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Hoşdere’de bir 
apartmanın güzel ve 
hüzünlü hikayesi:

Plan Oba 
Apartmanı
1950’lerin sonları, 1960’lar, 

devletin, arazisine sahip olmak 
koşuluyla, üzerine konut yapmak 
üzere bir araya gelen insanları, 
kooperatifleri desteklediği yıllar. 
Ayrancı konumu ve arazi fiyatlarının 
da uygunluğuyla bu niyetle bir 
araya gelenler için uygun bir semt 
o zamanlar. Piknik’in çalışanları 
için lojman amaçlı yapılan Piknik 
Apartmanı, İş Bankası tarafından 
yaptırılan İkramiye Apartmanı ve 
çoğunluğu planlamacı, mimar bir 
grup insanı biraraya getiren Plan 
Oba Apartmanı’nın hikayesi aynı 
zamanda mahallemizin de bir güzel 
hikayesidir.
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Siz de fark ettiniz mi? İki aydır AVM'siz bir hayat sürüyoruz. Demek ki mümkünmüş. Dün Ankara'nın en 
sevimli semtlerinden Aşağı Ayrancı'da Güvenlik Caddesi'nin bir başından diğerine yürürken dikkatimi çekti. 

Meğer her şeyi bulabileceğimiz mahallelerde yaşıyormuşuz. Son iki ayda mahalleyi yeniden keşfettik. Dilerim 
yeni dönemde bu alışkanlığımız kalıcı olur. Zor zamanlarda büyük emekleriyle yanımızda bulduğumuz mahalle 
esnafını normale döndükten sonra unutmayız. 

ELÇİN ÖZ
@elcinsevgli

Ayrancı’nın sanat atölyeleri 
Estetik bir dokunuş, bir nefes

Ayrancı’da çok fazla sanat atölyesi var. Herhangi bir 
tanesine girip keşif yolculuğunuzu başlatın. Ekin 

Yüksel (Ekin Ceramic), Şebnem Ulusoy (GİKU Polimer 
Kil aksesuar), Özlem Köse (Kaşiger Seramik Atölyesi) ile 
Ayrancı’nın sanata ve sanatçıya yaklaşımını konuştuk.

HANDE İNAL ALTUNTAŞ / SELİN ENGİN / SİMİN ŞAY

Büyük şehirlerde otopark sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve  
1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen otopark yönetmeliği Covid-19 gerekçesiyle  
6. defa ertelenerek yürürlüğe girmesi 1 Ocak 2021 tarihine ötelendi. Yönetmelikte her 3 daireye 1 otopark 
zorunluluğu, yeni yapılacak konutlarda her daireye 1 otopark alanı ayrılması şeklinde düzenlenmişti.

15

6

V E F A T  V E  B A Ş S A Ğ L I Ğ I

ÇANKAYA ESKİ BELEDİYE BAŞKANIMIZ
DOĞAN TAŞDELEN’i

(1949-2020)
kaybettik.

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

6. defa ertelenen otopark yönetmeliği neden yürürlüğe giremiyor? 
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Tercih dönemi başlıyor
BURCU 
ERBİL 
ÇİFTÇİ 
@BurcuErbilC

HERŞEY

Türkiye genelinde yaklaşık 1.6 milyon 
öğrenci ortaöğretim yaşamları için Liselere 

Giriş Sistemi (LGS) sınavına, yaklaşık 2.5 
milyon öğrenci ise hedefledikleri yükseköğretim 
programına aday olmak için Yükseköğretim 
Kurumları Sınavına (YKS) katıldılar. 

Öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmeleri içinse 
tercih anını doğru yaşamaları önem arz ediyor. 
Tercihi zorlaştıran sebeplerden en önemlisi, 
ihtiyaç duyulan bilgiye güvenilir kaynaklardan 
erişme problemi. Tercihte uzman yeterli eğitim 
personelinin bulunmaması da bu güçlüğü 
pekiştiriyor. Uzmanlarla tercih yapabilen küçük 
bir kesim olsa da, genellikle bu süreç öğrencinin 
ve velinin yalnız kaldığı ve detaylı araştırmadan 
kararlar aldığı bir hal alıyor.

Hal böyleyken hem öğrencilerin hem de 
velilerin bilgilendirilmeleri çok önemli... 

Lise Tercihlerinde  
Nelere Dikkat Edilmeli?

Bu yıl sınava katılım diğer yıllara oranla 
daha fazla oldu. Bu artışın sebebi ise, 4+4+4 
düzenlemesi ile birlikte 60-66 aylıkken ilkokula 
başlayan yaklaşık 600 bin öğrencinin de bu 
yıl mezun olması. Bu öğrencilerle birlikte LGS 
sınavına yaklaşık olarak 1.6 milyon öğrenci 
katıldı. Toplam ortaokul mezunu öğrenci sayısı 
ise yaklaşık 1.8 milyon. Ankara İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün istatistikleri incelendiğinde 
bu artış Ankara’da 25 bin, Çankaya’da 2 bin, 
Ayrancı’da ise 150 öğrenciye karşılık geliyor. 

Okullar bu artışa karşılık kontenjanlarını 
artırmış olsa da, bu önlem daha kalabalık 
sınıflarda eğitim alma güçlüğünü de 
beraberinde getiriyor. Pandemi koşulları altında 
bir akademik yılın kapıda olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, bu konuda önceki yıllara 
göre daha dikkatli olmak gerekiyor...

Yaklaşık 95 bin Ankaralı öğrencinin 
Ankara’da puanları ile tercih edebilecekleri 
104 lise bulunurken (Şekil-1), puansız 
başvurabilecekleri 330 lise bulunuyor. 
Ankara’daki özel liselerin sayısı ise 445.

Puanıyla ve pansiyonlu okul tercihinde 
bulunacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken 
bir diğer konu ise yerel yerleştirmeler. Bir 
öğrenci pansiyonlu okulları ve/veya puanla 
öğrenci alan okulları tercih edecek olsa dahi, 
tüm öğrencilerin yerel yerleştirme tercihi 
yapmaları zorunlu. Aksi halde merkezi 
yerleştirme puanlarını kullanamayacaklar. 

Yerel yerleştirmelerde tüm öğrenciler adres 
kayıtlarının bulunduğu alandan en fazla 3, 
komşu alanlardan 2 okul tercihi yapabilecekler. 

Aynı program türünden ise en fazla 3 okul 
seçebilecekler. Bu işlemi tamamlayan öğrenciler 
dilerlerse puanla öğrenci alan okullardan 
5, pansiyonlulardan 5 okul tercihinde daha 
bulunabilecekler. 

Özel okula kayıt yaptıran öğrenciler, 
kayıtlarını sildirmedikleri müddetçe yerel ve 
merkezi tercih işlemi yapamayacaklar. 

Puanı aynı olan öğrenciler ise; okul başarı 
puanı ve sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki 
yılsonu başarı puanlarına, 8. sınıfta özürsüz 
devamsızlıklarına, tercih önceliğine ve 
yaşça küçük olma durumlarına bakılarak 
yerleştirilecekler. Bu durumda 60-66 aylıkken 
okula başlayan öğrencilerin, 72 aylıkken okula 
başlayanlara göre yaş avantajı olacak. Yerel 
yerleştirme değerlendirmelerinde bir eşitlik 
olması halinde ise yaşa bakılmayacak. 

Tercih işlemleri tamamlandığında 
açıklanacak yerleştirme sonuçlarına göre 
istedikleri okullara yerleşemeyen öğrenciler ise 
nakil süreçlerini takip edecekler. İki farklı nakil 
döneminde de istedikleri okullara yerleşemeyen 
öğrenciler için ise özel ya da açık öğretim 
liseleri alternatif oluşturuyor. 

Sonuç olarak, devlet okullarının bu 
yılki en büyük handikapı kontenjan. 
Pandeminin etkisini hala sürdürdüğü dikkate 
alındığında öğrencilerin ve velilerin tercih 
ettikleri okullardaki sağlık önlemleri ve sınıf 
mevcutlarına ayrıca dikkat etmeleri gerekiyor. 

Bu süreçte hata yapmamak için öğrenci 
ve velilerin ücretsiz tercih danışmanlığı 
hizmetlerinden yararlanmalarını tavsiye ederim. 
Ayrancılı öğrenciler ve veliler Özel Varlık 
Anadolu Lisesi’nden ücretsiz olarak destek 
alabilirler. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü de tercih 
danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Üniversite Tercihlerinde  
Nelere Dikkat Edilmeli?

Lise tercihlerinde sorumluluk veli ve okul 
müdürlerinde olsa da, üniversite tercihlerinde 
tüm sorumluluk öğrencidedir. Öğrenci sahip 
olduğu resmi sorumluluğun yanı sıra, tercih 
anında alacağı kararların da tüm sorumluluğunu 
üstlenmelidir. İstemedikleri bölümlere yerleşen 
öğrenciler çözümü okulu bırakmakta buluyorlar. 
Son 10 yıl içinde, yerleşilen ilk üniversiteyi 
bırakma oranının %30’ları geçmesi dikkat 
çekici. Bu orana etki eden önemli bir faktör de 
üniversitelerin niteliği…

Türkiye’deki üniversite sayısı 2006’da 77 
iken, bugün bu sayı 200’den fazla… Bu durum 
seçeneklerin artması anlamına gelse de, niteliğe 
ilişkin daha fazla dikkat edilmesini gerektiriyor.

Üniversitelerin niteliğini artıran en önemli 
faktör ise şüphesiz akademisyenlerinin 
etkinliğidir. Bu yüzden öğrencilere, 
tercih edecekleri bölümlerde görev yapan 
akademisyenlerin çalışma konularını ve 
eğitim geçmişlerini araştırmalarını öneririm. 
Sayısal veriler bile önemli ölçüde bilgilendirici 
olacaktır. Örneğin, bir tıp fakültesinde 346 
profesör bulunurken, bir başkasında sadece 5 
profesör görev yapabiliyor. 

Üniversite yaşantısının bir akademik 
gelenek içerisine girmek anlamına geldiği 
unutulmamalıdır. İstenilen bölüm hangisi 
olursa olsun, kurucu ve geleneğini oluşturmuş 
üniversiteler tercih edilmelidir. 

Son olarak tercih listesi, öğrencinin başarı 
sırası ile sınava ilişkin sayısal veriler raporu 
dikkate alınarak sırasıyla; sürpriz tercihler, olası 
tercihler ve güvenlik tercihleri bulundurulacak 
şekilde oluşturulmalıdır. 

Tüm öğrenciler bu süreçte Özel Varlık 
Anadolu Lisesi’nden ücretsiz tercih 
danışmanlığı alabilirler.

Lise tercihlerinde sorumluluk veli ve okul müdürlerinde olsa da, üniversite tercihlerinde tüm 
sorumluluk öğrencidedir. Öğrenci sahip olduğu resmi sorumluluğun yanı sıra, tercih anında 
alacağı kararların da tüm sorumluluğunu üstlenmelidir. İstemedikleri bölümlere yerleşen 
öğrenciler çözümü okulu bırakmakta buluyorlar. Son 10 yıl içinde, yerleşilen ilk üniversiteyi 
bırakma oranının %30’ları geçmesi dikkat çekici.

Şekil-1 Şekil-2
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Yaşasın mahalle kültürüDENİZ 
ZEYREK
@Deniz_Zeyrek

NE OLUYOR?

Kenti yönetenlere küçük bir tavsiye: Sokakta, caddede, mahallede yaşamı teşvik edecek adımlar atın. 
Açık hava AVM’leri oluşturun. Gerekirse bazı caddeleri, sokakları trafiğe kapatın. Vatandaşın yeni 
dönemde o beton yığınlarına hapsolmasına izin vermeyin.Siz de fark ettiniz mi? İki aydır 

AVM'siz bir hayat sürüyoruz. 
Demek ki mümkünmüş. 
Dün Fox TV'deki yayından 
sonra Ankara'nın en sevimli 
semtlerinden Aşağı Ayrancı'da 
Güvenlik Caddesi'nin bir başından 
diğerine yürürken dikkatimi çekti. 
Meğer her şeyi bulabileceğimiz 
mahallelerde yaşıyormuşuz. 

Eczane, kasap, balıkçı, market, 
bakkal, medikal market, perdeci, 
avizeci, butik tuhafiye ve zücaciye 
dükkanı, berber, çiçekçi, kuru 
yemişçi, doğal/organik ürün 
dükkanı, mandıra, mezeci, 
fırın, restoran, dönerci, kebapçı, 
meyhane, pastane, hırdavatçı, 
kırtasiye, sahaf, diş hekimi, sağlık 
noktası, veteriner kliniği... 

Aklınıza ne gelirse, hepsinden 
bir ya da birkaç tane var. 

Düşündüm de mahallede 
kalmanın, mahallede alışveriş 
yapmanın en güzel tarafının 
mahalleliyi tanıyan, bir şey satın 
aldığınızda genelde ne kadar 

ve nasıl alacağınızı bilen, işini 
yaparken sizinle sohbet eden, 
halinizi hatırınızı soran, size 
gülümseyen, parası eksik çıkan 
komşusuna “olsun sonra verirsin 
abla” diyebilen esnaf olduğuna 
karar verdim. 

