


Editörden
Merhaba değerli okurlar,
Atılım Mozaik adını verdiğimiz dergimizin ilk sayısıyla sizlerle bir-
likteyiz. Haber Yazma dersi kapsamında hazırladığımız dergimizin 
öyküsü oldukça kısa, kısa olmakla birlikte de zorlu diyebiliriz. Ders 
kapsamında yaptığımız bir uygulama çalışması olması nedeniyle za-
manımız oldukça sınırlıydı. Bunun yanı sıra çalışmalarımızı pandemi 
koşullarında ve kısıtlamalara bağlı olarak sürdürmemiz de bizim 
için bir başka zorlayıcı nokta oldu. Bütün bu zorluklara rağmen, 
ilk kez böyle bir çalışmanın içinde yer alan öğrencilerimizin ortaya 
son derece başarılı bir ürün, ilgiyle okunacak bir dergi koyduklarını 
düşünüyorum. Takdir sizin.
Dergimizin içeriğini oluştururken iki tema üstünde yoğunlaştık; 
iletişim ve Ankara. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol ile gerçekleş-
tirdiğimiz dergimizin de omurgasını oluşturan özel röportajda başta 
yeni medya olmak üzere alanla ilgili sorunları masaya yatırdık. 
Ustalara saygı köşemizi; ülkemizde reklamcılığın ve grafik sanatının 
gelişmesinde büyük emeği olan İhap Hulusi’ye ayırdık. Bir başka 
değerimiz olan Betül Mardin’in yaşam öyküsü ile ülkemizde Halkla 
İlişkilerin gelişimine tanık olduk.  Ankara’da doğan ve sonrasında 
ulusal bir markaya dönüşen Eyüp Sabri Tuncer’i ele alırken, pande-
mi sorununa değindik. Bir hazinenin ellerimizden nasıl kayıp gittiğini 
ise Ankara Keçisinin öyküsü ile anlattık. Sadece Ankara için değil 
tüm Türkiye için ayrı bir değer taşıyan Ankara Sanat Tiyatrosu’nun 
58 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü salonundan ayrılmak zorunda 
kalması ile hüzünlendik. Ankara Resim Heykel Müzesi’nin yanı sıra 
başkentin sanat yaşamına 11 yıldır büyük katkılarda bulunan Cer-
Modern’i tanıtırken de gururlandık. Geçmişe kısa bir yolculuk yapıp, 
Yeni Sinema özelinde Ankara’da sinemanın gelişimine göz attık. 
Orhan Veli’den Cemal Süreya’ya, şairlerimizin Ankara’da bıraktıkları 
izlerin peşine düştük. Dostlarımız bilmiyordur belki deyip, güzel bir 
bilgiyi Güdül’ün cittaslow ilan edilmesini paylaştık. Ankara’da gö-
nüllere taht kurmuş bir ismi, Hamdi Nerkiz’i de anmadan geçeme-
dik. Tarih sayfamızda zaman zaman tartışma konusu olan Montrö 
Sözleşmesi’ne değindik, bilgi kirliliğini önleyebilmek için.
Atılım Mozaik dergisi, ders kapsamında hazırlandığı için öğrenci-
lerin zorunluluktan katılım sağladığı gibi bir izlenim doğabilir. Bu 
izlenim büyük ölçüde doğru da olabilir. Ancak derse gönüllü katılan 
öğrencimiz Semih Cilason bir yandan derginin omurgasını oluşturan 
Mehmet Demirkol röportajı ile büyük bir başarıya imza atarken di-
ğer yandan Cankat Sami Erova ile birlikte sayfa tasarımını üstlendi. 
Gönüllü öğrencilerimizden Sezgin Çalışkan Ankara Keçisinin öyküsü-
nü kaleme alırken, Yavuz Eren Dölcel dergimizin hem logo hem de 
kapak tasarımını gerçekleştirdi. 
Söz tasarımdan açılmışken Semih Cilason, Cankat Sami Erova ve 
Yavuz Eren Dölcel’in isimlerini tekrar anmak isterim. Çünkü Atılım 
Mozaik’in ilk sayısının somuta dönüşmesini başarı ile sağladılar. 
Emeği geçen tüm öğrencilerimize tekrar teşekkür ediyorum.
İyi okumalar.
Barbaros Gürçay

Atılım Üniversitesi
İşletme Fakültesi Adına 
İmtiyaz Sahibi
……………………………………

Genel Yayın Yönetmeni
…………………………………..

Editör
Öğr.Gör. Barbaros GÜRÇAY

Editör Yardımcısı
Arş. Gör. İrem Elbir

Yayın Kurulu
Semih Cilason
Cankat Sami Erova
Serdar Kutlu 
Elif Tokatlı 
Semih Keskin 
Sezgin Çalışkan 
Süleyman Eren Arslaner 
Cansu Alanyüz 
Neslihan Kaya 
Hatice Kurt 
Arda Ekin 
Baha Başkal 
Tuna Han Ulubay 

Görsel Yönetmen
Cankat Sami EROVA
Semih CİLASON

Kapak ve Logo Tasarımı 
Yavuz Eren Dölcel

İletişim
Kızılcaşar Mahallesi, 06830 İncek 
Gölbaşı - Ankara - Türkiye

Atılım Mozaik, 
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü’nün Haber Yazma Dersi 
Kapsamında Hazırlanan 
Uygulama Dergisidir. 
Haziran-2021

MOZAİK  HAZİRAN   2021 1



Haziran 2021
04 28

12 34

14 36

16 38

20 40

22 44

24 46

Mehmet Demirkol Röportajı 
Semih CİLASON

Ankara Resim ve Heykel Müzesi
Arda EKİN

Eyüp Sabri Tuncer: Kolonyanın Yeniden Keşfi
Serdar KUTLU

Cer Atölyesinden CerModern’e
Arda EKİN

Halkla İlişkilerin Annesi: Betül Mardin
 Elif TOKATLI

Gençlerbirliği Tribünlerinin Beyefendisi Hamdi Nerkiz  
Baha BAŞKAL

 Türkiye’yi Grafik Sanatıyla Tanıştıran İsim: İhap Hulusi 
Semih KESKİN

Avcumuzun İçindeki Ruh
Tuna Han ULUBAY

Kaybedilen Bir Hazine: Ankara Keçisi
 Sezgin ÇALIŞKAN

İç Anadolunun İlk Sakin Şehri Güdül
Tuna Han ULUBAY

Montrö Boğazlar Sözleşmesi
 Süleyman Eren ARSLANER

Duyguların Başkenti Ankara 
Cansu ALANYÜZ

Bir Valize Ne Sığar ki?
Neslihan KAYA

Yeni Cumhuriyet Yeni Kültür Yeni Sinema
Hatice KURT

16

40

04

2824

14 38

44

MOZAİK  HAZİRAN   2021 3MOZAİK  HAZİRAN   20212



Benim
hedefim 
diplomat 
olmaktı

Semih CİLASON

 MEHMET 
 DEMİRKOL

Özel Röportaj

Eğitim hayatınızdan başlayalım. Eğitiminizi zirve 
olarak kabul edilen Galatasaray Lisesi’nde daha 
sonra Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yöne-
timinde tamamladınız. Kariyerinizi çok rahat bir 
şekilde bu eğitimin üzerine kurabilirdiniz.  Spor 
medyasına nasıl yöneldiniz?

Benim hedefim diplomat olmaktı. Eğitimim de o 
doğrultuda devam etti. O dönem Galatasaray Üni-
versitesi henüz açılmamıştı. Fransızca eğitim yapan 
okullarda okuyan öğrencilerin de ilgisini çekiyordu. 
Robert Kolejinden de gelen arkadaşlarımız vardı. 
Ankara Mülkiye seviyesinde yüksek puanlı bir okuldu. 
Okulun amacı da diplomat yetiştirmekti. Birçok isim 
de o doğrultuda ilerledi. Ben de bu amaçla gitmiş-
tim. Tez çalışmam da ‘’Lozan’da Azınlıklar’’. Lozan bir 
galibiyet midir yoksa hezimet midir tartışması vardır. 
Tartışılacak bir şey yoktur aslında. Maalesef insanlar 
çok az okuduğu için böyle kulaktan dolma bilgilere 
yer veriyorlar. En basit örneğiyle Lozan’da bize karşı-
dan dayatılan üç çeşit azınlık iddiası vardır; 
dil azınlıkları, din azınlıkları ve ırk azınlıkları. Türki-
ye’de bunun kabul edildiğini düşünebiliyor musunuz? 
Türkiye’de 70 ırktan gelen ama kendini Türk hisseden 
herkesi azınlık olarak birbirinden ayırmamız gereki-
yordu. Bu dayatmaya İsmet Paşa ve ekibi direnmiştir. 
Osmanlı’nın da yapısından dolayı, mecburen bir din 
azınlığı kavramı ortaya konmuştur. Bu bir başarıdır ve 
bunun üzerine bir tez yazdım. Çok iyi bir tez diyeme-
yeceğim. Çünkü o sıralar profesyonel bir hayat sür-
dürmekteydim. Üniversite yaşantımda fark ettim ki, 
diplomasi biraz ciddi ve benim yapabileceğim bir şey 
değil. Benim daha serbest işler yapmam lazım. Uzun 
bir süre Capitol ajansta çalıştım ve metin yazarlığı 
yaptım. Şimdi Ogilvy’nin bünyesinde bulunuyor. Bü-
yük bir şirketti ve büyük müşterilere çalıştık. Micro-
soft 95 ve Cocacola Light lansmanlarını yaptık. Sonra 
bu işten de sıkıldım. Bu arada spor yazarlığı kariyerim 
de başlamıştı ve tam zamanlı olarak o tarafa geçtim.

Spor servisi zamanlarınızda: ‘’Ben para için değil, 
hatta en dipten başlamayı göze alarak geçiş
yaptım’’ şeklinde bir söyleminiz vardı.
Kesinlikle öyle, ilk spor yazarlığına geçtiğimde, metin 
yazarlığındaki maaşımın 10’da birine çalışıyordum. 
Geçirdiğim travmalı askerlik döneminin de etkisi var 
diyebilirim. Kapalı bir yerde durmak konusunda ciddi 
sıkıntı yaşıyordum. Tamamen kendi isteklerim doğ-
rultusunda geçiş yaptım.

‘‘Benim hedefim 
diplomat olmaktı’’
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‘‘Mesafe bugün  
  sağlanabilir bir 
  şey değil’’

Mesleğinizin ilk yıllarında spor medyasında 
durum nasıldı?  Mesleğinize ilk başladığınızda 
karşılaştığınız zorluklar nelerdi? 

Çok büyük bir zorlukla karşılaştım diyemem. Çünkü 
bugüne oranla herkesin daha kendi yolunda ilerleyebi-
leceği ve kendi fikirlerini yazıp belirtebileceği bir 
ortam vardı. Bunun müşterisi vardı. Elbet o döneminde 
eleştirilecek çok tarafı vardır. Ama en azından med-
yadan para kazanma üzerine kurgulanmış bir sistem 
vardı. Belli oranda serbest piyasa kuralları 
geçerliydi. En önemlisi gazeteler para kazanabiliyordu. 
İçeriğinizde de farklılık yaratan birileri var ise, bu da 
artı bir taraf olarak karşınıza geliyordu. Bu sebeple o 
dönem, bizim yazılarımız değerli bulundu. İlk olarak 
Bilgiç Bilgin ile başladım sonrasında uzun bir süre, De-
mirören Medya’ya satılana kadar Aydın Doğan’ın sahip 
olduğu gazetelerde çalıştım. Kısa bir süre Radikal’de 
editörlük yaptım. Direkt muhabirlik yaptığımı söyleye-
mem ama röportajlara giderdim. Bugüne oranla daha 
keyifliydi. Bugün ki gibi değildi. Spor medyası o güne 
oranla çok değişti. Teknoloji değiştirdi. Eğer isterseniz 
bunu da sonra konuşabiliriz.

Çok güzel bir yere değindiniz, başlıklarımız-
dan birisi. Peki mesleğinizin ilk yıllarında 
veya daha sonrasında, bir usta çırak ilişki-
sinden bahsedebilir miyiz? Ustam dediğiniz 
kişiler var mı?

Direkt böyle bir şey söylemem. Tek bir kişiden de 
bahsedemeyiz. Neyi yapıp neyi yapmamam gerektiğini 
öğrendiğim, birçok tecrübeli isim var elbette. En başta 
Atilla Abiyi sayabilirim. Bizim üstümüzde emeği vardır. 
İlk başta hatalarda yaptım. İlk başta hata olduğunu 
anlamıyorsunuz tabi.  Gazeteciliğin kökeninde olan şey 
mesafeyi doğru ayarlamaktır. Doğru bilgiye ulaşabilmek 
ve analizi doğru yapabilmek için, kimse ile çok yakın 
olmamanız gerekir, aynı zamanda hiç kimseyle de me-
safenizi uzak tutmamalısınız. Çünkü arkadaşınız ile ilgili 
negatif bir haber yapmak kolay değildir. Bunları yaptık-
tan sonra geri kalanı hem insani hem de genel eğitim 
almış biri için sürpriz olamayacak şeylerdir.

Mesafe konusuna değindiniz. Mesafe nasıl 
sağlanabilir?

Mesafe bugün sağlanabilir bir şey değil. Bu durumu 
muhabirler için söyleyebiliriz. Çünkü, Eskiden muha-
birler çalıştıkları kurumlara karşı sorumluydular. Şimdi 
kurumların çok umurunda değil, ait oldukları veya 
yakın oldukları camialara karşı sorumlulukları var. Bir 
Galatasaray muhabirinin Fatih Terim hakkında negatif 
bir haber yapması kolay bir şey değil. Çünkü camia sizi 
perişan eder. Eskiden böyle değildi. Bu durum kutup-
laşma ve ikili sistemin bir sonucu olarak görülebilir. 
Günümüzde devam ettirilebilir bir şey değil. Bugün 
olsa ben spor medyasına girmezdim.

1997-Gazete Pazar 
 Mehmet Demirkol’un 

yayımlanan ilk yazısı

Açıklamanız için çok teşekkür ediyorum. Peki sektörden 
veya sektör dışı idol aldığınız biri veya birileri var mı?

Ben hayatımda hiç kimseci olmadım. Karşımda bir insan var 
ise, benim gibi bir insandır sonuçta. Benden daha 
yetenekli olabilir, benden daha zeki olabilir veya daha 
çalışkan olabilir. Ama bir şey ‘’…ist’’ olmadım. Olmam! Ama 
yapılan olumlu şeylerden etkilenmemek de mümkün değil. 
Şimdi Zidane’nı izlerken ondan etkilenmemek mümkün 
mü? Messi’yi ya da Ronaldo’yu. Mümkün değil! Ama hiç 
kimseyi olması gerektiğinin üzerinde, idol olarak kabul 
etmedim. Çocukluk yaşlarımdan sonra hiç kimse benim için 
dokunulmaz, üzerine eleştiri yapılmaz ya da mizah 
yapılmaz olmadı. Kutsallaştırmadım veya idolleştirmedim. 
Yok öyle birisi. Ama insanların yaptığı işlerden etkileniyor-
sunuz. Fatih Sultan Mehmet’in yaptığı işten etkilenmemek 
mümkün mü? Aynı şekilde Büyük İskender, Fredy Mercury 
ve Zeki Müren’in de yaptığı işten de etkilenmemek 
mümkün değil. Ama idol benlik değil. 

