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Ankara Kalesi

ÖNSÖZ
Kendi tarihini, geleneğini, kaderini yaratan bir şehirden, Ankara’dan kısacık bir önsözle, küçücük
bir kitapla bahsetmek haksızlık olur. Atılım Üniversitesi olarak bu “deneme” ile 21. Yılımızı
kutladığımız bugünlerde bir yerlerden başlamamız gerektiğine inandık ve bu toplumsal görev
için kolları sıvadık.
Ankara, insanlık tarihi başlangıcından bu yana varlığını sürdüren bir kenttir. Yaşamın olduğu
her yerde tarihin de var olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak, arkeolojik kanıtlarda ya
da belgelerde Ankara tarihinin izini sürmek, bir kenarda oturup beklemenin ötesinde bir şeyler
yapmayı gerektiriyordu. Özellikle yabancı araştırmacılar, oryantalistler ve hatta misyonerler bu
kayıp tarihin peşine düşmüşken…
Sonuç olarak, Ankara tarihine sahip çıkmak, bu konuda farkındalık yaratmak ve mevcut ilgiyi
artırmak için probleme değil çözüme odaklandık. Ankara Tarihi çalışmalarının sahip olduğu
boşluklu görüntüyü tamamlamak için öncelikle mevcut bilgileri toparlayıp prehistorya
çalışmalarını bir araya getirdiğimizde nasıl bir manzara ile karşılaşılacağını görerek işe başladık.
Çünkü ancak bu şekilde işin neresinde olduğumuzu anlayabilmek mümkün olurdu.
Bu doğrultuda karşımıza şu soru çıktı:
Boşluklar tamamlanıp karanlık denilen noktalar aydınlatılabilir mi?
Bu soruya cevap verdiğimizde en azından, Ankara Tarihi çalışmak isteyen bir araştırmacının
odaklanması gereken yerleri kabaca göstermiş olacağız. Ankara’nın ilklerinin ve kilit
bilinmeyenlerinin çok fazla olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak bu noktada sabırlı
olmak zorundayız. Çünkü Ankara Kenti bir obje değil bir süreçtir. Tarihine ve kültürel varlıklarına
bütüncül bir yaklaşımla eğilmemizi bekler. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün Ankara
tarihine ve kültürel varlıklarına verdiği değer de bu incelikli ve titiz yaklaşımın bir ürünüdür
denebilir. Mustafa Kemal’in aklında çocukken okuduğu tarih kitaplarından bir Ahi Cumhuriyeti
olarak yer eden ve tarihsel deneyimleri sayesinde dünyada neler olup bittiğinin daima farkında
olan Ankara’nın milli mücadelemizin merkezi olması ve yeni devletin başkenti seçilmesi tesadüf
değildir. Bu şehrin somut bir mirası ve çok güçlü bir ruhu vardır. Atılım Üniversitesi olarak işte
bu ilhamlarla Ankara tarihinin belli ve bazen belirsiz izlerinin peşine düştük.
Çalışmamızın aynı amaca gönül verecek yol arkadaşlarımıza faydalı olması dileğiyle…

Öğr. Gör. Dr. Günseli Gümüşel
Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü
Atılım Üniversitesi
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1.BÖLÜM
Jeolojik Zamanlardan
Cumhuriyete Ankara Tarihi

Anıtkabir: Anıtkabir bugünkü adı Anıttepe olan yerde 15 bin metrekarelik
bir alanda yapıldı. Yapımında Çankırı’nın açık sarı ve gri travertenleri
kullanıldı.
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JEOLOJİK
ZAMANLARDA
ANKARA

ANKARA İLİ JEOLOJİ HARİTASI

ANKARA VE ÇEVRESİ
UZUN YILLAR ÖNCE
BİR DENİZDİ

Ankara ve çevresinin en yaşlı jeolojik oluşumları günümüzden 545-251,4 milyon yıl öncesi olan
Paleozoik Döneme ( Birinci Çağ ) aittir. Bu dönemle ilişkilendirilen pek çok fosil bulunmuştur.
Ankara’nın kuzeyinde bulunan fosiller ise Mezozoik Dönemin ( İkinci Çağ 251,4-65,5 milyon yıl önce ) ilk
dönemi olan Trias’tan kalmadır. Yani günümüzden 251,4 milyon yıl önce başlayıp 205,1 milyon yıla kadar
süren bir jeolojik dönemden…
Mezozoik Dönem boyunca var olan Paleotetis Denizi, sıkışma kuvvetlerinin etkisiyle kaybolur ve 40
milyon yıl sonra Liyas Döneminde denizde yaşayan ve yumuşakça sınıfından olan omurgasız, dev
boyutlu Ammonoid ortaya çıkar.

Ammonoid Fosili
Mürekkep balığının atası olan Ammonoid fosili
Ankara’nın Keçiören İlçesinin Bağlum Beldesi,
Kösnelik köyünde bulunur. Lytoceras adı verilen
bu canlının 65 milyon yıl önce soyu tükenmiştir.
Bu fosil Tabiat Tarihi Müzesinde sergilenmektedir.
Ayrıca müzede bu fosilin yanında ammonoid
çeşitlerini içeren kırmızı renkli kireçtaşları da yer
alır.
Ammonoid fosilinin yanısıra Kızılcahamam’daki
Beşkonak ile Güvenç’deki deniz hayvanları fosilleri,
Ankara ve çevresinin uzun yıllar önce bir deniz
olduğunu gösterir.
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Beşkonak ve Güvenç’de Bulunan
Hayvan Fosilleri
Kazan’ın Güvenç mevkiinden bol miktarda
elde edilen, Üçüncü Jeolojik Döneme ait deniz
kabuklularının (istiridye, midye, deniz yıldızı, deniz
kestanesi ve deniz minarelleri gibi) fosilleri de bu
savı destekler niteliktedir.
Kuaterner olarak da adlandırılan Dördüncü
Jeolojik Dönemde (Antropozoik/İnsan Çağı)
ise ilk insan ortaya çıkmıştır. Bu zaman dilimi
Pleistosen ve Holosen diye iki alt birime ayrılır ve
ilk insanların yaşadığı Paleolitik Çağ, Pleistosen
Evrededir. Paleolitik Çağın kapanmasıyla halen
içinde yaşadığımız Holosen Evre başlar. Holosen
Evrede günümüz iklim koşulları hüküm sürerken
Pleistosen’de dünyanın çoğu kesiminde dört büyük
buzullaşma ve üç buzul evre vardır. Anadolu ve
merkezindeki Ankara, bu buzullaşmanın uzağında
olup insanın yaşaması için uygun iklim koşullarına,
verimli topraklara, zengin bitkisel ve hayvansal
besinlere sahipti.
Paleolitik Çağ ile başlayan insanlık tarihinden
önceki Senozoik Dönemin (Üçüncü Çağ) en uzun
evresi olan Miyosen Döneminde (23,8-5.32 milyon
yıl öncesi) Ankara’nın kuzey ve kuzeybatı tarafında
yaşamış fakat günümüzde yok olmuş memeli
hayvan türlerinin (zürafa, fil, gergedan, maymun
ve dev kara kaplumbağaları gibi) Ankara Kazan’da,
Sinaptepe’de görülür.

Sinap Formasyonu adı
verilen ve 1989 yılından
itibaren uluslararası
bir proje kapsamında
yapılan çalışmalarda,
Ankara ilçelerinde (Kazan,
Kızılcahamam, Çubuk,
Ayaş, Beypazarı, Elmadağ,
Yenimahalle ve Keçiören)
yüzden fazla fosil yatağı
bulunmuştur.

Ankara ve İlçelerinde
Bulunan Fosil
Yataklarından Örnekler
Bu fosil yatakları her üç kıtada
(Asya, Afrika ve Avrupa) yok
olmuş hayvan ve bitki türlerinin
en zengin örneklerini gösterir.

Çamlıdere’deki Ağaç
Fosil Ormanı
Bu fosil yatakları her üç kıtada (Asya, Afrika
ve Avrupa) yok olmuş hayvan ve bitki
türlerinin en zengin örneklerini gösterir.
Yine Miyosen Döneminin başlangıcında
(23,8-15,0 milyon yıl öncesi) Çamlıdere
Pelitçik Yahşiyan Köyü silisleşmiş
(taşlaşmış) “ağaç fosil ormanı” adı altında
çam ve meşe ağaçlarının bulunduğu karışık
bir ormanın fosil kalıntıları mevcuttur.
Çamlıdere-Kızılcahamam arasında kalan ve
“Galatya Masifi” olarak adlandırılan bölge
jeopark olarak düzenlenmektedir.

Çamlıdere Pelitçik Yahşiyan
Köyü

Yine Miyosen Dönemde, Ankara ormanlarında yaşayan ve
“Ankara Maymunu” adı verilen, Anadolu’da insan karakterli
ilk fosil primatın kalıntıları, 1955-1957 yılları arasında,
Fikret Ozansoy tarafından, Ankara’da bulunur. Bu fosile
“Ankarapithecus Meteai Ozansoy” (Ankara Maymunu)
adı verilir. Bu fosilin önemi goril, orangutan, şempanze
gibi kuyruksuz maymunların özelliklerini tek bir örnekte
toplamasıdır.

