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ÖNSÖZ
Emre Hasan Akbayrak

Günümüzde teknolojinin inanılmaz gelişimi ile yaşamımızda büyük bir yer edinen sosyal medyanın
gücünün farkında olan üniversite kütüphaneleri,
farklı sosyal medya platformlarını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeye başladılar.
Bu sayede kullanıcılarının büyük çoğunluğunu
oluşturan Z kuşağının karakteristik özelliklerini,
gereksinimlerini, öğrenme ve bilgi arama davranışlarını yakından izleme ve gözlemleme olanağı
buldular.
Yazılı sosyal medya politikasına sahip üniversite
kütüphanelerinden biri olan Atılım Üniversitesi

Kadriye Zaim Kütüphanesi de sosyal medyanın
etkisini ve gücünün değerini çok önemseyerek
stratejilerini belirlemekte ve kullanıcı profillerinin
gereksinimleri doğrultusunda uygulamalar geliştirmektedir. Bu bağlamda #SocialAnkara Etkinliği
kapsamında Ankara’nın en popüler sosyal medya
hesaplarından Antoloji Ankara, Ankara Cımbızcısı,
Ankara Apartmanları ve Lavarla’dan konuşmacıları, kullanıcıları ile buluşturmuştur. 2019 yılı içerisinde ve daha sonrasında da buna benzer etkinliklere devam edilecektir.
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KADRIYE ZAIM KÜTÜPHANESI
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MEKAN OLARAK KÜTÜPHANE
8800 metrekarelik bir kullanım alanına
sahip olan Kütüphanemiz, toplam 4 kattan oluşmaktadır. Giriş katta kullanıcılarımızın kahve ve yemek molası vermek için
kullandıkları Books&Bites Cafe ve Atılım
Üniversitesinin lisanslı ürünlerinin olduğu
Atılım Store bulunuyor. 7/24 Kütüphane’de
çalışmayı seven kullanıcılarımız için hazırladığımız iki ayrı 7/24 Çalışma Salonunu
da yine giriş katta göreceksin.
Kütüphaneye yeni gelen kaynakları incelemek için
New Arrivals/Yeni Gelenler rafını inceleyebilir,
ödünç almak ya da iade etmek istediğin kitapları
burada bulunan Ödünç Verme Masası’ndan yapabilir, günlük olarak gelen gazeteleri burada bulabi-

lirsin. Basılı koleksiyonumuzun büyük bir çoğunluğunun bulunduğu 1. Katta iki ayrı salon bulunuyor.
A-J Salonunda İşletme, İktisat, Psikoloji, Felsefe,
Uluslararası İlişkiler, Tarih vs. konularıyla ilgili
kaynaklar sıralanırken; K-P Salonunda ise Hukuk,
Güzel Sanatlar, Edebiyat, Mimarlık gibi konuları
içeren kaynakları inceleyebilirsin. 2. Katta Q-Z ve
Süreli Yayınlar Salonlarını göreceksiniz. Q-Z Salonunda koleksiyonumuzdaki Mühendislik, Teknik
Tasarım,
Kütüphanecilik vs. konularına ait kaynaklar sergileniyor. Süreli Yayınlar Salonunda ise belirli periyotlar halinde çıkan basılı dergileri okuyabilirsin.
Kütüphanemizin 3. katında ise Ankara Dijital Kent
Arşivi (ADKA) ve Medya Merkezi bulunuyor. Bu
alanlarla ilgili ayrıntılı bilgi "Biz Kimiz?" başlığı altında ayrıntılı olarak yer alacak!
5

Referans Hizmetleri: Aklına takılan bütün her
şeyi sorabilirsin. “Saat kaç? Kütüphane kaça kadar açık? Kaynakça nasıl gösterilir? PR rafı nerede? Ben bu ödevi nasıl hazırlayabilirim? Polisiye
türünde bir şeyler okumak istiyorum, ne tavsiye
edersiniz?” …

Biz Kimiz?
Kütüphane dokuz birimden oluşuyor. Ankara Dijital Kent Arşivi (ADKA): Ankara ile ilgili kaynaklara
ulaşmak, yaşadığın kenti ve Cumhuriyet’in başkentini tanımak artık çok daha kolay! Ankara hakkında merak ettiğin her şey dijital ortamda, ADKA’nın
yenilenen ve yapay zekâ teknolojisi kullanılan ara
yüzünde... Ayrıca Kütüphanenin 3. katında bulunan
merkezimize gelip, koleksiyonumuzu inceleyebilir; Ankara’nın sosyal mecrası Lavarla üzerinden
ADKA etiketiyle yayınlanan yazıları okuyabilirsin.
Ankara Dijital Kent Arşivi’nin sosyal medya hesapları üzerinden de ADKA etkinliklerini ve içeriğini
takip edebilirsin.

Kurumsal Arşiv
Atılım Üniversitesi bünyesinde yazılan bütün tezlere, makalelere ve kurum kültürünü oluşturan
materyallere bu birim aracılığıyla erişebilirsin.
Elektronik Kaynaklar ve Süreli Yayınlar: Atılım Üniversitesinin abone olunan veritabanlarına ve elektronik ortamdaki dergilere kampüs içinden ya da Proxy
ayarlarını yaparak kampüs dışından ulaşabilirsin.
Kütüphanenin 2. katında bulunan Süreli Yayınlar Salonunda ise basılı dergileri inceleyebilirsin.
Kataloglama ve Sınıflama: Kütüphanenin mutfağı
olan bu birimde, uluslararası bir sınıflama sistemi
kullanılarak, gelen kitapların çeşitli işlemlerden
geçtikten sonra sana ulaşmasını sağlıyoruz. Aslına bakarsan amaç; senin kitaplara daha kolay bir
şekilde erişebilmene yardımcı olmak.
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Kurumsal İletişim: Bir yandan etkinlik planlarken,
bir yandan da Kütüphanenin sosyal medya hesaplarını yöneten; seninle Kütüphanede olan bütün
her şeyi paylaşan fedakâr birim…
Medya Merkezi: Sınav stresi seni çok yorduğunda
ya da arkadaşlarınla vakit geçirmek istediğinde
Kütüphanenin 3. katındaki Medya Merkezine uğrayabilirsin. Burada film izleyebilir, akıl oyunları ile
zihnini zorlayabilirsin.
Ödünç Verme Hizmetleri: 15 kitabı, 30 gün süreyle
ödünç alabileceğini biliyor muydun? Bilgi Teknolojileri: Sadece senin değil; biz kütüphanecilerin de
işin içinden çıkamadığı durumlarda olaya el koyan,
her türlü teknolojik konuda sorularına cevap bulabileceğin birim…

Neler Yaptık?
2018-2019 döneminde birden çok ve birbirinden
etkileşimli etkinlikler düzenledik. Bu çalışmaları
yaparken Kütüphanenin sadece ders çalışılan bir
alan değil; çeşitli kültür sanat etkinlikleri ile buluşma noktası olduğunu, yeni nesil kütüphanecilik anlayışıyla Kütüphanemizi bir cazibe merkezi haline
getirmeyi amaçladık

• Bilgi kaynaklarına ulaşmayı kolaylaştırmak üzere yeni teknoloji ve yöntemler kullanmak.
Kütüphanemiz kendi içinde; ekip ruhu, hizmet, mü• Hizmet, süreç, program ve kaynakların sürekli
kemmellik;
geliştirilmesi için sistematik olarak kullanıcı tatKütüphane kullanıcılarına; bilgiyi üretme-saklamini konusunda veri toplamak.
ma-aktarma ve öğrenen toplum oluşturmayı he- • Kullanıcıya yeni hizmet ve kaynaklar sunmak
defler.
üzere kütüphane çalışanlarının becerilerinin sürekli geliştirilmesini sağlamak.
Misyon
Vizyon

• Her özellikteki kullanıcının rahat ve güvende hissetmesini sağlayan bir öğrenme ortamı oluşturmak.
• Akademik kadro ile işbirliği yaparak öğrencilerin
akademik ilerlemeleri sürecinde bilgiyi keşfetme/ ulaşma ve analiz etme becerilerini geliştirmelerini sağlamak.
• Bilgi üretmede disiplinlerarası işbirliğini teşvik
etmek.
• Başka kurum ve kütüphanelerle birlikte çalışarak bilgi kaynaklarının entellektuel içeriğinin
fiziksel formattan bağımsız olarak korunmasını
sağlamak.
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ANKARA KENT ARŞIVI
Pınar Demirtaş | Kadriye Zaim Kütüphanesi
Kent Arşivi Kavramı ve Atılım Üniversitesi (ADKA), Üniversitemizin ve Kütüphanemizin vizyon
Kadriye Zaim Kütüphanesi Ankara Dijital ve misyonuna uygun olarak kurulmuş ve günüKent Arşivi

Kent Arşivi Nedir?

müzde de varlığını sürdürmektedir.

Ankara Dijital Kent Arşivi (ADKA): Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi olarak 2006 yılında

Bir yerleşme biçimi ve topluluk türü olarak her “Ankara Dijital Kent Arşivi (ADKA)” çalışmalarına
kentin kendine özgü bir kültürü vardır. Bu kültü- başlanmıştır. “Ankara Dijital Kent Arşivi (ADKA)”,
rü daha iyi anlamak o kentin geçmişini bilmekten Ankara’nın geçmişine ışık tutan, bugününü yangeçer. Ancak kendi tarihini bilenler bu bilgileri ge- sıtan her türlü bilgi malzemesinin derlenmesini
lecek nesillere taşıyabilir, eski ve yeni arasında ve korunmasını sağlamak amacıyla Kadriye Zaim
köprü görevi üstlenebilirler. Kent arşivleri bu an- Kütüphanesi bünyesinde gelişmeye devam etmiş-

lamda büyük önem taşımaktadır. Bir kentin geç- tir. 2013 yılında kütüphane yeni binasına taşınınca
mişini geleceğe taşıyan, bugününü yansıtan her ayrı bir birim olarak çalışmalarını yürütmektedir.
tür bilgi malzemesini (fotoğraf, obje, görsel-işitsel ADKA olarak biz neler yapıyoruz, neler yapacağız?
materyal, harita, kartpostal, efemera, sözlü tarih
Ankara Dijital Kent Arşivi olarak, Ankara’nın geçkayıtları vb.) bünyesinde bulunduran yapılar kent
mişine ve bugününe ışık tutan her tür materyali
arşivleridir.
koleksiyona eklemeye çalışıyoruz. Öncelikli olarak
Üniversiteler araştırmaların yapıldığı, bilimsel Ankara ile ilgili çıkan kitaplar araştırarak koleksiverilerin üretildiği kurumlardır. Bir üniversite yona ekliyoruz. Güncel yayınları da takip edebilbulunduğu kentin gelişim ve değişimine katkıda mek adına düzenli olarak tarama yapıyoruz. Sabulunabilir. O kentin tarihini, kültürünü yansıtma- dece yeni çıkan kitaplar değil, sahaflardaki nadir
da geçmişe ışık tutar. Kütüphanemiz bünyesinde kitapların da takibini yapıyoruz. Satın alınan kitapçalışmalarını sürdüren Ankara Dijital Kent Arşivi ları, kataloglandıktan sonra raflara yerleştiriyoruz.
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Kent arşivlerinin bir diğer önemli materyal türü
dergilerdir. Kitapların yanı sıra süreli yayınların
da takibini yapıp, içerik olarak koleksiyonumuza
uygun olanları dermemize ekliyoruz. Koleksiyonumuzda 2000'e yakın basılı kitap, 200e yakın gazete
ve dergi başlığı ve 4000 e yakın dijital kaynak bulunmaktadır.
Ulusal gazetelerin Ankara ekleri (Milliyet Ankara,
Hürriyet Ankara, Sabah Ankara, Habertürk Ankara), yerel gazeteler (Sol-Fa-Sol Gazetesi, Haymana
Gazetesi, Gazete Ankara Keçisi), köşe yazarlarının
Ankara ile ilgili yazıları (Ali İnandım, Necati Yalçın,
Yavuz İşcen), Ankara derneklerinin yayınları (VEKAM - Ankara Araştırmaları Dergisi, Ankara Şehir
Araştırmaları Merkezi Dergisi), fotoğraflar, haritalar, kartpostallar, çeşitli objeler koleksiyonumuzun
diğer materyal türleridir. Önemli paydaşlarımızdan AFSAD’ın (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği) koleksiyonumuza kazandırdığı fotoğraf arşivimize, web sayfamız aracılığıyla erişilmektedir.
Efemeralar, geçmişe doğrudan el uzatabilmeyi
sağlayan belgelerdir ve günümüzde arşiv materyali sayılmaktadır. Sadece bazı kütüphane ve
müzeler bu tip koleksiyonları bünyesinde barın-

dırmaktadırlar. Biz de ADKA olarak, geçmişe ışık
tutan arşiv materyallerinden efemeralar ile ilgili
araştırmalarımıza devam ediyor, koleksiyonumuza uygun olan efemeraların bağış ya da satın alma
yoluyla sağlanmasını planlıyoruz.
Belediyeler kent arşivleri için önemli kaynaklardır.
Belediyelerle iş birliğine gidilerek, iletişim halinde olunması koleksiyonun gelişimine katkı sağlamaktadır. Yayınların ücretsiz olarak sağlanması da
bütçe açısından önemlidir. Bu kapsamda ADKA’da
yapılan çalışmalarda Belediye iş birliklerine önem
vermekteyiz.
ADKA koleksiyonumuzda basılı ve elektronik formatlarda materyaller mevcuttur. Fotoğraflara,
makalelere, köşe yazılarına dijital ortamda erişim
sağlanmaktadır. Dijital ortamdaki dokümanlara
duvarsız kütüphane anlayışı ile her yerden erişim
sağlanmaktadır. Kitaplar ise basılı olarak, raflarda
sergilenmektedir. Nadir kitaplarımız ise dijitalleştirilmiştir. Tüm materyal türlerimiz herkesin erişimine açıktır. Koleksiyondaki diğer materyal (makale, fotoğraf, kartpostal, harita ve plan, konferans,
röportaj, gazete kupürü vb.) sayımız ise 4000' e yakındır. Bu sayı her geçen gün artmaktadır.
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Web sayfaları, kent arşivlerinin yüzü niteliği taşır.
Sayfanın güncel olması çok önemlidir. Kullanıcıların gereksinim duydukları bilgiye kolay ve çabuk
ulaşmaları, arşivin kullanım oranını artırmaktadır. Kullanıcı dostu bir arayüz tasarımı önemlidir.
Bilgiye erişmede kolaylık sağlayan LibGuide (kütüphane rehberi) kullanımı da önemlidir. Ankara
Dijital Kent Arşivi LibGuide’ı sürekli güncellenerek,
özellikle Ankara alanında araştırma yapmak isteyen araştırmacılarımızın hizmetine sunulmaktadır. LibGuide için atilim.libguides.com/ADKA adresini kullanabilirsiniz.
Günümüzde web sayfalarının yanı sıra, sosyal
medya da kurum ve kullanıcı arasında önemli bir
köprüdür. Sosyal medya aracılığıyla kent arşivi
ve kullanıcı arasındaki iletişim daha hızlı ve daha
etkili olabilmektedir. Etkinlikler ve duyurular yine
sosyal mecralardan daha fazla kişiye ulaştırılabilmektedir. Sosyal medyada takipçi sayısını artırmak bu anlamda önemlidir. Hitap ettiğiniz kullanıcı
profilini iyi tespit edip, paylaşımları kullanıcı profiline göre yapmak takipçi sayısını artırmada büyük
rol oynar. Ankara Dijital Kent Arşivi Facebook sayfamızda ilgi çekici paylaşımlar yaparak, daha çok
kişiye ulaşmayı hedeflemekteyiz.

arsivankara.atilim.edu.tr linki ile sayfaya eriştikten sonra, arama çubuğuna Gençlerbirliği ya da
Ankaragücü anahtar kelimeleri girildiğinde kaynaklara ulaşılmaktadır.
Diğer kurumlarla iş birliği yapılması da koleksiyon
geliştirmede etkili bir yoldur. Bunun yanı sıra o şehirde yaşamış, şehrin tarihine tanıklık etmiş köklü
ailelerle bağlantıya geçebilmek önemlidir. Ellerindeki her tür materyal koleksiyonun gelişmesine
büyük yarar sağlar. Telif hakları göz önünde bulundurularak bu tür kaynaklar arşive eklenebilir.
Üniversitemiz ve Kütüphanemiz sanata ve sanatçıya büyük önem vermektedir. VEKAM, AFSAD,
Fransız Kültür, Goethe Enstitüsü, Ankara Fotoğraf
Grubu önemli paydaşlarımızdandır. Bu paydaşlarımızla iş birliği dâhilinde, Kütüphanemiz konferans
salonunda çeşitli sergiler, söyleşiler, etkinlikler
düzenleyerek, Ankaralı sanatçılara ve sanatseverlere ev sahipliği yapmaktayız.

ADKA kurulurken hedefimiz, bir arşivi oluşturup,
kendi hâline bırakmak değil; sürekli gelişen koleksiyonu ile yaşayan bir kent belleği yaratmaktır.
Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Ankara Dijital Kent Arşivi olarak en büyük amacımız,
kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve kültürel miraADKA olarak, Ankara’nın spor tarihine ışık tutmak
sımızı gelecek nesillere aktarmaktır.
amacıyla Türkiye’nin ve Ankara’nın köklü spor kulüplerinden Gençlerbirliği ve Ankaragücü ile iletişime geçilmiştir. Kulüp yöneticileriyle görüştükten
sonra kent arşivi kavramı ve Atılım Üniversitesi
Kadriye Zaim Kütüphanesi Ankara Dijital Kent
Arşivi'ne gidip, ellerindeki arşiv niteliği taşıyan
dokümanları değerlendirdik. Gerçekleştirmeyi
planladığımız bu dijitalleştirme projesi, spor kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılandı. Spor
camiası olarak bu şekilde bir çalışma yapılmadığından bu projeye destek verdiler. Gösterdikleri iş
birliği sayesinde futbol arşivimizi de oluşturmaya,
elimizde bulunan çok sayıdaki fotoğraf ve gazete
kupürünü web sayfamıza eklemeye başladık.
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SOCIAL ANKARA
Social Ankara: Ankara'nın Popüler Sosyal Medya Hesapları Atılım Üniversitesinde Buluştu!

