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“Proje üzerinde örgütlenmek çok önemli. Gençlik Konseyi tabii ki çalışmalarını yapsın, ilkeler, politikalar saptasın, önersin 
ama projeleri tanımlayın. Bunlar öyle projeler olsun ki sonuçta insanların bir kazanımı olsun. Çünkü insanlar ancak 
sonucunda bir şey kazanacakları süreçlere katılıyorlar. Yoksa olmuyor.”

1989-1993 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Murat Karayalçın’la yerel yönetimlerde gençliğin katılımını konuştuk
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Kapalıçarşı’dan Ayrancı’ya 
Saatin yarım asırlık öyküsü

Yeşilyurt Sokağı’nda bulunan kırk dokuz 
yıllık saat tamircisi Mustafa Aktulga, 
Kapalıçarşıdan Ayrancı’ya uzanan saat 
sevdası ve Ayrancı’dan kesitlerin de yer 
aldığı öyküsünü anlatıyor:

Ayrancı’nın ilk saatçisiyim. 1973 yılının Eylül 
ayından beri buradayım. Bana altı ay ömür 
biçmişlerdi ama 73 yılından beri buradayım. 
Ayrancı’ya İstanbul’dan geldim. Kapalıçarşı’da 
esnaftım. Ankara’da askerlik sonrası Yeşilyurt 
Sokağı’nda bulduğumuz bu dükkânı kiralayarak 
zanaatımı bugüne kadar sürdürdüm. Ayrancı’nın 
en eski esnaflarından birisi haline geldim.

“Bu gazete* Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği 
desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Ayrancım 
Derneği’ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”
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Daha iyi bir yaşam için: Katılım
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SEMT HÂLİ

1989-1993 yılları arasında Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptınız, 
bugün konuştuğumuz pek çok şeyin sizin 
döneminizde hayata geçmiş örnekleri var. Bu 
deneyimlerin üzerinden yaklaşık 30 yıllık bir 
süre geçmiş. Şimdi değerlendirecek olursak, 
sizin döneminizdeki katılım anlayışınızı nasıl 
tarif edersiniz?

Bizim katılım platformumuz “Ankara 
Kurultayı” idi. Genç yaşlı, cinsiyet ayrımı 
yapmadan hemşerilerin katılımını üç alanda 
önemsiyordum; bütçeye katılım, planlara 
katılım ve projeye katılım.

Bu Ankara Kurultayı şöyle örgütlendi; 
birincisi bir temsil yapısı vardı. Temsil edilen 
insanlar oraya gönderecekleri kişiye delege 
olma yetkisi veriyordu. Bunu dikkate alarak 
Ankara’daki bütün sivil toplum örgütlerine bir 
mektup yazdım. Onları davet ettim, ‘temsilci, 
delege gönderin’ dedim. Bunların içinde 
hem bilinen sivil toplum örgütleri vardı, yani 
TMMOB, sendikalar, ticaret odaları gibi hem 
de Ankara’da oldukça yaygın olan hemşeri 
dernekleri vardı.

Bir de hiçbir sivil toplum örgütüne üye 
olmayan ama bu kurultaya katılmak isteyenler 
de olabilir diye düşünerek billboardlar 
hazırladık. Katılmak isteyenler gelip kayıt 
yaptıracaktı. Gelenin girebildiği değil, kayıt 
yaptırılarak delege kartı alarak kurultaya 
girdiler.

Kurultayın üç amacı vardı; bütçenin 
görüşülmesi, belediyenin hazırladığı imar 
planlarının müzakere edilmesi ve projelere 
katılım.

“Dikmen Vadisi Projesi katılımın da 
ötesinde bir ortaklaşmadır”

Biz projelere katılımı ayrı tuttuk. Her proje 
kendi özelinde ele alındı. Mesela Dikmen, 
Batıkent, İvedik Organize Sanayi Bölgesi 
projesi gibi. Biz bu projelerden olumlu-
olumsuz etkilenecek Ankaralılarla bir ortaklık 
platformu oluşturduk. Yani Batıkent’in 55 bin 
sabit toplumsal tabanı var, bu konut sayısı. 
Bu konutlarda oturmak isteyen insanların 
üyesi oldukları kooperatifleri esas aldık. 
Dikmen projesinde 2 bin gecekondu vardı. 
Onlara kooperatif kurdurduk. Dönüşüm 
kooperatifi dediğimiz kooperatiflerdi. Hacı 
Bayram’da kaldıracağımız 170 dükkan vardı, 
bunlara kooperatif kurdurmadık ama temsilci 
seçtirdik. İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde 
ise kooperatifler vardı. Orada da kooperatiflerle 
çalıştık yani kimi zaman kooperatiflerle kimi 
zaman bu projelerden etkilenecek kişilerin 
seçtikleri temsilcilerle çalıştık. Aynı zamanda 
belediye görevlileriyle bir araya geldiler ve 
bu projelerin karar kurulunu oluşturdular. 
Örneğin Dikmen’de 5 tane kooperatif temsilcisi 
vardı. Ben de 5 belediye görevlisi tayin ettim, 
10 kişi, ben de başlarındaydım, 11 kişi Dikmen 
Vadisi Projesi karar kurulunu oluşturdu. 
Bu Türkiye’de ilk defa yapılıyordu ve bu 
tamamen sosyal demokrat, sol bir çözüm. Bu 
10 kişi Dikmen Vadisi Projesi için alınması 
gereken bütün kararları birlikte aldılar, birlikte 
imzaladılar ve ben bu kararları belediyeye 
talimatım olarak verdim. Aynı zamanda projeyi 
birlikte izleyip denetlediler. Bu olağanüstü 
bir modeldir. Yani katılım da değil bu 

ortaklaşmadır. Katılımın da ötesindedir.
Tekrar Ankara Kurultayı’na bakacak olursak 

iki konu öne çıkmıştır; bütçe ve imar planları. 
Ankara Kurultayı’nı Ekim ayında toplamıştık. 
13 Ekim Ankara’nın başkent olduğu hafta 
Ankara Kurultayı haftasıydı. Hem delegelerle 
birlikte olduk hem de 13 Ekim’i kutladık. 
Burada bütçe taslağını kurultaya sundum. 
Büyükşehir belediyesinin meclis üyeleri de 
kurultayın doğal üyesiydi.
“Hem Ankara hem de İstanbul için işe 
yarayacak bir modeldir”

Aslında bu hem Ekrem İmamoğlu 
hem Mansur Yavaş için işe yarayacak bir 
model. O zaman biz belediye meclisinde de 
çoğunluktaydık. Şimdi Ankara ve İstanbul’da 
çoğunlukta değiliz. Onun için belediye meclisi 
üyelerini belediye başkanının kendi ağırlığını 
taşıyan bir platforma çekip hemşerileri ile 
bütünleştiği o platformda baskı yapmak işe 
yarar bir yöntemdir. Bu modelde bütçeyi 
Ankaralılar tartışmış oluyor. Bu bütçenin bir 
provasıydı. Aynı zamanda imar planları da 
orada tartışmaya açılıyordu. İmar kararları 
belediye meclisinde kabul edildikten sonra 
bu kararlar kamu yararı oluyor ve bu müthiş 
bir güç. Kurultay dilediği komisyonları 
kurabiliyordu. Gecekonduların Ankarası, 
Gençlerin Ankarası, Kadınların Ankarası gibi 
komisyonlar kuruldu. Doğrusu bu komisyonlar 
söylemde güçlü ancak pratik olarak pek başarılı 
değildi. Pratik olan bütçe ve imar planlarına 
ilişkin çalışmalardı.

Belediyecilik anlayışınız içinde gençlerinin 
yerinin ayrı olduğunu biliyoruz. Gençlere 

“Proje üzerinde örgütlenmek çok önemli. Gençlik Konseyi tabii ki çalışmalarını yapsın, 
ilkeler, politikalar saptasın, önersin ama projeleri tanımlayın. Bunlar öyle projeler 
olsun ki sonuçta insanların bir kazanımı olsun çünkü insanlar ancak sonucunda bir şey 
kazanacakları süreçlere katılıyorlar. Yoksa olmuyor.”
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ilişkin Ankara Kurultayı’nda 
ne gibi çalışmalar yapıldı? 
Beklentileriniz nelerdi?

“Kaliteli kent hizmetinin 
yaygınlaştırılması, gençlere ve tüm 
kent yoksullarına sunulabilmesi” 
sosyal demokrat belediyeciliğin 
özüdür. Aslında bu bir paylaşım. 
Dikmen projesinde iki tane 
yüksek kule arasında da köprü 
vardır. Bu köprüye ‘Gençlik 
Köprüsü’ ya da ‘Kültür Köprüsü’ 
denmektedir. Bu alan tümüyle 
gençlere ayrılmıştı. Gençler 
burada müzik dinleyebilecekleri, 
kitap okuyabilecekleri, oyun 
oynayabilecekleri, sohbet 
edebilecekleri bir takım büyük 
mekanlara sahip olmuşlardı. 
Bu aslında müzik kitaplığı, 
bilardo, satranç demek. Bir genç 
gelsin orda tostunu yesin, çayını 
içsin, tüm gününü kaliteli bir 
şekilde ucuza geçirsin. Gençlerin 
zevkle gidebilecekleri alanların 
yaratılması projesiydi.
“Her eğitim yılının başında 
üniversitelere gittim gençleri 
Ankara’nın yönetimine davet 
ettim”

Ben belediye başkanı olarak 
her eğitim yılının başında 
üniversitelere gittim. Hepsinde de 
gençleri Ankara’nın yönetimine 
davet ettim. Gençler de ‘tamam’ 
dediler ama her sene böyle geçti. 
Ne ben öneride bulundum ne de 
gençler öneride bulundu.

Bir sonraki sene yeniden 
gittim. Gazi Üniversitesi’ndeydi. 
Ben tekrar çağrı yaptım gençlerde 
‘tamam’ dediler ‘ancak bu sefer 
bir karara bağlayalım’ dedim. 
Öneri sordum ancak salondan 
öneri gelmedi. Ben de o sırada 
aklıma gelen Seymenler Parkı’nın 
yönetimini gençlere vermeyi 
teklif ettim. Temsilcilerinizle 
gelin ve protokol imzalayalım 
dedim. Seymenler Parkı hayli 
büyük bir park ve amfisi var. 
Parkta konserler olsun, bakımını, 
temizliğini ister öğrenciler 

yapsın ister belediye yapsın, 
çocuk parkına tıp fakültesinden 
öğrenciler gelsin, aileler için 
güvenli bir ortam olsun gibi 
önerilerde bulundum. Bu şekilde 
bir protokol imzalandı ancak 
gençlerin katılımı çok kısa sürdü.

İnsanlar ancak sonucunda 
bir şey kazanacakları süreçlere 
katılıyorlar. Maddi ya da manevi 
bir şey kazanacaksın. Batıkent 
projesi bence bir mucize. 11 yılda 
bir kent kuruldu; bin hektarlık 
bir alanda 300 bin nüfuslu kent. 
Bence kamu ile konut elde etmek 
için projeye asılan insanların 
çabası ile oldu. Dikmen’de iki 
yılda birinci kısım bitti. Kaliteli 
bir yaşama ivedilikle ulaşmak 
isteyen insanlar işe asıldılar. 
Güveniyorlardı çünkü ortaklaşa 
karar veriyorlardı.

Kurultayda gençlik komisyonu 
çalışmalarını sürdürdü ama oradan 
çok somut kullanacağımız bir şey 
çıkmadı. Ben projelerden etkilenen 
kişileri ‘proje muhafızları’ diye 
adlandırmıştım. Bu kişiler projeye 
sahip çıkıyorlar ve bir enerji ortaya 
çıkıyor ve sürüklüyor projeyi. 
Zaten bu benim değişmez kamu 
yönetimi anlayışım. Birlikte karar 
aldığın zaman iyi işler ortaya 
çıkarabiliyorsun. Yürütme erkinin 
içine halkı da katacaksın. Sonuç 
itibariyle bu yapıyı denedik ve 
başarılı olduk.

“Etrafı üniversite öğrencileri 
ile çevrili iki parkı halkın 
kullanımına açtık”

Sizin gençlik konseyi 
fikriniz o dönem için ilkmiş. Ne 
gibi çalışmalar yapmıştınız? 
Günümüzde gençlik çalışması 
yürüten gençlere ne gibi 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Bir arayışın ifadesiydi bu. 
Ankara Kurultayı kendi içinde 
birkaç komisyon kurmuştu. Bu 
insanlar orada bir şey ortaya 
çıkacak diye umarak geliyorlardı. 
Yani ‘Gençlerin Ankara’sı’ 
komisyonunu gençlerin Ankara’da 
daha iyi bir yaşam için çözümler 
üreteceğini umarak oluşturduk. 
Öncelikle etrafı üniversite 

öğrencileri ile çevrili olan iki parkı 
halkın kullanımına açtık. Kurtuluş 
Parkı büyük duvarlarla çevriliydi 
ve kimse giremezdi. Gençlik 
Parkı’na ise girişler ücretliydi. 
Ben ikisini de halkın kullanımına 
açtım. Ankaralılar bir taraftan 
girecek diğer tarafından çıkacak. 
Bu bir projeydi ve sonuçta ortaya 
görünür bir şeyler çıktı.

Proje üzerinde örgütlenmek 
çok önemli. Konsey tabii ki 
çalışmalarını yapsın, ilgili 
komisyonlar kurulsun. Onlar 
ilkeler, politikalar saptasın, 
önersin ama projeye eğilin. 
Projeleri tanımlayın, hazırlayın. 
Bunlar öyle projeler olsun ki 
sonuçta insanların işine gelsin. Bir 
kazanımı olsun çünkü insanlar 
bir şey elde edilecekse çalışmalara 
katılıyor. Yoksa olmuyor.

