Ankara, A guide to the city and district, Ankara Turizmi ve Müzeleri
Sevenler Derne~i yay~n~~5. ~~24 sayfa, ~~o8 siyah-beyaz ve renkli resim,
plan ve haritalar. Ankara Dönmez Ofset Matbaas~nda bas~lm~~t~r.
Cumhuriyetimizin 50 inci y~ l dönümü dolay~siyle bas~lm~~~olan bu rehber,
Ankara ~ehrini ve ilini tan~ tmak üzere haz~rlanm~~t~ r. Pek çok güzel harita ve plan
ile anla~~lmas~~kolay hale getirilmi~~olan eser, al~~t~~~m~ z tipten ayr~, an~tlar' sadece
tarif eden de~il fakat onlar~n tarihi geli~ im içindeki yerlerini aç~klama~a çal~~an,
bu yönü ile de ba~ka iller için haz~ rlanacak rehberlere örnek olacak niteliktedir.
Bu nedenle üzerinde durulmas~~ve tan~t~lmas~~yararl~~olacakt~r.
Ankara Turizmi ve Müzeleri Sevenler derne~ince, Ankara Ingiliz Arkeoloji
Enstitüsü Müdürü Dr. D. French ve arkada~lar~ndan olu~an bir uzmanlar toplulu~u taraf~ndan haz~rlanan bu eserde her uzman kendi uzmanl~k alan~na göre ilin
jeolojisi, bitkileri, hayvanlar~, fosil yataklar~, ku~lar~ , koru ve piknik alanlar~~ve
nihayet Ankara'n~ n arkeolojisi ve tarihini içeren bölümleri haz~rlam~~t~r. Bu niteli~i, metodu ve güzel bask~s~~ile ~imdiye kadar Ankara için haz~rlanan rehberlerin
en güzelidir.
Ankara ba~kent olduktan sonra ~ehrin ilk ciddi rehberi Ernst Mamboury taraf~ndan Frans~zca olarak haz~rlanm~~~ve 1933 de Cumhuriyetin onuncu y~ldönümü
dolay~s~~ile yaymlanm~~ t~r 1. Bundan sonra 1944 de Harita Genel Müdürlü~ünce
haz~rlanan ~ehrin güzel topografik bir haritas~n~~ ve k~sa rehberini görüyoruz'
Ayni y~l Ingiliz Elçili~ince Ankara ve yak~n çevresinde yürüyü~~yapacaklar için
bir rehber haz~rlatt~r~lm~~t~r 3. Ikinci Dünya Sava~~~s~ras~nda haz~rlanm~~~olan bu
rehber de Ingilizlerin pek sevdikleri yürüyü~lerde Ankara ve çevresinde görülebilecek
yerler hakk~nda bilgi veriliyor, yürüyü~e ç~ kacaklara bugün için bize garip görtinebilecek olan tavsiyelerde bulunuluyordu. Daha sonra 1948 de N. Can Gülekli taraf~ndan haz~rlanan Ankara'n~ n tarih ve arkeolojisini içeren kitaptan söz edebiliriz 4.
Bu kitab~n ön sözünde Gülekli "Ankara'n~n geni~~ve derin tarihini bir çok uzmanlar~n bir araya gelerek yazabileceklerini" söyliyerek kendi kitab~n~n o zaman için
duyulan bir bo~lu~u, "daha iyisi yaz~l~ncaya kadar" dolduraca~un belirtiyordu.
N. Can Gülekli'nin bu kitab~~daha sonra Ankara rehberi ~eklinde tekrar bas~ld~~5.
Ayr~ca H. Z. Ko~ay, 1952 de toplanan Orientalistler Kongresi vesilesi ile haz~rlad~~~~bir çok illerimizin k~sa Ingilizce rehberleri aras~nda Ankara'n~n da yararl~~ bir
rehberini yay~nlam~~t~r 3. Bunlar~n yan~~ s~ra Yeni Türkiye'nin ba~kenti Ankara'y~~
E. Mamboury, Ankara, guide touristique, 1933. E. Mamboury hakk~nda Bk.
S. Eyice, Belleten XVII, 67, 1953 S. 393-411.
2 Ankara ~ehri Rehberi, Harta Genel Müdürlü~ü 1944 Ankara.
3 E. H. Peck, Brief Guide to Walks Round and About Ankara, 1944 Ankara.
N. Can Gülekli, Ankara, Tarih-Arkeoloji, Ankara 1948.
5 N. Can Güleldi, Ankara Rehberi, Ankara 1949.
8 H. Z. Ko~ay, "Summary Guides to the Sights and Monuments of Anatolia",
Ankara (Ankyra), Istanbul 1951 .
