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Barınma, beslenme, eğitim kadar ulaşım da bir hak. İnsanların her türlü aktivitesinin 
ulaşım yoluyla sağlanabileceğini göz önünde tutarsak bu hak neden ücretsiz olmasın? 
Çok mu ütopik geliyor kulağa?
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Ulaşım hakkı, kentlilerin tüm haklarını birbirine yapıştıran bir harçtır.

Binamızdaki ortak alanlar üzerine

Geçtiğimiz yılın Ekim, Kasım aylarından beri Farabi alt geçidinin 
duvarlarında bir hareketlilik söz konusu. Önce prens figürüne benzeyen 
çalışma belirdi sonra çiçekler güneşler... Belediye çalışanları bir taraftan 
graffitileri silerken Çankaya’nın çeşitli muhitlerindeki apartmanlara belediye 
izniyle dev resimler çiziliyor. Şimdi sıra bizim çocuklarda. Maç adil 
değil, hakem taraf tutuyor, stadyumda pek seyirci yok, kurallar önceden 
aleyhimize yazılmış durumda. Gelgelelim bu bekleyiş ve o kısa geçitte vücut 
bulan bu küçücük direniş bile bizlere bir umut oluyor; vazgeçmeyeceğimizin 
bir kanıtı olarak orada duruyor çünkü aslında, Nazım’ın da dediği gibi en 
çok “ümitten korkuyorlar Robeson, ümitten korkuyorlar, ümitten.”
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Apartman ortak alanları ve buralarla ilgili nasıl karar verileceği en sık uyuşmazlık 
konusu olan alanlardan biridir. Ortak alanların neler olduğuna, ortak alanlar 
özelinde kat maliklerinin hak ve yükümlülüklerine ve söz konusu ortak alanlar 
sebebiyle çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklara birlikte bakalım.

Bir görünüp bir kaybolan şekiller: 
Farabi alt geçidi graffitileri
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Ayrancı’nın damadı
İlhan İrem’e
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“Aynı gemide değiliz, 
biz ışıl ışıl bir Cumhuriyet 
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Ücretsiz toplu taşıma mümkün
Barınma, beslenme, eğitim kadar ulaşım da bir hak. İnsanların her türlü aktivitesinin ulaşım yoluyla 
sağlanabileceğini göz önünde tutarsak bu hak neden ücretsiz olmasın? Çok mu ütopik geliyor kulağa?

Kent içi ulaşım zamları, başarısız 
ekonomik politikaların neden olduğu 

döviz kurlarındaki artışa paralel gelen hiper 
enflasyonun bir parçası olarak kentlinin sırtına 
binen yüklerden sadece birisi.

Geçen yılın ardından Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş 4,5 liraya 
çıkardıkları tam bilet fiyatının akaryakıt 
zamlarıyla orantılandığında en az 6,5 lira olması 
gerektiğini ama mümkün olduğu sürece bu farkın 
belediyenin öz kaynaklarıyla karşılayacaklarını 
açıklamıştı. Yavaş, EGO işletmesinin bilet 
gelirlerinden gelen paradan daha fazla yakıt 
harcaması yaptıklarını, buna işletme ve personel 
giderlerinin de eklendiğinde açığın çok daha fazla 
olduğunu ama ulaşım hizmetinin Ankaralılar 
için en uygun şekilde ücretlendirme politikası 
yürüttüklerini belirtiyordu.
Akaryakıt zamlarının hesabını kim 
verecekti?

Son zammın üstünden 2 ay geçtikten sonra 
özel taşıma şirketleri 9 Mart 2022 sabahı sosyal 
medya üzerinden yaptıkları “çok üzgünüz, 
affınıza sığınıyoruz” uyarısıyla birlikte ertesi 
günden itibaren çalışmayacaklarını beyan 
etmişlerdi. Bu ani çıkış bir grev miydi yoksa 
bir şantaj mıydı bilemiyoruz ama ertesi sabah 
bilet fiyatlarının en az 10 lira olması talebiyle 
Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan özel 
taşımacılar “Esnaf burada, Mansur nerede?” 
şeklinde tempo tutarken, Minibüsçüler Esnaf 
Odası Başkanı Murat Yılmazer, “KDV’siz ÖTV’siz 
yakıt desteği sağlanmasını istiyoruz. Olumlu 
sonuç alana kadar eylemimiz sürecek” diyordu. 
9 Mart’ın karlı sabahında işlerine gitmek için 
uyanan kentlileri bir de özel halk otobüsleri ve 
minibüsçülerin iş bırakmasından kaynaklı ulaşım 
krizi bekliyordu. O sabah Yavaş, bütün hatlara ek 
sefer düzenleyeceklerini ve mümkünse özel araç 
kullanmalarını tavsiye ediyordu halka.
Mutlu son meğer acı bir reçete imiş

10 Mart günü belediyeden anlaşmanın 
sağlandığı müjdesi veriliyordu Ankaralılara. Özel 
halk otobüsleri ve minibüsçüler tekrar servise 
çıktılar. Bu anlaşmanın içeriğinden çok ulaşımın 
normale dönmesiyle ilgilenen kentliler anlaşmanın 
acı faturasını bir gün sonra öğrenecekti. 

Toplu taşıma ücretlerine yüzde 44 zam 
gelmişti. Belediye, zam açıklamasında buna 
mecbur kaldıklarını ifade ediyordu. Bilet fiyatları 
4.5 liradan 6.5 liraya yükseltilmişti. Öte yandan 
özel minibüs ve otobüslere kişi başına 2-4 lira 
da belediye tarafından ödeme yapılacaktı. Yılda 

440 milyon kişiyi taşıyan özel halk otobüsleri 
ve minibüslere yüzde 44 zam dışında yüzlerce 
milyon liralık belediye kaynağı akıtılacaktı 
bundan böyle.

Son yerel seçim hezimetinden sonra toplu 
taşımaya ücretsiz binme hakkı olanların masrafını 
karşılayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 
kaynağı kesip belediyelere vermesiyle birlikte 
bu hakka sahip yüz binlerce insanın payını 
da belediyeden çıkardıklarını bir kere daha 
hatırlatalım bu arada.

Anlaşıldığı gibi bu zamların iki taraflı zararı 
dokunuyordu bizlere, sadece yüzde 44 zam değil 
belediyenin bütçesinden çok ciddi miktarda 
paranın aktarılması pek çok toplu taşıma 
projelerinin ertelenmesine neden olacaktı. 
Toplu taşımada özel şirketlerin gücü nedir?

Öte yandan Mansur Yavaş’ı zam yapmak 
zorunda bırakan özel şirketlerin kent içi ulaşım 
sektörünü nasıl domine edebildiklerini ve 
güçlerini görmüş olduk. Açıkçası buz dağının 
görünmeyen yüzü çıktı karşımıza. Peki kimdi bu 
şirketler, ne zaman ortaya çıkmışlardı ve nasıl 
veya kimler tarafından böylesi güçlenmişlerdi?

Dolmuşların geçmişi çok eskilere dayansa 
da şimdiki minibüslerden çok farklı bir duruş 
çizmekteydiler aslında. Özel Halk Otobüsleri 
ve diğer özel toplu taşıma araçlarının da 
yollarda görünmeye başlanması 40 yıl öncesine 
dayanıyordu. Ulaşım sektörünün hızla büyümesi 
gözlerini buraya diken sermayenin bu alana 
yatırım yapması da özellikle bir önceki Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 
dönemine denk geliyor. Hatta o dönemleri 
yaşayanlar bilir, EGO otobüsleri yoğun hatlardan 
yavaş yavaş el çektirilmiş, yerlerine özel 
şirketlerin araçları geçirilmişti. Çoğumuz bu 
araçların yüksek hızlarda seyrettiğini, birbirleriyle 
nasıl yarıştıklarını ve sık sık EGO otobüslerinin 
önüne geçmek için nasıl türlü manevralar 
yaptıklarını hatırlarız mutlaka. Minibüsler ise 
bambaşka bir alemdir. Güvenpark’ın yarısını 

işgal etmelerine izin verilmesi kadar, milyonluk 
değerlere ulaşan hatlarında en çok insan 
taşıyan bu sektörün belediye tarafından hiçbir 
denetime tabi tutulmaması da trajik bir konu 
olarak karşımıza çıkıyor. Yılda 330 milyon yolcu 
taşıyarak yüzde 18.3 paya sahip bu ekibin, 
belediyenin ulaşım sisteminde böylesi ağırlığı 
varken, denetimden uzak kalabildiğine akıl 
erdirmek gerçekten anlaşılması zor bir durum. 
Bir başka ulaşım mümkün mü?

Peki, bir kenti yöneten belediyeden yine 
kent ulaşım hizmetini sağlamasını beklemek çok 
mu zor? Sadece Ankara değil hangi kentimizde 
bu hizmeti sağlayabilecek donanıma sahip 
belediyemiz var? Neden mümkün olamıyor? 
İnsanlar neden sürekli özel araç hayali kuruyor?

Bu soruların cevabı belediye yönetiminin veya 
yerel yönetim yasalarının eksikliğiyle açıklamak 
çok yeterli olmayabilir. Özel sektörün bu alana 
girmek istemesinin dolayısıyla bu sektörde dönen 
akçenin çekiciliği belki bize bir kapı açabilir 
sorularımıza bir cevap bulmak açısından. 

Diğer yandan kent hakkı açısından 
baktığımızda kentte yaşayanların barınma, 
beslenme, eğitim kadar ulaşım haklarının da 
olduğunu görmekteyiz. İnsanların her türlü 
aktivitesinin ulaşım yoluyla sağlanabileceğini göz 
önünde tutarsak bu hak neden ücretsiz olmasın? 
Çok mu ütopik geliyor kulağa? Neden? Bize bu 
kadar uzak gelmesi belki haklarımız konusunda 
yeterli farkındalık yaratılmamış olmasına veya 
bu talebin mümkün kılınmasının istenmiyor 
olmasına bağlayabilir miyiz?

Ankaralılar olarak çok özel ve farklı bir 
kentte yaşıyor olduğumuz bilinciyle ve kent 
yaşamının “bir başka kent mümkün” taleplerimizi 
yükselttiğimiz oranda güzelleşeceğine 
olan inancımız gereği temel haklarımızdan 
yararlanmanın bir lüks ya da ütopya olmadığını 
daha sık savunmalıyız. Daha güzel bir kent ve 
daha kaliteli bir yaşam için...

SOKAKLAR
AYKUT 
ALYANAK 
@YasamDirenn
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Ankara’da toplu taşıma 
ücretsiz olabilir mi?
Büyük kentlerde şehiriçi ulaşım uzun zamandır bir sorun olarak tartışılıyor. Özel halk 
otobüslerinin kontak kapatarak belediyeyle pazarlığa oturmasından sonra aklımızdaki 
soru şu; toplu taşımanın belediye tarafından ve ücretsiz olması yapılması mümkün mü?

“Toplu taşıma ücretsiz olamaz”
Murat Sönmezdoğru:

Yüzde 44 zam yapıldığını biliyorum. Şimdi ben 65 yaş üzeri 
olduğum için ücretsiz biniyorum. Toplu taşıma ücretsiz olamaz, cüzi 
de olsa ödemeleri lazım. Ben memnunum bu hattı kullanıyorum, 
özel otobüsler de belediye de iyi çalışıyor.

“Keşke mümkün olsa ama 
ulaşımın kamulaştırılmasını 
pek mümkün görmüyorum”
Merve Büyüktaş 

Bir vatandaş olarak son dönemde gelen 
zamlar hakkındaki düşüncem tabii ki olmaması 
yönünde. Mansur Yavaş’ın zam olmaması kararı 
halk için belediyecilik yaptığının bir göstergesiydi. 
Fakat özel sektör baskısını da maalesef haksız bulmak imkansız çünkü benzin 
vb. enerji ürünlerine de çok ciddi zamlar geldi. Ürünler zamlandıkça hizmetler 
de zamlanıyor, hizmetler zamlandıkça asgari ücret zammı konuşuluyor. 
Bu şekilde sonsuz bir döngü oluşuyor, bu döngünün kırılması enflasyonun 
düşürülmesi ile mümkün ancak. Gerçekçi ekonomik çözümler yapılması 
gerekiyor yoksa bu haliyle bu süreci devam ettirmek imkansız hale gelecektir. 

Belediyeyi zorlamak tabii doğru değil ama günümüz şartlarında artık mecbur 
oluyor yukarıda da belirttiğim gibi. Keşke ortak bir noktada buluşulabilseydi. 
Hizmeti alanları yani vatandaşı düşünmek bir belediye için çok güzel bir 
davranış ama aynı zamanda hizmet sağlayıcı da zamlardan etkileniyor, en 
azından bu kadar yüksek olmasa bile iki tarafı da ortada buluşturacak bir zam 
daha iyi olabilirdi. Ankara’da güzel bir ulaşım ağı var. Otobüsün gitmediği 
yerlere de ulaşım gelse keşke... Ama içinde bulunduğumuz ekonomik düzen 
ulaşımın kamulaştırılmasına imkan veremez diye düşünüyorum. 

Ulaşım temel haklardan biri bence. Kamulaşsa ve ücretsiz olsa gerçekten 
çok güzel olur. Bugün Ankara’da gidiş geliş olmak üzere iki yol ücretiyle 
ulaşım mümkün. Ama İstanbul gibi yerlerde ulaşım masrafı çok daha büyük 
oluyor. İnsanlar aldıkları her ürün, attıkları her adım, ödedikleri her fatura 
için çok yüksek vergiler ödüyor. Bu vergiler ulaşım için belediyelere bütçe 
olarak -en azından bir kısmı- geri dönebilir. Böylece ulaşım ücretsiz olabilir. 
Tabii çok büyük masraflar ve paralardan bahsettiğimizi unutmamak gerekir. 
Ulaşım ücretsiz olması için maliyetlerinde düşük olması gerekir. Bugün için 
yaşadığımız Türkiye’de ücretsiz ulaşımı pek mümkün görmüyorum.

“Öğrenci için 50 kuruş, halk için de 1 lira 
gibi cüzi bir fiyat olabilir” 
Deniz Hanım: 

Ayrancı sakiniyim. Zamlardan çok etkilendim. Ben öğrenciyim, 
bayağı düşündürüyor beni. Kent hakkı olarak ulaşımın ücretsiz olması 
gerektiğini düşünüyorum tabii. En azından öğrenci için 50 kuruş, halk 
için de 1 lira gibi cüzi bir fiyat olabilir. İsterim tabii neden ücretsiz 
olmasın. Otobüslerin çok kalabalık olması gibi bir sıkıntı var. 427 nolu 
hattı kullanıyorum, bu hat diğer otobüslere göre o kadar kalabalık 
olmuyor. Diğer kullandığım otobüsler sıkış tıkış. Minibüs pahalı 
olduğu için öğrenci indirimi olmadığı için kullanmıyorum.

“Ücretsiz taşıma hayal değil”
Selda Onurlu

Ben Anıttepe’den Ayrancı’ya işe geliyorum. Önceden iki minibüse 
binerek geliyordum, işe geç kalınca da taksiye biniyordum. Artık 
tek vasıtaya binebilmek için yürümeye başladım. Üstelik Anıttepe ile 
Ayrancı birbirine çok uzak mesafeler değil ama belediye otobüs seferi 
olmadığı için ulaşımı zor oluyor. Belediye toplu taşımayı tamamen 
kendisi sağlamalı bence. Ücretsiz taşıma ise hayal değil aslında. 
Ülkemizde otobüsün sıfıra yakın ücretlendirildiği örnek bir belediye 
vardı; Tunceli Ovacık’ta bedava taşıma yapılıyor. Tunceli’de ise çok 
ucuza yapılıyor. Yani istenince mümkün olabiliyor.