Örneğin belediyeden ucuz 
hizmet talebiniz varsa en iyi 
yöntem projelere dayandırmaktır. 
Mühendislik, iktisat, kamu 
yönetimi okuyan arkadaşlarınız 
vardır. Basit bir proje ile 
belediyeyle çalışabilirsiniz.

Bizim çok önemli bir 
etkinliğimiz vardı; hipodrom 
konserleri. Hipodroma yüz 
binler geliyordu. Yılda iki 
konser verdik. John Baez, 
Theodorakis, Zülfü Livaneli, 
Grup Yorum, Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası konserleri 
yapıldı. Belediye otobüsleri 
topluyordu vatandaşları ve geri 
bırakıyordu. Ulaşım maliyetsiz 
ve kolay oluyordu. İki saat 
boyunca müzik şöleni oluyordu 
ve gençler hemşerileşiyordu, 
toplumsallaşıyordu. Sanat 
kitleselleşiyordu. Gençler de böyle 
etkinlikler yapabilirler. 2022 
Mayıs ayına böyle bir organizasyon 
düzenleyebilirsiniz. Somut olmak 
ve tarih vermek lazım.

Seğmenler Parkı etkinliklerinden bir afiş

Ankara Gençlik Konseyi’nin yayınladığı bültenlerden örnekler
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Gençler
Ayrancı için ne düşünüyor?
Ayrancım Gazetesi olarak bu köşede bu kez gençlerin sesine kulak verdik ve “Ayrancı 
için ne düşünüyorsunuz?” diye sorduk. Gençler Ayrancı’yı yaşam tarzına saygılı, 
güvenli, dayanışma kültürünün etkili olduğu bir semt olarak tanımlarken, kiralardaki 
orantısız artış konusundaki endişelerini de dile getiriyor. Mikrofonu uzattığımız 
mahallenin gençlerinden Ayrancı’ya dair aldığımız düşünceler şöyle:

“Sevginin ne olduğunu öğreten 
mahalle”
İrem Nur Şengün, 21 yaşında

Ayrancı ahalisi, içinde bulunan kişilere yardımlaşmanın, 
öğrenciyi unutmamanın, hayvana sevginin ne olduğunu samimi 
bir mahalle tadında öğretiyor. Ben de gençliğini Ayrancı’da geçiren 
bir öğrenci olarak hayvanların başını okşamadan geçmemeyi 
mahalledeki büyüklerimden öğrendim. Ara sokaklarında 
gece, gündüz rahat yürüyebilmenin tadını aldığımdan burayı 
bırakabileceğimi sanmıyorum.

“Ayrancı’da yaşam tarzınız, giyim 
kuşamınız, yediğiniz içtiğiniz genellikle 
sorgulanmaz”
Sevi Gizem Zeybek, 27 yaşında

Ayrancı çalışma hayatına adım atan birçok yeni mezun 
gencin tercih ettiği bir semt. Bu semti avantajlı kılan temel nokta 
merkezi konumuna rağmen sakin bir mahalle yaşantısına sahip 
olması sanırım. Hem ulaşım kolaylığı sağlıyor; işinize, okulunuza 
yürüyerek ya da toplu taşıma kullanarak gidebiliyorsunuz. Hem 
de iş çıkışında evinizde, ya da size yakın mekanlarda/parklarda 
günün stresini atabiliyorsunuz. Bir diğer önemli nokta ise mahalle 
sakinlerinin genellikle özgürlükçü, seküler yaşam tarzına sahip 
insanlardan oluşması. Ayrancı’da yaşam tarzınız, giyim kuşamınız, 
yediğiniz içtiğiniz genellikle sorgulanmaz; kendinizi olduğunuz 
gibi kabul edilmiş ve güvende hissedebilirsiniz bu semtte (Türkiye 
gerçekliğinde ne kadar mümkünse tabi). Mahalledeki dayanışma 
ruhu da sizi içine çeker; Ayrancı Sakinleri, Kolektif Mutfak, 
Sol Kültür… Oturmuş bir düzen var mahallede ve yeni gelene 
kapıları her zaman açık. Son olarak iyi ki taşınmışım, umarım 
ayrılmak zorunda kalmam diyeyim ve kiralardaki orantısız artışın 
beraberinde getirdiği tehlikeye de göz kırpmış olayım.

“Ankara’nın saygı ve 
yardımlaşma açısından 
başkenti”
Recep Gürkaya, 26 yaşında

Ankara’da öğrenim hayatımın büyük 
bir kısmını Eryaman’da geçirmeme rağmen 
yeni bir iş bulduğumda ev kurmak için 
tercihim Ayrancı bölgesi oldu. Ayrancı 
bana göre Ankara’nın saygı ve yardımlaşma 
açısından başkenti. Merkeze yakın oluşu 
da cabası. Komşuluk ilişkilerinin de henüz 
yok olmadığı tek yer gibi. Taşınırken 
çoğu mutfak eşyamı ve diğer büyük 
eşyalarımı ücretsiz olarak bölgenin sosyal 
medya hesaplarından temin ettim. Yolda 
yürürken kimsenin kimseyi rahatsız 
ettiğini görmedim. Herkesin birbirine saygı 
duyduğunu ve en azından insan olarak 
önemsediğini gördüm. Civarımdaki tüm 
esnaflar daha ilk günden halimi hatırımı 
sordu ve de ertesi gün gittiğimde bana 
ismimle hitap etmelerine şahit oldum. 
Penceremden geceleri sokağı izlerken 
sokaktan geçen insanların birbirinden 
ne kadar farklı olduğu ama kimsenin de 
kimseyi rahatsız etmediğini gördüm. Sokak 
hayvanlarının da ne kadar mümkünse o 
kadar huzurlu oluşunu keşfettim. Ben belki 
de bu bölgeye yeni gelmiş olsam da çok 
kısa zamanda benim mahallem benim evim 
demeye ikna oldum.

“Güvenli bir semt”
Ulaş Toksöz, 20 yaşında

Küçüklüğümden beri Ayrancı’dayım ve ailem iyi ki burayı tercih etmiş. Ayrancı’da yaşamamın 
ilk sebebi Ayrancı semtinin çok merkezi ve her yere yakın olması. Bir diğer sebebi de semt halkının 
rahat, cana yakın, sevecen insanlar olmaları. Bakıldığı zaman Ayrancı mahallesinin her yerinde sokak 
hayvanlarının rahatça gezebilir olması da mahallemizin ne kadar cana yakın olduğunun bir kanıtı 
denebilir. Ayrancı’da yaşamayı seviyorum. Bunun bir başka sebebi ise güvenli bir semt olması. Sosyal 
anlamda gençlerin vakit geçirecek alanlarının çok olması. Üniversiteye gelene kadar Ayrancı’da 
okudum çevremin burada olması da önemli bir etken. 
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“Hem okuyorum hem bir kafede 
çalışıyorum”
Ali Eren, 24 yaşında

Ben 3 yıldır Ayrancı’da oturuyorum. Daha önce okul 
yurdunda kalıyorum. Ablamla birlikte bu semti tercih ettik. 
Yüzüncüyıl’da kalmak istemedim okul yakın olduğu halde 
çünkü orası mahalleden çok öğrencilerin geçici olarak kaldığı bir 
semte benziyor. Karavan parkı gibi diyebiliriz. Yaşadığım yerle 
okuduğum yerin farklı olmasını tercih ettim. Ayrancı merkeze 
çok yakın. Ayrıca istediğin şeyleri bulabiliyorsun, oturmuş bir 
yer. Burada bir kafede çalışıyorum öte yandan. İstanbul’un eski 
Cihangir’i gibi tanımlayabilirim burayı.

“Rahat nefes alabileceğimiz semtlere bir örnek”
Miray Payaslı, 28 yaşında

4 senedir Ayrancı’da yaşıyorum. Ayrancı’dan önce Ankara’da iki üç semtte daha yaşadım. Seçtiğim yerlerin Ayrancı 
gibi sosyal ve kamusal alan açısından daha demokrat ve özgür bir ortamın olmasına dikkat ediyorum. İktidarın esasen 
tüm ülkeye yansıttığı karanlık politikaların özellikle yaşam biçimlerimize etkisi direkt olduğundan yaşamak için 
seçtiğimiz semtleri bu koşullara bağlı kalarak seçmek zorunda bırakılıyoruz. Ayrancı da hem sosyal hem insan ilişkileri 
bakımından benim gözlemleyebildiğim kadarıyla mesafe ve saygı dengesini kurabilmiş bir semt. Sokak aralarında butik 
kafeleriyle, küçük sahaflarıyla, Adile Naşit Parkı’ndan Cemal Süreya Parkı’na kadar hayatımızda yer etmiş, yüzümüzü 
güldüren güzel isimli çocuk parklarıyla ve mahallelinin yani bizlerin rahatça bir selam verip oturabileceğimiz kültür 
evleriyle Ayrancı Mahallesi öğrencilerin, gençlerin, çocukların yani aslında hepimizin biraz daha rahat nefes alabileceği 
semtlere bir örnek olarak gösterilebilir, diyebilirim.

“Güvenliği, insan profili 
ve konumu”
Cansu Kabadayı, 26 yaşında

Severek oturduğum Ayrancı’nın benim 
için en önemli özellikleri güvenliği, 
insan profili ve konumu. Güvenli 
olduğunu hissediyorum ve bunun en 
önemli nedeninin burada yaşayan diğer 
insanlardan kaynaklandığını düşünüyorum. 
Ayrancı’da aile ve yaşlı kesimin ağırlıklı 
olarak yaşamasıyla birlikte genç nüfusun 
da olması Ayrancı’yı sevmemde bir diğer 
etken. Sosyal imkânlarının iyi olması, 
market-fırın vb yerlerin yakın olması; 
eşofman ve spor ayakkabınızı giyip rahatça 
dışarı çıkıp dolaşabileceğiniz bir alanınızın 
olması da oldukça keyif verici benim için. 
Konum olarak da Ankara’nın oldukça 
merkezi bir bölgesinde yer alıyor, bu da 
oldukça önemli bir avantaj. Umarım bu 
düzgün, keyifli ve rahat yapısı bozulmaz ve 
gelişerek devam eder. 

“Gece geç saatlerde mahalleme geldiğimde evime gelmiş 
gibi hissediyorum”
Hatice Yapar, 28 yaşında

Ayrancı’da oturmayı tek bir kelime ile anlatmam gerekseydi bu güven olurdu sanırım. Her gün 
yürüdüğüm sokakta hep karşılaştığım ama hiç tanımadığım insanlarla selamlaşmayı, bir kadın 
olarak gece geç saatlerde evime dönerken mahalleme geldiğimde evime gelmiş gibi hissetmeyi, 
komşularımla yakın ilişki içinde olmayı, mahallenin hem çok sakin hem de çok canlı olmasını ve 
bütün bunların bana yaşattığı güven hissini seviyorum.

Güvenli bir kentte yaşamayı

Bireyin sosyal, kültürel ve ruhsal gelişimini sağlayan koşulların yaratıldığı kentlerde yaşamayı

Erişilebilir, kaliteli mal ve hizmetlerin sunulduğu kentlerde yaşamayı

Yaşama, çalışma, seyahat ve sosyal aktivitelerin birbiriyle ilintili olduğu kentlerde yaşamayı

Farklı kültürel yapıları barındıran ve yaşamalarını sağlayan kentlerde yaşamayı

Kirletilmemiş sağlıklı bir çevrede yaşamayı

%61

%37

%35

%33

%26

%25

Hangisi ya da hangilerinin Ayrancı Semti’nde sağlandığını düşünüyorsunuz?

AYRANCI SAKİNLERİNE SORDUK IRMAK DALGIÇ
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Ayrancı Semt Meclisi kuruluşu için 
‘merhaba’ niyetine notlar

123 mahalleden oluşan Çankaya’da, sosyolojik özellikleri ve bölgesel yakınlıkları 
gözetilerek mahallelerimizin bir araya gelmesiyle semt meclisleri kurulmakta. Şu ana 
kadar toplam kırk dokuz mahalleyi kapsayan 6 semt meclisi kuruldu. Remzi Oğuz Arık, 
Güvenevler, Aziziye, Ayrancı, Güzeltepe mahallelerini kapsayan ‘Ayrancı Semt Meclisi’ 
de bu dönem için kurulması kararlaştırılan ilk meclisimiz olacak.

Yazıya kent konseyleri ve Çankaya Kent 
Konseyi’nden özet de olsa bahsederek başlamak 
isterim. Kent konseyleri; 1992 yılında Birleşmiş 
Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi’nde 21. yüzyıl 
gündemini belirleyen ‘Gündem 21’ başlıklı bir 
eylem planının kabul edilmesiyle hayata geçti.

Yerel Gündem 21 Eylem Planı’nın 28. 
bölümü, “yerel yönetimlerin öncülüğünde, 
sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte 
kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, 
kentleri için çalışmalarını” önermekte.