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yabanc~lara tan~ tan bol resimli buro~ürler de görülür 7. Uzmanlara hitap eden,
~ehrin antik tarihini ele alan 8 ve bu ça~a ait yaz~l~~vesikalar~~yaymlayan kitaplar da
vard~r 9 . Prof. S. Eyice'nin Hollanda'daki bir Ankara resmi dolay~siyle yay~nlad~~~~
uzun makale ise Ankara ~ehri için her zaman ba~~vurulacak bir ana eser halindedir ". Fakat bu yay~nlar ~ ehri ve Ankara ilini yeterince anlatan tam bir "rehber"
niteli~inde de~ildirler. Rahmetli N. Can Gülekli'nin 30 y~l önceki dile~
i ancak
elimizdeki bu rehber ile bir ölçüde gerçekle~mi~~ve Ankara Uzmanlar gurubu
taraf~ndan haz~rlanm~~~bir rehbere kavu~mu~ tur. Rehberde Ankara ~ehri ve ilindeki eserler s~ ra ile paleolitik ça~dan ba~l~yarak günümüze kadar anlat~lrnakta ve
her ça~a ait Ankara Müzelerindeki eserler hakk~nda da aç~ klama yap~lmaktad~r.
Ankara ili anlat~l~ rken bir yönden de okuyucuya Orta Anadolu tarih ve arkeolojisi
hakk~nda bilgi verilmi~~olmaktad~ r. Böylece rehber Ankara ve Orta Anadolu ile
ilgili arkeoloji merakl~lar' ve ö~renciler için bir çe~ it el kitab~~niteli~i de ta~~yor.
Do~rudan do~ruya Ankara ~ehri içinde Paleolitik ça~, Erken ve geç prehistorik ça~~eserleri yoktur, bunlara ilin ba~ ka kesimlerinde rastlan~ r. ~ehirde en eski
kal~nt~ lar "Erken Tarih ça~~ na" ait Phryg tümülüsleri ile görülme~e ba~lar. Bu
tümülüslerden ~ehrin bat~s~nda Be~ tepeler ve Orman Çiftli~i yönündekilerden söz
ediliyorsa da (s. 39) istasyon güneyindeki An~t-Kabir in~aat~~ s~ras~nda kald~r~lanlardan bahsedilrnemektedir ll. Ankara ~ehri içinde Phryg yerle~mesi ise mabet
etraf~ nda, Ulus ve Çank~r~kap~~yönünde yay~lan iskan alan~ nda görülmü~tür, bu
husus da açiklar~mam~~t~r.
Bundan sonra Phryglerin y~lul~~lar~, Perslerin Anadolu'yu istilas~~ve Galatlar~ n Anadolu'ya geçi~leri ve Ankara çevresinde yerle~meleri anlat~l~yor, daha
7 Bunlar aras~nda, Bas~n Yay~n ve Turizm Genel Müdürlü~ünün
haz~rlatt~~~~
bol resimli bro~ ürlerden Louis Dallot, Ankara, Metropole de la Turquie Modern, Ankara 1954 isimli olan~n~~sayabiliriz.
8 Afif Erzen, ~lkça~'da Ankara, Ankara '946.
9 E. Bosch, Quellen zur Geschichte der Stadt Ankara im Altertum,
Ankara 1967.
T.T.K. yay~n~~VII seri no. 46. Bu kitap 1945 de haz~rlanm~~, yay~n~~yazar~n~n ölümünden çok sonra 1967 de gerçekle~mi~tir.
