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1-Önsöz

Bundan yaklaşık 30 yıl öncesiydi. Delikanlı çağımızın bize
yüklediği heyecanlar içinde birisi vardı ki, o bütün
ufkumuzu ve yaşadığımız zaman dilimini doldurmaya
yetiyordu. “Memleketseverlik ve Ankaralı” olmak… İşte bu
heyecan dalgası içinde dostça, arkadaş ve kardeşçe
bugünlere doğru yuvarlanıp geliyorduk.
Mustafa Ceylan, o yıllardan daha önce “şiir isimli bir
sevdaya” tutulmuş, kalemiyle yüreği iç içe sonsuzluğa
doğru koşuyordu. “Ezan Susmaz” isimli ilk şiir kitabının
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çıktığı günleri hatırlıyorum. Daha ortaokul yıllarında iken
Ankara Gazetelerinde şiirleri yayınlanan Ceylan’ı, o yıllarda
millî çizgideki dergilerde ve kültür sanat etkinliklerinde
görüyor, yazdıklarını okuyorduk. Hemşehrimizdi Mustafa
Ceylan. Elmadağ’ın buz gibi havası ve suyundan, Başkentin
doğusundan ya trenle yahut otobüsle gelirdi Ankara’ya.
Onunla her karşılaşmamızda mutlaka ondan bir şiir
dinlemeyi isterdik ve o da bizim bu isteiğimizi kırmazdı.
Günlerden bir gün, 12 Mart 1971 darbesi olduğunda,
Elmadağ’da Mustafa Ceylan başkanlığında Erol Karaaslan
ve öteki dava arkadaşlarımızın çıkan olaylar sonucunda
tutuklanarak cezaevine atıldığını duyduk. Cezaevi günleri,
Ceylan’ın şiir tutkusunu daha bir alevlendirmiş olmalı ki,
edebî eserlerini peşpeşine yayınlamaya başladı. Yerel ve
ulusal gazetelerin edebiyat, kültür köşeleri, Ceylan’ın
şiirleri ve araştırma yazılarıyla doluyordu.
İşte ben, o lise yıllarından tanırım Ceylan’ı… Daha o
yıllarda, bir hemşehricilik, hemşehricilikten öte “Ankaralılık
duygusu” sarmıştı ruhumuzu. Ankaralı olmayı, memleketi
sevmek ile eş değer tutuyorduk. “Vatan ve bayrak”
davasını Ankaralı olmakla bir tutup aynı pençereden
gençlik ateşimizi yaşadığımız çevreye meşale yapmak
istiyorduk. İşte o yıllarda “Seğmen Ruhu” diye bir hakikatin
ışıkları olmaya taliptik. Seğmen Ruhu, bizi biz yapan,
içimizdeki çağlayanların kaynağıydı. Lâkin, gençlik aşkı ile
bu ruhun tarif ve tanımını tam olarak yapamıyorduk.
Mustafa Ceylan kardeşime dilimizden düşmeyen söz olan
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“Seğmen Ruhu” adıyla bir kitap çalışması yapmasını
istemiştim. Hiç unutmuyorum, o da “derhal” demişti…
Aradan bunca sene geçti.
Zaman şakaklarımızı un etti. Toruna torbaya karıştık. Acıyı
tadlıyı yaşadık.
Geçtiğimiz günlerde, 2016 nın Ağustos sıcaklarının olduğu
günlerin birinde, “nihayet sona gelmek üzereyim” diye bir
mesajını gördüm Sayın Ceylan’ın. “Seğmen Ruhu” nu
tamamlamak üzereydi.
Bu haber, beni ister istemez 30, hattâ 40 yıl öncesine alıp
götürdü. Unutmamıştı demek ki. Unutmamıştı Seğmen
Ruhu’ nu Ceylan. 40’ı aşan dev eserlerin yazarı, önemli
destanların-efsanelerin şairi kardeşim Ceylan, elbette
unutmamalıydı. Unutmamış işte “Seğmen Ruhu” nu diye
öylesine sevindim ki anlatamam…
Şimdi, elinizde tuttuığunuz bu eserin ortaya konuluş ve ad
veriliş öyküsü işte bu…
Sözümü fazla uzatmayayım, gelin hep beraber Seğmen
Ruhu’na dalalım ve yiğitlemesine bir Ankara-Türk
okyanusunda kulaç atmaya başlayalım, olmaz mı?
Teşekkürler can kardeşim, aziz arkadaşım Mustafa Ceylan.
Teşekkürler üstad Ceylan. İyi ki varsın …

Mustafa KARAPINAR
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2-Seğmen Kimdir?
Seğmen/Seymen;
-Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı Dikmen sırtlarında
karşılayan Ankara’nın ve bu güzel ülkenin kaderinde
önemli bir rol oynamış olan, Ankara’yı Kurtuluş
Savaşımızın Başkenti yapan, yeryüzündeki bütün uluslara
örnek olarak gösterilen tarihi bir gerçekliktir. Bu gerçekliği
yüzyılları hiçe sayarak, kendi milletinin köklerinden alarak,
bugünlere getirip geleceğe taşıyan yiğit, mert, çalışkan
insan demektir.
-Anadolu baştanbaşa yiğit doludur. Efe, Zeybek, Dadaş,
Yâren, vb her ilin ve her yörenin kahramanlar topluluğu
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vardır. Seğmen, İç Anadolu’ nun, hususiyetle de Ankara
ve çevresinin kahramanıdır.
-Seğmen, mensubu olduğu milleti ve yaşadığı memleketi
uğruna gözünü kırpmadan ölüme koşan insandır ki, ondaki
sevgi ve yiğitlik dolu yürek, başka hiçbir insanda
bulunamaz.
-Türk Dil Kurumu Sözlüğünde Seğmen için “"bayram
günlerinde, düğünlerde törene yerli giysilerle, atlı ve silahlı
olarak katılan yiğit"” denilmektedir. Bu tarifi doğru kabul
edecek olur isek, seğmen’in yerli giysisi vardır, atlı ve
silâhlıdır; düğün ve bayramlara katılır.”
Bu yavan, yapay ve sathi tarife sığmaz Seğmen. Hattâ
seğmen, ballı-kaymaklı düğün bayram günlerinde değil,
kızılca kıyamet günlerinde, milletinin kıyama durduğu
zamanlarda ortaya çıkıp, milleti bir bayrak altında derler,
birler ve toparlar… Seğmen’i sadece folklorik-otantikkendisine has giysileriyle görüp de tanımlayanlar, onu asla
anlayamamışlardır. Seğmeni basit, sığ ve sun’i bir
pençereden tariflemek kadar hatalı bir şey olamaz.
-Seğmen’e Ankara köylerinde görülen “köy Efesi, köy
yiğidi” olarak da tanımlamak, sonra da “düğün alayı” ile
ilgilenen köy düğünlerinin bir objesi olarak gören anlayışı
da hatalı bulmaktayız. “Seğmen Alayı” ile “Düğün Alayı”
asla ve asla bir değildir ve olamaz da. Düğün Alayı bir
yöreye, birkaç sülâleye ait bir olgudur amma “seğmen
alayı”, koskaca bir milleti tümüyle ilgilendiren milli ve kutlu
bir gerçekliktir. Tarihi dizayn eden, ona yol ve şekil veren
kahramanların alayıdır “seğmen alayı”.
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Hele ki, köy statüsünden kent statüsüne dünyanın geçip
ilerlediği bir zamanda seğmen’i köy sınırları içine
hapsetmek en büyük yanlıştır. Çağdaş, akılcı, gelişmeci
çağın seğmen alayını yok saymak da hakikati görmemek
demektir.

-“Seğmen Alayı”ndaki saz ve “yiğitleme oyun gösterileri”,
asla “düğün alayı”ndaki gibi değildir. Düğün alayı, Seğmen
alayından bazı parçaları alıp, sergileyebilir. Saz ve oyun
var diye ikisini aynı saymak da hatalıdır. Zira, seğmenlik
sadece oyun ve saz-söz değildir. Seğmenlik de millî ruh
vardır, çağları aşıp gelen bir töre vardır. Bir anlayış, bir
mesaj ve binbir işaret vardır. Seğmenlik bir Oğuz
geleneğidir ki, Alperenlik ve ahilikle kendisini Anadolu
insan yüreklerine formatlamış ve bir sır olarak içerisine
sinmesini bilmiştir.
-Seğmen/Seymen
kelimesini
etimolojik
olarak
inceleyenler, bu kelimenin kökünün Farsça bir ifade
olan “segban” ile veya “sekman” kelimesiye
irtibatlandırarak, zamanla “y – g” harflerinin “k” harfi
değişimi
nedeniyle
bu
son
halini
aldığını
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söylemekteler. Bazı kişilerde bir Türkçe kelime olan
“Sökmen” kelimesinden geldiğini ileri sürmüşlerdir.
Hattâ Enver Behnan Şapolyo, II.Mahmut’un Sekban
Teşkilâtı ile ilgisinin olduğunu dahi ileri sürmüştür.
Şapolyo üstadımız, İstanbul’da Şehzade Cami
karşısında Çukurçeşme civarında eskiden bir
Seymenler mezarlığı olduğunu da belirterek, İstanbul
esnafı arasında Ahi teşkilatında bulunan Seymenlerin
Ankara Ahileriyle bir ilişkisi olduğunu ileri sürmüştür.
Biz; bütün bu çalışma ve çabaları çok değerli
görmekteyiz. Ancak, seğmen/Seymen’i Osmanlı
dönemine getirip başlangıcını o dönemdeki askeri
teşkilâtına dayandırmak gayet yanlış bir tutum ve
davranıştır. Seğmen kıyafetleri ile, seğmen kültür ve
gelenekleri ile sekmen’lerinkini kıyasladığımızda
görürüz ki, asla bu böyle değildir. Seğmenlik, “Ankara
Ahi Cumhuriyeti” nin esnaf ve güvenlik kuruluşuna
verilen isimdir. Atlı ve silahlı olan Seğmen, 14’ncü
yüzyılda kurulan Ankara Ahi Cumhuriyeti’ne
gelinceye kadar, kökenlerini ve özünü Dede
Korkut’tan, Ahmet Yesevi’den, Oğuzlar’dan Göktürk
İmparatorluğu’ndan, Mete Han’dan bu yana Türk’ün
ruhunda yaşaya gelmiş asalet dolu bir gelenektir.
Yeniçeri Ocağı, saraya dayalı, devlet yönetiminin
emrinde, kendi sistematiğini Osmanlı döneminde
kurmuş, savaşçı bir ocaktır. Yeniçeri Ocağının kökleri
ve yüzü dışa, ülke dışındaki ülkelere yöneliktir.
Seğmen Ocağı ise, daha çok içeriyle, ülkenin iç
âhengi ve dinamizmi ile mevcud sınırlara doğru
yüzünü çevirmiş, bir koruma ve kollama güvencesi,
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bir halk sigortasıdır. Yeniçeri Ocağının kuruluşunda
Seğmen Ocağı hız ve ilham vermiştir.
Seğmen Ocağı’nda savaşçılık, güç yanında efendilik
ve hoş görü de bulunmaktadır. Bu bakımlardan
Seğmen, Hacı Bayram-ı Veli ışığını, Alperen
şimşeğini alnında taşır. Seğmen geleneğinin teşkilat
yapısı Yeniçeri Ocağı’na da yansımıştır. Fakat,
Seğmenlik de “halk gücü”, “halkın birliği” vardır.
Yeniçerilikte ise, halk yerine mutlak güç, iktidar vardır.
Bu sebeple, seğmenlikten Yeniçeriliğe geçiş olmuş,
yeni çerilikten seğmenliğe geçiş olmamıştır. Yani,
seğmen olmak öyle kolay bir olay da değildir.
-“Seymen teriminin bir yan anlamı ise "bekçi-muhafız"dır.
Örneğin günümüzde Trakya’da Seymen halen, "bekçi,
muhafız" anlamlarında kullanılmaktadır (Şapolyo, 2002).
Muhafız kelimesinden yola çıkarak "Seğmen" terimini,
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğünde (1993)
"seğirdim yeri" ya da "yolu" olan ve kale bedenlerindeki
muhafazalı yollar için kullanılan "Seğirdim Yeri-Yolu" ile
ilişkilendirerek tanımlamak mümkündür. Sözlükteki açılıma
göre "seğirdim" terimi, kale muhafızları seğirdim
yerlerinden sekerek gittikleri için bu tabir meydana
gelmiştir. Diğer bir ifadeyle, muhafız yürüyüşü anlamına
gelen seğirdim kelimesi, bugün Seymen oyunlarındaki
"sekme
adımları"
olarak
tanımlanan
figürle
ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla muhafız yürüyüşü olan ve
sekme, seğirdim gibi ifadeler yoluyla kale muhafız(lar)ına
halk dilinde "Seymen" adının verilmiş olabileceği,
kanımızca güçlü bir tez olarak ortada durmaktadır.
Seymenlik geleneğinin kökleri ise 6. yüzyıl Oğuz
15

Türkleri'ne kadar uzanmaktadır. Orta Asya'da doğa
koşullarıyla başetmeye çalışan Oğuz kervanı bir yerden
diğerine göç ederken, herhangi bir saldırıya karşı kervanı
korumak, ön saflarda yer alan seymenlerin görevidir.
Seymen Orta Asya göçebe Türklerinin obaları koruyan
yiğitleri/ savaşçıları (Alpler) iken, Batı’ya göç ve
İslamiyet’in kabulüyle birlikte Alperenler ve Gaziler gibi
farklı statüler ve tanımlar içerisinde yeralmışlardır. Devlet
teşkilatının ve şehir organizasyonlarının oluşmasıyla
birlikte bu gelenek biçim değiştirerek "kurumsallaşmaya"
başlamıştır. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi öncesinde
İran ve Arap kültürleriyle yoğun bir etkileşimin yaşandığı
Maveraünnehir Bölgesi’nde "Gaziler (Alpler-Alperenler)"
adını taşıyan bir örgütün varlığı bilinmektedir. Bu tür
örgütler, devletin olmadığı veya otoritesinin zayıf olduğu
durumlarda oba, köy, kasaba ve şehirleri koruyan sivil
oluşumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür
örgütlenmelerin daha sonra Ahi örgütlenmesinde olduğu
gibi ekonomik, sosyal, dini, kültürel, siyasal, askeri olmak
üzere birçok boyutu bulunmaktadır: O dönemlerde,
'Alperenler' (Alp-Tunga) olarak da tanımlanan Seymenlerin
temel özellikleri bugün olduğu gibi mertlik, cömertlik ve
bilgeliktir. Türkler, Anadolu’ya ve zamanla yerleşik yaşama
geçtikçe, Seymenlerin kervanı ve obaları koruma görevi;
şehirlerde düzeni, köylerde ise köyü ve gelini koruma, ona
eşlik etme görevine dönüşmüştür.
6. yüzyılda Orta Asya'dan çıkan Seymenlik
geleneği, 14’üncü yüzyılda Ankara’da devlet kuran Ahiler
döneminde yeniden biçimlenmiştir. Zira Ankara, 14’üncü
yüzyılda paylaşım ve demokratik esaslar üzerine kurulu
Ahilik Cumhuriyeti'nin başkentidir. Mertlik, cömertlik ve
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bilgelik ilkelerini esas alan Seymenler de Ahi Teşkilatı'nın
askeri kanadıdır. Bugünkü tanımıyla "Seymen Alayı" ya da
Ahiler döneminde "Yiğit Alayı" denilen Türk geleneği de o
devirlerdendir ve yalnızca Ankara'da korunmuştur. Bunun
bir nedeni yukarıda sözedildiği gibi Ahiler’in Ankara’da
bağımsız bir devlet kurmalarıdır. Ahi Devletinin kurum ve
gelenekleri bu devlet ortadan kalktıktan sonra da uzun
süre yaşamıştır.
-Bir diğer neden ise, Ankara ve civarında yeralan çoğu köy
ve kasaba yerleşim biriminin Oğuz boylarıyla dolu olması
ve birçok yerleşim biriminin adını Oğuzlar’ın 24 boyundan
almasıdır. Örneğin Çubuk'ta Kınık, Kargın, Çavundur,
Elmadağ eteğinde Bayındır, Kırbız, Kusunlar, Ayaş'ta
Kayı, Gökler, Hüseyin Gazi Dağı eteğinde Peçenek, Yazır,
Dodurga, Kayaş, Bala'da Avsar, Gölbaşı'nda Eymür ve
Bökdüz köyleri gibi...
Toparlarsak, Seymenlik kültürünün ana damarı
Orta Asya olsa da; Türkler’in Anadolu’ya yerleşmesiyle
birlikte Selçuklu, Beylikler (Ankara’da Ahiler) ve Osmanlı
dönemlerinde
yeniden
şekillenmiştir.
Seymenlik
Anadolu’daki zeybeklik, yarenlik, yolkardeşliği, musahiplik,
efelik gibi kültürel statülerle ilişkilendirilebilse ve hepsiyle
ortak ögeleri paylaşıyor olsa da; köklü geçmişi, tarihte
üstlendiği roller ve organizasyon yapısı ile hepsinden daha
kapsamlıdır. Seymen, Orta Asya kökenli olmakla beraber,
Anadolu’da yeniden üretilmiştir. Bugünkü halini almasında,
Ahi örgütlenmesinin büyük rolü olmuştur. Ahi Devleti’nde
şehrin ve çevrede yeralan kasaba ve köylerin koruyucusu
ve muhafızı olarak Seymenler’i görmekteyiz. Sivillerden
oluşan ve gönüllü bir kurum olan Seymen (Yiğit) Alayları,
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zorunlu durumlarda ve çoğu kez savunma amaçlı olarak
işlev görmüştür.
-Seymen Alayı ise, bunalım ya da geçiş dönemleri olarak
da nitelendirilebilecek "kızılca günler"de kurulan bir Oğuz
töresidir. Diğer bir deyişle, milli felaket günlerinde, bir
beyliğin ya da devletin yıkılışında; yeni devleti kurmak ve
yeni lideri seçmek için Seymen Alayları tertiplenmiştir.
Selçuk Devletinin Cend’de kuruluşu, Osmanlı Devletinin
Söğütte kuruluşu bu geleneğe çok benzetilmektedir (bkz.
Şapolyo, 2002). Seymen Alayı farklı isimler altında Ankara
Ahileri döneminde de varlığını sürdürmüştür. Zira, Prof.Dr.
B. Ögel (2000) gibi tarihçilerin Ahi Teşkilatındaki, "Esnaf
mehteri ve çift zurnacılar" olarak tanımladığı "Yiğit Alayı"
ya da "Ahi Alayları", günümüze kadar yaşayan ve Ankara
Kulübü bünyesinde halen devam eden "Seymen Alayı"nın
tamemen aynısıdır. (bkz. Ögel, 2000). Ahilerin, devlet
otoritesi olmadığı 14’ncü yüzyıl ortalarında Ankara’da
bağımsız bir devlet kurduğu dönemlerde Seymen Alayları;
"Ahi Alayı" veya "Yiğit Alayı" olarak öne çıkarken; Ahilerin
siyasi ve askeri işlevinin gerilediği ve bir esnaf loncası
konumuna dönüştüğü dönemlerde ise "Esnaf Alayı" veya
"Esnaf Mehteri" olarak bu gelenek devam etmiştir.
-Seymenlik geleneğinin köklü tarihinde son büyük Seymen
Alayının düzenlenişi ise 27 Aralık 1919'a rastlamaktadır.
Anadolu işgal altındayken Mustafa Kemal Paşa’nın
Ankara'ya gelmesi ve görkemli karşılanışı, tıpkı Oğuz
geleneğindeki gibidir: 27 Aralık milli bir galeyan anıdır ve
bu özel günde Seymen Alayı kurulmuştur. Halk, Oğuz
18

töresinde olduğu gibi liderini seçmiştir1.
-Yüzlerce yıldan beri sivil bir oluşum olarak varolan ve
Ankaralıların kollektif hafızasında yaşayagelen Seymenlik
geleneği, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra Ulu Önder’in
direktifleriyle kurulan “Ankara Kulübü Derneği” çatısı
altında büyük bir titizlikle yaşatılmakta ve gelecek
kuşaklara aktarılmaktadır.”(1)
-Birkaç cümle ile özetlersek, Seğmen/Seymen, Türk
halkının
millî
gücüdür.
Kökleri
Türk
tarihinin
derinliklerindedir. Kendine has sistematiği ve felsefesi
bulunan bir “yiğitlik”, “mertlik” destanın her çağdaki adıdır.
Temelinde Ankara vardır. Atatürk ve Hacı Bayram vardır.
Ahilik vardır. Temelinde, 64 yıl bağımsız yaşamış olan
Ankara Ahi Cumhuriyeti vardır. Her zaman ve daima
nesiller boyu bizde, hepimizde kutlu bir heyecan olarak
akıp gidecek olan birlik ve bütünlüğümüzün destanlaşmış
halidir.

(1): http://ankaraarsivi.atilim.edu.tr/, Dr. Özaslan, METİN,
Bilge Dergisi’nin 35’nci (Kış 2002) Sayısında yayımlanmış
yazısından.
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3-ANKARA AHİ CUMHURİYETİ
ve SEĞMEN
Oğuzlamasına 6. Asrın sinesinden günümüze kadar
uzanan Seğmenlik, Türk milletinin kadim geleneği olarak,
yüzyılların uğultusunu geçen seslenişi ile, en kötü tabiat
şartlarını yene yene gelmiştir. Nice Oğuz beyleri, nice
kervanlarla düştükleri göç yollarında en azgın dağ
yamaçları ve en derin ve en dik geçitlerden Seğmenler’in
koruma ve kollaması, öncü yol açışları sayesinde
fethedilen yerleri, coğrafyayı vatan eylemiştir.
Şarkın en yağız delikanlıları, en korkusuz kahramanları
olan Seğmenler, Türk milletinin Orta Asya steplerinden
dünyaya yayılışları esnasında milli güvenlik teşkilâtı olarak
görev yapmışlardır. Böylece, Türk’ün cihan hakimiyetine
yürüyüşünü kolaylaştırmışlardır. Önce Alp, sonra Alperen,
daha batıya geldiğinde Ahi ve Gazi adlarını alan
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Seğmenler, Alparsln ordularından evvel ve Alparslan
ordularıyla beraber akın akın Anadolu’ya gelmişler,
bellerine sarılı kuşaklıklar içinde getirdikleri tohumları avuç
avuç bu toprağa serpmişler ve böylece bu güzelim
coğrafyayı “yurtsamış”lardır.
Sonra Büyük Selçuklu
İmparatorluğu gibi bir medeniyet ve umran ülkesini
kurmuşlardır.
Seğmenlik Ankara ile özdeştir. İç içedir. Bir bakıma Ankara
Seğmen Başkentidir. Tarihte de böyle idi, şimdi de
böyledir. Anadolu yollarını Anadolu coğrafyasının atar
damarları olarak kabul edersek, Ankara da bu atar damar
ağının tam orta noktası, en stratejik konumdaki merkezi
niteliğindedir. Marmara, Batı, Karadeniz ve Güney
Anadolu’ nun Doğu’ya açılan bütün kapıları Ankara’da dır.
Kısaca
Ankara,
“ ilkçağdan
başlayarak
Anadolu
yarımadasında, doğu-batı doğrultusunda geçen, ordu,
posta ve ticaret yolu özelliği taşıyan ana ulaşım
bağlantılarından birinin üzerinde”(2) bulunmaktadır.
Bizanslılardan sonra, Danişmendliler ve Selçuklular
dönemlerini yaşayan bu Ankara toprağı, 1143 tarihinde
Selçuklu Sultanı I. Mesut tarafından Türk ülkesine
katılmıştır.

(2): ahiyan.org, Ankara’da Ahiler Yönetimi Meselesi, Araş.
Gör. Celal METİN
13. Ve 14. Yüzyıllarda Moğolların ve İlhanlıların istilası ile
birlikte Ankara sıkıntılı dönemler yaşamıştır. Bu dönemde,
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İlhanlılar Devleti’ne ait ordunun bir karargâhı Ankara
yakınlarında yer almıştır.
Ankara, 1354 tarihinde Osmanlı hakimiyetine girene
kadar, halkın kendi öz ve sivil kuruluşu tarafından özgür
bir şekilde yönetilmiştir.
Anadolu kilidinin anahtarı, Anadolu adının Dede
Korkutlamasına isim vericisi, dini ve iktisadi bir
teşkilâtlanma ile, Ahilik ile kendi öz yönetimini kuran,
geliştiren Ankara, kendi idaresini kendisi yürütmesini
bilmiştir. Bunun için, içerde ve sınırlarda güvenlik
teşkilatını da hazır etmeliydi, o da gene sivil bir güç birliği
olan Seğmenlik’ten başka bir şey olamazdı.
Hülâsa, Seğmenliğin bugünkü halini almasında Ahi
teşkilâtlanmasının büyük rolü olmuştur. Daha daha
sonraları ise, Seğmen Alayı’nın, etki ve yansımasından
Yeniçeri Ocağı’ oluşturulmaya çalışılmış ve Hacı Bektaş-ı
Veli’den alının Seğmenlik ilkelerindeki çoğu dini – millî hal
ve hareketlerin özetlemesi montajlanmaya çalışılmıştır.
Kendi öz yönetimini ahlâk, din ve sosyal anlayışlar
üzerinde yükselten Ahilik, 1290 yılına gelindiğinde,
“Ankara Ahi Cumhuriyetini” resmen kurmuştur.
Nitekim, 570 yıl sonra aynı yerde, Ankara’da çağdaş bir
Türk Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ de :
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"...Ben Ankara'yı coğrafya kitabından ziyade tarihten
öğrendim ve cumhuriyet merkezi olarak öğrendim.
Hakikaten Selçuklu idaresinin bölünmesi (inkisamı)
üzerine Anadolu'da teşekkül eden küçük hükümetlerin
isimlerini okurken bir Ankara Cumhuriyeti'ni görmüştüm.
Tarih sahifelerinin bana bir cumhuriyet merkezi olarak
tanıttığı Ankara'ya ilk defa geldiğim o gün de gördüm ki
aradan geçen asırlara rağmen Ankara'da hâla o
cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor. Türkiye'nin hemen
bütün bölgelerini (menatıkını) gezdiğim ve gördüğüm için
hükmettim ki, o zaman isimleri cumhuriyet olmayan diğer
yerlerin bugünkü halkı da aynı kabiliyetten asla uzak
değildir... Beni, Türkiye'nin en münasip merkez Ankara
olabileceğini düşünmeye sevk eden ilk vesile çok eskidir
ve bilimseldir (fennidir)." Demiştir.
İşte tam bu noktaya bir Cumhuriyet gülü virgülleyelim de,
Büyük Atatürk’ün bu sözlerini yeniden okuyup, üzerinde
biraz düşünelim, olmaz mı?
Anadolu’da “Anadolu Beylikleri Dönemi”nde bunca
bölünmüşlük ve hepsinde soylarına bağlı isimler verilmiş
beylikler varken, sadece Ankara’ daki Beyliğin adı
Cumhuriyetti. Neden dersiniz?
Evet, Anadolu Beyliklerine bakalım. Bunlar :
1.Karamanoğulları Beyliği : Konya ve Karaman
yöresinde
2.Germiyanoğulları Beyliği : Kütahya ve çevresinde
3. Aydınoğulları: Aydın, İzmir ve çevresinde
4. Karesioğulları: Balıkesir, Çanakkale ve çevresinde
kurulmuştur.
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5. Saruhanoğulları: Manisa ve çevresinde
6. Candaroğulları (İsfendiyaroğulları): Kastamonu,
Sinop ve çevresinde
7. Menteşeoğulları: Muğla ve çevresinde
8. Hamitoğulları: Eğirdir ve Antalya çevresinde .
9. Eşrefoğulları: Beyşehir ve çevresinde
10. Sahipataoğulları: Afyon ve çevresinde
11. İnançoğulları: Denizli ve çevresinde
12. Osmanoğuları: Söğüt, Domaniç ve çevresinde
13. Eretna Beyliği: Sivas merkez olmak üzere Orta
Anadolu'da
14. Kadı Burhaneddin Beyliği: Eretna Beyliğinin yerine
15. Dulkadiroğulları: Elbistan ve Maraş dolaylarında
16. Ramazanoğulları: Adana ve çevresinde
kurulmuştular.
Sadece Ankara, evet Ankara, Ankara Ahi Cumhuriyeti” adı
ile bütün bu beyliklerin orta noktasında bulunmaktaydı.
Ankara’ da “Ahilik” vardı. “Can” içre can vardı yani. Bir
çeşit esnaf örgütlenmesi, sivil ve orta tabakanın kendi öz
yönetimi vardı… Devlet Başkanı (Cumhurbaşkanı),
Başbakanı ve Meclisi vardı. Onları da halkın kendisi
seçiyordu. Demokrasinin en saf ve temizini ilke olarak
kabul etmiş bir yönetim olarak tebarüz etmişti.
Zaten; Ahi demek “kardeş, dost, can” demektir. Benlikten
sıyrılıp “biz” olmak demektir. Aslı “Akhi” şeklinde yazılan
“Ahi” kelimesinin Arapça “kardeşim” manasına geldiği gibi,
Türkçe “akı / akhı” kelimesinden türediği de bilinmektedir.
Büyük davalar ve büyük başarılar ancak ve ancak “biz”
olmak ile başarılı sonuca erebilir. Ahilik, “eline-beline24

diline” sahip olup “biz” demek olduğuna göre, bu
düşüncede olan bireylerin bir araya gelerek kurduğu geniş
sivil organizasyonlarda doğrudan hedefe yönelirler. İşte
Ankaralılığın, işte Seğmenliğin bu sırrını bilen Atatürk,
aradan bunca yıl geçtikten sonra, aynı coğrafya üzerinden
ikinci bir Cumhuriyeti tesis etmişti.
Tarihin sinesinde 1290 dan 1354 yılına kadar bağımsız
yaşamış Ankara Ahi Cumhuriyetii’nin seçimle iş başına
gelen Cumhurbaşkanları’nın isimleri şunlardır :

1.Ahi Hüsameddin (1. Hüseyin) (1290-1296)
2.Ahi Şerafeddin Mehmed (1296-1332)
3.Ahi II. Hüseyin (1332-1354)

Ankara Ahi Cumhuriyeti’ nin varlıkları arasında zaviyeler,
vakıf hanlar, tarlalar, hamamlar, imaretler, camiler
bulunmaktadır.
Bu “hayırhah” kuruluşlar, kent merkezinden kırsala
varıncaya kadar da örgütlenmişlerdi. Kırsaldaki yerleşim
merkezlerinde “Ahican”ları - temsilcileri vasıtasıyla,
sağlıktan, ulaştırmaya, vergiden ticarete varıncaya kadar
sistematiğini kurup çalışmışlardır. Vakıflar başta olmak
üzere “hayırhah” kuruluşları ile, önemli camiler, su yolları,
köprüler ve çeşmeler yaparak, imar ve inşa çalışmaları da
yürütmüşlerdir.
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Meselâ; konumu, büyüklüğü ve mimari özellikleri
açısından uzun süre “Cuma camii” olarak kullanılan
Arslanhane ve Ahi Şerafettin Camileri Ankara ahilerinden
Ahi Şerafettin’in babası ve amcası olan ahi kardeşlerden
Hüsameddin ve Hasaneddin tarafından yaptırılmıştı.
Hatuniye camisini ise Ahi Şerafettin’in eşi Habibe Hatun
yaptırmıştır.
Ve kent merkezindeki ticaret, Kale’nin Hisar Kapısı’ nın
dışındaki düzlüğe kurulan “Pazar yeri” nde ve çevresine
inşa edilen hanlarda yapılmakta idi. Böylece Ankara “sınır
şehri” olmaktan çıkmış, Ahiler döneminde “esnaf şehri”
veya “ticaret şehri” hüviyetini kazanmıştır. Ticaret
şehirlerinin, merkezi yönetime ödedikleri vergileri gösteren
belgelerde Ankara şehrinin adı ve ödediği vergiler açık
açık belli edilmektedir.
Özellikle 2. Meşrutiyet döneminde, Ankara Ahi
Cumhuriyeti bir örnek olarak ele alındı ve “meşrutiyetcumhuriyet-mutlakıyet” vb yönetim tartışmaları daha da
alevlendi ve ilgi çeken bir tartışma haline geldi. Zira yeni
gelişen Cumhuriyetçilik fikri, kendisine bu tartışmalar
aracılığı ile bir tarihsel arka plan ve destek sağlamış
oluyordu. Ve mutlaka ki, bu tartışmalarda Mustafa Kemal
ve arkadaşları, halk idaresi olan Cumhuriyet’ten yana
tavırlarını koyuyorlardı.
Ankara Ahi Cumhuiyetiinde olduğu gibi “”saltanatsız ve
hilafetsiz “ bir yönetimin mümkün ve iyi olduğu yönündeki
düşüncelerinin somut bir tarihsel örneği daha 2. Meşrutiyet
dönemnde gönüllerde yeşermeye başlamıştı bile…
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Gerçekler gün gibi ortada ve tarihin sinesinde idi. Anadolu
Selçuklu Devleti’nin dağılma döneminden sonra Ahi
başkanlarının siyasi alanda da etkili olduklarını görmek
isteyenler Ankara’ ya bakmak mecbuiyetindeydiler.
Siyaset ilminin yönetimde halk eliyle sergilenişini anlamak
isteyenler 64 yıl süren bu Cumhuriyet’e bakmak
durumundaydıler.
Ankara Ahi Devleti kuramsal olarak bir "bey"in
üstünlüğünü kabul etmekle beraber, ülke üzerinde ahi
başkanı tek gerçek otorite sahibi durumundadır.
Cumhuriyet tezinin en kuvvetli savunucuları... Tarihçi
Yılmaz Öztuna’ya ve yerli-yabancı bir çok tarihçiye göre
Ankara’da gücü ellerine geçiren ahiler, 1290-1354 yılları
arasında bir cumhuriyet idaresi kurmuşlardır.
Evet, Kırşehir ve çevresinde Ahi Evran tarafından
kurulmuş olan Ahilik müesesesi, bu kez en güzel ve kamu
–devlet yönetimini de içerecek şekilde Ankara’ da
kurulmuş ve yaşatılmıştı. Kırşehir’de de bu müesese önce
“debbağlar”-“dericiler” le işe başlamıştı, Ankara’da da aynı
meslekle işe başlamıştı. Ankara ve çevresi, bozkırın
sinesinden hayvancılık ile geçimini sağlıyordu. Dericilik
yanında pazarcılık, el sanatları ve öteki alanlarda
örgütlenen ahiler, Ankara’ da en parlak dönemlerini
sergiliyorlardı. Ahiler, şehrin sosyo ekonomik ve sosyo
kültürel-sosyo politik damarlarına tam olarak yayılmıştılar.
Dericiler ve meslekte çalışanlar, deri işleme atölyeleri,
“debbağlar” Bentderesi” semtinde, dere boyunca
“Debbağlar Mahallesi”nde, sarnıçları, havuzları ve
mahzenleriyle yan yana dizilmiştiler. Belediyenin yol
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çalışması veya dere ıslah çalışmalarından bütün bunlar
açık açık tespit edilmiştir. Sayıları 40’ı bulan bu
dabakhanelerde kralların, şehzade ve sultanların giyindiği
kırmızı sahtiyanlar üretilmesi, asilzade
çizmeleri
yaptırılması çok meşhurdu.
Ahiler döneminde, bağcılık, bostancılık, sof dokumacılığı,
kavaflık, terzilik, bakırcılık gibi sanatlarda çok ilerleme
kaydedilmiştir.
Ankara ve çevresi, Osmanlılar’ın hakimiyetine geçtikten
sonra da, ahilikten vaz geçmemiştir. Orhan Gazi’ nin
yerine geçen Murad Hüdavendigâr’ın bizzat kendisi ahi idi.
Tababet sahasında da ilerlemiş olan Ahiler, en meşhur
tabipleri vasıtası ile Yavuz Sultan Selim’in ve Kanuni’ nin
tedavisinde de görev almışlardır.
Ankara Ahi’leri; Ankara’yı baştan sona imar etmekle
kalmayıp, Sultan Alaaddin Keykubat’ı melikliği zamanında
tüm zorlamalara rağmen merkezi hükümet olan Konya’ya
teslim etmeyerek, hayatını kurtarmış ve daha sonra
Selçuklu tahtına çıkmasına yol açmışlardır.
Ankara Ahi Cumhuriyeti’nin, resmen kurulmuş bir ordusu
yoktu, ancak, ordusuz bir halkın yaşlı-genç, kadın erkek
topyekün
Ankaralıların
Seğmen
Geleneği’nde,
Seğmenbaşı’ nın bayrağının altında toplanmasının, özetle
halkın ordulaşmasının bir diğer adıdır. “Ordu millet”
olmanın tarihî genlerimizde bulunmasının yegâne
örneğidir bu Cumhuriyet…
.
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4-Seğmenlik Nedir?
Seğmenlik, bir gelenek olmasına rağmen, “ordu-millet”
inancıyla ihtiyaç vukubunda – hiç beklemeksizin, anında
kurulabilen bir teşkilâtlanma yapısına sahiptir.
İnsan Kaynağı Bakımından;
1-Seğmenbaşı
2-Seğmen Kolbaşısı
2-Kart Traş Efe (35 ve yukarısı)
3-Delikanlı (17-35 Yaş)
4-Yeni yetme (15-16 yaş)
5-Seğmen Adayı
Görüleceği gibi, yaş ve tecrübe esasına bağlı bir
teşkilâtlanma içermektedir. Seymen, “gerekli eğitimleri
başarıyla tamamlamış, mertlik, bilgelik ve yiğitlik esaslarını
benimseyen ve kişiliğinde taşıyan ve 27 Aralık 1919’da
Atamızı Dikmen sırtlarında
karşılayarak
bağrına
basanlarla aynı duyguları paylaşan kişidir.”“Seymen
Adayı, Mertlik, bilgelik ve yiğitlik esaslarını benimseyen ve
kişiliğinde taşıyan 27 Aralık 1919’da Atamızı Dikmen
sırtlarında karşılayarak bağrına basanlarla aynı duyguları
paylaşan
ancak
henüz
eğitimini
tamamlamamış
kişilerdir.”(2) (2): ankarakulubu.org.tr
Seğmenbaşı, bütün seğmenlerin başıdır.Sevilen sayılan
ve bilge kişiliği ile Seğmen Alayı’ nı yönetebilecek lider
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kişidir. Ankara Kulübümüz hazırlamış olduğu bir
yönergede Seğmenbaşı olarak Dernek Başkanı’nı işaret
etmiştir. Seğmen Kolbaşısı ise lider ve eğitmen
konumundaki çalıştırıcı Seğmenlerden oluşur.Kıdemli
Seğmenlerden Seğmen Kolbaşısı tespiti yapılır. Kart Traş
Efe, 35 yaşından yukarı yaşta bulunan, tecrübeli
seğmenlere denir. Delikanlı, 17 ile 35 yaş arasında
bulunan yiğit seğmenlerdir. Seğmen alayının en savaşçı
kısmını bunlar teşkil ederler. Yeni yetme ise 15-16 yaşında
bulunan, seğmen eğitiminden geçmiş, seğmenlik ilkelerini
öğrenme heves ve heyecanı yoğun olan gençlerimizden
meydana gelir. “Seymen Adayı, “Mertlik, bilgelik ve yiğitlik”
esaslarını benimseyen ve kişiliğinde taşıyan 27 Aralık
1919’da Atamızı Dikmen sırtlarında karşılayarak bağrına
basanlarla aynı duyguları paylaşan ancak henüz eğitimini
tamamlamamış kişilerdir.” Şeklinde tarif edilmiştir.