MODERATÖR-EDİTÖR DR. ÖĞR. GÖR. GÜNSELİ GÜMÜŞEL
ANKARA 2019
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Social Ankara Etkinliği

AÇILIŞ KONUŞMASI

şekilde tanımlayabilirler fakat açtıkları mecra çok
farklı başlıklar altında bize Ankara’yı yeniden taDoç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN
nıtıyor, Ankara’nın tarihini yeniden hatırlatıyor. KoHerkese günaydın. Bu formatta da birinin salonu- nuklarımız, bu hatırlatma sürecine ilişkin olarak
na misafir gelmiş gibi hissediyor insan kendini. bugün sizlerin dikkatini çok farklı konulara çekeBen birazdan çay dağıtacağım zaten, sizler de öyle ceklerdir. Siz genç arkadaşlarımız, belki sizler de
hissedin.
onların izinden gidip daha sonra kendinizde böyle
bir mecrayı açma peşinde koşabilirsiniz.
Bugün kütüphanemizin salonuna misafirsiniz ve
çok ilginç bir konuyla sizlerin karşısındayız. Bu Öncelikle kısaca kendimi tanıtayım: Ben Doç. Dr.
ilginç konuyu ele aldıkları ve bu güzel organizas- Savaş Zafer ŞAHİN. Ben bir şehir plancısıyım ve
yonu düzenledikleri için öncelikle ben kütüpha- Atılım Üniversitesinde de Siyaset Bilimi ve Kamu
nemize, katılım sağladıkları için buradaki tüm
konuklarımıza en baştan teşekkür etmek isterim.
Kendilerini Günseli Hocam zaten tanıtacaktır. Benden de konuyla ilgili olarak başlangıçta birkaç
söz etmemi rica ettiler. Konuklarımız, Ankara’nın
sosyal medya mecralarında şehrimizin nostaljik
değerlerini, güncel değerlerini, potansiyelini, kaybettiklerini ve kazandıklarını bizlere tanıtmaya
çalışan girişimcilerdir. Onlara sosyal girişimciler
de diyebiliriz. Belki kendileri, kendilerini başka
13

esasında ayrı bir mesele. Böyle örnekler sosyal
medyada çok fazla var. Sosyal medya sorgulamadan bir şeyleri kabullenmemize sebep olabiliyor.

Yönetimi Bölümü Başkanıyım. Aslında sosyal medya ile de oldukça ilgili bir akademisyenim. Konuyla ilgili biraz önce Kütüphane ve Dokümantasyon
Direktörümüz Emre Bey ile konuştuk, ona da aktardım. Akademisyen dostlarım beni her gördüklerinde şöyle diyorlar: “Hocam ne kadar etkinsiniz,
ne kadar koşturuyorsunuz!” Diyorum ki, “hayır,
normal bir akademisyen kadar koşturuyorum aslında, fazlası değil, sosyal medya etkisidir o.” Gerçekten sosyal medya etkisi denilen bir kavram var
hayatımızda. Bir kere artık kolektif bir aklımız ve
kolektif bir bilgi alanımız var. Bu kolektif bilgi alanında olumlu ya da olumsuz yeni anlayışlara, yeni
reflekslere sahibiz. Olumlu tarafı, bizim bugün,
burada buluşmamızı sağlayan dostlarımızın da
gösterdiği gibi kaybettiğimiz değerleri, yaşadığımız kente ilişkin önemli kazanımları ya da tarihi
anlamımızı, hatırlamamızı sağlayan yeni mecralar
oluşturuyor. Fakat bir de olumsuz tarafı var: giderek daha az düşünmeye, daha az yargılamaya,
önümüze gelen bilgiyi sorgulamadan kabul etmeye başladık. Bunun aslında Ankara ile ilgili bilgi ve
belgelerde hatta başka pek çok konuyla ilgili bilgi
ve belgelerde karşımıza çıktığını görüyoruz. Mesela biliyorsunuzdur, ünlü bir fotoğraf var: yıkık bir
kentin binalarının arasında bir kalabalık fotoğrafı.
Pakistan için kullanılıyor, Doğu Türkistan için kullanılıyor, burası Filistin deniliyor, şu deniliyor, bu
deniliyor... Her etkinlikte, her tartışma konusunda
o fotoğraf kullanılıyor. Tabi fotoğraf nereden çıktı
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Bu arada astronomiyle yakından ilgili birisiyim ve
konuşmamı bitirirken, bugün tartışacağımız konuların kent mekânı ile ilgili boyutuna sizin için
farklı bir pencere açmaya çalışacağım. Şimdi astronomlar diyorlar ki, gece gökyüzüne baktığınız
zaman aslında yıldızlar sizden ne kadar uzaklarsa, o kadar zaman önceki halini görüyorsunuz; şu
anki halini değil. Yani bir yıldız bizden 200 ışık yılı
uzaktaysa, o ışığın bize gelmesi 200 yıl süreceğinden, biz o yıldızın 200 yıl önceki halini görüyoruz,
şu anki gerçek halini değil. Hatta bunu belki ha-

tırlarsınız Jodie Foster’ın oynadığı Contact adlı bir
film vardı. Temas olarak Türkçe’ye çevrildi. Filmde
uzaylılar dünyanın ilk televizyon yayınlarından biri
olan Berlin Olimpiyatları açılış konuşmasındaki
Hitler görüntülerini bize geri gönderiyorlardı. Yani
yakalamışlar arada bir yerde ve o görüntüleri bize
gönderiyorlar. Biz şehir plancıları, mekanla ilgilenenler kentlerin oluşturduğu bütünü çoğu zaman
bir güneş sistemine benzetiriz. Nasıl ki güneş sisteminin varlıkları uzayda bir sistem oluştururlarsa; uzay zamanı bükerek yerçekimsel bir sistem
oluştururlarsa, kentler de mekanda bir sistem
oluştururlar. Nüfuslarına, ekonomik faaliyetlerine,
içlerinde barındıkları zenginliklere dayalı olarak
mekanı bükerler. Bir çukurlaşma yaratırlar. Çekim

etkisi yaratırlar. Bu çukurun en büyüğü Türkiye’de
İstanbul’dur zaten. İstanbul’da Çukur adlı bir dizi
çekiyorlar, biliyorsunuz. Bahsettiğimiz çukur etkisi ve çekim etkisi, kentlerin oluşturduğu bu bütün,
bazen bazı şeyleri korur, bazı şeyleri ise yok eder.
Çekim etkisinin kendi dinamikleri hayatımızı etkileyen ve şekillendiren çok fazla şey yaparlar. Kentler
de işte bu güneş sistemine benzerlikten yola çıkarak şöyle bir etki yaratırlar: tıpkı ışık ışınları saçan
bir yıldız gibi, kentler de kendi tarihleri içerisinde
ürettikleri meseleleri, kendi içlerinde kısa gibi görünen bir mesafeye salarlar. Yani kendi içerisinde
bir tarihi bina, bir anı mekanı, bir mimari eser, bir
park, okuduğunuz bir okul, yaşadığınız bir bina ve
tüm bunların oluşturduğu anlamlar aynı o ışık ışını
yolculuğu gibi kendi içinde yolculuk etmeye başlarlar. Bu yolculuk içerisinde biz bunları unuturuz.
Birilerinin o yolculuktaki bilgiyi tekrar yakalayıp
bize hatırlatması gerekir. Aynı uzaylıların Hitler
görüntülerini uzayda yakalayıp dünyaya geri göndermesi gibi. Bunu tabii ki bildiğimiz yöntemlerle
akademisyenler, araştırmacı yazarlar, tarihçiler
yapıyorlar ama onların anlatımı her zaman topluma çok çekici, cazip gelmeyebiliyor. Benim derste
uzun uzun anlattığım bir meseleyi bazen tek bir
fotoğraf, tek bir anı, tek bir cümle benden çok daha
etkin bir şekilde aktarabilir, anlatabilir. Bunun için
de bir mecranızın olması lazım. Yani bu hatırlatma işleminin gerçekleşeceği bir yer olması lazım.

az kişi gelince de üzülürdük. O kadar hazırlandık,
ortada kimse yok derdik ama bugün 4-5 kişi geldiğinde bile üzülmüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, biriniz
mutlaka etkinliği kaydedecek, bir yerlerde paylaşacak ve bizim emeklerimiz boşa gitmeyecek. Tıpkı bugün olduğu gibi… Burada söylenenler hiçbir
şekilde boşa gitmeyecektir diye düşünüyorum.
Bugün buradaki dostlarımız, içinde yaşadığımız
şehir olan Ankara’yı bizlere hatırlatma görevini
kendilerine bir şekilde misyon edinmişler. Ankara’nın eski fotoğraflarını, Ankara ile ilgili anekdotları, olayları, tarihi vakaları, ilginç şeyleri bizler için bir yerlerden -hani çeyiz sandığından mı
olur, bir takım arşivlerden mi olur- topluyorlar ve
bizimle paylaşıyorlar. Ankara’nın tekrar gündem
olmasını sağlamaya uğraşıyorlar. Ben bunun çok
saygıdeğer bir uğraş olduğu kanaatindeyim. Çünkü
gerçekten de bu şekilde binlerce insana tekrar bu
meseleleri hatırlatmak mümkün olabiliyor. Konuşmamın başında da söylediğim gibi bu hatırlatma
her zaman sorgulanmayan bir hatırlatma olabilir.
Bazen meseleleri derinlemesine sorgulamamızı sağlamayabilir ama en azından hatırlamamızı
sağlıyor. İçinde yaşadığımız mekanın bugün oluşmuş bir yer olmadığını; yüzlerce, binlerce yıllık bir
yaşanmışlığın katman katman birikerek bugüne
gelmiş bir yer olduğunu bize hatırlatıyorlar.

Şimdi konuşmamı, yavaş yavaş korsan bildiri kıEskiden biz bu hatırlatmayı bunun gibi salonlarda vamına, bir ders kıvamına dönüştürmeden burada
yapardık; bu tür mekanlarda toplantı yapardık ve noktalıyorum ve sözü, oturumumuzu başlatmak,
konuşmacılarımızı tanıtmak ve kendilerine sözü
vermek üzere Günseli Hocam’a veriyorum.
Hani Kayahan “Yolu sevgiden geçen herkes bir gün,
bir yerde buluşur” derdi. Biz de “yolu Ankara’dan
geçen herkes bir gün bir yerde buluşur” diyoruz.
Bugün de Atılım Üniversitesinde buluştuk. Çok teşekkür ediyoruz.
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MODERATÖR
Dr. Öğr. Gör. Günseli GÜMÜŞEL
Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Katılımlarınız için
çok teşekkür ediyorum. Bugün burada önemli bir
konu için toplandık. Sıklıkla üzerinde durduğunuz
üzere, İstanbul hakkında sürekli çalışmalar yapılıyor, şehrin tarihi canlı tutuluyor. Hala yurtdışındaki birçok insan İstanbul’u bizim başkentimiz gibi
kabul ediyor ya da öyle biliyor. Aslında Ankara’nın
bu anlamda çok eksik kaldığını, Atatürk’ün ölümüne kadar Ankara konusunda bazı önemli çalışma
çabalarının olduğunu görüyoruz. Ama daha sonrasında şehrin gri bir bürokrasi kentine dönüştüğünü bir şekilde biliyoruz. Oysa Ankara’da gerçekten
çok renkli yerler var. Buraları arayıp bulmak için
biz bu aktiviteleri gerçekleştiriyoruz.

Öğrencilerim bilirler, sosyal medya kullanmıyorum ama internet sitelerinizden Ankara hakkında
neler olup bittiğini sıklıkla takip ediyorum. Eminim
öğrenci arkadaşlarım sosyal medyada Ankara konusuna bu anlamda benden daha aşinalardır. Bu
platformlarda Ankara’nın hak ettiği değeri görmesiyle ilgili çok yoğun bir çaba göstererek özellikle
Atatürk’ün Ankara’yı neden Kurtuluş Savaşımızın
merkezi ve Cumhuriyet başkenti seçtiği konuları
üzerinde dursak da daha güncel bilgilere de ihtiyacımız var. Farkındayım, benim kadar tarih romantizmi yanlısı olmak zorunda değilsiniz. Bu nedenle
bugün daha çok güncel konuları konuşacağız.

Katılımcılarımızdan kısaca bahsedeyim. Yüksek
Mimar Gamze Kefu Hanımefendi bize çok ilginç bir
konudan bahsedecek: Ankara Apartmanları. Belki karşıdan bakınca bu apartmanlar bize sıradan
Ben bugün özellikle, mühendis olmasına rağmen binalar gibi gelebilir ama işin aslını bilen birisi bu
tarihe ilgisi fazla olan ve başarılı bir ders grubu- binaların hikayesini anlattığında eminim bazı kavmun burada olmasını istedim. Beni yalnız bırak- ramlara dair bakış açımız gelişecektir. Ders işleyişlerimizde fark ettiğimiz üzere özellikle görsel
madınız, teşekkür ederim.
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kullanımında algımız fazlasıyla açılıyor. Bugün de
aynı aydınlanmayı yaşayacağımızı düşünüyorum.
Gamze Hanım’dan sonra Antoloji Ankara’dan Emrah Yetkin ve Aydın Dağdelen Beyefendiler bizlere hesaplarının nasıl ortaya çıktığını anlatacaklar.
Programımıza başlamadan önce kendi aramızda
ayaküstü konuşurken bir kez daha anladık ki her
ne kadar akademisyenlerin büyük kısmı bu konuya
ilgi göstermese de Ankara’nın gerçekten sorunları
var. Ankara çok güzel niyetlerle kurulmuş olmasına rağmen, bataklıktan yaratılmış bir kent olmasına rağmen ve aslında çok iyi bir yerde olduğunu
düşünmemize rağmen gerçekten sorunları var.
Konuk katılımcılarımız kendi sosyal medya hesaplarındaki takipçi kitlesi üzerinden bu sorunlara değinecek ve konuşmanın sonunda ise takipçilerinden
gelen mesajları bizlerle paylaşacaklar. Hepimiz için
ilginç bir deneyim olacağını düşünüyorum.
Güvenlik Caddesi No: 37

Sonrasında Lavarla ile devam edeceğiz. Lavarla
eminim hepinizin duyduğu bir sosyal platformdur. Lavarla ile beraber Ankara algısını bir şekilde irdelemiş olacağız ve söz veriyorum bunu yaparken
hiç sıkılmayacağız.
Son olarak, Ankara Cımbızcısı’ndan Doruk Erdal
bizlerle birlikte olacak. Yine aynı şekilde bu hesaplar nasıl ortaya çıktı, Ankara algısını nasıl yönlendiriyor biraz daha derinine bakacağız ve eminim
ilginizi çekecek bir şeyler bulacaksınız.
Ben şimdiden konuklarımıza da teşekkür ediyorum, güzel bir aktivite olacağını düşünüyorum.
Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Haydi, keyifle başlayalım.
Buyurun Gamze Hanım…

John F. Kennedy Cd. No: 109
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Gamze KEFU
Merhaba…
Sizlere Ankara Apartmanları twitter hesabının hikâyesini anlatmadan önce, “Ankara’nın” apartmanlar
üzerinden kısa bir hikâyesi ile söze başlamak hepimiz için yararlı olabilir.
Ankara, tarihi Hititlere dayanan, zaman zaman döneminin en önemli kentleri arasında yer almış bir
şehir. 1923’de başkent olması ile yaşamı ve talihi
bir anda değişiyor. Yeni Cumhuriyet’in bir simgesi
haline gelen başkentin gelişimi, Cumhuriyet’in gelişimi ile eş tutuluyor. Bu konuya o derece önem
veriliyor ki yeni ve modern bir kimlik oluşturma
çabası için yeni başkent bir çeşit öncelikli uygulama alanı oluyor. Bu nedenle ülkenin içinde bulunduğu bütün ekonomik sıkıntılara rağmen Ankara’nın imarı ve gelişimi ön planda tutuluyor.
O dönemde Ankara, fiziksel olarak Kale ve yakın
çevresine yayılmış durumda. Bu ana doku içinde
1919 yangını ile ya da çeşitli nedenlerle oluşan
boş alanlar da var. Cumhuriyet’in ilk yıllarında temel olarak, dokunun içinde var olan bu boş alanlar imar ediliyor, yeni yollar açılıyor ve sonrasında
şehir Ulus’un çevresinde hızla büyümeye başlıyor.
Başkent olması ile çok hızlı artan nüfus ve fonksiyonları karşılamak için çok yoğun bir yapılaşma
süreci bu şekilde başlamış oluyor. Ulus ve yakın
çevresi, başkentin ilk yıllarından beri var olan böl-

1948 Tunalı Ertuğ Pasajının Yerindeki Bağ Evi
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Abay Kunanbay Cd. Sandıkcıogu Apt. 28.30.1953

ge olduğu için, şehrin günümüze ulaşan tüm yaşamına tanıklık eden en eski ve bu anlamda değerli
bölümü.
1923’den beri yaşanan bu hızlı büyüme sürecinde
yeni Cumhuriyet’in başkentinin üstlendiği yeni görevleri karşılayacak çeşitli kamu yapıları, bakanlık binaları, okullar, hastaneler, banka binaları vb.
yanında, sivil mimarlık ürünlerinin, “apartman” ve
konutların da önemi büyük. Kamu yapıları devletin
belirleyici olduğu tarz ve biçimlerde, dönemlerinin
en iyi mimarları tarafından tasarlanıp inşa edilirken, konutlar da halkın bu genel eğilime uyum
göstererek kendini yansıttığı yapı grubunu oluşturuyor. Bu yapılar arasında yine devletin öncülük
ettiği, yapı türü ve uygulama aşamalarında ilk örnekler olan toplu konut çalışmaları dikkat çekerken, bunların dışında kalan konut örnekleri de kent
kimliği açısından büyük değer taşıyor. Toplumun
sosyo-ekonomik durumunu, beğenilerini, dönemin
yapım tekniklerini ve yaşam tarzını yansıtmaları
ve bu anlamada dönemlerinin tanıkları olmaları
nedeniyle kent için çok önemli ve değerliler.

Bu aşamada Cumhuriyet dönemi mimarlığının
ve bu konu özelinde konutların genel özelliklerine kısaca bir göz atmak, bu yapı grubunu daha
yakından tanımak açısından yardımcı olabilir. Bu
dönemde, her zaman olduğu gibi toplumsal değişimlerle paralellik gösteren mimari eğilimler ve
yansımalar onar yıllık çok genel bölümlerde incelenebilir. Yine de tanımlama kolaylığı açısından
yapılan bu dönemlemeyi çok net ayırımlar olarak
görmemek, özellikle geçiş yıllarında dönem özelliklerinde sapmalar olabileceğini ve konut mimarisinde her zaman yapının sahibinin, mimarının ve
uygulayıcısının beğeni ve tercihlerinin bu binaları
oluşturan esas etkenler olduğunu kabul etmek ve
konuya bu açıklıkla bakmak yararlı olabilir.
1920’ler 1. Ulusal Akımı oluşturur. Savaş sonrası milli duyguları ve bağı güçlendirmek amacıyla
mimarlıkta milli ve tarihi öğelerin kullanıldığı bir
tarz, devlet tarafından tercih ediliyordu. Bu amaç- John F. Kennedy Cd. No: 70 - 1956
la Selçuklu ve Osmanlı mimarlığının formlarının
rında vurgulandığı söylenebilir. Mimarların kendi
ve genel mimari yaklaşımlarının dönemin yapılatarzlarında farklılıklar olsa da dönem yapılarında
rastlanan genel mimari öğe ve özellikler şöyle
sıralanabilir; dekoratif payandalarla desteklenen
çıkmalar, simetrik düzen, kemerler, rozetler, süslü
kolon başlıkları, silmeler, süslü saçaklar, yalancı
kubbeler, köşelerin yalancı kubbe ve kulelerle vurgulanması, dekoratif öğelerle süslenmiş balkon ve
korkulukların kullanılması, vb.