Ülkemizde de 3 Temmuz 2005 tarihli ve 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76.maddesine 
dayanılarak Kent Konseyleri Yönetmeliği 
hazırlandı. Yönetmelik 13 Temmuz 2005 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Madde 76– Belediyeler, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, 
noterlerin varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum 
örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum 
ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının 
temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan 
kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli 
yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

Kent konseyinde oluşturulan görüşler 
belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme 
alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma 
usul ve esasları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 

hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Çankaya Kent Konseyi de 13 Ekim 2009 

tarihinde gerçekleştirdiği ilk genel kurulunun 
ardından çalışmalarına başladı. Kent konseyleri 
yönetmeliği kent konseylerine kadın ve gençlik 
meclisini kurmayı zorunlu kılıyor (madde 
4/c). Yine yönetmelik konseyin organlarını 
işaret ettiği kısımda da meclisleri konseyin ana 
organlarından biri olarak belirtiyor (madde 9/c).

Çankaya Kent Konseyi kadın, engelli, 
gençlik meclislerinin yanı sıra semt meclisleri 
ile Çankaya’da tüm komşularımızla iletişimi 
ve hep birlikte yürümeyi önüne koyuyor. 123 
mahalleden oluşan Çankaya’da, sosyolojik 
özellikleri ve bölgesel yakınlıkları gözetilerek 
mahallelerimizin bir araya gelmesiyle ‘semt 
meclisleri’ kurulmakta. Şu ana kadar kurulmuş 
ve toplam olarak 49 mahalleyi kapsayan semt 
meclisleri ise şunlar:

Çayyolu Semt Meclisi; Çayyolu, Ümit, 
A.Taner Kışlalı, Koru, Mutlukent, Yaşamkent, 
Dodurga, Alacaatlı, Konutkent mahalleleri. 
Kırkonaklar Semt Meclisi; Kırkkonaklar, 
Aşıkpaşa, Boztepe, Bademlidere, Aşağı İmrahor, 
Orta İmrahor, Yakup Abdal mahalleleri.

Seyranbağları Semt Meclisi; Seyranbağları, 
Umut, Mimar Sinan, Zafertepe, Tınaztepe, 
Esatoğlu, Göktürk, Doğuş, Metin Oktay, Muhsin 

Ertuğrul, Murat, Yüzüncü Yıl, Bayraktar, Bağcılar 
mahalleleri. 

Sokullu Semt Meclisi; Sokullu Mehmet Paşa, 
Harbiye, İlkadım, Aydınlar, Şehit Cevdet Özdemir, 
Öveçler mahalleleri. 

Üniversiteler Semt Meclisi; Üniversiteler, 
Mustafa Kemal, Söğütözü, Beytepe mahalleleri.

100. Yıl Semt Meclisi; Çiğdem, Çukurambar, 
İşçi Blokları, Kızılırmak mahalleleri.

İncesu Semt Meclisi; İncesu, Zafertepe, Arka 
Topraklık, Dilekler, İleri mahalleleri.
Ayrancı Semt Meclisi kuruluş çalışmaları

Çankaya Kent Konseyi 2021-2024 dönemi 
hedeflerinde tüm mahalleleri kapsayacak 
biçimde çalışmalarını sürdürme kararı aldı. 
Remzi Oğuz Arık, Güvenevler, Aziziye, Ayrancı, 
Güzeltepe mahallelerini de kapsayan semt 
meclisi bu dönem için kurulması kararlaştırılan 
ilk meclisimiz olacak. ‘Ayrancı Semt Meclisi’ 
kuruluş çalışmaları hazırlık süreci açısından 
belirli bir birikimi taşıyor. Daha önce de 
Ayrancım Gazetesi benimle söyleşi yaptığında 
Ayrancı “Ankara’nın kadim semtidir” demiştim. 
Entelektüel birikimi, sosyal yapısı ve öteki 
olana hoş görülü yaşam kültürü ile Ankara’ya 
kattıkları hem tarihsel hem de güncel. Ayrancı 
Semt Meclisi çalışmalarına tüm komşularımızın 
katkı koyacağına inanıyorum, ‘Merhaba!’

MUSTAFA 
COŞAR
ÇANKAYA 
KENT KONSEYİ 
BAŞKANI

KATILIM

ALİ NECATİ 
KOÇAK
@anecatikocak

BİRLİKTE

Ayrancı’nın da semt meclisi kuruluyor. Aslında 
pandemi öncesinde geniş katılımlı bir toplantı 
yapılmış ve Çankaya Kent Konseyi Başkanı 
Mustafa Coşar semt meclislerinin ne olduğunu 
burada herkese ifade etmişti. Başka konuşmalarda 
yapıldı ve semt sakinleri tarafından, muhtarlar 
tarafından bir katılım iradesi ortaya konuldu.

Araya pandemi yasakları, sokağa çıkma 
kısıtlamaları, toplantı kısıtlamaları girdi. 
Dolayısıyla semt meclisi kuruluşu ertelendi, 
bugünlere kaldı. Şimdi semt meclisi oluşumu 
için bir hareketliliğin olduğunu görüyoruz. 
Toplantılar, buluşmalar, tanışmalar oluyor. 
Olmasından daha doğal birşey yok.

Ayrancı’nın bir konuşma, müzakere ve iletişim 
geleneği zaten var. Muhtarlarımızın hepsi bunun 
odağı oldular. Her türlü iletişime açık bir süreç 
işlettiler. Semt meclisinde bu daha da artarak 
sürecek, bunu görüyoruz, bekliyoruz.

Ayrancı semt meclisimiz, içerdiği 5 mahalle ve 
yaklaşık 50 bin nüfusu kapsayacak, kucaklayacak, 
semtin etkinliğini ve çeşitliliğini yansıtacak bir 
içerikte oluşacaktır. İçerisinden daha az sayıda 

kişinin görev almasıyla bir yönetim oluşacak 
ama meclis herkesin katılımına açık olacak, 
çalışmalarını açık olarak yürütecek.

Bunun için Çankaya Kent Konsey yönetimi bir 
çalışma ortaya koydu; üniversite öğrencilerinden 
oluşan gönüllü bir grup mahallelerde anket 
çalışması yapıyorlar, semt meclisinin kuruluş 
süreciyle ilgili toplantılara katılıyorlar, toplantı 
tutanaklarını tutuyorlar. Yani bütün süreç 
akademik bir kayıt altına alınıyor. Konsey 
yönetiminde değerli akademisyen hocalarımız var, 
onlar bu çalışmanın danışmanlığını yapacaklar. 
Sürecin sonunda bir araştırma raporu olarak 
yayınlanacak. Doğrularıyla, eksikleriyle diğer 
süreçlere yol gösterici olacak.

Çankaya Kent Konseyi başkanı Mustafa Coşar 
genel kurul konuşmasının önemli bir bölümünü 
kent konseyinin ne olacağı üzerine değil “ne 
olmayacağı” üzerine kurmuştu. Şimdi bu anlayışı 
kent konseyini yönetimine taşıdı, orasını bir 
kavga yeri olmaktan uzak tutarak, katılımcı ve 
açık bir iletişimle yönetiyor. Biz de bunu görerek 
çalışmalara destek oluyoruz, içinde yer alıyoruz.

Aynı tutumu Ayrancı Semt Meclisi’nde 
sürdürmek kararlılığındayız.

-Ayrancı Semt Meclisi çalışmalarını yaparken 
sekter tavırlardan uzak kalacak. 

-Burasını bir Whatsupp grubu haline 
getirmeyecek. 

-Semti sahte Facebook hesabından 
yönetmeyecek. 

-Çankaya Kent Konseyi’nin çalışma anlayışını 
ve programını yok etmeye, onun yerine başka bir 
anlayışı zorlamaya kalkmayacak. 

-Bu zemini rövanş zemini olarak görmeyecek. 
-Diğer semt meclislerinin çalışmalarıyla 

oluşmuş olan iklime zarar vermeyecek.
-“Ben olmazsam, olmaz” tutumu 

sergilemeyecek.
Kapsayıcı olacak, kucaklayacak, her kesimin 

sesi olacak. En önemlisi kavgadan uzak duracak, 
semti bölmeyecek, dedikoduyu, kötü dili, 
ayrıştırmayı buradan uzak tutacak.

Sorunları çözmeye aday olacak, her kesimle 
iletişimi sürdürecek, ihtiyaçları giderecek, başarılı 
olacak, iş yapacak, iş yapacak, iş yapacak...

Ayrancı Semt Meclisi’nin kapsayıcılığı
Ayrancı Semt Meclisi adında bir Whatsupp grubu yok, Facebook hesabı yok, Twitter ve Instagram 
hesabı yok. Bunlar Ayrancı Semt Meclisi “oluşunca” kurulacak ve sorumluları tarafından yönetilecek. 
Semt meclisimiz kapsayıcı olacak, kucaklayacak, sorunları çözmeye aday olacak, her kesimle iletişimi 
sürdürecek, ihtiyaçları giderecek, başarılı olacak, iş yapacak, iş yapacak, iş yapacak.
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Kapalıçarşı’dan Ayrancı’ya 
Saatin yarım asırlık 
öyküsü

Ayrancı’nın ilk saatçisiyim. 1973 yılının 
Eylül ayından beri buradayım. Bana altı 
ay ömür biçmişlerdi ama 73 yılından beri 
buradayım. Ayrancı’ya İstanbul’dan geldim. 
Kapalıçarşı’da esnaftım. Ankara’da askerlik 
sonrası başçavuşumun yoğun ısrarları ile 
burada dükkân açtım. Yeşilyurt Sokağı’nda 
bulduğumuz bu dükkânı kiralayarak zanaatımı 
bugüne kadar sürdürdüm. 

Ben Kayseri’nin Develi İlçesi’nde doğdum. 
Sekiz yaşında bir saatçinin yanında çalışmaya 
başladım. O dönem İstanbul hakkında çok 
güzel şeyler anlatılıyordu. Benim de aklıma 
girdi orada yaşamak. İki sene yalvardım 
anneme gitmek için.

Kamyon kasasında İstanbul’a kaçtım 
çocuk yaşta. Harem’de üç gün kaldım. Sonra 
vapurla Sirkeci’ye geçtim. Aklımda hep 
saatçilik yapmak vardı. Kapalıçarşı’da duvar 
dibinde simit satarken sürekli gözüm bir saatçi 
dükkânındaydı. Dükkân sahibi Ramiz usta 
merakımı görüp beni yanına aldı. Haftalığım 
25 liraydı. Mithatpaşa Caddesi’nde kiraladığım 
terasın kirası 150 lirayı karşılamak için sabah 
erkenden işportaya çıkardım. Akşam baskısı 
gazeteler satardım, 100 gazeteden 2,5 lira kalırdı 
elime. Bir süre sonra ustam kabiliyetimi görüp 
haftalığımı 75 liraya çıkarınca rahatladım. 

Bir süre sonra ustam bana kendi dükkânıma 
geçmemin zamanı geldiğini söyledi. 
Kapalıçarşı’da Fesçiler Çarşısı’nda meşhur Ali 
Baba dükkânının karşısında dükkân açtım. 
Kiramı rahat ödemeye, iyi giyinmeye, güzel 
yemekler yemeye ve haftada üç kere hamama 
gitmeye başladım. 

Saat sektörünün asıl yeri Polonya’dır. 
Nazilerden kaçan Yahudiler yerleştikleri İsviçre’de 
bu işi geliştirmişlerdir. Türkiye’de bir zaman 
çok tutulan İsviçre malı olan Nacar ve Hislon 
markaları Sirkeci’de Büyük Postane yakınlarında 
iki Ermeni vatandaşın dükkânında satılırdı. Onlar 
ithal ederdi. Daha sonra el değiştirdi, Konyalı 
Mustafa adlı bir bey satmaya başladı. 

Develi’de minicik bir bağımız vardı ama 
o toprak bizi doyurdu, büyüttü. Bostandan 
sebzemizi, meyvemizi, hayvanımız için yoncayı 

yetişirdi. 2,2 dönümlük üzüm bağımızdan 
pekmez yapardık. Kasabamız çok kültürlüydü 
o zamanlar. Ermeni ve Rum komşularımız 
vardı. Bağlardan gelen üzümleri Rumlar şarap 
yapardı. Demirci, derici, ayakkabıcı, terzilik 
yapan ustalarımız hep onlardan çıkardı. Rum 
bakkal şarap satardı. Develi’ye girişte bir han 
vardı. Han’da Ermeni ustalarımız demircilikle 
uğraşırdı. Ayakkabıcılar sokağında Rum ustalar 
bulunurdu. Terzi ustalarımız Ermeni idi. 
Onlardan öğrendi Türkler bu meslekleri. 

Develi’nin güzel evlerinin taşları Ermeni 
ustaların elinden çıkmıştır hep. Bizler hep 
birlikte asla ayrım yapmadan yaşadık ama 
Erzincan depreminden sonra ilçeye gelen 
insanlar anlaşamadı onlarla, kötü olaylar 
meydana geldi. O güzel ustalarımız aileleriyle 
İstanbul’a göçtüler.

Camcı Agop ustanın oğlu sınıf arkadaşımdı. 
Onun kardeşi Garo ile hâlâ görüşürüz 
İstanbul’da. Derici Armenak da İstanbul’a 
taşındı diğerleri gibi.  Hatta İstanbul Samatya’da 
Develi kökenli bir Ermeni’nin evinde kiracı 
olarak kaldım.
“Çocukluğumu bilen müşterilerim var 
hâlâ”

Develi ve İstanbul’da yaşadığım bu 
çok kültürlülüğü, dayanışmayı Ankara’ya 
geldiğimde bulamadım tabii ki. Bir kısım 
esnafla da anlaşmazlık yaşadım maalesef. 
Neyse ki sonradan güzel insanlarla tanıştım, 
dostluk edindim. Dükkânımın bulunduğu 
binada oturan Sema ile çok yakın bir dostluk 
kurmuştuk. Bir gün beni Cebeci’den buraya 
taşınan bir arkadaşıyla tanıştırdı. Tanışıklık 
ilerledi ve evlenme isteğimiz ailesi tarafından 
hoş karşılanmayınca birlikte kaçtık Antalya’ya. 
Birkaç gün sonra döndük ailesiyle barıştık 
sonrasında. Meneviş Sokağı’nda Yazanlar 
Sokağı’nın köşesinde ev tuttuk, döşedik. 

