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Günah keçisi yapılan kavaklar
Kavak tohumu taşıyan pamukçukların alerji yaptığına ilişkin bilimsel bir bilgi yoktur. Araştırmalara 
göre polenleri en çok alerji yapan bitkiler sıralamasında çam, ladin, göknar ön sıraları paylaşırken, 
kavak ve söğütler 14-15. sıralardadır. Kavak kıyımına neden olan asıl neden: “Kavak kırsal kesime, 
köye özgü bir ağaçtır, kentlerde kavakları gören Avrupalılar bizi küçümsemektedir” görüşüdür. 

herkesin bir komşuya ihtiyacı var
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Bir İzmirlinin 
Ayrancı’ya gelişi
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insanının hazin 
     öyküsü

ÖZLEM 
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Yıkarak yapmak ve 
Şair Nedim Sokağı

33 yıllık bir 
Ayrancı hikayesi

“Biraz ileride gökdelen var, bekle, onu göreceğiz birazdan…”
Gökdelen dediği İş Bankası binasıydı. 
Gökdelen, hiç de Dallas’takiler gibi değildi. Ankara da Amerika gibi değildi zaten. Gökdelen ise benim için 

Ayrancı’nın başladığı caddenin karşısındaki bir yer imiydi sadece... 33 yıl önce ilk geldiğimdeki yabancılık, 
yerini “buralı” hissetmeme bırakmıştı artık. Ayrancı’da birkaç mevsim geçiren herkesin hissettiği gibi...
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Salgını 
mahallede 
göğüslemek:
Çin’e bir bakış

Çin’de güçlü bir yerel gelenek 
var. Bu gelenek iki kaynağa 

dayanıyor. Birincisi, yerel kimlikler. 
Geniş coğrafya nedeniyle birbirinden 
farklılaşmış ve hemşehrilik 
diyebileceğimiz altkimlikler oluşmuş ve 
bu yerelliği güçlü kılan faktör olmuş. 
Yerelliği güçlü kılan diğer faktör ise 
yerel yönetimlerin güçlü olması.

Semt meclisi, semti kucaklamalı
Ahmet Uçar ve Umur Cevrem ile 
kent, katılım ve Ayrancı üzerine...

A Y I N  R Ö P O R T A J I
Katılımcılığın artması adına Kent Konseyleri, Semt Meclisleri çok önemli 

bir mekanizma. Ancak katılım süreçleri çok iyi tanımlanmalı ve Semt 
Meclisleri’nde muhtarla birlikte en yüksek oranda mahalle temsili sağlanmalı.

Kavakların bazıları yalnızca erkek çiçekleri, 
bazılarıysa yalnızca dişi çiçekleri taşır. 

Erkek ağaçların çiçeklerinden polen, dişi ağaçların 
çiçeklerinden pamukçuk biçiminde tohum çıkar. 
Herkesin polen diye yanlış bildiği dişi ağaçların bu 
tohumlarıdır yani pamukçuktur. 

Kavakların polen taşıyan erkek çiçekleri, yapraklanmadan 
önce mart ayı başında açarlar. Kavak polenlerinin havaya 
saçıldığı bu günlerde alerjik yakınmalar azdır. Dişi 
kavakların çiçekleri ise mayıs sonunda olgunlaşarak içindeki 
tohumları bırakırlar. Tohum taşıyan pamukçukların alerji 
yaptığına ilişkin bilimsel bir bilgi yoktur. 
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Yıkarak yapmak ve Şair Nedim Sokağı
ÖZLEM 
DEMİRCİ 
@ozlem_demirci

ZAMAN VE MEKAN

Mekanı anlamlandıran şüphesiz 
insan ve onun ortak bilinci. 

Toplumun onlarca yıl bir isim 
etrafında birleşip seslendiği şeyin 
adının birden değişmesi yıkıcı bir 
etki bırakıyor. Hatta bir de öteki 
yaratıyor. Çünkü ismi değişen şeyin, 
yeni ismini hemen kabul eden bir 
kesimle beraber, eskisini hatırlamak 
ve hatırlatmakta inat eden bir öteki 
ortaya çıkıyor. Toplumun belleğinde 
adıyla kimlik kazanan bir mekanın 
adını değiştirmek demek ortak 
tarihini ortadan kaldırmak demek. 
Doğada boşluğu asla kabul etmeyen 
bu dünyada elbette yerini hemen 
dolduracak onlarca alternatif ortaya 
çıkacaktır. Bu durumun somut 
örneklerine günümüzde sıkça 
rastlıyoruz. Bir meydanın, sokağın 
hatta semtin adının değişmesi gibi. 
Suya sabuna dokunmadan Anadolu 
mu desek, yoksa miting meydanı 
Tandoğan mı? Ayrıca Tandoğan 
ile Ayrancı arasında bir organik 
bağ kurmamı bekleyen olursa diye 
şöyle bir not paylaşayım. Tandoğan 
adında bir yer Ayrancı’da da vardı. 
Ancak bildiğiniz üzere onun da adı 

değişti. Zeytin Dalı oldu.
Gelelim, daha ortada salgın 

vesaire yokken, sokaklarında 
rahatça gezebildiğimiz günlerden 
bir gün Ayrancı’ya. Şair Nedim 
Sokağı’nı bilirsiniz. Mesnevi ile 
Portakal Çiçeği Sokağı’nın arasında 
bu sokakları dik kesen, Kuzgun 
ile eski Karyağdı yeni Andrey 
Karlov Sokağı’nın paralelinde, 
yokuşu güzel bir sokaktır. Bu 
sokağı Necip Hablemitoğlu Parkı 
başından Mesnevi’ye doğru kat 
etmeyi severdim ve bu sokaktan 
her geçtiğimde Şair, Nedim ve Şiir 
apartmanlarına aşık aşık bakardım. 
Şair, Nedim ve Şiir apartmanları. 
Sokağa adını veren veya adını 
sokağından almış apartmanlar. 
İçinde kimler oturur diye merak 
etsem de pencerelerinden dışarı 
uzanacak bir karşı bakışı göze alıp 

uzun uzadıya dikizleyemezdim 
bu apartmanları. Nedim Bey ile 
göz göze gelebilirdik. Apartmanda 
doğan ilk çocuğun adının verildiği 
Nedim Apartmanı’nın Nedim’i 
ile. Sağına ve soluna ne yakışır bu 
Nedim’in diye düşünüp bir kadın 
adını değil de şair ve şiir adını alan 
apartmanları ile güzel sokak. Sonra 
o dik yokuştan aşağı yavaş yavaş 
inerken Ankara’yı izlerdim. 

Her güzel detayı saklamak isteyen 
bir koleksiyoncu gibi tüm bu anları 
ve o sokağı saklamak mümkün 
olsa keşke. Ancak maalesef. Şair 
Nedim’den son geçişimde gözlerim 
Nedim apartmanını aradı. Yerinde 
sadece apartmanın molozları vardı. 
Bu hayal kırıklığının etkisinde 
Nedim’in yıkıldığına inanamayan 
kişi ne yapar? Kendinden şüphe 
eder kuşkusuz. Sonra ne yapar? 

Apartmanın adının yazdığı 
taş kırıntısını arayıp bulamaz. 
Apartmana ait ne varsa artık orada 
değildir. İnsanlar, eşyalar ve o mavi 
renk. Dolaylı olarak o mekan ile bağ 
kuran ben kişisi -ki bu hikayede 
artık şüphe eden kişi olmuştur- her 
zamanki yoluna devam edecektir. 
“Kendinden şüphe eden kişi yoluna 
devam eder.” -Hayır. İşte o anda 
yan apartmandan biri çıkar ve 
aynı yöne yürümeye başlarlar. 
Şair apartmanından biri çıkar. Şair 
apartmanından daha iyi kim bilirdi 
ki Nedim’i?
-Yıkılan apartmanın adını biliyor 
musunuz?
-Hangi apartman? Hakikaten adı neydi?
“Bu apartmanı sadece ben görmedim 
ya, Nedim’i.” 
-Nedim’di herhalde değil mi? Çünkü 
üç apartman vardı yan yana. Birbirini 
andıran ama tam da aynı olmayan. 
-Tıpkı Şair, Nedim ve Şiir gibi.
-Nedim olabilir o zaman.
-Nedim’di. Çünkü Şair Nedim 
Sokağı’ndayız. Şair ve Şiir apartmanları 
duruyor, ancak Nedim yok. Onu da 
yıkmışlar belli ki.
-Nedim’siz kaldı sokak desene. (Güler.)
-Şair Nedim Sokağı’nda nasıl olur da 
Nedim’i yıkarlar?
-Belki adını yine Nedim koyarlar.

Belki adını yine Nedim koyarlar, 
belki Gülten, belki Fazıl, belki Edip, 
belki Nazım, belki Rıfat, belki Atilla, 
belki Turgut, belki Süreyya. Yıkarak 
yapmaya inanır mısınız?

Bir garip hela hikayesi yaşıyoruz. 
Semtimizde, Ankara’nın en 

güzel manzaralı tuvaletlerine sahip 
olacağız! Portakal Çiçeği Vadisi 
gözlerden uzak, bir o kadar güzel 
harika bir Doğal Park. Ayrancı ve 
çevresi olarak böyle bir parka sahibiz 
ama bir de Ankara’nın en güzel 
manzaralı tuvaletine sahip olacağız 
ki akıllara ziyan. Portakal Çiçeği, 
dünyanın en güzel kokularından 
birine sahiptir. O enfes kokuyu içine 
çekmiş bir insan olarak söylüyorum. 
Gerçekten benim için çok özel bir 
esanstır. Bu güzel parka verilebilecek 
en güzel isimdir.

Portakal Çiçeği Vadisi ile 
tanışmam 1988 yılına denk gelir. 
O yıllar gazetecilik mesleğinin 
başındayken burada harika 
bir vadide ağaçlar arasında, 
gecekondularında yaşayan insanların 
buradan çıkarılmak istemelerine 

ve direnişlerine tanıklık etmiştim. 
E tabi sonunda dayanamadılar ve 
polis, zabıta baskısıyla buradan 
teker teker uzaklaştırıldılar. Yıllar 
içinde, tepesine dikilen iki tane 
devasa kule gökdelenin gölgesinde 
yaşadı vadi. Sağına soluna sıra sıra 
binalar dikildi. Büyük kısmı beton 
dökülerek gasp edildi. Ama büyük 
bölümü park olarak kaldı. Yıllardır 
Ayrancılıların güzel zamanlar 
geçirmesine ev sahipliği yapıyor. 

Ankara’da yabancıların da en 

çok gittiği parklardan da birisidir. 
Bölgedeki yabancı nüfusunun fazla 
olması da bunda etkili, parkın 
güzelliği de... 

Asıl konumuza gelirsek, 
yıllar önce 2 tane seyyar tuvalet 
kurulmuştu. Uzun süre de orada 
özellikle çocukların, ebeveynlerinin 
ve yaşlıların hizmetini gördü. 
Sonra nedense onlar kaldırıldı. 
Oysa temizlik konusunda da sorun 
yaşanmıyordu. Parkı kullanan 
insanlar da doğal olarak tuvalet 

ihtiyacı duyuyorlar, hem ihtiyaçlarını 
gidermek için hem temizlik için.

Birden koca bir alanda 
hem de parkın tam göbeğinde, 
başköşesinde, gözünün bebeğinde 
diyebileceğiniz bir yerde tuvalet 
inşaatı için kazı başlatıldı. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler 
Müdürlüğü görevlileri tarafından 
seçilen bu yer son derece yanlış. 
“Herhalde güvenlik görevlilerinin 
gözünün önünde olması isteniyor” 
diye düşündüm. Ama kaygı ne 
olursa olsun oraya tuvalet olmaz, bu 
güzelim parka yakışmaz.

Hemen 20 metre ilerisinde daha 
önce 2 seyyar tuvaletin yer aldığı, şu 
an çöp konteynerinin bulunduğu 
yer tuvaletler için uygun olur. Ayrıca 
bu kadar büyük bir tuvalete ihtiyaç 
olduğunu sanmıyorum. 2 kabin yeter. 

Evet bir tuvalet lazım ama hem 
yeri yanlış, hem de gereğinden 
fazla büyük.

Portakal Çiçeği Parkı’nda bir garip hela hikayesi
OSMAN AYDOĞAN
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33 yıllık Ayrancı hikayesiGÖKÇER 
TAHİNCİOĞLU
@gtahincioglu

Ankara’ya ilk gelişim ve Ayrancı’yla tanışmam aynı güne denk geliyor. 
1987 yılının o sıcak yaz günü, henüz 10 yaşımdayken taşındığımız 

Ankara, büyüdüğüm Bursa’dan çok farklı görünüyordu. 
Tek kanallı televizyon döneminde, Amerikan dizilerinde izlediğim 

büyük gökdelenleri, geniş bulvarları göreceğimi sandığım başkentte, 
ilgimi tüp geçitler çekmişti sadece. Bizden çok önce Ankara’ya taşınan 
ve burada çalışmaya başlayan babam, hayal kırıklığımı gördüğünde 
seslenmişti:

“Biraz ileride gökdelen var, bekle, onu göreceğiz birazdan…”
Gökdelen dediği İş Bankası binasıydı. 
Gökdelen, hiç de Dallas’takiler gibi değildi. Ankara da Amerika gibi 

değildi zaten. Gökdelen ise benim için Ayrancı’nın başladığı o zamanlar 
ismi Nevzat Tandoğan Caddesi olan caddenin karşısındaki bir yer imiydi 
sadece. Hem geniş yeşillikler, büyük çınarlar da yoktu Bursa’daki gibi. 
Hem, sıcağı daha bir kuru gibiydi. 

Alidede Sokağı’na girip, oturacağımız apartmanın önünde 
durduğumuzda ise özlemenin ne demek olduğunu anlamıştım. Ya da 
geride bırakmanın ne hüzünlü olabileceğini… Bu semtin benim için bir 
kadere dönüşeceğini ise elbette bilmiyordum. 

*
İş Bankası’nı görüp de hemen karşısından Nevzat Tandoğan 

Caddesi’ne girdiğinde, sonradan Yargıtay Başsavcılığı olan TRT binası 
karşılardı sizi. Şaşırarak o binaya baktığımı, bütün yayınların o binadan 
yapıldığını düşünüp, içini görmeye çalıştığımı anımsıyorum.

Birkaç yıl sonra TRT’nin az ilerisine taşınan Milliyet Gazetesi’nin 
içini görme hevesim ise daha büyüktü. Okumayı, babamın 20 yaşından 
bu yana düzenli olarak aldığı Milliyet’te sökmüş bir çocuktum 
neticede. Gazetenin nasıl olup da burada basılıp dağıtıldığını anlamaya 
çalışıyordum matbaanın farklı bir binada olabileceğini düşünmeden.

Zaman geçtikçe, geniş yeşillikleri olmasa da Ayrancı’daki her 
apartmanın arkasında gizlenmiş, sonradan çoğu otoparka dönüşen 
bahçelerde, çocukları bekleyen büyük maceralar olduğunu keşfettim. 
O bahçelerdeki meyve ağaçlarına tırmanmak, iki ağaç arasına iplerden 
kale yapmak, henüz apartman dikilmemiş boş arsalarda yapılan mahalle 
maçları, Hoşdere’yi Aşağı Ayrancı’ya bağlayan dik yokuşlardan bisikletle 
bırakabilmek kendini, yeni ve büyülü bir dünya sunuyordu bana. 
Hemen her sokağını ve o sokaklarda hangi maceraların yaşanabileceğini 
biliyordum artık mahallenin. Artık üzüntüm, birkaç yıl sonra, yapılmaya 
başlanan uzaktaki yeni evimize taşınacak olduğumuzu bilmemdi. 
Ayrancı’dan nasıl kopabileceğimi düşünüyordum artık.

*
Gazetelerin kupon savaşlarının yaşandığı o dönemde, Milliyet’le 

ilgili merakımı da giderme imkanı bulmuştum. Annem, itinayla kestiği 
kuponları her ayın sonunda bana verir, gidip Milliyet binasının alt 
katında kurulan “kupon bölümünden”, tencere, tava, müzik seti, mikser, 
artık ne veriyorsa gazete, onu almamı isterdi. 

Yaz aylarında bahçe bölümünde bekler, oradan açılan camdan alırdık 
promosyonları. Kışın ise binanın içine girer, alt katta sıra beklerdik diğer 
Milliyet okurları gibi. Elbette matbaa makineleri yoktu binada. Ama 
fotoğraf makinesiyle koşuşturan adamlar, heyecanla, ellerinde telsiz binaya 
giren ve kalabalığı zerre önemsemeden merdivenleri tırmanan kadınlar 
vardı. Gazeteyi bu insanlar yapıyordu. Artık merakım, o haberleri nasıl 
yazdıklarıydı. Üst katları da görebilmeyi geçiriyordum içimden.

