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herkesin bir komşuya ihtiyacı var
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Başkentin bitmeyen amblem öyküsü
Bir kentin amblemine kim karar verir?

AYKUT
Eski Anadolu uygarlıklarından Hattilere ait bir eser olan “Hitit Güneşi”,
ALYANAK
1973’te, Vedat Dalokay’ın Belediye Başkanlığı döneminde Ankara’nın
ALİ İHSAN ilk amblemi olarak seçildi. O günden bugüne elli yıldır Ankara’nın
BAŞGÜL
amblemi üzerine kopartılan fırtınalar, bir başkentin kendisini temsil
6
edecek amblemden yoksun kalmasına kadar getirmiştir süreci.
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Hey Ankara!.. Sana sağlam bi’ logo lazım Ankara’nın

Milka’sı
T

CÜNEYT
ÖZYER

4
Ankara’nın bir kurum tarafından resmi olarak
kullanmakta olan logosu yok. Ankara’ya kurumsal
kimliği ile özdeş bir logo tasarlamaya mecburuz
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Kadim Hitit ambleminden
Prof.Dr. Ali Cengizkan’la
yeni hanedan armasına Ankara amblemi
AYDAN BALAMİR
Amblem kent kimliğinin simgeleşmiş işaretidir. Ankara
ambleminin yerel yöneticilerin keyfi uygulamalarına ve kişisel
çıkarlarına alet edilmemiş, grafik nitelikleriyle tematik ve estetik
yeterlilikte, içerdiği anlamlarla da kapsayıcı ve bütünleştirici
5
özelliklere sahip olmasını beklemek yanlış olmaz.

üzerine
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BMM’nin neredeyse tam
karşısında, sefarethanelerin
yakınındaki bir konumda, büyükçe
bir bahçe içerisinde konumlanan
bu iki katlı, farklı geometrik
formların bir arada kullanıldığı,
özellikle de silindirik kütlesi, bol
pencereleri ve teraslarıyla dikkat
çeken, kim tarafından tasarlandığı
konusu bir muamma betonarme
karkas Ankara Villası, 1929’larda
inşaa edilmişti. 1955’ten sonra
uzun yıllar boş kalan bina, 1972
yılında pastane ve kokteyl salonu
olarak hizmete açıldı. 1993 yılında
da bir gecede yıkıldı.

ayrancım
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ski ve zengin bir tarihe sahip
olan Ankara, 1923 yılında
başkent oluşunun ardından ilan
edilen cumhuriyetle birlikte hızlı
bir gelişim sürecine girdi. Buna
bağlı olarak Ankara’nın kamusal
ve devlet binalarının bir an önce
planlanması ve diğer şehirlere
örnek olması önemliydi. Ankara’da
yapılan çoğu bina, apartman hem
cumhuriyet tarihini yansıtır hem
de tarihin izlerini, gelişimini taşır.
Arkitera ve sözlü tarih bilgilerini
özetleyecek olursak; cumhuriyetin
ilk yıllarında kent planlaması ve
düzenli yapılar için yarışmalar
düzenleniyordu. ‘Yenişehir’in
biçimlenmesinde 1924 tarihli
Lörcher Planı belirleyici rol oynadı.
Yenişehir’deki su, kanalizasyon ve
elektrik gibi altyapı çalışmalarına
başlanması, bugün Kızılay’a biçim
veren Kızılay Meydanı, Sıhhiye
Meydanı, Zafer, Millet, Ulus, Lozan,
Tandoğan gibi meydan ve akslar

Mimari bellek: Yonca Apartmanı
Çoğumuz “Ankara Apartmanları’’ ifadesini duymuştur. Birçok binanın, apartmanın tarihin
izlerini taşıdığı, önemli mimarların eserlerini barındıran Ankara’da bu özel yapılardan biri de
Yonca Apartmanı.
Lörcher Planı ile tasarlanmıştı.
1927 yılında yapılan yarışmayı
ise Alman şehir plancısı Herman
Jansen’in hazırladığı plan kazandı.
Jansen’in hazırladığı “Ankara İmar
Planı” 1932 yılında onaylanarak
yürürlüğe girdi. Ülkede planlama
pratiği içerisinde de önemli bir
yere sahip olan Jansen Planı’nın,
kentin dokusunu biçimlendirdiği
görülür. Bu plana göre, ticari
merkez Ulus’ta, yönetim merkezi
Yenişehir’de olacaktır.
50’li yıllardan sonra Küçükesat,
Seyranbağları, Gaziosmanpaşa,
Kavaklıdere, Ayrancı gibi semtlerin
gelişmesi Çankaya’yı giderek önemli
bir ilçe durumuna getirdi; Kızılay,
Ankara’nın merkezi haline gelirken,
Tunalı Hilmi Caddesi, Ziya Gökalp
Bulvarı ve GMK Bulvarı merkezi
nitelikleriyle önem kazandı.
Tüm bu planlamaların yanında
dönemin önemli mimarları,
modern ve geleneksel mimariyi

Bina, girişi ile hemen dikkat çekiyor. Alışılmışın
dışında mimar, posta kutularını dışarıda, otoparkı
ayıran taş duvar içine gömme kutular olarak
tasarlamış.

Bina, o yıllarda sık rastladığımız
kolon ile taşıtılan katın, hem otopark
olarak kullanılarak yerden, bina
oturumundan tasarruf edildiğini hem
de kütle boşluk ilişkisini görüyoruz.

SAYI:10 ŞUBAT 2021

yansıtan birçok apartmana
Ankara’da imza atmıştır. Ara
sokaklarda gezerken, özellikle
Ayrancı civarlarında, kentsel
dönüşüm nedeniyle yıkılması
an meselesi olan mimari
açıdan değerli, farklı hikayeleri
barındıran, bağımsız birçok bina
görmemiz mümkün.
Gerçekten de tarihin izlerini
taşıyan bu binalardan bir tanesi
de Gerede Sokağında bulunan,
sürekli önünden geçtiğim ve
hep dikkatimi çeken Yonca
Apartmanı. İlginç bir şekilde her
geçişimde bu binayı sorgulardım:
Nasıl bir bina, neden ön
cephesinde başka bir girişi var, taş
duvarı neden yapmışlar? Meğer
hiçbiri tesadüf değilmiş.

Mimarıyla komşu apartman
Kütle kompozisyonu mimari
detayları ile önemli bir yapı olan
Yonca Apartmanı, 1965 yılında
Yüksek Mühendis Mimar Orhan

Bina zemin kat ve üst katlar ile olan ilişkisi. Zemin kat
ön cephede devam ediyor. Ve üst katlar kolonlar ile
taşıtılarak saçak görevi görüyor.

Yonca Apartmanı’nın dış cepheleri
son derece sade ve yalındır.
Cephelere hareketlilik katan en
önemli unsurlar balkonlar ve
balkonların korkuluk demirleridir.
Mimar, zemin kat ön cephede bu
demirleri yoğun kullanmıştır.

Turaman tarafından tasarlandı.
Bodrum kat, zemin kat ve üç
normal kat olmak üzere toplam
beş katlı. Apartmanın iç mekânları,
tıpkı dış cephesi gibi ele alınıyor;
sade, kullanışlı ve tekrar eden
elemanlar. Apartman sakinleri,
yapının onlar için de önemli,
değerli ve olduğu gibi korunması
gerektiği görüşündeler. Geçen
aylarda vefat eden apartmanın
mimarı Orhan Turaman’la yıllarca
komşu olmaları da binanın ruhunun
bunca zamandır korunmasına etkisi
olmuş, tıpkı evinin önündeki bahçesi
gibi. Yonca Apartmanı hakkında,
‘Sivil Mimari Bellek’ başta olmak
üzere, çeşitli araştırma yazıları da var.
Dilerim ki bu ve buna benzer yapılar
tarihten silinmez ve her önünden
geçtiğimizde değerlerini görüp şu
anki yapay binalarla olan farkını
anlarız. Şimdi apartmanı çektiğim
fotoğraflarla birlikte bir de benden
dinleyin:

Binanın zemin kat dairesinin ön cepheden ayrı
bir girişi var. Mimar burayı müstakil bahçeli bir
ev olarak tasarlamış. Taş oturum üzerine ahşap
pergola ile aidiyeti farklı bir bakış açısı ile yansıtmış.

Ve binanın giriş cephesinde
devam eden cam cephe; merdiven
boşluğu boyunca devam ediyor
ve apartmanın aydınlık kalmasını
sağlıyor. İki farklı kütleden oluşan
apartman birleşiminde de önemli bir
rol oynuyor.

İçeriden Görüntü

ayrancım
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Prof.Dr. Ali Cengizkan’la

Ankara amblemi üzerine

Kentler için amblemi nedir, neyi ifade eder?
Kentler için amblem, tarih boyunca önemli
olagelmiştir. Adı üzerinde, o kenti temsil eden;
onu ötekilerden, yüzlerce öteki kentten ayıran
bir simgedir amblem. Kentin ismi yerine hızla
geçebilen bir işaret, bir imge, bir resim, bir
imdir amblem. Böyle olunca da hem birbirini
izleyen dönemlerde değişmemesi, yani kalıcı
olması; ama hem de doğru imajın, doğru
işaretin bulunması için varolan arayışın sürgit
devam etmesi nedeniyle de kendi içinde
niteliğiyle ilgili arayışın varolması zorunludur.
Amblem kalıcıdır, temsiliyeti güçlüdür; onu
görünce kent aklımıza gelir.
Günümüzde ise kentlerin amblemleri,
kente ait olan her etkinlikte, izlencede, aidiyet
bildiren her durumda kullanılan işaretlerdir.
Kurumun binası ve kapısından yazışmalarına,
kurumun gazete ve yayınlarından medyatv ortamlarına, verdiği ödüllerden ve ödül
andaçlarından sokaktaki otobüs ve kıyısındaki
vapur iskelelerine, artık orta boy kentlerde
bile önemi ortaya çıkan ‘kent işletmeleri’nden
elektrik direklerine-kanal kapaklarına varıncaya
kadar belli bileşik kaplar disiplini içinde
kullanım alanı bulur amblemler... Ancak ilginç
biçimde, paradoksal olarak, amblem kullanım
adaplarıyla kentler ergin olup olmadıklarını,
sığ olup olmadıklarını, olgun ve erdemli olup
olmadıklarını da, farketsinler farketmesinler,
bütün dünya âleme kanıtlarlar. Burada
‘dünya âlem’ derken yalnızca bir deyimi
kullanmadığımın farkındayım. Bugün ‘dünya
alem’ çok küçülmüştür; yalnızca ‘kardeş şehirler’
değil, dünyanın bir köşesinde ne yaptığınızı
dünyanın bütün kentlerindeki hemşehriler,
bir anda görürler. Bu ‘yeryüzü vatandaşlığı’
kavramı, ‘modernite’nin fark etmeden üzerinde
çalıştığı evrenselciliğin 2021 yılındaki zorunlu
tezahürüdür, ortaya çıkışı-belirlenimidir.
Ankara’nın amblemi nasıl oluştu? Hitit
Güneşi neden seçilmiştir?
Bir mimarlık tarihçisi ve tasarım eğitimcisi
olarak, bu tarihin ayrıntılarına sahip değilim;

ancak 1970’li yıllarda, takriben 1973’ten
başlayarak Belediye Başkanı Vedat Dalokay
zamanında kullanılmaya başlayan Hitit
Kursu, İç Anadolu’da hüküm süren bir büyük
imparatorluk olduğu 20. yüzyılda yapılan
erken Cumhuriyet kazılarıyla ortaya çıkan
Hatti-Hitit-Eti İmparatorluğu’na yapılan bir
aidiyet, bir sahiplik göndermesidir. Gerçekten
de, başkenti Hattuşa olan bu İmparatorluk,
İÖ 1800’den önce parlayan ve güneyde Mısır,
doğuda Assur İmparatorluğu’na komşu bir
büyük devlet ve kültürdür. Hitit İmparatorluğu,
dünyada bilinen en uzun ömürlü Roma ve
Osmanlı İmparatorluğu’ndan daha uzun
hüküm sürmüş bir devlet ve kültür bileşenidir.
Bildiğiniz gibi, hala öğreniyoruz bu konuda,
bilgilerimizi geliştiriyoruz. Başkent Ankara’da
Frig izleri daha belirgin olmakla birlikte, Hitit
izleri de az değildir ve bir süreklilik gösterir.
1938-1943 arasında Ankara Mahmut Paşa
Bedesteni’nin onarımı yapılarak Eti Müzesi’ne
dönüştürüldüğü ve yapılan güncel kazılarla
birlikte geliştirilen müzenin bugünkü gözalıcı
ve zengin Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne
döndüğü bilinmektedir. Eti Müzesi’nin
amblemi de Hitit Güneş Kursu’dur. Tıpkı o
dönemde ortaya çıkan bisküvi markası ve
devlet bankası ismi gibi, haklı bir genel kabule
oturmaktadır. Devlet turizm büroları da uzun
yıllar bu kursu kullanmışlar, Hitit güneş kursu
gördüğümüzde, zihnimizde ‘turizm olgusu’ ve
‘Anadolu kültürü’ uyanmıştır. Demek ki Hitit
kursunun, yalnızca yer değil, daha kapsamlı bir
kültürel göndermesi bulunmaktadır.
Öte yandan Ankara Belediyesi’nce ilk önce
Hitit Kursu’nun çok bilinen bir versiyonunun
görünümü, doğrudan amblem olarak
benimsenmiş, sonra zamanla üzerinde çalışılan
çeşitleri ortaya çıkmıştır. 1978 yılında Sıhhiye
trafik kavşağında heykeltraş Nusret Suman
tarafından gerçekleştirilen Hitit Güneş Kursu
Anıtı, bir başka versiyona ilişkindir.
İç Anadolu’nun ve Ankara’nın, dolayısıyla
bu toprakların kültürünün önemli bir kültürel
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yaratısının Ankara şehri amblemi olarak
seçilmesi kadar olağan bir durum olamaz. Bu
kursun yeryüzündeki enerjinin kaynağı güneşe
bir sunu, bir atıf olması da bir başka süreklilik
ve amblemin anlamına gizlenmiş güzelliktir.
Amblem ve Politika ilişkisi nasıl kurulur?
Gökçek dönemi özelinde amblem sorunu ve
hukuki süreç nasıl gelişti?
29 Haziran 1995 günlü Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisi kararıyla kaldırılan amblemin
yerine, bugün de bir versiyonu kullanılmakta
olan ABB amblemi kabul edildi. Bir versiyonu
diyorum, çünkü eski milletvekili Rahmi
Kumaş’ın açtığı davalar sonucunda, yeni
amblemin uygulaması en az beş kez durduruldu.
ABB, yeni amblemler kullanmak, icat etmek,
Ankapark kedili logusunu amblem yapmak
zorunda kaldı. En son durdurma kararı sonrası
Meclis, aynı amblem üzerindeki 3 yıldızı 5
yıldıza dönüştüren bir ‘yeni amblem tasarımını’
(!) benimsedi. Rahmi Kumaş, 1995 yılında
Ankara amblemi ve logosuna karşı başlattığı
2009 yılında Tekin Yayınevi’nde yayınlanan
“Simgesel Direniş” kitabıyla hem perçinledi,
hem de kamuoyuyla paylaştı. ODTÜ Mimarlık
Fakültesi dekanlığım sırasında mücadelesinin
bir özetini “Ankara’da Simge Savaşımı”
başlığı ile bir Cep Kitabına dönüştürdük.
2020 yılında 26 yıllık savaşımının devamında
Rahmi Kumaş çabalarını hala Danıştay
dairelerindeki itirazlarıyla sürdürmektedir.
ABB’nin kullanmakta olduğu amblem de kerhen
yürürlüktedir.
1977-1980 CHP Trabzon milletvekili
olan matematikçi, eğitimci ve yazar Rahmi
Kumaş’ın, gerçek Ankaralı olarak çabalarını
desteklememiz ve hukukun arkasından
dolanmayı bir iş kılan eski belediye
yöneticilerini teşhir etmemiz gerektiğini
düşünüyorum. Kısacası, kullanılmakta olan
amblem hukuken geçersizdir: Bu bir.
İkincisi, kullanılmakta olan amblemin
başarısız simgeselliğine ilişkin tartışmadır:
Ankara gibi en az ikibin yıllık bir şehri ve
güncel yerleşimi, 1987 yılında Kocatepe’sine
yaptığımız caminin minareleri ve 1989 yılında
en yüksek noktasına inşa edilen Atakule’nin
kule kubbesi mi temsil edecektir? Bu denli
sığ, yüzeysel ve figüratif bir görsel okumayla
başlayan amblem değiştirme serüveni, şu
anda gelinen noktayı minör eklemelerle
çıkarmalara idare etmeye çalışmaktadır.
İçinden çıkılamaz bir ilkellik ve yüzeysellik
bu amblemin çehresinden akmaktadır. Üstelik
bir Sinan taklidi caminin sıradan silüeti ile, bir
yaratı ürünü olarak Atakule’nin silüetinden
parça koparılarak elde edilen bu karışık
kafa tezahürü, kültürden nasiplenilmediğini
kanıtlayan bir tutumdan başka bir şey değildir.
İkinci sorunuzda yanıtlamıştım: Bütün ‘dünya
alem’, yani dünya vatandaşları da bizim 25
yıldır yaratıcılıktan ve parçası olduğumuz
kültürden feyz almayan bir Ankaralı topluluk
olduğumuzu düşünmektedir. Bu en hafifinden,
bütün Ankaralılara yapılmış bir hakaret
sayılmalıdır, bu hakaret 25 yıldır yapılmaktadır.

