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Hamamönü’ndeki “Kadınkız Sokağı’na girince dede evine ulaşmanın heyecanı”nı 
yaşayan bir çocuk… “Evin atlı araba sığacak kadar büyük, ahşap selamlık kapısı”… 
Hemen her zaman açık olan kapıdan bakılan avlu… 

Ne mi var avluda? 

O çocuğun, yıllar sonra geriye dönüp baktığında bile hâlâ gözlerinin önüne geliveren 
“fotoğraf” şöyle: 

“Avluda yaralı askerler olurdu hep. Biri, karnı sargılı arkadaşını dizine yatırmış, sırtını 
direğe yaslamıştı. Saçak altındaki yükseltide yatardı diğerleri. Bir kenarda çatılmış 
tüfekler vardı. Avlunun ortasına ateş yakılmıştı ve üzerindeki kazandan dumanlar 
yükselirdi. Herkes hareketsizdi. Kan, bembeyaz sargıların bir yerinde, kırmızı bir leke 
halindeydi yalnızca. İki ya da üç kişi vardı yürüyen, hastalara bakan ve sağlıkçı giysili. 
Onların yüzünü hiç görmezdim ama askerlerin bıyıkları, kaşları, şapkaları, çökük avurtları 
yüreğime çizilmişti sanki.” 

O çocuk, şair Zerrin Taşpınar. Şimdi, okurları da o yıllara götürdüğü “Eski Sıcak 
Fotoğraflar ve Ankara” yazısında diyor ki: 

“Yıllarca ve yıllarca, dede evinin selamlık avlusuna bakınca bu fotoğrafı gördüm. Bir 
kitaptan mı almıştım bu görüntüyü, düş gücüm mü yaratmıştı hâlâ bilmiyorum…” 

Birkaç yıl once ise oğlunu yanına alıp o sokaklara gidiyor. Çocukluk anılarının peşine 
düşüyor. Artık SİT alanı ilan edilmiş olan o sokaklarda dolaşıyor. Evlerse yıkık dökük… 
Şairin o bir ömür birlikte yaşadığı düşsel fotoğraf karesini belleğine kazıyan avluya açılan 
selamlık kapısı yerinde yok. “Belli ki sobayı tutuşturmak için alınıp götürülmüş”… 

Zerrin Taşpınar, geniş pervazlı pencerelerinde kedilerin güneşlendiği dede evinden 
Almanya’dan getirtilmiş Ankara’da bir ilk olan sepetli motorla gidip gelinen Dikmen’deki 
bağ evine, ilk kuruluş yıllarındaki Yenimahalle’den yürüyerek pikniğe gidilen Atatürk 
Orman Çiftliği’ne (AOÇ) dek nice anısını paylaşmış yazısında. 

Bağ eviyle ilgili tümceleri okurken, kendimi bir şiirin içinde sandım: 

“Gürültünün söylediği bir söz olmadığını, sessizliğinse çok konuştuğunu bağ gecelerinde 
öğrendim ben. Bir de ağaç üzerinde, bir çatala yerleşerek, gözleri kapalı oturmak, hatta 
uzanmak… Ağaç olmak… Dal olmak… Yaprakların sesi… Aralarından gözüken güneş 
ya da yıldızlar…” 

Ağaç olmak… Dal olmak… Yaprak olmak… Yetinmeyip, yaprakların aralarından 
gözüken güneş ya da yıldızlardan biri olmak arzusu… 

Bağ gecelerinin sessizliğinde bu arzuyla beslenen bir çocuk Zerrin Taşpınar… Hâlâ öyle 
ve bu arzuyu aşılamak istiyor yüreklere… Bir kentin, bir ülkenin ve dünyanın geleceği 
için… 

Onun yazısında ayrıca, Yenimahalle’nin kuruluş yıllarında bir sokağa, yıllarca benim de 
oturduğum Sevgi Sokak’a bu adın nasıl verildiğini öğrenince şaşırdım doğrusu… 

Taşpınar’ın babası bir akşam mahalle toplantısına gitmiş. Toplantıda ne mi olmuş? 
Mahalle sakinleri aralarında konuşup sokağa “Sevgi” adını vermeye karar kılmışlar. Öyle 
de olmuş. (Sakinlerine hiç sorulmadan değiştirilen sokak tabelalarına karşın, halk 
arasında inatla eski adıyla yaşayan sokaklar geldi usuma…) Üstelik, Yenimahalle’de 



birçok sokağın adının bu şekilde, “yaşayanların ortak kararıyla” verildiğini yazıyor 
Taşpınar. Sonra da, “Ne incelik değil mi?” diye sormadan edemiyor elbette. Çünkü, 
ayrımında kente ve kentliye karşı hoyratlıkların… 

*** 

Taşpınar’ın yazısını, “Kültürel Mirasın İzinde Ankara” (*) adlı kitapta okudum. Ankara ve 
Ankara’daki kültürel yaşamla ilgili akademik yazılardan oluşan kitabın bir de “Tanıklıklar” 
bölümü var. Bu bölümde Taşpınar’ın yanısıra, Remzi İnanç, M. Mahzun Doğan, Pelin 
Şahin Tekinalp, Eser Demirkan, Ayşegül Aykurt, G. Gonca Gökalp Alpaslan’ın yazıları 
yer alıyor. Fotoğraflar da eşlik ediyor tanıklıklara… 

*** 

Sayfalarını ilk kez çevirmeye başladığım her kitap beni heyecanlandırır. İçinde 
karşılaşacağım yeni bilgiler, yeni anlatım tatları, yeni dünyalar, altını çizeceğim yeni 
tümceler, dizeler içindir bu heyecan… Bazıları beni yanıltsa da… Koca bir kitap da bazen 
altını çizdiğim tek bir dize için “İyi ki okumuşum” derim… 

“Kültürel Mirasın izinde” kitabını okurken elime alır almaz duyduğum heyecan sayfalarını 
okudukça da sürdü. Bunda, otuz beş yıldır yaşadığım kentime karşı olan ilgimin, 
merakımın etkisi var elbette… Ama, asıl neden, elimdeki kitabın titiz bir ortak çalışmanın 
ürünü olması, okuduğum yazıların, araştırmaların gerçekten de yeni bilgiler edinmemi 
sağlaması ve bende hem kente, hem de Ankara’dan söz eden kitaplara karşı yeni 
meraklar uyandırması. 

______________________ 

(*) “Kültürel Mirasın İzinde Ankara”, Hazırlayanlar: Gonca Gökalp Alpaslan / Pelin Şahin 
Tekinalp, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Birinci Basım: 2016, Ankara. 

 

 