ALİ NECATİ 
KOÇAK
@anecatikocak

BİRLİKTE Avrupa’dan sonra ABD’nin başkenti Washington’da da 
toplu ulaşım bedava oluyor 
Lüksemburg ve Estonya’nın öncü konumda olduğu Avrupa’daki 50’den fazla şehir ücretsiz toplu 
taşımayı başlatmıştı. ABD’de Kansas City’de başlayan ücretsiz ulaşım 2023 yazından itibaren 
başkent Washington DC’de de uygulanacağı duyuruldu. 

ABD’nin Kansas City şehrinde Mart 2020’de otobüslerde sıfır ücret 
uygulamaya başlanmıştı. Karardan sonra otobüs kullanan yolcu sayısının 

2022’de bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında arttığı söyleniyor. 
Başkent Washington DC belediye yönetimi, Covid-19 salgınının toplu 

taşımanın çalışanlar için ne kadar büyük öneme sahip olduğunu gösterdiğini 
ve düşük ücretlerin bile çalışanlara önemli bir külfet oluşturabileceğini 
kanıtladığını işaret ederek ücretsiz toplu taşıma yönünde bir adım atılmasına 
karar verildiğini belirtiyor. 1 Temmuz 2023’de yürürlüğe girecek karar 
çerçevesinde tüm toplu taşıma araçlarına biniş sırasında alınan 2 dolarlık ücret 
ödenmeyecek. Geçen ay oybirliği ile kabul edilen planla şehir merkezindeki 12 
ana güzergahta otobüs hizmeti 24 saate çıkarılacak, yolculukları daha hızlı ve 
daha güvenilir hale getirmek için de yollarda otobüslere özel kulvar ayrılacak.

Uzmanlar yolcu sayısını artması, düşük gelirlilerin maliyet yüklerinin 
azalması, toplu taşıma hız ve kalitesinin artması ve yollardaki araç sayısının 
düşmesi gibi sonuçlara ulaşılması durumunda başkentin bedava toplu taşıma 

sisteminin yeniden şekillendirilebileceğini işaret ediyor. 
Lüksemburg ve Estonya’nın başkenti Tallinn ulaşım ücretlerini kaldırma 

konusunda Avrupa’da öncü olmuşlardı. Avrupa’daki 50’den fazla şehir 
ve kasaba, iklim krizi ve sosyal eşitlik gibi motivasyonlarla ücretsiz toplu 
taşımaya geçildi. Lüksemburg, 2020’de tüm toplu taşıma ücretlerini iptal 
eden dünyadaki ilk ülke oldu. Estonya’nın başkenti Tallinn, 9 yıl önce 
ücretsiz ulaşımı hayata geçirdi. Belediye yetkilileri, kararın sürücüleri özel 
araçlarını evde bırakmaya ikna etme konusunda çok da başarılı olamadığını 
söylüyor. Dokuz yıl içinde, özel araç kullananların payı yüzde 42’den yüzde 
48’e yükselmiş. Ancak okula giden çocuğu çok olan ailelerin tasarruf ettiği, 
ayrıca 2018’den beri bazı ilçe otobüslerinin de ücretsiz olmasının olumlu 
etkisi kabul ediliyor. Uzmanlar ücretsiz toplu taşıma sisteminin başarılı 
olması için toplu taşımanın kalitesinin ve bağlantılarının iyileştirilmesinin 
kilit rolü olduğunu konusunda hemfikirler. Bunlar olmadığında özel araç 
kullanımından vazgeçilmiyor.
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Ayrancım Gazetesi’nin 
bu sayısında Mimar, Şehir 
Plancısı Erhan Öncü ile kentteki 
ulaşım sorununu, ücretsiz 
kamusal ulaşımın mümkün 
olup olamayacağını konuştuk. 
“Ulaşım konusunda hastalığın 
ne olduğunu anlamaya 
çalışmadan geçici çözümler 
peşinde koştuk. Dolayısıyla 
artık sorunların görünen değil 
görünmeyen asıl nedenlerine 
odaklanmamız gerekiyor” diyen 
Öncü ile gerçekleştirdiğimiz 
sohbet şöyle: 

Şimdiye kadar bütün seçilen 
yönetimler hep görünen sorunları 
çözmeye yöneldi. Yani semptomları 
hastalık olarak değerlendirdik 
ama hastalık daha derinlerde. 
Bizim gördüğümüz sorunlar trafik 
sıkışıklığı, yolların yetersizliği, 
kazalar, hava kirliliği ki bunları 
bile çoğu zaman fark etmiyoruz 
biz. Daha pek çok sorun var 
oysa ama tek gördüğümüz trafik 
sıkışıklığı. Yöneticiler de bu talepler 
doğrultusunda bunu çözmeye çalıştı. 
Özel sektör de bu sorunu çözmek 
için “katkı” koymaya çalıştı. Sistem 
böyle biçimlendi. Dolayısıyla ulaşım 
konusunda hastalığın ne olduğunu 
anlamaya çalışmadan geçici çözümler 
peşinde koştuk. Tabii ki bu yaklaşımla 
bir yere varılamıyor; yeni yollar, katlı 
kavşaklar yapıyoruz ama çare olmuyor. 

“Gaz vanasını kapatmadan 
çözüm bulmak imkansız”

Mutfakta bir yangın olduğunda 
söndürmek için önümüzde iki şık 
vardır ya yangın söndürücü kullanmak 
ya da doğal gaz vanasını kapatmak 
durumundayız. Türkiye’de hiç kimse 
ulaşım sorununu çözmek için doğal 
gaz vanasını kapatmıyor. Herkes 
yangın söndürücüyü sıkıyor ama gaz 
kaynağı açık olduğu sürece yangın 
büyüyerek artıyor. Artık yangın sadece 
mutfağı değil bütün evi tehdit eder 
duruma geldi. Dolayısıyla sorunların 
görünen değil görünmeyen asıl 
nedenlerine odaklanmamız gerekiyor; 
neden insanlar bu kadar çok merkeze 
gelmeye çalışıyor? Neden otomobille 
gelmeye çalışıyor?

Öte yandan mevcut otobüs 
ulaşımı kalabalık ve rahatsız olduğu 

için herkes bir otomobil sahibi 
olmayı hayal ediyor. Kendince 
ulaşım sorununu çözeceğini 
düşünüyor ama bu da trafik 
sorununu iyice arttırıyor. Yollar 
tıkanmaya başlayınca ilave şeritler, 
hızlı yollar, katlı kavşaklar devreye 
sokuluyor. Gaz vanasını kapatmadan 
çözüm bulmak imkansız.

Artık ülkeler farklı çözümler 
geliştiriyor. Kentlerde insanlar daha 
az yolculuk yapacak şekilde planlama 
yapılıyor. 15 dakikalık veya 20 
dakikalık kentler gibi yeni kavramlar 
ortaya çıkıyor.  Aslında bu kavramlar 
çok yeni de değil, bizim eski imar 
planlarımızda olan şeyler. Örneğin 
bir mahalle yaparsınız, içinde ilk okul 
vardır. İki mahalle birleşince orta 
okul yaparsınız. Yakına bir sağlık 
ocağı yaparsınız. Üç dört mahalle 
birleşince lisesi, hastanesi, alışveriş 
merkezi yapılır. Ayrancı, Yenimahalle, 
Esat’ta olduğu gibi. Dolayısıyla bu 
planlama insanların çok daha az 
yolculuk yapmasını sağlar. Bu, motorlu 
taşıt yolculuğu yapmadan gündelik 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
planlamaktır. 

“Ulaşım bugün en büyük rant 
sektörlerinden birisi haline geldi”

Fakat biz bu planları sermayenin 
de çıkarlarıyla bambaşka bir şekle 
çeviriyoruz. Artık çocuklar okullarına 
yürüyerek değil, servisle uzak 
mesafelere gitmek durumundalar. 
Bu ciddi bir dönüşümdür. İki üç yıl 
öncesine kadar valiler kentlerde eğitim 
kampüsleri yapmayı düşünüyorlardı. 
Kentteki bütün öğrencileri tek bir 
bölgeye taşımayı düşünüyorlardı. Bu 
kadar sakat bir düşünceleri vardı. 
Öte yandan benzer planları şehir 
hastaneleri olarak uygulamaya 
koydular. Kent içindeki 11 hastaneyi 
kapatıp halkı iki büyük hastaneye 
yönlendirmek istiyorlar. 

Ulaşım bugün en büyük rant 
sektörlerinden birisi haline geldi. Önce 
insan odaklı planlamalar bitti. Beton, 
asfalt ve rant, sektörü araç odaklı 
olarak belirliyor artık. Belediyede 
onaylanan yeni imar planlarının çoğu 
bir ay sonra değiştirilmeye başlanıyor. 
Rant çevreleri tarafından parça 
parça değiştiriyor, bozuluyor. Okul 
veya yeşil alan için ayrılmış arazi, 

bir bakıyorsunuz alışveriş merkezine 
çevriliyor. Artık imar ve ulaşım 
planları yapmanın bir anlamı kalmadı 
çünkü kamusal alanlarımız rant 
projeleriyle parça parça yok ediliyor.  
Planları uzmanlar değil müteahhitler 
ve iş birliği yapan yöneticiler 
yönlendiriyor. ODTÜ üzerinden geçen 
yola baktığınızda ucunda yükselen 
rezidansları görürsünüz. Amaç bellidir. 

“Yöneticiler değişse de anlayış 
değişmiyor”

Partilerin bu konuda birbirinden 
çok farkı yok. ODTÜ yoluna karşı 
yanımızda duran politikacılar, daha 
sonra yolu onaylayan insanlar oldular. 
Artık asla kontrol edemeyecekleri 
bir canavarın eline düştüler. Onun 
adı beton, asfalt, rant canavarıdır. 
Yöneticiler değişse de bu anlayış 
değişmiyor. Planlama açısından 
baktığımızda eski dönemlerde bazı 
güzel uygulamalar görüyoruz. Otobüs 
yolları, yayalaştırma uygulamaları, 
ekspres otobüsler, bedava otobüsler gibi 
iyi örnekler var. 70’li yıllarda dünya 
ile birlikte hareket eden uygulamalar 
gerçekleşmiştir. Bugünkü Ankara ise 
dünyanın çok gerisinde kaldı, çıkar 
gruplarının elinde yeni gelişme ve 
uygulamaların çok uzağında artık. 

Ortalama kentlerdeki araç hızları 
30 km/h civarı. Ne kadar 90 km hız 
limitli yollar yapsanız da bu sıkışıklığın 
sonunda ortalamayı yükseltemezsiniz. 
Pek çok ülke için bu hız olması gereken 
limittir. Avrupa artık hız limitini 30 
km’ye indirme hedefinde. Dolayısıyla 
biz çözümü daha hızlı yollar, erişme 
kontrollü yollar, katlı kavşaklar, 
kesintisiz akımda ararken hiçbiri 
yeterli olmuyor çünkü kaşınmayı 
kaşımakla gideremezsiniz, tam tersine 
daha çok kaşınmaya yol açar. 

Metro çalışmalarının yapılması 
sevindirici lakin onun da belli koşulları 
var. 9. ve 10. kalkınma planlarına göre 
bir yere tramvay yapmak için zirve 
saatlerde bir yönde 7 bin kişi taşınması 
gerekiyor. 10 bin kişi taşınacaksa hafif 
raylı sistem, 15 bin kişi taşınacaksa 
metro yapılması öngörülüyor. Bizde 
buna uyulmuyor. Bizde saatte 70 
bin kişi olarak planlanmış ama 
uygulamada 10 bin kişi taşınıyor. 

Toplu taşıma ücretsiz olabilir 
mi?

Toplu taşımada ücretsiz 
uygulamaya gelirsek, öncelikle 
bu taşıma masrafını biri ödemek 
zorunda. Dünyada genel prensip 
“kullanan öder” olmakla birlikte 
yeni bir eğilim de giderek güçleniyor; 
bedava toplu taşım. İnsanları toplu 
taşımaya yönlendirerek otomobil 
öncelikli ulaşımın getirdiği büyük 
masraflardan kaçınmayı planlıyor 
bu eğilim. Bu noktada yeni yollar, 
inşaat masrafları ve trafik sorunlarının 
azalması gibi çok mantıklı gerekçeleri 
var. Ancak bazı sorunları da ortaya 
çıkarıyor. Öncelikle bedava ulaşımın 
parası nereden çıkacak? Burada farklı 
teoriler, uygulamalar var. Bunların 
arasında örneğin suya zam yapmak 
var. Emlak vergilerini yükseltmek var. 
Kent merkezine girişleri paralı yapmak 
var. Lakin bunlar yeterli olmuyor. Yeni 
yöntemler geliştirilmeye çalışılıyor. 

Birincisi toplu taşımadan 
yararlanma düzeyine göre çözüm 
aranması, ikincisi de toplu taşım 
sistemini kötüleştirenlerden ceza 
olarak para alınması. Bu düşünceler 
nasıl yansıyor gerçeğe? Metro 
durağına yakınlık durumuna göre 
yerleşim bölgelerinden farklı gelir 
ve emlak vergileri alınabiliyor. Ya 
da metroya yakın evler otoparksız 
ve daha az yol yapılacak şekilde 
planlanıyor ki insanlar metroyu daha 
çok kullansınlar. Böylece bu bölgelerde 
daha az masraf gerçekleştirilerek 
kaynak aktarımı sağlanıyor. 

Trafik ve hava kirliliğine neden 
olan araç sahiplerinden kilometre 
başına ücret, sigorta ek ödemeleri gibi 
ekstra kaynaklar yaratılarak ücretsiz 
ulaşım masrafları karşılanıyor. Bir 
yandan da toplu taşıma kullanımı 
özendiriliyor. Dünyada birkaç yüz bin 
nüfuslu bazı kentler bu uygulamalara 
geçmiş durumda. 

Asıl sorun özel sektörün olması 
değil hizmet standartlarının 
olmaması

Bedava toplu taşım sisteminin 
özel sektörün olduğu yerlerde 
uygulanabilirliği elektronik geçiş 
sistemleri üzerinden mümkün 
olmakta. Şirketlerin ücretleri bu 
kaynaklardan karşılanıyor. Özel 
şirketlerin ulaşım sektöründeki 
gerekliliğini ele alalım şimdi, 

Erhan Öncü: Ulaşım hakkı, 
kentlilerin tüm haklarını 
birbirine yapıştıran bir harçtır

“Ulaşım sorununda görünen değil görünmeyen nedenlere odaklanmamız gerekiyor”
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bunun bütün dünyada olduğunu 
söylemeliyim. Zaten ulaşım 
hizmeti 1800’lü yıllarda ilk olarak 
özel şirketler üzerinden ortaya 
çıkıyor. Hızla yaygınlaşmasıyla 
şirketler arası mücadele, şiddet gibi 
sorunlar çıkınca kamulaştırmalar 
başlıyor. Serbest iken regülasyona 
uğruyor ama bir süre sonra bunun 
sakıncaları görününce tekrar 
denetimli özel sektöre veriliyor. 
Süreç böyle bir döngüye giriyor. 
Bizde kamu yatırımları yetersiz 
olduğu için özel sektörden yardım 
bekleniyor. Parası olanlar otobüs, 
minibüs alarak işletmeye başlıyor. 
Bir süre sonra sayı kısıtlaması 
getiriliyor trafik sıkışıklığı yarattığı 
iddiasıyla. Aslında trafik sorunu 
bu araçlardan değil otomobillerden 
kaynaklı olmasına rağmen asıl amacın 
sektöre ilk girenlerin kendi karlarını 
koruma istekleri olduğu görülmektedir. 
Oligopol bir piyasa oluşturularak yeni 
girişler önleniyor. Hem kazançları 
artıyor hem de plaka rantı oluşuyor. 
Günümüzde taksi, minibüs, otobüs 
plaka değerinin, araç değerinden on 
kat fazla olduğunu görüyoruz. 