ayrancım
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Hey Ankara!.. Sana sağlam bi’ logo lazım
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ğrencilerimle ‘Görsel İletişim
Tasarımı’nın temellerini
irdelediğimiz derslerimden birinde şu
kavramlar ve tanımlara yer vermiştik:
Şekil: Adlandırılmış biçimler.
(Tüm doğal ve yapay varlıkların
biçimleri birer şekildir. Bulut, kare, taş.)
İşaret: Anlamlandırılmış şekiller.
(Alev adını verdiğimiz şekil, bir yangın
tehlikesine işaret eder.)
Simge/Sembol: Anlamı yüceltilmiş
işaretler.
(Aslan gücün, güvercin barışın,
kalp sevginin, yıldız sonsuzluğun
sembolüdür.)
Logo/Amblem: Anlamı
sahiplenilmiş semboller.
(Peugeot aslan sembolünü
sahiplenmiştir, Mercedes yıldız, Konya
Mevlana demektir.)
Görsel bir öge olarak, bir şehrin
kurumsal kimliğini taşıyacak
ve büyük çoğunluk tarafından
sahiplenilecek, etkisi yıllarca
değişmeyecek bir logo tasarlamak hiç
kolay iş değil.
Öyleyse biraz kurcalayalım şu işi:
Şehirler için tutarlı bir kurumsal
kimlik stratejisi oluşturmak üzere
genellikle üç temel çıkış noktasından
hareket edilir; hikayesi (geçmişi),
gerçekliği (bugünü) ve vizyonu
(geleceği).
Her kentin bir kimliği olmalı
İçinde yaşayan insanların kendi
kimliği ile bir duygu ve anlam bağı
oluşturan, bilinen, yakıştırılan,
deneyimlenen, sahiplenilen ve
sürdürülen algılar bütünü olarak,
zihinlerde kendine yer edinmiş bir
konumlanmadır kimlik; geçmişten
gelen, şimdi hissedilen ve geleceğe
aktarılacak değerler ile algılanan.
“Ankara; bozkırın ortasında, kuru,
çorak bir köydü(r)”, “Hayır Ankara
çok düzenli ve modern bir dünya
kentidir”, “Denizi yok”, “Ben Ankara’yı
en çok İstanbul’a dönüşüm sırasında
seviyorum”, “Hükümet şehri”, “Siyasetin
göbeği”, “Ruhsuz grilikler”...
Bir şehrin ancak köken bağını
önemseyen, aidiyet hissi yüksek
insanları o şehrin geçmiş yaşam
kültürlerinden kalan izlerini zihninde
güncel tutuyor ve sahipleniyor.
Elbette farklı kapsam ve kapasiteler
ile. Büyük bir çoğunluğun farkında
bile olmadığı olgusal bir bakış bu.
Ankara’nın şu sıralı uygarlık tarihi
içinde; Hitit, Frig, Lidya, Pers, Galat,

Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve
Cumhuriyet kültüründen bu gününe
ne kalmış? Çıkıp sokağa yüz kişiye
sorsanız, eminim ki beş tane bile
somut bilgi alamazsınız. Hangisinin
bıraktığı sembolleşmiş izler daha
belirgin? Siyasal bir yorumla milli
köken bağımız olmayanları (Pers,
Galat, Roma, Bizans) aradan çıkarınca
geriye ne kalıyor? Hepsi Anadolu
da acaba hangisi daha Ankara? Bu
olgusal bakışta din merkezli gelenekçi
yaşam kültürü, toplumsal bellekte
daha yakın tarihleri doğal olarak
öne getiriyor. (İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin logosuna bakın, önce cami
görürsünüz.) Ankara’nın logosuna
dair tartışmalardan biri buydu.
Atakule’nin kulesi ve Kocatepe’nin
minareleri. Sanki iki kentin
varoluşu da İslamiyet’le başlamış.
Tam bu noktada Ankara ile ilgili
ortaklaşabilecek kurumsal kimlik
unsurlarını kavramsal olarak şu 5 algı
ekseninde değerlendirmek doğru olur
ki böylelikle yapılacak saptamaları
daha doğru çözümleyebileceğimiz
kanısındayım:
Bilinirlik
Yakıştırma
Deneyimleme
Sahiplenme
Sürdürülebilirlik
Ankara’nın kültür varlığı olarak
öne çıkarılacak hangi sembol ne kadar
biliniyor ne kadar uygun bulunuyor,
görüp dokunabiliyor muyuz, insanla
duygusal bağ oluşturuyor mu,
Ankara’yı temsilde sürdürülebilir
nitelik taşıyor mu?
Biraz şimdilere bakarsak
Kentlerin zihinlerdeki güncel
halleri, daha çok mimari göstergelerle
öne çıkıyor. Anıtsal yapıları,
siluetlerinde belirginleşen sıra dışı
yapılar, ünlü meydanlar, parklar,
kültür-sanat yapıları gibi. Biraz da
yönetenlerin pazarlama becerisine
bağlı olarak üretilen popüler/dinamik
mesajlar ve yaşamda değişiklikler
yaratmış projelerle algılanıyor. (Vay be
bak nasıl da gelişiyor Ankara…) Veya
hani, kedisiyle, keçisiyle, seğmeniyle,
misketiyle, armuduyla, Ankara.
Doğrusu yüz yıl geriden alın,
bugüne kadar dünya şehirlerinin
logolarına bakın. Büyük bir
çoğunlukla, o şehre gelen yabancıların
hemen gözüne çarpan yapıların
belirgin öge olarak yerleştirildiği siluet/
kombinasyon çözümler görürsünüz.
Etki tasarımında değişen anlayışlarla
1977 yılında bir kampanya için Milton

Glaser tarafından tasarlanan New
York ve White Studio Tasarım Ofisi
tarafından hazırlanmış Porto logoları
hariç tabii.(1)
Yukarıdaki 5 algı eksenini burada
da işletirsek şu soruların yanıtlarına
ulaşmak gerekir:
Ankara’nın güncel kimlik ögesi
olarak öne çıkarılacak hangi unsur
ne kadar biliniyor ne kadar uygun
bulunuyor, yaşantımıza dokunuyor
mu, biz ona dokunabiliyor muyuz,
bizimle duygusal bağ oluşturabiliyor
mu, kentimi temsilde uzun süre kalıcı
olabilir mi?
Biraz da gelecek desek
Burada tümüyle Ankara’yı
yönetenlerin, kentin var olan ticari
ve kültürel yaşam potansiyelini
nereye taşıyacaklarına dair öngörülere
bakmak gerekiyor. Bu, araştırma ile
elde edilemeyecek, tasarımcının ‘brief’
olmadan fikrinin olamayacağı unsur.
Bir vizyon ve ancak iki değerlendirme
kriteri olabilir; ne kadar gerçekçi
ve ne kadar uygulanabilir. “Marka
kent” diye -kastı tam hazmedilerek
yerine oturtulamamış- klişe bir söz var.
Yöneticiler söylevlerinde pek severek
kullanır da markalaşma stratejilerinden
bir tekini bile bilerek ve hakkını
vererek yaşama geçirmeyi başaramaz.
Bu bölüm daha çok pazarlama iletişimi
açısından irdelenecek olsa da kurum
kimliğinin görsel taşıyıcısı olarak,
tasarlanan logonun stratejiye desteği de
çok önemli.
Doğrusu şu anda Ankara’nın
bir kurum tarafından resmi olarak
kullanmakta olan logosu yok.
Büyükşehir Belediyesi’nin Kale’den,
Hitit Güneşi’nden minareli Atakule’ye,
oradan göz kırpan kediye geçiş
serüvenini hepimiz biliyoruz. Biliyoruz
ki her şeyi olduğu gibi, kültürel
bilincin dengelerini de bozdular.
Ankara’ya kurumsal kimliği ile özdeş
bir logo tasarlamaya mecburuz
Ankara bir kurumsal kimlik
oluşturmaya ve görsel dilin güçlü
bir göstergesi olarak tasarlanmış
yeni logo ile kimliğini gelecek
1 https://www.shutterstock.com/blog/
city-logo-design linkinden Amsterdam,
Melbourne, Montreal, Oslo, Helsinki ve
Sao Paulo kentlerinin logolarına da göz
atılabilir.

kuşaklara aktarmaya mecbur. Bu
mecburiyetin ilk sorumlusu elbette
kenti yönetenler. (Kim onlar dersek;
ben bu polemiğe girmek istemiyorum.
Kurumların birer görevli ile temsil
edildiği bir ‘Kent Konseyi’ olabilir.) Çok
tartışılan Atakule ve minareli tasarımla
ilgili olarak şunları söylemek sanırım
yaşım ve deneyimim itibarıyla haddim
dışı bir durum olmaz:
Atakule’nin mimarı olan Üstad
Ragıp Buluç’u yakından tanırdım.
Ajansımda yaptığımız bir söyleşide
şunu demişti, “Ben gelecekte
Ankara’nın anıtsal değerleri
arasında olmasını istediğim bir
yapı tasarlamıştım. Böyle adına
amblem denen karmaşa içinde
kendini ve yaşadığım kentin algısını
değersizleştireceğini düşünmemiştim.”
Bu amblemi girdiği yarışma için
tasarlayan grafik tasarımcıyı da
tanırım; “Ödül aldım evet ama o
benim öğrencilik yıllarımın işi idi”
der. Şimdi Türkiye’nin önemli görsel
iletişim tasarımcılarından biri. Ben de
şunu söylüyorum; seçici kurul çok
önemli. Ankara’nın logosunun bir
daha değişmemek üzere değiştirilmesi
gerekiyor. Kedi-medi konuşmayalım.
Yeni bir Hitit Güneşi yorumu olabilir,
Ankara Büyükşehir Belediyesi
öncülüğünde olabilir.
Yine hocalık damarıma basılmış
gibi bir son sözle bitireyim,
öğrencilerime ilk dersimde ve
mezuniyet sergileri sırasında,
tasarımcı niteliğe dair söylediğim
bir söz var; “İnsan düşündüğü gibi
biridir veya sonunda düşündüğü
gibi biri olur. Bu uygunluk
yasasıdır. Bilmediklerinizi düşünün.
Öğrendikçe yenilerini düşünün.
Evreni düşündüğünüz kadar
iyi kavramış biri olana kadar
kendinizi yorun çünkü kucağınızda
hep evrensel kültür birikiminizle
çözümleyebileceğiniz sorunlar olacak
çünkü tasarım, bir fikriniz olduğunda
başlayacak. İyi tasarımlar, güçlü
fikirlerden doğacak.” Belki o zaman
Ankara için tasarlanacak logolardan
hangisi seçilirse seçilsin, sorun olmaz.
Anlıyorsunuz değil mi, belki o zaman
“seçici kurul” önemli olmaz.

ayrancım
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Kadim Hitit ambleminden yeni hanedan armasına
BELLEK

AYDAN
BALAMİR
@aydanbalamir

A

yrancım Gazetesi bu
sayısında, Ankara’nın güneş
kurslu amblemine yer veriyor.
Amblemin “fırtınalı” serüveni
26. yılına girdi. Çeyrek asırdır
unutulmayan bir amblem ve logo
(TDK karşılıkları tercih edilirse,
“belirtge” ve “imlek”), başkentin
sembolü.. Bir hukuk savaşına
dönen, Avukat Rahmi Kumaş’ın
açtığı davalara ve kitaplara(1)
konu olmuş, “Ankara’nın Kayıp
Amblemi”(2) olarak zaman zaman
peşine düşülmüş. İki seçim (2004
ile 2009) arası düzenlenmiş anonim
bir eylem(3) nedeniyle gazete ve
televizyonların ilgisini çekmiş, dergi
ve internet ortamlarında tartışılmış.
Burada sadece sonuncusunu,
“Hitit Güneşi Ankara’ya Yeniden
Doğuyor” adıyla bilinen eylemli
kampanyayı konu etmek istiyorum.
2007 yılında geniş kitlelere
yayılan eylemin etkinlik alanı,
Ankara’da Gökçek dönemi
ambleminin yer aldığı her çeşit
yüzey idi: kent mobilyaları,
tabelalar, belediye araçları,
duraklar... Dağıtımı elden ele ve
internet’ten yapılan Hitit Güneşi
çıkartmaları, mevcut amblemlerin
tam üstüne yapıştırılıyordu.
Gökçek öncesi kullanılmış olan son
Hitit güneşli amblem bu amaçla
elden geçirilerek, bulabildiğim 5.
versiyonu üretilmişti amblemin.
Resimlerde görüleceği gibi, güneş
kursu giderek soyutlanmış,
sadeleşmiş. Gökçek döneminin
amblemi ise insan zekâsının
soyutlamaya yönelik gelişimine
ve grafik tasarım anlayışının
da bu yönündeki değişimine
tamamen zıt olarak şekillenmiştir.
Form olarak “arma” (coat of
arms) anlayışındadır. Geçmişin
hanedan armaları ve şehir
sancakları günümüzde tarihi
kent ve kurumların, klüplerinin
amblemlerine temel olabiliyor.
2007 eylemi sırasında
Ankaralılar, bu sonradan imal
edilmiş hanedan armasını gördüğü
yerde örterek, kenti rengârenk
çıkartmalarla donattı. Kumaş’ın
açtığı davalar sonunda uygulaması
defalarca durdurulmuş olmasına

rağmen, çeşitli hülle marifetiyle
uygulanmayan amblemlerine,
Ankaralılar bu eylemle sahip çıktı.
Hitit Güneşi eylemi üzerine tanıtım
yazısından bir bölümü, aşağıda
okuyucunun ilgisine sunuyorum.(4)