O ışıltılı AVM'lerde bunu 
bulmak gerçekten zor. 

Caddede bir başka dikkatimi 
çeken şey de son birkaç yılda 

artan üçüncü nesil kahvecilerin 
çokluğu oldu. Ben bazılarının 
müdavimiyim. İnanmayacaksınız 
ama sosyal izolasyon günlerinde 
onları da çok özledim. Sabah 
gazeteye yürürken uğradığım, 
kahve alıp yoluma devam ettiğim 
kahvecilerin bugünlerde “al götür” 
satışlara başladığını görünce mutlu 
oldum. 

Birbirinden güzel, minik ama 

sıcacık, buram buram kahve ve 
pasta kokan dükkanlardan söz 
ediyorum. Benim gönlümde taht 
kurduklarını, benim için küresel 
kahve markalarının pabucunu 
dama attıklarını söyleyebilirim. 

Büyük şehirlerin, haliyle 
AVM'lerin esaretinde yaşayan 
milyonlarca insandan biri olarak 
söylüyorum: 

Son iki ayda mahalleyi yeniden 
keşfettik. Dilerim yeni dönemde 
bu alışkanlığımız kalıcı olur. Zor 
zamanlarda büyük emekleriyle 
yanımızda bulduğumuz mahalle 
esnafını normale döndükten sonra 
unutmayız. 

Kenti yönetenlere küçük 
bir tavsiye: Sokakta, caddede, 
mahallede yaşamı teşvik edecek 
adımlar atın. Açık hava AVM'leri 
oluşturun. Gerekirse bazı 
caddeleri, sokakları trafiğe kapatın. 
Vatandaşın yeni dönemde o beton 
yığınlarına hapsolmasına izin 
vermeyin.

Kuzgun’un bebeleri nerede top oynar Ali Sami
Çiçekçinin ardındaki teyzenin bahçesinde
Bir sallanır Ömür Hanım’ın
bir sallanır Ali Dede’nin kucağına düşerler.
Yaylagülüm, Yeşilyurt’um, Emeklilerim, Örgüm
Ankara’nın bütün doktorlarını bu sokaklarda gördüm
Evlerin önü ya mahalle kasabı kokar, ya diplomat paspası
Meclis’i sevmezler, başka semtten sayarlar oldum olası

@freewalkingankara
8 Ağustos 2018 - Ayrancı

Adile Naşit Parkı

Güvenlik Caddesi'nin bir başından diğerine her şeyi bulabileceğimiz bir mahallede yaşıyoruz
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Ayrancım Derneği nasıl kuruldu? 
Neler yapacak...
Amerikan Büyükelçiliğinin 

önünden girilen ve Güvenlik 
Caddesi ile devam eden Remzi 
Oğuz Arık mahallesi bildiğiniz 
gibi Ayrancının girişi, kapısı 
sayılabilecek bir mahalle. Buranın 
ele avuca sığmayan, deli fişek 
muhtarı Süleyman Demircan 
yıllardır nasıl farklı bir muhtarlık 
yapabilirim diye çabalıyordu. 
90’ların ortasında el yordamıyla 
hazırladığı, fotokopiyle çoğalttığı 
bir mahalle bülteni çıkarmaya 
başladı. Amatör hevesi öyle sevildi 
ki, yıllarca bu sevdasını sürdürdü. 
Ta ki, maliyeden bir ceza makbuzu 
gelene kadar. Bu makbuzla 
muhtara hem cezayı ödettiler, hem 
de bülteni kapattılar. 

27 Ağustos 2017 tarihiydi, 
Remzi Oğuz Arık muhtarlığının 
önünde Aziziye muhtarımız 
Güldane Tenç ile Güvenevler 
muhtarımız Seviye Ardıç Çelik’le 
biraraya gelmiştik, akşam çayı 
içiliyordu. Süleyman Demircan 
Ayrancı’daki dayanışmayı 
büyütme fikrini açtı bizlere. 

Dayanışmanın bin türlüsü vardı 
zaten Ayrancı’da; çocuk şenlikleri, 
sinema gösterimleri, söyleşiler, 
imza günleri yapılıyor, Güldane 
ve Seviye muhtarlarımızda her 
sene ayakkabılar, botlar, paltolar, 
defterler, kitaplar topluyor, 
Adıyaman’dan girip, Sivas’tan 
çıkıyor bunları ihtiyaç sahiplerine 
dağıtıyorlardı. Köyler, okullar, 
çocuklar donatılıyordu. 

Bülten’di, etkinlikti derken 
şapkamızı önümüze koyup uzun 
uzun düşünmek zorunda kaldık. 
Bir yayın yapmak için önce bunun 
bir sahibi olacak, bir yerden idare 
edilecek, idare yerine kira, kiraya 
stopaj ödenecek. Basılması için 
matbaaya para verilecek. Vergi 
dairesine beyanname, beyanname 
için muhasebeci, muhasebeci için 
ücret gerekecek. Basın savcılığı, 
vergi dairesi vesaire derken bu 
konuşmalarımız zaman içerisinde 
evrilip geldi, Eylül 2018’de bir 
dernek çalışmasına dönüştü. 
Yerel seçimlere daha altı ay vardı, 
derneğin tüzüğünü hazırlayarak 

başvurumuzu yapmaya karar 
verdik. Bir mahalle bülteninin 
peşinden giden yolculuk sonunda 
1 Ağustos 2019 tarihinde 
Ayrancım Derneği kuruluşu ile 
tamamlandı.

Ankara’da mahalle, semt 
dernekçiliği yeni değil aslında. Şu 
anda buna öncülük edenlerden 
Çiğdemim Derneği 12 Nisan 
1996’da, Kavaklıderem Derneği 
de birkaç ay sonra 20 Kasım 
1996’da kurulmuş. Yani arkasında 
çeyrek asırlık bir deneyim ve 
birikim var.

Biz bu deneyimin izinden 
gidiyoruz. Ayrancı semtindeki 5 
mahalleyi içeren, öncelikli olarak 
kent kültürünü geliştirmeyi 
hedefleyen ve “bu duyguları 
paylaşan” komşularımızla bir 
dayanışmayı filizlendirmeyi 
amaçlayan bir çalışmanın içindeyiz.

Yarışmacı değiliz, kimin daha 
hızlı koştuğuna bakmıyoruz, 
bilek güreşine girişmiyoruz. 
Kim iyi bir şey yapmak isterse 
yardım edeceğiz. Tek başımıza 

yönetmeye girişmeyeceğiz. 
Yanlış yapıldığı yerde uyarmak 
görevimiz olacak. Karanlığa 
konuşanlardan olmayacağız ama 
çokça dinleyeceğiz. Ayrancının 
makul yaşantısına rahatsızlık 
vermeyeceğiz. Yenilikçi bir 
dayanışma yaratmaya, iyilikçi bir 
komşuluk yapmaya gayretimiz 
olacak. 

Cumhuriyetin heyecanı, 
bağların bereketi, çok kültürlü 
bir yaşamın izi var burada, 
onun farkındayız. Bilenleri 
dinleyip, yazanları okuyacağız. 
Semtin ruhunu anlayan gençliği 
yaşatmaya, deneyimlerin 
peşinden gitmeye gönüllüyüz. 
Sanatı, kitabı, antikayı, esnaflığı, 
sokağı seviyoruz. Çay meraklısı 
olduğumuz kadar kahvenin de 
delisiyiz. 

Herkesin bir komşuya, 
hepimizin bir mahalleye ihtiyacı 
var. Ayrancım derneği olarak 
semtin tarihini, kültürünü, 
komşuluk ve mahalle anlayışını 
aktarmaya gayret edecek. Kent 
kültürünün izini sürecek. 
Semtimiz için örnek işler yapma 
gayretimiz var ama gözümüz hep 
şehrin üzerinde olacak.

Hepsi benim
“...aklıma gelen koyu renkli bütün eski Ankara apartmanları; Ayrancı’nın üst 

bölümünü bir hançer gibi yararak Mesnevi Sokak‘a çıkan Refik Belendir Sokağı; gece 
yarısı bomboş olan pazaryeri; içinde bir şoförün uyukladığı köşedeki taksi durağı ve 
Refik Belendir Sokağı’ndaki Enerji Apartmanı...

Bütün bunların bana ait olduğunu artık biliyorum.
Hepsi benim. ”
NAZLI ERAY

Logomuz Ayrancı semtinin baş harfi olan 
küçük a’dır.
Semtin beş mahallesini birleştiren ve semtte 
yaşayan farklı renkleri, kültürleri, anlayışları 
içinde barındıran 5 renkli logomuz aslında 
Ayrancı’nın bütünlüğünü ve dayanışmasını 
bütün renkliliği ama sadeliği ile ortaya 
koyuyor diye düşünüyoruz.
Yönetim, Aralık 2019 tarihinde yapılan ilk 
genel kurulda yönetim kurulumuz şöyle 
oluşmuştur:
Ali Necati Koçak (Başkan), Leyla Tatar 
(Başkan Yardımcısı), Handan Hasaoğlu (Başkan 
Yardımcısı), Tanju Gündüzalp (Genel Sekreter), 
Ahmet Uçar (Sayman)

Derneğin amacı, Ayrancı semtinde bulunan Ayrancı, Aziziye, Güvenevler, Güzeltepe ve Remzi Oğuz Arık mahallelerinde kent yaşamı ve 
kültürünü katılımcı, demokratik ve çağdaş koşullarda geliştirmek ve zenginleştirmek, kentlilik bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak, 
kentler ve problemleri üzerine çalışmalar yaparak Ayrancı semtinin sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek olmak, semtte yaşayanlar arasında 
dayanışmanın geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, kentlilerin kente katılımlarını sağlamak ve arttırmak, kent politikalarının oluşturulmasına olanak 
sağlamak ve bu alandaki ağların geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir. 

Belirlenen amaçlar gerçekleştirilirken, ‘Avrupa Kentsel Şartı’ esas alınacaktır.
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Bir kadın ve küçük oğlu kedilerini arıyor. 
Deniz diye bağırarak etrafı kolaçan ediyorlar. 

Apartmanımızın girmemize müsaade edilmeyen 
koruluktan bozma bahçesindeki yalnızlık sona 
erdi. Gür saçlı kestane, armut, elma ve sarıçam 
küçük bir iç geçiriyor. Ağzımı buruşturup kiraz 
ağacıyla bakışmayı sürdürüyorum. Deniz diye 
kedi ismi mi olur…

Balkonum yerden birkaç metre yüksek. 
Ben her şeyle eşit mesafedeyim. Ama şimdilik, 
herkesten ve deniz seviyesinden biraz aşağıda. 
Kuşlar çarpışarak uçuyor. Kiraz ağacı benle 
yaşıt. Sarıçam, belki anneannemin ömrünce 
güneş görmüştür. 10 dakika önce, doğumgünüm 
hatırına bir şeyler yazmak için, katlanan masayı 
açıp başına oturdum. Peri, -evet benim de kedim 
var- bir zıplayışta kucağıma tırnaklarını geçirdi. 
Deniz bulunamadı. 35 yaşıma yedi gün var ve size 
ümitli şeylerden bahsetmeyeceğim. 

Evlenmedim. Birçok çocuk edindim ama 
doğurmadım. Hiç Rusya’ya gitmedim. Hayatımda 
daha önce de bir sürü kere gördüm bu kadar 
çok kirazı yan yana. Çünkü bu yerden birkaç 
metre yüksek balkonda daha önce de oturdum. 
Yedi yıl kadar. Ritalini bırakalı dokuz ay oldu. 
Kendimi benimle birlikte hareket edip duran ve 

ruh halimin şeklini alan bu boşlukla aynı yatakta 
bulalı, epey. İki yaşımı hatırlasaydım, o zamandan 
beri, derdim mesela. Ne olduysa iki yaşında olup 
bitiyormuş, biliyor musunuz… Örneğin kanun 
kaçakçısı bir ailenin içine doğduysanız, anneniz 
iki yaşına kadar kıçınızı sahte dolarla sildiyse, 
geçmiş olsun. İki yaşınıza kadar ne olduysa oldu. 
Sonra kulaklarınıza kirazlar takarak da yaşasanız, 
tren kaçtı. Siz o iki yaşın mamülüsünüz artık. Geri 

oil on canvas by leonora carrington

Arkası Yarın I: akşam, balkon, karar
NEFİN PERA

@nefinpera

ANILARDA AYRANCI kalan bütün ömrünüzü, o iki yılın ruhunuza gizlice 
sinen ağır kokularını bastırarak harcayacaksınız. Ya 
da gidip yıkanacaksınız. Başkaları kokuyor sanarak 
geçirdiğiniz onca yıldan sonra bu pisliğin size ait 
olduğunu kabul etmek hiç kolay değil. Ama zaten 
size kolay olacağını söylemedim. Ümitli şeylerden 
bahsedeceğimi de söylemedim. Öte yandan, 
benim kedinin ismini duyunca yaptığım gibi 
kıvırıyorsunuz burnunuzu; bu sözlerimi, benim 
depresyonda olmamla açıklıyorsunuz. Hayır. 
Sadece, gerçekçi davranıyorum. 