Bu sektörde çalışan işçilerin 
güvencesiz ve zor şartlarda, 
uzun saatler boyu çalıştırıldığı 
görülmektedir. Acil düzenleme 
gerekmektedir. Asıl sorun özel sektörün 
olması değil hizmet standartlarının 
olmamasıdır. 

ABD’de okul servisleri özel 
şirketler tarafından işletilmektedir 
ama parası kamu kaynaklarından 
karşılanmaktadır. Dolayısıyla bedava 
taşımacılık vardır. Bizde ise İstanbul 
örneğinde görüldüğü gibi belediyenin 
taksileri düzenlemeye bile gücü 
yetmemektedir. Seçilmiş yöneticilerin 
etkisizleştirildiğini, seçmenin iradesinin 
engellendiğini görmekteyiz.

Kentlerde yaşama, oturma 
hakkı olduğu gibi ulaşım da bir 
haktır

Kent hakkı olarak ulaşım konusuna 
gelirsek, insanların kentlerde yaşama, 
oturma hakkı olduğu gibi ulaşım 
da bir haktır. Bütün bu haklara 
erişimini de ulaşım hakkı üzerinden 
sağlayabilirsiniz. İşe, okula, hastaneye, 
kültürel aktivitelere makul fiyatla 
ve güvenle gidilebilmesi bakımından 
ulaşım hakkı öne çıkmakta. Tüm 
haklardan yararlanabilmenin bir 
harcıdır adeta ulaşım hakkı. Kenti kent 
yapan erişim yani ulaşım hakkıdır. 
Yoksa yaya mesafesiyle sınırlanan 
bir yerleşim boyutundan çıkılamaz. 
Ulaşım hakkı, kentlilerin tüm haklarını 
birbirine yapıştıran bir harçtır 
dolayısıyla. 

Kamusal ulaşımı, bir kentsel hak olarak kabul edebiliriz. Bu bakımdan herkes için ücretsiz kamusal 
ulaşım sağlanmasının öne sürülebilecek bir sav olduğunu düşünüyoruz. Bu yazıda da ücretsiz kent içi 
ulaşımın kısa-orta ve uzun erim bakımından ne tür yarar ve anlam üretebileceği üzerinde durduk.

Ücretsiz ulaşım mümkün

Ücretsiz ulaşım ne tür yarar ve 
anlam üretir?

İklim değişikliği ve ekolojik 
bakımdan: Enerji kullanımında 
tasarruf sağlar. Bu tasarruf, 
yenilenebilir enerjiyle çalışan 
özel araçlar için bile anlamlı 
bir tasarruf olacaktır. Kent içi 
hava temizliği üzerindeki etkisi, 
özel araçla ulaşıma ciddi bir 
alternatif sağlandığından trafiğe 
çıkan özel araç sayısında azalma 
sağlayabilir ve böylece karbon 
emisyonlarının azaltılmasında/ 
tasarrufunda ilerleme sağlanmış 
olur. Ayrıca otomobile göre 
tasarlanan kentin kamusal ulaşım 
sistemlerinin ağlaşmasına göre 
tasarlanabilmesi ve daha çok 
yeşil alan sağlanabilmesine olana 
sağlar, yaya ve bisikletli ulaşımını 
özendireceği için diğer ulaşım 
türlerinin otomobilin yarattığı 
risklerden arındırılmasını sağlar.

Ekonomik bakımdan: Bireylerin/ 
ailelerin bütçeleri bakımından, bir 
harcama kaleminin küçülmesine 
neden olacağı için özellikle en zor 
ekonomik durumdakilere ciddi bir 
parasal destek sağlamış olur. Ancak 
bu destek herkese eşit bir biçimde 
sunulduğundan sosyal yardım 
almaktaki gibi statü kaybına/ 
çekinceye vb. neden olmadan 
bunu sağlamış olacaktır. Bunun bir 
anlamda dar gelirli gruplara yönelik 
örtük ama eşitleyici bir gelir 
transferi olacağını da düşünebiliriz.
Kentsel rantın izlenmesine 
destek

Yerel yönetim bütçesinin 
finansman dengeleri bakımından: 
Ülke ölçeğinde, özel araçlar için ve 
buna bağlı olarak ülkenin karayolu 
ulaşım altyapısının kapasitesi ve 
gereksinimleri bakımından daha 
az yatırım yapılmasına neden 
olacağı için ülkesel olarak giderek 
daha tasarruflu bir harcama/
tasarruf düzeni sağlanabilir; böylece 
ulusal kaynakların daha gerekli 
yerlerde kullanılabilmesi olanağı 
teorik olarak artar. Uzun erimde 

ise ekoloji/ insan sağlığı/ iklim 
değişikliğini tersine çevirmek 
için uygulanacak programlar, 
yatırımların-üretimin çeşitlenmesi 
ve ekolojik olarak daha sağlıklı/ 
risksiz alanlarda geliştirilmesi vb. 
gibi açılardan sağlanacak (şimdiden 
hesaplanması teknik olarak zor 
olabilecek) kazanımlar, kent içi 
ulaşım maliyetlerinin kamusal 
olarak sağlanması için yapılacak 
harcamalardan/ sübvansiyondan 
çok daha büyük olacaktır.

Kamusal (yerel) bütçeden 
kentin özel araçlara göre 
geliştirilmesi gereken altılısındaki 
harcamalarda; yol genişlikleri, 
kavşaklar, tüneller, köprüler, 
viyadükler vb. önemli bir tasarruf 
sağlanabilir ve bu tasarruf, 
kamusal ulaşımın finansmanında 
kullanılabilecek bir olanak 
sağlar. Kamusal bütçelerin 
düzenlenmesinde orta ve orta 
alt kesimlerin ulaşım ihtiyacının 
desteklenebilmesi için gereken 
kaynakların, belediye vergileri ve 
diğer uygulamalarla kentin varlıklı/ 
emlak sahibi veya herhangi bir 
nedenle üst gelir gruplarının daha 
çok kentin çıkarları için ödeme 
yapmasına göre düzenlenen bir 
politikayla gerçekleştirilmesi 
sağlanabilir. Bu, kentteki gelir 
dağılımın uçurumlaşmasına karşı 
bir politika veya gelir dağılımı 
stratejisi olarak düşünülebilir. 
Böylece kentsel rantın/ spekülatif 
emlak-toprak rantının daha 
sıkı bir biçimde izlenmesi ve 
vergilendirilmesi, ayrıca kentsel 
bir kaynak artışı ve spekülatif 
arayışları/ davranışlarına daraltıcı 
bir etki de sağlanacaktır.
Kentin toplumsal yaşamı daha 
uyumlu ve dayanışmacı bir 
yapıya evrilebilir

Sosyal etkileri bakımından: Kişi 
bütçesinden kalkan ulaşım yükü, 
geçime destek olarak bir anlamda 
toplumsal adalete katkıda bulunur. 
Kentteki adalet, dayanışma, gelir 
dağılımın uçurumlaşmasının 
azaltılması vb. gibi etkileri nedeniyle 
eşitlik doğrultusundaki duyarlıklar 
üzerinde onarıcı etkisi olacaktır, 
kentin toplumsal yaşamı, böylece 
daha uyumlu ve daha dayanışmacı 
bir yapıya doğru evrilebilir.

Kent içi ulaşımın ücretsiz 
olması, toplumsal bakımdan da 
kentlilerin birbiriyle daha çok 
karşılaşması ve etkileşmesi için 
daha çok fırsat yaratacaktır. Kent 
kamusal yaşamının canlanması, 
kentin karar alma davranışı ve 
yapısında, bu nedenle yapılacak 
tartışmaların da yardımıyla, 
demokrasiye doğru bir ilerleme 
sağlanacaktır.
Tarihsel kent bölgelerinin 
korunması fırsatı

Kent bütünü ve kentsel 
planlama ve kentsel tasarım 
bakımından: Kent makro formu, 
özel araçlara göre saçaklanana 
bir yapıdan, kamusal ulaşımın 
ayrıntılanmasından doğacak bir 
yapıda daha derişik ve kentin 
işleyişi bakımından daha enerji 
tasarruflu bir şemaya sahip 
olabilmesi mümkün olacaktır. 
Kenti algılanması ve imgesinin 
oluşmasında otomobilin hızı ve 
ritmi, yerini kamu taşımacılığı, 
bisikletlilik ve yayalık ritmine 
ve hızına bırakacağı için kentsel 
mekanların görülmesi/ algılanması/ 
değerlendirilmesi ve tarihsel 
kent bölgelerinin bütünüyle 
yayalaştırılabilmesi ve korunması 
gibi fırsatlar yaratılmış olacaktır. 
Böylece kentlerin gerek açık 
mekanların düzenlenmesinde 
gerek yapıların mimari özellikleri, 
daha güçlü bir özenle iyileşmeye 
doğru bir ilerlemesi sağlanacaktır.
Sosyal demokrat veya sol 
partiler için politik olanak

Bu tür bir kamusal finansman 
ve bütçe stratejisi, özellikle kentin 
yoksul ve orta kesimlerinden 
oy talep eden sosyal demokrat 
veya sol partiler için son derece 
rasyonel ve politik olarak da 
anlamlı bir olanak sağlayacaktır. 
Kentler/ kent yönetimleri 
bütünüyle neo-liberal bir mantık 
tarafından kuşatılırmış ve ele 
geçirilmiş olduğundan, ücretsiz 
ulaşım önerisi düşünülemez/ akla 
uygun olmayan veya saçma bir 
düşünce olarak etiketlendirilmeye 
çalışılacaktır. Bu stratejinin 
ve finansman tekniklerinin 
geliştirilmesine katılımcı süreçler 
ve bunların iyi işlemesi son derece 
önemlidir. 

AKIN ATAUZ
Şehir Plancısı

KENT SAKİNİ
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Bisikleti arkadaş bellemek

İlk gençliğimi Bursa’nın dağlarında trekking 
yaparak, ormanlarda yol bulmaya, kanyonları 

geçmeye çalışarak geçirdim. Doğanın kucağında 
değilsem şehirdeydim; sabahın en kör saatlerinde, 
bir bisiklet tepesinde koca bir şehri sokak 
sokak arşınlayıp durmaktan kendini alamayan, 
bu yüzden okula sürekli ya geç kalan ya da 
koşturarak yetişen bir gezentiydim yıllar boyu.

İnsan kendi kendine keşfetmiyor bu ‘kötü’ 
alışkanlıkları. Mutlaka bir mentor gerekiyor; ilk 
kısım için mentorum bir öğretmendi. Asır devirmiş 
bir erkek lisesinde okuyordum ve bir beden eğitimi 
öğretmeninden beklenen şey, asırlık geleneklere 
uygun bir disiplin yaratmasıydı. Rahat- hazır ol. 
Kendisi 2000 kişiye bu komutları öğretmekle 
yetinmek yerine trekking, dağcılık gibi yeni kapılar 
açmayı seçti. Çok da başarılı oldu. Hala verdiği 
‘zehir’le yaşıyorum.

İkinci mentorumun ise kucağına doğdum. 
Benden 8 yaş büyük bir bisiklet delisinin 
kardeşiydim ve evde sürmeye hazır, derli toplu 
bir bisiklet görmek neredeyse imkansızdı. Bahçeli 
bir evde büyümenin de rahatlığı ile o bisikletler 
sık sık bin parçaya ayrılıp bahçeye yayılır, sürekli 
temizlenir, bakılır, bir yerleri değiştirilirdi. Benim 
görevimse daha çok ‘onu getir’, ‘bunu tut’ şeklinde 
bir çıraklıktı ama hakkını vereyim; ustam bilgisini 
paylaşma konusunda fazlası ile cömertti. Hangi 
parça ne işe yarar, hangi sistem nasıl çalışır 
gibi konuları daha ben ilkokul çağlarındayken 
bitirmiştik sanırım. Sonrası yavaş yavaş zerk edilen 
bir zehrin yaptığından farksız. Çocuklukta yaşanan 
bu karşılaşma, yararlı ve düzeyli bir ilişkiye döndü 
zamanla. Önce bizim sokak, sonra yukarı cadde, 
sonra yan mahalle derken genişleyen rota, abim 
hayatını başka bir şehre taşıdığında -bana bıraktığı 
mirasın hakkını verircesine- şehrin bütün sokaklarına 
yayılan ve saatler süren turlara dönüştü.

Üniversite için 2000’lerin başında yerleştiğim 
Ankara bana böyle imkanlar tanımıyordu. Yabancı 
bir şehre alışmaya çalışmanın verdiği bir kısıtlılık 
hali de vardı elbette ancak öğrenci şartlarında bazı 
eski alışkanlıkları mecburen arkamda bırakmak 
gerekiyordu. Kaldığım yurtta bırakın bisiklet 
koyacak bir yeri, kendime ait bir alan bulmak bile 
imkansız olduğundan bisikleti arkamda bıraktım. 
Yaz aylarında eve döndüğümde yaşanacak bir 
özgürlüktü artık bisiklet sürmek.

Yıllar geçtikçe Ankara’yı tanıdım, alıştım ve 
sevdim. Hayat beni bu kentte bir yaşam kurmaya 
itti. Üstelik başka bir bisiklet delisi bulup, kendisi 
ile evlenerek!

Küçüklüğünü ODTÜ lojmanlarında geçiren 
bu adam, özellikle yaz aylarındaki kampüsün 
ıssızlığında bisikleti kendine arkadaş bellemiş ve 
her problemi kendisi gidermeye mecbur kalmıştı. 
Bazı mecburiyetler zamanla meraka dönüşür 

ya, işte onun merakının kökleri de ODTÜ’nün 
ormanlarına kadar gidiyordu.

Bu merakları sessizce içimizde saklıyorduk. 
Bambaşka işlerden hayatını kazanan, plazalarda 
çalışan beyaz yakalılardık. Toplantı ‘set’ ediyor, 
kurumsal mailler atıyorduk. Bütün bir sene 
çalışıp arada tatile falan kaçmaya çalışıyorduk. 

Bir gün, bana bisiklet kullanmayı öğreten, 
bahçe kenarındaki ‘bisiklet atölyesi’nde çıraklık 
yaptıran o deli adam -abim-, başka bir fitil 
ateşledi. Neden bisikletçi açmıyorduk ki?

3 ay sonra, işlerimizden istifa ettik. 
Birimiz yetmez, ikimiz de.
Dükkanın yeri belliydi: Ayrancı. Hem 

bekarlığımızın hem evli yıllarımızın ev sahibi, 
dükkanımızın da tek lokasyonu olabilirdi tabi ki. 

