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Yüzyıl öncesine kadar Ankara’nın yaklaşık olarak üçte bir nüfusunu oluşturan Ermeni Katolik cemaatine ait olduğu saptanan Ulus’taki 
mezarlık, inşaat kazısı sırasında ortaya çıkan kemiklerle gündeme geldi. Bulunan insan kemikleri Anadolu Medeniyetleri  
Müzesi tarafından incelemeye alındı. Buna rağmen inşaat devam ediyor ve mezarların olduğu alana beton dökülüyor.
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Binlerce yıllık Seymen geleneğinin temsilcisi 
Ankara Kulübü Başkanı Dr. Metin Özaslan:

Ahilikte makbul olan vermektir, 
almak değil

Ayrancı halkının 
duyarlı olmasını 
bekliyoruz

Ahilik çok önemli bir kurum. Ahilik, Anadolu’yu Anadolu 
yapan ve göçebe Türkmenlerin Anadolu’da tutunmasını sağlayan  
en önemli zamklardan. Türkler gelmeden önce burada 
Ermeniler, Rumlar var, dünyanın en iyi ustaları. Ticarette 
Museviler var. Moğol-Çin istilaları ile büyük göçler yaşanırken, 
Maveraünnehir’den buraya Orta Asya geleneklerini devam  
ettiren, obalarda yaşayan Oğuz boyları  gelmiş. Bu göçler  
sırasında bilgili esnaflar, zanaatkarlar artık mesleklerini 
unutmuşlar. Anadolu’daki Ermeni, Rum ve Musevi ustalar 
karşısında tutunabilmek için büyük bir örgütlenmeye  
ihtiyaç duyuyorlar. Ahilik bunun sonucudur. 

IRMAK DALGIÇ, AYKUT ALYANAK, ALİ İHSAN BAŞGÜL

Ulus İtfaiye Meydanı’ndaki inşaat kazısında ortaya çıkan

AYKUT ALYANAK - AKSEL ÇİDEM
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Ayrancı sokaklarının göze çarpan 
sorunlarından birisi de özensizce 
bırakılan çöpler. 24 yıldır Ayrancı’nın 
temizliği için çalışan Çankaya 
Belediyesi Temizlik Hizmetleri’nin 
Ayrancı bölge sorumlusu Cuma Uçar, 
zorlu işini, mahalleliden ve yerel 
yönetimden beklentilerini anlatıyor: 

Adım Cuma Uçar, Çankaya 
Belediyesi Temizlik 

Hizmetleri’nin Ayrancı bölge 
sorumlusuyum. 24 yıldır bu 
bölgedeyim, Ayrancıdayım. 16 
yıl süpürge ve çöp kamyonunda 
çalıştım. Geri kalanında buranın 
bölge amirliğindeyim. 24 yılın 
hepsini Ayrancı’da geçirdim. 
Dikmen’de oturuyorum, Sivas 
Şarkışla’lıyım.
Bir süpürgeci 15 sokak 
temizliyor

Bu bölgede 5 mahalleye 
bakıyoruz. Ayrancı, Aziziye, 
Güvenevler mahallelerinin tamamı 
bize bağlı, Remzi Oğuz, Güzeltepe 
ve Kavaklıdere’nin de bir kısmı 
bize bağlı. Geniş bir bölge burası. 
Burası 27 süpürgeci 2 bölge 
sorumlusuyla çalışıyordu. 6-7 
yıldır 13 kişi çalışıyoruz. Bunların 
içinde hastası, raporlusu, izinlisi 
oluyor tam 13 kişi çalışamıyoruz. 
Son 1 yıldır Cumartesi, Pazar 
nöbetçi 3’er kişi çalışıyor. Biz 
kaldırım süpürmesine bakıyoruz. 
Gece çöp vardiyasına bakmayız, 
onlar başka ekip. Bölgenin 
caddeleri, sokakları bize bağlı. 
Sabah 6’dan öğlen 2 buçuğa kadar 
sokaktayız sadece 10.00 – 11.00 
saatleri arasında dinlenme saatimiz 

var. İlk önce caddelere çıkıyoruz 
sonra sokaklara dönüyoruz. 
Her personelin sorumlu olduğu 
sokaklar var. Her birine 14-15 
sokak düşüyor. 

İsterim ki daha iyi hizmet 
verelim. 24 yılımı verdim bu 
bölgeye, sokak sokak bilirim 
nerede çöp çok çıkar, neresi 
sıkıntılı olur her bir köşesini 
bilirim. Önceden taşeronda çalışan 
personel kadroya geçince yeni 
personel alımı durdu. Başkanımız 
personel sorununu çözeceğini 
söyledi. İnşallah o zaman daha iyi 
hizmet vereceğiz.

Muhtarlarımız gerçekten 
çok ilgili sağ olsunlar, devamlı 
diyalogdayız. Mahalleleriyle çok 
ilgileniyorlar. Onlar olmasa işimiz 
çok zor.
En kirli bölge Güvenlik 
Caddesi, en temizi Aziziye 
Mahallesi

Genelde Güvenlik Caddesi 
civarı çok kirli oluyor. Esnaf çok, 
büyük marketler var oralarda. 
En çok da Şimşek Sokak, Paris 
Caddesi, Şili Meydanı çok batıyor. 

Aziziye Mahallesi’nde çok sorun 
çıkmaz, çok şikayet de gelmez. 
En büyük sıkıntımız Güvenlik 
Caddesi etrafındaki mahalleler; 
Remzi Oğuz Arık ve Güvenevler 
mahallelerinde...

Ayrancı’da da pazar civarı, 
Uçarlı Sokak o taraflar çok batıyor. 
Ayrancı Mahallesi’nde en az 4 
personel olması gerekiyor ama 2 
personelimiz var. Haftada 3 gün 
pazar kuruluyor, 3 tane de okul 
var. Okul olunca sokaklar daha 

çok kirleniyor, bazen okullara 
da destek veriyoruz, içlerini 
temizlediğimiz oluyor. Ondan 
sıkıntımız çok bizim, 2 personelim 
var orada, yetişmiyor.
Çöpe atılan kanepeler, 
koltuklar sorun

Koltuk, kanepe, hafriyat 
atıklarının çöpe atılmaması lazım. 
Kimse dinlemiyor bunu, eline 
geçeni çöpe atanlar var. Sokağa 
çıkmadan, camdan atanlar var. 
Çöpe atılan kanepeler, koltuklar 
bizim için sıkıntı oluyor, 
onlar için haftada bir açık araç 
istiyoruz. Onları çöp kamyonları 
alamıyor. Nerede atıldıysa biz 
not alıyoruz, açık araçları oraya 
yönlendiriyoruz.
Kağıt toplayıcıları işimizi 
zorlaştırıyor

Burada aşırı derecede kağıt 
toplayıcıları var. Güz, Havuzlu, 

Uçarlı sokaklarında biriktirme 
yapıyorlar. Toplayıp gittiklerinde 
her yeri çöp içinde bırakıyorlar, 
bunların arkasından temizliğini 
biz yapıyoruz.  Bunlarla ilgili 
şikayetleri genelde zabıtaya 
yönlendiriyorlar. Zabıta kaldırıyor, 
aynı yere yine geliyorlar. Güvenlik 
Caddesi’nde her marketin önünde 
kağıtçı var. Bunların bize çok 
zararı var. Gündüz vakti çöpleri 
boşaltıyorlar, kağıtları alıp kalanı 
öylece bırakıyorlar, yerler batıyor. 
Her yeri bir anda temizlemeye 
yetişemiyoruz.
Konsolosluk etrafı düzeldi 
yerini büyük marketler aldı

Alman Konsolosluğu’nun etrafı 
yıllarca en büyük sıkıntımızdı. 
Gelip orada dışarıda yatanlar, 
tuvaletlerini sokağa yapanlar, 
çayını, yemeğini sokakta yapıp 
pisliğini bırakanlar, yıllarca 
temizliği büyük sıkıntı yarattı. 
Yıllarca buraların pisliğini çok 
çektim ben. Şimdi düzeldi de 
rahatladık.

Onların yerini büyük marketler 
aldı. Şimdi marketler bize çok 
sıkıntı yaratıyor. Kendileri 
kirletiyor, dışarı bıraktıklarını 
toplamak için gelen kağıt 
toplayıcıları dağıtıyor, batırıyor. 
Büyük marketlerin çöp sorununun 
çözülmesi lazım. 

Şimdi yıkama da yapıyoruz. 
Çöp yerleri pislenirse onları 
yıkatıyoruz, konteynırları da ayda 
bir yıkatıyoruz.
Hoşdere’de yeraltı depolamaya 
geçilecek diye bekliyoruz

Konteynırları koymasaydık 
daha iyiydi. Konteynır var diye 
sabah 6’da başlıyor akşama 
kadar çöp çıkarıyorlar. Hoşdere 
Caddesi’ne büyük çaça (vinçli) 
konteynırları kaldırdık artık. Bu 

İşimizi severek yapıyoruz ama 
Ayrancı halkının da duyarlı olmasını bekliyoruz
“Ayrancı’nın beş mahallesini 13 süpürgeciyle süpürüyoruz. Bölgenin en büyük sorunu kağıt 
toplayıcıları ve büyük marketler. En kirli bölge Güvenlik Caddesi, en temizi Aziziye Mahallesi. 
En büyük yardımcımız ise muhtarlarımız.”

Cuma Uçar

Çankaya Belediyesi Temizlik Hizmetleri’nin Ayrancı bölge sorumlusu Cuma Uçar, zorlu işini, Ayrancı’nın çöpünü anlatıyor: 

ALİ NECATİ KOÇAK
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Beton ve yaşam
Bir yanda bin yıldır ayakta durabilen tarihi yapılar diğer yanda depremde un ufak 
olan binalar. Günümüzde beton, toprağın nefes almasına engel olacak kadar, 
insanların canına mal olacak kadar hatalı kullanılmasaydı belki onu sanat olarak 
görebilir, bu da betona karşı düşüncelerimizi değiştirebilirdi.

ELÇİN ÖZ

MERVE 
BİLGİÇ
@mrv_blg

KENTİN İZİ

Hiç merak ettiniz mi yaşadığımız, 
çalıştığımız, binaların, evlerin, 

apartmanların, yapısını; strüktürünü, neye 
göre oluştuğunu ve şekillendiğini? Bu yazıda 
biraz eskilere gideceğiz hatta baya eskilere; İÖ 
6. yüzyıl civarlarına. İnsan var olduğundan 
beri gerek bulunduğu ortamın koşulları, gerek 
kendini dış etkenlerden korumak amacıyla, 
gerek özel alan ihtiyacı için kapalı bir yere 
girme ihtiyacı duymuştur. Bunun için en küçük 
parçalar olan mekanları yaratmıştır. Yaşadığı 
dönemin şartları altında henüz çok katlı yapılar 
yapamayan insanoğlu, mağara dönemi sonrası 
geniş alanlarda taşlardan duvarlar örerek, 
odalar halinde ihtiyaç mekanları yaratmıştır. 
Her bir ihtiyaç ayrı ayrı bir mekanı doğurur; 
uyuma, dinlenme, mutfak, tuvalet vs. İhtiyaçlar 
mekanları, mekanlar yapıları, yapılar köy-
mahalleleri ve daha sonra kentler, şehirler, 
ülkeleri oluşturmuştur. Tabi ki bunlar sadece 
ihtiyaç doğrultusunda değil, dil, din, ırk, kültür 
gibi etmenlerin ortaya çıkmasıyla da şekillenip 
yapılaşmıştır. 

Tüm bu yapıların ortak bir dili vardı; beton. 
Evet şu an da her ne kadar çoğumuz betona, 
betonlaşmaya karşı olsak da hayatımızın bir 
parçası olan ve aslında gerçekten önemli olan 
bu malzemeyi biraz sanat ve tarih açısından 
inceleyelim ve doğru yerde kullanıldığında 
nasıl harika bir sanat ortaya çıktığını tanık 
olalım:

Betonun yeri tarihte önemliydi; tanım 
olarak; çakıl, kum gibi “agrega” denilen 
maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile 
birleştirilmesinden meydana gelen bir inşaat 
yapıtaşı. Beton yaklaşık olarak değişik 
şekillerde ve genel anlamda 5 bin yıldan 
beri kullanılıyor. Eski Mısırlılar kil harcını 
piramitlerin yapımında kullandılar. Harç, kireç 
taşının ısıtılması ve karbondioksit gazının 
çıkarılması ile elde edilmekteydi. Elde edilen 
kireç, agrega ile karıştırılarak harç olarak 
kullanılmaktaydı, daha sonra karbondioksit 
olarak sertleşen orijinal CaCO3 veya kireç 
taşına çevrilmekteydi. Su ile sertleşen hidrolik 
çimentonun bulunuşu Romalılara kadar uzanır. 

Her ne kadar Roma mühendisliği, mimarlığı 
ön planda olsa da aslında taş işçiliğini İÖ 
6. yüzyılda Antik Yunan’da mimarlar ve taş 

duvar ustaları, inşası sütuna dayanan, (bugün 
kolon dediğimiz taşıyıcı yapılar) her binada 
kullanabilecekleri tasarım kuralları ve ilkeleriyle 
geliştirirler. Bu ilkeler sadece Roma’da değil 
bütün Avrupa, Amerika ve ötesinde görülen 
sonraki mimari anlayışlar üstünde de etkili 
olmaya devam etti. Temelde 3 Yunan düzeni 
vardı; Dor, İyon ve Korent. Bunlar sütun 
başlarından tanınırdı, yalın başlıklı Dor; 
kıvrımlar ya da sarmal bezeklerden oluşan 
İyon; kengeryaprağı desenli kıvrımlarla süslü 
başlıklı Korent. Bu 3 düzene Romalılar 2 
tane daha ekledi. Bu düzenler birçok bina 
mimarisinde kullanıldı ve hala ilham kaynağı. 
Romalılar, kültürlerinde pek çok yönden 
Yunanlılardan etkilendi; mimari yapılar da 
buna dahil fakat Romalılar mühendislikte 
ve inşaat teknolojisinde çok fazla ilerleme 
kaydetmiş olduğu için bazı uzun ömürlü 
fikirleri de geliştirdiler. En etkili fikirleri 
betondu, beton modern bir icat gibi düşünülse 
de Roma döneminden beri kullanılıyor. 
Hızla büyüyen imparatorluk için binaların 
süratle dikilmesi gerekiyordu. Romalı yapı 
ustaları betonu geliştirerek hala ayakta olan 
birçok yapıyı inşaa ettiler. Burada bağlayıcı 
madde çok önemli; normalde kum artı taş, 
çimento (bağlayıcı madde) ve su olmak üzere 
3 bileşenden oluşan beton için, Romalılar 
bağlayıcı maddede kireç ile “puzolan” adı 
verilen volkanik bir kül karışımını kullandılar. 
Bu sayede bin yıldır ayakta duran sapasağlam 
yapılar, köprüler, hamamlar mevcut. 

Beton, bu önemli etken maddeleri ile 
günümüze kadar geldi, sayesinde kentler, 
şehirler kuruldu. Şu zamanda taş ustaları 
ile çalışılmadığı için çoğu yapı düz, sıradan 
ve bakıldığında hiçbir estetik kaygının 
güdülmediğini görüyoruz. İşin içine şehir 
planlaması da girmeyince düzensiz, çirkin, 
hatalı bir yapılaşma ortaya çıkıyor. Aslında 
beton kavramı olmasaydı, yerini ne alırdı, nasıl 
yapılarda yaşardık, tuğla veya çelik, belki o 
zaman çok katlı yapılar olamazdı, bunları da 
gözardı etmemek gerek. Ancak asıl önemli 
konu bu kadar basit bir malzemenin doğru 
kullanılması. Bir yanda bin yıldır ayakta 
durabilen yapılar diğer yanda depremde un 
ufak olan binalar. Günümüzde beton, toprağın 
nefes almasına engel olacak kadar, insanların 
canına mal olacak kadar hatalı kullanılmasaydı 
belki onu sanat olarak görebilir, bu da betona 
karşı düşüncelerimizi değiştirebilirdi.  
 
