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SUNUŞ
VEKAM ARAŞTIRMALARI

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi VEKAM Direktörü

Ankara ve yakın çevresi ile ilgili araştırmalara öncülük eden Koç Üniversitesi  
Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), 
sosyal ve beşeri bilimler alanlarında yürütülen; Ankara’nın kentsel gelişimini,  
Ankara ve çevresinin toplumsal, kurumsal ve ekonomik tarihini, kültürünü ve 
kültürel mirasını, Ankara ve çevresi ile ilgili halk bilim ve somut olmayan kültürel 
mirasını araştıran, inceleyen bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktadır.

VEKAM Araştırma Sunumları 2016 toplantısı kapsamında VEKAM’ın destek-
lediği proje ve araştırmaların tanıtılması ve ilgililerle paylaşılması hedeflenmek-
tedir. Bu toplantıda öncelikle 2015 yılında başlatılan “Araştırma Ödülü” programı 
kapsamında tamamlanan ve ödül alan çalışmalar yer almaktadır. Değişik disiplin-
ler kapsamında ödül alan bu çalışmalar edebiyattan tarih ve ekonomiye, mimari 
araştırmalardan müzecilik ve kültürel miras korumacılığına çeşitlilik gösterir. Bu 
araştırmalar kapsamında şimdiye kadar ele alınmamış konular işlenmiş ve ortaya 
bilimsel araştırmalar, web sitesi ve çocuk kitabı gibi değişik sonuçlar çıkmıştır. 
Ayrıca, VEKAM tarafından desteklenen projeler ile VEKAM elemanlarının araş-
tırmaları da bu toplantıda sunulacak çalışmalar arasında yer alır. 

Her yıl tekrarlanması planlanan bu tür bir toplantı ile VEKAM’ın Ankara Araştır-
malarına katkısı tüm ilgililer ile paylaşılacak ve umuyoruz ki başka araştırmaların 
da ortaya çıkmasında etken olacaktır. 
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SİVİL MİMARİ BELLEK ANKARA  
1930-1980

Elif Selena Ayhan, Başkent Üniversitesi 

“Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Projesi” ya da “Ankara’da 1930-1980 Yılları 
Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma Belgeleme ve Koruma Ölçütleri 
Geliştirme Projesi” konut yapıları özelinde sivil mimarlık yapılarına dikkat çekil-
mesi ve kurulacak bir Sanal Kent Arşivi (müzesi) ile bu yapıların bilinir olmalarının 
sağlanması amacı ile gerçekleştirilmiştir. Proje, bu temel amacının yanı sıra, konut 
yapılarının mimarlarına ve kullanıcılarına yönelik bir içeriğe de sahiptir. Proje bu 
bağlamda; modern dönem tartışmaları içinde önemli bir zaman aralığında ve 
yine bu açıdan özellikli bir yere sahip Ankara kentinde inşa edilmiş konut yapı-
larına odaklanmıştır. Başkent Üniversitesi bünyesinde 2011-2014 yılları arasında 
gerçekleştirilmiş olan proje, bir TÜBİTAK projesi olarak geliştirilmiş, VEKAM 
tarafından da desteklenmiştir. 

Proje, özünde konut yapılarının hızla değişebilir, yok olabilir nesneler olarak algı-
lanması sorunundan hareket etmiştir. Bu nedenle modern dönem sivil mimarlık 
yapılarına ve bu yapıların mimarlarına ve kullanıcılarına yönelik bir araştırma ve 
belgeleme çalışması olarak ele alınmış, bu yapıları mimarlık ortamında görünür 
kılmak ve böylece modernleşme deneyiminde sivil yaşamın ürettiği mimarlık 
ürünlerinin rolünü ortaya çıkarmak düşüncesi ile gerçekleştirilmiştir. Proje her 
aşamasında VEKAM tarafından desteklenmiştir. VEKAM desteğiyle “Tarih Ya-
zımında Sivil Mimarlık” ve “Korumada Sivil Mimarlık“ başlıkları altında iki çalıştay 
düzenlenmiş ve çalıştay notları yayına dönüştürülmüştür. Yine VEKAM deste-
ğiyle, her biri yapıldıkları dönemin barınma pratiklerini ve modern yaşam kültü-
rünü aktaran 120 konut yapısından oluşan “Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 
Sergisi” açılmış ve sergi katalogu yayınlanmıştır.