Kurulları Bakımından:
1-Seymen Danışma Kurulu
2- Seymen Yürütme Kurulu
Kurullar, Seğmen Alayı veya
aşamasında faaliyete geçerler.

Derneği

Kurulması

Ankara Kulübü Derneğinin yönergesinde, Kurullar Sernek
Statüsü içinde değerlendirilmiş olup; “Danışma Kurulu,
Başkanı, Başkan yardımcıları ve üyeleri Kart tıraş ve
tecrübeli seymenler arasından Yönetim Kurulunca atanır
ve seymenlik geleneğinin korunup gelecek kuşaklara
aktarılmasında yönetim kuruluna danışmanlık yapar.
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Demek Yönetim Kurulu Danışma Kurulu hakkında her
türlü tasarrufu yapabilir.” Denildikten sonra,
Seymen Yürütme Kurulu: Yönetim Kurulu tarafından
atanan
ve
Seymen
faaliyetlerinin
her
türlü
organizasyonunu düzenleyen kuruldur ve Yönetim
“Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterir. Seymen yürütme
kurulu seymen faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yerine
getirilebilmesi içinde görevlendirme yapar. Demek
Yönetim Kurulu bu kurul ile ilgili her türlü tasarrufu
yapmaya yetkilidir.”denilmekte ve “Seymen Yürütme
Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları: Yönetim Kurulu
tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından atanır ve
Seymen Yürütme Kurulunun Demek Yönetim Kumlu ile
olan ilişkilerini yürütür.” Tespitinden sonra, “Seymen
Yürütme Kurulu Üyeleri: Seymenler arasından Yönetim
Kurulu’nca atanır.” Şeklinde ifade edimiştir. Bu kurullar,
Dernek statüsünde böyle olduğuna göre, bir şehir veya
şehirle çevresi bakımından ise, aynı isimlerle, o kent ve
çevresinde yaşayan eski seğmenbaşlarından, bilge
kişilerden, sivil, halk önderlerinden teşkil edilir. Bu kurullar,
Seğmenlik geleneğinin nesilden nesile bozulmadan
aktarılmasını sağlamakla kalmazlar, Seğmen Alayında
veya ülke genelinde, kent bütününde meydana gelen
olumsuzluklara anında çare bulmakla da yükümlüdürler.
Bir çeşit danışma-meşveret meclisi olan kurullar, bizim
şanlı Türk tarihimizde de hep var olmuştur.
Kendisi da bir Seğmen olan İrfan Çelik, bir yazısında bu
hususta şunları söyler:
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“Oğuz Han (Mete) M.Ö 210 lu yıllar. Devlet içerisinde
asayişi sağladıktan sonra ilk işi bir tören alayı kurdurup,
kendisinin tahta çıkış törenini icra ettirmesidir.
O günden günümüze doğru bazı büyük Türk devletlerini ve
kuruluşlarını inceleyecek olursak, Göktürkler zamanında
"Kengeş Meclisi" yani "Sekmen Meclisi" yine uygulanmış.
2.Göktürk devleti döneminde İlteriş Kağan ölünce
çocukları Kül-Tegin ve Bilge kardeşler 7 ve 8 yaşlarında
olduğu için bu meclis devletin başına İlteriş Kağanın
kardeşi Kapgan Kağanı getirmiştir. Kapgan Kağan vefat
edince onun oğlu İnal Bögü devletin başına geçer. Devleti
iyi yönetemeyen İnal Bögü yine "Kengeş (Danışma)
Meclisi" yani "Sekmen Meclisi" tarafından görevden alınır
ve yerine İlteriş Kağanın büyüyen çocukları Bilge ve KülTegin kardeşler devletin başına getirilir.
Selçuklu devletinin Cend şehrinde kuruluşu sırasında atlı
Seğmen alayı kurularak ve bir torba içerisinden ok
çekilerek Selçuk bey "Bey" ilan edilir.
Osmanlı Beyliğinin Söğütte kuruluşunda yine atlı Seğmen
alayı kurulur. O günkü Seğmen Meclisinde, ilk büyük Türk
evliyası olan seğmenlik vasıflarının bütün özelliklerini
taşıyan, binlerce talebe .alperen ve gazi, dervişleri
yetiştirerek
Anadoluya
göderen,
Ahmed
Yesevi
Hazretlerinin başlattığı bu akımdan gelen ve onun yolunu
takip eden o dönemde bir Ahi şeyhi olan,bir süre Ankara’
da yaşayan, Ankara’ da yaşadığı dönemde binlerce talebe
yetiştiren ve Ankarada o dönemde kurulan Ankara Ahi
Cumhuriyeti’ ne başkanlık etmiş olan Şeyh EDEBALİ
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Hazretleri Osman beyin kılıcını kuşatır. Yine Ahmed
Yesevi Hazretleri’ nin başlattığı akımdan gelen Hacı
Bektaş-i Veli Hazretleri Osman beyin kavuğunu giydirir.
Şeyh Edebali'nin talebesi Dursun Fakih’ te Kur'an-ı Kerim
okur. Osman Gazi bir keçe içerisinde 9 defa havaya
kaldırılarak, kımızlar içilip ve şenlikler yapılarak Bey ilan
edilir.” (3)
İlkeler Bakımından:
1-Cömertlik,
2-Mertlik
3-Bilgelik
Ankara Kulübü Derneğimizin aynı yönergesinde GENEL
başlığı altında, ilkeler bakımından konuları da, dernek
statüsüne göre ele alınmış olup, sırasıyla şunlar
yazılmıştır.
“1.Her Seymen ve Seymen Adayı tanımlarda belirtilen
çerçevede temsil ettiği Seymenlik ve Ankaralılık
kültürünün onuruna leke düşürmeyecek bir bilince sahip
olmakla yükümlüdür.
2-Seymenler Seymenliğin yüce bir değer ve Seymen
olmanın bir ayrıcalık olduğunun bilincinde olarak taşıdığı
“Seymenlik” ünvanını en iyi bir biçimde temsil etmekle
yükümlüdür. Seymenler akademik eğitimin, sosyal ve
kütürel gelişimin, mesleki başarının, toplumda saygın yer
edinmenin önemini de bilincinde davranırlar.
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Kıdemli Seymenler bu önemli hususları gençlere sürekli
vurgularlar.
3- Seymenliğin temel ilkeleri yiğitlik, mertlik, cömertlik/
bilgeliktir. Tüm Seymenler bu ilkelere uygun davranmakla
yükümlüdürler.
4.Ankara Kulübü üyeliği ve Seymenlik için 27 Aralık
ruhunu benimsemiş olmak bir şart olup Ankaralılık ve
Seymenlik ruhunu benimseyenler için Ankara nüfusuna
kayıtlı olmamak bir eksikliği beraberinde getirmez.
5.Her Seymen başta genç Seymen Adayları ve çocuklar
için olmak üzere toplum içinde ve Ankara Kulübü
Demeğinin Seymeni olarak örnek teşkil ettiği bilinciyle hal
ve davranışlarını düzenler.
6.Seymen Yürütme Kurulu, Ankara Kulübü Derneği Genel
Kurulu ve Yönetim Kumlu kararları ile Ankara Kulübü
Tüzüğü ve yönetmeliklerine uymayan bir karar alamaz ve
uygulayamaz.
(3):Çelik, İrfan; siirkolik.com
7.Seymen Yürütme Kurulu, Seymen çalışmalarını
programlı, belirli bir düzen içinde yürütülmesinden
sorumludur.
8.Ankara Kulübü Demeği Yönetim Kurulu, Seymen
Yürütme Kurulu ve Seymen Danışma Kuruluyla toplantılar
düzenleyerek faaliyetlerin Derneğin amacına uygun bir
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şekilde başarılı bir
alışverişinde bulunur.

şekilde

yürütülmesi

için

görüş

9.Seymenler Yönetim Kurulu onayı seymenlikle ilgili veya
seymenlik konusunda faaliyete bulunan diğer demek, vakıf
vb. kuruluşların düzenlediği veya rol aldıkları etkinliklere
katılamazlar. Ayrıca, kendilerine kamu ya da özel, gerçek
veya tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum
kuruluşlardan bir seymen faaliyeti talebi geldiğinde
faaliyetlerin özellikleri açık bir biçimde belirtilerek Yönetim
Kurulundan izin almak zorundadırlar. Bu yasakların ihlali,
ilgili kişilerin Dernek üyeliğinden ihracını gerektirir.
10.Seymenler katıldıkları etkinliklerden her hangi bir ad
altında maddi menfaat temin edemez. Aksine
davrananların Ankara Kulübü Derneği ile ilişkileri derhal
kesilir.
11.Seymenlerin etkinliklere katılımı için gereken ulaşım,
yemek ve konaklama giderleri Dernek tarafından sağlanır.
12.
Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulunun
talimatları koşulsuz olarak yerine getirilir. Bundan
kaçınanlar için disiplin hükümleri uygulanır.
13.Seymenler demek, okul vb. gibi başka kurum ve
kuruluşta yapacakları Seymen çalışmaları için Yönetim
Kurulundan yazılı izin almak zorundadırlar.
14.Seymenlerimiz Dernek içindeki davranışlarına ayrı bir
özen gösterirler ve Derneğimizin Ankara’nın en köklü
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kuruluşu olduğu ve aile yapısına çok önem verdiğini her
davranışta hatırlarlar.
15.Seymenlerin etkinliklerde görevlendirilmesinde Seymen
Yürütme Kumlu sorumludur ve bu husus Demek Yönetim
Kurulunca sıkı bir biçimde denetlenir.
16.Her türlü malzeme ve kıyafet Demekten zimmet belgesi
ile alınır ve verilir. Tesli aldığı demek malını Derneğe
zamanında teslim etmeyenler için disiplin hükümleri
uygulanır.
17.Demek binasının tarihi niteliği ve emanet oluşu dikkate
alınarak azami şekilde korunmasına özel bir özen
gösterilir.
ÇALIŞMALAR
18.Çalışmalar önceden ilan edilen gün ve saatler arasında
yapılır. Genel duyuru ve Yönetim Kurulu onayı olmadan
çalışma yer ve saatleri değiştirilemez. Çalışmalar yürütme
kurulu tarafından belirlenecek bir kişi tarafından günün
seçilmiş bir konusunda on dakikalık bir konuşma ile başlar.
19.Çalışmalarda Seymen Yürütme Kurulu düzenin ve
disiplinin sağlanmasında sorumludur. Eğitim esnasında
seymenler Kolbaşlarının talimatlarına uyarlar.
20.Çalışmalarda
Kolbaşları,
çalışma
disiplininden,
yoklamaların yapılarak Seymen yürütme kuruluna
tesliminden sorumludur. Ayrıca çalışmaların verimliliğinin
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artırılması ve gelişmelerle ilgili önerilerini Seymen Yürütme
Kuruluna sunarlar. Etkinliklerde ve temsillerde yoklaması
fazla olan seymenlere öncelik tanınır.
21.Çalışmalarda ve etkinliklerde aşağıda sıralanan
davranışlar Seymen ciddiyeti ile uyuşmadığından
kesinlikle kabul edilemez.
-Sorumlu yöneticilerin talimatlarına uymamak
-Seymenlere kötü örnek olmak
-Küfür etmek
-Seymen arkadaşlarının dikkatini dağıtmak
-Laf atmak
-Hata yapan arkadaşlarıyla alay etmek
-Selamı veya duruşu bozmak
-Kavga etmek, kavga çıkarmak
-Kıyafetine ve dış görünüşüne özen göstermemek
-Siyasi mesajlar vermek, siyasi söylemlerde bulunmak
22.Çalışma disiplinini bozanlar kolbaşları tarafından
uyarılır. Disiplinsiz davranış süreklilik arzederse konu
seymen kol başı tarafından Seymen Yürütme Kuruluna
bildirilir. Kurul konuyu öncelikle değerlendirir ve önerisiyle
birlikte Yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu konuyla
ilgili kararını Yürütme kuruluna bildirir.
23.Etkinliklerde, çalışmalarda (özel belirlenen alanlar
hariç)ve toplu yerlerde sigara içilmez. Çocukların
bulunduğu ortamlarda bu hususa ayrı bir özen gösterilir.
Çocuklara ve gençlere sigaranın zararları anlatılır.
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24.Etkinlik ve çalışmalarda bayanların bulunması
durumunda davranışlara geleneklerimize uygun olarak
ayrı bir özen gösterilir.
25.Çalışmalar sürerken salona giren seymenler,
çalışmaları bölmemek için sessizce yerine oturur Selamını
çalışmalara ara verildiğinde verir.
26.Çalışmalar esnasında söz isteyen seymenler elini
kaldırarak izin ister. Diğer seymenler soruyu sanki
kendileri sormuşçasına sessiz bir şekilde dinlerler.
27.Çalışmalar ve Seymen etkinlikleri devamında toplumun
genel kabul görmüş ahlak kuralları çerçevesinde uygun
olmayan ve gençlere iyi örnek teşkil etmeyen yerlere
gidilmez ve gençlerin bu tür yerlere gitmesi teşvik
edilemez.
28.Çalışma ve etkinliklerde bağlama
Seymenler Yürütme Kurulunca belirlenir.

çalacak

kişi

Canlı müzik temin edilmediği durumlarda Dernek görevlisi
müzik sisteminin temini ve işletilmesinden sorumludur.
Faaliyetler öncesi ve sonrasında seymen yürütme kurulu
faaliyetlerin hazırlık ve uygulama aşamalarında ortaya
çıkabilecek
emek
ihtiyaçlarının
karşılanmasında
seymenler arasında görevlendirme yapabilir. İlgili
seymenler kendilerine verilen görevleri layıkıyle yerine
getirmekle yükümlüdür.
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30.Her çalışmada yoklama alınır ve çalışmada bulunan
görevli tarafından Yürütme Kuruluna teslim edilir.
31.Çalışmalar salon zemin kaplamasına zarar vermeyecek
lastik ayakkabı ile yapılır. Çalışmaya katılacakların bu
malzemeleri yanında getirmesi şarttır. Aksi halinde
çalışmaya alınmaz.
Demek üyesi olmayıp çalışmalara katılacak kişi ve gruplar
için Yürütme Kurulundan önceden izin alınır.
DİSİPLİN CEZALARI
32.Dernek tüzüğünde ve bu yönetmelikte yer alan
hükümlere aykırı davranışta bulunanlar, işledikleri fiillerin
olumsuzluk derecesine göre, yönetim kurulunca aşağıda
ifade edilen cezalara çarptırılırlar.
a-Uyarı Cezası
b-Kınama Cezası
d-15 günden 6 aya kadar kulüp faaliyetlerinden men
cezası Kulüpten ihraç cezası
33.Bu yönetmelik Genel Kurul kararıyla yürürlüğe girer.
34.Bu yönetmeliği Yönetim Kurulu yürütür.
Evet, bu yönergedeki “Dernek” ismini çıkardığımızda
baştan sona kadar Seğmen Alayı mensuplarının
anayasasına, iç tüzüğüne ulaşmış oluruz.
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“Seğmenler
kendi
aralarında
ferfene
toplantıları
düzenlerler ve burada; topluluk üyeleri arası ilişkiler
düzene oturtulur, üyelere seğmenliğin iyilik, dürüstlük gibi
nitelikleri ile sosyal hayata dair bilgiler aktarılır.
“Seğmenbaşı” tarafından yönlendirilen bu toplantılarda
yemek yenilir, sohbet edilir. Müziğin başlamasıyla sohbet
sona erer, önce ağır “divan” havaları çalınır, bir süre sonra
da oyun bölümüne geçilir. Cezayir havasının çalınması,
toplantının bittiğini haber verir.
Kıyafet, takı ve silah, seğmenin görsel özellikleridir. Özel
günlerde giyilen bu seğmen kıyafetleri; Osmaniye işliği,
camadanlar, altın veya gümüş sim işlemeli kanatlı
cepkenler, sırmalı yelekler, diz bağları, tiftik çoraplar,
yarım dizlikler, zıvgalar, önü harçlı, kadife veya çuha
yelekler, İzmir yelekleri, sekiz gözlü hasır örgülü silahlıklar
ve efe kuşaklarından oluşmaktadır. Yemeni adı verilen
ayakkabılar, kep denilen başlıklar ve kefiye adı verilen
ipek poşular, kıyafeti tamamlayan diğer unsurlardır. Bu
kıyafetler seğmenliğin Ankara bölgesiyle özdeşliğinin de
göstergelerindendir.
Seğmenlik geleneği, kendi çerçevesindeki sosyal ilişkileri
düzenlediği, bölgesindeki oyun ve müzik sanatını
sürdürdüğü gibi bu gelenekle bağlantılı el sanatlarını da
destekler.
Günümüzde
Ankaralı
sivil
toplum
kuruluşlarının
çabalarıyla yaşatılmaya çalışılan seğmenlik geleneği,
sağlıklı bir toplum olabilme yolunda iyilik, doğruluk,
dürüstlük gibi öğretileri ile kendi katkısını yapmakta,
“ferfene toplantıları” ile toplumun şehir hayatının
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yalnızlığından kurtularak birlikteliğin önemini kavramasına
yardımcı olmaktadır.” (4)

(4):İrfan, Çelik, a.g.e
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5-Tarih, Kültür ve Seğmen
Tarih, Arapça kökten gelen bir kelimedir. Sözlükteki
manâsı: "zamanı belirlemek, günü, ayı, yıılı, asrı bildirmek”
demektir. Lâtince kökenli karşılığı ise "historia, olup "kayda
değer olayların hikâyesi” anlamına gelmektedir.
Bilim olarak tarih: "Bir milletin veya bütün insanlığın
zaman içinde yaşadığı gerçeklik üzerine yapılan ilmi
araştırmalar sonucunda ortaya konulan bilgilerin
bütünlüğü” dür.
Tarihle kültür arasındaki bağıntıya geçmeden evvel,
zamanı belirlemek anlamındaki “tarih” kelimesinin her
alanda kullanıldığını da belirtelim.
Dinler tarihi, hukuk tarihi, teknoloji tarihi, sosyal
tarih, felsefe tarihi, zihniyetler tarihi, siyasî tarih, ahlâk
tarihi, iktisat tarihi... gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Bize göre tarih, milletlerin hayat manzumesidir. Bu
hayat manzumesi milleti ekonomisiyle, siyasetiyle,
kültürüyle, teknolojii, ahlâk anlayışıyla, özetle, tüm
hatlarıyla kucaklamaktadır. Bu manzumede bütünüyle bir
millet bulunmaktadır.
Bize göre tarih eşittir insan...
İlk insanla başlayan tarih, sonsuza akıp giden bir
ırmaktır. Bu ırmağın girdapları, çağlayanları, köpükleri,
dalgaları bulunmaktadır. Bizler, içinde bulunduğumuz
an'da kimi zaman kader çizgimizin yörüngesinde
girdaplarla, kimi zaman dalgalarla karşı karşıya
gelmekteyiz...
Kültüre gelince, kültür: "Bir milletin öz benliğidir.”
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Bu öz benlikte milletin;
-Duygu düşünce ve ortak davranış biçimi-Bilgi, sanat ve
becerisi-Dil ve Tarih bilinci…
-Din, ahlâk, hukuk, edebiyat, ekonomi, teknoloji yapısı
-Giysiler, yemekler, moral değerler
-Ortak sevgi, öfke ve kin gibi hayat tarzını oluşturmaktadır.
Onun için, kültür millidir. Millete aitdir. Bütün bir
millete has olan kültüre "Milli Kültür” adı verilir.
Seğmen, Türk milletinin mucizevi mefkuresini
gerçekleştiren, yiğit, yaman, mert, korkusuz, cesur,
hoşgörülü, sevecen, güler yüzlü, samimi, candan insana
verilen isimdir. Seğmen, karanlık günleri aydınlatan, zoru
kolaylaştıran, dağılanı toplayan, umutsuzluğu müjdeli bir
bayram sabahına çeviren insana denir. Seğmen, devlet
kuran ve kurduğu devleti, sonsuza kadar dimdik ayakta
tutmasını bilendir. Seğmen, açık sözlü, mangal yürekli bir
insan olup, kendi çıkarlarını komşusu için, milleti için hiçe
sayan, milleti uğrunda can vermesini bilendir. Yeni
gelişmelere açık, teknolojiyi ve çağı yakalamış, bugünden
yarınları gören kişidir.
Türk milletinin şanlı destanlarla dolu tarihini
seğmenler yazmıştır. Onun için seğmenle, tarih ve kültür
hep iç içedir.
Bugün yirmi birinci asrın kapılarını çaldığımız
zaman diliminde “Türk” kelimesi gene dünyada bir
numaradır.
Türkiye Cumhuriyeti' nin başşehri Ankara dünyanın
göz bebeği haline gelmiştir.
Ankara ve Ankaralı tarihinden aldığı ilham ve hızla
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geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir.
Törelerini daima canlı-diri tutan Ankara ve Ankaralı
gene seğmen alayları'nı düzecektir. Seğmen düzülmeyi
sadece Ankara an'ane olarak saklamıştır. Bu an'ane
Türk'ün kıyamıdır. Ve ikibinli yıllarda da kıyamı olacaktır.
Her gâleyanlı günde düzülen seğmen alayları, bu kez,
çağa uygun bir şekilde düzülecektir. Dün yaya-atlı ve
silahlı düzülen seğmen alayı, bu kere, kamyonla, iş
makinasıyla, uçakla, roketle, bilgisayarla, siyasetle,
diplomasiyle, televizyonla, radyo ile, tarımla, ticaretle,
ekonomiyle, kültürle, edebiyatla, sevgiyle düzülecektir. Bu
defa seğmen alayı böyle olacaktır.
Bu defa Ankara'dan çıkan seğmen alayının atı,
füze, uçak olacak, silâhı sevgi, barış ve birlik olacaktır.
Ankara, gene seğmen alayları düzmek üzeredir.
Siz, vitrinde görünen basit-kısır siyasi çekişmelere
bakmayın. Derinlerde, özde, temelde ikibinli yılların
seğmen, alayı hazırlandı bile.
Bu seğmen alayı, fetih görevi yapmayacak, sınırları
kaldırmayacak, coğrafyayı değiştirmeyecek ama, bir manâ
iklimi getirecek, bu kültür birliği, dil birliği, siyaset ve inanç
birliği getirecektir. Sevgi, kardeşlik, barış getirecektir. Her
alanda özgürlük getirecektir. Ve bu seğmen alayı, "
muassır medeniyet seviyesinin üstüne çıkan bir milletin
birliği, beraberliği olacaktır.
Çünkü;
"Ankara halkı, tarihinin pek eski devirlerinden beri,
"Seğmen düzülme” adı verilen bir Türk an'anesini millî
vicdanında gizli bir sihir olarak yaşatmaktadır. Seğmen
alayı daima kızılca günlerde kuruldu. Yani millî felâket
günlerinde, bir beyliğin ve devletin yıkılışı sıralarında, halk
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yeni bir devlet kurmak ve başlarına yeni bir reis seçmek
istediği zaman SEĞMEN ALAYI kurulurdu. Bu alay yeni
devleti kurar, yeni reisi seçerdi. Bu töre Türk'ün mucizevî
bir mefkûresiydi.,,.
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6-Türk Adı ve Seğmen
Türk adı ile seğmen adı birbirinin aynısıdır.
Türk, tarihinin en büyük milletinin adıdır. Bu millet,
seğmenlerden, efelerden, dadaşlardan, zeybeklerden
meydana gelmiştir.
Türk kelimesi tarihin her döneminde kutlu bir mühür
olarak insanlık medeniyetinin üzerine vurulduğu için, bütün
araştırmacılar en eski dönemlerden beri bu kelimeyi
araştırmışlardır. Bunlardan bir kısmına göz atacak olursak;
-M.Ö. 5.Asır Herodotos:"Türk doğu kavimleri
arasındadır." J.V.Hammer,1832 : İskit topraklarında oturan
"Targita" veya "Tyrkae ( Yurkae )'ler ( W.Tomsck,1887),
Kutsal kitap Tevrat'ta adı geçen,Yafesin torunu Togharma
(J.V.Hammer,1832),
-Eski Hint kaynaklarından rastlanan "Turukha" (
veya Turuşka )'lar ( V.deSt.Martin, 1899,J.Marguart,
1901)Thrak'lar (F.Erdmann, 1862)
-Eski ön Asya çivi yazılı metinlerde görülen "
Turukku"lar (H.Z. Koşay,1955),
-Çin kaynaklarında M.Ö. 1 bin içinde rol oynadıkları
belirtilen "Tik"(veya Di)'ler ( De Groot,1921) ve hattâ
"Troia"lar vb.,bizzat Türk adını taşıyan Türk kavimleri
sanılmıştır.
-Nuh'un torunu (Yafes'in oğlu)"Türk"deTeberî,
Mes'udî, İbn'ül-Esir, İbn Hurdâdbih, Gardîzî, Kaşgarlı
Mahmut v.b),
-İran kaynaklarında hükümdar Feridun
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(Thraetaaona)' un oğlu "Turac" veya "Tur" (Tûran)
buradan geliyor, adını taşıyan ilk kavim.
-Afrâsyâb (Tunga Alp Er veya Alp Er Tunga ) bir Türk
başbuğu olup, İran-Turan mücadelelerine ait hatıraları dile
getirir.
-Türk", Türük" (M.S.6-8 asır ) Gök-Türk çağında
Orhun Kitabelerinde zikredilmektedir.
-Peygamber (S.A.V)'imizin sevdiği, övdüğü bir
milletin adıdır.
-"Türk" kelime olarak, yiğit, kahraman, mert, cesur,
hoşgörülü, sevgi dolu yürek sahibi, atılgan demektir.
"Seğmen"de kelime olarak aynıdır.
Türk, seğmenlerin teşkil ettiği milletin adıdır.
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7-Seğmen Alperen
Seğmen alperendir. Alplik, yiğitlik, komutanlık
demektir. Alperenlik, mâneviyât liderliği demektir. Alperen,
ordunun maddi ve manevî lideri olmakla beraber, halkın
umut kaynağıdır. Kılıcı, tüfeği yani silahı ve harp sanatını
ustalık mertebesinde bildiği gibi, inanç, ahlâk ve imanın da
bayrağıdır. Cepkeni veya kaftanı onun aynı zamanda
kefenidir. Seğmenin beyaz patiskadan işliği onun aynı
zamanda kefenidir...
Anadolu’ nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında
mühim rol oynayan Alperenlerin Ankara'daki uç beyleri
seğmenlerdir.
Alplik ve erenlik seğmenin kıyafetindeki silâhlık
(kundaklık) ve hamaillerde simgelenmiştir. Alperenler ve
seğmenler için, en vazgeçilmez varlıklardan biriside at'tır.
Seğmen alperenler, milletin makûs talihini, gene
milletle birlikte yenerler. Tarih, bu hususun binlerce örneği
ile doludur. Kıratına binen seğmen alperenler, şanlı Türk
bayrağını milyonlarca kale burçlarına dalga dalga
taşımışlardır. Sadece karada değil, denizlerde ve havada
şehitlik şerbetini içebilmek için yılmadan vatan, millet,
bayrak ve din uğrunda çarpışmışlardır. Attığını vuran,
gözünü budaktan esirgemeyen seğmen alperenler, çok iyi
nişancılardır.
Ordunun hem komutanı, hem de imamı,
hocasıdır. Zaten, başarının mutlak olmasının sırrı da
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buradadır.
Ahiler döneminde Ankara'nın çok önemli bir
merkez haline gelmesinin yegâne sebebi, seğmen
ruhunun alperence bütün topluma hakim olmasıdır. Hem
savaşçı, hem sanatkâr, hem de mânevî mimar... İşte
seğmen bu !..
Seğmen alpereni hiç bir zaman Grek Lâtin
milletlerinin "Herkül"üne, ortaçağ ,Avrupa' sının "şövalye"
sine, Japonların" samuray" ına, Amerika'nın "kovboy"una
benzemez. Benzemeyişinin tek nedeni mâneviyat
liderliğini de yapmış olmasıdır. Alperen Türklüğün alp’ ini,
İslamiyet'inde "gazi"liğini "eren"liğini bir araya getirmiştir.
Seğmenlerin piri Hacı Bayram-ı Veli hazretleridir.
Ahmet Yesevi' den bugüne kadar gelen ışık şelâlesinin en
büyük çağlayanı Hacı Bayram... Seğmen=alperen cihadı
küçük görür. Esas büyük cihadı kendinde nefsiyle
yapar.Seğmen, "ilahî kelimetullah için, yani İslâm'ın tevhît
akidesini şanına lâyık bir şekilde yüceltip yaymak için
savaşır. Savaş zaferle bittiğinde “Elhamdülillah küçük
cihad bitti.” deyip, büyük cihada dönüyorlardı. Yani
nefislerinin ıslahına, Allah (c.c)'ın emirlerini noksansız
olarak yerine getirmeye, işlemiş oldukları günahlar
(varsa)'ın tövbesine dönüyorlardı.
Bu Alp-erenler içinde:
Battal Gâzî gibi elinden kılıç düşmeyen bir destan
kahramanını, Alparslan ve Kılıç Arslan gibi devlet
adamlarını Hacı Bayram-ı Veli gibi mürşidi ve Yunus Emre
gibi dervişi, zirveler olarak gösterebiliriz. Yunus Emre,
bütün Anadolu'nun Moğol akınları ile yakılıp yıkıldığı,
milletin çözülüp dağılma ve yok olma raddesine geldiği bir
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dönemde ortaya çıkmış; elinde âsâsı, sırtında heybesi,
adım adım Anadolu'ya baştan başa dolaşarak milletin birlik
ve beraberliğini temine ve düşmana karşı duracak gücü
oluşturmaya çalışmıştır. İşte bu noktada duruyor ve tarihe
bakıyoruz.
“Tarih, yedi asır sonra tekerrür ediyor. Anadolu,
Moğol istilasına benzer bir şekilde baştan başa düşmanlar
tarafından istila edilmiş, millet çözülmeye yüz tutmuş,
kimileri yok olmayı mukadder görmeye başlamış,
kimileride Amerikan mandasına bel bağlar olmuştur.
Milletin yine bir Alp-erene ihtiyacı vardır. Ortaya
Mehmet Akif çıkar. Akif, bütün şahsi menfaat ve
rahatlıklardan uzak, imkansızlıklarla mücadele ederek,
bütün Anadolu'yu şehir şehir, kasaba kasaba dolaşıp,
milletin birlik ve beraberliğinin tesisi için çalışır.,,”(5)
İstiklâl Marşını
rahmetli
Akif,
Ankara'daki
Tacettin Dergahında kaleme almıştır. Akif’ e bu marşı,
seğmen ruhu yazdırmıştır. Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin
bütün
Ankara'yı
sarmalamış
maneviyat
havası
yazdırmıştır.