“Hitit Güneşi Ankara’ya
Yeniden Doğuyor”
(...) “Kentsel sanat”
kapsamında değerlendirilebilecek
bu eylem, “ajitatif kolektif”
olarak adlandırılan bir yapıda
gerçekleştiriliyor. Başkanı,
sekreteri, saymanı, üyesi, içtüzüğü,
dış politikası, kenar süsü olmayan,
herkesin dahil olduğu ama hiç
kimseden bir şey beklenmeyen bu
oluşum, sabit bir üretim ve dağıtım
ağı olmadan katılımcıların kişisel
olanaklarıyla faaliyet gösteriyor. Bu
sayede çok daha geniş bir kitleye
yayılabilen çıkartmalar, yaratıcı bir
direniş-eleştiri-katılım kültürünün
yaygınlaşıp zenginleşmesine
de katkıda bulunuyor. Çağdaş
katılımcı demokrasi anlayışını
uygulamaya koyan bu oluşum,
sivil toplum hareketlerinin merkezi
örgütlenme eğilimine ciddi bir
alternatif sunuyor.
(...) 1995 yılında, Ankara’nın
sembolü olan çağdaş, stilize
Hitit Güneşi’ni “minareli-hilallikuleli”, kompozisyon fakiri ve
anlam karmaşası içindeki mevcut
amblemle değişmesi –kentin her
köşesine işlediğinden olsa gerek–
güncelliğini korumuş ve gündemi
sıklıkla işgal etmiştir. Birçok kez
yargı yoluyla geçersiz kılınan,
Danıştay’ın hakkında iptal kararı
bulunan bu logo değişimi, İ. Melih
Gökçek yönetiminin tipik hukuk
tanımaz politikalarından biri olarak
ısrarla uygulanarak Ankara’nın
teslim edildiği usulsüz belediyecilik
anlayışıyla özdeşleşmiştir. Bu
nedenle Hitit Güneşi eylemini
başkentin maruz kaldığı tüm
tasarımsız-plansız politikalara
verilen sembolik bir yanıt olarak
değerlendirmek gerekir.
Amblem kent kimliğinin
simgeleşmiş işaretidir. En temel
anlamıyla “bir arada yaşanan
yer” olan kenti, sınırlı görsel diller
aracılığıyla temsil etmek için, başta
kültürel ve ideolojik olmak üzere
çeşitli göstergelere başvurulur.
Tartışma konusu olan amblem,
Ankara’nın başkent kimliğini ve
dolayısıyla tüm Türkiye’yi temsil
ettiğinden sembolik rolü daha

da önemlidir. Kısacası Ankara
ambleminin yerel yöneticilerin keyfi
uygulamalarına ve kişisel çıkarlarına
alet edilmemiş, grafik nitelikleriyle
tematik ve estetik yeterlilikte,
içerdiği anlamlarla da kapsayıcı
ve bütünleştirici özelliklere sahip
olmasını beklemek yanlış olmaz. Bu
ölçütler ışığında değerlendirildiğinde
Hitit Güneşi’yle Gökçek Arması
arasındaki farklar daha da belirgin
olmaktadır.
Tarihte Haçlılar’ın da kullandığı
arma formu içinde, mimari açıdan
vasat Kocatepe Camii, “içkili
restoranı caminin kubbesine
denk getirilmiş” alışveriş merkezi
Atakule ve oranı/konumu
konjonktüre uydurulmuş Ay
Yıldız’dan oluşan kolaj, tutarlı

bir kent kimliği yaratamamış,
en iyimser tanımla “sıradan”
bir amblemden ibaret kalmıştır.
Dahası, minare ve hilal gibi,
cami ve bayrak üzerindeyken
“kutsal” sayılan değerler çöp
tenekelerine ve otobüs duraklarına
işlenerek bayağılaştırılmıştır.
Bugün Cumhuriyet’in başkenti
modern Ankara’nın kimliği,
Anadolu uygarlıklarına ayrımcılık
yapmadan kapsayıcı bir biçimde
kucak açan, aydınlık saçan bir
Güneş yerine, dört bin yıllık bir
soyutlama yeteneğinin yanına
bile yaklaşamayan, gülünç ve
çelişkili bir imgeler yığınıyla temsil
edilmektedir. Bu şartlar altında
kente amblemini geri kazandırmak
tüm Ankaralılar’ın hakkıdır.

NOTLAR
(1) Eski CHP Trabzon Milletvekili Avukat Rahmi Kumaş’ın kitapları: Simgesel Direniş, Tekin
Yayınevi, 2009; ve Ankara’da Simge Savaşımı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2014.
(2) Amblemin fasılalarla konu edilişine iki örnek. Birincisinde eski logonun peşine düşülüp
kentin birkaç yerinde bulunmuş; ikincisinde logonun farklı versiyonları aranıp sorulmuş: Gün,
Vedat, Emre Baturay, “Özlediğimiz ve Artık Göremediğimiz Ankara’nın Kayıp Ambleminin
Peşine Düştük” Solfasol Ankara’nin Gayriresmi Gazetesi no. 35, (Mart 2014) s. 3; Akar, A. Özge,
“Hitit Güneşi - Ankara‘nın Kayıp Amblemi” medium.com (2 Ocak 2017).
(3) 2007 yılındaki eylemin konu edildiği, erişebildiğim yayınlar:
Ajitatif Kolektif, “Hitit Güneşi Ankara’ya Yeniden Doğuyor” Arredamento Mimarlık (Mart
2007) s. 30-31.
Ajitatif Kolektif, Hitit Güneşi Yeniden Doğuyor” Politus, no. 1 (Kış 2010) s. 48-50.
Çınar, Erol «Hitit Gerillaları Ulusal MAG (2007).
Dişli, Oğuz, “Hititçilerin Amblem Savaşı”, Hürriyet-Ankara (13 Şubat 2007).
Kılınç, Kıvanç, “The Hittite Sun Is Rising Once Again: Contested Narratives of Identity, Place
and Memory in Ankara” History & Memory, vol. 29, no. 2 (Fall/Winter 2017), p. 3-34.

(4) Buraya sadece dört paragrafını aldığım yazı, yukarıda listelenen yayınlardan ilkidir
(Arredamento Mimarlık).
(Sol) Kadim Hitit Güneşi Kursu, Alacahöyük kazısı
(Sağ) Vedat Dalokay’ın Belediye Başkanlığı (1973-77) sırasında tasarlanan ilk iki Ankara
amblemi

(Sol) Hitit güneş kursunun soyutlanışı ve benimsenen
turuncu renkli amblem
(Orta) 1990’ların başında kullanılan yazılı versiyon (Erhan
Muratoğlu çizimi)
(Sağ) 2007’deki eylemli kampanya için üretilmiş versiyon
(Ajitatif Kolektif çizimi)
Elden ele ve internette çoğalan Hitit Güneşi etiketleri (2007,
Ajitatif Kolektif)
Hitit Güneşleri hanedan armalarını örterek, Ankara’ya
yeniden doğuyor...
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Başkentin bitmeyen amblem öyküsü
Bir kentin amblemine kim karar verir?

Eski Anadolu uygarlıklarından Hattilere ait bir eser olan “Hitit Güneşi”,
1973’te, Vedat Dalokay’ın Belediye Başkanlığı döneminde Ankara’nın ilk
amblemi olarak seçildi. O günden bugüne elli yıldır Ankara’nın amblemi
üzerine kopartılan fırtınalar, bir başkentin kendisini temsil edecek amblemden
yoksun kalmasına kadar getirmiştir süreci.

AYRANCI ANTOLOJİSİ
AYKUT ALYANAK
@YasamDirenn

ALİ İHSAN BAŞGÜL
@alxsemender

K

SAYI:10 ŞUBAT 2021

entler, genel özelliklerini, tarihini,
karakterini betimlemek için simgeye
ihtiyaç duyarlar ve kentsel kimlik görseli ve
göstergesi işlevi gören kent logoları da temsil
ettikleri kentlerin tarihsel, kültürel, coğrafi,
ekonomik özelliklerini anlatan simgeleri
barındırır.
Avrupa’da kent devletler zamanında
başlayan simgeler aynı zamanda devletlerin
egemenliklerini ifade eden bayrakları da
olmuşlardır. Kent devletleri yerlerini büyük
devletlere bıraksa da bu simgeler günümüzde
kentlerin bir nişanesi olarak devam ediyor.
Logolar da onların vazgeçilmez parçaları olarak
yüzyıllardır aslında dünyanın pek çok kentinde
kullanılıyor.
Biz de kentimiz Ankara’nın amblem
tarihini ve bunun üzerinden gelişen olayları
hatırlayalım:
Eski Anadolu uygarlıklarından Hattilere ait
bir eser olan “Hitit Güneşi”, 1973’te, Vedat
Dalokay’ın Belediye Başkanlığı döneminde
Ankara’nın ilk amblemi olarak seçildi. Sembol,
güneşi simgeleyen dairesel biçimin etrafına
yerleştirilmiş öğelerden oluşuyor. Bazılarının
üstünde ses çıkarması için sallanan parçalar,
kimisinin üstünde barışı simgeleyen geyik
imgesi, kimisinde ise üremeyi simgelemek
üzere kuş, ağaç figürleri bulunuyor. Hatti
uygarlığında ilk defa kullanılan daha sonra
Hititlerin benimsediği bu sembol, yaklaşık
4 bin öncesine dayanıyor. Kültürel ve tarihi

derinliği anlatması açısından oldukça dikkat
çekici bir figür.
Bu sembol ve benzerleri Remzi Oğuz Arık
ve Hamit Koşay tarafından Alacahöyük’te 1935
yılında gün ışığına çıkarıldı ve bu parçalar
Ulus’taki “Anadolu Medeniyetleri Müzesi”nde
sergileniyor.

Karşılıklı mücadele
Anadolu’nun Türk-Müslüman
egemenliğinden binlerce yıl öncesinde yaşamış
olan başka kültürleri temsil eden heykelin
sembol olarak alınması siyasi rahatsızlıklara ve
çekişmelere neden olmuş, dönemin Belediye
Başkanı Vedat Dalokay, Sıhhiye’deki Hitit
Güneş Kursu Anıtı’nın yapımı aşamasında
Milliyetçi Cephe hükümeti ve Erbakan’la
karşı karşıya gelmişti. Ankara Valiliği de
heykele karşı çıkmıştı. Bu durum heykelle
ilgili hukuki süreci de beraberinde getirmiş;
İl Trafik Komisyonu tarafından heykel inşaatı
durdurulmuş, ancak Danıştay anıta onay
verince dönemin valisi Durmuş Yalçın bu kez
farklı gerekçeler öne sürmüştü.
Heykelin konacağı yerin hazırlanması
sırasında da trafik polisleri belediye
çalışanlarına yaya geçidini kullanmadıkları
için trafik cezaları kesmiş, belediye zabıtaları
ise karşılık olarak polislere çimlere basma
cezası uygulamıştı. Böyle bir karşılıklı
mücadele sürecinde Hitit Heykeli, Vedat
Dalokay, belediye yetkilileri ve bazı CHP
milletvekillerinin nöbet tuttuğu bir süreçten
geçerek tamamlandı.
Heykeltıraş Nusret Suman tarafından
yapılan Hitit Güneşi Kursu Heykeli, 15 Ağustos
1978’de Sıhhiye Meydanı’na yerleştirildi.
Nusret Suman, Ankara’ya açılış için gelirken
İzmit yakınlarda aracıyla kaza yapmış ve ne

yazık ki heykelin açılışını yapamadan hayatını
kaybetmişti.
Sağ siyasetçiler amblem ve heykel
konusunda yetmişli yıllarda da saldırgan bir
söylem geliştirmiş, dönemin Milliyetçi Cephe
hükümetinin temsilcileri “İslamiyet öncesi bir
medeniyetin, başkenti temsil edemeyeceğini”
savunmuştu. Hatta 5 Eylül 1978’de törenle
açılması planlanan Hitit Güneş Kursu anıtına
30 Ağustos 1978’de bomba bile konulmuştu.
Cumhuriyet Senatörü Adile Ayda, Meclis
konuşmasında “Hititler Türk değillerdir.
Anadolu’yu işgal etmiş sayısız milletlerden
biridir. Biz onların torunları mıyız? Asla!..
Şimdi bize tamamen yabancı olan milletin
bir tanrısının heykelini, onların bir putunu
başkentimizin bir meydanına dikmekte mana
var mıdır? Türkler göğe, yere tapmışlardır
asla güneşe tapmamışlardır. Utanç verici
muazzam hatadan bir an önce dönülmelidir.
Atatürk hayatta olsaydı emin olun bunun
bir an evvel yıkılmasını emrederdi” demişti.
(4 Ocak 1977) Tercüman Gazetesi de “Anıt
dikilirse bunu tarih, ‘Türklerde ulusal ve
dinsel bilincin iflası’ olarak yazacaktır”
ifadelerini kullanmıştı. (24 Ekim 1977)