İKRAMİYE EVLERİ SÜRECİ VE 
ANKARA’DAKİ ÖRNEKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Umut Şumnu, Başkent Üniversitesi 

Banka ikramiye evleri, 1940’lı yılların sonundan1970’li yılların sonuna kadar, 
kooperatif örgütlenmeleriyle beraber, Türkiye’de barınma/konut kültürünün 
oluşmasında ve gelişmesinde önemli bir üretim olarak karşımıza çıkmaktadır. Sü-
recin başlangıcı ve sonu düşünüldüğünde ikramiye evlerinin, Erken Cumhuriyet 
Dönemi’nde çoğunlukla merkezi otorite tarafından yönetilen ve yönlendirilen“-
modern konut” politikalarıyla, II. Dünya Savaşı sonrası Türk siyasi ve ekonomik 
yaşamındaki hızlı değişimle ve 1950’deki Demokrat Parti iktidarıyla başlayan 
çok partili demokratikleşme ve liberalleşme süreciyle önemli bir bağı olduğunun 
altı çizilmelidir. Bu bakımdan, ikramiye evleri sadece Türkiye’deki modern konut 
üretiminin ve sivil mimari mirasın belgelenmesi anlamında değil, aynı zamanda 
değişen siyasal, ekonomik ve sosyal ortamlarda “ev tasavvurlarının” belgelenmesi 
anlamında da önem kazanmaktadır. 

Sürecin uzunluğu, süreç içerisinde üretilen yapıların çokluğu, bu yapıları tasar-
layan mimarlar, yapıların mimari açıdan nitelikleri ve daha da önemlisi yapıların 
sunduğu “wohnkultur”ler değerlendirildiğinde, ikramiye evlerinin (mimarlık) tarih 
yazımı içerisinde fazlasıyla görmezden gelinen bir alan olduğunun altı çizilmelidir. 

Proje kapsamında, ikramiye evleri sürecini araştırmak ve özellikle Ankara’da 
üretilen yapılar üzerinden sürecin gelişimine ve dönüşümüne bakmak hedeflen-
mektedir. Proje sürecinde, bankaların arşivleri incelenmiş, bankalar tarafından 
evlerin kamuya tanıtımı için dağıtılan broşür, pul, hatıra para, poster, harita gibi 
görsel malzemeler toplanmış, bankalar tarafından Ankara Radyosu’nda yayınla-
nan reklamlar bulunmuş, dönemin sinema filmlerinde ikramiye apartmanlarıyla 
ilişkilenen filmlere ulaşılmış, dönemin gazete ve dergileri taranarak ikramiye ilan-
ları arşivlenmiş, süreç içerisinde üretilen ve hala ayakta olan evler fotoğraflanmış, 
yapıların mimari projeleri belediyelerden elde edilmiş, yapılarda oturan/oturmuş 
olan talihlilerle sözlü-tarih çalışmaları yapılmış, dönemin (mimari) dergilerinde 
çıkan ve yapıların bugünkü ve yapıldıkları dönemdeki fiziksel durumlarını karşılaş-
tırmamızı sağlayan makaleler toplanmıştır. Elde edilen tüm belgeleme çalışmaları 
proje sonunda bir web sitesi üzerinden paylaşılmıştır. 



ANKARA VE ÇEVRESİNDE GELENEKSEL 
YAPI USTALARININ BİLGİ, BECERİ VE 
DAVRANIŞLARININ BELGELENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Özlem Karakul, Selçuk Üniversitesi 

Tarihî geleneksel konutlar ülkemizdeki kültür varlıkları içinde sayısal açıdan en bü-
yük grubu oluştururlar. Bu konutlar, geleneksel yapı ustalarınca tasarlanarak inşa 
edilmişlerdir. Geleneksel yapı ustaları yapıyı inşa edecekleri çevrenin özelliklerini, 
yöreden temin edilebilecek malzemelerin niteliklerini ve yapıyı kullanacak ailenin 
gereksinimlerini saptayıp, gelenekle edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak, bu 
konutları inşa etmişlerdir. Böylece bir yandan yerin koşullarına özgü çözümlerle 
yerleşmeler inşa edilirken, bir yandan da gelenekten öğrenilen inşa teknikleri, 
geleneksel yapı ustaları olarak tanımladığımız zanaatkârlar aracılığıyla kuşaktan 
kuşağa aktarılmıştır. 