Abay Kunanbay Cd. No:26

Ankara’daki ilk apartmanlar Ulus civarında inşa
edilmiştir. Vakıflar Başmüdürlüğü ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait ilk örneklerin yanında, az sayıda da olsa şahıslar tarafından yapılan apartmanlar da vardı. Henüz Kat Mülkiyeti Yasası çıkmadığı
için ve Ulus’ta arsa fiyatları çok yüksek olduğu için,
bir apartman yaptırmak o dönemde çok maliyetli
bir durumdu ve bu nedenle apartmanda yaşamak
toplumsal prestij sembolüydü. Cephelerdeki süslemelerin fazlalığı, bina sahiplerinin zenginliğinin
bir göstergesi olarak kabul ediliyordu. Ülkede çok
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az sayıda mimar olduğu için, apartmanlar genellikle mülk sahiplerinin kişisel tercihleri ve dönemin genel mimari özelliklerine göre, ustalar tarafından yapılıyordu.

Bu dönem yapılarının çok genel mimari özellikleri
kısaca şöyle sıralanabilir: süsleme ve simetriden
uzak durulması, prizmatik kütleler, yuvarlak köşe
dönüşleri, balkonlar, yatay ve bant pencereler,
cephelerde yatay silmeler, teras çatı, betonarme
Uygulanması çok emek, zaman ve para gerektiren
taşıyıcı sistem, vb.
bu tarz, 20’lerin sonlarına doğru diğer sosyo-ekonomik değişimlerin de etkisi ile önemini yitirmeye Bu dönemde Ankara’nın hızlı büyümesi ve nüfus
başladı.
1930’lar uluslararası akım dönemidir. Bu dönemde, Türk Mimarları Batı dünyasını ve çağdaş mimari düşünceleri ilk kez gerçek anlamda bilinçli
olarak algılamaya ve uygulamaya başladılar. Atatürk’ün Batı Uygarlığından bilinçli olarak öğrenme ve Batı ile ülkemizin değerlerinden gerçek bir

artışı devam ettiği için yeni konut ihtiyacı da çok
önemli boyutlara ulaşmıştı. Dönemin sıkıntılı ekonomik yapısı nedeniyle, ihtiyacı karşılayamasa ve
az sayıda olsa da yeni konutlar üretilmeye çalışıldı. Yapı ve Yollar Kanununun kabulü (1933) ile bina
kat sayıları, yükseklikleri, derinlikleri, minimum
pencere alanları ve kullanılacak malzemeler vb.
standarta bağlanmış oldu. Yerleşmeye başlayan
yeni yaşam tarzı ile konutların plan düzenlemeleri
de değişmeye başladı.
Bu dönemde artan konut ihtiyacını karşılamak için
1935’de kurulan Bahçelievler Yapı Kooperatifi, bu
tür yapılaşmanın ilk örneği olması nedeniyle çok
önemlidir ve günümüzde bu yapı grubundan çok
az sayıda örnek kalmıştır.

Ziya Gökalp Caddesi 1938

1940’lar kapsayan 2. Ulusal Akım döneminde,
Avrupa’da 1930’larda başlayan ve mimaride de

sentez oluşturma eğiliminin de etkisiyle gerçek bir
değişim dönemi başlamış oldu. Ülkeye davet edilen yabancı mimarlar hem yapı sektöründe bizzat
çalışarak, hem üniversitelerde eğitime katkıda bulunarak bu süreci desteklediler.
20’lerin sonlarına doğru artık yeni cumhuriyetin kültürel, politik ve ekonomik kimliği iyice oturmaya başlamıştı, çağdaş uygarlığı yakalamak ana hedefti. Türk
toplumu yenilik, rasyonellik, fonksiyonellik, objektif
ve bilimsel yaklaşım, teknoloji ve gelişim kavramlarına aşina olmaya başladı. Bu kavramlar Batı’da o
dönem etkisini sürdüren Modern Mimarlık ile de çok
uyumluydu. Tüm bu ortam ve yabancı mimarların da
etkisi ile 30’ların başından itibaren Modern Mimarlık
Akımı ülkemizde de etkili olmaya başladı.

Ziya Gökalp Caddesi 1978
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mal sahibi ve mimarın tercihlerine ve sosyo-ekonomik duruma göre şekillenen bu konutlar, şehrin farklı yerlerinde farklı özellikler gösterebilmektedir:
2. Dünya Savaşı’ndan sonra tüm dünya gibi Türkiye
de yeni ve farklı bir döneme girdi. Söz konusu dönem mimari açıdan 1950’lerin uluslararası akımı
olarak anılır.
Batı’daki ekonomik değişmeler Türkiye’de de etkili
olmaya, ülkenin savaş dönemindeki içe dönük yaUlus Hükümet Caddesi 1970
pısı değişmeye başladı. Liberal ekonomi her alan“milli” bir tarza dönüşe neden olan aşırı milliyetçi da değişim ve dönüşüme neden olurken, siyasi
hareketlerin etkisi ve modern mimarlık hakkındaki alanda da çok partili sisteme geçilmesiyle yepyeni
-mevcut şehirlere hiç uymadığı, yeni malzemele- bir dönem başlamış oldu. Bina sahipleri ve onların
rin çok pahalı ve ithal oluşu, vb.- eleştiriler nede- beklentileri değişti, yeni yaşam tazı ve bina tipleri
niyle Türkiye’de de yeniden “milli” bir akım etkili oluştu, yeni yapı malzemelerini ithal etmek ve geolmaya başladı. Genel anlamda yerel, milli ve çağ- nel anlamda dünya ile etkileşimin kolaylaştı. Ülkedaş sentezini yakalamaya özen gösterilirken iklim, deki tüm bu ekonomik ve siyasi değişimler elbette
yerel malzeme ve teknikler ve geleneksel mimari mimarlığı da etkiledi ve daha “özgür” bir ortam
ile uyumlu olunmaya çalışıldı. Burada bahsedilen oluşmasına yardımcı oldu.
geleneksel mimari, 1. Ulusal Akımdan farklı olarak
Bu dönem yapılarının mimari özellikleri çok genel
Osmanlı Dini Mimarisi değil, geleneksel Türk konuolarak şu şekilde özetlenebilir: betonarme taşıyıcı
tudur. Çok genel olarak bu dönemde kamu yapıları,
sistem, temel geometrik ve prizmatik formlar, taTürk motifleri ile bezenmiş monumental, formalist
şıyıcı sisteminin cephelerde vurgulanması, giydirbir tarz benimserken diğer yapıların geleneksel
me cepheler, cam mozaik kullanımı, geniş penceTürk konutunu örnek aldığı söylenebilir.
reler, teras çatı, vb.
Artarak devam eden konut ihtiyacını karşılamak
50’lere kadar farklı dönemlerde belli tarzlar etkili
için bu dönemde de yeni yapı kooperatifleri kurulolmasına rağmen, bu dönemden sonra mimarlamuştur. Bunlar arasında kamuya ait olduğu için
rın kişisel yaklaşımlarını daha özgür ifade ettikleri
günümüze kadar tüm dokusu, binaları, ağaçları,
farklı yaklaşımlar bir arada görülmeye başlandı.
yolları ile korunmuş olan Saraçoğlu Mahallesi bu
özelliği ile Ankara’nın kent kimliği açısından eşsiz
bir değere sahiptir. Diğer kooperatiflerden günümüze çok az yapı kalmıştır ve onlar de bu nedenle
çok değerlidirler.
40’larda yapılan konutlarda görülen bu geleneksel
öğeler ve özelliklerin, 1950’ler boyunca da çok katı
kurallara bağlı kalmadan, daha özgürce kullanılmaya devam ettiği söylenebilir. İki üslup arasında bir
geçiş dönemi olarak kabul edilebilecek bu süreçte
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Petrol Ofisi İstasyonu 1972

İletişimin gittikçe kolaylaşması, Dünya Mimarlığı
ile eş zamanlı etkileşim mümkün oldu.
Sonraki süreçte Ankara’nın başkent olması ile başlayan ve her dönemde etkili olan yoğun baskı ve
buna bağlı olarak verilen yeni imar izinleri ve kat
hakları ile- hem çok hızlı büyümeye devam ettiği
hem de her zaman bir yıkılıp yeniden yapılma süreci içinde olduğu söylenebilir. Bu döngü 1923’den
beri bu şekilde devam etse de 2012 yılında çıkarılan Kentsel Dönüşüm Yasası ve sonrasındaki gelişmeler nedeniyle kentin çehresindeki dönüşüm
önceki dönemlerle kıyaslanmayacak şekilde ve
hızda arttı. İşte beni bu hesabı açmaya iten de bu
hızlı değişim süreci oldu.

Atatürk Bulvarı No:144

Ankara’yı seven ve hakkında az da olsa bilgi sahibi
biri olarak kendimi sorumlu hissetmeye, sevdiğim,
alıştığım, bir şekilde bir bağ kurduğum her yıkılan
bina ile “ne yapabilirim” diye düşünmeye başladım. Ama ne yapabileceğimi tam bilemiyordum.
Beni harekete geçiren Atatürk Bulvarı üzerindeki
144 Numaralı bina oldu.

Güvenlik Caddesi No: 82

yaşadığımız için çok kanıksadığımız ve önem vermediğimiz konutların, apartmanların kentler ve
kent belleği için ne kadar önemli olduklarına onlar
yok olmadan önce dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşmasına katkıda bulunmak da mümkün olabilirdi…
Sosyal medya ile hiçbir ilgim olmadığı için başlarda epey heyecanlı zamanlar yaşadıysam da ilk
günlerden itibaren, hiç ummadığım şekilde sevgi
ve nezaketle destekleyen takipçiler sayesinde tüm
bu çalışma çok mutluluk veren bir sürece dönüştü.
Destekleyen herkese minnet dolu teşekkürlerimi
sunuyorum…
İlk tweet Güvenlik Caddesi 82 Numaradaki Çördük
Apartmanı’na aitti.

Sonrasında her gün farklı semtlerden bir bina
paylaşarak devam etmeye çalıştım. Bunun için bu
tür yapıların yoğun olduğu semtlerde dolaşarak
fotoğraf çekiyor, apartman isim ve numaralarını,
yazıyorsa yapım yıllarını kaydediyorum. Yazılı kaynaklarda bulabilirsem mimarları ve yapım yılları
Çok sevdiğim bu bina uzun süre boş kaldıktan son- ile ilgili bilgiyi de paylaşmaya çalışıyorum ve bunra bir anda yıkılınca çok etkilendim çünkü elimde ları arşivliyorum.
bir fotoğrafı bile yoktu… (Yukarıdaki fotoğraflar
Google-maps’ten alınmıştır.) Böylece “Bu binalar Hesabın şu anda 8000’i geçen takipçilerinin özeliçin hiç değilse bu yapılabilir, fotoğraflarını çeker liklerini pek bilemiyorum ama Ankara’yı sevenve paylaşırsam en azından bir şekilde belgelenmiş lerden oluştuklarını düşünüyorum, doğal olarak.
olabilirler.” düşüncesi oluştu ve çalışmaya başla- Bana gelen cevaplardan ve paylaşımlardan tahmin
dım. Belki bu sayede her gün gördüğümüz, iç içe edebildiğim özelliklerini ise çok genel olarak şöyle
sıralayabilirim:
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• Umutlu olanlar: “Ulus’un değeri bir gün anlaşılacak.”…

Dr. Öğr. Gör. Günseli GÜMÜŞEL

Çok teşekkür ediyoruz Gamze Hanım, bizleri ay• Analizci/ gözlemci olanlar: “Bu binalar iyi huy- dınlattınız. Çok doyurucu bir konuşma oldu, Ankalu”, “Kişilikli”, “Ruhları var.”, “İnsancıl.”, “Çok yorgun ra Apartmanları’nın doğuş hikayesi sahiden çok
ve güzeller.”...
etkileyici.
• Duygusal olanlar: Çocukluklarını, gençliklerini, Çeşitli projeler ya da kişisel seyahat amaçlı yurto binalarda oturan yakınlarını hatırlayıp duygu- dışına gittiğimde bir şey dikkatimi çok çekiyor.
larını, düşüncelerini paylaşanlar…
Orada yaşayan insanlara nereyi gezebileceğimi
sorduğumda tanıtıma ilk önce eski evlerden başlı• Eleştirel olanlar: “Konu güzel, fotoğraflar başarılı
yorlar. Bu beni düşündürüyor. Biz modernleşmeyi
değil.”, “Eski Sokak isimlerini kullansanız daha iyi
galiba biraz yanlış anlıyoruz. Yani evet, modernleolur.”, “Bu normal apartman, neden paylaşıyorsuşelim, çok güzel ama hiçbir örneğini bırakmadan
nuz?”…
binaların, arsaların üzerine kat çıkalım anlayışıyla
• Destek olanlar: Fotoğraf, bilgi, öneri, düşünce, hareket etmek mi mimari modernleşme, tartışılır.
paylaşım ve içten teşekkürle destek olanlar…
Galiba ana problemimiz bu.
Şehir çok katmanlı bir sistem ve değişim onun değişmez bir parçası, sürekli değişiyor. Şehirleri değerli yapan da belki bu yapıları ve bu durum Ankara için de böyle. Binlerce yıl öncesinden günümüze
gelen bir şehir ve her dönemin izlerini taşıyor, biz
görsek de görmesek de…
Ankara’nın tüm bu çok katmanlılıktan günümüze ulaşan, bize emanet edilen kısmını, çok yönlü
ve tarafsız bir bakış açısı ile görebilmeyi, değerlerinin farkına varıp hak ettiği gibi koruyabilmeyi, AŞTI 1970
değişim-koruma dengesini sağlayarak gelecek ne- Fotoğraflara bakarken arkadaşlarımız da mutlasillere aktarabilmeyi diliyor, hepinize ve Ankara’ya ka fark etmişlerdir: binalar çirkinleşmiş. Yani ilk
içten sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum…
hallerine bakıyorsunuz, bir ruh var. Sonra her yer
dükkân vs halini almış, her yer estetik anlamda yetersiz görünüyor. Sanki kıymet bilmezliğimiz açığa
çıkıyor. Çok küçük bir örnek vereyim. Ortak yürütülen bir Avrupa Birliği projesi için Romanya’da
bulunmuştum ve bir iki gün sonra artık çok sıkılmıştım. Çünkü her gün bir tarihi ev var -ki tarihi
o kadar da geriye dayanmıyor- durmadan oraya
gidiyoruz. O ev o kadar kıymetli ki onlar için, girişte bilet kesiyorlar, fotoğraf yasak, ışık giremez.
Karşılaştırıyorum, bizde mesela, Mamak bölgesine
AOÇ Marmara Havuzu 1930
baktığımızda durakların olduğu bölgede onların24

bahsediyor Ankara’dan. İstanbul’u bazı günahların
yaşandığı bir yer olarak nitelendiriyor. Çok güzel
bir anekdot var başkent seçimi konusunda: bir gazeteci soruyor “neden Ankara’nın baş şehir olması
konusunda bu kadar ısrarcısınız?” Kağıda bir şeyler çiziyor Atatürk ve gazeteciye gösteriyor: “Bakın
burası İstanbul, bakın bu Vahdettin, bakın bu da
saray. Bunlar da mütareke döneminde Dolmabahçe önüne demirlenen düşman donanmaları… Ben
Kızılay Atatürk Bulvarı 1950
böyle bir sahneyi bir daha penceremden görmek
kinden yüzyıllarca daha eski yerler var. Bizim de istemiyorum!” diyor.
antik tiyatromuz var mesela. Ama ilgisiz bırakıl- Ankara’nın Anadolu’nun tam ortasında olmasınmış. Önemsenmiyor sanki. Mimari anlamda mut- dan dolayı koruduğu güvenli konumu bir yana
laka bu sizi daha çok üzüyordur.
bırakırsak, bir bataklıktan yaratılan kocaman bir
Diğer bir örnek olarak, Ulus’a gittiğimizde, dolaşırken kafamızı kaldırıp baktığımızda gerçekten bir
hengâme görünüyor ama aslında Ulus’tan başlayarak halka halka bir gelişme var. Tabii ki eskiyle
yeni yan yana gitsin demiyorum ama en azından
eskiden de birkaç örnek bırakılsa güzel olabilirmiş. Bir tarihçi olarak okuduklarıma dayanarak
ben sadece hayal edebiliyorum gerisini… Tam olarak ne vardı, ne oldu bilemiyoruz.
Şunu düşünebilirsiniz: bir apartmandan bahsedeceğiz de ne olacak? Aslında binalar bilhassa apart- Kızılay 1957
manlar dönemin gölgelerini ve realitesini çok fazla kentten bahsediyoruz. 1920’lerdeki hızlı değişimi
yansıtıyor. Her tarihi devrin ruhu farklıdır.
görüyoruz. Bu değişimin sebebi Gamze Hanımın
Gamze Hanım, konuşmanız sırasında bir tanım- da söylediği gibi bir şeyleri ispat etme çabasıdır:
lamanızı çok beğendim; “Cumhuriyet Ankara’sı- “biz varız, buradayız, artık Osmanlı yok, artık Türnın sivil tanıkları Ankara apartmanları” dediniz. kiye Cumhuriyeti var!” Mimari de bunu yansıtıyor
1920’leri biliyorsunuz, tüm dünyada Osmanlı’nın sanki; hem eski hem yeni yan yana. Geçiş süreçlebaşkenti İstanbul’a “Konstantinopolis” demeye rinde bunların olması normal aslında.
devam eden ülkeler var. Bizans özlemi içindeler.
Atatürk bu tür konularda çok duyarlı, her türlü
yanlışın düzeltilmesine dair çalışma azmi de var.
Herkese Ankara’yı kabul ettirene kadar çok ciddi
çaba sarf ediyor ve bunu mimari olarak da yapıyor.
Askeri bir şehirdense yeni kurulan, tertemiz, eskinin ağır yükünü barındırmayan bir şehir olarak

Sevgili öğrencilerim, derste milliyetçilik görüşünü
yansıtan Ankara sokak isimlerinden bahsetmiştik
hatırlıyor musunuz? Anıtkabir’in olduğu bölgede
sokak isimlerine baktığınızda “Ordular, İlk Hedef(iniz), Akdeniz(dir) ve İleri” sözcüklerini görürüz; gerçekten bir duygusu var sokak isimlerinin,
oldukça anlamlılar. Kızılay’daki sokak isimleri de
25

Sıhhiye DTCF Önü

26

öyle başlangıçta, sonra sokak adlarının yerini soğuk Yetkin ve Aydın Dağdelenler, Ankara ile ilgili sorunsayılar alıyor maalesef. Anlamlarını yitiriyorlar.
lara değinecekler ve son olarak yine kendi takipçi
kitlelerinin bir profilini çıkarıp onlardan gelen meBiz değişimle ilerlemeyi biraz karıştırıyoruz sanısajlarla Ankara algımız konusunda güzel paylarım. İlerlerken tahrip etme gibi bir durumumuz var
şımlar yapacaklar.
maalesef. Buna engel olmak için koruma kanunları
olması gerekiyor. Ne kadar ciddiye alınıyor bilmi- İyi seyirler diliyorum.
yorum ama korunması gereken binalara kat izinleri almaya devam ediyoruz. Mevcut kanunlar bir
şekilde deliniyor. Yakın zamanda Ulus’taki Yahudi
Mahallesi ile ilgili bir aktivitemiz olacak. Mahalleyi
tanımak adına oraya ilk gidişimde gördüğüm, hayran kaldığım bazı binaların, yaklaşık altı ay sonraki
ikinci gidişimde yandığını/ yakıldığını gördüm ve
belki o binaların bir fotoğrafları bile yok. O halde
tamamen ortadan kaybolmuş oluyorlar! Orada
yaşamış insanları düşünün, kendinizi düşünün.
Bir sonraki kuşağın sizi ve yaşanmışlıklarınızı yok
saydığını düşünün. Çok üzücü değil mi?

