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EDİTÖRDEN
Bizim için her sayı, ilk heyecandır.
‘Ankara’nın Dergisi’ için çalışmalarımızda yüzümüzü Ankara’ya, Ankara’da olup bitenlere, etkinliklere, gündelik yaşama döndüğümüzde, görüştüğümüz insanların ağız birliği etmişçesine aynı
konulara odaklandığını görüyoruz. Bu konular bizim için de çok önemli. Ankara hızla değişiyor.
Eskiyi yok edip, onun yerine yeni bir taklit kondurmak gerçekten de sorgulanması gereken bir
sonuç. Yeni yeni proje fikirleri gündemde uçuşuyor. Açıkça ilan edilen bilgiye ulaşılamadığından
da, kuşkuyla karışık bir merak uyandırıyor. Çünkü havaya üfürülen her söylentinin bir süre sonra
gerçeğe dönüşüverdiğini biliyoruz. Teleferiklerden, Disneyland’ lardan, Güven Park’a dikilecek
dönme dolaplardan, Beyaz Saray’lardan söz ediliyor son günlerde.
Dedik ya, Ankara değişiyor. Üstelik herkes seyir halinde. Ama bizim tanıklığımız yalnızca seyretmek değil. Bir dergi çıkartmak fikri ile bir araya geldiğimizde, dile getirilen temel görüşlerin birleştiği
ortak nokta, Ankara’ya yakışan, gerçekleri gören, gösteren, kent bilincinin oluşmasına katkıda
bulunacak güzel doyurucu bir dergi beklentisiydi. Üstelik de Ankara’nın Dergisi’nin dergicilik sektöründeki yeri çok ayrıcalıklı olmalıydı. O yüzden, mükemmeliyetçi bir anlayışla çalışıyoruz.
Yolumuzun başında işini gerçekten seven, başarmak için tutkuyla çalışan arkadaşlarımızla birlikte, yenilikçi, öncü bir yaklaşımla hedeflerimize koşmak bizim hayalimizdi. Bu hayali gerçekleştirmek
için de farklı iş deneyimlerine sahip, entelektüel düzeyi yüksek, Ankara’yı iyi bilen insanlarla, umut
veren, heyecanlı gençlerin birlikte çalışmasının yarattığı verimli ortamı çok önemsedik. Esnek,
konulara hızla adapte olan, hedeflere ulaşacak kısa yolları ustalıkla bulan, bakmayı değil görmeyi
bilen, Ankara’daki hızlı döngünün içinde kalite standartlarını en üst seviyede tutmayı hedefleyenlerle çalışmayı amaçladık.
Sizlerden gelen iletiler, yorumlar, katkılarla bu amacımızı sürdürüyor, bilgi düzeyimizi yüksek,
zihnimizi güncel tutmuş oluyoruz. Ankara’nın Dergisi’nin hedefi, geliştiren, olaylara farklı bakış
açıları katan, her konuda güvenilebilecek okurlarıyla birlikte, el ele gerçek bir takım arkadaşı olmak. Kapımız sizlere, bütün okurlarımıza açık. Fikirlerinize görüşlerinize de. Biz size elimizi birinci sayımızda uzatmıştık zaten. Her sayımızda da yeniden yeniden uzatmış oluyoruz. Dergimizin
yaşaması, uzun ömürlü olması, Ankara’nın değişimindeki görüşlerini sürdürebilmesi için, bizim de
okurun varlığınızı hissetmemiz gerek. Henüz dördüncü sayıya gelmiş olsak da, hala birinci sayımızın
umudunu, heyecanını sürdürdüğümüzü bilmenizi isteriz.
Dördüncü sayımız yine içerik anlamında dopdolu. Uzun soluklu, size ilginç gelecek yazıları okumak için zaman ayırmanız gerekecek.
Sizler de Ankara’ya dair yazmak istediklerinizi anılarınızı, tanıklıklarınızı, belgelerinizi bizimle
paylaşın.
Ankara Değişiyor. Evet hızla değişiyor. Tanıklık yalnızca seyretmek değildir. Tıpkı bakmakla, görmenin farkı gibi derin anlamlar içeren, bambaşka bir şeydir.
İnci Gürbüzatik
gurbuzatik.inci@gmail.com