l° Semavi Eyice, Ankara'n~n eski bir resmi, Türk Tarih Kurumu Atatürk Konferanslan cilt IV, Ankara 1972, s. 61-'24. Bu makalede rehberde olmas~~ arzu edilen
eski Ankara'ya ait pek çok k~ymetli foto~raf görülüyor. Bent Deresine ismini veren
ve bugün hiç bir izi kalmayan bent'in görünü~ü, 1930 lara do~ru bir f~rt~na sonucu
y~k~ lan Timurlenk Tepesindeki türbe bu arada say~labilir. Ayr~ ca Ankara'y~~
~ ehircilik ve sosyolojik yönden konu edinen ~u eserleri hat~rlatmak yararl~~ olacakt~ r: Fehmi Yavuz, Devlet Merkezinin Ankara'ya Nakli ve Bundan Do~an ~ehircilik Meseleleri, Yüzüncü Y~l Arma~an~, Siyasal Bilgiler Fakültesi yay~n~~No. 97,
Ankara 1959 S. 245-264; Tu~rul Akçura, Ankara, Türkiye Cumhuriyetinin Ba~kenti
Hakk~nda Monografik bir Ara~t~rma, ODTÜ, Mimarl~k Fakültesi yay~n~~no. 16,
Ankara 1971 ; Ru~en Kele~, Eski Ankara'da bir ~ehir Tipolojisi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi yay~n~~no. 314, Ankara 1971.
~ l Tahsin özgüç - Mahmut Akok, An~tkabir
alan~nda yap~lan tümülüs kaz~lar~, Belleten XI, 41, 1947, s. 27-56; N. F~ratl~, Ankara Frig Nekropolüne ait bir
buluntu, Belleten XXII, 90, 1959 s. 203-208.
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sonra Anadolu'da Roma hâkimiyeti ve Ankara ~ehrinin en parlak dönemi (M.E.
25 - M.S. 324) aç~klan~yor. Ankara'n~n en önemli arkeolojik kal~nt~lar~~bu dönemden kalm~~t~r. Ankara'da bir Yunan ~ehri esaslar~na göre gerekli binalar yap~lm~~t~r. ~ehirde gymr~ashun, palaestra, tiyatro, odeon gibi binalar mevcut idi. Böylece evvelce küçük bir al~~~veri~~yeri niteli~indeki ~ehir büyük bir eyalet merkezi
haline dönü~tü (s. 66). Bu binalardan ayni zamanda üç Galat kabilesinin mü~terek dini merkezi (koinon) olan Augustus mabedi ile büyük roma hamam' (s. 70)
zamanun~za kadar kalm~~t~r. Cumhuriyetin ilk y~llar~nda yap~lan kaz~larla tamamen
ortaya ç~kar~lan bu mabedin duvarlar~nda, imperator Augustus'un yapt~~~~i~lerin
listesi olan me~hur yaz~t, "Monurnentum Ankyranum" vard~r (s. 68).
Ankara ilinde Ankara d~~~ndaki Roma yerle~meleri anlat~ld~ktan sonra Roma
hakimiyetini sa~layan en önemli unsurlardan biri olan Roma yollar~~hakk~nda
geni~~bilgi verilmektedir (s. 73), ayr~ca roma yollar~mn en önemli vesikalar~~olan
mil ta~lar~~hakk~nda aç~klamalar yap~l~yor (s. 76). Rehberde baz~~halde ilin bu
günkü yapay s~n~rlar~na ba~l~~kal~namam~~, Ankara anlat~hrken il s~n~rlar~~d~~~ndaki Pessinus ve Tavium gibi yerlerden de söz etmek zoru has~l olmu~tur. Helenistik
ça~da ana tanr~ça Kybele'nin kült yeri olan Pessinus Galatlarm önemli bir merkezi
idi (s. 76). Ankara ili s~n~rlar~~ d~~~na ta~ma durumu Ankara evlerinden bahseden
bölümde de görülür (s. ~~~ 8).
Ildeki di~er Roma kasabalar~~anlat~ld~ktan sonra il s~n~rlar~~içinde rastlanan
Roma mezar ta~lar~~hakk~nda bilgi veriliyor ve Ankara yöresinde en çok rastlanan
mezar ta~~~tipinin aslan heykeli ~eklindeki mezar ta~lar~~ile mezar sunaklar~~oldu~u
belirtiliyor (s. 82-85). Daha sonra Bizans ça~~nda Ankara'n~n durumu anlat~l~yor
(s. 86) ve kalenin in~as~~hakk~nda bilgi veriliyor (s. 88).
~~o71 de ba~l~yan Türk devri çe~itli ayr~nt~lar~~ile günümüze kadar anlat~l~yor.
16 ~nc~~yüzy~ldan itibaren Ankara'y~~ziyaret eden seyyahlar hakk~nda bilgi veriliyor.