Şimdi neredeyse iki seneyi devirmiş bu 
yolculuğumuzda tam da hayal ettiğimiz gibi 
pek çok kişi ile tanıştık, pek çok şey öğrendik. 
Bisikletle bu kadar haşır neşir olmuş bir sürü 
insan gibi biz de bisiklet kültürüne ve bisikletin 
hayatlarımızdaki yerine dair pek çok fikir 
sahibiydik. Ancak, galiba sadece bir bisiklet 
dükkanı açtığınızda farkına varabileceğiniz bir 
sürü başka şey öğrendiğimizi de itiraf etmeliyim.

Bu iki yılda; bisiklet denen icadın, sadece 
bizim için değil, belli bir jenerasyonun tümü 
için bir keşif ya da daha net bir şekilde özgürlük 
aracı olduğunu öğrendik. Büyük bir kalabalık 
bu duyguya tutunmuş ve bisikleti bu nedenle 
vazgeçilmezi yapmıştı. 

Birçok kullanıcının ise; her gün genişleyip 
daha da sert ve acımasız hale gelen şehirlerde 
bisiklet sürmekten korktuğunu gördük. 
Bisikletleri arabaya yükleyip, şehrin çeperlerine 
1-2 saat yolculuk yapma pahasına bisikletle 
ilişkisini devam ettirmeye çabaladıklarını 
öğrendik. Dükkanda en sık duyduğumuz soru 
“bisiklet kullanmaya nereye gidebiliriz?” oldu.

Ebeveyn olanların çocuklarına bisiklet alırken 
gözlerinin nasıl parladığını öğrendik, kendi 
anılarını düşünüyor, çocuklarının da bunu 
yaşayacaklarını sanıyorlardı çoğunlukla. Oysa 
çocukların gözleri ebeveyni ile aynı nedenlerden, 
aynı şekilde parlamıyordu. Onlar için bisiklet 
kullanmanın bizdeki gibi bir heyecana karşılık 
gelmediğini; bisiklet kullanmanın sadece küçük 
parkların küçük parkurlarında birkaç tur atmak 

anlamına geldiğini gördük. 
Şehirlerarası yolda bisiklet sürmenin bizim 

ülkemizde yaşayanlar için bir korku filmi 
olduğunu gördük. Yalnız değildik. Bazen 
dikkatsizlikten, bazen sadece zevkine çok yakından 
geçen tırların rüzgarıyla yoldan savrulan, çalınan 
havalı kornalar ile bir süre sağırlık yaşayan, kaza 
geçiren bisikletçilerin anılarını dinledik. Herkes bu 
anılardan yola çıkarak bir sürü ihtimali üretiyor, 
korkularını canlı tutuyordu. 

Örneğin ücra bir kasabada tecavüze uğrayıp 
öldürülmek bizim ülkede akla gelen ihtimallerde 
ilk sıralardaydı. Oysa Avrupa’dan gelen turcuların 
bunu bir ihtimal olarak bile akıllarına getirmediğini 
gördük. Bir bisiklet ve biraz kamp malzemesi ile 
çıktıkları yolda sadece üstlerine yük olmuş yaşam 
biçimlerinden kaçıyor, kendilerini arıyorlardı. 
Kısacası bazı korkuların insanın kendisi ile değil, 
coğrafyayla alakası olduğunu öğrendik. 

Yine aynı coğrafyanın, bir jenarasyonun 
hayatından bisikleti -dolayısıyla taşıdığı 
anlamları- nasıl çaldığını öğrendik. Bizden bir-iki 
jenarasyon öncesinde bisikletin bir “oyuncak” gibi 
görüldüğünü öğrendik. Yetişkin erkekler için acilen 
terk edilmesi gereken çocukluk eğlencesi, kadınlar 
için ise bazen ayıp, bazen günah ama kesinlikle 
gereksiz bir nesne. Bu görüşlerin hala kırıntılarını 
görmenin mümkün olduğunu ama yine de bazı 
şeylerin de iyi yönde değişebileceğini gördük.

Dükkanı açarken; naif, kendi halinde bir 
dükkancık sahibi olma hayali ile yola çıkmıştık. 
Güzel bisikletler satacaktık, tamirini, bakımını 
yapacak, güzel insanlar ile tanışıp bisiklet 
üzerine konuşacaktık. Daha çok kendimizi 
tatmin etmekle alakalıydı her şey. Yeni bisiklet 
teknolojilerini ya da dişli kombinasyonlarını 
konuşacağımızı sandığımız yolculukta anladık ki 
daha ağır bir sorumluluğumuz var. 

Sabahları çevre yolunda antrenman yapan 
bisikletçilere denk gelmişsinizdir. Bütün diğer 
şeylerin yanında bisikleti spor olarak ele alan 
düzenli kullanıcılar. Çok kıymetliler ama ne 
kadar değerli olursa olsunlar bisiklet kültürünü 
tek başlarına sırtlamalarını beklemek onlar 
için de haksızlık. Bisiklet olabildiğince geniş 
ve olabildiğince farklı bir kullanım alanına 
kavuştuğunda, bu kültür yayıldığında bazı 
şeylerin değişeceğini görüyoruz.

NİLGÜN 
ACUN DEDE
@neuratica

İKİ TEKER
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AYRANCI ANNELERİ

Hande Yeşilbaş

ayrancianneleri@gmail.com

@asagiayranci_anneleri_komsu

Ayrancı’da bir süredir 7-10 yaş grubu 
çocuklar ve anneleri olarak biraraya 

gelmeye, çocuklar için birlikte zaman geçirme 
ve üretme üzerine çeşitli etkinlikler yapmaya 
başladık. Sosyal medyada @asagiayranci_
anneleri_komsu  adresinden haberleştiğimiz 
6 anne ile başlayan grubumuzun çalışmalarını 
şimdi Çankaya Kent Konseyi Ayrancı Semt 
Meclisi ve Çankaya Belediyesi ile sürdürüyoruz.

Ayrancı’da, içinde yaşadığımız bir mahalle 
kültürü var. Bunu her yerde hissetmeniz 
mümkün. İşte biz bu mahalle kültüründen yola 
çıkarak, komşularımızla birlikte çocuklarımız 
için kitabı ve okumayı temel alan etkinlikler 
organize etmeye karar verdik. 

İlk durağımız, bize hem destek hem de 
moral veren yazanlar sokağındaki Ada Kitap 
Kahve ve Aslı Abdik oldu. Aslı hanım bizim 
hayallerimizi duyduğunda bize ilk önerisi 
çocuk kitapları yazarı ve de çocuklarla 
etkinlikler yapan yazar Gaye Dinçel oldu. 
Onunla ilk etkinliğimizi 15 Ekim’de Ada Kitap 
Kahve’de gerçekleştirdik. Gaye Dinçel ile 
çocuklar bir araya geldi ve onun kitaplarındaki 
öykü kahramanlarından yola çıkarak, kendi 
hayallerindeki kitap için kapak tasarımları 
yaptılar. Çocuklar kitaplarla dolu bir ortamda, 
kitapları inceleyerek ve gözlemleyerek, kendi 
tasarımlarını oluşturdular.

Bu etkinlikten aldığımız enerjiyle 
çalışmalarını izlediğimiz Ayrancı Semt Meclisi 

ile bağlantı kurduk. Ayrancı Anneleri artık 
semt meclisine taşındı ve çalışmalarını burada 
sürdürüyor. İkinci çalışmamız 26 Kasım 
Cumartesi günü Ayrancı Semt Meclisimizin 
bünyesinde, Çankaya Belediyesi Ayrancı Bahar 
Evi’nde gerçekleştirdi. Yazar Gaye Dinçel 
çocuklarla yeniden bir araya geldiğinde, bu 
defa katılımcılar farklı bakış açılarıyla kendi 
kahramanlarını tasarladılar ve yorumladılar. 

Ayrancı anneleri olarak 5-10 yaş grubundaki 
çocuklarımız için biraraya geliyoruz. İstiyoruz 
ki, onlar da kitaplarla tanışsınlar, kitaplarla 
dostluklarını pekiştirsinler, kitapların bize 
sunduğu o muhteşem hayal dünyasında kendi 
yaratıcılıklarını geliştirsinler. 

Siz de bu çevrelerde iseniz çocuklarımızı 
biraraya getirmek için, yaşadığımız mahalle 
kültürünü onlarla da tanıştırmak için, kitapların 
o gizemli dünyasını keşfetmek için, çocukların 
mahalle arkadaşlığını geliştirmelerine fırsat 
tanımak için buluşalım. Yeni etkinlikleri 
birlikte düşünelim, konuşalım, tasarlayalım.

Ayrancı anneleriyle “çocuk ve kitap”
HANDE 
YEŞİLBAŞ
@handeyesilbas

AYRANCI ANNELERİ
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Turan Erol: Türk resim ve sanat 
yazınının duayeni

1960’ların başında Ankara, Aşağı Ayrancı’da yaşamaya 
karar veren Turan Erol, üç kızı ve eşi ile Meneviş Sokağında 
Milli Kütüphane Evlerinde oturdu. Erol, bu dönemde 
sanatçı, yazar ve mimarlardan oluşan ve kısa sürede köklü 
dostlukların filizleneceği bir arkadaş çevresinin de içindeydi.

1927 yılında Muğla’nın Milas ilçesinde 
doğan Türk resim ve sanat yazınının 

duayenlerinden Turan Erol, 29 Ekim günü 
95 yaşına girdi. 1944 yılında yetenek sınavını 
kazanarak girdiği İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi’nin resim bölümünü 1951 
yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nden 
mezun olarak tamamladı. İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’nun en yakın öğrencisi ve 
dostuydu. Mezuniyetinin ardından Diyarbakır 
Ziya Gökalp Lisesi’nde sekiz yıl sürecek bir 
öğretmenlik dönemi geçirdi. 1960’ların başında 
Ankara, Aşağı Ayrancı’da yaşamaya karar verdi. 
Meneviş Sokağı Milli Kütüphane Evleri  B-1/2 
Aşağı Ayrancı adresindeki arka tarafında küçük 
bahçesi olan bu evde önce kiracı olarak bir 
müddet sonra satın alarak üç kızı ve eşi ile 
burada oturdular. Kızları bu evde yetişti. 22 yıl 
sonra buradan taşındılar. 

Bu dönemde Bilge Karasu, Nezihe Meriç, 
Fikret Otyam, Orhan Peker, Refik Epikman, 
Cemal Bingöl, İlhan Berk, Cahit Külebi, 
Ruhi Su, Selçuk Milar gibi sanatçı, yazar ve 
mimarlardan oluşan ve kısa sürede köklü 
dostlukların filizleneceği bir arkadaş çevresinin 
de içindeydi.  

Bu arkadaşlıklara ait mektupların bir 
kısmı Gözlerinden Öperim - Turan Erol’a 
Mektuplar ismi ile kitaplaştırılmıştır. Kitapta 
Turan Erol’a yazılmış Bedri Rahmi’den Bilge 
Karasu’ya, Orhan Peker’den Avni Arbaş’a, 

Nedim Günsür’den Neşet Günal’a ve daha 
birçok sanatçıdan gelen mektuplar yer 
almaktadır. 

Çoğunun son cümlesi ‘gözlerinden öperim’ 
olan bu mektuplar, özellikle Türk sanat 
ve kültür ortamında 1950-1970 arasında 
D Grubu, Müstakiller, Yeniler Grubu, 
On’lar Grubu, şiirde İkinci Yeni akımı 
gibi, gruplaşmaların, yerellik-evrensellik 
tartışmalarının, sanat, edebiyat ve politikada 

yenilikçi-toplumcu düşüncelerin, Doğu-Batı 
kutuplaşmalarının gündeme geldiği hareketli 
bir döneme rastlıyor. Bu hareketli dönemde 
Meneviş Sokağı’ndaki bu evde Ruhi Su’nun 
türküler söylediği nice gecelerin yaşandığını, 
Bedri Rahmi’nin “Gauguin Kızım“ diye sevdiği 
kızı sevgili arkadaşım Zuhra Erol Yıldız’dan 
dinlemiştim.

 Bu yıllardaki en büyük tutkusu kent 
gözlemciliği yaparak Altındağ gecekondu 
bölgesini resmetmekti. 1970 ve 1980’li 
yılları Bodrum, Milas ve tekne kaburgaları 
resimleri dönemiydi. 1980’li yıllar aynı 
zamanda Turan Erol için Bozkır Ekolü yıllarıydı. 
Hüzünlü, sessiz Orta Anadolu’yu konu edinen 
resimler bu dönemdedir. 1990’lar ve 2000’ler 
Ankara Konya asfaltından kent gözlemciliğine 
devam ettiği ve Ara Güler fotoğraflarından 
esinlenerek ortaya koyduğu çarpıcı Ağrı Dağı 
resimleri dönemidir. 

1990 yılında emekli olduktan sonra Ankara, 
Bodrum ve Kuzguncuk İstanbul’da sanat 
çalışmalarına devam eden Turan Erol, her 
zaman entelektüel bir sanatçı olmuştur. Kendi 
kuşağı ya da  yetiştirdiği kuşağın insanları 
ile çalışmaktan hiç yorulmamış bir sanat ve 
düşün adamıdır. Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi, o zamanki adıyla Basın Yayın Yüksek 
Okulu’ndaki akademisyenliği sırasında Şenol 
ağabeyimin de en sevdiği profesörü olmuştur 
ve her zaman genç sanatçıları yakından takip 
etmiş ve onlar için sergiler organize etmekten 
heyecan duymuştur. Öğrencisi ve iş arkadaşı 
akademisyen Ferhat Özgür onun için, “Turan 
Hoca davet edildiği konferanslara, sempozyumlara 
ve panellere sınavlara hazırlanır gibi hazırlanmış 
bir öğrenci, dayanışmadan ve omuz omuza 
olmaktan mutluluk duymuş vefakâr bir dost, 
beğeni yönünden olumsuz değil ama zor bir kişilik, 
yaşlılığı oynamaktansa onu yaşamayı kabullenmiş 
bir bilge, medyatik olmaktan uzak durmuş, 
Anadolu türkülerine vurgun, üretken bir sanatçı 
olageldi” demiştir. İlhan Berk ise “Turan Erol 
beyazı karıyor. Kendi beyazını. Önünde bir göğün” 
diyor bir şiirinde. 

Bilge Karasu bir şiirinde, “Denize baktı gene / 
Gene toprağa / Çiçeğe baktı” diyor. Diğerindeyse, 
“Aynaya bakılarak yapılmış bir Turan resmiydi 
bu. Tükenmez gençliğinde donmuş bir resim, 
şimdi”. Metin Altıok, “İyi ressam, iyi şair/Ve bir 
çevirmendir o/Sözcükleri renklere/Renkleri de/
Sözcüklere çevirir” … Ve Ruhi Su bir şiirine 
İnsan ve Emek başlığı atmış ve yazmış; 

“Benim memleketimde bugün
Kırk elli bin liradır
Resmin metrekaresi
Ve dillere destandır canım
Turan Erol beyazıyla Bodrum’un mavisi.”