Ankara Maymununun, evrim sürecinde ilk insana
benzeyen canlının, ortak atası olduğu öne sürülür.
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ANKARA’NIN
KURULUŞU
VE ADI
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Aşağıdaki anlatılar ve yakıştırmalar Ankara şehrinin eskiliğine ve
önemine dair ipucu vermiş olsalar da hiçbiri eksiksiz biçimde
tatmin edici değildir çünkü genel yargıya göre Galatlar’dan önce
Ankara tarihi oldukça karanlıktır.
SENARYO 1
İ.Ö. 3. yüzyılda yaşamış olan Aphrodisiaslı
Apollonios’a göre Ankara’yı Galatların Tektosaglar
boyu kurdu. Ptolemaioslara (Mısırlılara) karşı
yürüttükleri deniz savaşlarında Pontuslular’ın
müttefiki olan Tektosaglar, düşman gemilerinin
çapalarını zapt ederek zaferde büyük pay sahibi
oldular. Bu zafere karşılık Galatlara şehir kurmak ve
bu şehri gemi çapası olarak adlandırma konusunda
izin verildi. Ankara (gemi çapası) adı buradan gelir.

SENARYO 2

SENARYO 3

Ankara adının Ankyra, Engürü ve Angora
sözcüklerinin değişime uğraması ile ortaya
çıktığı sanılıyor.

MS 2. yüzyılın sonlarında yaşamış Lidyalı gezgin
ve coğrafyacı Pausanias’ın anlatılarına göre şehir
Galatlar tarafından kurulmamış olup zapt edilmiş
eski bir Phrygia şehridir. Şehre adını veren çapa da
Phrygia Kralı Midas tarafından icat edilmiştir.

Galatların, Mısır gemilerinden ele geçirdikleri
çapaların ardından Ankyra, İran dili olan Farsça
üzüm anlamındaki Engürü, farklı dillerde
Ankuva ve Angora yazılışı Türkçe’ye Ankara
olarak geçmiştir.
Diğer taraftan Ankara adının eski bir Anadolu
dilinden geldiğine ilişkin düşünceler de vardır.

SENARYO 4
Ankara adı Ethnica adlı önemli bir coğrafya
sözlüğünün yazarı Bizanslı Stephanus’un yazdığı
gibi adını gemi çapasından almış değildir.
Ayrıca şehir ilk kez Galatlar tarafından da iskân
edilmemiştir. Ankara, Makedonya Kralı II. Pilip
oğlu İskender’in Anadolu’yu istilası sırasında
yani Galatlar’dan 55 yıl önce aynı adla bilinen bir
yerleşim merkezidir.

Ankara Hititler zamanında
bir yerleşim merkezi olarak kullanılmıştır.
Çok Eski Bir Anadolu Tanrısı: Men
SENARYO 6
Ankara’nın kuruluş
tarihi Hititler’den
öncesine dayanır. Bu
görüşe göre şehrin adı
Hint-Avrupa dillerinin
etimolojisinden yola
çıkılarak “kıvrıntı,
çengel ya da kıvrılmış
kol” anlamına gelen ank
köküne bağlıdır.

Yine aynı görüş bunu Kale ile Ankara çayının oluşturduğu doğal durumla
ilişkilendirilebileceği gibi kıvrılmış kol anlamına vurgu yaparak bunun
Tanrı Men’in omuzlarındaki “hilal”e bağlanabileceğini iddia eder. Men ise
Hititler’den önce olan çok eski bir Anadolu tanrısıdır.

SENARYO 7
Evliya Çelebi ise Ankara’nın
kökeni hakkında şunları söyler:
“İbtida banisi Kayser-i Rum’dur.
Niçe mülukden müluke intikal
etmişdir.”
Evliya Çelebi, seyahatnamesinde
Ankara için “Engürü” adını kullanır.
Yerli halk kente “Angara” adını
verir. Çelebi’ye göre bunun
sebebi kalenin halka angarya ile
yaptırılmasıdır.

SENARYO 8
Bir efsaneye göre Nuhun Gemisinin çapası Büyük Tufanda buraya
düşer ve daha sonra çapanın bulunduğu yere Ankara kurulur.
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SENARYO 9

Diğerleri…

Atatürk’ün de katıldığı bilinen bir görüşe göre Ankara kenti
adını Sibirya’daki Angara nehrinden alır.

Angara Nehri’nin kıyısında da “Angarsk” kenti bulunmaktadır.

Bizans kaynaklarında kentin adı
“Ankagra”dır. Batılı kaynaklarda ise
“Aghuridha” ve “Angouri” olarak geçer.
Ankara tarih boyunca “Angora, Angorah,
Angoran, Angori, Ankas, Ankos, Ancus,
Ankur, Ankura, Ankuria, Ancyrea, Ankariya,
Angkur, Angare, Ancras, Engurau, Enguri,
Engüriye, Ungüri, Unguriye…” gibi ses
düzeni birbirine yakın isimler almıştır.
Tüm bu adların Latince “Anchora”
(demir), “Engür” ve kalenin “Angarya” ile
yapılmasından türediği düşünülebilir.
Ankara, Arrianos ve Curtius Rufus’tan
başka hiçbir Eskiçağ yazarının doğrudan
ilgi alanına girmemiştir. “Galatlar’dan
önce Ankara tarihi karanlıktır” yargısı
buradan gelir.

Özetle…
Ankara’nın Hititler zamanında bir yerleşim merkezi olarak kullanılmış olduğu
şeklindeki varsayımlar temelsiz sayılabilir. Çünkü buluntu yoktur.
Phrygia Krallığının yıkılmış olduğu tarihten İskender’in Ankara’ya gelmiş olduğu
tarihe kadar yaklaşık 350 yıl Ankara’nın siyasi tarihinden söz edemiyoruz.
İskender’in ölümünden sonra Ankara tarihi konusunda antik kaynaklar
sessizdir. Bu durum Ankara tarihini bulanıklaştıran etkenlerdendir.
Ankara kurulmuş olduğu tarihten itibaren kesintisiz ve önemli bir yerleşim
merkezi olmuştur. En azından Galatlar’ın iskânından sonra çok nüfuslu bir
yerleşim yeri haline gelmiştir.

Ancak…
Verilen bilgiler şehrin ne zaman ve kimler tarafından
kurulduğunu netleşmemiş, yapılan kazılarda ortaya
çıkan yeni bulgulara rağmen Ankara’nın prehistoryasına
gereken önem gösterilmemiştir. Örneğin, İ.Ö.1. binin
ilk yarısında kurulduğu kabul edilen Ankara şehrinde,
kalede bulunan bir neolitik balta şehrin 8. binyıldan 5.
binyıla uzanan bir çağı yaşadığının ipuçlarını verir.
1930-1940 yılları arası istisna olmak üzere Ankara
çevresinde tarih öncesi araştırmaları çok sınırlıdır.
Yüzey araştırmaları da yapılmamış olsa bu konu tam
anlamıyla karanlık kalırdı.
Yapılacak prehistorya ve İlkçağ çalışmaları kesin olarak
bilindiği düşünülenlerin dışındaki bilgileri gün ışığına
çıkaracaktır.

Gordion
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HRISTIYAN ANKARA VE
BIZANS DÖNEMI
(4.-6. YÜZYILLAR)
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Alicin Manastırı

Ankara, tarihçiler tarafından Üçüncü Yüzyıl Krizi
olarak bilinen döneme son veren Roma imparatoru
olarak tanımlanan Diocletianus zamanında (M.S.
284-305) askeri ve ekonomik açıdan önemini
korur. Kent yönetimi yeniden yapılandırılır:
tetrarch-çoklu yönetim gelir.
Yol çalışmalarına ağırlık verilir. Bizans’ın yol ağı da
Roma’nın devamı gibi oluşturulur. Surlar ve kamu
binaları yenilenir. Dokumacılık ve ticaret iyice
gelişir.

M.S. 305-306’da Hristiyanlık yayılmaya başlar. Din,
M.S. 313 yılında imzalanan “Milano Fermanı” ile
ise resmiyet kazanır. 4. Yüzyılın ortalarına doğru
Hristiyanlığın iyice yayılmasıyla Ankara dini bir
merkez olma özelliği kazanır.
Ankara M.S. 314 ve M.S. 358’de Ankara Konsili
Başkanlığı’nda Saint Synode adıyla kurulan
Hristiyanlık meclisinin önemli dini kararları
almasında rol oynar ve mezhep çatışmalarının
çözülmesine katkı sağlar.
Ayrıca Hristiyanlar Kudüs’e hacı olmaya giderken
Ankara’dan geçerler. Böylece Ankara Bizans’ın
büyük bir dini merkezi olmasının yanı sıra Galatya
Başpiskoposluğu’nun da merkezi durumuna gelir.

Alicin Manastırı

Din adamları ve günümüze kadar gelemeyen
birçok dini yapı (katedral, kilise, şapel ve manastır
gibi) Ankara’nın dinsel açıdan önemini ortaya
koyar.

Birçok azizin ve onların mezarlarının bulunduğu Ankara, manastırlarıyla da ünlüydü. Bu anlamda
Hristiyanlığın kurumsallaşmasında Ankara’nın tarihte oynadığı rol yadsınamaz.
Konstantinopolis kentinin ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun “Büyük” lakabıyla anılan kurucusu ve
Hristiyanlığı kabul eden ilk Roma imparatoru olan Büyük Constantinus (I. Constantinus) ve onun
en büyük oğlu II. Constantinus (M.S. 337-361) Dönemlerinde Ankara, huzurlu ve güvenli bir kent
görünümündedir.
Konstantin Hanedanına mensup Roma İmparatoru Julianus’un (M.S. 361-363) Perslerle savaşmak için
Ankara’ya uğraması anısına “Julianus Sütunu” adı verilen bir anıt dikilir.

