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Tunalı Hilmi Caddesi, 1980’lerde Ayrancı’da değildi, hatta Kavaklıdere’de bile değildi. O yıllarda Tunalı’nın 
kendine özgü bir konumu, kendi başına bir varoluşu vardı. Şehrin kalbi Kızılay’dan Tunalı Hilmi 

Caddesi’ne, günlük söyleyişle Tunalı’ya taşınmıştı sanki. Öyle ki, Nazlı Eray orada geçen öyküler yazmış, 
Murathan Mungan onu anlatan bir roman yazmaya niyetlenmişti... 1980’lerin başında bugün Ziraat Bankası’nın 
yer aldığı köşenin karşısında Galeri Levni yer alırdı. 1982 yılı sonbaharında ise, galerinin bir bölümü kitabevine 
çevrilerek Levni Kitabevi adıyla bir kokteyl ile açıldı ve 80’lerin sonuna kadar bir döneme canlı şahitlik yaptı. 

ALİ 
APAYDIN
@AliApaydin79

Turan Tanyer’le Hakan Kaynar semt tarihindeki 
önemli bir adres, Çankaya Sineması üzerine 

konuştular. Şimdi tiyatroya dönüşen sinemanın ve onun 
müdavimi bir Ankaralı’nın hikâyesi... 

Türkiye’de birinci basamak sağlık sistemi yani aile sağlığı merkezleri ve aile hekimleri 
koronavirüs’le mücadelede ilk başvuru noktası yapılmadan sorun çözülemez. Buraları atlayarak, 
hastaneleri ana merkez yaparak salgın yönetilemez. Yönetilmeye çalışılırsa şu anki gibi başarısız 
olur. Bu salgını evlerde, mahallelerde kontrol altına almak durumundayız.
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Kaç, saklan, sus… 

Yokluğumun ölçüsünü almak için 
bir hücreye girdim, selefimin 

orada tattığı derin huzuru soludum ve 
manastır geleneklerine göre kapısına 
koyduğu üç Latince sözcüğü şefkatle 
okudum. Giderek artan bir hızın, 
bu hızın içinde bir düzene konması 
giderek zorlaşan bir karmaşanın, 
bu karmaşanın içinde giderek baş 
edilmesi bir hayli güç bir zorbalık 
mekânına dönüşen büyük kentlerin 
içinde yaşamaya zorlandığımız 
günümüz dünyasında, kuşkusuz ki, 
Benassis’nin anladığından çok daha 
farklı bir şekilde anlıyoruz bu üç 
ilkeyi: kaç, saklan, sus…
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ALİ NECATİ 
KOÇAK 
Ortaçağın 
şarap penceleri 
Covid sonrası 
yeniden açıldı
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Ayrancının 
kuşları-4

1980’lerde şehrin kalbi Kızılay’dan Tunalı’ya taşınmıştı sanki

Ayrancı’nın Sineması: 
Çankaya!
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Milli Egemenlik Parkı: Tarihin tanığı
Covid-19 salgının ardından özellikle kentte yaşayanlar 
için parklar, her zaman olduğundan daha fazla önem 
kazandı. Kent kimliğinin önemli bir parçası Milli 
Egemenlik Parkı da Ankara için hem nefes alma alanı 
hem de tarihsel olayların tanığı.

TBMM’nin Atatürk Bulvarı’na bakan 
girişinin hemen yanındaki alanda yıllar 

önce Halkevi binası vardı. Aynı yerde bir 
mini golf sahası bulunuyordu. Halkevi binası 
da golf sahası da zamana yenik düştüler ve 
kaldırıldılar. İşte o geniş alanda daha sonra 
Milli Egemenlik Parkı hizmete girdi. O süreçte 
Ankara’nın fiziksel ve kentsel estetiğinin 
gelişmesine hizmeti ve katkıları bulunan 
yönetici, plancı, mimar ve bilim adamları adına 
parka ağaçlar dikildi. O isimler arasında Prof. 
Orhan Alsaç, Prof. Sadri Aran, Prof. Hikmet 
Birand, Prof. Sedat Hakkı Eldem, Prof. Clemens 
Holzmeister, Prof. Herman Jansen, Mimar 
Kemalettin Bey, Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu, 
Heykeltıraş Henrich Krippel ve Yönetici Kemal 
Kurdaş vardı.

1986 yılının 23 Nisanı’nda, Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığı 
günde gerçekleşen parkın açılışına çeşitli 
ülkelerden çocuklar da katılmış, parkın peyzaj 
düzenlemesinde kullanılan ağaç ve bitkiler ise 
açılışa katılan ülkeler tarafından gönderilmişti. 
O ülkelerin isimleri parkın içindeki panoda yer 
alıyor.
Açılışından 17 ay sonra..

Parkın açılışıyla 12 Eylül 1980 askeri 
rejiminin getirdiği siyasi yasakların kaldırılması 
referandumu arasında ise neredeyse bir buçuk 
yıla yakın bir zaman farkı var. Hatırlayalım; 
merhum siyasetçilerin (Demirel, Türkeş, 
Ecevit ve Erbakan) siyasi yasakları 1987 
yılında yapılan referandumla yaklaşık yüzde 
50,1’lik oranla ve küçük bir farkla kaldırılmıştı. 
Siyasi yasakların kaldırılması yönünde oy 
kullanan vatandaşların, yasakların kalkmasını 

istemeyenlere göre toplamda sadece 75 
bin fazla oyu vardı. Milli Egemenlik Parkı, 
açılışından 17 ay sonra milli egemenliğin 
kayıtsız şartsız milletin olduğunu gösteren bir 
siyasi olaya tanıklık ediyordu.
Baro başkanlarının nöbeti

Park, geçmişin olduğu gibi yakın tarihin 
de tanığı. Türkiye’de kurulu 79 baro başkanı, 
avukatlık yasası ile baroların yapısına müdahale 
niteliği taşıyan yasa teklifinin TBMM’de 
görüşülmesi sırasında bu parkta gecelemişlerdi. 
Baro başkanları “çoklu baro” teklifine karşı 
çıkarken, basın mensuplarıyla görüşmelerini 
yine bu parkta yapmışlardı.

ERCAN 
DEVA
@ErcanDeva

FISILTI

Bakım ve onarım çalışmalarına karşın 
hala eksik var

Kent kimliğinin önemli bir parçası olan 
Milli Egemenlik Parkı, Covid-19 salgınından 
sonra özellikle Ayrancı sakinlerinin ilgi alanı 
oldu. Gençlerin paten ve kaykay sahası olarak 
da kullandığı park, aynı zamanda kentliler için 
nefes alma alanı. 

Ancak bu parkın uzun yıllar ihmal 
edildiği de bir gerçek. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin yeni dönemde yaptığı ayrıntılı 
bakım ve onarım çalışmalarına rağmen bazı 
eksiklikler hala göze çarpıyor; ağaçların 
bakımıyla birlikte paslanmaya başlayan 
tanıtım plakalarının yenilenmesi gereği gibi. 
Ve yine 1986 yılında açılışa katılan ülkelerin 
çocuklarının, Türkiye’yi simgeleyen ay ve yıldız 
üzerindeki çıkartmalarının aslına uygun olarak 
yenilenmesi de önem taşıyor. Milli egemenliğin 
sembolü TBMM’nin hemen yanı başındaki bu 
kıymetli parkın uzun yıllar kent sakinlerinin ve 
Ayrancılıların dikkatinde olacağı kesin.

0535 748 60 59Devrediyoruz
REMZİ OĞUZ ARIK MAH. GEREDE SOKAK NO: 3/A  A .AYRANCI

TBMM’nin bulvar girişinde bulunan Halkevi binası

Türkiye’yi simgeleyen ay ve yıldız üzerindeki 
çıkartmaların yenilenmesi de önem taşıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönemde 
yaptığı onarım çalışmalarına rağmen bazı eksiklikler 

hala göze çarpıyor
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FELSEFE KÜLTÜR

Bir mahallenin çekiciliği öncelikle onun kültürel zenginliğinden kaynaklanır. Nitekim bir mahalleyi 
kültürel bir mekân olarak görmemizin sebebi de “mahalleli”dir. Çünkü kültürler binalar tarafından 
değil insanlar tarafından var edilir ve geliştirilir. 

Yokluğumun ölçüsünü almak 
için bir hücreye girdim, 

selefimin orada tattığı derin 
huzuru soludum ve manastır 
geleneklerine göre kapısına 
koyduğu üç Latince sözcüğü 
şefkatle okudum. Öncülük etmek 
istediğim hayatın bütün ilkeleri 
bu üç Latince sözcükte özetlendi: 
Fuge, late, tace…1
Kaç, saklan, sus… 

Giderek artan bir hızın, 
bu hızın içinde bir düzene 
konması giderek zorlaşan bir 
karmaşanın, bu karmaşanın 
içinde giderek baş edilmesi bir 
hayli güç bir zorbalık mekânına 
dönüşen büyük kentlerin 
içinde yaşamaya zorlandığımız 
günümüz dünyasında, kuşkusuz 
ki, Benassis’nin anladığından çok 
daha farklı bir şekilde anlıyoruz bu 
üç ilkeyi: kaç, saklan, sus…

Yaşamlarımızın sürekli 
olarak küçültülmüş ve yalıtılmış 
mekânların üzerine inşa edilmesi 
sonrasında kaçabilecek pek 
çok yerimiz var artık.  Sanal 
mekânlar üzerine inşa edilen bir 
çağın yaşayıcıları olarak gizlenip 
saklanabileceğimiz pek çok 
avatarımız. Yaşamanın kurucu 
matrisinin üzerine inşa edildiği 
mahalleler nesli tükenmekte olan 
birer mekâna dönüşürken de pısıp 
pısıp susabileceğimiz pek çok 
konuşmamız var.

Dikey mimarinin giderek 
yaygınlaşmasıyla başlayan tarihsel 
süreç, mahalle esnaflarının 
yerini AVM ve süpermarketlerin 
almasıyla devam etti. Sonra bu 
aşama da geçildi ve giderek 
dijitalleştik. Ve en nihayetinde 
bir yandan yüzbinlerce kilometre 
ötedeki insanlarla anlık iletişim 
kurabilirken, bir yandan da 
içlerinden bir tekini dahi 
tanımadığımız yüzlerce kişilik 
binalarda konaklar bulduk 
kendimizi. Komşusu olmayan 
hayatlarımız içinde, her ötekini 
birer tehlike ve tehdit olarak 
duyumsuyor, her yakınlığı ise 
ancak ve ancak ekonomik bir 

1  Balzac, Honoré de; Le Médecin de 
Campagne (Köy Hekimi); La Comédie 
Humaine (İnsanlık Komedyası) III. Cilt 
içinde ss 481-482; Houssiaux yayınevi 
1855 Paris. Çeviri tarafımca yapılmıştır.

anlaşma üzerine kurabiliyoruz 
artık.  

Mahalleler evlerimizle ve 
hatta odalarımızla ikame ediliyor 
çoktandır. Nitekim sipariş 
ettiğimiz bir takım ürünlerin 
elimize ulaşabilmesi için bilmek 
zorunda olduğumuz adresimizin 
küçük bir ayrıntısından başka 
hemen hiçbir anlam ifade etmeyen 
isimlerini bile zar zor hatırlıyoruz 
onların… 

Mahallelerin sosyo-ekonomik 
kalkınma biçimlerimizden dolayı 
sosyal yalıtımlara sebebiyet 
verdiği kuşkusuz ki çoktandır 
dile getirilen bir olgu. Bununla 
birlikte bu durumun gelip 
geçici bir durum olduğuna 
ilişkin ziyadesiyle ısrar edildi ve 
ziyadesiyle daha büyük yalıtımlar 
ortaya çıktı. Dahası bu sosyal 
yalıtımlara karşı gösterilen 
tepkilerde bile abuk sabuk kavram 
haritalarına başvuruldu. Dinamik 
bir tarihsellik mekânı anlayışının 
yerini statik ve nostaljik bir 
tarih anlayışı aldı. Böylece 
mahallelerin tarihselliğinden değil 
mahallelerin tarihinden söz eder 
olduk. Mahallelerin karakteristik 
niteliklerinin yerini ise yirminci 
yüzyıl faşizmlerince zihinlerimize 
kazınan kimlik kavramı aldı. 
Bu sayede de mahallelerin 
karakterlerini geliştirmek yerine 
kimliklerini korumaya soyunduk. 
Bir arada birlikte yaşamanın var 
ettiği kültür kavramı da bu tarih 
ve kimlik kavramının içinde daima 
eskide ve geçmişte kalan bir müze 
nesnesine dönüştürüldü. 

Mahalle sakinlerinin, yani 
bizzat bir arada birlikte yaşamakta 
olan insanların unutulduğu bu 
kavramsal çerçeve, kuşkusuz ki ne 
bir şeyleri koruyabiliyor ne de bir 
şeyleri geliştirebiliyor. 

Elbette her birimiz, aynı 
mahallede yaşamanın aynı yaşam 
serüvenini paylaşmak anlamına 
gelmediğini çok iyi biliyoruz. 
Ancak yine de mahalle ya da 
bir ortak yaşam mekânı üzerine 
düşünmeye başladığımızda hep de 
aynı hatayı yapıyoruz: tekleştirici 
bir kimlik kavramıyla yola çıkıp 
durağanlaştıran ve kutsallaştırılan 
bir tarih kavramında 

sonlandırıyoruz düşüncelerimizi. 
Ama hayır, mahalleler, sokaklar, 
caddeler hiçbir şekilde bir kimlik 
yuvası değildir, olmamıştır 
ve olmamalıdır da; çünkü bir 
mahallenin çekiciliği öncelikle 
ve esas olarak onun kültürel 
zenginliğinden kaynaklanır 
ve kültürel bir zenginlik de 
kişiliklerin yerini alan kimliklerle 
değil, kişilerin bir arada, birlikte 
yaşamalarıyla var olur ve gelişir. 
Nitekim bir mahalleyi mimari 
bir yapıdan ayrı bir şekilde 
kültürel bir mekân olarak 
görmemizin sebebi onun sakinleri, 
yani “mahalleli” dediğimiz 
yaşayıcılarıdır. Çünkü kültürler 
binalar tarafından değil insan 
tekleri tarafından var edilir ve 
geliştirilir. 

Fakat günümüzde bu niteliği 
süratle unutulan mekânlardır 
mahalleler ve çağdaş mimarların 
pek çoğunun özel olarak 
düzenlenmiş ve yalıtılmış 

zenginlikler içinde bir mahalle var 
edilebileceğini sanmasının sebebi 
de bu unutuştur. Gelgelelim 
mahalleler asla bilinçsiz bir anı 
toplamı değildir. Dolayısıyla 
mahalle dinamiklerini tanımayı, 
güçlendirmeyi ve canlandırmayı 
öğrenmeli, özellikle mahalle 
sakinlerini tek tek tanımalı, onların 
soruları ve sorunları hakkında 
bilgi edinmeli, sakinleri tanımanın 
mahallenin değerini tanımak 
anlamına geldiğini kavramalı, 
ortak mekânları artırmalı ve 
geliştirmeliyiz. Nihayetinde 
mahalle yaşamına ilişkin karar 
vericiler ile mahalleliler arasında 
çeşitli ilişki tarzlarını teşvik etmeli 
ve bir arada, birlikte yaşamayı 
kolaylaştıran destek unsurlarını 
artırmalıyız. Tüm bunlar için 
kuşkusuz ki, sakinlerin kendi 
aralarındaki ilgi, bilgi, birikim, 
duyarlılık ve deneyim alışverişi en 
gerekli ve en acil olanıdır.