*
Artık 14 yaşındaydım ve mahalleden taşınma vakti gelmişti. Ergenliğin 

kendini o büyük sanma halleri, Ayrancı’dan ayrılacak olma hüznünü 
ve gitmeden bastıran özlemini gizlememe yol açıyordu. Öyle ya, artık 
büyümüştüm, istediğimde Gaziosmanpaşa’dan mahalleye yürür, istersem 
Kızılay’dan 427 numaraya binip gelebilirdim Ayrancı’ya… Taşındıktan 
sonra birkaç mevsim bunu yaptım elbette. Yeni mahalleye alışana 
kadar… Sonra Ayrancı, apartmanların arkasındaki gizli bahçeler, kaleler, 
bizim için rüzgarı anlamak anlamına gelen bisikletle indiğimiz yokuşlar 
uzaklaştı. İnsan hayatı böyledir. İnsan çok özlediğini ve sevdiğini bile 
geride bırakabilecek kadar edepsizdir.

*
Ama Ayrancı öyle değildi. Bırakmamıştı peşimi. Gazeteci olmak 

istiyordum ve iletişim fakültesini kazandıktan daha bir yıl sonra, henüz 18 
yaşındayken, bir büyük gazetede staj yapma fikrini kafama koymuştum. 
Elbette ilk deneyeceğim yer de Milliyet’ti. Kupon için sıra beklediğim 
binanın önünde, artık yetkili biriyle görüşebilmek için bekliyordum. 
Lüzumlu bir inadın elinden kaçamıyor hiçbir şey. Üç günlük bekleyişten 
sonra, binanın en yetkili ismi, “gel bakalım” diye beni çağırdığında, o yaz, 
Milliyet’te 1 ay çalışabilmenin de kapısını açmıştım. Ayrancı’ya dönmek 
gibi gelmiyordu bana o heyecan. Gazeteciliğe başlayacaktım.

Ama dedim ya, Ayrancı bizim gibi değil, çok daha vefalı. Milliyet’teki 
1 aylık stajdan sonra, devam etmem teklif edildiğinde, okul artık benim 
için sınavdan sınava gideceğim bir yer anlamı taşıyordu. Artık her sabah, 
küçükken sadece birkaç mevsim yürüdüğüm yolu yürüyor, Ayrancı’ya 
geliyor, merak ettiğim Milliyet’in üst katlarına çıkıyordum. 

Derken, zaman geçtikçe yeniden Ayrancı’da olduğumu fark ettim. 
Alidede Sokak, bıraktığım gibiydi. Bahçelerin bir bölümü otopark, 
arsaların bir bölümü apartmandı artık ama dik yokuşlar, berber, 
bakkal, kasap, şimdi olduğu gibi bıraktığım gibi duruyordu. Sokaklarını 
yürüdüm yine zamanla. Ayrancı’da yaşlanan insanlarla tanıştım, çocukluk 
arkadaşlarımla yeniden… 

Ve o binada tam 21 yıl çalıştım. Ayrancı’nın her dükkanı tanıdıktı. 33 
yıl önce ilk geldiğimdeki yabancılık, yerini “buralı” hissetmeme bırakmıştı 
artık. Ayrancı’da birkaç mevsim geçiren herkesin hissettiği gibi. 

İnsan, çok özlediğini ve sevdiğini bile geride bırakabilecek ve 
yokluğuna alışabilecek kadar edepsizdir.

Yeniden ve çok iyi öğrendim.
Bazı coğrafyalar, bazı ağaçlar, bazı bulutlar, bazı semtler öyle değil…

YÜZLEŞME

Dedim ya, Ayrancı bizim gibi değil, çok daha vefalı. 33 yıl önce ilk geldiğimdeki yabancılık, yerini 
“buralı” hissetmeme bırakmıştı artık. Ayrancı’da birkaç mevsim geçiren herkesin hissettiği gibi. 

KUZGUN SOKAK NO:9  A.AYRANCI

SİZİ AYRANCIM GAZETESİNİ OKUYABİLECEĞİNİZ 
EN KEYİFLİ MEKANA DAVET EDİYORUZ
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Bir heykelin anımsattıkları

Ayrancı ahalisi spor ve yürüyüş 
amaçlı gezilerinde son yıllarda 

sıkça Dikmen Vadisi’ni kullansa 
da, soluklanmak için Kuğulupark 
ziyareti kaçınılmazlarındandır. 
Aslında Kuğulupark’a gidilmez, 
gezmeye çıktığında zorunlu 
uğranır, bir bakıma ayaklar 
sürükler. Herkesin bir biçimde 
parkla bir ilişkisi vardır. Her 
türlü yol üstüdür, üstelik anıların 
da mekanıdır. Havuz kenarında 
banklara otururken kuğuları 
izlemek aslında bahanedir. Bazen 
ilk sevgiliyle buluşma yeri, bazen 
de anne babalarının getirdiği 
çocuk parkıdır. 

Ayrancı’dan parka gidişte 
genellikle iki güzergâh tercih 
edilir. Biri; Fransa Büyükelçiliği’nin 
aradan Cemal Süreya’nın 
“Hayat kısa kuşlar uçuyor…” 
dizelerinin hep yazılı kaldığı 
boyalı merdivenleri takip eden 
merdiven sokak, diğeri ise Şili 
Meydanı’ndan Kuveyt Caddesi 
boyunca Atatürk Bulvarı ile kesişen 
köşe. İkinci güzergâhı izleyenleri 
parka girerken, paslanmaz çelikten 
modernist bir heykel karşılar. İlk 
bakışta; birlikte olmak, kavuşmak, 
birleşmek gibi imgeler uyandıran 
heykel, sanki sevgililere nazire 
yaparcasına gagaları yuvarlak 
bir nesnenin içine gizlenmiş iki 
kuşun öpüşmesini çağrıştırıyor. 
Rivayet odur ki soyutlama bu ya, 
bazıları Mustafa Kemal ve Latife 
Hanım’a, bazıları ise Sevda-Cenap 
And çiftine atfen yapıldığını 
düşünürler. Ama nedendir bilmem 
(?) ben her baktığımda Juhani 
Pallasmaa’nın “Yoğun heyecan 
halinde ve derin düşünmede görme 
genellikle bastırılır.” dediği René 
Magritte’nin “Âşıklar” tablosuyla 
bir bağ kurarım. Merak bu ya… 
Ben de “Bu heykel kimin acaba?” 
diye kısa bir araştırmaya giriştim.

Ankaralılar hatırlar, doksanların 
başında Murat Karayalçın’ın 
Belediye Başkanlığı döneminde 
Ankara’nın birçok parkına kent 
estetiği açısından gayet şık birçok 
heykel yaptırıldı. Muhtemelen 

ALİ CEVAT 
PALOĞU 
@AliPalolu

ZAMAN VE MEKAN

proje beğenilmiş olmalı ki devam 
niteliğinde Çankaya Belediyesi de 
2005 yılında Muzaffer Ertoran’a 
“öpüşenler” adlı bu heykeli 
yaptırmış.

Belli bir yaş grubu içinde 
Yılmaz Güney’in 1971 yapımı  
“Baba” filmini izleyenlerimiz 
vardır. Filmin bir sahnesinde 
aralarında Cemal’in de bulunduğu 
bir düzine insan, misafir işçi 
olarak gidebilmek için ağızları 
yırtılırcasına açık vaziyette 
Alman doktorun kendilerini 
muayene etmesini beklemektedir.  
Celeplerin büyükbaş hayvan 
pazarlarında büyükbaş hayvan 
kontrolüne benzer bir yöntemle 
kontrolü tamamlayan doktor, 
Türkçe bilmediğinden Türk 
hemşire aracılığı ile iki kişinin 
öne çıkmasını ister. Cemal 
ve yanındaki, ağız sağlıkları 
elvermediğinden gidemeyecektir. 

Ne kadarı Alman doktorların 
gazabına uğradığı için gidemedi, 
bu sayıyı bilmemekle birlikte, 
1960-70 yılları arası tam 865 
bin kişi o günkü adıyla Federal 
Almanya’ya misafir işçi olarak 
çalışmaya gider. 1973’te yapılan 
bir proje gereği yüzbinlerce 

Cemal’in zedelenen gururunu 
onarmak için eski adıyla Federal 
Almanya Misafir İşçi Bürosu, 
şimdilerde ise İş Kurumu İstanbul 
Bölge Müdürlüğü olarak kullanılan 
o binanın önündeki parka konmak 
için bir “işçi” anıtı yapılması 
planlanır. Bu projeyi de Muzaffer 
Ertoran üstlenmiştir. 

Taştan yontularak yapılan “İşçi” 
anıtı, Kuğulupark’takinin aksine, 
elinde çekiç tutan bir işçi gibi daha 
gerçekçi imgeler içermektedir. 
Öyle olunca da anıtın ismi eser 
sahibinin önüne geçer. Sosyalizmi 
sembolize ettiği gerekçesiyle anıtın 
başına gelmedik kalmaz; önce 
parmakları kırılır, sonra elindeki 
çekiç, yetmez kolları koparılır; 
yüzü katranla siyaha boyanır, 
daha da yetmez ve en son kafası 
koparılır. 2010 yılında “Hafriyat“ 
sanatçı kolektifi heykel üzerindeki 
duyarlılığı artırmak için ilginç 

bir projeye imza atarak, niyet o 
olmasa da anıtı çalma girişiminde 
bulunur. Bu yolla bir kez daha 
hatırlansa da “torso”yu (kolsuz 
ve başsız heykel gövdesi) andıran 
anıt, son haliyle işçilere nazire 
yaparcasına 2016 yılı “1 Mayıs”  
günü İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nce sessiz sedasız bir 
şekilde tamamen kaldırılır. 

İşçi sınıfı anıtını yeniden 
kazanır mı ya da İstanbul’un ilgili 
belediyeleri yeniden Tophane 
Parkı’na kazandırmayı planlar mı? 
Bilinmez…

Umalım ki, eldekini korumanın 
iyice zorlaştığı şu günlerde, gerek 
yerel yönetimler marifeti gerekse 
başka nedenlerle İşçi anıtının 
başına gelenler, uzun yıllardır ev 
sahipliğini Kuğulu Park’ın yaptığı 
“öpüşenler” heykelinin de başına 
gelmesin.

Kuğulu parka meydan tarafından girerken, paslanmaz çelikten modernist bir heykel karşılar sizi. 
Sevgililere nazire yaparcasına gagaları yuvarlak bir nesnenin içine gizlenmiş iki kuşun öpüşmesini 
çağrıştıran “öpüşenler” adlı bu heykeli Çankaya Belediyesi 2005 yılında Muzaffer Ertoran’a 
yaptırmıştır. Sanatçının bir başka eseri taştan yontularak yapılan İstanbul’daki “İşçi” anıtıdır. 
Kuğulupark’takinin aksine, elinde çekiç tutan bir işçi gibi daha gerçekçi imgeler içermektedir.  
Öyle olunca da anıtın başına gelmeyen kalmaz...

Muzaffer Ertoran’ın “Öpüşenler” heykeli

René Magritte’nin “Âşıklar” tablosu

Muzaffer Ertoran’ın “işçi” anıtı 2016 yılı “1 Mayıs” günü  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce tamamen kaldırıldı
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Benim Ayrancılı olmam biraz da tesadüf eseri oldu aslında. 18 yaşında 
üniversiteyi kazanıp İzmir’den geldim. İkinci sınıfın ortasına kadar da 

Beytepe’de yurtta kaldım. Üzerinden 15 sene bile geçmemesine rağmen 
çok rahatlıkla “Benim öğrenciliğimde buralarda hiç bina yoktu. Her yer 
boştu” denilebilecek zamanlardı. Şöyle söyleyeyim, Beytepe’den market 
alışverişleri için Armada’nın altındaki Gima’ya gelirdik. Arada bir şey 
yoktu.

Bu kadar boşluk ve yokluğun 19 yaşında insanı sıkmaya başlaması 
kadar normal bir şey yok herhalde. Üniversitelerin yazılı olmayan 
kurallarından olan “Hele bir ilk sene yurtta kal da sonrasına bakarız!” da 
fazlasıyla yerine getirildiğine göre sırada şehre inme vakti vardı. Vardı da, 
nereye? Ankara’yı pek bilmiyordum ve sevmiyordum. Okula gidiş geliş 
zaten başlı başına bir problemdi. Ev arayışları başladı. O zamanlar da 
Bahçeli taraflarından hoşlanmazdım, şimdi de pek hoşlanmam. Cebeci 
tarafları bana Ankara Üniversitesi’ni, 100. Yıl tarafları ise ODTÜ’yü 
hatırlattığı için Ayrancı dolayları aklıma yattı. Bir gün Kızılay’dan Ayrancı 
dolmuşuna bindim. Dolmuş Meclis’in yanından Hoşdere’ye döndü. Ben 
de «Herhalde Ayrancı burası» diyerek indim. Bir alt sokağa geçtim ve ilk 
gördüğüm emlakçıya daldım. Emlakçı bulunduğu binada olan bir daireyi 
gösterdi. Daire bana çok mantıklı geldi ve her şey tamam oldu. Kısaca, 
Kızılay’dan dolmuşa bin, ev tut 20 dakikada Ayrancılı oldum. Kuzgun 
Sokak ile Alidede’nin kesiştiği binada Ayrancılılık kariyerim başladı.

O ev ile ilgili aklımda kalan en önemli özellik küçüklüğüydü. O 
zamanlar internet için telefon gerekiyor. Ben de telefon bağlatacağım eve. 
Bağlayacak kişi geldi. Gösterdim yeri. Diyor ki “Salona bağlasak daha iyi 
olmaz mı?” Salonun büyüklüğünü beğendirememiştim o zaman. 

Okuldan mezun olduktan sonra Ayrancılılık da Ankara’da yaşam 
da bitti (sanıyordum o zaman ama bir ara vermiş sadece). Başka 
şehirlerden sonra yolum tekrar Ankara’ya düştü ama bu sefer Boğaz’ın 
öte tarafını Kavaklıdere’yi seçtim kendime. Sanırım Ankara’nın en güzel 
apartmanıydı o apartman ve Türkiye’de her güzel şeyin başına gelenler 
oldu. Yıkıldı. Otopark olamadan yeni bir inşaat başladı yerinde. (Google’a 
Büklüm Sokak’taki güzel apartman yazdığımda çıkıyordu karşıma 
Büklüm 18!) 

Kavaklıdere maceram Büklüm 18 ile bitti ve tekrar yolum Ayrancı’ya 
düştü. Boğaz’ın iki tarafı arasındaki farkı böylece net olarak görebildim. 
Kavaklıdere daha Avrupa yakasıyken, Ayrancı daha Asya. Bir taraf daha 
Beyoğlu’yken, bir taraf daha Kadıköy. Sakinliğin güzelliğine karşı (Ankara 
standartlarında) bitmeyen hareketin çekiciliği. Arada da Ankara’ya büyük 
zararlar vermiş bir belediye başkanının otoyola çevirdiği Atatürk Bulvarı.

Kavaklıdere’nin anlatımı Kavaklıdere’nin bir gazetesi çıkarsa bir gün 
oraya kalsın. Biz Ayrancı’ya dönelim. Ayrancı son yıllarda geçirdiği 
dönüşümle kimliğine daha çok kavuştu gibi. Sokağı yaşayabildiğiniz 
cafelerden, restoranlardan bahsediyorum. Buralar; yıllardır Ayrancı’da 
oturan, sokaktaki ağaçlarla birlikte büyüyüp, onlarla yaş alan eski 
Ayrancılıların da katılımıyla yaşanılası bir mahalle kültürü oluşturdular. 
Bu değişim Kavaklıdere ya da Bahçeli’de olduğu gibi olmadı. Daha 
dokuya uygun, daha yaşayanların katılımıyla oldu. Belki Ayrancı’yı hala 
özel tutan noktalardan bir tanesi budur. 

Buradaki insanlar kendilerini belli ediyorlar sokakta. Çiftlerin 
yürüyüşleri, farklı farklı bir sürü köpeğin dolaşması, bir cafede kitap 
okuyanlar, bir cafede sohbet edenler... Merkeze çok yakın bir merkez ve 
merkeze çok yakın bir sakin mahalle.

Geriye dönüp bakınca hayatımın çok önemli bir bölümü Ayrancı’da 
geçmiş. Ankara’nın çekilebilir olmasını da belki bu sağlamış. Şimdi 
olumlu gördüğüm değişim, binaların yerlerini “rezidanslara” bırakmasıyla 
elbette bozulabilir. Orada da Ayrancı’nın gücü ortaya çıkacak. Yeni 
gelenleri de benim gibi içine alacak mı? Yoksa merkeze yakın bir “oteller 
bölgesi” mi olacak? Bu gazetenin de katkılarıyla ilki olur umarım.