Julianus Sütunu

Vali Maximinus zamanında (M.S. 362-364) Ankara
eski parlak günlerine döner. Başta çeşme ve
“nymphaeum”lar olmak üzere çok sayıda yapıyla
donatılır. Eğitim ve öğretime özel önem verilerek
öğretmenlerin en iyi yurttaşlar arasından seçilmesi
sağlanır. Okullarda hitabet sanatında önemli
kişilerin yetiştirilmesine çalışılır. Bu dönemde
Ankara’da refah artar. Kent kültürel açıdan
Galatya’nın merkezi konumuna yükselir. Kentte
üstün nitelikli, Pagan, elit bir sınıf vardır.
Paganlarla, Hristiyanların birlikte yaşamaları kente
ayrı bir zenginlik katar.
Julianus ve Vali Maximus’tan sonra, Julianus’un
Sasani Seferi sırasında ölümü üzerine, ordu
tarafından 26 Haziran 363’te Roma imparatoru
seçilmiş bir asker olan Iovianus, imparatorluğu

yönetir ve M.S. 364 yılında Komutan Valentinianus
devleti ikiye bölerek Batı Roma’yı kendisine, Doğu
Roma’yı (Bizans) kardeşi Valensius’a (M.S. 364378) bağlar. Valensius Döneminde taht kavgaları
sebebiyle çıkan iç savaştan dolayı Ankara büyük bir
askeri merkez haline gelir.
Büyük Theodosius olarak da bilinen I. Theodosius
(M.S. 379-395) zamanında Hristiyanlık tekrar
yayılmaya başlar. Bu arada Galatya, Galatia
Salutaris (merkezi Pessinus) ve Galatia Prima
(merkezi Ankyra) olmak üzere ikiye ayrılır.
Doğu Roma İmparatoru Arcadius (M.S. 395-408)
Döneminde İstanbul Bizans’ın merkezi, Ankara
ise dinlenme ve tatil yeri olur. Yazları imparatorluk
Ankara’dan yönetilir. Ankara bir çeşit yazlık başkent
gibi görev yapar.
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Bu dönemde Ankara, çağın en önemli spor ve eğlence etkinliği sayılan gladyatör oyunlarının ve av
şenliklerinin günlerce sürdüğü ve görkemlice yapıldığı bir kent olur.
Ankara dokuma ticaretinin merkezi de olunca Galatyalı tüccarların ünü artar.
M.S. 386’dan itibaren Frigya’ya (Phrygia) yerleşen kabilelerden Isauria, Gruthung ve Ostrogotlar bölgede
karışıklıklar çıkarır.
M.S. 5. yüzyılın ilk yarısından itibaren Ankara, tam anlamıyla bir Hristiyan kenti olur. Kurumsallaşan
kilise örgütü, merkezi Ankyra’da olan “Galatya I” denilen bölgede ve merkezi Pessinus olan “Galatya II”
olarak adlandırılan bölgede birer metropolitlik kurar.

Merkezi Ankyra olan Galatya I ve II
M.S. 4-7. yüzyıllar arasında Ankara’da çok zengin bir üst sınıf vardır. Etiyokuşu, Yalıncak gibi yerlerde
büyük toprak sahiplerinin çiftlikleri ve malikaneleri bulunur.
Ankara’nın sosyolojik durumuna biraz daha değinildiğinde M.S. 452 yılında, Ankyra’da etkisini gösteren
büyük kıtlık ve veba salgınının, tıp biliminin kentteki gelişmişliği sayesinde atlatıldığı görülür.
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M.S. 527-565 İmparator Iustinianos Döneminde çıkan isyanları önleyemeyen Galatya valisinin rütbesi
magistrate denilen ve yalnızca idari yetkileri olan bir düzeye indirilir. Yine bu dönemde Ankyra,
Vandallar’ın son kralı Gelimer’in sürgüne gönderildiği kent olur. M.S. 542 yılındaki büyük veba salgını
önemli bir nüfus kaybına yol açar. İmparatorluk tüm bu olumsuzlukların üstüne bir de Sasanilerin,
Arapların ve Avarların sürekli saldırılarına maruz kalır. Bu saldırılardan Ankyra da payını alır.
M.S. 476’dan itibaren Batı Roma İmparatorluğu sona erince, Doğu Roma İmparatorluğu yalnız kalacaktır.

Augustus Tapınağı | Aderoy
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SELÇUKLU DÖNEMİNDE
ANKARA
(9.-13. YÜZYILLAR)
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Sultan Alparslan Heykeli | Muş

Selçuklu Sultanı Alparslan’ın 1071 yılında,
Malazgirt’te, Bizans İmparatoru Romanes
Diogenes’i yenmesinden sonra, 1073 yılında
Ankara ilk kez Türkler tarafından alınır ama bu
egemenlik uzun sürmez. Normandiyalı Orsel de
Boullion, Ankara’yı bir süre sonra Türkler’den geri
alır.
Kısa bir süre sonra ise Türkmenlerden İnal Bey,
Ankara’yı tekrar alır ve 1077’de Bizans İmparatoru
VII. Michael Ducas ile sınırlar için anlaşır.
Bizanslıların iyice zayıflamasıyla kırsalda güçlenen
Türkmenler, Danişmendlilerin üçüncü hükümdarı
ve Haçlı seferlerindeki mücadelesi ile tanınan
Danişmend Beyi Gümüştekin Gazi’nin büyük oğlu
Emir Gazi komutasında 1081’de Ankara’ya girerler.
Böylece Ankara ve çevresi Hükümdar Melik Ahmed
Danişmend’in yönetimine geçer. İlk kentli Türkler
askerlerdir. Zamanla kentin zengin ve nüfuzlu
ailelerini bu kesim oluşturur. Bu dönemde Ankara
Bizanslılar, Danişmendliler ve Selçuklular arasında
birkaç kez el değiştirir. 12. yüzyıl sonlarına doğru
ise Ankara’daki Hristiyan sayısı iyiden iyiye azalır.
Ankara 1127’de Danişmend Beyi Emir Gazi ve daha

sonra Mehmed Gazi; onun ölümüyle de 1143’de
Selçuklu Sultanı Rükneddin I. Mes’ud tarafından
yönetilir. Bu dönemlerden sonra Ankara ve
çevresinde aile içi taht kavgaları, Bizansla savaş ve
ayaklanmalar ile birçok karışıklıklar yaşanır.
Tarihçi Speros Vryonis’in belirttiğine göre,
1180’lerde “Sahte Aleksios” adı verilen
ayaklanmalarda Ankara’nın kuzeyindeki kalelerde
yaşayan Hristiyanlar Bizanslılara karşı ayaklanırlar.
Trabzon İmparatoru III. Aleksios Komnenos
kalelerin zapt edilmesi üzerine ayaklanan
Hristiyanların üzerine yürüdüyse de başarılı
olamaz. Ankara’nın Türkmen emiri ise bu olaydan
yararlanarak hem sınırlarını genişletir hem de yeni
Türk yerleşimcileri getirir.
1190’da Türkiye Selçuklu Devletinin Sultanı II.
Kılıçarslan ölmeden önce ülkesini 11 oğlu arasında
paylaştırır ve Ankara Muhiddin Mesud’un payına
düşer.

Ankara’nın İlk Camisi:
Alaaddin Camii
Ankara Meliki Muhiddin
Mes’ud, Şah Mesud
zamanında Ankara bir kültür
ve sanat kenti olur. Kentteki
ilk Selçuklu sikkesi yine bu
dönemde bastırılır.

Ankara’da Bastırılan İlk
Selçuklu Sikkesi
Selçuklular Döneminde özellikle 1220-1237 yılları
arasında Alaaddin Keykubat’ın hükümdarlığı sırasında
Ankara parlak günler yaşar. Kent, askeri ve ekonomik
yönden yeniden canlanır. Kale onarılır, günümüze
kadar gelen önemli eserler bırakılır.
Konya, Kayseri ve Sivas gibi anayollar üzerindeki
kentlere daha fazla önem veren Selçuklular, Ankara’nın
bir uç kenti olarak gelişmesinin yolunu açarlar.

Alaaddin Keykubat Heykeli | Alanya, Antalya
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Angora Keçisi
Yine bu zamanlarda tiftik keçisinin
(Angora Keçisi) yününden dokunan
ünlü sof kumaşları (Padişah Kumaşı)
Bizans ve Avrupa’ya ihraç edilir.

Ankara

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat, 1237’de oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından
öldürülünce Anadolu’da kargaşa yeniden başlar.
13. Yüzyıldan itibaren Moğolların ve İlhanlıların saldırıları yüzünden tüm Selçuklu kentleri gibi
Ankara da çok zarar görür. 14. Yüzyıldan itibaren ise Ankara ve çevresinin (özellikle kuzey köylerinin)
çok büyük ölçüde Türkmenleştiği görülür. Sadece Ankara kalesinde oturanlar çoğunlukla Hristiyandır. Bu
durum Osmanlı Dönemine kadar devam eder.

Ankara | P. de Tournefort
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Ankara Kalesi

14.-15. YÜZYILLARDA
ANKARA

MOĞOLLAR, İLHANLILAR,
ERATNALILAR VE AHİ CUMHURİYETİ
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14. Yüzyıl Anadolu’da siyasal ve ekonomik ilişkilerin en kötü olduğu dönemdir. Bu yüzyılın başında
yaşanan kuraklık, açlık, yoksulluk ve göç Ankara’yı da etkiler. Ayrıca Mısır, Bizans ve Suriye’nin çökmesi
üzerine yol ağı değişir, bunun sonucunda ticaret geriler.
1304’te Ankara tamamen Moğollar’ın idaresine girer. Ticaret yollarının ve ticaret hayatının biraz olsun
hareketlendiği bu dönemde, vergi sistemi ilk kez “kent” ve “kırsal” olarak ayrı ayrı düzenlenir.
1308-1341 yılları arasında İlhanlılar yönetimi ele alır. Ankara atanan valiler aracılığıyla yönetilir.

