
ELMADAĞ'IN ĠLKLERĠ 4. BÖLÜM 
 

DEĞERLĠ GRUP ÜYELERĠ; 
ELMADAĞ'IN ĠLKLERĠ GRUBUNA GELEN PAYLAġIMLARIN DÜZENLENDĠĞĠ 4. BÖLÜM EKTE 
SUNULMUġTUR. 
BEĞENECEĞĠNĠZE OLAN ĠNANCIMLA 

SELAM VE SEVGĠLERĠMĠ GÖNDERĠYORUM. 

 

Ünlü Ankara Oyunları, 
 
Ibrahim Onay Hüdayda (Fidayda) 

“ Hüdayda ”Ankara yöresinin en ünlü olarak bilinen oyunlarından birisidir. 

Adını yıllar öncesinin Ankara’sında yasanmış, hatta padişaha rakkase’lik yapmış, güzel ve güzel olduğu kadar 

işveli, şuh bir dilber olan ve Hüda adı ile tanınan bahtsız Fatma’nın  öyküsünden almıştır.  

 

 

 

Ankaralılar Hüdayda’yı  Fidayda olarak okur. Fidayda’nın bir anlamı yoktur. Sözcüğün asıl adı “Hüdayda” dır. 

Sözcük kök olarak Hüda’ dan gelir. 

 

Bilindiği gibi “Hüdai” ismi Anadolu’da erkek adıdır. Nasıl’ ki Erkek adı olan Ali, Bayanlar için Aliye’ye, Fevzi- 

Fevziye’ye, Fikri-Fikriye’ye dönüşmüş ise “Hüdai”  ismi’de aynı şekilde  “Hüdaiye”ye dönüşmüştür. 

 

“Hüdayda”  halk arasında Hüdaiye’yenin söyleniş şeklidir. 

 

Ankaralılar arasında'ki "Paraları Hüdayda'ya yedirdin" lafı bu hikayeden çıkmaktadır. 

  

Bu bilgiler Ankara Türkülerine kaynak kişi ve mahalli sanatçı Necmettin Palacı ve Araştırmacı yazar hayrettin 

İvgin’den alınmıştır. 

 

 

  

https://www.facebook.com/ibrahim.onay.94?hc_location=stream


Hüdayda oyunu; 

Hüdayda oyunu’nun sadece ikişer kişilik gruplarla oynanması kendine özgü özellikleri arasındadır. 

Oyuncular karşılıklı tatlı bir kasılmayla ağır ağır (kostak kostak) gezinmelerinden sonra oyuna girilir. 

Durgun denizin meltem rüzgarında hafif hafif sallanan dalgaları gibi, oynayan efeler silahlığından silahını 

çeker, önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa sallanarak silahını ateşler. 

Karşılıklı gidiş geliş ve yan yana sekiş hareketleri durgun denizde kanat çırpan martı güzelliğindedir. 

Ankara' lı veya halk ağzı ile Angara’lı ambardaki ve küpteki bulguruna kadar yedirdiği bu güzel şuh ve 

işveli Hüdayda’sına bağlamasıyla şöyle seslenir: 

  

Hüdayda'nın Sözleri; 

Aman Dama çıkma kaşa çık 

Arpalar kara kılçık 

Eğer beni seversen 

Al bohçanı yola çık. 

  

Hüdayda da Ankaralı Hüdayda 

Beş yüz altın yedirdik bir ayda 

Beş yüz daha yedirsek, ne fayda 

  

Dama bulgur sererler, 

Çıkma boyun görürler 

Saçın ibrişim telli 

Hançere bağ örerler. 

  

Hüdayda’da samur kürküm hüdayda 

Gitti de gelmedi altı ayda 

Başını da yesin yavrum bu sevda. 

  

Bulguru kaynatırlar 

Yaylada yaylatırlar 

Bizde adet böyledir 

Güzeli oynatırlar 

  

Hüdayda da köylü kızı Hüdayda 

Bende takat kalmadı ne fayda 

Kallos botin alalım ne fayda. 