Yeni yapı teknolojilerinin gelişimi ve yaşam biçimlerindeki değişim; gelenek-
sel konut üretimine ilişkin taleplerin giderek azalmasına neden olmaktadır. Bu 
durum, bir yandan geleneksel yapım tekniklerini öğrenmeye istekli yeni nesil-
lerin yetişmesini engellerken, diğer yandan geleneksel yapım tekniklerini bilen 
ustaların sayısının da gün geçtikçe azalmasına ve gelenekle aktarılan yapı inşa 
tekniklerine ilişkin bilginin yok olmasına neden olmaktadır. Öyle ki günümüzde, 
kültür varlığı olarak tanımladığımız yapıların restorasyonunda çalışacak gele-
neksel teknikleri bilen, uygulayacak usta bulunamadığı gibi geleneksel yapım 
tekniklerine ilişkin bilginin de yok olması tehdidi ile karşı karşıyayız. Bu bakımdan, 
geleneksel yapı ustalarının yapım teknikleri ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınması 
ve geleceğe aktarımı oldukça önemlidir. Bu sorundan yola çıkan çalışma, Ankara 
ve çevresindeki yerleşmelerde geleneksel teknikleri bilen ve uygulayan toplam 4 
adet geleneksel yapı ustasına ulaşarak, bu ustaların bilgi, beceri ve davranışları ile 
uyguladıkları geleneksel inşa tekniklerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Çalışma 
kapsamında, Ankara merkez, Kazan Fethiye Köyü, Beypazarı ve Konya’da gele-
neksel mimarinin yapımı ve onarımında kullanılan yapım teknikleri, yapı ustaların-
dan edinilen bilgiler doğrultusunda incelenecektir. Çalışma yöntemi, alan araştır-
maları sırasında yapılan tespitler, gözlem, fotoğraflı belgeleme, mimari eskizler ile 
yapı ustalarıyla yapılan mülakatlarda elde edilen bilgilere dayanmaktadır.
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ANKARA’DA DEMİRYOLU’NUN 
DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ (1892-1960)

İhsan Seddar Kaynar, Hakkari Üniversitesi 

Demiryolu Ankara’ya gelişi, 1873 yılında açılan Haydarpaşa-İzmit hattı ile beklen-
meye başlamış ve İzmit-Ankara hattının 1892’de bitirilmesi ile sağlanmıştır. Raylar 
İzmit’ten döşenmeye başladığında Ankara için de hareketli günler başlamıştır. 
Ankara’yı demiryolunun açılışına hazırlayan Vali Abidin Paşa, bir yandan şehrin 
altyapı sorunlarını çözmekle uğraşırken, diğer yandan Vilayetin o güne kadar 
tanık olmadığı bir bayındırlık seferberliğini de başlatmıştır. Hat güzergâhındaki 
tarımsal üretim, demiryolunun imtiyaz sözleşmesinin imzalandığı günden itibaren 
artmaya başlamış; Balkanlar’dan ve Kafkaslar’dan gelen muhacirler hat boyunu 
şenlendirmek üzere iskân edilmişlerdir. Ankara İstasyonu faaliyete geçtikten iki yıl 
sonra, Bağdat’a ulaşacak hattın Konya’dan geçeceği kesinleşince Eskişehir-Konya 
hattının inşaatı başlamıştır. Konya’ya demiryolunun 1896’da ulaşması, Ankara için 
durgunluk dönemine giriş olmuştur.

Ankara’dan rayların doğuya döşenmesine I. Dünya Savaşı sırasında başlanmış, 
dekovil hattı olarak Kızılırmak’a kadar asker ve esirlerin işgücü ile gelinmiştir. 
Bu dar hattın Kızılırmak kıyısındaki Irmak İstasyonu, Milli Mücadele sonrasında 
önemli bir kavşak olmuştur. Kayseri ve Sivas’a gidecek hat buradan geçmiştir. 
Irmak’tan başlayıp Çankırı üzerinden kuzeye giden hat ise Karadeniz kıyısında 
Filyos’a ulaşmış ve Zonguldak havzasının kömürünün Ankara’ya demiryolu ile 
taşınması imkânı doğmuştur. Ankara İstasyonu’ndan Maltepe’deki elektrik ve 
havagazı fabrikalarına bir dekovil hat döşenmiş ve Zonguldak’tan gelen kömür 
raylarla fabrikanın içine kadar götürülmüştür. Böylece Ankara’nın tam ortasında 
bir termik santral, demiryolunun sağladığı imkânlar ile çalışmaya başlamıştır.