4 ayrancım SAYI:6  EKİM 2020

Yersiz yurtsuzAHMET 
GÜVEN
@ahmetguvenblog

ODA

Edward W. Said aynı isimli 
otobiyografisinde; yersiz yurtsuzluğunu, 

bir zenginlik olarak benimser ve benliğini her 
yerde “dışarıdan” biri olarak kuruşunu anlatır. 
Oysa eseri kitaplıkta her gördüğümde içim 
sızlar. Ağacın dallarını koparmış, yerinden 
sökmüş hissi yaratır. Yazıyı kaleme alırken 
hesapladım, yıllarca bir yere ait olma içgüdüme 
rağmen, Urfa, Ankara, İstanbul ve nihayet 
İzmir serüvenimde on beş ayrı evle tanışmak 
zorunda kalmışım. Haksızlık etmemek lazım, 
farklı dünyaların bana kattıklarına da elbette 
müteşekkirim.

Ancak pek çoğumuza benzer bizim ailenin 
göçebe geleneği, bana da işlemiş. Babamın 
meclise girmesiyle Urfa’dan başlayan hikâyemiz 
1965 senesinde Anıttepe ve Tandoğan ile 
devam etmiş. Misafir gibi gelinen Ankara’da 
hevesimiz kursağımızda kalmış,  70’te eski 
topraklara heyecanla geri dönüp, 74’te bu kez 
Bahçelievler’e yerleşmişiz. Babamın emekli 
ikramiyesiyle alınan 1. caddedeki eve kadar üç 
ev daha değiştirip semti bir güzel tavaf etmişiz. 

Ayrancı ile tanışmam, eşimle üniversitede 
buluşmama denk gelir. Emek’te o günün 
devrimcileri ile Bahçelievler’de ülkücülerin 
arasında sıkışmış bizim gençlik için 
bakanlıkların ötesi sakin, hele Çankaya, 
Gaziosmanpaşa bizim için ayrı dünyalardı. 
Ayrancı hem şehrin merkezi hem de bu 
iki yakayı birbirine bağlayan dokusuydu. 
Okuldayken o âleme ait anılarımız; troleybüsün 
Farabi sokaktan dönerken boynuzlarını 
düşürmesini beklemek ya da parayı bulursak 

Körfez’den içeri dalıp şeftalisi bol şantili pasta 
sipariş etmekti. Fakülteden çıkınca Kızılay’a 
gelindi mi Ayrancı başlardı. Meclis duvarından 
Güvenlik Caddesi’ne dönünce kendimizi 
Tomurcuk sokağında bulurduk. Evliliğin ilk 
yılları şehrin hızla genişleyen Çankaya’sındaki 
Oyak Sitesi’nde geçse de, dayanamayıp 
Kuzgun sokağına geri döndük. 99’un sonunda 
İstanbul’a taşınana kadar üst sokağımız 
Farabi’de, üç beş adımlık mesafedeki işyerimle 
son derece mutlu bir yaşamımız oldu. İki 
kızımız da sokağımızın köşesindeki Adile Naşit 
Parkı’nda koşturdular. Kuğulu Park’ı görmeden 
hafta sonumuz geçmedi. İstanbul’da on yedi 
yılda iki semt, dört ev, sonunda sakinleşelim 
diye üç senedir Ege’de bir köye kendimizi attık.

Diyeceğim odur ki, bir yere kendimi 
koyamadım. Bahsettiğim mekânların çoğu 
artık yok, tanıştığım insanların bazıları kayıp, 
yine de onları bazen en küçük detayına kadar 
hatırladığıma ben de şaşırıyorum. Yaşadığım 
şehirlere şimdilerde gittiğimde tanıdık anıları 
arıyorum. Bulamayınca kendimi hep güvensiz 
hissediyorum. “Yazarın bir derdi olmalı, yoksa 
yazamaz” derler. Bana da oldu. İlk romanımda 
insanların yalnızlığını işledim. Doğduğum, 
büyüdüğüm, mutlu olduğumu düşündüğüm 
mekânlara, insanlara yabancılaşmışım, onlar da 
bana. Sanki gideni geri almak istemiyorlar… 
Nasılsa dönmeyeceğini bildikleri için kimseyi 
aldatmıyorlar. Yaman bir çelişki; çok gezen 

öğreniyor ama bağlantıyı bırakıyor.
2018 Nobel Edebiyat ödüllü yazar Olga 

Tokarczuk, Koşucular adlı kitabında sürekli 
seyahat eden insanları anlatıyor. Kapitalizmin 
bitmeyen maraton hissi farkında olmadan 
içimize işlemiş. Mahallemizde oturursak, 
geriye dönüp bakarsak hep kaybedeceğimiz 
kulağımıza fısıldanmış. Daha büyük ev, 
daha yeni araba, iyi okullar, kariyer, pahalı 
kıyafetler… Biliyorum, her şey yerli yerinde 
dursa, tanıdık yerler, komşular hiç değişmese 
düşüncesi insanın yüreğinde duruyor. Yıllar 
önce Hatay’da, ülkemizde kalan son Ermeni 
köyü, Vakıflı’ya gitmiştim.  Tertemiz, güzelim 
meyve bahçeleri, pırıl pırıl sokaklarıyla, 
huzurlu yaşayan bir mahalleydi. Kilisenin 
papazı “burası cennet ama çocukları 
tutamıyoruz, büyük şehre gitmek istiyorlar”, 
“biz ölünce hikâye bitecek, en çok ona 
üzülüyorum” demişti. Joseph Campbell diyor 
ki, “kaçınılmaz sonun ölüm olduğunu bilen 
tek hayvan, insandır. Ömrünün son diliminde 
bunu düşünmeye başlar. Geçmişini düşünüp 
hınçla mı yoksa sevgiyle mi bakacaktır.”

Ömrünün çoğunu Tomurcuk sokakta 
geçirmiş rahmetli kayınpederimin sözüyle 
bitireyim;

“Hatırlanmak yaşamak kadar tatlıdır”
Gazeteyi düşünenlerin, paylaşanların, 

yazanların, emek harcayanların eline sağlık, 
hatırlayanlarınız bol olsun, sevgiyle…

Diyeceğim odur ki, bir yere kendimi koyamadım. Bahsettiğim mekânların çoğu artık 
yok, tanıştığım insanların bazıları kayıp, yine de onları bazen en küçük detayına kadar 
hatırladığıma ben de şaşırıyorum. Yaşadığım şehirlere şimdilerde gittiğimde tanıdık anıları 
arıyorum. Bulamayınca kendimi hep güvensiz hissediyorum. Biliyorum, her şey yerli 
yerinde dursa, tanıdık yerler, komşular hiç değişmese düşüncesi insanın yüreğinde duruyor.

Kuzgun Sokak 4 numara’da açılan 
Sol Kültür Merkezi özellikle mahalle 
sakinlerinin ve gençlerin buluşacağı bir 
mekan olma gayretinde. Kültür merkezi, ilk 
günden itibaren komşuların yardımlarından 
ve samimi davranışlarından çok memnun.

Kültür merkezinin sorumlularından 
Kaptan Bey de, “Ankara’da Ayrancı semtini 
özellikle seçtik çünkü buranın sosyo-kültürel 
yapısı buna çok açık. Biz insanların oturup 
çayını içebileceği, kitap okuyup sohbet 
edebileceği bir mekan oluşturmak istedik’’ 
dedi.

Aylık sanat ve kültür programları 
düzenleyecek olan merkez, dayanışmayla 
‘Sevgi Soysal Kütüphanesi’ oluşturmayı da 
hedeflerken Ayrancılılara destek çağrısında 
bulunuyor. 

Açılışa gelen semt sakinlerinden olan 
Selami İnce ise “Ayrancı’da bu tür mekanların 
açılmasından çok memnunuz. Çocuklar için de 
etkinliklerin yapılacağını öğrenince çok sevindik. 
Ayrancı hem Ankara’da hem Türkiye’de örnek bir 
mahalle. Birlikte yaşam kültürünün korunduğu, 
dayanışmacı bir hayatın oluşturulduğu bir 
mahalle. Açılan bu merkezin de buna güzel 
bir katkısı olacağını ve pandemide izole olan 
mahallelinin bu tür küçük birlikteliklerle 
canlanacağını düşünüyorum’’ dedi.

Yeni kültür merkezinin pandemi aylarında 
pek çok işletmeyi kaybeden semtimize yeni 
bir renk getirmesini diliyoruz.

Ayrancı’da yeni kültür merkezi
Son dönemde kültür, sanat faaliyetleri açısından Ankara’nın gözde bölgesi haline gelen 
Ayrancı semtimiz bir kültür merkezine daha ev sahipliği yapmaya başladı.

AYKUT ALYANAK
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Ortaçağ’ın şarap pencereleri 
Covid sonrası modern dünyaya açıldı

Toskana’nın ortaçağ ‘şarap pencereleri’, vebaya kadar uzanan bir gelenek içinde içki, dondurma ve 
kahve sunmak için yeniden açıldı. Floransa’da veba sırasında ‘temastan kaçınma’ yöntemi olan bu 
tarihi pencereler, pandemi sonrası modern dünyanın gündeminde.

İtalya Şubat ayında COVID-
19 nedeniyle tecrit altına 

girdiğinde, ülke salgınla 
savaşmak için bir araya geldi. 
Opera sanatçıları ve müzisyenler 
balkonlarından verdikleri 
küçük konserlerle komşularını 
şımartırken pencerelerde andrá 
tutto bene (herşey iyi olacak) 
sözleriyle gökkuşağı bayrakları 
asılıydı.

Salgın sırasında, teması 
azaltma, sosyal mesafe gibi 
kurallar nedeniyle zorlanan ve 
işlerini sürdürmek için çareler 
düşünen Floransa’daki yaratıcı 
restoran ve bar sahipleri, işlerini 
ve şehrin ruhunu canlı tutmak 
için bir tuhaf ortaçağ mimari 
uygulamasından ilham aldılar ve 
şehrin dört bir yanındaki şarap 
pencereleri yeniden açıldı!

Pencereler veba sırasında 
benzer bir amaç için kullanıldı.

Ülke çapındaki korona virüsü 
krizi sırasında, Floransa’daki 
Vivoli dondurma salonu, Mayıs 
ayından itibaren kendi şarap 
pencerelerinden kahve, içecek ve 
dondurma satma fikrini ortaya attı. 
Yiyecek ve içeceklerin dağıtımında 

bulaşıcılığı önleyici bu ilginç 
yöntem, hızla örnek alınan bir 
başarı oldu ve Floransa’daki başka 
üç büyük restoran tarafından 
kopyalandı.

Sanat tarihçisi Diletta 
Corsini, Floransa’daki ‘kara 
ölüm’ veya ‘hıyarcıklı veba salgını’ 
sırasında şarap pencerelerinin 
kullanımından bahseden 1634 
yılına ait harika bir belge buldu. 
İnsanlar 1600’lerde hıyarcıklı 
vebanın bulaşma yöntemini tespit 
edememiş olsalar da bulaşmayı 
önlemek için yöntemler aradılar. 
Zaten normal olarak kullanılan 
şarap pencereleri de özellikle 
mikropsuz ticari işlemler için 
kullanışlı hale geldi. Pencerelerin 
1532’de inşa edilmeye başladığı 
ve 19. yüzyıla kadar devam ettiği 
biliniyor.
Saray, fazla şarabı alt 
sınıflara ‘temas etmeden’ 
satabiliyordu.

‘Şarap Pencereleri’ veya ‘buchette 
del vino’ denilen ve orijinal olarak 
saraydaki fazla şarabı Floransa’nın 
işçi sınıfına satmak için kullanılan 
bu küçük kapaklar, satış sırasında 
Floransa’nın saray efradı ile yoksul 
işçilerin yüz yüze gelmemesinin 
bir yöntemi oldular. Böylelikle 

işçiler saraya girmeden, sarayın 
şarabını satın alabiliyorlardı.

Şarap şişesi pencereden 
müşteriye veriliyor, ödeme ise 
madeni paraları koymak için 
müşteriye uzatılan metal bir tabak 
aracılığıyla gerçekleşiyordu. Metal 
tabağa konan madeni paralar 
da toplanmadan önce sirke ile 
dezenfekte ediliyordu. 

Şarap satıcıları, müşteri 
tarafından getirilen şarap şişelerine 
temastan kaçınmak için ise iki 
farklı yöntem bulmuştu; ya 
müşteri önceden satıcı tarafından 
şişelenmiş şaraplardan satın alıyor 
ya da sarayın iç tarafındaki şarap 
fıçısına bağlanmış metal bir boru, 
şarap penceresinden uzatılarak 
müşterinin kendi şişesini buradan 
doldurması sağlanıyordu. Şarabın 
kolay akabilmesi için de fıçı biraz 
yüksek bir yere yerleştirilmişti.
Dünya şarap pencerelerini 
konuşuyor.

Bu hikaye İtalyan gazeteleri 
ve haber siteleri tarafından 
yayınlanırken, ABD’de Business 
Insider haber sitesi ve ünlü New 
York Post gazetesinin de ilgisini 
çekti. Ve ardından ortaçağ şarap 
pencereleri, dünyanın dört bir 
yanındaki düzinelerce başka 

ALİ NECATİ 
KOÇAK
@anecatikocak

BİRLİKTE

televizyon, radyo, gazete, web 
sitesi ve blog tarafından konu 
edildi.

Floransa ve Toskana’ya özgü 
olan bu şarap pencereleri bir 
zamanlar günlük yaşamın bir 
parçasıydı. Bölgedeki Rönesans 
harikalarının ve Duomo 
Katedrali’nin güzelliğinin 
gölgesinde kalan bu yapılar, 
Floransa mimarisi içinde de 
yıllarca gözden kaçtı. 

Pandemiyle birlikte yeniden 
gündeme gelen, eski saraylara ve 
asil hanelere bağlı olan bu tarihi 
şarap pencereleri, çoğu orta çağa 
kadar uzanan Floransa çevresinde 
görülebilir. Yalnızca Floransa’nın 
eski şehir duvarları içinde 150’den 
fazla şarap penceresi bulunuyor.
Yeni normalin bir parçası.

Floransalılar şimdi haklı 
olarak bu eşsiz tarih parçalarına 
sahip çıkıyorlar. 2016 yılında 
hem turistler hem de yerel halk 
arasında farkındalık yaratmaya 
yardımcı olmak için kurulan 
Şarap Penceresi Derneği de onları 
korumak, belgelemek ve tanıtmak 
için bir görev üstleniyor. Artık tüm 
pencereler koruma altında ancak 
vandalizm hala bir sorun.