35 yaşıma yedi gün kala, hayatımda yalnızca 
gerçek şeyleri var etmeye karar verdim. 
Sanıyorum, bir tür bilinçli rüya deneyimi (lucid 
dreaming) yaşıyorum, yani uykumun ortasında, 
bunun bir rüya olduğunu fark ettim. Ama rüya 
olduğunu anlayabildiysem, rüyanın bundan sonra 
nasıl ilerleyeceğini de kontrol edebilirim. 

Doğduğum güne kadar her akşam, ay şu en 
ihtişamlı sarıçamın arkasında ufaktan büyüyüp 
de sivrilene kadar, oturup size de anlatacağım. 
Çünkü bahçeye girmemize izin yok ve 
balkonumda katlanabilen bir masam var. Tabi bir 
de, artık iyi olmak istiyorum. Sıradan bir hayatın 
içinde, bir haziran akşamı, havadaki hafifliğe 
değince sevinç duyabilecek kadar.

Etraf karardı. Ay, sarıçamın arkasında 
büyüyüp kızardı. Peri’yi, severken canımı acıttı 
diye, bir telaşla kucağımdan attım. Deniz, tabi 
ki bulunamadı. Gerçekler diyordum evet: İçinde 
uyandığıma göre, artık rüyamı anlatabilirim size. 

(devamı önümüzdeki ayın sayısında.)

Gölgesine sığınacağımız ağaç 
kalmayacak iklim günlerine 

pupa yelken giderken, biz hala 
yanlış budanan (parklarda ve 
konut bahçelerinde) ağaçlardan, 
korunmayan manolya ağaçlarından, 
kamusal alan çevrelerinde 
betonlaşırken kesilen ağaçlardan, 
(ev) salonu ışık almıyor diye ağaç 
kestirmeye çalışan insanlarımızdan 
haberler almaktan -maalesef- 
kurtulamıyoruz.

Müthiş bir “ben, benim için” 
dünyasında, benden başka hiçbir 
şeyin kalmayacağı günlere at nala 
koşuyoruz. 

Ayrancı’da her ay, her hafta, her 
gün yaşadığımız bu tür insan odaklı, 
kurum odaklı ağaç, park, budama 
vandallıklarına gün be gün yeni ağaç 
saldırganlıkları ekleniyor.

1. haberimiz, Hava Sokak’ta 
bir konut taşınması sırasında 
gerçekleşiyor. 7 temmuz günü, Hava 

Sokak 23 numaralı binaya ev taşıma 
işlemi yapan Protrans firmasına ait 
kamyonun, park etmesi ve eşya 
taşıması sırasında gerçekleşiyor. 
Kata taşıma yapılan hidrolik taşıma 
asansörünü kurabilmek için ağaç 
dalları hunharca kopartılıyor. 
Fotoğrafa baktığınızda gördüğünüze 
inanmayacaksınız; tam bir vahşet.

Bir yere taşıma yapıyorsak, 
rahatlıkla bunun ön planlamasını 
yapabilir, elimizde de böylesine 
bir hidrolik asansör mevcutken, 
o dalları rahatlıkla geçici süreyle 
bağlayarak taşıma yapabiliriz. Ama 
maalesef buna ayıracak zaman ve 
aklı hiçbirimiz tercih etmiyoruz.

2. haberimiz ise, Gerede Sokak 13 
numaralı apartmanın bahçesinden… 
İnanılması güç bir budama vahşeti. 
Ağlayan ağaç koyabiliriz ismini. 
Böyle bir budama olamayacağı gibi, 
bu zamanda da budama yapılmasına 
dair ajandamızda böyle bir bilgi 
mevcut değil. 

Budama, elimize bağ makasını 
ya da testereyi alıp yapabileceğimiz 

kadar kolay olmaz, olmamalı. 
Bir canın yaşamına ait bir kararı 
veriyoruz o anda. Bu iki haberden 
yola çıkarak; kentlerde ister 
belediye sorumluluğundaki parklar 
ve yol kenarı ağaçları olsun, ister 
sokaklarımızdaki ağaçlarımız ve 
apartman/konut bahçelerimizdeki 
ağaçlarımız olsun, onları koruma 
sorumluluğumuz, çocuklarımızı/
yakınlarımızı/arkadaşlarımızı koruma 
sorumluluğumuzla eşdeğerdir. 
Takipçisi olmaya çalıştığımız olayın 
bir kez daha yaşanmaması için ve 
sorumluluğumuz olarak sayfalarımıza 
taşımayı gerek-şart gördük.

Ağaç düşmanlığımız bitmeyecek mi!TANJU 
GÜNDÜZALP
@tanjugunduzalp

SAKİN ŞEHİR
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Otoparklara virüs etkisi
6. defa ertelenen otopark yönetmeliği neden yürürlüğe giremiyor? 
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Özellikle büyük şehirlerde artan araç 
sayısına paralel olarak büyük bir kabusa 

dönüşen otopark sorununun çözümü için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
bir otopark yönetmeliği hazırlanmıştı. Bu 
yönetmelik 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe 
girecekti. Fakat bir gece önce alınan bir kararla 
yürürlüğe girmesi önce 6 ay ertelendi sonra 5 
defa daha ertelenerek yürürlüğe girmesi 1 Ocak 
2021 tarihine ötelenmiş oldu.

Basında ve sosyal medyada erteleme için 
pek çok mesaj yayınlanarak TOBB başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür edildi. 
Hisarcıklıoğlu Cumhurbaşkanlığı nezdinde 
devreye girerek genelde inşaat sektörünün ve 
özelde müteahhitlerin sıkıntılarını aktardığı ve 
ertelemenin bu suretle gerçekleştiği anlaşılmış oldu.

Bu kadar ertelenen yönetmelik neden 
tamamen iptal edilmiyor? İptal edilmiyorsa 
neden yürürlüğe girmiyor?
Her Daireye Bir Otopark

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca araçların 
yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü 
için otoparklarda yeni düzenlemeye gidilerek 
binalardaki her konut için bir otopark alanı 
ayrılması zorunluluğu getirilmişti. Eski 
yönetmelikte yer alan her 2 daireye 1 otopark 
zorunluluğu, her daireye bir otopark alanı 
ayrılması şeklinde düzenlenmişti.
Önce Okul Alanları Gasp Edildi

Bakanlık; yönetmelikteki “Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı eğitim tesis alanları 
hariç” ibaresini, “Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler 
için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim 
Bakanlığı’na ait olmak üzere” şeklinde 

güncelledi. Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle 
okulların zeminlerinin altına otopark 
yapılabilmesinin önü de açıldı.
Otopark Yönetmeliğinde Neler Var?
• Belediyelerce bu yönde karar alınması 

halinde, her otopark yerinin ait olduğu 
dairenin eklentisi olarak tapuda 
belirtilebilmesi olanağı da getiren yeni 
yönetmeliğe göre ön bahçe genişliği en az 7 
metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre 
mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık 
otopark yapılabilecek. 

• Zeminin altında kalmak kaydıyla, yan ve 
arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin 
de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı 
tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek.

• Komşu iki parselin sahiplerinin anlaşması 
ve tapuya şerh düşülmesi halinde de aradaki 
duvar kaldırılarak bu alanın geçiş yolu 
şeklinde düzenlenmesi kaydıyla komşu 
bina bahçeleri de ortak otopark olarak 
kullanılabilecek.

• Yeni yönetmelikle parselde mekanik otopark 
yapılabilmesinin önü açılırken, otopark 
yapımı mümkün olmayan parseller için de 
düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda mekanik 
ve otomatik park sistemleri de kullanılmasına 
rağmen yine de otopark tesisi mümkün 
olmayan yapılar ile tarihi binalar ve cephesinin 
darlığı nedeniyle asgari otopark alanı teşkil 
edilemeyen yapılar haricindeki tüm binalarda 
otopark bulunması zorunlu olacak. 

• Otopark teşkil edilemeyen bu binalara 
yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan 
yer gösterilmesi gerekecek, bu durum tapuya 
şerh edilecek. 

• Yeni yönetmelikle otopark teşkil edilememesi 
nedeniyle otopark bedeli alınan parsellere 
ise mutlak suretle binanın iskanından önce 
otopark yapılması zorunluluğu getirildi. 
Böylece otopark bedeli ödendiği için otopark 
yapımından kaçınılmasının önüne geçilmiş 
olacak.

• Otopark yapılamaması nedeniyle alınan 
otopark bedelinin yüzde 25‘inin peşin 
ödenerek ruhsat alınması uygulaması da 
yeni yönetmelikle terk edilerek, bu bedelin 
tamamının ruhsat alınmadan önce ödenmesi 
şartı getirildi.

• Yönetmelikle otopark bedellerine yönelik de 
düzenleme yapıldı. Bu kapsamda belediye 
meclislerince kent, sosyo-ekonomik durumu 
gibi kriterlere göre bölgelere ayrılarak sosyo-
ekonomik gelişmişliği düşük bölgelerde 
otopark bedellerinde yüzde 40’a kadar 
indirim uygulayabilecek.

• Yeni düzenlemeyle ana arter yolların altına 
otopark yapılması imkanı getirilirken okullar 
hariç, kamu kurumlarının bahçelerinin altına, 
gerekli tüm emniyet koşulları sağlanmak, 
giriş çıkışı kamu kurumu giriş çıkışından 
ayrı olmak ve ilgili kurumdan izin alınmak 
kaydıyla otopark yapılabilecek.

• Otopark Yönetmeliği’yle park ve meydanların 
üst dokusu bozulmadan altına otopark 
yapılabilmesi mümkün hale gelecek. Ancak 
tüm otopark alanlarının yüzde 1’i bisiklet, 
yüzde 5’i engelli ve yüzde 2’si elektrikli 
araçlar için düzenlenecek.

• Açık otoparkların zemini su geçiren 
malzemeden olacak. Böylece, yağmur 
suyunun toprakla buluşması da sağlanacak.

Büyük şehirlerde otopark sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Haziran 2018 tarihinde 
yürürlüğe girmesi beklenen otopark yönetmeliği Covid-19 gerekçesiyle 6. defa ertelenerek yürürlüğe girmesi 1 Ocak 2021 tarihine 
ötelendi. Meslek odalarının pek çok noktasına itiraz ettikleri yönetmelikte her 3 daireye 1 otopark zorunluluğu, yeni yapılacak 
konutlarda her daireye 1 otopark alanı ayrılması şeklinde düzenlenmişti.
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Otopark Yönetmeliği 2020 Nedir? 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

hazırlanan Otopark Yönetmeliği, müteahhitlere 
yeni yapılan binalarda her daireye en az bir 
otopark yapma zorunluluğu getiren özel bir 
yönetmelik.  Bu yönetmelik uygulamaya girdiği 
tarihten itibaren yapılacak olan tüm yeni 
binalarda inşa edilecek olan daire sayısına göre 
müteahhitlerin otopark yapma zorunluluğu da 
yürürlüğe girecek olup, bu da müteahhitlerin 
inşaat alanlarının azalması ile inşaat 
maliyetlerinin yükselmesine neden olacak. 
Otopark Yönetmeliği Neden Ertelendi, Ne 
Zaman Yürürlüğe Girecek? 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha 
önce yapılan tüm açıklamalarda söz konusu 
yönetmeliğin 2020 yılı başında uygulamaya 
geçirileceği duyurulmuştu.  Ancak koranavirüs 
salgınının patlak vermesi ve salgın döneminde 
inşaat sektöründeki satışların azalması 
nedeniyle inşaat firmalarının yoğun talepleri 
ile 30 Haziran 2020 tarihi itibari ile hayata 
geçirilmesi beklenen otopark yönetmeliği 
bir kere daha ertelenmiş oldu.  Otopark 
yönetmeliği alınan son karar ile 31 Aralık 2020 
tarihi itibari ile bir kere daha uzatma kararı 
alınmazsa hayata geçirilecek.  

Söz konusu yönetmelik sadece yeni 
yapılacak olan binaları kapsayacak ve eski 
binalara bir zorunluluk yüklemeyecek. 

Şehir Plancıları Odasına Göre Yeni 
Yönetmelik Yeni Ulaşım Sorunları 
Yaratacak! 

Şehir Plancıları Odası yönetmeliğin 
çıktığı dönemde bir açıklama yayınlayarak 
yönetmeliğe ilişkin endişelerini sıraladı. Odanın 
endişeleri iki önemli noktaya dikkatleri çekiyor.