Tiftik ticaretinin ~ehir hayat~ndaki önemi belirtiliyor (s. ~~o9). ~ehirde 19 ve 20.
yüzy~ldan kalan önemli binalar~n bir k~sm~~say~l~yor ve bu bölümde Türk evleri
hakk~nda etrafl~~ aç~klamalar yap~l~yor (S. 113) ve nihayet cumhuriyet dönemi
eserlerinden ve modern Ankara'dan k~saca bahsedilerek rehber tarnamlaruyor.
Ana hatlar~n~~özetleme~e çal~~t~~~m~z bu rehber ile Ankara ili Arkeoloji Müzesi
Müdürü Say~n Raci Temizer'in giri~imi sonucu ~imdiye kadar al~~~lar~lardan ayr~~
bir yöntem ile haz~rlanm~~~bir rehbere kavu~mu~~olmaktad~r. Ancak yazarlar~n
eserde her noktada beklenilen seviyeyi muhafaza edemedikleri görülüyor. Ayr~~
uzmanlarca yaz~lan bölümler baz~~halde uzman imzas~m gerektirecek aç~lchlc ve
derinlikte de~ildir. Kitab~n esas k~sm~n~~olu~turan tarih ve arkeoloji bölümünü
yazan D. French, kitab~~yazd~~~~s~rada ilgilendi~i konulara kitab~n dengesini bozacak
~ekilde fazla yer ay~rm~~t~r. Roma yollar~~bahsinde yol dö~emesinin kal~nl~~~, yolun
çe~itli bölümlerinin ayr~~ayr~~latince isimleri verilecek kadar aç~klama yap~lm~~t~r.
Buna kar~~l~k Anadolu sanat~nda özel bir yeri olan ve M.E. 700 y~llar~na tarihlenen,
Asur etkili ünlü "Ankara kabartmalar~" ad~~ile an~lan hayvan kabartmah orthostadiar 12 hiç dikkate alu~mam~~t~r. Bu kabartmalar, sayfalar~~k~s~tl~~dahi olsa bir
Ankara rehberinde yer almas~~gereken eserlerdir.
12

E. Akurgal, Die Kunst Der Hethiter, München, 1961, s. !o° lev. 137.
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Biraz daha fazla gayret ile daha iyi ifadesi mümkün görülen ve ~ehrin en önemli
dönemi olan Roma ça~~~Ankaras~~için eldeki bilgiler yeterince kullan~lmam~~t~r.
Örne~in ~ehrin bu ça~daki genel plan~~verilmeli idi. Kitapta mabet, hamam ve
kalenin ayr~~ayr~~planlar~~verilmi~~ise de, bunlar toplu halde ~ehrin di~er roma
kal~nt~lar~~ile birlikte gösterilmelidir. Bu planda Julian sütunu, küçük hamam,
Çank~r~~caddesinde mevcudiyeti tesbit edilen di~er Roma binalar~n~n kal~nt~lar~~u,
Maltepe ile istasyon aras~nda uzanan Ankara'n~n Roma ça~~ndaki nekropolü 14,
hatta ~ehrin su tesisat~~gösterilebilirdi. Bildi~imize göre Ulus meydan~nfaki i~haru
temellerinde, halen Arkeoloji Müzesinde muhafaza edilmekte olan bir tak~m Roma
heykelleri bulunmu~~ve bunlarla ilgili mimari kal~nt~lar da tesbit edilmi~tir. Üzerinde durulsa idi bunlar hakk~nda da bilgi elde etmek ve rehberde okuyucuya
sunmak olana~~~bulunabilirdi. Heykellerde süslü bir yap~n~n ~ehrin agora, kütüphane v.b. gibi önemli bir yap~s~~olmas~~gerekir. Bilindi~i üzere "Julian sütunu"
denilen sütun ~ 93o'larda i~bankas~~ ile Maliye bakanl~~~~aras~ndaki esas yerinden
~imdiki yerine naldedilmi~tir. Böyle bir sütunun bir antik ~ehirdeki yerinin özel
önemi vard~r 15.