KORAY 
DOĞAN 
URBARLI
@urbarli

AĞAÇLI SOKAKLAR

Bir İzmirli’nin 
Ayrancı’ya gelişi

Sevgili Ayrancım Gazetesi,

Bir süredir gelip gidenlerden isminizi sıkça duyuyorum, öğrendim ki mahalleyle, şehirle 

ilgili yazılar yayınlıyormuşsunuz, benim derdimi de belki dinlersiniz dedim.

Uzun yıllardır Ayrancı mahallesinin sakiniyim, ama çoğu kimse bilmez beni. Oturduğum 

yer de sapa değil halbuki, ama hem nohut oda bakla sofa, hem de etrafta Seğmenleriydi, 

Kuğulusuydu, çok meşhurlar olunca herkes onları görmek istiyor tabi. Olsun alıştım sayılır. 

Misafirlerim az da olsa daimidir, çok seviyorum onları da. En çok mahallenin büyükleri gelir, 

telaşı kalabalığı az olduğu için her halde rahatça dinlenebiliyorlar. Yedi kıymetli bankımda 

ağırlarım onları. Bizim buranın çocukları da gelirler sağ olsunlar, üç adım ötede daha havalı 

oyuncakları var Kuğulupark’ın demezler; bir kaydırakla, üç çakıl taşı ile saatler geçirirler. Biraz 

gürültü oluyor filan ama onlar gelince de park parka benziyor doğrusu, o yüzden yağmur, 

kar yağınca pek üzülürüm evde kalacaklar diye. Kuşlarım gelir, çünkü bir sürü su kabım 

ve kuru ekmeğim var rahat etsinler diye. Tabii en çok da köpekler ve köpekliler gelir bana. 

Mahallemizde evcil hayvanı olan çok ama ben bu misafirlerimi seviyor muyum çok emin 

olamıyorum, kuşlarımı korkutuyorlar, bazen de ortalığı pis bırakıp gidiyorlar çünkü, sonra 

temizliği bekle ki gelsin. Ama yine de neşe işte. En sevmediğim misafir ise gecenin bir yarısı 

gelenler. Bizim de dinlenme hakkımız var diye düşünmeden bağıra çağıra geliyorlar, hiç 

özen göstermeden etrafı dağıtıp gidiyorlar, sonra cam kırıkları ayaklara batacak diye uyku 

tutmuyor beni, sağa sola döne döne sabahı ediyorum. Neyse ki çok fazla gelmiyorlar. Son 

zamanlarda etrafım epey kalabalıklaştı, sokaktan gelen geçen çok arttı, meğerse meydanda 

kahve içilen yerler filan açılmış, kalabalık ondanmış. Ama onlar bana hiç misafirliğe 

gelmediler, oysa başka parklarda kahveleriyle oturanlar varmış. Üzüldüm biraz, benim neyim 

eksik dedim doğrusu. Ama ne yapalım demek ki öyle seviyorlar. 

Lafı ne kadar uzattım, yaş işte. Diyeceğim oydu ki son iki ayda her şey çok değişti, inanın 

neye uğradığımı şaşırdım. Önce baktım etraftaki kahveci mi neyse onlar kapanmış, bir anda 

ayağı oraya alışan herkes kapıma dayanmış. Ay neye uğradığımı şaşırdım, tanımadığım 

etmediğim misafir, nereye oturtacağımı nasıl eyleyeceğimi bilemedim. Neyse onlar da iki 

üç geldiler, bir daha gelmediler. Aman iyi ki de gelmediler, her gelişlerinde maske miymiş 

beyaz bişi, onlarından bol bol bırakıp gittiler, temizliği bizim işçi çocuklara kaldı, nasıl 

yetişsinler hepsini toplamaya yazık değil mi onlara da. Sonra çok sevdiğim büyüklerim 

kayboldu ortalıktan, hasta olmasınlar diye bana gelmelerine izin vermiyorlarmış. Hiç 

anlamadım benim nerem hasta edecek, alındım doğrusu bunu düşünene. Arada kaçak 

geldiklerinde çok sevindim, gözden uzak yaprakların arkasına sakladım onları. Sonra 

da küçüklerim gitti, kaydırak, salıncak öyle öksüz kalıverdi, valla ağladık sabaha kadar. 

Bir köpekliler kaldı sağ olsunlar. Nasıl başa çıkacağım bu hasretle derken bir baktım hiç 

görmediğim mahalleliler ara ara gelmeye başladı. Ay nasıl heyecan bilemezsiniz, bunca 

yıldan sonra gelip oturdular, hatta bazen arkadaşlarıyla buluştular inanır mısınız!  Meğerse 

etrafımdaki park arkadaşlarımın hepsinde bekçi geziyormuş da kimseyi oturtmuyormuş, 

tuhaf doğrusu. Üzüldüm de arkadaşlar için, bunca yılın alışkanlığı bir sürü kalabalığı konuk 

etmek, onlara da ne zor olmuştur kim bilir. Neyse oralarda barınamayınca bizim mahalleli 

sonunda bana mecbur kalmasın mı! Çay kahve getirip uzun uzun sohbet ettiler valla 

dünyalar benim oldu. Sonra arada sırada da olsa özlediğim büyüklerim ve çocuklarım da 

gelmeye başladı, iyice şenlendik. Arada pek kimsenin gelmediği bir iki gün oluyor hafta 

sonları ama onlar ne pek anlamadım, hastalıktanmış diyorlar, aynı iki gün mü hasta oluyor 

herkes? Neyse çok takılmıyorum ona, etraf kalabalık, bahar geldi; güneş, açan çiçeklerim, 

keyfim pek gıcır bu aralar.

Ancak beni huzursuz eden bir mevzu var sevgili Ayrancım’ın Gazetesi, mahalleyi/kenti 

biliyormuşsunuz diye öğrendim ve size sormak istedim. Yakında bu günler bitecek dedi 

geçen bir misafirim, her yer açılacakmış yakında, herkes rahatça her yere gidebilecekmiş, 

sınırlama olmayacakmış. Önce misafirlerim için çok çok sevindim çünkü anlıyordum yani 

hep üzgündü yüzleri, canları sıkkındı. Son bir iki haftada onlar biraz neşelenince ben de 

mutlu olmuştum, demek hayatları düzelecekti biraz, ne güzel. Ama sonra beni aldı bir 

endişe. Her yer açılınca ya giderse misafirlerim? Ya beni eski halime bırakırlarsa, unuturlarsa 

ve bir daha gelmezlerse? Çok korkuyorum sevgili Ayrancım Gazetesi, çok özlerim ben onları. 

Ben elimden geleni yaparım rahat etsinler diye valla bak. Ne var sanki bu düzen devam 

etse, çaylarını kahvelerini alıp gelseler yayılsalar yine? Mutlu idiniz hem öyle diyordunuz, 

gülüyordunuz hep ‘oh be’ diyordunuz ‘iyi ki parkımız var’? Daha mı mutlu olacaklar oralarda 

anlamadım ki. Hem o dışardaki kahvelerin içlerine ne koyuyorlar belli değil…

Ne olur bir yol gösterin bana sevgili Ayrancılılar, ne yapabilirim?

Sevgilerimle / Afet İnan Parkı

Afet İnan Parkı’ndan 
Ayrancım Gazetesi’ne 
mektup

AYŞE GÜLKIZI
@aysegulkizi

MEKTUP VAAAR
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Ayrancı uyumlu ve hoşgörülüdür
Ahmet Uçar
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Ayrancı semt meclisiyle ilgili ihtiyaç tabii ki var. Talebin de var olduğu  toplantıya 
yetmiş civarında katılımcının hazır bulunduğundan anlaşılmaktadır.  
Ayrancı, Ankara’nın kentli hakları ve kentli bilincinin yüksek olduğu bir semtidir. 
Örgütlenme, katılımcılık ve yönetim konularında toplantıya katılanların çok 
ötesinde bir ilginin olacağı kanısındayım.

Belediyeler çalışmalarını yaparken, 
halkın katılımını da sağlamak için kent 
konseylerinden destek ve güç alıyorlar. Kent 
konseylerinin kılcal damarlarını da semt 
meclisleri oluşturuyor. Bu bağlamda genel 
anlamıyla semt meclisi oluşumlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Hak temelli talepler, özellikle de kentli 
hakları ve çevresel haklar talebi günümüz 
insanlığının temel sorunları ve argümanlarını 
oluşturuyor. 

Yönetenleri ve idarecileri seçmekten 
ibaret olan katılımcı demokrasi kavramı 
artık bugün aşılmıştır. Daha güncel olanı 
yerelden ve doğrudan katılım hakkıdır. Esas 
olarak yerel yönetimlerin - belediyelerin 
doğru ve sürdürülebilir kararlar almaları ve 
uygulamaları da buna bağlıdır. Artık “insan 
haklarıyla insandır’’ sözü, yaşamın temelini 
oluşturmaktadır. Ülkemizde insanların %92.5 
kentlerde ve kentin varoşlarında yaşamaktadır. 

Bu anlamda hemşehrilik bilincini yeniden 
oluşturup geliştirmelidir. Kentler ve aynı 
zamanda yaşadığımız semtler yaşamsal 
sorunlarımızın da kaynağını oluşturuyor. 
Daha düzenli, temiz ve elverişli semtlerde 
yaşamak hepimizin hakkı. Semtimizde görüp 
yaşadığımız çevresel ve yönetimsel eksikliklere, 
çarpıklıklara ve yanlışlara seyirci kalamayız. 
Görülmüştür ki insanlar sorunlarına sahip çıkıp 
yerinde çözümler ürettikleri müddetçe sağlıklı 
toplumlar ve bireyler oluşuyor.

Semt Meclisleri, mahallenin temel karar ve 
denetim organı olmalıdır. Mahalleye ilişkin 
genel sorunları tartışarak çözüm yollarını 
araştırmalı, çözüm önerilerini ve araçlarını 

geliştirmelidir. Mahalle meclisleri yerel 
yönetimin asli unsuru olarak kabul edilmeli; 
mahallelinin istek ve ihtiyaçlarını idari 
mercilere taşımanın organı olmalıdır. 

Çankaya Kent Konseyi başkanı Ayrancı 
Semt Meclisini oluşturmak anlamında bir 
tanıtım ve tanışma toplantısı yaptı. Siz de o 
toplantıdaydınız. Toplantıyı ve sonrasını biraz 
değerlendirir misiniz, Ayrancı semt meclisi bir 
heyecan yaratacak mı, talep ve ihtiyaç var mı, 
katılım nasıl olacak?

Öncelikle belirteyim, semt meclisiyle ilgili 
ihtiyaç tabii ki var. Talebin de var olduğu  
toplantıya yetmiş civarında katılımcının hazır 
bulunduğundan anlaşılmaktadır. Ayrancı, 
Ankara’nın kentli hakları ve kentli bilincinin 
yüksek olduğu bir semtidir. Örgütlenme, 
katılımcılık ve yönetim konularında toplantıdan 
bir şekilde haberdar olup katılanların çok 
ötesinde semt meclisimiz hayata geçerse, yoğun 
bir ilginin olacağı kanısındayım.

Doğaldır ki, semtimizde yerel ve çevresel 
sorunlar, sorunlarımızın doğru tasnifi, 
yönetebilme yeteneğimiz, hemşehrilik bilincimiz, 
bir süreçle gelişecek ve olgunlaşacaktır. Semt 

meclisini oluşturma girişimimizle bu süreci 
de başlatmış olduk. Semtimizin yerel ve 
yönetişimsel sorunlarında belirli bir bilgimiz 
olsa da tecrübesizliğimizden kavram kargaşaları 
ve yetersizliklerimiz var. Halen semt meclisi 
konusundaki girişimlerimizden muhtarlarımızı 
birincil belirleyici unsur saymayı aşamıyoruz. 
Halbuki muhtarlar semt meclisinin doğal 
katılımcı üyeleridir. Semtimizdeki okulların 
temsilcileri, semtimizdeki sağlık merkezlerinin 
temsilcileri, inanç ve ibadet merkezlerinin 
temsilcileri, esnaf temsilcileri semt meclisimizin 
doğal üyeleridir. Bunların dışında semt 
sakinlerinin seçeceği doğal üye olmayan 
temsilcilerin oluşturulması süreci var.

Ayrancı semt meclisimiz, mahallemizin 
sorunlarının çözümünde çok önemli bir rol 
oynayacaktır. Meclis sayesinde, gelecek için 
doğru bir kent planlaması ve halihazırda yaşayan 
hemşehrileri için temiz bir çevre, güvenli bir 
kent ve de olanaklarla çoğaltılmış yaşamlar 
sunmak mümkündür diye düşünüyorum.

    Ayrancı’yı biraz tarifler misiniz? Nasıl 
bir semtte yaşıyoruz, komşuluk ve mahalle 
kültürü açısından neler görüyorsunuz?

1983’de öğrenciliğimden itibaren Ankara’da 
yaşıyorum. Zaman zaman bir-iki yıllığına 
ayrılışlarım oldu. Yani otuz yıldan fazla Ankara 
da yaşıyorum. Çeşitli semtlerde oturdum. 
On iki yıldan beri de Şimşek sokakta ikamet 
ediyorum.

Bir çok insanın söyleyeceği gibi ayrancı 
sakin, düzgün insanların yaşadığı sosyal ve 
kültürel yönlerden daha rahat bir semttir. 
Ayrancının imar sorunlarının oturması ve 
nerdeyse bitmesi yaşayanları anlamında 
ayrancıyı sakinleştirmiştir. Ayrancı da rantın 
sınırlılığı ve ayrıca da belirgin bir kentsel 
üretim odağının bulunmaması klasik anlamda 
kent karmaşasını önlemiştir. Ayrıca sakinlerinin 
kültürel seviyelerinin yüksekliği ayrancıda 
bir hoşgörü de yaratmaktadır. Bu anlamda 
ayrancıda bir kimliksel şekillenmeden ziyade 
sosyal ve kültürel şekillenme belirgindir. Bu 
sosyal ve kültürel şekillenme çağdaş bilinç ile 
uyumlu ve hoşgörülüdür.

Ayrancı da birisine merhaba dediğiniz 
zaman veya apartmanınızdan birisine günaydın 
dediğiniz zaman asla sizi yadırgamaz ve de 
olumlu karşılık verir. Özellikle ayrancıda 
yaşayan genç nüfus, sosyal duyarlılığı 
yüksek insanlardır. Yardım etmeye oldukça 
meyillidirler. Belli bir maddi ve kültürel 
doygunluğa sahiplerdir. Yeni ve çağcıl bilinçleri 
yüksektir. Bu anlamda çevresel ve toplumsal 
duyarlılıkları da fazladır.

Ayrıca ayrancıda yaşadığım için kendimi 
şanslı sayıyorum. Ankara’nın merkezinde ve bir 
o kadar da şehrin karmaşasında uzak..

Coğrafya öğretmeniyim. Özel eğitim kurumlarında 
uzun süre çalıştım. Özel Dershane (eğitim kurumu) 
işletmeciliği de yaptım. Doğa ve dağ rehberiyim. On 
beş yıldan beri Türkiye’nin bütün dağlarına çıktım. 
Ayrıca İran’ın en yüksek iki dağına ve Everest ana kampa 
çıktım. Kendimi coğrafya bilgimin de katkılarıyla doğa 
dostu sayıyorum. Kent yapılanmalarında doğanın da 
hesaba katılarak düzenlenmesinin ve kentin sadece 
insana ait değil doğasıyla birlikte insanın da içinde 
yaşadığı mekanlar olmasını düşünüyorum..
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Semt meclisi, semti kucaklamalı
Umur Cevrem

Hayalimde olan bir şeyi 
gerçekleştirmişsiniz. Hakikaten uzun 

süredir bir hayalimizdi Ayrancı bölgesinde 
böyle bir dernek yapısı içinde bir araya gelmek. 
Bunu gerçekleştirmişsiniz, çok teşekkür ederiz 
emeği geçen herkese,katkıya ve işbirliğine her 
zaman hazırım.

Ankara’da başarılı örnekleri olan bir 
yapılanma mahalle dernekleri, önemsediğim bir 
şey. Ankara’da bu konuda iyi örnekler var, çok 
iyi çalışmalar yapıyorlar. Umarım Ayrancı’da da 
benzer şeyleri hep beraber gerçekleştirebiliriz.

Ayrancı dediğimiz zaman 5-6 mahalleden 
bahsediyoruz. Bu mahalleler birbirine bitişik 
ve aralarında belirgin bir sınır yok, çok iç içe 
yaşanıyor. Değişik mahallelerdeki insanların 
bir dernek yapısı içerisinde, sorunlarını 
konuşmaları ve iletebilmeleri adına bir adres 
olması, çok faydalı bir yapılanma.

