
Ankara üzerine yeni bir kaynak kitap… 
Kaynakça: http://www.baskentgazete.com.tr/ankara-uzerine-yeni-bir-kaynak-kitap-makale,54.html 

Ankara’nın dünü, bugünü, geleceği üzerine düşünürken, yazarken ikide bir elimin 
gideceği, sayfaları arasında dolaşıp duracağım yeni bir kaynak kitabım oldu. “Kültürel 
Mirasın İzinde Ankara” (*) adlı kitabı Gonca Gökalp Alpaslan ile Pelin Şahin Tekinalp 
hazırlamış. 

Kitabın içeriğine, sayfalarda karşılaştığım beni heyecanlandıran bilgilere, anılara 
değinmeden önce, dikkatimi çeken bir ayrıntı nedeniyle, bu iki akademisyenden söz 
etmek istiyorum. 

Gonca Gökalp Alpaslan, akademik olarak Doç. Dr. unvanına sahip. Dr. Nevin Önberk 
danışmanlığında hazırladığı “Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Aile” konulu teziyle yüksek 
lisansını tamamladı (1992). Doktorasını ise, Prof. Dr. Bilge Ercilasun danışmanlığında 
hazırladı: 

“Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Gelenekten Gelen Unsurlar” (1999). 

Doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nde (H.Ü.) tamamladı ama, çalışmalarını uluslararası 
boyuta taşıdı. ARIT-Türk Amerikan İlmî Araştırmalar Derneği’nin bursunu kazandı. İsveç 
Uppsala Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde konuk öğetim üyesi olarak ders verdi. Viyana 
Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde konuk araştırmacı olarak bulundu. 

1992’den bu yana, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Yeni Türk 
Edebiyatı alanında çalışıyor. 

Yayımlanmış kitapları şunlar: 

“Metinlerarası İlişkiler ve Gılgamış Destanı’nın Çağdaş Yorumları” (2007), “Tercüme-i 
Telemak”, Yusuf Kâmil Paşa (Hazırlayan: Gonca Gökalp Alpaslan, 2007), XIX. Yüzyıl 
Yazılı Anlatılarında Sözlü Kültür Etkileri (2002), Özyaşamöyküsünde Yazarın Yeniden 
Doğuşu (2016). 

Pelin Şahin Tekinalp de Doç. Dr. unvanını taşıyor. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve 
Sanat Tarihi Bölümü mezunu (1988). Yüksek lisans ve doktora programını da aynı 
bölümde tamamladı. Yüksek lisans tezi, “Duvar Resimlerinde Manzara Olgusu Üzerine 
Bir Örnekleme: Şale Köşkü” adını taşıyor. Doktora tezi ise, “Yıldız Sarayı Kompleksi 
Duvar Resimleri” üzerine… 

Lisans üstü ve doktora tezini Hacettepe’de tamamlasa da, akademik yaşama İzmir’de 
adım attı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde (1995)… Sonra, 
öğrenci olduğu Hacettepe’ye, Sanat Tarihi Bölümü’ne geldi (1997). Fakültede Avrupa ve 
Osmanlı sanat tarihi üzerine verdiği derslerin yanısıra, 19. yüzyıl Osmanlı sanatı, 
edebiyatı ve oryantalizm üzerine akademik çalışmalarını yürütüyor. Hacettepe 
Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi’nin (HÜTKAM) müdürü. Aynı 
zamanda, Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği’nin (ASTAD) başkanı. 

İki akademisyenimiz hakkında bu özet bilgileri verdikten sonra, geleyim dikkatimi çeken 
ayrıntıya. 

“Kültürel Mirasın İzinde Ankara” kitabını hazırlayan bu iki akademisyenin adı kitabın 
kapağında ve sunuş yazısında akademik unvanları anılmadan yer alıyor. 

“Niye” diye düşündüm? 

Sanırım, kitapla ilgili ilk algının daha “sıcak” olması için. 



Çünkü, akademik dil, belli bir konuda araştırma yapanların dışındaki genel okuyucu 
kitlesine sıcak gelmiyor. Okuyucu kendini, bir tür ders dinleyen öğrenci konumunda 
algılıyor. Edebiyatın yaşamı kuşatan, kucaklayan, koklayan, su veren, yeşerten ısısı 
olmuyor o dilde. Sanırım, ilk anda böyle bir algı oluşmasın istenmiş okuyucuda. 

İyi de yapılmış, çünkü, o “ders verme” dilinden uzak yazılar var kitapta. Ankara’da 
yaşamış, bu kentten anılar yüklenmiş herkesin tad alarak okuyacağı yazılar… (Belki, tam 
da bu nedenle, künyede bir dipnot da var ki, yazıların akademik sorumluluğunun 
yazarlara ait olduğunu anımsatan dipnotta aynı zamanda “yazım tercihleri”nin de 
yazarlara ait olduğu vurgulanıyor.) Elbette, Ankaralı bir anısı olmasa da, Başkenti, 
oradaki kentsel ve kültürel değişimi ve yaşam serüvenini merak edenlerin de ilgiyle 
okuyacağı araştırmalar, yazılar… Ve geleceğe bırakılan bir belge… Bir kaynak kitap. 

______________________ 

(*) “Kültürel Mirasın İzinde Ankara”, Hazırlayanlar: Gonca Gökalp Alpaslan / Pelin Şahin 
Tekinalp, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Birinci Basım: 2016, Ankara. 

 


