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Editörlerden
Yaşadığımız kentin, planlaması kadar sokak ve caddelerinin görsel estetik değerleri de kent insanının yaşam kalitesine doğrudan etki
eden bir özelliğe sahiptir. Bu sayımızda yer alan ilk makale, Ankara’nın Ulus ve Kızılay kent merkezleri ve yakın çevresinde meydana
gelen dönüşümün, sokak ve cadde görünümlerinin görsel estetik kalitesine etkisini ele almaktadır. Tarihî ve güncel sokak görüntüleri
üzerinden karşılaştırmalı olarak fraktal analize dayalı nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birarada kullanıldığı bu araştırma, özgün
yöntemiyle bu yöndeki çalışmalara örnek olacaktır.
Derginin ikinci makalesi, kentimizin tarihî semtlerinden Ankara Kalesi ve çevresini hedonik fiyat modeliyle incelemekte; bu semte
yakınlığın konut fiyatlarına etkisini ölçerek kentsel tasarım ve planlama çalışmalarına farklı bir bakış açısıyla katkıda bulunmaktadır.
Ülkemizde son günlerde atık toplayıcılarına yönelik müdahalelerin gündeme geldiğini görmekteyiz. Bu sayıda yer alan diğer bir
makale de atık emekçilerinin gündelik yaşamda karşılaştıkları zorlukların neler olduğu, kente dair deneyim ve aidiyetlerine ilişkin
ne tür yansımalar ve psikososyal etkilerin geliştiği; Altındağ, Çankaya ve Keçiören gibi 3 metropol ilçe örneğinde incelemektedir.
Çalışmada yer alan, atık emekçilerinin karşılaştığı çoklu dezavantajlılık durumuna çözüm üretmek adına, geri dönüşüm sektörüne
nasıl dâhil olabileceklerine ilişkin önerilerin kent yönetiminde dikkate alınmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.
Arap Baharı’nın etkisiyle meydana gelen zorunlu göç hareketi, son dönemlerde uluslararası boyutta olduğu gibi Türkiye’de de önemli
bir gündem oluşturmuştur. Uygulanan “Açık Kapı Politikası“ kapsamında ülkemize sığınan milyonlarca Suriyelinin bir bölümü de
Ankara’da yaşamaya başlamıştır. Dergide yer alan bir diğer makalede Altındağ ilçesinde yaşayan Suriyelilerle yapılan mülakatlar
aracılığıyla, mültecilerin karşılaştıkları sosyal dışlanma mekanizmalarının neler olduğu öğrenilmiş ve bunlara yönelik geliştirdikleri
direnme biçimi olan “taktikler” analiz edilmiştir. Derginin bir diğer makalesi ise Romanlar ve Iraklıların yanı sıra yerel halkın da
yoğunlukla bulunduğu Demirlibahçe Mahallesi’ndeki dört farklı sokağa odaklanmakta. Çalışma ilk olarak bu sokaklarda gerçekleşen
mekân üretimi pratiklerinin sosyal uyumu yerel ölçekte nasıl sekteye uğrattığını; ikinci olarak göçmenlerin mekânsal pratiklerinin,
aidiyet oluşumuna etkisini ve göçmenlerle yerel halk arasındaki sosyal uyuma katkısını tartışmaktadır.
Akyurt Kalaba Tümülüsü’nde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan insan kalıntılarını inceleyen ve arkeolojik unsurlar ile birlikte
tüm bulguların ölüm uygulamaları bağlamında değerlendirmesini yapan bir diğer araştırma ise biyoarkeolojik ve arkeolojik bulguları
birlikte ele alarak bu alandaki çalışmalara öncü olmaktadır.
Kızılay bölgesinde konumlanmış 1960 öncesi üç konut yapısının, geçmişteki ve günümüzdeki hallerine yönelik değişimlerin neler
olduğunu ortaya koyan ve bu yapıların mimari değerlerinin sürdürülebilmesi için öneriler getiren diğer bir çalışmanın da kent yönetimi
bağlamında alınabilecek kararlara referans olacağı ümit edilmektedir. Mekânsal bağlantısallık, çeşitli kentsel çevresel zorluklar ve kentsel
yayılma bağlamlarında 19. yüzyılda Ankara’nın kapsamlı bir kentsel çevre tarihini ortaya koyan diğer bir çalışmanın ardından dergide
yer alan son makalede kentin otobüs sisteminin hizmet kalitesi ele alınmakta ve bu kalitenin artırılması için öneriler getirilmektedir.
Görüş yazıları bölümünde yer verdiğimiz yazıda ise varlığını çok az kişinin bildiği Kırkgöz Kaptajı’na ilişkin bulunabilen tarihî belgeler
ile kaptaj sahasında yapılan güncel gözlemler sunulmakta; Ankara tarihinde önemli bir yeri olduğu düşünülen bu yeraltı suyunun
yeniden şehre kazandırılması gündeme getirilmektedir. Yarı kurak iklim kuşağında bulunan ve 2030’da kişi başına düşen su miktarının
büyük oranda düşmesi beklenen ülkemiz için bu yönde araştırmaların büyük önemi olduğunu düşünüyoruz.
Ankara kent çalışmaları alanında farklı disiplinlerden özgün bakış açılarıyla çeşitli konuları ele alan 18. sayımızın da ilgiyle okunacağını
ümit ediyoruz.
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