Ve amblem değişir…
12 Eylül sonrası ANAP döneminde de
heykelin kaldırılıp yerine cumhurbaşkanlığı
forsunun yerleştirileceğine dair haberler
dolaşır bir süre. Eski Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek o dönem
Keçiören Belediye Başkanı iken Ankara BB
Meclisi’nde heykelin kalkmasına dair söz alır,
Başkan Altınsoy tarafından ‘kendi işine bakması’
söylenerek azarlanır. Ancak 1995 yılında
belediyenin SHP’den Refah Partisi’ne geçmesiyle
bu rahatsızlık alevlenerek gün yüzüne çıkar.
Belediye Başkanı seçilen Melih Gökçek’in ilk
işlerinden birisi de kent logosunu değiştirmek
olur. 29 Haziran 1995 tarihinde Hitit Güneşi
yerine Atakule-cami minaresi, ay ve dört
yıldızdan oluşan amblem seçilir. Amblem daha
sonra uzun dava süreçleriyle birkaç kez daha
değiştirilir ancak Gökçek, eski ambleme karşı
aldığı olumsuz tavırdan taviz vermez.
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Ankara Tabipler Odası da amblemi
sahiplenerek Hitit Güneşi’ni oda logosu yapar o
dönem. Demokratik kitle örgütleri de Haziran
1995 günü amblemin kaldırılmasına karşı imza
kampanyasına başlarlar Abdi İpekçi Parkı’nda.
CHP Trabzon eski vekillerinden Avukat
Rahmi Kumaş, yeni amblemi 3 Temmuz
1995 tarihinde yargıya taşır. Ankara 2. İdare
Mahkemesi, amblemi, “Belediyenin amblem
belirleme yetkisi olmadığı” gerekçesiyle 20
Mart 2001 günü iptal eder. Dava Danıştay’a
taşınsa da Danıştay 8. Dairesi tarafından
2 Nisan 2002 günü onanarak yetki iptali
kesinleşir. Gökçek, amblemleri sökmeye
yanaşmayınca Rahmi Kumaş, Haziran 2002
tarihinde Yargıtay’a suç duyurusunda bulunur.
Mart 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı ortada
bir suç olmadığına, dolayısıyla Gökçek
hakkında soruşturma izni verilmesine gerek
olmadığına karar verir. Rahmi Kumaş,
Bakanlığın bu kararına da itiraz eder. İtirazı
Danıştay’da haklı bulunur. Danıştay’ın,
mahkeme kararına rağmen izinsiz ve tescilsiz
amblem kullanılmasının suç olduğuna dair
aldığı karara rağmen İçişleri Bakanlığı 31
Mayıs 2004 tarihli açıklaması ile soruşturmaya
gerek olmadığını yineler. Kumaş buna da itiraz
da bulunur. Danıştay tarafından da tekrar
haklı bulunur. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Bozkurt, Gökçek hakkında kamu
davası açılmasına gerek olmadığına karar verir.
Kumaş yine itiraz ederse de Sincan Ağır Ceza
Mahkemesi itirazını reddeder. İç hukuk yolları
tükenince konu Mart 2006 günü AİHM’e
taşınır.
AKP, 24 Aralık 2004’de 5272 sayılı Belediye
Yasası’nı çıkararak, belediyelere amblem
belirleme yetkisi verir, Gökçek başkanlığındaki
Ankara Büyükşehir Belediyesi de 14 Ocak 2005
günü iptal edilmiş olan cami minareli ve dört
yıldızlı amblemi yeniden benimser.
Rahmi Kumaş olayı Ankara 3. İdare
Mahkemesi’ne taşır. Mahkeme, “Ankara’yı
temsil etmediği” gerekçesiyle amblemi bu
kez esastan iptal eder. İdare Mahkemesi’nin
kararında, “amblemde kullanılan simge ve
işaretlerin anlamlarının ortalama bir bilinç ile
doğrudan çıkarımını olanaklı kılan açıklık ve
anlaşılırlık özelliğinin bulunmadığı, kullanılan
sembol figürlerin, Ankara’yı tarihsel ve
kültürel derinliği ve ağırlığı ile orantılı
biçimde tanıtıcı öğe niteliği taşımadığı”
belirtilir. Belediyenin, iptal kararının bozulması
için Yargıtay 8. Dairesi’ne başvurusu da
reddedilir. Belediye, bunun üzerine karar
düzeltme yöntemiyle kararın bozulmasını ister,
ancak Danıştay 8. Daire de 2 Temmuz 2007
günü aldığı kararla belediyeyi haksız bulur.
Gökçek basın açıklamasında “Ankara’nın
amblemi hiçbir zaman Hitit olmadı, bundan
sonra da olmayacak” şeklinde konuşur.
Öte yandan iptal edilen amblemdeki yıldız
sayısını da beşe çıkararak 15 Temmuz 2011’de
yeniden Belediye Meclisi’nden geçirir. Bu karar
da mahkemelik olur.
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Ankara kedisi macerası
Gökçek, Hitit Güneşi ambleminden
kurtulma inadından vazgeçmez, bu kez
Haziran 2010 tarihinde “Gülen Ankara
Kedisi”nin amblem olarak benimsenmesi için
Belediye Meclisi’nde oylama yapılır. Öneri 31
“hayır” oyuna karşı 59 “evet” oyuyla kabul
edilir. Bunun üzerine Avukat Rahmi Kumaş,
Belediye Meclisi kararını mahkemeye taşır ve
Ankara 7. İdare Mahkemesi, Kumaş’ın iptal
talebinin reddine karar verir. Ancak 2014
yılında Danıştay 8. Dairesi, Belediye Meclisi’nin
aldığı kararın Meclis üye tam sayısının üçte iki
çoğunluğu için alınmadığı gerekçesiyle, İdare
Mahkemesi’nin kararını bozar.
Gökçek, logo mahkemelik olunca 15 Mart
2013’te kedinin bıyık sayısını ikiye düşürerek
aynı logoyu yeniden Belediye Meclisi’nden
geçirir. İki bıyıklı Gülen Ankara Kedisi
hakkındaki hukuksal süreç Danıştay iptali ile
son bulur.

Anıtın taşınması iddiaları
Sıhhiye’de bulunan Hitit Güneş Kursu
Anıtı da benzer süreçlerin konusu olur. Mayıs
2017 tarihinde AKP Çorum vekili ve TBMM
İdare Amiri Salim Uslu, Sıhhiye’deki anıtın,
Hitit medeniyetinin başkenti olan Hattuşa’nın
bulunduğu Çorum’a taşınması için çalışma
başlattıklarını açıklamış, Ankara Milletvekili Aylin
Nazlıaka da anıtın taşınacağı iddialarını Meclis
gündemine taşımıştı. Nazlıaka, “Ankara’nın
tarihine ışık tutan, Cumhuriyete tanıklık
eden anıtların tek tek yok edildiği bir dönem
yaşıyoruz” diyerek, dönemin Başbakanı Binali
Yıldırım’a, “Bu anıtı taşımayı düşünmek
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Cumhuriyet’in başkentinin kültür miraslarına
ihanet değil midir? Ankaralılar cezalandırılmaya
mı çalışılmaktadır?” diye sormuştu.
Nazlıaka’nın konuyu Meclis’e taşımasına
ilişkin bir programda konuşan Gökçek, anıtın
tarihi eser özelliği taşımadığını söyleyerek,
“Bu tarihi bir eser değil. Hiçbir tarihi
özelliği yok. 1977’de yapılmış bir heykel.
Tarihi özelliği olmadığı için rahatlıkla
verilir. Hitit Heykeli’nin, Ankara’nın simgesi
olmasıyla ne alakası var? Nazlıaka boşu
boşuna hayıflanmasın, kendisine küçüğünden
yaptırır ben gönderirim bir tane. Ben bir
tane göndereyim, masasının üzerine koysun”
demişti.

Hitit Güneşi geri dönecek mi?
Ankaralılar, 31 Mart Yerel Seçimi’nin
ardından sosyal medyada başlattıkları
kampanya ile Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’tan ilk icraat olarak
Hitit Güneşi simgesinin, amblemde tekrar
kullanılmasını istemişlerdi. Hatta sokak
tabelalarında bulunan amblemin üstüne Hitit
Güneşi yapıştırma eylemlerine de yer yer
rastlanmıştı.
Geçtiğimiz yıl 25 Nisan’daki iftar
programında yöneltilen “Hitit Güneşi,
Ankara’nın amblemi olacak mı?” sorusuna ise
Yavaş, “Maalesef bu dönemde zor. Mecliste,
42’ye karşı 105 meclis çoğunluğu var. Bunun
olmayacağını bile bile mecliste lüzumsuz
yere enerji sarf etmek istemiyoruz ama ben
her mecrada, bir şekilde Hitit Güneşi’ni
kullanmaya çalışıyorum” diye yanıt vermişti.
1 Mayıs’taki programda da basın açıklamasının
yapıldığı salondaki fonda Büyükşehir
Belediyesi’nin mevcut ambleminin yanında
Anıtkabir, Ankara Kalesi, Hacıbayram Veli
Cami, Kocatepe Camisi ile Sıhhiye’deki Hitit
Güneşi Anıtı’nın görsellerine yer verilmişti.
8 Ağustos günü Yüksel Caddesi, Milli
Müdafaa Caddesi ve Kızılay Alışveriş Merkezi
yanındaki 3 noktaya açılan Belko’nun vitamin
büfelerinde de bu logolar kullanıldı.
Ankara’da amblem üzerine kopan fırtınalar
sonucu bir başkentin kendisini temsil
edecek amblemden yoksun kalmasının acıklı
öyküsüdür yaşananlar…

ayrancım
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Ankara’nın Milka’sı
AYRANCI ANTOLOJİSİ
LEVENT
CİVELEKOĞLU

TBMM’nin neredeyse tam karşısında, sefarethanelerin yakınındaki bir konumda, büyükçe bir bahçe
içerisinde konumlanan bu iki katlı, farklı geometrik formların bir arada kullanıldığı, özellikle de silindirik
kütlesi, bol pencereleri ve teraslarıyla dikkat çeken, kim tarafından tasarlandığı konusu bir muamma
betonarme karkas Ankara Villası, 1929’larda inşaa edilmişti. 1955’ten sonra uzun yıllar boş kalan bina, 1972
yılında pastane ve kokteyl salonu olarak hizmete açıldı. 1993 yılında da bir gecede yıkıldı.
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992 yılının kış aylarında,
Ankara sokaklarında
“Bulvar Palas Ankaralı kalmalı,
Bulvar Palas’ı istiyoruz; Palas
yıkılmamalı” sloganları duyulurken
TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi, Ankaralı çevreci gençlerle
bir arada eylemlere başlamış,
Anakent Belediyesi Gençlik
Konseyi’nin sokak gösterileri ile
başlayan bu süreç, Mimarlar Odası
Ankara Şubesi’nin Kültür Bakanlığı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu Büro Müdürlüğü’ne 23 Aralık
1992’de verdiği koruma kararı
istemli bir dilekçeyle de resmi
nitelik kazanmıştı.
Dilekçede, sahipleri tarafından
yıkım kararı alınan 1952 yılından
günümüze kalan Bulvar Palas’la
birlikte Milka Pastanesi’nin
Ankara ve Türkiye mimarisi için
önemi anlatılıyordu:
“Bulvar Palas, 2. ulusal
mimari döneminin
örneklerinden birisi olup art
arda yaylar çizen balkonları
ile Vakıf Apartmanı’na
gönderme yapan yapı,
çevresindeki binalardan
farklıdır. Ankara’nın
toplumsal yaşamında önemli
bir yeri olan Bulvar Palas,
kentsel mekânda insanların
belleğinde yer almış bir
imgeye sahiptir. Bununla
birlikte 1929’lardan günümüze
kalan Milka Pastanesi,
I. İnönü Meydanı’ndan
Kavaklıdere’ye kadar uzanan
kamu yapılarının arasında
bölgenin bahçeli evler olduğu
yıllardan kalmış üç örneğinden
birisidir. Ayrıca, 1930’ların
modernist dönemine ait kendi
türünde tek örnektir.”
Bu başvurusuna bir yanıt
alamayan TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi, Koruma Kurulu’na
2 ay sonra yeniden başvurarak,
durumun özellikle de Bulvar Palas
ve Milka Pastanesi açısından
aciliyetini belirtmişti. Bu istem
üzerine, çıkan koruma kararı,
henüz tebliğ edilemeden ne yazık
ki Milka Pastanesi yıkılmıştı.

1929’dan 1993’e
Bakanlıklar ile Kavaklıdere
arasında, Atatürk Bulvarı
No:67’de, TBMM’nin neredeyse
tam karşısında, sefarethanelerin
yakınındaki bir konumda,
büyükçe bir bahçe içerisinde
konumlanan bu iki katlı,
farklı geometrik formların bir
arada kullanıldığı, özellikle de
silindirik kütlesi, bol pencereleri
ve teraslarıyla dikkat çeken
betonarme karkas Ankara Villası,
TMMOB Mimarlar Odası’nın
dilekçesinde de belirttiği gibi
1929’larda inşa edilmişti. Tam da
bu noktada villanın kimin için
ve kim tarafından tasarlandığı
konusu ise bir muamma. 1955’ten
sonra uzun yıllar boş kalan ve
zaman içerisinde harap olan
Milka Villası, Büyük Ankara Oteli
tarafından uzun yıllar boyunca
satın alınmak istenmiş, ancak
villayı 1966 yılında Ankara’nın

ünlü eğlence mekanlarından
Klüp 47’nin sahibi Yunus Reyhan
ve ünlü Hülya Pastanesi’nin
işletmecisi amca oğlu İbrahim
Reyhan satın alabilmişlerdi. Harap
haldeki villayı satın alan ortaklar,
binada yapmak istedikleri onarım
ve revizyonlar için istedikleri
ruhsatın gecikmesi yüzünden uzun
süre beklemek zorunda kalmışlar,
ruhsatı aldıktan sonra da kapsamlı
bir onarım yapmış ve 1972 yılında
pastane ve kokteyl salonu olarak
hizmete açmışlardı.
Çocukluk ve gençlik
dönemlerini Ankara’da geçiren,
1969 yılında ODTÜ İşletme
Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra, babası Ahmet Gültan ve
babasının kuzeni Haydar Ertan’ın
1954 yılında açmış olduğu Bulvar
Palas Oteli’nde 1993 yılı sonuna
kadar çalışan Hasan Gültan’a
Kültür Bakanlığı’nda çalışan bir
arkadaşından bir telefon gelmiş ve

telefondaki kişi ona bir evraktan
bahsetmişti. Evrakta “Bulvar Palas
ve Milka Restaurant’ın bulunduğu
binanın anıt eser olup olmadığının
kendilerine bildirilmesi” gerektiği
yazılıydı. Milka Restaurant’ın
sahibi İbrahim Bey, bu durumdan
dolayı üzüntü duymuş, personelin
parasını verip içindeki eşyaları
satarak restoranı kapatmıştı. Bir
gece bir yıkım ekibi gelmiş ve
Milka Restaurant’ı yerle bir etmişti.
1993 yılında yıkılan Milka
Restaurant’ın arsasına daha
sonraki yıllarda bugün TV8 Ankara
Merkez Binası olarak hizmet veren,
çirkin bulduğum ve Ankara’ya
yakışmadığını düşündüğüm bir
iş hanı, villanın arkasındaki uzun
bahçe parseline de Dünya Göz
Hastanesi inşa edilmişti.