(5)YİĞİT, Mehmet Cem, Gülpınar Dergisi-"Türk Milletinin
Milli Kahraman Modeli Alp- Eren ve Mehmet Akif"
yazısından.
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8-Seğmenim Seğmen
Ankara, tarihinin derinliklerinde, sihirli bir rüzgâr
halinde seğmen ruhu bulunmaktadır. Yiğitlik, mertlik ve
cesaretin muhteşem bir sembolü olan seğmen, çevik,
atılgan, cesur ve nişancıdır. Seğmen, bencil değildir.
Kendini ve kendini çıkarlarını, mahalle, bölge ve vatan
menfaatlerinin asla önüne çıkarmaz. Namus ve şeref,
seğmen için çok önemlidir. Hele bu, milletin toplumun
namus ve şerefi ise... Milletin bağımsızlığı bu bakımdan
önemlidir.
Toplumun asayişi ( dirliği-düzenliği) seğmenin ana
gayesidir. Güven içinde, huzurlu bir toplum dokusunun
muhafazasında kendini görevli addeder. Toplumu koruyup
kollayan seğmen aynı zamanda lider özelliğiyle toplumun
dinamiğidir. Zor ve kara günlerde toplum, seğmenin
işaretini bekler. Bir işaretiyle milleti aynı noktada
toplayabilir ve aynı hedefe yönlendirebilir. Zor ve kara
günlerde lider seğmenin açtığı bayrak, kutsaldır. Bu kutsal
bayrağın altında genç-ihtiyar demeden bütün millet,
itirazsız gönüllü olarak toplanır. Seğmen, önderdir,
komutandır. Onun kararları muhakkak doğrudur. Onun
kararları sonucunda zafer mukadderdir. Toplanmak, bir
araya gelmek, tek yürek-tek bilek olmak ve seğmen
başının açtığı bayrağı dalgalandırmak ulvî bir vazifedir. Bu
ulvî vazife yapılırken, düşmanla göğüs göğüse çarpışmak,
gazi olmak, hattâ şehit düşmek de mümkündür.
Milleti faize bağlamış, milletin kanını emen, elinde
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avucunda ne varsa alıp götüren, acımasız, şımarık ve
küstah zenginlerin hakkından seğmen ve seğmenin
kuralları gelir. Seğmen, haksızlık karşısında susmayan,
Hakk’ı hakim kılan, adaletli bir sistemin adıdır. Seğmen
zulme isyânın kendisidir. Haram kazancın düşmanıdır.
Haksız kâr ve kazancı temin edeni seğmen ve halk birlikte
yola getirir. "Zulmü alkışlamayan ve zalimi asla sevmeyen"
seğmen, fakirin-fukaranın, garibanın babasıdır. Yetim
hakkı yiyenlere, hak hukuk gözetmeyenlere çelik bir
yumruktur. Yetime, düşküne, garibe ise kadifeden bir
eldivendir. Seğmen sığınaktır, çatıdır yuvadır. Kimsesizler
kimsesidir. Onların gözü, kulağı, sesi olmakla beraber,
öfkesi, yumruğu kinidir...
Seğmen, adalet tesis eden hakimdir. Seğmenin
sorgulayıcıları, savcıları halkın kendisidir. Halkın içinde
yaşayan güngörmüş, bilge kişilerdir. Sevilen, sayılan, kimi
ak sakallı dedeler, kimi al yazmalı ninelerdir... Halkın milli
vicdanıdır. Halkın ortak kanaatidir. Seğmen kararlarını işte
bu milli vicdanın işaretlediği doğrultuda alır ve uygular.
Seğmen yurttur, yuvadır. Yıkılanı tutup kaldırandır.
Ancak, yıkılması gereken varsa da, ona da acımayıp
yıkandır. Bu ikisinin arasındaki tek ölçü, halkın birliği,
beraberliği ve halkın ortak menfaatleri, milli vicdanıdır. Bu
ölçü şaşmaz bir ölçüdür. Yıkılanı tutup kaldırırken, milletle
birlikte el ele, gönül gönüledir.
Aile, çoluk, çocuk seğmenin dünyasında en temel
hadisedir. Ailenin korunması gereklidir. Çoluk-çocuk
ülkenin geleceğidir. Seğmen gönlü, çocuklara bayram yeri
gibidir. O kara günlerin savaşan kartalı, dağların aslanı
seğmen, ailede bir reis, bir eş, bir bebe olduğu gibi
çocuklarında en iyi arkadadaşıdır. Çocukların okuması,
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ileride memleket yöneten büyük adam olmalarını arzular.
Çocuklara ölüm, savaş, işkence, zulüm değil, top, tüfek,
kılıç, süngü, dinamit, barut değil, sevgi, saygı, kardeşlik,
merhamet, bağışlama, koruma, birleştirme, bütünleştirme,
fedakârlık, hoş görü öğretilmesini ister. Sevmeyi, aileden
başlatır. Bütün vatan sathına şamil tutar. İnanç, iman,
ahlâk her zaman kılıçtan, toptan, tüfekten üstündür. Her
silahın bir tetiği vardır ve tetiği, o ateşleme düğmesini
çeken de insan elidir. İnançsız, imansız, ahlâksız bir elin
çektiği tetikle kurşun hedefe varamaz.
Günümüz seğmeninde bulunan inanç, iman ve
ahlâk ölçüleri, bilgi ve çağdaşlıkla bütünleşmiştir.
Günümüz seğmeni, çocuklarımızın bilgisayar ve
elektronikte tekniğin daha ötelerine geçmesini ister.
İnternetin daha ilerisinde, maddenin sonsuz boyutları
arasına sevgi, saygı, birlik getirerek en ileri boyutlarına
ulaşmasını arzular. Ufoların, uzay mekiklerinin ilerisindeki,
öteler ötesinin ayyıldızlı uzay araçları ve gök bilimcileriyle
keşfedilmesini işaret eder. İşte seğmen ruhu budur.
Ankara tarihinin derinliklerinden esip gelen seğmen
ruhunun geleceğimizi yönlendiren, gelecek çağlara şekil
ve renk kazandırarak manânın sihirli ikliminin meltemi
olduğunu biliyoruz. Milltimizin sonsuza kadar başşehri
kalacak olan Ankara'mız seğmen melteminin serinliğiyle
müjdeli yarınları kucaklamaktadır. Müjdeli yarınlara,
seğmen ruhuyla ulaşacağız.
Bugün bulunduğumuz noktadan memnun olmakla
birlikte, kendimize yeterli görmüyoruz. İleri, daha da
ilerideki noktaları da geçmeye mecburuz.
Bu nedenle, lider-komutan-hakim seğmenin açtığı
bayrağın gölgesinden, takip ettiği yoldan, işaret ettiği
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hedeften, asla ayrılmadan, tek yürek-tek bilek olarak
hareket edeceğiz. Globaleşen, küreselleşen dünyada,
dünya uluslarının bir parçası olurken, içimizde o sihirli
seğmen ruhunu sürekli taşıyacağız. Hattâ, yeryüzünün
öteki ulusları, bizim bu asîl ruhumuzdan hız, ilham ve
medet umacaklardır. Çünkü, seğmeniz seğmen!...
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9-Başkent ve Seğmen
Ankara'nın başkent oluşunda seğmenlerin çok büyük
fonksiyonu vardır.
Tarihimizin
muhteşem
sayfaları,
mukaddes
başkentlerimizin aldığı kararlar ile meydana gelmiştir.
Lider, önder, komutan, "başkent seçimi"ni asla
tesadüfe bırakmaz. Her başkentin tespitinde efsânevî bir sır
gizlidir. Milletlerin alın yazılarında başkentler çok büyük yer
tutarlar. Hattâ, alın yazılarını dolduran bütün hadiseler
başkentle başlar, başkentle biter.
Büyük Hun İmparatorluğu’nun, Avarlar'ın başkenti
mukaddes bölge diye adlandırılan Orhun Irmağı kıyısındaydı.
Bilge Kağan, bir şehir ( başkent ) yaptırarak etrafını
sularla çevirmek istiyordu. Ancak, veziri Tonyukuk, bu görüşe
katılmıyordu. Tonyukuk, Bilge Kağan'ın babası İlteriş Kağan ile
amcası Kapağan Kağan'ın da vezirliklerini yapmıştı. Tonyukuk,
Çin'in insan sayısı bakımından Türklerden çok fazla olduğunu,
bu nedenle de, şehir ve kale yapılıp içine oturulursa, Çinlilerin
Türkleri kolaylıkla kapana sıkıştırıp yok edebileceğini
söylüyordu. Bu nedenle, Türklerin sürülerini otlatarak, sadece
suları ve otlakları takip etmelerini gerektiğini, Çin ordularının
vadilerin ve dağların derinliklerindeki Türkleri bulamayacaklarını
ve Çin akınlarının başarısız kalacağını ifade ediyordu.
İşte, Türk milleti, çoğu imparatorluklarında
başkentlerini stratejik noktalardan kareket ederek seçmişlerdi.
Eski Türklerde kağan ve otağının bulunduğu yer
başkentti. Hattâ şehirlere orduda denilirdi.
Kaşgarlı Mahmut diyor ki:
"Ordu, hakanın oturduğu şehir demektir. Bundan
alınarak hakanların oturdukları Kaşgar şehrine de Ordu-kend
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denilmiştir. Ordu, Balasagun yakınlarında bir şehir. Balasagun
şehrine de Kuz-ordu adını verir. Ordu, ordubaşı, hakanların
döşeyicisi ve yaygıcısı demektir.”
Ordu-kend'ler büyük ticaret yolları üzerinde
kuruluyordu.
“Ordulanmak” deyimi çoğu kez, yer tutmak, ikâmet
etmek anlamında kullanılıyordu.
M.Ö.210 yıllarında Mete ile Moğollar ( Proto-Moğol )
(ataları Tunghu'lar ) arasında bulunan otlak, boş yere "ordu",
"orta" ve sonra da "ordu" adı verilmiştir.
Kağan'ın çadırına "Alaçuk"deniyordu. Sarı renk,
hakanlık rengiydi. Ala-çuk adı da bu rengden kaynaklanıyordu.
Önce Alaçuk, sonra Otağ, ardından Saray...
İşte başkent!..
Baş-kent, ya da baş-şehir...
Yani şehirlerin başı...
İlim merkezi. Karar merkezi. Kültür merkezi. Ticaret
merkezi.
Seğmen, bozkırın ortasındaki bir şehri başkent yapandır.
Türk'ün kararan bahtını "akeden" kararların alındığı bir şehri,
dünyanın gündemine sunarak, yeryüzündeki bütün Türklerin
gözbebeği haline getiren seğmendir.
Beynam yollarında, Dikmen sırtlarında yağız atlar
üstünde Atatürk'ü karşılayıp, O’na "hoşgeldiniz, sizinle bu millet
ve bu vatan için ölmeye hazırız" diyenler seğmenlerdir.
Atatürk'ümüzü,
Samsun'da
başlayan
istiklâl
yürüyüşünde çoğu il-ilçe şüphesiz iyi bir şekilde karşılamış,
bağrına basmıştır. Ancak Ankara seğmenleri gibi hiç bir il
karşılayamamıştır diyebiliriz. Seğmen ruhu, Atatürk'ün
kafasında ve gönlündeki bağımsızlık ateşini yakmıştır. Dizlikleri,
çorapları, cepkenleri, hamailleri, silahlıkları, puşularıyla yiğitliğin
sembolü olan seğmenler, Atatürk'le bütünleşerek, cepheden
cepheye koşmuşlardır. Ankara'da kurulan orduya ve
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hastahaneye köylerden kağnı kağnı cephane, giyecek yatakyorgan ve yiyecek taşıyanlar seğmenlerdir.
Çanakkale'de,
Sakar'yada,
Dumlupınar'da
şehit
düşenler seğmenlerdir. Batının en modern silahlarla donatılmış
ordularıyla göğüs göğüse çarpışarak vatanı kurtaran onlardır.
İstanbul'u kimin, ne zaman fethedeceğini bilerek, Fatih' e
talebesi Akşemseddin'i "hoca, olarak veren Hacı Bayram-ı Veli
Hazretlerinin memleketi olan Ankara'yı, Türk Milleti’nin sonsuza
kadar başkenti yapan seğmendir.
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10-Folklorumuz ve Seğmen
Ruhu
Ankara folkloru, asırların üzerinden en küçük bir
bozulmaya uğramadan günümüze kadar gelmiş ve
inşallah daha nice asırların ötesine de taşınacaktır.
Ankara folklorunda seğmen ruhu efsânevî bir sır gibi
gizlenmiştir. Ve bu ruh, folklorumuzu asırların ötesine
kesinlikle taşıyacaktır.
Gelelim folklorik öğelere :
Yiğitlik ve mertlik ifade eden Seğmen oyunlarında en
önemli husus duruş, kasılış ve poz durumlarıdır.
Mendil Zeybeği’nde ise dizlerin yere vurulması ile akıcı
figürler dikkati çeker.
Seğmen Zeybeği’nde davul ve zurnaların önünde kılıç
veya teke palalarıyla alayın önünde yapılan oyun’un yiğitlik
ve korkusuzluk ifadeleri dikkat çeker.
Yazıcıoğlu Zeybeğindeki ritim, ayak oyunları, poz ve
hareketleri mertliği, diz vuruşları, dönüşleri, melodisi ve
sazın ayakta, göğüste tutularak çalınması yiğitliği
göstermektedir.
Vakarı
ve
Türk’ün
gururunu
simgelemektedir.
İşte, Seğmen ruhu, oyunlarımızda da ortaya çıkmakta
ve kendini göstermektedir.
Seğmenlerin dünya görüşü, özlemleri, düşleri,
umutları, meselelere bakışı, hadiseleri yorumlayışı, ruh
çizgisi, ufku; Seğmen oyunlarının hareketlerinde dile
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gelmiştir. Seğmen, müzikle, sazla duygularının ifadesi olan
hareketlerini mükemmel bir uyumla sergiler.
Ruhunun bütün dalgalanışlarını zeybek oyunlarının
hareketlerinde ortaya koyar.
Düz oyunlarda bazen hareketli, duygulu ve bazen de
coşkulu olan sazın sesine ahenkli, yumuşak bir ritm ve
birbirine benzeyen figürlerle uyum sağlanır. Tek bir müzik
aleti vardır. Saz…
Saz, gönül sultanının dilidir. Kimi zaman çok hareketli,
kıvrak, yerinde duramaz. Kimi zaman vakur, ağırbaşlı,
yiğittir. Saz, seğmenin gönül dilidir.
En çok sevilen düz oyunlar şunlardır: Misket,
Hüdayda, Morkoyun, Yandım Şeker, Name Gelin, Sabahi,
Yıldız Çarşamba.
Seğmen ruhu, bu oyunların hareketlerinde, ayakların,
kolların, parmakların hareketlerinde dile gelir. Miskette
duruş, yürüyüş, sekişler; Hüdayda’ da karşılıklı ağır ağır
gezinmeler, kasılmalar, karşılıklı gidiş ve gelişler; Name
Gelin’ de daha çok yaşlı seğmenlerin sağ ayaklarını hep
beraber yere vurmaları ve benzeri bütün hareketler,
duyguların yalın birer ifadesidir.
Çoğu Türk folklorunda olduğu gibi, seğmen folkloru da
sadece erkeklere hastır. Buna rağmen, Ankaralılar
kadınlarda da ayrıca kendilerine göre çok renkli ve zengin
folkloru yüzyıllardır canlı ve diri olarak yaşaya gelmiştir.
Seğmen folkloru başlı başına bir okyanustur. Ve bu
okyanus, günümüzün folklor araştırmacıları, halk
bilginlerince incelenmelidir. Bu dalgalarla, huzurla,
kahramanlıklarla dolu okyanus hazır beklemekte onu gün
ışığına
çıkaracak,
gündeme
sunacak
kültür
kahramanlarına hasret beklemektedir.
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Saz, kaşık ve tef… İşte üç çalgı aleti. Kaşık hareketli
havaların büyülenmiş aletidir. Parmaklar arasında
çıkardığı sesler, oyunu seyredenlerin dünya dillerini ağız
zindanına tıkayıverir ve gönül dilini konuşturuverir. Kaşık
ses çıkarmaya başladığında, sadece sazın sesi duyulur,
başkaca hiçbir ses duyulmaz olur. Sazın sesi ile kaşığın
sesi birbirine o kadar uyumlu olurlar ki, meydan seğmen
ruhu ile büyülü bir havaya sokulur.
Zeybekler ve düz oyunlardan sonra, saz çalmak apayrı
bir maharet ister. Çünkü saz çalmak da başlıbaşına bir
töre işidir. Neyi, hangi türküyü ve hangi oyunu, hangi
zamanda ortaya koymasını iyi bilmek gerekir. Çoğu kez,
babadan oğula veya büyüklerden atalardan gençlere kutlu
bir ders gibi öğretilmiş, eğitilmiş, aktarılmıştır.
Ankara (seğmen) türkülerini çeşitli guruplara ayırmak
mümkündür. Mümkündür de, bütün bu türkü guruplarında
da seğmen ruhu gizlenmiştir.
Divan,
Kırat,
Muhabbet Havaları,
Oturak Havaları,
Bozlaklar ve Ağıtlar türkülerimizin gruplanmış
isimleridir.
Divan’da, en iyi saz çalan usta olan yaşlı kimse ortaya
ve yükseğe bağdaş kurarak oturur. İkinci derecede saz
çalanlar etrafına dizilirlerdi. Önce ağa, teller üzerinde bir
gezinti yapar, diğerlerine ayak ve düzen verir, tek başına
bir divan söyler. Bu divanlar Türk’ün hayat felsefesi,
seğmen düşüncesi ve tasavvufi duyguları uyandırıcı
sözlerle doludur. Bir öğüt ve hayat dersi niteliğindedir.
Divanlar nazım şeklinde olup, çok çeşitleri vardır.
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Divan’daki ustanın saz telleri arasında öncelikle yaptığı
gezintide ve sonra ötekilerin verilen düzene, ayağa uygun
saz çalışlarında saygının, sevginin, bağlılığın taa kendisi,
yani seğmen ruhu bulunmaktadır. Ustaya saygı, inanç ve
bağlılık işte mucizevî sır bu noktadadır.
Kırat’ da kahramanlık yiğitlik ifadesidir. Türk’ün
hamaset ve kahramanlık öykülerine girmiş, yiğitlere
arkadaş olmuş, candaş olmuş, onunla zaferden zafere
cepheden cepheye koşarak vuruşmuş, onunla ölmüştür.
Kırat yoldaş, sırdaş, candaştır. Kıratın nal sesi üç kıtayı
kaplamış, yedi düşmanı kovalamıştır. Rüzgârı geride
bırakan kırat kutsal bir varlık gibidir. Kırat, kervan sahibi bir
ağanın atının kaçırılmasının öyküsüdür. Kırat, seğmeni
taşımaktan mutludur. Seğmen, kıratı şaha kaldırmaktan...
Kara bulutların, kara günlerin memleket göklerinde
dolaşmaya başladığı günlerde, bir seğmen ve bir kırat
bütün kara bulutları dağıtmış ve aydınlıkla dolu günleri
yeniden getirivermiştir.
Kırat, sevginin – birliğin – huzurun - yiğitliğin
simgesidir. Kırat, esaret zincirlerini parçalamanın işaretidir.
Kıratla seğmen birbirini tamamlayan, bir bütünün iki
parçalarıdır.
Daha çok yaşlı ve oğlun kimselerin bir araya gelerek,
içki ve saz bulunmamasına rağmen, saza sık sık dinlenme
(savak) verilen sohbetlerle dolu havalara “muhabbet
havaları” denir. Bu dinlenme sırasında, sohbette en yaşlı
kimse konuşur, diğerleri onu dinler. Bu sohbet ders, ibret,
tecrübe yüklüdür.
Muhabbetle oturarak içki, saz ve oynamacı kadın veya
kadınların bulunduğu, kıvrak zil, kaşık havaları bulunan
havalara “oturarak havaları” denilir. Oturak havalarında
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para ile tutulan kadınlar hem sâki hem de rakkasedir. Bu
havalarda oynanan oyunlarda karşılıklı saygıve hürmette,
kadınlara karşı gösterilen ciddî, samimi, vakur hareket ve
anlayışta da gene seğmen ruhunun inceliği gizlidir.
Diğer adı “uzun hava” olan bozlaklar’da, genellikle aşk,
gurbet, sılaya sitem, isyan, ilenç, dua gibi ruh halleri
bulunmaktadır. Başlangıçta aniden parlayan alev gibi olan
bozlaklar, yavaş, yavaş hafifler ve nihayet söner.
Bozlaklar, seğmen ruhunun canhıraş feryatlarıdır. Göğü
yakalamanın türküye dökülmüş halidir. Bozlaklar ayrılığı,
gurbeti, hasreti bütün dünyanın bütün türkülerinden daha
iyi ifade ederler. Çünkü seğmen ruhunun kendisidirler.
Daima hüznü, kederi, acıyı, vakitsiz ölümü ifade eden
“ağıtlar” anında olayın cereyan ettiği zamanın hemen
akabinde “doğmaca olarak yakılırlar”. Çok türkü ve ağıt
bilen kimselerce yakılan ağıtlar birer yürek yangınıdırlar.
Çoğu kere en iyi ağıt yakan kişileri herkes tanır ve yakılan
ağıtla, orada bulunanların tamamı gözyaşlarını tutamazlar.
Hüznü ve acıyı da tadmasını bilen seğmen ruhu, vakitsiz
ölümü bu ağıtlarda dile getirir.
Ankara folklorunda seğmen ruhu, efsânevi bir sır gibi
gizlenmiştir. Ve bu ruh, folklorumuzu en küçük bir
erozyona uğramadan günümüze kadar getirmiştir.
Dileriz, gelecek nesillere taşınsın...
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11-Seğmen ve Halk
Seğmen, mensubu olduğu, içinde yaşadığı halkın bir
parçasıdır. Seğmen halkçı geçinen, halktan kopuk, halka
tepeden bakan kişiler gibi değildir. Bizatihî halkın kendisidir. Bu
sebeple, halkın gülmesiyle güler, üzülmesiyle üzülür. Halkın hür
ve mutlu olması seğmenin vazgeçilmez dâvâsıdır.
Halkın sivil lideri olarak seğmen, halkın sıkıntılarının
giderilmesi maksadıyla, “yazılı olmayan kurallar manzumesi” ne
sonuna kadar bağlıdır. “Yazılı olmayan kurallar, seğmen
yasalarıdır.” Asırların süzgecinden süzüle süzüle törelerle
bütünleşerek günümüze kadar gelmiştir.
Seğmene göre halk, can verilecek bir varlıktır. Halkın işinde,
gücünde çalışan mutlu, sebatlı, dinine, milletine bağlı yaşaması
asıl hedeftir. Halkı rahatsız eden, onu sömüren, onun sırtından
haksız kazanç temin eden, ona zulmeden kim olursa olsun
seğmenin düşmanıdır. Seğmen, bu tür insanlara anladıkları
dilden konuşmasını iyi bilir. O insanları hizaya getirir. Fakirin,
fukaranın ve yetimin umut kapısı seğmendir. Seğmen, toplumda
birliğe beraberliğe dayanışmaya, fedakârlığa dayalı bir ekonomik
sistemi savunur. Bu sistemi hem kurar, hem de sistemi
düşmanlarından canı pahasına korur.
Çünkü, halk demek, var olmak, geleceğe kalmak demektir.
Halksız hiç bir şey olmaz.
Halk isterse her şey olur. Halk isterse, ağustosta lâpa lâpa
kar yağdırır, kış aylarının en soğuk günlerinde cümle ağaçları
çiçeğe durdurur. Halk isterse, komutanla, Seğmenbaşlarıyla tek
bilek, tek yürek olur ve gemilerini karadan yürütür. Aşılmaz
dağları, engelleri, selleri bir anda aşar. Doruklardan delişmen
Amazon veya Kızılırmak olur, çağlar çağlar aşağılara akar. Halk
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isterse olmaz denilen olur. Olur denilen olmaz!.. Her şey, halkın
isteğine bağlıdır.
Seğmenle halk aynı şeydir, Seğmen, halkın bir ferdidir.
Seğmen halkın kendisidir. Halkın mutluluğu, huzuru, refahı
seğmen için tek amaçtır. Bu amaca ulaşmak için can vermek
gerekiyorsa, verilmelidir!. Bu amaç için, bütün zamanlar ve
bütün imkânlar seferber edilmelidir. Bu amaca yönelmeyen
gayretler, emekler boşadır. Bu amaca hizmet etmeyen
çalışmalar, beyhude, anlamsız ve fuzulidir!.
Halkın, halk için, halkla beraber yönetimi esastır. Seğmen
halk idaresinden bunu anlar. Halka rağmen kurulmuş, tesis
edilmiş hiçbir yönetim başarılı olamaz. Despot, dikta, yönetimler
sömürgeci yönetimlerdir. Seğmen bu yönetimlere karşıdır.
Seğmen o yöntemleri yıkar ve yerine halk için, halkla beraber
bir yönetim kurar. Seğmenbaşı Atatürk de böyle yapmıştır.
Seğmen halkın millî ve manevî değerlerine sahip çıkar. Milli
ve manevî değerlerden asla tâviz verilmesini istemez. Çünkü,
milleti millet yapan bu değerlerdir. Çocukları, gelecek nesilleri
bu değerlerle yetiştirmeliyiz. Seğmen böyle düşünür.
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12-Seğmen ve Şövalye
Seğmen asla bir şövalye değildir!
Ankara il Yıllığında “Mecaz yolu ile mert, cesur, kahraman
cengâver! Harp ve dövüş adamı anlamına gelen efelik, batının
Bir tür sövalyeliğine tekabül” eder.” Denmektedir. İşte biz buna
katılmıyoruz. Çünkü bu il yıllığını hazırlayanlar, bu satırları
kaleme alanlar efeyi ve seğmeni asla bilmediklerini ortaya
koymuşlardır.
Bize göre seğmen (efe) ve şövalye birbirine hiç
benzemezler. Seğmendeki mertlik, cesurluk, kahramanlık,
cengâverlik, asırlar boyu nesilden nesile, akıp giden Türklüğün
millî karakteridir. Bu karakter sonradan edinilmez. Ne kadar
tecrübe edilirse edilsin, ne kadar dışarıdan alınmaya çalışılırsa
çalışılsın, mümkünatı yoktur.
Ayrıca, batı şövalyeleri ruhsuz, gayesiz birer savaşçıdırlar.
Şövalyeler, birer kılıç adamlarıdırlar ve olsa olsa Donkişot misali
yeldeğirmenlerine saldırırlar.
Hiç Donkişot’la Çakıcı Mehmet Ali Efe bir olur mu?
Aralarında korkunç farklar vardır.
Hiç kabukla öz birbirine benzer mi?
Seğmen (efe) huzuru, düzeni, birliği tesisi uğrunda canını
verir. İslâmın şehadet mertebesine ulaşmak için, vatan-millet ve
din uğruna, bayrak ve toprak uğruna hayatını feda eder.
Seğmenin özü doludur. Şövalye ise sadece kabuktur.
Sonra, seğmen (efe) devlet kurmuştur. Koskoca bir
yıkıntıdan okyanusları aşan bir imparatorluk çıkarmıştır.
Şövalyelerin kurduğu bir devlet, kurtardığı bir milleti kim
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gösterebilir?
Şövalyelik, seğmenlik karısında bir oyuncak gibidir. Şövalye
güldüren, alay edilen karşısında kahkaha çekilen bir
hokkabazdır. Seğmen, ciddi, vakur, kararlı karşında saygı
duyulan, sözlerine harfiyen uyulan bir asalet timsalidir. Şövalye
hayâl âlemiyle, boş şeylerle uğraşır. Şövalye yiğitliği değil,
hayâleti ve şaklâbanlığı işaret eder. Şövalye, zenginin,
aristokratın uşağıdır. Oysa seğmen bunun tam tersidir.
Ankara İl yıllığında bu benzetmeyi kaleme alan kişi, şövalye
Donkişot’un Dülsina’lığına soyunmuş gibidir. Zira, seğmen ruhu
taşıyan bir kalem, bu benzetmeyi asla yapmazdı!
Söz konusu Ankara il yıllığında “Ankara’daki efelerin düzenli,
disiplinli bir topluluk hayatı olmadığı gibi efeliğe ait yasaları
yoktu diyor”. Biz, buna da katılmadığımızı açıkça ifade ediyoruz.
Efeliğin yasaları olmayacak, ardından düzenli disiplinli bir
topluluk hayatı olacak. Bu nasıl iş? Bu çelişki değil mi?
Düzenli - Disiplinli bir topluluk. neyle, nasıl bu düzen, bu
disiplin temin edilmektedir?
Yazılı olmayan yasalarla...
Evet, günümüzde bile, ilerlemiş, demokratik sayılan kimi
ülkelerin yazılı bir anayasaları yoktur. Yoktur ama, gelenek ve
göreneklerle, kamu vicdanıyla ve doğruların tartışılmaz katı
gerçeğiyle kendiliğinden bir sistematik nizam - düzen
kurulmuştur. Yazılı bir yasası olmayan, fakat hiç sarsılmayan bir
toplum sistematiğine, düzenine, disiplinine kavuşmuş milletler
yanında, Ankara seğmenlerinin devlet kurma geleneğine ve
büyük ülkülerine bakarak, “seğmenliğe yasaları olmayan bir
kesim hareketi olarak” bakmak büyük yanlıştır.
Yazılı metinler çoğu kere gelişmelere ayak uyduramamış ve
çeşitli etkenlerle değiştirilmek zorunda kalmışlardır. Ama,
seğmenliğin yasaları kafalarda, gönüllerde ve kamu
vicdanlarında kurulduğundan asla değişmemiştir.
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Seğmenlik kuralları bir yaşama biçimidir.
Nitekim, ana ve babalar, henüz yetişmekte olan, çocuklarım
her alanda yetişmesi için seğmen (efe)’ lere emanet ederlerdi.
Seğmenler arasına katılan çocuklara ”yeni yetme” denilirdi.
Yani, yeni yetişecek olan… İzmir /Aydın yöresinde bunlara
“kızan” adı verilirdi. 22 yaşına, askerliğini bitirinceye kadar
seğmenliğin tüm kurallarında bu yeni yetmeler yetiştirilirdi.
Seğmenlerin öz kardeşi, kendi evlâdı gibi olan bu çocukların,
vatan ve millet sevgisiyle, mert, cesur, kahraman yetişmesi,
inançlı, imanlı ve harp sanatını tüm yönleriyle bilen birisi olarak
yetişmesinin sorumluluğu seğmenlerde idi.
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13-COĞRAFYAYI VATAN YAPAN
SEĞMEN
Vatan, sadece coğrafyadan meydana gelmez. O coğrafyanın
üzerinde yaşayan insanlardan ve o insanların orasını
“yurtsaması”ndan meydana gelir. Peki “Yurtsamak” nedir?
Yurtsamak, yurt edinmek, oturmak, yerleşmek, ikamet etmek.
Şimdiden-yaşanılan an’dan sonsuz geleceğe aidiyet duygusunu
taşımaktır. Aile mefhumundan, sülâle mefhumuna, oradan köy,
ilçe, kent ve memleket birlikteliğine uzanmaktır. Milletinin
anlayışı, estetik, mimari, kültürel anlayışını yaşanılan topraklar
üzerine yansıtmaktır.
Ağaç, dağ, kuş, ot, su vb bunların hepsi coğrafyayı teşkil
ederler. Dünyanın her yerinde bu coğrafya unsurlarını
görebilirsiniz. Ama, her yer sizin değildir. Yurtsadığınız, vatan
bellediğiniz, vatan diye nakışladığınız yer size aittir ve orayı size
ait yapan da atalarınız ve sizlersiniz.
Göçler, akınlar sırasında akıncı beylerinin kuşaklarında
getirdikleri tohumları Anadolu toprağına serpivermeleri var ya,
işte bu harekettir yurtsamak. Ayrıca, ay yüzlü, şanlı bayrağı
yerden bulutlara doğru dalga dalga dalgalandırmaktır
yurtsamak. Bütünüyle, aynı duygu ve düşüncede olan, aynı
ülküleri paylaşanların kurduğu birliktir yursamak.
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Anadolu coğrafyasını “yurtsayan”lar da seğmenlerdir. Diz
vurmuşlardır
boz
toprağa,
nasırlı
parmaklarıyla
işlemişlerdir tabiat ananın saçlarını Türklük rüzgârıyla.
Tohum tohum, nal izlerinin bıraktığı ılıman – sıcacık
kıvılcımlarla ısıtıp, kılıçları ile ışım ışım ışıttıkları bu
coğrafyayı kendilerinin bilen seğmen ruhu, işlemiş toprağı,
dikmiş, ekmiş, sürmüş ve Anadolu diye de bir isim vermiş
ki, can evinin çiçeğinden bir isim işte…
Akıncıların asırları toz edip savuran kutlu yürüyüşünün
adıdır seğmenlik.
Efeler kahvesi önüne dikilen sancağın dalgalanışını
yüreğinin taa içinde hissedebilmek, işte en büyük saadet
bu olsa gerek… Otağ önüne tuğ ve sancak dikilende
Oğuzlamasına gök yeleli kurtlarla gezinende zaman, vatan
aşkı neyse, seğmen ruhu da işte o’dur.
Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya geleceği günün
sabahında dikilen sancağın gölgesinde bayramı
yaşamaktır özetle… Ulucanlar'a giden yolun üzerinde
bulunan Sarı Ahmed'in Seğmenler Kahvesi’n de bir tahta
sandalyede oturmak, koyu bir sohbete tutuşmaktır…
Yenişıhlı Rıza, Saraylı Ahmet, Kalecikli Sülük olup
çıkmaktır kıratların üstünde ve sonra o kutlu Gazi’ye
“emrinde ölmeye geldik” diyebilmektir seğmen ruhu…
Kenarları sırmalarla işlenmiş Seğmen alayının sancağı,
şimdilerde ne kadar da özlemişiz meğer. Bunaldık,
yorulduk, nefessiz kaldık sanki; gel dalgalan yine, yine dikil
cami avlusuna, okunsun dualar, kesilsin kurbanlar…
Alayın ününde davulcular ve zurnacılar geçsin yeni
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baştan.. Beyaz şalvarıyla ve üzerlerindeki
sırmalı
camadanları önden yürüsün hele davulcular…. Sonra
bellerindeki geniş meşin silâhlık ve bunun içinde tel sırmalı
bir mendillerle yürüsün öndekiler… Zurna çaldığı zaman,
bu öndekiler davullarını kaldırıp havaya, davul havada
iken tokmak vurarak, helezonlar çizerek, yere yatıp
kalksınlar… Ve bir ayaklan üzerinde dönüp, davullarını
havaya kaldırsınlar.
Durmasınlar, beklemesinler hay
balam… Sanki gökten bir takım Tanrı ruhlarını çağırır gibi
hareketlerle omuzlarını kımıldatsınlar, ayaklarıyla Zeybek
oynar gibi rakslar yapsınlar, davulu önce yere doğru
çalsınlar, tekrar havaya kaldırıp, sıçrasınlar ve yere diz
çöksünler.
Biliyorum bu yetmez susuzluğuma. Hasretime yetmez…
İki davulcu karşılıklı oynasın meydanda. Ve yürüsünler
tam dokuz adım, İki davulcu değneklerini davulların
kasnağına vurarak dokuz adım yürüsünler. Tekrar geri
dönsünler ve. üçüncü defa davulu hızlı çalarak ilerleyip
raksa başlasınlar.... Zurnacılar da durmadan eski ve
unutulmaz havalar çalsınlar bre aman heyy!!!.
Davulcuların arkasında en iri yapılı efe, Seymen alayının
bayrağını taşısın şöyle yiğitçe... Bayrağın iki tarafından
meşhur kabadayılardan iki efe de, ki biz bunlara
“Bölükbaşı” diyorduk evet; ellerinde Tekepala dedikleri, iri
palaların uçlarını yukarı tutmuş bir vaziyetle ilerlesinler,
olmaz mı?
Bunların önünde on veya on dört yaşlarında bulunan millî
kıyafetli çocuklarımız da ellerinde som saplı bıçaklarla
yürümeye başlasınlar. Davulcularla Efe sancağının
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arasında iki tane gür sakallı ve gayet iri adamlar
omuzlarında balta önlerinde birer meşin önlük, Seğmen
Baltacılarım ağır ağır yürüsünler hele…
Seğmenlerim sağlı ve sollu iki dizi teşkil etsinler.. Birer
adım ara ile birinci ve ikinci diziyi meydana getirisinler,
ellerde “teke palalar” mutlaka olmalı tamam mı? Ve bu
dizinin bıraktığı yerdedir Seğmenbaşı’ mın yeri…
Yanındaki ikinci efe ile ellerinde altın kakmalı, üzerlerinde
âyetler yazılı kılıçları arada bir havaya kaldırsın
yiğitlerim…
- Doh, doh...
Bu defa bütün Seymenler gür ve kalın bir sesle :
Doh Doh !...
Doh doh’ dan sonra davul ve zurna Zeybek çalsın….
Yiğitlerim kılıçlarıyla Zeybek oynayarak ilerlesinler…
.
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14-Tarih İçinde Ankara ve
Ankaralı
Ankara’mız tarih sayfalarının hem en çileli ve hem de en şanslı
şehirlerinden birisidir. Çileli, çünkü bağrında nice savaşlar
cereyan etmiş, nice ordular birbirleriyle çatışmıştır. Hattâ, iki
Türk sultanının birbirini yok etme zemini olarak seçtikleri bir
yerdir. Beyazit ve Yıldırm, bu şehirde çarpışmıştır. Bu şehrin
ormanları yanmış, su kuyuları kapatılmış, yolları delik deşik
edilmiş, kısaca altı üstüne getirilmiş. Timur’un fillerini saklayan,
o gür ağaçlardan oluşan ormanları cayır cayır yakılmış, Fransız
büyükelçisinin hanımının memleketindeki bir dostuna yazdığı
mektuplarda, Ankara çevresinde, özellikle Elmadağ-Balâ
tarafında, ağaçların yaprakları arasında güneşi göremezsiniz
diyor ve bir sincabın daldan dala gün boyunca gezebildiği ifade
edilmektedir. Yeşili yok edilmiş, nefes alması için gerekli hava
kirletilmiş, çileli bir şehir. Ankara merkezinden doğuya doğru
Beynam ormanları dahil, Kızılırmak’a kadar meşe ormanları ile
kaplı bir coğrafya bizimdi…
Şanslı bir şehir derken de, sinesinde Augustus tapınağı gibi
Hristiyanlığın merkezi, Hacı Bayram Dergâhı gibi İslâm’ın güneşi
bulunmaktadır. Ayrıca, ulusumuzun yüce önderi Mustafa
Kemal’in ebedi istirahgâhıdır. Bu topraklar, Ankara toprağı, bu
sebeple ebedi başkentimiz, sonsuzlara kadar uzanacak kutlu bir
vatan kalbidir.
Gordios’un oğlu Frigya Kralı Midas’ın bulduğu çapayla Ancyra’ya
çıkan adını, Haçlı seferlerinin tarihçisi Albertus “Ancras” yapar.
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Arapların fethederek kendi topraklarına katmak istedikleri bu
yere “Beldet-el Selâssil” dediklerini biliyoruz. Fakat, bu
toprakların en güzel ismini Türkler vermişlerdir. “Engüriya” Yani,
üzümün en gürü. Evliyâ Çelebi’ miz, “Seyahatname” sinde
“Engürü” der, çıkar.
Ankara ve çevresinin yazılı kaynaklara göre tarihi, Galatlara
kadar uzanmaktadır. M. Ö. 3. yüzyılda Appolosyos, Ankara
hakkında bilgi veren ilk tarihçidir. Nitekim, ondan 3 asır sonra
Byzaniyas isimli bir tarihçi 6. Yüzyılda adı geçen tarihçinin “Kara
Tarihi” isimli eserinden faydalanarak Ankara’yı Galatlıların
kurduğunu yazmıştır.
Romalılar dönemine kadar Ankara şehrinin armasının “çapa”
olması nedeniyle, kimi tarihçiler tarafından değişik yorumlar
getirilerek, Ankara’nın kuruluşuna uzanılmak istenmiştir. “çapa”
dan hareket edenler, derler ki:
“Galatlar, Küçük Asya’ya geldiklerinde (M:Ö:3000 yılında)
İranlılarla birlik olup Mısırlılara karşı savaşmışlardır. Bu savaş
sonunda, Mısır gemilerinin enkazları içinden bir çok savaş
ganimeti çıkarmışlar. Bu ganimetler içinde buldukları çapaları da
birlikte getirip tapınaklarına koymuşlar. Sonradan kurdukları
yerleştikleri şehri de, çapa demek olan “Ancir” adıyla
anmışlardır.
Romalılar döneminde, o çağa ait bulunan paralar üzerinde
“çapa” armasının bulunması, bu görüşü savunanlarca bir
dayanak noktası olarak ileri sürülmektedir.
Ayrıca, Ankara’nın ilk kurucularını Etiler’e kadar uzatanlar ise,
M. Ö. XX-VII. Yüzyıllarda Etiler’in “Ankuva” şehri olarak
belirtmişler ve bundan hareket ederek, şehrin meydanlarına ve
belediyenin amblemlerine “Eti-Hitit Güneşi”ni arma olarak
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yerleştirmişlerdir. Arkeolojik buluşlarla Ankuva’nın Ankara
olmayıp, Alişar olduğu ortaya çıkınca bu nazariye de
çürümüştür.
Roma İmparatoru Neron, Ankara’ya “Metropol” (Başkent) adını
vermişti. Gene Roma İmparatorlarından Caracalla da, şehrin
surlarını onartmıştı.
Ankara, 334-1073 yılları arasında Doğu Roma İmparatorluğu’na
bağlıydı. Hristiyanlığın ve Bizansın önemli bir merkezi haline
gelmişti.
VII. yüzyılda ilk saldırı İranlılardan geldi. Daha sonra, sayısız
Arap saldırıları birbirini takip etti. 654’de “Beldet-el Selâsil” adını
verdikleri bu şehri bir süre Araplar ele geçirdilerse de, Bizanslılar
tekrar ele geçirerek, surları da güçlendirdiler. Ancak, çok
geçmeden Abbasi Halifesi Harun Reşid’in ordusu Ankara’yı
kuşatıp aldı. Bu arada, Bizanslılarla Arap orduları arasında çetin
savaşlar baş gösterdi. Bu karışıklıklar tam 200 yıl sürdü.
Tam olarak 200 yıl süren fırtınalı dönem, 1071’de Alpaslan’la
açılan Anadolu kapılarından süzülen Türk atlılarının Ankara
topraklarına ayak basmasıyla son buldu. 1073 yılında Ankara
Türklerin eline geçti. İşte, o yıldan sonsuza kadar, bu şehir
Türk’ün olacak ve olmaya devam edecektir.
Tarihin çileli şehirlerinden birisi olan Ankara topraklarından nice
ordular, nice medeniyetler gelip geçmiştir.
Kimi tarihçiler bu şehir, Etiler’den önce Anadolu’da yaşayan
insanlar tarafından kurulduğunu ve Ankara sözünün (Ank)
kökünden türediğini ileri sürmektedirler.
Frigler, M. Ö. 12. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu’ya geldiler ve
Polatlı yakınlarındaki Gordion’u başşehir yapmışlardır. İskender,
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M. Ö. 335 yazında Gordion’dan Ankara’ya gelerek, bir süre
burada kalmıştır.
Romalılar giriştikleri bir savaş sonunda (M.Ö.3.yüzlıl) çevreye
gelerek, Ankara’yı aldılar. Romalılar, şehri gene Galatlılann
yönetiminde bırakarak yarı bağımsızlık tanıdılar. Roma
İmparatoru Augustos’a besledikleri büyük saygı nedeniyle
(Augusteun) Augustos Tapınağı’nı inşa ettiler. Bu tapınağı son
galat hükümdarı Pyamenes tamamlattı. Tapınağın içinde de
Augustos’un vasiyetnamesini yazdırttı. 1101 yılında, Anadolu’ya
geçen Haçlı orduları, şehri alarak, kaledeki 200 Türk askerini
kılıçtan geçirip, şehri Bizanslılara teslim ettiler. 1127’de Selçuklu
Türkleri Ankara’yı bir kez daha fethettiler. Kısa bir süre
Danişmentliler Beyliğine bağlı kalan Ankara, Sultan 2.Kılıçarslan
zamanında Selçuklu Devletine katıldı. Daha sora Kılıçarslan,
Ülkesini 12 oğluna pay edince, Ankara, oğullarından Muhittin
Mesut’un payına düştü. Ancak, O’nun kardeşi Rüknettin
Süleyman, Tokat’tan yürüyerek önce Konya’yı, sonra da
Ankara’yı aldı ve kardeşini öldürttü. (1204) 1210 yılında
Alaaddin Keykubat’ın Selçuklu Sultanı olmasıyla Ankara’nın da
kaderi değişmeye başladı. 1220’de bu hükümdar zamanında
Akköprü, Ankara Çayı üzerine inşa edildi. Birbiri ardına sayısız
eserlerle Ankara ve çevresi donatılmaya çalışıldı. Moğol
saldırılarıyla zor duruma düşen Selçuklu Devleti’nin hükümdarı
Gıyasettin Keyhüsrev II, Ankara kalesi’ne sığınmak zorunda
kaldı. Kalenin surlarını onarttı.
Daha sonra, Ankara’mız parlak bir Ahiler dönemi yaşadı. Hem
de Cumhuriyet idaresiyle. Ankara Ahi Cumhuriyeti, tam 64 yıl
bağımsız yaşadı. Kendi meclisi, kendi anayasası, kendi başbakan
ve cumhurbaşkanı bulunan ve bugünkü cumhuriyetimize
benzeyen bir yönetimle huzurun, barışın, esenliğin ve ahi
kardeşliğinin hükümran olduğu bir 64 yıl.
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İşte bu Ahiler Döneminde Cumhuriyet idaresinin tarihçiler
tarafından araştırılarak, gün ışığına çıkartılması gerekmektedir.
Ankara, daha sonra, bir süre İlhanlılar’ın gönderdiği valilerin,
sonra da Sivas’ta bağımsızlıklarını ilân eden Ertenaoğulları’nın
yönetimine geçti.
Nihayet, bu çileli şehir, 1345 yılında Orhan Gazi’nin oğlu
Süleyman Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katıldı.
Ankara, Cennet Anadolu’nun kalbi. Osmanlı imparatorluğu’nun
yıkılışını müteakip, millî kuvvetlerin toplandığı, Anadolu’nun
derlenip toparlanarak, düşmanı denize dökmesini temin eden
şehir. Atatürk’ün şehri.
Yıl 1914. İkinci Dünya Savaşı başlamış. Seferberlik ilân edilmiş.
Öyle bir seferberlik ki, Anadolu’yu yiyip bitiren, varını - yoğunu
tüketen, talan eden bir seferberlik. Bu seferberliğe giden binlere
Ankaralı geriye dönmemiş ve geride nice öksüz çocuk, nice
sönmüş ocak bırakmıştır.
Evet, binlerce Ankaralı yiğit gitti, cehennem gibi yanan
Çanakkaleye. Şehitlik şerbetini kana kana içen onlar. Vatanı
kutsal yapan onlar. Arslanlar gibi “Çanakkale Geçilmez” diyen,
hürriyeti, vatanı için gözünü kırpmadan can veren onlar. Sadece
Çanakkale mi? Şarka gidenler Kafkaslar’da, Rus ordularına esir
düşenler, Rusya içlerine kadar sürgün edilenler. Yemen’e
gidenler. “Cepheden cepheye yol bulup koşan” onlar.
Yıl 1918 Sevr imzalanmış, Osmanlı bitirilmiş. Düşman kuvvetleri
Polatlı yakınlarına kadar gelmiş. İşte, milî heyecanı sinesinde
alev alev taşıyan Ankara, buna dayanamazdı. Atatürk’ün
öncülüğünde kurtuluş meşalesini tutuştururken; güneş,
Elmadağı’nın doruklarından Türk’e gülümsüyordu.
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15-Ankara Adı ve Seğmen
ANKARA ADI
Ankara adı " AN " ve " KARA " kelimelerinin bir araya
gelmesinden oluşmaktadır. Kara zaman, kara gün... Kara :
sıkıntılı ve kasvetli zamanları anlatır...
İşte seğmenler kenti Ankara, bu kara, bu zor, bu kasvetli
zamanları yok eden, aydınlığa, esenliğe, mutluluğa çeviren bir
şehirdir." Ankara, Ankara ; seni görmek ister her bahtı kara"
diye bir marşımızın sözleri bulunmaktadır.
Kararan bahtı aydınlatan şehir...
Ankara adının nereden kaynaklandığı yüzyıllardır tartşılır durur.
Kimine göre bugün giydiğimiz Angora kazaklarının üretiminde
kullanılan keçiler bu belde de yetiştiği için adını vermiş, kimine
göre de keçiye - keçinin yününe Angora adını veren Ankara'dır.
Çünkü, bu cins keçi sadece Ankara'da yetiştirilmektedir.
Tartışmalar bu şekilde uzayıp gitmiştir. İşte belli başlı iddialar:
-Ankara adı demir'in lâtincesi Anchora'dan gelmiştir.
-Farsça'da " üzüm " anlamına gelen " Üngür "den gelmiştir.
-Ankara kalesi bir " Angarya " ile yapılmış, oradan gelmiştir.
-" Anğouria " kelimesi yunancada " hıyar " demektir. Oradan
gelmiştir.
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-"Ankyra " kelimesi, Bizanslılarda " Kilise köyü " demektir.
Oradan gelmiştir.
-Nuh'un oğlu Sam'ın soyundan " Amur "un bu topraklarda bir
yerleşim merkezi kurmuş olmasından gelmiştir.
-Hititler Ankara'ya " Angova "demişlerdir. Oradan gelmiştir.
-Golva'ların ikamet ettikleri bu kente " çapa " anlamına gelen
“Ansira " adını vermiş olmasından gelmektedir.
Türk milletinin en kara gününde, evliyâlarla, velilerle,
komutanlarla cihanın emperyalist güçlerine kafa tutan bir şehir.
Kara an'ları bir anda bitirip: göklerini masmavi yapan, bulutlarını
pamuk kadar ak yapan, hudutlarını sevgi kuşlarıyla donatan bir
şehir. Bir karış vatan toprağında gözü olan düşmanının gözünü
çıkaran şehir. Cehaleti, cahilliği önüne katıp kovalayan bilim,
ilim, teknik ve çağdaşlığı fidan fidan toprağa diken şehir...
Adı hangi dönemde ne olursa olsun, artık sonsuza kadar adı ve
başkentliği asla değişmeyecek, tartışma götürmeyecek tek
şehir...
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16-Ankara Kalesi ve Seğmen
Ankara, tarihle iç içe bir şehirdir. Hem tarih yazan ve
hem de tarihten gelen bir şehir. Kalesiyle, roma hamamıyla,
Ağustus mâbediyle, Jülyen sütunuyla, Hacı Bayram Külliyesiyle
bir tarih şehri...
M.S. 3-8 yüzyıllar arasında 500 sene işlediği belgelenmiş
olan Roma hamamı, 1938 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından
yapılan kazıda ortaya çıkarılmıştır. Bu tarihi eser, hamam ve
oyun yeri olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir. Soğuk
bölümünde soyunma yeri, yüzme havuzu, depo bulunurken,
sıcak bölümünde ise ılık ve sıcak bölümler bulunmaktadır.
Bugüne kadar hamamın ısıtma yeri ve cehennemhanesi ayakta
kalmıştır. Hamamda bulunan eski paralar üzerindeki imparator
Karakulla ve annesi Julia Donna'nın resimlerine rastlanmıştır.
Ankara'nın önemli anıtlarından olan hamamın, bir istila sonucu
çıkan yangında harap olduğu anlaşılmaktadır.
Ahmet Tufan ŞENTÜRK'ün, adına dev bir şiir yazdığı
Jülyen Sütunu'na gelince, eskiden bugünkü Maliye Bakanlığı’nın
bahçesindeydi. Şimdi valilik önünde bulunan bu sütun hakkında
ne zaman dikildiğine ilişkin bilgiye rastlanmamıştır. Gövdesinde
bir çok halkalar olup, yüksekliği 15 metredir. Jülien Ankara'dan
geçerken onun anısına dikildiği rivayet olunmaktadır. Bu sütuna
halk Belkız Sütunu da demektedir. Birinci yüzyıla ait olduğu
sanılmaktadır.
Şimdi de, Ankara Kalesini anlatalım:
" Ankara kalesi... Kale Galatalılar, Sasaniler, Bizanslılar,
Araplar, Pavlikiyanlar, Selçuklular, Haçlı Orduları gibi değişik
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dönemler yaşamıştır.
Evliya Çelebi'ye göre ”Kalenin ilk banisi Kayser
Rumları'dır. Daha sonra Germiyanlardan Yakup Şah'ın
Osmanlılardan Yıldırım Bayezıt Han'ın eline geçmiştir.
Bazıları, kale Angarya ile yapıldığından şehre Angara
denilmiş derler.,, Çelebi, kalenin tarihine ilişkin verdiği
bilgilerin yanısıra silahlar hakkında da bilgi vermekte ve “ iç
kalede büyük, küçük 86 pare top vardır amma balyemez
yoktur. Kalede bağsız bahçesiz 600 hane vardır,