SEVAL 
NURAY 
BAŞGÜL
@bseval

ŞEHİR-KÜLTÜR

Oran’da şimdiki oturduğu evde

2016 yılında 90. yaş günü için çekilen fotoğraf 
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Hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu 
da, “Kuru gürültüye pabuç 
bırakmayan, aklını, yüreğini, 
çoluğunu çocuğunu, paletini, 
fırçasını başına devşiren sayılı 
aydınlarımızdan biridir, Turan 
Erol” diye yazmıştır. Sanata, 
edebiyata sadece resimleriyle 
değil, yazıları ve kitaplarıyla da 
katkıda bulunmuş bir ressam olan 
Turan Erol Cer Modern’in de fikir 
babasıdır.

Meneviş Sokağı'ndaki evlerinin bahçesinde eşi Türkan Erol ile

“Sanatçı her an yeni bir 
şey yapamayabilir, her an 
değişemeyebilir. Değişme isteği belli 
bir doygunluk noktasına varıldığında 
kendiliğinden gelir. Bu noktaya kadar 
sanatçı iki şey yapar: Ya bulduğu/
yakaladığı bir olgunluğu sürdürür ya 
da geçmiş yapıtlarına dönerek onlara 
tekrar el atar, ilerletir” diyen Turan 
Erol’u derin saygı ve sevgilerimle 
selamlıyorum.

Yaklaşık 50 yıl önce Ressam Eşref Üren ile Meneviş Sokağı›ndaki evinde

Turan Erol Sanat 
Atölyesi açıldı

Çankaya Belediyesi, Doğan 
Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi 
içerisinde hizmet verecek ve 
ressam Turan Erol'un adını 
taşıyan güzel sanatlara hazırlık 
atölyesini Hocaların Hocası Turan 
Erol, ailesi ve öğrencilerinin 
katıldığı törenle hizmete açtı.

“Turan Erol Sanat Atölyesi’’ 
güzel sanatlar liseleri ve 
üniversitelerin güzel sanatlar 
fakültelerine öğrencileri 
ücretsiz olarak hazırlayacak. 
Başkentli öğrenciler yeni 
atölyede, üniversitelerin yetenek 
sınavlarına hazırlık kurslarını 
ve dijital sanatlar alanlarındaki 
dersleri uzman eğitmenler ve 
sanatçılardan alacaklar.

Açılışta konuşan Çankaya 
Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 
Çankaya Belediyesi olarak 
ilklere ve örnek projelere imza 
atmaya devam ettiklerini söyledi. 
Usta ressam ve devlet sanatçısı 
Turan Erol'un ismini yaşatacak 

böylesine anlamlı bir projeyi 
hayata geçirmenin gururunu 
yaşadıklarını kaydeden Başkan 
Taşdelen, "Hocaların hocası Turan 
hocamızın ismini taşıyan sanat 
atölyemiz ile Doğan Taşdelen Çağdaş 
Sanatlar Merkezimiz önemli bir 
değer daha kazanmış oldu. Atölye ile 
birlikte Çağdaş Sanatlar Merkezimiz 
sadece bir sanat galeri olmaktan 
çıkarak, sanat üreten bir yapıya 
kavuştu. Bu atölye ile öğrencilerimiz 
tıpkı Çankaya Akademi’de olduğu 
gibi ücretsiz olarak güzel sanatlar 
liseleri ve üniversitelerin güzel 
sanatlar fakültelerinin sınavlarına 
hazırlanacak. Konusunda uzman 
eğitmenlerimiz ve davet edeceğimiz 
sanatçılarla birlikte öğrencilerimiz 
sanatla dolu bir yıl geçirerek 
sınavlara girecekler" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından 
Turan Erol ve ailesi ile birlikte 
atölyenin açılışını yapan 
Başkan Taşdelen, yeni merkezi 
sanatseverlerle birlikte gezdi.

Çankaya Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeye daha imza attı. 
Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde hizmet 
verecek “Turan Erol Sanat Atölyesi’’ güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin 
güzel sanatlar fakültelerine öğrencileri ücretsiz olarak hazırlayacak.
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Sokak ağaçları, meskûn alanlarda,  kaldırım 
üzerinde binalara ve/veya bordüre yakın 

büyüyen ağaçlardır. Sokak ağaçları, herkesin 
eşit kullanım hakkının olduğu kamusal 
alanlardaki yol kenarlarında büyüyen 
ve yönetiminden birincil olarak kamu 
kurumlarının sorumlu olduğu ağaçlar olarak  
tanımlanmıştır.

Kentlerin insan sağlığı açısından yaşanabilir 
mekânlar olarak belirlenmesinde yeşil alanların 
ve bu alanların en önemli elemanlarından 
olan ağaçların katkısı büyüktür. Ağaçların 
çevresel, sosyal ve ekonomik  faydaları vardır. 
Sokak ağaçlarının faydalarını algılayan yerel 
topluluklar ve/veya sivil toplum kuruluşları 
sokak ağaçlarının korunması ve yönetimi 
konularıyla ilgilenmeye başlamışlardır. 
Kentleşmenin hızlanmasıyla ve insanın doğaya 
müdahale etmesiyle beraber artan nüfus ve 
otomobil sayısıyla olumsuz etkilenen sokak 
ağaçları, kentsel dönüşüm süreciyle birlikte 
yok olmaktadır. Olgun sokak ağaçlarının 
kesilmesi ve yerlerine yeni ağaçların dikilmesini 
engelleyen mevzuat düzenlemeleri sonucunda 
kapımızdaki doğayı da kaybetmekteyiz. Sokak 
ağacının bulunduğu toprak alanın yenilenen 
kaldırım çalışmaları ile azalması,  sokak 
ağaçlarına ilişkin izleme ve yaptırımların 
sınırlı olması var olan sorunların daha da çok 
büyümesine neden olmaktadır. 

Sokak ağaçlarının varlığı iklim değişikliğine 
uyumda bir altyapı hizmeti sağlıyor…

Kentsel dönüşüm süreci içinde ağaç sayısının 
azalması, mahalle düzeyinde kamusal yeşil 
alanların arttırılamaması ve artan betonlaşmanın 
yarattığı ısı adası etkisi daha da hissedilir 
olmaktadır.  Özellikle sokak ağaçlarının sağladığı 
kanopi sürekliliği ile oluşan ağ, iklim dirençli 
yerleşimler için altyapı sisteminin önemli bir 
bileşeni haline gelmektedir. Sokak ağaçlarının 
oluşturduğu gölge örtü enerji tasarrufuna ortam 
hazırladığı gibi, yapraklarından buharlaşan 
su, ortamı soğutmaktadır. Yağmur suyunu 
tutan köklerin suyun akışını yavaşlatarak 
taşkını geciktirici işlevi suyun akiferlere 
kalitesini iyileştirerek süzülmesini sağlaması 
ve su döngüsünün tamamlanmasındaki rolü, 
yapraklarının karbondioksit emilimi sağlayarak 
hava kalitesine olumlu etkisi, sokak  ağaçları 
ağının kentin altyapı sistemine katkıları olarak 
sıralanabilir. 

Kentlerin iklim değişikliğinin tahmin 
edilemeyen aşırı sıcaklık ve yağış koşullarına 
uyumlu altyapı sisteminin geliştirilmesinde 
yeşil altyapı gibi doğa tabanlı çözümler 
içinde sokak ağaçları ağının sağlayacağı yarar 

önemsenmektedir. Özellikle iklim değişikliğine 
uyum kapasitesi değerlendirmeleri içinde 
kamusal yeşil alanlar ve kanopi sürekliliği 
oluşturan sokak ağaçları ağı öne çıkmaktadır. 

Çankaya Belediyesi sınırları içinde eski 
mahallelerde yaşanan kentsel dönüşüm 
sokak ağaçları varlığının hızla kaybına neden 
olmaktadır. Özellikle Bahçelievler semti 
bu süreçte sokak ağacı varlığının yarısını 
kaybetmiştir. Semtin ilk konut yerleşiminin 
planını yapan Jansen, Bahçelievler’de 
yaşayanların doğayla iç içe olmasını 
sağlamak üzere konutların içinde bulunduğu 
büyük bahçeler ile mahalle parklarının bir 
bütünlük içinde sürekliliğini sağlamak için 

kaldırım üzerinde ağaçların yer aldığı yeşil 
sokaklar tasarlamıştır. Bu planlama ilkeleri 
doğrultusunda bahçe içinde konutları ile düşük 
yoğunluklu bir yapılaşma olarak gerçekleşen 
konut yaşam alanı, günümüzde artan imar 
hakları nedeniyle parselde dönüşüme uğrayarak 
50.000’in üzerinde nüfusu barındıran bir 
yerleşim alanına dönüşmüştür. Son yirmi 
yılda konut alanlarındaki dönüşüm ve 
semtin çevresindeki kamu kuruluşlarının 
etkisi ile ticari kullanımlar ve faaliyetlerde 
de artış hızlanmıştır. Verilen imar hakları 
ile arka bahçelerdeki yeşil alanlar geçirimsiz 
beton alanlara dönüştürülmektedir. Konut 
bahçelerindeki ağaçların kesilmesi, artan 
araç yoğunluğuna bağlı olarak kaldırım 
genişliklerinin daraltılması, sokaklarda 
kaldırımların düzenlenmesi, ön bahçelerin 
otopark alanlarına dönüştürülmesi, reklam 
panolarının kaldırımlara yerleştirilmesi gibi 
nedenlerle Semtin sokak ağaçları hızla yok 
olmaktadır. 

Bahçelievler Derneği 2019 yılında yaptığı 
çalışmada Bahçelievler, Yukarı Bahçelievler, 
Emek mahallelerinde  2869 ağacın Semtte 
yaşanan kentsel dönüşüm sürecinde kesildiğini 
belgelemiştir. 
Sokak ağaçları için eyleme geçme zamanı

Bahçelievler Derneği Haziran ayından 
bu yana UNDP GEF SGP Fonu Küçük 
Hibeler Programı tarafından desteklenen  
“Kapımdaki Doğa - Sokak Ağaçlarının 
İklim Dirençli Yerleşimler İçin Önemi 
Konusunda Farkındalık Geliştirme 
Projesi’ni” yürütmektedir. Proje Çankaya 

Kapımdaki doğa: Sokak ağaçları
Kentleşmenin hızlanması ve insanın doğaya müdahale etmesiyle beraber artan nüfus ve otomobil 
sayısıyla olumsuz etkilenen sokak ağaçları, kentsel dönüşüm süreciyle birlikte yok olmaktadır. 
Olgun sokak ağaçlarının kesilmesi ve yerlerine yeni ağaçların dikilmesini engelleyen mevzuat 
düzenlemeleri sonucunda kapımızdaki doğayı da kaybediyoruz. Artık eyleme geçme zamanı.

Sokak ağaçları için eyleme geçme zamanı

NİLGÜN 
GÖRER 
TAMER

KAPIMDAKİ DOĞA
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Belediyesi’nin işbirliğinde, Başarsoft  firmasının desteği ve Prof.Dr. 
Nilgün Görer Tamer, Ayça İnci, Mehmet Ayvaz’dan oluşan proje ekibi 
ile gerçekleştirilmektedir. “Kapımdaki Doğa Sokak Ağaçları Projesi” 
Ankara kenti ağaç varlığının sürdürülebilmesi için farkındalık ve 
savunuculuk çalışmalarını içermektedir. Proje çalışmaları kapsamında 
sokak ağaçlarının iklim değişikliğine uyum çalışmaları içindeki önemini 
vurgulayan etkinlikler düzenlenmiştir. Bahçelievler semtinin kimliğini 
oluşturan sokak ağaçlarının sorunları, ağaç varlığının ve kanopi 
sürekliliğinin sağladığı iklim konforunun deneyimlendiği “sokak 
ağaçları farkındalık” yürüyüşü bu etkinliklerden biridir. Ayrıca Proje 
kapsamında Bahçelievler ve Emek mahallerindeki sokak ağaçlarının 
konumu ve fiziksel özelliklerinin kayıt altına alınmasını sağlayan telefon 
yazılımının kullanıldığı vatandaş bilimi uygulaması ile ağaç varlığının 
durumunun izlenmesi çalışmaları kapsamında “sokak ağaçları 
farkındalık atölyesi” gönüllü katılımcılar ile yapılmaktadır. 
Vatandaşlar telefon uygulamasını kullanarak ağaç üzerindeki karekodu 
kullanarak, ağaç için yaptıkları gözlemleri belediyenin ilgili birimine 
iletebilecekler ve mahallelerindeki ağaç varlığının durumu hakkında 
bilgi edinebileceklerdir. Projenin savunuculuk faaliyeti ise iklim 
değişikliğine uyum kapsamında, yeni sokak ağaçlarının dikilmesi, 
var olanların iyileştirilmesi ve korunmasını sağlayan planlar ile 
sokak tasarım kodlarının geliştirilmesi için belediye üzerinde baskı 
oluşturmaktır. Ayrıca benzer endişeleri olan dernekler ve mahalle 
kuruluşlarının işbirliğinde kent ağaç inisiyatifini kurmaktır.

Ayrancı’da garip bir ağaç katliamı daha...
20 Eylül 2022 tarihinde Ayrancı Güz sokağında bulunan Milli Kütüphane 

evlerinin bahçesinde bir ağaç kesimi yaşandı. Ağaç kesiminin yapıldığı sitede 
oturanlar kesime itiraz ettiler ama kesimin izinli yapıldığı, gerekli yerlerden 
kesim izninin alındığı söylenmiş. Bunun üzerine Ankara Orman Bölge 
Müdürlüğü’nü arayarak ihbarda bulunan vatandaşların müdahalesiyle olay 
yerine intikal eden ekiplerce, kesimin izinsiz yapıldığını tespit edildi ve kesimi 
yapanlara para cezası kesilerek diğer kesimlerde engellendi. Kesim gerekçesi 
ise ağaçların güneşi kesmesi ve camlarını kirletmesi olarak ifade ediliyor. Yani 
açıkça ağaçlar kendi işlevlerini yerine getirdikleri için cezalandırılıyor.

Mahalle sakinlerinden Ekin Uşşaklı, “Ağaç kesimini gördüğümüzde 
müdahale ettik, kesim yapmadıklarını ağacı budayacaklarını söylediler. 
Ağaçların güneşi kestiğini ve camları kirlettiğini söylüyorlar. Maalesef, kendi 
yaşam alanımızı bile koruyamıyoruz” diye tepkisini ifade etti.

Ağaçlar gölge yapıyor, kesilsin!

İzinsiz kesimler için Ankara Orman Bölge Müdürlüğü 0312. 296 45 00 veya ALO 181’i arayarak şikayetçi olabilirsiniz.



12 ayrancım SAYI:23   OCAK 2023

Bir görünüp bir kaybolan şekiller: 
Farabi alt geçidi graffitileri

Geçtiğimiz yılın Ekim, Kasım aylarından beri Farabi alt geçidinin duvarlarında 
bir hareketlilik söz konusu. Önce prens figürüne benzeyen çalışma belirdi sonra 
çiçekler güneşler... Belediye çalışanları bir taraftan graffitileri silerken Çankaya’nın 
çeşitli muhitlerindeki apartmanlara belediye izniyle dev resimler çiziliyor.