Derneğin başkanı Matteo 
Faglia, COVID’den sonra şarap 
pencerelerine yönelik tutumların 
değişmeye başlayacağını umuyor; 
“insanlar pencerelerin ne 
olduğunun ve geçmişinin farkına 
vardığında onlara daha fazla saygı 
duyma eğilimindeler. Bu nedenle 
tüm şarap pencerelerine bir plaket 
koymak istiyoruz” diyor.

Belki de şarap pencereleri 
Floransa’nın “yeni normal”inin bir 
parçası olacak.
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Hastaneden değil, mahalleden başlamalı
“Türkiye’de birinci basamak sağlık sistemi yani aile sağlığı merkezleri ve aile hekimleri koronavirüsle mücadelede ilk başvuru 
noktası yapılmadan sorun çözülemez. Buraları atlayarak, hastaneleri ana merkez yaparak salgın yönetilemez. Yönetilmeye 
çalışılırsa şu anki gibi başarısız olur. Bu salgını evlerde, mahallelerde kontrol altına almak durumundayız.”

Koronavirüsle mücadele

Dünyada olduğu kadar ülkemizde de artık 
ana gündemimiz koronavirüsle mücadele. Şimdi 
bu mücadelenin hangi ölçekte planlanması 
gerektiği üzerine bir tartışma yürütüyoruz. Bu 
anlamda halk sağlığı ve yönetim ilişkisinde en 
iyi örneklerden birisi, birkaç yıl önce İskandinav 
ülkelerinden birinde alınan ve uygulamaya 
başlanan karar olsa gerek. Bu, hastane ve 
tedavi merkezli sağlık politikası yaklaşımı 
yerine sorunları hastalanmadan çözmek için 
“istisnasız her semt ve mahalleye içinde spor 
alanı, yürüyüş alanı barındıran park ve yeşil 
alan” oluşturma kararıdır. Oluşacak sağlık 
sorunlarının sonucunu minimize etmenin yolu, 
sebebi yerinde ve zamanında çözmektir. Bunun 
en iyi yöntemi de çocukluk yıllarından itibaren 
halkın sağlığı ve bağışıklığını güçlendirecek 
ortamların yaşanılan mahallede yaratılmasıdır. 

Sağlığın mahalle odaklı düşünülmesi gerektiği 
üzerine önemli bir açıklama (TTB)Türk Tabipler 
Birliği’nden geldi.TTB Genel Sekreteri Bülent 
Nazım Yılmaz, yaptığı açıklamada Türkiye’nin 
salgınla mücadele programını ve sonbahara 
girerken alınması gereken önlemleri sıralarken, 
“Hastalığın önce ailelerde, mahallelerde kontrol 
altına alınması gerekiyor. Ana merkez birinci 
basamak sağlık kurumları olmalı” dedi.

TTB Genel Sekreteri Yılmaz, “Türkiye’de 
salgının planlı yönetildiğini düşünmüyorum. 
Bir program boşluğu var ve bugünkü salgınla 
mücadele programı bu salgınla baş edecek 
düzeyde değil. Salgına yönelik ne tür önlemler 
alınıyor diye baktığımızda büyük bir boşluk 
görüyoruz. Sağlık Bakanlığı salgını geriletmek 
için sağlık sisteminde değişiklik yapmayı 
bırakın kısmi değişikliklere bile gitmiyor.

Türkiye’de birinci basamak sağlık sistemi 
var. Bunu aile sağlığı merkezleri ve aile 
hekimleri oluşturuyor. Bu salgın bölge tabanlı, 
birinci basamak sağlık sistemi olmadan 
çözülemez. Ana mücadele merkezleri bunlar 
olmalı. Hastaneleri ana merkez belirleyerek 
salgın yönetilemez. Yönetilmeye çalışılırsa şu 
anki gibi hastanelere kapasitesinden çok fazla 
başvurular yaşanır bu hem insanların hizmet 
almasını engeller hem de salgının bulaşını 
arttırır” şeklinde konuştu.

TTB kısıtlamaya gidilmesini önermezken 
Yılmaz, “Yasakla bu iş olmaz. Yaşamı nasıl 
düzenleyip bu kadar uzun süre kısıtlayabilirsiniz 
ki? Bu mantıklı değil bizim öneri getiren bir 
sisteme ihtiyacımız var. Sonbaharda gripler 
artacağı için virüs konusunda tanı koymak 
zorlaşabilir. Grip ve koronavirüs birbirinin 
üzerine binebilir ve tablolar ağırlaşabilir. 
Örneğin; Kovid ile enfekte olmuş bir kişi bir 
de grip ile temas ederse hastalığın koşulları 
ağırlaşabilir. Bunun için grip aşısı eylülden 
itibaren herkese ücretsiz yapılmalı” dedi.

Ankara'da aile hekimliği yapan Türk Tabipleri 
Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Filiz Ünal da, 
birinci basamak sağlık hizmetlerinin her zaman 
önemli olduğunu fakat salgın dönemlerinde 
öneminin bir kat arttığını söylüyor. Dünyada 
koronavirüsle mücadelede başarılı olarak 
gösterilen ülkelerde birinci basamak sağlık 
hizmetleri üzerinden bir planlama yapıldığını 
belirten Ünal, "Şu an salgın bir miktar 
yönetilebiliyorsa, bu sağlık emekçilerinin özverili 
çalışması sayesinde oluyor" diyor.

Ünal, “Aile sağlığı merkezinde şüpheli hastaları 
112'ye yönlendirmek veya örnek alınması için ekip 
çağırmak 2 saate kadar zaman alabiliyor. Pozitif 
hastalarla riskli hastaları aile sağlığı merkezlerinde 
ayırmak için basit önlemler alınabilir fakat Sağlık 
Bakanlığı önerileri dikkate almıyor.

Sağlık ocaklarında sabah 08.00-10.00 saatleri 
arasında kan alımı yapılıyor. Biz o iki saati 
gebelere ve bebeklere ayırıp kan alımını 10.00-
11.00 arası yapmak istiyoruz. Fakat bakanlık 
böyle bir düzenlemeye gitmiyor. 

En büyük sorunlarımızdan biri de raporlar. 
Pozitif çıkan ve 14 gün dinlenmesi gereken kişilere 
acildeki hekimler 2 gün, işyeri hekimleri de 2 gün 
rapor verebiliyor. Bu süreyi tamamlayanlar rapor 
almak için aile hekimlerine gidiyor. Sabah 8'de 
kapıda bebekler, gebeler ve pozitif hastalar aynı 
anda bekliyor. O zaman bu kişiler aile hekimliğini de 
enfekte ediyor. Bunun değişmesi lazım. Pozitif tanısı 
koyan ilk doktor 14 gün rapor verebilmeli” dedi.

Bir pratisyen aile hekimi olarak düşüncem; 
pandemi ile mücadelede birinci basamak 
sağlık hizmetlerine öncelikle test imkanı 
sağlanmalıdır. Kayıtlı olan bölgesel hastalara 
daha hızlı ulaşılma noktasında bizler bu işin 
üstesinden çok rahat gelecek bir ekibiz. 

Ayrancı bölgesi itibariyle korona 
vakalarının artmasına gelince; hasta kişilerin 
veya temaslıların hastalıklarını saklaması, 
karantina tedbirlerine uymaması ve bayram 
öncesinden itibaren sorumsuz davranışları sayının 
yükselmesine sebep olmuştur. Aile hekimliği 
olarak pandemi sürecinde bizlerden çok daha 
fazla istifade edilebilirdi, bu bizim görevimizdi.

Kendinden şüphe duyan, bazı belirtiler 
gösterenlere ilk testleri çok hızlı bir şekilde 
her mahalledeki sağlık ocağında aile hekimi 
tarafından uygulanabilir. 

Bazı sağlık ocaklardan şikayetler var
Her ne kadar aile hekimleri içerisinde 

hastayı odasına sokmayan, muayene yapmayan 
meslektaşlarımız olsa da, bunları teşvik eden 
bazı derneklerin kurduğu telefon ağlarında 
aynı ifadeler kullanılsa da, bunlar hoş olmayan 
münferid davranışlardır.

Aile hekimine başvuran her hasta 
koronavirüs vakası olacak diye algılamamak 
gerekir. Pandemi var diye hastada alerjik 
reaksiyon görülemez mi, kişinin ağrısı olamaz 
mı, bel ağrısı, kas ağrısı tutamaz mı, orta kulak 
iltihabı olamaz mı?

“Kapıdan girmeyin, ne ilaç istiyorsan söyle, git 
eczaneden al, biz sonra yazarız” demek vatandaşı 
(hastayı) eczane ile ortak görmek demektir. Bu 
zaviyeden bakınca mesleğimize yakışmayan bu 
tavırlar doğru değildir.

SAĞLIK OCAKLARINDA DURUM NEDİR?
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Levent Aker 
(Korusev Veterinerlik)

Salgın döneminde, 
özellikle sokağa çıkma 
yasaklarında evlerine 
kapananların evlerine kedi, 

köpek alma eğilimi çok arttı. Bizim işlerimiz de 
bu nedenle çok arttı, randevulu sisteme geçmek 
durumunda kaldık.

Çevremizdeki gıda sektörünün olumsuz 
etkilendiğini görebiliyorum. Lokantalar, küçük 
işletmeler kapandı.

Ayrancı profilini değerlendirirsek evlerine 
hayvan alanların çoğunlukla gençler olduğunu 
söyleyebilirim. Onlar da, evden çıkmaları 
gerekmediği için çoğunlukla kedi almayı 
tercih ettiler. Köpek sahipleri ise eskisine 
oranla daha fazla sokağa çıkmayı tercih ettiler. 
Çünkü hem sokaklar, parklar boşaldı hem de 
köpek sahipleri için sokağa çıkma yasağını 
esnettikleri için bundan faydalandılar. Günde 
2 defa çıkanların rahatlıkla 3-4 defa çıktığını 
söyleyebilirim.

Pandemi nedeniyle hizmet fiyatlarında 
olmasa da mama, ilaç ve cihazların sarf 
malzemelerinde büyük fiyat artışları yaşandı. 
Çünkü bunların hepsinde yurtdışına bağımlı 
durumdayız.

Mahir Erdem 
(Kuğu Pastanesi)

Sokağa çıkma yasağı 
tam bahar başlangıcında 
geldi. Sonra da bahçeler 
kapandı. Bahçe, bizim 

ciromuzun önemli  bir yüzdesini oluşturuyor. 
Virüsün etkisiyle yaşlı müşteri profili evlere 
çekildiler, dışarıdan sipariş vermemeye özen 
gösterdiler. Genellikle marketlerden raf ömrü 
uzun ürünleri tercih ederek ihtiyaçlarını 
evlerinde giderdiler. Bizim ürettiğimiz poğaça, 
kek, pasta gibi ürünleri evlerinde kendileri 
yaptılar.

Orta vadede, elektrik, su, doğalgaz 
ödemeleri konusunda kesinti yapılmayacağı 
söylense de şimdi bu borçlar birikerek geldi. 
İhbarnameler gönderilmeye başlandı. İcra 
müdürlüklerindeki dosyalar konusunda da 
şimdi tahsile gidenler nedeniyle sorun yaşayan 
esnafın çoğu işyerini kapatma yoluna gitti.

Uzun vadede ise sonbaharla birlikte 
yazlıktan dönenlerle semt esnafının işleri 
açılırdı. Şimdi bu süre Ekim, Kasım 
aylarına uzayınca salgınla gelen hasarımızı 
toparlayamadık.

Bundan sonrası için yaz ayına kadar olumlu 
bir beklentimiz yok. Biz de bu olumsuzluktan 
payımıza düşeni alacağız. Bundan gıda sektörü 
adına etkilenmeyecek tek grup marketçiler 
olacak.

Tuncer Kalkan 
(Kalkan Kasap)

Salgın sürecinde kasap 
camiası bundan çok 
olumsuz etkilenmedi, 
bazıları fayda bile 

gördü. İnsanlar et, süt, ekmek gibi zorunlu 
gıda maddelerinde mahalleden bildiği, 
tanıdığı, güvendiği esnaftan alışverişi tercih 
ettiler. Mahalle esnafını hatırladılar. Bizim 
ürünlerimizde soğuk zinciri bozulmadan, ürün 
fazla dışarıda kalmadan teslimat gerekiyor. Bu 
nedenle internet alışverişi yerine bizi tercih 
ediyorlar.

Bazı esnafın ise çiğ köfteci, lokanta, pideciler 
gibi esnafın çok zarar gördüğünü söyleyebilirim. 
Biz de lokantalara, pide ve kebapçılara 
verdiğimiz ürünlerde büyük düşüş yaşadık.

Salgın korkusuyla hazır gıda tüketimi 
azaldı. Zorunlu olmayan tüketimler azaldı. Öte 
yandan internet üzerinden alışveriş herkesin 
işini kolaylaştırdı ama orta yaş üstü kesimlerin 
internet alışverişini yapmadığı gözlüyorum.

İlerleyen zamanlarda esnafa büyük zarar 
vereceği ortada. Evlere servis hizmetini zorunlu 
kılacak bir dönem olacak. Biz de bunu nasıl 
uygulayacağız ona bakmamız lazım. 

Süreçte çok zorlanan ve Ziraat Bankası’nın 
esnaf kredisinden kullanmak zorunda kalan 
esnaf arkadaşlarımız oldu. Yeniden bir sokağa 
çıkma yasağı gelirse bu kredilerin nasıl 
ödeneceğini bilemiyorum.

Koronavirüs mahalle ekonomisini %36 küçülttü

COVID-19 İşletme Etki ve İhtiyaç Anketi’ne, 
Türkiye’nin yedi bölgesini temsilen 47 şehirden 
780 işletme katıldı. İşletmelerin krizin seyrine 
yönelik öngörüleri ve tedbirlerinin araştırıldığı 
anket ile koronavirüs salgınının işletmeler 
üzerindeki ekonomik etkileri çarpıcı bir şekilde 
ortaya konuldu.
Koronavirüs en çok küçük işletmeleri 
etkiledi

Ankete katılan işletmelerin yüzde 62’si 
koronavirüs salgınından büyük ölçüde 
etkilendiklerini ifade ederken hiç etkilenmediğini 
söyleyen işletmelerin oranı ise yüzde 3’te kaldı. 
Ankete göre büyük işletmelerin yüzde 11’i, mikro 
ve küçük ölçekli işletmelerin ise yüzde 36’sı 
faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Tüm işletmelerin 
yalnızca yüzde 8’i kriz yönetimine geçmeden 
işlerinin rutin seyrinde devam ettiğini belirtirken 
yüzde 32’si kısmen, yüzde 29’u ise yoğun bir 
şekilde kriz yönetimi yaptıklarını vurguladı.

Cirolar yüzde 50’den fazla düştü
Salgın sonrası firmaların yarısından 

fazlasının cirosu yüzde 50’den fazla düşerken 
bu düşüşte bölgesel farklılıklar dikkat çekti. 