(Kaynak: 50 Mimarlık Fikri/Philip Wilkinson)

Biraz Sanatbölgede yer altı depolamaya geçilecek diye 
bekliyoruz.

Apartman görevlileri ya başka işlerde 
çalışıyor ya da dışarıdan başka apartmanlara 
bakıyorlar o nedenle ne zaman aklına gelirse o 
zaman çöp çıkarıyor. Çok sıkıntı oluyor.

Gazel zamanı en çok şikayetin geldiği 
zamandır. Yere yaprak düşmeye görsün 
anında telefonlar başlar. Çok mücadele 
veriyoruz, işimiz aşırı derecede yoğunlaşıyor. 
Yaprak bitiyor kar geliyor, kar bitiyor çiçekler 
dökülüyor. Artık çiçeğin, yaprağın şikayetini 
gerçekten anlamıyoruz.
Süpürgeci şikayetinden vazgeçmek lazım

Ayrancı sakinleri temizliğe çok özen 
gösteriyor, aşırı derecede şikayet ediyorlar 
ama aynı derecede kendilerinin de 
duyarlı olmalarını bekliyoruz. Temizlik 
müdürlüğümüze çok sık şikayet geliyor, 
şikayetleri hemen çözüyoruz ama camdan çöp 
atanın, çöpe kanepe bırakanların duyarlı olması 
lazım. Personel şikayetini çok seviyorlar. Bir 
süpürgeciyi telefonla konuşurken, bir yerde iki 
dakika otururken görmesinler hemen telefonlar 
gelir. Onların da insan olduğunu unutmamak 
lazım, hastası var, okula giden çocuğu var, 
derdi var.

Personelin yaş ortalaması genelde genç. 
Genelde 40 yaş altıdır. Yaptığı işi isteyerek, 
severek yapıyorlar. İşinden şikayetçi olan 
personelim yok. Bir personele 15-20 sokak 
vereceksin ve şikayet etmeyecek... Duyarlı 
olmasalar bu işi yapmak gerçekten zor.

Mesnevi ile Kuzgun’un köşesinde toplanma 
noktamız var. Yirmi yıldır burası hizmet 
veriyor. Sabah gelenler giyinmesini burada 
yapıp görev yerlerine dağılıyorlar. Ayrancı 
mahallesinde çalışan personel için pazarın 
altında yerimiz var, orasını kullanıyorlar. Saat 
10.00 olunca hepsi dinlenmek için buraya 
gelir. Çayını burada içer. Çay, şeker masrafını 
personel kendi arasında topluyor. Yiyeceklerini 
kendileri getiriyor. Temizlik malzemesi 
belediyeden geliyor.
Bulduğumuz kimlik, cüzdanları muhtarlar 
üzerinden vatandaşa teslim ediyoruz

Süpürgecilerin yolda değerli şeyler bulduğu 
söyleniyormuş ama biz böyle bir şeye denk 
gelmedik. Kimlik, cüzdan bulunduğu oluyor. 
Muhtarlar üzerinden vatandaşı bulup teslim 
ediyoruz. Gece çöp toplayan ekip sokakta 
unutulan, çöp atarken unutulan poşetlere, 
çantalara denk geliyor ama bunda ne var diye 
kimse bakmaz. Vakit de olmaz bunun için. Ne 
görürlerse makinaya atarlar.

Süpürge araçları çok iyi oluyor. Buraya da 2 
günde bir gelse çok farkı olur. Bir süpürge aracı 
10-15 personele bedel. Biz çalı süpürgesiyle 
çalışıyoruz. Bunlar da ihaleyle alınır, bize 
dağıtılır, bağlamasını biz burada yapıyoruz. 
Eski dönemlerde plastik süpürgeler denendi 
ama başarılı olmadı. Çalıya döndük tekrar, 
çalıdan başkası sokakları süpürmüyor.

Emekliliğime 3 yıl var. Bir ara burada da 
oturdum, seviyorum Ayrancıyı. Emekli olsam 
da gene gelirim, uğrarım buralara.
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Dayanışmacı bir gıda tüketim kooperatif modeli olarak 

Kentekondu Kooperatifi

Bu yazıda Ankara’da özgün bir 
kooperatif girişimi hakkında bilgi 
vermek, bu girişimi başlatan güzel 
dostlarımızı ve değerli fikirlerini 
sizlere tanıtmak istiyoruz. Yüzüncü 
Yıl Mahallesi’nde yeni kurulan 
“Kentekondu” kooperatifinin üyeleri 
Aşkın Kızılarslan, Merve Kanak ve 
Alev Gündoğdu ile gerçekleştirdiğimiz 
sohbette kendilerinden bu girişim 
hakkında değerli bilgiler edindik. 
Kooperatiflere, alternatif üretim/
tüketim modellerine meraklıysanız 
buyurun sohbetimize:
Dayanışmacı bir kooperatifiz

Henüz yeni sayılabilecek bir 
girişimiz. Ekim 2020 tarihinde 
kurulduk. Biz kendimizi 
dayanışmacı bir kooperatif 
olarak tanımlıyoruz. Bu sosyal 
kooperatiflerin ayırt edici özelliği, 
motivasyonlarını kapitalist 
piyasa içindeki ticari unsurlar ile 
rekabetten değil de dayanışmadan 
alıyor olması. Piyasada rekabet 
edemeyen üreticiyi doğrudan 
desteklemek ve kentli ile temasını 
sağlamak yönünde amaç taşıyoruz. 
Kent, üretim ilişkilerinin yeniden 
üretildiği bir alan. Tüketim de 
doğrudan bu mekandaki ilişkilere 
müdahale olanağı sağlayan 
bir alan. Yani kentte bilindik 
anlamıyla bir süpermarketten 
alışveriş yaptığınızda 
desteklediğiniz üretim biçimi ve 
küçük ölçekli yerle üreticiden 
ürün tedarik eden dayanışmacı 
tüketim kooperatiflerinden 
alışveriş ettiğinizde desteklediğiniz 
üretim biçimi arasında derin bir 
fark var. Bu derin farkın dayandığı 
en önemli şeylerden biri ise 
kooperatiflerin üretici ve üretim 
modeli seçme kriterleridir. 

Örneğin biz ücretli emek 

çalıştırmayan, imece kültürüne 
dayanan veya hak mücadelesi 
veren üreticileri tercih ediyoruz. 
Bizim gibi gıda tüketim 
kooperatiflerinin kapitalist 
modelin dışındaki üreticileri 
seçmesindeki amaç, alternatif 
üretim modellerini oluşturmayı 
ve güçlenmesini hedeflemesinden 
ileri geliyor.

Kentli bireylerle temasımız 
üzerinden üretim modeline 
politik, ekonomik ve akademik 
müdahale etme şansımız var. 
Akademik müdahaleden kasıt, 
üreticinin bulunduğu coğrafyayı, 
toprak yapısını, üretim sürecini 
ve kültürünü de tanımaya 
ve tanıtmaya çalışmaktır. Bu 
amaçla veri görselleştirmeler ve 
belgelendirme yapıyoruz.

Aslında mahalle örgütlenmesi 
olarak başladık. Mahalledeki 
kamusal bir alan olarak 
tanımladığımız, Mahalle Atölyesi 
dediğimiz yeri kullanıyoruz. Bizim 
gibi başka gruplara, topluluk, 
inisiyatiflere ve bireylere de açık 
bu alan.
Ürün havuzumuzu İmrahor’da 
yoğunlaştırmak istiyoruz

İlk hedef olarak kente 

yakın olması nedeniyle yakın 
bir havzayı ele alıp buradaki 
üreticileri desteklemeyi 
koymuştuk önümüze. Bu 
arayış bizi İmrahor Vadisi’ne 
yönlendirdi. Ürün havuzumuzu 
burada yoğunlaştırmak istiyoruz. 
İmrahor’u seçmemizin pek çok 
nedeni var. Öncelikle bu vadinin 
Ankara’nın son temiz hava 
koridorlarından birisi olmasıdır. 
Mogan, Eymir gölleriyle birlikte 
bir ekosistemi de ifade ediyor. 
Vadi son yıllarda yapılaşma 
tehlikesiyle karşı karşıya. Bu 
tehlike vadinin doğasını ve üretimi 
olumsuz etkiliyor, bu nedenle 
ranta karşı üretimin devam 
etmesini desteklemeye çalışıyoruz. 
Köylüler süt, tavuk üretiminin 
dışında mercimek ve bostan tarımı 
yapıyor. 

Ayrıca seçeceğimiz üreticilerin 
küçük ölçekli olması, aile 
örgütlenmeleri ya da imece 
kültürü yaşatarak ücretli emek 
çalıştırmıyor olmaları da bizim 
için önemli bir tercih nedeni. Hak 
mücadelesi veren üreticiler bizim 
için çok değerli aynı zamanda. 
Biyoçeşitliliğe saygı gösteren, insan 
emeğine saygılı üretim yapan, 

ata tohumları kullanan üreticileri 
yaşatmaya çalışıyoruz. 
Tüketicileri seçmek de önemli

İletişim kurduğumuz 
üreticilerle dostluk ilişkisi 
geliştirmemiz nedeniyle diğer 
işletmelerden farklı olarak bir 
sermaye oluşturma ihtiyacımız hiç 
olmadı. Üreticiler gönül rahatlığı 
ile bizlere oluşturduğumuz 
ön siparişlerden fazlasını 
vermektedirler. Biz de bu 
fazla ürünleri sattıkça ödeme 
yapmaktayız. Bizim sermayemiz 
kurduğumuz iyi niyet ve güven 
ilişkisidir. Ara sıra yaptığımız 
kermesler ile de satışları artırmaya 
ve üreticilerimizi tanıtmaya 
çalışıyoruz.

Alternatif üretim yapan üretici 
kadar bunları tüketen insanları 
da seçmek bizim için çok önemli 
aslında. Biz bu nedenle tüketici 
değil ‘türetici’ tanımını kullanmaya 
özen gösteriyoruz. Bizce türetici, 
ne tükettiğini bilen, sosyal faydayı 
gözeten dayanışmacı insanlar 
demektir. Aynı zamanda bizim 
gibi tüketim kooperatiflerinden 
alışveriş yaparak yalnızca gıda 
tüketimi değil kapitalist modeli 
güçlendiren işletmelere karşı 

Piyasada rekabet edemeyen üreticiyi doğrudan desteklemek amacıyla yola çıkan “Kentekondu” 
kooperatifi, biyoçeşitliliğe, insan emeğine saygılı üretim yapan, ata tohumları kullanan 
üreticileri tüketicilerle buluşturmaya çabalıyor. Bu dayanışma ilişkisini güçlendirmek için 
‘Ankara Dayanışma Ekonomisi Ağı’ da gündemde. 

AYKUT 
ALYANAK 
@YasamDirenn

Ülcan TürkkanAşkın Kızılarslan Merve Kanak Alev Gündoğdu Aybike Kalkay
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Çankaya Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğiyle “Sözlü ve Yerel Tarih Eğitimi” yapıldı

ücretli emekçi çalıştırmayan küçük 
üreticileri destekleyerek sermayeye 
karşı alternatif modellerin 
üretimine de katkı sağlamış 
olacaklarından da bu tanım 
daha anlamlı bir yer tutuyor. 
Tüketici ve üretici kelimelerinin 
birleşiminden oluşan türetici 
kelimesi, bizim gibi üretici tercihi 
yapan kooperatifler için bir yanıyla 
kapitalizm dışı üretim biçimlerini 
destekleme anlamı taşıyor. Bizim 
için bu iki grubun ortasında 
bulunan kooperatifi yaşatmak 
ve güçlendirmek çok değerli ve 
önemli. 
Kargosuz, ‘tanıdıklık ağları’ 
üzerinden sipariş

Fiyat politikamızdan da 
bahsedecek olursak, adil gıdaya 
erişime ulaşacak ekonomik gücü 
olmayan insanlar için etkinlik, 
kermeslerden elde ettiğimiz ufak 
miktarda parayı ayırmaktayız. 
Tespit ettiğimiz ailelere de bu 
gıdaları ulaştırmaya çalışıyoruz 
böylece. 

Üreticiden ürünleri getirmek 
için özel bir kargo kullanmıyoruz 
özellikle. Yani artı bir karbon 
salımı oluşmasına neden 
olmamak için bazı yöntemler 
geliştirdik. Örneğin Antep’ten 
gelen zeytinyağlarımızı Ankara’ya 
her ay gelmek durumunda olan 
bir dostumuz yanında getiriyor 
bizlere. Sosyal medyada örgütlü 
100. Yıl Evleri forumundan 
da faydalanıyoruz. Üreticilerin 
olduğu bölgelere gidecek/gelecek 
olanlar ile iletişime geçiyoruz. 
Burdur’daki üreticimiz de tanıdık 
bir otobüs şirketi üzerinden 
ücretsiz bir şekilde yolluyor ara 

sıra siparişlerimizi. Bu şekilde 
şimdiye kadar hiçbir şekilde 
kargoya ihtiyaç duymadık. 
Sadece tanıdıklık ağları üzerinden 
halletmeyi başardık, şimdiye kadar 
hiçbir araç bizim için hareket 
etmedi böylelikle.  Ürünleri almak 
isteyenler mahalle atölyesine 
kendileri geldiler ama isteyenler 
için 100. Yıl Mahallesi ve civarına 
servis yapabilecek bisikletlerimiz 
de mevcuttur. 
Mahalledeki diğer bileşenlerle 
etkileşim

Mahalle atölyesi bize bu fırsatı 
fazlasıyla vermekte. İlhan Erdost 
Parkı’nda kermes ve takas pazarı 
düzenliyoruz. Atölyeyi tartışma 
ve okuma amaçlı da kullanıyoruz. 
Dayanışma ekonomisine dair 
okumalar yapıyoruz, güncel 
olayları tartışıyoruz. Yine atölyeyi 
kullanan ‘freegan’ konusunda 
çalışmalar yapan bir grup var ve 
bu gruptan kooperatifin içinde 
çalışma yapan arkadaşlarımız 
da var. Önümüzdeki günlerde 
dayanışma ekonomileri, tarım ve 
kooperatifler konulu sunumlar 
yapmak istiyoruz, kamusal 
alanlarda. İnsanlarla konuşup, 
tartışıp, tanış olabileceğimiz 
birliktelikler planlıyoruz. 
Kooperatifimizin bu konuda da 
etkili olmasını amaçlıyoruz.
Cinsiyetçilikten arındırılmış 
kooperatifler!