Demiryolunun dönüştürücü etkisi; Ankara’nın İstanbul’a bağlanacağı fikri ile 
başlamıştır. Bu dönüşümü demiryolu güzergâhı, vagonlarda taşınanlar ve hatta 
Maltepe’den sonra fabrikalaşmanın yaşandığı önemli yerlerden birisi olan “Kilo-
metre Sekiz” devam ettirmiştir. 



CUMHURİYET DÖNEMİNDE BİR 
EDEBİYAT ÇEVRESİ OLARAK ANKARA 
(1923-1980)

Dr. Necati Tonga, Akaki Tserelli Devlet Üniversitesi, Gürcistan

Ankara, önce Milli Mücadele merkezi, daha sonra da başkent yapılışının ardın-
dan edebiyatımızda ağırlığı hissedilen bir edebiyat çevresi olur. Ankara’nın bir 
edebiyat çevresi olarak gelişmesinde öncü bir şahsiyet olarak Atatürk’ün çok özel 
bir yeri vardır. Atatürk; siyaset, ilim ve sanat erbabını topladığı meşhur sofrası 
ve inkılâpların yerleşmesi için temellerini attığı ilim-kültür-sanat kurumlarıyla bu 
alanlarda Ankara’nın önemli bir merkez olmasına öncülük eder. Bu kurumlar ile 
çeşitli dönemlerde şair-yazar hocalarla öğrencilere ev sahipliği yapan bazı okullar, 
düzenledikleri çeşitli faaliyetlerle başkent edebiyat çevresini beslerler. 

Başkentin Cumhuriyet’in ilanı ile zenginleşen edebiyat hayatı, edebiyatçı mekân-
larında karşılığını bulur. İstanbul Pastanesi, Kutlu Pastanesi, Özen Pastanesi, 
Karpiç, Fresko Bar, Tabarin Bar, Kürdün Meyhanesi, Şükran Lokantası, Üç Nal 
Meyhanesi, Turan Lokantası, Buket Meyhanesi, Missuri Lokantası, Kalem Mey-
hanesi, Tavukçu Meyhanesi ve Piknik; 1923-1980 yılları arasında şair ve yazarların 
buluştukları önemli edebiyatçı mekânlarıdır. Bu edebiyat ortamlarına ilave olarak 
çeşitli şair ve yazarların evleri ile bazı oteller, kahvehaneler, kitabevleri, tiyatro-
lar, dernekler ve dergi-gazete idarehaneleri başkentte şair-yazarlara ev sahipliği 
yapan diğer edebiyat ortamları olur. Bu edebiyatçı mekânlarının yanı sıra başkent 
edebiyat çevresinin bir diğer göstergesi, şehirde yayımlanan gazete ve dergiler-
dir. 1923-1980 yılları arasında Ulus, Zafer gibi gazetelerin yanı sıra pek çok ede-
biyat, fikir ve sanat dergisi yayımlanır. Ankara, bu dönemde Türk edebiyatında 
etkili olan Garip, Hisar, Mavi ve İkinci Yeni gibi topluluk ve hareketlerin ortaya 
çıktığı yer olur. Sıralanan bu özellikler, Ankara’nın Cumhuriyet döneminde edebi-
yatımızın kalbinin attığı edebiyat çevresi olduğunu göstermektedir.