Ayrancılı müşterilerim çok özeldir. Yurt 
dışına, kent dışına gidenler mutlaka ziyarete 
gelirler bana. Çocukluğumu bilen müşterilerim 
var hâlâ. Görür gözetirler. Siyasetçi Ali Topuz, 
Gökberk Ergenekon ile komşuyduk, arkadaştık. 
Mahalleden çok arkadaşım oldu. Zamanla çoğu 

taşındı, yeni insanlar geldi yerine. 
Ayrancı’nın en eski esnaflarından birisi 

haline geldim. Bu muhitte eczacı Esin Hanım 
benden eskidir bildiğim kadarıyla. Daha önce 
Güvenlik Caddesi’nde Ziraat Bankası’nın 
hemen üstündeydi eczanesi. Ünal ve Asalet 
Kuaförler, kuru temizlemeci Yaşar ve 
Farabi’deki elektrikçi, gazete bayii Polatlar da 
benden eskidir. Vardar Hırdavat’tan Sabri eski 
dostlarımızdandır. Yan taraftaki bina eskiden 
bahçeli villa şeklinde idi. 

Hafta sonları bazen çiftlikteki Tekel 
Fabrikası’na gider orada bira içerdik. Aileler 
çiftlikte piknik yaparlardı. Ara sıra İlbank 
blokları altındaki müzikli R&V lokantasına 
giderdik. 

İlk ustam Develi’deki Şahin İzmirli idi. 
Askerden sonra Mehmet Mercan, Ramiz 
Yüksek, Ahmet Usta, Bakaraylar’dan öğrendim. 
En son yanımda yetişen oğlumdan çok önemli 
bir ayrıntı öğrendim ki bu bana meslekte 
öğrenmenin hiç bitmeyeceğini gösterdi. 

Mesleğimi devam ettirecek birkaç çırak 
aldım yanıma zaman içinde ama devam etmedi 
hiç birisi. 

Geçmişte saat tamiri daha çoktu. Artık 
sök tak şeklinde oluyor. Monte etmek yani. 
Ben hala tamir işini yapıyorum. Tamir 
işinden anlayan çok az usta var artık. 
Ankara’da Gürgenciler ailesi de bu konuda en 
iyilerinden idi. Divan Pastanesi’nin yanındaydı 
dükkânları. İstanbul esnafıydı kendileri aslen. 
Malzemelerimizi onlardan veya çoğunlukla 
İstanbul’dan alırdık.

Elektronik saatler çıkınca mesleğimiz ölecek 
diye korktuk başlarda ama onları da tamir 
etmesini kendi kendimize öğrendik.

İlk kırk yıl dükkânımı sabah sekiz akşam 
sekiz arası açardım. Son yıllarda sabah 
dokuz akşam yedi gibi çalışıyorum. Birkaç 
kere dükkânı değiştirmeyi düşündüm ama 
müşterilerim asla kabul etmedi. Aynı sokakta 
birkaç blok ileride bir dükkân alacaktım ama 
bunu bile kabul etmediler. Ben de onları 
kırmadım ve 1973 yılından beri aynı dükkânda 
devam ediyorum... 

Bu yazıda, Yeşilyurt Sokağı’nda bulunan kırk 
dokuz yıllık saat tamircisi Mustafa Aktulga ile 
gerçekleştirdiğimiz güzel sohbetimizi sizlerle 
paylaşıyoruz. Semtimizin en eski ustalarından 
olan Mustafa Bey, Ayrancı’dan kesitlerin de 
yer aldığı öyküsünü şöyle anlatıyor:

AYKUT 
ALYANAK 
@YasamDirenn

ALİ İHSAN 
BAŞGÜL 
@alxsemender

ANILAR / YÜZLER
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Ankara’nın sel ile tanışıklığı

1957 sel felaketinden bugüne, 
ne değişti?

Bir zamanlar her yağmur yağdığında “Kayaş’tan Hatip Çayı 
ile sel gelecek” diye paniğe kapılan Ankaralılar, yakın tarihe 
dair hafızası tamamen silinmiş bir şehirde hangi caddenin 
altından hangi derenin geçtiğinden bile haberdar değil. 
Bugün sel felaketi tehlikesinin olmadığını söyleyebilir miyiz?
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YAŞAM DİREN
AYKUT 
ALYANAK 
@YasamDirenn

Ankara kenti tarihsel olarak Hatip Çayı, 
Çubuk Suyu ve İncesu Deresi’nin bir araya 
geldiği bölgede kurulmuştur. Kent hayatında bu 
dereler ciddi rol oynamıştır; tiftik bu derelerde 
temizlenmiş, tabakhane bu derelerin suyunu 
kullanmış ve şehri doyuran bostanlarda (özellikle 
Kazıkiçi bostanları) bu derelerin suyu kullanılmış 
hatta Hatip Çayı’nın üzerinde Roma döneminde 
yapılan bent marifetiyle suyun derinliği artırılarak 
kalenin savunmasında önemli katkısı olmuştur. 

Cumhuriyet dönemi başkentlik unvanı verilen 
Ankara’nın derelerine ise neredeyse hiç önem 
verilmemiştir. Mimar Jansen’in 1928 Ankara 
planında kentin havuz/plajı ve rekreasyon alanı 
olarak tasarlanmış olan Bent Deresi bölgesi, plaj 
yapılmasa da kıyısındaki parklar ile dönemin 
en önemli mesire alanı durumundaydı. Gerek 
kent yaşamına gerekse peyzajına güzellikler 
katan nehirler sayısız Avrupa kentinin olmazsa 
olmazlarıdır.

Ankara’nın da en önemli doğal zenginliği 
olan derelerin doğal ortamıyla korunmasına 
yönelik maalesef hiçbir girişimde bulunulmamış 
ve akarsuların kanalizasyon işlevi görmesi ve 
zamanla asfalt altına alınması ile şehir, mekânsal 
özelliklerinin önemli bir kısmını yitirmiştir. 
Ankara’nın ‘sel tarihi’

Cumhuriyet tarihinde Ankara’nın yaşadığı en 
büyük doğal afetin, şehrin akarsu zenginliği ile 
ilişkili olması bu yazının konusunu oluşturmaktadır. 
Hatip Çayı’ndan kaynaklanan 11 Eylül 1957 Sel 
Felaketi unutulmuş, Ankara’nın ve Ankaralıların 
hafızasından tamamen silinmiştir.  Ankara’nın sel ile 
tanışıklığı ise olayın öncesine dayanır. 

4 Mayıs 1946’da Bent Deresi, 7-8 Mayıs 
1947’de Hatip Çayı, 9 Temmuz 1950’de 
Ankara’nın bazı semtleri, 22 Mayıs 1951’de 
Ankara’nın bazı mahalleleri, 12-15 Haziran 
1951’de Dikmen ve İncesu Dereleri, 20-23 
Temmuz 1952’de Kayaş’ta su baskını… 17 Şubat 
1953’de Çubuk Çayı taşarak Varlık Mahallesi’ni 
sular altında bırakmış, 1 Mayıs 1953’de şehre 
yağan yağmur ve dolu ile şehir merkezinde 
oluşan seller ve 19 Haziran 1954’de sağanak 
yağış sonucu bazı semtleri su basmış, 9-11 Eylül 
1957’de Hatip Çayı havzasından gelen sel şehir 
tarihinin en büyük taşkınını meydana getirmiş 
ve 196 kişi hayatını kaybetmiştir. 18-21 Haziran 
1961’de de Bayındır Çayı, Esat ve Dikmen 
Dereleri taşmıştır.

Ancak en acı vereni mevzu-bahis olan 11 Eylül 
olayıdır. Öte yandan ne acıdır ki ne BenDeresi sel 
baskını ne de öncesindeki dere taşkınları doğa 
olayı gibi algılanarak yaşanması mecburi birer 
“afet” olarak görülmüş veya gösterilmiş. Oysa 
hiç kimse veya kurum imar planlarında yapılan 
yanlışlıkları görmeye yanaşmamış. Aynı içinde 
bulunduğumuz dönemde Karadeniz ilçelerinde 
yüzlerce kişinin hayatına mal olan dere taşkınları 
gibi… Aradan geçen 70 yılda hala aynı hataların 
yapılması akla ranttan başka neyi getirebilir? Evet, 
şimdi tekrar vahim olayımıza dönelim dilerseniz;

Hatip Çayı, Ankara şehir merkezinden geçerken 
üzerinde kurulu Romalılardan kalma su bendi 
olduğu için, Bent Deresi adını alsa da 1930’lu 
yılların başında yapılan eklentilerle orijinalliğini 
kaybeden bentler tümüyle yıkılmıştır. 

Bentlerden sonra tabakhanelerin önünden 
geçtiği için Hatip Çayı’na Tabakhane 
[Debbağhane] Deresi adı da verilmektedir. Hatip 
Çayı, Ankara’nın doğusunda yer alan yaklaşık 
2 bin metre yüksekliğindeki İdris Dağı’ndan 
doğduktan sonra, önce güneybatıya akarak 
Hasanoğlan Ovası’nın sularını toplayıp sonra 
batıya yönelerek Kayaş Vadisi’ne girdiği için 
Kayaş Suyu olarak da adlandırılır. 

Kayaş Suyu, Hatip Çayı, Bent Deresi ve 
Tabakhane Deresi gibi çok sayıda ismi olan 
akarsu; yaygın olarak Ankara şehrinin tarihi 
yerleşimi olan kalenin eteklerinden geçerken 
aldığı Bent Deresi adıyla bilinir.
Eriyen dolular Hatip Çayı’na karışınca 
felaket kendini gösterir…

Taşkının yaşandığı 11 Eylül Çarşamba 
günü öğlen saatlerinde Hüseyin Gazi Dağı’nın 
üzeri birdenbire kararır, Elmadağ üzerinden 
Ankara’ya kara bulutlar gelir ve Ankara’nın kuzey 
kesimlerine şiddetli sağanak başlar. Yağmur, 
şehirde pek fark edilmemişse de Elmadağ, 
Çubuk, Esenboğa, Mamak ve Kayaş boyunca 
başlayan sağanak, özellikle Elmadağ, Esenboğa 

ve Çubuk hattında ceviz büyüklüğünde doluya 
dönüşerek etkisini gösterir. Esenboğa’ya yağan 
doludan hava alanı pisti buz içinde kalır ve 
pist temizleninceye kadar uçuşlar yapılamaz. 
Elmadağ’a yağan dolular yaklaşık yarım metrelik 
bir tabaka oluşturur. Asıl felaket; bu dolu tabakası 
eriyip dere ve sel yataklarından Hatip Çayı’na 
karışınca kendini gösterir.

Sel ile ilgili ilk ihbar saat 14:00 sıralarında 
Elmadağ üzerinden geçmekte olan bir askeri 
uçaktan gelir ve telsizle Elmadağ’dan Ankara’ya 
doğru bir selin geldiği bildirilir. Seli ilk 
görenlerden biri de demiryolu bekçileri olur, selin 
varlığını ve geldiğini emniyete bildirirler.

Sel, demiryolu hattının 325 metrelik 
kısmını kopararak sürükler, Mamak ve Kayaş 
arasındaki tren seferleri sel başladığı andan 
itibaren durdurulur. Sel, ağaçları yıkıp, çukurları 
doldurarak Elmadağ’dan Lalahan’a ve vadi boyunca 
Hasanoğlan, Kayaş ve Ankara’ya doğru ilerler.

İlk su baskınına uğrayan yerlerden biri 
Lalahan olmuştur. Kayaş sular altında kalınca, 
Belediye Başkanı Orhan Eren selden haberdar 
edilmiştir. Eren, yola çıkıp sele doğru gitmeye 
çalışmışsa da Kayaş’ta tahribat yapan selin 
Ankara’ya büyüyerek devam ettiğini görmüş, 
şehre geri dönerek yol üzerindeki evleri ve 
Mamak’taki askeri birlikleri haberdar etmiştir. 
Başbakan Adnan Menderes, Meclis’e uğramadan 
yola koyulmuştur. TBMM’de dönemin en önemli 
meselesi görüşülürken Menderes’in valilikten, 
belediyeden ve ordudan görevlileri yanına alarak 
vatandaşın yardımına koşması, sonra Zafer 
Gazetesi’nde övünülerek anlatılmıştır. 

Sel daha hızlı ilerlediği için, Menderes selin 
bir tarafında kalmış, diğer tarafa geçemediği 
gibi Ankara’ya da geri dönememiştir. Nehrin 
sağ sahilinde Mamak, Hatip Çayı, Bent Deresi 
ve Kazıkiçi Bostanları’nda çalışmalara katılan 
Menderes, geceyi Altındağ’daki Tiftik Çiftliği’nde 
geçirmiştir. 
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Cumhurbaşkanı Celal Bayar, saat 17:30’da 
nehrin sol sahilinde yer alan Saimekadın’a 
kadar gidebilmiş, yollarda selin yaptığı tahribat 
nedeniyle daha ileriye gidememiştir. Saimekadın 
ve konservatuvar civarını inceleyen Bayar, halkı 
dinledikten ve çeşitli direktifler verdikten sonra 
şehre geri dönmüştür. 