Koronavirüs salgınını ciddi bir tehdit olarak 
gören işletmeler, bu doğrultuda stratejilerini 
de gözden geçiriyor. İşletmelerin yüzde 51’i 
işletmesinin altyapı ve dijital olanaklarının 
uzaktan çalışma için yeterli olmadığını belirtiyor. 

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP koordinasyonunda gerçekleştirilen “COVID-19 İşletme Etki ve İhtiyaç Anketi”, koronavirüs salgınının 
işletmeler üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. Ankete göre, küçük ölçekli işletmelerin yüzde 36’sı faaliyetlerini askıya aldı. 
Cirolarının yarıdan fazla düştüğünü belirten işletmelerin oranı yüzde 50’yi geçerken, salgından hiç etkilenmediğini söyleyen işletmelerin 
oranı ise yüzde 3’te kaldı. Ankete göre KOBİ’lerin koronavirüs ile mücadelede öncelikli üç beklentisi; yüzde 80 ile fatura, vergi ve SGK 
ödemelerinde erteleme, yüzde 77 ile vergi indirimi ve finansal destek olarak sıralandı.

Ayrancı ekonomisi koronavirüsten nasıl etkilendi?

KOBİ’lerin üç beklentisi: Erteleme, indirim 
ve destek

Ankette, katılımcılara beklenti ve talepleri 
de soruldu. Buna göre; katılımcıların yüzde 80’i 
fatura, vergi ve SGK ödemelerinde ertelemeye, 
yüzde 77’si ise vergi indirimine ihtiyaç 
duyduklarını belirtti. KOBİ’lerin diğer talepleri 
ise finansal destek, kredi, çek ve borçlarında 
erteleme olarak sıralandı. Bunlara ek olarak, 
katılımcıların yüzde 26’sı çalışanlar için psiko-
sosyal desteğe, yüzde 24’ü de tıbbi ve koruyucu 
malzeme desteğine olan ihtiyaca işaret etti.
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Ayrancı’nın sineması: 
Çankaya

HAKAN 
KAYNAR
@hakarkaynan

AYRANCI ANTOLOJİSİ

Ankara’da 1967’den 1986 yılının son aylarına kadar açık kalmış önemli sinemalardan biri Çankaya Sineması 
ve onun adeta bir parçası olan Kilim Pastanesi, Şili Meydanı’ndaki büyük bir apartmanın parçasıydı.

Turan Tanyer’le semt 
tarihindeki önemli bir adres, 
Çankaya Sineması üzerine 
konuştuk. Şimdi tiyatroya dönüşen 
sinemanın ve onun müdavimi bir 
Ankaralı’nın hikâyesi... 

Güven Turan’ın ilk romanı 
Dalyan, 1978’de yayınlanmış, 
bir pastanede başlıyor. Aslında 
romanda bir şehir adı filan 
anılmaz. Ama bana okumam 
gerektiğini de siz söylemiştiniz, 
Ankara’da geçen romanlara, 
hikâyelere ilgimi bildiğinizden. 
Şöyle başlıyor: “(...) Her zaman 
geldiği, her şeyini çok iyi 
bildiği bu pastane, kokularıyla, 
ışıklarıyla, kişileriyle daha önceki 
günlerin bir benzerini yaşıyor.” 
Roman kahramanı tek başına 
oturmuş, kitap okuyor. Sonra 
birdenbire hareketlenecek ortalık: 
“Sinemadan çıkanlar dolduruyor 
pastaneyi.” Hangi sinema bu, 
hangi pastane? 

Çankaya Sineması ve Kilim 
Pastanesi. Burası Şili Meydanı’nda, 
Paris Caddesi’nin hemen başında 
büyük bir apartmanın parçası. 
Ankara’da 1967’den 1986 yılının 
son aylarına kadar açık kalmış 
önemli sinemalardan biri Çankaya 
Sineması. Kilim Pastanesi de adeta 
onun bir parçasıydı. Sinemaya 
gitmek için buluşanlar, filmin 
başlamasını bekleyenler, sinemadan 
çıkanlar. Daha çok gençlerin 
toplandığı bir yerdi Kilim. Sinema 
önce diskotek sonra gazino oldu. 

Pastane de meyhane oldu. 
Fena değişim değil. İki mekan da 
terfi etmiş sayılır. Şaka bir yana 
ben romandan devam edeyim. 
Güven Turan birkaç cümleyle o 
gençleri anlatıyor, bakın. Bakalım 
kendinizi bulabilecek misiniz? 

“Sinemadan çıkanlar dolduruyor 
pastaneyi. Müzik dolabı birbiri 
ardından gümbürdetiyor en 
yeni parçaları. Şimdi hemen 
herkes çok genç. Uzun saçlı 
kızlar, oğlanlar. Blue-jeanler, 
koyun postu kaftan benzeri 
uzun mantoları, paltolarıyla, 
bağıra çağıra konuşuyor, 
müzik dolabının çevresinde 
toplanıyorlar.”

Aslında ben pek bağıra çağıra 
konuşmazdım ama evet ben de 
o vakit o modaya uygun şöyle 
lacivert kumaştan uzun, maksi 
bir palto diktirmiş ve soluğu 
Kilim Pastanesi’nde almıştım. 
O zamanlar Ankara’nın gösteri 
mekanlarından biriydi. 

Peki, bir de müzik dolabı var.

Evet, jukebox vardı bir köşede. 
Sinemayla bağlantılı ikinci kapının 
yanında dururdu. 1900’lü yılların 
başında keşfedilmiştir müzik 
kutusu. 45’lik plak yaygınlaşınca, 
1950 ve 1960’lardan sonra gelişti. 
Plak şirketlerinin de işine gelirdi 
bu kutular. Kilim Pastanesi’nde 
vardı, Ali Baba Oyun Salonu’nda 
vardı. Yirmi beş kuruş atardın. 
Butonlar vardır. Diyelim otuzuncu 
butonda plağın A yüzünde 
bu şarkı, B yüzünde şu şarkı 
vardır. Seçip, çalarsın. Biraz da 
oradakilere hava olsun diye. Bak, 
ben neleri biliyorum, dinliyorum.

Peki siz hangilerini bilir, 
dinlerdiniz.

Dönemin plakları. 1960’lı 
yıllar, 60’ların ikinci yarısından 

plaklar. Artık kutuda ne varsa. 
Rolling Stones, Moody Blues, 
Procol Harum, Animals, Hollies, 
Beatles plakları… Jennifer Eccles, 
Nights in White Satin, Yesterday, 
A Whiter Shade of Pale gibi 
parçalar.   

Bu şarkılar pek de pastanenin 
ismiyle uyumlu gelmedi bana. 

Dekoruyla da uyumlu değildi 
zaten. Böyle alçak masalar düşün. 
Oturma yerleri de öyle. Döşemeler 
de kilim desenli. Sırtını dayadığın 
yerler uzun. Ama sinemanın 
parçasıydı sanki burası. İki kapısı 
vardı. Biri dışarı, diğeri sinemanın 
bilet gişesi tarafına açılırdı. Şöyle 
tarif edeyim: Sinemanın kapısının 
solundan girişi vardı pastanenin. 
Sinema kapısının sağında ise 
küçük bir kırtasiye dükkânı 
vardı. Gazete, dergi de satılırdı. 
Orası da sinemayla uyumluydu. 
Çünkü burada yabancı sinema, 
müzik dergileri satılırdı. Ben 
alırdım onları. Fotoğrafları 
keser, anladığım kadarıyla 
özetler, çalıştığım gazetelerde 
kullanırdım. Demek ki nedir, hem 
kırtasiye dükkânı hem pastane, 
sinemadan ve onun kalabalığından 
faydalanıyordu. Müzik kutusunda, 

Kilim Pastanesi’nin önündeki masalar ve kırtasiye dükkânı da görülüyor. Mobilya mağazası Galeri Efes de orada.(1967)

Gazeteci Turan Tanyel ile Çankaya Sineması’nı ve bir dönemi konuştuk.
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pastane adıyla uyumlu sayılabilecek tek plak 
Cem Karaca’nın Emrah’ıydı. Bak bunu iyi 
hatırlıyorum.

Peki sinemada izlediğiniz filmleri hatırlıyor 
musunuz?

Hepsini değil elbette, ama bazılarını 
hatırlıyorum. Örneğin Baba’yı orada izledim. 
Geçenlerde sen Çankaya Sineması’nı 
konuşalım dediğinde açtım dosyalara baktım. 
Ankara sinemalarında hangi yıl ne oynamış, 
dosyaladım ben onları. 1930’lardan itibaren 
listeler var. Çankaya Sineması’na da baktım, 
1967’den 1980’lerin başına kadar. Baba dışında 
izlediklerimi de hatırladım. 1967’nin filmleri 
arasında Philippe De Broca’nın Belmondo’lu 
Çin Macerası, Vittorio De Sica’nın Dün, Bugün, 
Yarın’ı var. Bu filmleri Çankaya Sineması’nda 
seyretmiştim. Jerry Lewis, Louis De Funes 
filmlerini kaçırmazdık o yıllarda. Sonra bol 
müzikli filmler. Frankie Avalon şarkılarıyla 
dolu Bikinili Kızlar filmi, İtalyanların çilli kızı 
Rita Pavone’nin bir iki filmi bu sinemadan 
gelip geçti. Franklin Schaffer’in yönettiği, 1968 
yapımı Maymunlar Cehennemi, bu sinemada 
gösterildi. Bir fotoğraf var. Sinema kapısının 
üst tarafında Ümitsiz Aşk yazılı olduğu 
görülüyor. The Sandpiper bu ad ile oynatılmıştı 
o zaman. Richard Burton ile Elizabeth Taylor 
oynuyorlardı. Filmin müziği o unutulmaz 
The Shadow Of Your Smile. Fotoğrafta Kilim 
Pastanesi’nin önündeki masalar ve kırtasiye 
dükkânı da görülüyor. Fotoğraf 1967 yılının. 
Mobilya mağazası Galeri Efes de orada.  

Çankaya Sineması’nı dönemin diğer 
sinemalarından ayıran özelliği neydi peki? 
Filmleri mi, mimarisi mi, yeri mi?

Çankaya Sineması, Güvenevler’in, 
Ayrancı’nın, Kavaklıdere’nin, Çankaya’nın 
sinemasıydı. 1967 yılının mart ayında açıldı ve 
o zamana kadar tek sinema yoktu bu saydığım 
yerlerde. Kavaklıdere Sineması Çankaya’dan 
bir yıl sonradır. Aslında her semtin sineması 
vardı. 1960’ların sonuna doğru yeni sinemalar 
açılmıştı. Kızılay’daki Ulus Sineması’nın olduğu 
bina yıkılmıştı. Büyük Sinema duruyordu 
ama eski havası yoktu. Menekşe ve Nergis 
sinemaları 1968’de açıldı. Tunalı Hilmi 
Caddesi’nde, cadde boyunca iki yıl içinde, 
1968’ten 1970’den bahsediyorum beş tane 
sinema açıldı: Kavaklıdere, Lale, Yeni Ulus, 

Ses ve yukarıda Talip. Bugün bir tane yok. 
Cinnah’ın hemen başında küçük bir sinema 
vardı, ismi Hanif.  Saymakla bitmez. Çankaya 
Sineması, Arı’dan sonra en büyüklerin 
arasındaydı. 900’e yakın olmalı koltuk sayısı. 
Orjinal dilinde oynatılırdı filmler, altyazı ile. 
Ayrıca aynı filmler dublajlı olarak Cebeci’deki 
İnci, Maltepe’deki Gölbaşı, As sinemalarında 
gösterilirdi. 

Güven Turan’ın romanındaki 
kahramanlardan biri yabancı, belki de sinema 
bu özelliğiyle çevresindeki elçilik personelini 
çekiyordu kendisine.

Elbette. Yetmişli yıllarda, bilmem bizden 
mi etkilendiler, bu sinemanın sahipleri film 
haftaları yaparlardı. Mesela İsveç Film Haftası 
yaptılar. Bergman filmlerini gösterdiler. Sonra 
Çekoslovakya film haftası. Burada aslında 
hep birinci sınıf filmler oynatılırdı. Birinci 
sınıf dediğim, Amerikan, İngiliz, İtalyan, 
Fransız filmleri. İki üç yıl sonra satın alınıp 
getirilirdi. Şimdi olduğu gibi yabancı filmler 
sinemalarımızda hemen gösterilmezdi. İyi 
filmler de gelirdi, sıradan olanlar da. 1970’den 
itibaren Türk filmleri de Çankaya Sineması’na 
yer buldu. Daha çok popüler filmler. Türkan 
Şoray’ın Buğulu Gözler’i, sonra Yumurcak ilk 
oynatılanlardan. Bazen cumartesi sabahları 
çocuk filmleri, yaz aylarında iki film birden. 
Türk filmlerinde Başar Filmle çalışmışlar. 
Başar Film de Refia Başar’ın. Çankaya’da bazı 
filmlerin galalarına Refia Hanım çağırırdı. 
Refia-Melih Başar çifti sinemayla ilgili, dergiler 
çıkarmış bir çiftti. Melih Bey, 1950’lerde 
senaristlik yapmış. Ama sinema dışında da 
önemli bir yerdir burası. Erkin Koray, Yeraltı 
Dörtlüsü ile burada sahneye çıktı 1970 yılında. 
1980’lerde Timur Selçuk geliyor, resitalleriyle. 
Önemli bir adresti burası Ankara’da. Bir de 
Sinematek var, o da bir zaman bu sinemada.

Bizden etkilenmişler derken, hani şu 
film haftaları konusunda, Sinematek’i 
kastediyorsunuz.  

Evet, Sinematek bir dernek. 1965’te 
İstanbul’da kurulmuş, 1966’da Ankara’da 
şubesi açıldı ama 1971’de kapandı. 1973 
yılında bu defa Ankara Sinematek Derneği 
kuruldu. Âlim Şerif Onaran, Basın Yayın 
Yüksek Okulu’nda, sonra İletişim Fakültesi 
olacak, hem orada hoca hem de derneğin 

kurucu başkanı. Menekşe Sineması’nda 
filmler gösteriliyor. Sonra Mahmut Tali 
Öngören başkan oldu. 1974 yılının ağustos 
ayında beni derneğin yöneticiliğine getirdiler. 
Gazetecilik yapıyordum o günlerde. Sinemayı 
da değiştirdik, Çankaya Sineması’na geldik. 
Haftada iki seans film göstermeye başladık. 
Çankaya Sineması’nın sahipleri apartmanın 
da müteahhitleri. Elazığlı iki kardeş. Mehmet 
ve Refik Erdoğan. Sağolsunlar derneğe de 
anlayış gösteriyorlardı. Açık fikirli insanlardı. 
Bazı yabancı elçiliklere, kültür ataşelerine 
gidip filmler alıyoruz, Onat (Kutlar) Ağabey’i 
arıyorum, İstanbul’daki dernekten filmler 
gönderiyor. Sinematek’in etkisi o oldu belki. 
Öyle ülke sineması haftaları düzenlediler.