İdol kavramı size göre bir kavram değil anlaşıldığı üzere. 

Ama bu zamanla gelişen bir şey. İnsan yavaş yavaş tekabül 
eder. Zamanında idollerim olduğunu söylemiş olabilirim. 
Bulup çıkartabilirsin.

‘‘İdol kavramı 
             benlik değil’’

Henüz çıkartmadım(kısa kahkahalar). Değişimden 
bahsettik, idollerden bahsettik. Peki, gazeteciliğin şu 
an içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyor-
sunuz? Ayrıca teknoloji ve yeni medya araçlarının 
gelişimi sizin meslek hayatınıza nasıl yansıdı? 

Teknoloji her şeye yansıyor. 4 bin karakterli 5 bin vuruş-
lu yazılar yazarken, şu anda 900-1000 karakterli yazı-
larla derdimizi anlatmak zorundayız. Gazetelerin genel 
fikri şudur; artık kimse uzun yazılar okumuyor, mümkün 
olduğunca tivitleştirelim bu işi. Ben kendimi nasıl kabul 
ettirebildim medyada? Bir portre yazarken, girişi 1500 
vuruş oluyordu. Girişte bir anımdan veya merak yara-
tan bir olaydan başlıyordum. Şimdi 1000 vuruşta her 
şeyi anlatmanız bekleniyor. Bu büyük bir fark. Şekil ve 
usul baştan aşağı değişti. İkinci olarak aidiyetler değişti. 
Eskiden bağlı olduğunuz kuruma ve o kurumun oku-
yucularına karşı sorumluluğunuz olurdu. Şimdi siyaset 
yazıyorsanız, sorumluluğunuz bir partiye ya da futbol 
yazıyorsanız sorumluluğunuz bir takıma karşı oluyor. O 
kalıbın dışına çıktığınızda gazeteci olarak hayat sizin için 
her anlamda çok zor oluyor.

Linç kültürünü de bu işin içine katabilir miyiz?

Linçi çok önemsemiyorum. Yapılan eleştiriyse sıkın-
tı yok. Linç başka bir şey. Kötü olan şey şu: Örnek 
veriyorum Çatladıkapıspor ile ilgili negatif bir haber 
yapıyorsunuz ve haberiniz doğru. Ama kulüp başka-
nı sizin patronunuzu arıyor ve ne yapıyor bu adam 
dediğinde siz kovuluyorsunuz. Böyle çok örnek var. 
Bu durumda mesafeden bahsedemeyiz. Mesafe sizin 
için o trene binmekten ibaret oluyor. Seneler önce 
önerdiğim bir şey vardı. Muhabirler rotasyona alınsın, 
iki senede bir kulüp muhabirlerinin yerleri değişebilir. 
Mesela Fenerbahçe muhabiri Galatasaray’a geçsin. 
Benim çalıştığım dönemde BeinSport bunu uyguladı 
ve takdir ettim. Ama kulüpler bunu istemedi. Bunlar 
artık gazeteciliğin de dışına çıkıyor. Yanlış anlaşılma 
olmasın, bu durumlar tarih boyunca oluyordu. Bugün 
çok açık şekilde var. 
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‘‘Ben 
  teknolojinin 
hızına 
  yetişecek 
bir 
  fütürist 
tanımıyorum’’

Kulüp televizyonlarında sadece o kulübe bağlı 
kişiler mi çalışmalı? Bu tarz işlerde profesyonelliği 
nereye koyuyorsunuz?

Her iş başında bir senet imzalarsınız ve sizden bekle-
nenler vardır. Bir kulüp televizyonunda çalışıyorsanız 
o kulüp taraftarlarını mutlu etmek üzere ordasınız 
ve acılarını paylaşmak üzere. Bu bir tercihtir ve kabul 
edilebilir bir şeydir. Yurtdışında da örnekleri vardır. 
Baştan itibaren bu durumu kabul etmişseniz, sizin 
tercihinizdir. Bir sıkıntı yok. Bence bu daha dürüst bir 
şey. Bir ulusal kanalda herhangi bir kulübün avukatı 
gibi davranmaktansa, bir kulüp televizyonunda bunu 
yapmak çok daha dürüst ve açık bir şey.

Genel anlamda spor medyası ve gazeteciliğin gele-
ceğini nasıl görüyorsunuz?

Bununla ilgili çok senaryo var. Ben teknolojinin hızı-
na yetişecek bir fütürist tanımıyorum. Türkiye’nin 
ünlü isimlerinden biri 18-19 yıl önce spor yazarlığı 5 
sene içinde bitecek demişti. Ben son 5 senede spor 
yazarlığından kariyerimde kazanmadığım kadar iyi 
para kazandım. Bu bir gözlemdi, o gün için mantık-
lıydı. Ama tutmadı. Bu durum o kişinin yeteneksizliği 
ve bilgisizliğinden kaynaklanmıyor. Teknolojinin bizi 
nereye götüreceğini bilmiyoruz. 

Bu durumda yaşayıp göreceğiz demek daha man-
tıklı olacak sanırım.

Teknoloji bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. 
Teknolojiye direnmek mümkün değil. Ama bana so-

rarsanız, ben futbolun orta ve uzun vadede öleceğini 
düşünüyorum. Avrupa süper ligi ayaklanması da 
biraz bununla alakalı. Bu spor ölüyor ve bunu görü-
yorlar.  16-17 yaşındaki kişilere izlettiremiyorlar. 

Florentino Perez’in en çok üzerinde durduğu konu 
buydu. 

Ali Koç da aynı şeyi söyledi. Büyük kulüpler tara-
fından en çok tartışılan konulardan biri. NBA bile 
izlenmiyor. Orda gifler ve vinelar üzerinden dönüyor. 
10 dakikalık özetler bile fazla. Hiçbir gencin 10 da-
kikası yok. Gazetecilik kavram olarak bitmez. Çünkü 
gazeteciliğin temelinde muhabirlik vardır. İnsanların 
haber alma ihtiyacı var. Dolayısıyla bu bitmez ama 
nereye dönecek bilmiyoruz. Şu an herkes 30 yıl ön-
ceki bir foto muhabirden daha iyi fotoğraf çekebilir. 
Ama burada analitik zekâ, olayları değerlendirme 
becerisi devreye giriyor. Sosyal medya fenomeni 
olarak küçümseniyor insanlar. Mesela en çok eleş-
tirilenlerden biri Kerimcan Durmaz. Bakalım yaptığı 
işlere, bunun bir temeli var. Kendi kendine çekmiyor. 
Altında bir proje var. Ben Orkun Işıtmak ile tanıştım. 
Müthiş bir profesyonel, çok çalışkan ve derli toplu. 
Bu insanlar sosyal medya fenomeni olarak geçiştiri-
lebilecek insanlar değil. Çünkü herkesin yapabildiği 
ve yapmaya çalıştığı bir olayda içerden sivrildiler. 
Tarzları sizin hoşunuza gitmeyebilir. Ama altında bir 
çalışma var, bir plan var ve bir analitik zekâ var. Bunu 
yapmaya devam edenler başarılı olmaya devam 
edecek. Herkesin elinde aynı telefon var ama bazıları 
sivriliyor. Nasıl olacak?

Bu konu hakkında bir araştırma veya karşılaştırma 
yapmış değilim. Burada çok ilginç bir durum var. 
Bir genelleme olacak ama temelinde bu var. Bir 
şeyi, sadece 5 saniyelik bir görüntüden ya da 2 
satırlık bir cümleden öğrenip, bütün gerçekliği 
o olarak kabulleniyorlar. Mesela en son örnek, 
bir haber çıktı; Türk milli takımı en son oynanan 
2 maç için 300bin€ prim aldı. Bu habere hemen 
hemen herkes inandı. Habere baktığımızda Fran-
sa’nın dünya kupası kazanma serüveninin değeri 
300bin€.Kur bu haldeyken bu iki maça 300bin€ 
verilme ihtimali yok. Bunu değerlendirmeden, 
sorgulamadan ve sormadan direkt olarak kabul 
ediyorlar. Bu kötü bir alışkanlık. İki satırlık bir tivit 
ya da iki satırlık bir haber hayata bakış açılarını 
değiştirebiliyor ve bunun üzerine konuşuyorlar. 
Bu konuyu sözel olarak anlatırken ise anlatma-
ları 45 dakika sürüyor. Sözün kısa, yazının uzun 
olması gerekir. Burada tam tersi bir durum var. 
Küreselleşme çok ciddi bir fark. Bitcoin ve Blockc-
hain olaylarında da bütün uzmanlar anlamadığım 
şekilde finansın merkeziyken, dağılacağını söylü-
yorlar. Dünya merkez bankalarından kurtulacak ve 
desantralize olacak. Bunu da zekasına ve bilgisine 
inandığım birçok akademisyen söylüyor. 

Tam tersi dünyadaki bütün finansı bir kişi yönete-
cek ve işin garibi onun da kim olduğunu bilmiyo-
ruz. Aynı şey haber için de söylendi. Bilgi özgürce 
akacak, dünyanın her yerinden bilgi kaynakları 
ortaya çıkacak ve insanlar istedikleri gibi bilgiye 
ulaşacaklar deniyordu. Ama iş tam tersine gitti. 
Hepimiz Google ne diyorsa ordayız. Bir zamanlar 
Yahoo ne derse ordaydık. Twitter, Facebook ve 
Instagram ne diyor ise ordayız. Gazeteciliğin de 
gideceği nokta aynı. Birisi bir şey söyleyecek ve 
bütün dünya ona inanacak.

‘‘Bir şeyi, sadece 5 saniyelik bir görüntüden 
ya da 2 satırlık bir cümleden öğrenip, bütün 
gerçekliği o olarak kabulleniyorlar’’ 

Sosyal medyaya girmişken şunu da 
ekleyebiliriz. Bakış açısı, analitik zekâ 
gibi kavramlardan bahsettiniz. 
Yeni medyanın gazeteciliği nereye 
getireceğinden konuştuk. Peki yeni 
jenerasyon gazetecilerle aranızdaki farklar nelerdir?
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Yıllarca televizyonda değişmez bir yüzdünüz. Mecra de-
ğişmiş olsa bile kitleniz sizi takip etmeye devam etti. Sizce 
izleyicinin sizde bulduğu şeyler nedir ve neyi iyi yaptığınızı 
düşünüyorsunuz?

Elbet hatalar yapmışımdır. Demin de belirttiğim üzere, hiçbir 
insanı kutsallaştırmadığım gibi kendimi de kimseden yukar-
da görüyor değilim. Kendi çapımda sürekli bir mesleki en-
dişe duyarak, hiçbir zaman oldum ya da yırttım diye düşün-
medim. Çünkü profesyonelliğin temelinde sizi aktive edecek 
konu budur. Sürekli kendinizden şüphe duymanızdır. Çünkü 
bazıları sizi garanti görür. Bunu söyleyenlere her zaman ol-
maz ki derim. Kendimden şüphe duyduğumu belirtirim. Bir 
profesyonel için diri durmanın bir numaralı koşulu 
kendisinden şüphe etmesidir. Elimde bir metot yok. Ama 
bana şu söylenir, abi dışarda nasılsan burada da öyleymişsin 
meğerse. 
Beraber çalıştığım insanlarda bunu söyler. Sadece normal 
hayatta ara sıra küfür çıkar ağzımdan. Yayında yapmam. 
Ama yapmamaya da çalışmam. Bugüne kadar başıma gel-
medi ama gelebilir. Bilemiyorum. Şüphe duymaya devam 
ediyorum. Hep analitik davranmaya, mesafeyi ayarlamaya 
çalıştım. Mesleğimin başında ayarlayamadığım anlar olmuş-
tur. Mesafenin ayarlanmasında çıkar da var. Kimseden bir 
talebim olmadı, dolayısıyla kimseye gebe de kalmadım. Her-
halde bunlardır. Esasında bana değil takip edenlere sormak 
lazım. Eğer beni takip ediyorsan fikrini merak ettim.

Naçizane bende bir takipçiniz olarak fikrimi belirteyim. 
Demin bahsettiğiniz şeye kesinlikle katılıyorum. Şu an 
Oyna Devam’dan bir kesit izliyor gibiyim. Kurduğunuz 
formattaki gibi sorulara aynı içtenlikle cevap verdiniz. 
İnşallah mecra nereye geliyorsa uzun sürede görmeye 
devam ederiz. 

(Kahkahalar) Teşekkür ediyorum. Kaan Kural’da öyledir. O 
da hiç değişmez.  Ama değişen çok insan da tanıyorum.

Bizim için bu sektörde duayen olarak kabul 
ediliyorsunuz. Bir tavsiyeniz var mı?

Çok teşekkür ediyorum. Bana medyaya gireyim mi diye 
soranlara; kesinlikle girme diyorum. Bu da bir sınav gibi. 
Eğer buna rağmen giriyorsan ilk sınavı geçtin demektir. 
Bu kolay bir yol değil, bana bakıp zehirlenip girip, eziyet 
çeken çok arkadaş biliyorum. Ama tam tersi de var tabi ki. 
Ben olsam bugün girmezdim.

‘‘Bir profesyonel için diri 
durmanın bir numaralı 

      koşulu kendinden 
şüphe etmesidir’’
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       EYÜP SABRİ TUNCER                KOLONYANIN YENİDEN KEŞFİ
Pandemiyle beraber hayatımızda köklü değişiklikler 
oldu. Bunlardan biri de virüsü engellemek amacıyla 
kullandığımız ürünlerin hayatımıza girmesi diyebili-
riz. Hijyenimizi sağlayan ürünler günlük yaşamımızın 
vazgeçilmezi haline geldi. Bu ürünlerden birisi Türk 
kültüründe önemli bir yeri olan kolonyadır. Kolonya 
denilince Türkiye’de akla gelen ilk markalardan birisi 
Eyüp Sabri Tuncer’dir. Bu yazıda pandemiyle beraber 
kolonya tüketiminin geldiği nokta ve Eyüp Sabri 
Tuncer markasından bahsedeceğiz.

Eyüp Sabri Tuncer’ in Hikayesi

Markanın hikayesi, adını aldığı Eyüp Sabri Tuncer’in 
Ankara’da “bonmarşe” olarak tanımlanan perakende 
satış mağazasını Samanpazarı’nda açmasından sonra 
başladı. Bu mağaza bir ailenin ihtiyaç duyacağı 
neredeyse her şeyi barındırıyordu. Bu dönemde ana 
faaliyet kolu olan ısmarlama gömlekçilikle birlikte şap-
ka, atkı, mendil, çorap, kösele ve deri valiz, el çantası, 
şemsiye gibi tuhafiye ürünlerinin satış 
faaliyetlerini de yürütüyordu. Eyüp Sabri Tuncer, İstan-
bul seyahati sırasında bir esans satıcısından kolonya 
imal etmeyi öğrenmesi üzerine kendisinin ve ailesinin 
hayatını değiştirecek adımı attı. Bunun 
üzerine, mağazasında kolonya satmaya başlayan Eyüp 
Sabri Tuncer, 1930’lu yıllarda ileri düzeyde kampan-
yalarla kolonyalarını tanıtmayı başardı ve kısa sürede 
talebin arttırmasını sağladı.
Yıllar boyu varlığını sürdüren ve günümüze kadar 
büyümeye devam eden Eyüp Sabri Tuncer markası, 
2007 yılına gelindiğinde geniş bir ürün yelpazesiyle 
internet üzerinden satışlara başladı. Böylelikle, Eyüp 
Sabri Tuncer Türkiye’de online satış yapan ilk kozmetik 
markalarından biri oldu. Günümüzde, Eyüp Sabri Tun-
cer markası, kolonya üretiminde Türkiye’nin en büyük 
markalarından birisi ve Cumhuriyet tarihi kadar köklü 
bir maziye sahiptir.