Hatip Çayı’nın yatağında ilerleyen sel suları 
çok hızlı akarken, bazı yerlerde evlerin boyunu 
aşmış ve önüne çıkan canlı cansız her şeyi 
sürüklemiştir. Dere yatağındaki tarlaların hepsi 
tahrip olmuş ve mahsuller zarar görmüştür. 
Ağaçlar gibi elektrik ve telefon direkleri de 
yıkılmış ve sel güzergâhında yer alan yerleşim 
birimlerinin hem elektrikleri kesilmiş hem 
de iletişim olanakları ortadan kalkmıştır. Sel 
mağdurları kaderleri ile baş başa kalmıştır. 

Hatip Çayı’nın akış yönünde yer alan Kayaş, 
Üreğil, Mamak, Saimekadın, Gülveren, Bent Deresi, 
İsmetpaşa Mahallesi, Atıfbey, Dışkapı, Kazıkiçi 
Bostanları ve Akköprü su altında kalmıştır. Sel suyu 
Saimekadın’dan sonra, iki kola ayrılmış, bir kolu 
Demirlibahçe’yi basmış, diğer kolu ise Gülveren 
üzerinden Dışkapı ve Akköprü’ye doğru ilerlemiştir. 
Selden en çok etkilenen yer Demirlibahçe olmuştur. 
Demirlibahçe’de de suyun şiddetine dayanamayan 
kerpiç evler, kurtulma ümidi ile üzerlerine çıkan 
vatandaşlarla beraber sel sularına gömülmüştür. 
Demirlibahçe’nin çukur arazi yapısı ve sel sularının 
hızla bölgeyi doldurması nedeniyle tek katlı evlerin 
hepsi su altında kalmış ve felaketin bölgedeki 
boyutu yıkıcı olmuştur. 
Selin diğer kolu, Bent Deresi ve Varlık Mahallesi

Selin diğer kolu, Bent Deresi ve Varlık 
Mahallesi ile Sanayi Caddesi ve Kazıkiçi 
Bostanları’nı etkilemiş ve tahribatı büyük 
olmuştur. Çankırı Caddesi’nin Dışkapı’ya yakın 
kısmından başlayarak Dışkapı Meydanı ve Buluş 
Sineması’nın bulunduğu yerler dâhil olmak 
üzere Ziraat Mahallesi’ni de su basmıştır. Varlık 
Mahallesi’nde yüzlerce ev yıkılmış, Yeni Sanayi 
çarşısındaki dükkânlar ve buraya tamir için 
getirilen araçların hepsi su altında kalmıştır. 

Dışkapı’dan Akköprü’ye inen sel suyu, 
Ankara-Yenimahalle yolunu ve yeni asfaltlanan 
İstanbul Caddesini tahrip etmiş, Ankara’nın hem 
şehir içi hem de şehirlerarası ulaşımı kesilme 
noktasına gelmiştir. 

Troleybüsler, otobüsler ve otomobillerin 
hiçbiri çalışmadığı için Dışkapı Caddesi’nde trafik 
durmuştur. Şehir merkezinde çalışıp Yenimahalle, 
Etlik, Keçiören, Aydınlıkevler ve Yenidoğan 
civarında oturanlar iş çıkışı evlerine gidememiş, 
gece yarılarına kadar otobüs duraklarında 

beklemek zorunda kalmış ve otobüs duraklarında 
uzun kuyruklar oluşturmuşlardır. Belediye 
Yenimahalle’ye gidecekleri Çiftlik yolu üzerinden 
götürme kararı almış, ancak Çiftlik yolundaki 
ulaşım da köprünün su altında kalması ile 
engellenmiştir. Belediye ekipleri 12 Eylül öğlene 
doğru Yenimahalle yolunu açmış ve İskitler 
Caddesi üzerinden Keçiören tarafına gitmek 
mümkün olmuştur. Adana, Kayseri ve Zonguldak 
tren seferleri de kesintiye uğramıştır. 

15 Eylül’de selin korkunç bilançosu; ‘ölü 
sayısı 140 ve maddi zarar 200 milyon lira’ olarak 
açıklanmıştır ve ölenlerin daha çok çocuklar olduğu 
anlaşılmıştır. Daha sonraki yıllarda resmi can 
kaybı 165 olarak sabitlenmiştir. Zamanın iletişim 
eksiklikleri, iktidarın sansür baskısı, gecekondu 
mahallesinde boğulan çocukların nüfus kayıtlarının 
yapılmamış olması göz önüne alındığında gerçek 
rakamlar bunun çok daha üstündedir.
Bent Deresi, gezi ve park alanı olma 
özelliğini selden sonra tamamen yitirdi

Sel felaketi haberleri gazetelerde çeşitli 
boyutları ile ele alınırken, Kerim Yund imzalı 
“Ankara tufanın sebepleri” başlıklı yazı dikkat 
çekiyor. Ülkeyi, “Türkiye öteden beri başıboş 
suların serserilik ve derebeylik yaptığı ülkelerden 
biri” sözleriyle niteleyen yazı; dönemin gündelik 
gazetelerinde sel felaketi ile ilgili bilimsel verileri 
kullanarak yazılan tek analiz yazısı: 

“İskân ve orman, suların hasar yapmasını önler. 
Akarsuların coşma ve taşma alanı iyi hesaplanıp, 
buralara barınak yapılmasının kötü sonuçları 
yurttaşlara bildirilmeli ve böyle yerlerde iskân 
kesinlikle yasaklanmalıdır. Bundan birkaç yıl önce 
de Eskişehir’de, Meriç boylarında sular binlerce 
cana kıymıştır. Eğer Hatip Çayı’nın başlarında, 
kaynaklarında ve geçtiği yerlerde orman bulunsa 
idi Ankara Tufanı ya hiç olmayacak veya çok 
hafif atlatılacaktı. Ormanlık yerlerde ısı farkı çok 
olmadığından dolu yağmayacaktır. Eğer Elma Dağı, 
ormanlık bir dağ olsa idi, bu kadar çok miktarda 
dolu yağmayacaktı. Ankara Tufanı ertesi, Cuma 
Günü Hacı Bayram Camii’nin vaizinin dediği 
gibi Tanrı’nın kullarına verdiği bir ceza değildir. 
Halkın çıplak gezmesinin oyun oynamasının değil, 
cehaletin ormanları yakıp yıkmasının ve usulsüz 
iskân dolayısıyla çekilmektedir” 

Sel felaketinden sonra Bent Deresi üzerindeki 
köprüler yıktırılmış ve dere DSİ tarafından 
menfez içine alınarak üzerinden 10 metre 
genişliğinde yol geçirilmiştir. Bent Deresi, erken 
Cumhuriyet döneminden itibaren Ankara’nın 
önemli bir gezi ve park alanı olma özelliğini, 
selden sonra tamamen yitirmiştir. Toplam 5 

km uzunluğundaki menfezin ilk aşamasının 
yapımına, konservatuvardan Dışkapı’ya kadar 
olan kısma 1958 yılının Nisan ayında başlanmış; 
Dışkapı’dan Varlık Mahallesi’ne kadar olan ikinci 
aşama ise 1959 sonunda bitirilmiştir.
Hangi caddenin altından hangi derenin 
geçtiğinden bile haberdar değiliz 

Hatip Çayı’nın getirdiği sel felaketi Ankara’nın 
arada sırada taşkın yapan derelerinin devlet 
eliyle birer birer yer altına çekilmesi sürecini 
başlatmıştır. Şehrin doğal dokusunun bozularak, 
akarsuların menfeze alınması işlemi, sel felaketi 
nedeniyle ilk defa 1959 yılında Bent Deresi’ne 
uygulanmıştır. Bu müdahale yeni taşkınların 
olmasını engellememiş; iki yıl sonra 1961 yılında 
Hatip Çayı tekrar taşmış ve sel baskını olmuştur. 

İdarecilerin keyfi yaklaşımları ile Ankara’nın 
akarsu mecralarına müdahaleler 1956-1957 
yıllarında başlamış ve ulaşım ağının genişletilmesi 
için Bent Deresi ilk kurban olmuştur. 1957 
Sel Felaketi, plansız ve programsız yapılan 
müdahalelerin meşrulaştırılması için hoyratça 
kullanılmış; derelere yapılan bütün müdahalelere 
rağmen Ankara’da su baskınları ve sel felaketleri 
bir türlü önlenememiştir. 

Bir zamanlar her yağmur yağdığında “Kayaş’tan 
Hatip Çayı ile sel gelecek” diye paniğe kapılan 
Ankaralılar, yakın tarihe dair hafızası tamamen 
silinmiş bir şehirde hangi caddenin altından hangi 
derenin geçtiğinden bile haberdar değildir. 

Şehrin büyüme dinamikleri ile uyumsuz 
imar planı hazırlatılması planların hiçbir zaman 
uygulanamamasına, idarecilerin otoriter tutumları 
da Ankara’nın doğal dokusunun bozulmasına, 
kültürel mirasının yağmalanmasına ve mekânsal 
özelliklerini yitirmesine neden olmuştur. Bir 
yandan akarsuları yer altında menfeze çekip 
üzerlerini kapatanlar, diğer yandan yaptıkları 
parklara bahçelere göletler, tahta köprüler ve 
fıskiyeler ilave etmektedir.

Doğal olanı korumak yerine yapay olanı görünür 
hale getirmek daha kolay olsa da günden güne asfalt 
ve beton ile kuşatılan Ankara’da yağan yağmur 
toprağa karışamamakta, her yıl aynı düzeyde 
gerçekleşen yağış dere ve sel yataklarını tekrar ortaya 
çıkarmaktadır. Ankara’da her yağış sonrasında 
beliren su baskını ihtimali ve sel felaketi tehlikesi, 
derelerin kendi doğal mecralarında “tekrar” 
özgürce akacağı ve sularını topladıkları alanların 
ağaçlandırıldığı güne kadar devam edecektir.

Kaynakça:
Yrd. Doç. Dr. İhsan Seddar Kaynar, Ankara 
Araştırmaları Dergisi, Aralık 2017, S:197-224, 
Ankara’nın 11 Eylül 1957 Sel Felaketi ve Siyasi Gündemi
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Bir küçük 
dut meselesiAhmet Güven

Haziranın son günleri, saat sabahın altı 
buçuğunda üzerinde pembe yağmurluğu, 
ayağında parlak turuncu ayakkabıları ile 
yürüyüşe çıkmış. Ankara ona takılan lakabın 
hakkını verir gibi gri bir gökyüzü ile selamlıyor 
onu. Bir süre önce hafif bir yağmur çiselemiş, 
ıslak sokaklardan buram buram toprak 
kokusu yükseliyor. Ömür Sokağı’ndan Kuzgun 
Sokağı’na dönüp evleri izleyerek dolaşıyor. 
Sorarsanız size sabah yürüyüşünde olduğunu 
söyler ama sanki akşam yemeği sonrası keyif 
yürüyüşüne çıkmış gibi aheste aheste atıyor 
adımlarını. 

Kuzgundokuz’un önünden geçerken “Akşam 
üzeri uğrayıp keklerden birkaç dilim alayım” 
diye yazıyor aklının bir köşesine. Misafirlerine 
ikram etmek için tatlı yapmakla uğraşmak 
istemiyor.

Sabahın dinginliğinde önünden geçtiği 
apartmanların balkonlarına, o balkonlardaki 
rengarenk saksılara, apartman bahçelerine 
bakıyor uzun uzun. Aslında ne kadar yeşil 
bir semt burası diyor hayretle, sanki bu 
sokaklardan hiç geçmemiş gibi yeni bir gözle 
bakıyor etrafına. Aslında tüm bu farkındalık 
yağmurun marifeti, biliyor. Yağmur geçtiği 
her yerde renkleri daha parlak, daha görünür 
kılıyor. Sanki yıllardır el değmemiş tozlu bir 
eşyaya dökülen su gibi. O yüzden bu sabah 
kapalı havaya rağmen sokaklar daha yeşil, 
saksılardaki çiçekler daha renkli geliyor ona. 
Arada maskesini açıp derin nefesler alarak ıslak 
toprağın kokusunu içine çekiyor.

Tomurcuk Sokağı’nı geçip köşedeki taksi 
durağına vardığında Örgü Sokağı’ndan aşağı 
doğru yürüyen bir başka kadınla karşılaşıyor. 
Kadının üzerinde pembe bir yağmurluk 
ayaklarında da parlak mavi ayakkabılar var. 
Yaptığı eyleme oldukça sadık, hızlı adımlarla 
önünden geçip Güvenlik Caddesi’ne doğru 
yürüyüşüne devam ediyor. Sabahın bu 
saatinde kendiyle aynı renklerde giyinmiş 
bir başka yürüyüşçü görmek onda tuhaf bir 
neşe uyandırıyor. Keyfi adımlarla başladığı 
yürüyüşünün temposunu artırıp Ant Dairesi’nin 
önünden Kuzgun Sokağı boyunca yürümeye 
devam ediyor. 