Moğollar

İlhanlılar

Daha sonra Ankara’nın yönetimi konusunda Karamanoğulları, Eratnalılar ve Moğol Beyleri arasında
büyük siyasi mücadeleler yaşanır. Son derece karmaşık ilişkiler yürütülür. Aynı dönemde Orta Asya’nın
Buhara, Semerkant, Taşkent gibi büyük kentlerindeki Türk esnaf ve zanaatkarlar, Moğol Hükümdarı
Cengiz’den kaçarak Selçuklu’ya sığınır ve ahi örgütlerini kurar.
Bu Türk göçü Anadolu’ya özellikle de ticari önemi olan Ankara’ya olur.
Ankara’daki askeri otoritenin zayıflamasını fırsat bilen Ahiler yönetimde rol almaya başlar. Sonunda Ahi
beyleri, Moğollar’ın denetiminde yönetimi de ele alır ve belediye başkanı veya emir gibi kentte görev
yaparlar.
Büyük Önder Atatürk’e göre “Fütüvvetname” denilen bir çeşit anayasaları da bulunan ve tarihe
“Ankara’nın ilk ve tek kent cumhuriyeti deneyimi” olarak geçen Ahi yönetimine, 1924 yılında, Gazeteci
Yunus Nadi’ye verdiği bir mülakatta da dikkati çeker ve şu sözleri söyler:

“Ben Ankara’yı coğrafya kitabından ziyade tarihten öğrendim
ve cumhuriyet merkezi olarak öğrendim. Hakikaten Selçuklu
idaresinin bölünmesi üzerine Anadolu’da teşekkül eden küçük
hükümetlerin isimlerini okurken bir ‘Ankara Cumhuriyeti’
görmüştüm.
Tarih sahifelerinin bana bir cumhuriyet merkezi olarak tanıttığı
Ankara’ya ilk defa geldiğim gün gördüm ki, aradan geçen asırlara
rağmen Ankara’da hala o cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor…”

View of Ankara. | Paul Lucas
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Bir çeşit lonca örgütü olan ve en güçlü
merkezi Ankara olarak bilinen Ahilerin
Döneminde ticaret çok gelişir. Sofçuluk ve
dericilik Ankara’ya özgü meslekler olarak önem
kazanır. Ahilik yine bu dönemde kurumlaşır.
Ahiler yerleşik düzene ve kentleşmeye geçişi
hızlandırırlar. Ticarete mesleki ve ahlaki kurallar
getirirler.
Ankara’da 14-15. yüzyıllarda yapılan Ahi
eserlerinin en bilinenleri, Ahi Şerafeddin Camii
ve Türbesi ile Hacı İvaz Mescididir.

Ahi Şerafeddin Camii

Hacı İvaz Mescidi

Augustus Tapınağı (iç görünüş) | Préaux, S. Cholet

42

Hacıbayram Camii | Charles Texier, Lemaitre

OSMANLI
İMPARATORLUĞU
DÖNEMİNDE ANKARA
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Akköprü

1354 YILI

1362 YILI

Ankara, Anadolu vali vekilliğini sürdüren Eratna
Bey’in ölümü üzerine çıkan karışıklıktan yararlanan
Osmanlılar’dan devletin kurucusu Osman Bey’in
oğlu ve İkinci Osmanlı Padişahı Orhan Gazi’nin
oğlu Süleyman Paşa tarafından geçici olarak
“görevli özerklik” verilerek Osmanlı Devletine
bağlanır.

Ankara, Osmanlı Devletinin üçüncü padişahı
I. Murad Hüdavendigar (1362-1389) tarafından
Ahiler’den anlaşmayla savaşsız bir biçimde ve
kesin olarak alınır. Kentte Ortodoks sayısında
önemli bir azalma olmasına rağmen 15. yüzyıl
sonlarına kadar Ankara metropolitlik seviyesini
korur. Osmanlılar duruma hakim olsalar da Ahilik ve
Ahiler, Ankara’daki önemini sürdürmeye devam eder.

1375 YILI
Ankara’daki ilk Osmanlı eseri I. Murad tarafından
Lacır Bin Muhammed’e yaptırılan Çankırıkapı
Köprüsüdür. Günümüze kadar gelemeyen bu
eserin Arapça kitabesi Etnoğrafya Müzesinde
görülebilir.

Etnoğrafya Müzesi

Çankırıkapı Köprüsü

1402 YILI
Anadolu’yu istila eden Maveraünnehirli, Türk
kökenli veya Türkleşmiş Moğol komutan
ve hükümdar Timurlenk, Sırbistan Prensliği
tarafından desteklenen Dördüncü Osmanlı
Padişahı Sultan Yıldırım Bayezid’ı (1389-1402)
28 Temmuz 1402 yılında, Çubuk ovasında
yapılan Ankara Savaşında yener.
Timurlenk çoğu kaynakta bir Türk hükümdarı
olarak anılır.
Savaş sonunda Sultan Yıldırım Bayezid, Ankara
Kalesinde bir süre hapis kalır. Bayezid’ın 1403’te
ölümü ve Timurlenk’in çekilmesi üzerine
şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanır ve
Fetret Devri denen iktidar boşluğu oluşur.

1403-1411 YILLARI
Oluşan iktidar boşluğunu fırsat bilen Türkmen Beylikleri yeniden hareketlenip kentin yönetimini değişik
zamanlarda ele geçirseler de 1411 yılında Beşinci Osmanlı Padişahı Mehmed Çelebi (I. Mehmed)
Ankara’yı yeniden alarak bu duruma son verir.

1421 YILI
Bu arada İsfendiyaroğlu Kasım Bey (Candaraoğulları), Mehmet Çelebi’nin babasıyla yaptığı bir anlaşmaya
dayanarak Ankara’yı ister ve bir süre kentte hüküm sürer. Ancak Mehmed Çelebi’nin oğlu Beşinci
Osmanlı Padişahı II. Murad tahta geçer ve İsfendiyaroğulları’nı 1421’de Ankara’dan çıkarır.
Bundan sonra Ankara hem askeri hem de ticari açıdan önemli bir hale gelir. Kentteki dinsel yapılar,
mahalle sayısı ve nüfus artar.

1442 YILI

Karacabey Külliyesi

Altıncı Osmanlı Padişahı
II. Murad, Balkan Seferine
çıkarken Karamanoğulları
Ankara’da büyük bir yıkım
yaparlar.
II. Murad Döneminde
yapılan eserlerin en
önemlileri Karacabey
Külliyesi (1440) ve
Yeğenbey Camisidir
(1438-1439).
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1451 YILI
II. Murad’ın ölümüyle yerine oğlu yedinci Osmanlı Padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) geçer ve
Ankara’yı merkez seçerek Anadolu’daki Osmanlı bütünlüğünü sağlamaya çalışır.
Fatih Sultan Mehmed zamanında kente kazandırılan eserlerin en ünlüleri Mahmut Paşa Bedesteni ve
Kurşunlu Handır.

Mahmud Paşa Bedesteni

Kurşunlu Han

1461 YILI
Fatih Sultan Mehmed, Trabzon Seferine çıkmadan önce Anadolu’daki birlikleriyle Ankara’da toplanır.

1469-1470 YILLARI
Türkiye Selçuklu Devletinin ardından kurulan Karaman merkezli bir beylik Karamanoğulları, Osmanlılara
karşı yaptığı seferlerde Ankara ve çevresinde tahribata sebep olur.

1473 YILI
14. Yüzyılda Oğuz Türkleri’nin kurmuş olduğu bir devlet olan Akkoyunlular’ın egemenliğine son verilir.
1476 YILI
Karamanoğulları’nın egemenliğine son
verilir.

“Bir Ankara Manzarası”
Böylece Ankara aşağıdaki iki olay dışında 16. yüzyılda, Osmanlı yönetimindeki Anadolu’da, Yavuz Sultan
Selim Döneminde başlayan Celali isyanlarına kadar sakin bir Osmanlı kenti olma özelliği taşır.
1) Ankara halkı, Fatih’in oğlu II. Bayezid’ın (1481-1512) hükümdarlığını reddeden Kahire’deki kardeşi Cem
Sultan’ı destekler. 1482 Yılında Ankara’yı kuşatan Cem Sultan ve Karamanoğlu Kasım Bey, II. Bayezid’in
ordusuyla gelmesi üzerine geri çekilirler.
2) 16. Yüzyılda Şehzade Selim
ile küçük kardeşi Bayezid’in
kavgasında yine muhalif
taraf tutarak Bayezid’e
destek verirler.
Bu iki olaydan
sonra Osmanlı
İmparatorluğu’nun
onuncu Padişahı Kanuni
Sultan Süleyman, devletin
yanında yer almadığı
gerekçesiyle Ankara’yı
cezalandırır. Eyalet sistemi
kurulurken Anadolu
eyaletinin merkezi olan
Ankara, eyalet merkezi
Kütahya’ya nakledilince
“sancak merkezi”
konumuna getirilir.
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16. Yüzyıl başlarında Ankara, Başkent Bursa’dan
sonra Anadolu’nun en büyük kentidir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun 15. ve 16. yüzyıla
denk gelen yükselme döneminde, güvenli ticaret
ve birinci derece yolların üzerinde olan kentte
belirgin bir gelişme sağlanır. Kentin nüfusu ve
mahalle sayısı artar.
Tiftik keçisinin kılından üretilen, çok kaliteli bir kumaş olan sofun ticareti Ankara’ya değer kazandırır.
Kente gelecek tüccarlar için çok sayıda han yaptırılır. Sof ticareti sebebi ile olarak İngilizler, Fransızlar ve
Hollandalılar’ın kentte ticaret temsilcilikleri bulunur.
16. Yüzyılda Ankara’da 1000 kadar sof tezgahı ve bu işle ilgilenen 10000 kadar insan vardır.
Ankara, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar sof dokumacılığı konusunda dünyada tekel oluşturur.