‘Ankara’da bugün ayakta
kalmış o devrin tek villası…’
1950-1990 yılları arasında
Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli
kademelerde görev almış Büyükelçi
Mehmet Yalçın Kurtbay,
henüz yıkılarak Ankara’nın
kent belleğinden silinmeden
önce (yazının sonundaki telefon
numarasından yola çıkarak yazının
1988 yılından öncesine ait olduğunu
söyleyebilirim) Güneş Gazetesi’nin
Pazar eklerinde kaleme aldığı
‘Yemek-İçki’ başlıklı köşe
yazılarından birinde Milka’yı şöyle
anlatmıştı:
“Ankara’yı tanıyanlar bilirler
Milka bir lokanta için ‘mutena’
bir yerdedir. Bakanlıklar’da
Atatürk Bulvarı üzerindedir.
Büyük Ankara Oteli’nin
yanı başında, yabancı
diplomatik misyonlarla
bankaların birçoğunun
ortasındadır. TBMM’nin adeta
karşısındadır; yakınında bir
sürü büyük iş merkezi ve
şirket bulunmaktadır. Buna
şanslı bir konum da diyebiliriz.
Bu yüzdendir ki müşterilerinin
çoğunluğunu iş adamları ile
yabancılar oluşturmaktadır.
Bunların önceliği bu gün de
sürmektedir. Ancak bana
kalırsa, Milka’nın çarpıcı
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özelliği ‘mekânı’dır, içinde bulunduğu
binadır. Bu 1930’lu yılların bir villasıdır.
Sanırım Ankara’da bugün ayakta kalmış
o devrin tek villasıdır. O zamanların
tanımıyla ‘kübik’ iki katlı, beton bir
villa değişik formları, bol pencere ve
teraslarıyla ‘hasretimizi’ depreştiren, o
devri yaşamamış olanların da mimari
özellikleriyle ilgilerini çeken bir bina;
Kızılay’dan Çankaya yönüne giderken
herkesin hemen gözüne çarpan ufacık
bir yapı. Bütün bu güzel özelliklerin, hiç
olmazsa başlangıç yıllarında Milka’cıları
epeyce üzüp uğraştırdığı da bir gerçek.
Belediye uzun yıllar gerekli müsaadeyi
vermedi, plan değişikliğini ‘Demokles’in
Kılıcı’gibi başlarında tuttu. Büyük Ankara
Oteli de uzun yıllar binayı almaktan
vazgeçmedi. Milka’cılar sonunda güçlükleri
yenmeyi başardılar. Bu hem Ankara’ya
bir lokanta hem de devrinin özelliklerini
taşıyan hiç olmazsa bir örneğin hayatta
kalmasını sağladı.
1929 yılında yapılmış olan bu binayı,
amca çocukları Yunus ve İbrahim Reyhan,
1966 yılında satın almışlar. Bina 1972
yılında pastane ve kokteyl salonu olarak
kullanılmaya başlanmış, 1982’de de
Lokanta haline getirilmiş. Yunus Reyhan’ın
bu gün yoklar arasına karışmış Klüp
47, İbrahim’in de ünlü Hülya Pastanesi
deneyimleri vardır arkalarında. O
tecrübedir ki, bu lokantanın 10 yıldır aynı
düzeyde sürmesine yardımcı olmaktadır.
Milka’nın baş aşçısı Osman Güney’dir.
Milka’nın klasik bir lokanta olduğunu
söylemeliyim. Yemek listesi de bunu
aksettirmektedir. Size sunulanlar Türk ve
yabancı mutfakların varlıkları herkesçe
bilinen ürünlerdir. Bunlar size çok geniş
bir seçenek vermekte ve hepsi itina ile
hazırlanmaktadır şüphesiz.
Değişik yemekten hoşlananlara, yaratıcılığı
sevenlere, düş kırıklığına uğramamaları
için ‘Fırında Sütlaç’ tavsiye ederim;
piliç, lokantanın özelliği olan taş fırında
patates, mantar, soğan ve domatesle
pişirilmektedir. Önereceğim tatlı ‘Parfe
Triano’dur. Ancak, bunu seçenlere güzel
parfenin tadını, yanında verilen çikolata
sosuyla bozmamalarını tavsiye ederim.
‘Peynir-Mantar sufle’ biraz kalınca olmakla

ayrancım

beraber antre olarak seçilebilir. Milka’nın
spesiyaliteleri de var. Bunların başında
‘Milka Sürpriz’ geliyor; sürprizliğine helal
getirmeden ipucu vereyim: Doldurulmuş
ve gratine edilmiş dana etidir bu. Lezzetli
ve değişik bir yemek. Bu defa tatmadığım,
ancak bildiğim klasik ‘Kağıtta Levrek’ aynı
güzelliğini koruyormuş. Milka’da antre, et
veya tavuk ile tatlıdan oluşan bir yemeği
30-40.000 TL. arasında yiyebilirsiniz.
Ankara’nın güzel yaz gecelerinden birinde
arka bahçede yemek yeme zevkini, fırsat
düştüğünde tatmanızı dilerim. Milka
Restaurant, Atatürk Bulvarı, 185-Ankara
Telefon: 115 66 77 – 125 40 48.”

Zeki Müren’li yıllar
O yıllarda, havaların güzel, günlerin uzun
olduğu mevsimlerde, çalıştığım Kuğulu Park’ın
köşesindeki Cenap And Evi’nin hemen yanı
başında ona oldukça benzeyen sarı renkli
iki katlı villadan mesai saatleri bitiminde
bir arkadaşımla birlikte hemen hemen her
Ankaralının yaptığı gibi aheste bir şekilde
sohbet ede ede Kızılay’a kadar yürürdük. Bu
piyasa saatlerinin bazısı Milka’da verilen bir
aperatif arasıyla kesilir, sonra yürüyüşe tekrar
devam edilirdi. Arkadaşım müdavimlikten
tanınırdı, garsonlar ve şefler arasında, ben de
bu tanışıklığın keyfini sürerdim. Genellikle
üst kat balkonunu tercih eder, hem hava alır
hem de gelen geçeni izlerdik. Şef garson, bir
süre sonra müptelası olduğumuz bir kokteyl
ile tanıştırmıştı bizi, sonraki zamanlarda tek
tercihimiz o olmuştu; tekila bardaklarının
kenarının tuzlanması gibi kenarları çekilmiş
kahve ile kaplanmış viski bardağında, yanında
kavrulmuş badem ile birlikte sunduğu bu
serinleten mis gibi kahve kokulu kokteyle
Beyaz Rus (White Russian) adını vermişti. 4 cl
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Moka Kahve Likörü, 2 cl Votka, 3 cl soğuk sütü
shakerda hazırlayıp, buz parçacıklarıyla birlikte
servis ederdi. Bazı günler balkonun komşu
olduğu yuvarlak salonun açık pencerelerinden
neşeli konuşmalar ve kahkaha sesleri gelirdi,
bilirdik ki “Sanat Güneşi” yine burada.
Ankara’da sahne aldığı zamanlarda,
beraberinde kucağında iki köpekçiği ile dolaşan
Erkan Özerman ile birlikte mutlaka Milka’ya
uğrardı Zeki Müren. Hep de ikinci kattaki
yuvarlak salonu tercih eder, hoş sohbeti ile
dostlarını kırar geçirir, etraftaki masalarla
şakalaşır, bir yandan da pilli cep radyosunu
açarak kendi reklam saatlerini izlerdi. Onun
olduğu günlerde yuvarlak salon ona ayrılmış
gibiydi zira o varken pek kimse oraya oturmaya
cesaret edemezdi. Kazara genç bir çift kuytu
diye o salonda oturmayı düşünse ve tercih etse,
bir süre sonra havada uçuşan esprilerden kızın
yüzü kızarır, erkek de eğer biraz da yakışıklı
ise, Zeki Müren ve dostlarının şakacıktan
da olsa çapkın bakışlarından ve muzip
sataşmalarından bîzâr olur, ter içinde kalırdı.

Milka Villası, Bauhaus’un kübik mimari
anlayışına uygun biçimde tasarlanmıştı
1928-29 ve 1929-30 tarihlerinde
Hacettepe’den, Çankaya istikametine doğru,
hemen hemen aynı noktadan çekilmiş iki
fotoğrafta henüz Milka’nın inşa edilmemiş
olduğu, öte yandan 1939 yılına ait hava
fotoğraflarında da Milka’nın inşa edilmiş olduğu
görülebilmekte. Bu da bize en azından villanın
1930-39 tarih aralığında inşa edildiği bilgisini
vermektedir ki bu da yazının başında Mimarlar
Odası’nın yapmış olduğu açıklamadaki 1929
tarihinin doğru olmadığını göstermektedir.
Milka Villası, Bauhaus’un kübik mimari
anlayışına uygun biçimde, düz çatılı olarak,
birbirine dik olarak yerleştirilmiş biri üç katlı
dikey, diğeri iki katlı yatay iki dikdörtgen
prizmanın birleşim noktalarında iki katlı silindirik
üçüncü bir kütlenin eklenmesiyle oluşmuştur.
İki katlı dairesel kütlenin etrafı geniş olmayan
bir balkon ile çevriliydi. Yapının girişi, silindirik
kütle ile 2 katlı yatay kütlenin birleştiği köşede
yer almaktaydı. Milka Villası’nın bu kübik,
yalın formunun dışında sadece kapı numarası
tabelası ile bahçe ve garaj girişinin ferforje
kapılarının formu bile Bauhaus anlayışına uygun
tasarlandığının açık göstergeleridir.
Kaynak: https://lcivelekoglu.blogspot.com/2019/12/
isvicrenin-milkasn-cok-iyi-bilirsiniz.html
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Halil İbrahim Yılmaz (Ankara Kent Konseyi Başkanı):
Ankara Kent Konseyi günü kurtarmak için değil
kentin geleceğini kurtarmak için çalışıyor.
Kentte oluşan yeni politik iklim kentteki kamplaşmanın biteceğine inandırdı
insanları. Kentin seçilmiş belediye başkanı bu iklime itibar etmemiş olsa
konuştuklarımızın hiçbir anlamı olmazdı. Bugün Ankara’da birbiriyle hiç
karşılaşmamış insanların aynı masada toplanma nedeni günü kurtarma endişesi
değil kentin geleceğini kurtarma endişesidir.
ALİ NECATİ KOÇAK / IRMAK DALGIÇ
“Bizim en büyük avantajımız 30’a yakın
yönetim kurulu üyesi, 510 bileşenimiz
ve çalışma gruplarındaki 2000’e yakın
arkadaşımızdır. Biz onlara bir şey öğretme
hayaliyle bu süreci başlatmış olsaydık
Ankara’da bugüne kadar kurulmuş 22 bin
dernekten biri olurduk. Burada kapıdan
giren herkes birbirinden öğrenmeyi kabul
ediyor. Başarımız bugüne kadar aynı masada
oturmamış farklı sosyolojilerin önyargısının
kırılmasından kaynaklanıyor.
Kentli haklarıyla ilgili katılımcılığın olduğu
bir organizasyonuz ama bugüne kadar kamu,
sivil toplum, üniversiteler ve diğer bileşenlerin
tamamına yakını kendi haklılığını diğerine
dayatarak enerjisini tüketti kentte. Bundan
sonuç alamadık. Kent konseyinde oluşan iklim,
ötekinin haklılığına inanarak başlıyor. Ötekinin
haklılığına inandığınız andan itibaren müthiş bir
konfor oluşuyor. Bu da bizde yeteneklerimizi
kentin geleceği için kullanma etkisi oluşturdu.
Kentin dikkatini çekme nedenimiz o.

AKK Kentin geleceği için hayatın içinde yer
alma kabiliyeti olduğu halde siyasetin gündemi
olamayan mevzuların konuşulduğu yer oldu.
Böyle olunca da günlük kazanç için uğraşan
arkadaşlarımızın ilgisini çekmedi burası.
Buranın bu kadar saygın olma nedeni küçük
ihtiyaçları için buraya kullanacak insanların
gelmiyor olması. Kentin içindeki bu birikimi
gördükten sonra biz kendi sosyolojisinde
kendisini ifade etme fırsatı bulamayıp ‘kente
yapacağım hiçbir katkı yok’ diye düşünenleri
çektik. Hayatın dışına çıkmış kesimler tekrar
hayatın içine girdi. Kentte oluşan yeni politik
iklim kentteki kamplaşmanın biteceğine
inandırdı insanları. Kenara çekilmiş olanlar
bir umutla birikimlerini söylediler ve burayı
kürsü olarak gördüler. Kentin seçilmiş
belediye başkanı bu iklime itibar etmemiş
olsa konuştuklarımızın hiçbir anlamı olmazdı.
Bugün Ankara’da birbiriyle hiç karşılaşmamış
insanların aynı masada toplanma nedeni günü
kurtarma endişesi değil kentin geleceğini
kurtarma endişesidir.”
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Lale Özgenel: Kent
konseyinin en büyük
başarısı, dinlemektir.

G

eniş kadrolu, farklı meslek ve uğraş
alanlarını temsil eden üyelerden oluşan
kent konseyinin tek ortak paydası Ankara.
Bu anlamda AKK ayrıcalıklı bir yapı değil, içe
dönük kapalı bir yapı değil, Ankara dışında da
başka bir gündemi yok.
“Her şeyden önce kent konseyleri
kentler için var. Ankara’nın başkent olması
nedeniyle belki diğer kent konseylerinin
üzerinde bir sorumluluk yüklüyor bize.
Başkentin kültüründen kentsel gelişmesine,
beşerî yapısından demografisine, ikliminden
ekolojisine her boyutuyla paydaşlarından
gelen problemleri anlamlı bir çerçeve kurarak
yetkililere aktarmak gibi bir sorumluluğu var.
Bu anlamda en önemli şeylerden biri yönetim
kurulunun geniş kadrolu, farklı meslek ve uğraş
alanlarını temsil eden üyelerden oluşmasıdır.
Dolayısıyla bu kadar geniş bir alandan yetkin
kişinin tek ortak paydası var; Ankara. Buraya
nasıl katkı yapabilir, elinden geleni nasıl
ortaya koyabilir konusuna odaklanmak. Bu
çok önemli bir fark. Buradaki herkes inanmış
Ankara için çalışıyor başka bir gündemimiz
yok. Bu anlamda AKK ayrıcalıklı bir yapı değil,
içe dönük kapalı bir yapı değil.
Başardığımız önemli şeylerin başında
dinlemek var. AKK yaptığı toplantı ve
temaslarda binlerce kişi, yüzlerce sivil toplum
örgütü dinledi. Notlarını aldıktan sonra
belediyeye aktarmaya çalıştı. Burası her şeyden
önce bir dinleme platformu. Ben bunların çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kanalı
çalıştırabiliyor olması AKK’ni kısa sürede
farklı yöne çekti. Diğer kent konseyleri de
bunu yapıyor ama bizlerin dinlediği konuların
çeşitliliği AKK’nin başarısını gösteriyor.
25 yılın sonrasında Ankara’da bizlerin de
çok farkında olmadığı nice nitelikli çalışma
olduğunu fark ettik. Bu insanların birbirini
dinlemeye ve enerjilerini buluşturmaya ihtiyaç
duyduklarını gördük. Bunu da yaptığımızı
düşünüyorum. Şu anda herhangi bir konu
gündeme geldiğinde çalışma gruplarımız hemen
entegre olabiliyor. Müthiş bir sinerji ile projeler
oluşturabiliyor.”