Kooperatif üyelerimiz 
öğrenci, yeni mezun ve 
tamamı kadınlardan oluşuyor. 
Kadınların diğer tüm alanlarda 
olduğu gibi kooperatiflerde de 
ayrımcılığa, şiddete ve tacize 
maruz kaldığını biliyoruz. Bu 

durumla baş edebilmek için 
bir politika rehberi oluşturduk; 
‘Kooperatiflerde Erkeklik 
Stratejileri ile Mücadele Rehberi’. 
Diğer kooperatiflerin de benzer 
durumlarla karşılaşmamaları için 
çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. 
Cinsiyetçilikten arındırılmış bir 
perspektife sahip kooperatif ve 
bunun üzerinden üretim ve ilişkiler 
ağı geliştirebilmek istiyoruz. 
Bir üretim şekli olarak 
‘toplayıcılık’

Toplayıcılık konusuna gelince, 
ODTÜ arazimizde pek çok ağaç 
ve tek yıllık bitki bulunmakta. 
Bunların bir kısmı eczacılık ve 
gıda üretiminde kullanılacak 
türlerden. İşte bu konuda bilgi ve 
tecrübesi olan arkadaşlarımız var 
kooperatifte ve ODTÜ arazisindeki 
elmalardan sirke üretiyorlar. Bu 
konuyu yaygınlaştıracak atölye ve 
çalışmalar planlıyoruz. Toplayıcılar 
sermayeye bulaşmadan üretim 
yapma şansına sahip. Öte yandan 
semt pazarından freegan bir 
toplayıcılık yaparak, kullanılmayan 
ama yenebilecek sebze, meyveleri 
toplayıp tekrar değerlendiriyor, 
‘Toplayıcılar’da yer alan 
arkadaşlarımız. Kooperatifte de 
bunu destekleyecek çalışmalar 
yapmayı planlıyoruz.
‘Ankara Dayanışma Ekonomisi 
Ağı’na doğru…

Kentekondu’ya gönüllü olarak 
web sitesi kurgulayacak bir 
arkadaşımız var, web sitesinin 
tasarımını bir çalıştay şeklinde 
yapmak ve aynı zamanda bunu 
tanışma toplantısına çevirmek 
gibi bir fikrimiz var. Kuracağımız 
web sitesi üzerinden fikirlerimizi, 

üreticilerimize ve o coğrafyaya 
dair kültürel bilgileri, ürün 
portföyümüzü ve etkinliklerimizi 
paylaşmayı ve pek çok insana 
ulaştırmayı ve üreticilerimizi 
tanıtmayı amaçlıyoruz. 
Meslek odaları, sendikalar ve 
çeşitli örgütlerle görüşmeler 
yapıp, üyelerine bir türetici ağına 
katılmaları çağrısında bulunmayı 
düşünüyoruz. Aynı zamanda 
Ankara’daki diğer kooperatifler 
ve gıda toplulukları ile buluşup 
üretici havuzumuzu birleştirmek 
ve aramızdaki dayanışma ilişkisini 
güçlendirmek de fikrimizde. 
Toplamda bu türetici ağı ve 
kooperatiflerden oluşan bir 
‘Ankara Dayanışma Ekonomisi 
Ağı’ kurmak konusunda 
tartışıyoruz; alternatif bir ekonomi 
ve kültür hayal edenlerin birbirini 
tanıyıp destekleyebileceği bir ağ…

Ayrancım Gazetesi olarak 
fikirlerimizi ve girişimimizi geniş 
okur kitlenize ulaştırma şansı 
verdiğiniz için çok teşekkür ederiz 
size. Okurlarınıza buradan emeğe, 
doğaya ve tüm canlılara saygılı 
olmayı hedefleyen kooperatif 
girişimimiz ile dayanışma çağrısı 
yapıyoruz. 

KENTEKONDU KOOPERATİFİ

100. Yıl İşçi Blokları Mah.  

1532. Sok. 165/1 Çankaya 

0507. 627 63 38 

0507. 538 94 73 

0534. 617 88 37 

kentekondu@gmail.com

Çankaya Belediyesi mahalle ve 
semt derneklerinden katılımlarla 
“Sözlü ve Yerel Tarih Eğitimi” 
gerçekleştirdi.

Ayrancım Derneği’nin de içinde 
bulunduğu Çankaya’daki mahalle 
ve semt dernekleri tarafından bir 
süredir semt ölçeğinde yürütülen 
sözlü tarih, yerel tarih çalışmaları 
sırasında karşılaşılan bazı 
eksiklikler dile getirilmişti.

Çankaya Kent Konseyi 
içerisinde başlatılan “Bir Zamanlar 
Varlardı” projesi kapsamında 
da bu çerçevede çalışmaların 
yapılacağı konuşuldu ve “Sözlü 
Tarih Eğitimi” konusu yeniden 
gündeme getirilmişti.

Bu çerçevede, Çankaya 
Belediyesi Kültür Sosyal İşler 
Müdürü Ethem Torunoğlu’nun 
katkılarıyla Tarih Vakfı tarafından 
“Sözlü ve Yerel Tarih Eğitimi” 
gerçekleştirildi.

18-25 Şubat 2021 tarihleri 
arasında online yapılan eğitim 
Prof. Dr. Esra Danacıoğlu, 
Doç. Dr. Hakan Koçak ve 
Gülay Kayacan tarafından 
gerçekleştirildi.  Eğitime Çankaya 
Kent Konseyi, Çankaya Belediyesi 
Eğitim Kültür Müdürlüğü ile 
Ayrancım Derneği, Çiğdemim 
Derneği ve Bahçelievler 
Derneği’nden toplam 25 katılımcı 
katıldılar. Online yapılan eğitimin 

sonunda katılımcılar uygulamalı 
sözlü tarih çalışması yaparak 
atölyede çalışmalarını sundular.

Sözlü ve Yerel Tarih 
Atölyesinde şu derslere yer verildi:

• Sözlü tarihin tarihsel-
kuramsal arka planı

• Sözlü tarih nedir? Sözlü 
tarihin tarih içindeki 
yolculuğu ve 1960’lardan 
günümüze sözlü tarih 
yaklaşımındaki paradigma 
değişimleri ve kurumsal 
tartışmalar 

• Sözlü tarih görüşme 
tekniği, teknik hazırlıklar, 
ihtiyaçlar 

• Sözlü tarih saha çalışması 

öncesi hazırlıklar, 
görüşme sırasında dikkat 
edilmesi gereken konular 
ve görüşme sonrası 
yapılacaklar.

• Sözlü tarih uygulama/
kullanım örnekleri, 
arşivleme modelleri 

• Kent tarihi, yerel tarih 
çalışmaları, dünyadan 
Türkiye’den sözlü tarih 
koleksiyon ve arşiv 
çalışmaları 

• Sözlü tarih ilkeleri, etik 
boyut

• Uygulama dersleri:
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Kuğulupark kavşağında 
yaşanan ve birkaç kişinin 

dikkati sonucunda felakete yol 
açmadan önlenen bir olay ne 
kadar tesadüfen yaşadığımızı 
gözler önüne serdi. Mart ayında 
birkaç gün devam eden sağanak 
yağışlar sırasında Kuğulupark 
Kavşağındaki asfaltta bir çökme 
meydana geldi. 

Kentin ana aksı olan Atatürk 
Bulvarı üzerinde Sırbistan’ın 
Ankara Büyükelçiliği önündeki 
asfaltta (Kuğulu Park’ın karşısı) 
meydana gelen çökmeyi 
zamanında fark eden ASKİ 
ekipleri, gece olaya müdahale etti.
Yer altı kamerasıyla takip

Birkaç gündür devam eden 
sağanak yağış sonrasında Kuğulu 
1 Alt Geçidi’ne sızan atık suyu 
yer altı kamerası yardımıyla takip 
eden ekipler, toprağın çekilmesi ile 
bulvar üzerindeki asfaltın altında 
boşluk oluştuğunu tespit etti.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk ve Ankara 1. Bölge Su 
ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı 
İlteriş Erdaş’ın da incelemelerde 
bulunduğu noktada vakit 
kaybetmeden kazı çalışması 
başlattılar.

Kazı sonunda sorunun asfaltın 
altından geçen iki boru hattının 
ağızlarının birleştirilmeden 
bırakılmasından kaynaklandığı 
tespit edildi. 
Atık su hattı hatalı yapılmış

Yapımı büyük tartışmalara 
yol açan ve dönemin Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 

Gökçek’in 2006 yılında 5 ay gibi 
kısa bir zamanda bitirerek hizmete 
açmakla övündüğü Kuğulu 
Kavşağı’ndaki inşaat sırasında önce 
yolun altından geçen su, atık su ve 
diğer altyapı hatları kazı alanının 
dışında alındı. 

Bu aktarımlar sırasında atık 
su hattı baca çıkışından itibaren 
3 metrelik kısmı birleştirilmeden 
bırakıldı. Beton, taş ve duvar 
örülmesi gereken bu bölüm 
açıktan kum torbalarıyla kapatıldı 
ve üzerine asfalt döküldü. Zamanla 
yağışlardan etkilenen ve sızmalar 
nedeniyle kum torbalarının 
erimesiyle asfaltın altı tamamen 
boşaldı. Boşalan bu alanda 
önce bir çökme meydana geldi. 
Zamanında müdahale edilmeseydi 
üzerindeki araç ve yaya ağırlığı 
nedeniyle ani bir çökmeye neden 
olacak bir felaket yaşanabilecekti. 

ASKi Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, olaya tamamen özensiz 

ve hatalı inşaat çalışmasının neden 
olduğuna dikkat çekerek ekiplerin 
dikkatinin olası bir felaketi 
önlediğini söyledi:

“Çalışmaya başladığımızda 
atık su hattı baca çıkışından 
itibaren 3 metrelik bir kısmın 
açıktan kum çuvalları ile 
tahkimat yapılarak boru içine 
yönlendirildiğini gördük. 
Çuvallarla çevrilen söz konusu 
kısımda taş duvar örerek, 

beton attık. Zamanında buraya 
yağmur suyu hattı inşa edilirken, 
beton, taş ve duvar örülmesi 
gereken yere ne yazık ki sadece 
kum torbaları koyarak suyu 
yönlendirmeye çalışmışlar. 
Zamanla sistem iflas edince de 
ciddi sızmalar meydana gelmiş. 
Ekiplerimiz durumu fark eder 
etmez hemen harekete geçerek 
toprağın boşaldığı yerleri kazı ile 
genişletip, burada stabil bir yapı 
oluşturmak için çalışma başlattı. 
Şu an müdahale etmemiş olsaydık 
ilerleyen zaman içinde havaların 
ısınmasıyla birlikte zemin 
daha da gevşeyecek ve ciddi 
çökmeler, belki de hiç tahmin 
edemeyeceğimiz olası felaketler 
söz konusu olacaktı.”

ASKİ ekiplerinin yoğun kar 
yağışının altında sabahın erken 
saatlerine kadar riskli alanda 
çalışarak onarımı tamamlamasının 
ardından yol trafiğe açılırken, 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 
ekipleri de çalışma alanında 
asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Zamanında müdahale kuğulupark kavşağında 
büyük bir felaketi önledi
Mart ayında birkaç gün devam eden sağanak yağışlar sırasında kuğulupark kavşağında bir çökme meydana geldi. Çökmeyi 
zamanında fark eden ASKİ ekipleri 2006 yılında alt geçit çalışması sırasında büyük bir ihmal sonucu birleştirilmeden kapatılan 
boru hattının yarattığı çökmeyi gece yaptıkları müdahale ile felakete yol açmadan onardılar.

Yapımı büyük tartışmalara yol açan ve dönemin Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek’in 2006 yılında 5 ayda bitirerek hizmete açmakla övündüğü 

Kuğulu kavşağı’ndaki inşaat sırasında önce yolun altından geçen su, atık su ve diğer 
altyapı hatları kazı alanının dışında alınmıştı.
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Tabelasında “Eskici” yazıyor olsa da bu 
dükkân aslında antikacı, genellikle antika ürünler 
satıyor. Güzin Hanım ve Muharrem Bey, Eskici’yi 
birlikte işletiyor. Kendilerine “Eskici” demelerinin 
ilgimizi ve takdirimizi kazandığını da söylemeden 
geçemeyeceğiz.

Güzin Küçükşahin, ekonomist olarak 
çalışırken işini bırakmış ve 30 yıldır Muharrem 
Sönmez ile antikacılık yapıyor. “Eskitme değil 
eski şeyler alıp satıyoruz” diyen Güzin Hanım 
Hamamönü’nde üç katlı bir konakta doğmuş. 
Babası da antikaya meraklı olan Güzin Hanım 
antikaya yabancı değil.

Muharrem Sönmez ise Sivas Divriği’de 
dünyaya gelmiş ve çok uzun yıllardır eskici, 
Ankara’nın en eski eskicilerinden. Daha önceleri 
Abdi İpekçi Parkı’nın içinde yer alan dükkânını, 
Samanpazarı’na taşımış. Dükkânı hastanelere 
yakın olduğu için müşterileri doktorlar olmuş 
ve genellikle Ayrancı’da oturuyorlarmış. Şimdiki 
müşterilerinin çoğu da o zamanlardan. Sonra 
Samanpazarı yıkılacağı için 1987 yılında 
Ayrancı’ya gelmiş ve o zamandan beri aynı 
dükkânda. Muharrem Bey’den önce Ayrancı’da 
Arnavut Cemal, Salih Güven, Abdullah Surgul da 
varmış eskicilik yapanlar arasında.
Ayrancı’nın antika merakı

Ayrancı’yı özellikle tercih etmiş Muharrem 
Bey. Nedenini sorduğumuzda “Ayrancı semti 
antikaya çok meraklı. Diğer çalıştığım yerlerde 
antikayı bu kadar bilen yoktu. Burada hem alıcı 
hem satıcı bulmak çok kolay. Aynı zamanda 
büyükelçiliklerin de semtimizde olması, 
yurtdışından gelen, piyasadan çekilmiş ürünlerin 
kolay bulunmasını sağlıyor. Yaşlı kesim de çok ve 
evlerinde genellikle antika oluyor. ‘Eskici’ sadece 
antika veya porselen üzerine çalışmıyor; halı, 
kilim, saat, mücevher de alıp satıyoruz” diyor.

İstanbul’da bir eskici olan Bilal Atış, 
eskicilik ve antikacılığın mükaşefe sanatı 
olduğunu söylüyor. Mükaşefe bir şeyi açığa 
çıkarmak demek. Antikacı da bilgisi, kültürü 
ve tecrübesiyle antikayı anlar, onun kıymetini 

duyurur. Muharrem Bey de böyle çalışıyor. 
Özellikle yaz aylarında tatile gittikleri yerlerde 
artık tanıyorlarmış Muharrem Bey’i, gelip 
danışıyorlar, antika ürün satmak istiyorlarmış. 
Muharrem Bey de gidip baktığı yerlerde 
antikayı ayırt edip hemen alıyormuş. Avşa’dan, 
Ayvalık’tan Ankara’ya getirdiği, “Eskici”de 
sattığı birçok ürün var böyle. 

Pandemi nedeniyle uzun süre dükkân kapalı 
kalmış olmasına rağmen satış yapabilmişler. 
Müşterileri genellikle Muharrem Bey’i tanıdığı 
için telefonla iletişim kurarak haberleşmiş ve 
sadece ürün satmak ya da almak için dükkânı 
açmışlar. Hatta yakın zamanlarda aynı şekilde 
tuğralı, antika bir kılıç satmışlar Zorlu’nun 
genel müdürüne. Ancak normalde semtte 
yürüyüş yaparken dükkanı görüp merak 
edenler de çokmuş. Özellikle dışarıdan küçük 
görünüyor olmasına rağmen içinin 400 m2 
olması ilgi çekici. Aynı zamanda Ayrancı 
Antika Pazarı’nın da antika açısından önemini 
vurguluyorlar. Şimdilerde kendileri pazarda 
tezgâh açamıyor olsalar da önceleri açmışlar ve 
çok iyi satışlar yapmışlar.
Antikacılık yeni ve eski arasında çok derin 
bağlar kurabilen bir uğraş 

“Eskici”de sadece antika ya da eski eşyalar 
yok. Resim satan en büyük mağaza aynı 
zamanda. Mustafa Ayaz, Turani, Hikmet 

Ayrancı’nın en eski “Eskici”si
Ayrancı’nın antikacı/eskicileri ile sohbetimizi bu sayımızda “Eskici” ile 
gerçekleştirdik. Ayrancı’da hepsi birbirinden farklı ve dinlemesi çok keyifli 
hikâyeleri olan çok sayıda antikacı/eskici var. Güzin Hanım ve Muharrem Bey ile de 
antikacılık ve eskicilik üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik.