1520-1566 YILLARI

1651 YILI

Batıda Muhteşem Süleyman olarak anılan Kanuni Sultan Süleyman’ın en görkemli döneminde
Anadolu’da huzur yoktur. Merkezi idarenin üretim
ve tüketime çok karışması, ekonomik düzenin
bozulması, adaletsizlik ve ahlaki çöküntü üzerine
eşkıyalık ortaya çıkar. Ağır vergiler nedeniyle çıkan
Celali İsyanları da Ankara’ya büyük zarar verir.
Bunun yanı sıra medrese öğrencilerinin çıkardığı
suhte (sofu) isyanları da Ankara’da çok yaygındır.
16. Yüzyılın sonlarında suhtelerin yerini çeteleşen
kaçak köylüler alır.

17. Yüzyılda yaşamış bir Osmanlı askeri ve isyancı
lideri olan Abaza Hasan Paşa, Türkmen aşiretleri
ağalığı elinden alınınca, Sivas Beylerbeyi İpşir Paşa
ile isyan ederek İstanbul üzerine yürürken Ankara’ya gelir.

1603 YILI

1668 YILI

Celali Karakaş Ahmed, Ankara’ya büyük zarar veren
yağmacılık hareketini gerçekleştirir. Bu sırada
çıkarılan yangın da Ankara’nın bilinen ilk büyük
yangını olarak tarihe geçer.

12 Ağustos 1668 tarihinden itibaren 3 gün süren
depremlerden sonra 17 Ağustos 1668’de 8,0 büyüklüğünde bir deprem Ankara’da felakete neden olur.
Ankara Kalesini koruyan askerler dışında tüm kent
boşaltılır.

1604-1607 YILLARI
Bu büyük zararlar karşısında Celaliler’den korunmak için kenti tamamen çevreleyen bir dış sur inşa
edilir.

1623 YILI
Osmanlı paşalarından, Erzurum Beylerbeyi Abaza
Mehmed Paşa, Genç Osman’ı desteklemek amacıyla İstanbul’a saldırmaya giderken Ankara’yı da 6
ay kuşatır ancak başarı elde edemez.

1656 YILI
Saldırılara maruz kalan Ankara, Köprülü Mehmed
Paşa’nın sadrazam olmasıyla başlayan Köprülüler
Döneminde huzura kavuşur.

1836 YILI
Ankara, yapılan yeni bir düzenlemeyle kent tekrar
eyalet merkezi olur. Bu dönemde sık sık vali ve
eyalet sınırları değişiklikleri görülür. Değişmeyen
tek şey, üst düzey yöneticilerin devlet adına topladıkları vergileri genelde zimmetlerine geçirmeleridir.

1838 YILI
İngiltere ile imzalanan Baltalimanı Ticaret Antlaşması ile tiftiğin hammadde olarak dışarı satışındaki
sınırların kaldırılması, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Güney Afrika, Avustralya ve Kaliforniya’da tiftik
keçisi yetiştirilmesi ve Avrupa’da Sanayi Devrimi
sonrası dokumacılıkta makineleşmenin başlaması
sof ticaretine darbe vurur.

1813-1817 YILLARI
Kentte, bir sonraki 1934 yılında gerçekleşecek olan
büyük bir veba salgını yaşanır.

1824-1826 YILLARI
Ankara ve çevresi kuraklık ve çekirge istilasının
neden olduğu kıtlık dönemlerine sahne olur.

1845-1846, 1873-1875, 1887 ve 1890
YILLARI
Kıtlık yeniden baş gösterir. Bu kıtlıklar sonucunda
açlık, sefalet, salgın hastalıklar ve suç oranındaki
artış gibi nedenlerden kent büyük göç verir.

1894 YILI
Kentte kolera salgını çıkar.

1900’LERİN BAŞI
Kurulan un fabrikaları, kiremithaneler ve yağhaneler Ankara sanayisinin öncüleri olur.

1916 YILI
Çıkan büyük yangınlar birçok mahallenin adeta kül
olmasına yol açar.

17-18. YÜZYIL ANKARASINA KISA BİR BAKIŞ
Gezginlere göre Ankara 17. ve 18. yüzyıllarda zengin bir ticaret merkezi ve yabancıların yaşadığı önemli bir kenttir.
Ankara’da Müderriszadeler, Mimarzadeler, Zennecizadeler gibi ailelerin yönetimi görülür.
Bunlar Ankara’nın ileri gelen ayan aileleridir.
Diğer taraftan Ankara’nın 1590-1833 yılları arasında incelenen avarız (vergi yükümlüsü) haneleri, kentteki nüfus ve gelirin çok düştüğünü; Celali İsyanları ardından sonra kentin kendini
toparlayamadığını gösterir.
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1918-1919 YILLARI
Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşından (1914-1918) yenik çıkınca, 1918’de Mondros Ateşkes
Antlaşmasını imzalar. Anlaşma uyarınca 1919 yılının Aralık ayında İngilizler ve Fransızlar küçük askeri
birliklerini trenle Ankara’ya gönderir.
Ankara’dan ayrılmış bulunan azınlıklar, yabancı askerlerin gelmesiyle geri dönerek kendi mülklerini ve
bazen Türklerin mülklerini de almaya çalışırlar.

Agamemnon Zırhlısı

Augustus Tapınağı | W. Taylor
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CUMHURİYET
ANKARASINA
DOĞRU
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19. Yüzyılda büyük felaketler gören Ankara’nın kötü giden talihi, 27 Aralık
1919’da Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelmesiyle tersine döner.

23 NİSAN 1920
Büyük Millet Meclisi açılır.

29 EKİM 1923
Cumhuriyet ilan edilir.

1924 TARİHLİ VE 417 SAYILI KANUN ,
Ankara Şehremaneti Kanunu çıkarılarak Ankara Belediyesi
kurulur. Böylece modern bir kente doğru ilk adımlar atılır.
Ankara aradan geçen
95 yıl süresince hızla
gelişip büyüyerek
bugünlere gelir.
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2.BÖLÜM
Atatürk ve Ankara
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ATATÜRK’ÜN ANKARA SEVDASI NEREDEN GELİR?
Atatürk’ün Ankara sevdasını bilmeyen yoktur. Ama hemen hemen her tarih kitabında rastladığımız
“Ankara’nın başkent seçilmesinin nedenleri” başlıklı klasik bilgilerle doldurulmuş metinler bu sevdanın
nereden geldiğini açıklamaya yetmez.
Milli Mücadelemiz ile birlikte çehresi değişmeye başlayan ve nihayet felaketler değil gururlar tarihinde
yerini alan bu şehrin talihini döndürmek acaba Atatürk’ün aklına nereden gelmişti?

Mustafa Kemal Atatürk Başbakan İsmet İnönü’yle 2. Gazi Koşusu’nda (10 Haziran 1927)

Meclis’in Ankara’da açılması ve şehrin ulusal
bağımsızlık savaşımızın merkezi olması ile askeri
ve coğrafi özellikleri başkent oluşunda etkiliydi
ama hepsi bu kadar olamazdı.
1. İHTİMAL: AHİ CUMHURİYETİ VE ATATÜRK
Anadolu’da siyasal ve ekonomik ilişkilerin en
kötü olduğu dönem 14. yüzyıldır. Doğal olarak

Anadolu’nun ortasındaki Ankara da bu ilişkilerin
verimsizliğinden kaynaklanan kuraklık, açlık,
yoksulluk ve göçten olumsuz etkilenmiştir. Aynı
dönemde Mısır, Bizans ve Suriye’nin çökmesiyle
yol ağı değişmiştir ve bu nedenle bölgenin ticareti
de gerilemiştir.
Ticaret yollarının ve ticaret hayatının az da
olsa hareketlendiği dönem 1304’te Ankara’nın
tamamen Moğol idaresine girdiği dönemdir. Bu

dönemde vergi sistemi “kent” ve “kırsal” olarak
ayrı ayrı düzenlenir. 1308-1341 Zaman aralığında
İlhanlılar, yönetimi devralır ve Ankara, valiler
aracılığıyla yönetilmeye başlar. Daha sonra
şehrin yönetimi konusunda Karamanoğulları,
Eratnalılar ve Moğol Beyleri arasında büyük siyasi
mücadeleler yaşanır. Yönetim gittikçe karmaşık
bir hal alır. Aynı dönemde Orta Asya’nın büyük
kentlerindeki Türk esnaf ve zanaatkarlar Moğol
Hükümdarı Cengiz’den kaçarak Selçuklu’ya sığınır
ve Ankara ticaret tarihi açısından önemli bir
kilometre taşı olan ahi örgütlerini kurar. Türklerin
Anadolu’ya göçü ticari anlamda önemli bir kent
olan Ankara üzerinde yoğunlaşır. Ahiler için göç
ettikleri Ankara’da zayıflayan askeri yönetimin
yerini doldurmak an meselesidir ve sonunda
Ahi Beyleri, Moğolların denetimiyle yönetimi ele
almayı başarırlar. Kentin belediye başkanı veya
emiri gibi hareket etmeye başlarlar.