Obahan Obaoğlu: Kent konseyi ortak akıl kültürü inşa ediyor

F

arklı kesimlerden kurumların bir araya
gelmesi çok önemliydi. Resmen hasrettik.
Belediyeyle en ufak ilişkimiz yoktu. Belediye
yöneticisi ile bir şeyler paylaşmak hayal gibiydi.
“Burada ‘yapmak’ fiili geçerlidir, yapan öne
çıkar. Olanın derdinde olmayıp, yapmanın
derdinde olan her türlü kanal açık. Biz dernek
olarak kurumsal anlamda ne katkı sağlamak
istiyorsak ne proje yapmak istiyorsak kent

konseyi arkamızda, yanımızda.
Olan hadise bir kültür inşası; katılımcılık
kültürü, ortak akıl kültürü. Kent konseyinin
iyi yanı o oldu çünkü o kültür yıpranmıştı
ve bir araya gelmeye çok ihtiyaç vardı. Farklı
kesimlerden kurumların bir araya gelmesi çok
önemliydi. Resmen hasrettik. Belediyeyle en
ufak ilişkimiz yoktu. Belediye yöneticisi ile bir
şeyler paylaşmak hayal gibiydi.

Başkanımızın anlayışı ve yaklaşımı da
işin buralara varmasında önemli bir etken.
Gönüllülük esası çok önemli. Profesyonellik
ister istemez bakış açısını daraltıyor.
Mansur Bey’in ön açıcı cesaretlendirici yönü
yadsınamaz. Komplekssiz yaklaşımlar, geniş
kucaklayıcı düşünen bakış açısı ve yaklaşımı
önemlidir.”
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Savaş Zafer Şahin: (Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı)
Biz burada kente olan borcumuzu ödüyoruz.
Ankara’da 25 sene sonra belediye başkanı değişti. Büyükşehir belediye meclisinde
çoğunluk olanlar, Türkiye’de iktidar ancak kentte muhalefet. Belediye meclisinde
sağlıklı bir tartışma ortamı yok, kent sorunları değerlendirilemiyor. Peki kentin
gerçek sorunları hangi platformda tartışılacak? Ankara Kent Konseyi hakkıyla
kurulursa işte bu beklentiyi karşılayacağını öngördük.

K

ent konseyinde makam mevki yoktur,
bileşenlerimiz vardır. Kent konseyinin
belediye üzerinde buyurucu, dayatmacı bir
konumu yoktur. Tek yetkisi, belediye meclisinin
ilk toplantısında önerileri gündeme alınır.
“Ankara’da 25 sene sonra belediye başkanı
değişti. Büyükşehir belediye meclisinde
çoğunluk olanlar, Türkiye’de iktidar ancak
kentte muhalefet. Belediye meclisinde sağlıklı
bir tartışma ortamı yok, kent sorunları
değerlendirilemiyor. Peki kentin gerçek
sorunları hangi platformda tartışılacak? Ankara
Kent Konseyi hakkıyla kurulursa işte bu
beklentiyi karşılayacağını öngördük.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş ve yönetim kurulu üyesi 30 kişi gayretli
bir şekilde, kent konseyinin kentin ihtiyacı
olduğu anlattı ve bir paydaş analizi yapılarak
300’e yakın sivil toplum örgütü, kamu kurumu
temsilcisi ve ilgili tüm taraflardan oluşan bir
formülasyon oluştu. Burada ortaya çıkan iki
önemli durum var:
1- Ankara Valiliği’nin kent konseyinde
olması gerekir. Valilik sahip çıkmazsa, Vali ve
kadrosu bu işe inanmazsa kredibilitesi düşük
bir yapı ortaya çıkar. Valimiz bu vizyona ve
kent konseyine başından itibaren sahip çıktı
ve kendisini temsil eden bütün bürokratları
görevlendirdi.
2- Siyasetten ari olmanın yolu siyasette
eşit temsildir. Yani Belediye meclisinde grubu
bulunan 4 partinin birer temsilcisinin kent
konseyinde yer alması çok kritiktir. Buna
uygun olarak en baştan 4 partinin temsilcileri
kent konseyinde yer aldılar.

Yıllarca TMMOB üyesi ve oda başkanıydım.
Bütün toplantılarda “kent konseyi, kentteki
suçlara karşı çıkmamız, kent sorunlarını
tartışmamız için iyi bir yapıdır” dedim.
Ancak derdimi anlatamadım. Bunun sebebi ise
Ankara’da yıllarca böyle bir yapı olmamasıydı.
Bir kentte kent konseyi tartışılıyorsa kentsel
sorunlar da tartışılır. Demek ki, bir odak
noktası vardır artık. Demek ki, bir noktada
herkes bir araya gelip bir konuyu konuşabilir.
Kent konseyi parasal kaynağı bulunmayan
bir yapıdır. Buradaki bütün harcamalar belediye
başkanı ve belediyenin iyi niyetinin göstergesi
ve desteğidir. İkincisi, kent konseyinin tüzel
kişiliği yoktur. Üçüncüsü, kent konseyinde
makam mevki yoktur, bileşenlerimiz vardır.
Dördüncü olarak, kent konseyinin belediye
üzerinde buyurucu, dayatmacı bir konumu
yoktur. Tek yetkisi, belediye meclisinin ilk
toplantısında önerileri gündeme alınır. Son
olarak, konseyin güç ve yetkisi güvenden

Ankara Kent Konseyi’ne Uluslararası katılımcılık ödülü
Halil İbrahim Yılmaz:
“Ankara 400 bin örgün, 200 bin açık
öğretim lisans öğrencisinin olduğu bir kent.
Türkiye ortalamasının iki katı kitap okuma
oranı var. Aslında Türkiye’de eğitimin merkezi
sayılabilir. 1.8 milyon kamu görevlisiyle
ortalamaların tamamının üzerinde bir kent
olmasına rağmen Ankara kamplaşmanın ve
tartışmanın olduğu bir kent olarak satın alındı..
Bu Ankara’ya yapılmış en büyük haksızlıktır.
Bugün AKK’nın bu kadar dikkat çekmesinin
nedeni İstanbul ya da Balıkesir’den daha
sihirli sözler söylemesi değil, kentte oluşan
bu olumsuz algının yerini yeni bir iklimin
alması çok dikkat çekti. Bu açıdan kent
konseyi öne çıktı. Doğru bir şey yaptığınız
zaman Kanada’daki bir kolaylaştırıcılar örgütü
bile sizin doğru bir şey yaptığınızı kabul

etmek zorunda kalıyor. Ankara’nın kaybettiği
güzellikleri tekrar kazanmasının ödülü bu.
Kentte katılımcılıkla ilgili bir irade konuldu. Bu
ödül 6 milyonun tamamına verilmiş bir ödül.”

Savaş Zafer Şahin:

“Uluslararası Kolaylaştırıcılar Derneği,
dünyanın 65 ülkesinde örgütlenmiş Türkiye’de
de İstanbul’da merkezi olan bir kurum. Bu
ödül her sene tek bir kuruma değil, her sene
katılanlar arasında farklılık yarattığı düşünülen
veriliyor. Bu sene de bu ödülü bir ilaç firması,
Rusya demiryolları yönetimi, Latin Amerika’da
ülkelerin bize benzer kurumlarıyla toplamda 19
kurumla birlikte aldık.
Bu ödülün ne olduğunu açıklayayım;
kolaylaştırıcılık, bir faaliyet alanı aslında,
Türkiye’de belki de dünyada en çok ihtiyaç
duyulan alanlardan birisi. Ne demek
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gelir. Hiçbirimiz burada kent konseyinde var
olduğumuz için şahsiyet elde etmiyoruz. Biz
burada kente olan borcumuzu ödüyoruz.
Biz ancak güven yaratarak insanların
bir araya gelmesine vesile olabiliriz. Güven
duygusunun ardından da dayanışma
yaratılmalı. Üçüncüsü ise hoşgörü olmalı. Bu
yol çok yorucudur ancak verimlidir ve ürün
sağlar. Türkiye’de kaynak ve örgütlenme
sorunu yok güven sorunu var. Bu sorunu
aşabilmek için önce bütün güven sorununu
ortaya çıkartan kaynak paylaşma, görev alma ve
etki yaratma meselelerini bir kenara bırakmak
lazım. Buna pek çok yerde “21. yüzyıl
organizasyonu” deniyor. Biz bunu Ankara’da
yeni deneyimliyoruz. Ankara’nın güçlü meslek
örgütleri ve sivil toplum örgütleri buna itiraz
ettiler. Onları ikna etmeye çalıştık yine de
itirazlar sürdü. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz.
Eğer yanlış bir şey varsa da zaman içerisinde
ortadan kalkacaktır. Biz sadece kentsel
sorunları tartışmak isteyenlerin gelip katkı
sağlayacağı ortam oluşturmak istiyoruz.
Ankara her alanda vasata teslim olmuş
durumdaydı, kaldırım taşından peyzajına
kadar. Bu çok uzun süredir böyle. Kadrolar,
örgütlenme, iş yapış biçimi bununla ilgili. Kent
konseyinin bir diğer hedefi bu vasata teslim
olmuşluğu kırmaktır. Mesela Ankara’da ilk
kez mimarlık yarışması yapıldı. Buna öncülük
eden kent konseyi oldu. Çubuk Barajı’nda
nitelikli peyzaj yapılması için kent konseyi
çalışmalar yürüttü. Semt ve mahalle düzeyinde
bir katılımın önemini vurgulayan kent konseyi
oldu. Herkes bunu biliyordu ama herkesin
güvendiği bir noktadan söylendiği zaman daha
farklı noktadan ele alındı. Biz şu anda belediye
ile sivil toplum örgütleri arasında ara yüz
oluyoruz. Bunların en önemlisi ise ‘katılımcı
bütçe’ çalışmamızdır. Mükemmel bir uygulama
olduğunu söyleyemeyiz ancak Türkiye’nin
hiçbir yerinde konuşulmazken şu an Belediye
bütçesinde katılımcı bütçe konuşuluyor.”

kolaylaştırıcılık? Operatörlük olarak kullanırız
kimi zaman esasen farklı kurumsal yapıları
farklı perspektifleri olan insanları ve kurumları
ortak bir nokta etrafında çalışabilir, görüş
üretebilir kılan yöntemlerin adına biz
‘kolaylaştırıcılık’ diyoruz. Bu bir semt sakinleri
grubu olabilir bu bir kent konseyleri paydaşları
olabilir bu bir belediye meclisi olabilir.
Bu yöntemlerin doğru kullanıldığı yerlerde her
zaman katma değer ortaya çıkar, beklenmeyen
sonuçlara ulaşılabilir. Türkiye’de buna ihtiyaç
vardır. Sürekli kavga eden bir belediye meclisi
ile kavga etmeden her konuyu konuşabilen kent
konseyi arasındaki farklılık kadar açık olur.
Konuştuğumuz yerin düzeninden tutun
da sizin hangi yöntemle konuşacağınıza, o
toplantıda kimlerin bir araya geleceği ve hangi
dili konuşacağı da kolaylaştırıcılık alanına girer.
Dünyada çok büyük şirketler bu konularda
kadrolar oluşturur. Türkiye bu konuda çok
geri.”

ayrancım
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Mesajınız var
Tahsin Deniz Arpacı
Gazetenizi fırsat buldukça
okuyorum ama bazı sayıları
kaçırdım. Sayılarınızın maalesef
hepsi bende yok. Tunalı Hilmi
Caddesi Shades müzik gibi
yerlerden alıyorum gazeteyi.
İleride çocuklarıma, torunlarıma
hatıra olur bu sayılar.
Çok teşekkür ederim.

Taşkın Şenol
Ellerine sağlık, çok dengeli, sakin
ve toparlayıcı. Kaybolup gidecek
kıymetli notları toparlayıp bir
kenarda ulaşılabilir kılmışsın.
Genelde gazete de aynı
yaklaşımla çok hoşuma gitti zaten

Erol Yazıcı
Bir yerel gazete dendiğinde
genellikle taşra gazetelerinde
rastlanan sığ, yüzeysel bilgi ve
laf kalabalıklarıyla karşılaşılır
ya, senin varlığın böyle birşeyle
karşılaşmayacağımın garantisiydi
ama beklentimin üzerinde keyif
aldığım bir yayınla karşılaştım. Katkısı
olanlara ve sana teşekkür ederim.
İnan uzun süredir bir basılı gazeteyi
arkama yaslanıp, bu kadar zaman
ayırıp, sakin bir merakla ve okudukça
başka ne olduğunu görme isteğiyle
okumadım. Mesela Ali İhsan ile
arkadaşının “Tatar Mahallesi’nden
Ayrancı’ya” yazısı ya da Ayşegül
Atik yazısı ciddi belgesel tadında
içten yazılar. Elçin Öz’ün Plan Oba
Apartmanı ve diğer yazılar kıymetli
bir yerel tarih arşivi ve edebiyatı
haline getirmiş gazeteyi. Haberler ve
diğer bölümleri de ayrıntılı yazmaya
kalksam iş uzayacak.
Tekrar tebrikler.

Mahallede bize gülen biri var
Ayrancı Hoşdere Caddesi üzerinde Aralık
ayında ortaya çıkan “Gülümseyen surat”
mahallede merak uyandırmıştı. Sosyal medyada
kimliğini bulma çabaları sonuç vermedi.