Peki orada unutamadığınız bir gösterim.
Yılmaz Güney’in Arkadaş filminin ilk 

gösterimi Çankaya Sineması’nda. Babam 
Doğan Tanyer, Güney Film’in avukatıydı, 
Mahmut Tali Bey de Güney Film’le çalışıyor. 
Yılmaz Güney’le iletişimimiz var yani. Arkadaş 
filmini göstersek, derneğe de katkı olur mu? 
Mahmut Tali Bey’e söyledim. İyi olur, dedi. 
Yılmaz Güney’e soruldu. O da kabul etmiş. 
Tutukluydu o günlerde. Böylece biz Arkadaş’ı 
Ankara’da bütün sinemalardan önce Çankaya 
Sineması’nda gösterdik. İki-üç defa. Hepsinde 
tıklım tıklımdı sinema. Yerlerde oturanlar, 
ayakta durup izleyenler. Sinematek gösterilerine 
giriş üç liraydı düşün. Biz üye olmayanlardan 
on lira aldık. İnsanlar saatler öncesinden gelip 
Şili Meydanı’nı doldurmuşlardı. Öyle bir 
kalabalık vardı ki. Sonra Şerif Gören’in Endişe 
filmini gösterdik. Bir de Polonyalı yönetmen 
Kazimierz Kutz’un bir grev öyküsünü anlattığı 
Tacın İncisi, onu da iki defa gösterdik. Sinema 
tarihinin klasikleri, yeni dalga filmleri, Ruy 
Guerra, Antonioni filmleri… 

1967’den 1987’ye. Yirmi yıl aslında, çok 
değil.

Evet, 1986 yılında Ekin-Bilar A.Ş var, 
onun düzenlediği bir panel nedeniyle emniyet 
tarafından üç gün kapatıldı sinema. Sahipleri 
de bir süre sonra perdeyi indirdiler. Video kaset 
çağı başlamış, bağımsız sinema salonları çağı 
sona ermişti, belki, o olay da tuzu biberi olmuş. 
Pastane de bir süre sonra kapanmış olmalı. 
Şimdi ne güzel, tiyatroya dönüşmüş sinemamız. 
Umarım uzun yıllar da öyle kalır. 

Milliyet Gazetesi - 30 Mart 1970 Milliyet Gazetesi - 12  Ekim 1970
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Levni Kitabevi
1980’lerde şehrin kalbi Kızılay’dan Tunalı’ya taşınmıştı sanki...

Tunalı Hilmi Caddesi, 1980’lerde Ayrancı’da değildi, hatta Kavaklıdere’de bile değildi. O yıllarda 
Tunalı’nın kendine özgü bir konumu, kendi başına bir varoluşu vardı. Şehrin kalbi Kızılay’dan 
Tunalı’ya taşınmıştı sanki. 1980’lerin başında bugün Ziraat Bankası’nın yer aldığı köşenin karşısında 
Galeri Levni yer alırdı. 1982 yılı sonbaharında, galerinin bir bölümü kitabevine çevrilerek Levni 
Kitabevi adıyla açıldı ve 80’lerin sonuna kadar bir döneme şahitlik yaptı. 

Tunalı Hilmi Caddesi, 1980’lerde Ayrancı’da 
değildi, hatta Kavaklıdere’de bile değildi. O 

yıllarda Tunalı’nın kendine özgü bir konumu, 
kendi başına bir varoluşu vardı. Şehrin kalbi 
Kızılay’dan Tunalı Hilmi Caddesi’ne, günlük 
söyleyişle Tunalı’ya taşınmıştı sanki. Öyle 
ki, Nazlı Eray orada geçen öyküler yazmış, 
Murathan Mungan onu anlatan bir roman 
yazmaya niyetlenmişti...

1980’lerin başında Tunus Caddesi’nin 
Tunalı’ya çıktığı kavşağın bugünlerde Ziraat 
Bankası’nın yer aldığı köşesinde Kral Çiftliği, 
diğer köşesinde ise Galeri Levni yer alırdı. 
Figen Batur’un işlettiği, apartman dairesinden 
bozma -caddeye bir kapı açılmış ve pencereler 
vitrine çevrilmişti-  Galeri Levni’de resimlerin 
yanı sıra Anadolu’dan toplanmış eşyalar ve 
antikalar da satılırdı. Galeriye dairenin şömineli 
salonundan girilirdi. Büyük salonun girişe 
göre sol tarafında biri caddeye bakan, diğeri de 
arkada iki oda yer alırdı. Arka odadan geçilen 
koridorda depo olarak kullanılan bir başka 
oda ile mutfak, banyo ve tuvalet bulunurdu. 
Galerinin logosunu, yanlış hatırlamıyorsam Sait 
Maden tasarlamıştı.

1982 yılında, o günlerde Adaş Dağıtım’ın 
sahibi olan (bugünlerde Arkadaş Kitabevi) 
Cumhur Özdemir, Tunalı’da bir kitabevi 
açmayı düşünmüş olsa gerek ki, o sıralarda 
faaliyeti büyük ölçüde yavaşlamış olan Galeri 
Levni’nin sahibi Figen Batur ile biraraya gelerek 
galerinin bir bölümünü kitabevine çevirmek 
üzere anlaştı. Anlaşmaya göre, kapıdan girince 
salonun karşı duvarında üç metre, kapının sol 
tarafındaki vitrin ile iki oda kitabevi olacak, arka 
taraf ortak kullanılacaktı. Buna karşılık kitabevi 
bir miktar düzenli kira ödeyecek, kâr belli bir 
miktarı geçerse ayrıca kar payı verilecekti -o 
miktara benim çalıştığım dönemde yaklaşılamadı 
bile, kitabevi genelikle başa baş gitti-. Cumhur 
Özdemir’e tek yararı dağıtımın nakit ihtiyacında 
yardımcı olmak oldu. Figen Batur ise düzenli bir 
biçimde kirasını aldı.

 Kitabevi 1982 yılının sonbaharında Levni 
Kitabevi adıyla bir kokteyl ile açıldı. Kokteylde 
en aklımda kalan isim Cumhuriyet gazetesinin 
Ankara bürosundan, gazetede “Ankara Notları” 
adını taşıyan bir köşesi olan Mustafa Ekmekçi 
-giderken “müşteri olarak da bekleriz” dediğim 
için olsa gerek-ki, ben oradayken hiç uğramadı.
(1) Diğer katılımcılar ise oldukça bulanık. 

1 https://gazetecimustafaekmekci.com/yazilar/cumhuriyet/
gider-misin-sergilere (Erişim: 15.09.2020)

Cumhur Özdemir, Figen Batur, Figen Batur’un 
o zamanki eşi Enis Batur muhakkak olmalı. 
Biraz hayalgücünü işin içine katarak Şahin ve 
Filiz Yenişehirlioğlu’nun, Oruç Aruoba’nın, 
Ertuğrul Özkök ve eşinin, İlber Ortaylı ve 
eşinin de orada olduğunu söyleyebilirim, ama 
emin değilim. Başka kimler vardı acaba?

Galeri Levni’nin adını ve logosunu 
kullanan kitabevinde başlangıçta üç kişiydik. 
Cumhur Özdemir adına kayınbiraderi, 
mahalleden arkadaşım Murat Özaltın 
patronumuzdu. SBF’den sınıf arkadaşım 
Metin Soysal (sonradan gazeteci) ile ben de 
çalışan. Aslında patron ve çalışandan ziyade üç 
arkadaş gibiydik. Bugün o günleri hatırlamaya 
çalıştıkça, olmaması imkansız ama hiçbir 
tatsızlık gelmiyor aklıma. İlk birkaç günden 
sonra, Figen Batur adına galeri kısmını 
işleten Nurcan Akad da (Tanju Akad’ın eski 
eşi, sonradan gazeteci) bize katıldı ve Üç 
Silahşörlere dönüştük adeta. Çalışanlar olarak 
Metin’in ve benim hem okulu hem kitabevini 
birarada yürütmemize elveren bir düzenleme 
yapmıştık. Birimiz erken gelip kitabevini açıyor, 
paspas yapıp toz alıyor ve akşamüstü erken 
çıkıyordu; diğerimiz ise öğleye doğru gelip 
akşam geç kapatıyor, kasa hesabını yapıyordu 
diye hatırlıyorum. Ayrıca her dönem birer dersi 
izlemek üzere işbölümü yapmıştık ve seçtiğimiz 
derse göre birbirimizi idare ediyorduk. Tabii 
Murat ile Nurcan da bizi idare ediyordu. Ayrıca 
sınıf arkadaşlarımız da ara sıra uğrayıp çay 

içiyorlar, ders notlarını veriyorlardı. Burada en 
çok aklımda kalanlar Yücel Özdemir ve Filiz 
Çulha nedense...

Levni Kitabevi ilk açıldığında pek müşterisi 
yoktu. Sabahtan öğleye -ki bu durum hiç 
değişmedi- bir iki kişi ya gelirdi ya gelmezdi. 
Dolayısıyla rutin işleri yaptıktan sonra öğleye 
kadar kitap okurduk. Orada çalıştığım 
dönemde Barbara Cartland’tan Harold 
Robins’e çok sayıda best seller yazarın kitabını 
okuduğumu hatırlıyorum. John Le Carre, 
Johannes Mario Simmel, Frederick Forsyth, 
Isaac Asimov gibi yazarları okumayı o zaman 
sevdim. Cumartesi günleri Tunalı ana baba 
gününe dönerdi ve bizim kitapçı da bundan 
payını alırdı. Cumartesi günleri kitabevinin 
cirosu bütün haftanın toplamını geçerdi.

Zamanla, neredeyse her öğle tatilinde 
uğrayan, akşam iş çıkışında yeni çıkan kitaplara 
bakan, gelmezlerse merak ettiğimiz sürekli 
müşterilerimiz oluştu. Bunları bir kısmı 
kamuoyunun da tanıdığı kişilerdi. Örneğin, o 
zamanlar Tunus Caddesi’nde oturan Bilge Bey 
(Karasu) ara sıra uğrardı. Bir süre sonra, çok 
evhamlı olduğunu öğrenip “nasılsınız” diye 
sormayı bıraktığımızı hatırlıyorum, onun yerine 
“çay içer misiniz” gibi sorularla konuşmaya 
çalışırdık. Herkesin varsaydığının aksine Enis 
Batur çok az uğrardı, o daha çok Tunalı’da 
biraz ilerdeki bir kahvede oturur, kahve ve 
sigara içerek çalışırdı. O sıralar Hacettepe 
Üniversitesi’nde olan Ertuğrul Özkök de ara 

ANILAR

FARUK 
ALPKAYA

Faruk Alpkaya, Murat Özaltın ve Metin Soysal 
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sıra uğrardı. İlber Ortaylı, eşi hamileyken 
akşamüstü yürüyüşlerinde, sonra da bebek 
arabasında çocuklarını gezdirirken önümüzden 
geçerler, bazen de içeri girer kitaplara 
bakarlardı. SBF’den Metin ile benim hocam 
da olacak olan Ortaylı, bir gün, babasının iyi 
bir tarihçi olmak istiyorsa Ermeniler, Kürtler 
ve Atatürk hakkında hiçbir şey yazmamasını 
öğütlediğini anlatmıştı -sonradan bu öğüdü 
tutmadı.- Bir süre sonra YÖK ve 1402 sayılı 
Sıkıyönetim yasası ile atılmaların başlamasıyla 
birlikte kitabevine uğrayan akademisyenlerin 
bir kısmı istifa ederek İstanbul’a taşınacaklardı. 
Bu döneme ilişkin ilginç bir anım da Ünsal 
Oskay’a ilişkindir. O dönemde SBF’ye bağlı 
olan Basın-Yayın Yüksek Okulu’nda (sonradan 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi) olan 
Oskay 1402’likler üzerine bir akşamüstü 
uğrayıp istifa ettiğini söylemiş, biz de kendisine 
yakışanı yaptığını, gurur duyduğumuzu 
söylemiştik. Ancak bir gün sonra tekrar gelen 
Ünsal Oskay istifasını geri aldığını belirtip, 
galeri kısmından antika bir büfe satın almış ve 
bizi çok şaşırtmıştı.

 1983 yazında yeni seçim kanunu çıkmış 
ve yılsonunda genel seçim yapılacağı belli 
olmuştu. Bu, bizim kitabevinin müşteri 
profiline yeni isimlerin eklenmesine yol açtı. 
Eski başbakanlardan ve kapatılan Adalet 
Partisi’nin Genel Başkanı Süleyman Demirel’in 
Güniz Sokak’taki evine oldukça yakın 
olan Levni Kitabevi Demirel’i ziyaretlerini 
hızlandıran çevresinin görüşme öncesi zaman 
geçirdiği ya da görüşmeden sonra kitaplara 
baktığı bir yer haline geldi. Özellikle İsmet 
Sezgin, daha sonra tanıyacağımız Yıldırım 
Avcı ve Hüsamettin Cindoruk o günlerden 
hatırladığım adlar. Bir de giyim kuşamından 
Demirel’e geldiğini tahmin ettiğimiz, ama 
tanımadığımız kişiler vardı. Bunların bir 
kısmı kitap da alır, çoğu ise yalnızca bakar ve 
oyalanırdı.

Levni Kitabevi’nin müşterileri arasında 
başta Cinnah Caddesi’nin bulunan Hürriyet 
gazetesinin Ankara bürosu çalışanları olmak 
üzere gazeteciler de yer alırdı. Bunlardan biri 
de dönemin en popüler adlarından olan Emin 
Çölaşan idi. O günlerde Milliyet’te çalışan 

Çölaşan’ın 24 Ocak Kararları’nın alındığı 
günlerini anlatan ve Turgut Özal’ı ön plana 
çıkaran yazı dizisi Milliyet Yayınları tarafından 
24 Ocak Bir Dönemin Perde Arkası adıyla 
kitaplaştırılmıştı. Çölaşan, o günlerde önce 
kitabının gelip gelmediğini, sonra da kaç tane 
sattığını sormak için neredeyse her akşam 
kitapçıya uğrar olmuştu.

Söz gazetecilerden açılmışken dönemin en 
saygın ve tanınmış gazetecilerinden biri olan 
Mehmet Ali Birand’ın 12 Eylül Saat 04:00 
kitabı için düzenlediğimiz imza gününden 
bahsetmemek olmaz. Seçimlerin yapılıp Turgut 
Özal’ın ANAP’ı iktidar olduktan sonra Birand 
12 Eylül darbesi sürecini anlatan yazı dizisini 
yayınlamış ve bu dizi de kitap olarak basılmıştı. 
Kitabın Ankara dağıtımını Cumhur Özdemir’in 
dağıtım şirketi yapıyordu. Bu bağlantıyı 
kullanan Özdemir, Birand’ı Levni Kitabevi’nde 
bir imza günü yapması için ikna etmişti. O gün 
için gazetelere ilanlar verilmiş, bazı gazeteler 
de imza gününü haber yapmışlardı. İmza günü 
saat yaklaşırken bir yağmur başladı. Birand ve 
eşi taksiden inip kitabevine adeta sığındılar. 
Erken gelmiş üç okur kitaplarını imzalatıp çıktı. 