demektedir.
Evliya Çelebi'nin seyahatinden bir süre sonra 1703'de
Ankara'ya gelen Fransız Aubry da la Motraya kalenin üç katlı
olduğunu, kalede bulunan Türk ve Tatar silahlarının 1401
Ankara Savaşı' ndan kaldığını söyler.
1835 yılında kente gelen İngiliz W.J. Hamilton ise en
tepedeki sur'un adının Akkale olduğunu ve koyu renkli porfir'den
yapıldığını belirtiyor.
Evliya Çelebi, 1640 yılında Ankara' yı görmüştür.
Seyahatnamesinde Ankara ve çevresinden bahsetmiştir. Hacı
Bayram Külliyesinin 300 dervişi barındıran bir tekke olduğunu
anlatmıştır.
Ankara Kalesi, şehrin sembolü olup, en yüksek
yerindedir. Şehrin tamamına hakimdir. Kimin, ne zaman, ne
maksatla inşaa ettiği bilinmeyen kalenin M.S. 3. yüzyılda
yapıldığı sanılmaktadır.
Bütün bu bilgileri verdikten sonra, asıl konumuza,
seğmen ve kaleye gelelim...
Kale seğmenle özdeştir. Kalenin buçlarında ayyıldızlı
bayrak dalgalanır, seğmenin gönül burçlarında da... Kale;
yüceleri, başı dik olmayı temsil eder. Kale seğmeni temsil eder.
Kale nice yüzyılları, nice medeniyetleri, nice savaşları
aşarak geleceğe söz etmektedir. Nice delişmen yağız atların,
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nice kahramanların gökleri saran seslenişini günümüze
taşımaktadır. Kalenin burçlarında dalgalanan ayyıldızlı bayrak,
daha nice yüzyıllar boyunca dalgalanacak ve bu topraklar
üstünde kahraman Türk Milletinin, seğmenlerin hakimiyetini
anlatacaktır. Bu topraklar üzerinde, adaletli, müşfik, gözü pek,
cesur, ölümden kormayan, güzel yüzlü, güler yüzlü, ciddi,
candan, samimi bir ulusun hüküm sürmekte olduğunu
anlatacaktır.
Kale burçlarında sonsuza dek dalgalanacak olan
ayyıldızımız, gün doğumlarında güneşin altın huzmeleriyle, ışık
ordularıyla cıvıl cıvıl konuşacak, geceleri yıldızlar ve ayla koyu
bir sohbet yapacaktır.
Kale, seğmenin kalbidir. Seğmenin ruhudur.
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17-Ankara’nın Nüfusu ve
Seğmen
Şehirler, orada yaşayanlar gibidir. Orada yaşayanların
kültürlerini, medeniyetlerini yansıtırlar. Yaşayanların dünyaya,
olaylara ve eşyaya bakış açıları kentin dokusuna tamamiyle
işlemiştir. Kentler rengini, çizgilerini yaşayanların ufuklarından
almışlardır.
Şehirlerin de insanlar gibi doğduğu, büyüdüğü, yaşlanıp
öldüğünü ifade etmeliyim. Toprakları üzerindeki insanlar
çoğaldıkça şehir büyür. Şehir büyüdükçe, insanların ihtiyaçları
çoğaldıkça ve çeşitlendikçe; şehrin de sorunları artar,
dokusundaki renkler çoğalır.
Üzerinde insanları yaşamayan bir kent, ölü kenttir.
Üzerindeki insanların sevgisi, birbirine ve toprağa
bağlılıkları, şehri geliştirir, güzelleştirir. Şehir evimiz gibidir.
Hattâ 24 saatin 16 saatini yolunda, iş yerinde, parkında,
bahçesinde, fabrikasında geçirdiğimiz şehrimiz evimizden de
önemlidir diyebiliriz. Çünkü evimiz sadece bize ait olup, şehrimiz
hepimize aittir. Evimizdeki mekânlar ve mobilyalar gibi,
kentimizin de mekânları ve mobilyaları bizim anlayışımızı
zevkimizi yansıtır.
Seğmenler kenti Ankara, tarihin her döneminde önemli
gelişmeler kaydetmiştir. Nüfusu, ekonomosiyle paralel
gelişmeler göstermiştir.
” Kanuni Sultan Süleyman devrinde ( 1520-1566 )
Ankara'ya
gelen
Hans
Dernschwam
Ankara'nın
nüfusunu 15 bin olarak tahmin etmiştir. Yaklaşık yüz yıl
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sonra Ankara'ya gelen Evliya Çelebi ise kale içindeki
evlerin sayısını 600, camilerin sayısını 76 olarak
vermektedir. 22 Ekim 1701'de Ankara'ya gelen hekim
Pitton de Tournefort nüfusun, 40 bin müslüman ve 6 bin
Hristiyan'dan oluştuğunu bildirmektedir. İngiliz seyyah
Richard Pockoche'un 1739 tarihini taşıyan anılarında
nüfusun 10 bin'i hristiyan 100 bin kişiden oluştuğu
belirtilmektedir. Ancak Ankara'nın nüfusunda gözlenen
bu yükseliş İngiltere'nin Afrika'da Ankara keçisi
yetiştirmeyi başarmasından sonra düşüş göstermiştir.
İngilizler'in tiftik rekabeti nedeniyle ihracatla birlikte
kentin nüfusu 20 bine düşmüştür. Örneğin 1835 yılında
Ankara'ya gelen W.J. Hamilton Ankara'da 11 bin kişinin
yaşadığını anılarında yazıyor. Mustafa Kemal Atatürk ise
Ankara'yı 20 bin nüfusla devr almıştır. 1931 yılında 107
bin 581 olan nüfus, bugün ülkemizin nüfus bakımından
en çabuk çoğalan ikinci büyük şehrini teşkil etmektedir.
Bugünkü nüfusuyla da Başkent Ankara, bir dünya
şehridir. Ülkemizin ikinci büyük şehridir. Başkent Ankara, her
geçen gün yurdun dört bir yanından göç almaktadır. Göç
dalgaları başkentin çevresinde yeni uydu kentler meydana
getirmektedir. Nice Erzurumlular, Çankırılılar, Sivaslılar, Karslılar
mahallesi başkente eklenmeye devam etmektedir. Kent öyle bir
noktaya gelmektedir ki, Ankara doğumlular neredeyse kendi
doğdukları yerde gurbette kalmış gibidirler. Ancak, Ankara
çevresindeki ilçeler, kasabalar ve köylerden şehre göç nedeniyle
genelde Ankara'da Ankara'lı nüfusu oldukça fazladır.
Ankaralıların dediği gibi Ankara'da Ankara'lı az değildir.
Zaten Ankara'yı seven, Ankara'da yaşayan herkes, doğum yeri
neresi olursa olsun Ankaralı'dır...
Evet,
Doğum yeri neresi olursa olsun, bu memleket
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benim, bu bayrak benim, bu toprak benimdir diyen ve
bu ruh haliyle mübârek davaya sahip çıkan, bu
memleketin asli sahibidir. Onun için, birinci öncelik
Ankara'yı sevmektir.

Doğum yeri neresi olursa olsun, burada yaşayan,
buranın suyunu içen, havasını teneffüs eden, yollarında
yürüyen, iş yerlerinde çalışan, çoluk çocuğuyla bu
şehirde ikamet eden herkes, artık, bu şehrin malı
olmuştur. Bu şehirlidir. Onun için, bu şehir hepimizindir.
Onun için, bu şehir büsbütün Anadolu'dur. Onun için, bu
şehir cihan Türklüğünündür.
Seğmen ruhu, Ankara'ya hizmete sevdalıdır. Ankara'da
yaşayan, Ankara'yı seven herkesi çok sever. Herkesi bir görerek,
onlara kucak açar... Onların yepyeni bir heyecanla Ankaralılık
ruhuna sahip olmalarını arzular...
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18-Ankara Keçisi
"Osmanlıların
egemenliğine
geçmesinden
sonra
Ankara'nın nüfusu tamamen Ankara keçisinin ürün grafiğine
bağlı kalmıştır. Keçi, örneğin, bir tek Ankara'da yetiştirilirken
kentte 70 bine ulaşan nüfus bulunmakta, bunun 7'de birini yün
ticareti
yapan
çoğunluğu
İngiliz,
Avrupalı
tüccarlar
oluşturmaktaydı. Oysa 19. yüzyılın başlarına doğru kentin
nüfusunda önemli bir düşüş görülmektedir. Bunun nedeni de
İngiliz tüccarların Ankara keçisini Ümit Burnun'da yetişirmeyi
başarmış olmasıdır.
Ruzname-i Ceride-i Havadis 1869 yılında yayınlanan
1285 numaralı nüshasında Ankara keçilerinin 800 başlık bir sürü
halinde
Samsun'a
götürülerek
buradan
bir
gemiye
yüklendiklerini ve 36 günlük bir yolculukla Ümit Burnu'na
vardıklarını, yolda 76' sının öldüğünü 714' nün Afrika'ya
çıkarıldığını yazıyor. Keçileri Ankara'dan kaçıran İngiliz tüccar,
Ruzname-i Ceride-i Havadis'e göre, bunların satışından 8 bin lira
kazanmış ve ertesi yıl 2000 keçi daha götürmüştür."
Tabikii ki sonuç olarak, Osmanlı İmparatorluğu canlı
hayvan kaçırılmasıyla 18. yüzyılda 40 bin el tezgâhının
çalışmasını sağlayan önemli bir ihraç ürününden oluyor ve
kentin nüfusu bununla orantılı olarak büyük düşüş gösteriyordu.
Örneğin 1859 da kente gelen Direntalist A.D. Mordtmaan, "
Anadolunun incisi " ( Der Perle Kleinasien ) olarak tanımladığı
Ankara'da, 50 bin nüfus saptıyor."
Ankara'nın başına gelen en önemli felâketlerden birisi
belki de Ankara keçisinin canlı olarak Ankara'dan kaçırılmış
olmasıdır.
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Şehirler, yaşayan en büyük varlıklardır. Şehrin, yaşayıp
yaşamadığını ekonomik faaliyetlerinden anlamak mümkündür.
Ekonomisi parlak şehirlerin yaşama satandartları da yüksektir.
Bugün Başkent Ankara, yüksek ekonomik potansiyeliyle
devletimizin bütçesine trilyonlarca vergi vermektedir. Ancak,
üretip verdiği bu verginin karşılığını, hizmet olarak maalesef
alamamaktadır. Üretip verdiği verginin, öyle fazla değil, sadece
% 10' u Ankara'ya bırakılsa, Ankara'daki yerel idarelere, yerel
meclislere ( belediye-il genel ) bırakılsa, Ankara'nın çoğu
problemi kolaylıkla çözümlenebilirdi. Bugün, özellikle altyapı,
eğitim ve sağlıkta, büyükşehir olmanın sıkıntılarını çekmektedir
Başkentimiz.
Artan nüfusla birlikte meydana gelen şehirleşme ve
gecekondulaşma, kanalizasyon, yol, su, elektrik ve haberleşme
gibi alt yapı da önemli belediye sorunlarını doğurmuştur.
Problemlerin çözümü, finansman temini ve bu
finansmanın yatırıma dönüşmesiyle mümkündür. Onun için
Ankara'da üretilen vergiden pay istiyoruz. Üretilen verginin %
10'u Ankara'ya - Ankara'nın yerel meclislerinin bütçelerine
bırakılsın istiyoruz.
Bu cümleden olmak üzere, sonsuza kadar Başkentimiz
olan bu şehir için TBMM’ nin özel bir “Başkent Ankara Kenti
Yasası” çıkarmasını arzuluyoruz...
1800' lü yılların Ankara ekonomisinin bel kemiğini teşkil
eden Ankara Keçisi'nin ekonomiye katkılarını yukarıda
anlatmıştık.
Artık Ankara'nın kendi öz kayanaklarının, tiftik, bal,
üzüm, armut gibi kaynaklarının canlandırılmakta olduğunu,
bunlarla ilgili yeni projeleri yerel meclislerin ele almakta
olduğunu memnuniyetle öğrenmiş
bulunuyoruz.
Bu projelerin desteklenmesini, geliştirilmesini istiyoruz.
Ekonomisiyle yaşayan bir Ankara'ya hasretiz!..
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19-Çekirge Afeti
Ademzade Ahmet Bey'in anı defterinde, âfete dönüşen
1830 çekirge istilâsı şöyle anlatılıyor.
” Ankara'ya güz mevsiminde çekirge geldi.
Semayı kapladı, güneş görünmez oldu. Kış günü kar
fırtınası gibi idi. Hububata zarar veremedi, çünkü
mahsul kaldırılmıştı. Fakat kozasını Ankara muhitine
gömdü. Bahar gelince kozadan çıkmaya başladı. Pire
gibi çekirge koza iken hükümet her şahsı çekirge itlâfı
ile mükellef kıldı. Her mahalle halkı camilerdeki
kilimlerle çekirge toplayıp hükümete teslim ederdi.
Toplayamayanlar dükkânlarda satılan kozayı satın
alarak belediyeye teslim ederdi. Toplama fayda etmedi.
Uçma zamanı geldi, etrafta bir şey bırakmadı yedi
bitirdi...”
Yaşayan şehirler, yaşayan insanlar gibidir. İnsanların,
nasıl zor günleri, kara günleri, hastalıklı günleri varsa, şehirlerin
de böylesi günleri vardır.
Ankara tarihinin çeşitli dönemlerinde büyük âfetlerle
karşı karşıya gelmiş, önemli sıkıntılar yaşamıştır. Keçi neslinin
çalınması, sel baskını, kıtlık gibi çekirge âfeti de bu şehrin
uğradığı önemli âfetlerden birisidir.
Adetâ bir fırtına gibi yeri göğü, kaplayıp, canlı bitki
namına hiç bir şey bırakmayan çekirge âfeti 1800'lü yılların
derin izler bırakan âfetidir.
Derler ki, çekirge âfetini, zamanın mânevi liderlerinden
bir Ankara'lı velinin mübârek duaları ve dualı suyunun sona
erdirdiğini söylerler.
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Afetler, şehri bir anda ve hazırlıksız yakaladığı için büyük
tahribatalara neden olmaktadır. Bu tahribatları gidermek, kimi
âfetlerde, belki de, asırların geçmesi gerekmektedir.
Kent planlaması yapılırken, mutlaka muhtemel âfetleri
göz önünde tutmak gereklidir. Şehrin ulaşım ağı, içme ve
kullanma suyu şebekeleri, rüzgârı ve güneş akım yönleri gibi
tüm özellikleri dikkate alınmalıdır. 50-100 hattâ 300 yıl
sonrasının gelişmeleri, kent plânlamacılarının kafalarında
şekillenmelidir. Arsa ve araziyi düzenlenmesi, sosyal ve
ekonomik mekânların düzenlenmesinde, çevre ve insan konusu
en önde tutulmalıdır.
Bugün ören yerlerinde tarihî kalıntılarda gördüğümüz
kimi yerlerde, kanalizasyon ve şehir suyu şebekelerinin, bunca
âfetin harap edici yıkım kuvvetine karşılık, halâ ayakta ve işler
durumda bulunmalarının izahı nedir ki?... Elbette, kent
plânlamacılarının ve plân uygulamacılarının daha uzakları, daha
daha uzakları görmeleri değil midir?
Deprem, sel baskını, yangın, toprak kayması gibi,
hepimizin bildiği klâsik âfetler sıralamasına, bugün çevre âfeti
eklendiği gibi, yarınlarda “teknoloji âfeti” de eklenebilir. Veya bir
başka âfet olabilir. Zira, teknolojik atıklar, gazlar, kimyasal
maddeler ve ışıkların sebep olduğu âfetler, yaşayan bir
toplumun gelecek nesillerini tehdit etmektedir.
Onun için, âfetlere yönelik kamu ve özel kuruluşların
oldukça güçlü olmaları bir mecburiyettir. Olağanüstü günlerde,
beklenmedik zamanlarda görev yapacak bu kuruluşlara,
gereken önemi vermeliyiz.
Allah Ankara'mızı - ebedi başkentimizi her çeşit âfetten
korusun !...

88

20-Zor Günler(Kıtlık)
Ankara tarihinde 1800' lü yıllar, şehrin her türlü
felâketlerle karşı karşıya kaldığı yıllardır. Her 30-40 yılda bir
önemli âfet, meydana çıkarak, Ankara'yı kasıp kavurmuştur.
1830'daki çekirge âfetinden sonra, 1873 yılında, yani
yaklaşık 43 yıl sonra ortaya çıkan kıtlık âfeti de, Ankara'yı bir
uçtan bir uca mahvetmiştir. Yaklaşık 18 bin insanın kıtlıktan
öldüğünü tarihi kayıtlardan ve belgelerden öğrenmekteyiz.
Yokluk, açlık ve kıtlık; insanoğlunun kendi kendisine
hazırlayıp sunduğu büyük bir âfettir. İsraf ekonomisinden,
tasarruf ve üretim ekonomisine geçemeyen uluslar, erinde
geçinde, ya açlık ve kıtlıkla ya da, başka uluslar ekonomisinin
boyunduruğu altına girmektedir. Bugün, kara Afrika'da ve
dünyanın çeşitli yörelerinde, kıtlık ve açlıktan kırılan veya
sanayileşmiş, kalkınmış dünya devletlerinin sömürgesi haline
gelmiş, nice ulusları görmekteyiz. Gerçekten de, dünyanın,
bugün için, en önemli sorunu " gıda ve beslenme" dir. Gıda ve
beslenme için, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Günü'nü ilân
etmiştir. Ancak, tarih milletler mücadelesidir. Sömüren
sömürene bir dünyada yaşamaktayız.
Bu sebepten, zor günlere hazırlıklı olmalıyız. Üreten ve
tasarruf eden bir toplum haline gelmeye mecburuz...
"İngiliz gezgini F. Burnaby 1873-1874 yılı
kıtlığının Ankara'da 18 bin insanın ölmesine yol açtığını
bildiriyor. 1874 yılında başlayan kar yağışı iki buçuk ay
sürmüş, başgösteren kıtlık üzerine Ankara valisi Derviş
Paşa dersaadet'e çağrılarak yerine Abdurrahman Paşa
atanmıştır.”
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İşte, iki buçuk ay süren kar yağışı sebebiyle meydana
gelen kıtlık ve sonucu:18.000 insanın ölmesi...
Bugün, ikibinli yıllardaki Ankara'mız dev bir şehir olarak,
değil böyle iki buçuk aylık kar yağışı, iki-üç günlük kar yağışı
karşısında şaşırıp kalmıyor mu? Hattâ bir gece, sabaha dek
yağan kar sonucu, sabahları Ankara'mız kar'a teslim olmuyor
mu? Yetersiz olan, şehir alt yapısı nedeniyle, ulaşımda,
kanalizasyonda önemli aksamalar meydana gelmiyor mu?
Ankara metropol belediyelerinin kar mücadele ekipleri,
olanca güçleriyle çalışmalarına rağmen bir gecelik kar yağışına
teslim olan şehri gördüklerinde, çılgına döndüklerini iyi biliyoruz.
Pis su ve yağmur suyu kanallarının şehrin potansiyeline,
nüfusuna uygun olmadığı, yetersiz kalması, yolların eğim ve
sanat yapılarının alel âcele, hesapsız ve oy kaygısıyla yapılmış
olmasının sonuçları işte bunlardır. Allah göstermesin,1873-1874
deki yağan kar, iki buçuk ay durmak bilmeden yağan yağan kar,
bugün Ankara'ya yağsa, felaketlerin en korkuncunu yaşamaz
mıyız? İyice bir düşünelim. Ve bu mübârek şehre ona göre sahip
çıkalım ve ona göre hizmet yapalım...
Kar yağışının meydana getirdiği kıtlık tamamen israf
ekonomisinin bir sonucudur. Kent ulaşım plânıyla kentin
ekonomisi birbiriyle uyumlu olmalıdır.
Ankara'yı sevmeyen, kendini Ankara'da yaşadığı halde
Ankara'lı saymayan, masa başında hizmet ürettiğini sanan
insanlarla çağdaş bir şehir ortaya koymak mümkün değildir.
Ankara'yı sevmek, hem de yürekten sevmek gerekir. Sevgi, en
büyük güçtür. Sevgi, iyi-güzel- faydalı hizmetlerin yegâne
kaynağıdır. Sevgi, geleceği mutluluk potasında yoğuran kutsal
bir duygudur. Yüreklerimizin, hepimizin başkenti Ankara'ya
sevgiyle dolu olmamızı yüce Mevlâ'dan diliyorum!.. Ve bütün
Ankara’ mızdaki Belediye Başkanlarına, hiç birini ayırmadan
kolaylıklar diliyorum.
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21-El Sanatlarımız ve Seğmen
Seğmen, sanat ve sanatçıya değer verir. Ankara seğmeni halkın
bir meslek sahibi olabilmesi için elinden gelen her türlü
fedakârlığı yapmıştır.
Bugün çağı yakalama ve ileri memleketlerin önüne geçme
hasretiyle yanıp tutuşan ülkemizde, üzerinde hassasiyetle
durulması gereken konulardan birisi de el sanatlarımızdır.
İşsizler ordusunun, siyasi kişilerin ve partilerin kapıları
zorlamalarının arkasında, el sanatlarına önem verilmeyişi
bulunmaktadır. Mahallî imkan ve kaynaklardan istifade edilerek,
insanlarımızın birer meslek sahibi, iş sahibi yapılmaları el
sanatlarıyla mümkündür.
Tek bir tane pirincin üzerine bir âyeti işleyen sanatkar, sütunları,
başlıklarını işeyen, mermerle dans eden kalıcı, ölümsüz eserleri
vücuda getiren san'âtkar eller şimdi neredesiniz? Neredesinz,
halıya, kilime ruhunu, sabrını, gözyaşını, duygularını ilmik-ilmik,
renk-renk, desen - desen işleyen kınalı eller?.. Çeliği pamuk
ipliği gibi büken, gümüşü gül bahçesindeki gül yaprağına
çeviren parmaklar neredesiniz?
Yeni, akılcı, muassır bir hamleye, bir şahlanışa, bir dirilişe
ihtiyacımız var?
Şimdi, mâzimize bu konuda kısa bir göz atalım:
"Ahilerin hüküm sürdüğü devirde Ankara'nın son derece ileri
gittiğini ve her türlü sanat ve esnaf erbabının en ileri usüllerle
bir teşkilata bağlı olarak yaşadığını anlatmıştık. Ankarayı mutlu
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insanlar kenti yapmanın yolu, “Memur şehri” olmaktan değil, “el
sanatları ve yerli üretim yapan şehir olmaktan” geçtiğini açıkça
ifade etmeliyim.
Ankara'nın
şunlardır:

tarihinde

yer

alan

sanat

kollarından

bazıları

Sofçuluk : Bu sanat kolu eski Ankara'nın büyük bir gelir ve
döviz kaynağı idi. Kralların, hükümdarların, padişahların ve
bilhassa kadınların giydikleri elbiselerin çoğu Ankara tiftik
keçisinin tiftiğinden dokunmuş soflardan yapılırdı. XIX.yüzyılın
yarısında Ankara'da sof dokuyan binlerce tezgah olup, bu
sofların boyanması için boya imal eden boyahane olduğu vergi
kayıtlarından anlaşılmaktadır.
Tabaklık : Ankara tabak esnafı ve sanatkârının toplandığı yer
bugünkü Bendderesinin bulunduğu yerdi. Tabak esnafının
buraya yerleşmesinin sebebi buradan geçen Hatip Çayı'nın gür
ve bol sulu oluşudur. Tabaklık, bol su isteyen meslektir. Çaydan
açılan avgın(ark)' larda derilerin temizleme işlemi yapılırdı.
Saraçlık : Bu sanat kolu da bugün halâ ayakta kalmış olan
saraçlar çarşısında toplanmıştır. Demiryolunun Ankara'ya ve
daha ileri gidişinden sonra saraçlık da yavaş yavaş gerilemiştir.
Semercilik : Semercilik mesleğinin de gerilemesinde
demiryolunun Sivas'a kadar uzanması gösterilebilir. Semercilerin
en son şeyhleri Mehmet Usta idi. Merkep, beygir ve yük taşımak
için uzun semer yapılırdı.
Mutap, Culhacı, Palacı : Mutap, nakışsız düz heybe yapanlara
denir.Tohum heybesi, çarşı heybesi, esbab(çamaşır) heybesi
gibi çeşitleri vardı. Mutaplar bugünkü At Pazarı Yokuşunda Ahi
Elvan Camii civarında yerleşmişlerdi. Keçeciler ve Palacılar da
çarşıda bulunurdu.
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Çilingirler : Çilingirler Ulucanlar'da ve Tahtakale civarında
bulunurdu. Çilingirler demircilerle işbirliği kurmuş olup, beraber
otururlardı.
Gümüş İşletmeciliği: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde eskiden
beri yapılagelen telkâri işlemeciliği bugün de gittikçe gelişerek
devam ettirilen bir sanat dalıdır. Gümüş, takı, kemer ve süs
eşyası yapımında kullanılan bu sanat, yurt çapında yapılan
tanıtım ve sergilerle oldukça ilgi toplamaktadır. Ayrıca
Ankara'nın bütün ilçelerinde halı dokumacılığı gelişmiş olup,
çeşitli kurslarla ve tanıtma ile tezgah sayısı da artmaktadır.
Bu bakımdan kıyafetlerimiz ve mesleğimiz çok önemlidir.
Kıyafetlerimiz ve mesleğimiz (yaptığımız
iş)bizim kişiliğimizi
ortaya koyar. Duygularımızı, düşüncelerimizi, zevklerimizi,
beğenilerimizi, kısaca her şeyimizi ortaya koyan kıyafetimiz ve
mesleğimizdir.
Ankara seğmenlerinin kıyafetleri ve mesleklerine gösterdikleri
özeni burada belirtmeden geçmeyelim. Seğmen ruhu, kıyafetin
her milimetresinde, mesleğin her bir anında yaşamıştır. Seğmen
ruhu, seğmen kişilğini ortaya koymaktadır. Seğmeni seğmen
yapan ruhudur. Bu ruh, kıyafetleriyle, yani öz kabukla
bütünleşmesini bilmiştir. Seğmen ruhu, özellikle seğmenin işiyle,
el sanatlarıyla bütünleşmiştir. Seğmenin parmak uçlarında
ruhunun sevinçleri bayramları ya da üzüntüleri dile gelmiş,
sanatında şekil bulmuştur.
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22-Ankara Ekmeği ve Seğmen
Ekmek... Bütün kavgamızın özü.
“Ekmek sözü eski Türkçede “etmek” şeklinde söylenirdi. Bazı
bölgelerde “ötmek” şeklinde söğlendiği de görülüyordu. Mesela
Kaşgarlı Mahmut kitabına her iki söylenişi de almıştır. Fakat
aralarındaki fark üzerinde durmamıştır. Ayrıca daha eski Uygur
metinleri ile Harzemşahlar çağında ve Çağatay Türkçesinde de
ekmek’e ötme şeklinde söylendiği de görülüyordu. Uygurların
Mani metinleri gibi eski bir hususiyet taşıyan belgelerine
nazaran, daha yeni olan Uygur hukuk belgelerinde ise, ekmeğe
etmek denmiştir. Batı Türkçeside Kıpçak ve Mısır Memlûk
Türklerine gelince, bunlarda etmek söylenişini devam
ettirmişlerdir. Dede Korkut Kitabında da "bişmiş etmegûn bakâsı
olmaz.,,"Ağanuzun etmeği helâl olsun.,, gibi cümleler içinde
görülüyordu.”(6)
Ankara'lı Ekmeği en kutsal bir varlık olarak görmüştür. Ekmek,
saygı duyulan, saklanan, korunan...
Ankara'mızın ilçelerinde çok değişik şekil ve usullerde ekmek
yapılmaktadır. Ekmeğin yapım ve şekli, o ilçenin tarihi kökeni
hakkında bilgi vermektedir.