Belediyeler çalışmalarını yaparken, 
halkın katılımını da sağlamak için kent 
konseylerinden destek ve güç alıyorlar. Kent 
konseylerinin kılcal damarlarını da semt 
meclisleri oluşturuyor. Bu bağlamda genel 
anlamıyla semt meclisi oluşumlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Çankaya Kent Konseyi’nin oluşumu sonrası, 
semtte bu tür çalışmaların içinde bir süre 
yer aldım. Yanlış bilmiyorsam, yasa gereği, 
Kent Konseyi’nin Belediye Meclisi’ne sunmuş 
olduğu kararlar, gündeme alınmak ve öncelikli 
olarak görüşülmek zorunda. Katılımcılığın 
artması adına çok önemli bir mekanizma 
Kent Konseyleri, Semt Meclisleri. Ancak 
benim en çok önem verdiğim konu katılım. 
Katılım süreçlerinin çok iyi tanımlanması 
gerektiğine inanıyorum. Semt Meclisleri’nde 
en yüksek oranda mahalle temsili sağlanmalı, 
yoksa mahalleden kopuk bir organizasyonun 
verimli olacağını düşünmüyorum. Temsilin 
sağlanmasındaki en önemli unsur olan 
muhtarlar mutlaka içinde bulunmalılar. Çünkü 
herhangi bir mekanizmadan olur almadan 
doğrudan halkın oyuyla, seçimle geliyorlar. 
Bölgelerini iyi tanımaları da önemli bir etken.

“Semt Meclisleri’nde maksimum katılım nasıl 
sağlanabilir?” Yanıtı, sokak bazlı çalışmalar diye 
düşünmekteyim. Örneğin benim oturduğum 
Aziziye Mahallesi’nde nüfus ~15.000 civarında, 
mahalle büyük bir alanı kapsıyor ve çok uzun 
sokak/caddeleri var. Mümkün olan en kapsayıcı 
şekilde insanlara ulaşmanın mekanizmalarını 

kurmak için kafa yormak gerekiyor. 
Çankaya Kent Konseyi başkanı Ayrancı 

Semt Meclisini oluşturmak anlamında bir 
tanıtım ve tanışma toplantısı yaptı. Siz de o 
toplantıdaydınız. Toplantıyı ve sonrasını biraz 
değerlendirir misiniz, Ayrancı semt meclisi bir 
heyecan yaratacak mı, talep ve ihtiyaç var mı, 
katılım nasıl olacak?

Katılımcı süreçleri işletecek mekanizmaları 
sağlıklı kurarak ve insanların –hayata, 
gündelik yaşama dönük- doğrudan taleplerini 
alabilecek bir işleyiş oluşturarak gündemi iyi 
yönetebilirsiniz. 

Her semt meclisi (semt derken neyi kast 
ediyorum: ulaşılabilir ve yönetilebilir bir 
büyüklüğü tanımlıyorum), büyük/küçük 

her sokağın, her 4-5 yapı grubunun temsil 
kabiliyeti olacak bir kurguda ele alınmalı. 
En başta, Semt Meclisi tüzel kişiliğinden 
mahallenin yaşayanlarının haberdar olması 
lazım. Apartman yöneticilerini bir araya 
toplamanın yolları araştırılmalı. Apartman 
yöneticileri üzerinden her yaşayana ulaşılabilir. 
Apartman kat malikleri oylarıyla doğrudan 
seçilir apartman yöneticileri. Apartman 
yöneticileri ve görevlileri ile oluşan bir ağ 
üzerinden ne kadar insana ulaşabilirseniz, gelen 
geri dönüşlerle çok daha sağlıklı gündem ve 
sorun belirleme şansı olur.

Burada kilit iki unsur; muhtarlar ve 
apartman yöneticileri. Bunlara muhakkak 
ulaşılması gerekiyor.

Ayrancı’yı biraz tarifler misiniz? Nasıl 
bir semtte yaşıyoruz, komşuluk ve mahalle 
kültürü açısından neler görüyorsunuz?

60’lı yılların sonunda yavaş yavaş oluşan bir 
bölge Ayrancı, çocukluğumda ismini duyardım 
ama neresi bilmezdim. 1979’dan beri, 40 yılı 
aşkın süredir Ayrancı’da yaşayan bir insanım. 
Gençlik yıllarımın bir kısmını, olgunluk 
yaşlarımın tamamını burada geçirdim.

Ayrancı’nın birinci özelliği kent merkezine 
yakınlığı, kısa zamanda ulaşabiliyor olması. 
İkincisi de, hala mahalle kültürünü yaşatan bir 
yer olması. Üçüncüsü de, hala esnaf kültürünü 
yaşatıyor Ayrancı bölgesi. Alışveriş imkanları, 
sağlık merkezinin varlığı, gündelik aktiviteler 
adına da çok uygun bir yer. Bir bakkal, manav, 
berber, lokanta olsun esnaf kültürü yaşıyor, 
onlarla mahallelinin sosyal ilişkileri yaşanmaya 
devam ediyor ve bunu kaybetmememiz 
gerektiğine inanıyorum.

Ulaşım bir dönem sorundu ama artık 
daha küçük sorunlar içeriyor. Yaşam olarak 
da Ankara’nın en rahat bölgelerinden biri 
olarak düşünüyorum. Her tür sosyal altyapıyı 
barındırıyor olması avantaj. Çıkıp rahatlıkla 
Botanik’e, Kuğulupark’a, Dikmen Vadisi’ne 
gidebilirsiniz. Yaşaması da rahat.

Tabii bir sorunumuz da var; son dönemde 
Ayrancı bölgesindeki kentsel dönüşüm hızlandı. 
Eski ve bahçeli binalar yıkılıp yerine yenileri 
yapılırken iki problem oluşmaya başladı: Birim 
alandaki insan yoğunluğu artıyor, kat sayısı ve 
daire sayısı ile birlikte. Bir de, yeşil alanımız 
hızla azalıyor ve çocukluğumuzdaki bahçe 
içerisindeki ankara evlerinden uzaklaşıyoruz.

Kentsel ölçekte avantajları var ama bunu 
sürdürebilmek için insanlar arasındaki 
dayanışmayı arttırmak gerekiyor. İnsanların, 
kendi yakın çevrelerine ilişkin güncel sorunlarını 
birlikte tartışıp, çözüm mercilerine iletmek adına 
da avantajlı bir bölge. Mahalle kültürü çok çok 
önemli bir konu. Bunları geliştirmek adına Semt 
Meclisi’ni devreye sokmakta fayda var.

TANJU GÜNDÜZALP

Katılımcılığın artması adına Kent Konseyleri, Semt Meclisleri çok önemli bir mekanizma. 
Ancak benim en çok önem verdiğim konu katılım. Katılım süreçleri çok iyi tanımlanmalı 
ve Semt Meclisleri’nde en yüksek oranda mahalle temsili sağlanmalı. Yoksa mahalleden 
kopuk bir organizasyonun verimli olacağını düşünmüyorum. Temsilin sağlanmasındaki 
en önemli unsur muhtarlar mutlaka Semt Meclisi’nin içinde bulunmalılar.

İnşaat mühendisiyim. 1959 yılında Ankara’da 
doğdum. Hayatımın tümü Ankara’da geçti. ODTÜ’de 
üniversite yıllarımda üniversitenin en eski öğrenci 
topluluğu olan Türk Halk Bilimi Topluluğu’nda halk 
oyunları ve halk müziği konularında çalıştım. Topluluğun 
yayın organı “Halkbilimi” dergisinin yayınında 
çalıştım. Mezuniyet sonrasında karayolu, otoyol proje 
ve inşaatları ile enerji santrali inşaatlarında yurtiçi ve 
yurtdışında çalıştım. Mesleki çalışmaların dışında, kentsel 
sorunlara ilişkin çalışmalara da katıldım. Halen bir 
müşavirlik şirketinde çalışmakta olup, ODTÜ Mezunlar 
Derneği ve Türk Mühendisler Birliği Derneği yönetim 
kurulu üyesiyim.  İngilizce ve  Fransızca biliyorum.



8 ayrancım

Remzi Oğuz Arık:
Bir bilim insanının hazin öyküsü

Günlük hayatımızın akışı içinde bazen 
tesadüfi bazen de pek sık karşımıza 

çıkmasına rağmen fark etmediğimiz bazı 
işaretler, görüntüler vardır ya, hani çoğu zaman 
algılamayız, düşünüp sorgulamayız hiç.

En azından benim için böyle oluyor; pek çok 
şey aklımın bir ucunda öylece durmasına rağmen 
onları fark etmiyor/edemiyorum. Çocukken çok 
sevdiğim tren yolculuklarında camdan gördüğüm 
pek çok objenin gözlerimin önünden hızla geçip 
gitmesine benzetebilirim belki de. 

Yaşamın bu anlamsız hızı ve koşuşturması 
sırasında kayıp giden kim bilir neler vardır? 
Bunlardan bir örnek olarak, semtimizde 
yıllarımızı geçirirken bildiğimiz, duyduğumuz 
ama nereden çıkmış olabilir diye aklımızın ucuna 
dahi gelmemiş olan, hepimizin içinde yaşadığımız 
mahallelerin isimlerine dair bir bilgi aktaracağım.

Söz konusu mahallemizin adı pek çoğumuzun 
sınırları içinde yaşadığı, hemen hepimizin adını 
duyduğu, bildiği lakin benim gibi ekseriyetle 
hakkında malumatımızın olmadığı, dikkat çeken 
ismiyle; Remzi Oğuz Arık.

Muhtarımız Süleyman Demircan’ın renkli 
siması, çalışkan kişiliği ve yıllardır organize 
ettiği güzel aktiviteleri nedeniyle mahallenin 
adını duymayan yoktur ama kime aittir bu isim 
ve neden verilmiştir? Bunlara geçmeden önce 
gelin size kısa bir araştırmayla mahallemizin 
özelliklerine dair diğer bulduklarımızı aktaralım.

2019 yılı verilerine göre mahalle sınırları 
içinde 5344 kişi ikamet etmekte. 

İlginç bir veri de, nüfusun % 57.5’inin 
kadın çoğunluğunda olması. Kadın oranının 
Çankaya İlçe’de % 52.1 ve Ankara İl nüfusunda 
ise % 50.5 olduğunu göz önüne alırsak kadın 
yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Hatta diğer 
Ayrancı mahallelerinden de ileride olduğunu 
söyleyebiliriz.

Peki nüfus hareketleri nedir? Hızla 
yoğunlaşıyor mu mahallemiz diye sorarsanız 
cevabı tam tersi olacaktır. Ankara istikrarlı şekilde 
büyürken mahallemiz de istikrarlı bir seyrekleşme 
halinde; 2012’de 5860 olan nüfus son 7 yılda 516 
kişi eksilmiş.

 Yani kısaca terk edilmeye başlayan ve kadın 
ekseriyetli bir mahalle diyebilir miyiz tam olarak, 
onu da size bırakıyorum.

Gelelim mahallenin ismine. Evet bir 
kısmımız tanıyordur bu ismi, özellikle arkeolojik 
çalışmaları ve politik kişiliğiyle bir döneme 

damgasını vuran Prof. Dr. Remzi Oğuz Arık.
Ankaralılar onu Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih Coğrafya Fakültesi’nde arkeoloji profesörü 
olarak ve siyasi düşün yazı ve mesaileriyle tanıdı.

Peki ünlü bir yazar, politikacı ve tarihçi 
olduğu için mi ismini vermişlerdi bir mahalleye? 
Bu soruları aynı okulda kendisi gibi arkeolog- 
sanat tarihçisi olan oğlu, eski dekan Prof. Dr. 
Oluş Arık’tan cevaplamasını istedik.

Pandemi sürecinde kendisiyle yüz yüze 
görüşme şansını bulamadığımız için yaptığımız 
telefon görüşmesi talebimizi kırmayarak kabul 
eden Oluş hocamız, babası Remzi Oğuz Arık’ın 
Adana’nın kuzeyinde şimdilerde bile çok zor 
gidilen Torosların geçit vermeyen tepelerinde 
bir köyde doğmasıyla başlayan ilgi çekici hayat 
hikayesini anlattı bizlere.

27 Mayıs 1960 İhtilali’nden sonra tekrar sivil 
demokrasiye dönüldüğü tarihlerde yaklaşık 61-62 
yıllarında bu mahalleye babamın adını vermişler. 
Biz de âilecek sonra öğrendik. Babamın vefatından 
sonra biz de bir dönem 56-57 gibi Ayrancı’da 
Yaylagül ve Karyağdı Sokaklarında oturduk. Ama 
60 İhtilali’nden sonra taşındık oradan.
Ünlü arkeolog, düşünür, siyaset insanı 

Remzi Oğuz Bey, Adana’nın Kozan İlçesine bağlı 
Kabaktepe köyünde dünyaya gözlerini açar, 
yıllardan 1899’dur.

Babam Adanalı olmasına rağmen doğduğu 
köy Çukurova’da değil Torosların yüksek 
yamaçlarında kurulu sarp bir orman köyüydü. 
Atla eşekle zar zor ancak çıkılıyordu.
Feke ilçesi sandık eminliği yapan babası onu 

Kozan’da mahalle mektebine yollar. Annesiyle 
birlikte Adana’dan çıkan Arık, ortaokulu Selanik’te 
yaşayan ablasının yanına giderek bitirir. Ardından 
İşkodra kentinde bulunan Osmanlı subayı abisinin 
yanında liseye başlar. Balkan Savaşı nedeniyle liseyi 
İstanbul’da devam etse de en son İzmit’te bitirir. 
İstanbul’a dönünce Muallim Mektebi’ne girer ve 

mezun olur. Doğduğu bölgeye gider öğretmenlik 
yapmaya. Öte yandan kitaplar yazmaya başlar. 
1. Dünya Savaşı sırasında kimsesiz çocuklara 
öğretmenlik yapar. Kurtuluş Savaşı sonrasında 
Galatasaray Lisesi’nde gece yatılı öğretmenliğe 
başlar. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Felsefe 
Bölümünü bitirir.

Bu sırada, eski eserler ve Arkeoloji 
alanında hep başka mesleklerden kimselerin 
işleri yürütmesini doğru bulmayan Atatürk, 
profesyonel arkeolog yetiştirmek üzere sınav 
açtırır. Babam bu sınavı kazanır ve 1926’da 
burslu olarak Fransa Sorbonne Üniversitesi’ne 
Arkeoloji öğrenimine yollanır. Orada Arkeoloji 
bölümü yanı sıra, Sanat Tarihi bölümü, Louvre 
Arkeoloji Okulu derslerine de devam eder. 
Burada restorasyon ve müzecilik te okur.

Babamın Paris’te okurken aynı dönemde 
kendisi gibi Avrupa’da okuyan Türkiyeli 
öğrencileri örgütlediğini, başka ülkelerdeki 
öğrencilere de ulaştığını ve onları sık sık “Bugün 
Anadolu için ne yaptın’’ sorusuyla sıkıştırmasının 
meşhur olduğunu arkadaşları anlatırdı.

Türkiye’nin ilk “tahsilli” arkeoloğu olarak 
5 yıl sonra ülkeye dönüşte kısa süre İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nde görev aldıktan sonra Ankara 
macerası başlar Remzi Oğuz Bey’in, 1933 yılında 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın Arkeoloji Uzmanı olur. 
Bir sene sonra Gazi Üniversitesi’nin çekirdeği 
sayılan Gazi Terbiye Enstitüsü’nde Sanat Tarihi 
bölümünü kurmakla görevlendirilir, ardından 
Türk Tarih Kurumu üyesi seçilir.

Maarif Vekaleti arkeoloğu olarak tayin edildikten 
sonra devlet yetkilisi olarak ünlü Alman arkeolog 
Prof. Von der Osten yanında Alişar antik kenti 
kazı çalışmalarına gider. Daha sonra Amerikalı 
arkeolog Prof. Blegen ile Truva’da görev alır. 
Ardından kendisinin başkanlık yaptığı kazıları 
yönetmeye başladı. Başkanlık yaptığı ilk kazısı 
Alacahöyük’te idi.

AYRANCI ANTOLOJİSİ
AYKUT 
ALYANAK
@YasamDirenn

1944 Ankara’daki ev. Arkada Prof.Dr. Remzi Oğuz Arık ve eşi Türkân Arık, önde Oluş Arık.
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Sonrasında Gölbaşı Karaoğlan 
Köyünde muazzam kazılar yaptı 
senelerce. Benim ve kardeşimin 
çocukluğumuz o köyde geçti (1937-
41). Çok iptidai yerlerdi o zaman. 
Mogan Gölü sıtma yuvasıydı, ben 
ve kardeşim sıtmaya yakalandık. 
Çok sıkıntılı şeyler hatırlıyorum o 
devirde.
Yozgat yakınında Göllüdağ’daki 
kazısında çetin soğuklar nedeniyle 
zatürre olur ama altın eserler 
bulmuşlardır orada. Hatta gelişmeyi 
yakından izleyen Atatürk’e rapor 
vermeye gittiğinde, Fevzi Çakmak ile 
konuşan Gazi, “Görüyor musunuz 
Paşam, artık sıkıştık mı Remzi’yi 
yollarız bize altın getirir” demiş 
ve takılmışlardır babama. Böyle bir 
anısı var babamın.
Orta Anadolu’da Bitik Köyü, 

Karalar Köyü gibi yerlerde de Hitit 
ve öncesi Prehistorik çağlara ait 
kazılar yaptı.

