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11 KALEMDEN BİR ZAMANLAR ANKARA

Kurtuluş Savaşı sırasında, Cumhuriye-
tin ilânına yakın dönemde ve başkent se-
çilmesinden sonra nasıl bir Ankara vardı 
sorusunu, o yılları yaşamış 11 yazarın 
kitaplarında anlattıklarıyla yanıtlarken, 
kimi zaman ana metne, kimi zaman dü-
şülen notlara eklenen gerekli bilgilerle 
bugünün Ankaralısına geçmişteki kent 
tablosunu daha iyi okuma olanağı sağla-
mayı amaçlayan bir çalışma. 

İlk ağızda söylemek gerekir ki, bugünün 
Ankarası’nda yaşayanların imgelemle-

rinde kolay kolay canlandıramayacakları 
bir Ankara tablosudur ortaya çıkan. 
1916’dan (Refik Halid Karay) 1955 yılına 
(Ernst Arnold Egli) değin yaklaşık 40 
yıllık bir süre boyunca başkentin nasıl 
kurulduğu, nasıl geliştiği, nasıl değişim-
ler gösterdiği, hangi plânlı ve plânsız 
uygulayım aşamalardan geçerek 1950’li 
yıllara eriştiği, o 40 yılın farklı dönem-
lerinde yaşamış yazarların izlenimlerini, 
tanıklıklarını ve anılarını anlattıkları 
satırlardan izlenebiliyor. 
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Kurtuluş Savaşı sırasında, Cumhuriyetin ilânına yakın dönemde 
ve başkent seçilmesinden sonra nasıl bir Ankara vardı sorusunu, 
o yılları yaşamış 11 yazarın kitaplarında anlattıklarıyla yanıtlar-
ken, kimi zaman ana metne, kimi zaman düşülen notlara eklenen 
gerekli bilgilerle bugünün Ankaralısına geçmişteki kent tablosu-
nu daha iyi okuma olanağı sağlamayı amaçlayan bir çalışma. 

İlk ağızda söylemek gerekir ki, bugünün Ankarası’nda yaşayanla-
rın imgelemlerinde kolay kolay canlandıramayacakları bir Ankara 
tablosudur ortaya çıkan. 1916’dan (Refik Halid Karay) 1955 yılına 
(Ernst Arnold Egli) değin yaklaşık 40 yıllık bir süre boyunca baş-
kentin nasıl kurulduğu, nasıl geliştiği, nasıl değişimler gösterdiği, 
hangi plânlı ve plânsız uygulayım aşamalardan geçerek 1950’li 
yıllara eriştiği, o 40 yılın farklı dönemlerinde yaşamış yazarların 
izlenimlerini, tanıklıklarını ve anılarını anlattıkları satırlardan iz-
lenebiliyor. 
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METUDSYMP2016 has ended up with 
the publication of the proceeding book 
as the final outcome of the symposium. 
The book contains the papers in the 
form of extended abstracts presented 
in METU International Symposium 
on Urban Design in October 4-6, 2016. 
With thirty-five papers involved, the 
book suggests a holistic perspective 
to the contemporary urban design 
practice, education and research as 
initially intended in the beginning of the 
symposium.

From Preface: 
Though, the papers submitted for the 
symposium were expected to reflect on one 
of the principle issues within the prominent 
domains set before, the reader might 
naturally think that, within the limits of a 
single international symposium, it would 
be impossible to cover all the aformentioned 
issues that had been initially addressed. 
In this sense the papers invulved within 
the present volume should be considered 
an attempt for the generation of further 
and everlasting discussions within the 
construvted framework which would 
ultimately end up with a more clear and 
holistic perspective on the emerging field. 

METUDSYM2016 PROCEEDINGS: 
DESIGNING URBAN DESIGN, Towards a Holistic Perspective


