
Gramofon ve 
plaklarla 
zamana yolculuk…

Değerli okurlar,
Dergimiz yaz tatiline girmeden önce sizleri tarih 
kokan güzel bir mekânla tanıştırmak istiyorum. 
Günün her anı çay ve kahvelerinizi keyifle 
yudumlayacağınız ve taş plaklardan çıkan müzik 
sesleri ile geçmişe yolculuk yapacağınız bir mekân 
Gramofon kafe…
Bu arada öncelikle sizlerle gramafon hakkında 
bazı bilgileri paylaşayım. Gramofon (eski 
Yunanca fone, “ses” ve grammein, “yazmak”) 
veya fonograf kelimelerinden kaynaklanıyor. 
Plâk ve makine olmak üzere iki bölümden oluşan 
gramofon, bir yuvarlak ince taş plak ile çalışıyor. 
Bu makine ile ses ve müzik kaydı veya dinleme 
olanakları bulunuyor. Gramofon’un öncüsü olan 
fonografı, 1877’de Thomas Edison keşfetmiş. 
Edison kendi okuduğu “mary had a littlelamb” 
(Mary’nin küçük kuzusu) isimli parçayı,1877’de 
fonografa kaydederek ses kayıt tarihinin 
başlangıcını yapmış.
Ses kayıt aygıtları, 1895 yılında ses kaydı yapmak 
ve bu ürünleri pazarlamak için dünyanın en 
elverişli kentlerinden biri olan İstanbul’a ulaşmış. 
Batılılaşma ve yenileşme çabasındaki Türk 
toplumu, bu alete zaman içerisinde ilgi duymaya 
başlamış ve plaklar altın dönemine yaşamış. 
Fikrîye Hanım sesini plaklara veren ilk Türk kadını 
olarak biliniyor.
Fonograf o yıllarda sinema ile birlikte anılmış. 
Örneğin Sabahattin Ali’nin “Gramofon Avrat” 
isimli eseri, 1987’de Yusuf Kurçenli tarafından 
aynı isimle beyazperdeye taşınmış ve bu filmin 
başrollerinde de Türkan Şoray ve Hakan Balamir 
oynamış (UB/EÜ). 

Yeniden Gramofon Kafe’ye dönecek olursak kafe, 
Ankara Kalesi’ne çıkarken Samanyolu’nun dar 
sokaklarında koyunpazarı yokuşunun sonunda 
bulunuyor. Dışardan da içerden de renkli bir 
görünüme sahip olan bu kafede, gramofonlar, 
taş plaklar, gramofon iğneleri ve gramofona dair 
pek çok aksesuarlarla kasetler var. Eski Türk 
filmlerinin afişleriyle kaplanmış olan duvarlar sizi 
karşılıyor. 
Mekânda Atatürk köşesi, Zeki Müren köşesi ve 
Orhan Gencebay köşesi bulunuyor. Masaların 
üzerinde ise eski sanatçıların imzalı fotoğrafları 
dikkat çekiyor. Eski soba, telefonlar, saatler ve tabi 
tahta koltuklar da göze çarpıyor… 
Kafede, Zeki Müren, Münir Nurettin Selçuk, , 
Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses, Safiye Ayla gibi 
birçok sanatçının plaklarını gramofondan keyifle 
dinleyebilirsiniz.

Ankara’da özellikle gramofon meraklılarını 
cezbeden bir yer burası. Çay, kahve içmek için iyi 
bir durak olan Gramofon Kafe’nin yemek menüsü 
de var. Tost ve gözleme gibi yiyeceklerle karnınızı 
doyurabiliyorsunuz.