Emrah YETKİN

Merhaba, ismim Emrah Yetkin. Antoloji Ankara
hesabını bugün geldiği noktaya getiren kişilerden
biriyim. Az önce Gamze Hanım çok güzel şeylerden bahsetti. Bizim hesabımızın ortaya çıkış hikâyesinden başlamak gerekirse öncelikle hesabın
bir fotoğraf merakından doğduğunu söylemeliyim.
“Neden Ankara’da kent hafızasına yönelik, özellikle görsel hafızadan çıkarak kentin yitirdiklerini ya
da sahip olduklarını ortaya koyan bir hesap yok?”

Hepimiz bir şekilde iz bırakmak için dünyaya geliyoruz ve özellikle tarihi binalarla yaşanan yıkılış
ve kayboluş ilerlediği sürece izlerimiz kaybolacak.
Asıl kültürümüz hakkında gerçekten hiçbir fikrimiz
olmadığı için sürekli kendimize yeni sentezlerle
yeni kültürler yaratmaya çalışmaya devam edeceğiz. Ben bunu genç arkadaşlarımız için özellikle
tehlikeli buluyorum.
Gamze Hanım size teşekkür ediyoruz.
Şimdi Antoloji Ankara ile devam edeceğiz Emrah

Ankara'da İlk Kızılay Kan Merkezinin Açılışı-1957

sorusundan yola çıktık. Açıkçası çok spesifik konular işleyen sosyal medya hesapları zaten mevcuttu. Örneğin, Gamze Hanım’ın hesabı 2015’ten beri
faal ama daha çok mimari açıdan Ankara’ya odaklanıyor. Genel bir konsept şehir bakışı yok. Mesela
İstanbul için “Bir İstanbul Hayali” isimli bir sosyal
medya hesabı vardır, bilmiyorum haberdar mısınız? Bu yolculuğa çıkarken ilham aldığım hesaplardan birisidir. Muhittin Bayram isimli başarılı bir
gönüllü tarafından başlatılan bu sorumluluk yüklü
proje hem Instagram hem de Twitter üzerinden

Kemal Sunal Tezkeresini Almış, Ankara-1982

hala devam ediyor. Hesabı takip ederseniz zaten
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Hesabımızda belli bir potansiyel yakaladık ama
dikkatimizi çeken bazı şeyler var. Ekranda yaş aralığı var gördünüz mü? Biz bu veriyi Instagram’dan
aldık. Bu konuda Instagram analizi üzerinden gitmeyi doğru buluyorum. Bizim erişmek istediğimiz
bir kitle var: şimdiye kadar çok fazla dokunamadığımız 18-24 yaş arası bir kitle var. Şimdi daha çok
30-45 yaş aralığındaki bir kitleye hitap ettiğimizi
Biz bugün tabi ki Ankara’dan bahsedeceğiz ama
düşünüyoruz. Özellikle Twitter üzerinden… Oluşinteraktif bir etkinlik olsun istiyoruz. O yüzden suturmaya çalıştığımız kent hafızasını aşağı yukarı
numumuzda daha çok takipçilerimizden gelen mebizimle akran olan (ben 35 yaşındayım) insanlar
sajlar üzerinden hareket etmeye çalıştık.
paylaştığımız fotoğraflardan kısmen hatırlıyorlar.
ne anlatmak istediğini göreceksiniz. Sosyal medya
üzerindeki bu hesap emek vererek; fazlasıyla irdelenmiş bir şehir olmasına rağmen İstanbul hakkında çok farklı bir algı yaratabilmiş. Ben de bu algıyı
yaratabilme düşüncesiyle yola çıktım ve kısa süre
sonra çocukluk arkadaşım Aydın Bey ile hesabımızı devam ettirmeye başladık.

Ama 18-24 yaş dediğimiz aralık sadece görsel ola-

Kızılay 1969-1970

Mesela Batuhan Bey ile başlayabiliriz. Bu çok yakın Seymenler
zamanda gelen bir mesaj üstelik: “isminiz neden
rak bunları hatırlayacak durumdalar. O yüzden biz
Antoloji?”
bu kitleye biraz daha fazla dokunmak istiyoruz ve
Antoloji sözcüğü edebiyatta kullanılır ve sözcüğün bu anlamda Instagram’ı önemli buluyoruz.
altına anlamını da koyduk: seçki, derlem anlamına
Bir de cinsiyet konusundan bahsetmek istiyoruz.
gelir. Yani edebiyatta herhangi bir alanda verilmiş
Arkadaşlar, kenti paylaşıyoruz ve sanki paylaşımeserlerin bir derlemesi yapıldığı zaman buna anlarımız erkekler içinmiş gibi onlardan daha çok
toloji ismi konur. Sonuçta biz de bir kent hafızası
beğeni alıyoruz. Bu konuya dikkat çekmek istiyoyaratmaya çalışıyoruz ve bir derleme oluştururuz. Bugünden itibaren bu durumun tamamen deyoruz. Bunu ise görsel hafıza ile yapmaya gayret
ğişeceğinden eminiz ama.
ediyoruz. O yüzden de Antoloji Ankara diye bir isim
seçtik kendimize. Nasıl başladığımıza gelince biz Son olarak farkındalık yaratan bir tweetimizden
Gamze Hanımla tam tersten gittik aslında. O en bahsetmek istiyoruz. Hesap açıldıktan yaklaşık 4
son bahsetti, biz en başta bahsediyoruz. İlk twee- ay attığımız bir tweet inanılmaz bir etkileşim yatimiz 23 Temmuz 2017’de atıldı. İletideki fotoğrafı rattı. Aldığımız geri dönüşümler neticesinde dedik
ben çektim. Bir eski-yeni kıyaslama fotoğrafı ile ki “evet, o zaman artık sorumluluk hissetmemiz
bu işe girdik. Bugün geldiğimiz noktada da amacı- gerekiyor!” Paylaşımlarımız belki bizim için bir
mız kitap bilgileri vermek değil. Fotoğrafları analiz hobi ama hobi için paylaşmanın ötesine geçmemiz
yapmak için koyuyoruz.
gerekiyor galiba dediğimiz nokta aslında burasıydı.
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Aydın DAĞDELENLER
Ben bir şey eklemek istiyorum. Aslında çoğunlukla
şehir fotoğrafları paylaşıyoruz. Binaların öncesi ve
sonrasını karşılaştırıyoruz. Mesela burada Kuğulupark’ı görüyorsunuz; çok da farklı değil şimdiki halinden. Ama demek ki insanlar anılara biraz
daha fazla önem veriyorlar. İki fotoğrafa baktığımızda çok belirgin bir farklılık görmüyoruz ama
fotoğraftaki anı birçok kişi çocukluğunda yaşamış Bentderesi, Ankara-1931
ve bu yüzden fotoğrafa çok ilgi göstermiş. İnsanlayorum. Piknik alanlarının olduğu bir yerdi ve hatta
rın anılarına gerçekten dokunabildiğimiz hissettiorada Varan Turizm’in bir tesisi bile vardı. Orası
ğimizi bu etkileşimden sonra fark ettik.
gerçekten çok uzak noktada bir yerdi.

Emrah YETKİN
Bu önemli bir dönemeçti bizim için ve aslında hikayemiz için. Asıl değinmek istediğimiz konulara
da bu noktadan sonra biraz daha fazla değinmeye
başladık. Ankara hem Günseli Hocamın, hem de
Gamze Hanımın dediği gibi aslında Cumhuriyet’le
birlikte “oluşturulmuş” bir şehir. Hatta Cumhuriyet
öncesinde ve başkent olmasına karar verilmesinden itibaren esasında kendi haline bırakılsa, bugün
150.000-200.000 nüfuslu bir Anadolu kasabası
olacakken, bugün 5 milyon-5,5 milyon nüfuslu bir
kentten bahsediyoruz. Yani İstanbul’daki gibi 1000
yıllık ve hatta daha uzun bir süredir devam eden
bir şehirleşme tarihinden bahsetmiyoruz. Mesela
işte burada çok çarpıcı bir örnek var: Söğütözü.
Söğütözü dediğimiz yeri çocukluğumdan hatırlı-

Şimdi fotoğraflara bakarsanız ki fotoğraflar 90’lı
yıllara ait yani hep topu 25 yıllık bir geçmişten
bahsediyoruz, bugün ile kıyaslandığında inanılmaz
bir değişim olduğunu görüyorsunuz. Biz bu fotoğrafı paylaştıktan sonra bize gelen yorumlardan da
öğrendiğimiz şeyler oldu. Mesela takipçilerimiz şu
anda Söğütözü’nde hava dolaşımında ciddi sıkıntı
yaşandığını ve orada çalışan insanların nefes almakta zorlandığını yazdılar. Hakikaten çok ciddi bir
çarpık kentleşme örneği görüyoruz Söğütözü’nde.
Bugün çarpık kentleşme konusunda Kızılay’dan
da iki örneğimiz var. Her zaman hesabımızda da
vurguladığımız üzere Kızılay AVM dünyanın en
çirkin binası olabilir. Kızılay Genel Müdürlüğünün
alabildiğine sade, naif ve bahçesinde insanların
oturduğu, soluklandığı Güven Parkla karşı karşıya
bir yapı iken yıkılması ve yerine bir AVM yapılması
gerçekten oldukça üzücü. Özellikle Kızılay Meydanı’nın Ankara’nın kentleşmesi konusunda aceleye
getirildiğini düşünüyoruz.

Sakarya Caddesinin Nostaljik Yüzü, Gürkan Plak Evi

Bir de Kavaklıdere’nin hikayesi var bilmem haberdar mısınız? Şu anda Kavaklıdere’de Sheraton
Ankara Otel, Karum hatta Hilton Oteli var. O arazi
eskiden, bundan 50-60 yıl önce Kavaklıdere Şaraplarının üzüm bağlarıydı. Daha sonrasında tabi
burası da yavaş yavaş şehirleşmeye yenildi. Kavaklıdere Şarapları ise Akyurt’taki bir fabrikada
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Konuşmamızın başında bahsettiğimiz yaş dağılımını tekrar hatırlarsak özellikle 18-24 yaş ve hatta
30 yaş civarına kadar bu derelerin aktığı zamanları bilmez; ben hatırlamıyorum şahsen. Dereler
1970’lerden 1980’lerin sonuna kadar devam eden
zaman aralığında kapanıyor diye biliyorum. Biz de
yetişemedik, göremedik maalesef. Mesela bu hakikatten içimizde bir yaradır. Böyle pek çok konu
var ama belli başlıklar seçmek lazım tabi. Ankara
Aynı şekilde yine çok önemli hepinizin hassas olşehri bağlamında bizi rahatsız eden bazı şeyleri
duğunu düşündüğüm Ankara’nın dereleri konusu
burada yeri gelmişken vurgulamak istedik.
var. Bundan yaklaşık 45-50 yıl önce hemen hemen
şehrin her noktasından akan dereler Akköprü ci- DM kutusuna geçmeden önce Ankara’da mutlaka
varında birleşip devam ederlerdi. Ankara’nın dı- görmenizi tavsiye ettiğim yerler var. Evet, Ankara
şına, Sakarya’ya doğru yol alıp Sakarya Nehri’ne oluşturulmuş bir şehir ama en azından nasıl oluşdökülürlerdi. Şimdi aşağıda gördüğünüz fotoğraf turulduğu noktasını anlamak gidip Ulus’u, Hal’in
etrafını, orada bundan 100 - 150 yıl önce yapılmış
otelleri ya da sivil mimari örnekleri binaları ile çevre düzenlemelerini görün. Çünkü Ankara’nın zaten
çok kısa bir tarihi var ve bu tarihin de en azından
%70-80 ‘i Ulus’ta. Kale civarlarında, Eski Meclis
dediğimiz Bankalar Caddesinden aşağı doğru Sıhhiye’ye kadar uzanan yol üzerinde zaten çok güzel
faaliyetlerine devam ediyor. Hikaye ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Kavaklıdere Şaraplarının
sahipleri Karum ve Sheraton Ankara yapılırken
en azından Sheraton Ankara’nın bir şarap şişesi,
Karum’un da bir peynir tabağı gibi tasarlanmasını
rica etmişler. Oteli inşa eden Hollandalılar bu isteği bir şekilde yerine getirmeye çalışmışlar ama
tabi kaybolup giden geniş bir araziden bahsediyoruz.

mimari örnekler vardır ama biraz arka taraflara
da, Anafartalar’a da bakmak gerek. Bunun yanında
Tunalı Hilmi - 90'lı Yıllar
Saraçoğlu Mahallesi var. Gamze Hanım da bahsetSıhhiye Meydanı, orası Sıhhiye köprüsü, solda ti. Orası çok önemli bir toplu konut projesidir ve Kıakan da İncesu Deresi. Bu dere Çankaya’nın tepe- zılay’ın göbeğinde yani Kumrular Sokak’ın hemen
lerinden başlar, Kolej’den geçer, Sıhhiye’den bağ- ilerisindedir. Özel bir efor sarf edip gezmeniz gelanıp Ulus’un arkasından Akköprü’ye bağlanırdı.
Ankara Çayı dediğimiz, hepsinin birleştiği noktaya
kadar akan bir dere. Bu dere şu anda da akıyor
ama aşağıdan akıyor. Biz görmüyoruz çünkü Ankara’nın dereleri hangi yolların yapılmasına engel
oldu bilmiyoruz ama birçoğu artık maalesef şehrin
altından akıyorlar. Ankara’nın merkezinde herhangi bir rögar kapağından içeri şöyle bir bakarsanız
ve orada akan bir su görüyorsanız o su ya İncesu
Deresi’dir, ya Hatip Çayı’dır ya da Çubuk Çayı’dır.
Üçünden bir tanesidir ama kesinlikle Ankara’nın
Kale-1953
dereleridir bunlar.
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reken yerler değildir buralar; en azından bir gidip
görülebilir ve 70 yıl önce ne düşünülerek oluşturulduğu keşfedilebilir. Bugün ne noktaya gelindiğinin anlaşılması açısından ben faydalı olacağını
düşünüyorum.
Bunlar kent belleğine katkıda bulunabilecek aktivitelerdir ve şu an çok yüzeysel geçiyoruz çünkü sizi
burada bir bilinç oluşturalım diye boğmak gibi bir
niyetimiz yok.
DM kutusuna dönersek, aynı isimle bir köşe yaptık.
Çok güzel yorumlar alıyoruz ve bu yorumlar bize
her zaman güç veriyor. Kendi aramızda şubeleş-

ODTÜ'ye İlk Ağaçlar Dikilirken

meye başladık diye gülüşüyoruz. Gerçekten çok
kıymetli girişimler var. Başka şehirler de sosyal
medya hesaplarını farklı bir isimle almamış: Antoloji Diyarbakır, Antoloji Muş ve Antoloji Batman var.
Bu tür hesapların sahipleriyle mesajlaşıyoruz. Her
zaman, elimizden geldiğince onları desteklemeye
çalışıyoruz ve onlardan da katkı almaya gayret
ediyoruz.
Burada çok hoşumuza giden bir mesaj var: “kent
hafızası oluşturmaya çalışırken ülke hafızası oluşturdunuz” demiş bir takipçimiz, çok hoşumuza
gitti. Farklı bir gönderimiz daha var. Yanılmıyorsam o gün Ankaragücü Süper Lig’e yükselmişti ve
Gençlerbirliği küme düşmüştü. O gün attığımız bir
tweetle alakalı bize bir yorum geldi: “Herkes Ankaragücü üzerinden giderken Gençlerbirliği ile ilgili
paylaşım yaptınız teşekkürler”.