Onat, Çoban Ressam, Nimettullah Gerasim 
gibi birçok ressamın resimleri var. Selim 
Güventürk, parmaklarıyla çalışan fırça 
kullanmayan ressam Ayrancı’da oturuyor. 
Farklı alanlara yönelebilmiş olmak aslında 
antikacılık ruhundan geliyor. Antikacılık yeni 
ve eski arasında çok derin bağlar kurabilen bir 
uğraş. Buna bir diğer örnek ise Güzin Hanım’ın 
antik taş evler yapıyor olması. Hatta Avşa’da 
yaptığı ev belediye başkanı tarafından da takdir 
görmüş. Antikacı ruhu bu işe de yansımış. Taş, 
tahta ve ferforje ile yaptığı evlerde eskicilerden 
bulduğu demirleri de kullanıyor. 

Muharrem Bey uzun yılların verdiği 
tecrübeyle birlikte bir ürünün malzemesini 
ve kaç yıllık olduğunu kolayca anlıyor. Bu 
kadar uzmanlık gerektiren bir işte bilginin 
aktarılması önemli. Güzin Hanım ve Muharrem 
Bey de antikaya ilgisi olan birini yetiştiriyor. 
Antikacılık için antika ile doğuştan gelen bir 
bağ, kültürel bir birikim lazım diyor Güzin 
Hanım. 

Uzun yıllardan beri semtimizde var olan 
bu dükkân semt kültürü açısından oldukça 
önemli. Özellikle antikacılık ve eskicilik, 
kültürün aktarılması açısından oldukça 
işlevsel. Güzin Hanım ve Muharrem Bey de 
bunun farkındalar ve Ayrancı’da oldukları için 
memnunlar. Biz de kendilerine teşekkür ederiz.

IRMAK DALGIÇ 
@irmkdlgc

ALİ İHSAN 
BAŞGÜL 
@alxsemender
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“Gelenek, görenekler çok önemli. Bizi biz yapan değerler bunlar. Sağlam gelecek inşası olacaksa 
köklerden beslenerek olmalı. Bir ağaç kökleri kadar vardır. Kökleriniz zayıfsa geleceğiniz olmaz.”

Ankara Kulübü, Ankara’nın kadim 
kültürünü yaşatmayı kendine şiar edinmiş 
kentin en eski örgütlerinden biri. Başarılı 
çalışmalarıyla derneğin 2009 yılından bu yana 
başkanlığını yapan Dr. Metin Özaslan’ın 
konuğu olduk, Ankara’yı, Ahiliği, Atatürk ve 
Cumhuriyeti konuştuk:

Ankaralı kimdir, Ankaralı kültürü 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Birkaç tane Ankara var aslında. Yüksek 
bürokrasi makamları, belediyeleri ile zengin bir 
Ankara, bir de yoksul Ankara var. Yoksul Ankara 
diğerinden çok daha büyük. Bir tarafta başkent 
Ankara, diğerinde ise bozkırın Ankara’sı. Başkent 
Ankara her bakımdan diğerini geri plana atar. 

Bir tarafta metropol şehir Ankara’sı, diğer 
tarafta eski Ankara, Ahiler coğrafyası var. Ahiler 
coğrafyası dediğimiz eskiden Ankara sancağına 
bağlı olan Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, 
Kırşehir gibi diğer illerin oluşturduğu bir bölge. 
Ahilik kültürü mütevazı bir kültürdür, öne 
çıkma arzusu yoktur.  Ankara metropol olarak 
değerlendiriliyor ancak öyle de değil; Ankara’nın 
hala 1/3’ü yerli nüfus, 1/3’ü eski Ankaralı yani 
Ahiler coğrafyası dediğimiz Ankara sancağına 
bağlı Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir 
gibi yerlerin oluşturduğu nüfus. İşte geleneksel 
Ankara ile bu nüfusla örtüşür.

O dönemde Ankara’da farklı etnik 
kökenlerden insanlar var. Ahilik nasıl 
kurulmuş?

Ahilik çok önemli bir kurum. Ahilik, 
Anadolu’yu Anadolu yapan ve göçebe 
Türkmenlerin Anadolu’da tutunmasını sağlayan 
en önemli zamklardan. Türkler gelmeden önce 
burada Ermeniler, Rumlar var, dünyanın en iyi 
ustaları. Ticarette Museviler var. 

Moğol-Çin istilaları ile büyük göçler 
yaşanırken, Maveraünnehir’den buraya Orta 
Asya geleneklerini devam ettiren, obalarda 
yaşayan, Müslüman olmuş ve olma aşamasında, 
Oğuz boyları gelmiş. Bu göçler sırasında 
bilgili esnaflar, zanaatkarlar artık mesleklerini 
unutmuşlar. Anadolu’ya geldiklerinde çoban 
konumundalar ve Anadolu’daki Ermeni, Rum 
ve Musevi ustalar karşısında tutunabilmek için 
büyük bir örgütlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. 
Ahilik bunun sonucudur.

Ahi Evran iktisadi iş bölümünü Adam 
Smith’ten önce anlatan, aynı zamanda 
uygulamaya da koyan bir düşünürdür. Tüm 
meslek gruplarını dernekleştirmek, loncalarda 
gruplandırmak ve arastalarda kümelendirmek 
büyük bir ekonomi dehalığını gösterir. Kıymeti 
daha tam anlaşılamamıştır. Ahi Evran, Durkheim 
ve Tonnies’ten 700 yıl önce iş bölümü ve 
uzmanlaşmanın öneminden bahseder.

Ahilik teşkilatı sadece Türkleri mi 
kapsıyor yoksa diğer etnik kökendeki 
bireyler de yer alabilir mi?

Çoğunlukla Türkler var. Yazılı kaynak 
çok fazla yok. Sözlü kaynaklar ise Türklerin 
esnek olduğunu ve soy-sop şeklinde ayrım 
yapmadığını söyler. Türkler hem seküler hem 
de din büyükleri devlet başkanının altında yer 
alıyor. Tüm dinlerin temsilcileri de mevcut 
ancak devlet her şeyin üstünde. Türklerde 
soy konuşulmaz. Ziya Gökalp Türkçülüğün 
esaslarını yazmıştır ama “soy-sop insanda değil 
atta itte aranır” der.

Ahilerde kadın-erkek eşitliği çok önemsenir. 
Bu sistemi büyük bir filozof kurmuştur, 
göçebeleri dünyanın en iyi esnaflarına, 
ustalarına kafa tutacak nitelikte yetiştirmiştir. 
Ömür boyu eğitimi öngörür. Akşamları da 
zaviyelerde nasıl yemek yenir, nasıl saz çalınır 
gibi medeni bilgiler öğretilir hem de savaş 
tekniklerini öğretilir. 

Ahiliğin siyasi bir yapısı var mı?
Ahilik sisteminin 4 ayağı vardır; birincisi 

ekonomi, çarşıya pazara dirlik getirmek. 
Ahlaklı ustaları, çırakları, kalfaları ile işini iyi 
ve temiz yapan bir ticaret. Gözünde kar amacı 
da olmayacak. Bu sebeple bizde kapitalizm de 
farklı gelişmiştir. Ahlaklı olmazsan yaptırımı 
çok ağır, pabucun dama atılır ve toplum içine 
bile giremezsin. 

İkincisi ise sosyal dayanışma, korporatist 
modeldir. Bu model dağıtımcı bir modeldir, 
esnaf kendi payını aldıktan sonra geriye kalanı 
yoksula, düşküne, kızların çeyizine dağıtır. 
İkinci Enternasyonel bu yönleriyle Ankara 
cumhuriyetini tartışır 19. yüzyıl sonunda.

Üçüncü basamak ise kültürdür. İnsanlar 
akşam evine gittiğinde ya da çalışmadığı 
günlerde kültürel, medeni bilgiler öğrenir; 
yemek yemeden tutun da nasıl konuşulur, 
saygı, sevgi nedir... İmece üzerine kurulu köy 
odası sistemleri, gelenek, görenek kültürel 
boyutudur. Zaviyeler birer okuldur aslında. 
Yolculara ve yabancılara yardımcı olunur. 3 gün 
yolcuların ihtiyaçları sandıktan karşılanır.
Ankara kendi kendini yönetmiştir, bu 
sebeple özgündür

Bu coğrafyada insanlar derdini söylemekten 
utanır, yüzü kızarır. Ahilikte makbul olan 
vermektir, almak değildir. Ahiliğin bu geleneği 
günümüzde hala vardır. Bu 3 basamak Ahiliğin 
olduğu her yerde görünür. 

Ankara’yı farklı kılan ise 4. ve 5. 
basamaklarıdır. Dördüncü basamak idari 
birimdir. Ankara’da idari birim vardır. Ahilikte 
seçimle başa gelen hiyerarşik bir sisteme sahip 
olduğu için, merkezi devlet zaafa uğradığında 

bile bir yönetim zaafı oluşmamıştır. Kösedağ 
Savaşı sonrasında merkezi devlet dağılınca 
kendi kendini yönetir. Esnaflar kendi liderlerini 
seçer, o liderler de kendi liderlerini seçer. Bu 
sebeple Ankara Cumhuriyeti denmiştir. Ahiler 
kurumsallaşmıştır, Ankara kendi kendini 
yönetmiştir, bu sebeple özgündür. 

Beşinci basamak ise kendi kendini 
yönetmesini sağlayan askeri güçtür. Seyfi 
alayları yani Seymenler profesyonel savaşçı 
değil savaş eğitimi almış askerlerdir aslında. 
Ahiliğin olduğu her yerde bu durum vardır 
ancak diğer şehirler istila altında olduğu için 
bunu tecrübe edemiyorlar. Kösedağ Savaşı’nda 
Anadolu Selçuklu devletinin Moğollar’a 
yenilmesi ile başlayıp Osmanlı devletinin 
siyasi düzeni sağlamasına kadar bir boşluk 
oluşmuştur. Bu boşlukta buralara gelen 
göçebeler dağılmasın, aç kalmasın, medeniyete 
dahil olsunlar ve birçok istilaya karşı 
korunsunlar diye kurulmuştur Ahilik teşkilatı.

Seymen geleneği Ahilik geleneğinden mi 
beslenen bir yapı mı?

Seymen yani sökmen, Divan-ı Lügat-it 
Türk’te savaşçı, düşmana karşı ön saflarda 
yer alan, akıncı birlikleri gibidir. Orta Asya’da 
da kurumsal olarak var ancak Anadolu 
coğrafyasında yeniden canlanıyor. Ahilik, 
Horasan coğrafyasından getiriliyor, seymenlik 
de öyle. İran’da da Sekban ismiyle vardır, 
gönüllü birliklerdir. Aslı gönüllülüktür ve 
profesyonel askerlik değildir. 
Ahiler olmasa Osmanlı olmazdı

Osmanlının kuruluşu da Ahiliğe dayanır. 13. 
yüzyılda Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu 
birliği bozulur ve Anadolu Selçuklu Devleti, 
Moğolların eline geçer, ardından Türkmen 
ve Ahi avı başlar. Ahiler katledilir ve malları 
Mevleviler’e devredilir. Ahi Evran, Kırşehir’de 
katledildiğinde yanında Mevlana’nın oğlu 
Alaaddin Çelebi de vardır. O da katledilir. 
Buralardaki Ahiler, Türkmenler uç bölgelere 
kaçar. Polatlı’dan başlar bu bölge. Moğollar 
oraya girmez. Polatlı bölgesinin asıl adı Ahi 

Binlerce yıllık Seymen geleneğinin temsilcisi Ankara Kulübü Başkanı Dr. Metin Özaslan:

Ahilikte makbul olan vermektir, almak değil

IRMAK DALGIÇ, AYKUT ALYANAK, ALİ İHSAN BAŞGÜL
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Evran’ın eşi Fatma Bacı’dan geliyor 
olabilir. Biliyorsunuz kasabanın 
eski adı “Bacı”dır. Polatlı, bacılar 
bölgesi. Buralarda Türkmenlerin 
yaşamış olması mümkün. 
Polatlı’daki tepelerin arasında 
Velayetname’de geçen liderlerin 
isminde köyler vardır. Hacı Bektaş, 
Fatma Bacı, Yunus Emre, Taptuk 
Emre gibi kutsal isimler orada. 
Hacı Bektaş öldüğünde yüzü 
(Polatlı) Çile Dağı’na dönüktü. 

Şeyh Edebali çok önemlidir, 
o olmasa Osmanlı olmazdı. Şeyh 
Edebali Bilecik’e yerleşiyor. 
Ahiler o dönem çok güçlü, 
Osmanoğulları ise 400 çadırlık bir 
beylikti. Karşısında da Bizans var. 
Osman Bey stratejik olarak Şeyh 
Edebali’nin kızını alarak Ahilerle 
yakınlaşıyor. Tüm Ahiler Osman 
Bey’in altında toplanıyorlar. 
Osmanlı Beyliği büyük bir güç 
haline geliyor ve Ahilik geleneği 
devam ediyor. Tüm padişahlar 
Ahilik eğitimi alıyor. Zaviye 
eğitimleri yeniçerilere de veriliyor. 
Yani devleti kurumsallaştıran 
Ahilerdir fakat tarihte bu çok zayıf 
olarak yazılıyor. 

Ankara’ya dışarıdan gelen 
nüfus çoğaldı. Ankara kulübü 
buna nasıl bakıyor? 

Burada yerli nüfus hala 
çoğunlukta ancak burada dışarıdan 
gelen yabancıya ilişkin kavga 
olmaz. Ahiler misafirperverdir. 
Bu Ankara’nın, bu coğrafyanın 
önemli bir meziyetidir. 50-60 yıl 
önce gelen için bu normal çünkü 
kendini ait hissetmek için ortak 
noktası olan diğer insanlarla birlik 
olmaya ihtiyacı var. Ancak diğer 
kuşaklar için bu durum yanlıştır 
ve bu ayrışmanın kutuplaşmanın 
da sebebidir. Bunu aşmamız lazım.

Seymenler için hala özel 
günleriniz, özel törenleriniz var 
diye biliyoruz?

600-700 yıl önce çok daha 
fonksiyonel olan geleneklerimiz 
Osmanlı merkezi sistemini 
kurunca işlevini yitiriyor, gerek 
kalmıyor. Seymenlik de artık 
savaşçı yapıdan bir merkezi bir 
durumuna geliyor. Seymenlik 
sadece burada değil Anadolu’nun 
başka yerlerinde ve Balkanlar’da 
da var. Burada rafine olmasının 
sebebi Ankara Devleti’dir. Bu 
dönüşümle birlikte seymenlik 
fonksiyonellikten, töresel, 
geleneksel, mitolojik hale 
dönüştü. Mesela eskiden kılıç 
selamı verilirken artık kama 
selamı veriliyor. Mahalleye, köye 

çekilen bir örgütlenme olmuştur. 
Savaşçı fonksiyonları yok artık. 
Mahallelerdeki anlayışı da ahlaklı 
kabadayılık kurumuna dönüştü. 
Tabii ortada yazılı bir şeyler yok, 
anlatılanlarla hareket ediyoruz.
27 Aralık fiilen bir devlet 
kuruluşudur

Kulübün tarihi ile ilgili biraz 
bilgi alabilir miyiz?