Birincisi; kentlerdeki mevcut 
yapıların ön çekme mesafelerinin 
genellikle 7 metrenin altında olması 
ve arka bahçe mesafelerinin de 
yetersizliği düşünüldüğünde mevcut 
yapılardaki otopark yapımı teşvikleri 
gerçekleşemeyecektir. Bu bakımından 
her daireye bir otopark önerisinin 
kısa ve orta vadede özellikle mevcut 
dokularda otopark sayısını artırmayacağı 
görülmektedir. 
İkincisi ise ana caddelerin, meydanların, 
yeşil sahaların ve parkların, 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
taşınmazların bahçelerinin altında 
otopark yapılabilmesi için kurumlar 
arası mutabakat ve UKOME kararı 
yeterli sayılacak. Bu karar bütünlükçü 
yaklaşımla hazırlanmış olan nazım imar 
planları ve ulaşım ana planlarından 
uzaklaşılarak parsel bazında noktasal 
kararları verilmesine neden olacaktır. 
Böylece merkezi bölgelerdeki yeşil 
alanların ve meydanların otopark 
gerekçesiyle zarar görmesi, kamusal 
alanların tahrip edilmesinin önü 
açılacaktır. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye 
Diyanet Vakfı ile protokol imzalayarak 

yapımını üstlendiği Kızılay’daki Cami projesi 
de aslında bu yönetmelikle tarif edilen kullanım 
için çarpıcı bir örnek oluşturuyor. Kumrular 
Caddesi ile Necatibey Caddesi kesişimdeki 
eskiden Bayındırlık Bakanlığı ve Bayındırlık İl 
Müdürlüğü olarak kullanılan bina 2010 yılında 
boşaltılmış 2016’da da yıkılarak arsası Türkiye 
Diyanet Vakfı’na devredilmişti.

Projesi Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan 
camiyi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş hayata geçiriyor. Yaklaşık 4 
bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan 
bin 500 kişi kapasiteli yeni cami için Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı 
arasında protokol imzalandı.

Kocatepe ve Maltepe camilerinden sonra 
Ankara’nın üçüncü büyük ibadethanesi 
olacak caminin zemin altı üç katı ise dolmuş 
depolama alanı ve otoparkı olarak Büyükşehir 
Belediyesi’ne tahsis edilecek. Güvenpark’taki 
dolmuş durakları boşaltılarak burayı otopark ve 
depolama alanı olarak kullanacak. 

Şehir Plancıları Odası’nın itirazına neden 
olan “ana caddelerin, meydanların, yeşil sahaların 

ve parkların, kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait taşınmazların bahçelerinin altında otopark 
yapılabilmesi için kurumlar arası mutabakat ve 
UKOME kararı yeterli sayılacak” tespiti burada 
hayata geçmiş oluyor. Parsel bazında noktasal 
kararlarla merkezi bölgelerdeki yeşil alanların 
ve meydanların otopark nedeniyle zarar 
görmesi, kamusal alanların tahrip edilebilecek 
olması endişe yaratıyor.  

GÖZLER GÜVENPARK’TA...
Güvenpark’taki dolmuşlar için yer 

bulunduğu için artık Güvenpark’ın altına 
yapılması planlanan otopark projesinin de 
önündeki engel ortadan kalkmış oluyor. 

Mansur Yavaş göreve geldiğinde ilk olarak 
Ulus’taki Atatürk Anıtını temizletmişti. Bunun 
üzerine Ankaralılar Güvenpark’taki Güven 
Anıtı’nın da temizlenmesi için sosyal medyadan 
pek çok talep iletmişler ama aradan geçen 1 yılda 
anıtın ve parkın temizlenmesi sağlanamamıştı. 

2013 yılında Güvenpark için yeraltı otoparkı 
projesi gündeme gelmiş ama meslek odaları ve 
Çankaya Belediyesi’nin itirazlar sonunda proje 
rafa kalkmış 2017’de yeniden tartışılmıştı.

YÖNETMELİK ERTELENDİ AMA  
İLK UYGULAMA İÇİN İMZA ATILDI
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Mahallemizin Ayşegül ablası
AYRANCI ANTOLOJİSİ

AYKUT ALYANAK
@YasamDirenn

ALİ İHSAN BAŞGÜL

@alxsemender

Babam Mehmet Hayrettin Arsoy, 1912 
doğumlu. Kuleli Askeri Lisesi’nden sonra 

Harp Okulu’nu 36 mezunları birincisi olarak 
bitiriyor. Daha sonra kurmay oluyor. Erzurum 
sonrası Ankara’ya tayini çıkıyor. Bir süre sonra 
da Ayşegül ve benim doğacağımız çiftlik evini 
yapıyor Ayrancı’da. 

Biz Yukarı Ayrancı’da oturuyorduk. Burası Aşağı 
Ayrancı’ya göre farklıdır. Bizim çocukluğumuzda 
bize yakın sadece 5-6 tane ev vardı. 

Bizim çiftlik içinde tek katlı, 12 odalı geniş 
bir evimiz vardı. İçinde 1 manda, 10-15 inek, 
yüzden fazla tavuk, kazlar, ördekler olan bir 
çiftlikti bu. Ayrıca 3 tane de atımız vardı. Çiftlik 
işleriyle daha çok ananem uğraşırdı. Babamın 
fabrikası vardı. Bulunduğumuz kısım Ayrancı son 
durak diye geçerdi. Evimizin aşağısında Dikmen 
Deresi akardı. Aşırı yağmurlarda sel olur, insanlar 
boğulurdu o zamanlar. Tepeler bomboştu. 
Çiftliğimizin olduğu yer sonra Reşat Nuri Sokak 
oldu. Çok fazla ev yoktu o zamanlar Yukarı 
Ayrancı’da, herkes birbirini iyi tanırdı.

Bize yakın Ölmesek Apartmanı vardı, 3 katlı. 
Burada akraba iki aile kalırdı. İki arkadaşımız 
vardı orada, koleji de beraber okuduk. 
Mermercilerin Apartmanı’nda da arkadaşımız 
Gülçin otururdu. 

Aslen İstanbulluyduk biz hem anne hem 
baba tarafından. Hatta annem Sokollu Mehmet 
Paşa’nın on altıncı kuşaktan torunu olur. 

Biz üçü kız beş kardeştik. En büyüğümüz İnci 
ablam ardından ağabeyim Atilla, Ayşegül, ben ve 
en küçük kardeşimiz Hasan en son doğanımız.

Ailemiz çok fedakardı. Beş kardeşin eğitimine 
büyük özen gösterdiler. Annem kendisi gibi 
Fransız kolejinde okumasını istediği için 
Atilla’yı İstanbul’a gönderdiler. Bizler ise TED 
mezunuyuz.Ağabeyim Atilla Arsoy siyasetle 
yakından ilgiliydi, zamanın TİP’lilerinden idi. 

Anne, babamın yardımseverliği tüm sülale 
içindi aynı zamanda, halalar, teyzelere kol kanat 
germişlerdir zamanında. 

Babamın yardımseverliğini anlatabilmek için 
görmeyen bir genci evimizde misafir edip hukuk 

fakültesini okutması veya başka gençlere burs 
vermesini söyleyebilirim. Evimizde yanan beş soba 
işte bu misafirlerimizi ısıtmak için hiç sönmezdi.

Ananem Osmanlı kadınıydı, oturaklı, 
bilgili bir insandı, Osmanlı Bankası’nın ilk 
memurelerindendi. CHP Çankaya teşkilatında 
çalışırdı. Civarda kimin bir şeye ihtiyacı olsa 
yardım ederdi. Gece acil hasta olsa hemen bize 
gelirler, o zamanlar az olan telefonlardan birisi 
de bizde olduğundan hemen taksi çağırılır, 
ananemin nezaretinde hastaneye gidilirdi. 
Doktorlar da arkadaşı olduğu için özel ilgi 
gösterirlerdi getirdiği hastaya. Ananemin ününü 
duyan başı sıkıştığında mutlaka onu bulurdu. 

Fakat evimizin oraya kadar otobüs 
gelmiyordu. Biz yürüyerek gidiyorduk 
durağa kadar. Kışın bata çıka karların içinden 
gidiyorduk. Asfalt da olmadığı için üstümüz 
başımız çamur olurdu. Babam sonraları bize bir 
araba tuttu. Birkaç komşu çocuğunu da alıp hep 
birlikte gidiyorduk okula. 

Kavaklıdere’de bale dersi veren Alman Madam 
Marga’dan bir süre ders almıştık 50’li yıllarda, 
onun evine yürüyerek götürürdü annem bizi. 
Piyano için de Suavi Serdaroğlu’nun Sıhhiye’deki 
evinde alırdık dersleri. Kısa bir süre de Mithat 
Fenmen’den piyano dersi almıştık Ayşegül ile. Eşi 
Mis Fenmen bale dersi verirdi. 

Evimizdeki piyanonun da ayrı bir hikayesi 

vardır. Bir dönem Adnan Menderes ile yaşadığı 
gönül ilişkisiyle adı geçen Ayhan Aydan, babamın 
İngiliz Kültür’den sınıf arkadaşıydı. Babamın 
piyano almak istediğini öğrenince kendisinin 
Viyana’dan sipariş verdiği ama gümrükte takıldığı 
piyanosunu almasını teklif eder. 1961 yılıydı 
sanırım böylece piyano eve geldi. Ayşegül ve ben 
çalmaya başladık. 

Havuzlu Bağ (tahminimiz Atatürk’ün kız 
kardeşine ait olan, sonraları halkın mesire yeri haline 
gelen çiftliği) denen bir yer vardı bize yakındı. 
Piknik yapardık orada. 

En büyük keyfimiz babamın bizi Gençlik 
Parkı’na götürmesiydi. Ananem dolmalar, 

Ayrancı’da bir çiftlik evinden başlayan tiyatro macerası 

Ayşegül Atik ismini herkes bilir mutlaka. Bu isim aynı 
anda o yüksek perdeden kahkahasını, güleç yüzünü 

ve anaç kişiliğini de hatırlatır hepimize. 
Neredeyse yarım yüzyıla yaklaşan sanat hayatı ile 

ülkemizin sayılı oyuncularından olan, duruşu ve alçak 
gönüllülüğü ile takdirleri kazanan bu değerli sanatçımız 

9 Haziran günü hastalığa yenik düşerek bizlerle vedalaştı.
O güzel insanı başarıyla oynadığı tiyatro oyunları, tv skeçleri veya dizileri üzerinden değil Ayrancı’da geçen 

çocukluğunu, gençliğini elimizden geldiğince anlatmaya çalışarak bir kez daha anmak istiyoruz;
Ayşegül Hanım, tam ismiyle Ayşegül Mürşide Arsoy 11 Aralık 1948’de Yukarı Ayrancı’nın o zamanki 

“Ayrancı Son Durak’ta” 138 numaralı büyük bir çiftlik evinde İstanbullu bir ailenin 3.çocuğu olarak doğar. 
Beş kardeş olarak ananeleri, anne ve babalarıyla, bahçesi,havuzu, tavuğu, ördeği, inekleriyle ve hiç eksik 
olmayan misafirleriyle renkli ve güzel bir çiftlikte büyürler.

O günleri kızkardeşi Lütfiye Lale Akıncı’dan dinleyelim;

börekler filan yapar, havuz kenarındaki çay 
bahçelerine giderdik. Masaya büyük bir semaver 
isterdik. Ardından Lunapark’a giderdik. Babam 
kendi işi dışında hem Kızılay Derneği’nde çalışır 
hem de Körler Derneği başkanlık yapardı. Eve 
erken gelip bizi götürmesi çok büyük bir olaydı 
bizler için. 

Okul çıkışı annem, Ayşegül ile beni Sergen 
Pastanesi’ne götürürdü bazen. Piramit pasta 
olurdu, profiterol yoktu o zaman onun yerine 
supangle vardı. Bir de artık olmayan bir pasta 
vardı. Altı kıtır, içinde şeffaf krema, üstü çikolata, 
kenarları hindistan cevizi olurdu. İsmi de prenses 
idi.

Annemle beraber sinemaya da giderdik. Hafta 
sonları iki sinema ardı ardına olurdu. Kızılay’da 
Ulus Sineması, Büyük Sinema, Ankara Sineması 
vardı. 1966’da bize yakın bir yere açık hava 
sineması yapıldı. Oraya da gittik, taşınana kadar. 
Hangi sanatçının filmi varsa Ayşegül ve ben 
onu taklit ederdik uzun süre. Belgin Doruk ve 
Türkan Şoray filmleri gelirdi o zamanlar. Bütün 
mimiklerini, yürümelerini taklit ederdik. 

1960 başlarında, çiftlikteki hayvanları sattığımız 
için ahır boş kalmıştı. Ayşegül ile orada sahne 
kurmuştuk. Bütün mahalleli çocukları seyirci 
olarak çağırıp tiyatro yapardı Ayşegül orada. 
Ananem diğer teyze çocuklarıyla bize bir örnek 
elbiseler dikerdi oyun için. Mahallemize ilk açılan 

1966’da mezuniyetinde annesi ve anneannesiyle Ayrancı’daki Çiftlik Evi tahminen 1952



9ayrancım

bakkala gidip çekirdek, leblebi, 
üzüm alırdık. Tek tek külahlar 
yapıp çerezleri onlara doldururduk. 
Sonra seyirci olarak davet ettiğimiz 
çocuklara ikram ederdik. 

Zaten Ayşegül Kolej’de okurken 
de ilkokuldan itibaren sahneye 
çıktı. Son sene Modern Antigone’yi 
oynamıştı. Ortaokul ve lise’de de 
tiyatroya devam etti. 

Çocukluğumuz ithal bir 
radyodan piyesler dinleyerek geçti. 
Dilek Pınarı, Mozaik programlarını, 
arkası yarın’ı, Arap bacı’yı, 
dinlerdik. Müşfik Kenter, Yıldız 
Kenter oynardı.