  

Dama çattım hatmayı 

Çağırın gelsin Fatma'yı 

Fatma’m nerden öğrenmiş 

Yorgandan kol atmayı 

  

Hüdayda da sari kız da hüdayda 

Tarla tapan kalmadı ne fayda 

Başını da yesin yavrum bu sevda 

  

Aman Gökte yıldız sayılmaz 

Çiğ yumurta soyulmaz 

Güzel seven yiğidin 

Hiç kolları yorulmaz. 

  

 



 

Hüdayda da Angara'lı hüdayda 

Cepte para koymadın bu ay da 

Gittin de gelmedin ne fayda 

Başını da yesin yavrum bu sevda 

  

Hüdayda'nın da Misket'te olduğu gibi halk arasında söylenen değiĢik birçok sözü daha vardır. 

  

Ankara-Sadık Ergun/Bayram Aracı-Nida Tüfekçi 

 

Hüdayda' nın bir başka yorumu ; 
Aman Bulguru Kaynatırlar Haydi Bulguru Kaynatırlar 

Serine Yaylatırlar Aman Serine Yaylatırlar 

Bizde Adet Böyledir Aman Bizde Adet Böyledir  

Güzeli Ağlatırlar Aman Çirkini Söyletirler  

 

Fidayda da Ankara'lım Fidayda 

Beşyüz Altın Yedirdim Bir Ayda 

Gitti de Gelmedi Ne Fayda 

Başını da Yesin Bu Sevda 

 

Aman Dama Çıkma Baş Açık 

Haydi Dama Çıkma Baş Açık  

Arpalar Kara Kılçık Aman Arpalar Kara Kılçık 

Aman Eğer Gönlün Var İse Aman Gönlün Var İse 

Gey Galucu Yola Çık Ama Gey Galucu Yola Çık  

 

Fidayda da Ankara'lım Fidayda, 

Beşyüz Altın Yedirdim Bir Ayda  

Gitti de Gelmedi Ne Fayda 

Başını da Yesin Bu Sevda ... 

 

Ibrahim Onay 
1800'lü yıllar'da Ankara'ya su getirme çalıĢmaları, Büyük ihtimalle Elmadağ'dan getirilen su 
çalıĢmaları.  
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FİTİRİĞİN MEHMET OLARAK TANINAN SN. MEHMET SAYGILI’NIN ÜÇEVLER SU DEPOSUNDAKİ AYAK KALIBI 
 

 
 

 



ELMADAĞ’IN İLK DEVLET KARAYOLU: 
1940 yılında yapılan ve yazı yolu olarak bilinen tarihi İpek yolunun bir bölümünü oluşturan Roketsan’ın arka 
tarafından giden eski Ankara-Samsun karayolu 
 

 
 
Eski Ankara-Samsun karayolu’nun Roketsan ile Hasanoğlan arasındaki bölümü 

 



Ibrahim Onay 
ELMADAĞ'IN ĠLK ÖĞRENCĠ YURDU : PANSĠYON BĠNASI VEYA ESKĠ KIZ MESLEK LĠSESĠ TERK EDĠLMĠġ, 
CAMLARI KIRILMIġ VĠRANE DURUMA DÜġMÜġ 

                      

Mustafa Ceylan KENT MÜZESĠ olsun derim Ģahsen ben de. 

Melih Er Bu müze olayını ilçemizdeki bürokratlara duyurmak lazım bence 

Hacer Tulgay Ülker belediye baĢkanımız öğretmen evi için Ġl Milli Egitim’den bu binayı istedi ama vermedi sonra 

kendileri değerlendireceklermiĢ 

Ibrahim Onay Olsaydı iyi olurdu. 

Ibrahim Onay Konu'yu daha üst makamlarda yeniden gündeme getirmek öğretmen evi haline getirilmesinin gerekli 

olduğu, binanın yaklaĢık 10 yıldan beri boĢ tutulduğunu belirtmek ve talebin ve sıcak tutulmasını sağlamak uygun 

olabilir’ mi? 