Ankara’da önemli bir 
geleneğin temsilcisiyiz. Ankara 
kulübü Atatürk tarafından 1932 
yılında kuruldu yani Atatürk’ün 
emaneti bir derneğiz. Geniş 
halk kesimlerine anlatacak çok 
şeyimiz olduğunu düşünüyoruz; 
Ankara kültürü erozyona uğruyor, 
folklorik müziğimizin uğradığı 
dejenerasyon ortada, mahalleler 
dönüşüyor, kimliklerini yitiriyor, 
köy kültürü eskiyor, insanlar artık 
şehre geliyor, şehirde yabancılaşma 
var. O yüzden Ayrancı mahalle 
dayanışması çok önemli. Tüm 
mahalleler yaşayanıyla, esnafıyla 
bunu oluşturmalı. Komşuluk 
ilişkileri olmalı, çocuklar dışarı 
çıkabilmeli. Bu olmadan insanlar 
atomize oluyor ve başka yapılara 
kayıyor. İnsanlar yalnız ve 
başkalarına ihtiyaç duyuyor. Her 
tarafta AVM’ler kuruluyor ancak 
mahalle esnafı mahallenin bekçisi 
bir yönüyle. Bunlar korunmalı. 
Gelenek, görenekler çok önemli. 
Bizi biz yapan değerler bunlar. 
Sağlam gelecek inşası olacaksa 
köklerden beslenerek olmalı. 
Bir ağaç kökleri kadar vardır. 
Kökleriniz zayıfsa geleceğiniz 
olmaz. 

Atatürk bizim büyük bir 
şansımız, çok vizyoner bir lider. 
Kızılcagün dediğimiz Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişi, 27 Aralık bizim 
en önemli günümüz, fiilen bir 
devlet kuruluşudur. Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişinde seğmen dizilişi 
gelin alayıdır aslında. Köylerde 
toplumsal ritüellerde bunların 
küçüğü kurulur ama Kızılcagün 

gibi önemli bir günde büyük bir 
alay kurulmuştur. 

Temsil heyetinin Ankara’yı 
seçmesi bana Osmanlı’nın ilk 
dönemindeki ahilerle olan 
ilişkisini hatırlattı. Benzer bir 
neden var mı aralarında acaba?

Burada Ahi kültürü önemli 
ancak unutmayalım ki burası hiç 
işgal görmedi. Atatürk bunları 
biliyordu; Türk geleneklerini, 
Oğuzları, Bektaşileri, Ahileri, 
Seymenleri, Kızılcagün geleneğini, 
buranın çok eskiden bir 
cumhuriyet olduğunu biliyordu. 
1924 yılında Cumhuriyet 
Gazetesi’nin ilk sayısında 
Atatürk ile bir röportaj yapılıyor, 
orada Ankara’yı neden başkent 
yaptığını anlatıyor, “Ben Ankara’yı 
coğrafya kitaplarından değil tarih 
kitaplarından öğrendim” diyor, 
“Ankara’ya ilk geldiğim günde 
şahit oldum ki Ankaralılar halen 
cumhuriyet kabiliyetlerini (seğmen 
dizilimi) devam ettiriyor.” 

Cumhuriyet, bu yüzden 
ithal edilmiş bir rejim değil 
içimizden bir rejim. İkinci 
Enternasyonelde Osmanlı 
aydınları Ankara cumhuriyetini 
tartışıyordu. Atatürk bunları 
biliyordu; Ankara korporatist bir 
devlet, bir cumhuriyet. Atatürk 
de çocukluğundan itibaren 
cumhuriyetçi, o yüzden hep 
fişlenmiş. Ankara’ya geleceği çok 
önceden belliydi. Ali Fuat Cebesoy 
Atatürk’ün çocukluk arkadaşı. Her 
ikisi de Anadolu’ya geçmek için 
görev bekliyor. Ali Fuat Cebesoy, 
Konya’daki 20. kolorduya 
gönderiliyor. Orduyu alıp 
Keçiören’e getiriyor çünkü biliyor 
ki Atatürk de Ankara’ya gelecek. 
Atatürk, Cumhuriyet ve Ankara 
birbirini tamamlayan bir üçgen, 
biri olmadan diğerleri olamaz.

Ankara kültürünün 
devamlılığı ve aktarımına 
ilişkin projeleriniz var mı?

Bilimde olsun, sanatta olsun 

modernizmin yorgunluğu 
hissediliyor. Modernizm tamamen 
gelecek üzerine kuruluydu. 
Tüm siyasi ideolojiler geleceğe 
dönüktü. Bu kavramlar bugün 
tamamen flulaştı. Geleceği şimdi 
ile değil geçmişle, gelenekle 
bağlarını kurarak oluşturmak 
gerek. Geleceği oluşturan şeyler 
değerlerden geçiyor. Kök değerler 
önemli, kimlik çok önemli. Bu 
bakımdan Ankara’da bir problem 
var. Ankara müziği örneğin 
kendini koruyamadı, dejenere 
oldu. Gelenekler unutuldu, pek 
çoğu yaşatılamadı. Dolayısıyla bir 
taraftan ahiliği, seymenleri, bacı 
erenleri, ferfeneleri, kına gecelerini 
yaşatalım ama bilimsel çalışmalar 
da yapalım. Cumhuriyeti, 
Atatürk’ü konuşalım. Aksi 
durumda kimliksiz yapılar 
egemen oluyor. Kadınlar hayattan 
çekiliyor, etkinliğini kaybediyor. 
Bizi biz yapan geleneklerimizi 
yaşatmak açısından herkese 
ulaşmak çok önemli.

Eski Ankara’da derneğinize 
ait başka temsilcilikler var mı 
acaba?

Geçmiş yıllarda, Murat 
Karayalçın döneminde bir yerimiz 
vardı Ankara Kalesi’nde. Melih 
Gökçek döneminde zorbalıkla 
elimizden alındı. Benim yeni 
başkan olduğum döneme denk 
geldi. Büyük sarsıntılar yaşadık. 
Mansur başkanımız bizim üyemiz, 
kendisinden derneğe bir yer tahsis 
etmesini bekliyoruz. Ankara’nın 
kadim kültürünü yaşatan Kale’de, 
Hamamönü’nde olmamız 
çok önemli. Ankara Kulübü, 
seymenleriyle, gelenekleriyle bu 
bölgede varlığını sürdürebilmeli. 
Ankara’da, Demetevler’de genel 
merkezimiz mevcut. Ayrıca Abidin 
Paşa Köşkü bize ait. Çankaya’da 
yeni bir şube açma hazırlığımız 
var. Bunun dışında 4-5 ilçemizde 
konaklarımız var, diğer ilçelerde 
de yakın zamanda alacağız

Metin Özaslan Ankara Konağı
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Tarihi mezarlığa inşaat izni
Yüzyıl öncesine kadar Ankara’nın yaklaşık olarak üçte bir nüfusunu oluşturan 
Ermeni Katolik cemaatine ait olduğu saptanabilen Ulus’taki mezarlık, inşaat kazısı 
sırasında ortaya çıkan kemiklerle gündeme geldi. Bulunan insan kemikleri Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi tarafından incelemeye alındı. Buna rağmen, inşaat devam 
etmekte ve mezarların olduğu alana beton dökülmekte. 

Ulus’taki tarihi İtfaiye (Hergele) Meydanı’nda 
yapımına 2013 yılında başlanan ve 

2017’de bitirilen Melike Hatun Camii için İller 
Bankası binası 16 Haziran 2017’de bir gecede 
yıkılmıştı. Bu arada İller Bankası binasıyla birlikte 
etrafındaki başka parseller de kamulaştırılıp 
buradaki dükkanlar da yıkılmıştı. Dükkanları 
yıkılan esnafa geçici olarak dükkan yapılması 
için caminin yan parselinde başlanan temel 
kazılarında insan kemikleri bulundu. 

Konuyu yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi 
almak için inşaat alanına gittik. Görüştüğümüz 
taşeron firma yetkilisi, “Bizim ölüye saygımız 
var. İnşaatı biz durdurduk zaten. Arkeologlar 
geldi aldı kemikleri. Burada mezarlık olduğu 
iddiaları tamamen asılsız. İnşaatın en ucundan 
birkaç kemik parçası çıktı sadece, başka da bir 
şey yok burada. Biz iki haftadır tekrar çalışmaya 
başladık. Beton temeli bitirdik şu an” şeklinde 
konuştu. 

14 Şubat 2021 tarihinde inşaat kazısı sırasında 
kepçe operatörünün kemiklere rastlaması üzerine 
bölgeyi kontrol altına alan polis ekiplerinin 
ardından olay yerine gelen Anadolu Medeniyetler 
Müzesi ekipleri bulunan kemik parçalarını alarak 
incelemeye götürmüştü. Arkeologlar bölgede 6 
kemik parçası bulunduğu, bu kemiklerin insana 
ait çene ve kaval kemiği olabileceği bilgisini 
verdikten sonra kemiklerin yaşı ve menşei 
hakkındaki bilgilerin ise yapılacak araştırma 
sonucunda tespit edileceği açıklanmıştı.
Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin ne kadar 
farkındayız?

Konu hakkında açıklamada bulunan 
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan 
Karakuş Candan, mevcut kazının ilgili müze 
müdürlüğünün onayıyla yapılması gerektiğine 
dikkat çekerek, “İtfaiye Meydanı’nın olduğu yerde 
tescilli yapılar var. Adı üzerinde Ulus Tarihi Kent 
Merkezi, buraya gerçekten hassas davranmanız 
gerekiyor. Ama iktidar bütün Ulus politikalarında 
züccaciye dükkanına girmiş fil gibi davranıyor. 
Zaten hukuksuz bir yere kazı yapılıyor. Burası 
İller Bankası’nın yeniden yapımı için ayrılmış 
alan. Buraya geçici 46 dükkan için kazı yapılıyor. 
Bir taraftan da İtfaiye Meydanı’nın dönüşümü 
için direnen mülkiyet sahiplerine çözüm üretmeye 
çalışıyorlar. Bu cami ile onun çevresini düzenleyen 
medrese organizasyonu yapılıyor çünkü burası 
Cumhuriyet’in temsil aksı üzerinde. Hem çok 
kültürlülük yıkılmaya hem de tek kültür üzerinden 
gidilmeye çalışılıyor” demiş, İtfaiye Meydanı’nda 
yapılan çalışmaların iktidarın ideolojik ve 
rant temelli politikaları üzerinden planlandığı 
uyarısında bulunmuştu. 

İtfaiye Meydanı Esnafları Derneği 
durdurulan inşaat içinde gece saatlerinde gizlice 
dozer çalışmalarının yapıldığına dair görüntüleri 
27 Şubat 2021 günü sosyal medya hesaplarından 
paylaşarak duyurdular. 

Konunun hassasiyetini anlamak istemeyen 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, 
uzmanların raporunu beklemeye gerek bile 
duymadan faaliyete devam etmeleri üzerine 
konu ulusal medyaya yansıdı. Siyasi partiler, 
sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarından 
tepkiler gelmeye başladı. 
Ankara’daki son Ermeni-Katolik kilisesi ve 
mezarlığı

Vehbi Koç Araştırmalar Merkezi’nin (VEKAM) 
yayınladığı Ankara Araştırmaları Dergisi’nin 
Aralık sayısında çıkan bir makaleye göre kazı 
yapılan bölgede 18. yüzyıldan kalma Ermeni 
Katolik mezarlığı ve mezarlığın kilisesi olduğu 
belirtiliyordu.

Makalenin sahibi Aved Kelleci (Avedis 
Aydınyan) kendisiyle yaptığımız görüşmede 
şunları söyledi:

“Söz konusu bölgenin altında, 1916 yangınıyla 
Ankara’nın Hristiyan mahalleleriyle birlikte 
tüm ibadethanelerin yok olmasıyla sonuçlanan 
yangından kurtulan son faal kilisenin de 
bulunduğu mezarlığın kuzey kanadı var. 

Eski Ankara anlatılanlardan çok farklı 
özelliklere sahipti. Ankara, Türklerle birlikte 
ciddi sayıda Ermeni, Rum, Kürt ve Yahudi 

nüfusu barındıran kozmopolit bir Osmanlı kenti 
olma özelliğine sahipti. Ankara bilinenin aksine 
bir taşra kasabası, büyükçe bir köy veya kötü 
görünümlü bir yerleşim olmadı hiçbir zaman. 
Ticari olarak merkezi ve canlı bir kentti. Fakat 
1916 yangını sonrasındaki kötü halinden dolayı 
tarihe böyle geçirilerek bize bu şekilde sunuldu. 
Söz konusu yangından dolayı ne yazık ki, şehrin 
geçmişine dair önemli bir tarihi birikim silindi 
ve kalanlarla baştan bir tarih yazıldı. Bu hatalı 
tarih o kadar tekrara düştü ki günümüzde tarih 
yazımından çok siyasi bir metaya dönüştü. Bu 
yüzden artık eski kentin kültürüne ve mimarisine 
ait sağlıklı bilgilere ulaşmak için gerekli belgeleri 
bulmak neredeyse imkansız bir hal aldı. İtfaiye 
Meydanı’nda yapılan kazıların bulunduğu alandaki 
Ermeni Katolik mezarlığında 1829 veya daha 
öncesinde yapılmış olan bir kilise vardı. Kilise 
Ankara’nın son Ermeni Katolik rahibi Gığmes 
Torbacıyan’ın 1933 senesinde vefatına kadar faal 
bir şekilde kullanılmıştır. Ancak İstanbul Ermeni 
Başpiskoposluğu’ndan Ankara’ya yeni bir rahip 
görevlendirilmediğinden şehirdeki cemaat Fransız 
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AYRANCI ANTOLOJİSİ
AYKUT ALYANAK 
@YasamDirenn

AKSEL ÇİDEM 

1927-1929 yılları arasında Ankara Ermeni Katolik Şapeli 
önünde gerçekleştirilen cenaze töreni
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Büyükelçiliği bünyesinde bulunan Azize Tereza 
Şapeli’nde yapılan Latin ayinlerine iştirak etmeye 
başlamıştır. Vaftiz, düğün ve diğer Hristiyan 
bayramlarında Azize Tereza Şapeli’ne giden tüm 
Ankaralı Hristiyan cemaatler, cenaze törenleri için 
mezarlığa daha yakın olması dolayısıyla Ermeni 
Katolik Şapeli’ni tercih etmiştir. Azize Tereza 
Şapeli Rahibi Ludovic Marseille tarafından Ermeni 
Katolik Şapeli’nde yapılan bu törenler, 1933’te 
daha inşaatı tamamlanmamış olan Cebeci Asri 
Mezarlığı’nın Hristiyan inancına mensup kişilerin 
naaşlarının buraya defnedilmesi hususunda 
müsaade etmesiyle giderek azalmaya başlamıştır.”
Yeni kilise projesi uygulanamadı

İstanbul Ermeni Katolik Başpiskoposluğu 
Başdiakonu Hagop Minasyan’ın Ankaralı Jak 
Bıyıklı’yla (1928-1995) yaptığı görüşmelerden 
Aydınyan’a aktardığına göre Mustafa Kemal 
Paşa, Torbacıyan’ın vefatından sonra mezarlığın 
şehrin tam ortasında kalmasından dolayı Ankara 
Ermeni Katolik Cemaati’nden mezarlıklarını 
ve şapellerini devlet tarafından gösterilen 
yerlerden birine taşımaları için görüşeceği bir 
heyet oluşturmalarını istemiştir. Ancak istenen 
heyet oluşturulmamış, bu nedenle Ermeni 
Katolik Cemaati için düşünülen yeni özerk 
mezarlık ve cemaate ait yeni yapılacak kilise 
projesi uygulanamamıştır. 1935 yılında Cebeci 
Asri Mezarlığı’nın resmen açılmasıyla, Ermeni 
Katolik Mezarlığı’na olan ihtiyaç tamamen 
ortadan kalktığından Ankara Katoliklerinin 
cenazeleri Azize Tereza Şapeli’nden kaldırılarak 
doğruca Asri Mezarlığa defnedilmeye başlamıştır. 
Böylelikle mevcut işlevini yitiren Ermeni Katolik 
Şapeli’nin faaliyetlerine son verilmiştir. On iki 
yıl boyunca atıl vaziyette varlığını sürdüren 
mezarlığın 1947 yılında Cebeci Asri Mezarlığı’nın 
Hristiyanlar için ayrılan bölümüne aktarılmasına 
karar verilmiş ve naaşlara ait kemiklerin tasfiyesi 
esnasında Ermeni Katolik Cemaati’ne ait son 
ibadethane de yıkılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin 1830 tarihinde ayrı 
bir cemaat olarak tanımladığı Ermeni Katolik 
topluluğuna ait bu kilise, cemaat tarafından inşa 
edildiği bilinen en eski dinsel yapı olma özelliğine 
sahiptir. Ayrıca şehirde geriye kalan son faal kilise 
olması bakımından da çok önemlidir ve pek çok 
açıdan böylesi öneme haiz bu kilisenin bugüne 

kadar ayakta kalamaması tarihsel bir kayıptır. 
Konu TBMM’ye taşındı

Konuyu HDP Diyarbakır Milletvekili 
Garo Paylan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
taşırken, Paylan, 13 Mart tarihinde Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği soru 
önergesinde şöyle diyordu:

“Ankara Ulus’ta geçtiğimiz yıllarda yıktırılan İller 
Bankası binasının yeniden inşası için tahsis edilen 
alanda TOKİ tarafından yapılan çalışmalar sırasında 
insan kemikleri bulunmuş ve Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi yetkilileri tarafından incelemeye götürülmüştü. 
Buna rağmen, inşaat hala devam etmekte ve 
mezarların olduğu alana beton dökülmektedir. 
Kaynaklarda Ermeni ve Katolik Mezarlığı olarak 
kayda geçen bölgede, tarihi kilise ve hamamın da 
bulunduğu tespit edilmiştir. Mezarlıklara ve kent 
hafızasına yapılan bu saldırı, kamuoyunda büyük 
tepkiye neden olmaktadır. Bu bağlamda, Ermeni 
mezarlığı üzerine yapılan TOKİ inşaatı neden 
durdurulmamaktadır? TOKİ’nin Ankara’nın kültürel 
varlıkları ve kent hafızasını yok ettiğinin farkında 
mısınız? Anadolu Ermenilerinin kemikleri ve kültürel 
varlığı üzerine neden beton döküyorsunuz?”
Heyet alana sokulmadı

17 Mart 2021 günü inşaatı incelemek isteyen 
Paylan ile Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı 
Tezcan Karakuş Candan ve beraberindeki 
heyet ise inşaat alanına sokulmadı. 18 Mart 
2021 günü Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
insan kemiklerinin çıktığı alanın mezarlık olarak 
tescil edilmesi için Kültür Varlıkları Koruma 
Bölge Kurulu’na başvurduklarını açıkladı. Şube, 
alandaki hukuka aykırı inşaata ilişkin işlemin 
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 
dava da açtı. Öte yandan Kültür Bakanlığı’nın 
bilgi ve belge göndermeyerek, Büyükşehir 
Belediyesi’ni saf dışı bıraktığı görülürken, 
hukuksuz inşaata Koruma Kurulu’nun oy birliği 
ile onay verdiği, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
temsilcisinin de inşaatın yapılmasına onay verdiği 
ortaya çıktı. 
Koruma Kurulu’nun onayı içler acısı

Candan, “Kazı çalışmalarına ilişkin Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Daire Başkanlığı’na, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı’na (TOKİ) resmi yazılarla başvurmuştuk. 
Bu yazışmalar sonucunda Koruma Kurulu’nun 
alandaki inşaat çalışmalarına onay verdiği de ortaya 
çıktı. Kurula, inşaat çalışması için onay alınıp 
alınmadığını sormuştuk. Ankara Kültür Varlıkları 
Bölge Koruma Kurulu’ndan gelen cevapta inşaata 
kurulun onay verdiği belirtildi. Koruma Kurulu’nun 
çok kültürlülüğü ve Ulus’un tarihi dokusunu 
koruması gerekirken onay vermesi içler acısıdır” 
ifadelerini kullandı. 
Müslüman - Hristiyan - Yahudi ortak 
mezarlığı tarih oldu

Ankaralı akademisyen ve tarih 
araştırmacılarından olan Suavi Aydın, Ömer 
Türkoğlu, Kudret Emiroğlu, Ergi Deniz Özsoy’un 
ortak çalışmalarının toplandığı “Küçük Asya’nın 
Bin Yüzü” kitabını incelediğimizde bu bölgede 
üç ayrı semavi dinden insanların gömüldüğü 
mezarlıklar görmekteyiz. 

2018 tarihli hava fotoğrafı üzerine Ermeni 
Katolik Mezarlığı ve Şapeli’nin konumu 
yerleştiren Avedis Aydınyan’ın çalışmasına 
baktığımızda ise şapel ve mezarlık alanının, 
kazının yapıldığı alanın çok daha fazlasını 
kapladığı, dönemin Hariciye Vekaleti (şimdiki 
Kültür Bakanlığı müzesi) arka bahçesiyle birlikte 
Talatpaşa Bulvarı’na kadar olan kısma denk 
geldiğini görmekteyiz. Yine bitişik Müslüman 
mezarlığı üzerinde ise bu binanın olduğunu 
görüyoruz. Hemen güneyindeki Yahudi mezarlığı 
üzerindeyse Radyo Evi binası yükselmekte.

Sonuç olarak eski ve yakın çağ Ankara’sının 
kale ve yakın çevresine yayıldığını 
düşündüğümüz taktirde, tüm bu bölgelerin 
bilinçsiz bir yapılaşmayla on yıllardır tahrip 
edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Ankara’nın en kısa zamanda objektif bir tarih 
çalışması ışığında yapılacak kent planlamasına 
ihtiyacı var. Rant projeleri ve beton yığınları ile 
kimliğini üzücü bir şekilde kaybetmiş olan kentin 
altında tüm tarihi zenginlikleriyle saklı başka bir 
Ankara sessizce keşfedilmeyi bekliyor, yüzlerce 
hatta binlerce yıldır.

Tarih unutturulmak, mezarlıkların üzerine 
alışveriş merkezi, baraj, yol yapmak sıradan bir 
olaymış gibi yansıtılmak istendikçe yaşadığımız 
döneme bakarak “acaba buna layık mıyız veya 
hazır mıyız?” diye sorası geliyor insanın…

“Burada yaşayan Ermeni halkı, ölülerini dualarla defnedip, mezar taşları 
diktiler. O ölülerin mezar taşları yıkılmıştı. Şimdi de o ölülerin mezarları 
üzerine beton dökülüyor. Bunu hangi vicdan kabul ediyor? Ölülerin üzerine 
beton dökeceksiniz, sonra buradaki esnafın dükkanlarını yıkacaksınız; o 
esnafları buradaki mezarlığın üzerinde dükkânlarla ticaret yaptıracaksınız. 
Kapısında ne olduğu belli olmayan etrafı çerçevelenmiş bir alan var. Kapısında 
tabela bile yok, ruhsatı bile yok. Kaçak bir inşaat var burada ve bizim 
denetimimiz engelleniyor. Bu kaçak inşaata ve kamu vicdanını yaralayan; 
Ermeni halkının mezarlarının olduğu alana beton dökülmesinin bir an önce 
durdurulmasını talep ediyorum. Ülkenin yürütmesi, yargısı, meclisi ve sivil 
toplumu ve en önemlisi Ankara halkı Ermeni mezarlarının üzerine beton 
dökülmesine ‘dur’ demelidir. Ankara halkı bu saygısızlığı hak etmiyor.”

“Burada inşaat yapılan yer üç şekilde hukuksuzdur. Bir kere 
kazı yapılırken bu alanda insan kemikleri çıktı ve bütün bilimsel 
kaynaklarda Ermeni Katolik mezarlığı olarak yer alıyor. Şapelle 
kilise ile bağlantılı bir yer olduğu görülüyor. Bütün bunların hepsi 
kültür varlıkları kayıtlarında var. Bugün Anadolu topraklarında 
kardeşliğimizin ve birlikte yaşadığımızın en önemli göstergesi ve 
tanığı olan bir Ermeni Katolik mezarlığının üzerine hukuksuz 
şekilde dükkân yapılıyor. Bu bir kere çok kültürlülüğümüze 
kardeşliğimize vurulmuş bir darbedir. Belediye bu inşaata izin 
vererek hukuksuzluk yapıyor. Meslek insanı meslektaşımız 
hukuksuzluk yapıyor.”

Ankara halkı Ermeni mezarlarının üzerine
beton dökülmesine dur demelidir

İnşaatın tabelası yok, ruhsatı yok

TEZCAN KARAKUŞ CANDAN 
MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBE BAŞKANI

GARO PAYLAN 
HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ
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Semt ve mahalle sözcüklerinin 
ikisi de bize Arapça’dan geçti. 
Demokrasinin yalnız ve ilk 
olarak eski Yunan kent devleti 
(polis) Atina’da ortaya çıktığı 
eksik bir bilgi olsa da halk 
yönetimi anlamındaki demokrasi 
(demos=halk, krasi=yönetim) 
terimi antik Atina’dan geliyor. 
Buradaki halk terimi, toplam kent 
nüfusu 30 bin kişi olsa da polisin 
bütün halkından değil, mahalle 
halkından geliyor. Eski Yunan’da 
mahalleye  “deme”  deniyordu. 
“Demos” (halk) teriminin 
kaynağı “deme”, yani mahalle 
halkı. Demelerin temsilcileri 
seçimle “500’ler Meclisi”ni 
oluşturup, dönüşümlü olarak 
polisi yönetiyordu. Bir “doğrudan 
demokrasi”  örneği. (Her ne 
kadar demokrasi teriminin kaynağını 
oluşturma gururunu taşısa da, 
orada kadının konumunun, bugünün 
Afganistan’ının bazı bölgelerini 
yöneten şeriatçı Taliban’ın kadına 
biçtiği konumdan farkı yoktu. 
Köleci ve koyu ataerkil bir yönetim 
vardı.) Kısacası, demokrasi, 
tarihsel olarak taban birimi olan 
mahalleden, eski Orta Asya’da ve 
eski Germen kabilelerinin askeri 
demokrasilerinde ise mahallenin 
eşiti sayabileceğimiz obalardan 
geliyor. 

Modern çağda ilk olarak 
İngiltere’de ortaya çıkan  “temsili 
demokrasi” de, -dünyanın 

çok küçük bazı bölgelerinde 
görülmesi dışında-   bırakalım 
doğrudan demokrasiyi semt, 
mahalle örgütlenmeleri bile 
yok. Demokratik devleti 
insan bedenine benzetirsek; 
organları var (yasama, yürütme, 
yargı), dokuları var (il-ilçe 
belediyeleri, il genel meclisleri) 
ama hücreleri yok (mahalleler). 
Günümüz demokrasisinde taban 
örgütlenmesi olarak ilçe altı 
birimler, yani semtler, mahalleler 
yok. Batının demokratik 
rejimlerinde olmadığı gibi bizde 
de yok. Bu nedenle temsili 
demokrasi sınırlı ve sakat bir 
seçkinci demokrasi olarak insanlık 
tarihinde süregidiyor. 

Aslında bizde taban örgütleri 
bir ara vardı. 1960 öncesinde, 
ocak ve bucak örgütlenmeleri 
yasaldı. Ocaklar bugünün 
mahallelerine denk geliyordu. 
Hatta daha küçük birimlerdi. 
Bugün nüfusu küçük bir kent 
ölçeğinde, 30-40 bin kişilik 
mahalleler bile var. Ocaklarda 
siyasal partilerin birimleri 
yasal olarak vardı. 27 Mayıs 
darbesinden sonra ne yazık ki 
ocaklar Kurucu Meclis’te “kıyıldı”. 

Bu demokrasinin derinleşmesine 
duyulan bir kuşku, seçkinci, halka 
güvenmeyen bir uygulamaydı. 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 
sağduyu ve sağgörüden yoksun 
ufuksuzluğu Demokrat Partinin 
sivil cuntaya yönelmesinin başlıca 
nedeni olsa da, tepede Bayar-
İnönü arasındaki kavganın faturası 
halka kesildi ve demokrasinin 
taban örgütleri biçildi. 
Merkeziyetçi, iki bin yıllık devlet 
geleneğimiz, hem de demokrasi 
getirmekle övünülen yeni anayasa 
ile karşımıza heyula gibi yeniden 
dikilmişti: “Modernleşeceksek 
yukardan aşağı olacak!  Halk 
bilmez, yanlış yapar. Devlet ne 
derse o!” 

Türkiye’de artan sayılarda 
ve çok çeşitli alanlarda STK’lar 
kurulsa da, toplumun hücreleri, 
taban birimleri olan mahallelerde 
STK’lara çok az rastlanıyor. Artık, 
imar planlarında semt STK’larına 
yer ayrılmasının gündeme 
getirilmesi gerekiyor. Ama yer, 
mekan sorunu bile dayanışmacı 
bir güç oluşturarak aşılabilir. 

Semt derneklerinin az 
olmasının, toplumumuzda 
STK’ların nicel ve nitel olarak az ve 

güçsüz olmasının altında kuşkusuz 
siyasal nedenler var. Güçlü devlet 
güçsüz toplum istenmiştir. 1960 
sonrasındaki askeri darbelerin 
STK’ların üstüne çökmesi, halkta 
bilinçaltına yerleşen  “örgüt ve 
mimlenme” korkusunu pekiştirdi. 
Toplumun sindirilmesi ne yazık 
ki, sivil toplumculuğun önünde 
ciddi bir engel. Pek demokratik bir 
ülke sayılmayız, değil mi?
Yasa yoksa halk var!  
Çiğdemim’in ayrıksı öyküsü

Ortadan kaldırılan siyasal 
partilerin semt örgütlenmelerinin 
yasallaştırılarak yeniden 
kurulması gerekir. Halkın 
kendi siyasal deneyimleriyle 
siyaseti öğrenip kendini ve 
demokrasiyi olgunlaştırmasının 
önü açılmalı. Bunun yanında, ilçe 
belediyelerinin altında, onların 
belirli bazı yetkileriyle “semt 
belediyeleri” de düşünülebilir  
(bu ayrı bir yazı konusudur).  Bu iki 
taban örgütlenmesi demokrasiye 
ve halkın politik olgunluğunun 
gelişmesine büyük katkıda 
bulunur. 

Bunların olmaması halkın 
elini kolunu bağlamaz. Batıda 
üçüncü sektör, hükümet dışı 
örgütler de (NGO) denen, bizdeki 
yerleşmiş adıyla, Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) devlet ve parti 
örgütlenmesinin boş bıraktığı 
bu alanı, siyasal partilerden 
bağımsızlığını koruyarak,  bazı 
yönleriyle doldurabilir. Aşağıda, 
bu sorunları özgücüyle aşmış,  
Ankara’nın Çankaya İlçesinin, 
ODTÜ arka kapısı ile Fen Lisesi 
arasında konuşlanmış Çiğdem 
Mahallesinin 25 yıl önce kurulmuş 
derneğinin, Çiğdemim kısa 
adlı, Çiğdem Eğitim, Çevre ve 
Dayanışma Derneği'nin ayrıksı, 
sıradışı uğraşının çok kısa bir 
öyküsünü okuyacaksınız. 

Türkiye gibi kurumlaşması, 
kurumlarının sürekliliği çok zayıf 

Çiğdemim’in 25. yılı
Semt örgütlenmesinde sıradışı bir örnek

CEMİL 
TURAN

Çiğdemim 
Derneği

SEMT SEMT ANKARA
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bir ülkede 25 yıllık kesintisiz, 
özgücüyle yaşamış kaç tane dernek 
var? Eğitim, çevre, dayanışma, 
kültür deyince kendi yaptıkları 
dışında belediyelere destek 
ve öncü olan,  onlarla işbirliği 
yapan bir uygarlık adacığı. 
Çiğdemim, çalışma alanlarının 
yanına “bağımsız, tarafsız, 
gönüllü” ilkelerini koydu. 
“Mahallenin sakini değil, 
sahibi olalım”  dedi. Halkın 
üçte ikisinin (bebekler, okul çocuk 
ve gençleri, ev kadınları, emekliler, 
işsizler, işyerleri) 24 saat yaşadığı 
mahalleleri dev yatakhaneler 
olarak gören merkeziyetçi anlayışa 
karşı, toplumsal olarak  “nitelikli 
yaşam alanları”, siyasal olarak 
“demokrasimizin taban 
birimleri”  yapmak için düşünsel 
ve eylemli çabaları oldu.