Erken Bizans ça~~~nekropolünün de Roma ça~~~nekropolünün bulundu~u
alanda yani istasyon çevresinde oldu~u anla~~l~yor. istasyondan Çank~r~kap~~
Roma hamam~~alan~na nakledilen fresklerle süslü erken hristiyan ça~~~hipojesi
bunun kan~t~d~r. Ankara'n~n önemli an~tlar~ndan biri olan bu hipojeden de söz
edilmesi gerekirdi. Bizans mimarisi yönünden önem ta~~yan ve yaln~z ad~~say~lmakla yetinilen Aziz Klemens kilisesinin de plan~~verilmeli idi". Bir ~ehrin haya15 Mahmut Akok, Ankara ~ehri içinde rastlanan ilkça~~
yerle~mesinden baz~~
izler ve üç ara~t~rma yeri Belleten XIX, 75, 1955 s. 309-329.
" Bugünkü Maltepe semti ismini di~er bir çok ~ehirlerde oldu~u gibi içinde
"mal" bulunan antik mezarl~k alan~~olu~undan almaktad~r. Bu bölgede bulunan
çe~itli mezar stelleri Müzede toplanm~~t~r. istasyondaki baz~~yap~lar~n temellerinde
ve son olarak da istasyon do~usundaki tren yolu alt~ndan geçen yolun geni~letilmesi
s~ras~nda (1976/1977) bir çok antik mezara rastlanm~~t~r. Ayr~ca Bk. Melanges de
l'Universite Saint-joseph XIII, 1928, lev. 117.
15 Ankara'daki pek çok temel kaz~s~, bu arada Adliye kar~~s~nda I~~klar caddesi kö~esindeki erken Bizans hamam~~buluntusu, Ulus Ishani temellerindeki buluntular ve Julian sütununun nakli ve etraf~ndaki buluntular Mahmut Akok taraf~ndan takibedilmi~tir. Kendileri bana sütun temelleri yak~n~nda küçük bir mabet
kahnt~s~~bulundu~unu ve bu mabede ait bir ante ba~l~~~n~n Augustus Mabedi kaz~~
alan~na nakledildi~ini ifade ettiler. Bu ba~l~k rehberdeki mabet foto~raf~nda görülmektedir (Res. 66). Say~n Mahmut Akok'a te~ekkür eder, ellerindeki Ankara ile
ilgili bu k~ymetli malzemeyi yak~n zamanda yay~nlamas~n~~dilerim.
16
istasyon'un bat~~ucunda bir kaç tane erken Bizans hipojesi bulunmu~~
bunlardan biri nakledilmi~tir, bk. Mahmut Akok — Necdet Pençe, Ankara istasyonunda bulunan Bizans devri mezaruun nakli, Belleten V, 20, 1941 s. 617 vd.
17 G. de Jerphanion, L'Eglise de Saint-Cld~nent a Angora, ayni yazar~n Melanges
d'Archeologie Anatolienne, Beyrouth 1928 s. 113-143, lev. 63-80.
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t~nda çok büyük önem ta~~yan su tesisat~~ anlat~lmah idi 18. Roma ça~~nda ~ehrin
yüksek tazyikli su tesisat~~vard~, bu tesisata ait ta~~borular Bizans ça~~nda özellikle
iç kalenin do~u kesimlerinde kullan~lm~~~olarak "merakl~lar" ca seyredilmektedir.
Bu tesisat anlat~lsa idi kalede kullan~lan bu delikli ta~lar~n s~rlar~~da anla~~lm~~~
olurdu. ~ehre su Elma Da~~~p~narlar~ndan geliyor, yüksek tazyik sistemine göre
ta~~borularlar Atpazar~na kadar ç~k~yor, oradan ~ehre da~~llyordu. Tesisatm kal~nt~lar~~Belediye saray~~temellerinde, Posta caddesindeki çe~itli kaz~~ i~leri s~ras~nda
görüldü.
Kitab~n hitap etti~i "merakl~" kütlesini, yaln~z ~ehirdeki mevcut an~tlar de~il,
evvelce mevcut oldu~u bilinen ve bugün ortadan kalkm~~~olan an~tlar da ilgilendirir. Bu nedenle bugün izleri ortadan kalkm~~~olan d~~~kale planda gösterilmeli,
Çank~nkap~, ~stanbul kap~s~, ~zmir kap~s~, Namazgâh kap~s~, Erzurum kap~s~, Kayseri kap~s~~v.b. gibi yerler i~aretlenmeli idi. Bu suretle eski Ankara ~ehrinin mahalle
isimleri de okuyucu için mana kazanm~~~olurdu. Bu cümleden olarak Bent deresine
isim veren bent ile son kal~nt~lar~~1945 de kald~r~lan ve haziresinde bir çok Avrupal~~
tüccarm mezar~~bulunan Etlik'teki Vank manast~nndan bahsedilmesi yerinde olurdu.