ZEYNEP 

BÜYÜKYAĞCIOĞLU
@zeynepbeb

KOMŞUNUN KÜLÜ

Adettendir, Türkiye’de duvarlara yazılan 
yazıların, yapılan resimlerin üstü hemencecik 

boyanır. Hani ilkokulda öğretmenlerimiz, “evinin 
salonuna da kağıt atıyor musun?” “yemek masanızı 
da böyle kazıyor musun?” gibi okul malının sana 
ait olmadığını sürekli hatırlatan sorular sorarlardı 
ya… Sokaklarımızın duvarlarının da mülkiyeti, 
onları kullanan bizlere değil devlete, devletin çok 
çeşitli, güçlü kuvvetli kurumlarına ait olduğundan, 
üzerlerine siyasi görüş belirten yazılar bir yana, 
masum çiçekler çizmek bile ayıp, suç. 

Duvarları düşününce akla hep hareket 
etmeyen, katı, masif, alanları birbirinden ayıran, 
ifadesiz yapılar geliyor. Nehir Kovar’ın bir 
yazısında da (1) dediği gibi, “duvarların bir çeşit 
duygu tıkanıklığını, donukluğu imleyen veya tanıklık 
etmeye elverişli olmayan varlıklar olduklarını 
çağrıştıran örnekler var; mesela, ‘duvarların dili 
olsa da konuşsa, kalbi taşlaşmak, taş olsaydım da 
görmeseydim, mahkeme duvarı suratlı, taş olsa 
çatlardı, seni doğuracağıma taş doğursaydım” gibi. 
Ben de şimdi size bir türlü konuşmasına izin 
verilmeyen iki duvardan söz etmek istiyorum; 
Farabi Alt Geçidi’ndeki duvarlardan…

Her sabah evimden çıkıp bahse konu alt geçidi 
kullanarak işe gidiyorum. Geçtiğimiz yılın Ekim, 
Kasım aylarından beri alt geçidin duvarlarında bir 
hareketlilik söz konusu. Önce çocukluğumuzun 
MonAmi pastel boyalarının üzerindeki prens 
figürüne benzeyen çalışma belirdi Farabi Alt 
Geçidi’nde. Gözlerinin yerinde X harfleri vardı, 
altında “siyah bitti, adalet şart” yazıyordu zira ne 
prensimizin siyah saçlarını tam boyayabilmiş, ne de 
henüz adaleti bulabilmiştik. Bir ay sonra geçitten 
geçtiğimde prensin kaybolduğunu gördüm. Üzeri 
bir renk adıyla tanımlanması çok zor, “kapatıcı bir 
ajanla” örtülmüş, geriye yalnızca silueti kalmıştı.

Uzun süre alt geçitte graffiti sanatçılarına ait tek 
tük küçük imza dışında pek hareket olmadı. Kötü 
floresan lambalarla aydınlanan, geceleri pek de tekin 
görünmeyen, tavan alçıları dökülen bu geçide az da 
olsa renk veren arkadaşlar nereye kaybolmuşlardı? 
Onları 2018’de çektikleri 5 parçadan oluşan videolar 
yardımıyla (2) daha yakından tanıma fırsatı buldum. 
Neden sonra, yılın ilk aylarından başlayarak 
pek ünlü alt geçidimizde tekrar boy göstermeye 
başladılar. Tüm geçide kocaman graffitiler, çiçekler, 
güneşler çizmiş, sabahın köründe yarı karanlık 
geçitten uykulu gözlerle işine giden insanları biraz 
da olsa uyandırmışlardı. 

Diğer gün yine aynı yerde elinde bir hortum, 
duvarlara su sıkan bir belediye çalışanıyla 
karşılaştım. Tazyikli su resim ve yazıları akıtıyor, 
belki de üzerleri örtülmeden önce daha az görünür 
olmalarını sağlıyordu. Temizlenecek onca alan, 
tamir edilecek onca kaldırım, bakımının yapılması 
gereken onca park, bahçe, yardım edilmesi, hizmet 
verilmesi gereken onca insan varken neden geçitteki 
şekillerle uğraşılıyordu? Önemli olan şekillerin 
kendisi değil, temsil ettiğiydi; muktedirlere, yerel 

yönetim aygıtına karşı gösterilen bir tür direniş, 
ayağa kalkıştı. “Ankara da ne gri şehir” boş inancına 
vurulan bir darbeydi belki; her kamusal alanın 
o kadar da ciddi, öylesine gri, kişiliksiz, ruhsuz, 
ifadesiz olması gerekmediğinin bir kanıtıydı. Moral 
bozukluğu içinde Cinnah Caddesi’nin karşı tarafına 
geçtiğimde dönüp arkama baktım. Gri bir dehliz 
görünüyordu aşağıda, çamur içinde, mutsuz bir 
dehliz.

Tabii, bizim çocuklar yılar mı? Bir gün geçmedi, 
graffitiler yeniden belirdi. Bu sefer daha da büyük, 
daha renklilerdi; yanlarına kısa yazılar yazılmıştı. 
Hava karardıktan sonra çalıştıklarını ve ellerini 
çabuk tutmaları gerektiğini de düşünürsek çok 
iyi iş çıkarmışlardı. Şimdi top karşı tarafta diye 
düşünürken aynı zamanda belediyenin yılmadan 
bu duvarları boyama motivasyonunun nedenlerini 
de düşündüm. Sonra araştırdım. TCK’nın 151. 
Maddesi’nde mala zarar verme fiili için şunlar 
yazıyordu: “Başkasının taşınır veya taşınmaz malını 
kısmen veya tamamen yıkma, tahrip etme, yok etme, 
bozma, kullanılamaz hale getirme veya kirletme.” Buna 
göre graffiti, bir kirletme eylemi sayılıyor ve suç 
teşkil ediyordu. Fakat bir de Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu (FSEK) vardı. Kanuna göre, “sahibinin 
hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel 
sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi 
fikir ve sanat mahsulleri eser olarak kabul edilmektedir 
ve grafitiler FSEK kapsamında güzel sanat eserleri 
kategorisinde yer almaktadır.” Yani Türkiyeli bir 
grafiti sanatçısının deyimiyle “gri dünyaya renkli 
yağmurlar yağdıran” graffiti yapma eylemi suç, 

çıkan ürünse sanat eseriydi. Örneğin bir kişiye 
hakaret eden ama özgün sayılan bir şiir FSEK (3) 
korumasından yararlanabiliyorsa bu çocukların 
duvarlara çizdiği resimlerden ne istiyorlardı?

Bunları düşünedururken alt geçit 21 Mart ile 
başlayan hafta tekrar griye büründü. Maç kaç kaç 
olmuştu? Bu tatsız ‘zafer’ kimin ve neden hoşuna 
gidiyordu? Yağış alan kaldırımlar içlerinden su 
fışkıran birer bubi tuzağına dönüşüyor, arabaların 
park etmediği kaldırımlar bu sefer de çamurdan 
görünmüyor ama Ankara Kent Estetiği Başkanlığı 
renkli boyalara müdahale etmekle uğraşıyordu… 
Belki de en acısı, kimsenin sesi çıkmıyordu. Elbette, 
malum, aklımız başka yerlerde, herkes bulmakta 
giderek zorlandığı ekmeğinin peşinde, her geçen 
gün daha da silikleşen o tünelin ucundaki ışığı 
yakalamaya çalışıyordu. Canım tam da burada, 
üzerimize bastıran bu aygıtın biraz da olsa vücut 
bulmuş haline şahit olduğum için acıyordu.

Bu sırada işe bakın ki, Çankaya’nın çeşitli 
muhitlerindeki apartmanlara belediye izniyle 
(4) dev resimler çiziliyor, şehir renkleniyor, 
resimlerin altına tanıdık imzalar atılıyordu. 
Bizim alt geçitse kamu malı olmasının cefasını 
çekmekteydi. Kirletmek suçsa o renkli resimlerin 
üzerini örten gri madde suç değil miydi? Bir 
graffiti sanatçısı, resimlerinin üzerinin tekrar 
tekrar boyanmasından bıkmış olacak, “siz de 
renkli boyasanız” yazmıştı alt geçide; Kapatın 
resimlerimizi, üzerlerini örtün ama bari renkli 
boyayla örtün… Serzenişin de güzeli olabiliyor.

Şimdi sıra bizim çocuklarda. Maç adil değil, 
hakem taraf tutuyor, stadyumda pek seyirci yok, 
kurallar önceden aleyhimize yazılmış durumda. 
Gelgelelim bu bekleyiş ve o kısa geçitte vücut 
bulan bu küçücük direniş bile bizlere bir umut 
oluyor; vazgeçmeyeceğimizin bir kanıtı olarak 
orada duruyor çünkü aslında, Nazım’ın da dediği 
gibi en çok “ümitten korkuyorlar Robeson, ümitten 
korkuyorlar, ümitten.”
(1) https://t24.com.tr/k24/yazi/duvar-yazilari,1220
(2) https://www.youtube.com/watch?v=lgSt6Xe9rfk&ab_

channel=BeatMusicFactory 
(3) https://iprgezgini.org/2018/10/25/grafiti-fikir-ve-sanat-

eserleri-kanunu-ve-turk-ceza-kanununun-kesisim-
kumesinde-bir-sokak-sanati/#_ftn5 

(4) https://www.cankaya.bel.tr/news/12188/Cankaya-
Acikhava-Sanat-Galerisine-Donusuyor/ 
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Ayrancı’nın damadı İlhan İrem’e saygı duruşu
Aramızdan ayrılan usta sanatçı İlhan İrem’in, 1991 yılında hayatını birleştirdiği, 
gençliğini Ayrancı’da geçiren Hansu İrem, eşinin hayranlığını uzun süre içinde büyütmüş. 
Magnafantagna’nın Ölümü kitabının aracılık ettiği çiftin metafizik tanışma hikayesi ise “Kozmik 
Yenge” lakabının hakkını veriyor.

“Aynı gemide değiliz, biz ışıl ışıl bir Cumhuriyet gemisindeyiz” diyen

Daha önceki yazılarımı okumuş olanlar 
hatırlayacaktır, Güvenlik Caddesi ile 

Güven sokağının (şimdiki Kuveyt Caddesi; ama 
o ismi kullanmayı hiç sevmiyorum) kesiştiği 
köşe bizim mabedimizdi. Okul sonrası 
arkadaşlarımızla buluşma yerimiz olan o köşede 
otururken akşam üstleri beline kadar sapsarı 
saçları, renkli gözleri, omuzunda her zaman 
değişik heybeleri, cıvıl cıvıl renklerde şık 
kıyafetleri ile biraz hippi, biraz bohem bir tarzı 
olan alımlı bir kız geçerdi. Albay Kayhan amca 
ile Suzan teyzenin kızı olan Hansu Atbiner, 
bizden 3-4 yaş büyüktü, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nde 
okuyordu, sohbetlerimize katılmazdı, sokakta 
rastladığımızda hayran hayran izlerdik. 

Hansu Atbiner, 27 Eylül 1964’te dünyaya 
geldi. İstanbul Heybeliada doğumlu olan Hansu 
İrem, çocukluk ve gençlik dönemini Ankara’da 
geçirdi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından 
ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 
Eğitim hayatının ardından psikolog olarak 
görev yaptı. 
Ben seni bulamam, sen beni bul!

Sanırım 1990 yılıydı, o köşedeki duvarın 
üstünde otururken önümüzde bir araba durdu. 
Arabadan inen, Güven sokağının güzeller 
güzeli kızı Hansu’ydu. Yüzünde muzip bir 
gülümseme ile önümüzden geçip evine doğru 
ilerledi. Biz Hansu’yu bırakan kimmiş diye 
merakla arabaya bakınca İlhan İrem ile göz 
göze geldik. Birbirimize şaşkın şaşkın bakarken 
araba uzaklaştı. Doğru mu gördük, gerçekten 
İlhan İrem miydi diye hararetli bir tartışmaya 
başladığımızı hatırlıyorum. Tüm şarkılarını 
ezbere bildiğimiz, kasetlerini plaklarını 
aldığımız, Hey ve Ses mecmuasında verilen 
posterlerini duvarlarımıza astığımız İlhan 
İrem öylece önümüzden geçmişti. Daha sonra 
fısıltı gazetesi çalışmaya başladı, o zamanki 
konuşmalardan öğrendiğimiz kadarını size 
aktarayım:

Yıllar önce, henüz küçücük bir kız 
çocuğuyken İlhan İrem’i rüyasında gören 
Hansu İrem, yıllarca onun hayranlığını içinde 
büyütmüş. Çiftin tam manasıyla telepatik 
olan tanışma hikayelerinden çok önce olan 
bu rüyasında hayranı olduğu adam ona şöyle 
sesleniyor: “Ben seni bulamam, sen beni bul!”

Bu rüyanın ilhamı ile İlhan İrem’in 
Ankara’ya gelmesini fırsat bilerek konserine 
gitmiş. Konser sonrası İlhan İrem’in eline 
“Magnafantagna’nın Ölümü” kitabını 
tutuşturarak kalabalığın arasında kaybolup 
uzaklaşır. Hansu İrem, kitabın içine de İlhan 
İrem için isim ve adres olmayan bir not 

bırakmış. Notta sadece şu cümle yazılıymış; 
‘sözcüklerin büyütülmesinin bazen sessizlik 
olduğunu ve neşenin büyütülmesinin bazen 
gözyaşları...’
Kaçmak istediğim sessizliğin çağrısı 
gibiydi...

İlhan İrem’in Ankara konseri uzun 
bir turnenin ilk durağıydı. 40 gün sonra 
Anadolu’dan İstanbul’a dönüşte bir magazin 
gazetesine elinde Hansu İrem’in verdiği 
Magnafantagna’nın Ölümü kitabı ile turneyi 
anlatan bir röportaj verdi; ‘Ankara konserinde 
bu kitabı bana veren kızla evleneceğim’ 
dedi.  Bu duygusunu “kaçmak istediğim 
sessizliğin çağrısı gibiydi” sözleriyle ifade 
etmişti. 

Daha sonra pop star olmanın yoğunluğu 
ile bir koşuşturma içine giren İlhan İrem her 
şeyi unutur. Üç yıl sonra, bir başka Ankara 
konserinde tekrar karşılaşırlar. Sadece birkaç 
saniye gördüğü halde Hansu’yu hemen tanır. 
Konserden sonra asistanını kalabalığın arasına 
göndererek kulise davet eder. Adının Hansu 
olduğunu öğrenir ve telefonunu alabilir. Ertesi 
gün Gölbaşı’nda yürüyüşe giderler. 

Hansu aslında kendi verdiği kitap ile 
yapılan röportajı görmüş ama o zamanlar 
iletişim olanakları sınırlı olduğu için bir şey 
de yapamamış. Gölbaşı yürüyüşünde İlhan 
İrem’e rüyasını anlatmış. Sonra da İlhan İrem 
röportajda onu çağırdığı halde tanımadığı için 
ilgilenmemeye karar verdiğini söylemiş. 

Soğuk Ankara ve gölün sessizliğinden sonra 
“zamansız bir masal gibi” olan bu buluşma 
sona ermiş ve İlhan İrem İstanbul’a yoğun 
hayatına dönmüş. 

Hansu’nun İstanbul’daki cadı kazanına 
girmesini istemediği için uzun yıllar kimselerin 
bilmediği telefon görüşmeleri ile süren bir 
arkadaşlıkları olmuş. Bu arkadaşlık sonra ikisi 

için de aşka ve hayat arkadaşlığına dönüşmüş. 
1 Ekim 1991’de sadece ailelerin bulunduğu 
bir törenle İda Dağları’nda Chalet Chopin’de 
evlendiler. Mumların ve fenerlerin aydınlattığı 
bahçede hazırlanmış uzun masada sadece altı 
kişi vardı; Hansu İrem, İlhan İrem, Suzan 
Atbiner, Kayhan Atbiner, Mesude Aldatmaz, 
Nahit Aldatmaz, Ata Nirun ile eşi Serap Nirun.