ANKARA’DA YAYIMLANAN SÜRELİ 
YAYINLARIN ANALİZİ:  
BİR KAYNAKÇA ÇALIŞMASI

Dr. Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi 

Bilgi, tarih boyunca çeşitli ortamlarda depolanarak ihtiyaç duyanların kullanımına 
sunulmuş ve bu ortamlar aracılığıyla gelişmelerin birikimli bir şekilde yaşanabil-
mesi mümkün olmuştur. Bilginin kayıt altına alınmasına yönelik ihtiyaçlar, günü-
müzde yürütülen birçok araştırmanın yapılmasına ve bu araştırmaların başarılı bir 
şekilde sonuçlanmasına yardımcı olmuştur. Süreli yayınlar da bilginin kayıt altına 
alındığı bir bilgi kaynağı türü olarak ilgili oldukları konuda yaşanan gelişmeleri du-
yurmanın ve paylaşmanın en hızlı yollarından biri olmuştur. Belirli bir ad, konu ve 
zaman aralıklarıyla yayınlanan bu kaynaklar yayınlandıkları dönemin gelişmelerine 
ışık tutmakla birlikte geriye dönük çalışmalar açısından da önemli veri depolarıdır. 
Bu doğrultuda çalışmamızda, 1923-2015 yılları arasında Ankara’da yayımlanan 
süreli yayınlar analiz edilmekte ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmakta-
dır. Çalışma kapsamında araştırma ekibi tarafından Türk Milli Kütüphanesi başta 
olmak üzere 20 farklı kütüphanenin süreli yayın katalogları incelenerek veri top-
lanmıştır. Toplanan veriler süreli yayınların başlık bilgisini, çıktığı yeri, yayıncısını, 
başlangıç-bitiş yıllarını, ISSN numaralarını, konularını, yayınla ilgili notları ve çıkış 
aralıklarını kapsamaktadır. Verilerin toplanma aşamasının ardından kütüphane-
lerdeki kayıtlar karşılaştırılmış, ilgili alanları içeren bir veri tabanı oluşturulmuş ve 
veri temizleme çalışmaları yapılarak tek bir liste haline getirilmiştir. Bu çalışmalar 
sonucunda 8798 süreli yayına ilişkin bilgi içeren bir kaynakça ortaya çıkarılmıştır. 
Ayrıca Türk Milli Kütüphanesinin süreli yayınlar için kullandığı konu başlıkları 
temel alınarak bir konu dizini de çalışmaya eklenmiştir. Bu süreç sonunda Anka-
ra’da yayımlanan süreli yayınlara yönelik nicel değerlendirmeler yapmak mümkün 
olmuş ve bu değerlendirmeler çalışmanın ilk bölümünde yerini almıştır.
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ZAMANA DİRENMEK:  
KİŞİSEL HAFIZA MEKÂNLARI

A. Beril Kırcı, Koç Üniversitesi VEKAM

Tüm canlıların yaşamları boyunca öğrenmek ve yüzleşmek zorunda kaldığı en 
ürkütücü gerçeklik yok olmaktır. İnsanoğlu, tarih boyunca önce varlığının anlamı-
nı sorgulamış, sonlu bir varlık olduğunu kavradıktan sonra bazen bilinçli bazen de 
içgüdüsel davranarak varlığını sonsuzlaştırmak ve belki de yok olmaya karşı bir 
tepki olarak var olduğu mekâna ve zamana kendinden izler bırakmıştır. Müzeler, 
arşivler, anıtlar, meydanlar, özel günler, anma toplantıları, örf ve adetler, fotoğraf 
albümleri gibi nesne, yapı ve eylemler temsil ettikleri değerlerle zamana, unut-
maya ve yok olmaya karşı verilen mücadele ve bırakılan izler sonucunda ortaya 
çıkan hafıza mekânlarıdır. 

Zamana Direnmek: Kişisel Hafıza Mekânları adlı bu çalışma, hafızalarda sakla-
nan kişisel deneyimlerin, her türlü anının, kültürün, tarihin ve hatta edebiyatın 
yaşayan hafıza mekânlarına dönüştürülebileceğini, kişisel hafızanın aktarımını ve 
bu aktarımın gelecek kuşaklarca nasıl algılandığını tartışmayı amaçlamaktadır. 
Günümüzde hızla yaşanan küreselleşme ile gelişen tüketim kültürü ve yeni dünya 
politikaları artık insanın kendisinin bir hafıza müzesi haline gelmesini zorunlu 
kılmıştır. Çalışmada, Ankaralı bir ailenin kızı olan Naime Bademli’nin deneyimleri 
üzerinden yola çıkılarak hafıza müzelerinin somutlaştırılması ve aktarılan hafızanın 
sonraki nesillerin hafızalarına yansıma süreci nitel araştırma modelinde, keşfedici 
araştırma yöntemine göre yapılandırılmıştır. Çalışma; mülakat, uzman görüşü ile 
hazırlanan açık uçlu sorular, belgeleme ve literatür taraması teknikleri kullanılarak 
hazırlanmıştır.