Gülümseyen surat Ocak ayında bu defa farklı
yerde ve farklı bir mesajla yeniden ortaya çıktı.
Gören herkeste gülümseme isteği uyandıran bu
sevimli hayalet yarın sizin de önünüze çıkabilir.
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BİRLİKTE

ALİ NECATİ
KOÇAK
@anecatikocak

Yurttaş gazeteciliği
Yurttaş gazeteciliği kavramı cep telefonlarının,
sosyal medyanın ve internetin hızla gelişmesiyle
artık gündemimize girdi. Cep telefonlarıyla video
ve fotoğraf çekerek, ses kaydederek, yazı yazarak,
bunları farklı ortamlarda paylaşarak herkes adeta
birer haber merkezi haline geldi.
İletişim uzmanları ise meselenin bu kadar
basit ve sığ olmadığını söylüyorlar. Yani yurttaş
gazeteciliği “yurttaşların haber üretmesi ve
teknoloji yardımıyla bunu yaygınlaştırması” diye
algılanırsa bu alanı yeterince kapsamaz diyorlar.
Yurttaş gazeteciliği, aynı zamanda büyük medya
güçlerinin tek taraflı haber üretimine karşı, doğru
haberin üretilmesi açısından bir bağımsızlık
mücadelesi ve başkaldırıdır.
Bu aynı zamanda bir katılımın sürecidir.
Demokrasinin gelişmesi ve yaygınlaşması için
bağımsız, doğru ve anlamlı bilgi ve haber
oluşturmaktır.
Yurttaş katılımında olduğu gibi yurttaş
gazeteciliğinde de kritik nokta, kararı kimin
verdiğidir. Uzmanlar yurttaş gazeteciliği için 3
kriter belirlemişler;
• Haberin konusunu belirlerken, habere
karar verirken yurttaşa danışmak,
• Haberin oluşturulması sürecinde çok
sayıda yurttaşla konuşmak, haberin doğruluğunu
pekiştirmek,
• Haberin yapım aşamasını
kolektifleştirmek. Birden çok medya ortamını ve
mümkün olduğunca başka kurumları işe ortak
etmek.
Konuyu aslında bizim burada yaptığımız
işe yani Ayrancım Gazetesi’ne getirmeye
çalışıyorum.
Neredeyse bir yılımızı doldurmak üzereyiz.
Aramızda neredeyse hiç gazeteci yok. Birkaç
arkadaşımız yeni katılmaya başladılar. Aslında
haberin üretilmesi, bilginin toplanması
konusunda bir eğitim de almış değiliz.
Yazarlarımızın pek çoğu için neredeyse ilk
deneyim. Herkes farklı bir meslekten, farklı yaş
gurubundan, farklı siyasi görüşten. Buradan
bakınca “beş benzemez” biraraya gelmiş
durumda.
Herkesin ortak bir yönü var; yaşadığı semti,
mahallesini, komşusunu düşünüyor, seviyor...
Bu ortak yönü “becerebildiği ölçüde” demokratik
bir süreç işletmeye çalışarak mahallemiz için bir
kollektif yayın haline getirmeye çalışıyoruz. Kenti
ve semti konuşuyoruz ve yazıyoruz. Birbirimize
güveniyoruz, güvenmek durumundayız... Çünkü
gücümüzü ve enerjimizi mahalleden alıyoruz.
Her geçen gün aramıza yeni komşularımız,
arkadaşlarımız davet beklemeden katılıyor,
gelişiyoruz. Yurttaş gazeteciliğini de yeni
deneyimlerle geliştirmeye gayret ediyoruz.
Desteğinizi, katkınızı, eleştirinizi bekliyoruz...

ayrancım
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Eski eşyaların yeni evi: Aşina Antika Kafe
SEMT HÂLİ

IRMAK DALGIÇ
@irmkdlgc

ALİ İHSAN BAŞGÜL
@alxsemender

M

ahalle kültürü açısından eski ve antika
kavramları çok önemli. Kuzgun
Sokak’taki “Aşina Antika Kafe” de bir eskici ya
da kafeden öte, kültür evi kimliği taşıyor.
Günümüzde her şeyin yenisi, moderni,
teknolojik olanı rağbet görürken duygusal
bir kültür antikacılık ve eskicilik. Ancak ikisi
birbirinden farklı şeyler. Antika eski çağlardan
kalma eser anlamına gelir; bir eşyanın antika
sayılabilmesi için eski olması yeterli değildir,
aynı zamanda az bulunabilmesi ve maddi
değeri de olması gerekir. Eskici ise kelime
anlamı olarak her türlü eski eşya alım satımıyla
uğraşan kimsedir. Eskiciler sokak sokak,
cadde cadde eski eşya ararlar; anısı olan,
tanıklık etmiş eşyalar ya da bir köşede, depoda,
bodrumda terk edilmiş eşyalar.
Ayrancı da çok sayıda eskici ve antikacıya
ev sahipliği yapıyor. Hepsinin de çok değerli
hikâyeleri var ve biz de Kuzgun Sokak’taki
“Aşina Antika Kafe”den Zuhal Tepe ile sohbet
ettik:

Bir kafeden fazlası
Kolye yapıp satarken, Antika Pazarı’nda
tezgâh açmaya başlayan Zuhal Hanım bir
gün evinde biriktirdiği eskileri arkadaşının
tezgâhında sergilemiş ve biriktirdiği tüm eskileri
kısa sürede satınca eskicilik işini yapmaya
başlamış. Öncelikle Hüseyin Onat Sokağında
küçük bir dükkânı olsa da şu an Aşina’da
eskicilik yapıyor. İnsanların eski mobilyalarda
oturduğu, kahve içtiği aynı zamanda onları
satın alabildiği bir konseptle çalışmaya başlamış.
Mahallemizdeki kafeler pandemi nedeniyle
gel-al şeklinde çalışıyor ama Zuhal Hanım’ın
anlayışı buna uygun değil. Kendisinin amacı
sadece bir kafe işletmek de değil. Pandemi
öncesi ressamları davet etmiş kafesine, canlı
müzik eşliğinde şarkılar söylenmiş, konferanslar
verilmiş, sunumlar yapılmış. Kafesinin aynı
zamanda kültür evi olması amacı var.
Ayrancı’nın güvenli ve merkezi olması,
Zuhal Hanım’ın Aşina Antika Kafe’yi burada
devam ettirmesinin nedeni. Ayrancı çok eski
bir yerleşim yeri. Dolayısıyla eskiden beri
mahallede yaşayan birçok insan var. Bu insanlar
antikanın maddi ve manevi olarak değerinin
farkındalar. Ayrancı halkı antikayı biliyor
diyebiliriz. Her ne kadar Aşina Antika Kafe
sadece kafe olarak biliniyor olsa da sanatsal
birçok aktivitenin yapıldığı farklı bir kafe.
İnsanlar hem antika ve eski eşyalarını getirip
buraya satabilir hem kahvesini içebilir hem de
kafede yapılan etkinliklere katılabilirler. Ancak
yeterince katılım olmadığına ilişkin şikâyeti var
Zuhal Hanım’ın.

İnternet üzerinden mezat
Mahalle kültürü açısından eski ve antika
kavramları çok önemli. Özellikle Ayrancı gibi
köklü kültürü olan bir mahallede, Antika
Pazarı’nın da burada açılıyor olması daha
anlamlı kılar bu kavramları. Çankaya Belediyesi
sınırlarında Ayrancı ve Çayyolu’nda açılan iki
tane Antika Pazarı var. Ancak sokağa çıkma
kısıtlamaları ve risk oluşturması dolayısıyla bu
pazarlar geçici olarak kapatılmış durumda. Her
ne kadar eski bir şeyden bahsediyor olsak da
eskicilik de günümüz modern şartlarına uyum
sağlamış. İçinde bulunduğumuz olağanüstü
durum nedeniyle işlerini yapamayan eskiciler,
internet üzerinden mezat gibi yöntemlerle
eski ve antika sevenlerle buluşabiliyor. Zuhal
Hanım da Facebook’ta “Zuhal Tepe” adıyla her
pazartesi günü 20.30-02.30 saatleri arasında
mezat gerçekleştiriyor. Eski eşyalar sattığı gibi
kızıyla birlikte kitap satışı da yapıyor. Kitaplar
genellikle sanat tarihi kitapları ve mezatta
oldukça ilgi görüyor. Kafe aynı zamanda sahaf
da. Zuhal Hanım mezat yaparken sohbet de
ettiklerini söylüyor ve ekliyor: “Sadece ürün
paylaşmıyoruz. Hayatı paylaşıyoruz. Kanvas
tablolar yerine sanatçıya değer vererek yağlı
boya tablolar satın alın.”
Zuhal Hanım’ın bir de sosyal sorumluluk
fikri var aklında. Son çıkanı, yeni teknolojisi,
geliştirilmiş modeli diye elimizdekini

eskimeden eski ilan ettiğimiz, onu bırakıp
öbürünü kullanmaya başladığımız bir sürü
eşyamız var. Ütüden tutun da fön makinesine
kadar birçok insanın da ihtiyacı olan bu eski
şeyleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında
kullanmak istiyor. Herkesin elindeki fazla
eşyasını getirdiği ve ihtiyacı olanların temin
ettiği bir proje. Ancak şu an Aşina Kafe’nin
alanı küçük, mekân problemini çözerse bu
projesini de hayata geçirecek.
Eskiciler anıların yaşamaya devam ettiği
yerlerdir. Eşyanın bir anısı vardır, onun
sahibinde vadesi dolmuştur ve eşya eskici
aracılığıyla yeni sahibinin olur. Eski bir
fotoğraf, kullanılmış bir toka, ikinci el kitap
gördüğümüzde onun hikâyesini merak eder
belki bir hikâye uydurur, duygulanır mutlu
oluruz. Zuhal Hanım da eski eşyaları satın
alınırken duygusal yönünün ağır bastığı
anılarından bahsetti, hüzünlü ama aynı
zamanda değerli hikâyeler...

ayrancım
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Ayrancı organik pazarı
SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYAT
HATİCE AVCI
@dyt.haticeavci

B

abamın çiftçi olması nedeniyle kendimi hep
ayrıcalıklı hissetmişimdir. Çocukluğumun
tarlada geçmesi doğa ile her zaman sıkı bir bağ
kurmamı sağladı. Ekolojik yaşam ve beslenme
ile de yollarımız üniversitede kesişti. Üniversite
yıllarında tanıma fırsatı bulduğum Güneşköy
bana ekolojik yaşamın kapılarını araladı.
Ayrancı Semtiyle tanışma hikayem,
Kırıkkale Hisarköy’de bulunan Güneşköy’e
gitmemle başladı. Komşu çiftlikteki Nazlı ve
ailesinin ürettikleri organik ürünleri Ayrancı
Organik Pazarı’na götürdüklerini duydum.
Aşağı Ayrancı’daki pazar yerine kurulan
Ayrancı Organik Pazarı, 2008 yılından bu
yana organik sertifikalı ürünleri Ankaralılarla
buluşturuyor. Zehirsiz meyve ve sebzelerin
yanı sıra bakliyat ve doğa dostu temizlik
ürünleri de bulabiliyorsunuz. Gıda ve iklim
krizlerinin çözümünde yerel üreticiden alışveriş
yapmanın önemi biliniyor. Ayrancı organik
pazarı tamamen yerel üretici pazarı olmasa da
burada satılan ürünlerin çoğunluğu Ankara’nın
yerelinde veya yakın şehirlerde yetişen sebze ve
meyvelerden oluşuyor.
Ayrancı organik pazarı pandemi öncesinde
pazar günleri saat 07:00’de kuruluyordu. Ancak
şu an uygulanmakta olan hafta sonu sokağa
çıkma yasakları nedeniyle Perşembe gününe
alındı. Sağlıklı ürünler bulabileceğiniz bu

ayrıcalıklı pazara bilinçli tüketiciler tarafından
gösterilen yoğun ilgi beni heyecanlandırıyor.
Diğer pazarlardaki gibi gün içinde giderseniz
birçok ürünü bulamayabilirsiniz. Çünkü sabah
09:00 civarında yeşilliklerin ve yumurtaların
çoğu bitmiş oluyor.
Bu pazarın güzel bir yanı hem üreticinin
hem de tüketicinin bilinçli bir topluluktan
oluşuyor olması kanımca. Bu insanlarla
tanışmak ve hal hatır sormak da bence
sağlıklı beslenme yönünde atılan bir adımdır.
Birkaç hafta üst üste pazarı ziyaret ettiğinizde
pazar esnafıyla yavaş yavaş kaynaşmaya
başlıyorsunuz. Üreticileri ve ailelerini,
çocuklarını, köylerini tanımaya başlıyosunuz.
Tarlada neler olup bittiğini, üreticileriniklim
krizinden nasıl etkilendiğini, bu yıl geçen
seneden farklı hangi ürünlerin olduğunu
dinleyebiliyorsunuz. Organik ürünlerin
endüstriyel tarım ürünlerine göre sağlık üzerine
nasıl etkilerinin olduğu ile ilgili bir sohbette
bulabiliyorsunuz kendinizi.
Organik ürünlerin sağlık etkisinden
bahsetmişken bugün elimizdeki veriler 2
milyardan fazla insanın obez veya kilolu
olduğunu gösteriyor. Obezite, yakın tarihteki
en önemli önlenebilir halk sağlığı krizi olarak
tanımlanmaktadır. Bu durum aslında yetersiz
beslenme anlamına gelmektedir. Kişilerin işlenmiş
paketli ürünlere erişimi kolayken, zehirsiz sebze
ve meyveye erişimleri zordur. Ucuz olduğu
için tercih edilen bu pestisitli, kimyasal katkılı,
paketli ürünler bireylerin ve toplumun sağlığına
olumsuz etkileri ve bu etkileri gidermek için
yapılan harcamalar düşünüldüğünde çok daha

Pazardan aldıklarımla yaptığım bir tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Pırasalı Lor Salatası
2-3 adet pırasa
1 adet kuru soğan(isteğe bağlı)
1 kase lor peyniri
1 YK zeytinyağı
Tarif; Yukarıdaki malzemeleri yıkayıp doğrayınız.
Daha sonra tavanın içerisine yağı,baharatları,soğanları ve
pırasayı ekleyerek hafif kavurunuz. Yağı ateşte yakmadan
sebzeleri hafif sotelemek pişirdiğiniz yemekteki vitamin
ve mineral kaybını azaltır. Daha sonra sıcak sıcak lor
ekleyerek karıştırınız. Kızarmış ekmeğin üzerine koyarak
sabah kahvaltısında tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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pahalı ürünlerdir. Ürünler kişilerin hormonal
sistemlerini ve bağırsak floralarını olumsuz yönde
etkilemektedir. Artan kanser vakaları tarım
zehirlerinin kullanımın artmasıyla bağlantılı
olduğunu gösteren oldukça çok çalışma
bulunmaktadır. Pestisitlerin insan sağlığına
zararları bilimsel çalışmalarla açıkça ortaya
konmuştur.
Mevsimsel ve zehirsiz ürünler kişinin
bütünsel sağlığı için oldukça kıymetlidir.
Çocukların bağışıklık sistemleri oluşamadan
daha tarım zehirlerine maruz kalmaları
kronik hastalıklara yakalanma risklerini
arttırmaktadır. Çocuklarda, yüksek seviyelerde
pestisitlere yanlışlıkla maruz kalma, çocukluk
çağı kanserleri, dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu (DEHB) ve otizm ile ilişkilidir.
1,139 çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada, en
düşük idrar seviyelerine sahip olanlara kıyasla,
en yüksek pestisit düzeylerine sahip çocuklarda
DEHB riskinin% 50-90 arttığını bulmuştur.
Pestisitler gelecekteki sağlıklı nesillerin
oluşumunu engellemektedir.
Uluslararası Pestisit Eylem Ağı (PAN)
Koordinatörü Kristin Schafer zehirli meyve ve
sebzelerin üreticiye olan etkilerini de şu şekilde
belirtiyor: “Pestisitler, yiyeceklerimizi üretenlerin
(çiftçilerin) kabul edilemez zehirlenmesine neden
oluyor, aynı zamanda kanser gibi kronik sağlık
etkilerine ve biyolojik çeşitliliğin çökmesi gibi ekolojik
etkilere neden oluyor.”
Temiz gıda üretimine geçmek ve küçük
üreticilerin desteklenerek zehirsiz ürün
üretmelerini teşvik etmek için organik
pazarların önemi ortadadır. “Tarladan çatala
gıda güvenliği” sözü yerine “Topraktan çatala gıda
güvenliği” sistemini benimsemeliyiz.
Organik pazar sağlık ve çevre faydalarının
yanı sıra, her hafta pazar dönüşü eve getirdiğim
yiyecekleri dolaba dizerken aklımdan geçenler
genelde şöyle oluyor: “Kahvaltıda yiyeceğim
marul Ayşe Teyze’den, yumurtalar ise Ahmet
Abi’den. Akşam yemeğine pişireceğim kereviz
Mehmet Abi’nin Güdül’deki bahçesinden.” Bunları
düşünmek iyi hissetmemi sağlıyor. Çünkü
insanlar sadece gıdanın içerisinde bulunan
makro ve mikro besin ögelerini alarak sağlıklı
olmazlar. Yiyeceğin kokusu, görünüşü, lezzeti,
mevsimi, kimin ürettiği, alışkanlıklarımız ve
yiyecekle ilgili olan anılarımızın hepsi bizim
için önemlidir.
Pazara gitmek bunların hepsini kapsayan
bir kültürdür. Aşağıdaki fotoğrafa baktığımızda
gökkuşağını yediğimizi düşünebilir ve her
mevsimde farklı tonların hakim olduğu yeni
fotoğraflar çekebiliriz.
Kaynak;
Pesticide Exposure in Children, American Academy of
Pediatrics 2012(https://pediatrics.aappublications.org/
content/pediatrics/130/6/e1757.full.pdf)
Environmental chemical exposures and autism spectrum
disorders: a review of the epidemiological evidence,
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25199954/)
Obesity and overweight, World Health Organization( https://
www.who.int/ )
Attention-deficit/hyperactivity disorder and urinary
metabolites of organophosphate pesticides, (https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20478945/)
Fotoğraflar: Hatice Avcı
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Kahvenin yolculuğu: Öğütüm ve demleme
KAHVETRİP

ONUR
DİNÇER
kahvetrip@gmail.com

Nitelikli kahve potansiyelini, özel geliştirilmiş bazı
ekipmanlarla fincana yansıtıyor. Kahve demlemede bu özel
ekipmanların kullanılmaya başlandığı 2000 sonrasına denk
gelen döneme kahvede “üçüncü nesil” diyoruz. Doğru bir
öğütüm de demlemede kritik önem taşıyor.