O sırada yağmur öyle şiddetlendi ki Tunalı 
adeta dere oldu. Öyle ki, kapının önünde 
durup kaldırımı aşan suların içeri girmemesi 
için süpürge paspasla nöbet tutmaya başladık. 
Başka hiçbir okur gelmediği gibi –kitabevinde 
telefon da yoktu- Birandlar içerde mahsur 
kaldı, imza için ayırdıkları zaman geçtikten 
bir süre sonra ancak trafik işlemeye başlayınca 
ayrılabildiler.

Bu arada Figen ve Enis Batur İstanbul’a 
taşınırken, galeri kısmını tasfiye etmişler ve 
galeri kısmında bir plakçı açılmıştı. O günlerin 
plakçıları genellikle plakları kasete aktarırlardı. 
Ömer ve Sinan’ın açtığı plakçı da ilk günler 
böyle yapıyordu. Ancak plakçının açılmasından 
bir süre sonra Zülfü Livaneli’nin Ada albümü 
çıkmış ve albümün kaset versiyonu da 
piyasaya sürülmüştü. İlk haftalarda her gün 
5/10 Ada kaseti satıldığını anımsıyorum. 
Plakçının açılması başlangıçta kitabevinin 
de canlanmasına neden olmuştu. Özellikle 
birbiri ardına çıkan popüler kasetler bunda 
rol oynuyordu. Bu arada bizler de durmadan 
müzik dinliyorduk. Supertramp’ın Logical 
Song’u o dönem sevdiğimiz şarkıydı. Yalnız, 
bir süre sonra plakçının bir kısmına Atari 
oyun makineleri kondu ve bunların çıkardığı 
mekanik sesler ortalığı kapladı, bu arada içeri 
girenlerin yaş ortalaması da iyice düştü.

1985 başında Katma Değer Vergisi (KDV) 
uygulaması başladı. Başlangıçta uygun 
yazar kasalar, anlaşmalı matbaaların bastığı 
makbuzlar yoktu, ancak maliye memurları ve 
belediye zabıtaları, özellikle Cumartesi günleri 
bütün işyerlerini dolaşıp kontrol yapıyorlardı. 
Biz de çift taraflı boş makbuz koçanı almış, iki 
tarafına da Levni Kitabevi ve “KDV dahildir” 
kaşesi basmıştık. Her satışta elle miktarı yazıp 
bir fiş veriyorduk. Neyse ki Maliye Bakanlığı ile 
anlaşmalı matbaa uygulaması başladı da işler 
biraz kolaylaştı. O yaz Metin ve ben SBF’den 
mezun olup kitapçıdan ayrıldık. Birbirimizin 
ardı sıra İstanbul’a taşındık. Nurcan bizden 
bir süre önce taşınmış ve Nokta dergisinde 
çalışmaya başlamıştı. Metin, Dünya gazetesinde, 
ben de kısa bir süre yaşayacak olan İstanbul 
Yeni Asır gazetesinde çalışmaya başladım. Levni 
Kitabevi 1980’lerin sonlarına kadar açık kaldı.

Metin Soysal ve Faruk Alpkaya

KUZGUN SOKAK NO:9  A.AYRANCI
SİZİ AYRANCIM GAZETESİNİ 
OKUYABİLECEĞİNİZ 
EN KEYİFLİ MEKANA DAVET EDİYORUZ
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SAKİN ŞEHİR

Tiyatro, seslendirme, 
oyunculuk, yönetmenlik, sesli 
kitap… Devlet Tiyatroları, Ankara 
Sanat Tiyatrosu, şimdi de Çankaya 
Sahne. Büyülü bir süreç. Kimdir 
Mehmet Atay?

Sorunun son kısmından yola 
çıkayım, bu “büyülü süreç” diye 
bir kelime kullanmışsınız. İnsanın 
hayatını erekler, amaçlar, vizyonlar 
kadar tesadüfler de belirliyor. 
Bilemiyorum ne kadar büyülü 
olduğunu. Ama şunu diyebilirim; 
tiyatro hayatım, saydığınız bütün 
mesleklerin dışında her şeyin 
ortasında, merkeze tiyatro oturuyor. 
Bu da biraz tesadüflere bağlı olarak 
gelişmiş bir şey.

Lise yıllarımda biraz haylaz 
bir öğrenciydim ve son sınıfa 
geldiğimde de pek akıllanmış 
sayılmazdım. Biliyorsunuz liselerde 
kol faaliyetleri asılır; işte gazetecilik 
kolu, müzik kolu falan. İşte tiyatro 
kolu da bunlardan bir tanesiydi. Bir 
dedikodu geldi kulağımıza, “geçen 
sene tiyatro kolu çok iyi çalıştı, 
çok iyi de ders asabildi.” Biz de 
tiyatro koluna girelim mi diye 3-5 
arkadaş konuştuk aramızda. Girdik 
tiyatro koluna.

O sene şans eseri, 
öğretmenlerimizin de teşvikiyle 
3 tane oyun oynandı. Bir tanesi 
Şinasi’nin şair evlenmesi, bir tanesi 
Çanakkale ile ilgili bir oyun, birisi 
de Uzak Dünyalar oyunuydu. O 
senelerde; Halk Eğitim Merkezi 
(şimdiki Resim Heykel Müzesi) 3. 
Tiyatro’da Halk Eğitim faaliyetleri 
varmış ve Liselerarası Tiyatro 
Yarışması açtılar. Biz de Ankara 
Atatürk Lisesi olarak – o zaman 
erkek lisesiydi ama son sınıfta kızlar 
da gelmeye başlamıştı. Kızlar, erkekler 
birlikte tiyatro yapabilme şansı elde 
edebildik.- Hasbelkader, liselerarası 
tiyatro yarışmasında “en başarılı 
erkek oyuncu” ödülü aldım. Bu ödül 
hem kanıma girdi, hem de teşvik ve 
tahrik etti. Tiyatro kolunu organize 
eden edebiyat öğretmenimizin 
de teşviki, “konservatuarı 

denemelisin” demesiyle başvurdum 
ve kazandım. Babamın da haberi 
vardı, rahmetliye “ben konservatuar 
imtihanına gireceğim” demiştim, o 
da “olur gir” demişti. Girdim, sonra 
“kazandım” diye gittiğimde yanına, 
-heves gibi düşünmüştü galiba- biraz 
hayal kırıklığına uğradı, birkaç ay 
küstü bana.

İşte böyle tesadüflerle başlayan 
bir süreçtir tiyatro hayatım benim. 
Konservatuara girince de, o lisedeki 
haylaz, hayta, derslerle ilgilenmeyen 
çocuğun yerini, tamamıyla eğitimine, 
tiyatroya kendini adamış bir talebe 
aldı. 24 saatim tiyatro olmaya başladı, 
demek ki severek yapıyormuşum.

Tabii şimdiki gibi aslanın 
ağzında değil tiyatroculuk (1975 
yılı). 5 yıl okuyup mezun olduktan 
1 saat sonra kadrolu Devlet 
Tiyatrosu Sanatçısıyız, o zaman 
öyle bir şansımız vardı. Şimdi 
öyle değil yeni çocuklar için. 

Çok zor geçiriyorlar bu süreci, iş 
bulamıyorlar, Devlet Tiyatrosu’na 
girmek neredeyse imkansız hale 
geldi, çok mezun var. 7.000 tane 
işsiz mezun olduğu söyleniyor 
İstanbul’da.

Bu süreci dolu dolu geçirdiğiniz 
zaman, mezun olduktan sonrasını 
da dolu dolu geçirmeye ve 
tiyatroda üst üste görevler almaya 
başlıyorsunuz. Yan branşlar ilginizi 
çekiyor; seslendirme, dizi/sinema 
oyunculuğu teklifleri de gelmeye 
başlıyor. Ama bunların hepsinin 
merkezinde tiyatro var, eğitim var, 
vizyon var.

Sesli kitap başka bir süreç. 
Önce benim ihtiyaç duyduğum 
bir ürün. İstanbul’a çok sık 
gidiyordum bir dönem ve özgür 
olmak adına arabayla gidiyordum. 
Gittin 6, geldin 6 saat, sürekli 
gözün yolda, boşa giden zaman gibi 
gelmeye başlıyor. Bu, yolda geçen 

zamanın bir şeyle değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünüyorsunuz. 
Dünyada yapılan örnekler var ve 
sesli kitapla (bizim markamız o) 
tanışıyorsunuz. Bizde niye olmasın 
diye araştırdım. O zamana kadar 
münferit bir şeyler yapılmış. 
Genellikle popüler olan isimler, 
o anı değerlendirmek, para 
kazanabilmek için yapmışlar. Adile 
Hanım rahmetli, masal kasetleri 
çıkarmaya başlamış popüler olduğu 
dönemde. Onların her biri de bizim 
için birer sesli kitap.

“Bu nasıl sistemli bir hale 
gelebilir” diye düşünürken 
(şimdiki bir) ortağımla tanıştım. 
O da, çocuklar üzerine sesli kitap 
çıkarmak istiyormuş seri halde. 
Önüme, çocuklar için “okur 
musun” diye çocuk kitapları verdi. 
Dedim ki, “çocuk kitapları için, 
hem sesim ve hem cinsiyetim 
itibariyle –genelde kadın okuyucular 
okur- doğru insan olduğumu 
düşünmüyorum” dedim. 
“Benim de yetişkinler için 
böyle bir projem var, gel ikisini 
evlendirelim” dedik ve evlendirdik, 
2009’dan beri sesli kitap üretiyoruz. 
Şu anda bayağı iyi bir koleksiyonla, 
hem Storytel hem kendi sitemizde 
dinleyicisiyle/okuyucusuyla 
buluşuyor sesli kitaplarımız.

Ben öyle çok hırsı olan, “o’nu 
yapayım, bunu da yapayım” diyen 
biri değilim. Biraz tesadüflerle 
gelişmiştir hayat. Mehmet Atay da 
oluştuysa, o da odur zaten.

Mekan, mahalle, merkezde 
olmak, mekanın geçmişi… Şili 
Meydanı’nda, Ayrancı’da, kentin 
göbeğinde, böylesine tarihi olan 
bir yerin tiyatroya dönüşünü 
sağladınız. Neler söylersiniz?

Buraların çocuğuyum 
zaten. Çocukluğum, gençliğim, 
delikanlılığım hep Esat’ta geçti. 
Buralar da bölgemizdi ve ben de bir 
sinema tutkunuydum o zamanlar. 
Çankaya Sineması da benim çok 
sık geldiğim bir yerdi. Yanında da 
Kilim Pastanesi vardı. Pastanenin 

Semtin göbeğinde –yeniden- kültürel bir mekan:

Ve karşınızda Çankaya Sahne
benim en iyi bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir. (Sokrates)

Çankaya Sineması, Airport Disco, Gazino ve şimdi yeniden Çankaya Sahne. Semt kimliğinin çok 
önemli noktalarından biri olan Paris Caddesi numara 49, yeniden kültür ve sanat mekanına dönüştü. 
Çankaya Sahne’yi geçtiğimiz yıl Eylül ayında açan ekibin başındaki oyuncu ve yönetmen  
Mehmet Atay’la konuştuk.  

Foto: Ayşe Gülkızı

Foto: Ayşe Gülkızı
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kokusunu duymak, kız arkadaşlarımızla buraya 
gelmek falan, bir nostalji yaşıyorsunuz tabii ki. 
Hiç aklıma gelmeyecek bir şeydi, oldu. 2006 
yılında Devlet Tiyatrosu’ndan emekli oldum, 
tercih ettim kendimi biraz özgür hissetmek 
istedim, iyi de oldu.

Burasının kült bir mekan olması 
yanında benim için nostaljik hatıraları var. 
Buraya girdiğim zaman her yerini ayrıntılı 
hatırlayamadım ama localarını, konumunu, 
kapısının arasından perdenin görünümünü 
hatırlayabildiğim için onları yerli yerine 
koyabiliyorum. Burası sinema iken bu kadar 
kalabalık ve hareketli bir yer değildi. Zaten 
buradaki (Şili Meydanı ve onu merkeze alan bölge) 
hareketlilik son 2 yılda oluştu ve birbiri ardına 
işletmeler açılmaya başladı.

Burada birçok şey denenmiş. Eskiden sinema, 
sinemadan sonra bir müddet disko yapılmış, 
sonra gazino yapılmış, bir süre atıl kalmış ve 
ihmal edilmiş. İçindeki kiracı bir süre kira verip 
oturmuş ama hiç bakılmamış binaya. Yıllar sonra 
terk ettiğindeyse tam bir virane olarak kalmış. 
Biraz korkarak girdik. Bir tiyatroyu yapmak 
masraflı bir iş. Neyimiz varsa, varımızı yoğumuzu 
ortaya koyarak, bazı özel zevklerimden feragat 
edip onları da paraya çevirerek, burayı çalışır bir 
tiyatro haline getirdik.

Geçen yıl açıldınız çok iyi oyunlar ve 
aktivitelerle. Ve üzerine pandemi geldi. Neler 
dersiniz; ülke, ekonomi, seyirci, sanatın para 
kıskacı üzerine.

Tabii ki işin başı; seyirci burayı tanıyacak, 
bilecek ki teveccühünü, ilgisini gösterecek. 
Buranın da tanınmaya ihtiyacı var. Bu konuda 
eksiklerimiz olduğu için ancak bu bölgeyi 
besleyecek kadar çalışabildik. Pandemi dolayısıyla 
5 ay kadar faaliyette kalabildik. Çok memnun 
kaldı buraya gelenler, kim geldi ve takip ettiyse 
bir daha gitmedi, hiçbir gösteriyi kaçırmamaya 
başladılar, bu güzeldi.

Manevi tarafını çok iyi düşünerek girdiğimizi 
söyleyemeyeceğim. Çevre öyle besliyor ki insanı, 
buraya gelip kapının önünde durup, burada bir 
sanat mekanının açılmış olması insanların gözünde 
o kadar büyüdü, o kadar taltifle karşılaştık ki, 
burayı canlandırmış olmanın maneviyatını onlar 
sayesinde anlayabildik. Büyük bir iş, önemli bir iş 
yapmış olduğumuzu o zaman anlayabildik.

Farkında değildik, korku çok hakimdi çünkü; 
“Acaba becerebilecek miyiz, acaba yapabilecek 
miyiz, acaba gücümüz yetebilecek mi, bir 
yerde tıkanırsak ne olacak” gibi, endişeler 
taşıyorduk ve hâlâ da taşıyoruz. Pandemi 
sebebiyle birçok tiyatro da, firma da, bütün 
sektörler de ayakta kalma mücadelesi veriyor. 
Ama tiyatroların önemli olan tarafı şu:

Marketinizi burada kaparsınız bir sonraki 
sokakta açabilirsiniz. Market, terzi, kafe açacak 
çok yeriniz vardır. Ama tiyatro yapabileceğiniz 
alan yok, kalmadı. Devlet kurumları da mal 
sahipleri de dahil tiyatrolara hala destek verilmiş 
değil. Eğer tiyatrolar pandemi döneminde destek 
görmez ve kapanırsa bu büyük sanat boşluklarına 
yol açacak, bunların yerini yine marketler, 
otoparklar alacak ve bir daha Türkiye’de sanat 

hayatı kolay kolay tekrar dirilemeyecek. Ya 
çok büyük yatırımlar (kapitalizmin sermayesi) 
girecek işin içine ki o zaman tiyatronun asıl 
özü kayboluyor. Bir tiyatrocu hiçbir zaman 
tiyatrosunu; bir yatırım aracı, zengin olma aracı 
olarak düşünmez. Orayı tiyatro yapabileceği için 
ayakta tutmaya çalışır. Eğer bu alanlar yok olursa, 
Türkiye’de sanat hayatı uzunca bir süre kendine 
gelemeyecek, toparlanamayacak demektir.