Pandemi Sürecinde Kolonya ve Eyüp 
Sabri Tuncer
Pandemi süreci dünyayı ve dünya üzerinde 
yaşayan neredeyse her insanı önemli derecede 
etkiledi. Pandeminin insan hayatına getirdiği 
olumsuz etkileri fazlasıysa deneyimledik ama 
zorunluluktan kaynaklanan bazı olumlu etkileri 
olduğunu da gördük. Nasıl mı? Örneğin, hijyen 
kurallarına insanların büyük bir çoğunluğu pan-
demi sonrasında gereken hassasiyeti gösterme-
ye başladı. Bu hassasiyet, aslında kültürümüzde 
ve yaşantımızda önemli bir noktada bulunan 
ancak son yıllarda önemini yitirmek üzere olan 
kolonyanın tekrardan hayatımıza girmesine ve-
sile oldu. Çünkü, kolonya içinde bulunan alkol 
oranı nedeniyle dezenfektan kadar etkili bir 
ürün. Önceleri ne kadar kolonyayı ferahlamak 
için ya da güzel kokusu için kullansak da pande-
miyle birlikte kendisini Koronavirüse karşı adeta 
bir kalkan gibi kullanmaktayız. 
Türkiye’de ilk Covid-19 vakaları duyurulma-
ya başladığında hastalığa yakalanmaya engel 
olabilecek bütün ürünler; maske, dezenfektan 
vb. ürünlerin satışında patlama yaşandı, stok-
lar tükendi hatta bu ürünler karaborsaya dahi 
düştü. Bu kriz döneminde öne çıkan ürünlerden biri de 
dezenfektan özelliği nedeniyle kolonya oldu. Pandemi 
sürecinin parlayan yıldızı olan kolonya, 98 yıllık marka 
olan Eyüp Sabri Tuncer’i de gündemin başköşesine 
yerleştirdi. Önceleri rafa kaldırdığımız, sadece bayram 
zamanlarında konuk ağırlarken kullandığımız kolonyayı 
satın alabilmek için insanlar Eyüp Sabri Tuncer şubele-
rinin önünde sıra olmaya başladılar. Bu durum sadece 
ülkemizle sınırlı kalmadı; kolonyanın çok az tüketildiği 
Asya ülkelerinde bile kolonya için ciddi talep 
artışı yaşandı.
Her kriz beraberinde fırsatları da getirir. İnsan ve 
toplum sağlığını tehdit eden ve tüm dünyada 
ölümlere yol açan Koronavirüs’ün yol açtığı pandemi 
iş yaşamına büyük bir darbe vururken kolonya gibi 
bazı ürünler için de bir fırsat yarattı. 
Eyüp Sabri Tuncer’in bugünkü yöneticisi Engin Tun-
cer; pandemiden sonra satışlarının 5 kat arttığını, yıllık 
kolonya satışının ise 2 milyon litreden 10 milyon litreye 
çıktığını söyledi.
Pandemiyle birlikte birçok ürünün fiyatında görülmemiş 
fiyat artışları yaşanmasına karşılık Engin Tuncer kendi 
yaklaşımlarını şöyle açıkladı: “100 yıllık bir şirket olma-
mıza 3 yıl kaldı. Bunca yıl ayakta kalmak kolay olmuyor. 
Şirketimizin bir yönetim kültürü var. İşte böyle olduğu 
için pandemide bu kararları alabiliyorsunuz. 

‘‘Pandeminin başında kolonyayı 27,5 liraya 
satıyordum. 50 lira desek bile havada kapılırdı. 
Ama süreç ticaret dönemi değildi. Kolonya stratejik 
bir ürün haline geldi. Dolayısıyla biz bunun üzerinden 
ticareti değil, bunu insanlara daha çabuk nasıl 
ulaştırırız, onun derdine düştük”
Ankara’nın ve Türkiye’nin asırlık markası Eyüp Sabri 
Tuncer’in yöneticisi Engin Tuncer’in açıklamaları bize 
sadece krizi, kriz döneminde ortaya çıkan fırsatı değil, 
bu fırsattan etik değerleri ve toplum yararını ön planda 
tutarak yararlanmanın nasıl mümkün olacağını gösteri-
yor.
Sonuç olarak konuyu geniş bir bakış açısıyla ele alırsak, 
pandemiden önceki yaşantımıza kıyasla kolonyayı kul-
lanım amaçlarımızın tümüyle değiştiğini hatta kolon-
yayı yeniden keşfettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 
süreçte kolonya günlük yaşantımızda öyle bir yer edindi 
ki insanlar onu parfüm, deodorant gibi ürünlerden daha 
fazla kullanır oldu. Kolonya pandemi süreci bitse bile 
günlük yaşantımızdaki yerini kaybetmeyecek, hijyeni 
önemseyen insanların yanlarından hiç eksik etmediği 
bir ürün olarak kalmaya devam edecek gibi duruyor.

Serdar KUTLU
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Kuvvetli bir iletişim ağına sahip olduğunu düşünür. 
Bu yüzden arkadaşları ‘Ahtapot Betül’ adını yakıştırır 
ona. Bu durumu değerlendireceği yeni bir iş alanı 
arar kendine. Ve babasının kapısını çalar. “Bana para 
ver, sonra sana veririm.” Babası, çalışmasına olum-
lu bakar artık. Betül Mardin, düşündüğü bir proje 
ile Akbank Genel Müdürü Ahmet Dallı’ya gider. Yıl 
1968, tanıtım programları yapmaktan bahseder ona 
ama, Dallı daha farklı bir iş önerir Betül Hanım’a: 
“Benim emrimde 3 bin 500 kişi çalışıyor. Ben bir şey 
söylüyorum, onlar ağlamaya başlıyorlar. Halbuki ben 
‘Aferin çok güzel yaptınız’ diyeceğim. Anlamıyorlar. 
Benim söylediklerimi onlara, onların söylediklerini 
bana getir.” Halkla ilişkilerde beşerî münasebet-
ler adı altında bir iştir bu. Haftada üç gün gelip bin 
900 lira maaş alması önerilir. O zamanlar bu alanda 
Türkiye’de çalışan bir-iki erkek var o kadar. Onlar da 
yabancı büyük petrol şirketlerinde çalışmaktadır. 
10 Haziran 1968 tarihinde Akbank’ın Galata’daki 
binasında Türkiye’nin ilk kadın halkla ilişkiler uzmanı 
olarak işe başlar. Sonra Disko-Türk Plak Şirketi’nden 
bir teklif alır. Şirketin basın ve reklam işlerini yürüt-
mesi istenir kendisinden. Ardından Kervansaray adlı 
bir kulübün sadece mönülerini düzenlemek için bir 
teklif daha alır.1971 yılında ise Türkiye’de yapmaya 
çalıştığı bu işin dışarıda nasıl olduğunu anlamak için 
İngiltere’ye, Kemal Has‘ın İmsa firmasında çalışmaya 
gider. 1974 yılında Türkiye’ye tekrar döndüğünde 
aynı yıl İstanbul Festivali’nin birinci yılı hazırlıkları 
yapılmaktadır. Festivalin tanıtım işlerine yardımcı 
olur. Ardından Alaaddin Asna ile birlikte A&B’yi kurar. 
1984’te bu ortaklık sona erer ve 1987 yılında, Canan 
Bengiselp, Nilgün Pirinççioğlu ve Cemal Noyan’la, 
bugün Türkiye’nin önde gelen halkla ilişkiler şirketle-
rinden olan İmage’ı kurar. Bir zamanlar baba Muhid-
din Arif’in çalışmasına izin vermediği Betül Hanım, 
halkla ilişkiler dalında birçok başarı ödülü alır, yılların 
‘en başarılısı’ seçilir üst üste. Betul Mardin, işini ilk 
kez dinleyene 6 kelimeyle “Sen beni kaşı, ben seni 
kaşıyayım” şeklinde tarif etmektedir. Ama akademik 
bir dil kullanmak gerektiğinde ‘Halka İlişkiler’i, “İtibar 
Mimarlığı” kategorisine sokmaktadır. 1969 yılında 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Radyo ve 
Televizyon programcılığı dersi verdi. 1975 yılından 
itibaren Boğaziçi Üniversitesi Turizm Bölümü’nde 
ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Halkla 
İlişkiler konusunda dersler verdi. 1997 yılından beri 
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla 

İlişkiler bölümü öğretim üyesi de olan Betül Mardin, 
1995 yılında Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin 
(IPRA) başkanı oldu. İki yıl sonra ‘üstat’ anlamına ge-
len ‘Member Emeritus’ unvanını kazandı. IPRA Geç-
miş Başkanlar Konseyi’ne başkan seçildi. 1998 yılında 
Anadolu Üniversitesi tarafından iletişim konusunda 
fahri doktor ilan edildi. Sekiz yıl süren bu evliliğinden, 
Ömer adında bir oğlu oldu. Bir daha da evlenmedi.

Halkla 
İlişkilerin 
Annesi
     Betül 
     Mardin

Türkiye’de ‘Halkla İlişkiler’ denince akla gelen ilk isim 
olan Betul Mardin, 1927 yılında İstanbul, Şişli‘de 
dünyaya gözlerini açtı. Babası Muhiddin Arif Mardin 
İş Bankası’nın İskenderiye Genel Müdürlüğü görevin-
den emekli ve Türk Petrol’ün de kurucularındandır. 
Annesi ise Adliye Nazırı Necmettin Kocataş’ın kızı 
Fatma Fahire’dir. Müzik yapımcısı, prodüktör Arif 
Mardin kardeşidir. Gazeteci yazar Ayşe Arman ‘ın ka-
yınvalidesidir. Betül Mardin, 13 yaşına kadar kekeme 
olmasının yanı sıra 5 yaşına kadar da konuşamamıştır. 
Çocukluk döneminde dadısından gördüğü kötü mua-
mele kendisinde büyük psikolojik hasarlar bırakmıştır 
ve bu beyin hasarları araba sürme, bilgisayar vb. bir-
çok cihazın kullanılması yönünde kendisinin yetersiz 
kalmasına neden olmuştur. Küçük yaşta yaşadığı bu 
dramların ardından kendisine verdiği :
”Benimle kimse alay etmeyecek!” 
sözü onun daha çok motive olmasını sağlar ve 
canla başla çalışmaya başlar. Mardin, Arnavutköy Kız 
Kolejinden 1946 yılında mezun oldu fakat sonrasın-
da babası üniversiteye gitmesine izin vermedi. 1950 
yılında evlendi ancak eşi çalışmasını istemediği için 
bir işe girmedi. Mardin, bu dönemde evde hanımlara 
İngilizce dersi Amerikalılara ise Türkçe dersi verdi. 
Yemek ve dikiş kursuna gitti. Evliliği 1957 yılında bitti. 
1952 yılında Tercüman gazetesinin magazin bölü-
münde mesleğe adım atan Mardin, üç yıl sonra Hakkı 
Devrim yönetimindeki Yeni Sabah‘a geçti. 
ABD Konsolosluğundaki Amerikan Haberler 
Merkezi’nde çalıştı. 1959 yılında tiyatrocu Haldun 

Dormen ile evlendi. 1964 yılında yakın dostlarından 
Turgut Özakman‘ın TRT‘de Merkez Program Daire 
Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönem-
de İstanbul TRT’de çalışmaya başladı. 1967 yılında 
Uğur Dündar ile birlikte İngiltere‘ye BBC‘ye eğitim 
için gönderildi. İngiltere’de BBC Televizyon Kursun-
dan mezun oldu. Döndüğünde Ankara televizyon 
bölümüne ders verdi ve oyun bölümünün başkanı 
oldu. İstanbul’da olan eşi ve çocuğu için 1968 yılında 
görevinden istifa edip İstanbul’a gitti. TRT’den ayrıl-
dığı yıllarda eşi Haldun Dormen sayesinde sinema ve 
tiyatro konularında bilgi birikimini artırır.

1998 – Türk Kadınlar Birliği Şişli Şubesi tarafından Cumhuri-
yetin 75. Yılı ödülü.
1996 – 1997–Kongre Gazetesi, IMAGE adına, “Yılın En Başa-
rılı Tanıtım” Ödülü.
1996–KadıncaDergisi “En Başarılı Kadınlar” Ödülü.
1995 – 1999 – İletişim Fakültesi Başarılı İletişimcileri Ödülü.
1994 – IPRA “GOLDEN WORLD AWARDS”
1994 – Milli Prodüktivite Merkezi “Yılın Altı İşadamı” ödülü.
1984 – Sheraton Otelleri Halkla İlişkiler ve Pazarlama Başa-
rı Belgesi.
1983 – Sheraton Otelleri (EAME-1) Halkla İlişkiler Ödülleri.
1982 – American Hotel Birliği Halkla İlişkiler Altın Anahtar 
2.liği.
1979 – Halkla İlişkiler Dünya Kongresi Özel Olay Yarışması 
3.lüğü

Elif TOKATLI
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 Türkiye’yi 
   Grafik Sanatıyla 
     Tanıştıran İsim İhap Hulusi 

İnsan duyuları açık olduğu sürece çev-
resi ile iletişim kurma becerisine sahip 
bir varlıktır. Doğduğumuz andan itibaren 
yaşamımızın en önemli parçası iletişim 
olmuştur. Grafik sanatlarda üretilen 
ürünlerin veya olguların kullanılan görsel 
ögeler ile aktarılmak istenen mesajın, 
hedef kitleye net ve istenilen şekilde 
iletilmesi, yönlendirilmesi için oldukça 
önemlidir. İletişim serüveninin en önemli 
parçalarından olan grafik sanatlar gün 
geçtikçe önemini arttırmaya devam 
etmektedir. İhap Hulusi Görey’in Tür-
kiye’ye getirdiği Afiş Sanatı, zamanla 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görsel 
iletişimin en önemli parçası haline 
gelmiştir. İhap Hulusi Grafik Sanatların ve 
Afişin en önemli temsilcilerinden hatta 
duayenlerinden biridir.