KONYA’DA İZ PEŞİNDE:  
ARKEOLOJİK ÇOCUK KİTAPLARINA 
FARKLI BİR YAKLAŞIM

İdil Bilgin Sait

“Konya’da İz Peşinde” isimli çocuk arkeoloji kitabının temel hedefi 9-11 yaş 
aralığındaki çocuklara kültürel miras sevgisini ve bilincini alışılagelmişin dışında 
bir yöntemle vermektir. Bu amaca ulaşabilmek için, “yalnızca tarih ve arkeoloji 
odaklı olmak yerine aynı zamanda koruma bilimi odaklı olmak; kronolojik olayları 
ezberletmeye odaklı olmak yerine şeçilmiş bazı somut ve somut olmayan kültürel 
miras öğelerine odaklı olmak ve pasif öğrenmeye odaklı olmak yerine interaktif 
öğrenmeye ve bilgiyi içselleştirmeye odaklı olmak” yöntemi benimsenmiştir. 
Çalışmada, bu şekilde kurgulanmış bir öğrenme modelinin, çocuklarda arkeoloji 
ve kültürel mirası koruma konularına karşı ilgi, merak, sevgi ve sorumluluk hislerini 
uyandıracağı düşüncesinden yola çıkılmıştır. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla 
çalışma alanı olarak Konya ili seçilmiştir.

Bir “çocuk aktivite kutusu” niteliğinde tasarlanan kitapta çocuklar Konya’nın 
kültürel mirasından bir kesit öğrenirken, bir yandan da kültürel mirası koruma 
anlamına gelen konservasyon terimi ile tanışmaktadır. Bu önemli bilim dalının 
faydalarını, yöntemlerini ve eserlerin nelerden bozulduğunu oyunlarla keşfederek 
öğrenmeleri amaçlanmıştır. Eğlenerek ve uygulayarak öğrenmeyi ön plana çıka-
ran bu kitapta çocuklar nokta birleştirecek, mıknatıs alanlarda yapbozlar yapacak, 
sihirli bir kalem ve bir fenerle keşif yapacak, hiç bilmedikleri bir dilin Türkçe’ye 
çevrilmesi için bir yüzeyi kazıyacak ve akıllı telefonlara kitaptaki kodu okutarak 
bir mobil oyun oynayacak; tamamlayacakları sekiz tane aktivitenin yanı sıra kitap 
boyunca bir yandan 5 harfli bir şifrenin izini süreceklerdir. Resimlerin bir kısmı, İdil 
Bilgin Sait’in çocukları Eren ve Arda’nın ellerinden çıkmıştır. Ayrıca kitap boyunca 
anlatıcı olarak okuyucuya Eren ile Arda eşlik etmektedir. Çalışmanın, diğer iller 
için de benzer çalışmalara örnek olması hedeflenmiştir.



ANKARA’DA HAVUZBAŞLARI:  
1923-1950

Mehtap Türkyılmaz, Koç Üniversitesi VEKAM

29 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından 16 gün önce yani  
13 Ekim tarihinde başkent ilan edilen ve o dönemde kuru bir bozkır kasabası 
olarak tanımlanan Ankara, başkent oluşundan sonraki Erken Cumhuriyet Dönemi 
olarak adlandırılan 10 yıllık dilimde Cumhuriyetin örnek başkenti olmuştur. Cum-
huriyetle birlikte silbaştan kurgulanan kentin dokusuna paralel olarak modern 
yaşam da kurgulanmıştır. Dolayısıyla Ankara, Türkiye’de ulus devlet temelinde 
başlayan modernleşme sürecinin bir temsilidir ve bu özelliğiyle de modernle-
şen Türkiye’nin diğer şehirlerine “model” olması amaçlanmıştır. Bu amaçla yola 
çıkılan başkentte, Cumhuriyet ideallerini yansıtması amacıyla oluşturulan halka 
açık mekânlar arasında meydanlar ve meydan kurgusu önemli bir yer tutmuştur. 
Çünkü meydanların yeni bir mekânsal ve sosyal deneyim yaratma durumu yeni 
kurulan devletin, yeni başkentinin kimliği ile özdeşleşmiştir. Bu çalışmanın amacı 
da; Cumhuriyet’in ve Ankara’nın başkent ilan edilişinin ardından geçen 90 yılda, 
bir kent olarak Ankara’nın gelişimi ve buna paralel olarak Erken Cumhuriyet Dö-
nemi’nde gelişen meydan kurgusu özelinde havuzbaşlarıyla oluşturulan sosyalleş-
me mekânlarının belleklerdeki yerini ve dönüşümünü araştırmaktır. 