Yaşar Erkan Mustafa bey eski belediye binası o Ģekilde zamanın belediye BaĢkanı tarafından galiba o Ģekilde 

düzenlenmiĢti hırsızlık olayından sonra ne durumda bende bilmiyorum! Ayrıca Öğretmen'lerimizin de Ġnsan olduğunu 

unutuyoruz galiba, kahvehanede sadece erkeklerle oyun oynayan bir öğretmen Bayan öğretmenlerimizle veya 

Aileleri ile kendisine ufak bir eğlence yapabilir hak'ları da var, kahvehaneden daha iyi, çeĢitli etkinliklerle birlikte ve 

Ankara'ya giden Öğretmenlerimizi Elmadağ'da tutabiliriz ArkadaĢlar 

Ibrahim Onay 
Değerli Grup üyeleri; 
Elmadağ'daki tarihi tren köprüsü için yapılan paylaĢım konusunda DDY'den geri dönüĢ yapıldı.  

Köprüye verilen hasarın düzeltilmesi için gerekenin yapılacağını belirttiler. 

Ġlgililere gösterdiği duyarlılık için Grup adına teĢekkür ediyorum. 

 

Melih Er Ġbrahim bey DDY nin geri dönüĢ yapması güzel bir Ģey ama bizler yinede takipçisi olalım 

Ibrahim Onay 
DÜZELTME:  

Elmadağ’ın ilk ilkokulu 1932 yılında açılan Barut Ġlkokulu, Ġkincisi 1937 yılında açılan Yenimahalle 
ilkokulu, Üçüncüsü ise 1938 yılında açılan Yenipınar mahallesindeki Merkez Ġlkokulu'dur. [Kaynak 

Aytaç Özel Elmadağ Kitabı sh.25] 
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Hacer Tulgay Ülker Elmadağ’ ın ilk kireç ocağı Rasim amcanındı üç evlerin oraya giderken tren yolunu geçmeden 

sağ tarafta idi hatta Rasim amcaya kireç’çi Rasim diye hitap ederlerdi 

Ibrahim Onay orayı Ahmet beyin kireç ocağı olarak biliyorum. Belki Rasim amca daha sonra devraldı. 

Ibrahim Onay Ahmet bey; DolmuĢculuk yapan sarı saçlı Ömer vardı onun babası oluyor. 

Yunus Bayrak Kireç ocağının sahibi Ahmet TaĢel' dir. Ama ocağı kuranın abisi Galip bey olduğu söylenirdi.  Ahmet 
beyin kendisini Elmadağ Belediyesi’nin 1946 yılı Encümen Meclisinde’ de görüyoruz, ilk eĢinden olan oğlu bahsedilen 

dolmuĢçu Ömer abi’dir.  

 
Oda sınıf arkadaĢımız Canan 'ın ablası ile evliydi. Ġkinci eĢi Fatma hanımdan Erol ve Galip isminde iki oğlu vardı. 

Evimizin etrafı olduğu için iyi bilirim.  
 

Kireçci Rasim değilde, alçı ocağının ve imalat hanenin sahibi Rasim SAK amca idi. kendisi Sivas su Ģehrindendir. 
Hanımı Saniye teyze oğulları Kaya (Kırıkkalede bildiğim kadarı ile) diğer oğlu Tümer SAK ( eskiden Ġzmir’ de idi Ģimdi 

bilmiyorum. Ayrıca Tümer Sak Elmadağ’ ın en eski radyo ve televizyon tamircisi olduğunu biliyorum. Rasim amcanın 
ocakta bizim eve sınırdı, selamlar. 

 
Ibrahim Onay Hafıza mükemmel 
 

Yunus Bayrak ibrahim’ciğim evin sağ tarafı alçı ocağı sol tarafı’da kireç ocağı olupta bu iki ailenin içinde büyürsen 

hatırlamak çok zor gelmez. 

Ümit Ekizşık Kaya abi bildiğim kadarıyla en son Kırıkkale’ de ikamet edip kendisi matbaacılıkla uğraĢıyordu. 