1940’lı yıllarda aynı zamanda 
Ankara’daki Arkeoloji Müzesi ve 
Etnoğrafya Müzesi müdürlüklerine 
atanmıştır. O sıralarda Ankara’da 
Çankırıkapı, Karaoğlan (Gölbaşı) 
ve Bitik (Kazan) kazılarını da 
yönetmekteydi. 

1939 yılında DTCF Arkeoloji 
bölümü başkanlığına getirildi. Ekrem 
Akurgal hocamızı Üniversiteye, 
doçent olarak almıştır. Ünlü Tahsin 
Özgüç, Nimet Özgüç hocalarımız 
onun asistanıydı. Birçok bilim insanı 
ve müzeci onun öğrencisiydi.

1944’te eski dostu Milli Eğitim 
Bakanı Hasan Ali Yücel ile yaşadığı 
anlaşmazlık sonrası üniversiteyi 
bıraktı ve Müze müdürlüklerini 
sürdürdü. 

1949 yılında İsmet İnönü’nün 
yönlendirmesiyle kurulan İlahiyat 
Fakültesi’nde Türk ve İslam 
Sanatları Tarihi bölümü açar. 

Fakat yine uzun sürmez 
akademisyenliği Arık’ın, onun 
aklında hep Anadolu’ya hizmet 
vardır. Lakin bu sefer siyasi olarak 
giriştiği bu hamle ile Demokrat Parti 
listesinden bağımsız Seyhan vekili 
olacaktır 1950 yılında.

Babam yapılan daveti kabul ederek 
Demokrat Parti kontenjanından 
Adana vekili seçildi. Ama bir 
müddet sonra fikirlerine uygun 
olmadığını anladığı için ayrılarak 
Köylü Partisi’ni kurdu. 
Paris eğitiminde etkilendiği sol 
görüşlerin de etkisi vardı bu parti 
girişimine neden olan. Bir yandan 
da Atatürk’ün yetiştirdiği kuşaklar 
gibi milliyetçi idi ama bunların 
anladığı milliyetçilik başka bir şey... 

Yani Dünya’daki genel nasyonalizm 
anlayışından farklı olarak, 
“Halkçılık” yönü ağır basan 
bir düşünceydi. Köylü Partisi’ni 
kurması da bu nedenleydi. 
Gerçekten de Remzi Oğuz, 

siyaseten tam karşılığını bulamamış 
olacak ki 2 sene sonra 3 vekil 
arkadaşıyla Demokrat Parti’den istifa 
edip genel başkanlığını yapacağı 
Türkiye Köylü Partisi’ni kurar 
arkadaşlarıyla. 

19 Mayıs 1952 tarihinde 
kurdukları partiyle farklı bir siyasi 
söylem geliştirmeye başladılar. 
Arık’ın teorize ettiği “Anadoluculuk” 
fikirlerine göre ülkenin temel 
sosyal ve kültürel sorunlarının 
çözümü ancak köylülerin eğitimi 
ve ekonomik kalkınmasından 
geçmekteydi. Bu şiarla yola çıkarlar 
ve il il öncelikle köylerden başlayarak 
örgütlenmeye başlarlar. Mecliste 
koltuk sayıları 6’ya çıkarken, onlar da 
köylücülük olarak da tanımlandırılan 
hareketlerini mecliste hararetle 
anlatmaya devam ederler.

Remzi Oğuz Bey’in 3 Nisan 
1954’te seçim çalışmaları için gittiği 
Adana’dan Ankara’ya dönerken uçak 
kazasında hayatını kaybetmesiyle 
büyük moral kaybı yaşayan parti bir 
ay sonra girdiği ilk genel seçimlerde 
% 0.6 alarak hezimete uğrar. Birkaç 
sene sonra da başka bir partiyle 
birleşerek siyasi faaliyetine son verir.

Partileri muvaffak olamasa 
da Türk siyasetinde iz bırakır ve 
köylücülük fikirleri partilerin 
programlarına girer, düşünce tarzı 
olarak değer kazanır.

Remzi Oğuz Arık, partisinin 

büyük bir heyecanla beklediği 
genel seçimlere bir ay kala seçim 
çalışmaları için gittiği Adana’dan 
THY ait 13.40 seferini yapan ARK 
isminde Dacota tipi yolcu uçağıyla 
havalanmasından 10 dakika sonra 
gerçekleşen kaza nedeniyle hayata 
veda etmişti.

İlk Türk uçak kazası olarak 
tarihe geçmiş olan bu kazada 
uçak, Toros eteklerinde Kurttepe 
mevkinde havada infilak ederek 
düştü ve 15 kilometrelik alana 
yayılan uçak 25 kişiye mezar oldu.

Kazaya da kısaca değineyim. Ben 
Adana’dan dönmesini bekliyordum, 
uçaktan karşılamak üzere, 16 
yaşında idim ve düştüğü haber 
verildi. Ertesi gün de Devlet Hava 
Yolları Umum Müdürü Rıza Çerçel 
bey beyanat verdi; ‘‘Bizim bu tip 
uçaklarda böyle bir kaza olması 
mümkün değil çünkü havada 
infilak etmiş. Hava berraktı, 
dış etki olmadan böyle bir şey 
olmazdı” diyor.
Sonra adamı (müdürü) oradan 
aldılar başka bir yere verdiler. O 
da siyasete atıldı sonunda. Umum 
müdür inanmamıştı yani kaza 
olduğuna, şaibeli olduğunu ima etti.
Babam uçakta savcı yeğeni olan 
Orhan Arık ile birlikte öldü. O 
sırada Seyhan Barajı inşasında 
çalışan mühendisler babamın 
içinde olduğu Ankara’ya giden 
13.40 uçağını seyrederken havada 
patladığını görmüşler. Sonra 
bu kaza konuşulmadı bir daha, 
yasaklandı. Yani kaza şüpheli kaldı.
Babasının siyasi yönü ile ilgili 

sorularımıza ve hakkındaki genel 

fikirleri sorduğumuzda Oluş Arık 
hoca ilginç açıklamalarda bulundu.

Bu ülkenin aydınları çeşitli 
manipülasyonların sonucu, 
gerçeği net olarak göremiyor; 
babam bazılarına göre sağcı, 
bazılarına göre solcudur, liberaldir, 
devletçidir. 
Beğendiğimiz sevdiğimiz 
insanlar bile bu nedenle objektif 
bakamadılar. Yüz yüze gelip 
konuşsalar belki anlarlardı onu. 
Son olarak babamın bir sözü ile 
bitireceğim; “Dil yaşayan bir 
varlıktır, öyle konstrüktif yani 
laboratuvarda üretilmiş gibi 
olamaz, yaşayamaz o zaman. 
Yaşayan kavramlar olmazsa 
düşünemezsiniz” diye organik bir 
yaklaşımı da vardı. 
Babama kafatasçı diyenler bile oldu, 
onlara kitabından bir cümleyle 
karşılık vereyim “Kimse anasını 
babasını seçmekte hür değildir. 
Tesadüfle başlar hayatımız, 
kendi bilincimiz ve irademizle 
bir topluma mal oluruz ve 
yüceltmeye çalışırız” böyle bir 
düşünceye kafatasçı denebilir mi?
Remzi Oğuz Arık’ın oğlunun 

ağzından dinlediklerimiz ve 
araştırmalarımız sonunda 
derlediklerimiz bilgiler ışığında; 
ülkenin ilginç simalarından birisinin 
başarılı bilimsel çalışmalarla dolu 
hayatı yanında, şimşekleri üstüne 
çeken tartışmalı fikirleriyle birlikte 
politik kişiliği de oldukça ilgi çekici.

Toroslar’da başlayıp yine 
Toroslar’da sona eren hayatı 
boyunca gerçekten ne demiş, 
neyi anlatmak istemişti Remzi 
Oğuz Arık? Anlatamamış veya 
anlaşılamamış mıydı? Yoksa 
anlaşılması uygun bulunmamış 
mıydı bazı çevrelerce?

Belki de savunduğu idealleri ile 
ölümüne neden olan uçak kazası 
arkasındaki gizem sanırız hiç 
aydınlatılmayacak. 

Mahallemize isminin 
verilmesinin arkasında yatan 
nedenler de acaba bu gizemin içinde 
saklanmakta mı, ne dersiniz?

Onore etmek veya günah 
çıkarmak? Ya da başka bir şey belki...1953 Türkiye Köylü Partisi Kongresi, Prof. Remzi Oğuz Arık, İnönü’ye bilgi veriyor. Sağda Kemal Satır

Remzi Oğuz Arık 3 Nisan 1954’te Adana’dan Ankara’ya dönerken uçağı havada patlayarak düşer.
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Salgını mahallede göğüslemek:
Çin’e bir bakış

CEREN 
ERGENÇ
@CerenJilan

ÇİN MAHALLESİ

Çin’de mahalle yaşamı 
salgından önce nasıldı?

Çin’de güçlü bir yerel gelenek 
var. Bu gelenek iki kaynağa 
dayanıyor. Birincisi, yerel kimlikler. 
Coğrafyanın geniş ve yer yer 
birbirinden kopuk olmasıyla 
yerel diller en yakın yerlerde 
bile birbirinden farklılaşmış ve 
hemşehrilik diyebileceğimiz 
altkimlikler oluşmuş. Her ne kadar 
modern dönemde kentleşme ve 
göçle yerel kimliklerin önceliği 
azalıyor ve özellikle genç kuşaklarda 
ülkenin resmi dili anne-babalarının 
konuştuğu yerel dilden daha 
akıcı hale geliyor olsa da bu, bu 
altkimliklerin ve hemşehriciliğin 
yerelliği güçlü kılan bir faktör 
olduğunu söyleyebiliriz.

Yerelliği güçlü kılan diğer faktör 
ise yerel yönetimlerin güçlü olması. 
Çin üniter bir devlet olmasına 
rağmen fiiliyatta federal bir devlet 
kadar adem-i merkeziyetçi. Bu 
yüzden kentlerde ve kasabalarda 
yerel yönetimlerin özerklik ve yerel 
halkla bütünleşmişliği oldukça fazla. 
Peki kentlerde bugünkü mahallelere 
nasıl geliyoruz?

Sosyalist dönemde, danwei 
denen çalışma birimleri çalışanlarına 
sadece işyerini değil, aynı zamanda 
sağlık ocağını, çocuklarının 
gideceği okulları da sağlayan 
kendi içinde yeterli bir sistemdi. 
Sosyalizm sonrası dönemde bu 
çalışma birimleri özelleştirildi. 
Orta sınıflar yeni yapılan özel 
sitelerde, yerleşik işçi sınıfı eskiden 
çalışma birimlerinin lojmanları 

olan sitelerde, göçmen işçiler ise 
gecekondu mahallelerinde yaşıyor. 
Gecekondu mahalleleri, kentlerin 
genişleyerek civar köyleri içine 
almasıyla oluşan cepler. Zaten 
Çinliler de bunlara ‘kent içindeki 
köy’ diyor. Buralarda muhtarlıklar 
var ama kamu hizmetleri yetersiz 
olduğu ve göçmen işçiler sık yer 
değiştiren bir nüfus olduğu için 
mahalle bilinci diğer semtlerdeki 
kadar oluşmuyor.

Eskiden aynı dili konuştukları 
hemşehrileriyle beraber ya da iş 
arkadaşlarıyla beraber yaşadıkları 
mahallelerin yerini özel siteler 
alınca komşuluk ilişkileri de eski 
yoğunluğunu kaybetti. Ancak, 
günlük alışkanlıklar, yeni ritüeller 
ve bu ritüeller sayesinde yeni bağlar 
oluşturdu. Yaşlılar bu bağların 
odağında. Çünkü toplumsal 
hareketliliğin yüksek olduğu Çin’de, 
eyaletlerin büyük şehirlerinde 
üniversiteye gitmiş gençler, 
mezuniyet sonrası bu kentlerde 
kalıyor. Çocuklarının eğitimi için 
eve iki maaş girmesi gerektiğinden 
de büyükanne ve büyükbabaları 
torun bakmaya çağırıyorlar.

Yemek yaparken günlük 
taze sebze kullanma alışkanlığı 

komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor. 
Çünkü bütün aileler alışverişlerini 
günlük olarak mahalledeki taze 
meyve sebze pazarından yapıyor 
ve aynı pazara gitmek tanışıklık 
yaratıyor. Bir diğer alışkanlık, Çin’de 
özellikle yaşlıların açık havada 
egzersiz yapmayı sağlıklı bulmaları. 
Evin yaşlıları; gençler işe, çocuklar 
okula gittikten sonra sabah hep 
aynı saatlerde mahalledeki parkın 
içindeki fizik terapi aletlerinin 
önünde buluşuyorlar, en az 2 saat 
bir yandan sohbet edip bir yandan 
egzersiz yapıyorlar. Akşamları ise 
çok daha eğlenceli bir ritüelleri 
var. Çalışanlar işten gelip çocuk 
bakımını devraldıktan sonra 
büyükanne ve büyükbabalar yine 
mahalledeki parkta ya da meydanda 
buluşuyorlar. Büyükbabalar 
çalabildikleri müzik aletlerini getirip 
kendi aralarında küçük korolar 
oluşturuyorlar. Büyükanneler 
ise dans grupları oluşturuyor.  
Gece mahallenin meydanlarında 
koreografik dans çalışanlara 
“meydan dansçı teyzeleri” deniyor. 
Salgın sırasında bu 
mahallelerde ne oldu?

Salgın sırasında mahallelerde 
var olan ağlar güçlendi ve yeni ağlar 
kuruldu. Daha önce esas çevresi iş 
ve okul arkadaşları olan genç kentli 
profesyoneller, destek ağları olarak 
gördükleri bu çevrelere sokağa 
çıkma yasağı nedeniyle ulaşamayınca 
yerellik önem kazandı.

WeChat, Weibo ve Twitter’in 
karışımı olan ve Çin’de hayatın her 
alanında kullanılan bir uygulama. 
Mahalle sakinleri salgın sırasında 

dışarı çıkamadıkları dönemde hem 
kendilerinin hem de diğer mahalle 
sakinlerinin ihtiyaçları olduğunu fark 
edince, sitelerinin WeChat grupları 
üzerinden örgütlenerek bu ihtiyaçları 
dayanışma içerisinde karşılama 
yoluna gittiler. WeChat gruplarında 
ilk olarak maske ve dezenfektan 
alımı için örgütlenildi. Daha sonra 
pazar alışverişlerini yapamayacak 
olanlara yardım için nöbet listeleri 
oluşturuldu. Zaman içerisinde çeşitli 
meslek gruplarına mensup olan site 
sakinleri ihtiyaç olan diğer konularda 
gönüllü listeleri oluşturmaya 
başladılar. Örneğin, doktorlar sağlık 
kontrolü yapmaya başladılar ve 
öğretmenler çevrimici eğitime geçişte 
WeChat üzerinden gönüllü ek 
dersler vermeye başladılar. Karantina 
yüzünden evine dönememiş olanlar 
için de, komşuları ev hayvanlarına 
bakmak gibi yardımlarda 
bulundular. Wuhan gibi salgının ağır 
geçtiği yerlerde komşular toplu taşım 
kullanılamadığı için özel arabası 
olmayanları ya da sağlık çalışanlarını 
hastanelere getirip götürmek için 
dayanışma ağları kurdular. WeChat 
grupları sadece lojistik amaçla 
kullanılmadı; ayrıca psikolojik destek 
işlevi de gördü. Komşular, özellikle 
ilk haftalarda günler geceler boyu 
bu WeChat gruplarında birbirleriyle 
dertleşerek, birbirlerine haber 
ileterek ve yanlış haberler konusunda 
uyararak yaşadıkları travmayı birlikte 
atlattılar.

Yerelin önemini devlet de 
farketmişti elbette. İki yıl önce 
mahalle, en küçük yerel yönetim 
birimi ilan edildi. Bu parti-
devletin artık mahallelerde de 
birimleri olacağı anlamına geliyor. 
Ancak mahallelerde devletin 
görünürlülüğünün artması salgın 
döneminde oldu. İhtiyaç haritasını 
çıkartmak ve dayanışma ağlarının 
güvenliği ve kalite kontrolünü 
yapmak adına devlet yerel ağlara 
nüfuz etmiş oldu. 