Birkaç apartman sonra yıllar önce, 
öğrenciyken ilk kedisini aldığı binanın önüne 
gelip bir süre duruyor. Ne çok sevmişti o minik 
kediyi. Kuzgun Sokağı denilince aklına hâlâ o 

kedi geliyor. Ne yazık ki ömrü uzun olmamıştı 
miniğin, sahiplendikten birkaç ay sonra hastalık 
nedeniyle kaybettiği hatırlayınca yüreğine yine 
o tanıdık hüzün çörekleniyor. Az önce kadını 
görünce yükselen yürüyüş temposu minik 
kedisinin hatırası ile tekrar yavaşlıyor. Yeşilyurt 
Sokağı’nın Hoşdere’ye çıkan merdivenlerini 
tırmanırken aklından birbiriyle alakasız bir 
sürü düşünce geçiyor. Asıl niyeti Hoşdere’den 
yukarı tırmanıp Portakal Çiçeği’nden tekrar 
aşağı doğru yürümek iken, hafif hafif 
başlayan yağmur yüzünden fikrini değiştirip 
Selimiye Caddesi’ne doğru gidiyor. Muhtarlık 
binasının önünden geçip Güleryüz Sokağı’na 
dönüyor. Yerlerde ağaçlardan dökülen 
dutlara basmadan seke seke yürüyor. Elinden 
geleni yapmış olmasına rağmen dutlardan 
kaçamıyor. Ayakkabısının altına yapışan 
dutlar onun adımlarını ağırlaştırıyor. Ayak 
tabanını kaldırımın kenarına sürterek ezilmiş 
meyveleri temizlemeye çalışırken bir anlığına 
kafasını çevirip tepesindeki ağaca bakıyor. 
Koca bir ağaç, dalları meyvelerin ağırlığı ile 
sarkmış ona bakıyor. Ağacın dallarındaki 
meyveleri görünce aklına kendi oturduğu 
sokaktaki diğer meyve ağaçları geliyor. Ne 
çok var dut ağacı var Ayrancı’da! Ve ne kadar 
da çok çocuk var aslında. Ayakkabılarını 
kaldırıma sürtmeyi bırakıp yürümeye devam 
ediyor. Çocukken tepesinden inmedikleri, 
komşusunun bahçesindeki o heybetli dut ağacı 
aklına geliyor. Yaz boyu damlardan atlayarak 
o ağaca tırmanıp, nasıl bütün gün karınları 
ağrıyana kadar yediklerini hatırlıyor. Ağaçtaki 
son meyve bitene kadar hiçbir çocuğun rahat 
bırakmadığı ağacı hatırlayınca Ayrancı’da, 
meyvelerle ağırlaşmış dallarına tek bir çocuğun 
dahi dokunmadığı bu ağaçlara üzülüyor. 

“Neden?” diyor kendi kendine; “Neden bu 
kadar çocuk tek bir ağaca bile dokunmuyor? 
Apartman sakinlerinden mi çekiniyorlar? Ya da 
pek çok ağacın dallarının sarktığı sokaklardan 
hep araçlar geçiyor diye aileler mi izin vermiyor 
çocuklara?” Sonra içini çekip “Ama ben bile 
dokunmuyorum ki artık meyve dolu ağaçlara 
kaldı ki çocuklar meyve toplasın…” diyor. 
Dut ağaçları hakkında düşünürken Tomurcuk 
Sokağı’nın köşesinden kendine doğru gelen 
birini fark ediyor. Önce az evvel gördüğü 
pembe yağmurluklu kadın zannediyor ama 
sonra bu seferki yürüyüşçünün ayağında siyah 

ayakkabılar olduğunu görüyor. Haziranın son 
gününde üç pembe yağmurluklu kadın yürüyüş 
yapıyor. Yüzündeki maskenin ardından 
gülümsüyor. Kendisine doğru yaklaşan 
kadın yağmurluğunun ucunu katlamış içinde 
bir şey taşıyor gibi. Kadın iyice yaklaşınca 
yağmurluğun içindeki şeylerin dut olduğunu 
görüp şaşırıyor. Kesesinde taşıdığı şeyin ilgi 
çektiğini gören kadın yaklaşıp coşkulu bir sesle 
“Günaydın!” diyor. “Aşağıda parkta yürürken 
topladım, bir sürü dut dökülmüş yere. Güzelim 
meyveler ezilip gidiyor, zayi oluyor.”

Büyük bir sevinçle cevap veriyor;
“Ne iyi yapmışsınız! Sokaklarda hep ezilmiş 

dutlar var yazık oluyor. Çocuklarda yemiyor 
eskisi gibi.”

“Öyle ya, şimdiki çocuklar dalından 
bir meyve koparıp yemenin tadını 
bilmediklerinden kimse el uzatmıyor, 
buncağızlar öylece eziliyor.” 

Cevap olarak “Doğru, çok doğru…” diye 
mırıldanıyor. Sonra karşısındaki ufak bir selam 
verip yürümeye devam ediyor kucağındaki iri 
dut taneleri ile. 

“Keşke,” diyor “Apartmanlar en azından 
toplayıp binadakilere dağıtsa güzelim 
meyveleri.” Ya da keşke ben bir yolunu 
bulsam...Sonra çocukken izlediği bir çizgi film 
geliyor aklına. O yıllarda çocuk olan herkesi 
bildiği süper güçleri olan kızların hikâyesi.

“Şimdi,” diyor “Elimi havaya kaldırsam 
ve haykırsam; pembe yağmurluğun gücü, 
harekete geç! Sonra ben ve bu sabah gördüğüm 
iki kadın bir anda pembe renkli kıyafetler 
içerisinde süper kahramanlara dönüşsek. 
Amacımız düşmanlarla savaşmak değil de 
mahallemizi daha da güzelleştirmek olsa. 
İlk işimiz ise olgunlaşmış meyveleri toplayıp 
çocuklara ikram etmek olsa!” Gözünün önünde 
ışıldayan pembe kıyafetler içinde üç kadın 
beliriyor. Neşe içindeki çocuklara avuç dolusu 
meyveler ikram ederken görüyor kendini. 
Arkada Ayrancı’nın emeklileri toplanmış onlar 
hakkında konuşuyor. Herkes neşeli, hiçbir 
meyve ezilmemiş. Herkes onlardan konuşuyor; 
“pembe yağmurluklu kadınlar yine günü 
kurtardı diyorlar…” 

Kendi hayallerine dalmış yürürken ne 
önünden geçtiği ağaçların ne de ayaklarının 
altında ezilen dutların farkına varıyor.

Ayrancı HikayeleriAyrancı Hikayeleri

 Mercan Alper      

-3-3
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10 bin yıllık gelenek: Aşure
Köken tartışmalarında kiminin Arapçadan, kiminin İbraniceden geldiğini savunduğu Aşura, genel kabul olarak 
Muharrem ayının 10. günü manasını taşır. Farsça aşure, “karışık aş” manasına gelen “aşur”dan türetilmiştir. İnsanlık 
tarihinin en önemli hububatlarından biri olan buğdayın ana kahramanı olduğu aşure, bereketle çok yakından ilişkilidir.

TARİH VE TARİF
CEREN 
BOZKURT 
@cerenbozkurt

Aşura
Tarihsel akış içinde Aşura’ya ait iki adet 

temel inanış bulunmaktadır. İlk inanış, Nuh 
Peygamber’den İbrahim Peygamber’e, oradan 
Cahiliye Araplarına kadar uzanan süreçte 
bu günde oruç tutulduğudur. İkinci olarak 
ise, Musa Peygamber ve ona inananların 
Firavun’un zulmünden kurtuldukları için bir 
şükran göstergesi olarak Yahudilerin bu orucu 
tuttuğudur.

Aşura’nın mühimliği hakkında bu iki temel 
inanışın dışında elbette pek çok farklı görüş 
bulunmaktadır. Öyle ki bu günde “Adem 
Peygamber’in tövbesinin kabul edildiği, Yunus 
Peygamber’in balığın karnından çıkarıldığı, 
Musa Peygamber ve İsa Peygamber’in doğduğu, 
Süleyman Peygamber’e mülkün verildiği, Davud 
Peygamber’in tövbesinin kabul edildiği, Muhammed 
Peygamber’in geçmiş ve gelecek bütün günahlarının 
affedileceğini müjdeleyen bir gündür.”[1] Lakin 
bu inanışlar çoğunlukla rivayettir. Velhasıl 
kelam, Aşura, tüm Sami dinleri ortak paydada 
buluşturabilmiş oldukça önemli bir gündür.

İlk olarak, Nuh Peygamber döneminden 
kalan Aşura gününde oruç tutmak, Yahudilere 
ait bir inançtı. Yahudilerin yedinci ayı olan 
Tişrin’in onuncu gününe rastlayan Aşura, onlar 
için hem bayram hem de yıllık günahlarının 
temizlendiği ilahi bir gündü. Bununla birlikte 
Muhammed Peygamber’in de Cahiliye 
Dönemi’nde Aşura orucunu tuttuğu ve 
Müslümanlara bu orucu tutmalarını önerdiği 
bilinmektedir.

Gelelim, İslam tarihinin en acımasız 
olaylarından birinin Aşura ile ilgisine. Hz. 
Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in 10 
Muharrem 61’de Kerbela’da şehit edilmesinden 
sonra bu gün, müjdeleri ve sevinçlerinden 
ziyade yerini yasa ve mateme bırakmıştır.
Bir Tatlı Olarak Aşure:

Farsça aşure, “karışık aş” manasına gelen 
“aşur”dan türetilmiştir. İnsanlık tarihinin en 
önemli hububatlarından biri olan buğdayın 
ana kahramanı olduğu aşure, bereketle çok 
yakından ilişkilidir. Köken tartışmalarında bu 
yiyeceğin aslında tarımın icadına dayandığına 
dair pek çok önemli görüş bulunmaktadır. 
Bereketli Hilal’in dünya mirasına katkısı olan 
buğday ve buğday kültürü etkisini geniş sınırlar 
içinde göstermiştir ve aşure de bu mirasın bir 
sonucudur.

Aşureye benzer içinde buğdayın olduğu 
yemekler, genellikle çoğu ülkelerde bayram 
yemeği olarak tüketilmiştir. İslamiyet öncesi 
Araplarda da kutsal sayılan onuncu gün olan 
Aşura’nın yenildiği yemeğe bu isim verilmiştir.

Elbette bir diğer hikaye ise tufanda kalan 
Nuh Peygamber’in Cudi Dağı’na oturur 
oturmaz gemide neyi var neyi yoksa hepsini 
katarak aşureyi yaptığıdır.

Anadolu topraklarında ise aşure geleneğini 
üstlenen her zaman Osmanlı sarayı idi. 
Muharrem ayının 10. gününe denk gelen 
günde, Topkapı Saray’ı aşure hazırlıklarına 
günler önceden başlardı. Helvacıbaşıların 
pişirdiği bu aşureden ilk olarak padişaha, 
ardından harem halkına, bu iki önemli 
kademeden sonra ise devlet ileri gelenlerine, 
imaretlere ve en son olarak halka dağıtılması 
büyük ve önemi bir gelenekti. Aşure dağıtma 
geleneğinin ilk aşamasında yüksek rütbeliler 
bulunurdu. Saray testilerine konulan aşureleri 
tablakarlar bu hanelere götürür, ertesi gün 
ise bu kase ve testilerin içine hane sahipleri 
tarafından çikolata, badem şekeri, fıstık gibi 
ikramlar doldurulurdu. Ardından konak ağaları 
bu kapları saraya iade ederdi.

Mary Işın’ın Osmanlı Mutfak Sözlüğünde 
belirttiği üzere, 1870’de Sultan Abdülaziz’in 
annesi Pertevniyal Sultan’ın pişirttiği miskli 
aşure için bir buçuk ton malzeme kullanılmıştı!

İkinci ve esas olan ise halka aşure 
dağıtımıydı. “Daneli” olarak adlandırılan, yani 
içinde buğday, incir, üzüm, kayısı, nohut, bakla 
ve çeşitli hububatlar olan aşureler kazanlar 
içinde Yıldız Talimhane Meydanı’na götürülür 
ve halka dağıtımı yapılırdı.

Türk mutfağında aşurenin 41 çeşidinin 
yapıldığı söylenir. Bazı yörelerde aşure etli 
ve tuzlu da yapılır. Bunun en büyük sebebi, 
Anadolu coğrafyasının insanlara sunduğu ürün 
çeşitliliğidir.

Eski yemek kitaplarından aşure tarifleri
1844 tarihli Melceü’t-Tabbâhîn’den 

aşure tarifi:
“Tarîk-i tabhı: Matlûbü’l-mikdâr kabuğu çıkmış 

buğdayı ba’det-tathîr tencere içine koyub bolca su 
ile bir taşım kaynatub altına kömür tozu döküb az 
ateş ile beş on sâ’at terk itdikden sonra yine altına 
odun yakub kaynadıkda içine kaynamış fasulye 
ve bakla ve pirinc her ne murâd olunur ise ilâve 
ve tatlu olacak mikdârı asel veya şeker koyub 
bir taşım dahî kaynatub indireler. Eğer pek koyu 
olur ise bir mikdâr sıcak su ile alışdırub tabaklara 
vaz’birle üzerine kavrilmuş badem dizub tenâvül 
buyrula. Adisi budur.”

1880 tarihli Yeni Yemek Kitabı’ndan bir 
Aşure tarifi:

“Bir miktar aşurenin buğdayını tencerede bolca 
suyla bir taşım kaynattıktan sonra az ateşte beş 
on saat durduktan sonra tekrar altına keskin ateşi 
yakıp kaynatmalı ve içine üzüm, fındık vesaire koyup 
kararınca şeker ekleyip bir taşım daha kaynatıldıktan 
sonra aşağı alınmalı. İçine ceviz, badem de konur.”

1924’te yazılmış Tatlı Ustası kitabından 
alışık olmadığımız bir tarif, Frenk Arpası 
Aşuresi:

“Lüzumu miktar frenk arpası akşamdan ılık suda 
ıslatılıp ertesi sabah aşure buğdayı gibi kafi miktar 
su ile ateşte kaynatılır. Arpalar yarılıp helmesini 
koyuverinceye kadar pişirilir. Sonra diğer aşurelerde 
olduğu gibi şekeri vesairesi ilave edilip bir taşım 
daha kaynatılıp tabaklara ve kaselere tevzi olunur.