Genel itibariyle teşekkür edenler kadar yakınanlar
da var. “Bu fotoğrafları gördükçe üzülüyoruz” diyorlar. Biz de üzülüyoruz. O yüzden bilinçli paylaşımlar yaratmaya çalışıyoruz.
Projelerle, ödevlerle ilgili de dönüşler alıyoruz. Bu
zaten apayrı bir sorumluluk. Aydın Bey ile bundan
5-6 ay önce TED Üniversitesi’ne gittik. Orada da
Mimarlık Fakültesinden Ali ve Ersan Hocalarımızla küçük bir toplantı halindeydik. Ali Hoca “derste
sizin paylaşımlarınızı gösteriyoruz” dedi. Biz birbirimize baktık, çok şaşırdık ve çok da mutlu olduk.
Bunu bilmek üzerimizde ciddi anlamda bir sorumluluk duygusu yaratıyor.
Ayrıca insanlar proje önerilerine ve belgesel çalışmalarına destek istemek için bize geliyorlar.
Her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz ki bizim
fotoğraflarımızın birçoğu açık kaynaktır. Zaten bir
fotoğraf 50-60 yılı geçtikten sonra o fotoğraf üzerinde hak iddia edilemiyor. Biz bu işe girerken telif meselelerinden başımız ağrımasın diye hukuki
destek aldık, avukatlarla görüştük. Bize söylenene
göre kişinin elinde fotoğrafın negatifi mevcutsa bir
hak iddia edilebilir ama fotoğrafın çekilmesinin
üzerinden 50, 60, 70 yıl gibi süreler geçmişse hak
iddia edemez. Bazen paylaştığımız fotoğrafları silinmesi yönünde istekler de gelebiliyor Bu istekler
maalesef bazen sertleşebiliyor. Ama sonuçta biz
de ilgili fotoğrafları satıp üzerlerinden bir kazanç
sağlamıyoruz. Bir kent hafızası ve bilinci oluştu-

Pul Müzesi
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Gençlik Parkı Göl Gazinosunda Kadınlar Matinesi
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rabilmek için paylaşıyoruz. Emeğe saygısızlık gibi risini göndermiş ve “belki size soran olur, siz de ona
bir niyetimiz yok. Bize bir uyarı geldiyse ya da bir cevap verirsiniz” demişti.
fotoğrafın kaynağı hakkında bir bilgi verilmişse
Takipçilerimizin yaptığı bu işler biz hiçbir şekilde
mutlaka paylaşıma ekliyoruz.
bir mecburiyetten doğmadı. İşte bu noktada yapPaylaşımlarımız için kişisel arşivini açan çok kıy- tığımız işin önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz bir
metli insanlar var. Bir de sürekli akıl danıştığımız bilinç yaratıyoruz ve bu bilinç daha sonrasında göbir üstat grubu var. Bir fotoğrafla ilgili bilgiye ih- nüllülük esasıyla yürümeye başlıyor.
tiyacımız olduğunda -mesela yıl bilgisi yok ya da
Çok değil 1 sene önce paylaştığımız fotoğrafların
bir bina var ama nerede olduğu belli değil- onlara
% 80’inini kendimiz araştırıp buluyorduk ama busoruyoruz. Onlar da bize gönüllü danışmanlık yagün paylaşımlarımızın %80’i takipçilerimizden gepıyorlar. 50-60 yıllarını Ankara’ya ya da arşivciliğe
liyor. Yani iş bu noktaya geldi. Belki bir süre sonra
ayırmış insanlar gönüllülerimiz oluyorlar. Son olabiz aradan çekilsek bile bu oluşum paylaşımlarla
rak bir başka gönüllü grubumuz var ki motivasyodevam edecek anlatabiliyor muyum? Kent kültürünumuzu ciddi şekilde artırıyorlar. Bize eski Ankamüze sahip çıkmak hepimizin işi.
Paylaşım yapmanın bir başka boyutu daha var. Mesela Metin Uca’nın bugün 3 milyon küsur Twitter
takipçisi var. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanımız
Ziya Selçuk, Buket Uzuner, Murat Yetkin, Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen vs. insanların da
çok sayıda takipçileri var. Bizim Ankara ile ilgili bir
paylaşımımızı Metin Uca reweetlediği anda ulaşabileceğimiz kitleyi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Demek ki Ankara’nın mevcut sorunları ile
Ankara Kalesi, Kaynak Altındağ Belediyesi
ilgili paylaşım yaptığımızda bu insanlara da ulara’da geçen çocukluk fotoğraflarını gönderiyorlar; şabiliyorsak bir farkındalık yaratabileceğiz. İşte o
bizimle aile albümlerini paylaşıyorlar. Bu fotoğraf- yüzden yaptığımız iş, artık bir noktada bizden çıkıp
ların birçoğu sosyal medyada yaygınlaşmış fotoğ- Ankara’ya, bir başkente mal olacak bir işe dönüşraflar ve bizim için çok çok değerliler. Çünkü bize
bir yerlere dokunabildiğimizi hissettiriyorlar. Güç
veriyorlar. Onlardan çok şey öğreniyoruz ve takipçilerimizle yeni bilgilerimizi de paylaşıyoruz.
Mesela bir takipçimiz 2018 yılında bir fotoğraf
gönderdi. Fotoğraf Altındağ Belediyesi’nin hemen
yanı başında bulunan son troleybüs direğine aitmiş. Hiç fark etmemişiz. Ya da Kocatepe Camii yerine yapılması planlanan ama yapılamayan Vedat
Dalokay’ın projesi ile ilgili başlatılan bağış kampanyasının fotoğrafı gelmişti. Bir takipçimiz fotoğraflardan birinde gördüğü Osmanlıca yazının çevi-

Altınköy Açık Hava Müzesi
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meye başladı. Bunu Ankara hakkında paylaşım yapan tüm hesaplar için söylüyorum; sadece Antoloji
Ankara için konuşmuyorum.
Sunumumuzun sonuna iletişim bilgilerimizi. Dürüst olmak gerekirse Facebook’u çok aktif kullanmıyoruz çünkü Facebook kitlesi farklı bir kitle. Daha çok Twitter ve Instagram’da aktifiz. Bize
her zaman e posta ile ve hem Twitter’da hem de
Instagram’dan özel mesaj ile ulaşabilirsiniz. Bize
katkıda bulunabilirsiniz, destek isteyebilirsiniz.
elimizden geldiğince destek olmaya gayret ederiz.
Bu vesile ile şunu da söyleyeyim: dinleyiciler arasında büyük bir mühendis grubu olduğunu görüyoruz. . Mesela yazılım anlamında desteğe ihtiyaç
duyduğumuz zamanlar oluyor. Gönüllülük esasına
dikkat çekmek istiyoruz. Eğer siz de bize bir katkı
vermek isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

TED Koleji-1936-39

da ne tür farklılıklar olabileceğini ama verilen son
örneklerden sonra kafamda tamamen oturdu. Teşekkürler.
İzninizle birkaç şey eklemek istiyorum…

Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar, teşekkür ederiz. Kent hafızası odaklı çalışmalarınızı özellikle beğendim. Çok iyi bir fikir gerçekten.
Dr. Öğr. Gör. Günseli GÜMÜŞEL
Erol Bey konuşmanın başında interaktif ilerliyoruz İlk tweetiniz de çok hoşuma gitti. İlk tweet ile
demişti ama ben tam anlayamamıştım uygulama- başlayan hikayenizi çok güzel şekilde devam ettirmişsiniz. Kuğulupark paylaşımı ile ilgili bir şey
ekleyeceğim. Biliyorsunuz Atatürk’ün özel hayatı
daima ilgi uyandırır. Onun için özel olan bir kadın
var: Fikriye Hanım. Konuyla doğrudan ilgili olan bir
başka isim var: Salih Bozok Atatürk’ün kara kutusu olarak anılır.

Fotoğraf: Ara Güler, Anıtkabir

34

Fikriye Hanım talihsiz intiharından 7 gün sonra
hastanede öldüğünde gece yarısı Salih Bozok tarafından vefat ettiği yerden alındı ve gizlice defnedildi. Gizli tutulan defin detaylarını Salih Bozok’un
akrabalarından öğrendiğimiz kadarıyla Fikriye
Hanım şu anda Kuğulupark civarlarında, “geniş
söğüt” olarak adlandırılan bir ağacın altında veya
yanında uyuyor. Ankara anısı diyorsak gerçekten
anı budur; ruhsa gerçekten ruh budur. Belki eski
fotoğraflarda gördüğümüz o insanların kemikleri
bile kalmadı ama şimdi oturup onları burada konuşabiliyoruz. Bu çok önemli diye düşünüyorum.

Kızılay AMV örneğini verdiniz, gerçekten şu an güzel ve estetik bir görünümde değil. Bu binanın da
bir geçmişi var. Kızılay Meydanı’nın Kızılay Meydanı olmasının sağlayan şey aslında Kurtuluş Savaşı
başladığında Ankaralıların çok büyük destek verdiği, askerlerin ve yardımların toplandığı alan Kızılay’dı. Şimdi hayal edin, sokaktan öylesine geçip
gidiyoruz ama oralarda efeler toplantı yapıyorlar.
Kızılay AVM dediğimiz yerde Hilal-i Ahmer yani
Türk Kızılay yardımları toplanıyor. Çok önemli bir
yer orası. Gerçekten ruhu olan bir bina. Savaşa gidemeyenler bu alana geliyorlar ve bize ilk yardım
öğretir misiniz diye soruyorlar. Şimdiki hali bu tarihi yaşantıları çağrıştıracak gibi değil ne yazık ki…

varla aynı şekilde hikayesi olan bir internet sitesi
ve sosyal medya üzerinden ilerleyen bir oluşum.
Oluşturduğu Ankara algısı ve nasıl popüler olduğu
noktasında Serkan Bey bize paylaşımlarını sunacak.
İyi seyirler.

Ulus konusundaki endişelerinize katılıyorum. Yani
tamamen yıkılmadan ya da en azından alışılan
90 Yıl Önce Kavaklıdere

Serkan İZCİ
Merhaba, ben teşekkür ederim. Öncelikle son dakika bir oyuncu değişikliği olduğu için arkadaşım
Seren Hanım’ın yerine Lavarla adına ben geldim,
çok özür diliyoruz.

Ulus Meydanı-1947

şeklini şemali değişmeden Ulus’a gidip bakmakta,
gezmekte fayda var. Ama sanırım tek başınıza gitmeseniz daha iyi olabilir. Ulus’un bazı yerleri hakikaten garip bir hal aldı. Yeni kurulan üniversitelerin
o bölgedeki kampüslerindeki öğrencileri ile Ulus

Bugün size Lavarla’nın nasıl başladığını, yolculuğumuzu ve nasıl bugünlere geldiğimizi, bu yolda
tanıştığımız güzel insanları ve yaşadığımız zorlukları anlatmaya çalışacağım. İsmim Serkan İzci.
Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği mezunuyum.
Sosyal medya ile bir hobi olarak ilgilenmeye başladım. Lavarla’nın nasıl başladığından bahsetmek
istiyorum.

canlandırılmaya çalışılıyor ama gözlemlediğim ka- Ben aslen Ankaralıyım, 18 yaşındayken üniversidarıyla öğrenciler derse girip hemen kaçıyorlar.
te eğitimim için Ankara’dan ayrılıp İzmir’e gittim.
Orada okudum, çalıştım ve sonra Ankara’ya geri
Son olarak kişisel arşivini açanlar ve biz de öğredöndüm. Ankara’ya döndükten sonra bambaşka
niyoruz bölümleriniz en fazla hoşuma giden, sizi
bir Ankara ile karşılaştım. O arada geçen yıllarda
farklı kılan uygulamalarınız sanırım.
değişim çok hızlı gerçekleşmiş. Doğduğum yer hiç
bilmediğim, tanımadığım bir Ankara haline gelmişti.
Tekrar teşekkür ediyorum.
Konuşmamıza Lavarla ile devam edeceğiz. La- İlk başlarda adapte olma konusunda çok zorlan35

Bulvar Palas - 1977
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dım aslında. Çünkü o eski bildiğim yerler eskiden
bildiğim gibi değildi artık. İnsanın bakış açısı değişiyor tabi büyüdükçe. Kendimi bu şekilde şehri
keşfederken buldum. Keşfettiklerimi insanlarla
nasıl paylaşırım düşüncesiyle yola çıktım.
Bir de çevremde şöyle bir tepki vardı: Ankara’da
yaşayan bütün arkadaşlarım ve İzmir’deki arkadaşlarım sürekli “sen niye geldin Ankara’ya, İzmir’i bırakıp neden Ankara’ya gidiyorsun” sorularını soruyorlardı. Bu benim için psikolojik baskıydı.
Ben de kendimi savunmaya başladım: “niye öyle
söylüyorsunuz, Ankara güzel, imkanlarımız var”
dedim. Sosyal ve kültürel açıdan İzmir’dekilerden
daha iyi, daha kaliteli etkinlikler olduğunu söyledim. Ama arkadaşlarımı bir türlü ikna edemedim.
İzmir’i bırakıp gelmekle çok büyük hata yaptığımı
ve en fazla bir yıl içinde Ankara’dan bıkıp geri döneceğimi söyleyip durdular maalesef. O zaman bu
tepkiye çok anlam veremiyordum ki hala anlam
veremiyorum. Ankara- İzmir karşılaştırması da
yapmak istemiyorum. Çünkü Ankara’nın çok farklı
bir karakteristiği var.

Kızılay Gima Önü - 1966

devlet dairelerinde ve bakanlıklarda çalışıyor. Çalışılan binalar önemli binalar. Yaptıkları işler önemli
işler. Burada yaşayan insanlar da çalışacak, boş
durmayacak tabi, bunda ilginç ne var? Sırf bu yüzden herkes Ankaralıları herkes grand tuvalet ortalarda dolaşan; sabah 8-akşam 5 mesai sonrası
evine giden insanlar olarak algılıyor. Ama bir şeyi
gözden kaçırıyorlar: Ankara aslında bir memur
kenti olduğu kadar aynı zamanda bir öğrenci kentidir. Ankara’da birçok köklü üniversitelerimiz var.
Bu üniversitelere her sene Türkiye’nin her yerinden 20 bin-30 bin öğrenci geliyor. Bu sayı sürekli

artıyor. Böylece nüfus da hani gençleşiyor.
Ankara “gri şehir” derler hava koşullarından dolayı ama bu bizimle ilgili ya da bizi olumsuz etkileyen Sonuç olarak “Ankara’da hayat yok” diyenlere debir durum değil ki. Ankara “memur kenti” ifadesini dim ki “Ankara’da hayat var!” Hayat varla ismi zade kullanıyorlar sanki bu bir eksiklik veya kusur- manla Lavarla oldu.
muş gibi. Evet, Ankara’daki nüfusun çoğunluğu
Bu da çok gelen sorulardan bir tanesi: “isim nereden geldi, İspanyolca mı?” İspanyolca’da lavar
boşluk la çamaşır yıkamak anlamına geliyormuş.
Halbuki gayet basit şekilde “Ankara’da hayat var
la”dan türeyen bir kelime.
2015 Kasım ayında işte bu fikirle yola çıktım ve işe
bir Instagram hesabı açarak başladım. O zaman
tek başımaydım. İlk önce afişler paylaşmaya başladım. Güncel etkinlikleri paylaştım. Gittiğim yerleri tavsiye ediyordum. Aslında bu aşamada kişisel
zevkime göre paylaşımlar yapıyordum. Ana akımın
Hasanoğlan Köy Enstitüsü Çocukları

dışında daha alternatif ve özel sergileri, butik etkinlikleri anlatıyordum. Çok bilinmeyen Ankaralı
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müzik gruplarının konserlerini duyuruyordum.
Aynı zamanda müzisyenim. Bam Bam Bam isimli
bir grubumuz var. Ben grubun davulcusuyum. Bizim grubumuz gibi pek çok müzik grubu var Ankara’da. Bu gruplar daha çok alternatif bir kitleye
hitap ettikleri için etkinlikleri pek duyulmuyor. Bu
tarz gruplar İstanbul’da daha popüler ve hatta İstanbullular bu gruplara daha fazla sahip çıkıyorlar.
Bu Ankara adına üzücü bir durum aslında. Ankara’da böyle insanların ulaşabileceği bir mecra ya
da gidebilecekleri bir alan yoktur belki, bilemiyorum.

taraftan da mesleğimle ilgili çalıştığım için her

Devam eden süreçte Instagram’dan çok yoğun, çok
güzel geri dönüşler aldık. İnsanlar bir şekilde hesabı sahiplendiler çünkü samimi olmaya çalışıyordum. Yani oraya hiç gitmeden ve hiç deneyimlemeden; oturduğum yerden, klavye başından “şuraya
gidin, buraya gidin, şurayı keşfedin, şurada şu en
güzel yapılır, burada yapmanız gereken 5 önemli
aktivite…” tarzında cümleler kurmadım. Paylaştığım yerlere giderek, oraları gezerek, önereceğim
aktiviteleri önce kendim yaparak anlatmaya çalıştım. Etkinlikleri takip etmeye çalıştım.