İhap Hulusi Görey 28 Kasım 1898’de Mısır’ın 
Kahire şehrinde doğmuştur. Mısır’ın en önem-
li ve ünlü mimarlarından biri olan Ahmet 
Hulusi’nin oğludur. İlk ve orta okul eğitimini 
Kahire’deki İngiliz okullarında tamamlamıştır. 
Arapça, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen 
İhap Hulusi’yi babası dil becerileri nedeniyle 
Dışişlerinde çalışmaya yönlendirmiştir. Babasını 
kırmayan İhap Hulusi bir süre Bakanlıkta çalış-
mıştır. Ancak, beyaz yakalı bir hayatı reddeden 
İhap Hulusi haytını resim yoluyla kazanmaya 
karar vermiştir. 1. Dünya Savaşı’nda Kahire’de 
gerçekleşen İngiliz işgali sebebi ile İstanbul’a 
dönmüştür. Savaş bitince daha önce posta 
yoluyla ders aldığı Almanya’da yaşan bir ressa-
mın yanına Münih’e gitmiştir. Haiman Schule’de 
üç yıl modelden resim çalışmış, iki yıl da Kunst 
Gewerbe Schule’de çalışmalarını sürdürmüştür. 
Öğrenimini bitirdikten sonra Haiman Schule’de 
1920-1925 yılları arasında hem ders vermiş hem 
de grafik sanatçısı olarak çalışmıştır. 1923 yılında 
Almanya’dan gönderdiği yapıtlarıyla Galatasaray 
Lisesi’nde ilk afiş sergisi açılır. İstanbulluların 
yoğun ilgi gösterdiği bu sergi, Türkiye’de açılan 
ilk afiş sergisi olarak da tarihe geçmiştir.

Semih KESKİN
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Sanatçı büyük ilgi gören bu sergiden iki yıl 
sonra Türkiye’ye dönmüştür. ‘İstanbul’a dön-
düğümde afiş sanatı diye bir şey olmadığını 
gördüm’ diyen İhap Hulusi bu alanda dene-
meler yapmıştır. Afiş sanatının mesajı kısa 
sürede görenlere iletmesi gerektiğini söyle-
miştir ve afiş tasarımları ile ilgilenmiştir. Bu 
dönemde Akbaba dergisinde de karikatürist 
olarak çalışmıştır. Akbaba dergisi yöneticisi 
Yusuf Ziya Ortaç, İhap Hulusi’nin eserlerini 
‘İçinden bir karikatür çıktı zarfın. Ama bildiği-
miz karikatürlerden değil. Ne resim-karikatür, 
ne karikatür-resim. Alışmadığımız, görmediği-
miz bir sanat işi’ sözleriyle anlatmıştır. Or-
taç’ın adını koyamadığı ve hayranlık duyduğu 
bu çalışma İhap Hulusi imzasını taşıyan bir 
grafik tasarım işidir. Kısa süre sonra İhap 
Hulusi’nin çizimleri Akbaba dergisinin ka-
paklarını süslemeye başlar. Ünü yavaş yavaş 
artan İhap Hulusi, İnci Diş Macunu’ndan ilk 
afiş siparişini alır. Siyah-bayaz basılan afişte, 
gülen siyahi bir kızı resmetmiştir. Bu afiş ile 
beraber hızla birçok sipariş almaya başlar. 
1930 yılında Klüp Rakısı için tasarladığı etiket 
hala Klüp Rakısı’nın şişelerini süslemektedir.

Ülke içinde sanayileşmenin artması ve serbest 
rekabet ortamının oluşması grafik tasarım alan-
larına gereksinimi oldukça arttırmıştır. Sanayi 
ürünlerinin tanıtılması, ambalajların tasarlanma-
sı gerekmiştir. Tüm bunları yapabilecek dona-
nımda olan İhap Hulusi bu dönemde popü-
lerliğini arttırmış ve birçok iz bırakan işe imza 
atmıştır. İhap Hulusi bu yıllarda onlarca ürün için 
afiş, etiket ve reklam tasarlamıştır. Bu süreçte 
İhap Hulusi, yurt dışında da adını duyurmuştur. 
Bayer’in afiş ve etiketleri (1932), Mısır’ın Tekel 
İdaresi, Devlet Demiryolları ve Şehir Hatları’na 
ait afiş ve ilanları, ünlü İngiliz viskisi John Haig 
‘in, İtalyanların Cinzino ve Fernet Brenca’nın afiş 
ve etiketleri İhap Hulusi tarafından yapılmıştır. 
Yaptığı işler ve getirdiği yenilik ile dikaktleri üstü-
ne çeken İhap Hulusi Atatürk’ün siparişi üzerine 
Türk alfabesinin kapağını 1932’de tasarlamıştır. 
İlk afişi ve Türk alfabesi kapağı tasarımı ile Türki-
ye’yi afiş ve grafik tasarım ile tanıştırmıştır. Türki-
ye de bulunan neredeyse tüm bankalara hizmet 
vermiştir. Örneğin; Ziraat Bankası, Türkiye İş 
Bankası, Garanti ve Sümer Bankası gibi büyük 
bankalar ile çalışarak afiş tasarımlarını yapmıştır. 
Ayrıca İhap Hulusi Türk kamu kuruluşları Yeşilay, 
Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Maliye Bakanlığı 
için de birçok tasarım yapmıştır.Suluboya çalış-
malarının yanı sıra, son yıllarında hat sanatını 
modernize ederek başarılı örnekler veren İhap 
Hulusi Görey, ömrünün son yıllarında çizim 
yeteneğini yitirdi, tanıtımını yaptığı hiçbir ku-
rum tarafından sigortalanmamış olduğu için bu 
dönemi Şişli’deki dairesinde yoksulluk içinde ge-
çirmiştir. Karşı çıkmasına rağmen yakın dostları 
Cumhurbaşkanına durumu açıklayan bir mektup 
yazarak maaş bağlanmasını istemişlerdir. Bunun 
üzerine geçmişe ve geleceğe iz bırakmış büyük 
bir sanatçı olan İhap Hulusi’ye Milli Piyango için 
yaptığı çizimlerden dolayı cüzzi bir aylık bağlan-
mıştır. Ancak ömrü bu aylığı almaya yetmeyen 
sanatçı 27 Mart 1986’da İstanbul’da 88 yaşında 
yaşama gözlerini yummuştur. Türkiye’ye getirdiği 
yenilikler, yaptığı onlarca afiş ve grafik tasarım iş-
leri, Türkiye’de kurumsal kimliğin oluşmasından, 
pazarlama ve tanıtım biçimlerine kadar birçok 
alanda katkı sağlamıştır. Günümüzde hala İhap 
Hulusi’nin tasarımlarını veya izlerini görmek 
mümkündür. 
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Ankara’nın Can Damarı

Ankara keçisinin Ankara için ne 
anlam ifade ettiğini anlamamız için 
Rijkmuseum’daki ‘Ankara Manza-
rası’ adlı tabloya değinmemiz ge-
rektiğini düşünüyorum. 16.yüzyıl 
Ankara’sına ışık tutan bu tablo aynı 
zamanda Ankara’nın gündelik haya-
tına dair izler de taşımakta. Tabloyu 
incelediğimizde Ankara keçisinin 
kırpılma işlemini görebiliriz. Aynı 
şekilde dokuma, yıkama ve boyama 
sahnelerini de görmek mümkün. 
Tablonun diğer bir göze çarpan 
unsuru ise sol alt kısımda bulunan 
alım – satım sahnesidir. Oluşan 
kalabalıktan anlaşılacaktır ki Ankara 
keçisine olan ilgi ve talep yüksek. 
16. yüzyıl Ankara’sına baktığımızda 
600’den fazla sof tezgahı bulunma-
tadır. 

Ankara Keçisinin Özellikleri
Ankara keçisi ‘Bovidea’ familyasından ev-
cilleştirilmiş küçükbaş hayvanlar grubunda 
olan bir canlıdır, en önemli özelliği ise ken-
dine has tüyleridir. Ankara keçisinin ülke-
mizde en çok yetiştirildiği alanlar İç Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Sahip 
olduğu isimlerden bahsetmek gerekirse ilki 
‘Tiftik’tir. Dünya genelinde ‘Angora’ olarak 
bilinir. Batılı ülkeler ise ‘Mohair’ diye bilir 
bu türü. Ortalama yaşam süresi 8-15 yıllar 
arasındadır. Dünyada yetiştirilen en ince ve 
narin yapılı keçi türleri arasındadır. Önemli 
karakteristik özelliklerinden birisi de hem 
erkeği hem de dişisi sakallı ve boynuzludur. 
Ankara keçisinin tiftiği ince, yumuşak, da-
yanıklı, kir tutmaz ve kolayca boyanabilirdir. 
Bu özelliklerinden dolayı uluslararası alanda 
ve tarım sektöründe uzun yıllar adından söz 
ettirmiştir.
 
Ankara Keçisi Yurtdışında
Birçok araştırmacı Ankara keçisinin Yabani 
Pers keçisinin soyundan geldiğine inanmak-
tadır, zaman içerisinde Ankara çevresine 
yerleşerek uyum sağladığı düşünülmektedir. 
Anadolu coğrafyasına ilk gelişi 13.yy’a denk 
gelmektedir. Hazar Türkleri tarafından geti-
rildiği bilinmektedir. 13.yy öncesinde Anado
lu’da kurulmuş olan medeniyetlerde Ankara 
keçisinin izine rastlanmamıştır.
Ankara keçisinin dünyaya nasıl yayıldığın

dan bahsetmek gerekirse, 1500’lü yıllarda 
ilk defa Anadolu’dan dışarıya çıkarılmıştır. 
Ancak çevre koşullarına uyum sağlayamayıp 
yok olmuşlardır. 1838 yılında ise 12 erkek 
ve 1 dişiden oluşan grup Albay Henderson 
tarafından Güney Afrika’ya götürüldü. An-
kara keçisinin ikinci kez götürülüşü ise 1856 
yılında gerçekleşmiştir. Port Elizabeth’den 
Bay ve Bayan Mosenthal’ın girişimleriyle 
Türkiye’den safkan Ankara keçisi almayı 
başarmışlardı. Gönderilen Ankara keçileri o 
yöredeki ilk safkan olma özelliğini taşıyorlar-
dı ve daha sonra açık artırma yolu ile satıl-
mışlardır. Yine Abdülmecit döneminde 22 
baş Ankara keçisi Kraliçe Victoria’ya hediye 
edilmiştir. 1849 yılında Sultan Abdülmecit 
döneminde ilk defa ABD’ye götürülmüş-
tür. 1849 yılında Dr.Davis’e verilen Ankara 
keçileri ile başlayan süreç, 1880 yılında 
Ankara keçisinin yurtdışına satılması yasağı 
ile bitmiştir. Ancak geç kalınmıştır bu dönem 
sonrasında ABD’deki Ankara keçisinin sayısı 
artarak 2 milyona ulaşmıştır. Sonuç olarak 
Osmanlı tiftik üretiminde tekel olma özelliği-
ni kaybetmiştir. 

Kaybedilen Bir Hazine  
Ankara Keçisi

Bu üretim faaliyetinin Ankara yaşa-
mına olan ağırlığını belirlemek için 
tezgah ve hane sayısını karşılaştır-
dığımızda şunları görmekteyiz; Bu 
tarihlerde Ankara’nın hane sayısı 
2200 civarındadır. 2200 haneden 
310’unda sof dokunduğu bilinmek-
tedir. Bu ortalama her 7 haneden 
birinde sof dokunduğu anlamına 
gelmektedir. Bu açıdan Ankara keçi-
sinin hem ekonomik hem de sosyal 
yaşamı belirleyici bir rol üstlendiği 
açıktır. Günümüzde ise bir zamanlar 
sayı olarak yarım milyonu geçen 
ve Ankara ekonomisinin en önemli 
unsurlarından olan Ankara keçisi 
2017 yılı itibariyle 215 bine kadar 
gerilemiştir.

Sezgin ÇALIŞKAN
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Çanakkale ve İstanbul Boğazları, Karadeniz’e kıyı-
sı olan devletler için tarih boyunca ana giriş kapısı 
olmuştur. Deniz ticaretinde dünyanın en önemli su 
yolları arasında olan Boğazlar, bir yandan Karadeniz’i 
kontrol altında tutarken diğer yandan jeopolitik konu-
mu nedeniyle siyasi bir güç oluşturmuştur. Osmanlı 
Devleti, İstanbul’un fethi ile Boğazlarda egemenliğini 
sağlamış olsa da XVIII. ve XIX. yüzyıllardaki gerileme-
ler neticesinde bu hakimiyet sallanmaya başlamıştır. 
Nihayetinde I. Dünya Savaşı sonucunda Boğazlardaki 
kontrolünü paylaşmak zorunda kalmıştır.

I. Dünya Savaşı Sonrasında Boğazlar
1914-1918 arasında yaşanmış olan I.Dünya Savaşı’nın 
ardından imzalanan Mondros Mütarekesi gereğince 
Boğazlar İtilaf Devletlerinin denetimine girmiştir. Sevr 
Antlaşması’nda Boğazların bir komisyon tarafından 
yönetilmesi istenmiştir. Misak-ı Milli kararlarında ise 
Boğazların ticarete ve ulaşıma açılması konusunda Os-
manlı Devleti ve diğer tüm devletlerin oybirliğiyle bir 
karara varılması istenmiştir. 1936’ya kadar Boğazların 
statüsünü belirleyen son antlaşma Lozan Barış Ant-
laşması olmuştur. Misak-ı Milli esasları burada kabul 
edilmiş olsa da bölgenin tamamen silahsızlandırılmış 
olması Türkiye’nin egemenliğini etkilemiştir.  
Türkiye istemeyerek de olsa silahsızlık hükümlerini 
kabul etmiş olsa da, Milletler Cemiyeti’nin silahsızlan-
mada etkili bir rol oynayacağını düşünüyordu. Fakat 
1934’ten itibaren Almanya’nın silahlanmaya başlama-
sı ve ertesi sene zorunlu askerlik sistemini getirmesi; 

1935’te Japonya’nın Mançurya’yı işgali gibi meseleler 
yakın tarihte bir savaşın çıkacağının göstergesi olmuş-
tur. Türkiye aynı sene Boğazlardaki demilitarizasyon 
hükümlerinin kaldırılması için harekete geçti. Aslında 
bu meseledeki ilk talep 1933 Silahsızlanma Konfe-
ransında ortaya atılmış olsa da, meselenin doğrudan 
doğruya silahsızlanma ile ilgili olmadığı görüşünden 
dolayı reddedilmiştir. 

Boğazlar Konusunda Uluslararası Yaklaşımlar
Montrö Boğazlar Sözleşmesinde Türkiye’yle birlikte 
Avustralya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Japonya, 
Romanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Yunanistan 
taraf olmuştur. Montrö sözleşmesinin hazırlık çalışma-
ları sırasında, kendi çıkarlarını korumaya çalışmışlardır. 
Örneğin İngiltere uluslararası denetimin devam etme-
sini istemiştir. Fakat Türkiye Boğazlar Komisyonu’nun 
kaldırılmasını istemiş ve Boğazların Türk askerine 
bütünüyle açılmasını talep etmiştir. Sovyetler Birliği 
de Türkiye’nin tutumunu desteklemiş fakat Boğazların 
bütün savaş gemilerine kapatılmasını isteyip kendini 
güven altına almaya çalışmıştır. Sonuçta tüm devlet-
ler ortak bir karara varmış ve 20 Temmuz 1936’da 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi kabul edilmiştir.  