Bunun da üstüne diğer aşurelerde olduğu gibi 
ceviz, fındık, fıstık, kuş üzümü koymak adettir.

Arzu olunduğu halde su yerine süt konulur ve 
gayet nefis bir şey olur.”

Kaynaklar:
[1] https://islamansiklopedisi.org.tr/asura
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2017.
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İstanbul, 2017.
Mehmet Kamil, Melceü’t-tabbahin (Aşçıların sığınağı), Çiya 

Yayınları, İstanbul, 2016.
Eyüp Baş, “Aşure Günü, Tarihsel Boyutu ve Osmanlı Dini 

Hayatındaki Yeri Üzerine Düşünceler.”, AÜİFD XLV 
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Tarihe direnen Ayrancı’nın 
son bağ evlerinden: Mıhçıoğlu bağ evi

Varlığını şimdilerde Dafne Restoran olarak sürdüren Ayrancı’nın ayaktaki dört bağ 
evinden biri Mıhçıoğlu bağ evidir. Ankara’nın sayfiyesi Ayrancı bağlarında başlayan 
hikayesi bugüne kadar devam ediyor. 1946 yılında Anafartalar Caddesi’nde  
Garanti Bankası’nın kuruculardan olan Mıhçıoğlu ailesinin fertleri Ayrancı’da 
yaşamaya devam ediyorlar.

SEVAL 
NURAY 
BAŞGÜL
@bseval

ŞEHİR - KÜLTÜR

Bu sayımızda size Aziziye Mahallesi 
Güvenlik Caddesi Andrey Karlov Sokak No: 
20 adresinde bulunan Mıhçıoğlu Bağevi’ni 
anlatacağım.

Şimdi Dafne Restoran’ın kullandığı bu 
mülk içinde bulunan tarihi Ankara evi ve 
3.5 dönümlük asırlık çam ağaçları ve sayısız 
meyve ağaçları bulunan bahçesi ile Ankara’nın 
merkezinde benzeri olmayan nadide bir vaha 
gibi.
Ankara’nın sayfiyesi Ayrancı bağları

Ankara’nın köklü ailelerinde ve eşrafında 
bağ evi geleneğinin olduğunu biliyoruz. 
Kaledeki evlerinden yazın gelmesiyle önceleri 
at arabalarıyla, sonraları kamyonlara doluşarak 
taşınılan bağ evlerinde havaların soğumasına 
kadar kalınır, tüm kış hazırlıkları bağ evlerinde 
görülürmüş.

1970’li yılların sonuna doğru Ankara’da bir 
söz yayılmaya başlamış, “bağ evini müteahhitte 
verip yerine apartman yaptırmak için bu son 
şansın, koruma kurulu kararı çıkınca artık evine 
dokunamazsın”. Bu kurul kararı ne zaman çıktı 
bulamadım ama Ayrancı bağ evlerinden sadece 
4 tanesi bu furyaya katılmadı. Börekçi ailesine 
ait bir, Kınacı ailesine ait iki ve Mıhçıoğlu 
ailesine ait bir bağ evi. 
Ayrancı’da varlığını sürdüren 4 bağ 
evinden biri: Mıhcıoğlu bağ evi

Belediye tarafından restorasyonu onaylanan 
Şakir Kınacı’ya ait bağ evine daha önceki 
sayımızda yer vermiştik. Bahçesindeki süs 
havuzunun başında dedesi ile kahve içen 
Atatürk’ün anısına saygısından babasının bağ 
evinin yıkılmasına karşı çıktığını yazmıştık. 

Mıhçıoğlu ailesine ait bağ evinin 
korunmasının nedeni büyükbaba Halit Ferit 
Mıhçıoğlu’nun bu evi oğlu Dr. Ahmet Kazım 
Mıhçıoğlu’na bırakması olmuş.

Halit Ferit - Necibe Mıhçıoğlu çiftinin ikisi 
kız üçü erkek beş çocukları vardır. Ahmet 
Kazım Mıhçıoğlu, ailenin dördüncü çocuğu 
olarak 1907 yılında Ankara’da doğmuş. 1928 
yılında Yüksek Orman Mektebi’nden birinci 
dereceyle mezun olmuş.

Mezuniyetinden hemen sonra İstanbul 
Belgrad Ormanı fen memuru olarak 
çalışma hayatına başlamış. 1931 yılında 
staj yapmak üzere bakanlık tarafından 
Almanya’ya gönderilmiş. Almanya’da Freiburg 
Üniversitesi’nde ormancılık tahsili görüp 
ve 1937’de doktora eğitimini iyi derece ile 
tamamlayarak yurda dönmüş.

Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne, daha sonra Ankara 
Orman Fidan Müdürlüğü’ne tayin edilmiş. 1965 
yılında kendi isteği ile emekliye ayrılmış.

Çocuğu olmayan Kazım Mıhçıoğlu, 
Hasanoğlan’da 60 dönümlük bir arazide, kendi 
eliyle çubuktan yetiştirdiği kavaklığı ‘Mıhçıoğlu 
Ormanı’ olarak bağışlamış ve Elmadağ ilçesinde 
okulu olmayan bir köye okul ve çeşme 
yapılmasını vasiyet etmiş. 

Okul hâlâ Hasanoğlan’da Dr. Ahmet Kazım 
Mıhçıoğlu İlkokulu adıyla eğitim vermeye 
devam etmekte.

Dr. Ahmet Kazım Mıhçıoğlu Ankara 
Kulübü’nün kuruluşunda da bulunmuş ve 1947-

1951, 1956-1964 ve 1967-1968 tarihleri arasında 
başkanlığını yapmış. 04.11.1987 tarihinde vefat 
eden Dr. Ahmet Kazım Mıhçıoğlu Cebeci Asri 
Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilmiş.
Garanti Bankası Anafartalar Caddesi’nde 
kuruluyor

Ankara’nın köklü ailelerinden olan 
Mıhçıoğlu ailesinin büyük oğlu Halil Naci 
Mıhçıoğlu ve arkadaşı Mahmut Nedim İrengün, 
Garanti Bankası’nın ‘kurucuları’ arasında isimleri 
geçiyor. Bugün hayatta değiller. 1946 yılının 
Ankara’sında banka kuracak kadar ‘girişimci’ 
olan İrengün ve Mıhçıoğlu, o dönemde en 
yakın arkadaşları Vehbi Koç’un İkinci Dünya 
Savaşı sonrası, şirketlerin likiditeye ihtiyaç 
duyduğunu keşfederek bu işe soyunuyor, 
İrengün ve Mıhçıoğlu bu kararlarını Vehbi 
Koç’a açıyorlar. ‘Olur’ yanıtı alınca da Ankara 
Anafartalar Caddesi’nde daha önce kağıt deposu 
olarak kullanılan 300 metrekarelik mekanda, 1 
şube ve 25 personelle işe başlıyorlar. Bankanın 
adını da ‘Garanti’ olarak tescil ediyorlar.

Sanayinin ve ticaretin kalbinin aslında 
İstanbul’da attığını fark ederek 1950 yılında 
genel merkezi Ankara’dan İstanbul’a taşıyorlar, 
ardından peş peşe açtıkları şubelerle, pek çok 
banka batıp çıkarken, onlar orta ölçekli bir 
banka yaratıyorlar.

TBMM’de 7. dönem milletvekilliği de yapan 
Halit Naci Bey 30.09.1986 tarihinde vefat etti. 

Erhan Mıhçıoğlu

Mıhçıoğlu bağevi
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Mıhçıoğlu ailesi Ayrancı’da yaşamaya 
devam ediyor

Kazım Mıhçıoğlu’nun küçük erkek 
kardeşi Mehdi Mıhçıoğlu’nun oğlu Erhan 
Mıhçıoğlu ile telefon ile görüşme yapma 
imkanımız oldu. 

Erhan Bey halen Ayrancı Dedekorkut 
Sokağı’nda aileye ait apartmanda yaşıyor. Kimya 
mühendisi olan uzun yıllar döküm sanayi 
ile uğraşan Erhan Bey artık emekli olmuş, 
eşinin vefatı ve pandemi nedeniyle çoğunlukla 
Datça’da bulunuyor. Ankara’ya döndüğünde 
Ayrancı’nın eski günlerine dair uzun bir 
sohbet sözü aldığımız Erhan Bey, 1951 
yılında babasının yaptırdığı Meneviş ile Güven 
Sokağı’nın (şimdiki Kuveyt Caddesi) Ayrancı’nın 
ilk apartmanının, 1953 yılında bağ evinin 
tadilatı sırasında Şakir Kınacı’nın bağ evinde 
yatılı misafirliklerinin, Ayrancı’daki çocukluk 
gençlik günlerine ait anılarıyla bir parmak 
bal çaldı. Babası ve halaları ile ilgili anıları 
ve aile albümünden fotoğrafları Ankara’ya 
döndüğünde bizimle paylaşacak, bizlerde 
heyecanla bekliyoruz.
Bağ evinden Dafne Restoran’a...

Erhan Beyin telefonda ifadesi şöyleydi; 
“Büyükbabamız Halit Ferit Mıhçıoğlu, 
Kazım Amcam Orman mühendisi diye bağ 
bahçe işlerinden anlayacağını düşündüğü 
için Ayrancı’daki bağ evini ve Elmadağ – 
Hasanoğlan’da bulunan araziyi kendisine 
bırakmıştı. Amcam çocuğu olmadığı için bağ evini 
Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı. Daha sonra 
farklı firmalar burayı kiralayarak Ankaralılara 
hizmet vermeye başladı.”

Mıhçıoğlu ailesinin varlığından habersiz 
olarak benim ve arkadaşlarımın da gittiği, 
kiracılarının işlettiği hatırladığım ilk mekan 
Park Klüp’tür. Seksenli yıllarda ilk açıldığında, 
garden partileri, tenis kortları ile herkesin şık 
şıkıdım giyinip, akşam üstleri kokteyl içtiği, 
geceleri müzik dinleyip dans ettiği eski Türk 
filmlerindeki gibi bir kulüptü.

Sonra şimdilerde Safiye Soyman ile 
televizyonlarda gördüğümüz Faik Öztürk ve 

ortağı kiralayarak Beyler Konağı isimli (bu eril 
isimli mekan zamanın ruhundan uzaktı) kebapçı, 
meyhane karışımı bir mekan açtılar. 90’larda eller 
havaya furyası başlayınca Faik Öztürk ortağından 
ayrılarak Filistin Caddesi’nde Dedikodulu 
Meyhane’yi açınca, ortağı işe devam etmedi ve 
mekan şimdiki kiracı Dafne Restoran’a devredildi. 

Ayrancı’nın bu eski bağ evi yılların izini 
Dafne Restoran adıyla yaklaşık 30 yıldır bu 
adreste bizimle paylaşmaya devam ediyor.

Kuzgun Sokak’ta komşu dört 
esnaf küçük ama önemli bir ilki 
gerçekleştirdiler. 30 Ağustos Zafer 
Bayramı çerçevesinde, Ayrancım 
Derneği’nin de desteğiyle Adile 
Naşit Parkı karşısında bulunan 
esnaflarımız kendi olanaklarıyla 
örnek bir kutlama organize ettiler.

Köylü Taze ve Doğal Market 
sahibi Selma Şentürk’ün hünerli 
ellerinden çıkan çeşitli meze, tatlı, 
tuzlu ürünleri, Anıl Doğan’ın 
Kuzgun Market ve Manav’ından 
lezzetli meyve tabakları semt 
çocukları ve sakinleriyle paylaşıldı.

Ayrancı Remzi Oğuz Mahallesi 
bu sene altıncısı düzenlenen Barış 
Şenliği ile renklendi. Mahalle 
muhtarı Süleyman Demircan 
ve aza üyelerinin organize ettiği 
şenlik İkizler Parkı’nda yapıldı.

1 Eylül Dünya Barış Günü 
nedeniyle 4 Eylül Cumartesi günü 
saat 19.00’da başlayan etkinlik 
gece 22.00’ye kadar devam etti.

Parkı dolduran mahalleli ve 
Ankara’nın civar mahallelerinden 
gelen konukların coşkulu alkışları 
eşliğinde sahne alan sanatçılar 
Zeynep Karababa ve Grup 

Tersname, birbirinden güzel 
şarkıları ve barışa dair konuşmaları 
ile şenliğe katıldılar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Çankaya Belediyesi ve Ayrancım 
Derneği’nin destek verdiği 
etkinlikte söz alan mahalle 
sakinleri barış kavramının önemini 
ve ülkemizde toplumsal barışın ne 
büyük bir ihtiyaç olduğuna dair 
konuşmalarda bulundular.

Müziğin birleştiren sesinin 
Ayrancı sokaklarında yükseldiği 
gecede pek çok kişi parka akın etti.

Bus Stop Cafe’den İbrahim 
Hira Çağlımısırlı’nın masalarında 
sunulan lezzetli yiyecekler, 
balonlar, bayraklar gelen geçenin 
meraklı bakışlarına sahne oldu.

Ellerinde balonları ve 
bayraklarıyla parkta soluğu alan 
çocuklar aileleriyle beraber belki 
ilk bayram kutlamasını yaşadılar 
Ayrancı’da.