Çekirdek kadromuzu bu şekilde oluşturduk. Ken-

Sanıyorum bu yaklaşımım takipçilere samimi geldi. Bu dönem tam da Behzat Ç’nin popüler olduğu dönemlerdi. Popüler kültürde Ankara algısını
Behzat Ç ve Behzat Ç sonrası diye düşünebiliriz. O
popülarite bize de yaradı. Lavarla bir şekilde binlerce kişiye ulaşmayı başardı. Twitter ve Facebook
hesaplarımız da açıldı. İşler yoğunlaşınca tabi bir

şeye yetişememeye başladım. Ankara Cımbızcısı Doruk’la tanışmam da o sıralarda oldu. Kendisi Ankara’ya dair çok güzel yazılar ve fotoğraflar
paylaşıyordu. Doruk’a Instagram’dan ulaştım ve
görüşmek istediğimi söyledim. Lavarla’ya birlikte
devam etmeyi teklif ettim. Sağ olsun o da kabul etti
ve Lavarla’ya çok büyük emek verdi. Hatta bugün
sizlere hediye olarak getirdiğim pusulalı haritamız
“Rota Pusula”nın mimarlarından birisi Doruk’tur,
diğeri de Seren Hanım’dır. Bir de Ali arkadaşımız var.

dimize “neler yapabiliriz, bu işi nereye götürebiliriz,
Nereye gitmemiz daha doğru olur” sorularını sorduk. Derken 2016’ın Nisan ayında internet sitesini kurduk. İnternet sitesini kurunca işler daha da
farklılaştı. Çünkü artık Instagram ya da Twitter paylaşımından ziyade daha nitelikli içerikleri yayınlama şansımız oluyordu. Uzun metinler yazmak ve
yayınlamak Instagram’ın doğasına aykırıydı; uzun
metin türü bir şey paylaştığınız zaman insanlar
okumuyordu. Çünkü orası görsel bir medya platformu. Twitter’da ise karakter sınırı vardı ve bir
aktivite ya da mekan önerisinde bulunmak istediğimizde derdimizi tam anlatamıyorduk.
İnternet sitemizi kurarken amacımız Lavarla’nın
temellerinin dayandığı “bilinçli kentli yaratmak”
misyonuydu. Hepimiz bu şehirde yaşıyorduk ama
bu şehrin ne kadarını biliyorduk, yüzde kaçına hakimdik? Evet, çok önemli ama sadece Ulus olarak
değil, Ankara’nın her bir noktasında olan biten her
şeyi veya hikayesi olan şeyleri, Ankara’daki iz bırakan yerleri biz ne kadar biliyorduk?
Ben Ankaralıyım ama Ankara’yı Lavarla ile öğrendim, bu şekilde keşfettim. Bugün kalabalık bir
ekibi temsilen buradayım. Şu an 35 kişiyiz. Bir yazar kadromuz var. Ankara’nın farklı kesimlerinden

Ankara'ya İlk Kez Gelen Atatürk'ü Karşılayan
Seymen Grubu
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birçok insan ortak noktamız Ankara olduğu için
Lavarla’da kendilerine ait bir şey buldular. Hepsi

kendi bakış açısını katkılarıyla yansıtmaya çalıştılar. Yayınlarımız o kadar çeşitlendi ve spesifik hale
geldi ki yazılarımızı kategorilere ayırdık. Ön planda
tuttuğumuz ve önemli bulduğumuz şey yine kent
hafızası ve bilinçli kentli.
Ankara’yı kötüleyen insanlar şunun farkında değiller; Ankara’da imkanlarımız çok iyi. Ankara’nın
başkentimiz olması da bize avantaj sağlıyor. Farklı
illere çok hızlı ulaşabiliyoruz. Jeolojik anlamda bir
şansızlığımız varsa o da denizimizin olmamasıdır.
İnsanlar hep bu karşılaştırmayı yapıyor. En çok
duyduğum soru “deniz yok, Ankara’da nasıl yaşıyorsunuz” sorusu. Ben İzmir’de 8 yıl yaşadım. Denizi
görmediğim zamanlar oldu. Bir eksiklik hissetmedim. Yani İzmir’de her gün denize mi giriyorduk?
Geniş kitlelere ulaşan Lavarla’da hepimizin farklı
bakış açıları var. Hepimiz farklı şeylerin üretildiği farklı mesleklerdeyiz. Ekibimizde mühendisler,
teknisyenler, memurlar, öğretmenler, öğrenciler
var. Birçok farklı insanın Lavarla’ya katkı sağlaması, oluşumun geniş kitlelerce desteklenmesinin
yolunu açtı.
Burada bulunanlardan kaç kişi Lavarla’yı daha önceden biliyordu ya da takip ediyordu bilmiyorum.
Umarım bundan sonra takip edersiniz. Bizim bu
platformda yapmaya çalıştığımız şey sadece yazı
yazmak değil. Kent kültürümüzü ve kent hafızasını oluşturmanın yanı sıra kendi etkinliklerimizi de
düzenliyoruz. Alternatif şehir hayatına katkı sağla-

Cumhuriyet Meydanına Arnavut Kaldırımı - 1929

maya çalışıyoruz. Bunun için Pop Up LA adıyla Ankara’nın ilk gezgin tasarım pazarını düzenledik. Bu
tasarımcı dostu bir pazardı. Tasarımcının emeğini
sömüren değil, onlardan komisyon almayan, onlara satış yapma imkanı sunan ve tamamen gönüllü
yapılan bir işti. Pazarı toplamda dört kez düzenledik ve her seferinde hem tasarımcılardan hem de
kazanımcılardan büyük ilgi gördük.
Şu an bu aktivitemizi durdurduk çünkü artık mahalle bakkalımız bile tasarım festivali yapıyor!
Herkes tasarım pazarı düzenlemeye başladı. O
yüzden bir etkisi kalmadı bu tarz aktivitelerin. İnsanların tasarım ürünlere bakış açısı değişti. Tasarım ürününün nasıl olması gerektiği konusunda
uzman değilim ama insanlar tasarım pazarlarında
karşılaştıkları ahşap boyama peçetelikler, takı, incik boncuk ürünlerle ilgilenmiyorlar. Bu tarz bilindik ürünler ilgi çekmeyince de pazarların popülerliği azaldı. Pazarlar genelde yılbaşı dönemlerinde
kalabalıklaşıyor.
Tasarım pazarından sonra Kızılay’da Kakule Kahve’de bir takas pazarı düzenledik. İnanılmaz bir
ilgi vardı. O etkinlikte temamız “paranın geçmediği
hikayelerimizi paylaşmak”tı.
“Her bir eşyanın, nesnenin, kıyafetin hikayesi vardır,
gelin hikayelerimizi paylaşalım” dedik. Etkinliğe ilgi
uyanmasının sebebi bu hikaye paylaşımıydı. Hatta

Almanya Büyükelçiliği Önü 1968

ekibimizden sevgili Ahmet burada, bornozuyla bir
kitap takas etti. Eski bir bornozu kim alacak diye
39

Ankara Kalesi

40

düşünmüştük ama bir kadın geldi, bornozu istediğini söyledi ve karşılığında bir kitap verdi. Kadın
bütün gün o bornozla gezdi. Onu son gördüğümüzde bornozu üstünde kahve içiyordu. Çok eğlendik.
Biz bu etkinliği her ay düzenlemeyi düşünüyoruz.
Bunun için Kakule Kahve ekibiyle görüşmelerimiz
devam ediyor.
Biz hikayemizi yaşadık ve bizden sonra gelen nesil Ankara Devlet Konservatuarındayız,
M. Ali Erbil, Haluk Bilginer - 1976
ile yeni hikayelere yol açılsın; herkes kendi macerasını yaşasın istiyoruz.
50-60 TL harcamamız gerekiyor ki zaten konser
Bunların dışında Ankara’da yapılan birçok etkinli- biletleri en az 40 TL civarı oluyor. İş böyle olunca
ğe medya sponsorluğu yaptık. Takipçilerimize bu insan sosyalleşemiyor ve dönem dönem kendini
etkinliklerle ilgili detaylı bilgi verdik ve onlara bilet geri çekmek zorunda kalıyor.
sağladık. Aslında Lavarla’nın bir kolu da hediye bilet kazandırma işi oldu. Haftada kaç bilet verdiğimizi biz hesaplayamıyoruz artık. Gerçekten takip
etmesi çok zor. Mesela şu an IF’te gerçekleşecek
etkinlikler için bilet hediye ediyoruz. Bugün burada
da 10 kişiye çift kişilik konser bileti hediye edeceğiz. Ocak ayında gerçekleşecek bir konserin biletleri yalnızca bu yolla dağıtılacak. Çok rağbet gören
bir uygulama.

Biz bu anlamda bütçe dostu ya da tamamen ücretsiz haftalık etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerle
Ahmet ilgileniyor. Bunun yanı sıra hem Instagram
hem de Twitter hesaplarımızdan birçok konsere bilet sağlıyoruz. Bazen özel bir etkinlikler de
oluyor ve biz de buralara çekilişle ücretsiz bilet
veriyoruz. Lavarla’nın üniversite öğrencileri tarafından çok sevilmesine bu uygulamamız da katkı
sağlamış olabilir

Üniversite öğrencisi olduğumuz zamanları hatırlıyoruz. Bütçemiz hiçbir zaman yeterli olmazdı. Kısıtlı miktar bir parayla yaşantımızı sürdürmemiz
gerekiyordu. Bu sırada sosyalleşmek de istiyoruz
tabi. Ama bir mekana gittiğinizde en kötü ihtimalle

Son olarak Lavarla nereye geldi, nereye gidiyor
diye sorarsak görürüz ki Lavarla artık bizden çıktı zaten. Kendi kimliği ve bakış açısı var. Ankaralılar tarafından benimsenmiş, sevilmiş bir platform durumunda. Nitelikli paylaşımlar yapmak
bir şey paylaşırken iki kere düşünüyoruz. Çünkü
paylaşımımızın o an ulaştığı kitle ya da herhangi
bir ünlünün iletimizi retweet yapması ile beraber
ulaşacağı binlerce insan olacağı için daha temkinli
davranmaya çalışıyoruz.

Dr. Öğr. Gör. Günseli Gümüşel

Atatürk'ün Naaşı Getirilmiş, Gar - 20 Kasım 1938

Paylaşımlarınızın bu derece çeşitlenmesi çok güzel. Doruk Bey’in Ankara Cımbızcısı’nı düşünüyorum, çok güzel seçilmiş bir isim. Lavarla da aynı
şekilde ki bu arada kelime başka bir dilden değilmiş onu öğrenmiş olduk. Behzat Ç’ye buradan sev41

giler, dalgayı çok güzel yakalamışsınız. Behzat Ç’nin ifade benim çok favorim oldu. İfadenin çağrışımı
çektiği ilgi ile Lavarla çok iyi senkronize olmuş.
Konuşmanızda internet sitenizin amacından bahsettiniz. Yazılarımızı değerlendirirseniz bizler de
katkı sağlamak isteriz. Bilinçli kentli ve kent ha-

çok ilginç geldi. Bazen deriz ya kötü bir şeymiş
gibi: “oradan cımbızla seçiyorsun” diye. Galiba siz
bu çağrışımı iyi bir yöne çevirmişsiniz. Hikayeyi
merakla bekliyorum.

fızası oluşturma fikri bu anlamda Antoloji Anka- Arkadaşlar, Doruk Erdal Ankara Cımbızcısı ile bize
ra’nın amacıyla aslında bir şekilde bağdaşıyor.
vermek istediği mesajdan ve bu projenin nereye
Hanımefendi zaten kentli olmaktan bahsetti ve
tüm bunlar hepimizi bir şekilde aynı yere getiriyor.

gittiğinden biraz bahsedecek.

Doruk ERDAL

Etkinlikleriniz benim ilgimi çok çekti. Mutlaka takip Herkese merhaba.
edeceğim.
Cımbızcı’nın hikayesi 2014 yılında üç arkadaşın

Serkan İZCİ

Ankara hakkında başlattığı bir projeden doğdu. Üç

Biz Lavarla olarak artık Ankara sevdalılarının ortak arkadaş Ankara kenti üzerinden 25 insan hikayesi
noktası olduğumuz için etiketleme yaparak sürekli yazdık, fotoğraflar çektik ve bunları bir kitap halinAntoloji Ankara’nın fotoğraflarını paylaşıyoruz. An- de bir araya topladık. Bu çalışma itibar gördü. İlekara Apartmanları’nı ve Ankara Cımbızcısı’nın pay- tişim birimleri bizi canlı yayınlara çağırdılar. Çıklaşıyoruz.
Biz hep iletişim halindeyiz.

tık, konuştuk, çalışmanız kitap halinde basılabilir
dediler ama mali açıdan külfetli olduğu için kitap
projemizi hayata geçiremedik.

Teşekkür ediyorum.

Ankara’ya dair ilk cımbızlamamız ise aslında

Dr. Öğr. Gör. Günseli GÜMÜŞEL

2002’te üniversitede okurken gerçekleşti. Siz de

Zaten sizinle tanışmaya geldiğimde herkesin çoktan kaynaşmış olmasından anladım durumu ve
ben de aranızda olmak istedim. Çok teşekkür ediyorum Serkan Bey.

bahsettiniz. Ben Esatlıyım. Kuğulupark da evimizin
hemen dibindeydi. Çocukluğumda orasının güllerle dolu olduğunu hatırlıyorum. Şimdi yok. Fikriye
Hanım’ın mezarı sahiden Kuğulupark’taysa orası
kayıp bir mezar için çok güzel bir yer. Sahneye ka-

Şimdi Doruk Bey’in Ankara sevdasının derinlikleri- vak ağaçlarını da eklediğimizde çok etkileyici bir
ni göreceğiz. Ankara Cımbızcısı nereden çıktı? Bu tablo oluşuyor.

Ankara Kamp Ateşi Topluluğu Üyeleri
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Ulus - 21 Kasım 1938

İlk tweet’i 29 Ekim 2017’de attım. Albert Kahn adlı
bir borsacının Dünya Gezegen Arşivi diye bir projesi vardı. Albert, projesi için 1909-1930 yılları
arasında farklı ülkelerde 70bin fotoğraf çekmiş.
Bu fotoğrafların 3 bini Türkiye’ye, 180’i ise 1922
Ankarası’na ait.
Bu konuyla ilgili yaptığım paylaşım büyük şaşkınlık yarattı. Tabir yerindeyse Ankara grupları çalkalandı! Benim hikayem de aslında bu paylaşımla
başladı diyebilirim.
Bu noktada önemli olan görselin, o görseldeki küçük bir detayın bir duygu yaratmasıydı. Az önce
bahsettiğim Kuğulupark paylaşımının ilgi çekmesinin de sebebi buydu. Anıları canlandırdı.
Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay

Bu ilginç hikaye aklıma Yüksel Caddesi’ndeki
muhterem kadın heykelini getirdi. Biz cımbızlayıp
heykelin bir fotoğrafını çektikten sonra ertesi gün
heykel kayboldu! Bizim çaldığımızı düşünürler mi
acaba diye bile aklımıza geldi. O heykelin de güzel
bir hikayesi var. Kadın heykeline âşık bir meczup
her kış üşümemesi için heykelin üzerine örtü getiriyor ve kadının eline çay veriyor. Heykeli onun
götürmüş olabileceğini düşünüyorlar.
Lavarla ile yollarımızın kesişmesi Cımbız hikayeleri için görsel topladığımız sırada oldu. Facebook’taki Ankara sayfalarından besleniyorduk. O sayfalarda paylaşılan fotoğrafların altındaki yorumlar
çok faydalıydı. Öyle insanlar var ki fotoğraf hakkında neyin ne olduğunu yazıp açıklıyorlardı. Fotoğraf
okumayı bu yorumlardan öğrendim. O hesap bu
anlamda bana bir okul oldu
Ankara Cımbızcısı hesabını aldığımda bu aşamadaydım ve ne tür içerik üreteceğimi düşünüyordum. Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü’nden
Hakan Kaynar Hocamızla tanıştım. Sağolsun bu
konuda bana çok yardımcı oldu. Yaptığımız kent
haritasında da çok büyük emeği vardır.

Sonrasında çok ilgi gören ve takipçi sayımızın
ciddi oranda artmasına neden olan bir paylaşımımız oldu. 1993 yılında bir bahar şenliği sırasında
üniversitede alternatif bir sahne kurulmuş ve biz
de orada sıra bekliyoruz. Etiketlemeler yoluyla bu
paylaşımımız çok fazla insana ulaştı ve bir etkileşim
yarattı. Diyorum ya, anıların canlandırılması mesele.

Dr. Öğr. Gör. Günseli GÜMÜŞEL
Doruk Bey bir fotoğraf birçok şeyi açıklayabiliyor
aslında. Derslerimde kullandığım bir görsel var.
Yurtdışında, özellikle Avrupalı karikatür sanatçıları arasında Atatürk’e Ankara Kedisi deniliyor.
Kendisi üzerinde Osmanlı Devleti yazan bir vazoyu
zarifçe deviren ve oradan oraya sıçrayan bir Ankara kedisi olarak resmediliyor. Ben bunu çok merak
ettim. Araştırdım.
İlk Meclis döneminde Mustafa Kemal Paşa ile röportaj yapmak üzere Ankara’ya gelen Fransız bir
gazeteci çalışma odasında onu beklerken odadaki
sedirin üzerinde oturan bir Ankara kedisi fark edip
onu fotoğraflıyor. Gazeteci Ankara kedisini sevmek
istiyor ama kedi hiç yanaşmıyor. Olduğu yerde rahat tavırlarla gerinmeye devam ediyor. O sırada
Mustafa Kemal Paşa içeri giriyor ve “biraz beklet43

Mumcu Ailesi - Aralık 1980
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Ankara’yı özellikle Ulus ve Esat bölgesini gezerken
Ankara Apartmanları’nı anmadan geçemiyorum.
Çünkü ya paylaşmış oluyorsunuz ya da diyorum ki
“aaa tam Ankara Apartmanları’na göre bir bina!”
Bu arada çocuk takipçileriniz olduğunu da söylemek isterim; arkadaşlarımın çocukları hesaplarınızı takip ediyorlar.
Ben Ankaralıyım, atalarım da Ankaralılar. Antoloji
Ankara’nın paylaşımlarını çok beğeniyorum. Bazı
tim, özür dilerim” diyerek kendine güvenen, rahat paylaşımları yaşım yettiği için yakalamış, hatırlatavırlarla sorulara cevap vermeye, anlatmaya baş- mış olduğumu da söylemek isterim.
lıyor. Gazeteci bir kediye bakıyor, bir de Mustafa Lavarla’nın ücretsiz etkinliklerine özellikle beğeKemal’e. Birbirlerine benzetiyor onları ve ülkesi- nerek takip ediyorum. Etkinlikleri arkadaşlarımla,
ne döndüğünde bu karikatürü çiziyor. Avrupalıla- eşimle dostumla paylaşarak ben de size katkıda
rın görsel literatüründe Atatürk’ün aynı zamanda bulunmaya çalışıyorum.
haklı olarak bir Ankara kedisine benzetilmesinin
Ben de geçen aylarda naçizane bir etkinlik düzensebebi bu işte.
leyip duyurusunu yaptım. Çok büyük bir katılım
Ankara kent mirası ve kültür bilincini uyandırmaya oldu. Etkinliğimizin adı “Şehri Adımlıyoruz”. Yürüçalışan insanlarla aynı amaçla bir araya gelip aynı yüşümüze üç arkadaşımla ve annemle başladık ve
duyguyu paylaşabildiğim ve hepinizle aynı gün ta- kısa zamanda bize katılanlarda inanılmaz bir artış
nışabildiğim için çok mutluyum. Umarım desteği- oldu. Etkinliğimizin yürüyüş rotası Ulus’taki Eski
nizle, katkılarınızla ve fikirlerinizle birlikte yeni ça- Meclis’ten Kale’ye kadardı. İkinci etkinliği Ocak
lışmalara devam edebiliriz. Hepinize çok teşekkür ayında düzenlemeyi planlıyorum. İnşallah sizlerin
de desteğini bulur bu etkinlik.
ediyorum.
Erdal Öz, Turgut Uyar, Güven Park - 1962

Pınar DEMİRTAŞ
Arkadaşlar soru cevap bölümüne geçmek istiyo-

Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sıkı takipçilerinizdenim, hepinize ayrı ayrı çok teşekkürler.

ruz. Sizin de merak ettiğiniz ve sormak istediğiniz
şeyler varsa katılımcılarımıza sorabilirsiniz.
Soru soranlar etkinlik biletleri ile ödüllendirilebilir,
etkileşimde bulunabilir. Biletler için Lavarla’ya teşekkür ediyoruz arkadaşlar

SORU
Merhaba,
Etkinliğiniz için şehirden çıktım geldim. Kitaplarınızı
ayrı ayrı yani takip ediyorum ve hepsini de çok beğeniyorum. Sorum yok ama birkaç söylemek istiyorum.

Füreya'nın Ankarası
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mümkün değil. Fotoğraflarda düzeltilmesi gereken yerleri olabiliyor. Fotoğrafı alıp hazırlamadan
cevap yazarsak da unutabiliyoruz. O yüzden bir süre
cevap yazmadım ki gözümüzden kaçmasın, daha
sonra görelim diye. Ama o süreç biraz uzayınca mesajı gönderen hanımefendi tepki gösterdi. Paylaşımı
yapmamıza da izin vermedi. O yüzden paylaşmadık.