Ananem dahil evde 8 kişiydik 
ama hiç sekiz kişi olarak sofraya 
oturmadık. Komşular, tanıdıklar, 
akrabalarla 14-15 kişi olurduk. 
Babam çok kucaklayıcı bir insandı. 
Pazar günleri babam, işçilerini 
aileleriyle beraber yemeğe davet 
ederdi. Bahçede büyük bir sofra 
kurulurdu. 

Ayşegül de yıllar sonra aynı 
şekilde bahçeli büyük bir ev yaptırdı 
kendisine Bayramoğlu’nda. Kendi 
köpeği dışında 17 sokak köpeğine 
daha bakıyordu.

Ayşegül çok farklı bir insandı. 
Aramızda 1.5 yaş olmasına rağmen 
onun olgun havası nedeniyle benim 
velim olmuştu. O da konservatuara 
yeni başlamıştı. Ben haşarı, ağaç 
tepesinde iken Ayşegül’ün oturaklı, 
ağır bir havası vardı. Babam fark 
etmiş olmalı ki onun anaç havasını, 
‘küçük annemiz’ derdi. 

Çiftlikteki ineklere bakan 
çalışanımız, üzerinde ‘Ayrancı 
Çiftliği’ yazan şişelerimize sütleri 
doldurur at arabasıyla Kavaklıdere 
taraflarındaki lokantalara satardı. 
Ayrıca toprak kaplarda yaptığımız 
yoğurtları da satardı. 

Çiftliğin biraz aşağısında büyük 
bir çeşme vardı. Ayrancı da pek 
çok aile buradan su alırlardı evleri 
için. Henüz su tesisatı yoktu evlerde 
o zamanlar. Biz kuyumuzdan 
elektrikli pompayla çekerdik suyu. 

1960’lardan sonra açılan Ayrancı 
İlkokulu’nda (Ölmesek Apartmanı yanı) 
babam gönüllü olarak matematik, 
annem de fransızca dersi verirdi.

Babamın lastik ayakkabı yapan 
fabrikası vardı. Bu ayakkabıları 
tanıdığı işçilere, ihtiyaç sahiplerine 
dağıtırdı. Bizim kolejin hizmetlileri 
yeni ayakkabıları dört gözle 
beklerdi. Babamın fabrikası yanınca 
Kızılay’a bağlı Afyon Maden Suları 
Fabrikası’na genel müdür oldu. 

Ayşegül 1966’da Ankara Devlet 
Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü 

kazandı ve yatılı okudu, ben de koleje yatılı girdim. 
Konservatuarı da üç sene yerine beş sene okudu, 1971’de 
Konservatuardan mezun oldu.Ardından 8 sene Ankara 
devlet tiyatrosunda çalıştı.

Ayşegül, konservatuar eğitimi sonrası çalışmaya 
başladığı Devlet Tiyatroları’ndaki ilk oyununda en ‘iyi 
genç kadın oyuncu’ ödülü almıştı. Gazeteler başarısının 
yanında güzelliğine de dikkat çekmişlerdi. ‘Türkan 
Şoray’ı tahtından indirecek güzelliğiyle bir yıldız 
doğdu’ yazmışlardı. Çok güzeldi Ayşegül. Kolej çıkışı 
eve giderken Atatürk Lisesi, Deneme Lisesi veya başka 
liselerden çocuklar arkamıza takılırdı. Mahalleye kadar 
arkamızdan geldiklerinde başta abim olmak üzere 
mahalleli çocuklardan dayak yiyip dönerlerdi. 

Ayşegül konservatuara gidene kadar hep Ayrancı’da 
oturduk, sonra Meşrutiyet Caddesi’nde Meşrutiyet 
Apartmanı’na taşındık. 

Kısa bir süre tekrar Ayrancı’ya dönüp bu sefer Kuzgun 
Sokak’ta Akdeniz Apartmanında oturduk. Ayşegül bizi 
sık sık ziyarete gelirdi. Ben de o evde nişanlandım. 
Ardından annem eski evimizin yerine yapılan apartmana 
taşındı.

11 Temmuz 1974 günü Ali Atikle evlendi. İlk oğlu 
Alper 10 Ocak 1977 günü Ankara’da doğdu. 1978 
Eylül’ünde istifa ederek İstanbul’a gelip kendi tiyatrosunu 
kurdu. İkinci oğlu Argun 1983’de İstanbul’da doğdu.

Çocuklarımız olduğunda tüm yeğenlerimizle beraber 
Ayşegül’ün Bayramoğlu’ndaki evinde toplanır, bir iki 
ay kalırdık. Ayrancı’daki çiftliğimizdeki gibi kalabalık, 
samimi, sevgi dolu yaşamayı severdi Ayşegül de. Kendi iki 
oğlu ile beraber dört yeğeniyle de yakın ilişkiler kurmuştu. 

Bütün aileler gibi benim ailem de çok özeldi diye 
düşünüyorum. Verdikleri sevgi, ilgi, emek sayesinde farklı 
özellikler kazandık tüm kardeşler olarak. Babama, ‘Hayri 
Bey, zamanında sizin kadar kazananların üç-dört apartmanı 
var, siz neden yapmadınız’ diye soranlara bizleri gösterirdi. 
Babam ev almak yerine öğrenimimize harcamıştı parasını. 

Ayrıca büyük bir çiftlikte yaşamış olmamız da değişik 
tecrübeler kattı bize. Apartman dairesi yerine böyle bir 
yerde büyümenin avantajları oldu muhakkak. Ayrıca insan 
ilişkilerinin bugüne göre çok farklı olması da önemliydi. 
Şimdilerde çok kalabalık kentlerde yalnız yaşamamıza 

Bizim tek katlı bağ evimiz onların 
karşısındaydı. Şimdi Hoşdere 

Caddesi’nde bulunan caminin 
arkasına gelen bölgedeydi evlerimiz.

Babası Hayri Bey, 1946’da Harp 
Okulu’na tayini çıktığında gelip 
yaptırmışlardı bu evi. Kırmızı çok 
güzel bir evdi. Ayşegül’ün ailesi 
çok değerli, hayırsever bir aile idi. 
Civarda oturan fakir ailelere çok 
çok hayırları olmuştur. Kurban 
Bayramları’nda bahçelerinde dana 
kesip hepsine dağıtırlardı. 

Babası Hayri Bey yıllık tiyatro 
bileti alırdı, hep birlikte giderdik.

Çankaya İlkokulu’na okumaya 
giderken Güvenlik Caddesi’nin 
olduğu yerde akan derenin 
üzerinden geçerdik. 

İnönü atlarla Harp Okuluna 
giderken bizim oradan geçerdi her 
gün. Harp Okulunda çalışan işçiler 
Dikmen Vadisinde küçük evler 
yapmışlardı kendilerine, buradan işe 
giderlerdi. 

Ayşegül ve Lale evlerinde 
piyano çalardı bize, beraber şarkılar 
söylerdik. O zamanlar buralarda 
5-6 ev vardı. Çok seyrek ama büyük 
bağlar içinde idi evlerimiz. Köklü 
aileler yaşardı buralarda. Şekerci 
ailesinin ve Aşçı ailesinin de burada 
bağ evleri vardı. Ulus’ta heykelin 
yanında eski Sümerbank binasından 
önce Taşhan vardı. 1936’da orası 
yıkılınca dağıtmışlar o taşları. Dayım 
da, Mermerci ailesi de evlerini o 
taşlarla yaptılar. 

Büyükbabam ilk mebuslardan 
Fikri Ergün idi. Mebus olunca Genç 
ili mebusu olarak Ankara’ya taşınır. 
Kaleiçi’nde iki eve taşınırlar topluca. 
Ben de orada doğdum. 

Güvenevler tarafında Toygarlar 
isminde aileye ait araziler vardı. Rus 
Sefaretinin arazisini de Mıhçılar 
ailesi vermişti. Ankara’nın ilk 
müftüsü olan Börekçizadeler’in de 
orada bağ evleri vardı. (Atatürk’ün 
de bir süre kaldığı söylenen Kuşkondu 
Sokak’ta bulunan eski konak). 

1960’larda bağ evimizin yerine 
kaloriferli daha rahat evler yapıldı. 
Orada oturmaya devam ettik. 
Ayşegül’ün annesi İlhan abla da 
benzer şekilde müteahhite verdi evini, 
oradan aldığı dairede kaldı uzun süre.

Ayten Atalay: İlkokula Ayrancı’daki derelerin 
üzerinden geçerek giderdik

* Ayşegül Arsoy (Atik)’in az bilinen bu yıllarını, değerli 
ailesini, Ayrancı yaşamlarını kısaca kaleme almaya çalıştık. 
İşte on yıllardır her kuşağın sevgisini kazanan dürüst, 
güzel yürekli sanatçımızın bu nadide özelliklerinin, onu 
sevgiyle kucaklayan ailesinden miras olduğunu rahatlıkla 
anlayabiliyoruz. Böyle güzel bir insan ancak bu kadar sıcak, 
samimi, yardımsever bir aileden çıkabilirdi. Ayrancımıza 
anlam katan Arsoy ailesini ve  Ayşegül Hanım’ı sevgiyle 
özlemle anıyoruz. Tüm insanlara vermeye çalıştığın o güzel 
mesajlarla, zarif kişiliğin ile hep kalbimizde olacaksın. 
Bu nedenle, Hoşçakal demeyeceğiz sana. Bu yazının 
üretilmesinde büyük yardımları olan ailenin hayatta kalan 
tek ferdi Lale Hanım’a acılı zamanında çekinmeden verdiği 
destekler nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz.

rağmen o zamanlar az kişiyle akraba gibi yaşıyorduk. 
Babamın, dördüncü üniversitesi olan Hukuk son 

sınıfta okurken ani ölümünden sonra Ayrancı’daki çiftliği 
satmaya karar verdik. Yerine ancak birkaç daire alındı 
müteahhitten. Doruk Apartmanı yapıldı yerine. Annem 
bir süre burada yaşamaya devam etti. Bir müddet sonra o 
da ayrılarak bizim yanımıza İstanbul’a geldi.

Yıllarca rüyalarımızı süsledi hep o Ayrancı. 
Filmlerdeki gibi bir Ayrancı yaşadık yani. Ayşegül 19, 
ben 17 yaşına kadar işte bu çiftlikte büyüdük. Keşke 
yazma yeteneğim olsa da uzun uzun anlatabilsem 
satırlarımda Ayrancıyı.

5 kardeş birlikte 11.12.1973 Ayşegül’ün yaş günü ve Ali’ye istendiği gün
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Hoşdere’de bir apartmanın güzel ve hüzünlü hikayesi:

Plan Oba Apartmanı
ELÇİN ÖZ
@elcinsevgli

ANILARDA AYRANCI 1950’lerin sonları, 1960’lar, devletin, konut yapmak üzere bir araya gelen insanları, kooperatifleri 
desteklediği yıllar. Ayrancı konumu ve arazi fiyatlarının da uygunluğuyla bu niyetle bir araya gelenler 
için uygun bir semt o zamanlar. Piknik’in çalışanları için lojman amaçlı yapılan Piknik Apartmanı, İş 
Bankası tarafından yaptırılan İkramiye Apartmanı ve çoğunluğu planlamacı, mimar bir grup insanı 
biraraya getiren Plan Oba Apartmanı’nın hikayesi aynı zamanda mahallemizin de bir güzel hikayesidir.

1950’lerin sonları, 1960’lar, 
devletin, arazisine sahip olmak 

koşuluyla, üzerine konut yapmak 
üzere bir araya gelen insanları, 
kooperatifleri desteklediği 
yıllar. Ayrancı konumu ve arazi 
fiyatlarının da uygunluğuyla bu 
niyetle bir araya gelenler için 
uygun bir semt o zamanlar. 
Nitekim bu yazının hazırlığı için 
“google”da küçük bir gezinti 
yaparken yıllar önce hikayesini 
yine heyecanla okuduğum, 
çocukluk, ilk gençlik anılarımın 
güzel, özel mekanlarından 
Piknik’in çalışanları için 
lojman amaçlı yapılan Piknik 
Apartmanı’nın Alidede Sokak 5 
numarada olduğunu; bankaların 
1930’lardan başlayarak 40 yıl 
boyunca, mevduat sahiplerini 
teşvik için yaptırdığı ikramiye 
evlerinden İş Bankası tarafından 
yaptırılan bir binanın Ayrancı 
Yeşilyurt Sokak 53 numarada hala 

İkramiye Apartmanı olarak ayakta 
durduğunu, üstelik bunların 
sıkça kullandığım yürüme 
güzergahımda, hep önünden 
geçtiğim apartmanlar olduğunu 
şaşırarak, heyecanlanarak fark 
ediyorum. İşte bu bağlamda; 
çoğunluğu planlamacı, mimar, 
ODTÜ bağlantılı ya da DPT’de 
çalışan bir grup insan da bu imkanı 
değerlendirmek ama en çok da 
bir arada güzel bir hayat kurmak 
hayaliyle, 1965’de Hoşdere Caddesi 
üzerinde 60.000 TL’ye bir arazi 
alıyorlar ve 2 yıl sonra üzerinde bir 
bina inşa etmeyi başarıyorlar.