Antlaşma Hükümleri
Anlaşmanın I. bölümünde ticaret gemilerinin geçiş 
rejimi düzenleniştir. Buna göre barış zamanında tica-
ret gemileri bayrağı ve yükü ne olursa olsun gündüz 
ve gece geçebileceklerdir. Kılavuzluk ve römorkaj 
hakkı isteğe bağlıdır. Türkiye eğer savaşta değil ise 
ticaret gemileri aynı haklara sahiptir. Eğer Türkiye 
savaş halinde ise sadece düşman olmayan gemiler 
düşmana yardım götürmemek koşulu ile geçebilirler. 
Bu gemiler Boğazlara gündüz girecek ve geçiş Türk 
makamlarının göstereceği yoldan yapılacaktır. Kıla-
vuzluk bu durumda zorunlu kılınabilecek ancak ücret 
alınmayacaktır. Savaş gemilerinin geçiş rejimi ise II. 
bölümde düzenlenmiştir. Hafif su üstü gemileri ve 
küçük savaş gemileri ile yardımcı gemiler, bayrakları 
ne olursa olsun serbest geçiş hakkına sahiptir. An-
cak Boğazlara gündüz girebileceklerdir. Karadeniz’e 
kıyısı olan devletlerin savaş gemileri, önceden haber 
vermek koşuluyla Boğazlardan her zaman geçebile-
cektir. Denizaltı gemileri ise gündüz ve su üzerinden 
geçebilecektir. Diğer ülkelerin savaş gemileri hakkın-
da kısıtlamalar mevcuttur. Karadeniz’e kıyısı olmayan 
ülkelerin savaş gemileri en fazla 30 gemi ve 45.000 
ton ile sınırlandırılmıştır. 

Ayrıca Karadeniz’de en fazla 14 gün bulunma hakları 
mevcuttur. Türkiye savaş durumunda ya da yakın bir 
savaş tehdidi altında ise geçiş hakkı tamamıyla Türk 
makamlarının kararına bırakılmıştır. Karadeniz’e gire-
cek kıyıdaş olamayan devletlerin gemileri, burada en 
fazla 15 gün kalabilecektir. Yeni kurulan Cumhuriyetin 
özellikle II. Dünya Savaşı arefesinde atmış olduğu en 
önemli adımlardan biri de Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi’dir. Genel anlamda baktığımızda Batı’da Alman-
ya ve İtalya, Doğu’da ise Japonya’nın silahlanması ve 
saldırgan tavırları bütün dünyada bir savaş korkusunu 
tetiklemiştir. Diplomatik olarak yoğun geçen bu dö-
nemde Türkiye Cumhuriyeti, Montrö’den istediklerini 
alabilmiştir. Boğazların savunulması gibi askeri husus-
larda egemen devletin Türkiye olması o dönem için 
oldukça büyük bir başarıdır. Muhtemelen 1933-36 
arasında bir savaş korkusu olmasaydı, Avrupalı dev-
letler Türkiye’ye bu hakları vermeyeceklerdi. İşte bu 
noktada kullanılmış olan diplomatik zekâ, 1936’dan 
beri neredeyse sorunsuz işleyen bir antlaşmayı diplo-
masi tarihine yazdırmıştır.

Montrö 
Boğazlar 
Sözleşmesi
Süleyman Eren ARSLANER



Şair Ankara
Öncelikle zamanında Ankara’da bulunmuş değerli 
şairlerimizle başlayalım. Yahya Kemal,  Orhan 
Veli, Ahmed Arif, Turgut Uyar ve Gülten Akın en 
bilinenlerdendir.  

Yahya Kemal, 1884 yılında Kuzey Makedonya’da 
doğmuştur. Hayatının sonraki dönemlerinde, 
Ankara’ya gelerek Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde 
başyazarlık yapmıştır. Fakat değerli edebiyatçı-
mızın Ankara’yla arası pek de iyi değildir. Atatürk 
tarafından kendisine Ankara’nın en çok neyini 
seviyorsunuz diye sorulduğunda, “İstanbul’a 
dönüşünü seviyorum” demesi de oldukça mani-
dardır. Şairlerin Ankara ile ilgili şiirlerinde bahset-
tikleri kalabalığın içindeki buruk yalnızlığı belki 
de en içten yaşamış biriydi. Bu çok değerli çünkü 
ne olursa olsun Ankara’nın hissettirdiği bir duygu 
var. Sözlü dile getiremediğimiz ama edebiyata 
konu olan bir duygu. 

Orhan Veli, 1914 yılında İstanbul’da doğmuştur. 
Sonraki yıllarda, babasının Ankara Konservatua-
rı’na armoni profesörü olarak gelmesiyle birlikte, 
başkente taşınmıştır. İlkokul öğretmeni tarafından 
edebiyata yatkınlığı keşfedilmiştir. Lise yıllarını 
Ankara’da geçiren Orhan Veli, Oktay Rıfat Horoz-
cu ve Melih Cevdet Anday ile arkadaş olmuştur. 
Üç arkadaşın edebiyat aşkları birbirlerine daha 
da yakınlaşmalarına sebep olmuştur. Bu sayede, 
Ankara Lisesi okul kooperatifinin finansörlüğüyle 
“Sesimiz” adlı dergiyi çıkarmaya başlamışlardır. 
Orhan Veli’nin ilk şiirleri bu dergide yayınlanmış-
tır. Şairliğinin başlangıcı gibi ölümünün başlangıcı 
da başkentte olmuştur. Müdavimi olduğu ve 
liseden arkadaşı olan Şinasi Baray’ın meyhanesin-
den çıktıktan sonra belediyenin açmış olduğu bir 
çukura düşmüştür. İstanbul’a döndükten sonra 
fenalaşıp Cerrahpaşa’da tedavi görmüş ancak 
hayata tutunamamıştır. Alkol zehirlenmesi dense 
de, beyin kanamasına yol açan Ankara’da düştü-
ğü çukur sebep olmuştur ölümüne.

“Duvarları katı sabır taşından

Kar altındadır varoşlar,

Hasretim
 nazlıdır Ankara.

Dumanlı havayı kurt sev
sin

Asfalttan yürüsün Aralık,

Sevmem, netameli aydır.

Bir başka ama bilemem

Bir kaçıncı bahara kalmıştır v
uslat

Kalbim, bu zulümlü sevda, 

Kar altındadır.”

Edebiyat tarihimizde çok özel yere sahip 
bazı şairlerimiz hayatlarının bir bölümünü 
Ankara’da geçirmişlerdir. Değerli üstatları-
mız yıllar boyunca asla eskimeyecek, gün ve 
gün önemini arttıracak eserler bırakmışlar-
dır. Kimi duygularını yazarken başkentimizin 
özelliklerinden esinlenmişlerdir. Hatta gittik-
leri mekânlarda bile yazılarını oluşturmuş-
lardır. Mesela, “Üç Nal Meyhanesi”.  Burayı 
duydunuz mu? Hiç bağ kurabildiniz mi? Bah-
setmeden geçmek bizlere yakışmaz. Şinasi 
Baray’ın babasının evinin alt katındaki ahırı 
temizleyerek açtığı bir mekândır. Üç Nal 
Meyhanesi müdavimleri ise edebiyat tarihi-
mizin ünlü isimleridir.  Orhan Veli, Refik Halit 
ve Melih Cevdet Anday bu isimlerden sade-
ce birkaçıdır. Yalnızca burası da değil. Cemal 
Süreya’nın daima uğradığı meşhur “Ankara 
Tavukçu Lokantası”. Düşünsenize belki de 
başkentimizde gittiğiniz bir yerde, eskiden 
değerli edebiyatçılarımız eserlerini kaleme 
aldılar.  Kim bilir, Ankara onlara bir şeyin 
sözünü vermiyordu ama o sözü bulacakları 
ortamı hazırlıyordu. Şairlerimizin şiirlerin-
de geçen o burukluğu verdi ya da. Belki de 
Ankara onlara hiçbir zaman kucak açmadı 
ama şiirlerine konu olacak griliği, karmaşık-
lığı onlara altın bir tepsiyle sundu. Bundan 
dolayı Ankara değerli şairlere ve eserlerine 

ev sahipliği yaptı. Evet, sadece tarihi açıdan 
değil, verdiği duygu ve edebi açısından da 
çok ünlüdür. Ankara ile ilgili edebi eserlerde, 
şiirlerde sonbaharıyla yaşattığı hüznü kadar, 
ilkbaharıyla verdiği umudu da vardır.  Tam 
da bu noktada, zamanında 
Ankara’da bulunmuş değerli şairlerimizle 
birlikte eserlerine ve onların uyandırdığı 
duygulara değineceğiz.

DUYGULARIN BAŞKENTI
                             
ANKARA

“Aynaya bakmakla Ankara’ya bakmak bir değil mi sizce de?”

Böylesine büyük bir üstadın Ankara’da büyük 
bir iz bırakmış olması ve şiirlerini ilk burada 
çıkarması başkentimizi daha da değerli kılmak-
tadır.
Ahmed Arif, belki de Ankara’ya iz bırakmış en 
önemli şairlerden biridir. Karanfil Sokağını bilir 
misiniz? İşte o ünlü şiir, “Karanfil Sokağı”. Anka-
ra’nın simgesi haline gelmiş Kızılay’ın Karanfil 
Sokağı. Her Ankaralı sadece bilirken, Ahmed 
Arif şiirine konu edinmiştir. Ayazıyla ünlü baş-
kent bu yüzden değerlidir. 

Cansu ALANYÜZ

.

Turgut Uyar ile Erdal Öz Güvenpark’ta yürüyorlar.
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Turgut Uyar, 4 ağustos 1927 tarihinde An-
kara’da doğdu. Yaşamının her döneminde 
yolu başkente düştü. Hayatının aşkı Tom-
ris Uyar’la da burada tanıştı. İlk başta ikili 
arasındaki mektuplaşmalar şiir üzerineydi. 
Fakat zamanla bu durum aşka dönüştü. 
Ortada tek bir problem vardı. O da Tomris 
Uyar’ın kalbinin Cemal Süreya’da olmasıy-
dı. Çözülmesi zor ama bir o kadar da de-
rinden etkileyen aşk hikâyesinin başkentte 
geçmiş olması ne kadar da değerli!
Bir diğer şairimiz ise, Gülten Akın’dır. 1972 
yıllarında Ankara’ya yerleşen Akın,  Türk 
Dil Kurumu Derleme ve Tarama Kolu’nda 
ve Kültür Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu 
üyeliğinde bulunmuştur. Türk Dil Kuru-
mu’nun Ankara’da olması ve aynı zamanda 
Gülten Akın’ın da eserlerini burada kaleme 
alması büyük bir gurur kaynağıdır. 
Ankara halkının yaşadığı yoksulluk, siyasi 
sorunlar, toplumsal sorunlar, göçler ve 
kent yaşamı gibi olgular onun şiirlerinde 
yer edinmiştir. Ankara insanı ile ilgili göz-
lemleri eserlerine konu olmuştur. Gözlem-
leriyle şiirlerine konu olan bazı dizeler şu 
şekildedir:

Hayatının son zamanlarını Burhaniye ve 
Ankara arasında geçiren Gülten Akın, 4 
Kasım 2015’te hayatını kaybedince, çok 
sevdiği Ankara’ya, Karşıyaka Mezarlığına 
defnedilmiştir. Böylesine değerli bir ismin 
duygu yüklü başkentimizde olması ne de 
güzel!

Duygulu Dizelerde Ankara

Şairlerin dizelerine konu olan Ankara’yı da 
görmeden olmaz. Başkentimize biraz da farklı 
bir açıdan bakmak gerekir. Değerli şairleri-
mizin dizelerinden örneklerle bizlere neler 
hissettirdiklerine değinmeden geçmeyelim. 
Sevgili Cemal Süreya, “Oteller Hanlar Hamam-
lar için Sürekli Şiir” eserinde, 
“İnsan Ankara’da kendine, içine, insana 
bakar, ondan herhalde” der. Ankara’nın 
kalabalığının içindeki yalnızlığa bakın. İnsanın 
kendini keşfetmesi için ne kadar da uygun bir 
ortam oluşturuyor. 
“Bende tarçın sende ıhlamur kokusu. Yürü-
rüz başkentin sokaklarında. Bir de ayazında. 
Ayazıyla da yargılarlar şehri, griliğiyle de. 
Ancak keşke herkes yürüse bir tarçın koku-
suyla başkentin sokaklarında...” 
Cemal Süreya’nın başka bir dizesi. Her ne ka-
dar ilk okunuşta aşkı düşündürse de, insanın 
yalnızlığına da değinmiştir. Ankara’nın verdiği 
o hüzünlü mutluluğu iliklerimize kadar hisset-
tirecek bir dize olmuştur. İnsanların içlerinde 
yaşadıkları griliği, buhranı farklı bir şekilde 
dile getirmiştir. Bu dizelerle aynaya bakmakla 
Ankara’ya bakmak bir değil mi sizce de? 

  

Cemal Süreya’nın başka bir şiirinden parça. 
Mekânlarıyla, sokaklarıyla ya da yaşattığı 
karışık duygularıyla Ankara. Sevgili üstadımı-
zın anlattığı başka bir bölüm. Derdinden dert 
çıkarmaya, yalnızlığını telafi etmeye çalışan 
her şaire kucak açan Ankara. 

 “Şair arkadaş

Bir derdin mi var,

Bir şey
ler çık

armak mı 

istiyorsun derdinden?

Ankara’ya gelmelisin
.”“Küçük Kızın Türküsü”

…“Başın dönerdi sabahları

Her atılan bomba bir parça

Yiyecek alır giderdi

İkinci Dünya Savaşı sırt
ından geçti

Unutacak mısın yüreğim”…

Nazım Hikmet’in bu dizesi ise Ankara teması-
nın geçtiği başka bir şiirdir. Karmaşanın içinde-
ki güzelliği eşsiz kalemiyle ele almış.  Ankara 
Garı’nın Nazım Hikmet’in şiirinde geçmesi baş-
kentimiz için ne de güzel bir gurur kaynağıdır. 

”Ölürsem senin toprağına gömülmek isterim 
Ankara”.
 Metin Altıok bu cümleyle sevgisini açıkça dile 
getirmiştir. 

” Döğüşenler de var bu havalarda
El, ayak buz kesmiş, yürek cehennem
Ümit, öfkeli ve mahzun
Ümit, sapına kadar namuslu
Dağlara çekilmiş
Kar altındadır. ”  
Ahmed Arif’in Karanfil Sokağı adlı eserinden 
bir parça. Değerli üstadımızın Ankara ile ara-
sındaki karmaşık duygularla karşılaşıyoruz bu 
şiirde. Başkente duyduğu aşk ve nefreti, tarif 
edilemez hisleri bizlere geçirir cinsten bir şiir. 

“Anlatılması öyle zor (yahut öyle kolay) 

bir şey
 vardır ki rüzgârında bağrışılm

az, 

koşuşulmaz, yüksek sesle
 gülüşülmez 

Ankara Garı’nda. O kadar ki kalkacak 

trenlerini ses-b
üyütenlerle h

aykırdığı 

zaman boş bulunursa insan şaşırır, 
baş-

ka bir dünyadan sesle
niyorlarmış gibi.” 

“Yüzü karanlık bir kalabalık,
parmak basma ve bastırma yetkim.