(6):Prof.DR.ÖGEL Bahaddin,Türk Kültür Tarihine Giriş,Cilt 4
Kültür Bakanlığı,Kültür Eserleri 46,Ankara 1991, Sahife:36
Bazlama, şepit, sığırdili, somun, gıynaç, yufka, pide, kete,
gözleme, göbü, kömbe, şaplak, şipleme, yarımca vb...
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İşte Ankara çevresinin ekmeğe verdiği isimler. Kimi tandırda,
kimi saç, kimi kilde, pişirilen ve bazısı yağlı, bazısı yağsız,
bazısının içi peynir, et vb, şeylerle doldurulmuş, bazısının içi
sade...
İşte güzelim Ankara ekmeği...
Ekmeği çöpe, sokağa atmak, artanını atmak Ankara'lının hem
ayıp, hem günah ve hem de yasak saydığı olumsuz bir
hadisedir. Yerde bir ekmek parçasını gören, onu güzelce
temizler, öper ve alnına götürür ve onu saklardı. İşte seğmen
ruhunun ekmek karşısındaki tavrı bu...
Eskiden çoğu yerleşim yerinde bir veya bir kaç değirmen
bulunur ve buğdayı en ederdi... Ve her mahallenin bir ekmek
yapma yeri (fırın-tandır) bulunurdu. Şimdi de, çoğu
köylerimizde, kırsal kesimde bu böyledir.
Fırın-tandır, değirmen ve ekmek teknesi...
Tekne, ekmeğin depolandığı yer...
“Fırın sözü Türkçeye İtalyancadan girmiştir. Fırınla ilgili Anadolu
Türk Halk deyişlerini Ahmed Vefik Paşa kısa, fakat öz olarak
toplamıştır. Eski Türk fırını hakkında elimizde, iki eski değerli
belge bulunuyor. Belgelerin en eskisi Harzemşahlar çağına aittir.
Fırın için, "etmek pişürür ev,” denmekte idi. Aynı kaynağın bir
başka yerinde de "pişürdü etmekini,” yani " yani ekmeğini
pişirdi,” denmektedir. Aynı yerde, " pişürdü etni” etini pişirdi
deyimi de görülmektedir. İkinci önemli belge ise, Kıpçak ve
Mısırdaki Memlûk Türklerine aittir. Onlara göre " ot ornı,”, “fırın”
demetir. Eski Türkçede ot-od, ateş ve orunda yer anlamına
gelirdi. Eski Türkçede, fırın ile tandır daima birbirine
karıştırlmıştır. Bu sebeple hemen Türk tandırının açıklanması ile,
özetlenmesine geçeceğiz.
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“Türkçedeki tandır sözünün genel olarak, farsça tenûr, tenûre
sözlerinden geldiği kabul edilir. Farsça bu söz arapçaya şedde
ile “tennûr” şeklinde geçmiştir. Bu görüş, bize de gerçek gibi
görünmektedir. Fakat elimizde bunu yalanlayabilecek bazı
belgelerde yok değildir. İbn Mühenna Sözlüğüne göre Türkçe
"tamdır” sözü, "tandır ve ekmek ocağı” anlamına gelirdi. Aynı
kaynakta, tandır ile ilgili deyimler, bununla da bitmemektedir.
Ona göre, Türkçe tamdır - başı sözü de, "tandır örtüsü,”
anlamına gelmekte idi. Selçuk çağının başlangıcında tamturmak,
tamturmak fiil kökleri de , "yaktırmak”
karşılığı
olarak
kullanılıyordu. Tamdu, tamuk sözlerine gelince bunlar, "kuvvetli
ve alevli ateş,” mânalarına geliyorlardı. Cehennem anlamına
gelen Türkçe “tamu” sözünüde unutmayalım. Bütün bu örnekler
de bize gösteriyor ki, tandır karşılığı olarak kullanılan Türkçe
“tamdır” sözü farsça bir söze benzetilerek yaratılmış basit bir
deyim değildi. Kanaatımıza göre, Anadolu'daki " tandır” sözü
farsçadan değil, Eski Türkçe " tamdır” sözünden geliyordu.(7)
Bugün başkentteki modern fırınlar şehir ekmeği ( somun)
yapıyor. Ancak ilçelerde ve köylerde Ankara'lı atalarından
devraldığı ekmek yapma geleneğini aynen devam ettirmektedir.
Ankara seğmeni, ekmeğe çok büyük değer verir. Ekmek, onun
için, bayrak kadar, vatan kadar, Kurân kadar aziz ve mübarektir.
Allah'ın insanoğluna verdiği en mühim nimettir. Seğmen,
kendisine terbiye edilmesi, yetiştirilmesi için emanet edilen
çocuklara, her şeyden evvel ekmeğin kutsallığını öğretirdi.
Ekmeğin bir milimlik kısmı, bir zerresi dahi yere
düşürülmemeli... İnsan olmanın erdemi, ekmeğe gösterilen
saygı ile başlar. Dünyada bir dilim ekmeği dahi bulamayanları
göz önüne getirmek gereklidir.
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İnsan, ömrü boyunca karnını doyurmak için ekmek almak
zorundadır. Ekmek parası kazanmak için, geceli gündüzlü bir
çabamız sürer gider. Kilometreler ötesine, gurbetlere hep onun
için gidilir. Ekmeği Ankara'da kadınlar yapardı. Seğmenin helâl
kazancıyla temin ettiği malzemelerden yapılırdı.
Seğmen, ekmek temin edemeyen, engelli olan, fakir, yetim ve
düşkünleri müşfik kanatları altına alarak, onlara ekmek temin
eden kişinin adıdır.

(7) : Prof.Dr.Ögel Bahddin, a.g.e,sh: 43-45
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23-Seğmen ve Hacı Bayram-ı
Veli
Hacı Bayram-ı Veli hazretleri, seğmenlerin piridir, lideridir,
önderidir. Seğmenler o'nun dergâhından, öğütlerinden,
nasihatlerinden hız ve ilham almışlardır. Seğmenin alperenliği
ondan neş'et etmiştir. Seğmen kuralları, Yüce Veli'nin
müridlerine, talebelerine ilke olarak sunduğu öğütlerin
uyarlanarak, hayata geçirilmişidir.
Şimdi o yüce Velimi'zi bu bağlamda anlatmaya çalışalım.

"Bayram " özünü bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu,
Sen seni bil,sen seni...”
Hacı Bayram-ı Veli

Yukarıda "bayram özünü bildi” mısrası ile başlayan dörtlük o'nun
asırları delerek nesillerden nesillere ulaşan, bir ilâhi beste, bir
ilâhi sır gibi akıp gelen maneviyât çağlayanından, şiirlerinden
birisinin bir dörtlüğüdür. Duru, öz bir Türkçe ile duygularını dile
getirmiş bulunan O ulu zat, bugün dahi sinemizde yaşamaya
devam etmektedir. Bugün çeşitli makamlarda ilâhi bir beste
olarak söylenen Veli'nin şiirini sunuyorum:
İLÂHİ
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Bilmek istersen seni
Can içre ara canı
Geç canıda bul anı;
Sen seni bil, sen seni.
Kim bildi ef'alini
Ol bildi sıfatını
Anda gördü zatını
Sen seni bil sen seni.
Görünen sıfatındır
Anı göre zatındır
Gayri ne hacetindir
Sen seni bil, sen seni.
Kim ki hayrete vardı,
Nura müstâğrak oldu,
Tevhid zatı buldu;
Sen seni bil, sen seni.
"Bayram" özünü bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu,
Sen seni bil, sen seni..."
Hacı Bayram-ı Veli
İşte şiirlerin hası budur. "Bilmek, bulmak, olmak..." altın
zincirinin ışık halkalarından parlayan dizeler bunlar... Doğrudan

99

doğruya nefsanî duyguların
koşulmasının türküsüdür.

kayıt

altına

alınarak,ışığa

Seğmenin manevî dünyasının ezelî ve ebedî parlayan bir yıldızı
olan Hacı Bayram-ı Veli'nin “BİLMEK ,BULMAK, OLMAK” felsefesi
seğmenlerin seğmen olmasını sağlar. Seğmen, bilirse, bulursa,
olursa seğmen olur. Aksi takdirde kişinin hamlıktan kurtulması
mümkün değildir.
Onun için seğmenler, içinde en'am bulunan, gümüşten yapılmış
dört köşe bir kutucuk olan “hamailleri” boyunlarında eksik
etmemişlerdir.
Seğmeni batının şövalye veya herkülünden ayıran en önemli
hususiyet, seğmenin manevîyat dünyasıdır. Piridir. Yani Hacı
Bayram erenliğidir. "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" düşüncesini
yüreklere mübârek bir fidan gibi diken ve onu sürekli sulayan
yüce bir Veli'dir.
Cenab-ı Allah (C.C) kıyamet gününe kadar yeryüzüne Veli'lerini
göndermektedir, gönderecektir. Bu hak yolunun önderleri,
muhabbet ehli, iman ehli insanlar yetiştirmek suretiyle,
yeryüzünün çirkeflikten, bataktan kurtulması için çalışırlar. Yüce
Mevlâ'mızın en mükemmel yaratığı olan insanı, bu sevip
yarattığı insanı kötülüklerden korumak için, her iki dünyada da
bahtiyar kılmak için, evliyâlar ve veliler gönderecektir. Bundan
tabii ne olabilir ki?.. Öyle değil mi?..
Sözümüzün burasına bir gül daha koyalım.
Ve O yüce zatın şiirini daha taktim edelim.
İLÂHİ

N'oldu bu gönlüm,n’oldu bu gönlüm?
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Derdü gam ile doldu bu gönlüm;
Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm,
Derdine derman buldu bu gönlüm.
Yan ey gönül,yan ey gönül, yan
Yanmadan oldu derdine derman
Pervâne gibi, pervâne gibi
Şem'ine aşkın yandı bu gönlüm.
Gerçi ki yandı, gerçeğe yandı,
Rengine aşkın cümle boyandı.
Kendude buldu, kendude buldu.
Maksudunu hoş buldu bu gönlüm.
Sevâdı âzam, sevâdı azâm;
Belki oluptur arşı muazzam
Meskenî cânan, meskenî cânan
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm.
Seyri billâhtır, seyri billâhtır
Limaallahtır, fenafillâhtır.
Ayinesinde, ayinesinde
Gerdi sivâyı buldu bu gönlüm...
Hacı Bayram-ı Veli
İşte Hacı Bayram gülü dev şiirlerden birisi de bu...
Türk şiirinde milyonlarca gönül şiiri vardır. Belki de bu şiir en
önde gelen, zirve şiirlerinden birisidir. Bu Hacı Bayram,
gönlünün tasviridir.
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Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri (k.s) talebelerine 4 önemli hususta
tavsiyelerde bulunmuştur.
1-Sabırlı olmak
2-Geniş ve ferah bir akla sahip olmak
3-Temiz bir haya sahibi olmak
4-Tevfik çeşmesinin esrarına ulaşmak için ilm-i nafi sahibi olmak
4.a) Ahdini muhafaza etmek
4.b) Va'dinde vefa göstermek
4.c)Dergâh-ı Hakk'a bağlılık ile, müsahade ve riyazet ile belâlara
tahammül etmek
4.d) Her halini gizli tutmak
4.e)Her ne halde olunursa olunsun zikre devam etmek
4.f) Allah için iş yapa, Allah için konuşa.
Seğmen sabırlıdır. Seğmen, geniş ve ferah bir akla sahiptir.
Seğmen, temiz hâyâ sahibidir. Seğmen, ahdini muhafaza eder.
Seğmen, va'dinde vefa gösterir. Seğmen Hakk dergâhına
bağlıdır ve müsahade ve riyazet ile belâlara tahammül eder.
Seğmen, kendine ait özel her halini gizli tutar. Seğmen, her ne
halde olursa olsun zikre devam eder. Allah kelâmını ağzından
düşürmez. Seğmen, Allah için iş yapar, Allah için konuşur. Ve
seğmen işte budur. Seğmenliğin birinci öncelikli kuralları da
bunlardır.
Seğmen'in "seğmen alayı düzmesi"'ndeki başarısı, tüm yaşantısı
boyunca bu kurallara uygun olarak hareket etmiş olmasındadır.
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Seğmen, Hacı Bayram'ın manevî koruyucuğu altındadır. Seğmen
düşman süngüsüne göğsünü bu nedenle siper eder.
Şimdi, ogüzellikler şelâlesi Veli yüreğinin bir seslenişini daha,
yani bir şiirini daha aktaralım :

"Efakrü fahri, alfakrü fahri
Demedi mi ol âlemler fahri
Fahrini zikrin, fahrini zikrin
Mahvü fenâda buldu mu gönlüm?
Bayramı indi, Bayramım imdi
Bayram edersin yâr ile şimdi
Hamdü senada, hamdü senada
Bayram edüptür yâr ile gönlüm...”
Hacı Bayram-ı Veli
İşte, Hacı Bayram gönlünün nasıl yanıp tutuştuğunu, nasıl aşkın
rengine boyandığını ve ilâhi aşkın boyasıyla boyanan gönülle yâr
ile nasıl bayram ettiğini, bayram neşesini anlatıveriyor.
İstanbul'u fethedecek komutanın Şehzade Mehmet ( Fatih)
olacağını, yıllar-yıllar önce Osmanlı Saray'ına müjdeleyen Hacı
Bayram yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Fatih'in hocası
Akşemseddin, O'nun talebelerinden birisidir. Hazreti Eyyub'un
kabristanını keşfeden, İstanbul'a surlardan Fatih'le birlikte giren
Akşemseddin…
Fetih,Türk milletinin asırlar boyu bütün dünyaya ezberlettiği
kendine has bir özelliğidir.
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Ancak, fetih sonrası, fethedilen yerde toplum düzeninin
sağlanması, insanların hür ve mutlu yaşamaları, inanç ve
törelerini yaşamalarında özgür olmaları gerekliydi. İşte Türkİslam felsefesi fetih sonrasında böyle davranmıştır. O sebeple,
asırlarca Osmanlı-Türk hâkimiyetinde yaşamış fakat bugün milli
sınırlarımız dışında kalmış topraklardaki insanlar, hasretle Türko güzel günleri yâd etmektedirler.
Seğmen baskıcı değildir. Özgürlükten yanadır. Seğmen insanı
insan olarak ve Allah'ın yarattığı en mukaddes varlık olarak bilir.
Seğmenle Hacı Bayram Türk'ün abîdeleşmiş sembolüdür.
Hacı Bayram-ı Veli' nin bir şiirini daha sunmak istiyorum.

"Ben dahi bu taş ve toprak arasında yapıldım” diyen ve Arifler
sözünü hatırlatan bu şiiri de şöyledir:

"Çalabım bir şar yaratmış
İki cihan arasında
Bakıcak didar görünür
Ol şarın kenaresinde.
Nâgihan bir şara vardım
Ol şarı yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım
Taş ve toprak arasında
Şakirtleri taş yonarlar
Yonup üstâda sunarlar
Mevlâ'nın adını anarlar
Taşın her bir pâresinde.
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Ol şardan oklar atılır,
Gelür canlara batılır;
Arifler sözü satılır
Ol şarın pâresinde..."
Hacı Bayram-ı Veli

Hacı Bayram-ı Veli ( K.S) müridlerine 25 maddeden meydana
gelen nasihatları bilinmektedir. Bu nasihatler, İmamı Azam'ın
talebesi Ebu Yusuf'a da nasihatları olarak da bilinir.
1-NEDAMET: Gaflette geçirilen günah dolu günlere...
2-İLİM ÖĞRENMEK, ÖĞRETMEK VE İLMİYLE AMEL ETMEK.
3-a) ZİKRE DEVAM ETMEK
b)ALİMLERLE GÖRÜŞMELER HARİÇ, HALKTAN HALVETE ÇEKİL
c)SÜKUTU ELDEN BIRAKMAMAK, NEFİSLE MÜCADELE ETMEK
4-HAKULLAHI EMRİ
RİAYETLE İFA ETMEK

İLÂHİYİ

BÜTÜN

AHVALDE

EDEBE

5-HER İŞİ MEŞVERETSİZ YAPMAMA
6-ÜSTAD VE
AYRILMAMA

KÂMİL

İNSANLARIN

NASİHATLARINDAN

7-DİL VE KALBİN AYNI OLMASI, KALBİN ÖLÜMÜ
8-SADAKAT SAHİBİ OLMAK
9-DİL VE KALBİN KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMASI
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10-EDEBİN İSTİ'MALİ
11-a) Çok acıkmayınca yemek yememe
b)Çok susamayınca su içmeme
c)Uykuya meyyal olmamak
12-Kadın meclislerinden içtinab
13-Başını dik tutarak yürümeme, ayaklara bakarak yürüme
14-Daima teharet halinde bulunma
15-GAFİLLERİN MECLİSLERİNDEN KAÇINMAK
16-DÜNYA KELAMINI DİNLEMEKTEN KAÇINMAK
17-İTİRAZDAN FİRAR, TESLİMİYET HALİNDE OLMAK
18-NİKAHI YERİNE GETİRMEK
19-KENDİNDEN OLMAYAN ZÜMRELERLE MÜNAZAA ETMEMEK
20-AZARLAMA VE HİTABI TERKETMEK
21-NEFSİ BAŞIBOŞ BIRAKMAMAK
22-KİBİRDEN İÇTİNAB
23-GÖSTERİŞ VE GÖRÜNÜŞTEN İÇTİNAB
24-HASETTEN İÇTİNAB
25-ZİKİR YAPARKEN DİKKATİNİ, GÖZÜNÜ, KULAĞINI GAYRIYA
ÇEVİRMEMEK
Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin yaşadığı dönem içerisinde
uyguladığı iktisadi sistem ile alâkalı ciddi bir araştırma ve
incelem yapılması görünüşündeyim. Çünkü, gerçekten İslama
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uygun ve bize has bir iktisadî sistem uygulanılmıştır. Çalışmaya
ve üretmeye, yardımlaşmaya bağlı bir sistem.
Ve sözümüzün burasında O'nun güzel şiirlerinden birisiyle
gülden bir nokta koyalım.

"Bir ulu imarettir,
Alma başa sevdayı
Benim maksudum âlemde
Değildir, lâkin illa Hu!..
Değildir hûr-i vu gılman
Ne cennet, ne köşk, ne de rıdvan
Bu benim gönlüme sultan
Değildir lâkin illâ Hu!..
Anın nakşi hayalinden
Cihan bir zerre olmuştur.
Nazar etsen zerreden
Görünmez lâkin illâ Hu!..
Bu Bayrâmî; eğer
İdrâk edersen sen bu âlemde
Bu sırrın sırrına kimse
Eremez lâkin illâhi Hu!..”
Hacı Bayram-ı Veli'nin yukarıda sunduğumuz 25 maddelik
nasihatleri seğmenlerin vazgeçilmez kural ve ilkeleridir.
Seğmen, kâmil insandır.
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Asıl adı Numan olan ve Ankara'mızın Çubuk Çayı kenarındaki
Solfasol ( Zülfadıl Köyü'nde 1352 yılında dünyaya gelen,
Koyunluca Ahmet Efendi'nin üç oğlundan birisi olan Hacı
Bayram-ı Veli, günümüzün profesörüdür. Dev bir ilim adamıdır.
Aynı zamanda bir gönüller sultanıdır. Türk milleti'nin "Alp
Erenler " ordusunu kahramanlarından birisidir. Ankara'da Kara
Medrese'de dersler veren Şeyh Hamiddüddin Aksarayî
(Somuncu Baba)' nın talebesi olan Hacı Bayram-ı Veli'dir. Veli,
sahip demektir. Veli Peygamberlerin varisidir. Allah'ın
sevgililerinden birisidir. İrşad makamında bulunarak, insanlara
nurlar yağdıran demektir. Yüzde yüz Türk kökenli yepyeni bir
yol çizen, cihana ismini nakşetmiş 12 ışık ve aşk liderinden
birisidir. Cihana ismini nakşetmiş 12 aşk ve ışık yolunun 4'ünü
Türkler kurmuştur. Allah ve Peygamber dostları yetiştiren bu 4
Türk yolundan birisi olan Bayramilik, kendi adıyla ışıklar
saçmıştır. Ve Türk ulusuna zaferler kazandırmışlardır. Dertlere,
deva, düşkünlere yardım, toplum bilincinin gelişerek, karşılıklı
dayanışma içerisinde bulunma, insanı insan bilerek, sevgi ve
şefkat halkalarını insanlar arasında geliştirme ülküsnü taşıyan
"Bayramîlik", Hacı Bayram'ın çizgisidir...
Seğmen'i manevilîk potasında yoğuran bayramilîktir. Seğmen'i
ben'lik kıskacın'dan çıkmazından çekip çıkardıktan sonra " biz "
denilen engin okyanuslara ulaştıran bayramilîktir...
Bayramilîk, yüce Veli'nin ilkelerinden oluşmuştur.
Seğmen'in kâmil insan olarak, millet ve memleket hizmetinde
canını hiçe saymasının sırrı budur. Seğmen'i alperen yapan
budur...
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24-Seğmen ve Atatürk
Seğmenbaşı Mustafa Kemal, Türkün teşkilâtçılığnı ve ülküsünü
gerçekleştiren dâhi bir mimardır, komutandır, önderdir.
Kara bulutları göklerimizden seğmen
Atatürk, ebedî Seğmenbaşı’mızdır.

anlayışıyla

süpüren

"Divâr-ı Rum'u Anadolu yapan Atatürk ve Satı Kadın hareketi
asla tesâdüf olamaz. Bu, bir milletin kader çizgisidir.
SEĞMEN VE ATATÜRK

“Ölümden, zulümden korkmaz.
Kükremiş bir aslandı o.
Ne demekmiş tutsak olmak?
Nasıl parçalanır Türk'ün ülkesi?
Yüreğinde bir aşk var ki onun…
Durduramaz hiç bir kuvvet…
Kükreyen bir volkandır o.
O, esen rüzgâr, O yeşeren dal
O, karış karış Anadolu
O, barışa özgürlüğe, aydınlığa, umrana âşık
O, yüreğiyle ulus, kafasiyla vatan;
O, Mustafa Kemal'dir o...”
Şair Ahmet Tufan Şentürk böyle seslenirken, şair Mustafa
Ceylan diyor ki:

"Tarihin beynine kurulan otağ
Mazlum milletlere açılan bir çağ
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Kükreyen, kükreyen koca yanardağ
Atatürk, Atatürk değil de nedir?
Zincirleri damla damla eriten,
Toprağımı, avuç avuç dirilten,
Burcu-burcu, insan - insan yeşerten
Atatürk, Atatürk değil de nedir?,
Atatürk seğmenlerin lideridir, komutanıdır. Yani seğmenbaşıdır.
Zira, Ankara seğmenleri, Ata'yı Dikmen sırtlarında seğmen alayı
ile karşılamışlar ve ona "hoş geldin" demişlerdir. Zulmü
alkışlamayan, zalimi asla sevmeyen, özgürlük ve barış sevdalısı
seğmen yürekleri, onun kutsal vatan hareketinde kendilerini
görmüşlerdir. Atatürk seğmendir, Seğmenbaşıdır.
Yeni kurulan Türk Devletinin başkenti olarak, Kayseri veya bir
başka şehir seçilmemiştir. Çünkü seğmenlerin başı olarak
Mustafa Kemal, seğmenler beldesi Ankara'yı seçmiştir. Yani
Ankara'yı Türk Milletinin sonsuza kadar başkenti yapan şey;
seğmen ruhudur. Atatürk, seğmen ruhu ile Türk İstiklâl Savaşı
destanını yazmıştır. Sakarya'da, Dumlupınar'da parlayan Türk
kahramanlığı seğmen ruhun kendisidir. Cihanın en modern
ordularına karşı, inanç ve iman, sabır ve azim zafer kazanmıştır.
“Can sağ iken yurt verilmez düşmana” diyen seğmen ruhu,
birinci mecliste ve cephelerde mucizeler yaratıyordu. Bilinçli,
kararlı ve plânlı çalışmalar yapılan yeni çağdaşlaşma hamleleri,
tamamiyle seğmen ruhunun Mustafa Kemalce ifadesinden başka
bir şey değildir.
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Esaret zincirlerini, manda prangalarını parça parça kıran ve
ardından millî ordu ile cepheden cepheye koşan Atatürk ve
seğmendir.
“Mustafa Kemal Paşa Anadolu’ ya ayak bastığı zaman bir çok
cemiyetler, gruplar, siyasi teşekküller, çeşitli çetelerle karşı
karşıya idi. Bunlardan bir kısmı millî gayelere uygun idi. Bir kısmı
ise muhtelif maksatlar için bir takım sergüzeştlerin elinde
bulunuyordu. Onun en büyük meziyeti, bu cemiyet ve grup
yığınlarından tek bir gaye, vatanı yabancı istilasından kurtarmak
maksadına tevcih edilmiş bir tek kuvvet yaratmak olmuştur.
Yoksa Millî Mücadele, Mustafa Kemal'in Anadoluya ayak
basmasından evvel başlamış, yer yer mukavemet arzuları
belirmişti. Bu manzara, Türk milletinin başlı başına en büyük bir
varlık olarak mücadeleye girişeceğinin ispatına kâfi idi. Fakat
bütün bunlar gelişigüzel yığılmış malzeme idi. Onu bir ve
beraber yapacak derecede mükemmel işleyen, dâhi mimar,
Mustafa Kemal olmuştu. Tarih, bu dâhi sanakârı asla
unutmayacaktır.”(*) “Müşterek bir tehlike karşısında Türke
yakışan soğukkanlılık ve cesaretle bir araya gelenler, gene
atamızdan bir miras kalmış teşkilâtçılık vasfı ile de en yüksek
mukavemet örnekleri veren bir takım kahramanlıklar silsilesi
sıralıyordu” (8)
“Millî Mücadeleye büyük hizmeti dokunan vatanperver, halk
arasından çıkmış bir arabacı kahyası olan Ethem Pehlivan idi.
Üsküdar arabacılarıyla kurduğu millî teşkilat sayesinde,
Anadolu'ya gizlice silah ve cephane nakledilmiş, bunları işgal
kuvvetlerinin ruhu bile duymamıştı. Anadolu mücadelesinin bir
halk ve bir millet harekatı olduğunu göstermek için elimizde
binlerce, onbinlerce delil vardı. Ecnebilerin bu harekatı ve bu
şuurlu savaşı tek bir insanaı atfetmek isteyişleri, Türk milletinin
bütün bir tarih boyunca gösterdiği hayatiyeti inkâr etmek demek
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değil midir? Kaç defa bu noktayı kendisine söyledikleri zaman
büyük Mustafa Kemal şöyle cevap vermişti:
"İstiklâl Savaşını Türk milleti başarmıştır. Ben onun
başında nâçiz bir kumandandan başka bir şey değildim.”
Bu cümledeki nâçiz kelimesi muhteşem bir tevazuun eseri
olmakla beraber, maksud olan mâna itiraf edilmektedir ki
realitenin de ta kendisidir.”(9)
Atatürk, millet sevdasıyla dolu bir seğmen başı olarak, milletin
kurtuluş meş'alesini Ankara'da tutuşturdu. Anadolu'nun dört bir
yanına dağılmış, yöresel kurtuluş hareketi yapan millî kuvvetleri
tek bir yumruk haline getirmiştir. Seğmenbaşı Mustafa Kemal,
Türk'ün teşkilatçılık ülküsünü gerçekleştiren dâhî bir mimardır,
komutandır, önderdir.
(8-9) TANSU,Samih Nafiz; İki Devrin Perde Arkası,Ararat Yayınevi,İstanbul
1969,Shf: 207 a.g.e. shf: 16, Syf:241

Seğmenlerin korkusuz, cesur, mert, bakışlarıyla kararan ufukları
aydınlığa çevirmiştir. Kara bulutları, seğmen anlayışıyla
göklerimizden süpürmüştür.
“Benim nâciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır.
Ama Türk Milleti ilelebet payidar kalacaktır” diyen
seğmenbaşı Mustafa Kemal, Hacı Bayram Camii'nde kıldığı
namazdan sonra, seğmenlerin arasına girer ve onlarla hemhâl
olurdu. Aldığı kararlarda seğmenlerin önemli etkileri
bulunmuştur. Özgürlük, bayrak ve vatan aşıkının alevlenişi
ondandır.
Ankara seğmenleriyle bütünleşen Mustafa Kemal, Ankara'da
cephede yaralananların tedavisi için kurduğu hastahane için en
büyük yardım ve desteği seğmenden görmüştür. Bir gece
Elmdağ, Balâ, Ayaş, Çubuk gibi yerlerden yola çıkan kağnıların
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çıkardığı tekerlek gıcırtıları, hem gecenin bağrına ve hem de
kara talihin beynine bir ok gibi saplanmıştır. Kağnılar, bütün
yollardan Ankara'ya sabaha kadar yol katederek gelmişler ve
hastahanenin tüm yatak, yorgan, yastık gibi donatı ihtiyacını
karşılamıştır. Yaralı Mehmetçiklerin, yaralarını sarmıştır. İşte
seğmenbaşı Atatürk'ün kağnıları...
Ankara Valisi'nin millî şahlanışa karşı direnmesi ve Mustafa
Kemal ve arkadaşlarını tutuklamak istemesi üzerine, Elmadağ
seğmenleri onu Kılıçlar Belinde yakalamış ve Atatürk'e teslim
etmişlerdir.
Seğmenin ilerici, hür, vatansever yapısı nedeniyle, Mustafa
Kemal hareketinin ilk başarılı uygulamaları Ankara'da
gerçekleşmiştir. Yenileşme, çağdaşlaşma, titreyip kendine
dönme, silkinme, inkılâplar yapma... Bütün bunlar Ankara'da
başlamıştır. Tarımda, ekonomide, siyasette, günlük yaşamdaki
başarılı ve müjdeli çiçekler, ilk olarak Ankaralıların gönül
bahçelerinde açmıştır.
Türk siyasi hayatında TBMM'nin ilk meclisinde ilk bayan
milletvekili Ankara'nın Kazan İlçesi'nden Satı kadın olmuştur.
Satı Kadın'la açılan Türk kadınlarının çağdaşlaşma bayrağı, o
günlerden bu günlere dalgalanıp gelmiş olup, sonsuza kadar da
dalgalanmaya devam edecektir. Her seğmen anası, seğmen
bacısı olarak Satı Kadınlar, Türk millî birlik ve beraberliğinin
ölümsüz timsâlleridir...
Diyâ-Rum'u Anadolu yapan, Ankara yakınlarındaki bir taş oluğa
gene bir Ankara kadının boşalttığı bir bakraç ayranın Alpaslan'ın
koskoca ordusunun sususzluğunu gidermesi üzerine, çekilen
kılıçların ve yağız atların nallarının Ege sularıyla ıslanması değil
midir? Diyâr- Rum'u Anadolu yapan Ankara hareketiyle, Gazi
Mustafa Kemal Paşa ve Satı Kadın hareketi asla bir tesadüf
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olamaz. Bu olsa olsa Yüce Mevlâ'nın ilâhi bir hikmetidir. Bir
milletin, yeryüzüne düzen-intizam veren, Ezan-ı Muhammedi'yi
susturmayan, ilâhi kelimetullah için can veren bir milletin kaderi,
tarihinde alın yazısıdır.
Ankara umuttur. Ankara heyecandır, sevgidir. Ankara kutsal
aşkın alev alev yandığı bir diyârdır. Ve bu aşkı söndürmeyen,
ilelebed söndürtmeyecek olanda seğmenlerdir.
Dikmen sırtlarında, yağız atlar üzerinde yiğit seğmenler, halâ
Mustafa Kemal Paşa'yı karşılamaktadırlar. Ve "Haydi
yiğit
haydi akına!.." diye seslenerek oradan TBMM'ne,TBMM'nden de
bütün Anadoluya seslenmeye devam etmektedirler.
Büyük Atatürk, Polatllı yakınlarından duyulan düşman toplarının
sesleri üzerine TBMM'de yaptığı tarihi konuşmasında "Son
nefes, son ocak kalana kadar mücadeleye devam
edeceğim. Gerekirse seğmenlerle birlikte Elmadağ'ın
tepesinde düşmana kan kustururum, şehit olana kadar,
son kurşunum bitene kadar çarpışırım.,” demiştir.
Seğmenler ve Mustafa Kemal... İşte budur Peygamber' in
övdüğü Türkler... Ezanı susturmayan, bayrağı indirtmeyen,
kitab-ı mukaddesi kaldırtmayan...
Ziraat, ticaret ve siyasette dünyaya Türklük mührünü vuran
seğmenler ve Mustafa Kemal'dir... Atatürk, "Geçen zamana
nisbetle daha çok çalışacağız. Muassır medeniyet
seviyesinin önüne çıkacağız!.." derken, seğmenbaşı olarak
yolunu ve hedefini göstermiştir. Hedef, muassır medeniyet
seviyesinin üzerine çıkmaktır. Bunun için de her geçen gün, bir
öncekinden daha fazla çalışacağız. "Muhtaç olduğun kudret
damarlarındaki kandadır. Ne Mutlu Türküm diyene!"
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Atatürk'ün Gençliğe Hitabeti başlı başına bir destan komutanının
tecrübelerinin ürünüdür. Bu hitabet seğmen ruhunun ve
seğmen düşüncesinin veciz bir ifadesidir. Bütün kaleler
fethedilmiş, düşman çizmesi tarafından bütün topraklar
çiğnenmiş dahi olsa, damarlarındaki kandan hız ve ilham alarak,
millî birlik ve beraberliği tesis edebilir, en büyük orduları
sınırlarının dışına gönderebilirsin. Esaret boyunduruğunda
yaşamaktansa, yurt uğruna, şehit olunsa daha iyidir. Zira "vatan
sevgisi imandandır." "Zirai vatan varsa biz varız. Vatansız
yaşanmaz! Ekmeksiz, aşsız yaşanırda vatansız asla yaşanmaz!..
İşte seğmenbaşı Atatürk'ün Atatürk olması, ordumuzun paşalık
rütbesinden, Türk'ün Atas'ı olması mertebesine gelmesini
sağlayan ulvî düşünceler bunlardır...
Şimdi ise, medya çağı, bilgi çağıını geçmeye mecburuz. Çağlar
üzerinden sıçramalıyız. Bilgisayarı bir yağız at, ilmi irfanı da bir
sevgi kılıcı kabul edip, milletler camiası yarışında en ön safa
geçmeye mecburuz. Elektronikte, kimyada, makinada, arge
çalışmalarında, tıpta yeni hamlelere ihtiyacımız vardır. "Beyin
göçü" adı verilen, göç dalgasını tersine çevirmeye mecburuz.
Sinemizden çıkan ırmakların, önce kendi topraklarımızı mümbit
hale getirmesi gereklidir. Dünya coğrafyasının en kritik, en
stratejik noktasındaki memleketimizi sür'atle kalkındırmalı,
geliştirmeliyiz. İnsanlarımızı mutlu, çocuklarımızı güler yüzlü
yapmalıyız. Yani, yeni bir seğmen hareketini, hiç bir vakit
geçirmeden başlatmalıyız!..
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25-27 ARALIK 1919

Bu tarih, büyük Atatürk'ün Ankara'ya geliş tarihidir. Bu tarih,
kronolojik olarak karanlıklara, yani geriye giden tarihe takla
attıran önemli bir kilometre taşıdır. Tarihi destanlarla dolduran
yüce bir milletin şahlanışını ilk işaretidir.
27 Aralık 1919...
Dikmen sırtlarında düğün var düğün... Seğmen ruhunun
düğünü... Kıratların üzerindeki seğmenler Ata'sını karşılamadalar
ve ona gönül bahçelerinin en nâdide çiçeklerini sunmadalar...
Koskoca bir vatanı temsil eden Ankara seğmenlerinin ,ölmey
GELDİK Paşam! Yolunuzda, uğrunuzda ölmeye… Yurt için can
vermeye hazırız !” dedikleri tarihtir. Ayyıldızlı bayrağın etrafında
seğmen alayının düzüldüğü tarihtir. Yüreklerin, umutların,
hayallerin, düşlerin bir demet çiçek gibi o şanlı Gazi'ye
sunulduğu tarihtir.
27 Aralık 1919...
Dikmen sırtlarından göklerin uçsuz bucaksız diplereine doğru
uçan kuşların, özgürlüğe kanat açtığı gündür. Her çeşit devlet
binasının bayrak direklerinde asılı bulunan Yunan, İtalyan,
Fransız, İngiliz bayraklarının indirilerek, yerine güzelim ay yıldızlı
- al bayrağın asıldığı gündür. Seğmenlerin " Ya Allah!..
Bismillah!.. Allah ü Ekber!.. " diyerek, at bindiği, silâh kuşandığı
gündür. Ankara halkının yüce liderlerinin yanında safında yer
116

alarak, dünyanın en büyük en ölüm saçan silâhlarına karşı
imanlı yumruğuyla karşı çıktığı gündür...
Her yılın 27 Aralık günü, içimizde bir tatlı heyecan yeniden
filizlenir, boy verir...
"Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya 27 Aralık 'da gelmiştir.
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin bugüne kadar canlı olarak
kuşaktan kuşağa aktarılmasının nedeni karşılama törenlerinin
içtenliği ve otontikliğini Rufaî dervişi Muharrem 27 Aralık
gününü şöyle anlatıyor:

"Yollarda vücudumuza meydan aynası sapladık. Yanaklarımıza
da şişli darpları batırdık. Derviş Çilingir İbrahim karnına kılıç
soktu. Karnında hep kılıçla yürüdü. Ben, Köprülü Faik, Ali
Osman Ağa, Derviş Necati de darp aynalarını kafa tasımıza,
yanaklarımıza vurmuştuk... İzmir alındığı gün ben aynı darbı
yanağıma vurup meclisin önünden geçerken İsmet Paşa
hayretle seyrediyordu."
Alay Zincirli Camiin önünden geçip Dar ül Muallimi'ne, şimdiki
Bankalar caddesine saptı. Burada yalnız on tane akasya
ağacından oluşan Millet Bahçesi vardı. Kızılbey Medresesi'nin
önünden geçen Hergele Meydanına oradan Hristiyan mezarlığı
önünden dekovili geçerek Yenişehir'in bulunduğu tarlalara
gelindi.
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde, daha sonra Büyük Millet Meclisi
olan yapıda Fransız Bayrağı dalgalanıyordu. Bir kaç ay sonra o
bayrak inerek bu binada bir devletin temeli atıldı.
Bir devlet ki, demokratik...
Bir devlet ki, insanlarını bir ve eşit gören...
Bir devlet ki, kula hizmet, Hakk'a hizmettir diyen...
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Bir devlet ki, insanlarını mutlu etmek isteyen
Bir devlet ki, samimi, candan, ciddi, müşfik...
İşte bu devlet Türkiye Cumhuriyeti Devletidir.
27 Aralık 1919 tarihinde kurulmaya başlanan, ve milyonları
çoktan aşmış insanıyla, güçlü beyin kadrosuyla, genç ve dinamik
fertleriyle çağdaş bir dünya devleti... Özgürlüğe susamış dünya
uluslarına bir örnek teşkil eden Büyük Türkiye Devleti...
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26-Cumhuriyet Sonrasında
Ankara
Cumhuriyet sonrasında Başkent Ankara, kendine yakışan dev
eserlerle süslenmeye çalışılmıştır.
Ulus'tan Kızılay'a oradan Çankaya'ya uzanan ana arter yol ile
Dikimevi'nden başlayıp Kızılay'a ordan Tandoğan meydanına ve
Emek mahallesine uzanan ikinci ana arterle birlikte yan yolları
yapıldı. Yeni kurulan bu şehrin ana yolları çevresinde Bakanlık
binaları, yabancı ülkelerin büyükelçilik binaları ve devlet
büyükleri için köşkler yapıldı.
Bu şekilde, Cumhuriyet sonrasında Ankara, gelişip büyüdüğü
gibi, mimarileri değişik tarzlarda dizayn edilmiş, birbirleriyle
estetikte, mesajda yarışan dev sanat eserleri meydana
getirilmiştir. Ankara , yeniden ve çağdaş boyutlarda , Başkent
olgusuna yakışır bir şekilde donatılmıştır.
Şimdi hangi eserin hangi tarihte yapıldığını ana başlıklar halinde
sunmaya çalışalım:
-ANKARA PALAS: İnşaatına dönemin sağlık bakanı Dr.RIZA
NUR'un emriyle başlanır. Mimari Vedat Tek'in plânladığı Ankara
Palas inşaa halindeyken Sağlık Bakanlığından alınıp Vakıflara
devredilir. Vakıflarda mimarlık ücretini ödemediği için mimar
Vedat bey görevden ayrılır. Bunun üzerine Vakıflar da inşaata
plansız olarak devam eder ve sonuçta merdivenlerin unutulduğu
görülür. Merdivenleri sonrada eklenen Ankara Palas, Başkent'in
kuruluş tarihinde " önce berdevam sonra merdiven " sıfatı ile
önemli yer aldı. Hipodrom inşaa edilinceye kadar Cumhuriyet
bayramı geçit törenleri Ankara Palas'ın yanına kurulan tribünler
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önünde yapılmıştı. İlk kuruluş yıllarında bu modern ve büyük
otelin bir kaç odasında Ankara Radyosu yayına başlamıştır.
1926-1927' de Ulus'tan Yenişehir'e doğru Atatürk Bulvarı'nın
ana çizgileri belirlenmiş ve bulvar üzerinde ilk binalar
yükselmeye başlamıştı. Bu yolun kenarındaki Ziraat Bankası,
Ulusta'ki İş Bankası binası gibi İtalyan Mimar Mongeri tarafından
yapılmıştır.
-Türkocağı ve Etnoğrafya müzesi binaları, o tarihte Mimar Arif
Hikmet Bey tarafından yapılmıştı. Türkocaklan bir eğitim
ocağıydı, bu fonksiyonunu 1931'de halkevleri kurulana kadar
sürdürdü.
-Etnoğrafya müzesinin önündeki heykel 1927'de İtalyan
heykeltraş Canonica tarafından neo klasik şekilde yapılmıştı.
Atatürk'ün ilkelerini vurgulamak amacıyla batıya dönük olarak
yerleştirilen heykelin kaidelerinde ise çeşitli kabartmalar
bulunmaktadır.
-Sıhhıye'deki orduevi inşaatı 1930'da başladı. Bayındırlık
Bakanlığında Müşavir ve öğretim kurumlarında hocalık yapan
Prof.Clamens Holzmeister, orduevine ilaveten MİLLİ Savunma
Bakanlığı, Genel Kurmay Bakanlığı Harp Okulu ve T.B.M.M 'nide
yapmıştır.
-1927'de Havuzbaşından Cebeciye doğru açılan caddeye Ziya
Gökalp Caddesi adı verildi. Bugün gökdelenin yükseldiği bu
cadde de o günler en yüksek bina İçişleri Bakanının 3 katlı
eviydi. Yine Kızılay meydanından başlayarak Ziya Gökalp'in aksi
istikametinde açılan caddeye ise Gazi Mustafa Kemal Bulvarı adı
verildi. Bu bulvarın üzerine yapılan ilk iki bina Macar ve Afgan
Büyükelçiliğine aitti.
-1929'da Havuzbaşı meydanına Kızılay bainası yapıldı ve bu bina
1980'lere kadar durdu. Sonra yıkıldı, yerine şimdi Kızılay yeni
binası dikilmiştir.
-Millî Savunma, Genel Kurmay, İçişleri, Bayındırlık ve Ticaret
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Bakanlığı binaları Cumhuriyet sonrası yapıldı. 1919'da Millî
Savunma binasının açılış töreni 7 Eylül 1936'da yapıldı.
-Atatürk Orman Çiftliğinin yapımına 5 Mayıs 1925 tarihinde
başlandı. Atatürk, parasını kendi vererek 150 bin dönüm araziyi
satın aldı. Oradaki bataklık kurutuldu ve bir villa yapıldı. 1925'de çiftlik ve Tarım aletleri atölyesi kuruldu.
-1936'da Atatürk, çiftliği millete hediye etti.
İşte,
Cumhuriyet sonrası yepyeni bir şehir böyle kuruldu.
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27-TBMM ve Ankara
1925 yılında Gar'dan o zamanki adıyla ( Ulus'a) Taşhan'a doğru
yürüyenler 5 dakika sonra yeni Cumhuriyet'in ikinci meclis
binasına gelebilirlerdi. Taşhan'a doğru sol taraftaki ilk bina olan
ikinci TBMM 1924 yılında mimar Vedat Bey tarafından
plânlanmış ve bir sene içinde 1925 yılında tamamlanmıştır. Bu
tarihte İttihat ve Terakki binasında hizmet veren TBMM 15 Ekim
1925 yılında yeni binasına taşınmış ve Cumhuriyet Bayramı
burada kutlanmıştır. Bu arada birinci TBMM binası Cumhuriyet
Halk Fırkası merkezi olmuştur. O dönemlerde Ankara'nın en
görkemli yapılarından birisi olan ikinci TBMM'nin düzgün
tarhlarla ayrılmış bahçesinin ortasında bir havuz bulunmaktadır.
İçindeki nilüfer çiçekleri nedeniylen "nilüfer havuzu" denilen yer
ve çevresi TBMM'nin yoğun tartışmalı, yorgun günlerinin huzur
veren bir köşesidir.
TBMM'nin 1961 Ekim'inde bakanlıklar üçgenindeki yeni binasına
taşınmasından sonra burası Cento'ya devredilmiştir. Cento'nun
dağılmasından sonra bina bir süre boş kalmış olup, bugün
Cumhuriyet müzesi olarak kullanılmaktadır.
TBMM, mili iradenin simgesi olan, mübârek bir çatıdır. Ülkenin
dört bir yanından, milletin sinesinden seçilip gelen temsilciler,
yüreklerinde vatana, millete hizmet sevdasıyla yasaları
çıkartmaktadır. Bütçe ve plân komisyonunda ve öteki
komisyonlarda çeşitli hizmet ve yatırımları görüşüp, tartışarak
ödeneklerini ayırmaktadırlar. Kamunun ve kamu ortağı
kuruluşların denetimlerini yapmaktadırlar. Kendi içinden
bakanlar kurulunu ve başbakanı çıkarmaktadırlar. Ülkenin en
ücra köşesinden gelen vatandaşların bütün problemlerini
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çözümleyebilmek
için,
geceli-gündüzlü
çalışmaktadırlar.
Memleket ve milleti dünya parlemantolarında grupla temsil
etmektedir... İşte,bu mübârek çatı altında 4-5 yıl görev
yapanlar, kutsi bir vazifeyi icra etmektedirler.
Bugün, bu kutsal çatıyı ve çatı altındakileri karalayan, milletin
gözünden düşürmek isteyen çeşitli medya kuruluşları ve siyasal
grupların çabaları boşunadır. Zira, TBMM,Gazi Mustafa
Kemal'lerin açtığı ve dünyanın emperyalist ordularına karşı zafer
kazanmış ve cihan imparatorluğunun yıkıntıları arasından
yepyeni, pırıl pırıl bir devlet çıkarmıştır. TBMM, gazi bir meclistir.
TBMM, cihana kafa tutmuş bir meclistir. TBMM, 18 milyon
nüfuslu, yaralanmış - yıkılmış Anadolu'dan, altmışbeş milyon
nüfuslu, dünyayla kucaklaşan muhteşem bir Anadolu yaşatan
meclistir. TBMM, ülkeyi gaz lâmbasından barajlara, Gap
projesine, nükleer santrallara getiren meclistir. TBMM, daha dün
kadar kısa bir zaman önce, sümer fabrikasından ürettiği basma
kumaşı insanlarına giydirmeye çalışan bir devletten, bugün
dünya tekstil devi bir devlete ulaştıran bir meclistir.
TBMM'ne dil uzatmak çok yanlıştır. O mecliste görev yapanları,
hırsız, üç kâğıtçı, yalancı diye nitelemek de çok büyük yanlıştır.
Bunları milletvekillerine yağ olsun diye yazmıyorum. O çatıya, o
meclise duyduğum saygıdan ifade ediyorum. O çatının
kutsallığını doğrusunun da bu olduğunu bildiğimden kaleme
alıyorum.
Ve diyorum ki,
TBMM, sonsuza kadar milletin sesi, gözü, kulağı hattâ eli, ayağı,
beyni olmaya devam edecektir. Evet, sonsuza kadar umut
olarak kalacak, umutlarımızın yegâne kaynağı olmaya devam
edecektir.
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28-23 Nisan 1920
"Yeni açılacak meclisin üyeleri yavaş yavaş Ankara'ya gelmeye
başlamışlardı. 10 Nisan 1920'de sayıları hemen hemen
tamamlanmıştır. Ancak halâ meclis binası yoktu. Düşünüldü,
taşınıldı sonunda Enver Paşa tarafından İttihat ve Terakki
Kulübü olarak yaptırılan binanın meclis olmasına karar verildi.
Çatısındaki eksik kiremitler Ulucanlar'da inşa edilmekte olan bir
ilk okul binasından getirildi. Yapının elektirk donanımı
bulunmadığından bir Ankara kahvesinden bulunan kenarları
avizeli gaz lambası da genel kurul salonuna yerleştirildi.
23 Nisan 1920 tarihinde tüm milletvekilleri Hacı Bayram Camiine
giderek namaz kıldılar daha sonra meclisin önüne gelerek
kesilen iki kurbanın ardından içeri girdiler. En yaşlı üye olması
sıfatıyla Sinop Milletvekili Şerif Bey'in başkanlığı yüklenmesinden
sonra meclis çalışmalarına başladı.
Açılışından çok kısa bir süre önce işgâl kuvvetlerinin bayrağı
bulunan bu kâgir bina böylece Cumhuriyet Türkiye'sinin temel
taşı oldu. Kürsüye örtülen siyah örtü ise son işgal neferi yurt
topraklarından çıkarılıncaya kadar orada kaldı.,,
23 Nisan 1920
Evet,bu tarih vatanın bağrına düşmanlar tarafından saplanmış
hançerin çıkarıldığı tarihtir. Bu tarih, " Yeter söz milletindir!.."
denildiği, milletin meclisinin açıldığı tarihtir. Türk milletinin
kıyama gelerek, milli ülküler etrafında halkalandığı, elele verdiği
tarihtir. Milletin, mutlakiyet yönetimi yerine Cumhuriyet
yönetiminin meclisini tercih ettiği tarihtir. Milletin, kendi
kendisini idare etmeye başladığı tarihtir. Milletin, kendi seçtiği
vekilleri kanalıyla, kararlar aldığı ve kendi meclisini kurduğu
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tarihtir. 23 Nisan 1920 tarihini bayram olarak ilan eden Atatürk,
yeryüzünde hiç bir lidere nasip olmayan, öteleri, gelecek
zamanları görme melekesiyle, bu bayramı Türk çocuklarına
armağan etmiştir. Dünya üzerinde tek çocuk bayramı 23
Nisan'da kutlanmaktadır.
Milli egemenlik olgusunun sadece halka ait olduğunu, hem de
kayıtsız şartsız halka ait olduğunu tescil ve ialn eden Atatürk,
tek kişiye veya bir sülaleye ait padişahlık mutlakiyet sistemine
de son vermiş oluyordu. Milli egemenlik, millete ait olup, onu, o
hakkı ancak millet kullanır. Bu hakkı hiç bir şekilde başka
güçlere vermemek için milletimiz mükemmel bir demokrasi
olgunluğu göstermiştir. Milli egemenlikle çocukları bir araya
getirmek, bir çizgide buluşturmak, bir teknede yoğurmak, eşsiz
bir deha ürünü değil midir?. Eşssiz deha Gazi Mustafa Kemal
milletin meclisi ile çocukların bayramını, yani açılışla bayramı bir
araya getirmiştir. Ve hedefi, çağdaş milletler seviyesi üzerine
çıkmak olarak göstermiştir.
Artık Türk milletine ait olan bu meclisin önündeki bayrak
direklerinde, ay yıldızlı Türk bayrağından başka bir bayrağa yer
yoktur!.
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29-13 Ekim 1923
Bu tarih, yer yüzüne nizam ve intizam veren Türk
milletinin kader çizgisi üzerindeki önemli tarihlerden birisidir. Bu
tarih, koskoca bir cihan imparatorluğunun yıkıntıları arasından
yepyeni bir Türklük filizinin yeşerdiği tarihtir. Bu tarih, Anadolu’
nun bağrında yeni doğan bebeklerin umut güneşiyle gökleri
kaplayan kara bulutları kovaladığı tarihtir.
Evet, bu tarih Ankara’ nın Başkent oluş tarihidir.
13 Ekim 1923...
Artık İstanbul’ daki ağırlık merkezi Ankara’ dadır. Artık,
cihanın ulus devletlerinin liderleri, komutanları, teknisyen ve
teorisyenleri Ankara’ ya gelecektir. Çünkü, Türk’ ün bu tarihten
sonra sonsuza kadar değişmez başşehri Ankara’ dır.
Ankara, Türk’ ün umut dolu kalbidir. En umutsuz, en
kara günleri, müjdelerle bayram sabahına, ak günlere çeviren
şehirdir. Bu şehir, dünya üzerinde yaşayan cümle Türklerin
kalbidir.
1923’ ün o zafer getiren kutsal günlerinden birinde
TBMM’ de önemli görüşmeler yapılıyordu. Hacı Bayram Veli’ nin
kanatları altındaki meclis üyeleri ulusumuzun kader çizgisini
çizmekte idiler...
9 Ekim 1923’ de Dışişleri Bakanı İsmet İnönü ve 14
arkadaşı TBMM’ ne verdikleri bir yasa önerisi ile Ankara’ nın
başkent olmasını öneriyorlardı. Bir tek maddeden oluşan yasa
önerisinde :
“Türkiye Devletinin Makarri İdaresi Ankara
şehridir.” deniyordu
Yasa önerisi üç günde komisyonlardan geçerek genel
kurula sunuldu. Bir muhalefet oyuna karşılık, çoğunlukla kabul
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edildi.
Ankara’ nın başkent olması Cumhuriyet’ in ilânından 16
gün önce, 13 Ekim 1923’ de gerçekleşmişti. Ancak, batı dünyası
bu haberi 27 Eylül’ de öğrenmişti. Newe Freie Presse adlı Viyana
Gazetesinde yayınlanan haber Mustafa Kemal’ in gazetenin
muhabiri Frans Hans Lozan’ a verdiği demece dayanıyordu.
Atatürk, muhabirin konuya ilişkin sorusuna “Türkiye
Cumhuriyeti’ nin Başkenti Ankara’ dır.” Yanıtını verirken, hem
Cumhuriyet kurulacağını hem de Başkentinin Ankara olacağını
bildiriyordu.
“Türkiye Devletinin Makarrı İdaresi Ankara şehridir.”
İşte bu tek maddelik yasa ulusumuzun kader çizgisinde
önemli bir noktayı teşkil etmektedir. 13 Ekim 1923 tarihinde
TBMM üyeleri bu tek maddelik yasa önerisini alkışlarla kabul
ederken, bu şehrin hak ettiği, lâyık olduğu ünvanı kendisine
teslim ediyordu. Meclis sıralarından yükselen alkışlar, seğmen
ruhunun büsbütün Anadolu tarafından alkışlanışı idi. Bayrağı,
Başkenti, düzenli bir ordusu ve inançlı-imanlı-vatan sevgisiyle
dolu Mehmetcikleriyle Türk Milleti tarihe yeni imzalar atıyordu.
İmzayı atan el, seğmen eliydi...
Bursa, Edirne ve İstanbul... Ve ardından yeni Türkiye’
nin başkenti olarak Ankara...
Ankara mukaddes şehir. Ankaralı da bu şehri mukaddes
yapan insan... Çağın emperyalist, işgalci haçlı sürülerine kafa
tutan şehir. Sadece kafa tutmak, meydan okumakla kalmayıp,
onların ordularını önüne katıp denize döken şehir...
Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bayram Veli ve Augustos ...
İşte üç dev... Her üçü de Ankara’ da...
Üstelik, Ahiler döneminde bağımsız “ Ankara Ahi
Cumhuriyeti” ni kurup, 64 yıl yaşatan Ahi Başkenti...
Augustos mâbedi Hacı Bayram camisi ve türbesinin
hemen yanındadır. Hacı Bayram gibi bir ulu zatın, bu mâbet
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yanına gelip kurulması da elbette sadece bir tesadüf değildir.
Romalılar zamanında Ankara, mühim bir şehirdir. Memur
şehridir. Roma İmparatoru Augustos vasiyetnamesini ve siyasal
işlevlerinin özetini bu mâbedin duvarlarına yazmıştır. Kitâbenin
lâtincesi mâbedin iç duvarlarına, gerekçesi de dış duvarlarına
kazdırılmıştır. Batılılar ancak, ilk defa 1555 yıllarında bu mâbedin
farkına varmışlardır.
Augustos’ a ben Ağustos diyorum. Ağustos ayı, aynı
zamanda Türk’ ün zafer ayıdır.
Batının türlü oyunları ve azgın iştihasıyla yıkılan
Osmanlıdan, Gazi Mustafa Kemal’ in askeri dehasıyla, yepyeni
bir devlet doğmuştur ve bu devletin başkenti de Ankara
olmuştur. Büyük Atatürk, Ankara’ da daha önce kurulmuş olan
“Ankara Ahi Cumhuriyeti” ni gayet iyi biliyordu. Cumhuriyet
idaresinin erdemini yaşayan ve yaşatan Ankaralılara da
Başkentli olmak yakışırdı.
O nedenle, 13 Ekim 1923’ ün yıl dönümlerinde Ankara
Seğmenleri, temsili olarak da olsa, gene yağız atlara
binmektedir. Gene Gazi’ yi rahmet ve minnetle anmaktadır.

128

30-KURULUŞ-AÇILIŞ VE SEĞMEN
Türk milletinin ve yüce Atatürk’ün düşmanı olan kimi
çevreler
“devlet
rakı
sofrasında
kurulmuştur”
demektedirler. Bu zırva, saçma ve delilik sözleri, bu iftira,
bu milleti ve milletin iradesini görmemenin, geri zekâlılığın
bir işaretidir. Bu Türk Devletini ve milletini sevmeyenlerin,
onu küçük düşürmek isteyenlerin, düşmanların havuzuna
malzeme taşıyanların ifadesidir. Zira, devletimizin
kuruluşunun temelinde “irade-i milliyenin istinatgâhı” olan
Büyük Millet Meclisi bulunmaktadır.
Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve yapısı bile, Türkiye
Cumhuriyeti’nin oluşumundaki “milli ve manevi değerler
sistemini” ve milletimizin bütün yokluklara karşın “var oluş
iradesini” açıkça ortaya koymaktadır İşte bu irade Seğmen
ruhunun taa kendisidir.
İstanbul düşmanlar tarafından alenen ve resmen işgal edilmişti.
Osmanlı büyük bir hızla sona doğru kaymaya başlamıştı bile.
Mondros ateşkes anlaşmasından sonra, 1 Kasım 1918 de
İstanbul’ da işgaller resmen başlamıştı.Osmanlının güç belâ
kurabildiği meclis çalışmalarının özgürce yapılması imkânı
ortadan kalkmış idi.18 Mart’ta “mebusluk vazifesinin
yapılmasında emniyet verici bir halin gelmesine kadar” meclis
çalışmalarının durdurulması kararı verilmişti.. Ve Padişah
Vahdettin de Meclis-i Mebusan’ı kapattığını 11 Nisan 1920
tarihli “irade-i seniyesi” ile duyurmuştu.
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11 Nisan’dan 19 Mayıs’a kaç gün var ki? 19 Mayıs, Mustafa
Kemal Paşa’ nın Türkün Türküsünü Bandırma Vapuru’nda
söylediği gündü. Bu kısa ve zorlu günlerin acılı ve sancılı
çiçekleri yetişmişti, İstanbul evlerinin dantela pençerelerinde…

Gazi’ min geçtiği yollara güller serpile… Çocuklar çıka
caddelere, sevinç nidalarıyla, el ele… Al alma yanaklı
genç kızlarımızın kınaları tebessüm ede doğan güne,
gelen geceye, aya ve yıldızlara.
Bir milletin kaderi
değişecekti. Bir millet, yıkıntılar arasından şaha kalkacaktı,
bayraklaşacaktı…
17 Mart 1920’de ordu komutanlarına bir genelge
göndererek Ankara’da bir “Meclis-i Müessisan” (Kurucu
Meclis)ın açılacağını duyurdu. Seçim şartlarını bildirdi.
“Kurucu meclis” sözüne biraz itirazlar gelince, 19 Mart
tarihli yeni bir genelge yayınlayarak durumu ve amacı
şöyle ortaya koydu:
“İtilaf Devletleri tarafından devlet merkezinin bile resmen işgali,
devletin yasama, yargı ve yürütmeden ibaret olan milli güçlerini
işlemez duruma sokmuş ve bu durum karşısında görev yapmaya
imkân bulunamadığını hükümete resmen bildirerek Meclis-i Mebusan
dağılmıştır.
Şu halde, devlet merkezinin korunmasını, milletin bağımsızlığını ve
devletin kurtarılmasını sağlayacak tedbirleri düşünmek ve uygulamak
üzere, millet tarafından olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin
(selahiyet-i fevkaladeyi haiz bir meclisin), Ankara’da toplantıya
çağrılması ve dağılmış olan milletvekillerinden Ankara’ya
gelebileceklerin de bu meclise katılmaları zaruri görülmüştür...(10)
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-----------------------(10) M. K. Atatürk, Nutuk, I. Cilt (1919-1920), Bugünkü Dille Yayına
Hazırlayan: Prof. Dr. Z. Korkmaz, Ankara, 1984, s. 288. İ. Güneş, Birinci
TBMM’nin Düşünce Yapısı (1920-1923), Ankara, 1997, s. 55 vd.

11 Nisan 1920’de milletvekilleri ile yapılan görüşmeler sonunda
meclisin, 22 Nisan Perşembe günü açılması kararlaştırılmıştı. Fakat
sonra bu karardan vazgeçilerek 23 Nisan 1920 Cuma günü açılmasının
halk üzerinde önemli bir etki yapacağı düşünülmüş ve açılış Cuma
gününe ertelenmişti.
Bu değişikliğin nedenlerini Yunus Nadi şöyle açıklamıştır:
“Hasımlarımız bizi mağlup edebilmek için müracaat ettikleri muhtelif
silahlar içinde eczümle, dine ve şeriata dahi istinat ediyorlar ve bizi
şer’an asi ilan etmek hususunda çok ileri gidiyorlardı.
Meşihat-ı İslâmiye makamının fetvaları hep bu esas ve maksatla
tertip edilmişti. Halife beyannameleri de hep bu esas ve maksada
istinat
ediyordu.
Damat
Ferit
bu
yoldan
yürüyordu.
Halbuki Ankara’da vatan ve milletin halas ve istiklâli gayesi etrafında
toplanan zevat din ve imandan tecerrüt etmiş kimseler değildi.
Onların içinde hakiki din âlimleri de bulunduktan başka, milletin halas
ve istiklâlinde elbette din ve şeriatın dahi ağyarın ayakları altında zelil
ve perişan edilmekten kurtarılması hususu da vardı. Dine hizmet ve
riayet bahsinde dahi en büyük hürmet mevkii elbette Ankara’da
toplanan fedakârlar tarafında idi. İngilizler Yunanlıların lehine milleti
boğmağa, parçalatmağa, mahvetmeye alet olanların dini ağızlarına
almaları bile dünyanın en sefil alçaklığı idi.
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Hakikat bu merkezde iken İstanbul’un olanca nedameti ile Ankara
aleyhine milletin mukaddesatını tahrik vesilesi yapmasına karşı,
Ankara’nın dahi layık ve lazım olduğu vechile mukabele etmesi
zarureti hasıl olmuştur. Bu cümleden olarak meclisin küşadı günü
Perşembeden Cumaya” ertelenmiştir.”(11)
(11):Y. Nadi, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve İsyanlar, Sel
Yayınları, İstanbul, 1955, s. 27., İ. Güneş, a.g.e., s. 65-66.

Ankara’ya gelebilen milletvekilleriyle birlikte meclisin 23 Nisan Cuma
günü açılmasına karar verildikten sonra bu karar, “Kolordulara (14
ncü Kolordu Komutan Vekilliğine), 61 nci Tümen Komutanlığına, Refet
Beyefendi’ye, Bütün Valiliklere, Bağımsız Sancaklara, Müdafaa-i
Hukuk Merkez Heyetlerine, Belediye Başkanlıklarına” “çok ivedi”
kaydıyla, “Heyet-i Temsiliye Adına Mustafa Kemal” imzasıyla 21 Nisan
1920 tarihinde şu telgrafla bildirilmiştir:
“Tanrının lütfuyla Nisanın 23’üncü Cuma günü, Cuma namazından
sonra, Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.
Vatanın istiklali, yüce Hilafet ve Saltanat makamının kurtarılması gibi
en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi’nin
açılış gününü Cumaya rastlatmakla, o günün kutsallığından
yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli Camii
Şerifinde Cuma namazı kılınarak Kur’an’ın ve namazın nurundan da
feyz alınacaktır.
Namazdan sonra, Sakal-ı Şerif ve Sancak-ı Şerif alınarak Meclisin
toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girmeden önce bir dua
okunarak kurbanlar kesilecektir.
Bu merasimde Cami-i Şerif’ten başlayarak Meclis binasına kadar
Kolordu Komutanlığı’nca askeri birliklerle özel tören düzeni
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alınacaktır.
Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bu günden başlayarak vilayet
merkezinde, Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği şekilde, hatim
indirilmeye ve Buhari-i Şerif okunmaya başlanacak ve Hatm-i Şerif’in
son kısımları uğur getirsin diye Cuma namazından sonra Meclisin
toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır.
Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bu günden itibaren aynı
şekilde Hatm-i Şerifler indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına
başlanarak, Cuma günü ezandan önce minarelerde sala verilecek, hutbe
okunurken, Halifemiz, Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin mübarek adları
anılırken, Padişah Efendimizin yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve bütün
tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua
okunacak ve Cuma namazının kılınmasından sonra da Hatim tamamlanarak
yüce Hilafet ve Saltanat makamı ile bütün vatan topraklarının kurtuluşu için
girişilen Milli Mücadele’nin önemini ve kutsallığını, milletin her bir ferdinin,
kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu Büyük Millet Meclisi’nin vereceği
vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir.
Daha sonra, Halife ve Padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve
milletimizin kurtuluşu, selameti ve istiklali için dua edilecektir.
Bu dini ve vatani merasim yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra,
Osmanlı vilayetlerinin her tarafında, hükümet konağına gelinerek Meclis’in
açılmasından dolayı resmi tebrikler yapılacaktır.

Her tarafta Cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır.
Bu tebliğin hemen yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her vasıtaya
başvurulacak, süratle en ücra köylere, en küçük askeri birliklere, memleketin
bütün teşkilat ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca, büyük
levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp
çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır. Yüce Tanrı’dan tam bir başarıya
ulaştırması niyaz olunur.”(12)
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(12) M. K. Atatürk, Nutuk, I. Cilt (1919-1920), s. 294-295. Mustafa Kemal
Paşa’nın yayınladığı bir genelge, Meclis’in açılışının milli ve manevi değerlere
dayandırılışını göstermektedir. Burada Padişah ve Halife ile ilgili olarak
belirtilen temenni ve görüşler ise, “inkılâbın stratejisi” ile ilgilidir. Mustafa
Kemal Paşa bunu 1927’de Nutku irad ederken bu genelgeyi okumadan önce
şu şekilde açıklamaktadır: “...Bu karar üzerine, 21 Nisan 1920 tarihinde
bütün memlekete yaptığım tebligat metnini, o günün duygu ve düşüncelerine
ne kadar uymak zorunda kalındığını gösteren bir belge olmak bakımından
aynen bilgilerinize sunmayı yerinde buluyorum...” Bakınız: M. K. Atatürk,
. Nutuk, I. Cilt (1919-1920), s. 294. Genelgenin bu yönüyle bir
değerlendirmesi için ayrıca bakınız: İ. Güneş, a.g.e., s. 67

Meclis’in toplanma yeri olarak, çeşitli binalar gezildikten sonra, II.
Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti Kulübü olarak
yapılmış, tek katlı, uzunca bir koridorla, bu koridorun iki yanında birer
salonla beş büyük ve üç küçük odadan meydana gelen ve o zaman
henüz yapımı tamamlanmamış bina tespit edilmiştir.
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binası olarak seçilen bu bina, Enver
Paşa’nın isteği üzerine 1915 yılında “Numune Mektebi” veya “Fırka
Kulübü” olarak planlanmıştı. Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği
ekonomik darlık sebebiyle bina bitirilememişti. Mondros Mütarekesi
sonrasında işgaller başlayınca küçük bir Fransız birliği bu binaya
yerleşmişti. Başlarında Fransız İşgal Kumandanlarından Kurmay
Yüzbaşı Buazo bulunuyordu.
Mustafa Kemal Paşa 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ilk defa geldiğinde
Dikmen’de karşılandıktan sonra, Hacıbayram Camii ve Vilayet binasına
giderken, bu binada Fransız bayrakları asılı idi ve yanda Millet
Bahçesi’ndeki barakalarda kalan Fransız askerleri yüksek bir duvarın
üstünde oturuyorlardı.
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Aynı günlerde İstasyonda da başlarında Yüzbaşı Vitol’ün komutasında
bir İngiliz birliği bulunuyordu.
Bu yabancı askerlerin bir kısmı Atatürk’ün Ankara’ya gelişinden az
sonra, yani 1919 yılının son günlerinde, bir kısmı da 22 Mart 1920
tarihinde Ankara’yı terk ettiler.(13)
.
--------------------------(13): E. B. Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, İstanbul, 1958,
s. 374, 387-388. E. B. Şapolyo, M. Kemal Paşa ve Milli Mücadelenin İç
Alemi, İstanbul, 1967, s. 97

Meclis’in açılması kararlaştırıldıktan sonra boşalmış bulunan bu
bina Meclis binası olarak seçildi. Yarım kalan işlerinin
tamamlanması görevi, İttihat ve Terakki Partisi’nin temsilciliğini
de yapmış olan Necati Bey’e verildi.
Necati Bey’in çabaları ve Ankara halkının olağanüstü katkı ve
fedakârlıklarıyla binanın eksiklikleri giderildi. Bina bir koridorla
iki yana sıralanmış irili ufaklı odalardan oluşuyordu. Devrin tüm
özelliklerini yansıtan bu binanın cephelerinde Ankara taşı
kullanılmıştır.
E. Behnan Şapolyo’nun anlatımına göre, ilk meclisin açılacağı
binadaki kiremit noksanlığı şu şekilde giderilmiştir.
“...O zamanlar Ulucanlar’da bir ilk mektep yapılıyordu.
Bu bina için Marsillya kiremitleri getirilmişti. Bu kiremitler alınarak
Meclis’in orta kısmına yerleştirildi... Fakat yan taraflar açık kaldı.
Kiremitlerin eksik kaldığını gören halk, evlerine koşarak damlarından
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kiremitlerini söktüler, kucak kucak yeni kurulacak devletin, yeni
binasını ikmal ettiler. Bu görülecek bir tablo idi. Kadınlar, çocuklar,
aksakallı ihtiyarlar kucaklarında kiremit taşıyorlardı. Bu suretli binanın
eksiklikleri tamamlandı...”(14)

--------------------------(14): E. B. Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, s. 392-393.
Ayrıca bakınız: N. Araz, Mustafa Kemal’in Ankarası, İstanbul, 1994, s. 34.

İşte bakınız Ankaralıya. Bakınız Seğmen Ruhu’na. Kendi evinin
çatısından alel acele kiremitleri söküp, devletin kurucusu olacak
Meclis binasının çatısına getiriyor. Tıpkı, Mustafa Kemal’in
kağnılarının bir gece sabaha kadar Ankara ilçelerinden ve köylerinden
Samanpazarı’nda kurulacak olan hastahaneye yatak, yorgan
taşımasına benzemiyor mu? Seğmen Ruhu, “ben” demeyen, “biz”
diyen bir ruhtur demiştik. Evet “biz”. Biz sözcüğünü bu iki örnekten
daha güzel izah edecek bir başka örnek gösteremezsiniz.
İlk Meclis’in açıldığında otuz civarındaki memurlarından birisi olan
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, binanın bölümlerini anılarında şöyle
anlatmaktadır:
“...Müdür ve memurların toplamı 23 Nisan 1920’de 30 kişi kadardı...
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Bütün memurlar - Başkatip Recep Bey (Peker) müstesna olmak üzereönceleri tek bir odada otururduk. Birkaç ay sonra memur kadrosu
genişletildiğinde, iki odaya ayrıldık. Recep Bey’in odası bizim odanın
karşısındaki küçük odaydı. Kendisi orada tek başına otururdu.
Bu odaların bulunduğu koridordan Meclis’in toplantı salonuna
girilirdi. Bu salon, tablası kuzeye ve ayağı güneye bakan (T) biçiminde
olup tabla kısmının iki yanında tahta merdivenlerle çıkılan ve ahşap
direklere oturan dar ve uzun balkonlar biçiminde birer loca vardı.
Bunlar, dinleyici localarıydı. Meclis toplantılarını, gazeteciler de
buradan izlerdi. Toplantı salonunun geniş kısmının orta gerisinde,
duvara yaslanmış birkaç basamakla çıkılan başkanlık kürsüsü ve
hemen önünde biraz daha alçakta hitabet (konuşma) kürsüsü, onun
önündeki yerde ise tutanak kâtiplerinin oturduğu sıra ve sandalyeler
vardı. Milletvekilleri sıraları, yer darlığı yüzünden, kürsünün hemen
dibine yakın bir yerden başlayarak geriye ve yanlara doğru dizilmiş,
aralarında ancak bir insanın geçebileceği dar geçitler bırakılmıştı. Söz
alan milletvekilleri konuşma kürsüsüne, bu geçitlerden adeta
sıyrılırcasına geçerek ulaşırlardı.
Toplantı salonunun, Ulus Meydanı tarafındaki koridorun iki yanındaki
odalar, bizim kalemin bulunduğu bölümün benzeri idi; çünkü bina
simetrik yapılmıştı. O tarafın büyük giriş kapısından Reis Paşa,
Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri işlerdi. Bu kapıdan girilince
soldaki ilk oda Reis Paşa odasıydı. Onun yanındaki oda Encümen
(komisyonlar) odası olarak kullanılırdı. Reis Paşa, önemli toplantıları
da bu odada yapardı. Karşılarındaki küçük odalarda ise yaverler ve
özel kalem bulunurdu. Bu küçük odalardan biri de mescit olarak
kullanılırdı. Binanın önünde, istasyona inen caddede yapılan geçit
resimleri, bu yöndeki iki balkondan seyredilirdi...”(15)
“Gece saat 12.00 oldu mu, ışık 3 kere yanıp sönerek işaretini verirdi.
Bu elektriğin kesileceği anlamına gelirdi.”(16)
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“Küçük bir toplantı salonuna sahip olan bu Meclis’te mobilya adına
Ankara Valiliği bürolarından, şuradan buradan derlenmiş kırık dökük
bazı eşyalar vardı. Milletvekilleri, Ankara Öğretmen Okulu’ndan ve
Ankara Sultanisi (Lisesi)’nden getirilmiş öğrenci sıralarında
oturuyorlardı. Sıraların bir kısmı Öğretmen Okulu Ev İşi Dersi’nde
öğrenciler tarafından yapılmıştı.”(17)
“Bu sıralar siyah renkli idi.”(18)
--------------------------(15):H. V. Velidedeoğlu, İlk Meclis Milli Mücadele’de Anadolu,
TBMM’nin 70 Yılı 1920-1990, 2. Baskı, İstanbul, 1990 (I. Baskı), s. 67-6
(16): E. Hiçyılmaz, “İlk Meclis’ten Bugüne”, Tercüman Gazetesi, 24.
10.1981
(17): H. V. Velidedeoğlu, a.g.e., s. 15., E. Hiçyılmaz, a.g.m.
(18): E. B. Şapolyo, a.g.e., s. 393.

Sıra İlk Meclis’e “kürsü” yapımına gelmişti. Türk milletinin haksızlığa
ve işgallere karşı başkaldırışının sesi haline gelecek olan kürsünün
yapımını ve kürsü etrafında oluşan bazı duygusal olayları E. B. Şapolyo
şu şekilde anlatmaktadır: “... İçerde başkanlık kürsüsü yoktu.
Marangozlar omuzlarında keresteler, ellerinde keserleri gelip kürsü
yaptılar. Masraf parası da almadılar... Bu kürsünün üstüne Yunanlılar
Bursa’ya girdiği sıralarda siyah bir örtü örtüldü. Zafer kazanılana
kadar bu siyah örtü kalacaktı… Bu örtü örtüldüğü gün, pek canlı bir
sahne olmuştu. Muhittin Baha gözyaşlarıyla Bursa’yı anlatıyordu. Bir
aralık Namık Kemal’in şu parçasını okudu:

Biz ol alihimem erbab-ı cehdi içtihadız kim
Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten
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Bu esnada Atatürk kürsüye gelerek: “Milletimizin bugün mazisinde
olduğundan daha çok ümit vardır. Ecdadından daha çok ümit vardır.
Namık Kemal demiştir ki:
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?