“Tiyatronun, canlı ve yüz yüze temasın 
büyüsü… İnsanla temas” desem, neler dersiniz?

Seyircinin sahnedeki kişiyle özdeşleşmesi, 
buluşmasıyla eskiden daha çok karşılaşırdık. 
Şimdi eskisi kadar karşılaşmıyoruz çünkü 
seyirciyi illüzyona sokabilecek, içine alabilecek, 
teknolojik imkanları çok geniş olan sanat yapıtları 
var, sinema bunlardan sadece bir tanesi. Biz 
tiyatroda bu illüzyon üzerine çalışmıyoruz, tiyatro 
bu illüzyonu seyirciye sağlayamaz. Sağlamaya 
çalışırsa komik olur, yapabilmesi için de çok 
büyük prodüksiyonlar haline gelmesi gerekir.

Eskiden turnelerde çok sık rastlardık, oyunda 
kötülük yapan oyuncuyu çıkışta dayak atmak 
isteyen seyirciyle karşılaşırdık. Şimdi öyle değil, 
seyirci oyun olduğunun bilincinde. İşte bizim 
arınma dediğimiz şey, eğer gerçekleştirebiliyorsak 
zaten onu biz burada bir tiyatro yapıtı 
sunabiliyoruz demektir seyirciye. Tiyatroda 
seyirci, sahnedeki oyunun “mış” gibi olduğunu 
bilerek ve kabul ederek oturur koltuğuna. 
Oradaki patlayan silah gerçekten patlamaz, ölen 
gerçekten ölmez, tabanca tahta tabancadır, onu 
kabul eder. Öyle bir şansımız var bizim.

Ayrancım Gazetesi olarak sizinle söyleşmeye 
geldik. Semtin ve kentin kalbi olan bir 
noktadayız. Okuyucularımıza, kent-kentli 
kültürüne, mekanın tarihine ilişkin bize ne 
dersiniz.

Ben sosyolog değilim, bir takım tespitler 
yapamam. Buraların tarihçesi üzerine 
söyleyeceklerim sınırlı. Ama şuradan 
geçen ve buraya gelen seyirciyi biliyorum, 
dokunabildiklerim üzerinden konuşabilirim. 
Buraya geldiği zaman seyirci, kendisinin 
burayla paylaştığı şeyi anlatma ihtiyacı duyuyor. 
“Burası vaktiyle şöyleydi…  Ben burada şöyle 

yapardım… Çocukluğumda bunu yapardım… 
Şurada Kilim Pastanesi vardı, burada Börekçi 
vardı…” Benim de bazen bilmediğim şeyleri 
paylaşıyorlar, paylaşmak istiyor ve içeriyi merak 
ediyor, “Acaba hala aynı duruyor mu” diyor 
çünkü yıllardır buraya girilememiş.

Diskoyken büyük bir kesim girmemiş, ondan 
sonra uzun süre atıl kalmış. Burası kapalı bir 
kapıymış, çukurda, karanlıkta ve kimse buranın 
arkasında –aşağı yukarı- o zaman sinemayken 800 
kişilik, şimdi 500 kişilik bir tiyatro olabileceğine 
ihtimal verememiş. Önünden geçmiş ama 
burası karanlık bir kapıymış. Belli bir yaş grubu 
“Evet ben burada bir şeyler yaşadım onu 
görmek istiyorum” diyor. Belli bir yaş grubu 
ise “Burası karanlık bir kutuydu, neresi ne 
olmuş burası, burada tiyatro mu olur” diye 
merak edip giriyor. Bunun arkasında bu kadar 
büyük bir şey olabileceğini aklı hafzalası almıyor. 
“Burada ne varmış, böyle bir yer var mıymış, 
nasıl, neymiş” diyor. Airport zamanında, 
diskoya giden bazı çocuklar, “burası bizim 
için Airport’tu” diyor, onlar da ayrı bir nostalji 
yaşıyor. Arkadaşlarıyla geldiler eğlendiler, aradan 
15-20 yıl geçti ve 20 yıl önce bir genç olarak gelip 
eğlendikleri mekanlar 40-50 yaşlarındaki insanlar 
için yine bir nostalji kaynağı oldu.

Son söz yerine…
Bu muhitler birbirinden çok farklı değildir. 

Bir zamanlar bir Esat çocuğu olarak, bir zamanlar 
Ayrancı’da yaşamış biri olarak, Ayrancı’da 30 
senede 3 tane seslendirme stüdyosu açmış olarak 
burada özel bir hikayemiz var.

Cinnah’ta başlar bizim öykümüz, Mesnevi’de 
devam eder, Hoşdere’de sürer ve şimdi buradayız. 
Sağlam bir öykümüz var Ayrancı’da.

Burası bence tescil edilecek, kültürel sit 
ilan edilecek bir yer/yapı. Ankara’nın kült 
mekanlarından bir tanesi. Ben devlet olsam, 
Kültür Bakanlığı olsam önce buraya ben sahip 
çıkardım. Maalesef bu tip şeyler olmuyor, ya en 
son sıraya atılıyor ya da hiç ilgilenilmiyor. 

Ve Ayrancılılara seslenmek istersek, 
Ayrancılılara diyoruz ki;

“Gelin ve mekanınıza sahip çıkın. Gelin 
gidin, oturun, çay için, oyunlarımızı seyredin. 
Bizi yönlendirin, isteklerinizi söyleyin.”

Bir terslik olmazsa 19 Eylül’de “Geçmiş 
zaman olur ki” isimli -benim talebelerim olan- 
Kulis Sanat Oyuncuları’nın oyunuyla başlıyoruz. 
Bahçelievler’de 7-8 senedir inatla tiyatro yapmaya 
çalışan ve tiyatro aşkıyla dolu çocuklar. Pandemi 
sürecinde hem sahneleri çok küçük hem oynama 
imkanları yok artık, oynasalar da anlamlı 
olmayacak kendini kurtaramayacak oyun. Onlarla 
bir işbirliğine gittik. Ben onlara “buyrunuz 
paylaşalım” dedim ve oynayabilecekleri bir alan 
yarattım, onlar da bana genç enerjileriyle destek 
verecekler, benim de öyle bir desteğe ihtiyacım 
var. Bu işbirliği bizi ayakta tutar diye düşündük 
ve bir işbirliğine gittik. Eylül ayı içinde 4 oyun 
oynayacak, hepsi talebelerimin oyunları.

Dürrenmatt’ın “Uyarca”sı, kısmetse 4 Ekim’de 
prömiyerini yapacak. O Çankaya Sahne’nin 
oyunu. Bekliyoruz.

(web s i tes i :  cankayasahne.com)

Foto: Tanju Gündüzalp
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“Şehir Planlama Aracı Olarak Ekosistem Hizmetleri: Çankaya İlçesi Örneği” kitabı yayınlandı

KÜBRA 
CEVİZ 
SANALAN
@kbrcvz

DOĞANIN SESİ

Ayrancı semtinin ekosistem hizmetleri

Ayrancı mahallesinin güneyinde konumlanan 
Dikmen Vadisi, etrafını soğutan bir vaha 

gibi. Mahallede kişi başına rekreasyon alanı 
miktarı 3 m2’nin biraz üzerinde.

Aziziye mahallesindeki Portakal Çiçeği Parkı 
mahallenin yerel iklimin düzenlenmesi hizmeti 
performansını çok artırıyor. Özellikle Kuzgun 

Sokak’taki bahçeler, yeşil yol şeridi ve Rus 
Büyükelçiliği bahçesi bu etkiyi genişletiyor. 
Kişi başına düşen rekreasyon alanı 5 m2’nin 

altında.

Ekosistem hizmetlerinin en düşük olduğu 
mahalle Güvenevler mahallesi. Yoğun 

yerleşim dokusuna sahip mahallede küçük 
cep parkları ve kısıtlı büyüklükteki konut 
bahçelerindeki ağaçlar dışında hizmet 

sağlayıcı bulunmuyor. Kişi başına düşen 
rekreasyon alanı 1 m2’nin altında.

Güzeltepe mahallesinin batısındaki Dikmen 
Vadisi, mahallede ekosistem hizmetlerine en 
büyük katkıyı sağlayan yeşil alan. Mahallede 
kişi başına düşen rekreasyon alanı 13 m2 ile 

semtteki en yüksek miktar.

Remzi Oğuz Arık mahallesinde hizmet 
sağlayıcı başlıca unsurlar büyükelçilik 

konutlarının bahçeleri. Ancak rekreasyon 
anlamında faydalanmak mümkün değil. 

Mahallede kişi başına düşen rekreasyon alanı 
2 m2’nin biraz üzerinde.

Doğa Koruma Merkezi (DKM) 

olarak, Doğa ve Şehirler Projesi 

kapsamında yayımladığımız “Şehir 

Planlama Aracı Olarak Ekosistem 

Hizmetleri: Çankaya İlçesi Örneği” 

kitabıyla yaşadığımız ilçedeki 

ekosistem hizmetlerinin neler 

olduğunu haritalama yöntemiyle 

ortaya koyup değerlendirmeye 

çalıştık. Yöneticiler için yeşil altyapı 

ve doğa tabanlı çözümleri dikkate 

alan önerilerde bulunduk, ekosistem 

hizmetlerinden en verimli biçimde nasıl 

faydalanılabileceğine ve bu hizmetlerin 

devamlılığının sağlanabilmesine 

yönelik örneklere değindik. T.C 

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 

Başkanlığı tarafından koordine edilen 

Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum 

Diyaloğu-V Hibe Programı (CSD-V) 

çerçevesinde desteklenen projenin 

bu çalışmasına çok sayıda uzman ve 

Çankayalı katkı verdi.

Özellikle yerel yönetimlerin 

ekosistem hizmeti bakış açısıyla 

haritalara “mahalle ölçeğinde” tekrar 

bakmalarına ve bu yaklaşımla uzun 

vadede, kent ve kentli sağlığı için 

maliyeti daha düşük çözümlerle 

kentin sorunlarını ele almalarına katkı 

sağlayacağını düşündüğümüz kitapta, 

kentte yaşayanlar, yani sivil toplum 

ya da vatandaş için de hem gündelik 

uygulama hem de yerel demokraside 

talep mekanizmasını işletirken 

kullanabileceği öneriler ve bilgiler 

mevcut.

Çankayalı’nın “mahalleden” 

sorunun kaynağına bakabilmesini 

sağlayacak ve aynı zamanda yaşadığı 

mahallede ya da semtinde hangi 

ekosistemin olduğunu ve onun 

sunduğu hizmetleri fark edeceği, 

bu bilgi ile ekosistemi koruma, 

sürdürülebilir kılma ve belki de 

çoğaltmak için bir takım faaliyetler 

yapabileceği bir kaynak oluşturmuş 

olduk. Çankaya daha önce bu 

uygulamaları yapan, deneyen ve 

iş birliğine açık ve aynı zamanda 

Türkiye’nin en büyük ilçesi olarak 

hem bahsettiğimiz sorunlarla en çok 

mücadele eden hem de uygulamalarıyla 

“ilçe ölçeğinde” Türkiye’ye örnek 

olmaya aday bir belediye. Bu nedenle 

çalışmamızı Çankaya’da yaptık. Aynı 

zamanda DKM olarak Çankayalı 

olmamız bizim bu çalışma için daha 

fazla heyecanlanmamıza neden oldu.

Çalışmanın Ayrancı semti özelinde 

öne çıkan hizmetler durumu ise şöyle: 

Yapılaşmanın yoğunlaştığı Ayrancı, 

Emek, Öveçler ve Mustafa Kemal 

mahalleleri ilçenin alt rakımlarında yer 

almaları nedeniyle sel-taşkın riskinin 

yüksek çıktığı ve önleme hizmeti 

sunacak doğal alanların bulunmadığı 

yerler.

Dikmen Vadisi örneği ise özellikle 

vadilerdeki yeşil alanların soğutma 

etkisinin ne denli güçlü olduğunu 

çalışmamızda ortaya koyuyor. Vadi 

tabanında yer yer açığa çıkan mevsimsel 

akarsular, geniş taç yapan yaşlı ağaçların 

varlığı Dikmen Vadisi’ni her bir hizmet 

için ayrı ayrı ön plana çıkarıyor. Doğal 

alanlar ve kentsel yeşil alanlar tarafından 

sağlanan yerel iklimin düzenlenmesi 

(yaz aylarında yüzey sıcaklığının 

düşürülmesi, ısı adalarının oluşmasının 

engellenmesi) hizmetinin mahallelerde 

nasıl değiştiğine baktığımızda da; yaz 

aylarında hissedilen yüzey sıcaklığının 

ilçe ortalamasının altında olduğu 

mahalleler arasında Ayrancı semti de 

öne çıkıyor.

Mahallelerin yüzey sıcaklık değeri 

ile barındırdıkları yeşil alan veya 

doğal alan miktarı arasında güçlü bir 

ilişki bulunuyor. Ayrancı semtinin 

vadiye yakınlığı, konut bahçelerindeki 

vejetasyon, bu hizmetin öne çıkmasına 

sebep olan etkenler. Örneğin, benzer 

geçmişlere sahip Seyrantepe ve 

Ayrancı mahalleleri arasındaki ısı farkı 

apartman bahçelerinin büyüklükleri 

ve ağaç varlıkları ile ilişkili. Ayrancı 

semtinde kentsel dönüşüm ile 

yapılaşmanın yoğunlaşması bu dengeyi 

bozmaya sebep olabilir. Bu nedenle 

konut bahçelerinin hava temizleme 

hizmetindeki rolü güçlendirilmeli, 

bahçelerin geçirimsiz yüzeylerle 

kaplanmasına izin verilmemeli. İmar 

yönetmeliğindeki bina/ağaç adedi 

hesabı yeniden gözden geçirilmeli, 

konut bahçeleri ve buraların kentsel 

dönüşüm çalışmalarında ağaç varlığının 

korunması ilkesi önemsenmeli. Mevcut 

ağaçların korunması ve yeni yapılacak 

binalarda yeşil çatılar teşvik edilmeli. 