Etkinlik sahipleri, bir sonraki 
kutlamanın daha büyük çaplı ve 
katılımla olmasını planladıklarını 
söyleyerek Çankaya Belediyesi’nden 
destek almak istediklerini belirttiler.

Semtimiz esnaflarından
30 Ağustos  kutlaması

Ayrancı’da yükselen 
barış talebi



14 ayrancım SAYI:16   EYLÜL 2021

Gluten, buğday, çavdar ve 
arpa gibi tahıllarda bulunan ve 
toplam protein içeriğinin yaklaşık 
yüzde 80’ini oluşturan bir protein 
türüdür. Buğday ise, yaklaşık 9 bin 
500 yıl önce Akdeniz bölgesinde, 
insanların avcılık ve toplayıcılıktan 
yerleşik tarıma geçmeye başladığı 
“Neolitik Devrim”in bir parçası 
olarak insan beslenmesi ile 
tanıştırıldı. Bugün dünya çapında 
buğday üretiminin 723 milyon ton 
olduğu tahmin ediliyor. Buğday 
ve türevlerinin günümüzdeki en 
yaygın kullanım şekilleri ekmek, 
makarna, pizza ve tahıl gevreği 
gibi gıdalar. Özellikle Türkiye’nin 
içerisinde bulunduğu coğrafya 
buğdayı temel besin kaynağı 
olarak yüzlerce yıldır kullanmakta.

Tarihsel olarak uzun yıllardır 
hayatımızda olsa da günümüzde 
herkesin kendinden şüphe 
ettiği Çölyak hastalığı, gluten 
yiyerek tetiklenen bir bağışıklık 
reaksiyonun sonucu; vücudun 
kendi bağışıklık sistemi glutene 
karşı savaş açar, gluten içeren 
yiyecekleri yediklerinde 
bağırsaklarda ve vücudun diğer 
kısımlarında iltihaplanma ve hasar 
gelişir. Bu durum otoimmün bir 
hastalıktır ve ömür boyu sürer. 
Türkiye’de nüfusun yüzde 1’inin 
bu duruma sahip olduğu tahmin 
edilmektedir. Ancak sadece yüzde 
10’unun tanı aldığı bilinmektedir. 
Bu hastalık durumunda kişinin 
glutensiz diyet uygulaması 
vücudundaki enflamasyonu 
azaltır. Çölyak hastası kişilerin 
gluteni tamamen hayatından 
çıkartarak sıkı bir diyet yapması 
gerekir. 
Peki glüteni, Çölyak hastalığı 
olmayan insanların da 
hayatından çıkarması gerektiği 
nasıl yayıldı?

Çölyak hastalığı olmayan 
kişilerde gluten free beslenmeyi 
destekleyecek ve kişilerin kilo 
vermesindeki asıl suçlu olarak 
gösterebilecek 2013 yılında 
yayınlanan sadece bir makale 
var. Ancak bu makalenin yanı 
sıra David Perlmutter tarafından 
yazılan “tahıl beyin”, “buğday 
göbeği” ve “beyin ve bağırsak” 
kitapları glutensiz beslenmeyi 
popüler hale getirdi.

Gluten-Free pazarı: 
Nasıl ele alınmalı, sağlığımızı nasıl etkiliyor?

HATİCE AVCI 
@dyt.haticeavci

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYAT

2019 yılında 22 milyar dolar olan glutensiz gıda pazarının, 
2026 yılında 36 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu da 
gösteriyor ki gıdalar sadece sağlık kaynağı değil popüler 
hale gelmesiyle birlikte aynı zamanda para kaynağı.

Yayınlanan bu kontrollü hayvan 
deneyinde, 175 erkek fareyi 4 
farklı gruba ayırdılar ve sekiz hafta 
boyunca farklı diyetle beslediler. 
Bir gruba standart kontrol diyeti, 
ikinci gruba yüzde 4,5 buğday 
glüteni eklenmiş diyet, üçüncü 
gruba obeziteyi indüklemek için 
yüksek yağlı bir diyet ve dördüncü 
gruba yüzde 4,5 buğday glüteni 
ve yüksek yağlı diyet verildi. Diyet 
bileşimleri hakkında glutenli ve 
glutensiz olması dışında herhangi 
bir bilgi verilmedi. 

Bu çalışmadaki bulgular 
glutenin kilo alımını ve 
inflamasyonu desteklediği 
yönündeydi. Fakat bu çalışmada 
farelerin kullanılması ve 
diyet içeriğinin verilmemesi 
diyetin tekrar edilmesini ve 
insanlara uygulanabilmesini 
sınırlandırmakta. Bu makalede 
yapılan deney bir hayvan çalışması 
olduğu için insanlara tamamen 
uyarlanması doğru değil. Daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu 
bir gerçek. 

Günümüzde aslında çölyak 
hastası olmayan kişilerin glutensiz 
beslenmesi, besin yetersizliklerine, 
bağırsak sorunlarına (yetersiz lif 
alımına bağlı) ve psikolojik baskıya 
neden olmakta. Bu gıdalara 
ulaşımın kolay olması çölyaklı 
hastalar için iyi olabilir fakat bu 
tarz gıdaların maddi anlamda 
yüksek fiyatlara satılması birçok 
çölyak hastasının durumunu 

zorlaştırmakta çünkü sağlıklı 
bireylerin aksine bir miktara 
kadar tolere edebiliyor olsalar da 
bu durumun sonucunda hayati 
tehlike yaşayabilirler.
“Asıl sorun vücudun yüksek 
glisemik indeksli gıdalara karşı 
oluşturduğu yüksek insülin 
üretimi”

Genel anlamda inflamasyona 
bakacak olursak karbonhidrat 
konusunda sağlıklı bireylerde 
(çölyak hastası olmayan kişilerde) 
inflamasyona neden olabilecek 
karbonhidrat kaynakları; rafine 
karbonhidratlar. Rafine etme 
(öğütme) işlemi sırasında kaybolan 
kepek ve tohum, mineraller, 
vitaminler, fitokimyasallar ve 
diyet lifi açısından zengin. Bu 
yüzden rafine karbonhidratlar 
öğütme işlemi esnasında tüm bu 
biyoaktif bileşenleri kaybederler 
ve bu durum tahılların glisemik 

indeksini arttırır. Rafine 
karbonhidrat tüketimini azaltarak 
tam tahıl tüketimini arttırmak 
infalamasyonu azaltacaktır. 
Buradaki asıl sorun gluten değil 
vücudun yüksek glisemik indeksli 
gıdalara karşı oluşturduğu yüksek 
insülin üretimi.

Tahıllarla ilgili çarpıcı bir 
çalışma da Aune ve arkadaşlarının 
yaptığı meta analiz çalışması. 
Burada ortaya konulan, tam tahıllı 
gıdaları tüketmenin ölüm riskini 
şu oranlarda azalttığı: 
Koroner kalp hastalığı  ............... %19 
İnme  ..............................................%14 
Kalp damar hastalığı  .................. %29 
Kanser (herhangi bir tür) ........... %15 
Solunum yolu hastalığı .............. %22 
Bulaşıcı hastalıklar ....................... %26 
Diyabet  ..........................................%51 
Herhangi bir nedenle ölüm ....... %17

Eğer gluten intoleransınız 
olduğunu düşünüyorsanız 
hayatınızdan gluteni çıkartmadan 
önce mutlaka bir doktora 
görünün. Sadece şişkinlik 
hissettiğiniz için bir besin grubunu 
diyetinizden çıkarmak sağlığınızı 
ciddi oranda etkileyebilir. 
Tahılların faydası bir başka yazının 
konusu olacak kadar uzun. 
Gluten-free ürünlerin bir beslenme 
furyası olabileceği bir kenara not 
edilmeli. Sağlığınız popülarizme 
kurban gitmeyecek kadar kıymetli.
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Ayrancı Kuzgun Sokak’taki 
kahvehanenin yerine yeni bir 
kafe açıldı; OAK Coffee Co. OAK 
İngilizce kelime anlamı olarak 
meşe demek. Bu ismi kullanırken 
özel bir anlam yüklememişler. 
“Co” da İngilizce “company” 
kelimesinin kısaltması. 2021 yılı 
Mart ayında tam da pandemi 
süreci devam ederken açılan bu 
kafe oldukça dikkat çekiciydi. 
Sadece gel-al şeklinde hizmet 
veren kafede onlarca müşteri 
kahve almak için bekliyordu. Daha 
sonra araya uzun bir kapanma 
süreci girdi, yaz geldi ve Ayrancı 
Ahalisi Facebook sayfasında bir 
duyuru yapıldı; “Şeker Hamurlu 
Cupcake Atölyesi”. Böylece 
bu kafenin üretimi teşvik eden 
farklı konsepte sahip bir mekan 
olduğunu anladık ve kendileriyle 
tanışmak istedik. OAK Kafe 
işletmecileri; Burak Bey, kardeşi 
Samet Bey ve arkadaşları Ahmet 
Bey. Burak Bey ile yaptığımız 
bu sohbetten dolayı kendisine 
teşekkür ederiz. 

OAK Kafe dışarıdan bakılınca 
oldukça büyük ve ferah bir 
bahçeye sahip. Ferah ve açık 
olması size sokakta oturuyormuş 
izlenimi veriyor. Burak Bey’le 
sohbet ederken uzunca bir süredir 

böyle bir kafe projeleri olduğunu 
ve özellikle de Ayrancı’da işletmek 
istediklerini öğreniyoruz. Bu 
durum oldukça ilgimizi çekiyor. 
Burak Bey, yaklaşık beş yıldır 
Ayrancı’da ikamet ediyor ve 
semtin sokaklarından dönünce 
deniz görecekmiş hissine 
kapıldığını söylüyor. Üniversite 
için Ankara’ya gelmiş ve kendisine 
Ankara’yı Ayrancı sevdirmiş. 
OAK, sokak arasında bir yer 
ve Burak Bey kafe için burayı 
özellikle istemiş. Zaten eskiden de 
kahvehane olan mekanın kafeye 
dönüşümü çok zor olmamış. 
Tadilatların yüzde 80’ini kendileri 
yapmışlar. Kafe ilk açıldığında 
çoğunlukla kendi arkadaşları 
gelirken zaman geçtikçe yeni 
insanlar gelmeye başlamış. “Biz 
felsefe olarak enerjinin çok önemli 
olduğuna inanıyoruz” diyor Burak 
Bey ve onlara göre amaç sadece 
ticaret yapmak değil. Özellikle 
mahalleliden güzel yorumlar 
aldıkça çok mutlu ve motive 
olmuşlar:  “Hatta bir gün karşı 
apartmanda oturan bir komşumuz 
geldi, ‘dün gece sesler geldi’ dedi ve 
biz de rahatsız olduğunu düşündük 
ama komşumuz aksine ‘biz burada 
böyle seslere alışkın değiliz, güzel oldu’ 
deyince çok sevindik.”

Kafeye gelen kişilerin profili 
aslında saat dilimine bölünmüş 
durumda, işe giderken kahve 
alanlar, öğle saatlerinde oturmaya 
gelenler ve iş çıkış saatlerindeki 
müşteriler. Ek olarak bir de 
atölye çalışmalarına katılmak için 
gelenler oluyormuş. 
“OAK’ın yaşayan bir yer 
olmasını istiyoruz”

Burak Bey 2014-2015 
yıllarında ahşaba ilgi duymaya 
başlamış ve ürettiği şeyleri 
instagram sayfasında satmış. Bu 
tecrübesinden yola çıkarak kafede 
atölye çalışmaları için büyük bir 
oda ayrılmış. Bu ay için takvimde 
18 tane atölye çalışması var. Kendi 
alanında uzmanlaşmış eğitmenler 
atölye çalışmalarına eşlik ediyor. 
Atölye çalışmalarının yanında 
seminerler, toplantılar ve söyleşiler 
de yapmayı planlıyorlar, OAK’ın 
yaşayan bir yer olmasını istiyorlar. 
“Graffiti, Urban Sketchers, 
tasarım ürünler, sihirbaz&jonglar, 

sokak müzisyenleri, siyah&beyaz 
film ve banyo atölyeleri” gibi 
alışılmışın dışında, her yaş 
grubuna hitap eden etkinliklerle 
bir yandan Kuzgun Sokağı’nın 
canlandırılmasını bir yandan 
da semt kültürünün gelişimine 
katkıyı amaçlıyorlar. 

Burak Bey, “amacımız bizi de 
mutlu eden, eğlendiren şeyleri 
yapmak” diyor. Bu nedenle kafede 
satılan ürünlerin reçetelerini 
kendileri oluşturuyorlar. Üçüncü 
dalga demleme tekniklerinin 
kullanıldığı kahveler mevcut. 
Samet Bey’in kendi reçetesi olan 
kahveleri var; 10’a yakın kahve 
kokteyli, limonata ve milkshake 
reçeteleri, pek çok tatlı çeşidi… 
OAK Kafe, Ayrancı sakinlerini 
misafir etmekten mutluluk 
duyacağını söylüyor. Biz de 
kendilerinden yaratıcı fikirlerini 
semtimizde daha da görünür hale 
getirmelerini istiyor ve sohbet için 
teşekkür ediyoruz.

Ayrancı aşkına: OAK Coffee
IRMAK 
DALGIÇ
@irmkdlgc

SEMT HÂLİ “Bize Ankara’yı Ayrancı sevdirdi. Biz de OAK Kafe’nin 
atölye çalışmaları, toplantılar ve söyleşilerle yaşayan bir yer 
olmasını, semt kültürünün gelişmesine katkı sağlanmasını 
istiyoruz. Amacımız bizi de mutlu eden, eğlendiren şeyleri 
yapmak.”