Bu manast~r~n haziresindeki Avrupal~~tüccarlar~n mezar ta~lar~~ayr~ca ~ehrin ticari
ili~kileri yönünden çok ilgi çekicidir 19.
Ankara'n~n ilk imar plan~n~~yapan Jansen'in ~ehrin 300.000 ki~ilik bir nufus
kitlesine malik olaca~~n~~dü~ündü~ü belirtiliyor ve bu planda kale çevresindeki
tarihi Ankara'n~n bütünlü~ünün bozulmamas~~öngörüldü~ü, yeni Ankara'n~n bunun
d~~~nda geli~mesi planland~~~~aç~klamyor (s. 118). Fakat rehberin de hakl~~olarak
yak~nd~~~~gibi bu güzel prensibe maalesef ba~l~~kalmmam~~, hattâ kat s~n~rlanmas~~
da bir yana b~rak~lm~~, özellikle Hacettepe Üniversitesinin muazzam yap~lar~~eski
~ehrin büyük bir k~sm~n~~yok etmi~tir. Bu alanda muhafaza edilen Karacabey,
Taceddin ve di~er cami ve mescitler Üniversitenin kampusu içinde mahallesiz ve
cemaatsiz tek ba~lar~na kalnu~lard~r. Bu noktada Ankara'n~n tarihi hüviyetine
önem verilen rehberde, bir iki ku~ak öncesine kadar devam eden ~ehrin yar~~k~rsal
hayat~na da yer verilmeli idi. Ankara Cumhuriyetimizin merkezi oldu~u ilk y~llarda etraf~~ba~larla çevrili bir ~ehir idi. Halk k~~~n ~ehirde oturur, yazm ise çevredeki ba~lara göçerdi. Yeni~ehir, Çankaya, Kavakl~dere, Dikmen, Esat, Ayranc~,
~ncesu, Cebeci, Seyran, Demirlibahçe, Etlik, Keçiören, Hac~kadm, Karacakaya
v.b. bugün olagan üstü bir h~zla büyüyen kentin mahalleleri haline gelen bu yerler
o dönemde ba~~idiler. Bu ba~lardaki evlerin bir k~sm~~Türk evi tipini gösteriyordu.
Bu evlerden bir kaç~~günümüze kadar varl~klar~n~~koruyabilmi~lerdir. Cebeci'deki
"Tuz naz~rm~n kö~kü" ad~~ile an~lan ba~~evi apartmanlar aras~na s~k~~~p günümüze
kadar gelebilmi~tir. Türk evi anlat~l~rken yak~n geçmi~teki ~ehrin bu sosyal ve ekonomik düzeni, bu yar~~k~rsal ya~am~n~n belirlenmemesi ~ehrin tarihi yönünden bir
eksildiktir. Bu ba~~evlerinin en güzel örneklerinden biri bilindi~i gibi Çankaya'da
Atatürk'ün ilk oturdu~u ba~~evidir. Kitapta yer alan ve Atatürk Müzesi haline
getirilen Alagöz köyündeki ev (s. ~~7) bu ba~~evlerine di~er bir örnek te~kil eder.
18 N. F~ratl~, Ankara'n~n ~lk Ça~daki Su tesisat~, Belleten XV, 59, 1951, S.
349-359.
la R. D. Barnett, The European Merchants in Angora, Anatolian Studies XXIV
1974 s. 135 vd.
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Rehberi haz~rl~yanlar~n bu i~e baz~~noktalarda yeteri kadar önem vermediklerini belirtmek zorunday~z. Yazarlar do~al olarak i~i yabanc~~esprisi ile ele alm~~lard~r. Örne~in, Türkiye'de "Kuduz hastal~~~" oldu~undan çoban köpeklerine
kar~~~dikkatli davrasulmas~~ ö~ütler~mektedir (S. 14). Ayr~ca fosil yataklar~~anlat~l~rken Ankara-Konya yolundan gidilen bir Ankara köyüne "bir kürt köyü olan
Dereköy" denmektedir. Atatürk'ün Ankara'sm~~anlatan bir kitapta onun fikirlerine
ayk~r~~böyle bir deyim yer almamal~~idi. Bugünkü Türkiye'de bütünü ile Atatürk
taraf~ndan yo~urulan yeni bir Türk toplumu ya~amaktad~r. Di~er bir önemli eksiklik de modern Ankara anlat~hrken Ankara'da, An~t-Kabir yap~lmcaya kadar en
önemli ulusal an~t olan Ulus Meydan~ndaki Zafer an~t~ndan bahsedilmemesidir.