Binanın mimarı sevgili 
arkadaşımın babası, benim de 
dostluk etme fırsat bulduğum, 
hayatımın bir döneminde çokça 
zaman geçirme şansı yakaladığım, 
zarif, hoş sohbet, güzel insan 
Yılmaz İnkaya, benim için Yılmaz 
Abi. Yılmaz Abi aslen İstanbullu, 
Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık 

bölümü mezunu bir mimar. 
Ankara’ya ODTÜ üzerinden 
geliyor, o yıllar ODTÜ’de öğretim 
görevlisi; 1971-1972 yıllarında 
Mimarlar Odası Genel Başkanlığı 
da yapmış. Yılmaz Abi’nin şair 
yanını, Rıfat Ilgaz’a duyduğu 
hayranlıkla Rıfat ismini de adına 
eklemesini, temize çektiği şiirlerini 
Orhan Veli’ye okutmak uğruna 
yaşadığı macerayı (bu güzel 
hikayeye ilgi duyanlar için link-1) ve 
Orhan Veli’nin öldüğü gün bütün 
şiirlerini yakma hikayesini ne yazık 
ki kendisi bu dünyadan göçtükten 
sonra öğreniyorum; geçirdiğim 
onca yoğun zamanda onunla 
yapamadığım şiir sohbetlerine, 
şairliğini deşemeyişime, bu anıları 
onun ağzından dinlemediğime 
hayıflanıyorum. Biricik kızının 
doğum gününde beni ve bir yakın 
arkadaşımızı ayırmadan armağan 
ettiği Nazım Hikmet imzalı gümüş 
yüzüğü, zerafetini ve şairliğini hiç 
unutmayarak bir kez daha anıyor, 
gözüm gibi saklıyorum.

Apartmanımızın hikayesine 
dönersek; bu grubun tek arzusu 
uygun koşullarda bir konut 
edinmek değil demiştim; onlar 

aynı zamanda ortak, anlamlı 
bir hayat kurmanın da hayalini 
kuruyorlar, bir anlamda küçük bir 
komün düşüyle yola çıkıyorlar. 
Onun için de apartmanlarının 
adını, planlamacılıklarını ve ortak 
yaşam arzularını barındırdığını 
düşünerek PLAN OBA olarak 
koyuyorlar. Plan Oba Apartmanı 
tam da bu amaca uygun olarak, 
16 adet fazla büyük olmayan 
ama çok kullanışlı 2 oda 1 salon 
daire, apartman sakinlerinin ortak 
kullanımına uygun teras ve o 
dönem çevre apartmanlarda oturan 
(Petrolcülerin, Karayolcuların yine 
kooperatif olarak inşa ettirdikleri 
binalar onlar da) arkadaşlarımızın, 
bugün anarken “vaha” olarak 
tanımladığı arka bahçesiyle 
birlikte yani ortak alanları fazlaca 
önemsenerek tasarlanıyor. 
Apartman sakinlerinden çoğunun 
ortamı şenlendiren her bir çocuğu 
için bahçenin çevresine birer 
kavak ağacı dikiliyor. Çevre 
apartmanların çorak bahçe 
alanlarının yanında yeşilliğiyle, 
şenlikli haliyle ilgi çeken arka 
bahçe, çocuklar düşünülerek 
yapılmış oyuncakları, oyun alanları 

Bu sayı için bambaşka bir konu vardı aklımda aslında. 1980’lerin tam 
ortasında ikinci kez Ayrancı’lı olduğum dönemde dönemde hayatıma giren, 
hala kıymetlim olan insanların varlıklarını fazlasıyla etkileyen, dostluklarının 
zemini olan, benim de onlardan bolca dinleme fırsatı bulduğum mekanlar 
üzerinden bir Ayrancı hikayesi yazmaktı niyetim, daha çok da dostlarımın 
anlatımlarına başvurarak.  Ama ne olduysa Ayrancım Gazetemizin ikinci 
sayısının duyurusunu fb’da paylaştığımda, çok sevgili dostum Emine’nin afişteki 
“özlediniz mi” sorusuna “hem de çok” cevabıyla oldu. Aslında hep İstanbullu 
olarak tanıdığım, bildiğim, İstanbul hayatımın baş kahramanlarından 
sevgili Emine’nin Ankaralı geçmişi, Ankara’da başlayan hayatının en güzel 
9 yılının mekanı olan ve her anlattığında, güzel duygusu bana da geçen 
apartmanlarının, beni her dinlediğimde çok heyecanlandıran hikayesi geldi 
aklıma; Hoşdere Caddesi 18 numarada, yıkılmadan bu günlere gelmiş Plan 
Oba Apartmanı’nın hikayesi. Bu mahallemizin de bir güzel hikayesiydi. 
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ile çevre apartmanların çocukları 
için de izlemekten, özenmekten 
kendilerini alamadıkları cazibe 
merkezi oluyor.

Bu dostlar apartmanı 1970’lerin 
başlarına kadar oba hayalinin, 
birlikte yaşam arzusunun 
karşılığını fazlasıyla veriyor; 
çat kapı ev ziyaretlerinin, teras 
ve bahçe muhabbetlerinin, ev 
eşyalarını bile değiştirmekten 
kaçınmadan, anahtarıyla evine 
giren ev sahibini şaşırtma 
amaçlı şakaların, muzipliklerin 
eksik olmadığı, tatillerin bile 
birlikte yapıldığı bir hayat olarak 
kuruluyor Ayrancı’nın göbeğinde.

Hayatının en güzel ilk 9 
yılını bu apartmanda geçirmiş 
arkadaşım, anılarında olduğu gibi 
eminim diğer sakinlerin anılarında 
da önemli bir yer kaplıyordur Plan 
Oba Apartmanı’nda yaşananlar. 

Bu hikayesi güzel apartmanın 
sakinleri kimler peki; beni bu 
hikayeye katan başta apartmanın 
mimarı Yılmaz İnkaya olmak 
üzere, eşi Gunilla, çocukları 
benim güzel arkadaşım Emine 
ve Can; Gencay Şaylan-Serpil 
Şaylan ve kızları Zeynep; Tuğrul-
Engin Erkin ve oğulları Alp; Alev-
Ayla Damalı, Atilla-Tülin Çandır, 
oğulları Tolga ve Altuğ; Önder-
Tansı Şenyapılı, kızları Burcu; 
çocuklar için evinde hep bir 
kasa gazoz bulundurmayı ihmal 
etmeyen kıymetli İlhan Tekeli, 
Yaşar Kemal’in oğlu planlamacı-
mimar Raşit Gökçeli; Tanju 
Polatkan; Erdoğan-Besen Soral, 
çocukları Elif ve Bartu, Oktar 
Türel, Arif Şentek, Hülagü-Ayşe 
Bulguç ve mis gibi arap sabunu 
kokan apartmanın görevlileri, 
Abbas-Raziye çifti, kızları Emine 
ile birlikte arkadaşım Emine’nin 
çocukluk anılarında en güzel 
yeri süslüyorlar. Bu isimlerin 
pek çoğu ilgi alanları çakışanlar 
açısından bilindik, tanıdık isimler; 
dönemin, aydın, demokrat, dik 
duruşlu insanları. İlber Ortaylı bu 
apartmanda oturmamakla birlikte, 
apartmanın müdavimlerinden ve o 
dönem apartmanın çocukları için 
sevilen bir abi.

Bu hikayeyi bana açan sevgili 
arkadaşım Emine için bu isimlerin 
her biri tek tek çok kıymetli olsa 
da içlerinden birisi var ki ayrı 

bir yeri, önemi var 5 yaşındaki 
Emine’nin hayatında; ilk aşkım 
olarak tanımlıyor Emine; O’na, 
Hülagü Bulguç’a yönelik yoğun 
sevgisini. Birlikte oldukları her 
zaman Hülagü’sünün yanından 
hiç ayrılmıyor, kucağından hiç 
inmiyor.

Ne yazık ki 1971 darbesi 
ülkeye karanlık günler getirirken, 
Plan Oba Apartmanı sakinleri de 
bu karanlık günlerden fazlasıyla 
nasibini alıyor. Sevgili Yılmaz 
Abi, Yılmaz İnkaya, İlhan Tekeli 
1971 döneminde ODTÜ’den 
atılan, uzaklaştırılan, baskılar 
sonucu uzaklaşmak zorunda kalan 
öğretim görevlileri arasında yer 
alıyor mesela (Link-2). Hülagü 
Bulguç’un başına gelenler ise 
oldukça ağır; ODTÜ Mimarlık 

(1) Orhan Veli anısı https://www.facebook.com/orhanvelikanikfanpage/photos/orhan-veli-%C5%9Fiirleri-m%C3%BC%C5%9Ffik-kentercaddebostan-plaj%C4%B1-buras%C4%B1-orhan-
velinin-vazge%C3%A7em/10150372695275736/ 
(2) ODTÜ Tarihçesi https://books.google.com.tr/books?id=EY-aCgAAQBAJ&lpg=PT232&dq=y%C4%B1lmaz%20inkaya%20odt%C3%BC%20tarih%C3%A7esi&hl=tr&pg=PT232#v=onepage&
q=y%C4%B1lmaz%20inkaya%20odt%C3%BC%20tarih%C3%A7esi&f=false 
(3) Yavuz Önen’in bianet’deki yazısı http://bianet.org/bianet/insan-haklari/92185-bulguc-a-iskence-putin-e-aferin-sureci-ustune

Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü mezunu, Mimarlar 
Odası Merkez Yönetimi’nde uzun 
yıllar görev yapmış Bulguç 1972 
yılında Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamını 
engellemek niyetiyle İstanbul 

Maltepe cezaevinden kaçan Mahir 
Çayan ve arkadaşlarına Ankara’da 
yardım etmekten gözaltına alınıp, 
cuntanın o zamanlar yüzbaşı 
iken sonradan Genelkurmay 2. 
Başkanlığı’ndan emekli Çevik 
Bir’in de aralarında bulunduğu 
timleri tarafından sorgulanırken 
işkencede felç oluyor, sinir sistemi 
ağır hasar görüyor ve ömür boyu 
sürecek bir sakatlık yaşıyor (Hak 
savunucusu, mimar Yavuz Önen’in 
15 şubat 2007 de bu dünyadan 
ayrılarak İzmir Tire’de toprağa 
verilen dostu, yoldaşı Hülagü 
Bulguç’un anısına yazdığı dokunaklı 
yazının linkini, ilgi duyanlar için 
aşağıda paylaşıyorum, Link-3).

Apartmanın minik 
sakinlerinden Emine için işkence 
sonrası evine dönen Hülagü ile 
karşılaşmak belki de yaşadığı ilk 
büyük acı oluyor; gördüğü kişinin 
o olduğuna inanmıyor, isyan 
ediyor. Böylece dostlar, dostluklar 
baki kalsa da bir rüyanın sonuna 
geliniyor, sıkıyönetimin ağır 
koşulları, işinden edilmeler, geçim 
derdi herkesi bir tarafa savuruyor; 
ama o rüyayı yaşayanların hayatına 
kattıkları ve bizlere kadar ulaşan 
hikayesiyle hala güzele, iyiye, 
dostluğa yönelik umutları besleyen 
bir dönem olarak kıymetli yerini 
koruyor. Belki, sonunda hüzün 
de olsa bu güzel hikayeyi anlatma 
isteğim de umuda daha fazla 
ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, 
iyiye, güzele, dostluğa inancımız 
beslensin, mahallemizde yaşanmış 
güzellikler bugün kuracaklarımıza 
ilham olsun, umudumuz diri 
kalsın diyedir... 

TEŞEKKÜR: Bu güzel hikayeyi benimle 

içtenlikle paylaşan, bana zaman ayıran 

sevgili dostum, kızkardeşim Emine İnkaya 

Köknel’e teşekkürlerimle..

 Alp Erkin'in objektifinden alt komşular; Can, Emine İnkaya

Plan oba apartmanı arka bahçesi; Gunilla, Emine İnkaya, Ayşe Bulguç.

Soldan sağa, Tolga Çandır, Alp Erkin, Hülagu Bulguç, Emine İnkaya,  
Zeynep Şaylan (ayakta), Altuğ Çandır (oturan), Elif Soral (ayakta banka yaslanmış)
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Eski kuşaklardan “Sayılı 
günler” ibaresini duyanınız 
var mı? “Evet, duymuşluğum 
var ama ne anlama geldiğini 
bilmiyorum.” diyorsanız, sayılı 
günleri aktaracağım; çünkü bu 
ay sayılı günler ayı ve bir yıllık 
hava tahmini yapabileceğiniz 
bir dönem. 