Bu metafizik tanışma hikayesi sonucu Hansu 
İrem’e uzun zaman  “Kozmik Yenge” lakabı 
takıldı. 
Söz yazarlığını, sanat yönetmenliği yaptı

Hansu İrem, İlhan İrem’in son dönem 
eserlerinin pek çoğunun şiirlerini yazmış, aynı 
zamanda albümlerinin kapak fotoğraflarını 
çekmiştir. İlhan İrem’in sanat yönetmenliği 
yapan Hansu İrem, klip yönetmeni olarak 
da çalıştı. 1988'de çekilen “Anlasana”, “İşte 
Hayat” ve “Konuşamıyorum” gibi şarkıların 
klip yönetmeni Hansu İrem’di.

Usta sanatçı İlhan İrem’in cenazesi 30 
Temmuz Cumartesi günü 12.00’de Atatürk 
Kültür Merkezi’nde yapılan anma töreni 
ardından vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. 

İlhan İrem sanat yaşamı boyunca 6 kez Altın 
Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Aralarında 
Hey ve Ses de olmak üzere çeşitli dergi, gazete 
ve kurumlar tarafından pek çok kez “Yılın 
Erkek Sanatçısı” ve “Yılın Sanatçısı” ödüllerine 
layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli 
dergi, gazete ve kurumlar tarafından “Yılın 
Şarkısı/Yılın Albümü” seçildi. 

1988 yılında Yeşiller Partisi kurucularından 
olan İlhan İrem, şimdilerde asbestli gemi ile 
tekrar gündeme gelen Aliağa’ya termik santral 
yapılmasını durduran çevre direnişinin sembol 
isimlerindendi. “Aynı gemide değiliz biz ışıl 
ışıl bir Cumhuriyet gemisindeyiz” diyen usta 
sanatçıya saygıyla…

SEVAL 
NURAY 
BAŞGÜL
@bseval

ŞEHİR-KÜLTÜR

1 Ekim 1991’de evlenen Hansu İrem, İlhan İrem’in tanışmalarına aracılık eden Wendy Lichtman’ın öykü kitabı 
Magnafantagna’nın Ölümü; bir kız çocuğunun ölümü keşfedişini anlatıyor;  

ölümün gerçek olduğunu bilmekle, yaşam her nasılsa daha değişik görünüyor.
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ONUR 
DİNÇER 

Yeni platformda eskimeyecek bir anlatı: 
Get Back
KAHVETRİP ÖNERİYOR

Lennon’un bir röportajında “grubun İsa’dan daha büyük olduğunu” söylemesi üzerine 
gelen tepkilere cevap olarak grup, canlı bir albüm kaydetmeye karar veriyor. Belgesel bu 
fikrin bir canlı kaydedilmiş albüm ve bir de çatı katı konserine dönüşmesi sürecini içeren 
21 gün içerisinde geçen ve sonunda Let It Be’yi ortaya çıkarma sürecini içeren bir “vlog”.

Özellikle pandemi sürecinde geleneksel 
medyanın dijitale dönüşümünün 

hızlandığına tanık olduk. Seyirci stream formatını 
hızla benimsedi. “Disney +” da Türkiye’de bu 
rekabete katılan son platform oldu. Disney + 
özellikle Star Wars, Marvel ve Pixar hayranları 
için cezbedici.  Fakat bu yazıyı yazma amacım 
platformda bulunan enteresan bir Beatles belgeseli 
“Get Back”.

Beatles şüphesiz popüler müzik tarihinin 
ve popüler kültürün en çok ilgi çeken 
topluluklarından. Bu ilgi tabii ki rastlantısal değil 
zira grubun rock tarihinde yarattığı kırılmanın 
etkisi çok büyük. Bu konu yazının amacının dışına 
taşıyor ama grubun kullandığı armoniler ve şarkı 
yazım teknikleri 50 yıl sonra bile popüler müzik 
endüstrisine ilham olmaya devam ediyor. 1960’larda 
grup üyelerinin açık bir şekilde savaş karşıtı olması, 
sivil haklar konularındaki aktivist tavırları ve genel 
kabul gören değerlere ilişkin radikal/cesur açıklama 
ve tutumları grubun etkisinin müzik sınırlarının 
dışına taşmasını sağlıyor. Beatles’ın gün ışığı 
görmemiş her türlü videosu, görseli birçok farklı 
disiplinden insan ve hayran için oldukça ilgi çekici. 
8 saatlik ve 3 bölümlük “Get Back” de bu anlamda 
hazine niteliğinde.

Yönetmen koltuğunda Peter Jackson’ın 
oturduğu belgesel, 60 saati aşan arşiv 
görüntülerinden yola çıkarak; grubun müzik 
yapması, bestelemesi, aranjmanı, fikri tartışması, 
şaklabanlığı ve sonunda Let It Be’yi ortaya 
çıkarma sürecini içeren bir “vlog”. 1967’deki 
Magical Mystery Tour filminin ticari başarısızlığı, 
uzun süredir grubun menajerliğini yürüten Brian 
Epstein’ın aynı yıl vefat etmesi ve Lennon’un 
bir röportajında “grubun İsa’dan daha büyük 
olduğunu” söylemesi üzerine gelen tepkilere 
cevap olarak grup, stüdyo seyircisinin önünde 
yeni şarkılardan oluşan canlı bir albüm 
kaydetmeye karar veriyor. Belgesel bu fikrin 
bir canlı kaydedilmiş albüm ve bir de çatı katı 
konserine dönüşmesi sürecini içeren 21 gün 
içerisinde geçiyor. 

Grubun 1969’da son canlı gösterilerini 
gerçekleştirdiği, o dönemde grup üyeleri arasında 
açmazların olduğu ve Yoko Ono’nun üretim 
süreçlerindeki varlığının gerilim yarattığı sır 
değil. Ancak görüntüler bu ikonik dörtlünün 
aslında sıradan Liverpool’lu gençlerden çok 
farklı olmadığına, aralarındaki tartışmanın basit 
bir arkadaş sürtüşmesi olarak görülebileceğine 
dair kanıtlar sunması sebebiyle de ilgi çekici. 
Yani dünyanın en ünlü rock ikonlarının 

gökyüzünden yeryüzüne indiğini, aslında hiçbir 
zaman gökyüzünde olmadıklarını görüyoruz. 
George Harrison’ın belgeselin ortalarında bir 
yerde McCartney’nin baskın tavrından sıkılarak 
“gruptan ayrılıyorum” diyerek stüdyoyu terk 
etmesi, yaklaşan “deadline” düşünüldüğünde 
izleyici için bile stres kaynağı. Beatles’ın kendini 
fazla ciddiye almayan, standart paketle gelen 
müzisyen egosu dışında çok da şımarma emaresi 
göstermeyen, nihayetinde iyi niyet sınırlarından 
taşmayan insanlardan oluştuğunu görmek hem 
grup hayranları hem de konuyla ilgilenenler için 
anlamlı bir deneyim. 

Tabii 7-8 yıllık şöhret dolu bir kariyerin 
grup üyeleri üzerindeki yıpratıcı etkisi de 
oldukça bariz. Özellikle Ringo Starr’ın “bitse de 
gitsek” bezginliğinde, John Lennon’ın çalışmaya 
odaklanamamasında, George Harrison’ın bir 
şeylere bozulmuş hallerinde bunun izlerini görmek 
mümkün. Grubu bir araya getiren, arkadaşlarının 
kaprisleriyle kendi yöntemiyle baş eden ve 
grubu üretime itekleyen genellikle McCartney 
oluyor. Beatles’ı domine ettiği eleştirilerini aslında 
McCartney’in grubu bir arada tutan unsur olduğu 
gerçeğinden ve inanılmaz yaratıcı şarkı yazarlığı 
becerilerinden bağımsız okumak zor. Yoko’nun 
yarattığı tuhaf/olumsuz enerji ve muhtemelen grup 
tarafından defalarca tartışılan ama çözülemeyen 
sorunlara dair bazı çatışmalar satır aralarında 
sürekli görünür durumda. Belgesel aynı zamanda 
Mal Evans, Glyn Johns gibi sahne arkasındaki 
yapımcı ve teknisyenlerin, sürece tesadüfen dahil 
olan müzisyen Billy Preston’ın ve çok sayıda 
çalışanın emeğini de görünür kılmış. 

Son olarak filmi belgesel dili içerisinde 
değerlendirdiğimizde, izleyicinin 60 saati aşan 
ham kayıtların çok titiz bir elemeye/seçmeye tabi 
tutulduğu hissine kapılmadığını söyleyebiliriz. 
Yer yer akıcılık oldukça zayıflıyor. Özellikle grup 
üyelerinin sıkılıp işi oyuna vurduğu kısımlar biraz 
haddinden fazla yer tutuyor. Aslında oldukça titiz 

bir süreç var arkada. Jackson ve ekibi, “Get Back” 
üzerinde çalışmaya 2017 yılında başlıyor. Yüksek 
grenli orijinal 16 milimetre 1969 yapımı “Let It 
Be” çekimlerini, canlı renklerle dikkatlice restore 
etmişler. 

“Get Back”, Beatles döneminin yavaş yavaş 
kapandığının habercisi olan gergin sahnelerden 
çekinmeyerek ve üyeleri idealize etmeyerek 
belgesel sahiciliğini kazanabiliyor ve aynı zamanda 
“Let It Be” filminden çok daha zengin, daha 
nüanslı ve samimi bir mercek sunuyor. Film, 
grup üyelerini Beatles sona ermek üzereyken 
bile birleştiren derin bağları olabildiğince neşeli, 
nostaljik bir şekilde izleyiciye ulaştırıyor. Özetle 
müzisyenlerin, popüler kültür araştırmacılarının, 
yayıncıların, yapımcıların, dönemle ilgilenenlerin 
ve özellikle hayranların bu belgeselden fazlasıyla 
beslenebileceği aşikar. Modern popüler müziğin 
üstünden atamadığı ölü toprağını ve sıkıştığı 
kısır armonileri düşününce insan Beatles’a “geri 
dönmekten” kendini alamıyor: Get back, get back, 
get back where you once belong! (geri dön, geri dön, 
bir zamanlar ait olduğun yere geri dön.)



15ayrancımSAYI:23   OCAK 2023

Binamızdaki ortak alanlar üzerineAv. AYÇA 
ELGİN
@ aycaelginn

MAHALLE HAKLARI

Apartmana ait ortak alanlar ve buralarla ilgili nasıl karar verileceği en sık uyuşmazlık konusu olan alanlardan 
biridir. Ortak alanların neler olduğu hususuna, ortak alanlar özelinde kat maliklerinin hak ve yükümlülüklerine 
ve söz konusu ortak alanlar sebebiyle çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklara birlikte bakalım.

Bu sayıdaki yazımızda apartmana 
ait ortak alanların neler 

olduğu hususuna, ortak alanlar 
özelinde kat maliklerinin hak ve 
yükümlülüklerine ve söz konusu 
ortak alanlar sebebiyle çıkabilecek 
hukuki uyuşmazlıklara değineceğiz.
Apartmana ait ortak alanlar 
nelerdir?

Apartmana ait ortak alanların 
neler olduğu kat maliklerince 
yapılacak sözleşme ile 
belirlenebilmektedir. Sözleşmede 
böyle bir hüküm bulunmaması 
halinde ve her halükarda Kat 
Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen 
alanlar ortak alan sayılmaktadır. 
Peki bahsi geçen ortak alanlar 
nelerdir?

a) Temeller ve ana duvarlar, 
taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, 
kolon ve perde duvarlar ile 
taşıyıcı sistemin parçası diğer 
elemanlar,bağımsız bölümleri 
ayıran ortak duvarlar, tavan 
ve tabanlar, avlular, genel giriş 
kapıları, antreler, merdivenler, 
asansörler, sahanlıklar, koridorlar 
ve buralardaki genel tuvalet 
ve lavabolar, kapıcı daire veya 
odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır 
kurutma yerleri, genel kömürlük 
ve ortak garajlar, elektrik, su ve 
havagazı saatlerinin korunmasına 
mahsus olup bağımsız bölüm 
dışında bulunan yuvalar ve kapalı 
kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve 
sarnıçlar, yapının genel su depoları, 
sığınaklar,

b) Her kat malikinin kendi 
bölümü dışındaki kanalizasyon 
tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, 
su, havagazı ve elektrik tesisleri, 
telefon, radyo ve televizyon için 
ortak şebeke ve antenler sıcak ve 
soğuk hava tesisleri, 

c) Çatılar, bacalar, genel dam 
terasları, yağmur olukları, yangın 
emniyet merdivenleri taşınmaza ait 
ortak alan sayılmaktadır. Bununla 
birlikte yukarıda belirtilen 
alanların dışında kalıp da, yine 
ortaklaşa kullanma, korunma 
veya faydalanma için zaruri olan 
diğer yerler ve şeyler de ortak alan 
olarak kabul edilmektedir.

Görüldüğü üzere, kanun 
anagayrimenkule ait ortak alanları 
sayarken örnekleme yoluna gitmiş, 
sayılanların haricinde yukarıda 

belirtilen şartlar dahilinde ortak 
alan kabul edilebilecek alanların 
da bulunabileceğini hükme 
bağlamıştır.

Belirli bir yerin ortak alan 
olarak kabulü için, anataşınmazın 
yönetim planı, belediye ve tapu 
müdürlüğündeki mimari proje 
ve vaziyet planı kapsamında 
söz konusu alanın ortak alan 
olduğu hususunun belirtilmesi 
gerekmektedir.
Alanın ortak alan mahiyetinde 
olup olmadığı hususunda 
çekişme yaşanması durumunda 
ne yapılması gerekir?

Taraflar arasında, bir alanın 
ortak alan olup olmadığı 
konusunda bir çekişme 
bulunmakta ise, açılacak bir 
tespit davası ile yargılama 
aşamasında alınacak bilirkişi 
raporu doğrultusunda verilecek 
tespit kararı bu çekişmeyi 
sonlandıracaktır.
Ortak alanı kullanma hakkının 
mahiyeti nedir?

Ortak alanları kullanma 
hakkı kat malikleri arasında 
yapılacak bir anlaşma ile 
sınırlandırılabilmektedir. Ancak 
taşınmaza ait yönetim planında 
aksine bir düzenleme yoksa 
ve kat malikleri bu hususta bir 
anlaşma yapmamışlarsa, kat 
malikleri yukarıda bahsi geçen 
anagayrimenkulün bütün ortak 
yerlerine, arsa payları oranında, 
ortak mülkiyet hükümlerine 
göre malik olurlar ve ortak 
yerleri kullanma, bu yerlere girip 
çıkabilme hakkına sahiptirler. 

Ancak bahsi geçen hakkın da 
diğer bütün haklarda olduğu gibi 
belirli sınırları bulunmaktadır. 
Ortak alanlar kullanılanılırken 
kat malikleri, kimseye rahatsızlık 
vermemek, kimsenin hakkının 
önüne geçmemek, ortak alana 
zarar vermemek ve ortak alanı 
kullanırken yönetim planına 
uymakla yükümlüdürler. 
Ortak alanın kat maliklerine 
getirdiği yükümlülükler nedir? 
Yükümlülüklerine yerine 
getirmeyen kat malikine karşı 
gidilebilecek hukuki çözüm 
yolları nelerdir? 