SORU
Başkent Gazetecilik Yüksekokulu-1972-1973

Dr. Öğr. Gör. Günseli GÜMÜŞEL
Biz de size geldiğiniz için teşekkür ederiz.
Sorularını alabiliriz. Antoloji Ankara, Lavarla, Ankara Cımbızcısı ve Ankara Apartmanları hesabının
sahibi Hanımefendi bizlerle…

SORU

Merhabalar, bir takipçiniz olarak ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Paylaşımlarda bulunan
arkadaşlarımız anladığım kadarıyla hep Modern
Ankara’ya, Cumhuriyet Dönemi Ankarası’na hep
odaklanmışlar. Gerçi ben ancak Antoloji Ankara’nın
sunumunun sonuna yetişebildim, geç kaldım.
Cumhuriyet Dönemi Ankara’nın ikinci kez başkent
oluşu aslında. Ankara geçmişinde 4000 – 5000

Emrah Bey gösterdiğiniz slaytlardan birinde bir yıllık bir kent tarihi var. Dolayısıyla zaman zaman
takipçinizin mesajına altı gün sonra döndüğünüzü bugünden, Cumhuriyet’ten ya da Cumhuriyet’in hegördüm. Bir blogcu olarak şunu sormak istiyorum: men öncesinden daha daha geriye gidersek daha
iyi olabilir.
takipçi mesajlarına ne kadar sürede dönülmeli?

CEVAP - Emrah YETKİN

Dr. Öğr. Gör. Günseli GÜMÜŞEL

Takipçi mesajlarına bir haftada dönülmemeli onu Oraya yetişememişsiniz hanımefendi, açılışı Gamanladık. Kendimizden örnek verirsek bu geç dönüş ze Hanım’la beraber Cumhuriyet Dönemi’nin öncebir istisnadır. Normal şartlarda en fazla bir sonra sine giderek yaptık. Dönemler bina incelemeleri ve
dönüş yapmış oluruz. O takipçimiz maalesef bir karşılaştırmaları üzerinden anlatıldı.
şekilde –sanıyorum üst üste birkaç mesaj geldiği
için- arada kaynamış.
Sosyal medya etkileşimdir diyoruz ama bir mesaja
bir hafta sonra dönüş yaptığımız zaman takipçiyi
tekrar yakalama şansımız çok düşük. Lavarla bu
konuda bizden çok daha tecrübeli. Belki onlar da

Emrah YETKİN
Şöyle bir durum var, genelde eski-yeni paylaşımları yapmaya çalışıyoruz çünkü böylece takipçilerimizin kafasında bir fikir oluşabiliyor. Az önce
Söğütözü örneğinde açıkladığım gibi.

anlık cevap veremiyorlardır ama tepkileri yönetmek, Ama çok geriye gidersek de bu sefer insanların
oraları zihinlerinde canlandırma yeteneklerini köetkileşimi karşılamak anlamında çok daha iyiler.

CEVAP -Aydın DAĞDELENLER

reltmiş oluyoruz. Yani dümdüz bir arazi gösterip
“burası Ulus” dememiz takipçilerimiz için her za-

Ben o takipçi hanımefendinin hikayesini anlatayım. man anlamlı olmayabilir. Ama şu anlamda dediKendisi mesaj yoluyla bizimle bir fotoğraf paylaş- ğiniz doğru, Ankara’nın çok eskiden oluşturulmuş
tı. Mesajı görür görmez alıp fotoğrafı paylaşmam haritaları var. Mesela onları paylaşarak, “aslında
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400-500 yıl önce de Ankara vardı; evet daha küçük- Tarih bölümünde “Kentin Hikayeleri” adlı bir çalıştü, şöyle bir şehirdi…” gibi paylaşımlar yapabiliriz ma yapılmıştı. Sanırım yürütücü öğretim elemadediğiniz gibi.
nı Özlem Sert’ti. Ankara adına bir başlangıç oldu
hatta Çağdaş Sanatlar’da bir sergi açıldı ama takip
Gamze KEFU
ettiğim kadarıyla bu proje çok ilerleyemedi. Belki
Bir de şehrin katmanlaşması gerçekten boş bir buradan devam ettirerek yeni bir Ankara turu için
arazide gerçekleşiyor. Roma Dönemi gibi şehin yeni bir rota oluşturulabilir.
katmanları şu an altta duruyor. Bu çok heyecan
Gamze KEFU
verici bir şey. Şu an gördüğünüz katmanın altında
bambaşka katmanlar ve çeşitlilik var.
Çok güzel bir Ankara turu yaparız belki. Teşekkürler.

Dr. Öğr. Gör. Günseli GÜMÜŞEL

Dr. Öğr. Gör. Günseli GÜMÜŞEL

Sanırım orada bir hanımefendi elini kaldırmıştı, Aslında şehri adımlayarak binalara bakmak, nereson anda gördüm.
de ne var, sokak adlarını öğrenmek iyi bir vesile
olabilir.
Buyrun.
Bir tarihçi olarak baktığımda tarihsel anlamı olan
SORU
yer adlarının kaybolmasına ben daha çok üzülüHerkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ben de bü- yorum. İnsanlar bunu duygusal olarak almak zotün grupların takipçisiyim. Yanlış hatırlamıyorsam runda değiller tabi ama bir de şu açıdan bakmak
daha önce hiç bir araya gelmediğinizi söylemişti- gerek: 17520. Sokak benim için hiçbir anlam ifade
niz. Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi etmiyor ama Anafartalar Sokak denildiğinde hevesile oldu da sosyal medya yürütücüleri olarak pimiz bir Türk kahramanlık destanını hatırlıyoruz.
böyle bir etkinlik gerçekleştirerek sizi tanıma ve Sakarya Caddesi denildiğinde sadece içki içilen
size soru sorma imkanını bize verdiniz.
bir yer anlaşılmamalı. Orada hatırlanması istenen,
unutulmaması sağlanan Sakarya başka bir şey,
Siz hazır bir araya gelmişken yeni bir etkinlik planYunanlıların Ankara’ya girişine 20 km kala kazanılarsanız bence çok güzel olur. Sizi bir arada dinlelan bir zafer. Eski planlara baktığımızda cadde ve
mek çok keyifliydi. Çok mutlu oldum açıkçası, çok
sokak adlarının, hatta park adlarının bile belli bir
güzeldi, çok teşekkürler.
anlamla ve tarihsel kronolojiyle sıralandığını göBelki bilginiz vardır yine Hacetttepe Üniversitesi rüyoruz. Bu anlamlar tamamen kaybolmadan bahsedilen adımlama projesiyle kent tarihimize belki
biraz daha fazla tanıklık edebiliriz.
Umarım daha güzel ve özel etkinliklerde tekrar
tekrar bir araya gelebiliriz.
Atılım Üniversitesi adına herkese çok teşekkür
ediyorum.

Seyranbağlarından Gaziosmanpaşaya Çıkış 1972
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ANKARA MARKASI OLMUŞ BIR FOTOĞRAFÇI:
FOTO NACI
Pınar Demirtaş | Kadriye Zaim Kütüphanesi
Bir Ankaralı olarak, Foto Naci’nin benim ve
ailem üzerinde büyük bir hatırası var. Foto
Naci ve ailesiyle olan dostluğumuz yıllar
öncesine dayanıyor. Yıllar sonra böyle bir
mecrada yer almak ayrı bir sevinç benim
için.
Foto Naci ilk olarak Simav’da doğuyor. Ankara
hikâyesi ise 1958 yılında Naci Ertem’in Simav’dan
Ankara’ya gelerek, dükkan açmasıyla başlıyor.
Stüdyo Ziya Gökalp Caddesi’nde, TED Koleji’nin hemen yanında çalışmalarını sürdürüyor. Günümüzde de Foto Naci çalışmalarını aynı adreste devam
ettiriyor.
Naci Ertem,işini o kadar özveriyle ve sevgiyle yapıyor ki bir anda herkesin Naci Abi’si oluyor.
Foto Naci ilk olarak Simav’da doğuyor. Ankara
hikâyesi ise 1958 yılında Naci Ertem’in Simav’dan
Ankara’ya gelerek, dükkan açmasıyla başlıyor. Stüdyo
Ziya Gökalp Caddesi’nde, TED Koleji’nin hemen
yanında çalışmalarını sürdürüyor. Günümüzde de
Foto Naci çalışmalarını aynı adreste devam ettiriyor.

1979 yılına kadar, sağlıkla ve gülen yüzüyle hiç
yılmadan çalışan Naci Abi’yi aniden kaybediyoruz.
Ölüm o kadar zamansız geliyor ki Ertem Ailesi’ne…
Naci Ertem’in çok değerli, rahmetli eşi Cumhuriye Ertem dükkânın idaresini ele alıyor. Kendisi 29
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Ekim’de doğmuş tam bir Cumhuriyet kadını. Hem
dükkânı yönetiyor hem de babasız kalmış üç çocuğu tek başına büyütüyor. Çocuklarının eğitimi onun
için çok önemli olduğundan üç çocuğunu da okutuyor. 2011 yılının Haziran ayında hayata gözlerini
yumana dek dükkânda çalışmayı sürdürüyor.
Daha sonra Özdemir Ertem ve Öznur Ertem Ürer
işleri devralıyor. 2016 yılında abi Özdemir Ertem’in
ani vefatı üzerine Öznur Ertem Ürer; babasından,
annesinden, abisinden kalan emanete sahip çıkarak, Foto Naci ismini yaşatmaya devam ediyor.
Öznur Ertem Ürer’e bizi kırmayarak, röportaj teklifimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Bu
röportajı yapmak benim için de geçmişe bir yolculuk oldu. Aileler yakın dost olduğu için neredeyse
çocukluğumun geçtiği dükkânın hikâyesini tekrar
dinlemek ve yeniden oralarda olmak benim için
gerçek bir nostaljiydi.
Oznur Ertem Ürer, 1958 yılında Kütahya-Simav’da
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doğdu. Aynı tarihte Ankara’ya yerleştiler. 1982 yılında TODAİE Seok ve İdare Yüksek Okulu’nu bitirdi.
Üç çocuk annesi. İlkokuldan itibaren dükkânda babasına yardım eden, tabiri caizse dükkânda büyüyen bir çocuk.
Ürer’e göre; sevgi, saygı, sabır ve hoşgörü ile işinizi yapar, müşteriye empati ve güleryüz ile yaklaşır,
insan kazanmak birinci hedefiniz, para kazanmak
ikinci hedefiniz olursa marka arkanızdan geliyor
zaten.
Foto Naci’nin çok iyi bir arşiviniz olduğunu biliyoruz. Yıllar öncesinde çekilen fotoğraflar bile duruyor. O zaman Naci Abi diyen öğrenciler şimdi
torunları için geliyorlar. Kendileri kolejden mezun
olmuşlar, çocuklarını kolejden mezun etmişler sıra
torunlarına gelmiş. Yani Foto Naci ailesi gerçekten
büyük bir aile. Farklı olmalarını sağlayan etkenlerden biri de bu. Bu arşivi nasıl değerlendiklerini
sorduğumuzda ise bize bir nostalji tablosundan

söz etti Öznur Hanım. Bu tabloda üç kuşağı aynı
anda görmek mümkün. Düşünsenize, aile büyüklerinizle böyle farklı bir karede olmak ne kadar heyecan verici olurdu…
Teknoloji ilerledikçe bazı mesleklerin de kendini
yenilemek, tarz değiştirmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Özellikle iyi fotoğraf çekebilen cep
telefonlarının hayatımıza girmesiyle fotoğrafçılık
mesleği de bu değişime ayak uydurmak zorunda
kalan mesleklerden biri oldu. Öznur Hanım’a yeni
nesil fotoğrafçılık hakkında ne düşündüğünü sorduk.
“Cep telefonu ile fotoğraf çekmek ayrı bir keyif.
Ben de kullanıyorum. Özellikle ani gelişen bir olayda fotoğraf makinem her an cebimde. Fakat stant
kurmuşsunuz, emek harcamışsınız, fotoğraf satışından gelir elde etmeniz gerek, geç saate kadar
personel çalıştırmışsınız. Birisi geliyor ve sizin
stantta sergilediğiniz fotoğrafı cep telefonu ile çe-

TED mezunu olan ve yolu Foto Naci’den geçen ünlü
isimlerden sadece bir kaçı; Mithat Bereket, Reha
Muhtar, Kaan Girgin, Beren Saat, Gökhan Özen...

kiyor ve paylaşıyor. Siz de orada emeğe saygı bekliyorsunuz aslında. Tamam, para kazanmak ikinci
planda dedik; ama o hassas çizgiye saygı bekliyoruz.”
Fotoğrafları ile Ankara tarihine tanıklık etmiş,
anılarla ve hikâyelerle dolu bir bir dükkân... Şu
an Foto Naci’nin bulunduğu apartmanda bir daire
stüdyo olarak kullanılıyor. Stüdyoya girdiğinizde
ise duvardaki fotoğraflar sizi zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.
Siz, eğer şimdiye kadar Foto Naci’nin objektifine
poz vermediyseniz, yolunuzu mutlaka bu sıcak
mekâna bir düşürün ve Ankara’nın en ünlü kamerasına poz verin.
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ANKARA’NIN KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ
MAHALLESİ: YAHUDI MAHALLESI
Pınar Demirtaş | Kadriye Zaim Kütüphanesi
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Yahudi nüfusunun büyük bir kısmının burada yaşamasından dolayı burası daha sonraları Yahudi Mahallesi olarak anılacaktır.
Son yıllardaki resmi adı “İstiklal Mahallesi”
olsa da halk arasında hala Yahudi Mahallesi olarak bilinen mahalle… Her ne kadar
Evliya Çelebi 16. yüzyılda Ankara için “kentin Yahudisi gayet çok” dese de 1830 sayımına göre yaklaşık 400 civarında Yahudi
olduğu tahmin edilmektedir. 1935-1955
yılları arasında Ankara’da yaşayan Yahudi
sayısının iki-üç bine çıktığı görülmüştür.
Ankara Kalesi’nin güneybatı eteğinde yer alan bu
mahalle Osmanlı’nın farklı dönemlerine ait farklı
kaynaklarda, ‘Hacendi’, ‘Öksüzce’, ‘Hoca Hindi’ gibi
farklı şekillerde adlandırılmış; Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren ise ‘İstiklal Mahallesi’ adını almıştır.

SİNAGOG
Sokaklar, cami ve mescit, iki-üç dükkan, dershane, çarşı-pazar, hamamdan oluşan tipik Osmanlı
mahallelerinden biriydi Yahudi Mahallesi. Tek farkı cami yerine sinagog ve çocuklara özgü Talmud
Tora (Tevrat Eğitimi) dershanesinin olmasıydı.
1492’de İspanya’dan, 1495’de de Portekiz’den gelen Yahudiler, Ankara’ya yerleştirildiklerinde burada Bizans’tan kalma Yahudileri bulmuşlardır.
Portekiz Yahudilerinin sayıca fazla olduğu söylenmektedir. Burada en az 6-7 adet beyaz leblebici
olduğundan bu mahalle Leblebici Mahallesi olarak
da bilinmektedir. Burada bulunan havra (sinagog)
günümüze kadar ulaşan tek gayrimüslim mabedidir. Sinagog, Anafartalar Caddesi’nde, Kurşunlu
Camii ve Şengül Hamamı arasında bulunmaktadır.
Yahudiler için bu alan etrafında yaşmak önemliydi.
Çünkü bu sinagogta ibadetlerini ve Yahudi geleneklerine göre düğünlerini yapabiliyorlardı.

Sinagog, 1830 ve 1909’larda restorasyon geçirmiştir. 1960’lara kadar ise faal olarak çalışan bu
ibadethane şimdi ise yalnızca senenin bazı günleri
açıktır.

OKUL
Yahudi Mahallesi’nde ilk açılan okul Rum Okuludur.
Bu okul, şu an Anafartalar Lisesi’nin olduğu yerde
bulunuyordu. Diğer okul ise sinagogun yanındaki
Ravza-ı Terakki Erkek okuludur. 120 kadar Yahudi ve Müslüman öğrencisi vardı ve çok disipli bir
okuldu.
Osmanlı döneminde, Eskicioğlu Camii’nin karşısında ve sinagogun yanında olmak üzere iki Musevi
okulu, Şengül Hamamı’nın karşısında ise bir Rum
Okulu bulunmaktaydı. Rum okulu şu an Ticaret
Meslek Lisesi olarak devam etmektedir.
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İstanbul’dan gelen milletvekillerinin
kaldığı ev. Bu ev, o dönemde lojman
gibi kullanılırmış.

MİMARİ

lirlerdi. Ailenin üyelerinden Klara Akbukrek de ellili yıllarda Ankara’da 100 yaşını geçgin öldüğünden
Yahudi Mahallesi’ndeki konaklar mahallenin bir
son yolculuğuna bu şekilde uğurlanmıştı.
başka yüzüdür. Çoğunun yapılması 19. yüzyıla
rastlar. Bu yapılar genellikle iki katlı, üst katında Bir diğer konak ise dönemin Yahudi Cemaati Başbalkonu ya da çıkması bulunan yapılardır. Hemen kanı Arafların evidir. Oğlu İlya Araf, “bir gün Kılıç
hepsi bugün yıkılmaya yüz tutmuş durumdadır. Ali yemeğe gelir. Muhteşem hazırlığı görünce bu
Kentsel Sit Alanı olan ve 2005 yılından beri ‘yenile- masada Atatürk de olmalı deyince Köşk’e haber
me alanı’ içinde yer alan bu mahalle için hala res- gönderilir. Fakat, Atatürk erken yattığı için bu dami onaylı bir plan bulunmamaktadır. Bu alan için vete katılamaz” diye anlatır.
bir yenileme çalışmasının olmamasından dolayı
“Ankara’ya gelen milletvekilleri ve delegeler burayapılar günümüze kadar gelmiştir. Bu yapılardan
da kalacak yer bulamazlardı. Gerek otel sayısının
bir çoğu ya yıkılmış ya da ayakta zor duran yapılardır. Mahalleye bu haliyle bakıldığında Yahudilerin
burada yaşadığı dönem ve kültürel özellikler ile
ilgili fikir edinilebilir.
Buradaki önemli konaklardan biri Hayım Albukrek
(Daha sonraki adı Yaşar Paker) Konutu’dur. Hayım
Albukrek, Ankara’nın tanınmış tüccarlarından biriydi. Aynı zamanda Ankara Yahudi Cemaati Başkanıydı. Hayım Albukrek’in torunu Viktor Albukrek
yaptığı araştırmalar sonucunda 333 kişiyi gösteren
bir soy ağacı tablosu oluşturmuştur. Soyadı kanunu çıktığında birçok kişi Albukrek’i kullanırken, Albukrek’lerin bir kısmı ise Ender, Elyazar ve Paker
soyadlarını almışlardır. Yahudi geleneklerine göre
100 yaşını aşıp ölenler şarkılarla, teflerle defnedi54

Albukrek’lerin Ankara’daki şu an hala ayakta olan
konutunda 1919 yılında çekilen fotoğraf.

az ve konforsuz oluşu gerekse eve pansiyoner almanın o dönemlerde yaşam biçimlerine ve ahlak
kurallarına ters oluşu bu sorunu doğurmuştu. Ünlü
Taşhan Oteli’nde yer bulmak ise çok zordu. Ankara’nın Yahudi Mahallesi evleri zamanın en iyi evleri
durumundaydı. Atatürk’ün, Ankara’da bir gece, o
zamanın en güzel evi olan Yasef Ruso’nun evinde
kaldığını söylerler. Ruso’ların torunu Fuli Eskenazi,
Atatürk’ün bir gece geç vakit gizlice gelip tek bir
gece evlerinde geceledikten sonra gittiğini, babasından duyduğunu anlatır (Bahar, 2003) .”

küçükken, Şengül Hamamı’nda büyük olan bölüm
kadınlara ayrılmıştı. Bu hamamda farklı olarak bir
de Tevila bölümü bulunuyordu. Şengül Hamamı’nda 1997 yılında yangın çıkıyor ve hamam büyük ölçüde yanıyor. 2006 yılında üç yıl süren restorasyon
çalışmaları başlıyor. Fakat bu çalışmadan sonra
hamam mimari özelliğini kaybediyor. Havuz tekrar
yapılmıyor. Kadınlar bölümünde bulunan çeşmenin ise taşındığı söyleniyor. Acıçeşme Sokaktaki
çeşmenin bu çeşme olduğu rivayet edilir.