Şu anda halkın dayanışma 
ağlarıyla yerel yönetimlerin kontrol 
mekanizmaları arasındaki maç 
berabere. İleriki dönemlerde 
salgın sürecinde ortaya çıkan bu 
iki eğilimden hangisi ağır basacak 
göreceğiz.
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Ev sahibinin bir evi var 
kiracının bin evi sözünün 

rahatlıkla söylenebildiği günlerdi; 
en azından bizim evde sık duyulan 
bir cümleydi bu, özellikle annemin 
ağzından. Yeni bir ev, semt 
heyecanıyla ya da bir zorunluluk 
durumunda çok da dert etmeden 
rahatlıkla yer değiştirebiliyorduk.

Ankara’daki dördüncü 
semtimizdi Ayrancı, 1977-
1981 yılları arası oturduğumuz. 
Sosyalliğim ağırlıklı okul 
üzerinden kurulmuştu. Okul 
servisi diye bir şeyin olmadığı, 
fikrinin bile tuhaf geldiği günler; 
kamusal alanın, çok gençler 
tarafından bile yoğun kullanıldığı 
zamanlardı. Sabahları otobüslerde, 
dolmuşlarda çokça öğrenci olurdu, 
neşeleri ile bazen yetişkinlerin 
asabını bozan, otobüs tacizlerine 
karşı kendini çoktan eğitmiş.

Biz Atatürk Liseli’ydik; bu liseye 
gidip Ayrancı’da oturan ciddi bir 
öğrenci nüfusu vardı. Aşağı ve 
Yukarı Ayrancı; her ikisinin de 

toplu taşımından yararlanılırdı. Aşağı Ayrancı’ya, Ulus 
belki de Aydınlık taraflarından gelen basık, steyşın 
minibüsler ve otobüs, Yukarı Ayrancı’ya ise mavi 
yüksek minibüsler ve otobüs çalışırdı. Okullarda 
çatışan siyasi grupların okul çıkışlarında farklı 
güzergahları kullandığı dönemlerdi; ben Sıhhiye’den 
değil, İzmir Caddesi ve Kızılay üzerinden toplu taşıma 
ulaşarak Ayrancı’ya varmaya çalışanlardandım. Mavi 
minibüsleri değil ama Aşağı Ayrancı’ya çalışan basık 
steyşın minibüsleri plak çalmalarıyla da hatırlıyorum.

Yıllar yıllar önce Naim Dilmener’den duyduğumu 
sandığım ve çok sevdiğim bir tanımlamayla 
“hayatımızın fon müzikleri”nin bir kısmını, 
minibüslerde duyduğumuz dinlediğimiz müzikler 
oluştururdu. Haftanın belli gün ve saatlerinde 
yayın yaparak hayatımıza giren ve 80’lerin ortasına 
kadar tek kanal olarak bu faaliyetini sürdüren 
TRT’nin alternatifiydi burada dinlediğimiz müzikler. 
Radyoda bunun karşılığı polis radyosu iken, asıl 
bugünden baktığımda beni en çok etkileyen, 
ilginç gelen, anılarımda fazlaca yer kaplayan, 
kasetçi dükkanlarıydı. 80’lere kadar yaşadığım 
hemen her semti böyle bir kasetçi dükkanı ile 
hatırlıyorum… Sokağa inceden müzik yayını da 
yapan bu dükkanların en önemli özelliklerinden 

biri oluşturduğumuz listelerle buralarda kaset 
doldurtabilmemizdi.

Hoşdere caddesi 3. duraktaki TEOŞ, işte bu 
kasetçi dükkanlarından biriydi. Evlerimizi TEOŞ’da 
doldurduğumuz kasetler süsler, o kasetlere girecek 
şarkıların listelerini oluşturmak en sevdiğimiz 
aktivitelerden biri olurdu. Bu kez maruz kalmıyor, 
dinleyeceklerimizi kendimiz seçiyorduk. Hoşdere 
Caddesi’nin simgelerindendi TEOŞ; adreslerde kerteriz 
olurdu; “aşağı inerken TEOŞ’dan sola sap, TEOŞ’da 
in biraz yukarı yürü…”

Yine balkonların hayatımızın önemli alanlarından 
biri olduğu zamanlardı; balkonlarda uzun zamanlar 
geçirilir, konuklar balkonda ağırlanır, balkonlardan 
balkonlara tatlı kurlaşmalar yaşanır, balkonlardan taşan 
müzik sesleri inceden birbirine karışırdı; balkonları 
kapatmak, balkonlardaki kuş pisliklerinden şikayet 
etmek kimsenin aklına gelmezdi.

TEOŞ’da doldurulan kasetlerdeki şarkılar Güvenlik 
Caddesi’ndeki bir balkondan sokağa çok bırakıldı; 
trafiğin sakinlediği akşam saatlerinde daha duyulur oldu. 
Bir balkondan gelen ezgi bir başka kasetin listesinde 
kendine yer buldu bazen. Sokakların, balkonların, 
kasetçi dükkanlarının kıymetli olduğu, şarkılarımızın 
birbirine daha çok karıştığı güzel günlerdi…

Kasetçi dükkanı TeoşELÇİN ÖZ
@elcinsevgili

ANILARDA AYRANCI

80’lere kadar yaşadığım hemen her semti bir kasetçi dükkanı ile hatırlıyorum. Hoşdere caddesi 3. duraktaki TEOŞ, işte 
bu kasetçi dükkanlarından biriydi. Evlerimizi TEOŞ’da doldurduğumuz kasetler süsler, o kasetlere girecek şarkıların 
listelerini oluşturmak en sevdiğimiz aktivitelerden biri olurdu. Yine balkonların hayatımızın önemli alanlarından biri 
olduğu zamanlardı; balkonlarda uzun zamanlar geçirilir, kuş pisliklerinden şikayet etmek kimsenin aklına gelmezdi.

Yaşadığınız yer; doğasıyla, 
sokağıyla, canlılarıyla, yaşamın 
keyfiyle güzeldir. Hele bir de 
insanı/insanları dayanışmacı, 
iyilik düşkünü, yardımı-sever, 
kolektif ve kendini büyük 
görmüyor ise, işte o mahallede 
yaşamak insana keyif verir. 
Ayrancı’da da böyle insanlarımız 
var ve çok şanslıyız. Bunlardan 
biri de Ekim Yavuz, size biraz 
O’ndan ve yaptıklarından söz 
etmek istiyoruz.

Neden mi bu haberi 
yapıyoruz; önemsiyoruz ve 

paylaşarak çoğalmasını diliyoruz. 
Dayanışmanın, komşuluğun, 
kolektif/birarada mahallede 
üretmenin, başkası için, başka 
bir canlı için emek vermenin 
ve çaba sergilemenin önemine 
parmak basmak istiyoruz. 
Becerebildiğimizce de gazetemizin 

sayfalarına her ihtiyaca koşturanları 
taşımak istiyoruz, Ekim Yavuz ilki.

Gittiği parktan, doğa gezisinden, 
uzak besleme bölgelerinden ağaç 
tohumlarını toplayıp, onları az güneşli 
bahçesinde fideye dönüştürebilen, 
fideleri mahalleli ile paylaşmak için 
haber salan, yetmezse parkın kesilen 
emektar ağacının kütük ve dallarını 
yeniden bir ağaca dönüştürebilen, 
doğaya ait bir insan kendisi.

Parkların hem kavalcısı hem 
de koruyucularından. Kim onun/
onların parkına betonarme ve yanlış 
yere koccaaa bir tuvalet yapabilir? 
Muhtara koşar, dilekçe yazar, 
ulaşabildiği herkese imzalatır… 
Ödü kopar parkındaki kuşların 
sesleri kesilecek diye.

Köpekler onun uzmanlığı. 
Kendisinden ağır(!) köpeğin üstüne 
biner, 15 kişiyi toplar yakalamak 
için ki yarasını iyileştirebilsin, 
felçlisine kefir içirir, ötekine vitamin 
yutturur, kendi kuş kadardır 
ama. Sanırsınız pamuk prensesin 
masaldan fırlamış hali gibidir, 
güvercinler ve birçok hayvan yürür 
peşinden. Biri ‘kedi’ desin ‘kaputta 
kalmış’, arabayı kaldırır yerinden ki, 
o kedi kurtulsun.

Sadece ağzı dili olmayan parklar 
ya da ne söylediğini anlamadığımız 
hayvanlarla sınırlı değil tabii 
ki yaşamı. Bir gezide tanıştığı, 
imkansızlıklar içinde dağ köyünde 
yaşayan ortaokul öğrencisi için de 
koşar, mahalleliye haber uçurur 
ve destek organize eder, O’nu 
üniversiteye yerleştirir, ev bulması 
için uğraşır veya yurt kaydı için 
çalmadık kapı bırakmaz.

Kimsesiz bir kadın mı var 
çocuklarıyla yalnız; araba ayarlanır, 
evin eşyaları dayanışmacı bir 
organizasyonla toparlanır, erzak 
alınır ve bu destek bir düzene 
bağlanır.

Ayrancı köyün kavalcısı: Ekim Yavuz
SİMİN ŞAY
@siminsay

KÖŞE BUCAK

Kocasından şiddet mi görmüş? 
Gider kaçırır ve bir sığınma 
mekanı bulur, yerleştirir. ‘Ya sağlık 
çalışanları covid19’a yakalanırsa’ 
diye gözüne uyku girmez, toplar 
insanları ve haftalarca eli-beli ağrısa 
da siperlikler yaparlar. Siperliklerin 
yanına romantik notlar yazılır 
ulaştığında sağlıkçılar okusun diye. 
Gelen her teşekküre de gözleri 
dolar, titreyen her sese ağlar.

Ha bunları yalnız yapmaz tabii 
ki, seslenir mahalleliye hep.

Kendi için mi? Hiçbir şey 
istemez, isteyemez. Yeter ki 
kendinden başka tüm insanlar/
canlılar iyi olsun.



12 ayrancım

Günah keçisi yapılan kavaklar

2007 veya 2008 yılıydı. 
Telefonum çaldı, arayan bir 

kadındı. Oturduğu apartmanın 
önündeki kavak ağacının 
kesilmek istendiğini, buna engel 
olmaya çalıştığını ve benim 
yardım etmemi istiyordu. Gelip 
ağacı göreceğimi ve durumu 
inceleyeceğimi söyledikten sonra 
günü ve saati kararlaştırdık. 

Hoşdere Caddesi üzerinde 
bulunan apartmana eşimle birlikte 
gittik. Ankara’da az sayıda bulunan 
Çin Kavağı (Populus simonii) 
olarak adlandırılan ve iyi gelişmiş 
olan bir kavak ağacıydı. Telefonda 
konuştuğumuz kadın bizi evine 
davet ettiğinden ağaca ilişkin 
durumu kendisinden dinledik; 
“Eşinin uzun yıllardır bu apartmanda 
oturduğunu, ağacın dikildiğini bildiğini, 
birçok anılarının olduğunu bu nedenle 
kesilmesini istemediklerini, apartman 
kanalının tıkanmasına kavak ağacının 
köklerinin neden olduğunu ASKİ 
ekiplerinin bildirdiğini, apartman 
yöneticisinin de ağacı kestirmek 
istediğini” söyledi. Kavak ağaçlarının 
köklerinde keski çekiç gibi araçlar 
yok, kanalları delip girmez. 
Kanallarda çatlak veya kırıklar 
varsa, dışarıya su sızıyorsa kavak 
ağaçlarının kökleri suya yöneldiği 
için kanala girip tıkayabilir. 
Dolayısıyla sorun ağacın kökü değil, 

kanalın onarılmasıyla çözülebilir 
dedim. Kavak konusunda daha 
geniş bir açıklamada bulundum. 
Kendisine anlattıklarımızı yöneticiye 
de anlatmamızı istediği için gidip 
ona da anlattık. Yönetici “kendisinin 
de çok istemediğini ama ASKİ istediği 
için kesmek zorunluluğu duyduğunu, 
hatta ağaç kesilirse evine klima 
taktırmak zorunda kalacağını” belirtti. 
İkna olmuştu. Birkaç yıl sonra bile 
ağacın kesilmediğini görmüş ve 
sevinmiştim. Ne yazık ki ağaç şimdi 
yok.

Hoşdere üzerindeki apartman 
bahçesini süsleyen kavağın kesilmesi 
için girişimde bulunulması rastlantı 
değildi. Geçmiş yıllara dayanan 
uygulamaları vardı. Haziran 
2002 de Ankara Valiliği; “kavak 
ağaçlarından kaynaklanan polenlerin; 
astım krizi, saman nezlesi, ürtiker 
gibi alerjik reaksiyonlar oluşturması 
nedeniyle il sınırları içerisinde kavak 
ağacı yetiştirilmemesi, yaşlı kavak 
ağaçlarının kesilerek yerlerine 
toprak ve iklim koşullarına uygun, 
Akasya, Huş, Dişbudak, Glediçya 
ve Badem türü ağaçların dikilmesi” 
kararı aldı. Sonrasında park, 
bahçe ve yollardaki kavaklar 
türüne, cinsiyetine bakılmaksızın 
doğranmaya başlandı. Kırsal Çevre 
ve Ormancılık Sorunları Araştırma 

Derneği’nin başvurusu sonrasında 
il sınırı kararını değiştirerek kent 
merkezine çevirdi. Aradan geçen 
zamanda kent içindeki kavakların 
çoğu kesilerek yok edildi. Güvenlik 
Caddesi üzerinde bulunan görkemli 
servi kavaklar şimdi yok. 

Kavaklıdere semtine adını veren 
derenin tipik ağacı Kuğulu Park’ın 
içindeki ağaçların çoğunluğu gibi 
akkavak’tır. Kuğulu Park’takiler de 
budama adı altında yanlış müdahale 
nedeniyle zarar gördüler. 

Kavakların kesilmesi kararını 
alanların kavaklar konusunda 
bilgilerinin olmadığını aldıkları 
karardan ve kendileriyle 
konuşmalarımızdan öğrendik. Uğur 

Mumcu’nun söylediği  “bilgi sahibi 
olmadan fikir sahibi olmak” tam 
da böyle olur. Bunlar bilgi sahibi 
olmadan fikir sahibi oldukları gibi 
karar ve yetki sahibi de olmuşlar. 
İşin ilginç yanı; yukarıda sayılan 
hastalığı yaptığı öne sürülerek 
kesilen kavakların yerine dikilmesini 
önerdikleri ağaç türlerinin 
polenlerinin çok daha alerjen 
olması. Yani kavakları, kavakların 
tohumunu ve polenini bilmedikleri 
gibi, dikilmesini önerdikleri ağaçların 
polen yapılarını da bilmiyorlar. 

İstanbul içindeki kavakların 
benzer bir uygulama ile katliama 
uğradığını biliyoruz. İstanbul’un 
ardından Ankara Valiliği’nin aldığı 

Karakavak 
(Populus nigra)

Anadolu’da yaygın olarak yetişen 
bu türün gövdesi düzgün 
olmadığından genellikle tetar 
olarak işletilir. Taban suyunun 
yüksek olduğu yerlerde iyi yetişir.

Akkavak 
(Populus alba)

Yapraklarının bazıları çınar gibi parçalı 

olan türün yaprağının alt yüzü, sapı ve 

tomurcuğu beyaz tüylü olduğundan 

bu ad verilmiştir. Hızlı büyür ve az 

tuzlu topraklarda yetişebilir. 

Titrek kavak 
(Populus tremula)

Dağ kavağı olarak da bilinir, ormanlarda 

doğal olarak yetişir. Yangın sonrası 

ormanı yeniden oluşturmada önemli  

işlevi vardır. Çubuk Karagöl ve Işıkdağı’nda  

orman oluşturur. Sonbaharda turuncu 

ve sarı renkleri gösterişlidir.

Bozkavak 
(Populus x canescens) 

Akkavak ile titrek kavağın 
melezidir fazla yaygın değildir.

Fırat kavağı 
(Populus euphratica) 

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde yetişir. 
Yaprak şekli çok değişkendir. 
Tuzlu topraklarda bile yetişebilir.

Erkek kavak ağaçlarının çiçeklerinden polen, dişi ağaçların çiçeklerinden pamukçuk biçiminde 
tohum çıkar. Herkesin polen diye yanlış bildiği dişi ağaçların bu tohumlarıdır yani pamukçuktur. 
Kavakların polen taşıyan erkek çiçekleri, yapraklanmadan önce mart ayı başında açarlar. Kavak 
polenlerinin havaya saçıldığı bu günlerde alerjik yakınmalar azdır. Dişi kavakların çiçekleri ise mayıs 
sonunda olgunlaşarak içindeki tohumları bırakırlar. Tohum taşıyan pamukçukların alerji yaptığına 
ilişkin bilimsel hiçbir bilgi yoktur. Aksine kavakların taze yaprakları ve tomurcukları yapışkan bir salgı 
ile kaplı olduğundan, havadaki partikülleri tutarak havayı temizlerler.