Anadolu’da güneşin burç 
değiştirmesiyle meydana gelen 

hava değişikliklerini gösterdiğine 
inanılan günlere “Sayılı Günler” 
deniyor. Bazı yörelerde belli 
zaman dilimlerinde gerçekleşen 
meteorolojik olaylar, o yılın 
gelecek aylarına yönelik yöresel 
meteorolojik tahminlerde ölçüt 
olarak kabul ediliyor. Örneğin, 
Trabzon Akçaabat yöresinde 
Rumi Ocak ayına “kalandar” 
deniyor; 13 Ocak “galandar 
günü” olarak adlandırılıyor. 14-25 
Ocak tarihleri arasındaki günler 
bir ayı temsil ediyor; 12 günlük 
zaman diliminde her gün bir aya 
tekabül ediyor ve o günlere ait 
hava durumu gelecek on iki ayın 
hava durumuna işaret ediyor. 
Yani, 14 Ocak: Ocak, 15 Ocak: 
Şubat, 16 Ocak: Mart, 17 Ocak: 
Nisan, 18 Ocak: Mayıs, 19 Ocak: 
Haziran, 20 Ocak: Temmuz, 21 
Ocak: Ağustos, 22 Ocak: Eylül, 
23 Ocak: Ekim, 24 Ocak: Kasım 
ve 25 Ocak: Aralık aylarını temsil 
ediyor. Örneğin, kalandarın 

Ağustos ayı: Bir yıllık hava tahmini 
yapmaya hazır mısınız?*

üçüncü gününde hava çok soğuk 
ve yağmurlu geçmişse, Mart ayının 
soğuk ve yağmurlu geçeceğine 
delalet ediyor. “Kalandarın gün 
sayması” şeklinde betimlenen bu 
inanıştan hareketle yöre insanı, 
hazırlıklarını buna göre yapıyor.

Sayılı günlere Kars, Erzurum ve 
Ardahan yöresinde “çoban hesabı”, 
“kocakarı hesabı”; Kayseri 
yöresinde “ana-baba hesabı”; 
Uşak yöresinde “sayılı”, “hesaplı” 
adları veriliyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 
ise kalandar hesabı Ağustos 
ayında yapılıyor. Gözlem her yıl 
14 Ağustos’ta başlıyor ve 12 gün 
sürüyor. Günün sabahtan öğlene 
kadar geçen kısmındaki gözlemler 
o ayın ilk yarısı, öğlenden akşama 
kadar olan kısmındaki iklim 
olayları ise ayın ikinci yarısını 
sembolize ediyor. Fethiye ilçesinin 
Yanıklı köyünde sayılı günler 

geleneğini sürdüren Salih Zeki 
Söğüt ile 2005 yılında yapılan bir 
sohbete göre, Salih Amca, gün 
boyunca gökyüzündeki bulutlara, 
havanın kalitesine, kuru mu 
nemli mi olduğuna, sıcak mı serin 
mi olduğuna bakıyor. Rüzgarın 
hangi yönden geldiğine dikkat 
ediyor. Gözlemlerini geçmiş 
yıllardakilerle karşılaştırıyor ve 
böylece gelecek yıl hakkında fikir 
sahibi oluyor. Diyelim ki, 18 
Ağustos günü sabah saatlerinde 
kuzeyde yağmur taşıyan bulutlar 
var ve rüzgar kuzeyden esiyor. 
Salih Amca, bunu gelecek Aralık 
ayının yağmurlu, soğuk ve rüzgarlı 
geçecek olarak yorumluyor. 

Trabzon ve Konya’da Türk 
halk bilimi alanında doktora 
eğitimi yapan Berna Büşra Kolat’ın 
2018’de Akçaabat’ta yaptığı hava 
tahmini kaydına örnek verelim:

Salih Amca, tahminlerinin 

2000 yıllarına kadar neredeyse 
yüzde 100 tuttuğunu aktarmış. 
Ama, bu yıllardan sonra yüzde 
60’a düşmüş.  Genellikle de 
mevsim dönümlerinde tahminleri 
artık tutmuyormuş. Salih Amca, 
mevsimlerin kaydığından, ne 
olacağının belli olmadığından 
bahsetmiş. Salih Amca’nın 
karşılaştığı bu durum şaşırtıcı 
değil, iklim değişikliğinin 
sonuçlarıyla karşılaşıyor çünkü. 
Röportajı kaleme alan Güneşin 
Aydemir’in şu cümlesini 
alıntılamak istiyorum: “Bir 
zamanlar doğanın ritmi ile yaşayan, 
günlük yaşamını doğa gözlemindeki 
bilgisiyle düzenleyen Anadolu 
insanın kadim doğa bilgisi, iklim 
değişikliğinin hızıyla yarışamıyor.”

Bu ay, 14 Ağustos’u ajandanıza 
not edin; 14-25 Ağustos günleri 
arasında yıllık hava tahmini 
yapmaya hazır olun. Anadolu’da 
belli bölgelerde bu tarihlerde 
hava tahminleri yapılıyor olacak. 
Unutmayın, sabahtan öğlene 
kadar olan dönem, o ayın ilk 
yarısına, öğleden sonradan akşama 
kadar ise, ayın ikinci yarısına 
tekabül ediyor. Bakalım bizim 
gözlemlerimiz iklim değişikliği ile 
ne derece yarışacak?

*Bu yazı, Ergün Veren’in “Anadolu 
Halk Takvimi” (Aralık 2019, Doğan 
Kitap yayınevi) adlı kitabından ve 
Atlas Dergisi’nin Ocak 2006 ayında 
yayımlanan Güneşin Aydemir’in 
Salih Zeki Söğüt ile gerçekleştirdiği 
röportajından derlenmiştir.

EREN ATAK
@erenatak

KUŞ GÖZLEMİ

14 Ocak: Yağmurlu (Ocak)
15 Ocak: Öğleye kadar yağmurlu (ayın ilk yarısı), öğleden sonra güneşli (ayın 
ikinci yarısı) (Şubat)
16 Ocak: Güneşli (Mart)
17 Ocak: Bulutlu (Nisan)
18 Ocak: Öğleye kadar bulutlu (ayın ilk yarısı), öğleden sonra güneşli (ayın 
ikinci yarısı) (Mayıs)
19 Ocak: Bulutlu (Haziran)
20 Ocak: Güneşli (Temmuz)
21 Ocak: Güneşli (Ağustos)
22 Ocak: Bulutlu (Eylül)
23 Ocak: Öğleden sonra yağmurlu (ayın ikinci yarısı) Ekim
24 Ocak: Bulutlu ve yağmurlu (Kasım)
25 Ocak: Yağmurlu (Aralık)

Remzi Oğuz Arık Mahallesi 
Gerede Sk. No:3/A, 06680 Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 427 16 16

Anadolu’da güneşin burç değiştirmesiyle meydana gelen hava 
değişikliklerini gösterdiğine inanılan günlere “Sayılı Günler” 
deniyor. Bazı yörelerde belli zaman dilimlerinde gerçekleşen 
meteorolojik olaylar, o yılın gelecek aylarına yönelik yöresel 
meteorolojik tahminlerde ölçüt olarak kabul ediliyor.
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Haziran ayında Alidede Sokak’ta sabahın 
erken saatlerinde başlayan kazı çalışması 
Remzi Oğuz Arık Mahalle muhtarı Süleyman 
Demircan’ın müdahalesiyle durduruldu. 

Alidede Sokak ile Şimşek Sokak köşesinde 
kaldırımda varolan 4 panoya ek olarak yeni bir 
Telekom dağıtım panosu için kazı yapılıyordu. 
Muhtar Süleyman Demircan, kaldırım ortasına, 
yaya geçişini tamamen engelleyen bir noktaya 
yapılan kazının iptali için yetkilileri aradı. Önce 
kazıyı yapan müteahhit firmanın yetkilileriyle, 
sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıtasıyla 
en son da Ankara Büyükşehir Belediyesi 

AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) 
yetkilileriyle görüşerek panonun yanlış yerde 
yapıldığını bildirdi. Sadece bunu değil daha 
önce yapılan ve yaya geçişini engellediği 
için yıllardır şikayet konusu olan diğer 
panonun yerinin de yanlış olduğunu, bunların 
düzeltilerek konulmasını istedi. 

Şehirdeki kamu alanları içerisinde en 
yoğun işgal altındaki yerler bildiğiniz 

gibi kaldırımlarımız. Kamusal alan; en yanlış 
anlaşılan kavramlardan biridir. Kamusal alan 
“devlete ait yer” olarak bilinir, halbuki kamusal 
alan “herkese ait yer” demektir. Yani parklar, 
yeşil alanlar, kaldırımlar, kamu binaları, 
sokaklar ve caddeler herkese aittir.

Kamusal alanlarımız yıllardır çeşitli 
gerekçelerle işgal altında. Parklara yapılan 
muhtarlık binaları, elektrik trafoları, enerji 
panoları, kaldırımlara yapılan taksi durakları, 
reklam panoları, Telekom dağıtım kutuları, 
internet, televizyon, telefon kutuları, baz 
istasyonları... 

Kaldırımlarda herşey var ama yürüyecek yer 
yok.

Kaldırım, yeşil alan gibi yerlerin kullanımı; 
kamu hizmeti gören işletmecilere ve ulaştırma 
hizmetlerine kamu ve özel mülkiyet alanlarını 
kullanabilme hakkı olarak tanımlanan “Geçiş 

Hakkı” kavramı yasa ile tanımlanmıştır. Yani 
iletişim, elektrik, gaz, su vb ile demiryolu ve 
toplu taşıma hizmetlerinin sağlanabilmesi 
için yapılacak boru döşeme, direk dikme, 
baz istasyonu kurma ve yol geçirebilmek için 
gerekiyorsa kaldırımlar, yeşil alanlar hatta özel 
mülkiyetteki arsa, bahçe gibi yerlerden “geçiş 
hakkı” kullanımı tanınmıştır.

Bu hak eğer kaldırım, yeşil alan gibi yerler 
için kullanılacaksa Belediye başkanlığına bir 

yazı ile başvuru yapılarak hangi yerlerde ne 
tür bir ihtiyaç olduğu belirtilerek buraların 
kullanımı için izin istenir. Belediye meclisine 
sunulan talepler belediye meclisinin onayı ile 
karar altına alınır.

Pek çok yerde belediye buralara izin 
vermesin, kullandırmasın şeklinde itirazlara 
neden olan uygulamada belediyenin kararı 
reddetme hakkı ilgili yasalarca “geçiş hakkı” 
tanınması nedeniyle bulunmamaktadır.

Buraların kullanımında kaldırım ortasına 
pano konulması, yaya geçişini engellemesi vb 
durumlar belediye tarafından değil müteahhit 
firmaların özensiz çalışmaları nedeniyle ortaya 
çıkmaktadır.

Bu nedenle yapılan işlerin denetlemesinin 
ve yer seçiminin belediyeler tarafından 
yapılarak gerekli durumlarda başka uygun 
yerler gösterilmesi ile çözülmelidir. Kaldırımlar, 
yeşil alanlar, parklar, yollar kimsenin değildir 
hepimizindir.

Kaldırımda yayalara yer yok

KALDIRIMLAR HANGİ ŞARTLARDA KULLANILABİLİR?

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN 
GÖNÜL ALAN DÜZENLEME

AYKOME yetkilileri şikayet üzerine yerinde 
yapılan tespitle muhtarın talebini haklı bularak 
önce yeni yapılan panoyu sokak ortasından 
alarak kenara, duvara dayalı inşa ettiler. 
Bir hafta sonra da önceki yıllarda yapılan 
kaldırımın ortasındaki büyük panoyu sökerek 
kenara aldılar. Kaldırım yayaların kullanımında 
kaldı, panolar kenara sıralandı, kamu yararı 
gözetilerek herkesin kullanımı için yapılan 
panolar hiç kimsenin hakkını gasp etmeden 
düzenlenmiş oldu.



14 ayrancım

Ayrancı semtinin kuşları-2
Geçtiğimiz ay semtimizde gözlemleyebileceğimiz kuşları tanıtmaya başlamıştım ve  
büyük baştankara, karatavuk ve sığırcık kuşlarını detaylı aktarmıştım. Ayrıca, kuş 
gözlemciliği kavramını ve nasıl şehir kuşçuluğu yapabileceğinizi anlatmıştım.  
Bu ay ebabil, yeşil papağan ve kumruyu sizlere tanıtarak seriye devam ediyorum. 

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

Yeşil Papağan* (Psittacula krameri)
Anavatanı Afrika, Güney Asya ve bazı Orta 

Doğu ülkeleri olan bu kuşlar, Avrupa’ya Büyük 
İskender’in askerleri tarafından getirilmiştir. 
Salınan veya kafesten kaçan bireyler uyum 
sağlamış ve üremeyi başarmışlardır. Parlak 
zümrüt yeşil renkleri vardır, gagaları kırmızıdır 
ve kuyrukları uzundur. Boynun arkasına doğru 
pembe, ince bir boyun halkası vardır. Erkeğin 
boğazı siyah, dişininki yeşildir. Genç bireyler 

dişiye benzer ancak gagası daha açık renkli ve 
kuyruğu daha kısadır. Hızlı uçar ve güçlü kanat 
çırpar. Uçuşta çığlıksı ‘kiek, kiiek’ sesi duyulur. 
Ağaç kovuklarında yuva yapar. Kışın gruplar 
oluştururlar. En iyi konuşabilen 5 papağan 
türünden biridir ve 250 kelime öğrenebilir.

