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Editörlerden
Ankara, tarih boyunca Anadolu’da yaşamış medeniyetlerin kök saldığı, konumu itibariyle doğunun ve batının buluştuğu kavşak
noktasındadır. Galat boyu Tektosaglara başkentlik yapan Ankara, M.Ö. 25 yılında Galatların Roma İmparatorluğuʼnun egemenliği
altına girmesiyle, Galatia Eyaleti olarak adlandırılan bölgenin de başkenti olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile günümüzde de
başkent olarak varlığını sürdürebilmiş tek kent olarak adını tarihe yazdırmıştır.
Çok değerli arkeolojik çalışmalar sonucunda binyılları kuşatan bir çember içinde ünlü tapınakları, anıt mezarları, sütun başlıkları,
granit kayalara oyulmuş hitit heykelleri, hanları, su kanalları, hamamları ile Anadolu’da yaşayan tüm uygarlıkların medeniyet izlerinin
gururunu ve ününü taşıyan bu kentte acaba bu binlerce yıllık geçmişte yaşamış Ankaralı nasıl bir görünüme sahipti, yaşamı nasıldı?
Koç Üniversitesi VEKAM’ın 2017 yılında desteklemeye başladığı “Juliopolis (Iuliopolis) Antik Kenti İnsan İskelet Kalıntılarının
Biyoarkeolojik Açıdan İncelenmesi (Juliopolis Anthropological Research (JAR)” isimli proje ile başlatılan antropolojik incelemeler
kapsamında eski Ankaralılar hakkında çok önemli bilgilerin ortaya çıkacağı düşünülmektedir. İşte bu projenin ilk sonuçlarına yer
verdiğimiz makalenin ilgi uyandıracağını umuyoruz.
Kentimizin mevcut Bilgi Yoğun İş Hizmetleri (BYİH) firmalarının lokasyon tercihlerini analiz eden ikinci makale de kent yöneticilerinin
karar verme süreçlerinde etkili olacak ve kentin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ankara’nın Kale, Hamamönü ve Hamamarkası gibi
tarihî bölgelerinde oluşmakta olan nostalji kültürünü ve içinde barındırdığı farklılıkları, bu kültürü üreten aktörlerin mekân yaratma
biçimleri üzerinden incelemekte olan makalenin ardından okuyucularımız, kentimizde bulunan kültürel bellek kurumlarının
koleksiyonlarına yönelik dijitalleştirme uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklar. Koleksiyonun yıpranma sürecinin azaltılması,
bu koleksiyona erişimin kolaylaşması ve koleksiyonun gelecek kuşaklara aktarılması gibi çok önemli gerekçelerle dijitalleştirme
yaptıklarını belirten 17 kurumun bu konudaki yaklaşımlarını ve karşılaştıkları sorunları öğrenmek bu sürecin başında olan kurumlar
için de yönlendirici olacaktır.
Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasındaki gelişim sürecinin bir parçası olarak kentimizdeki konut mimarlığı ve konut üretimini
inceleyen bir diğer makalede de Ankara’nın başkent oluşunun getirdiği nüfus artışı ve dolayısıyla ortaya çıkan konut ihtiyacının var
olan yapılı çevrede nasıl değişimlere yol açtığını okuyabileceksiniz. Bu sayının son hakemli makalesinde ise yazarının deyimiyle İkinci
Dünya Savaşı sonrası dönemde Ankara’da gerçekleşen kültürel aktivitelerin nasıl şekillendiği, Ankara’da yaşantının ne yönde değiştiği
ve Türk-Amerikan dernekleri yönetiminde öne çıkan kişilerin, Türk-Amerikan ilişkileri kapsamında ve sosyal ilişkiler açısından nasıl
etkili oldukları incelenmektedir.
Bu sayımızın görüş yazıları bölümünde ise; günümüze yalnızca projeleri ulaşabilmiş tek yapı olduğu belirtilen Ankara belediye binası,
arşiv belgeleri ve dönem fotoğrafları eşliğinde incelenmekte; bu vesileyle de yapının kent içi konumunu ve yer aldığı kentsel dokuyu
aktarması hususunda da oldukça değerli bilgiler aktarılmaktadır.
Derginin bir önceki sayısının yayımlanmasından bugüne Ankara, kendisine çok değerli çalışmaları ile son derece önemli hizmetlerde
bulunmuş Semavi Eyice, Afife Batur, Yalçın Memlük ve Hakkı Acun gibi çok önemli değerlerini kaybetti. Yerleri kolay dolmayacak bu
bilim insanlarına rahmet diliyoruz.
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