Türk halkında örgütlenme 
bilincinin oluşmasında, yukarda 
belirtilen nedenlerle bir “STK 
bilinci ve girişimi”  yeterince 
oluşmadığı gibi,  “takım çalışması” 
alışkanlığı da yoktur. İlkinin 
nedeni siyasal, ikincinin eğitseldir 
(ah şu eğitmeyen eğitim düzeni!) 
Ancak öncüler bu çoraklıkta 
bile bir şeyler yaparlar. Öncü 
çalışmalar için yaratıcı, girişken, 
çalışkan, dürüst bir takıma ve bu 
takımın birleştirici bir önderliğe 
gereksinim duyulur. Halkı öncüler 
yürütür. 

Çiğdemim’de bir dönemde,  
genellikle etkin uğraşan kişi sayısı 
15-25 civarında olmuştur. Her 
dönem, bir süre etkin çalışıp sonra 
iç dünyasına çekilenler oldu. Bu 
anlamda, derneğin kurullarında 
çalışan kişi sayısı toplamda 150’yi 
bulur.  Derneğin büyük şansı, 
ömrünü -gücünü- aklını 25 yıl 
boyunca buraya kesintisiz adamış 
bir başkanının olmasıdır. 

Çiğdemim neler mi yaptı? 
Ekonomiye ayrışmış atıkları 
kazandırdı  (kağıt, pil, yağ, 
elektronik, plastik, metal). Tiyatro, 
konser ve gezilere toplu gidişler 
gerçekleştirdi. Bu gelişkinlikte, 
semt STK’larınca kurulmuş bir 
örneği olmayan, , üstelik semt 
halkının bağışladığı kitaplarla 
oluşturulan, 30 bin kitaplı, hep 
nicel ve nitel gelişmesini sürdüren 
bir semt kütüphanesi kurdu 
(Kütüphanenin yeni yapısını 
5 yıl önce Çankaya Belediyesi 
verdi). ODTÜ Ormanını koruma 
ve mahallenin ağaçlandırılması/
bakımı, yaz-kış film gösterimi, 
söyleşi ve konferanslar, bir İZ 

TV belgeselinde konu edinilen 
bostanı, belediye-kaymakamlık-
kent konseyi vb  resmi kurumlarla 
verimli işbirlikleri, semt halkının 
bağışladığı paralarla  her yıl  
lise ve üniversite öğrencisi 31 
öğrenciye eğitim bursu, semtteki 
okullara destek çalışmaları, 
Ankara STK’larıyla yakın ilişkiler, 
komşuluk panayırı, giysi-eşya 
takası günleri, üniversiteler ve 
Avrupa Birliği ile ortak projeler, 
çocuklara ve yetişkinlere sayısı 
20’nin üstünde eğitsel ve hobi 
kurslarıyla toplulukları; fotoğraf, 
resim, edebiyat, sinema vb  
(örneğin Çocuklar İçin Felsefe 
Topluluğu kimin aklına gelir), 20 
yıllık Türk Sanat Müziği Korosu, 
4 bin kişilik eposta+Whatsapp 
iletişim topluluğu, 20. Yıl kitabı, 
çevrim içi dergisi ve öncesinde 
5 yıl kağıt olarak 8 sayfa  çıkan 
semt bülteni yaptıkları arasında. 
Sosyal sorumluluk projeleri, 
mahallenin her ortak sorununa 
koşan bir Dernek. Dernek üyesi 
olan Muhtarla, özellikle son iki 
dönem ortak çalışıldı. Dolayısıyla 
çeşitli ödüller almasına şaşmamak 
gerekir. 

Özcesi, mahalle kültür ve 
yaşamını anlamlandırmak, yaşam 
düzeyini yükseltmek bakımından 
Çiğdemim Derneği, bir semt 
belediyesi gibi çalışmış, en iyi 
çalışan bir il/ilçe belediyesinin 
bir semt ölçeğinde yaptığından 
hatta yapabileceğinden fazlasını 
yapmıştır.  Başka benzer 
derneklerin kurulmasına esin 
vermiştir. Dileriz Çiğdemim 
virüsü, kardeş derneklerle birlikte, 
bütün ülkeye, bütün semtlere 
yayılsın, her semti her kenti 
kavrasın. 

Halkın büyük kesimi Dernek 
çalışmalarına uygulayıcı olarak 
etkin katkı yapamasa da sevgisi, 
övgüsü ve küçük katkıların 
toplamı övünülecek düzeydedir. 
Dernek başarısına bu halkayı 
ekleyerek, onlarla sıcak bağlarla bu 
başarıyı yakalamıştır. 

O, adıyla sanıyla Çiğdemim 
Derneğidir. Mahalle halkının 
medar-ı iftiharı, övüncü, 
gururudur. O çeyrek yüzyıllık 
kesintisiz ömrüyle, bir STK ve 
semt efsanesi olarak nitelenmeyi 
hak etmiştir. Nice çeyrek 
yüzyıllara!

Başkentin Ulus merkezinden Çankaya yönünde gelişmesini öngören 
şehir planı uygulanmaya başlamıştı. O tarihlerde yeni şehir planını 
öğrenen gazi dedem ile silah arkadaşı gazi dayım, Teneke mahallesinde 
bulunan geniş bahçeli bağevini satın alırlar. Belleğime yerleşen 30 Eylül 
1960 günü unutulmaz bir tarih oldu. Annem ile birlikte köyümüzden 
yeni evimize taşınıyoruz. Sevinç içinde şehir ortamına uyum sağlamaya 
çalışıyoruz. Bahçemizi kuru otlar bürümüş, meyve ağaçlarını tırtıllar 
sarmış. Bahçemizin kuru otlarını temizledim. Çeşitli meyve ağaçlarının 
kuru dallarını budadım, tırtıllarını ayıkladım. Kollu tulumbadan çektiğim 
kuyu suları ile bahçemizi ve ağaçlarımızı bir güzel suladım. Ağaçların 
gölgesine kurduğum masada kuş sesleri eşliğinde ders çalışma sürecini 
başlattım. 

Semtimizin çamurlu yollarına otobüsler ve dolmuşlar hiç uğramıyor. 
Günümüz Şili meydanından dönen iki kollu trelöybüsler, Kavaklıdere-
Ulus bulvarında seferler yapıyor. Opel marka dolmuşlar da  Tunalı Hilmi 
bağevi ile Ulus arasında 25 kuruş bedelle yolcu taşıyor.

Evimizin önünden mevsimlik akış gösteren dere, vadi boyunca 
sıralanmış kavak ağaçlarını suluyor. Bölgemizde geniş uzanımlı tarlalarda, 
uzak aralıklı bağevlerinde sağmal sığırlar ve kuzulu koyunlar besleniyor. 
Bizim gibi yeni taşınan aileler arasında sıcak komşuluk ilişkileri, yeni 
yeni arkadaşlıklar başlatılıyor. Mahallemize piknik yapmaya gelen 
başkentlilere, bağevlerinden içme suyu istediklerinde, içme suyu yerine 
ayran ikram edilmesi gelenek haline gelmişti. Belki de bu yüzden yeni 
semtimize Ayrancı Mahallesi adının yakıştırılması efsane boyutlarına 
ulaşmış, dilden dile dolaşmış, halkımız arasında yaygınlaşmıştı...

Evimizin tapu belgelerini, ortaokul diplomamı ve nüfus kağıdımın 
örneğini lise yönetimi yetkililerine sundum. Yıldırım Beyazıt Lisesine 
kayıt yaptırmayı başardım. Futbol tutkunu lise müdürü, aramızdan 
16 gönüllü öğrenciyi lise futbol takımına seçti. Gençliğimizin en güzel 
yılları. Bir sporcu gibi ince yapılı, gür saçları özenle taralı, geleceğe 
umutla bakan yakışıklı arkadaşlarız. Ziya Şengül, Şükrü Birant, Levent, 
Onursal, Abidin, Utku, Yaşar ve ben. Telsizler çayırlığı okulumuz yakın 
futbol sahasında coşku içinde tek kale maç yapıyoruz. Tatil günlerinde de 
bağevimizin bahçesinde top oynuyoruz ve yeteneklerimizi geliştiriyoruz. 
Böyle böyle çalışıp liseler arası futbol turnuvasında, 1961 yılı Ankara 
şampiyonu oluyoruz. 

Ankara belediyesi tarafından onaylanan Ayrancı Mahallesi İmar 
Planı 1966 yılında uygulamaya girmişti. Bu yeni süreçte önce Güvenlik 
Caddesi düzenlendi, caddemiz ilk kez asfaltla bir güzel kaplandı. 
Caddeye dik yönde, ızgara planı ölçülerinde, sayısız sokakla bölünmüş 
arsaların, ada ve parselleri, renk renk apartmanlar ile süslenmeye 
başlanmıştı. Güvenlik Caddesinin doğu yakasında, günümüzün Akbank 
şubesinin bulunduğu parselden, bahçemizin içinden 1970 yılında Yuva 
Apartmanı yükseldi. Karşımızda, Güvenlik Caddesinin batı yakasında, 
1973 yılında günümüzün İş Bankası şubesinin bulunduğu arsada da 
İşbankası Apartmanı yapıldı. Özellikle Güvenlik Caddesi boyunca 
banka şubeleri, lokantalar, marketler, kafeler, sayısız esnaf işlikleri süreç 
içinde açıldı. Böylece Aşağı Ayrancı semti gelişti, günümüzde özgün 
kimliğini kazandı. Mahallemizin birinci kuşak sakinleri, geliştirdikleri 
kültür değerlerini coşkuyla, kıvançla ve erdemli ölçüler içinde gençlere 
aktardılar.

Ayrancı 
semtinin 
unutulmaz 
anıları
RESUL ÖZGÜR 
JEOLOJİ MÜHENDİSİ
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Duygusal yeme nedir?
HATİCE AVCI 
@dyt.haticeavci

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYAT

Yemek yemenin arkasında çoğu zaman 
sadece fiziksel açlık yoktur. Birçoğumuz 

kendimizi ödüllendirmek, stresimizi azaltmak 
veya rahatlamak için yemek yeriz. Bu tarz 
davranışları yaptığımızda, abur cuburlara, 
tatlılara ve diğer rahatlatıcı ama sağlık için daha 
az yararlı olan yiyeceklere yöneliriz.

Duygusal yeme, yiyecekleri midenizi 
doldurmak yani fiziksel açlığınızı gidermek 
yerine duygusal ihtiyaçlarınız için kullanmaktır. 
Ne yazık ki duygusal yeme, duygusal sorunları 
çözmez. Genellikle daha kötü hissetmenize 
neden olur. Çünkü yemeniz gerekenden daha 
fazla yemek yediğiniz için kendinizi suçlamaya 
başlarsınız. Duygusal yeme, izlediğimiz 
filmlerin, yaşadığımız kültürün, reklamların, 
ailemizin yiyecekleri bir ödül aracı olarak 
kullanmasının etkisiyle pekişerek devam eder. 

Kalori yoğunluğu yüksek yiyecekler 
beynimizde bazı bölgeleri uyararak dopamin 
ve serotonin gibi nörotransmitterlerin ve 
bazı hormonların salgılanmasına neden olur 
(1). Bunlar bizi gıdaya ulaşımın zor olduğu 
eski dönemlerde hayatta tutmaya yardımcı 
olmuştur. Duygusal yeme alışkanlık haline 
gelmediği sürece zararlı sayılmaz ve doğaldır. 
Ancak besine ulaşımın kolaylaştığı günümüzde 
duygularımızı dindirmek için sık sık yemeye 
başvurduğumuzda sağlığımızı tehlikeye atabilir.
Duygusal yiyici misin? 

• Stresli hissettiğinde kendini 
sakinleştirmek için yemek yer misin?

• Açlığının ve tokluğunun farkında mısın? 
• Kendini yemekle ödüllendirir misin?
• Doygunluk hissine ulaşmana rağmen 

yemeye devam eder misin?
• Yemek yemek seni güvende hissettiriyor 

mu? Sorunlarını paylaştığın arkadaşın 
gibi hissediyor musun?

• Yemeklerin çevresinde kontrolden 
çıkmış veya güçsüz hissediyor musun?

Duygusal yeme döngüsü
Yiyecekleri bazen ödül ya da kutlamak 

için kullanmak kötü değildir. Ancak yemek 
yemenin birincil amacı duygularımızla başa 
çıkma mekanizması olduğunda, stresli, üzgün, 
kızgın, yalnız, bitkin, mutlu veya sıkılmış 
hissettiğimizde ilk dürtümüz buzdolabını 
açmak olduğunda, gerçek hislerimizin ya 
da sorunumuzun ne olduğunu anlamadan 
duygusal yeme döngüsünde sıkışıp 
kalabiliyoruz.

Pandemi sürecinin yeme davranışlarımız 
üzerine farklı etkileri oldu. Bazılarımız yemek 
yapma ile tekrar tanıştı. Bazılarımız ise 

duygusal yemeye yöneldi. Pandemi sürecinde 
kontrol edemediğimiz duygularla başa çıkmada 
yemekleri kullandık. Fakat bunun farkında 
olmak ve kendimizi gözlemlemek güzel 
bir başlangıç olacaktır. Duygularınızla başa 
çıkmanın daha sağlıklı yollarını öğrenebilir, 
tetikleyicilerden kaçınabilir, duygusal yeme 
miktarınızı oldukça azaltabilirsiniz. 
Duygusal açlık ve fiziksel açlık arasındaki 
farklar

Duygusal yeme döngüsünden kurtulmadan 
önce, duygusal ve fiziksel açlığı nasıl ayırt 
edeceğimizi bilmemiz gerekir. Davranışlarımızı 
ayırt etmek için ilk başlarda zorlanabiliriz, 
ancak ilerleyen süreçlerde bu durum 
kolaylaşacaktır. 
Duygusal yeme davranışını yenmek için 
neler yapılabilir?

Fiziksel ve duygusal açlığı ayırt etmeye 
başlamak için yemek yeme günlüğü tutabilir 
ve duygularınızı tanımlamaya çalışabilirsiniz. 
Yemekleri duygusal bağlarla yememizde sorun 
yoktur. Eğer annenizin yaptığı sütlaç belirli 
dönemlerde sizi rahatlatıyorsa bu doğaldır. 
Fakat yemek yeme güdümüzün çoğunluğu 
duygusal yemeye dönüştüyse önlem almamız 

gerekebilir. Pandemi sürecinde sıkıntı, stres 
veya kaygı gibi etmenlerden dolayı yemek 
yemeleriniz arttıysa ve buna bağlı olarak kilo 
almaya başladıysanız, endişelerinizin artmasına 
izin vermeden kendinize şefkatli davranmaya 
özen gösteriniz. Kendinizi suçlamak ve 
duygularınızı fiziksel olarak bastırmak yerine, 
duygularınızın hayatınızda çok önemli işlevleri 
olduğunu hatırlayın ve çözüm için bir adım 
atmayı deneyin.

Bu ay ki yazımda sizinle bir tarif 
paylaşmıyorum, onun yerine severek yediğiniz, 
sizi mutlu eden bir tarifi, siz kendiniz için 
yapın. Benim yerime de afiyetle yiyin! Sağlıklı 
günler dilerim,

Kaynak:
(1) Leigh Gibson E. Emotional influences on food choice: 

Sensory, physiological and psychological pathways. 
Physiology & Behavior. 2006;89(1):53-61.