üstgeçitler kurup, altgeçitlerde titreyen devrimci ruhum.

devletimin gri yüzü, bu kadar…
bu kadarsa ayrılıklarla örülsün yünüm!

ankara, anakarası yaşamadım, diyebildiğim her şeyin

yine de hoşça kal şehrim, şehrim hoşça kal

sevgilin, oğlun, şairin… nankörün olayım.” 

Bizler Ankara’nın sadece bir tarafından ba-
karken, yıllarca değerli edebiyatçılar ve şairler 
başka bir yanından bakmışlardır. Ankara’nın 
ayazında, toprağında, havasında ve suyunda 
başka bir şey görmüşlerdir. Başkentimiz yeni 
başlangıçların, sonların mekânı olmuştur. 
Ankara’nın hisli sokaklarında dolaşırken güzel-
liğini, birçok üstada ev sahipliği yaptığını artık 
gözden kaçıramayız. 

Ahmet Erhan’ın şiirinden bir bölüm. Ankara’ya 
veda etmenin zorluğunu yaşamış gibi. Her baş-
langıcın bir vedası olur ya, sevgili üstat burada 
güzel şehrin vedasının zorluğunu iliklerine kadar 
hissetmiş.
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Bir valize 
ne sığar ki!

“Kulislerde yankılanan  ses”   taşınır mı?
Ankara kendine has özellikleriyle bilinen bir şehir 
olsa da, sanata ve kültüre verdiği değer ile bir adım 
öne çıkar. Sanatsal ve kültürel etkinlikler ile birlikte 
tiyatronun da önemli bir merkezi olan Ankara’da, 
tiyatro kültürü bir başkadır. Başkentliler tiyatroyu 
hep sevmiş ve sahnelenen oyunlara giderek des-
teklemiştir. Fakat bu yeterli değildir, asıl destek 
tiyatro salonunu tanımaktır. O salonunun içinde 
barındırdığı emeklerin, zorlukların, yaşanmışlıkların 
farkında olmaktır. Özellikle, başkentte 58 yıla sığdır-
dığı birçok yaşanmışlıkları ile AST’ın Ihlamur Sokak-
taki salonunun apayrı bir önemi ve değeri vardır. 
Onu tanımak ve tiyatro yolcuğunda neler ile mü-
cadele ettiğini, neden bir kapanışa gittiğini bilmek 
önemlidir. Çünkü AST Ankara’nın ve Türk Tiyatro-
sunun en önemli tiyatro topluluklarından birisidir. 
6 Aralık 1963 yılında Ihlamur sokakta kurulan ve 
Ankaralı tiyatroseverlerin yakından takip ettiği AST, 
6 Aralık 2020’de ismiyle özdeşleşen salonundan 
taşınmak zorunda kaldı.

Doğduğu gün, kapanmak zorunda kalan AST’tan ya-
pılan açıklamada, “1963 yılından beri aynı adreste 
perdelerini açan salonumuz, şimdi bir otel, otopark 
veya bir mağazanın deposu olmakla karşı karşıya 
kalmıştır. Son dört sezondur kapalı gişe oynadığımız 
Yeşim Dorman’a ait oyunun replikleri geliyor aklımı-
za: ‘Neyi götürseydik ha!’ Sabahlara kadar dekor 
yaptığımız geceleri mi? Erkan Yücel’in, Yaman 
Okay’ın, Kerim Afşar’ın, Meral Niron’un oyunculuk-
larını mı? Timur Selçuk’un eşsiz oyun müziklerini 
mi? Rutkay Aziz’in sayısız oyun rejilerini mi? Uğur 
Mumcu’nun Sakıncalı Piyade’sini mi? Maksim Gor-
ki’nin Ana’sını mı? Osman Şengezer’in harika dekor 
tasarımlarını mı? Onların kulislerde yankılanan sesi-
ni mi? Bunca yıldır tiyatroyu yaşatan seyircilerini 
mi? Neyi alaydık ha! Bir valize ne sığar ki! Bizler için 
hiç de kolay geçmeyen bu süreçte, Ankara Sanat Ti-
yatrosu olarak 58. yılımızda da var oluş çizgimizden 
hiçbir suretle ödün vermeden yolumuza devam 
edeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımızı bizlere 
kucak açan Bilkent Sahne’de devam ettireceğimizi 
bildirir, umutlu, sağlıklı, güzel günlerde tekrar birlik-
te olmayı dileriz” ifadeleri kullandı.

Neslihan KAYA
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1963’TEN GÜNÜMÜZE AST

Asaf Çiyiltepe ve arkadaşları tarafından dev-
rimci-ilerici bir tiyatro anlayışı ile kurulan AST 
Türkiye’nin en eski ve en köklü özel tiyatrosudur. 
Kurulduğunda adı Ankara Sanat Topluluğu’dur. 
Ancak ertesi yıl Ankara Sanat Tiyatrosu adını 
alır. Takım oyunculuğunu benimseyen, öncü 
bir sanat tiyatrosu anlayışını günümüze kadar 
koruyan AST’ta sahnelenen ilk oyun Godotu’yu 
Beklerken’dir. Ayrıca, Türkiye’de sahnelenen ilk 
tek kişilik eser olan Bir Delinin Hatıra Defteri de 
ilk kez AST’da oynanır. 
Sahnelenen bu oyunlar seyirci tarafından çok 
beğenilir ve ertesi gün oyunlar hakkında yazılar 
çıkar. Kısa sürede seyircinin ilgisini çeken oyunla-
rın, arka planında işine sıkı sıkı sarılan yönetmen 
Asaf Çiyiltepe vardır. Çiyiltepe, özgür tiyatro 
yapma hedefi ile çıktığı bu yolun sonunu göre-
meden doğu turnesi sırasında geçirmiş olduğu 
bir kaza sonucu yaşamını yitirir. Çiyiltepe’nin 
kaybından sonra görevi Güner Sümer üstlenir. 
Güner Sümer’in Genel Yönetmenlik yaptığı 
zamanlarda, dünyada ve Türkiye’de ilk tiyatro 
grevi gerçekleşir. Oyuncuların yetersiz maaşla-
rı, sağlıksız çalışma koşulları ve toplu sözleşme 
yapılmaması onları  greve yönlendirir. Patrona ve 
anonim şirketine karşı yapılan bu grevde, diğer 
özel tiyatrolardan da oyunculara maddi destek 
gelir. Ancak grevin 9 ay sürmesi ile AST sıkıntılı 
bir sürece girer. Güner Sümer’in görevinden 
ayrılması üzerine oyunculardan oluşan 17 ortaklı 
bir tiyatro kurulur ve siyasal tavrını da ödün 
vermeden sürdürür. Bozuk düzende doğru çarkı 
oluşturmaya çalışırlar. 

Düzene boyun eğmeyip doğru çarkı oluşturma 
yolunda ilerlerken, oyuncuların da istediği üzeri-
ne Sanat Yönetmenliğine Rutkay Aziz getirilir. Bu 
görevi uzun yıllar üstlenen Aziz, birçok oyun-
da yönetmen ve oyuncu olarak görev alırken, 
tiyatro severlerin belleklerinde de silinmez izler 
bırakır.
Unutulmaz tiyatro oyunlarındaki başarıları ve ti-
yatro severlerin destek veren alkışları her geçen 
gün AST’ı bir adım daha ileri götürür. Git gide 
başarısına başarı katan AST, 1960’lı yıllardan 
sonra Türk tiyatro sanatının mihenk taşlarından 
biri olur. AST kendine özgü bir tiyatro anlayışı 
benimser. Çünkü o dönemlerde kurulan diğer 
tiyatrolar ticari hedefler belirlerken AST, modern 
ve yenilikçi anlayışa bağlı kalır ve tiyatronun 
gelişimine büyük katkılar sağlar. Yüzlerce yazar, 
yönetmen, sahne tasarımcısı, sahne müzikçisi ve 
teknisyen yetiştirir. 
Yetiştirmiş olduğu birçok değerli tiyatro çalışan-
larıyla beraber takım oyunculuğuna ve repertuar 
tiyatrosuna da önem verir, dünya klasiklerinin 
yanı sıra çağdaş eserlere de repertuarında büyük 
yer verir. Çağdaş Türk tiyatrosu ise AST için dai-
ma ön plandadır.

Dünya klasiklerinden, Samuel Beckett, Brendan 
Behan, Armand Salacrou, Max Frish, August Strin-
berg’in oyunlarına yer verirken, özellikle bir ‘’Bre-
cht-Gorki Tiyatrosu’’ kimliği kazanan AST yeni Türk 
oyun yazarlarının yetişmesine de önemli katkılar 
sağlar (Sermet Çağan, İsmet Küntay, Güner Sümer, 
Bilgesu Erenus, Vasıf Öngören, Oktay Arayıcı). 
AST’da Asaf Çiyiltepe, Güner Sümer, Rutkay Aziz, 
Yılmaz Onay gibi yönetmenlerin yanı sıra Osman 
Şengezer ve Yücel Tanyeri gibi sahne tasarımcıları ile 
Timur Selçuk gibi çok değerli besteciler görev alır.
Sahnelenen oyunların arka planında, işinin en iyisini 
yapmak için çaba gösteren kahramanlar vardır. Bu 
gizli kahramanların seyirciye verdiği bir değer vardır. 
AST sadece bir tiyatro salonu değildir. Emek veren 
çalışanlarıyla, başkentiyle, esnafıyla, halkıyla ve 
binlerce üniversiteli öğrencisi ile gelişen ve büyüyen 
bir okuldur. Bu okul hem Türk Tiyatrosuna hem de 
AST’a insan yetiştirmek amacıyla kurslar da açar, 
bu kurslarda birbirinden değerli sanatçılar yetiştirir. 
Gelişen ve büyüyen tiyatro ailesi ile zamanla tarzını, 
tavrını daha yüksek bir sesle dile getirmeye başlar. 
Gerçekleri, adaletsizlikleri, eleştiriyi dile getirmekten 
çekinmeyen ve devrimci-ilerici modern tiyatronun 
öncüsü olan AST, benimsediği ‘’yaşatma sanatı’’ yak-
laşımından hiçbir zaman vazgeçmez. Politik tiyatro 
yapmanın zorluğu, yeni dünya düzeninin getirdiği 
ikilikler ve sanatı içi boş eğlence haline getiren tiyat-
ro ticaretine rağmen, kendi anlayışı ve çizgisi doğ-
rultusunda ilerler. Bu yolda ilerlerken kapatılma ve 
yasaklanmalar ile mücadele etmekten geri durmaz. 
AST’ın birçok oyununun sergilenmesi sıkıyönetim 
tarafından engellenir. Tozlu Çimenler sıkıyönetim-
den izin alabilir ancak bir konakta, etrafı polislerle 
çevriliyken sahnelenir.
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AST’ı ne gözetim altında tiyatro yapmak ne de sıkı-
yönetim yıldırır. Tiyatro yapma çabalarını sürdüren 
AST arka arkaya engeller ile karşılaşır. 1971 ve 1972 
yıllarında ise Yılmaz Onay’ın yönettiği Hitler Rejimi-
nin Korku ve Sefaleti adlı oyun, sıkıyönetim tarafın-
dan sakıncalı bulunur, birçok oyuncu ile birlikte ço-
cuk oyuncular da tutuklanır. Tüm engellere rağmen 
sanatına devam eden tiyatro, ‘’Ankara Tiyatrosu’’ 
adıyla ve gezici etkinlikler ile varlığını sürdürür. 
Kısa süreliğine de olsa Ankara Tiyatrosu adını almak 
AST’ı etkilemez, dimdik ayakta yoluna devam eder. 
1974 yılında ise yeniden Ankara Sanat Tiyatro-
su adını alırken 1974 ve 1975’te Rutkay Aziz rejisi 
ile sahnelenen ANA adlı oyun, Türkiye’ye yepyeni 
ve unutulmaz bir marş kazandırır. Oyunu izleyen 
seyirciler hep birlikte 1 Mayıs marşını söylerler. Bu 
hareket ile toplumsal bilincin tiyatro sahnesinde de 
kazanabileceği fark edilir.
 Tiyatronun, topluma katkısı göz ardı edilemez bir 
gerçektir ve onlar için bir ayna görevini üstlenir. 
Bilinç yaratmak ve farkındalık oluşturmak için en 
eğlenceli bazen ise en hüzünlü yoldur. 1963 yılından 
günümüze kadar çok kıymetli oyunların sahnelendiği 
AST’da hep bir mesaj hep bir haykırış vardır. Rumuz 
Goncagül, Küçük Adam Noldu Sana, Hikaye-i Mah-
mud Bedreddin, Yaz Misafirleri gibi unutulmaz eser-
lerin yer aldığı 170 oyun gerçekleri konuşur ve onlar 
düzenin içinde var olan düzensizlikleri anlatır. Bunu 
da hiçbir maddi destek almadan yapmaya çalışır. Yıl-
lardır aynı hedef ile yoluna devam eden AST, düzen 
eleştirisi, siyasi eleştiriler ve muhalif oyunlar sahne-
lemekten asla vazgeçmedi. Devrimci-ilerici çizgisinin 
yanı sıra kültürel gelişime katkı sağlayan ve insanlara 
dayanışmayı, düşünmeyi, sorgulamayı aşılayan AST, 
belki de gerçekleri konuşabildiğimiz tek mecradır. Bu 
kıymetli tiyatro salonunu iyi tanımalıyız çünkü onu 
iyi tanırsak arkasında sağlam bir şekilde durabilir, 
değeri ve desteği sonuna kadar verebiliriz.
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YENİ CUMHURİYET 
YENİ KÜLTÜR  
YENİ SİNEMA 

Sinema deyince biliriz ki o kocaman beyaz perdeye 
düşen ilk ışık, başka bir dünyaya geçişimizin kapısıdır 
aslında. Sonrası birkaç saatlik hiç bilmediğimiz bir yol-
culuğun başlaması, belki de bir hikayenin içinde ken-
dimizi bulmamızdır... Sağımızda, solumuzda, önümüz-
de, arkamızda hiç tanımadığınız insanlarla çıktığınız 
bu yolculukta aynı noktaya bakar, aynı şeyleri görür 
ama yolculuk sonunda hepimiz gördüklerimizden, 
izlediklerimizden bambaşka anlamlar çıkarabiliriz. 
Sinema herkesin yüreğine ayrı ayrı dokunmayı bilme 
sanatıdır bir bakıma. Yeni Sinema, bu kıymetli sanatın 
ve sinema kültürünün Ankara’daki ilk örneklerinden 
biridir. Başkentimizde Cumhuriyetin en güzel izlerini 
taşıyan bu yeni kültürü ve Yeni Sinema’yı gelin hep 
birlikte tanıyalım ve bilelim.