Meydandaki yeri sonradan de~i~tirilen bu an~t Türk istiklalinin sembolü olmu~~bir
milli an~t olarak tarihimize geçmi~tir. Yine cumhuriyetin eseri olan Etnografya
Müzesi önündeki atl~~Atatürk heykeli, Ordu Evi önündeki Atatürk'ün askeri giysili
an~t~~ve K~z~lay'daki Güven An~t~~gibi eserlerin bir Ankara rehberinde hiç olmazsa
isimlerinin say~lmam gerekirdi. Bu rehber ayni yöntem ile Türkler taraf~ndan yaz~lsa
idi, Ankara ile hiç bir ilgisi olmayan ve sadece yabanc~lara "do~u"yu ans~tan
118 inci sayfadaki ibrik fotograf~~yerine, yukarda sayd~~~m~z an~tlardan birinin
foto~raf~~ yer al~rd~. Rehberde zaman zaman aç~klamas~~yap~lmadan "vilayet",
"kaza" gibi Türkçe deyimler kullan~lm~~t~r. Hiç Türkçe bilmeyen bir yabanc~~bu
sözcüklerin anlam~n~~nas~l çözecektir? 16-18 yüzy~l Türk eserlerini anlatan bölümün
sonunda (s. ~~~~~ ) "Bu yap~lar Prof. Oney taraf~ndan teferruatiyle anlat~hrlar" denilmektedir. Ne bu bahiste, ne de kitab~n ba~ka bir yerinde Prof. Oney'in bu konudaki yay~n~~belirtilmemi~tir 20 . Burada da görüldü~ü üzere rehberin giri~inde belirtilen "merakl~lar" için rehbere Ankara hakk~ndaki ba~l~ca yay~nlar~n bir listesit
eklenmeli idi. Ayr~ca uzmanlara de~il fakat "merakl~lar" a hitabeden bu rehbere,
okuyucular= kolayl~k sa~lanmas~~için baz~~arkeolojik terimleri aç~klayan bir "lûgatçe" eklenmesi yerinde olurdu. Benzeri kitaplarda bu gibi gereksinmeler genellikle kar~~lanmaktad~r 21.
Ankara, bu kitap ile di~er illerirnize de örnek olacak bir rehbere kavu~mu~~
olmaktad~r. Say~lan noksanlar gelecek bask~larda ta~namlanabilir. Bu giri~imi gerçekle~tiren say~n Raci Temizer'i kutlar baz~~eksiklere ra~men olumlu bir eser meydana getirmi~~olan Dr. D. French ve arkada~lar~n~n çabalar~n~n te~ekkürle kar~~lanmas~~gerekti~ini belirtmek isteriz 22 .
Dr. NEZIH FIRATLI
20 G. Oney, Ankara'da Türk devri dini ve sosyal yap~lar~, Ankara 1971.
Örne~in S. Eyice, ~stanbul, petit guide a travers les monuments byzantins et Tures,
~stanbul 1955, ve Ekrem Akurgal, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey, ~stanbul
1973 kitaplar~n~n sonuna çe~itli aç~klamalar koymu~lard~r.
21

22 Bu ele~tiri rehberin ilk bas~lan ~ngilizce asl~~ üzerinden haz~rlanm~~t~r.
Yaz~nuz tamamland~~~~s~rada (Nisan 1977) rehberin Almanca, Frans~zca ve Türkçe
çevirilerinin de yap~larak yay~nland~~~m gördük. Sayfa say~s~~ve foto~raflar~~ayni
olan bu çevirilerde önemli bir de~i~iklik veya ilave göze çarpm~yor, s. 87 de ters
bas~lm~~~olan Bizans levhas~, bu yeni üç bask~da da yine ters olarak yay~nlanm~~t~r.