Yerli kavak türleri

AHMET 
DEMİRTAŞ
Orman Mühendisi

ANIT AĞAÇ

Kuğulu Park’taki ağaçların çoğunluğu akkavak’tır ve yanlış müdahale nedeniyle zarar gördüler
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bu kararın sonrasında birçok kent ve kasabanın 
benzer uygulamayı başlattığını biliyoruz. Düşünün 
küçük bir kasaba içinde ve bağlı köylerinde 
yaygın olarak kavak yetiştirilir. Valilikler ve 
Kaymakamlıkların; köyleri de kapsayacak 
biçimde aldıkları kararlara, başkanlıklarını 
kendilerinin yaptığı “Çevre Kurulu” veya “Sağlık 
Kurulu” kararlarını dayanak olarak gösterdiğini 
belirtmeliyiz. Bu nedenle Anadolu’nun birçok 
yerinde kavak katliamları yaşandı.

Türkiye’de 5 türü doğal, 3 türü ise 
yurtdışından getirilmiş (Egzotik) kavak 
yetişmektedir. Kavaklar genellikle sulak toprakları 
sever ve hızlı büyürler. Latince adı Populus, 
halk ağacı anlamına gelen kavağın odunu 
beyaz renkli, yumuşak ve hafif olur. Kavağın 
bu niteliği meyve kasası ve ambalaj sandığı 
yapımını elverişli kılar. Kırsal bölgelerde yapı 
gereci olarak kullanılır. Kök ve gövde sürgünü 
verme yetenekleri fazladır. İnce ve uzun bir sapla 
dala bağlanan yaprakları hafif bir esintiyle bile 
sallandığı için bulunduğu yere serinlik sağlamış 
olur. Anadolu’da kırsal kesimde yaygın olarak 
yetiştirilir. Eskiden köylerde çocuk doğduğunda 
kavak dikilir, büyüdüğünde ise yetişmiş olan 
kavaklar ev yapımı için hazır edilirmiş. Bağ, 
bahçe kenarlarına dikilmiş olan kavaklar aynı 
zamanda rüzgar perdesi işlevi görür. Rüzgar 
perdesi bahçeyi, tarlayı ve tarım ürünlerini 
rüzgarın olumsuz etkisinden korur. Yaygın 
olarak yetiştirilmesinin sonucu Anadolu halk 
kültüründe önemli bir yeri vardır. Yeri gelmişken 
bir uygulamayı da belirtmekte yarar var. Kesimlik 
çağa gelmiş olan kavak ve söğüt ağaçları, yerden 
2,5-3 metre yüksekten kesilerek kesim yerinden 
sürgün vermesi sağlanır. Kesilen ağacın yeni 
sürgünleri hızlı büyür ve düzgün olur. Sürgünler 
15-20 yıl aralıklarla kesilerek yeni sürgünler 
vermesi sağlanmış olur. Bu uygulamaya “tetar 
işletmesi” denir. Köylerde dere kenarlarında 
yetişmiş yaşlı kavak ve söğüt ağaçlarına sıkça 
rastlanır. Uygulama ile ağaçların sürgün verme 
ve hızlı büyüme yeteneğinden yararlanılmış 
olunur. Çınar, kavak, kokarağaç gibi geniş 
yapraklı ağaç türlerinin kentlerin kirli havasına 
karşı dirençleri yüksektir. Özellikle sedir, ladin, 
göknar gibi iğne yapraklı ağaçlar kirli havaya 

karşı duyarlıdır. Hava kirliliği fazla olan yerlerde 
iğne yapraklı türler yerine söz konusu geniş 
yapraklı türler seçilmelidir. Kavakların taze 
yaprakları ve tomurcukları yapışkan bir salgı ile 
kaplı olduğundan, havadaki partikülleri tutarlar. 
Kısaca havayı temizlemiş olurlar.
Kavak ve Polen 

Kavakların bazıları yalnızca erkek çiçekleri, 
bazılarıysa yalnızca dişi çiçekleri taşır. Tıpkı 
insanlar gibi bazıları erkek bazıları dişidir. 
Erkek ağaçların çiçeklerinden polen, dişi 
ağaçların çiçeklerinden pamukçuk biçiminde 
tohumlar çıkar. Ankara koşullarını dikkate 
alarak belirtelim, kavakların polen taşıyan erkek 
çiçekleri, yapraklanmadan önce mart ayı başında 
açarlar. Kavaklar böceklerle değil rüzgarla tozlaşır. 
Yıllara göre bu tarihlerde 15 gün kadar sapmalar 
olabilir. Mart ayında diğer ağaçların çoğu 
uyanmamış ve polenlerini havaya saçmamıştır. 
Kavak polenlerinin havaya saçıldığı bu günlerde 
alerjik yakınmalar azdır. Dişi kavakların 
çiçekleri ise daha sonra gözle görülecek 
boyutlara erişir, mayıs sonunda olgunlaşarak 
içindeki tohumları bırakırlar. Dikkatli gözlerin 
görebileceği büyüklükteki tohumlar pamuk lifine 
benzeyen oluşumlara bağlı olduğundan havada 
uçarak uzaklara taşınır. Tohumların çimlenme 
yetenekleri bir hafta kadardır. Bu sürede uygun 
bir ortam bulursa, çimlenip kavak fidesi çıkar, 
değilse yeteneğini kaybeder. Kavaklar kendi 
soylarını sürdürebilmek için çok tohum üretir ve 
çimlenme olasılığını artırmak için pamukçuklar 

Çin kavağı 
(Populus simonii)

Yumurta biçimli yapraklarının alt 
yüzünün mavimsi yeşil olması 
ile diğer kavaklardan ayırtedilir. 
Ankara’da az sayıda örneği vardır

yardımıyla uzaklara ulaşmış olurlar. Tohum 
taşıyan pamukçukların alerji yaptığına ilişkin 
bilimsel bir çalışmaya rastlanmadı. Yine kararı 
alanlardan öğrendik ki, onların polen dedikleri 
dişi ağaçların tohumlarıdır yani pamukçuktur. 
Kavağın biyolojik yapısını ve ekolojik isteklerini 
bilmeyen vali ve kaymakamlar kararlar çıkararak, 
tohumu polen diye kötüleyip kavak katliamına 
yol açmışlardır. Bu yetmezmiş gibi bilimsel temeli 
olmayan, söylentiden öteye gitmeyen yanlış 
bilgiye dayanan algı yaratılmıştır. ‘Kavaklar çok 
polen yayıyormuş ve hastalıklara yol açıyormuş’ diye 
özetlenebilen bir algıdır.    

Kavakların zararları(!) konusunda, valiliklerin 
açıklamış olduğu bilimdışı gerekçelere bir 
ekleme de ODTÜ Rektörlüğü tarafından 
yapıldı. Rektörlüğün web sayfasında “Kavak 
ağaçlarının yaydığı polenler, yoğun olarak bir 
alanda biriktiklerinde aniden alev alabilmekte, 
yangınlara sebep olmaktadırlar” yazısı 
yayımladılar. Üniversitenin Biyoloji Bölümü’ne 
bile sormadan yayımladıkları bu bilime, akıla 
ve gerçeğe aykırı bilgiyi gerekçe göstererek, 
yurt yapılacak denilerek 2018 yılında kavakları 
kestiler. Rektörlük kendi bünyesindeki bilim 
insanlarına danışmak yerine Valiliğin 2002 
yılındaki yanlış kararını dayanak gösterdi. 
4500 hektarlık ODTÜ arazisinin büyük 
bölümünde karaçam, sarıçam, sedir gibi ağaç 
türleriyle ağaçlandırma yapılmışken, neden dere 
tabanı sayılabilecek sulak alanlarda kavaklık 
kurulmuştu? Rektörlük bunu bile düşünememişti.

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Sadık Erik ve  
Prof. Dr. Cahit Doğan yaptıkları araştırma 
Alerjik Rinosinüzitler* adlı kitapta yayımlandı. 
Araştırmaya göre; polenleri en çok alerji yapan 
bitkiler sıralamasında buğdaygiller, kazayağıgiller, 
ayçiçeği, koniferler (çam, ladin, göknar vb.) ön 
sıraları paylaşırken, kavak ve söğütler 14-15. 
sıralarda yer alıyor. Buna karşın kavaklardan daha 
sonra uyanarak çiçek açan çam, ladin, göknar 
ağaçlarının polenleri daha alerjendir. Görüldüğü 
gibi hastalık korkutma aracı olarak kullanılmış 
ve kavaklar kıyıma uğratılmıştır. Doğrudan 
dillendiremedikleri ama ikili konuşmalarda 
aktardıkları görüş ise şudur: “Kavak kırsal kesime, 
köye özgü bir ağaçtır, kente uygun değildir. 
Kentlerde kavakları gören Avrupalılar bizi 
küçümsüyor”. Oysa bu düşünceleri doğru değildir. 
Avrupa kentlerinde kavaklar çokça görülmektedir. 

Kısaca; Kavak polenleri daha az alerjen 
olduğundan, havalar ısınmadan ve erken 
çiçeklendiğinden; kavak poleni alerjisi 
yaşayanların sayısı azdır.

Polen alerjisi için kişinin alerjiye yatkın 
olması, havanın sıcak ve kuru olması, havada belli 
yoğunlukta polen bulunması ve polenin alerji 
yapma niteliğinde olması gerekir. Genellikle dişi 
kavaklardan çıkan, tohumları taşıyan pamukçuklar 
polen olarak nitelenmektedir. Bu yanlış bilgidir. 
Pamukçuklar hafif olduğundan rüzgarla çok 
uzaklara taşınabilmektedir. Bunların alerji 
yaptığını gösteren bilimsel bir çalışma şimdilik 
bilinmemektedir.

Servi kavağı 
(Populus afghanica) 

Türklerin Anadolu’ya göçü ile 
getirilmiş ve neredeyse yerlileşmiş 
bir kavak türüdür. Dolgun ve 
düzgün gövde yapması ve hızlı 
büyümesi üstün niteliğidir. Dişi 
bireyleri yaygındır.

Kanada kavağı 
(Populus x euamericana) 

Avrupa kavağı ile Amerika kavağının 

hibrididir. Diğer kavaklardan daha hızlı 

büyüdüğünden 14-15 yılda kesilir. 

Odunu kontrplak ve yonga sanayisinde 

kullanılır. Özellikle Adapazarı ve 

Samsun çevresinde çok yetiştirilir.

Yabancı (Egzotik) kavak türleri

*  Allerik Rinosinüzitler, Editör, Metin Önerci, Ankara. 2002
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Ayrancı semtinin kuşları-1
Covid-19 sürecinde daha önce duymadığınız ötüşleri duyduğunuzu, görmemiş olduğunuz 
kuşların farkına vardığınızı gözlemliyor musunuz? “Meğer ne çok kuş varmış” diyor 
musunuz? Bu çok doğal, evlerde izoleyiz, ister istemez dikkatimiz bahçelere yöneldi, yürürken 
araçlardan, cafelerden gelen sesler kesildiğinden, kuşların ötüşleri daha belirgin ve dikkatimizi 
çelen kalabalıklar da yok, ağaçlara bakmaya başladık. Yani, kuşlar görünür hale geldi.

Covid-19 sürecinde daha önce 
duymadığınız ötüşleri duyduğunuzu, 

görmemiş olduğunuz kuşların farkına 
vardığınızı gözlemliyor musunuz? “Meğer ne 
çok kuş varmış” diyor musunuz? Bu çok 
doğal, evlerde izoleyiz, ister istemez dikkatimiz 
bahçelere yöneldi, yürürken araçlardan, 
cafelerden gelen sesler kesildiğinden, kuşların 
ötüşleri daha belirgin ve dikkatimizi çelen 
kalabalıklar da yok, ağaçlara bakmaya başladık. 
Yani, kuşlar görünür hale geldi.

Semtimizde gözlemleyebileceğimiz 13 kuş 
türünü tanıtacağım. Ama görebileceğimiz kuşlar 
bununla sınırlı değil. Göçteyken bahçelerimize 
bir süreliğine uğrayan halkalı sinek kapan, 
yazları duyduğumuz bir baykuş olan ishak 
kuşu, denk gelmediğim ama olması muhtemel 
ispinoz, kızıl gerdan ve diğer bazı türleri dahil 
etmedim. Aktarmadıklarımı gözlemlemeyi size 
bırakıyorum. 

Kuş gözlemine, 20 sene evvel kuşçuların 
yanına takılıp gittiğim bir gezide başladım. İyi 
ki gitmişim. Size kuş gözlemle ilgili bazı temel 
bilgileri aktarmak istiyorum.  Kuş gözlemciliği, 
doğal alanlarla sınırlı değil; şehirlerde de kuş 
gözlemciliği yapabilirsiniz. Evden bahçeyi 
izleyerek, parkta otururken veya gezinti 
sırasında yapabileceğiniz bir etkinliktir. Püf 
noktaları da şöyle:

1. Bakmak ve dinlemek: Kuşu ilk 
etapta bakarak ayırdediyoruz ama bu 
her zaman, hatta çoğu zaman yeterli 
olmayabilir. Işık uygun değilse, kuş 
görüş alanı dışındaysa, ötüşünü bilmek 
önemli. Mesela balkonumda bu satırları 
yazarken gördüğüm kuş türleri güvercin 
ve ebabil ancak kara tavuk, serçe, kumru 
ve büyük baştankaranın varlıklarını 
ötüşlerinden biliyorum.

2. Sessizlik ve sabır: Gürültülü 
yürüyorsanız veya görmek için 
yaklaştığınızda kuş kaçabilir. Maskeli 
ötleğen kendini gösterene dek bir ağacın 
altında yarım saat hiç kımıldamadan 
oturmuşluğum var.

3. Dürbün: Genel amaçlar için kullanılan 
bir dürbün yeterli olur.

4. Telefon, fotoğraf makinesi, not 
defteri: Gözlemlediğiniz sırada türü 
saptayamıyorsanız, özelliklerini (renk, 
büyüklük vb.) yazarak, fotoğraflayarak 
veya video kaydıyla sonradan 
tanımlayabilirsiniz.

5. Rehber kitap: Ülkemizde 485 kuş türü 
var. Semtin kuşlarını gözlemlemek için 
rehbere gerek olmayabilir ancak, farklı 
alanlarda gözlem yapmak isterseniz, en 
kapsamlı rehber: “Türkiye ve Avrupa’nın 
Kuşları (Doğal Hayatı Koruma Derneği).

Diyelim ki, artık bahçenizi 
gözlemliyorsunuz, kuş gözlem yürüyüşlerine 
çıkıyorsunuz; kuş bilimine de katkı 
verebilirsiniz. Cornell Ornitoloji Lab tarafından 
geliştirilmiş, kuş konusunda dünyanın en 
büyük vatandaş bilimi platformuna web 
sayfasından veya ücretsiz eBird mobil 
uygulamasından kayıtlarınızı gönderebilirsiniz. 
Favori alanlarınızı ve bahçenizi ayrı ayrı 
kaydedebiliyorsunuz. (www.ebird.org)

Büyük Baştankara (Parus Major)
Baştankaralar ailesine ait. Siyah başı, beyaz 

yanakları ve sarı karnı ile kolayca tanınır. 
Gıdıdan kuyruk altına kadar siyah bir şerit 
uzanır. Hareketli ve akrobatiktir. Park ve 
bahçelerde ağaçların üzerinde görülür. Dişi ve 
erkek bireylerin dış görünüşü aynıdır. Ötüşü 
gürdür; iki heceli “tiii-çaa, tii-çaa” en belirgin 
ötüşüdür. Böcek ve bitki tohumları ile beslenir. 
Kuş yemliklerini ziyaret eden türlerden bir 
tanesidir. Kuş yemlikleri kapsamlı olarak bir 
sonraki sayıda! 
https://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl17@d&tur= 

B%FCy%FCk%20ba%FEtankara

Kara Tavuk (Turdus Merula) 
Ardıçlar olarak adlandırılan orta boylu 

ötücüler grubunda yer alır. Yetişkin erkekler 
tamamen siyahtır, dişiler kahverengidir. 
Gagaları parlak sarıdır. Gözlerinin etrafında 
bahar ve yaz aylarında sarı bir halka olur. 
Meyveler, solucanlar ve böceklerle beslenir. 
Park ve bahçelerde daha çok zeminde görülür. 
Yerdeki yaprakları bir tarafa atarken bir yandan 
da etraftaki solucanların sesini izleyerek yemini 
bulur. Melodik bir sesi vardır, bir kere dinledikten 
sonra kara tavuğu hemen ayırt edersiniz.
https://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl17@d&tur

=Karatavuk

Sığırcık (Sturnus Vulgaris) 
Sürücül ötücü olan Sığırcıklar grubundaki 

bu kuşu, Eymir Gölü’ne yolunuz düştüyse 
görmemiş olamazsınız bence; grup halinde 
inanılmaz manevralar yaparak uçarlar, izlemesi 
çok keyiflidir. Bu biçimde uçarak, atmaca gibi 
yırtıcıların saldırılarına karşı savunma sağlarlar. 
Akşam saatlerinde ağaçlar üzerinde gürültücü 
bir kuş grubuna denk geldiyseniz, kargagiller 

değilse, sığırcık görmüşsünüz demektir; 
uyumak için sürüler halinde toplanırlar. 
Ülkemizdeki en yaygın kuşlardandır. Erişkini 
siyahımsıdır, yaz giysisinde parlak yeşil ve 
mor renkler vardır. Kış giysisinde ise gövdesi 
beneklidir. Gagası sarı, bacakları turuncudur. 
Uçuş hızı saatte 80 km.’ye çıkabilmektedir. 
Diğer kuşların ve hatta diğer hayvanların 
seslerini taklit ederler. Kedi miyavlaması ve 
koyun melemesi benim tanıklık ettiğim taklitler 
arasında, kısmi de olsa bülbül gibi ötenine de 
denk geldim.
https://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl17@d&tur=

S%FD%F0%FDrc%FDk

Bu sayının kuşları:

EREN ATAK
@erenatak

KUŞ GÖZLEMİ

Her bir 
kuş türü hakkında 
kapsamlı bilgiye, 

görsellerine ve ötüşlerine 
linklerden ulaşabilirsiniz.