Ibrahim Onay Haklısın Kırıkkale’ de MKE den emekli olduktan sonra oraya yerleĢtir. Tümer abiyi ise tam 

hatırlayamıyorum. 

Hacer Tulgay Ülker 1960 ta Rasim Sak iĢletiyordu ben onun için ilk iĢleten demiĢtim 

Ayten Küçükkaraaslan Babamların okuduğu arka köydeki Atatürk ilkokulu (Ģu anda değil) ne zaman açılmıĢ acaba 

Ümit Ekizşık Hayır burası Barut ilkokulu. 

Ayten Küçükkaraaslan Fotoğraftaki tamam. Ben de Barut mezunuyum ben arka köydeki Atatürk ilkokulunun ne 

zaman açıldığını sormuĢtum. 

Ümit Ekizşık Pardon. özür  

Mustafa Ceylan ELMADAĞ MERKEZ ĠLKOKULU(1938 yılında Çankaya Kazasına bağlı Küçük Yozgat Ġlkokulu olarak 

öğretime baĢlamıĢtır. 1942-1943 döneminde ilk mezunlarını vermiĢtir. Ġlk mezun olan 12 kiĢidir. Ġlk diploma alan 

öğrenci de BAYRAM YETER, sonra da ardından Mehmet SÜZGÜN ve Tahsin ALTINBAġ mezun olmuĢlardır. ) 
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ASLINDA ġĠMDĠ ATATÜRK ĠLKÖĞRETĠM OLAN okul-eski merkez ilk okulundan evvel KĠRPĠTÇĠLERĠN EVĠN ORADA 

ESKĠ KARAKOL BĠNASINDA ELMADAĞIMIZIN ĠLK OKULU 1927 YILINDA eğitim ve öğretime baĢlamıĢtır.  

Ve ilk okul müdürü Berat HANIM 26.9.1927 TARĠHĠNDE Müdür OLARAK 60-TL MAAġ ĠLE ATANMIġTIR.  

ġu halde burada bir TASHĠH DAHA yapmak gerekir, ELMADAĞ'ın ilk okulu KÜÇÜK YOZGAT ĠLK OKULU'dur ve 1927 

de ilk müdürü atanarak, Eski karakol binasında hizmete girmiĢtir.  

Daha sonra 1938 de halkın da katkılarıyla MERKEZ ĠLK OKULU ĠNġAAA EDĠLMĠġTĠR. (Tarihiyle ve Folkloruyla 

Elmadağ Kitabı-Sayfa:79) 

Ibrahim Onay Anlatımda bir karıĢıklık var gibi geldi. 1938 de açılan okulun ilk mezunlarını 1943 yılında vermesi 

makul. Ancak 1927 yılında acılan okulun öğrencileri ve mezunları konusunda bir belirti yok. Bu iki tarih arasında 11 

yıl var. Bu iki tarih arasında 11 dönem öğrenci mezun olması lazım. Bu öğrencilerle ilgili bilgilere ulaĢma imkanı 

bulunabilirmi acaba? 

Ibrahim Onay Ayrıca Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında da ilk ilkokulun barut ilkokulu olduğu, 1938 yılında 

Küçük Yozgat ilkokulunun eğitim faaliyetine baĢladığı belirtilmekte, 1927 yılında açıldığı belirtilen okul ile ilgili 

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.http://elmadag.meb.gov.tr/ilcemiz.htm 

 

Elmadağ Milli Eğitim Müdürlüğü 
Elmadag.meb.gov.tr 

Ġç Anadolu Bölgesinin yukarı Sakarya bölümünde yer alan ilçemiz, Ankara’nın 41 k...Devamını Gör 
 

Mustafa Ceylan Bizim yaĢımızdan bir kaç yaĢ daha öncekiler bu konuyu eski karakoldaki okulu bilirler ve bilgi 

aktarırlar. AraĢtırmak lazım. ĠlçeMilli Eğitimin bu konuya eğilip aydınlatma yapacağını umuyorum. 

Mustafa Ceylan KuruluĢ tarihi kesin belli olmamakla beraber ilk olarak eski Yozgat adıyla köy olarak kurulmuĢtur. 