“Sinema gelecekteki dünyanın bir 
dönüm noktasıdır.’’  
 Yeni Sinema Ankara’nın üçüncü sinema salonu 
olarak 1928 yılında açıldı.  O dönem halkın sosyalleş-
mek için gittiği gözde semtlerden biri olan Ulus’ta yer 
alıyordu. Daha önce açılan sinemalara göre oldukça 
modern hatta lüks denebilecek özelliklere sahip olan 
Yeni Sinema, doğal olarak gelir düzeyi daha yüksek, 
elit kesime hitap ediyordu. Yeni Sinema’da Ankara’da 
yaşamış olan önemli iş adamlarını, köklü ailelerini kı-
sacası Ankara’nın tanınmış simalarını görmek şaşırtıcı 
olmazdı. 
Yeni Sinema, Cumhuriyetin izlerini taşıyan ilk sine-
malardandı. Cumhuriyetle gelen batılılaşma ile sanat 
ve kültür de o dönemlerde gereken saygıyı görmeye 

başlamış ve önemi artmıştı. Yeni Sinema’nın özen-
le tasarlanan salonu oldukça gösterişliydi. Sinema 
salonunun içerisinde bir balkon kısmı bulunmakta, 
bu balkon kısmında da 5-6 kişilik localar vardı. Burada 
Mustafa Kemal Atatürk’e özel olarak yapılmış ayrı bir 
locası (Reis-i Cumhur Locası) bulunmaktaydı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata ne kadar meraklı 
ve ilgili olduğunu hepimiz biliyoruz, hatta sinema için 
söylemiş olduğu ‘’Sinema gelecekteki dünyanın bir 
dönüm noktasıdır’’ sözü, bu sanat dalının dünyada 
ve hayatlarımızda ne kadar önemli bir yere sahip 
olacağının bilincinde olan bir lider olduğunu gös-
termektedir. Her alanda bilgi sahibi bir lider olan ve 
birçok farklı alanla ilgilenen Atatürk’ün genel olarak 
sanata, özel olarak sinemaya ayrı bir merakı vardı. Bu 
merakının sonucunda kendi yazdığı bir film senar-
yosu olduğu ve bazı filmlerin yönetmenliğini yaptığı 
bilinmektedir.
 Yeni Sinema’da film seçimleri de oldukça özenle ya-
pılıyordu, dönemin en ünlü sanatçıları olan Marlene 
Dietrich, Robert Taylor, Walter Pidgeoun’un filmleri 
oynatılmaktaydı. Yeni Sinema’da Türkçe veya Türkçe 
dublajlı filmler pek tercih edilmiyordu. Bu yüzden 
Yeni Sinema daha seçkin bir seyirce kitlesine sahipti. 
Aynı zamanda kendisinden sonra açılan sinema sa-
lonlarının film gösterimleri de Yeni Sinema’da rağbet 
görmüş filmler oluyordu, bu duruma kısaca dönemin 
sinema seyrini yöneten bir salon olduğunu söyleye-
biliriz.

‘’ Sinema herkesin yüreğine ayrı 
ayrı dokunmayı bilme sanatıdır. ‘’ Yeni Sinema’da sadece sinema 

gösterimleri yapılmıyordu, aynı 
zamanda konserler ve tiyatro 
gösterimleri de düzenleniyor-
du. Hatta İstanbul Şehir Tiyat-
rosu’nun (Darülbedayi) büyük 
sanatçıları turne için Başkente 
geldiklerinde seyirci ile Yeni 
Sinema’da buluşuyorlardı. Bu 
türden kültür ve sanat etkinlikle-
ri Ankara halkı tarafından büyük 
ilgi ile takip ediliyordu. Çünkü 
genç Cumhuriyetin kültürel 
etkileri toplumu da değiştirmeye 
başlamış, insanlar sanatın insan 
için ne kadar önemli bir hazine 
olduğunu kavramıştı. Toplumda-
ki gelişmenin özellikle de tutum 
ve davranışlara yansıyan örnek-

lerini Yeni Sinema’nın salonunda 
her gösterimde görmek müm-
kündü. Salonun içinde herkes 
sessizce konuşmaya dikkat 
ediyor, film ve konser sırasında 
hiçbir şey yemiyor, 5 dakikalık 
aralarda bile sanata duydukları 
saygıdan dolayı tutum ve davra-
nışlarını hiç bozmuyorlardı.Yeni 
Sinema 28 senelik serüveninden 
sonra 1956 yılında kapatılmıştır. 
Kapatılmıştır ama Ankara sanat 
kültürüne getirdiği yenilikler ve 
incelikler nedeniyle Ankaralıların 
gönlünden ve hafızalarından hiç 
kaybolmamıştır. 

1 Şubat 1937 Ulus Gazetesi İlanı ( Yeni Sinema ve Halk Sineması)

Hatice KURT

1928 yılında bir sinemanın içindeki seyirciler...
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Her şey 1927 yılında, Atatürk önderliğinde Türk Ocak-
ları Merkez Binasının projelendirilmesiyle başladı. 
Arif Hikmet Koyunoğlu’nun mimarlığını üstlendiği 
yapı, 1930 yılında tamamlanarak hizmete açıldı. 
Osmanlı-Selçuklu ve Çağdaş Türk Mimarisini ele 
alarak tasarlanan yapı, I. Ulusal Mimarlık Döneminin 
eşsiz örneklerindendir. 1931 yılında Cumhuriyet Halk 
Fırkası’nın yönetimine geçen bina, Türk milletinin 
eğitimsel ve kültürel yapısını güçlendirmek ve 
Atatürkçülük ilkeleri hakkında bilinçlendirmek 
amacıyla Halkevine dönüştürüldü. Kültürel birçok 
etkinlik, bu Halkevi üzerinden yürütüldü. Yapı, 
törenlerden sanatsal gösterilere kadar birçok 
etkinliğe ev sahipliği yaptı. Atatürk, gösterileri 
Cumhurbaşkanlığı locasından bizzat izledi. 
1980 yılında onarıma giren bina, Kültür Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Resim ve 
Heykel Müzesi’ne dönüştürüldü ve kısa süre içinde 
modern bir müzenin gerektirdiği tüm özelliklere 
sahip oldu. Müze; opera sahnesi, çerçeve atölyesi, 
restorasyon atölyesi, birçok teşhir salonu ve Türk 
odası gibi alanlar içermektedir. Kısa bir tarihe sahip 
Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Türk resim ve heykel 
tarihine damga vurmuş sanatçıların eserlerinin 
sergilendiği bir yapı haline geldi. 

Sanat eserlerini korumak ve zarar görmelerini engel-
lemek müzenin en büyük sorumlulukları içerisinde-
dir. Eserlere herhangi bir zarar gelmesi durumunda 
problemin çözülmesi amacıyla müzede ayrı bir oda 
oluşturuldu. Müzede yaklaşık 3000 adet eser bulun-
maktadır. Heykelden daha fazla resme ev sahipliği 
yapan Ankara Resim ve Heykel Müzesi, 200 yılı aşkın 
ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar olan dönemin 
eserlerini koleksiyonunda bulundurmaktadır. Koleksi-
yonun ilk ve önemli eserleri arasında; Osman Hamdi 
Bey’in “Silah Taciri”, Emel Cimcöz’ün “Gazi’ye Şük-
ran”, Zonaro’nun “Genç Kız Portresi”, V. Vereshcha-
gin’in “Timur’un Mezarı Başında” gibi tablolar bulun-
maktadır. Bunun yanında, Adnan Ötüken sayesinde 
Milli Kütüphane’ye kazandırılmış koleksiyondan bazı 
sanat eserleri müze koleksiyonuna eklendi. Bu kolek-
siyona; resim, heykel, seramik, fotoğraf, etnografik, 
1939 yılında başlatılmış “Devlet Resim ve Heykel 
Yarışmaları”nda ödül almış ve müzeye bağışlanmış 
sanat eserleri de dahildir. Türkiye’de yapılması planla-
nan sanat sergileri (resim, heykel, seramik vs.) Ulusla-
rarası Kültür Antlaşmaları bazında müze bünyesinde 
bulunan üç galeride yapılmaktadır. Kişisel sergiler ve 
yarışma sergileri de müze faaliyetleri arasında yer al-
maktadır. Türkiye’de ve küresel olarak meşhur olmuş 
birçok sanat eserini müze içerisinde bulmak müm-
kündür. Kısaca, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk 
resim ve sanat tarihinin bir özeti gibidir.

ANKARA 
RESİM VE HEYKEL MÜZESİ

Osman Hamdi Bey’in “Silah Taciri” eseri

Kamil SONAT 
‘‘Güreşenler’’

Hakkı KARAYİĞİTOĞLU 
‘‘Çömelmiş Çıplak’’

Nurullah BERK 
Yatan Kadın

Arda EKİN
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Cer Atölyesi; lokomotiflerin cer motorlarının imal 
edildiği ve bakım işlerinin yapıldığı yer demektir. 
Cumhuriyet’in ilanını takip eden yıllarda demiryol-
larının millileştirilmesi süreci başladı. Bu sürecin 
ardından Cer Atölyeleri inşa edildi. CerModern’in 
kurulduğu yapının inşası da, 1927 yılında, Anka-
ra-Kayseri Demiryolu Hattı’nın bitmesinden hemen 
önce tamamlandı. Ankara İstasyonu’nun Kayseri 
Hattı ile olan bağlantısı büyük önem taşıyordu. Bu 
bağlantı, cer işlerinin bakımı için olağanüstü bir 
artış anlamına geliyordu, buna bağlı olarak istas-
yon bölgesinde bakım işlerini karşılayacak atölyeler 
açılmasına gerek duyuldu. Oldukça zorlu bir süreç 
sonrasında kurulan cer atölyeleri, buharlı lokomo-
tiflerin kullanımının azalmasıyla birlikte işlevini 
kaybetti. 1992 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası Konser Salonu ve Koro Çalışma Binaları 
bölgesinde bulunan cer atölyeleri ve tren bakım han-
garlarının yıkılması konusunda karar alındı.  Zaman 
geçtikçe unutulan ve harabeye dönüşen atölyeleri 
değerlendirmek amacıyla, 1995 yılında atölyelerin 
çağdaş sanatlar merkezine dönüştürülmesinde fikir 
birliği sağlandı. Karar 1995 yılında çıkmasına rağ-
men, ancak 2010 yılında hayata geçirilebildi. Kültür 
ve Turizm bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği (TÜRSAB) ortak hareket ederek atölyeyi 
“CerModern” adında bir sanat merkezine dönüştür-
düler. Ankaralıları sanatla daha iç içe hale getirmeyi 
amaçlayan CerModern, toplumsal bir eğitim projesi 
olmayı amaçladı. 

CER 
ATÖLYESINDEN 
CERMODERN’E

CerModern; sergi alanı, mağaza, hey-
kel parkı, kütüphane, müze galerisi, 
fotoğraf galerisi, sanatçı rezidansları 
ve konferans salonu gibi birçok işleve 
sahip oldu. Atölye, Osmanlı mimari-
sinden çağdaş mimariye olan geçişin 
izlerini taşırken, aynı zamanda Anka-
ra’daki endüstri arkeolojisi için altın 
değerinde bir örnektir. 4.500 m2’ye 
yayılan alanı, CerModern’e “Türki-
ye’nin en büyük sergi salonu” ünvanını 
getiriyor. Giriş katında bulunan ana sa-
lonlarda, yılda dört kez CerModern’in 
kendi sergileri ve uluslararası galeriler-
le olan bağlantısından ortaya çıkan ser-
giler sunuluyor. Geçmiş dönemlerde 
Erwin Olaf, Salvador Dali gibi önemli 
sanatçıların eserleri, bu tarih ve sanat 
kokan atölyede Ankaralılarla buluştu. 
CerModern, öncelikli ilgi alanının 
ziyaretçilerinin modern sanatla buluş-

ması olduğunu vurguluyor. Mümkün 
olan en çok insana ulaşmak ve sanatın 
herkes tarafından anlaşılabilir olmasını 
sorumluluk edinen atölye, ziyaretçile-
rin sergiden ayrılırken bir fikir sahibi 
olmasını istiyor. Ayrıca, modern sanat-
lar merkezini, okullar ve üniversiteler 
gibi toplum eğitiminin önemli parça-
larından biri olarak görüyor.  İnancı-
nın kaynağının, insanların gündelik 
hayatında sanata yer vermesi olduğunu 
vurgulayan CerModern; sanatın her 
zaman iyimser ve pozitif olmadığını, 
insanların eserlere bakarken ken-
di dünyasını keşfettiklerini ve buna 
göre yorumladıklarını söylüyor. Hem 
geçmişi sayesinde tarih kokan, hem de 
vizyonu ve sergileriyle sanat kokan bu 
atölye, kalitesinden asla ödün vermi-
yor.

Arda EKİN
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Dünyada ve ülkemizde en çok ilgi göste-
rilen spor futboldur. Bu ilgi futbolun daha 
değerli bir spor olmasını sağlar. Bu değeri 
oluşturan en önemli unsur tabii ki taraf-
tarlardır. Taraftarlar var oldukça futbol da 
var olmaya devam eder. Gönül verdikleri 
takımın tribünlerini dolduran binlerce in-
san, her ne koşulda olursa olsun takımları-
nı desteklemeye devam eder. Taraftarların 
takımlarına karşı hissettikleri aidiyet ve 
karşılıksız sevgi duygusu bunun önemli bir 
sebebidir. Aynı duyguları besleyen kişiler 
tribünlerde buluşarak, bu eğlenceli ve keyif 
veren sporu hayatlarının önemli bir nok-
tasına yerleştirirler. Genellikle bu taraftar 
topluluklarını yöneten tribün liderleri 
olur. Ancak bazı tribün liderleri, bu duy-
guları holiganlık düzeyine getirip kitleleri 
de etkisi altına alarak takımı desteklemek 
adına statlarda küfür, şiddet ve nefret 
söylemlerini taraftarlara aşılamaktadırlar. 

Çoğu zaman taraftarlardan faydalanarak 
bu işi ticari bir araç haline de getirirler 
ve futbolun bütün sihrini, güzelliklerini 
yok ederler. Tüm bu olaylar birçok futbol 
seyircisini statlardan uzaklaştırmaktadır. 
Fakat bu konuda genelleme yapmak yanlış 
olur. Öyle bir tribün lideri vardı ki; statta 
küfür ve kavga edilmesini önleyen, rakip 
takıma ve taraftarlarına karşı saygılı olun-
masını sağlayan, futbolun bir eğlence aracı 
olduğunu savunan, hiçbir maddi karşılık 
beklemeden taraftarlara liderlik yapan; o 
isim Gençlerbirliği’nin efsanevi taraftarı 
Hamdi Nerkiz.
    