Büyük Önder Atatürk “Fütüvvetname” denilen bir
çeşit anayasaları da olan ve tarihe “Ankara’nın ilk ve
tek kent cumhuriyeti deneyimi” olarak geçen ahi
yönetimine 1924 yılında Gazeteci Yunus Nadi’ye
verdiği bir mülakatta dikkati çeker ve şu sözleri
söyler:
“Ben Ankara’yı coğrafya kitabından ziyade tarihten
öğrendim ve cumhuriyet merkezi olarak öğrendim.
Hakikatten Selçuklu idaresinin bölünmesi üzerine
Anadolu’da teşekkül eden küçük hükümetlerin
isimlerini okurken bir “Ankara Cumhuriyeti”
görmüştüm.
Tarih sahifelerinin bana bir cumhuriyet merkezi
olarak tanıttığı Ankara’ya ilk defa geldiğim o gün
gördüm ki aradan geçen asırlara rağmen Ankara’da
hala o cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor...”
Atatürk’ün zihninde Ankara çok önceden özel bir
yer edinmiş olabilir miydi?

2. İHTİMAL: ATATÜRK’ÜN ANLAYIŞINDA TİMUR PORTRESİ VE ANKARA

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Şayet yazan, yapana
sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir
mahiyet alır.”
Bu sözü Atatürk yazmış ve Tarih Kurumu üyelerine
bir tarih yazısının eleştirisiyle birlikte yollamış.
Timur örneğinde de insanlık için yanlış çizilen
çizgileri doğrulamak istemiştir. Türk Tarih Tetkiki
Cemiyetinin çıkartmış olduğu “Tarih”in ikinci
cildinde yer alan “Timur” bölümünün, Atatürk’ün
desteğiyle, onun yaptırdığı araştırmaların

sonuçlarıyla yazıldığı söylenmektedir. Burada
“Timur bir Türk hükümdarıdır” denilmekte, “hem de
öylesine ki Belh’te, Türk geleneğine göre ak keçe
üzerine oturtularak hükümdarlığa yükseltilmiş”
(Tarih, Cilt 2, Timur’un Emir Olması, 1931).
Kaynaklara göre Atatürk, Timur Tarihini iyice
incelemişti ve eski Türk komutanları arasında
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sanatının eri olarak en çok onu beğenirdi. Afet İnan
anlatıyor:
“Timur’un stratejik davranışlarını inceleyip kağıt
üzerinde krokiler çizip açıklamalarda bulunduktan
sonra sevinç ve heyecan içinde ‘O muhakkak ki
dünyanın en büyük askeridir... Muhakkak dahi bir
kumandan’ dedi.”
Atatürk, izinde yürüdüğü ve hayranlık beslediği bu
büyük fatihin geçtiği yerleri bir kez daha hayalinde
canlandırmak için Anadolu’nun tam ortasında,
Ankara’da, Ankara Meydan Muharebesinin
olduğu yeri keşif için Afet İnan’la dolaşır. Ayrıca
Timur’u tiyatro sahnesine çıkarmak için yazarları

özendirmek kaygısı güder.
Yine Afet İnan’dan dinleyelim:
“Önce Telsizler’in bulunduğu yerleri gezdik. Atatürk
‘Burada bu meydan muharebesi yapılamaz!’ dedi.
Bunun üzerine Çubuk ovasına, şimdiki Esenboğa
alanına gittik. Atatürk ‘Burada olabilir işte!’ dedi.
Bir sahne eserine girebilecek bütün olayları
burada düşündük. Kişiler belirtildi. Sonra da bana
yazdırmaya başladı.”
Ne yazık ki Afet İnan, Atatürk’ün yazdığı bu
metni bulamaz; ancak kayıp metin günün
birinde bulunursa bu konu üzerinde daha sağlam
incelemeler yapılabilir.

Fotoğraftaki kadını tanıdınız mı?

Peki bu YÖRÜK kadını kim?
Her iki fotoğraftaki kadın da Atatürk’ün annesi,
büyük Türk kadını Zübeyde Hanım’dır. Ama ilk
fotoğrafa gözümüz ne kadar aşinaysa diğer
fotoğrafa o kadar yabancı kalmışızdır eminim.
Her ne kadar tarih kitaplarında Zübeyde Hanım’ın
“Molla Zübeyde” imajına daha fazla yer verilse de
aslında Zübeyde Hanım gerçek bir yörük kadınıdır.
Eşini kaybettikten sonra kendisini çok sevdiği
oğlu Mustafa Kemal’in yetişmesine adamıştır. O,
“Tanrı’nın bana bu oğlu vatanı kurtarmak için
gönderdiğine inanıyorum.” diyordu.
Mustafa Kemal Atatürk, annesinin 1922 yılında
Enver Behnan Şapolyo’ya verdiği bilgiye göre
Erbain soğukları sırasında, 23 Kanunevvel 1296
tarihinde doğmuştur.
O halde Atatürk’ün doğum tarihini 4 Ocak 1881
Salı günü olarak kabul edebiliriz.
Mustafa Kemal’in hem baba hem de anne
soyu Rumeli’nin fethinden sonra bu bölgelerin
Türkleştirilmesi için Anadolu’dan göçürülerek iskan
edilen yörüklerden gelmektedir. Mustafa Kemal’in
anne soyu Rumeli’ye yerleşen Türk gruplarından
Konyarlar’dır. Baba soyu ise yine Anadolu’nun
Türkleşmesinde önemli roller oynayan Kızıl Oğuz
Türkmenleridir.
16. yüzyıl tahrir defterlerine dayanarak yapılan
araştırmalara göre Anadolu’da Kızıl Oğuz
Türkmenlerine bağlı oymakların görüldüğü
bölgelerden biri Maraş’tan Ankara’ya dek
uzanıyordu. Bu konuda ihtiyacımız olan ipuçlarını
bize Türk kültür tarihinde büyük önem taşıyan yer
adları sunar.
Anadolu’nun ve Rumeli’nin Türkleşmesi sürecinde
görüldüğü gibi Türkler çeşitli geleneklere bağlı
kalarak yer adları belirlemekteydiler. Günümüzde
Anadolu’da görülen bütün “Kızıl” sözü ile başlayan
yer adları bu geleneğe uygun olarak Kızıl Oğuz
Türkmenlerinden intikal etmiştir. Söz konusu yer
isimlerinin en göze çarpan örnekleri Ankara’dadır:
Kızılcahamam (bir dönemki adıyla Yabanabad),

Kızılcaören Köyü... gibi.
Mustafa Kemal’de ve ailesinin tüm fertlerinde
güçlü bir “Yörük, Türkmen bilinci” vardır. Atatürk’ün
kız kardeşi Makbule Hanım, Enver Behnan
Şapolyo’nun sorduğu “Babanız nerelidir?” sorusuna
şu cevabı verir:
“Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak Selaniklidir.
Kendileri Yörük sülalesindendir. Annem her zaman
Yörük olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk’e
‘Yörük nedir?’ diye sordum. Ağabeyim de bana
‘Yürüyen Türkler’ dedi...”
Yine Şapolyo’nun Ruşen Eşref Ünaydın’dan
naklettiğine göre, “Atatürk çok kere benim
atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş Yörük
Türkmenlerdendir.” demiştir.
Acaba Atatürk Ankara’ya kadar “Kızıl” lakaplı
dedesinin ve atalarının adımlarını takip etmiş
olabilir mi?
Yapılacak yeni çalışmalarla bu sorumuza cevap
bulabilmek olasıdır.

62

ANKARA VE ATATÜRK
“Ankara’ya gidelim.
Ne olacaksam orada olayım…”
Bu sözler, Atatürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ankara’da olabilmek
için yanındakilere üzüntüyle söyledikleriydi. Ancak bu isteği yerine gelemedi. Atatürk
çok hastaydı. Ölümüne iki haftadan az süre kaldığını bilmeden hasta yatağında Ankara’yı
sayıklıyordu. Bayram günü o yine yatağında “Ankara,” diyordu, “Ah Ankara’da olabilseydik!”
Öleceğini bilen büyük insan son nefesini, kurduğu cumhuriyetin başkentinde vermek
istiyordu. Özlemi gizlice döktüğü gözyaşlarına ve artık saklayamadığı ağrılarına, acısına
karışıyordu.
Mustafa Kemal’in fikrinde Ankara bir mıknatıstı. Bu mıknatıs bütün dünya Türklerini
kendisine çekecekti. 13 Ekim 1923 tarihinde baş şehrin İstanbul’dan Ankara’ya
nakledilmesi bahsedildiği gibi yalnızca stratejik zorunluluklardan değildi. Tarihi ve manevi
sebepler ağır basıyordu. Bu manevi sebepleri dışarıdan bir gözden, diplomat Norbert
Bischoff’un gözünden okuyalım:

“İstanbul, kökleri ile de, tarihi ve ismi bakımından da bir Türk şehri değildi ve hiçbir zaman
da olamazdı. Kader, yükseldiği yere, milli vasıfları çok aşan bir ufuk vermişti. Hatta o,
yükselme devresinde bile bir kozmopolit şehir halinde idi. Sokaklarında, dünyanın her dili
konuşuluyordu. Halkı, medeniyetlerini her kaynaktan almışlardı. Havası, üç dünyanın arzuları,
rekabetleri ve birbirlerine kaynaşması ile ağırlaşmıştı. Bu muhitte, milli ruhun taze fidanı kök
salamaz ve büyüyemezdi. Ona daha sağlam ve daha canlı bir hava, daha bakir ve zengin bir
zemin lazımdı. İstanbul’da her saray, hatta her taş, Türk kudretinin harabe oluşuna ve aynı
zamanda yabancı etkisine işaret eden birer sessiz şahit değil mi idi? Boğaziçi’nin maviliğinde,
bir hayalet bulutu gibi dalgalanmıyor mu idi?”
Oysa Ankara’nın hatırlattıkları başkaydı. O Kurtuluş Savaşının kahramanlıklarını akla
getiriyordu. Çanakkale kahramanının etrafında ilk inkılap işçileri orada toplanmışlardı. Vekiller
oradaki birkaç harap odaya bakınmışlardı: eşyalar birbirine eklenmiş tahta parçalarından
ibaretti. Onlar hep birlikte gelişigüzel barakalarda, duman tüten karanlık çatı altlarında kara
kara düşünüyorlardı. Burada bulabildikleri yiyecekleri yiyorlar, aynı yerde uyuyorlardı. Onlar
aynı şehrin çamurlu yollarında bata çıka yürüyorlardı. Asfalt nedir bilmez bu yollar onları
Genelkurmay Başkanlığına götürüyordu: Ziraat Mektebinin basit bir yemekhanesine... Büyük
Millet Meclisi Başkanının kaldığı yer istasyon binasında ayrılan iki odacıktı.
İşte böyle bir ortamda memleket idaresi ele alınmıştı. Düşman ayakları altında çiğnenmemiş
bu şehirden, Sakarya vadilerinden yaklaşan top sesleri ıstırap ve korku içinde dinlenmişti. İşte
buradan bütün cephelere geçilmiş ve Türkiye toprakları emperyalistlerin ordularının elinden
kurtarılmıştı.
Saltanatı ve hilafeti vuran yıldırımlar Ankara’nın göklerinden çıkıp onları bulmuştu. Yeni
anayasa ve milletin kendi kaderini ele alışı işte bu şehirde alkışlanmıştı.
Atatürk Ankara’ya aşıktı, Ankara da onu seviyordu…
Bir gün İngiltere Büyükelçisi, Ankara pazarında sebze satan köylülere bir tercüman
aracılığıyla sordu:
“Mustafa Kemal’e neden böyle itaat ediyorsunuz?”
Genç bir çiftçi hiç tereddüt etmeden cevapladı:
“Çünkü o bizi bizden iyi biliyor ve nelere muhtaç olduğumuzu bizden iyi takdir ediyor.”
Türk milleti, o heyecanlı ve gurur dolu hatıranın sahibi Ankaralılar, Atatürk’e inanmakta haklı
çıktılar. Bu şehir onun kararlı elleri arasında olağanüstü zaferler kazandı.
“Ona inananlar ise önceleri bir türlü elde edemedikleri bir armağan aldılar:
Bir vatan!”
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ANKARA’DAKİ MÜZELER
Anıtkabir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
Müze, Anıtkabir’de, Atatürk’ün Anıt Mezarının
bulunduğu Şeref Salonunun altında yer alan üç
bin metrekarelik sütunlu alanda kurulmuştur.
Bu alanda, farklı sergileme tekniklerinden
yararlanılarak, Çanakkale Savaşı, Sakarya, Büyük
Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri ile
Atatürk dönemi etkileyici bir şekilde sunulmaktadır.

Alagöz Karargah Müzesi
Kurtuluş Savaşında, Başkomutan Mustafa
Kemal’in karargâhı ile Batı Cephesi Komutanlığı
karargâhı, 1921 yılında, Temelli Alagöz
köyündeki çiftlik binasına yerleşmiştir. Türk
Kurtuluş Savaşının dönüm noktalarından biri
olan ve 22 gün–22 gece süren Sakarya Meydan
Savaşında, Mustafa Kemal bu eve yerleşerek
savaşı buradan yönetmiş ve 9 Eylül 1921
tarihine kadar burada kalmış.

Devlet Mezarlığı Müzesi
Devlet Mezarlığı Müzesi, Atatürk Orman Çiftliği
içinde Ankara’ya hakim bir tepe üzerinde yer alır.
1931 yılında, Atatürk tarafından yaptırılmış olup,
Devlet Mezarlığı inşaatı çerçevesinde yenilenen
Karadeniz Havuzunu da kapsamaktadır. Devlet
Mezarlığı ve Müzesi 30 Ağustos 1988 tarihinde
devlet töreni ile ziyarete açılmıştır.
Cumhuriyet Müzesi ( II.
TBMM Binası )
Cumhuriyet Müzesi binası,
Mimar Vedat Tek tarafından
Cumhuriyet Halk Fırkası
binası olarak tasarlanmış
ve 1924 yılında inşa
edilmiştir. 29 Ekim 1923
tarihinde bugünkü Kurtuluş
Savaşı Müzesinde Türkiye
Cumhuriyeti ilan edilmiş ve
bu bina uzun süre I. TBMM
binası olarak kullanılmıştır.

Gordion Müzesi ve Ören Yeri
1963 Yılında, yaklaşık 15,000 metrekarelik alanda
kurulan Gordion Müzesinde, Eski Tunç Çağından
başlayarak Orta ve Geç Tunç Çağına, Erken Frig
Çağına ait çanak ve çömlekler, Erken Demir Çağına
ait kabartmalı ortostatlar, yine Erken Frig Çağına ait
demir aletler yer alır.

PTT Pul Müzesi
Ankara Ulus’ta bulunan, tarihi Emlak Eytam
Bankası binası restore edilerek, PTT Pul
Müzesine dönüştürüldü ve 22 Ekim 2013
tarihinde hizmet vermeye başladı. Türk Pulları
koleksiyonunun orijinal halleri 6.500 m2 alanda
ziyarete açıldı. Modern müzecilik anlayışı ile
tasarlanan binada Dünya Pulları, Osmanlı
Devlet Pulları, Ankara Hükümeti Pulları, Türkiye
Cumhuriyeti Pulları kronolojik ve tematik
(Atatürk, Tarih, Kültür Varlıklarımız, Taşıt, Turizm,
Spor, Doğa)olarak sergilenmektedir.
Anadolu Medeniyetler Müzesi
Müze, Ankara Kalesi’nin güneydoğu yönünde,
Atpazarı adı verilen semtte yer alır. Atatürk,
Ankara’da bulunan Hitit eserlerinin sergilenmesi
için bir müze açılması talimatı verir. Osmanlı binası
olan Kurşunlu Han ve Mahmut Paşa Bedesteni
onarılıp müze olarak kullanılmaya başlanır. 1938
yılında başlayan onarımlar 1968 yılında biter ve
bina Ankara Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete açılır.

Ankara Devlet Resim ve Heykel
Müzesi
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi,
Atatürk’ün talimatı üzerine Mimar
Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından
tasarlanmış ve 1927 yılında inşa
edilmiştir. 1980 Yılında yenilenerek
hizmete giren müze, kısa bir süre
içinde çağdaş müzeciliğin gerektirdiği
bütün işlevlere ve hizmetlere sahip bir
kurum konumuna gelmiştir.

66

MTA Tabiat Tarihi Müzesi
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
bünyesindeki Türkiye’nin ilk ve tek Tabiat Tarihi
Müzesi 7 Şubat 1968 tarihinde kurulmuştur.
Doğanın milyonlarca yıllık tarihine ev sahipliği
yapan müzede, Türkiye’nin ve Dünya’nın çeşitli
yerlerinden derlenmiş fosil, mineral, kayaç
ve maden örneklerinin yanı sıra doldurulmuş
hayvanlar sergilenmektedir.
Müze binasının mimari yapısı bedensel engelli
vatandaşlarımızın da rahatça gezebileceği
şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca Konferans salonuyla
kurum içi ve dışı konferanslara; sergi alanıyla muhtelif sergilere ev sahipliği yapma kapasitesine sahip
Müzede hediyelik eşya bölümü ile müze bahçesinde kafeterya hizmet vermektedir. MTA Tabiat Tarihi
Müzesi bünyesine 2013 yılında katılan enerji parkında; çeşitli enerji üretim şekilleri ve kaynakları
sergilenmektedir. Burada madenlerimizin, kömür, petrol ve doğalgaz gibi organik hammaddelerin,
yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim ve tüketim süreçleri eğlenceli ve öğretici bir şekilde
sunulmaktadır.
Atatürk Evi Müzesi (AOÇ)
Ata’ya sevgi ve saygı göstergesi
olarak doğup büyüdüğü evin
aynısı Atatürk Orman Çiftliği
arazisi üzerinde inşa edilmiş ve
10 Kasım 1981 tarihinde müze
olarak açılmıştır.

Etnografya Müzesi
Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından
1925 yılında yapımına başlanmış
olan Etnografya Müzesi, 1927 yılında
tamamlanmış, 18 Temmuz 1930
tarihinde Atatürk’ün isteği üzerine
halkın ziyaretine açılmıştır.21 Kasım
1938 tarihinden itibaren 15 yıl süreyle
müzenin iç avlusu Ata için geçici bir
Anıtkabir olarak kullanılmıştır. Atatürk’ün
mezarının bulunduğu yer günümüzde
de bir sembol olarak korunmaktadır.
Müzenin önünde 1927 yılında İtalyan
Heykeltıraş Canonnica’nın yapmış
olduğu bronz atlı Atatürk heykeli
bulunmaktadır.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi
1925’te cezaevi olarak kullanılmaya başlanıp,
2006 yılında kapatılan Ulucanlar Cezaevi, Altındağ
Belediyesi tarafından 2011 yılında restore edilip
müze olarak ziyarete açılmıştır. 81 Yıl boyunca birçok
darbe dönemlerine, idamlara, acılara tanık olan bu
soğuk duvarlar ziyaretçilere Türk siyasi hayatından
kesitler sunmaktadır. Müze, yakın tarihi hissederek
görmek ve bilmek isteyen herkesi ziyarete bekliyor.

TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi
TCDD tarafından hizmete açılan“Açık Hava Buharlı
Lokomotif Müzesi” geçmiş ile gelecek arasında
kültür köprüsünün en önemli halkalarından birini
oluşturur. Gar alanında 16.000 metrekarelik bir
alanda açılan müzede 10 adet hizmet dışı buharlı
lokomotif bulunmaktadır. Lokomotifler 1912, 1924,
1932, 1942, 1943 ve 1948 yıllarına ait Alman, İngiliz,
Amerikan ve İsveç yapımıdır.

Milli Mücadelede Atatürk Konutu ve
Demiryolları Müzesi
Ankara Gar binası içinde yer alan müze,
Atatürk 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya
gelince kendisine tahsis edilmiş, 1920–22
tarihleri arasında çok önemli kararlara tanıklık
etmiştir. Bu tarihi olayları ölümsüzleştirmek ve
ulu önder Atatürk’ün aziz hatırasını yaşatmak
amacıyla TCDD, bu tarihi binayı yeniden
düzenleyerek, 24 Aralık 1964 tarihinde müze
olarak halkın hizmetine açmıştır.
Cumhuriyet Müzesi ( I. TBMM Binası )
Ulus Meydanında bulunan tarihi I. Büyük Millet
Meclisi binasının yapımına 1915 tarihinde İttihat ve
Terakki Cemiyeti Kulübü binası olarak başlanmış,
planı evkaf mimarı Salim Bey tarafından çizilmiş,
yapımına kolordunun askeri mimarı Hasip Bey
nezaret etmiştir. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi
yapılarından olan iki katlı binanın duvarlarında
Ankara taşı kullanılmıştır. 1957 Yılında müze olarak
açılmasına karar verilerek çalışmalara başlanmıştır.
Bina, 23 Nisan 1961 tarihinde “Büyük Millet Meclisi
Müzesi” adıyla halkın ziyaretine açılmıştır.
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Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü (Çankaya
Müze Köşk)
Atatürk 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya
geldikten sonra Ankaralı Bulgurzade Tevfik
Efendi’nin Çankaya’daki iki
katlı bağ evi Ankaralılar tarafından satın alınarak
Ordu Köşkü adıyla Başkumandan Atatürk’e tahsis
edilmiştir.
1924 yılında bugünkü şeklini alan bina 1932
yılına kadar Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak
kullanılmıştır. 1950 yılında Atatürk Müzesi adıyla
Atatürk’ün kullandığı eşyalar orijinal konumlarında
kullanılarak ziyarete açılmıştır.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
Müze; mühendis koleksiyoner ve sanatsever
Yüksel Erimtan’ın arkeoloji merakıyla, yıllar içinde
biriktirdiği eserlerin bir koleksiyon haline gelişi ile
ortaya çıkmıştır.

Roma Hamamı Açık Hava Müzesi
Roma Hamamı ören yeri, Ulus Çankırı Caddesi
üzerinde, caddenin batısında 2,5 m yükseklikte
bir plato üzerinde bulunur. 1938 Yılında
kazılara başlanmış, Frig, Roma ve Bizans katları
bulunmuştur. 1940–43 Yılları arasında yapılan
kazılarda ortaya çıkarılan bu muhteşem anıt,
biri palaestra, öteki kapalı hamam kısımları
olmak üzere iki bölümden ibarettir. Kazılarda
bulunan sikkelere dayanarak kazı başkanı,
hamamın Caracalla (M.S. 212–217) Döneminde
yapıldığını açıklamıştır.

Koleksiyon, Yüksel Erimtan’ın 1960’lı yılların
başında Tarsus yakınlarında çalışırken, yerel
dostlarının teşvikiyle Roma yüzük taşları
almasıyla başlamış, sonraları yetkin arkeologların
tavsiyelerinden faydalanılarak hem genişletilmiş,
hem de belirli eser gruplarına odaklanmıştır.
Yüksel Erimtan zaman içinde Anadolu
kültürel mirasının yurt dışına kaçırılmaması
ve yurt içinde özel koleksiyonlarda bulunan
eserlerin ve özellikle kendi eserlerinin toplumla
paylaşılması düşüncesiyle, 1996 yılında Kültür
Varlıkları Koleksiyoncular Derneğini kurmuştur.
Ülkemizin kültürel ve sanatsal potansiyelini en
iyi biçimde değerlendirmek, tarihi eserlerin ve
kültür varlıklarının korunmasını teşvik etmek
ve kaçırılmalarını önlemek için açılan derneğin
başkanlığını üstlenmiştir.

Rahmi M. Koç Müzesi
Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı bünyesinde
yer alan, Rahmi M. Koç Müzesi, tüm ülkelere
ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait,
endüstri ve mühendislikle ilgili objelerin ve
belgelerinin toplanması, ev sahipliği yapılması,
araştırılması, korunması ve sergilenmesine
adanmış, kar amacı gütmeyen özel bir kurumdur.
Müze, koleksiyonlarını ve kaynaklarını, halkı
bilgilendirmek, onları etkilemek; Türkiye
genelinde müze ziyaretlerini yaygınlaştırmak ve
endüstri tarihinin araştırılmasını desteklemek için
kullanacaktır.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Oyuncak Müzesi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Oyuncak Müzesi, 20 Nisan 1990’da Türkiye’nin
ilk oyuncak müzesi olarak Prof. Dr. Bekir Onur
tarafından ziyarete açılmıştır. Müzenin amacı,
Türkiye’de hızlı değişim süreci içinde kaybolma
tehdidi altındaki oyuncakları korumaktır. Bu amaç
bağlamında müze oyuncak aracılığıyla, sanayi
tarihi, kültür tarihi, eğitim tarihi ve çocukluk
tarihi konularında yapılan araştırmalara destek
vermektedir.
Oyuncak müzesi geleneksel çocuk oyun ve
oyuncaklarının çeşitli örneklerinin de sergilendiği
bir müze olmasıyla Türkiye’de çocuk kültürünün
araştırılmasına hizmet eden bilimsel bir kuruluştur.
Yerli, yabancı, sanayi ürünü ve el yapımı iki bin
dolayında oyuncak bulunan müzede koleksiyon
beş ana bölümde toplanmaktadır.

Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi (SOKÜM)
SOKÜM Müzesinde, somut olmayan kültürel mirasın
beş alanını içine alan objelerin, canlandırmaların,
görsellerin ve diğer bilgi ve belgelerin sergilendiği
seksiyonlar yer almaktadır. Müzenin, “sözlü gelenekler
ve anlatımlar” bölümünde masal anlatma ve âşıklık
geleneği gibi halk edebiyatı türlerine yer verilirken,
“gösteri sanatları” bölümünde geleneksel Türk
tiyatrosunun meddahlık, Karagöz, ortaoyunu, kukla
gibi türleri sergilenir. “Toplumsal uygulamalar, ritüeller
ve festivaller” ile ilgili bölümde, yaşam döngüsünde
yer alan ve bir dizi ritüelle birlikte gerçekleşen
geçiş dönemlerine ait uygulamalar, yeme içme
kültürü, göçer kültürü, hayvancılık, geleneksel çocuk
oyunları gibi seksiyonlar bulunur. “Halk bilgisi, evren
ve doğa ile ilgili uygulamalar” bölümünde, halk
hekimliği, halk inançları ve geleneksel kutlamalar
konularında sergilemeler bulunan müzede, son
olarak “el sanatları” bölümünde özellikle de artık
sınırlı uygulayıcısı bulunan geleneksel meslekler
olan bakırcılık, kalaycılık, demircilik, ayakkabıcılık,
sepetçilik, nalbantlık, dokumacılık, ahşap oymacılığı
gibi mesleklerin objeleri ve ürünlerinin yanında bu
mesleklerin icrası ile ilgili görseller vardır.
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Ankara Kalesi

BİTERKEN…
Sebebi ne olursa olsun, hangi sebep bir diğerinden daha önemli ve gerçekçi olursa olsun
ortada değişmeyen bir görüntü vardır ki Atatürk Ankara’nın kaderini geri dönülemez biçimde
değiştirmiştir. Atatürk’ün Ankara’ya bakışı, henüz olmayanı var etmeye çabalamak ve binbir
çabayla var ettiği baş şehrinin tek bir ağacını bile kıskanmak; ama en çok sevmek, çok sevmek
üzerine kuruludur. Sözlerimin sonuna gelirken Atatürk’ün bir Fransız’ın ağzından aktarılan bir
anısıyla sizleri ve şehrimizi saygıyla selamlamak isterim:
Mustafa Kemal Paşa’nın 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişi ve Milli Mücadele için hayati
önem taşıyan kararları Ankara’da almasıyla, ıssız dağ başlarında çorak ve bakımsız bir şehir
görünümündeki başkentin adı tüm dünyanın kulaklarında uğuldar olmuştur. Çanakkale
Kahramanı olmayı başarmış bir komutanın ruhunda yenilenen ve canlanan Ankara, o günden
bugüne halk egemenliğinin, yurt sevgisinin ve Türkiye’nin merkezidir.
Büyük Zafer kazanıldıktan sonra, savaşta en fazla subay ve er şehit vererek kahramanlığını
kanıtlamış bu cesur şehre dönüşte, Atatürk ve arkadaşlarının arasında bulunan ve tren
durduğunda camdan sarkıp ne söyleyeceğini bilemez gözlerle etrafı süzen bir misafirin
şaşkınlıkla sorduğu soruya Mustafa Kemal’in verdiği cevap Ankara’nın en kısa ve samimi
tasviridir:

“-Nereye geldik?”
“-Tüm Anadolu’dayız !”
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