Çalışmada, Ankara’da havuzbaşlarıyla oluşturulmaya başlanan sosyalleşme 
mekânlarının belleklerdeki yeri, dönüşümü; konuyla ilgili arşiv taraması (dönemin 
gazeteleri, dergiler ve fotoğraf arşivleri) ve yayımlanmış anılarla birlikte incelen-
mektedir. Gerekli verileri toplamak ve tanımları yapabilmek amacıyla belgesel 
tarama yapılmış ve betimleme yöntemi kullanılmıştır. Ankara’nın havuzbaşlarının 
yerlerinin ve işlevlerinin tespit edilebilmesi için, 1923-1940 arası dönemin çocuk-
lukları ve ilk gençlik yıllarına denk düştüğü, yaşları ortalama 70 ve üzeri olan 10 
kişi ile yapılandırılmamış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.



MÜZELERDE BİLGİ YÖNETİMİ:  
SADBERK HANIM MÜZESİ ÖRNEĞİ

Alev Ayaokur, Koç Üniversitesi VEKAM

Müzeler, çağlar boyunca maddi kültür nesnelerini toplayarak insanlığın ortak 
mirasının koruma altına alınmasını ve bu mirasın geleceğe aktarılmasını sağlayan 
kuruluşlardır. Bu gerçeklik müzeyi; bilginin toplanmasından, düzenlenmesinden 
ve hizmete sunulmasından birinci derecede sorumlu tutarak; onun, aynı zamanda 
bir bilgi merkezi olduğunu hatırlatmaktadır. Bilgi çağında yaşanan gelişmeler ışı-
ğında çağdaş müzecilik anlayışı, müzeleri; nesne odaklı, korumacı yapılarından çı-
kararak, içinde bulunduğu toplumu bilgilendirmek, eğitmek ve geliştirmek üzere 
yeni politikalar, uygulamalar ve hizmetler açısından dönüştürmüştür. Bu dönüşüm 
sürecinin önemli bir ayağı da müzelerde bilgi yönetim işlem ve hizmetlerinde 
yaşanmıştır. Gelinen noktada müzelerin sahip olduğu bilgi, belirli standartlar 
çerçevesinde düzenlenmekte, bilgi ve iletişim teknolojilerinin olanaklarından da 
faydalanılarak hizmete sunulmaktadır.

Bu çalışma, örnek bir müzenin bilgi yönetim sürecinin müzenin hizmetlerini ne 
şekilde etkilediğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda, Sadberk 
Hanım Müzesi, bilgi yönetim sürecini incelemek üzere araştırmanın yürütüleceği 
kurum olarak seçilmiştir. Araştırma kapsamında geliştirilen Müzelerde Bilgi Yöne-
timi Değerlendirme Formu çerçevesinde gözlem ve görüşme teknikleri ile veriler 
toplanmıştır. Araştırmada, müzenin organizasyon yapısı, koleksiyon, personel, 
bütçe, bina ve ziyaretçi unsurları ile ilgili problemleri, işlem ve hizmetlerdeki 
nesne odaklı yaklaşımı, bilgi ve iletişim teknolojisinden yararlanılmaması, bilgi 
yönetim sürecinde standart ve kılavuzların kullanılmaması, Türkiye’deki müze 
mevzuatına ilişkin problemlerin hizmetleri olumsuz yönde etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. Hizmetlerin geliştirilmesi için müzenin, bilgi yönetim sürecinin iyileş-
tirilmesi gerekliliğinden yola çıkılarak öncelikle nesne odaklı bakış açısı yerine hiz-
metlerin bilgi odaklı bakış açısı ile düzenlenmesi, organizasyon yapısının yeniden 
şekillendirilmesi, koleksiyonlara yönelik kayıtların belirli standartlar doğrultusunda 
tutulması ve müzecilik alanındaki iyi uygulama örneklerinden yararlanılmasına 
yönelik öneriler sunulmuştur.
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