İşte bu kürsüden ve bu Meclis-i Ali’nin Reisi sıfatıyla ve heyet-i alinizi
teşkil eden bütün azanın her biri namına ve bütün millet namına
diyorum ki:
Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı siyah maderini.”
Parçasını okudu. Bundan sonra da ‘siyah’ örtü konulmuştu... Zafer
kazanılınca bu örtü ‘yeşil’ olacaktı... Bu zaman Türk Milletinin daima
muzaffer olması için Bünyanlı Alim Hoca, her beş günde bir dua eder,
bütün mebuslar ayakta göz yaşları ile duaya iştirak ederlerdi...
İşte Millet Meclisi’nin kürsüsü de kurulmuştu... Kürsünün üzerine de
‘Hâkimiyet Milletindir’ levhası asıldı... Kürsünün arka duvarına
‘Müşavürühüm fi’l-emir’[19) yazılı bir levha asıldı. Altına da bir ‘halı’
asıldı. Bu halı sonradan Piyerloti’ye hediye edildi... Ayrıca Meclis’in
duvarına Kur’an-ı Kerim’den ‘Şura Suresi’ levhası da asıldı.
Tercümesi: ‘Müslümanların hayat işleri, istişareye ehil olanların
arasında istişare iledir’ idi.”(20)
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İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 Ekim 1925 tarihine kadar bu
binada çalışmalarını yapmış, daha sonra şimdi Cumhuriyet Müzesi
olan İkinci Meclis binasına taşınmıştır. Bir ara ilk Meclisin bu binasına
Ankara Hukuk Fakültesi taşınmış, 1952 yılına kadar da bina
Cumhuriyet
Halk
Partisi’nin
Merkez
Binası
olmuştur.
Daha sonra Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne devredilen
bina, 1961 yılında “İlk Büyük Millet Meclisi Müzesi” olarak
düzenlenmiş ve ziyarete açılmıştır.
Bina, 1980 yılından sonra yeni bir düzenleme ile “Kurtuluş Savaşı
Müzesi” olmuştur.(21)
------------------------(19)Doğrusu “şavirhüm fi’l-emri” olacak. Kur’an Ali İmran Suresi 159.
Ayet’ten alınma bu ifadenin Türkçe meali şu şekildedir: “İş konusunda onlarla
istişare et, onlara danış.” (Bkz: E. H. Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili Meâli,
Sadeleştirenler: L. Cebeci, S. Kılıç, Akçağ Yayınları, s. 109 ve 503, Dipnot: 5).
Aynı ifade bir başka mealde şu şekildedir: “İş ve yönetim konusunda da
onlarla şûraya git.” (Bkz: Y. N. Öztürk, Surelerin İniş Sıralarına Göre Kur’an-ı
Kerim Meali (Türkçe Çeviri), Yeni Boyut Yayınları, İstanbul, 2008, s. 461).
Sayın Öztürk aynı mealin sonun yer alan “Küçük Sözlük”te “şûra” sözcüğünü
de şu şekilde açıklamaktadır: “Karşılıklı tartışıp görüşerek karar alma. İşleri
bu tür kararlarla yürütme. Yönetimi, seçen ve seçilenlerin karşılıklı
denetimleriyle yürütme.” (s. 595).

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, bu binanın Milli Mücadele döneminde
yüklendiği “misyonu” ve bu misyonla ilgili duygularını şu şekilde
anlatmaktadır:
“Bu binaya ‘bizim meclis binamız’ derdim; çünkü biz Meclis memurları, içinde
ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olduğu bu binayı çok severdik.
Hele ben, burasını sanki dedelerimizden yadigâr kalmış, her köşesi anılarla
dolu eski bir mülk gibi ilk günden beri çok sevmiş ve benimsemiştim. İlk
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-------------------------------E. B. Şapolyo, a. g. e., s. 393-395. E. B. Şapolyo, M. Kemal Paşa ve Milli
Mücadelenin İç Alemi, s. 97. Kur’an Şûra Suresi 38. Ayet’ten alınma bu cümle
(“ve emruhum şûrâ beynehum” yani “onların (Müminlerin) işleri aralarında
danışma iledir”) değişik şekillerde aktarılmaktadır: “İnanıp Rablerine
tevekkül edenlerin… İşleri/yönetimleri, aralarında bir şûradır…” (Bkz: Y. N.
Öztürk, Surelerin İniş Sıralarına Göre Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri), s.
270). “…O kimseler için ki, inanmışlardır ve Rablerine güvenip dayanırlar…
Buyurukları da aralarında, ‘şûra’dır (danışıklıdır).” (Bkz: E. H. Yazır, Hak Dini
Kur’ân Dili Meâli, Sadeleştirenler: L. Cebeci, S. Kılıç, s. 503). E. Hamdi Yazır
bu ayeti şu şekilde açıklamaktadır: “İşleri-buyrukları, baskı ile değil,
aralarında danışıkla, birbirlerinin görüşlerine başvuracaktır. Kendi işlerine,
kendileri sahiptir, başkalarının elinde esir değil; aralarında dayanışmasız,
topluluksuz, ayrı ayrı da değil, toplanıp sözü bir etmesini bilirler. Başvurunun
şekli de görüş/oy yeteneği olan genel toplumun görüşlerini temsil edebilecek,
içtihat sahibi “hal ve akd sahiplerinin”/ problemleri çözebilecek kişilerin
toplanıp görüşmesiyledir. Hazreti Peygamber (as) Allah Teala’nın “iş
konusunda onlarla istişare et, onlara danış.” (Ali İmran, 159) emri gereği,
savaşın yararlı şekli ile ilgili konularda istişare ederdi. Ondan sonra da ashab
da, gerek o konularda ve gerek dini hükümler konusunda istişare ettiler.” (s.
503, Dipnot: 5).

Müzede Kurtuluş Savaşı ile ilgili belgeler ve eşyalar sergilenmektedir.
Müze, İlk Meclis’te de yer alan şu bölümlerden meydana gelmektedir:
Riyaset Divanı (Bakanlar Kurulu) Odası, Şer’iye Encümeni Odası,
Dinlenme Odası, Encümenler Odası, Toplantı (Genel Kurul) Odası, Reis
Odası (Gazi Odası)(22)

Meclis binasına karşı beslediğim bağlılık duygusu belki şundan doğmuştur:
Türkiye tarihinin dönüm noktası olan ‘ulusal egemenlik çağının başlayışı’ ve
dünya tarihinin de ‘tutsak ulusların emperyalist saldırganlara karşı
başkaldırma çağının açılışı’ gibi çok büyük çaptaki devrimsel olayları, o

141

binada kendi gözlerimle günü gününe izlemiş, onun içinde -küçük bir görevle
de olsa- çalışarak o devrim çağını doğrudan doğruya yaşamıştım. Bu benim
için az şey değildi. Bugün müze olan İlk Meclis binası, Milli Mücadele’nin
sanki soluk alıp verdiği ‘göğüs kafesi’ idi. Bu mücadelenin yüreği onun içinde
çarpıyor, cepheye ve yurdun her yanına, her gün inanç, yüreklilik, savaş
dayancı (azmi), umut ışığı oradan dağılıyordu...”(23)

Açılış Töreni
“23 Nisan Cuma günü, Ankara’da sabahın erken saatlerinde
evlerinden ayrılan kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, kalpaklı,
sarıklı, yöresel giysili vs. bütün halk tabakalarını kapsayan insan
kitleleri tören alanını doldurmaya başlamıştı. Yerli ve yabancı bütün
Ankara halkı Meclis binası ile Hacı Bayram Camii arasına sıkışmaya
çalışmış ise de sığmamıştır. Arsalar, evlerin çatıları insanlarla
dolmuştur.

-------------------------(22) :Bu bölümler ve bugünkü durumları hakkında bakınız: M. Önder,
Atatürk Evleri Atatürk Müzeleri, Ankara, 1993, s. 94-95. Binanın müze
haline getirilişi ile ilgili anılar için bakınız: H. V. Velidedeoğlu, a.g.e., s. 64 vd.

(23): H. V. Velidedeoğlu, a.g.e., s. 63

Hacı Bayram Camii’nde Cuma namazını kılmaya gelenler öylesine
çoğalmışlardı ki, kapılardan taşmışlar, mermer avluya dolmuşlar,
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mezarların üzerlerine ilişmişler, sokaklarda yer bulmaya
çalışmışlardır. Yunus Nadi’nin de belirttiği gibi, “bu şerait içinde usulü
dairesinde” yapılan bir ibadet olmaktan çok, milletin kendi yazgısını
kendisinin çizeceği bir dayanışma günü olmuştur.
Çünkü Cuma namazı kılındıktan sonra, solgun ipeklerine yıpranmış
satırlarla dualar yazılmış, eski sancaklar altında “tehliller, tekbirler”
getirilerek ihtiyar şeyhleri, fakir hacıları, hocaları ile Meclis binasına
doğru yürüyen bu insan seli, Anadolu’da yeni bir düşünceyi
karşılamaya çıkmıştı. O da, kendi gücünün üstünde hiçbir güç
tanımayan ve ülkesini tam bağımsızlığa kavuşturmayı amaçlayan
inkılâpçı Büyük Millet Meclisi’nin ülkenin kaderine el koyması
düşüncesi ve onun hayata geçirilmesi olacaktır.”(24)
Açılış töreni, Mustafa Kemal Paşa’nın yukarıdaki genelgesinde
belirttiği esaslara göre icra edilmiştir: Cuma namazından sonra
Kur’an-ı Kerim okundu. Kalabalık Meclis’e doğru bir insan seli halinde,
tekbirler getirerek gitmeye başladı.
En önde Hacı Bayram Veli’nin üzerinde ayetler yazılı sancağı ve Sinop
Mebusu Hoca Abdullah Efendi’nin başı üzerinde taşıdığı yeşil örtülü
bir rahlede Kur’an-ı Kerim ve Sakal-ı Şerif taşınıyordu. Bir manga
kadar asker de bu rahlenin iki tarafında ağır ağır ilerliyordu.
Ulema, şeyhler, milletvekilleri, şehrin ileri gelen yöneticileri, yüksek
rütbeli askerler ve halk onları izliyordu. Meclis’in önüne gelindiğinde
kurbanlar kesildi. Bursa Mebusu Fehmi Hoca yüksek sesle Hatim
Duası okuduktan sonra; Mustafa Kemal Paşa tarafından Meclis’in
kapısındaki kurdeleler kesilerek içeriye girildi.
---------------------------(24): Y. Nadi, a.g.e., s. 31. H. Suphi (Tanrıöver), Günebakan, Ankara, 1929, s.
169. İ. Güneş, a.g.e., s. 68-69
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İlk defa Meclis’e Yozgat Mebusu Süleyman Bey girdi. Arkadan bütün
mebuslar içeri girerek sıralara oturdular. Bu zaman hoca mebuslar
Meclis’te hep bir ağızdan dua ediyorlar. Buhari-i Şerif okuyorlardı.
Bayraklarla süslenen kürsüye Hacıbayram Veli’nin sancağı dikildi.
Kur’ân ile Sakal-ı Şerif de kürsüye konuldu.”(25)
“Meclis’te herkes yerini almıştı. Küçük toplantı salonunun iki
yanındaki dar dinleyici locaları ve bunlara çıkan merdivenler hiç yer
kalmamacasına doluydu.
Başkanlık kürsüsünün önünde bulunan konuşmacı kürsüsünün hemen
önünde, daha alçak bir sırada tutanak kâtipleri ve tutanak grubu şefi,
yüzleri milletvekillerine ve arkaları kürsüye dönük olarak yerlerini
almışlardı.”(26)
“O gün Meclis’te İstanbul’dan gelebilenler ve 19 Mart tarihli genelge
ile olağanüstü yetkililerle seçilmiş olanlardan ancak 120 (bazı
kaynaklarda 115) milletvekili toplanabilmişti.
Saat 13.45 (bazı kaynaklarda 14.00)’te, en yaşlı üye (1845 doğumlu)
Emekli Milli Eğitim Müdürü Sinop Mebusu Şerif (Avkan) Bey, vakarlı
ve yaşına göre çok dik bir yürüyüşle ağır ağır başkanlık kürsüsüne
gelerek, “milletimizin dahili ve harici istiklal-i tam dahilinde
mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye başladığını bütün
cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi’ni küşat ediyorum (açıyorum)”
diyordu.
Şerif Bey’den sonra söz alan Mustafa Kemal Paşa, Meclis’in hangi
-------------------------------(25): S. Karaibrahimoğlu, a.g.e., s. 42-43, E. B. Şapolyo, Kemal Atatürk

144

ve Milli Mücadele Tarihi, s. 395-396. M. K. Şengil, Birinci Dönem
TBMM’nde Düşünce Akımları (1920), İstanbul.
(26) : H. V. Velidedeoğlu, a.g.e., s. 17.
üyelerden kurulu olacağını açıkladı. Seçim tutanaklarını inceleme
komisyonlarının (Encümen) seçimi yapılarak ertesi gün toplanmak
üzere oturumuna son verildi.24 Nisan 1920 günü Heyet-i Temsiliye
Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa, Mondros
Mütarekesi’nden Meclis’in açılışına kadar geçen dönemin olaylarını
içeren açıklayıcı bir konuşma yaptı.
Ardından Antalya Milletvekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver)’in yaptığı
duygulu ve coşkulu bir konuşmadan sonra, yasama çalışmalarına ve
hükümetin kurulması görüşmelerine başlandı.
Mustafa Kemal Paşa’nın sunduğu konuyla ilgili önerge görüşmeler
sonunda çoğunlukla onaylanarak, Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı.
Mustafa Kemal Paşa, 110 oyla Meclis Başkanlığı’na, Celalettin Arif
Bey, 109 oyla Meclis İkinci Başkanlığı’na, Konya Mevlevi Çelebisi
Abdülhalim Efendi ile Hacı Bektaş Çelebisi Celalettin Efendi de Reis
Vekilliği’ne seçildiler.
25 Nisan 1920 günü “Muvakkat İcra Encümeni” (Geçici Hükümet); 2
Mayıs 1920’de çıkarılan yasaya uygun olarak da, 3 ve 4 Mayıs’ta
yapılan seçimlerle “Büyük Millet Meclisi İcra Vekiller Heyeti”
(Hükümet) kuruldu. Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın Başkanı
olduğu bu hükümet onunla birlikte 12 kişiden oluşuyordu.”(27)
Meclis’in Milli Kimliği
İlk Meclis, milletvekillerinin sosyo-ekonomik özellikleri, yani yaşları,
eğitim düzeyleri, meslekleri ve geldikleri yerler itibarıyla tam bir “milli
meclis” kimliğindeydi.
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Okul sıralarında; kılıkları, giysileri, yaşları, düşünsel düzeyleri ve
görgüleri çok değişik, beyaz sarıklı, aksakallı, cüppeli, eli tesbihli
hocalarla; pırıl pırıl üniformalı genç subaylar; yazma veya şal sarıklı
aşiret beyleri; külahlı ağalar ve kavuklu çelebilerle; Avrupa’daki
yüksek öğrenimlerini bitirip, yeni dönmüş, batı kültürüyle yetişmiş
“Kuva-yı Milliye” kalpaklı gençler yan yana oturuyordu.”(28)
Hamdullah Suphi’nin ifadesiyle, “İç Anadolu’nun dört bin senelik
kerpiç evi, koynunda ne varsa orada teşhir ediyordu.” Bu denli farklı
olan bu kişilerin tek ortak yanları amaçlarıydı. Aynı dava uğruna bir
ölüm
kalım
savaşı
vermek
için
toplanmışlardı.
Ya Anadolu’dan düşmanı kovacaklar ya da bu uğurda öleceklerdi.(29)
“Kimi Adana’dan gelmişti, kimi Erzurum’dan, kimi Hakkari’den.
Diyelim ki, Kaymakam Nüzhet, Albay İsmet, Dava Vekili Hüseyin Avni,
Hapishane Müdürü Ruşen ve diğerleri... Ne yiyecekleri, ne
giyecekleri... Biraz zeytin, biraz helva vardı heybelerinde... Ve
inançları, yoklukları aşacak büyüklükteydi, yüreklerinde...” İlk
Meclis’in ilk milletvekili olmak hiç de kolay değildi. Seçilmek kadar,
Ankara’ya ulaşabilmek de meseleydi. Mesela Batum’dan seçilen ama
yurdunda başka bir ülkenin pasaportu ile okuyan Ahmet Fevzi
Erdem’e, Ankara’ya gidebilmesi için Şavşat halkı 75 Lira toplamıştı.
Erdem Pontusçularla uğraşa uğraşa 8 günde Samsun’a gelebilmişti.
Sonunda diğer illerden gelen 4 aday Samsun’da paralarını
birleştirecek ve kendilerini Meclis’e ulaştıracak bir at arabasını
kiralayabileceklerdi. “Makam” arabası istasyon çayırına girdiği zaman
Meclis çalışmalara başlayalı 3 gün olmuştu..
Bir bölümü atlarıyla gelmişti. Doludizgin hürriyete koşar gibiydiler.
Bazıları çevredeki birkaç otele yerleştirildi. Fakat büyük bir kısmı
yatacak yer bulamamıştı.

146

------------------(27): E. B. Şapolyo, M. Kemal Paşa ve Milli Mücadelenin İç Âlemi, s. 97.
(28): H. V. Velidedeoğlu, a.g.e., s. 15.

(29): M. K. Şengil, a.g.e., s. 76
Eğerler yastık, heybeler yatak yapıldı ve istasyon çayırı bir açık hava
oteli oldu. Ve onlar böylece işbirlikçiler ve düşman kadar sıtma ile de
boğuştular. Ama hiçbirisi yüreklerinden başka bir yerlerin sızladığını
söylemediler...
Onlar, yani ilkler 8 ay maaş almadılar. Sonra 100 (bazı kaynaklarda 80
veya 75 Lira) lira oldu maaşları... 1921’de ise bütçe açığının
kapanması için, maaşlarının yüzde 20 oranında indirilmesini kabul
ettiler...
İlk Meclis’in ilk oturumunda uzun süren görüşmelerden sonra,
milletvekilleri acıkmıştı.. Yemek için oturuma ara verildi. Menü tahin
helvasıydı...”(30)
Milletvekillerinin büyük bir kısmı Darülmuallimin Mektebi (Öğretmen
Okulu)’nde yatıyorlardı. Eskişehir Mebusu Yeşil Efendi ile Kütahya
Mebusu Muallim Cevdet İzrap Beyler, tabldota memur edildiler.
Her övün üç kap yemek olmak üzere yetmiş kuruşa çıkıyordu...
Koridorda şöyle bir levha asılı idi: “Tavla ve sair oyun oynamak
yasaktır!”
Vilayet tarafından tutulmuş bir müezzin de bu binanın merdiven
başında ezan okuyor, herkesi namaza davet ediyordu. Yataklar
yerlere serili idi.(31)
Meclis açıldıktan sonra, Müezzin Hüseyin Efendi, Meclis’in kapısında
beş vakit ezan okurdu. Ayrıca akşamları da Meclis’in bahçesinde
İsmail Zühtü Bey’in idare ettiği mızıka milli marşlar çalmakta idi.
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Meclis’te su olmadığından mebusların su içmeleri için küpler de
konulmuştu.(32)
Bütün bu olumsuz şartlara rağmen, “İlk Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin her yanında uyum var.
---------------------(30): E. Hiçyılmaz, a.g.m.
Gerçi milletvekillerinin kılık kıyafetleri değişik ve renk renk,
öğrenimlerine ve yetişme ortamlarına göre düşünce yöntemleri
değişik, ama gönülleri ve amaçları bir. Gerçi Meclis binası küçük ve
eşyası gösterişsiz, ama dava büyük.
Bu Türk ulusunun ölüm-kalım savaşı davası. Tarihte bağımsızlığını hiç
yitirmemiş olan Türk ulusu ya düşmanı yurdundan kovacak ve özgür
yaşayacak ya da son erine kadar ölecek. Parola bu.
Gerçi silah, cephane ve düzenli ordu yok, ama Mustafa Kemal
Paşa’nın önderliğinde Türk halkının birleşmiş çelik istenci var. Gerçi
para yok, ama halkın cömertliği ve gönül zenginliği sonsuz. Gerçi
düşman bir değil, pek çok; zayıf değil, çok güçlü; ama Türk’ün
kükreyişi ve bağımsız yaşama azmi daha güçlü...”(33)(34)

-------------------------------(31):E. B. Şapolyo, a.g.e., s. 391.
(32): E. B. Şapolyo, M. Kemal Paşa ve Milli Mücadelenin İç Âlemi, s. 97.
(33): H. V. Velidedeoğlu, a.g.e., s. 16-17
(34): haberacisi.com, Dr. Güler, Ali; TBMM nin açılışında Milli ve mânevi
Değerler.
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31-Telefon, Elektrik ve Ankara
Memleketimizin kararan bahtını ak eden Ankara,
büsbütün ülkeye ışık saçar da, her nedense, mum dibine ışık
vermez misalince, kendi köylerine, kendi ilçe ve kasabalarına,
hattâ kendisine ait gecekondu mahallelerine bir türlü ışık
veremez, hizmet götüremez. Üzüntüm ondandır. Çektiğim
sancılar ondandır. Kaygılanışım ondandır.
Ankara, ülkemizin baş şehri...
Ankara, içinde bütün bakanlıkları, genel müdürlükleri,
daire başkanlıklarını taşır da, biraz da şu mum dibine ışık versek
ya diyemez. Demeye yeltenir, susar, kaderine razı olur,
diyemez. Herkes, bütün milletvekilleri memleketimizin geri
kalmış, nice yöresine, seçilip geldikleri veya doğdukları yörelere
hizmet götürülmelidir der de, hizmeti Ankara’ dan alır, götürür.
Ankara’ nın köylerine, beldelerine ve ilçelerine kimse hizmet
teklif etmez, teklif etme noktasında ve görevinde bulunanlar
içinde yaşadığı şehrin hizmet ihtiyacını görmezler. Ne demişler ?
“ Ol mahiler ki derya içredirler deryayı bilmezler...”
Gerçekten de bugün, Ankara köyleri doğunun
köylerinden daha geridir. Hizmete susamıştır. Ankara kent
metropolitan alanı içinde perişanlar oynanmaktadır.
Ünlü şair, mânevi babam Ahmet Tufan Şentürk’ ün
dediği gibi “yüzyıl ileride, bin yıl geride” bu şehir...
Başkent olarak memleketimizin gelişip kalkınması için,
plan ve program yapan, ödenek gönderen şehir çaresiz...
Kaderine razı olduğu için de, yoksulluk çeker de sesini bile
çıkarmaz. Acılar içinde kıvranır. Ah ! Of ! bile diyemez...
Gelelim konumuza :
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İstanbul’ da ilkel bir santral çalışırken 1926 yılında
Ankara’ da 267 abonesi olan bir telefon şebekesi gelişmişti.
1933 yılında abone sayısı 2489’ a çıkarak, telefon numaraları 4
rakamlı oldu. Ancak, hatlarda meydana gelen arızalar sebebiyle
telefonla konuşurken, o yıllarda, biraz fazla bağırmak
gerekiyordu. Ankaralılar o yılları dilden dile şu öyküyle
anımsarlar :

“Bakanlarımızdan birisiyle görüşmek isteyen bir yabancı
gazeteci, özel kalem müdürünün odasında beklerken, bakanın
odasından bağırma-çağırma sesleri gelir. Gazeteci de bakanın,
birisini payladığını sanır. Bunun üzerine gazeteci :
-“Bakan sinirli galiba. Ben, başka zaman geleyim.” Der.
Özel kalem müdürü :
-“Ne münasebet efendim, sayın bakanımız İstanbul’ la
konuşması bitince sizi kabul edecekler.” Cevabını verir. Yabancı
gazeteci hayretle sorar :
-“Peki, telefonla niçin konuşmuyor ?”
1923 yılında Ankara ışıksızdı. Elektrik yoktu. Ancak, 1925
yılında buharlı bir lokomotiften elektrik verilerek Ankara
aydınlatılmaya çalışıldı. Ankara’ nın bütün bölgeleri ancak 1933
yılında, Cumhuriyetimizin 10. Yılında elektriğe kavuştu.
İşte böyle...
Başkentimiz, canımız, gözbebeğimiz, Ankaramız böyle...
Bu nadide şehre, ikibinli yıllarda da hizmet sunacak
gönül erlerini aramaktayız. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün
şehrine hizmet edecek gönül erleri... Mum dibini aydınlatacak,
gerçek Ankara sevdalıları, neredesiniz? Sizi, yalnız sizi bekliyoruz
!!
Dünya Başkentlerinin önüne geçecek bir “master planı”
planı ve bu planın uygulamasını özlemekteyiz... Şimdi artık, her
insanın elinde, cebinde en ileri teknolojiye sahip telefonlar var.
Elektriksiz yerleşim yerimiz kalmadı şükür. Ankara, hak ettiği
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çağın yatırımlarını almaya başladıkça güzelleşmekte. Ankara’ nın
sinesinde dev gökdelenler göklere uzanmakta. Ulaşımda
Büyükşehir ve metropol Belediyelerinin metro dahil, Ankaray
dahil çok önemli kalıcı alt yapı yatırımlarıyla, hattâ
teleferikleriyle Ankara çağı yakalamaya gayret etmektedir.
Ankaraya hizmete sevdalı olan, içinde Seğmen ruhunu taşıyan
herkese binlerce teşekkür ediyoruz.
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32-Seğmen ve Ankara
Yemekleri
Ankara’ nın kendine özgü yemekleri bulunmaktadır.
Ankara seğmenleri her türlü yokluğa ve yoksulluğa
katlanmasını bildikleri gibi, yemeğin vakti gelince “damak zevki”
ni de iyi bilmektedirler. Enerji ve gıda deposu yemekler, Türk
mutfağının nişanesidir. Çorbasından tatlısına, börek ve
çöreklerinden et yemeklerine kadar Ankara yemekleri, önemli,
özelliği olan bir mutfak kültürünün ürünüdürler... İnsan
vücudunun sağlıklı olmasını temin ettiği gibi, bu yemekler
zindelik, çeviklik ve güç de vermektedir.
Seğmen yediğine, içtiğine dikkat eder.
Seğmen, haram yemez !
Seğmen, “bilmek, bulmak ve olmak” çizgisinden
ayrılmaz.
Düğün ve törenlerde Ankara mutfağının çorba ile
başlayıp tatlı ile son bulan bir yemek sırası vardır. Hiçbir yemek
sırasını şaşırmaz ve bir diğerinin önüne geçmez.
Sofraya önce seğmenbaşı veya büyükler oturur.
Büyükler yemeğe başlamadan küçükler başlayamaz. Küçükler
kaşık elinde bile olsa, öylece bekler, kalır... Eski Ankara mutfağı
evin en büyük kısmını meydana getirirdi. Bir tarafta ocak ve
tandır, bir tarafta kışlık erzakın muhafaza edildiği kiler
bulunurdu. Kiler genellikle iki katlı olurdu ve yukarı kısmına
"“üsandere"”denirdi. Mutfağın bir kenarına gelen odun kırılarak
istif edilirdi. Mutfağın bir köşesinde raflar dizilmişti. Yemekler
yere serilen sofralarda yenirdi. Önce büyükler otururdu sofraya,
152

sonra da ev halkı.