A

yrancım Gazetesi 2021 Ocak
sayısında yer alan bir önceki
yazımda kahvenin yetiştirilmesi ve
hasadından başlamış ve kavrulup
paketlenmesine kadar olan
meşakkatli süreci özetlemiştim.
Bu yazıda da öğütüm ve demleme
aşamalarına yakından bakalım
isterseniz. Belki de sürecin en
keyifli aşamaları zira bu noktadan
sonra güzel bir fincan kahve
hazırlamak için top artık bizde
veya kahve dükkanlarında çalışan
baristalarda.
Bahsettiğim butik kavurucular
kavurdukları kahveleri kahve
dükkanlarına ve benim gibi
“ev demleyicilerine” satıyorlar.
Genellikle bu firmaların internet
sitelerinde satışları mevcut.
Kahveyi satın alırken kullandığınız
web ara yüzünde, kahvenin nasıl
öğütülmesini istediğinizi veya
öğütülmeden size ulaşma talebinizi
belirtebiliyorsunuz. Burası oldukça
kritik. Çünkü “öğütüm” sürecin en
önemli parçalarından biri.

Kahve öğütmek karabiber
öğütmeye benzemiyor
Kahve demleme işlemi kabaca
suyun öğütülmüş kahveden belli
yağ ve asitleri koparmasını ve
suyla buluşmuş bu yeni sıvının
bir fincana1 dönüşmesini içeriyor.
Buna özütleme (extraction) diyoruz
ve başlı başına ayrı bir yazı konusu
olacak kadar karmaşık bir süreç.
Burada tutarlı yani homojen bir
öğütüm; kaliteli bir fincana ulaşma
noktasında oldukça kritik. Kahve
öğütmek karabiber öğütmeye
benzemiyor. Öğütüm sonrasında
oluşacak tüm parçaların birbirine
yakın büyüklüklerde ve homojen
bir görünümde olması gerekiyor.
Bazı parçaların çok büyük,
bazılarının toz seviyesinde kaldığı
öğütümlerde dengeli bir çözünme
mümkün olmuyor.
Sektörde profesyonel bir
arkadaşım bunu anlatmak
için şu örneği vermişti: Bir
deve kuşu yumurtasını bir
de bıldırcın yumurtasını aynı
1 Kahve terminolojisinde demlenmiş
kahveye “fincan” ya da “son fincan”
deniyor.

tencerede 5 dakika haşlandığını
düşünün. Deve kuşu yumurtası
gelişmeyecek, bıldırcın yumurtası
ise fazla pişecektir. Kahve
parçacıklarını da aynı şekilde
düşünebiliriz. Tutarsız bir
öğütümün ardından yapılan
demlemede küçük parçalar fazla
çözünecek, iri parçalar ise çiğ
kalacaktır.
Burada öğütümün tutarlı
olmasını ve öğütülürken
olabildiğince az toz üretilmesini
sağlayan sihirli ekipman
“değirmen”. Değirmenin kalitesi
fincan kalitesinde yine çok etkili
(gördüğünüz gibi kaliteyi etkileyen
parametreler çok ve son ana
kadar peşinizi bırakmıyorlar). Bir
kahve dükkanında kullanılan
öğütücünün kalitesi benim için
işletmenin kahveye duyduğu
saygıyı göstermesi açısından
mühim bir kıstas. Evde ben
oldukça nitelikli bir el değirmeni
(Comandante C40) kullanıyorum.
Elektrikli değirmenler benzer
kalitede öğütümleri çok daha
pahalıya veriyorlar. Özellikle
tutarlı bir öğütüm için çelik
bıçaklı el değirmenlerini tercih
etmek gerekiyor. Yerli üretim
Molent G50 tercih edilebilecek
ürünlerden biri. Bunun dışında
Cafflano Krinder ve Timemore da

kahve severlerin yöneldiği diğer
değirmenler.
Öğütmeyle alakalı önemli
bir nokta daha var. Kahveyi
demlemeden hemen önce
öğütmek gerekiyor. Kahve,
özellikle öğütülmüş kahve biraz da
abartırsak ışık hızında bayatlamaya
ve aroma kaybetmeye başlar. Bunu
dakikalarla bile ifade edenler var.
Dolayısıyla nitelikli kahvenin
potansiyelinin korunması için
evde bir değirmen bulundurmak
şart. Nitelikli kahve satın alırken
öğütülmemiş olarak sipariş vermek
gerekiyor. Bu sayede öğütüm
kalınlığını kendi damak tadınıza
göre ayarlayabileceksiniz ve
kahvenizi taze tüketeceksiniz.

Kahvenin üçüncü nesli;
demleme ekipmanları
Sondan bir önceki aşamamız
da demleme (brew). Kendimi

tekrar ediyor gibi gözüküyorum
belki ama burası da çok önemli.
Bir ev demleyicisi ya da barista
ne yaptığını bilmiyorsa nitelikli
kahve yine bu son aşamada
çöpe dönebilir. Yanlış öğütüm
kalınlığı, fazla-az ajitasyon,
yanlış su kullanımı, yanlış hızda
demleme, kötü ekipman veya filtre
kullanma, yanlış ısıda demleme,
yanlış su-kahve oranı yapılabilecek
hatalardan bazıları.
Nitelikli kahve; potansiyelini
özel geliştirilmiş bazı ekipmanlarla
fincana yansıtıyor. Bu özel
ekipmanların kullanılmaya
başlandığı 2000 sonrasına denk
gelen döneme kahvede “üçüncü
nesil” diyoruz. Birinci nesil
kahvenin kitlesel tüketiminin
başladığı granül kahve dönemine
ikinci nesil ise zincir kahvecilerin
yaygınlaştığı döneme tekabül
ediyor. Üçüncü nesil ekipmanları;
demleme parametrelerini
tercihleriniz doğrultusunda
istediğiniz gibi kullanmaya imkân
tanıyor.
Bu ekipmanların büyük
bir kısmı pour-over dediğimiz
elektronik bir cihaz kullanmadan
suyu yukarıdan dökerek yaptığımız
demleme yöntemi içerisinde yer
alıyor. V60, Kalita Wave, Chemex,
Origami Dripper gibi birçok
farklı demleme ekipmanı pourover klasmanında yer alıyor ve bu
ekipmanların sayısı giderek artıyor.
Neden bu kadar farklı ekipmana
ihtiyaç duyulduğunu açıklamak
için başka bir yazı gerekli ama
özetle kahvenin toprakta başlayan
uzun yolculuğunun son aşaması
olan demleme de oldukça kritik
ve bir miktar deneyim/bilgi istiyor.
Tartı, kazboyunlu ibrik, ısı ölçer
vb. birçok yan ekipman da titiz bir
demleme için gerekli.
Nihayetinde demlememizi
yaptık. En sevdiğimiz fincana
(fincan da ayrı bir parametre ama
detayına girmeyeyim artık) kahveyi
haznede iyice çalkaladıktan sonra
biraz yüksekten döktük. Şimdi
biraz rahatlama ve kahvenin
tadını çıkarma zamanı. Kahvenizi
yudumlarken işin arkasındaki
bu meşakkatli süreci ve emeği
düşünmeyi ve takdir etmeyi ihmal
etmeyin derim.
Kahve tadımının püf noktaları,
farklı kahve içecekleri de başka bir
yazının konusu olsun.
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Verilerle Ankara: Tabiat Ana’yla tehlikeli dans
VERİ OFİSİ

OZANCAN
ÖZDEMİR
@OzancanOzdemir

G

üneşli havalar, uzun zaman
sonra bizleri korkutan bir
deprem ve medya organlarında
gördüğümüz kuraklık/susuzluk
haberleri… Ocak 2021 Ankara
için tabii gelişmeler konusunda
bir hayli yoğun geçti. O halde bu
ay neler yaşadık, geçmişe göre bu
ay gerçekleşen doğa olaylarının
bir farkı var mı gelin dört başlık
altında inceleyelim.
Sıcaklık: Ankaralılar, 2021
yılının ilk gününde pek alışkın
olmadıkları bir sabaha uyandılar.
Geçmiş yılların ilk günleri gerek
malum Kış mevsiminin karakteri
ve bazen de buna dillere pelesenk
“Ankara ayazı” etkisi ile ya kuru
bir soğukla ya da karlı bir günle
selamlardı Ankaralıları. Ancak
bu sene az önce söylediğim gibi

tam tersi bir sabahla karşılaştık,
güneşli mi güneşli Ocak’tan ziyade
Ekim-Kasım ayından güzel bir
güneşli günü andıran bir hava
selamladı bizi bu yıl. Her ne kadar
bu sıcak hava içimizi ısıtsa da
pek iyiye işaret değildi. Aşağıda
yer alan grafik neden iyiye işaret
olmadığını bize yeterince anlatıyor
diye düşünüyorum.
2011-2021 yılları arasında
1 Ocak tarihlerinde hissedilen

en yüksek sıcaklıkları
karşılaştırdığımızda 2021 yılı 13
derece ile son 10 yılın en sıcak
1 Ocak gününün yaşandığı yıl
oldu. Üstelik 2018 yılından beri
gözlemlenen sıcaklıktaki neredeyse
doğrusala yakın hızda bir artış
da geleceğe dair iyi sinyallerin
habercisi değil gibi duruyor.
Biz Ankaralıları sıcaklık
konusunda tek endişelendiren veri
bu grafik ile sınırlı değil elbette.

Ocak ayı her ne kadar ikinci
haftasından itibaren soğuk ve
karlı bir havaya bürünse de ilk 20
gününde hissedilen ortalama en
yüksek sıcaklık 9.52 derece olarak
hesaplandı. 1927-2019 yılları
arasında Ocak ayında hissedilen
en yüksek sıcaklığın ortalama 4.1
derece olduğunu düşünürsek bu
değerin neredeyse son 92 senenin
ortalamasının iki katıdan fazla
olduğunu söyleyebiliriz. Keza
benzer bir durum ne yazık ki en
düşük sıcaklıkların ortalamasında
göze çarpıyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü,
son 10 yılı 1850’den beri dünya
tarihinin en sıcak 10 yılı olarak
tanımladığı gerçeğini göz önünde
bulundurursak ne yazık ki iklim
krizinin etkilerini yavaş yavaş
şehrimizde de hissettiğimizi
söylesek sanırım yanılmış olmayız.
Umarım bu veriler ve gerçekler
sadece bizlerin değil karar
mercilerinin de dikkatini çeker ve
gelecek için kolektif adımlar atmış
oluruz.

Ankara’nın önündeki tehlike: En sıcak kış, en susuz yaz
Su: Bir önceki başlıktan da
tahmin edebileceğimiz üzere
özellikle 2020 yılının sonbahar
ve kış ayları Ankara için maalesef
geçmiş yıllardan aşina olduğumuz
yağışlı havalardan ziyade, mevsim
normallerine göre sıcak ve yağışsız
bir havayla geçti. Özellikle
yağışlar anlamında oldukça kurak
geçirdiğimiz bu dönem, pandemi
sebebiyle temizliğin öneminin
daha da arttığı şu dönemde
kentimizi bir su sorunu ile karşı
karşıya bırakabilir ki gündemi
takip edenlerin aklına NASA’nın
Türkiye için yaptığı kuraklık
uyarısı ve kıpkırmızı bir Türkiye
haritası fotoğrafı şimdiden geldi
bile. Türkiye’nin en kalabalık 12
ilinin baraj doluluk oranlarına
bakıldığı zaman Ankara’nın 20
Ocak itibari ile barajlarındaki
%20.37’lik doluluk oranı ile bu

12 il arasında sondan ikinci sırada
olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca
Ankara şu an ki baraj doluluk
kapasitesi ile de üç büyük il
arasında en düşük baraj doluluk
oranına sahip il konumunda.
Ankara’nın mevcut su

kapasitesini geçtiğimiz yıllarla
karşılaştırdığımızda da şu an
içinde bulunduğumuz durumun
önemi daha da belirginleşiyor.
2020 yılında Ocak ayında barajlara
gelen su miktarı ASKİ kayıtlarına
göre 10.016.424 m3 iken bu miktar

2021 yılı için 7.274.290 m3’e
gerilemiş durumda. Bu su miktarı
Ankara’da 2008 yılının Ocak
ayından beri Ocak ayları içinde
görülen en düşük gelen su miktarı
ne yazık ki. Üstelik Ocak 2019
ve Ocak 2018’de barajlarımıza
gelen su miktarının sırasıyla
65.520.039m3 ve 40.482.595m3
olduğu düşünülürse mevcut
durumumuzun devamı halindeki
yaşayacağımız sıkıntı kendini daha
da belli ediyor.
Gerek yerel yöneticiler gerek
biz kentliler bu su sorununa
dair elimizdeki tek önlem olan
su tasarrufu ve suyun dikkatli
kullanımına gereken önemi
vermeli ve hayatımızda sürekli
hale getirmeliyiz, getirmek
zorundayız.