Kaynakça: TRAKUŞ  

(https://www.trakus.org)

Doğal Hayatı Koruma Derneği, 

Türkiye ve Avrupa’nın 

Kuşları
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Ankara’da baharın habercisi: 
Ayrancı erguvanları

Erguvanlar açmış, bahar gelmiş Ankara’ya!
Ankara’ya baharın gelişini erguvanlar 

müjdeler bana.
Cemreler düşer… Nisan ayı gelir… Beklerim 

erguvanların açmasını…
Nisan ayı ortasında açar Ankaralı erguvanlar. 

Bazen gecikirler ama olsun. Mis kokulu 
leylaklar, coşkulu sakuralar, güzel ılgınlar ve 
mor salkımlar da aynı zamanda açarlar.

Ahmet Hamdi Tanpınar “Kültürümüzde 
gülden sonra adına bayram yapılacak 
ikinci çiçek erguvandır” diyor. Benim 
bahar bayramım erguvanlar açınca başlıyor. 
Bu bayram zamanı benim için en güzel 
zamanlarıdır Ankara’nın.

Akdeniz iklimi ağacı olan erguvanı, yıllar 
içinde başta Ayrancı olmak üzere Ankara’nın 
tüm semtlerinde aradım ve kayıt altına aldım. 

Her baharda, Nisan ayının ortaları 
yaklaşınca yıllardır gözlediğim ağaçları tek tek 
ziyaret ederim. Onları görünce işte bahar geldi 
der ve sevinirim. 

Önce çiçekleri açtığı için ilginç bir ağaçtır 
erguvan. Adını verdiği erguvani rengi çiçekleri 
ile ağacın gövdesini ve dallarını süsler. 2-3 hafta 
süren çiçekli dönemlerinde mutlaka sizin de 
dikkatinizi çekmiştir. 

Erguvan rengi çok özel bir renktir. Geçmişte 
olduğu gibi bugün de mor boya, dikenli 
deniz salyangozlarının salgıladığı bir sıvıdan, 
her bir salyangozdan yalnızca bir damla elde 
ediliyor. Bu amaçla Surlular, Akdeniz sahilleri 
boyunca sık sık görülen brandaris ve trunculus 
cinsi dikenli salyangozları kullanmışlar. 
Salyangozların toplandığı bölgeye göre, morun 
farklı tonları elde ediliyormuş. Zor elde edilen 

bu boya çok değerliymiş ve Bizans döneminde 
sadece imparator ailesine tahsis edilmiş. Bu 
nedenle erguvan rengi Bizans Dönemi içinde 
“İmparatorluk Moru” olarak anılmıştır.

Ülkemizde farklı yöresel isimleri olan 
erguvan ağacı bazı yerlerde çiçekleri çiğ ya 
da yağda kavrularak yenir, salatanın üzerine 
konur, reçeli ve şurubu yapılır. Erguvan 
kelimesinin kökenine bakınca ağacın isminin 
çiçeklerinin nefis renginden geldiğini 
görüyoruz. Çok eskilerden Akadçada mor rengi 
ifade eden “argamannu” kelimesi Aramiceye 
“argvana”, sonra Arapçaya “ercuvani” ve 
dilimize “argavan” olarak geçmiş.

En güzel erguvanlar nerede?
Ankara’da Çankaya, Kavaklıdere, Ayrancı, 

Bahçelievler, Emek, Maltepe – Anıttepe 
arası, Yenimahalle, Dikmen, Esat, Ümitköy, 
Konutkent, büyükelçiliklerin bahçeleri, TBMM 
bahçesi ve Milli Egemenlik Parkı, ODTÜ 
yerleşkesi ve Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi bahçesinde en güzel erguvanları 
görmek mümkün. Bunlar içinde Ayrancı 
erguvanları bir başkadır.

Hem yürümek hem de erguvanları görmek 
isterseniz size birkaç rota önereceğim. İlk 
tercihiniz şu olmalı: Çankaya Köşkü’nden 
aşağı Protokol Yolu boyunca yürüyün, 
Büyükelçiliklerin bahçelerine dikkatlice bakın, 
parkları ve Pembe Köşkü ziyaret edin en 
güzel erguvanlar için. Yolun sonunda Polonya 
Büyükelçiliği ve hemen karşısındaki Gül Bahçesi 
Parkı en güzel erguvanları saklar içinde. Burada 
biraz dinledikten sonra Cinnah Caddesi’ne 
çıkıp İsveç Büyükelçiliği ve yolun karşısındaki 
erguvanı ziyaret edin. Biraz daha yürümek 
isterseniz Gelibolu Sokak’tan Şili Meydanı’na 
çıkın ve oradan aşağı yürüyerek Kuveyt Caddesi 
(geçen sene kesilen erguvanın köklerine), 
Meneviş Sokak ve Kuzgun Sokak’ta apartman 
önü ve bahçelerdeki erguvanları mutlaka görün.

Yürüyüş için ikinci önerim şudur: 
Arjantin Caddesi’nin başında yer alan 
Yeşil Vadi Parkı’ndaki yaklaşık 25 erguvan 
ağacını ziyaret edin.  Oradan J. F. Kennedy 
Caddesi’ni yürümeniz ve apartmanların ön 
bahçelerindeki ağaçlara dikkatli bakmanızı 
öneririm. Biraz yürüdükten sonra tekrar Tunalı 
Hilmi Caddesi’ne doğru dönüp Güniz Sokak 
ve Buğday Sokak apartmanlarının önünde 
ve arka bahçelerinde yaşlı erguvan ağaçlarını 
görebilirsiniz.

Biraz daha yürürseniz Tunus Caddesi ve 
J.F.Kennedy Caddesi köşesinde iki erguvan 
ağacının sizi beklediğini göreceksiniz. Oradan 
yürüyerek Paris Caddesi’nin sonundaki 
Ankara’daki en uzun erguvan ağaçlarından 
birini selamlayın ve Milli Egemenlik Parkı 
ile TBMM bahçesindeki erguvanları seyredip 
selamlayarak bitirebilirsiniz.

Nisan ayı sonunda bu rotalarda yürümenizi 
ve tüm bu ağaçları görmenizi öneririm. 
Durmalarla birlikte en fazla üç saatinizi 
alacaktır.

Bunları devamlı olarak ziyaret edince, 
kesilen veya özensiz budama yapılan erguvan 
ağaçlarını görünce üzülüyorum. Kuveyt 
Caddesi ve Güvenlik Caddesi köşesindeki 
ağaç 2019 yılında, Gül Bahçesi Parkı’ndaki 
erguvanlardan biri 2017 yılında budandı ve 
2018 yılında kesildi. Kuğulupark’taki erguvan 
ise 2016 yılında kesildi. Umarım bu ağaçların 
bakımı ve budanması konusunda bir kültür 
gelişir. Aklımıza sadece kesmek gelmez artık.

A. Süheyl Ünver bir yazısında “Erguvana 
şiir söyleme, anlatamazsın. Kendisi şiir. Gör 
ve duy, kâfi” diyor. 

Bu şiiri görmek ve duymak için Nisan ayı 
ortasında Ankara sokaklarında ve parklarında 
erguvanları keşfetmenizi öneririm! Her an 
bir sokak köşesinden bir erguvan ağacı size 
gülümseyebilir.

YILDIRAY 
LİSE
@yildiraylise

ARKA BAHÇE

Erguvan ağacı
Erguvan dünyada 11 farklı türü olan Baklagiller 

familyasından bir ağaçtır. Bu ağaçlar Kuzey Amerika, 
Meksika, Çin, Doğu Asya ve Akdeniz’de yetişir. 
Ülkemizde Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde doğal 
olarak yetişen ağaç ve ağaççık türü Cercis siliquastrum 
dur. Genellikle Nisan ortası – Mayıs aylarında kendine 
has renkte çiçekler açan, kalp şeklindeki yaprakları 
çiçekten sonra oluşan, kırmızı-kahverengi bakla 
şeklinde ince ve yassı bir yemiş veren bir ağaçtır. 
Bu bakla içinde çok sert kabuklu, mercimek gibi 
yassı 6-15 adet tohum vardır. Ankara’da Bilkent 
sokakları, Dikmen Vadisi, TBMM bahçesinin Dikmen 
Caddesi’ne bakan bölümü ve Ankara Üniversitesi 
Tandoğan Yerleşkesi’nde görmek mümkün.

Erguvan ağaçlarını budamak
Genelde budama gerekmez ve sonucu 

riskli olabilir. Budama sonrasında mantar 
hastalıklarına yakalanma olasılığı fazladır. 
Budama kaçınılmazsa en uygun zamanı olan 
çiçeklenme dönemi geçince hafif budama 
yapılması önerilir. Uygun budama aletleriyle 
yaralamadan dümdüz kesilmesi ve sonrasında 
hemen özel budama sıva veya macunlarıyla 
kesik yerlerin sıvanması önemlidir. 
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Ayrancı Sanat Atölyeleri-1

HANDE İNAL ALTUNTAŞ 
SELİN ENGİN 
SİMİN ŞAY

“Sanat ruhumuzun nefes 
almasını sağlayan en önemli 
kaçamak. Ve bu nefesi bize estetik 
gelen her dokunuşta alabiliyoruz.”

Bir önceki sayıda semtimizdeki 
sanat atölyelerinden bahsetmiştik. 
Atölye sahiplerine kulak vermeyi 
çok istiyor onları yakından 
tanıyalım diyorduk. Ancak 
salgın sebebiyle hemen hepsi 
kapalı idi ve bir araya gelemedik. 
Çaresiz yazışarak yaptığımız 
röportajda konuşmanın ahengini 
yakalayamadık haliyle… Ama 
sanatı, sanatlarını ve semti 
sorduğumuz sanatçılar bizlere 
yine de sanatın sıcak yüzünü 
hissettirdi.

Yaptığınız işin ruhu ve özünü 
tanımlayabilir misiniz? Kendiniz 
ve atölyenin geçmişinden biraz 
bahseder misiniz?

Ekin Yüksel / Ekin Ceramic:
Ben 13 yaşından beri plastik 

sanatların içindeyim, eğitimimle 
birlikte yirminci yıl. Sanata gönül 
vermiş herkes gibi bir atölyem 
olması en büyük hayalimdi ama 
kendim finanse etmem gerektiği 
için çok çaba sarfetmem gerekti. 
O yüzden atölyem sadece sanatımı 
icra edeceğim ve insanlara sanatı 
öğreteceğim bir yer değil, bir 
cumhuriyet kadını duruşu benim 
için. Çevremdeki herkes bütün 
iyi niyetiyle ne kadar zor bir yola 
adım attığımı söylese de iyi ki 
dediğim yer.

Şebnem Ulusoy / GİKU 
(Polimer Kil aksesuar): 

Giku ilk günkü başlangıç 
motivasyonu ile yol alan, 
kullanılan aksesuarların farklı ve 
özgür ruhlu alternatifini sunan 
bir marka. Her gün kullandığımız 
ürünlerin çok farklı ve eğlenceli 
yorumlarını yapıyorum. Bu 
nedenle sadece küpe ve kol 
düğmesi olmaktan çıkıp benim ve 
Giku kullananların hayata karşı 
farklı bakış açısını yansıtıyor. 
Atölyemiz üç yıl önce işimiz 
hobi aşamasındayken açıldı ve 
o zamandan bu zamana çok 
şey değişti. Ruhunu ve çizgisini 
kaybetmeden gelişen bir marka 
haline geldi.

Özlem Köse / Kaşiger 
Seramik Atölyesi: 

Hacettepe Üniversitesi’nde 1 yıl 
boyunca Güzel Sanatlara Hazırlık 
derslerine katıldım. Çamura ilk 
dokunuşum buradaydı. Çok 
istediğim Seramik Bölümü’nü 
maalesef okuyamadım ve Turizm 
İşletmeciliği Bölümü’nü bitirdim. 
Okulum, seramik ve çömlekçiliğin 
kalbi Avanos civarındaydı. 

Burada çeşitli atölyelerde çalışma 
fırsatım oldu. Önce rapido 
tekniği sonrasında sıraltı tekniği 
ile çalıştım. Özellikle Selçuklu 
Dönemi Kubadabad çinilerine 
hayranlığım çalıştıkça arttı. 
Çamura olan özlemim ağır bastı 
ve kendi atölyemi açmaya karar 
verdim. Öncesinde farklı yerlerde 
atölyelerim oldu ancak Kaşiger 
Seramik Atölyesi artık Ayrancı’da.

Takip ettiğiniz/sanatını 
beğendiğiniz sanatçılar 
tasarımcılar var mı?

E.Y.: Takip ettiğim çok kişi 
var, çok gezer çok araştırırım ve 
tabi internet bunu pratikleştiriyor. 
Birebir takip edersem taklit 
etmeye başlayacağım için derinine 
dalmam kimsenin. Alt belleğe atar 
orada karışmalarını beklerim.

Ş.U.: Günümüzde her şeye 
yetişme telaşı ile kullandığımız her 
şey iş görsün zihniyeti ile üretilmiş 
şeylere dönüşmüş fonksiyonel, 
üzerinde çok düşünülmemiş 
durumda. Bu nedenle estetik olan,  
mevcuta başka pencereden bakan 
sanatçıların işlerini beğeniyorum. 
Takip ettiklerim arasında Selda 
Okutan, Aysun Aslan, Uni Lab’ı… 
yurt dışından ise İris Van Heepen 
ve Jorjour Pottery’i sayabilirim.

Ö.K.: O kadar çok ki ama önce 
en klasik seramik sanatçılarından 
bahsetmek isterim. Gül Erali tarzı 
ve yorumunu beğendiğim seramik 
sanatçılarından. Anafartalar 
Çarşısı’nda Füreyya, Atilla 
Galatalı ve Seniye Fenmen’in 
tüm duvarları kaplayan seramik 
panoları hayranlık uyandırıcı. 

Tevfik Türen Karagözoğlu kendine 
has yorumu ile zaman zaman 
geleneksel motifleri yorumlaması 
ve günümüze uyarlaması beni 
etkiliyor. Vedat Kaçar da bu 
harmanlamayı bence çok iyi 
yapan sanatçılardan. Picasso’yu 
çoğunlukla resimlerinden 
tanıyoruz ama seramikteki yorumu 
da müthiş bence.

Atölye açmak için Ayrancı’yı 
seçme sebeplerinizi anlatabilir 
misiniz?

E.Y.: Ankara Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi Resim bölümü 
mezunuyum. Gençliğim buralarda 
şekillendi, o zamandan beri 
Ayrancı’da oturmak isterim. 
Her yere yakın, yaşıyor hatta 
yaşlanıyor. İnsanı belli bir kültürel 
seviyede, delisi bol ve hayvansever.

Ö.K.: Yukarı Ayrancı’da 
oturuyorum atölyem ise Aşağı 
Ayrancı’da. Ben tam bir Ayrancı 
bağımlısıyım. Ayrancı’yı seçmem 
de en büyük etken hala mahalle 
kültürünü koruyor olması. Ayrıca 
son zamanlarda yeni açılan kafeler, 
atölyeler ile Ayrancı potansiyelini 
ortaya çıkarıyor gibi, ne dersiniz?

devamı gelecek sayıda...

Keşif yolculuğu ilk durak

dernek@ayrancim.org.tr