1928 tarihinde Küçük Yozgat adı Bala kazasına bağlı bucak olmuĢ, 1936 tarihinde Bala kazasından ayrılıp nahiye 

merkezi olarak Çankaya ilçesine bağlanmıĢtır. ))) 1928 de BUCAK olan bir yerleĢim yerinin 1927 de ilkokulu hizmete 

açılması gayet normal bir durumdur. 

Ibrahim Onay Bence'de öyle görünüyor. Çünkü rahmetli babam ilkokul 3. sınıfa kadar okudum. ondan sonra 

okutmadılar derdi. Kendisi 1922 doğumlu. 7 yaĢında okula gitse 1929 yılı eder. 3 yıl okudu desek 1932 yılına gelir. 

Konuyu ilçe milli eğitimden bir kez daha soruĢturmak gerek diye düĢünüyorum. 

Ibrahim Onay Konuyu elektronik ortamda Ġlçe Milli Eğitime bildirdim. ĠnĢ. Yakında cevap gelir. 

Ibrahim Onay 
ELMADAĞ'IN ĠLK OTO YEDEK PARÇACISI  : SEYFETTĠN ÜGE 

Cemal Üge Mekanı cennet olsun canım babam 

Ibrahim Onay haklısın 1972 veya 1973 yılı idi. serap kırtasiyenin olduğu yerde bir demir kulube vardı. ilk parçacı 

dükkanını orada açmıĢlardı. 
Cemal Üge Taksi iĢinide babam mı? yapmısti 124 ile 

 
Ibrahim Onay Evet. Ömer amcan Nato’da çalıĢıyordu. Necmettin amcan ise dükkanda idi. Metin amcanın yaĢı 

küçüktü. Takside ise baban vardı. ama baban 3. veya 4. sıradaki taksici idi.  

1. Hayati biçer,  
2. Tufan BĢçv.,  
3. veya 4. Baban ile Ġsmail Sağlık arasında ama hangisi kaçıncı sırada tam çıkaramıyorum. 
 

Ibrahim Onay Baban ön camın üst tarafına Cemal’ım diye yazı yazdırmıĢtı. Bizde ilk önce deden için zannettik ama 

meğer senin için yazdırmıĢ. Sonradan anladık. 
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Cemal Üge Eyvallah abim Çok duygulandırdın beni abi 

Ibrahim Onay Bej 'mi desem yoksa FildiĢi'mi desen öyle bir rengi vardı murat 124'ün. Plakası ise Sivas’tan 

alınmıĢtı. "58 AL 218" 

Cemal Üge FildiĢi o fotoyu bulum yollayım abi 

Ibrahim Onay bekliyorum. 

 

Ibrahim Onay 

ELMADAĞ'LI FEHMĠ YAĞCIOĞLU EFE'NĠN " SUYA GĠDER ALLI GELĠN HAS GELĠN " TÜRKÜSÜ; 

 

Okan Murat Öztürk ve Nida AteĢ 'in sazları ile. 

https://www.youtube.com/watch?v=UJPI9wV1MQE 

 

Okan Murat Öztürk - Nida Ateş - Suya Gider Allı Gelin 

Mustafa Ceylan Yağcıoğlu Fehmi Efe Elmadağ doğumlu mu acaba? 

Ibrahim Onay 
ELMADAĞ'IN PEHLĠVANLARI; CAFAR (CAFER) PEHLĠVAN 

OSMAN PEHLĠVAN 
ALĠ PEHLĠVAN 
ĠSA PEHLĠVAN 
MEHMET SAYGILI (FĠTĠRĠĞĠN MEMET) 
H. ĠBRAHĠM DAĞ 

Mustafa Ceylan HACI ĠBRAHĠM DAĞ 'da bu üçlünün dördüncü pehlivanıdır. Halamın-Mavili'nin- kocasıdır (rahmetli) 

ELMADAĞ’IN ĠLK EĞĠTĠM KAMPÜSÜ : HASANOĞLAN KÖY ENSTĠTÜSÜ 
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