İBADETHANELER

HAMAM

Mahallenin çekirdeğini canlı tutan Örtmeli So15. yüzyılın ilk yarısında Anadolu Beylerbeyi İs- kak’ta bulunan ve şu an cami olarak kullanılan
hak Paşa tarafından yaptırılan Şengül Hamamı Örtmeli Hundi Mescidi vardır. Bu mescitin kitabesi
Acıçeşme Sokak’ta yer almaktadır. Günümüzde bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılış tarihi de bilinmemektedir.
Mahallede bir de ev hamamı var. Bu hamam zengin bir ailenin evinin bahçesindeymiş. Ev yıkılmış
ama hamamın kalıntıları kalmış.
Yahudiler’e devlet memuru ya da asker olma hakkı
tanınmadığından ticaretle uğraşmışlardır. Özellikle sof ticareti yaparak geçinen bir çok Yahudi
yaşamaktaydı. Ticaretin yanı sıra çok fazla sayıda
zanatkar da vardı. Ticaretin 19. yüzyılda durağanlaşması ile birlikte Ankara Musevileri İsrail’e, İstanbul’a ve Amerika Birleşik Devletleri’ne göç et-

halen kullanılan hamam bölgenin turist çeken
yapılarındandır. 1685 yılında Ankara’nın zenginlerinden Ankaravi Mehmet Efendi hamamı satın
almıştır. Vakıf kayıtlarında da bu ismi görmeniz
mümkündür. O yıllarda hamam tam bir Osmanlı
yapısı taşımaktaydı. Kadın ve erkek olmak üzere
iki bölümden oluşurdu. Her ne kadar Osmanlı yapısı taşıyor olsa da Şengül Hamamı bazı özellikleri ile bu yapıdan farklılık gösteriyordu. Osmanlı
hamamlarında erkek bölümü büyük, kadın bölümü

Fotoğraf Ahmet Soyak
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Eyüp Sabri Tuncer’in yaşadığı ev. Bu evin salonunda Atatürk’ün dans ettiği söylenir.

meye başladılar. Şu an bu mahallede hiç Musevi
yaşamamaktadır.
“Yahudi Mahallesi’ni terk ediş, gelenek, görenek
ve kendilerine özgü seslenmeleri olan Ankara
Yahudileri’ni çok değiştirdi. Ankara Yahudileri diğerlerinden farklı olarak birbirlerine bula (yenge),
sosbina (dünür), ermana (kardeş) gibi değişik sözcüklerle birbirlerine seslenirledi. Ankara’dan göç
etmeleri ise onları yok etti (Bahar, 2003).”
Günümüz Yahudi Mahallesi’nin yıkılmaya yüz tutmuş evlerinin yanında Ressam Muhammed Yalçın’ın evi bulunmaktadır.
Muhammed Yalçın doğuştan zihinsel engelli bir
ressam. Kargalı Sokak 27 numarada bulunan evinin duvarlarını tuval olarak kullanmış. Ressam
Muhammed’in kapısı ziyaretçilerine her daim açık.
Fotoğraflar ve verdiği bilgiler için Sema Kumrulu’ya teşekkürler….
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GEÇMIŞE AÇILAN FARKLI PENCERE:
EFEMERA
Pınar Demirtaş | Kadriye Zaim Kütüphanesi
Efemera , her tür bilet, fatura, okul diplomaları, sakız ve çikolata kağıtları, gazete
kupürleri, düğün davetiyeleri, tebrik kartları, hatıra olarak dağıtılmış eşantiyonlar,
eski fotoğraflar gibi gündelik yaşama ait
birçoğumuzun “ıvır zıvır” olarak değerlendirdiği kısa ömürlü, küçük ve geçici belge
niteliği taşıyabilen materyallerin genel
adıdır. Efemera koleksiyonu yapan koleksiyonerlere efemerist denir.
Siz de bu tip belgeleri toplamayı seviyorsanız bir
efemerist olma yolunda ilerliyorsunuz. Efermera
belgelere, açıkçası çocukluğumdan kalma bir alışkanlık ve elimdeki bu tip belgelerin anısının olmasından dolayı kıymamamla ilgili olarak fazlasıyla
ilgi duyuyorum. Biriktirdiğim bu sakız kağıtlarının,
gittiğim sinema ve tiyatro biletlerinin bir efemera
belge olduğu ve bu belgelerin geçmişe ışık tutması
adına arşiv belgesi sayıldığını öğrenmek beni oldukça şaşırttı.

1988 Yılında Kurtuluş Parkı'nda oynanan Türkiye'nin
ikinci hokey karşılaşması reklam broşürü.
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Geçmişe doğrudan el uzatabilmek adına efemera koleksiyonerleri genelde belli bir konusu olan
tematik koleksiyonlar yaptıkları gibi genel konulu
koleksiyonlar da yaparlar. Günümüzde efemera
koleksiyonerliğini kurumsal anlamda gerçekleştiren resmi kurum sayısı çok azdır. Sadece bazı
kütüphane ve müzeler bu tip koleksiyonları bünyesinde barındırmaktadırlar.
Bir şehrin tarihini, sosyo-kültürel geçmişini gelecek kuşaklara aktarmak için efemera önemsiz gibi
görünebilir. Fakat unutulan ya da gözden kaçan
olayları, kişileri, durumları ortaya çıkarmak açısından önemlidir.
Geçmişten günümüze biriktirilen, koleksiyonu
yapılan sinema ve tiyatro biletleri, afişler, ulaşım
biletleri, takdir ve teşekkür belgeleri, askeri belgeler, siyasi partilerle ilgili belgeler geçmişin sosyal
ve kültürel yaşantısına ışık tutar. Bu nedenle tarihçiler için önemli bir kaynaktır. Gündelik hayatların
ayrıntılarına ışık tutan bu belgeleri toplamak zamanla sizi esir alabilir.

Ankara Gazozu’nun aslında Ankara Kola adıyla
1960’larda Coca-Cola’ya rakip olarak üretildiğini bu
reklam broşürü bize anlatıyor.

Evimizdeki eskiden kalma, belki de hiç önem vermediğimiz öylece dolapta duran bu efemera belgeleri düzenlemenin vakti çoktan geldi. Bu belgeleri açığa çıkarmak demek kendi hayatımızda bir
zaman yolculuğuna çıkmak demek. Anılarımızı
tozlu raflardan çıkarmak ve geçmişe dalıp gitmek
demek. Bir tarihe tanıklık etmek hatta bir hayatı
belki de bir şehri yeniden yaşamak demek.
Kimbilir belki de o dolap kapaklarının ardında çocukluğunuzdan kalma, annenizden gizli gizli yediğiniz bir çikolatanın kağıdı duruyordur, yüzünüzde
bir gülümseme bırakan…
KAYNAKÇA

ABO (Ankara Belediye Otobüsleri) 10 kuruşluk bilet,
1940'lı yıllar.

58

1. Babacan, E. (2014). Efemera nedir? Efemera koleksiyoneri kimdir? 10/12/2018
tarihinde https: //www.dunyabizim.com/mercek-alti/efemera-nedir-efemerakoleksiyoneri-kimdir-h18676.html adresinden erişildi.
2. İşcen, Y. Ankara Efemera. 17/12/2018 tarihinde http: //yavuziscen.blogspot.
com/p/ankara-efemera.html adresinden erişildi.
3. Türkiye Buz Hokeyi Tarihi ile ilgili Yazı,Fotoğraf ve Gazete Haberleri. 11/12/2018
tarihinde http: //hokeyturkiye.blogspot.com/2015/03/turkiye-de-buz-hokeyitarihi-ve-ilk.html adresinden erişildi.

BIR MARKANIN DÜNÜ-BUGÜNÜ:
EYÜP SABRI TUNCER KOLONYALARI
Pınar Demirtaş | Kadriye Zaim Kütüphanesi
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Ankaralı olan ya da uzun yıllardır Ankara’da yaşayanların yolu bir kere de olsa
Anafartalar Caddesi’ndeki o mis kokulu
dükkâna düşmüştür. Kokuları kadar renkleriyle göze de hitap eden, şişkin göbekli
şişelerinde bekleyen çeşit çeşit kolonyalar.
Çocukluk yıllarımda düzenli olarak her ay
babaannemle bu kolonyacının yolunu tutardık.
Tütün kolonyası favorimizdi, misafirlerimiz için
özeldi. Bir de benim istediğim kolonya alınırdı ki
kokusuna göre değil rengine göre karar verilirdi.
O an içimden hangi renk geçiyorsa o. Tabi bir de
hediye verilen çanta boy kolonya. Bütün kolonyalar
çantamızda buram buram kokuyla evimizin yolunu
tutardık.
Bu yazıyı yazarken bile burnumda hala o mis gibi
kolün de üretilmesiyle kolonya üretimi de başlar.
koku var...
Bu yıllarda Ulus’da kolonya dükkânı olan Ömer
Cumhuriyetle yaşıt bu markanın nasıl doğduğu ve Nail’den de bahsetmemek olmaz. 2. Dünya Savanasıl bu yıllara kadar geldiğinin hikâyesi ise olduk- şı’nda esansın ülkeye gelememesiyle Ömer Nail
ça ilginç…
piyasadan çekilir. İstanbul’da ise Şükufe Nihal,
Eyüp Sabri Bey, 1920’lerde doğup büyüdüğü İne- Hasan Ecza Deposu bulunmaktadır ve İstanbul’un
göl’den Ankara’ya gelir ve buraya yerleşir. Adli- kolonya ihtiyacını karşılamaktadır.
ye’nin karşısında bonmarşe denilen ve ısmarlama
gömlek, şapka, atkı, mendil. çorap, valiz, el çantası, şemsiye gibi ürünlerin satıldığı mağazasını
açar. 1923 yılında ise zamanın en modern binası
olan Sakarya Apartmanı’nın inşası tamamlanınca
da mağazasını bu binaya taşır. Conk Bayırı kahramanı Nuri Conker Paşa’nın ilk kiracısı olur. Adliyenin karşısında olması ve kaloriferli olması Eyüp
Sabri’nin bu dükkânda ısrar etmesinin en önemli
sebebidir. Kendisi de Kurtuluş Savaşı Gazisi olan
Eyüp Sabri, kirayı komutanına asla eliyle vermez
çekmeceye koyardı. Bu nedenle her kira günü bir
seramoniye dönüşürdü.
1933’te Şeker Fabrikaları’nda yan ürün olarak al60

1930’lu yıllarda tüm ürünlerin fiyatlarının net olduğunu belirtmek adına bütün resimleri bizzat Eyüp
Sabri Bey tarafından yapılan bir broşür hazırlandı
ve bu broşürlerin dağıtımı sağlandı. Fiyatların net
ve alış-verişin pazarlıksız olması kendi markasını
yaratan Eyüp Sabri Bey için çok önemliydi. Eyüp
Sabri’nin oğlu Sabahattin Tuncer bir röportajında
bu konudan şöyle bahseder:
“Pazarlıksız satış temel prensibiydi babamın. O
tarihlerde pazarlıksız tek bir toplu iğne dahi alamazdınız, esnafla çatır çatır pazarlık etme mecburiyetindeydiniz. Babam, müşteriyi pazarlıksız
satışa alıştırıncaya kadar çok çaba sarf etmiş ama

Ailenin en büyük kızı Saadet Alptekin en çok desteği veren kişiydi. Çok az bir karla satılan ürünlerden
gelen para, ailenin geçimini sağlamaya yetiyordu.
Ancak kalabalık bir cumartesi günü şapkası küçük
gelen ve uygun şapkanın hazırlanması için bir hafta beklemek istemeyen bir müşterinin başlattığı
yangınla her şey değişti. Tüm dükkân kül olmuştu.
Eyüp Sabri’nin kızı ve oğulları bu yangında yaralanmıştı. Fakat yaralar çabuk sarıldı. Piyasadaki
itibar ve yaptırılan sigorta yeniden başlamayı sağbaşarmıştır. 22 lira 3 kuruşsa, tek kuruş aşağı ol- ladı.
maz!” demiştir. (Aker,2002)
1950’li yılların ortasında iki oğuldan biri olan SaEyüp Sabri Tuncer’in promosyon çalışması için bahattin Tuncer iş hayatında aktif bir rol oynamaya
hazırladığı broşür üzerinde yazan orijinal yazı ise başladı. Çalıştığı Ziraat Fakültesi’nden arta kalan
zamanlarını babasının dükkanında geçiriyordu.
şöyledir:
“Losyonlarımızın evsafını tecrübe etmek için hangi
kokulardan arzu ederseniz kupon hizasında yazılı
mevcut kokulardan birisini kupun üzerine lütfen
yazın. Size kupon mükabili zarif bir şişe losyon
verilecektir. Mübayaat mevzu bahis değildir. Size
vereceğimiz işbu ufak numune mağazamızda ilk
muamele addedileceğinden teşrifinizi saygılarımızla dileriz.”

Beş sene sonra dükkana tamamen döndü. O dönem yürürlüğe giren yeni kanunlarla kolonya için
gerekli esans yurt dışından daha kolay ithal ediliyordu. Fakat önlerinde yeni bir sorun vardı. Bu
kadar kolonyayı koyabilecek şişe, şişe üretiminin
sınırlı olmasından dolayı bulunamıyordu. Çözüm
ise toplama şişeydi.

(Cumhuriyetin Kokusu: Eyüp Sabri Tuncer Belgeseli, 2011)
Ev ev dağıtan bu katalogda verilen bedelsiz kolonya kuponunu görenler dükkâna gelmeye ve o
dönem 12-13 çeşit olan kolonyadan almaya başladılar. Böylece kolonya kullanım alışkanlığı kazanılır. Eyüp Sabri Tuncer, bu satış yönteminin
Amerika’dan sonra Türkiye’de de kullanılmaya
başlamasında öncü olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı ve ardından Türkiye’de çok
partili demokrasiye geçilmesi ile oluşan ekonomik dar boğaz sonucu üretim giderek azaldı. Eyüp
Sabri Bey, hammadde bulunamadığı için üretime
ara verip gömlek ve pijama dikmeye başladı. Talebi karşılayabilmek için tüm aile bu işte çalışıyordu.
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Tuncer Kolonyaları’nın marka olmasında en büyük
rolü oynamıştır.
1970’lerde artan satışlar doğrultusunda artan üretimi karşılayabilmek adına yeni yer arayışına girildi. Ulus’ta Işıklar Caddesi’nde bir binada dört kat
bu iş için kiralandı. Fakat Sabahattin Bey bununla
da yetinmeyerek Avrupa’ya gitti. Amacı esans üreten firmaların fabrikalarını yerinde incelemek ve
bu işi bir de onlardan öğrenip kendi üretim tesislerini kurmaktı.
1980’li yıllarda farklı esansların eklenmesiyle artan satışları karşılayabilmek adına 1994 yılında
yönetimi devralan Sabahattin Tuncer’in oğlu Engin
Türkiye artan dış borçlar yüzünden sıkıntıya girdi. Tuncer döneminde Ankara Lalahan’da modern üreDaha ucuz satışlar yapmak için kendi üretimleri- tim sağlayan yüksek kapasiteli bir fabrika kuruldu.
ni yapmaları gerekiyordu. Bilgi arama yolundaki
Engin Tuncer, 2003 yılında ilk televizyon reklamıuzun süreçte Sabahattin Tuncer’in yolu Le Livre
nı yaptı. 2007 yılında ürün yelpazesi genişlemeye
Du Parfumeur adlı kitapla kesişti. Tüm formüllebaşladı. 2009 yılında Parfume Jewels, doğal ve orrin olduğu bu kitap hammaddeye nasıl ulaşılacağı
ganik konsepti ile EST 1923 markası kuruldu. İnkonusunda da ipucu veriyordu. Kitabın arkasındaki
ternet alış verişi, artan ürün çeşitliliği, kampanyaadreslere mektup yazdı. Cevap sadece L.Givaular, Avrupa’ya açılma gibi gelişmelerle Eyüp Sabri
dan adlı firmadan geldi. Artık Sabahattin Tuncer,
Tuncer Kolonyaları marka olduğunu bir kez daha
Türkiye’nin ilk limon kolonyasını kendi formülü ile
kanıtladı.
üreten kişi oldu. Hammadde ucuza sağlandığından kolonyanın satış fiyatı da düştü ve sonucunda Şimdiye kadar gitme şansınız olmadıysa o şirin
satışlar çoğaldı. Bu gelişmeden sonra baba Eyüp nostaljik dükkanı bir ziyaret edin. Eminim kendinize uygun bir ürün mutlaka orada sizi bekliyordur...
Sabri idareyi yavaş yavaş oğluna verdi.
Müşteri memnuniyetinin sağlanması hiç değişmeyen bir kuraldı. Tam vergiyi vermek, her şeyi kayıt altına almak, dürüst satış politikası Eyüp Sabri
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