Ortak alandan yararlanma 
hakkına sahip bütün kat malikleri, 

ortak yer ve tesislere ilişkin ortak 
giderleri karşılamakla, ortak 
alanları gereği gibi kullanmakla, 
diğer kat maliklerinin 
hakkının önüne geçmemekle 
yükümlülerdir. 

Kat malikleri, toplu yapı 
kapsamındaki ortak yapı, yer 
ve tesisler üzerindeki kullanma 
hakkından vazgeçmek veya 
bunların başka bir parselde veya 
kamuya ait alanlarda bulunduğunu 
veya bağımsız bölümlerinin veya 
kendilerinin durumu dolayısıyla 
bunlardan faydalanmaya lüzum 
ve ihtiyaç bulunmadığını ileri 
sürmek suretiyle toplu yapı 
ortak gider payını ve toplanacak 
avansı ödemekten kaçınamazlar. 
Gider payını ve avansı ödemeyen 
kat maliklerine karşı, diğer kat 
maliklerinden her biri ve kat 
mülkiyetine tabi yapı yöneticisi 
dava açabilir, icra takibi 
başlatabilir. Söz konusu ücretleri 
ödemeyen kat maliki, ödeme 
yapmadığı günler için gecikme 
tazminatına da maruz kalır. 

Bunun yanında, kat maliki 
Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre 
kendisine düşen borçları ve 
yükümlülükleri yerine getirmemek 
suretiyle diğer kat maliklerinin 
haklarını onlar için çekilmez hale 
gelecek derecede ihlal ederse, 
diğer kat maliklerinden her biri 
ihlali gerçekleştiren kat malikinin 
müstakil bölümü üzerindeki 
mülkiyet hakkının kendilerine 
devredilmesini hakimden 
isteyebilmektedir.
Ortak alanda yapılacak 
hangi tip giderlere kat 
maliklerinin katılması zorunlu 
tutulmamıştır?

Yapılması arzu edilen yenilik 
ve ilaveler çok masraflı ise veya 
yapının özel durumuna göre 
lüks bir nitelik taşıyorsa veya 
anagayrimenkulün bütün kat 
malikleri tarafından kullanılması 
mutlaka gerekli olan yerlerinde 
veya geçitlerinde bulunmuyorsa, 
bunlardan faydalanmak istemeyen 
kat maliki, gidere katılmak 
zorunda değildir; bu gibi yenilik 
ve ilavelerin giderini, onların 
yapılmasına karar vermiş olan 
kat malikleri öderler. Bununla 
beraber, başlangıçta giderlere 

katılmayan kat maliki veya onun 
külli veya cüzi halefleri yenilik ve 
ilavelerin yapılması ve korunması 
giderlerine sonradan, kendi arsa 
payları oranında katılırlarsa, 
yapılan lüks yenilik veya ilaveden 
faydalanma hakkını kazanırlar.
Anagayrimenkulde ortak 
alanların kiraya verilmesi 
hususunun mahiyeti nedir?

Anagayrimenkuldeki ortak 
alanların kiraya verilebilmesi, 
yine aynı kanun gereği tüm kat 
maliklerinin oybirliği ile bu 
hususta karar almasına bağlıdır. 
Ortak alan hakkında oybirliği 
sağlanmadan kiralama kararı 
alınması durumunda, alınan 
karara katılmayan ve/veya olumsuz 
yönde oy veren her kat maliki, 
mahkemeye başvurarak kiralama 
kararın iptali ile birlikte kiracının 
müdahalesinin önlenmesini 
mahkemeden talep edebilir.

Kiraya verilen alanlardan 
sağlanan gelir ise, varsa yönetim 
planındaki hükümlere göre, 
eğer yönetim planında bu 
husus kararlaştırılmadıysa kat 
maliklerinin arsa payları oranlarına 
göre kat maliklerine dağıtılır.
Ortak alanın işgali ne anlama 
gelmektedir? İşgal durumunda 
gidilebilecek hukuki çözüm 
yolları nelerdir?

Ortak alana eşya bırakmak, 
(kapı önünde/merdiven 
bölümünde ayakkabı 
bulundurmak gibi) yahut  ortak 
alanda haksız inşa yapmak (ortak 
bahçeye bir kat maliki tarafından 
yapılan çardak gibi), diğer kat 
maliklerinin rızası olmaksızın 
ortak alanda onarım, tadilat gibi 
değişiklikler yapmak, ortak alanın 
işgali anlamına gelmektedir. 
Bu gibi durumlarda diğer kat 
malikleri tarafından işgali 
gerçekleştirene ihtar çekilmeli, 
ihtara uyulmaması halinde 
müdahalenin önlenmesi talebiyle 
mahkemede dava açılmalıdır. 
Ayrıca ortak kullanıma ait yeri 
işgal eden kat malikine yahut 
şahsa karşı, yine bu hususta 
çekilecek ihtara uyulmamasının 
akabinde işgal etmiş bulunduğu 
yeri kiralamış olsaydı ödeyeceği 
miktar talebiyle ecrimisil davası 
açılabilmektedir. 



AYRANCIM GAZETESİ  www.ayrancim.org.tr   ISSN 2717-7319    Aylık / Yerel Süreli Yayın 

Ayrancı Semti Kent Kültürü ve Dayanışma Derneği (Ayrancım Derneği) adına Sahibi: Ali Necati Koçak 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Aykut Alyanak    aykutalyanak@gmail.com  

Yayın Kurulu: Ali İhsan Başgül - Ayça Elgin - Ayşegül Dalgıç - Elçin Öz - Gamzegül Kıvırcık - Gözde Ocak Dinçer 

Hatice Avcı - Irmak Dalgıç - Merve Bilgiç - Seval Nuray Başgül - Ümmü Bilge Gündüz

Yönetim Yeri: Ballı Sokak No:8/6  Kavaklıdere/Ankara Tel:0312.425 86 00   ayrancimgazetesi@gmail.com 

Baskı: Hermes Ofset Ltd. Şti. Büyük Sanayi 1. Cadde No: 105 İskitler / ANKARA Tel: 0312.384 34 32  

Sertifika No: 47869                                                                                                Basım Tarihi: 4 Ocak 2023

AYLIK AYRANCI SEMT GAZETESİ  www.ayrancim.org.tr

ayrancımm
Ayrancım Derneğine bağışlarınız için hesap numaramız

Türkiye İş Bankası Aşağı Ayrancı Şubesi

TR90 0006 4000 0014 2360 6102 24

Tarih 12 Aralık ve günlerden pazartesi, 
TBMM duvarına 300 metre mesafede, Ali 

Dede Sokağı ile Hoşdere Caddesi kesişiminde, 
tüm şehrin gözünün önünde sokak ortasında 
bir erkek bir kadını öldürmeye çalıştı. Pelin 
Ceylan, sokak ortasında kan kaybediyordu ve 
onu vuran silahlı eski kocası Mehmet Eroğlu 
kimseyi yanına yaklaştırmıyordu, biz ise sadece 
seyredebildik. Biz videolara bakmaya devam 
ettik, Pelin Ceylan kan kaybetmeye.

İki koruması olduğu bilinen Pelin Ceylan, 
tutuklu (olduğu sanılan) eski eşi Mehmet 
Eroğlu’nun açık cezaevinden izinli çıktığını (tabii 
ki) bilmeden evinden alışverişe çıkmış ve çilek 
alırken, kendi mahallesinde, evinin yakınında ve 
‘bizim’ dediğimiz sokaklardan birinde, hepimizin 
gözü önünde öldürülmeye çalışıldı.

Şimdi Pelin Ceylan, ölümün kıyısında yaşam 
mücadelesi veriyor. Tüm Ankara O’nun için kan 
aradı, hastanede doktorlar tüm birikimlerini 
sergiliyorlar ama durumu iyi değil. Umarız siz bu 
cümleleri okurken hepimiz kötü haberi almayız.

Pelin Ceylan, Mehmet Eroğlu tarafından 
vurulduktan ve yerde kan kaybettikten 15-20 
dakika sonra katil erkek Mehmet Eroğlu 
yakalanabildi. Ambulans gelmedi ve Pelin 
taksiyle hastaneye götürülebildi. Devlet (zaten 
ne zaman korudu ki) koruyamadı (koruma 
elemanları neredeydi!), biz mahallelileri de bir 
şey yapamadık. Muhtar Elif Doğan mahalleye 
geldiğinden bu yana ilgileniyordu ama sadece 
O ve birkaç komşusu. 

(Ayrancı mahallesi muhtarı) Elif Doğan 
anlatıyor:

“Birlikte destek olduk ama koruyamadık, çok 

üzgünüz. 3 çocuğu var Pelin’in. Pelin Ceylan devlet 

korumasında bir kadındı. Aile içi şiddetten dolayı 

yer değiştirmişti. Gizlilik kararı nedeniyle küçük 

çocuğu ile birlikte bütün bilgileri değiştirilmişti. 

Gittiği yerde tutunamayıp geri dönmüştü. Bu 

değişikliklere karşın, Pelin Ceylan’a güvenlik ‘bu 

şehirden git’ diyor. ‘Bir şey yapamaz, köpekten 

korkuyor’ diyerek bir köpek de almıştı. Ben ‘Yeniden 

uzaklaştırma al istersen’ demiştim. Koruyamadık.”

Kadınları koruyan mekanizmalar günden 
güne kaybedilirken ve yeni çağın yaşam 
biçiminde dayanışma gittikçe erir giderken 
kadınlar yalnızlaşıyor, kırılganlaşıyor. Erkek 
egemen toplum düzeni ailesinden devletine 
her geçen gün bir kez daha hakimiyetini ilan 
ederken ve erkek şiddeti de pervasızlaşıyor, 
televizyonlarımızdan izleyip ahlanıp vahlanıp 

unutup geçtiğimiz; erkek şiddeti her yanı 
sarıyor, Pelin ve birçok kadın yaşama tutunmaya 
çalışırken gittikçe azalıyor, azalıyoruz. 

Yine de kadınlar geri adım atmıyorlar. Her 
günün getirdikleri ve götürdüklerine direniyor, 
hiçbir kadının yalnız yürümemesi için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Ülkenin en büyük örgütlenmesi 
de, dayanışma sergileyeni de kadınlar.

13 Aralık Salı günü Emekliler Parkı’nda 
buluşan Ayrancılı kadınlar ve Ankara Kadın 
Platformu, Pelin Ceylan’a sokak ortasında ve 
mahallemizde, katil Mehmet Eroğlu tarafından 
yapılan cinayet girişimini “Susmuyoruz, 
korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”… “Asla yalnız 
yürümeyeceksin” diye slogan atarak ve basın 
açıklaması ile protesto ettiler;

“Dün tam da burada, bir kadın daha erkek şiddetine 

maruz bırakıldı. Arkadaşımız Pelin, boşandığı erkek 

Mehmet Eroğlu tarafından hunharca öldürülmeye 

çalışıldı. Üstelik de Pelin’i yaralayan fail, olay 

mahallinde tehditler savurmaktan çekinmeyerek ve 

ölmesini umarak başında bekledi. Adeta düşmanını 

vurmuş bir avcı gibi, iğrenç bir yaratık gibi başında 

bekledi saatlerce.

Uzun süredir boşandığı erkek tarafından tehdit 

edilen Pelin, devletin sözde koruma kararı 

altındayken bu saldırıya maruz kaldı. Şikayet 

için gittiği kolluk güçleri, tedbir almak yerine, 

yaşadığı yeri terk etmesini söylediler Pelin’e. Hala 

yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Pelin’e 

yapılan bu vahşi saldırı, asla münferit değildir, 

tekil bir saldırı değildir.

Bizler bu saldırgan erkek cüretinin nereden 

geldiğini çok iyi tanıyor ve biliyoruz;

- İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede fes etmeye 

çalışanlardan… ‘kadın cinayetleri abartılıyor’ 

diyenlerden… ‘O saatte ne işi varmış’ diyenlerden 

tanıyoruz.

- Cezasızlık politikaları ile erkeklerin sırtını 

sıvazlayan erkek adaletten tanıyoruz.

- 8 Mart’ta, 25 Kasım’da ‘yaşamak istiyoruz’ 

diyen kadınlara işkenceyle gözaltına alanlardan 

tanıyoruz.

- 6 yaşındaki bir kız çocuğunun maruz bırakıldığı 

cinsel şiddeti, evlilik adı altında aklayanlardan ve 

buna göz yumanlardan tanıyoruz.

- Çıkar ilişkileri olan tarikatlarda, cemaatlerde, 

kurumlarda işlenen suçlara ‘Bir kereden bir şey 

olmaz’ diyenlerden tanıyoruz.

- ‘Artık yeter’ demek için, ‘bir kişi daha eksilmek 

istemiyoruz’ demek için sokağa çıkan, haklarını 

arayan kadınları kriminalize etmeye çalışan 

iktidar ve yandaşlarından tanıyoruz.

Bireysel silahlanmaya karşı hiçbir önlem 

almayanlar, kadın cinayetlerini kader kisvesi 

altında geçiştirmeye çalışıyor. Sokaklarda 

tedirgin dolaşmak istemiyoruz. Pelin’in verdiği 

yaşam mücadelesi hepimizin mücadelesidir. 3 yıl 

boyunca cebinde koruma kararlarıyla gezen, 3 

yıl boyunca hiçbir tedbir alınmayan ve bu sebeple 

şiddete uğrayan ve saldırılan, öldürülmeye 

çalışılan kadınlardan bir tanesidir Pelin.

Artık bir kişi bile eksilmeye tahammülümüz yok.

Artık yeter diyoruz..!

Bireysel silahlanmaya hayır diyoruz.

Erkek adalet değil gerçek adalet diyoruz.”dediler 

hep birlikte.

En temel hak yaşamak.  Devletin ilk 
büyük sorumluluğu, insanının yaşam hakkını 
korumak. Bizim ilk büyük sorumluluğumuz 
dayanışmak. Ama erkek şiddeti, sistemin erkek 
lehine tüm olanaklarını sergilediği düzen ve 
bizim kendi 100 m2’lerimize kapandığımız 
yaşamda, Ayrancı’da bir kadının yaşamı erkek 
şiddetiyle ellerinin ucundan kayıp gidiyor. 
En steril, en korunaklı alanlara çektiğimizi 
zannettiğimiz hayatlarımızı patriyarka en 
korkunç yüzüyle darmadağın edebiliyor. 
Dayanışmasıyla övündüğümüz Ayrancı’nın 
orta yerinde çaresizlik içinde boğazımızda bir 
koca düğüm gözümüzde yaş ile kalıveriyoruz, 
elimizden sadece ummak geliyor.

Sistemin tüm gözeneklerimize, tüm ara 
sokaklarımıza işlediği çok soğuk günler… 
Ancak birbirimizin elini tutarsak var olabiliriz. 
O güne kadar, bir kadının canının yandığı her 
gün yataklarımız bize dar gelsin.

Pelin Ceylan için, sevgi ile, umut ile…

Ayrancı da erkek şiddetinden azade değil
Pelin Ceylan’ı koruyamadık
ORKİDE VE ARAPSAÇI