Hamdi Nerkiz, hem Gençlerbirliği ta-
raftarı hem de Türk futbol kültürü için 
önemli bir değerdir. Özellikle, yıllardır 
tribünlerde artan küfür ve şiddet olayla-
rına karşı çıkarak, taraftarların centilmen 
bir şekilde takımlarını desteklemelerini 
istemektedir, aslen Çankırılı olan ve An-
kara’da Ticaret Bakanlığın’da görev yapan 
Hamdi Nerkiz. Genç yaşlarından itibaren 
gönül verdiği Gençlerbirliği maçlarını 
yıllar boyunca, deplasmanda veya iç sa-
hada yaz, kış fark etmeden statta destek-
lemeye devam etmiştir. Statta bulunduğu 
süreler boyunca efendi, saygılı ve centil-
men kişiliğiyle Gençlerbirliği taraftar-
larının büyük bir saygısını kazanmıştır. 
Liderlik yaptığı Gençlerbirliği taraftar-
larının temel taşı ve oluşan taraftarlık 
kültürünün mimarıdır. Statlarda taraftar 
centilmen olmalıdır, küfür etmez rakip 
takım taraftarlarına sataşmaz diyerek kü-
fürlü ve hakaret içerikli tezahüratları ya-
saklamıştır. Hatta tribünlerde insanların 
vazgeçemediği çekirdeğin bile yenmesini 
istememiştir. Birçok taraftarın hoşuna 
gitmese de, ona karşı olan saygılarından 
dolayı Hamdi Reisi kırmayarak maç 
sırasında çekirdek yememişlerdir. Saygılı 
kişiliğiyle taraftarın gönlüne taht kuran 
Hamdi Reis, taraftarlara hem maddi hem 
de manevi anlamda çok destek olmuş-
tur. Maç için bileti olmayan taraftarları 

yanına alarak stada girmesini sağlarken, 
parası olmayan genç taraftarlara cebin-
den para vererek onlara bir ağabey gibi 
destek olmuştur. Stada gelen her taraftarı 
ev sahibi gibi karşılar ‘’merhaba, hoş 
geldiniz’’ der ve onlarla her daim güler 
yüzlü, kibar ve mütevazı bir şekilde soh-
bet ederdi. Taraftarları hareketlendirmek 
için tezahürat yapmaya davet ederken 
bile taraftara bağırmadan ‘’lütfen’’ diye-
rek ricada bulunur, hiçbir zaman kibarlı-
ğından ve efendiliğinden ödün vermezdi. 
Stada ilk defa gelen kişilere ilgi gösterir 
yabancılık çekmemelerini sağlardı.

GENÇLERBİRLİĞİ
TRİBÜNLERİNİN 
BEYEFENDİSİ Hamdi Nerk iz

Baha BAŞKAL



Hamdi Nerkiz; bütün bu saygılı, kibar ve 
centilmen davranışları sayesinde birçok 
kişinin Gençlerbirliği taraftarı olmasına 
vesile olmuştur. Rakip takım taraftarları 
Gençlerbirliği taraftarlarına küfür etmeye 
başladığında onlara karşılık verdirmez ve 
karşılık vermeye çalışan taraftarları sakin-
leştirirdi.Yıllar içinde onunla beraber maç 
izleyen taraftarlarla, bir taraftar grubu olan 
Alkaralar’ın kurulmasına öncülük etmiş, 
ciddi bir şekilde destek vermiştir. Bu olu-
şumun içinde halı saha maçları ve mangal 
partisi gibi etkinlikler düzenleyerek taraf-
tarların aile olmasını sağlamıştır.   Hamdi 
Reis sadece kendi taraftarlarının değil diğer 
rakip taraftarların da saygı duydukları bir 
kişilikti. Öyle ki, Adanaspor’la oynanan 
bir maçta birkaç Gençlerbirliği taraftarını 
yanına alarak, rakip tribüne gitmiş, maçı 
onlarla birlikte izlemiştir. 2003 yılında 
Avrupa kupasında Gençlerbirliği ve Bla-
ckburn Rovers arasında oynanan maç için 
Türkiye’ye gelen İngiliz taraftarlarla halı 
saha maçı yapılmış, aynı maçın rövanşı 
da İngiltere’de düzenlenmiştir. Bu centil-
men davranışından dolayı İngiltere Futbol 
Federasyonu Hamdi Nerkiz önderliğindeki 
Gençlerbirliği taraftarına plaket vermiştir. 
2006 yılında Gençlerbirliği Genel Kuru-
lunda Atilla Aytek’in yönetim kurulunda 
yer alarak seçimlere giren Hamdi Nerkiz, 
seçimi İlhan Cavcav’ın kazanmasıyla ait 
olduğu tribünlere geri dönmüştür. Yaşının 
ilerlemesi ve sağlık problemleri yüzünden, 
tribünlerden yavaş yavaş uzaklaşan Hamdi 
Nerkiz, 19 Mayıs Stadı C bloktaki koltuğu-
nu, oluşturduğu centilmen tribün kültürü-
nü devam ettirecek gençlere emanet eder. 
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Sonrasında ise Hamdi Reis tamamen Ankara ve Genç-
lerbirliğini geride bırakarak Urla’ya yerleşir ve 20 Mayıs 
2016 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatına 
ve hayatını adadığı Gençlerbirliği tribünlerine veda 
eder. Hamdi Nerkiz’in bunları yapmasında en büyük 
sebeplerinden birisi de Gençlerbirliği’nin ve taraftarı-
nın var olan kültürünün elitize olmasını sağlamaktır. 
Holiganizmden uzak, küfür ve şiddet olmadan, insan-
ların huzur içinde eğlenebileceği bir tribün kültürü 
oluşturmak. Taraftarların eşleriyle veya çocuklarıyla 
maç izleyebileceği rahat bir ortam oluşturmak için 
yıllar boyunca çaba göstermiştir. Hatta kendi deyimiyle 
yaratmak istediği misyon ‘’Tribünlerde küfürün olma-
ması, toplumda gün geçtikçe azalan sevgi ve saygının, 
tribünlerdeki yerini almasını sağlamak. Futbol, haya-
tımızın bir bütünü değil de, bir parçasını oluşturan bir 
eğlence. Bu eğlenceyi kavga ve küfüre dönüştürürsek 
bu eğlencenin bir anlamı olmaz’’. Hamdi Nerkiz oluş-
turmak istediği bu kültürde amacına ulaşmıştır. Genç-
lerbirliği taraftarı yıllar boyunca birçok futbol sever 
tarafından sempati duyulan bir taraftar topluluğu hali-
ne gelmiştir. Futbol otoriteleri tarafından çoğu zaman 
’’Centilmen Gençler’’ olarak nitelendirilirler. Gençler-
birliği’ni tutan ya da tutmayan insanların çekinmeden 
rahatça maça gidebileceği bir ortam vardır. Maalesef, 
Türk futbolunda hem Gençlerbirliği tribünü ve Hamdi 
Nerkiz gibi tribün liderleri yok denilecek kadar azdır. 
Zamanla bu sayının artması dileğiyle...

Hamdi Ner
k iz. . .
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Cittaslow felsefesi yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak 
bir hızda yaşanmasını savunmaktadır. Cittaslow ha-
reketi, insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, 
sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el 
sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip 
çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, 
yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin 
kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçekçi bir 
alternatif olacağı hedefiyle yola çıkmıştır.1999 yılında 
kurulan Uluslararası Cittaslow Birliği, kentlerin ye-
rel değerlerini korumayı ve kent sakinlerinin yaşam 
kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. 2009 yılından 
Seferihisar’ın Cittaslow üyeliğinden sonra, 2011 yılın-
da Taraklı, Gökçeada, Yenipazar ve Akyaka kentlerinin 
üyeliği ile Cittaslow ağı Türkiye’de yayılmaya başladı 
ve bugün 18 üye kente ulaştı. 2009 yılından günümü-
ze dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi kentlerde birçok 
değişim yaşandı. Cittaslow hareketi sadece Türkiye’de 
değil dünyada da ilgi görmeye ve güçlenmeye devam 
etti. Dünya’da 30 ülkenin 268 kenti Türkiye’de ise 18 
kent Cittaslow kent olarak anılmakta ve bu felsefeyi 
sürdürmektedir.

Dünya… Üzerinde insan bedeninin sınırları dâhilinde yaşanılan gezegen 
olarak tanımlayabildiğimiz kara ve sulardan oluşan bir gezegen. Nasıl 
bir insan bedeninin belirli bir ömrü var ise içinde yaşadığımız 
dünyamızın da bir ömrü ve zamanı var. Tabi bu insanoğlunun elinde…

Cittaslow
Yılların, düşüncelerin, yaşam kalitesinin ve yaşam 
alanlarının hızla değişmesi ile dünya da bu değişliğe 
ayak uydurmak zorunda kaldı. Köylerden şehirle-
re akan göçler, üretimin azalıp tüketimin artması, 
güvenli ortamların giderek güvensizleşmesi, insanlar 
arası iletişim ve sosyalleşme kanallarının değişmesi, 
hatta küçük esnaf kavramının yerini AVM’lerin ya da 
online hizmetin alması değişikliklerden sadece bir 
bölümü. Parkların, oyun alanlarının yerlerini otoyol-
ların ya da çok katlı binaların alması, trafik ve araç 
kuyruklarının oluşması, doğal sebze ve meyvelerin 
yerlerini genetiği değiştirilmiş ürünlerin alması gibi 
birçok olumsuz değişim dünyayı, kentleri ve insanları 
olumsuz yönde etkilemektedir. 21. yüzyılla birlikte gi-
derek ivmesini artıran bu değişim, her alanda “hıza” 
yol açmış, bu da başta depresyon ve kanser olmak 
üzere birçok hastalığın artmasına neden olmuştur. 
Hızlı yaşam tarzının ve buna bağlı olarak kontrolsüz 
tüketimin oluşturduğu kentler artık kendi kendine 

yetmemektedir. Bu kendi kendine yetmeyen kentler 
de, sadece yakın çevresindeki değil, dünyanın birçok 
köşesindeki kaynakları, üstelik binlerce kilometre 
uzaklıktan getirterek yok ederken, aynı zamanda hem 
doğayı hem insanları tüketmektedir.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen daha iyinin olduğuna 
olan inanç hiç eksilmemiştir. Bu da CITTASLOW kavra-
mını ortaya çıkarmıştır.

Seferihisar-İZMİR

Akkaya-MUGLA

Gökçeada-ÇANAKKALE

Avcumuzun 
   içindeki ruhTuna Han ULUBAY
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 Ankara’nın en küçük ilçelerinden biri olan 8.900 
nüfuslu Güdül, 2019 yılında Türkiye’nin 18. Cittaslow 
kenti olarak ilan edildi. Doğal güzellikleri, sivil mimari 
örnekleri, zengin tarihi ve özgün kültürüyle öne çıkan 
Güdül, Ankara’nın kuzey batısında yer alır ve sadece 
90 km. uzaklıktadır.Birçok kent için benzer tanımlar 
kullanılsa da Güdül gerçekten sizi çok şaşırtacak sürp-
rizlere sahiptir. İnönü Mağaraları, Sorgun Göleti ve 
Kirmir Vadisi ilk gördüğünüzde sizi büyüleyecek; “Ben 
nereye geldim!” duygusu uyandıracaktır.Güdül ve 
çevresinde yapılan incelemeler bölgenin tarihinin çok 
eskilere dayandığını göstermiştir. 

İlçeye yakın Kirmir Çayının etrafında kayalar oyularak 
yapılmış mağaralar bulunur. Güdül Hititlerden Frigya-
lılara; Roma ve Bizans’tan Anadolu Selçuklu Devleti-
ne kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.Kültü-
rel mirasını, tarihi ve doğası ile birlikte hala koruyan  
Güdül  Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşunun iki gün 
kutlandığı tek ilçedir ve  bu adet Cumhuriyet kurul-
duğundan beri devam etmektedir.  Şenlik havasında 
28 ve 29 Ekim tarihlerinde ‘Sinsin’ oyunu ve ateşi ile 
tüm halk bu kutlamaya katılmaktadır. Ateş yeniden 
doğuşu ve yeniden dirilişi simgelemektedir.

ıic anadolunun ilk
sakin sehri

ÜLGÜD

Güdül Kent Müzesi
Müzede Güdül tarihinin sosyal, ekonomik ve kültürel 
değerlerini yansıtan koleksiyon malzemeleri 
sergilenmektedir. Özellikle kaya yazıtlarının kopyaları 
ziyaretçiler üzerinde büyük hayranlık uyandırmaktadır. 

Sorgun Göleti
Güdül’e 23 kilometre uzaklıkta bulunan Sorgun Göleti çevresini 
saran çam ormanları bölgenin doğa harikalarından biridir. 
Ankaralıların hafta sonları şehrin gürültüsünden kaçmak için 
kullandıkları eko turizm alanıdır. Çevresinde Bolu Dağı’nın devamı 
olan sıradağlar bulunur. 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiş-
tir. Park içinde doğa yürüyüşü yapılabilecek alanlar ve yürüyüş 
parkurları vardır. Çadır kampçılığı yapılmaktadır. Birçok bitki ve 
hayvan türüne ev sahipliği yapan Sorgun Göleti kuş gözlemciliği 
ve doğa fotoğrafçılığı için de son derece elverişli bir yerdir.

İnönü Mağaraları
İlçe yakınından geçen Kirmir Çayı boyunca kayalara oyulmuş bu 
mağaraların M.Ö. 2000’li yıllara ait olduğu sanılmaktadır. Kapadokya 
bölgesindeki kaya mekanları ile benzerlik gösteren İnönü Mağaraları; 
kayalara oyulmuş kiler, mutfak ve oda yapılarından oluşmaktadırlar. 
Katlar arasında bağlantılar merdivenlerle sağlanmaktadır. Arkeolojik 
açıdan olduğu kadar önemli mesire alanı da olan İnönü Mağaraları ve 
Kirmir Çayı “Cam teras ve eko turizm alanı” olarak projelendirilmiştir. 
Proje kapsamında alana yöresel ürün satış merkezleri, seyir terası, 
spor alanları, nehir kenarı  doğal yaşam alanları yapım çalışmalarına 
başlanmıştır.

Tuna Han ULUBAY



Salihler Kaya Yazıtları
Güdül Salihler ve Adalıkuzu Köyleri sınırları içerisinde 
bulunan petroglifler 2008 yılında bölgedeki köylü-
ler tarafından bulunmuştur. Orhun Yazıtları ile aynı 
harf karakterini barındırdığı görülen yazıtların Orhun 
Yazıtlarından da önce yazıldığı düşünülmektedir. Beş 
buçuk km2 alandaki yüzlerce petroglif içerisinde; av 
sahneleri, güneş, ok atanlar adamlar, ölü gömme tas-
virleri, yön işaretleri ile bazı Türk boylarının damgaları 
görünmektedir. Petrogliflerin bulunduğu bölge sit 
alanı ilan edilmiştir. Salihler Köyünden sonra 2 km’lik 
mesafede araç yolu bulunmamaktadır ve yazıtları 
görmek için yaya olarak gitmek gerekmektedir.  

Güdül-Kızılcahamam yolu üzerindeki Yeşilöz Mahalle-
sinde bulunan Kirmir Vadisinde peri bacaları formun-
da kayalıklar bulunmaktadır. Ayrıca, kayalara oyulmuş 
mağaralar ile Kirmir Çayı üzerindeki asma köprüler 
bölgeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. 
Bölgenin Güdül merkeze uzaklığı 6 kilometredir.

Tarihi İnönü Mağaralarında, Salihler Kaya Yazıtla-
rında ve Güdül Kent Müzesi içinde kaybolmanızı, 
o yıllara gitmenizi, Sorgun Göleti ve Yeşilöz Kirmir 
Vadisi çevrelerinde huzur bulmanızı, yörenin ye-
meklerini tatmanızı ve geleneklerini öğrenmenizi 
özellikle tavsiye ederim.  Şehir hayatının kasvetin-
den, gürültüsünden ve kargaşasından bir an olsun 
uzaklaşmak için en iyi seçeneklerden biri şirin ve 
samimi, Cittaslow kent olan Güdül’e hepinizi davet 
ediyorum.                                                     
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