Gramofon Kafe’nin Sahibi Ali Okan, Nam-ı diğer 
“Gramofoncu Ali” yıllarca biriktirdiği gramofon 
ve taş plakları burada sergiliyor ve satıyor. 
Gramofoncu Ali’nin 20 yaşındaki genç çırağı 
Tarık Hayran ve Musa Olcay ile kafenin kuruluş 
hikâyesini konuştuk. 
Samanpazarı’na yolunuz düşerse Gramofon 
Kafe’ye mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. 
Keyifli okumalar dilerim

http://www.bilisimdergisi.org/s178

Arzu Kılıç 
arzu.kilic@tbd.org.tr
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Gramafon ruhunu yaşatmak 

ve onu gençlere 
sevdirmek ist iyoruz

20 yıllık birikimini insanlarla paylaşmak, gramofon, 
pikap, plak ve radyoyu gençlere sevdirmeyi 
amaçlayan Gramafoncu Ali, bunu hoş bir ortamda 
oluşturmaya çalışıyor.

- Ankara’nın Samanpazarı’nda kömür sobasıyla 
ısınan, gramofon dinlenen, her yanı taş plaklarla 
bezenmiş şirin bir mekânınız var. Bize kafenin 
kuruluş hikâyesini anlatır mısınız? Kafe ne 
zaman açıldı ve neden adı gramafon?

- Ustası olarak yanında çalıştığım Ali Bey, 
Samanpazarı’nda yıllar önce gramofonda dinlediği 
bir Âşık Veysel türküsünden çok etkilenmiş, 
gramofonu keşfetmiş. Antika tamircisiydi ve 
gramafona merakı vardı. Gramafon tamiri 
de yapıyordu. Önce gramofon ve taş plakları 
alıp satmaya başlamış, sonra toplantılarda, 
meyhanelerde gramofon çalmış. 

Ankara’da “Gramofoncu Ali” olarak plak, 
gramofon ve radyoda bu sektörün önemli 
isimlerinden biriydi. Hem satış yapıyor hem de 
atölyesinde tamir hizmeti veriyordu.

Zaman içerisinde gramofon ve plakları çoğalmaya 
başlayınca, 20 yıllık birikimini insanlarla 
paylaşmak istedi ve Gramofon Kafe’yi kurdu. Şu 
anda elinde plak, kaset ve diğer orijinal kayıtlar 
olmak üzere 30 bin eserlik koleksiyon bulunuyor.

- Gramafon Kafe’yi Samanpazarında açmanızın 
bir nedeni var mı? Kafenize en çok kimler ilgi 
gösteriyor? Müşteriler kafeye geldiklerinde 
onları neler bekliyor?

http://www.bilisimdergisi.org/s178
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- Çok eski tarihi bir yer olduğu 
ve yıllardır burada çalıştığımız 
için Samanpazarı’nı tercih ettik. 
Pirinçhan’da da atölyemiz vardı. Ama 
Ali Bey yeniye karşıdır . Burası eski 
ve turistik bir yer olduğu için seçildi.

Özellikle 50 yaş üzerindeki kişilerin 
yanında gençler, öğrenciler, yerli-
yabancı turistler ve tabi ki, nostaljik 
plaklara meraklı olan ünlü insanlar 
ziyaretçilerimiz arasında yer alıyor.  
Sanatçılardan Filiz Akın, Perihan 
Savaş, Erkan Oğur, Eşref Kolçak, 
Nuri Alço, İsmail Hakkı Demircioğlu, 
Okan Murat Öztürk ve Mustafa Ceceli 
gibi müzik camiasından insanlar da 
misafirimiz oldu.

Buraya gelen insanlar her şeyden 
önce çok şaşırıyorlar. Gramafonu 
ve taş plakları öğrenip dinliyor ve 
seviyorlar. Amacımız gramofoni 
yaşatmak…

- Son olarak bir dönem evlerin 
en güzel köşesinde nostaljik 
eşyalar olarak yer bulan plak 
ve gramafonlar, film ve diziler 
sayesinde tozlu raflardan indi ve 
yüksek fiyatlara alıcı bulmaya 
başladı. Gramafon dinleyicisi 
ile günümüzün CD dinleyicisinin 
arasındaki farklar nelerdir?

-Kulak zevki tabii ki… İkisi 
arasında çok büyük farklar var. 
Gramafonu dinleyen insan onu 
asla bırakamaz. Dinleyip sevmek 
önemli olan. Amacımız gramafonun 
ruhunu yaşatmak ve onu gençlere 
sevdirmek.

http://www.bilisimdergisi.org/s178
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