Türkiye’de doğada bir papağan bireyi ilk 
kez 1975 yılında Çankaya’da kafes kaçkını 
olarak gözlenmiştir. 80’li yıllarda bir birey 
olarak düzensiz aralıklarla Ankara’da gözlenen 
papağanlar, 90’lı yıllarda artık sürüler halinde 
görülmeye başlanmıştır. Bugün artık Ankara 
ve İstanbul da dahil olmak üzere ülkemizde 
çeşitli bölgelerde üremektedirler. Halk 
arasında Pakistan papağanı da denilen yeşil 
papağan, zorlu iklim koşullarına oldukça 
dayanıklı olduğundan, Ankara’nın sert kış 
koşullarına uyum sağlamıştır. Üreme dönemi 
erkendir; Ocak ayında başlar. Ankara’da 
dört mevsim park ve bahçelerdeki ağaçların 
meyve ve tohumları ile beslenirler. Sayıları 
her geçen gün artmaktadır. Ankara’da Meclis 
yerleşkesi, Anıtkabir ve üniversite kampüsleri 
gibi korunaklı alanlarda sık sık gözlenen 
papağanlar, karantina günlerinde insan ve trafik 
baskısının ortadan kalkması ile daha çok dikkat 
çekmeye başladılar, aslında onlar 45 yıldır 
aramızda ama belki biz onların çığlığı andıran 
seslerini ve yeşil renklerini yeni fark ediyoruz. 

*Yeşil papağanlar konusunda katkıları için Doç. Dr. Esra 

Per’e (Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü) teşekkürler.

Geçtiğimiz ay semtimizde 
gözlemleyebileceğimiz kuşları tanıtmaya 

başlamıştım ve büyük baştankara, karatavuk ve 
sığırcık kuşlarını detaylı aktarmıştım. Ayrıca, 
kuş gözlemciliği kavramını ve nasıl şehir 
kuşçuluğu yapabileceğinizi anlatmıştım. Bu 
ay ebabil, yeşil papağan ve kumruyu sizlere 
tanıtarak seriye devam ediyorum. 

Ebabil (Apus apus) 
Nisan ayından itibaren, Temmuz ayının 

sonlarına kadar Ankara semalarında özellikle 
sabahları ve akşamüstleri gökyüzünde 
çığlıklar atarak dolaşan bu kuşu mutlaka 
biliyorsunuzdur. Kırlangıca benzediği için 
yanlışlıkla kırlangıç olarak da adlandırılır. Oysa, 
kırlangıçlar ve ebabiller farklı ailelere (familya) 
ait türlerdir. Uzun kavisli kanatları, kısa ve 
çatallı kuyruğuyla çok hızlı uçmaya ve havada 

uçan böcekleri yakalamaya uyum sağlamışlardır. 
Genelde siyah yada kahverengi olurlar. 
Ebabiller, havada en uzun kalan kuşlardır. 
Uçarken uyurlar, yer ve içerler, oyun oynarlar, 
eş seçer ve kur yaparlar. Ayakları kısa ve zayıf 
olduğundan olağanüstü bir durum dışında 
asla yere konmazlar. Yerden havalanmaları 
oldukça zordur, belli bir yükseklikten 
havalanmaları gerekir. Çok hızlı uçarlar ve 
manevra kabiliyetleri yüksektir. Manevra 
kabiliyetinin yüksekliği ile ön plana çıkan 
bazı araba modellerine Swift adı verilmesinin 
kaynağı ebabillerdir; Swift ebabil kuşunun 
İngilizce adıdır. Ebabiller ailesinin birçok farklı 
türü vardır; ak karınlı, küçük, boz ebabil gibi. 
Ankara’ya yaz göçmeni olarak gelen ebabildir. 
Yaz aylarında İstanbul’da gözlemleyeceğiniz 
ise bizim ebabile benzer ama onlar ak karınlı 
ebabillerdir. Ankara’ya üremek için gelir. Tek 
eşlidirler. Çiftler her yıl aynı yuvaya döner. 
Eşlerin ölmesi üzerine farklı eş seçimine gidilir. 
Binaların çatılarında yuva yaparlar. 

Ben yıllardır her sene gelişlerini 
gözlemliyorum; Nisan ayının ilk haftası, 
genelde 6-7 Nisan tarihlerinde ilk bireyleri 
Meclis parkının üzerinde görüyorum. 
Sayıları ilk aylarda düşükken, yaz ortasında 
yavrularıın uçmaya başlamasıyla neredeyse 
ikiye katlanmış oluyor. Temmuz ayının 
sonlarında birdenbire gidiyorlar ve gökyüzü 
sessizleşiyor. ‘Gökyüzünün yaramaz çocukları’ 
olarak adlandırdığım bu kuşu izlemek için son 
zamanlar.

Kumru (Streptopelia decaocto)
Güvercinimsilerden bir kuştur; güvercinden 

daha küçük ve zariftir. Gövdesi açık kum 
rengi, gri ve kahve tonlarındadır. Gözleri 
koyu kırmızıdır. İnce ve uzun bir gagası 
vardır. Bacakları koyu pembedir. Erişkinlerin 
ensesinde siyah yarım bi halka vardır; genç 
bireylerde halka olmaz. Ötüşü “gu-guu-guh” 
kalıbının 5-6 kez tekrarıdır. Bu ötüşten dolayı 
‘gugukçuk’ yada ‘yusufçuk’ olarak bilinir. 
Uçarken kanatlarından ıslıksı sesler duyulur. 
Kumru aslında yerli bir tür değildir; kafeslerde 
beslenmek üzere 19. yüzyılda Orta Doğu’dan 
getirilmiştir.  Doğaya salınan bireyler uyum 
sağlamış ve üremeye başlamıştır. Kumru, 
şehirlerde insanla birlikte yaşamaya uyum 
sağlamıştır ancak aslında bir kır kuşudur.
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Ayrancı Sanat Atölyeleri-2

HANDE İNAL ALTUNTAŞ 
SELİN ENGİN 
SİMİN ŞAY

Estetik bir dokunuş, bir nefes

dernek@ayrancim.org.tr

Önceki sayıda kaldığımız yerden 
sorularımızla devam ediyoruz Ayrancı 

Sanat Atölyeleri’nden Ekin Yüksel, Şebnem 
Ulusoy ve Özlem Köse ile konuşmaya. 

Gerek sanatınız gerekse insan odağında 
mahalle ile karşılıklı etkileşiminizi anlatabilir 
misiniz? Mahalleye bakışınızdan bahsedebilir 
misiniz?

Ekin Yüksel / Ekin Ceramic: Daha atölyeyi 
açmadan birçok insanla tanıştım. Merak edip 
başlarını uzattılar kapıdan. Kimisi çok mana 
veremedi, kimisi çok memnun oldu. Esnaf 
kültürü devam ediyor, herkesle selamlaşmayı 
seviyorum. Yardım istemeden yardıma koşuyor 
herkes.

Şebnem Ulusoy / GİKU (Polimer Kil 
aksesuar): Ayrancı gerek konumu, gerekse 
hayata aynı pencereden bakan insanların bir 
arada olması nedeni ile çok değerli bir muhit. 
İnsanlar hayatın koşturmacası içinde mola 
vererek kendine ve çevresine zaman ayırabiliyor. 
Mahalle kültürü o kadar gelişmiş ki büyürken 
gördüğümüz komşuluk ilişkileri burada hala 
yaşıyor. Bu sinerji insanın daha güvenli, huzurlu 
ve üretken hissetmesini sağlıyor.

Özlem Köse / Kaşiger Seramik Atölyesi: 
Dediğim gibi Ayrancı’da olma sebebim 
mahalle kültürünü koruyor olması. İstanbul 
Kuzguncuk’ta  bir ressamın mahalle sergisine 
şahit olmuştum yıllar önce. Kasapta, manavda, 
bakkalda, ayakkabıcıda ressamın eserleri 
sergileniyordu. Ayrancı’da da böyle bir 
şey yapılabilir belki. Semt sakinleri sanata 
ve sanatçıya değer veriyorlar, bu olgunun 
farkındalar. Deneyimlemek isteyen çok kişi var. 
Ben de ‘kendinizi keşfedin’ diyorum. Ayrancı’da 
çok sayıdaki sanat atölyesinden herhangi birine 
girip keşif yolculuğunuzu başlatın derim.

Eskiden kamu yapılarında yer alan 
seramik işlerin seramik sanatına izleyici ve 
sanatçı açısından bir katkısı var mıydı? Bu 
anlayışın yok olması sanatçıları nasıl etkiledi? 
Mahallemizde böyle bir eser üretmek ister 
miydiniz? Neresi ve neden?

E.Y.: Evet böyle bir kültür varmış fakat gün 
değişiyor, yenileniyor. Uyum sağlayamazsanız 
kaybolmaya mahkumsunuz. Aslında günümüz 
şartları ve yeni malzemeleriyle inanılmaz işler 

çıkarılabilir. Fakat pahalı ve artık aranılan şey 
ruh değil işlevsellik. Ben ise çocuk parklarına 
projeler yapmak isterdim, çocuklar minicikken 
şekillense, sanat bizler için normalleşse, yirmi 
sene sonrası kim bilir nasıl olur?

Ş.U.: Eskiden yapılan tüm yapılarda, 
hastaneden üniversitesine estetik çok önemli 
olmazsa olmaz bir unsurdu. Estetiğin varlığı 
normaldi. Şimdi kutu gibi evlerde bomboş 
duvarlara bakıyoruz maalesef.

Ö.K.: 10 yıl önce ben de kamu yapılarından 
birine 1x6 m. ölçülerinde duvar panosu 
çalışma fırsatı yakalamıştım. Keyifliydi, keşke 
daha fazla talep olsa tüm şehir sanat koksa. 
Atolyem meclis duvarı karşısında, zaman 
zaman o duvara bakıp bir şeyler yapmak geliyor 
içimden.

Toplum sanattan uzaklaştı mı? Bunu semt 
ve ülke bazında değerlendirebilir misiniz?

E.Y.: Bence toplum sanattan uzaklaşmadı 
hatta en yakın zamanında ve aç. Sadece insanlar 
nereden başlayacaklarını, kimlere bakacaklarını 
bilmiyor. En çok ne, kim köpürtülürse onu 
biliyor. Burada sanatçılara, tasarımcılara çok 
iş düşüyor. Karşıdaki bilmiyor olabilir, biz 
anlatmakla yükümlüyüz. Kibrini bırakmalı 
herkes. Ayrancı'yı bu yüzden de seviyorum. İki 
binadan bir tanesinin altında bir atölye; Deri, 
ahşap, tekstil, mobilya, seramik...

Ş.U.: Toplumun dinamikleri, bakış açısı 
değişti. Her şeyi yapmış olmak için yapan 
bir yapıya büründü. Estetik kaygısından ve 
sanattan da uzaklaşıldı. Estetiğin olmadığı 
bir yerde toplumun sanatla bağı ancak belirli 
kişilerin elinde olabilir.

Ö.K.: Hızlı tüketimi doğuran sebepler, 
toplumu kullan-at ruh haline dönüştürdü. Ama 
bir gün farkındalık artacak ve insanların büyük 
bir bölümü bu yanlıştan dönecek. İyimser 

günümdeyim yine galiba. Ekonomideki zorluklar 
insanların alım gücünü düşürüyor ve öncelikler 
farklılaşıyor. Bizim işimizin maliyeti de yüksek, 
birçok hammadde ithal maalesef. Bu durum 
fiyatlarımıza ve dolayısı ile tüketiciye de yansıyor.

Kurs veriyor musunuz? Verdiğiniz eğitimi 
anlatabilir misiniz? Ayrıca kursların bir 
amacının da sanatı topluma taşımak, onun 
terapatik yönünü ve insanların kaybettikleri 
estetik duygusunu tekrar onlara vermek 
olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu konudaki 
düşünce ve değerlendirmelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?

E.Y.: Ders veriyorum ve bilgilerimi 
paylaşmayı seviyorum. Seramiğin beş temel 
şekillendirmesi ile başlıyorum, sonrasında 
sır, sır altı, oksit, pigment vb. her türlü detayı 
paylaşıyorum. Mecburi dersler bitince kendileri 
çalışmaya başlıyor öğrencilerin. Kimi takı 
yapıyor, kimi bardak/tabak, kimi figür. Kendini 
buldukça; yolu, çizgisi belli oluyor. Hobi olarak 
gelen de oluyor, meslek edinmek isteyen de, 
hatta iş haline getirip ürünlerini satanlar var. 
Sanat eğitiminde sadece teknik yetmez, vizyon 
da aktarılmalı.

Ş.U.: Şu an için işimdeki yoğunluk nedeni 
ile kurs ya da workshop veremiyorum.

Ö.K.:  Seramiği deneyimlemek isteyen 7 den 
77'ye herkese atölyemin kapıları açık. Bu benim 
için de çok keyifli bir paylaşım. İnsanların 
çamura dokunup ona boyut vermesi, kişilerin 
yaralarını soğuttukları bir ortam bulduklarına 
inanıyorum. Bu inanılmaz bir dokunuş. 
Farkındalıkların artacağına inanıyorum.

Hiç kuşkusuz ki Ayrancı Semti Ankara’nın 
önemli sanat merkezlerinden biri olacaktır.

Mini rehbere öneri: Yıldız’da bir atölye
Payam Latifi / Seramik ve illüstrasyon
https://instagram.com/latifian_design

Ayrancı’da çok fazla sanat atölyesi var. Herhangi bir tanesine girip 
keşif yolculuğunuzu başlatın deriz.

Ekin Yüksel Şebnem Ulusoy Özlem Köse