Eski binalar ise vergi düzenlemeleri 

ve diğer teşvik mekanizmalarıyla 

özendirilebilir. Yine özellikle yoğun 

yapısal dokuda yeşil alan yaratmanın 

mümkün olmadığı eski mahalleler için 

yeşil çatılar ve yol ağaçlandırmaları 

çözüm sunuyor. Karbon tutum 

hizmetinin daha iyi haritalanabilmesi 

için de kent/ilçe (ve mahalle) ölçeğinde 

“ağaç veri tabanının” oluşturulması 

gerekli. Kısa vadede en azından bitkisel 

envanter kayıt altına alınmalı.

Ayrancı ve Güzeltepe mahallesi ile 

bitişik olan Dikmen Vadisi ekosistem 

hizmetlerinden; rekreasyon hizmeti, 

vadi sistemi ile hava kirliliğinin 

azaltılması, soğutma işlevi ile şehrin 

kliması ve dahası bizim dışımızda pek 

çok canlıya habitat sağlıyor. Bu alanın, 

tıpkı diğer vadi sistemleri gibi hem 

Çankayalı hem de Ankara için ne kadar 

önemli olduğu bir kez daha görülüyor.

Son olarak; Ayrancı semti hem 

yapı yoğunluğu hem de ilçenin alt 

rakımlarında yer alması nedeniyle 

sel ve taşkın riskinin yüksek 

olduğu bir bölge. Sel taşkın önleme 

hizmetinin geliştirilmesi gereken 

mahallelerde yeşil ve/veya mavi 

altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. 

Örneğin, riskli bölgelerde geçirimsiz 

yüzeylerin miktarı azaltılmalı, park 

ve rekreasyon alanlarında yapısal 

donatı elemanlarının kullanımı 

sınırlandırılmalı ve bu alanlarda su 

drenajını kolaylaştıracak uygulamalar 

geliştirilmeli. Çatı bahçeleri, yağmur 

bahçeleri gibi uygulamaların bu 

alanlarda teşvik edilmesi sorunun 

çözümüne katkı sunabilir.
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Saksağan (Pica pica)
Ötücü kuşlar takımının kargagiller ailesine 

ait bir kuştur. Oldukça iri olan bu kuş, 
menekşe, parlak yeşil ve siyah-beyaz renkleri 
ile uzun kuyruğuyla hemen ayırdedilir. 
Üreme dönemi dışında sosyal bir kuştur; 
beslenme zamanlarında birlikte yiyecek ararlar. 
Bölgelerini diğer türlerden birlikte korurlar. 

Dünyanın en zeki hayvanları arasında 
yer alır. Aynadaki görüntünün kendisine 
ait olduğunun ayrımına varan, nadir sayıda 
“memeli olmayan” türlerden biridir. Doğu 
Asya kültüründe şans getirdiği inancı 
vardır. Kore’nin ulusal sembollerinden 
biridir; Seongnam FC adlı futbol takımının 
amblemidir. Saksağan, hırsızlıkla anılan bir 
kuştur; çevresinde gördüğü parlak ve metal 
eşyaları çalarak yuvasına götürür. Gioachino 
Rossini’nin “Hırsız Saksağan” adlı operası, 
bir saksağanın gümüş bir kaşık çalmasıyla 
başlayan ve baş kahramanı hırsızlıktan idam 
edilme noktasına kadar sürükleyen bir dizi 
olayı anlatır (Neyse ki opera mutlu sonla 
bitiyor.) Son olarak, saksağan denince akla 
ilk gelen “dam üstünde saksağan vur beline 
kazmayı” deyimine değinelim. Bazı kaynaklara 
göre bu deyimin aslı: “dal üstünde saksağan, vur 
beline baltayı”dır. Baltayı vurduğumuz yer ise 
saksağanın beli değil; ağacın gövdesi. Bu deyim 
aslında, “bir kötülüğü önlemek için fedakarlık 
yapmak gerekir” anlamına geliyor. Saksağan, 
ağaçlara yuvalayan ve üreme döneminde 
oldukça gürültü yapan bir kuş. Deyim aslında, 
saksağan kuşunun yuvalayıp çoğalmasını 
önlemek için, “dalda saksağan mı gördün, ormanı 
korumak için ağacı feda et.” diyor. Ancak bir 
şekilde dal, dam kelimesine dönüşmüş; balta da 
kazma olmuş. Bugün de artık konuyla uzaktan 
yakından ilgisi olmayan yersiz, saçma bir söz 
duyduğumuzda “dam üstünde saksağan, vur beline 
kazmayı” diyoruz. 

Ayrancı semtinin kuşları-4

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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Ev Serçesi (Passer domesticus)
Ötücü kuşlar takımınında yer alan serçe 

en aşina olduğumuz kuşların başında geliyor. 
Bilimsel adındaki Passer, Latince “küçük” 
demek, domesticus ise “ev” anlamına geliyor. 
Ev serçesinin anavatanı Avrasya ve Kuzey 
Afrika’dır. Güney Amerika dışında dünyanın 
hemen her yerine götürülmüştür. İlk kez 
1852’de New York’un Brooklyn semtinde bir 
mezarlığa getirilen ev serçesi, yüz yıl geçmeden 
bütün kıtaya yayılmış. 

Erkeği ve dişisi birbirlerinden kolayca 
ayırdedilir; erkeklerin siyah bir önlüğü, yan 
tarafları kestane rengi olan gri bir tacı ve beyaz 
yanakları vardır. Koloniler halinde yuva yapan 
sosyal kuşlardır; yemlenme, tüneme, kum ve 
su banyosu gibi aktiviteleri gruplar halinde 
gerçekleştirirler. Üreme sezonu boyunca çok 
sık çiftleşirler; bu nedenle geçmişi Roma 
dönemine kadar uzanan, yumurtalarının 
afrodizyak etkisine sahip olduğu yönünde 
yanlış bir kanı vardır. Serçeler, yine bu 
özelliklerinden dolayı antik Yunan’da “şehvete 
düşkün” olarak tanımlanıp, aşk tanrıçası Afrodit 
ile özdeşleştirilmiş. Bu türde dişiler baskın 
yapıdadır; üreme döneminde erkek bireyler 
için kavgaya tutuştukları olur. Genellikle tek 
eşlidirler ancak bilimsel çalışmalar, dişinin 
de erkeğin de kaçamaklar yaptığını tespit 
etmiş. İngilizce’de “hedefe odaklan” anlamında 
“gözünü serçeden ayırma” deyimi kullanılır.

Ayrancı semtinin kuşlarında 
bu ay saksağan, leş kargası 

ve serçe var.  Önümüzdeki ay 
ise semtimizde görülebilecek 
kuşlardan olan saka ve 
bülbülü, kafes kuşçuluğu 
fanatiklerinin perspektifinden 
anlatacağım.

Leş kargası (Corvus corone)
Kargagiller ailesinden bir başka kuş türü 

olan leş kargası, batı Avrupa ve doğu Asya’da 
bulunur. Baş, boyun ve göğsünün üst kısmı 
siyah, ense, sırt ve karnı gri renktedir. Uçarken 
akrobatik performans sergiler. Saksağan gibi, 
leş kargası da bilimsel deneylerle yüksek zekaya 
sahip olduğu kanıtlanmış türlerden biridir. 
Davranış biyologları zaten kargalara “Kanatlı 
primatlar” demektedir. Hemen hemen herşeyi 
yer; solucandan keneye kadar çeşitli hayvanlar, 
leşler, tohumlar, meyveler ve gıda artıklarıyla 
beslenir. 

Ayrancı semtinin sokaklarında onu kedi 
maması kaplarının etrafında görebilirsiniz. 
Yuva yapmayıp yumurtalarını başka 
kuşların yuvalarına bırakan, bu nedenle 
de “yuva paraziti” olarak tanımlanan tepeli 
gugukkuşunun iki numaralı yuva tercihi 
leş kargasınınkidir; birinci tercihi saksağan 
yuvasıdır. Leş kargası, Danimarka’ya bağlı 
Faroe adalarının folklöründe yer alır. 
İnanışa göre, bir bakire kadın, 2 Şubat 
sabahı (Hristiyanların Candlemas olarak 
adlandırdıkları gün) bir leş kargasına önce 
bir taş, sonra bir kemik sonra da bir tutam 
torf toprağı attığında, leş kargası denize 
doğru uçarsa, kadın bir yabancı ile evlenecek 
demektir. Leş kargası uçup bir eve ya da 
tarlaya konarsa, kadın o yöreden biriyle 
evlenecektir ama kuş hiç uçmazsa, bu, kadın 
hiç evlenemeyecek anlamına gelir.

Foto: David Chapman Foto: Ahmet Karataş



Yapımı bir yılan hikayesine dönen 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni 

konser salonu 29 Ekim 2020’de özel bir konserle 
açılıyor. Yeni salon Türkiye'nin ilk üzüm bağı oturma 
düzenine sahip konser salonu olma unvanını taşıyor. 
Bu oturma düzeni artık modern konser salonu 
mimarisinde norm olmuş durumda. Tarihteki ilk 
örneği 1963’te açılan Berlin Filarmoni Salonu’dur.
Yumurta şekilli iki konser salonundan oluşan yapının 
büyük olanı 2,012 kişilik, küçük olanı ise 500 kişiliktir.
1992’den bugüne 28 yıllık bir hikaye

CSO'ya yeni salon yapılması düşüncesi Turgut 
Özal'ın cumhurbaşkanlığına kadar uzanıyor. 
Cumhurbaşkanı Özal davetli olduğu CSO binasına 
kalabalıktan giremeyince 1992'de yeni bir salon için 
mimari yarışma açılmıştı.

Özal'a, yapılan “en iyi akustikli salon Leipzig'deki 
Gewandhaus'dur” önerisi üzerine bu salonun 
“aynısının yapılması”nı istemiştir. Bu talimatla 
hazırlanan 3 mimari projeden biri seçilmiş fakat 
Mimarlar Odası'nın “ulusal yarışma açılması” 
yönündeki baskısıyla 1992 yılında bir ulusal 
proje yarışması açılmıştır. Jüri başkanlığını Doğan 

Tekeli’nin, danışmanlığını CSO'nun o zamanki 1. şefi 
Gürer Aykal’ın yaptığı yarışmayı mimarlar Semra ve 

Özcan Uygur’un projesi kazandı.
Otopark binası, koro binası, CSO sanatçı 

çalışma ve prova bölümlerinin bulunduğu proje 
iki salondan oluşuyor. Üstü cam olarak tasarlanan 
fuaye ise Ankara Kalesi ve Anıtkabir arasındaki 
çizgi üzerinde konumlanıyor. 1995'de inşaatın 
sadece kapalı otopark ile koro bölümünün ihalesi 

yapıldı. 1997'de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel temeli attı. İnşaata her yıl düzenli ödenek 
ayrılmadığı için zamanla inşaat alanına su doldu, 
kurbağalar yaşamaya başladı. Yıllar içerisinde 
sürüncemeye bırakılan inşaatın akibeti Ankaralılar 
için bir şehir efsanesine dönüştü. Sonunda 2019'un 
sonbaharında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
yeni sezon açılışı için hazırlık yaparken konuyu 
Cumhurbaşkanı'na doğrudan anlatma olanağı 
buldu. Cumhurbaşkanının talimatıyla binanın 
açılışının 29 Ekim 2020'e yetiştirilmesi için inşaat 
hızlandırıldı. CSO’nun boşalttığı 1961 tarihli eski 
konser salonuna ise Devlet Çoksesli Korosu’nun 
taşınması bekleniyor

29 Ekim 2020'de Cumhurbaşkanı ve resmî 
protokolun katılacağı mesafeli açılışta, CSO'nun 1. 
Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde Güher-

Süher Pekinel kardeşlerin konseri ile açılacak. 
30 Ekim'de de yeni sezon açılışının halka, kendi 
dinleyicisine yapması bekleniyor.

CSO’nun yaylılarından bir grup, açık alanda 
inşaatta çalışan işçilere, şef Cemi’i Can Deliorman 
yönetiminde bir teşekkür konseri verdi. CSO 
sanatçıları başlarında baret ve üzerlerindeki işçi 
yelekleriyle “Biz de bu binanın emekçileriyiz” 
mesajını verdi. Konserde Mozart’ın Küçük Bir Gece 
Müziği başlıklı eserini seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni konser salonu 29 Ekim 2020’de özel bir konserle açılıyor

28 yıllık senfoni bitiyor

31. Ankara Film Festivali’nden seyirciyle mesafeli buluşma
İlkbahar ve yazı evlerimizde geçirdiğimiz bir 

pandemi döneminin sonunda Eylül ayı içimizdeki 
tanıdık duygulardan birini geri getirdi. 

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın 
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile düzenlediği 
Ankara Uluslararası Film Festivali 31. kez 
3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında seyircisi ile 
buluştu. Festival yönetimi pandemi koşullarına 
rağmen güncel filmlerin gözümüzün önünden 
yitip gitmesine, kültürel paylaşımın durmasına 
ve kısacası yaşama ara verilmesine izin vermek 
istemedi ve bu koşullarda alınabilecek en doğru 
önlemleri uygulayabilmek için festivale bir 
pandemi bilim kurulu atadı. Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Esin Şenol’un bilimsel danışmanlığında 

ve vakıf yönetim kurulu üyesi psikiyatri uzmanı 
Prof. Dr. Selçuk Candansayar’ın eşliğinde Sağlık 
Bakanlığı'nın önlemlerini gözeten düzenlemeler 
festival boyunca uygulandı. Filmlerin gösterildiği 
Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda salonların 
dışarıya açılan kapılarıyla dışarıdan temiz hava 
almaları sağlandı, seans girişlerinde temassız ateş 
ölçer kullanıldı, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 
%60 kapasite festivalde %50'ye indirildi, 
seyirciler koltuklara aralıklı oturdu ve koltuklarda 
tek kullanımlık örtüler kullanıldı ve -aslında her 
festivalde olduğu gibi- filmlerde ara verilmedi ve 
seans aralarında salonlara 1 saat ek havalandırma 
ve dezenfeksiyon uygulandı. Cer Modern 
açık kısmında 3 Eylül’de  Ünsal Ünlü’nün 
sunuculuğunda gerçekleşen açılış ile Aziz Nesin 

Emek Ödülü Şerif Sezer’e, Sanat Çınarı Ödülü 
Tamer Levent’e ve Kitle İletişim Ödülü Başka 
Sinema’ya verildi.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda “Bilmemek” 
filmi En İyi Film seçildi. En İyi Yönetmen Ödülü  
“Topal Şükran’ın Maceraları” filmiyle Onur 
Ünlü’ye verildi. En İyi Erkek Oyuncu ödülü 
“Uzun Zaman Önce” filmindeki performansıyla 
Serdar Orçin’e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 
“Aşk, Büyü Vs.”deki performansıyla Selen Uçer’e 
verildi. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin 
Ankara temalı kısa ve belgesel film üretimini 
özendirmek amacıyla bu yıl ilkini verdiği  
VEKAM Özel Ödülü’nü, Yasin Semiz’in “Asfaltın 
Altında Dereler Var!” filmi kazandı. Dikkat ve 
özen ile sanattan uzak kalmadan da çözüm vardır!

ZEYNEP BÜKER

Fotoğraflar: Yusuf Özer