(2) Genel kaynak: Tribole E, Resch E. Intuitive eating. 2012.

Pandemi sürecinde daha da artan

Duygularınızı ve stresinizi bastırmak için mi 
yiyorsunuz? Bu yazıda bulacağınız ipuçları, duygusal 
yemeyi azaltmanıza, içinizden gelen isteklerin 
ayrımına varmaya ve duygularınızı beslemek için 
daha tatmin edici yollar bulmanıza yardımcı olabilir. 

Duygusal Açlık Fiziksel Açlık

Aniden gelir. Bunaltıcı ve acil hissettirir.
Yavaş yavaş gelir. Yemek yeme dürtüsü acil ve 
korkunç hissetirmez. Anında giderme ihtiyacı 
duymazsın.

Belirli ve spesifik yiyecekler için can atarsın. Aklına 
bir yemek ismi geliyorsa, o an onu yemeden 
rahatlamış hissetmezsin.

Neredeyse tüm yemekler kulağına hoş gelir.

Çoğu kez ne yediğini fark etmeni engeller. Bir paket 
dondurma, bir paket cips sen tadını çıkaramadan 
biter.

Yediğin yemeğin daha çok farkında hissedersin.

Doysan da tatmin olmazsın. Yemek yemeye devam 
etmek istersin.

Yeterince yediğinde doyduğunu ve tatmin olduğunu 
hissedersin.

Tablo: Duygusal açlık ve fiziksel açlık arasındaki farklar
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Ayrancı’da bir çiçekçi hikayesi

Esnafsız mahalle olmaz, 
vazgeçilmezlerimiz esnaf ve 

zanaatkarların katkılarıyla anlam 
bulur mahalle. Bu sayıda Adile 
Naşit Parkı’nın yanı başındaki 
minik ve şirin bir dükkana konuk 
olduk; içten gülüşünü ve samimi 
selamını bizden esirgemeyen 
çiçekçimiz Seyit Aksuna ile sohbet 
ettik. Seyit Bey, hayat hikayesini, 
anılarını, hayallerini ve yolunun 
Ayrancı’yla nasıl kesiştiğini 
anlatıyor:

Seyit Bey, kendinizi tanıtır 
mısınız dostlarımıza?

Benim esas mesleğim garsonluk. 
Dokuz yıl Cinnah Caddesi 
üzerindeki Evren Türkü Bar’da 
garsonluk yaptım. 1976’da ben 
oradayken adı Evren Pub’tı, işte 
13-14 yaşlarında… Eskiden Alabaş 
Sokağı’ydı, şimdi Willy Brand Sokağı 
oldu. 6 sene de bakkallık yaptık, 
abimle beraber. Askere gittim, 
geldim 1985’te ve tekrar garsonluğa 
döndüm. Farabi Sokak’ta Regal 
Restaurant vardı, 85’te. 4 sene de 
orada garson olarak mesleğime 
devam ettim. Orada sanatçılara 
çiçek çıkarıyordum. Bilfiil 9 yıl bir 
patronun yanında çalıştım. Esnaflık 
kazançlığım oradan gelir, müşteriye 
nasıl davranılacağını o öğretmiştir… 
Garsonluğu bırakmak zorunda 
kaldım. Eee… sizlere ömür, 19 
yaşındaki oğlumu kaybettim, 14-15 
yıl oldu. Çocuğumun kas rahatsızlığı 
vardı. Hem onu okula götür hem 
getir, garsonluk yapamadım tabii, o 
nedenle çiçek satmaya başladım… 
Biraz aşinalığım vardı. 

Bir çiçekçide çalışıp da bu işi 
öğrenmiş bir insan değilim, kendi 
kendime öğrendim çiçek işini. 
Sanatçılara çiçek çıkarıyordum, 
oradan. Önce bir yıl Karamürsel’in 
önünde elde sattım, Kızılay’da. 
Ondan sonra Çankaya’ya, Serender 
Pastanesi açıldığı sene 1990’da 
köşeye tezgah koydum. Yakında 
gecekonduda oturuyordum, 
Havuzlubağ’da. 26 sene Serender 
Pastanesi’nin o köşesinde açıkta 
mücadele verdim, sattım. 26 yıl... 

26 yıl sonra burayı, Çankaya 
Belediyesi’nin kulübesini devraldım.

Ne zaman geldiniz 
Ayrancı’ya?

İşte 5. yıla girdim. 26 yıl orası 5 
yıl burası, toplam 31 yıldır çiçekçilik 
yapıyorum. El arabasıyla başladık 
sonra kendi emeğimle gücümle… 
Hem çocuğum için yaptım 
demeyeyim ama görevimi yerine 
getirmeye çalıştım. Hem o işi yaptım 
hem evimi falan neyse… işte sonuç...

Havuzlu Bağ eskiden nasıldı, 
sonra siteler oldu?

Gecekonduda kirada 
oturuyordum orada.  1999’a kadar 15 
sene oturdum kirada. Gecekondular 
vardı, Havuzlu Bağ çeşmesi vardı. 
Harika bir çeşmeydi, çift oluk 
vardı, su akıyordu. Biz yıllarca onu 
kullandık. İçmeye de kullandık ama 
çaya pek olmazdı yani, sertti biraz. 
Şimdi yerinde Mesa Taksi Durağı 
var. Su tam aradan geliyordu. Şimdi 
o suyu nereye bağladılar, binaların 
havuzuna mı bağladılar?

Serender Pastanesi’nin 
köşesinde sergi açtığın yıllar 
nasıldı, biraz anlatır mısınız?

1990’lı yılların başıydı. 
Kızılay’dan hazır demet alıp 
dolmuşla getiriyordum. O pastane 
de yeni açıldı, çok süper iş 
yapıyor… Karşıda diziyor, salça 
tenekelerinin içine koyuyordum 
böyle. İnanır mısın, 10 demet 
getiriyordum 5 dakikada sonra 
bitiyordu, bir daha dolmuşla gidip 
getiriyordum. Öyle bir şeydi. 
Hakikaten pastaneden çıkan direkt 
benim çiçeğe geliyordu. Dediğim 
gibi insanlar hakikaten, herkes 
mutlu, alıyordu.  Mesela Kasımpatı, 

kaç renk var şurada, üç renk. 
Misafirliğe falan almazdı, akşam eve 
giderken, her renkten birer demet. 
‘Kaç para, şu’…yani öyleydi.

Çiçek alma alışkanlıkları mı 
değişti?

Şimdi de var da yani evine alan 
pek yok. Artık sadece özel günlerde 
mecburi alınıyor gibi.

Peki mahalle kültürü nasıldı 
o zamanlarda?

Komşularım çok iyi insanlardı. 
26 sene aile olarak yaşadım, 
esnaflığı bırak aile olarak yaşadım 
onlarla. Hatta bir gün Çankaya 
Belediyesi bana kulübe versin diye 
-benim hiç haberim yok- aralarında 
imza toplayıp dilekçe vermişler. Ne 
yazmışlar biliyor musun; ‘23 yıldır 
sokağımızı çiçeklerle bezeyen, bize 
komşuluk ilişkilerini hatırlatan bu 
esnafımıza yardımcı olur musunuz 
lütfen?’ diye. Daha ötesi var mı yani? 

Serender Pastanesiyle aranız 
nasıldı?

Benim için bir nimetti orası. 
Çayımı, yemeğimi, tuvaletimi 
her şeyimi oradan karşılıyordum. 
Soğukta ısınırdım içeride. Güzel 
günler geçirdim. 

Nedir eskiye göre müşterinin 
farkı?

Parası vardı eskiden insanların, 
kart filan yoktu. Sene 1992’de bir 
demet çiçek parasına iki tüm tavuk 
alabiliyordum, 1 kilo kuşbaşı et 
alabiliyordum. Paranın değeri vardı. 
Ayrıca esnaf olmak ayrı bir şey, hala 
beni arar sorar eski müşterilerim. 
Aile gibiydik. Mesela eşine çiçek 
alan müşterimin çocuğuna 
çiçek hediye ederdim mutlaka. 
Çocukların yeri bende başkadır…

Ayrancı’nın oradan farkı var 
mı?

Ayrancı da çok nezih bir semt… 
Çoğunlukla emekliler yaşıyor ama 
desteklerini esirgemiyorlar benden, 
sağ olsunlar. Tabii eski zamanlar 
kalmadı artık parasal olarak. Eski 
yerimdeki sosyal durum da zamanla 
değişti. Lüks bloklar yapıldı. Onlar 
senle benle pek alışveriş yapmazlar. 
Mahalle kültürü zayıfladı. Eskiden 
gecekondu olan vadi şimdi blok 
oldu, sokakta iş çıkışı yürüyen oluk 
oluk insan olurdu artık arabayla 
geçiyor herkes. İşler çok azalınca 
Ayrancı’ya geldim. En azından 
özgürüm burada, dükkanım var, 
dostlarım var. 

Pandemi nasıl etkiledi sizi?
Pandemi çok etkiledi. Kesme 

çiçek azalsa da balkon çiçeği ve 
saksı, toprak satarak arayı kapatmaya 
çalışıyoruz. Pandemiden dolayı saat 
20.00’de kapatmak zorundayım. 
İnternet çıktı, mertlik bozuldu… 
İnsanlar çiçekleri internetten sipariş 
veriyor ama koklamadan, görmeden. 
Resimde gösterilenle gelen bambaşka 
oluyor. Ucuz satılıyor diye tercih 
ediliyor ama mağdur olan çok 
maalesef. Sevgililer günü bu sene 
hafta sonuna geldi, akşam 5 gibi 
kapatmak zorunda kaldık ama 
internetten saat sınırı yok tabii. 
Ben tercih etmiyorum çelenk filan 
yapmaya, o ağır iş, yaşım gelmiş 
altmışa, fazlasını istersen hiçbir şey 
yapamazsın. Kararında olmak iyidir. 
Bir de müşteriyle samimi, içten 
ilişki kurmak gerekli. Güler yüzlü 
olmak, nazik olmak çok önemli. 
Ayrancılı dostlarım bana desteğini 
esirgemiyorlar, sağ olsunlar…”

Mahalle, esnaf ve zanaatkarların katkılarıyla anlam bulur. Adile Naşit Parkı’nın yanı başındaki dükkanında çiçekçilik yapan Seyit 
Aksu’nun sözleri de bize bunu derinden hatırlatıyor.

AYKUT 
ALYANAK 
@YasamDirenn
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Ankara’nın koronavirüs haritası kızarıyor
OZANCAN 
ÖZDEMİR
@OzancanOzdemir

VERİ OFİSİ

Şubat ayının ilk haftasından 
itibaren Sağlık Bakanlığı, 

COVID-19 için günlük açıklanan 
turkuaz tabloya ek olarak her ilde 
100 bin kişi başına düşen vaka 
sayısını gösteren haftalık verileri 
de açıklamaya başladı. Daha sonra 
bu vaka sayılarına ilintili olacak 
şekilde 20-26 Şubat tarihleri için 
bir risk haritası oluşturuldu ve 
bu risk haritasındaki kategorilere 
göre 2 Mart tarihinden itibaren 
“Yerinde Karar” mottosuyla yeni 
bir normalleşme süreci başlatıldı. 
Buna göre önlemler her il bazında 
iki haftada bir güncellenecek olan 
risk haritasına göre gevşetilip 
arttırılacaktı ancak bu risk 
haritası 26 Şubat’tan itibaren hiç 
güncellenmedi. 

20-26 Şubat tarihinde risk 
haritası oluşturulurken şu kriterler 
baz alınmıştı.

Bu yazıda size 8-14 Şubat 
haftasından 13-19 Mart haftasına 
kadar Ankara bazında açıklanan 
bu verileri, artış ve/veya azalma 

durumlarını ve hali hazırdaki risk 
kategorilerini kısaca anlatmaya 
çalışacağım:

8-14 Şubat haftası için 
açıklanan verilerde Ankara için 
haftalık 100 bin kişi başına düşen 
vaka sayısı 35.49, risk statüsü ise 
orta riskliydi. Buna göre; 8-14 
Şubat haftasında kentimizde 
toplam 2010 vaka tespit edilmişti. 
Bir diğer deyişle 8-14 Şubat 
haftasında Ankara’da her gün 
ortalama 287 kişi COVID-19 
hastası oluyordu.

15-22 Şubat haftasında ise 
bir önceki haftaya göre 100 bin 
kişiye düşen vaka sayısı yüzde 0.4 
azalarak 35.38’e gerilemişti ki bu 
hafta Ankara’da bir önceki haftaya 
göre azalmanın yaşandığı tek hafta 
oldu. 

20-26 Şubat haftasında ise vaka 
sayısı yüzde 12.6 artarak 39.84’e 
yükseldi ki bu da haftada toplam 
2 bin 256 vaka, günde ortalama 
322 vaka demekti. Çok değil 12 
gün içinde günlük ortalama vaka 
sayımız 35 kişi daha yükselmişti.

27 Şubat-5 Mart haftası ise 
artık artışın hızlandığı, kentin 
güncellenmeyen risk haritasındaki 
rengini kaybettiği bir hafta oldu. 
100 bin kişi başına düşen vaka 
sayısı yüzde 37.62 artarak 54.83’e 
yükseldi. Böylece Ankara artık 
orta riskliden ‘yüksek riskli’ 
iller kategorisine girdi. Bu vaka 
sayısı aslında bir haftada toplam 
kayıtlara geçen hasta sayısının 
3 bin 105 olduğunu, bir diğer 
deyişle her gün ortalama 444 
Ankaralının COVID-19 olduğunu 

söylüyordu. Kısacası 27 Şubat-5 
Mart haftasında Ankara’da bir 
önceki haftaya göre ek olarak 
her gün 122 vatandaşımız daha 
koronavirüs hastası oluyordu.  

6 Mart-12 Mart haftasında 
ise artış ne yazık ki devam 

Vaka Sayısı Risk Durumu

0-19.99 Düşük Risk

20-49.99 Orta Risk

50-99.99 Yüksek Risk

100+ Çok Yüksek Risk

ediyordu. 100 bin kişi başına 
düşen vaka sayısı bir önceki 
haftaya göre yüzde 25 daha 
artıyor, 68.53 oluyordu. Yani 
6-12 Mart haftasında Ankara’da 
her gün ortalama 554 kentlimiz 
koronavirüs hastası oluyordu. 
Bu artışa rağmen kentin risk 
statüsü bir önceki haftaya göre 
aynı kalıyor, yüksek riskli kentler 
arasında yer alıyordu. 

Bu yazı yazılmadan önce 
açıklanan son veriler olan 13-19 
Mart haftası ise 2 Mart’ta başlayan 
açılma sürecinin etkisinin en fazla 
hissedildiği hafta oluyordu. Bu 
haftada açıklanan 100 bin kişi 
başına düşen vaka sayısı bir önceki 
haftaya göre yüzde 57.6 artıyor 
ve 107.99 oluyordu. Yani Ankara 
kenti yaklaşık bir ay önce orta 
riskli iller grubunda yer alırken, 
13-19 Mart haftasında çok yüksek 
riskli iller grubuna giriyordu. Bu 
sayı bize gösteriyordu ki 13-19 
Mart haftasında Ankara’da toplam 
6 bin 116 COVID-19 vakası 
kayda geçiyor, bu da günlük 
ortalama vaka sayısının bir önceki 
haftaya göre 320 kişi daha artarak 
ortalama her gün 874 kentlinin 
hasta olması anlamına geliyordu.

Kısacası salgın, Türkiye’de 
genelinde olduğu gibi maalesef 
kentimizde de hızla artıyor, 
etkisini her geçen gün daha da 
hissettiriyor. Önümüzdeki aylarda 
bir daha bu konuyla ilgili bir yazı 
yazmama ümidiyle, bu yazıyı 
okuyan ve okumayan herkese 
sağlıklı günler dilerim.