Ankara Yemekleri

1- Çorbalar
2- Et yermekleri
3- Pilavlar
4- Köfteler
5- Dolmalar
6- Börekler-çörekler
7- Yemekler
8- Hamur işi yemekler
9- Tatlılar-kompostalar-hoşaflar
10- Ekmekler
1- Çorbalar :
Aş çorbası,
Dutmaç : İnce ince kesilmiş hamurdan yapılan bir çeşit
çorba.
Keşkek Çorbası : Yarma tarhanadan yapılır. Sonradan
üzerine tatlı dökülür. Bu tatlı çorba genellikle çocuğun okula
başladığı zaman yapılırdı.
Miyane Çorbası : İnce tarhanadan yapılan bir çorba
olup süt ve şeker karıştırılarak tadlandırılırdı.
Tarhana Çorbası : Un ve yoğurt karıştırılarak yada
bunlara ek olarak domates, soğan, biber ve tuz konularak
yoğrulan ve ufak ufak bölünen parçalar güneşte kurutulduktan
sonra yapılan çorbanın, yalnız un ve yoğurtla yapılanına “ince
tarhana”, diğerine de “yarma tarhana” denir. Kuruduktan sonra
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torbalarda saklanan tarhana, çorba yapılacağı zaman kalburdan
elle ufalanarak elenir.
Toyga Çorbası : Diğer adı “Yoğurtlu düğün çorbası”
dır. Pirinç yada bulgur yoğurtla özenerek pişirilir. Üzerine
kızartılmış yağ gezdirilir. Mevsimi ise yalnız Ankara yöresinde
yetişen “tahrin” adlı ot, çorbanın üzerine serpilir.
2- Et Yemekleri
Ankara Tavası : Ankara’ nın geleneksel yemeklerinin
başında gelir. Etli pilav olarak da adlandırılır. Tava, etin “alt
çeyrek” denilen yanından yapılır. İçine biraz domates ve yağ
konularak pilavı pişirilir. Et ayrıca tavada pişirilerek pilavın
üzerine konulur. Daha sonra fırına verilir. Et iyice kızarıp yağı
pilava aktığı için bu tür pişirme de daha lezzetli olmaktadır.
Alabörtme : Külbastı- Kebap olarak Güdül/ Sorgun’ da
pişirilir.
Calla : İçine ekşi erik veya patlıcan katılarak pişirilen bol
soğanlı et yemeğidir ve Ayaş / Ortabereket’ de yapılır.
Çoban Kavurma : Kavulmuş etin yanına bol
maydanozlu soğan piyazı konularak yenilet et yemeğidir.
İlişkik : Et sucuğu ( Demirtaş / Ankara )
İrişkik : Et sucuğu ( Sirkeli / Çubuk )
İrişilik- İrişkik : Et sucuğu ( Ayaş )
Kapama : Bu da etli bir pilav yemeğidir. Yalnız pilavın
içinde nohut vardır. Tava’ nın tam ortasına “kapama küpeciği”
denilen bir küpeciğin içine tavada olduğu gibi et konur.
Küpeciğin ağzı pirincin içine gömülür. Küpeciğin üzerinde
bulunan ufak delik hamurla kapatılır. Hafif yanan ateş üzerine
konulur. Hamur düşünceye kadar pişirilir.
Orman Kebabı : Kuşbaşı etin kızartılmış patates, havuç
ve bezelye ile birlikte pişirildiği yemektir.
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Patlıcanlı Et : Haşlanan parça et, iri iri kızartılan
patlıcanların üzerine dizilir. Rendelenmiş bolca domates etin
üzerine dökülür. Sivri biber, yeterince yağ, su ve tuz katılarak
ağır ateşte pişirilir.
Sızgıç : Yazın kesilen koyun etleri kışın yenilmek üzere
tavalarda kurutulur. Teneke veya küplere basılarak saklanır.
Siyel : Etli patlıcan tavası
Siyer : Pirzola
3- Pilavlar
Bici : Ciğer kavurması ile karışık olarak yapılan pilav
(Güdül )
Bulgur Pilavı : Bulgur kaynatılarak yapılan pilav türü.
Oğmaç Aşı : Kusukus pilavı.
Pıt Pıt Pilavı : Bulgurun daha çok dövülmüş incesinden
yapılır, sulu olur.
4- Köfteler
Kadınbudu Köfte : Haşlanmış pirinç çiğ kıyma ile
karılır. İçine bol dereotu, tuz, karabiber katılır. Hazırlanan
köfteler yumurtaya batırılarak bol yağda kızartılır.
Mücirim Köftesi : Bu köftenin tavası da ayrıdır.
Tavanın içinde bir köfte büyüklüğünde dört ya da beş çukur
vardır. Köfte kıyması içine ayrıca ekmek ufalanır. Bolca
maydanoz konur. Bir Kg kıymaya yumurta kırılır. Tava’ nın
gözlerine konan yağda kızartılır.
Yumurtalı Köfte : Et, maydanoz, biber, un ve yumurta
ile yoğrulur ve kızartılır.
Tohma : Bulgur, karaciğer ve pirinçle yapılarak yağda
kızartılan köfte ( Beypazarı )
Tiritli Köfte : Etler dövülür, karılmış çemene konur.
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Ayrıca, içine un, biber, kimyon konularak yoğrulup kızartılır.
5- Dolmalar :
Efelek Dolması : Bahçelerde yetişen bir tür sebze olup,
toplanarak kaba yanları ayıklanır. Suda haşlanır. Yumurta ile
soğan kavrulur, içine bulgur konur ve açılan bitkinin arasına
konup dürülür. Tencereye dizilir ve pişirilir.
Mantı : Yaprak sarması
Şirden Dolması (Mumbar) : Şirden ayıklanır,
kalburdan süzülerek temizlenir. Rengi beyazlaştırılır. İçine soğan
çintilir. Biber ve baharat konularak iyice karılır. Biraz piştikten
sonra huni veya boru ile doldurulur, kesili ağızları dikilip yağda
kızartılır, daha sonra iplikleri kesilerek yenir.
Yalancı Dolma : Yapraklar bağda henüz daha taze iken
toplanır. İçine kuş üzümü, fıstık, mevsimi ise koruk konularak
pişirilir.
Yaprak Dolması : Salamur yaprağı bir gün evvel
ıslanır, iyice tuzu gitsin diye yıkanır. Bir kaba et konur, soğan
çırpılır. Ancak, maydanoz, azıcık nane veya dereotu, azıcık da
pirinç yıkanır. Tuzu ve biberi de konur. Ondan sonra,
temizlenmiş yaprağı encik encik iç koyarak sarılır. Üstüne basar,
su konur ve ocağa pişmeye verilir.
6- Börekler ve Çörekler :
Altüst Böreği : Açılan hamurdan dört tanesi yağlanarak
üst üste konur. Üzerine kavrulmuş kıyma konarak yine dört
hamur bunun üzerine serilir. Böylece on iki pazı tamamlanır.
Üzerine yumurta sürülerek fırına verilir.
Ay Böreği : Kol böreğinde olduğu gibi hamur açılır,
yağlanır ve küçük küçük pazılar halinde kesilir. İçine kıyma
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konulan bu pazılar ay biçiminde bürülür. Yine üzerine yumurta
sıvazlanarak fırına verilir.
Bohça Böreği : Hamur yumurta ile yoğrulur, açılır ve
yağlanıp dürülür. Tekrar açılır, açılan hamur dört köşe kesilir.
Uçları toplanarak tavaya salınır.
Entekke Böreği : Mayalı hamur yoğrulur. Ufak pazılar
içine kıyma konur ya da hamur boş olarak kapatılır. Sonra
yağda kızartılır.
Gömme : Kızgın tuğla veya saç üzerinde pişirilmiş içi
kıymalı, soğanlı böreğimsi ekmek, poğaça.
Homman : Çokça değirmenlerde pişirilerek yenilen kül
çöreği.
Kaha : Yufkaları birbirine sarmak suretiyle yapılan bir
çeşit tava böreği.
Kol Böreği : Hamur karılır, ersiranla kesilir, pazıları
oklavayla açılır, yağlanır, katlanır, katlanırken her kat ayrıca
yağlanır. Tekrar açılır. Kavrulmuş kıyma, açılan hamurun
kenarına dökülür ve hamur tekrar dürülür. Yağlanmış siniye
yerleştirilir. Parmak uzunluğunda kesilir ve üzeri yumurta ile
sıvazlanır, fırına verilir.
Papaç : Bir çeşit tuzsuz veya mayasız çörek, kül çöreği,
gömme.
Pazar Böreği : İki pazıya bir yumurta kırılır. Hamurun
biri kalınca, üste gelecek olanı daha ince açılır. Kavrulmuş kıyma
yumurta ile yoğrulur ve hamurun arasına konularak bohça gibi
dürülür. Kenarları iyice bitiştirilerek parça parça kesilir ve yağda
kızartılır.
Yalkı : Yağsız çörek.
7- Yemekler :
Carcıran : Pekmez su ile karıştırılıp üzerine yufka
ekmeği konularak pişirilen bir tür yemek.
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Bici Aşı : Asma yaprakları ile bulgur veya pirinçten
yapılan bir çeşit yemek.
Cılbır : Yoğurtlu yumurta yemeği.
Çırpma : Suda pişmiş yumurtanın üzerine soğan
çırpılarak yapılan bir tür yemek.
Göçe : Bulgur haşlaması.
Göter : Pekmez, yağ, un karıştırılıp yapılan bir tür
yemek.
Kaile : Bir çeşit şalgam yemeği, kapuska, domates
salçası.
Keşkek Yemeği : Buğday döğmesi,
Ocak aşı : Buğday iyice döğülür ve yıkanır. Kızgın suda
kaynatılır. İyice pişen buğdayların içerisine nohut, fasulye katılır.
Suyu azalmaya başladığında ateşten indirilir. Tuz katılarak yenir.
Köremez : Çiğ sütle yoğurt karıştırılarak pişirilmeden
yapılan yemek.
Mıhlama : Soğanlı, pastırmalı yumurta.
Omaç : Peynirle ekmeği veya yoğurt, pekmez ve ekmek
karıştırılarak yapılan bir tür yemek.
Papara : İri iri doğranan soğan kıyma ile kavrulur.
Üzerine yumurta kırılır. Bir avuç küp peyniri konur. Biraz biber
ve tuz eklenerek ekmeğin arasına konularak yenir.
Saz : Kavrulmuş unun içine sirke, soğan ve et konularak
pişirilen yemek.
Tamtak Tiridi : Bu yemeğe Uluk kadın veya beceriksiz
kadın yemeği de denir. Bayat ekmekler bir tepsi içine dizilir.
Üzerine bol çemenli et suyu ve kıyma dökülerek yenir.
Topaç : Et, bulgur ve soğanı bir arada karıştırıp taş
sokuda döğdükten sonra ateşte pişirilen bir tür yemek.
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8- Hamur İşi Yemekler :
Bazlama : Hamur geceden yoğrulur. İçine maya konur.
Hamur teknesinde iyice yoğrulduktan sonra üzeri örtülür ve en
üste hamurun taşmaması için ağırca bir taş konur. Mayası gelen
hamur ersiranla ufak ufak kesilir. Unlanmış pazılar bazlama
tahtası üzerinde diğer ele atılarak şekillendirilir. Saç üzerinde
pişirilir.
Cızlama :Mayalı hamurdan yapılır. Hamur ince ince
açılır ve saç üzerinde pişirilir. Saçın ortası kalkık ve kenarları
yayvandır. Saç, ocağın üzerine konur, yağlanır ve cızlama hafif
ateşte pişirilir.
Gözleme : Hamur açılır, yağlanır, dürülür. Bir kez daha
yağlandıktan sonra bikleğece geçirilerek yağlı kısmı saça serilir.
O yüzü pişene kadar üst kısmı yağlanır ve bikleğeçle çevrilir.
Nevzime : Hamur açılmadan yağlanmış tepsi üzerine
konur ve parmakla basılarak yerleştirilir. Tepsiye yayılır, üstü
yağlanarak fırında pişirilir.
Öllüğün körü : Hamur açılır, bükülür. İnce ince erişte
gibi kesilir. Bir tencerede kaynatılır. Kevgirde süzülür. Altına ya
kavrulmuş kıyma, peynir ya da ceviz konur ve bir tepsiye
dökülür. Pişirildikten sonra üzeri yağlanarak yenir.
Su Böreği : Suböreğine Cimcik, Mantı da denir.
Hamuru bürmek anlamına gelen bu yemek de hamura yumurta
kırılıp yoğrulur. İnce ince açılır. Ufak pazılar halinde kesilir. İçine
birer parça kıyma konur. Hamurun dört ucu birleştirilerek
dürülür, kaynayan suya salınır. İyice kaynayan hamurlar
kevgirle tepsiye alınır. Üzerine kızartılmış salçalı yağ
Sarmısaklı yoğurt dökülür, sumak otu ekilerek yenir.
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9- Tatlılar-Kompostolar ve Hoşaflar :
Ayva Boranısı : Ayva kompostosu.
Bırtlak : Bir çeşit lokma tatlısı.
Datlaş : Aşure
Ekir : Kaymak kızartması.
Höşmerim : Yarım kilo una sütle birlikte bir kilo kıyma
konur. Önce kaymak bir tabak içinde ezilir. İçine biraz tuz atılır.
Unla iyice karılır. Bu hamura tavada kızgın yağ dökülür ve
kaynamaya bırakılır, kaynadıkça kızarır. Bu karıştırma işi
hamurun suyu çekilinceye kadar sürer. Tava hafifçe sallanır. Bu
sallantıda hamur da sallanırsa pişmiş demektir. Hamur sahana
alınır. Ağzı kapaklı sahan hafif ateşe konulur. Daha sonra
soğumaya bırakılır. Üzerine bolca toz şeker veya bal konularak
yenir.
Kabak Tatlısı : Kabak iyice silindikten sonra, bir
yanından delik açılır. İçindeki çekirdeği temizlenir, içerisine
pekmez, şeker konur. Yanmış fırına akşamdan konur, sabaha
kadar fırının o kızgınlığı ile kendi kendine pişer.
Karga Beyni : Koyun yoğurdu üzerine bolca şeker
dökülerek karıştırılır ya da yoğurtla pekmez karıştırılır.
Kar Helvası : Kış günleri pekmez içine temiz, yeni
yağmış kardan konur. Karılır ve sıcak odada buz gibi yenir.
Kaygana : Beş, altı yumurta unla çarpılır ve kızarmış
yağ ile bulamaç yapılarak pişirilir. Üzerine şeker dökülerek yenir.
Köyter : Üzüm pestili.
Perçem : Cevizli yufka tatlısı.
Saraylı : Hamur ince açılır. Bohça yapılarak yağda
kızartılır. Kabaran hamurlar hemen şekerli suya atılır.
Tiltil Helvası : Pişmaniye.
Tufahiye : Elma kompostosu.
Zerdali Boranısı : Yaş taze meyve kompostosu.
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Zerdali Hoşafı : Zerdali kurusundan yapılır.
10- Ekmekler :
Bazlamacın : Bir gün akşamdan maya tutulur. Sabah
un elekten elenir. Tekneye koyduktan sonra mayası da tekneye
konur ve su ile karılır, yuğrulur. Daha sonra birkaç kere suyu
alınır. Teknenin üzeri örtülerek hamurun gelmesi beklenir.
Hamur geldikten sonra ocak yakılır ve ocağa konur. Tekneyi de
buraya getirdikten sonra maya tutulur. Bu mayalar daire
şeklinde yassılaştırıldıktan sonra ocaktaki saçın üzerine konur.
Altı pişirildikten sonra üstü çevrilir. Altı ve üstü piştikten sonra
saçın üzerinden alınır. Mendilin üzerine konur, soğuduktan
sonra yenir.
Bezetleme : Yufka ekmeği.
Bezdirme : Bazlama.
Gizleme : Suluca tutulmuş buğday, arpa ve darı unu
hamurdan yapılıp, saç üzerinde pişirilen kalınca yufka ekmeği.
Çepit : Yufkadan yapılmış kalın saç ekmeği.
5- Dolmalar:
Efelek dolması: Bahçelerde yetişen bir tür sebze olup,
toplanarak kaba yanları haşlanır. Bol yumurta içi çintilir.
Yumurta ile soğan kavrulur, içine bulgur konur ve açılan bitkinin
arasına konup dürülür. Tencereye dizilir ve pişirilir. (Ankara)
Mantı: Yaprak sarması (Ankara)
Şirden dolması (mumbar): Şirden ayıklanır, kalburdan
süzülerek temizlenir. Rengi beyazlaştırılır. İçine soğan çintilir.
Biber baharat konularak iyice karılır. Biraz piştikten sonra huni
veya boru ile doldurulur, kesili ağızları dikilip yağda kızartılarak
sonra iplikleri kesilerek yenir (Ankara)
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Yalancı dolma: Yapraklar henüz daha taze iken toplanır, içine
kuş üzümü, fıstık, mevsimi ise koruk konularak pişirilir. (Ankara)
Yaprak dolması: Salamur yaprağı bir gün evvel ıslanır, iyice
(tuzu gitsin diye) yıkanır. Bir kaba et konur, soğan çırpılır, ancak
maydanoz azıcık nane dereotu, azıcık nane da pirinç yıkanır,
tuzunu, biberini de koyup iyice halledilir, ondan sonra
temizlenmiş yaprağı encik encik iç koyarak sarılır. Üstüne basar,
su konur, ocağa pişmeye verilir (Beypazarı)
6- Börekler- çörekler:
Altüst böreği: Açılan hamurdan dört tanesi yağlanarak üst
üste konur. Üzerine kıyma konularak yine dört hamur bunun
üzerine serilir. Böylece on iki pazı tamamlanır. Üzerine yumurta
sürülerek fırına verilir. (Ankara)
Av böreği: Kol böreğinde olduğu gibi hamur açılır, yağlanır,
küçük küçük pazılar halinde kesilir.
İçine kıyma koyulan uçları toplanarak tavaya salınır (Ankara)
Bohça böreği: hamur, yumurta ile yoğrulur, açılır ve yağlanıp
dürülür. Tekrar açılır, açılan hamur dört köşe kesilir. Uçları
toplanarak tavaya sarılır (Ankara)
Entekke böreği: Mayalı hamur yoğrulur. Ufak pazılar içine
kıyma konur ya da hamur boş olarak kapatılır. Sonra yağda
kızartılır. (Ankara)
Gömme: Kızgın tuğla veya saç üzerinde pişirilmiş içi kıymalı,
soğanlı böreğimsi ekmek (Beypazarı), Poğaça (Nallıhan).
(Akdoğan kızılcıhamam)
Kaha: Yufkaları birbirine sarmak suretiyle yapılan bir çeşit tava
böreği (Kalecik)
Kol böreği: Hamur karılır, ersiranla kesilir, pazıları oklavayla
açılır, yağlanır, katlanır katlanırken her kat ayrıca yağlanır.
Tekrar açılır, kavrulmuş açılan hamurun kenarına dökülür ve
hamur tekrar dürülür. Yağlanmış siniye yerleştirilir. Parmak
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uzunluğunda kesilir ve üzeri yumurta ile sıvazlanır, fırına verilir.
(Ankara)
Papaç: Bir çeşit tuzsuz veya mayasız çörek, kül çöreği, gömme.
(Keskin)
Pazar böreği: İki pazıya bir yumurta kırılır. Hamurun biri
kalınca, üste gelecek olanı daha ince açılır. Kavrulmuş kıyma
yumurta ile yoğrulur ve hamurun arasına konularak bohça gibi
dürülür. Kenarı iyice bitiştirilerek parça parça kesilir yağda
kızartılır. (Ankara)
Yalkı: Yağsız çörek (Kozalan-Beypazarı)
7- Yemekler:
Carcıran: Pekmez ile su karıştırılıp üzerine yufka konularak
pişirilen bir tür yemek (Büyükafşar-Ankara)
Bici aşı: Asma yaprakları ile bulgur veya pirinçten yapılan bir
çeşit yemek (Beypazarı)
Cılbır: Yoğurtla yumurta yemeği (Güdül)
Çırpma: Suda pişmiş yumurtanın üzerine soğan çırpılarak
yapılan bir tür yemek (Güdül)
Göçe: Bulgur haşlaması (Beypazarı)
Göter: Pekmez, yağ, un karıştırılıp yapılan bir tür yemek
(Ankara)
Kalle: Bir çeşit şalgam yemeği (Gölcü Köyü- Kızılcahamam)
Kapuska (Kalecik), Domates salçası (Kalecik)
Keşkek yemeği: Buğday dövmesi (Nallıhan), Ocak aşı (Güdül):
Buğday iyice dövülür ve yıkanır, kızgın suda kaynatılır iyice şişen
buğdayların içerisine nohut, fasulye katılır. Suyu ezilmeye
başladığında ateşten indirilir. Tız katılarak yenir. (Ankara)
Köremez: Çiğ sütle karıştırılarak pişirmeden yapılan yemek.
(Karahoca K- Haymana/Üçem K. Balâ)
Mıhlama: Soğanlı Pastırmalı yumurta. (Pazar K. Kızılcahamam)
Omaç: Peynirli ekmeği veya yoğurtlu pekmez ve ekmeği
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karıştırılarak yapılan bir türlü yemek (Kılaçlar K-Ankara)
Papara: İri iri doğranan soğan kıyma ile kavrulur. Üzerine
yumurta kırılır. Bir avuç küp peyniri konur. Biraz biber ve tuz
eklenerek ekmeğin arasına konularak yenilir. (Ankara)
Saz: Kavrulmuş unun içine sirke, soğan ve et konularak pişirilen
yemek (Başköy- Ankara)
Tatmak Tiridi: Uluk kadın beceriksiz kadın yemeği de denilir.
Bayat ekmekler bir tepsi içine dizilir. Üzerine bol çemenli et suyu
ve kıyma dökülerek yenilir. (Ankara)
Topaç: Et, bulgur ve soğanı bir arada karıştırıp taş sokuda
döğdükten sonra ateşte pişirilen bir tür yemek (Balâ)
8- Hamur işi yemekler:
Bazlama: Hamur geceden yoğrulur içine maya konulur. Hamur
teknesinde iyici yoğrulduktan sonra üzeri örtülür ve en üste
hamurun taşmaması için ağırca bir taş konulur. Mayası gelen
hamur ersiranla ufak ufak kesilir. Unlanmış pazılar bazlama
tahtası üzerinde diğer ele atılarak şekillendirilir. Saç üzerinde
pişiirilir.
Cızlama: mayalı hamurdan yapılır. Hamur ince ince açılır ve saç
üzerinde pişirilir. Saçın ortası kalkık ve kenarları yayvandır. Saç,
ocağın üzerine konur, yağlanır ve cızlama hafif ateşte pişiirilir.
(Ankara)
Gözleme: Hamur açılır, yağlanır, dürülür. Bir kez daha
yağlandıktan sonra bikleğeçe geçirilerek yağlı kısım saça serilir.
O yüzü pişene kadar üst kısmı yağlanır ve bikleğeçle
çevrilir.(Ankara)
Nevsime: Hamur açılmadan yağlanmış tepsi üzerine konur ve
parmakla basılarak yerleştiriler. Tepsiye yayılır, üstü yağlanarak
fırında pişirilir. (Ankara)
Öllüğün körü: Hamur açılır, bükülür. İnce ince erişte gibi
kesilir. Bir tencerede kaynatılır. Kevgirde süzülür. Altına ya
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kavrulmuş kıyma, peynir ya de ceviz konur ve tepsiye dökülür.
Pişirildikten sonra üzeri yağlanarak yenir. (Ankara)
Su böreği: Suböreği (Güdül), Cimcik (Beypazarı), Mantı
(Ankara)
Hamuru bürmek anlamına gelen bu yemekte hamura yumurta
kırılıp yoğrulur. İnce ince açılır. Ufak pazılar halinde kesilir. İçine
birer parça kıyma konur. Hamurun dört ucu birlleştirilerek
dürülür, kaynayan suya salınır. İyice kaynayan hamurlar
kevgirle tepsiye alınır. Üzerine kızartılmış salçalı yağ gezdirilir.
Sarımsaklı yoğurt dökülür, sumak otu ekilerek yenir. (Ankara)
9- Tatlılar- Kompostolar-Hoşaflar:
Ayva boranışı: Ayva kompostusu (Ankara)
Bırtlak: Bir çeşit lokma tatlısı (Güdül)
Datlaş: Aşuure (Ayaş)
Ekir: Kaymak kızarması (Ankara)
Höşmerim: Yarım kile una sütle bir kilo kaymak konur. Önce
kaymak bir tabak içinde ezilir. İçine biraz tuz atılır. Unla iyice
karılır. Bu hamur tavada kızgın yağ dökülür ve kaynamaya
bırakılır, kaynadıkça kızarır, bu karıştırma işi hamurun suyu
çekilinceye kadar sürer. Tava hafifçe sallanır. Bu sallantıda
hamurda sallanırsa pişmiş demektir. Hamur sahana alınır. Ağzı
kapaklı sahan hafif ateşe konulur. Daha sonra soğumaya
bırakılır. Üzerine bolca şeker veya bal konularak yenir.
Kabak tatlısı: Kabak iyice silindikten sonra bir yanından delik
açılır. İçindeki çekirdeği temizlenir içerisine pekmez, şeker
konur, yanmış fırına akşamdan konur sabaha kadar fırının o
kızgınlı ile kendi kendine pişer. (Arkaçta Köyü- Nallıhan)
Karga beyni: Koyun yoğurdu üzerine bolca şeker dökülerek
karıştırılır ya da yoğurtla pekmez karıştırılır (Ankara)
Kar helvası: Kış günleri pekmez içine temiz, yeni yağmış
kardan konulur. Karılır ve sıcak odada buz gibi yenir. (Ankara)
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Kaygana: Beş altı yumurta unla çırpılır ve kızarmış yağ ile
bulamaç yapılarak pişirilir. Üzerine şeker dökülerek yenir.
Köyter: üzüm pestili (Şabanözü-Polatlı)
Omaç helva: (Bahşılı-Keskin)
Perçem: Cevizli yufka tatlısı (Beypazarı)
Saraylı: Hamur ince açır. Bohça yapılarak yağda kızartılır.
Kabaran hamurlar hemen şekerli suya atılır. (Ankara)
Titil helvası: Pişmaniye (Ankara)
Tufahiye: Elma kompostosu
Zerdali boranışı: Yaş taze meyve kompostusu (Ankara)
Zerdali hoşavı: Zerdali kurusundan yapılır (Ankara)
10- Ekmekler
Bazlamacın: Bir gün akşamdan maya tutulur. Sabah un
elekten elenir. Tekneye koyduktan sonra mayası da tekneye
konur ve su ile karılır, yoğrulur. Daha sonra birkaç kere suyu
alınır. Teknenin üzeri örtülerek hamurun gelmesi beklenir.
Hamur geldikten sonra ocak yakılır ve ocağa konur. Tekneyi de
buraya getirdikten sonra maya tutulur. Bu mayalar daire
şeklinde üzerinden alınır. Mendilin üzerine konur, soğuduktan
sonra yenir (Beypazarı)
Bezetleme: Yufka ekmeği (Kızılcahamam)
Bezdirme: Bazlama (Ankara)
Gizleme: Suluca tutulmuş buğday, arpa ve darı unu hamurdan
yapılıp, saç üzerinde pişirilen kalınca yufka ekmeği.
(Kızılcahamam )
Çerpit: Yufkadan yapılmış kalın saç ekmeği (Balâ)
Ebem ekmeği: Eski Ankara’da ekmek yapan fırınlar pek azdı.
Her ev genellikle evinin ekmeğini kendi yapardı. Ancak zengin
olanlar ekmeğini fırından hazır alırdı. Ev ekmeğini pişiren özel ev
fırınları vardı. Bu fırınlar her mahallede bir iki evde bulunurdu.
Ekmek yapacak olan kadın bir iki gün önce fırın sahibi
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kandından sıra alırdı. Günü gelen kadın akşamdan hamur
teknesinde hamuru yoğururdu.hamur yoğurma işi kuvvet ve
sabır isteyen bir işti. Hamurun içine atıp mayasını atıp
yoğurduktan sonra üzeri temiz bir örtü ile örtülür ve hamur
kabarıp taşmasın diye de bunun üzerine ağırca bir taş konurdu.
Sabah erkenden eşeğe yakacak odun, hamur tahtası ve diğer
malzeme konur, hamur teknesi de omuza alınıp fırına gidilirdi.
Fırın evinde mahallenin diğer komşuları vardır. Birbirine yardım
ederek ekmekler yapılır, pişirilirdi. Pişen ekmekler tekrar
temizlenmiş tekneye doldurulur ve tekrar eşeğe yüklenerek eve
gelinirdi. Bu ekme en azından on-onbeş gün yenirdi. (AnkaraElmadağ)
Göbü: Bazlamaç, saç pidesi (Çiftlik Köyü-Kalecik)
Kabalı: Tandır saç üzerinde yapılan mayalı ekmek, bazlama.
(Balâ)
Kartalaç: Yufka ekmeği. (Haymana-Beypazarı)
Kömbe: Kilden pişirilen mayasız ekmek ya da benzer şeyler
(Ankara)
Kete: Yassı, içi kıkırdaklı ekmek. Kıkırdak kuyruk yağının
eritilmesinden arta kalan kısımdır. Bu ekmek genellikle sabah
kahvaltısında yenilir. (Ankara-Elmadağ)
Saçkıran: Sacda pişirilen yufka ekmeği (Karahoca KöyüHaymana)
Şerit: Yufka (Beypazarı)
Şaplak: Bazlamaç, saç ekmeği (Gölcü Köyü-Haymana)
Şipleme: Bazlama (Şabanözü K-Ankara)
Yarımca: Peynirli ya da kıymalı pide (Beypazarı)
Koyutmaç: Ağustosa kadar ve sığır sütünden yapılan tatlı
yoğurt (Ankara)
Kölenmez: Pekmez katılmamış yoğurt (Beypazarı)
Közlemek: Pirzola pişirmek (Ayaş)
Lokaç olmak:Yemeğin katılaşarak yenmez duruma gelmesi
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(Emirler K-Balâ)
Mezelemek: Hamur pezisi (Kesrahüyük K. Kalecik-Ankara)
Öğün: Yemek zamanı (Ankara-Elmedağ)
Pazı: Hamur topağı (Güdül)
Pişinti: Yemek toprağı (Güdül)
Saçağı: Ekmek pişirilirken yakılan saman irisi ya da gübresi
karıştırılmış iri (Faraşlar K- Kalecik)
Sakçı: Ekmek pişirilirken yakılan saman irisi ya da davar
gübresi karıştırılmış iri saman (Karahoca K. K. Hamam- Emirler
K. Balâ, Güdül-Ayaş-Ankara)
Sayacak: Sayacağı (Ahırlı-Ankara)
Sokum: Lokma (Ahıl K. Keskin)
Söykelemek: Ekmek, et gibi şeylerin yüzü piştiği halde içlerini
pişmemesi (Ateş tavsız olduğundan ekmek söykeledi) (Nallıhan)
Susak: Yufka ekmeği ile alınan bir lokma yemek (KoyunbabaKalecik-Ankara)
Sümtük: Pisboğaz, her gördüğü şeyde gözü kalan (Çalış
K.Hamam)
Sündük: Pisboğaz, her gördüğü şeyde gözü kalan (Çalış
K.Hamam)
Sakçı: (Şereflikoçhisar )
Şavakkal: Kıvama gelmiş şeker (Şavakkal haline gelmemiş
şekerden keten helvası yapılmaz) (Beypazarı)
Şıptanlı: Pekmez tortusu (Şabanözü-Polatlı)
Taha: Kapaksız dolap (Şereflikoçhisar-Bezirhane-Balâ-Ankara)
Taka: Duvardan açılmış kapaksız küçük dolap, hücre (EmirlerBalâ)
Uyun: Bir lokma miktarı, bir sokum. (Şabanözü-Polatlı)
Yalbuğan: obur, açgözlü (Çalış -Haymana)
Yiyinti: Yemek (Ankara)
Yumalamak: Lokmayı ağzında çiğnemeden çevirip yutmak
(Ortabereket-Ankara)
168

Yuntu: Bulaşık suyu (Buğralar K. Kızılcahamam)
Mutfak Malzemeleri:
Aşhane: Mutfak (Ankara)
Avşene: Mutfak (Ankara)
Bağa: (İki kupalı bir çeşit kahve tepsisi (Ankara)
Bandi: Küçük testi (Ayaş)
Bardak: Toprak testi (Şıhlar Ankara)
Beden: Bakır sahan (Dastarlı-Ayaş-Ortabereket- Ankara)
Bodiç: Küçük testi, ufak güğüm (Ankara)
Bondi: Küçük testi (Ankara)
Bondu: Küçük testi (Kılıçlar K. Ankara)
Botça: Küçük testi (Afşar K. Ankara)
Bödene: Küçük toprak testi (Ayaş)
Bulgulu: Toprak testi (Polatlı)
Caba: Toprak tencere (Kalecik)
Cağ: Deri ve bezden yapılan büyük torba (Güdül)
Çatura: Ağaçtan yapılmış su testisi (Ankara)
Çente: Çinko sahan ve tas kapağı (Ankara)
İlingir: Pekmez çamurundan yapılmış üzüm sirkesi ‘İlingire
tuz katılırsa şarap olur. (Güdül)
Kestirme: Pekmez yapılacak şıraya toprak koymak (Ankara)
Keyveni: Güzel yemek pişiren usta aşçı (Ankara)
Kim Bıçağı: et bıçağı (Sofular K. Ankara)
Kıta Gitmek: Ölü çıkan eve komşuların ekmekle gitmesi (Bacı
K. Polatlı)
Kıyman: Pastırma çemeni (Çubuk)
Kişe: Ölü çıkan eve komşuların gönderdikleri yemek (Ankara)
Kotarkak: Bir kaptan diğer bir kaba yemek boşaltmak, yemeği
kaplara dağıtmak.(Kayaş, Dereşeyh K. Ravlı-Çubuk-Ankara)
Ocağa yakın yerde çuvalla un, yarma, erişte, bulgur, tarhana,
fasulye, keşke ayrı ayrı torbalara dizilir.
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Kungulu: Küçük testi. (Türkşerefli K. Haymana)
Külle: Tandırın hava deliği (Ahırlı K. Ankara)
Küpeli: Kulpu kazan (Keskin-Büyükafşar-Balâ)
Mengil: Küp (Karahoca K. Haymana)
Miren: Küçük testi (Ankara)
Müsandere: Kilerin yukarı kısmı. Buraya olmamış sert (dirlek)
kavun konur. Armut, üvez, asılır. Kuru soğan, patates serilir. Bir
yana da kışlık pastırma ve sucuk hevenk olarak asılır. (Ankara)
Kilerin alt kısmında ise pekmez, turşu, sızgıç, etlik küpleri dizilir.
Mutfağın bir yanına kağnılarla gelen odun yığılır.
Kil, tuz dövülerek torbalara konur.
Öbeze: Ekmek yaparken tandırın çevresine konulan konik ya da
paralel yüz biçiminde ve tandırın yanmasında yardımcı
topraktan yapılmış bir aygıt. (Ortabereket -Güdül-Ayaş)
Seğen: Raf (Elmalı K. Kızılcahamam)
Senek: Topraktan yapılan su testisi (Ankara)
Senek: Çam ağacından yapılan su testisi (Çanıllı K. Büyükafşar
K. Haymana-Şabanözü-K. Faraşlı K. Kapullu K. Çağak)
Sergen: Tavanlara yakın konular raf (Ankara)
Serken: Tavanlara yakın konular raf (Şabanözü-Polatlı)
Tahar: Ağzı geniş kulpsuz küp (Üçem-Balâ)
Tazar: evlerde testi konulan yer, testilik (Pazar K.
Kızılcıhamam)
Terek: Raf (Ankara)
Tıngır: Tepsi (Ankara)
Toktoku: Sürahi biçiminde kulpsuz küçük su testisi
(Ortabereket K. Ayaş)
Uğra: Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için
kullanılan kalın un (Ankara)
Unra: Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için
kullanılan kalın un (Ortabereket K. Ayaş)
Yangı: Kulplu küçük küp (Osmanköy- Nallıhan)
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Ufak küpeciklere türlü reçeller kaynatılır dizilir. Mutfağın diğer
bir yanında raflar dizilmiştir. Bunların üzerinde işlemeli beyaz alt
ve üst örtüler örtülür.
Tandır: Ufak fırın (Ankara-Elmadağ)
Bükleç: Saç üzerinde pişirilecek yufkayı evirip çevirmek için
kullanılan tahtadan aygıt (Kalecik-Ankara)
Çamçak: Ağaçtan yapılmış su kabı (Ankara)
Çapçak: Tahta maşrapa (Keskin)
Çekkel: Küçük nacak (Şereflikoçhisar-Emirler K-Balâ)
Çomça: Büyük ağaç kepçe (Ankara)
Çomça: Kırlarda, pınarlarda su içmek için çamdan oyulmuş
saplı su kabı, çömçe, şapşak, susak (Gürcü K-Pazar K.
Kızılcahamam)
Çomçak: Tahtadan yapılmış su kabı (Başköy-Çamllı-AyaşAnkara)
Cömcü: Toprak ibrik (Ankara)
Çömçe: ağaç kepçe (Üçem-Balâ)
Çömçek: Ağaçtan oyularak yapılan su kabı, Çömçe (Ankara)
Eğri: Bıçak (Ankara)
Eğseren: Tekne kıyısına ve dibine yapışan hamuru kazımak için
kullanılan aygıt (Kalecik- Elmadağ-Ersiran)
Engel: Küçük bıçak (Şabanözü-Polatlı)
Ersin: hamur teknesini kazımaya yarayan geniş ağızlı demir bir
aygıt (Büyükafşar-Ankara)
Eyseran: Tekne kıyısına ve dibine yapışan hamuru kazımak için
kullanılan aygıt (Şıhlar K. Kızılcahamam-Elmadağ)
Eyseren: Tekne kıyısına ve dibine yapışan hamuru kazımak için
kullanılan aygıt (Ankara)
İliştir: Kevgir (Keskin-Ağeli K. Keskin- Ankara)
İsiran: Tekne kıyısına ve dibine yapışan hamuru kazımak için
kullanılan aygıt (Ankara)
İysiran: Tekne kıyısına ve dibine yapışan hamuru kazımak için
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kullanılan aygıt (Ankara)
Kaşıkla: Kaşık sepeti (Kınık K. Böşköy- Bacıköy-Polatlı-Ankara)
Kazıyacak: Hamur kesmek ya da tekne kıyısına sıvışan hamur
parçalarını kazımak için kullanılan ucu yassı ve keskin bir aygıt
(Alan K. Nallıhan)
Maral: yoğurt biriktirmeye yarar ağaçtan yapma silindir
biçiminde kap (Başköy-Ankara)
Mengel: Bakraç, helke (Ankara)
Oklaç: Oklava (Ankara)
Oklağaç: Oklava (Ankara-Elmadağ)
Pişirgeç: Saç üzerinde pişirilecek yufkayı evirip çevirmek için
kullanılan tahtadan aygıt (Ankara)
Pislaç: Saç üzerinde pişirilecek yufkayı evirip çevirmek için
kullanılan tahtadan aygıt (Nallıhan)
Selek: Çamdan oyulmuş iki kulpu su kabı (Ayaş)
Sitil: Çoğunlukla bakırdan yapılan ve içerisine su, süt, yoğurt
gibi maddeler konulan kova biçimine kulplu büyük kap
(Haymana-Nallıhan-Kalecik)
Songurcuk: Bakraç (Yaraşlı-Haymana)
Susak: Ağaç maşrapa (Ankara)
Şapşak: Bakır, teneke, çini, çinko gibi maddelerden yapılmış su
kabı, maşrapa (Ankara)
Uflak: Büyük mutfak bıçağı (Beyobası K. Ankara)
Üzlük: İçine yağ yoğurt gibi şeyler konulan küçük toprak
çömlek (Balâ)
Yatık: bir kısmı bilinen testi biçiminde, fakat dışı düz ve köşeli
olarak tek kulplu ve emzikli, bir kısmı da matara biçimine
yuvarlak olup, genellikle iki emzikli olmak üzere çam veya ardıç
ağaçlarından yapılan ve elde, omuzda kolayca taşınabilen su
kabı (Keskin-Ankara)
Yedek: İbrik güğüm (Beypazarı-Peçenek- K.Ankara)
Yunak: içinde bir şey yıkanan kap (Ankara)
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Diğer Mutfak Malzemeleri:
Boduç: Fıçı (Şabanözü-Polatlı)
Boğ: Sofra bezi, ekmek bohçası (Beydili Köyü Nallıhan)
Cınar: Büyük gözlü kalbur gözler (Elmadağ-Kızılcahamam)
Cineger: İri gözlü kalbur (Ayaş-Ağılcık K-Çubuk-Ankara-ÇineğirElmadağ)
Çalpak: Büyük yayık. (Gürcü K. Kızılcahamam)
Çatalça: Bazlama ekmeği pişirmek için kullanılan bir sacayağı
(Güdül-Taşpınar- K. Ankara)
Çepe: Turşu ve özellikle üzüm turşusu için kullanılan bir çeşit
sacayağı (Keskin)
Çiner: İri gözlü kalbur (Kayaş-Ankara)
Çompak: Yayık kolu, bişeği (Başköy-Ankara)
Dibelek: Sarımsak dövmek için kullanılan tahta havan
(Beypazarı)
Dövce: Havan (Ankara)
Döveç: Ağaçtan yapılan havan eli (Ayaş-Nallıhan-ElmadağKızılcahamam-Fraşlı K. Kalecik- Başköy-Ankara)
Ersin: Ateş küreği (Kırıkkale-Elmadağ)
Gırık: Fırıncı küreği (Ankara)
Hecirget: Tandırda yemek yapmak için tencerelerin
konulmasına yarayan türlü biçimde ve büyük saç ayağına
benzeyen demir aygıt.
Tedirgeç: Tandırda kullanılan sacayağı (Çandı- K. Kalecik)
Hevi: Sofra bezi (Elmalı K. Kızılcahamam)
Hotun: Aaçtan oyma yayık (Ankara)
İtege: Hamur açarken yere yayılan bez ya da deriden yapılmış
yaygı (Ayaş)
Kavata: Topraktan yapılmış kahve tavası (Atça K. Nallıhan)
Kendirik: Hamur tahtasının altına konulan pösteki (Oymaağaç
K-Baypazarı)
Kendürük: Hamur tahtasının altına konulan pösteki (Gülcü K.
173

Kızılcahamam)
Köse: Ateş çekmeye yarayan kürek ya da çatal biçiminde aygıt
(Kalecik- Elmadağ)
Perduç: Fırın temizlemeye yarayan bez (Ayaş-Ankara)
Sarat: Büyük delikli kalbur (Polatlı- Serik K. Beypazarı)
Sitil: Bakırdan yapılmış saplı şekerlik (Ankara)
Soku: Havan, dibek (Dağhalil K. Faraşlı K. Kızılcahamam)
Sünge: Fırının kızgın küllerini süpürmek için kullanılan ucuna
paçavra bağlanmış sırık (Peçenek K. Kızılcahamam- Elmadağ)
Sürgüç: Bulaşık bezi ( Elmalı- Kızılcahamam- Elmadağ)
Süzek: Ağaçtan oyulmuş ağzına tülbent konulmuş süt süzgeci
(Pazar K. Kızılcahamam- Elmadağ)
Şapşak: Havan eli (Büyükafşar-Ankara)
Tunç: Büyük süt tavası (Ravlı K. Çubuk)
Turfan: Küp biçiminde olan yayık (Şabanözü-Polatlı-ÜçemBala- Beypazarı- Ayaş- Kayaş - Ankara- Elmadağ
Turfan: Tulumda veya testi biçiminde topraktan yapılmış yayık
(Kalecik- Kızılcahamam)
Tuluk: Yayık testi, peynir küp, yoğurt çömleği yerinde
kullanılan tulum (Beypazarı- Bükeler K. Kızılcahamam)
Tutak: Sıcak bir kabı tutmak için birbirine bağlı iki bezden
oluşan bez aygıt (Gürcü- K. Kızılcahamam )
Yaslaaç:Üzerinde hamur açılan yassı ve yuvarlak tahta, hamur
tahtası (Güdül- Pazar K. Kızılcahamam)
Yaslağaç: Üzerinde hamur açılan yassı ve yuvarlak tahta,
hamur tahtası (Ayaş- Kalecik)
Yaslahaç: Yaslaaç (Başköy- Ankara)
Yaslıağaç: Yaslaaç (Güdül)
Yuntu: Bulaşık kap, tabak vs. (Elmalı K. Kızılcahamam)
Seğmenlerin eşleri, kızlar ve gelinler bütün yemekleri yapmakta
gayet mahirdirler. Tandır ekmeğini, bazlama veya şepiti genç
kızlar analarının tarif ve gözetiminde yaparlar. Ankara ekmeği,
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asla bayatlamaz. Bir kış boyu teknede muhafaza edilebilen
ekmekler vardır. Kimi kınalı, kimi çemenli, kimi kokulu nefis
ekmekler.
Seğmenlerden mutfak bilgisi bulunanlar, düğün dernek gibi
zamanlarda helva çeker, pilav, Ankara tavası, kapama
yaparlardı.
Seğmenler sofrası yerde, sofra bezi üzerinde, genişçe sini
üzerine kurulurdu. Sofraya bağdaş kurularak oturulur ve yemek
bitince. Mutlaka dua yapılırdı. Duayı yüksek sesle ederlerdi.
Duadan sonra sofraya gelen tatlıdan yenilirdi.
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33-Seğmen ve Kadın
Seğmen ve kadın birbirinden ayrılmayan bir dünyanın iki
parçasıdırlar. Karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan bir bütünlüktür.
Seğmen evin reisidir. Kadın onun yardımcısıdır. Evin reisliği
zorbalıkla, güç gösterisiyle temin edilmez.
Bayanlar, daha çocukluk yıllarından, kendi ailesinden
erkeğe, evin büyüğüne saygılı yetiştirilirdi. Söz söylemede birinci
öncelik erkeğindi. Ancak, erkekte ev işlerinde, evin iç işlerinde,
çoluk ve çocuk üzerinde söz söylemeyi birinci, önceliği eşine
bırakmıştır. Karar her ikisinin mutabık kaldığı doğrultuda alınırdı.
Seğmen kadın bir araç bir zevk aleti bir eşya, bir makine
olarak düşünmez O saygı duyulacak mukaddes bir varlıktır. O
evin ev olmasını sağlayan mübârek bir kişidir.
Seğmen de sever âşık olurdu. Ancak aşkı, onun sevgisi
cinsellikten öte, ömür boyunca kaplayan ulvî bir duygu selidir.
Seğmen kadınların kıyafetleri, Türk folklorunun eşi
bulunmaz örneklerini teşkil eder. Kadının kıyafeti, ince bir zevki,
muhteşem bir beğeniyi, mükemmel bir kültürü anlatırdı. Bu
nedenle, Ankara il yıllığında; ki bu konuda anlatılanları bu
çalışmamıza aynen almayı faydalı buluyoruz.
İşte seğmen kadınların giysi konusu:
Giyim insanlar için evvelce ihtiyaç sonraları bir süs olmuştur.
Ailenin oluşumu ile beraber örtünmenin başlamış olduğuna tanık
olunur. Başlangıçta, basit bir şekil arz eden bu örtülüş, zamanla
tarihi seyri içindeki gelişimi sonucunda bugünkü güzel giyim
tarzını vücuda getirmiştir.
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Giyim sorununda görülen hızlı gelişme yüzyıllar boyunca bir
yönlü kalmış, erkek, sadeliği tercih etmiştir hep… Kadın
yaşamında güzel giyim problemi önemli bir yer tutmuştur.
Milli tarihimizin en büyük noksanı, toplumsal hayata ve
özellikle çeşitli devirlerdeki kıyafetlere dair pek az bilgiyi ihtiva
etmesidir. Bu yüzden Türklerin en eski zamanlardan bu güne
giydikleri elbise ve kıyafetleri hakkında tam ve doğru bilgi veren
ciddi bir eserden ne yazık ki mahrum bulunmaktayız.
Selçuklu Türklerinin Anadolu işgalinden Osmanlılar devrine
kadar olan kıyafetleri de hemen hemen tamamiyle
meçhulümüzdür. Bu husustaki bütün bilgimiz eski minyatürlerde
mevcut olanlardan daha ileri geçemez. Osmanlılar devrine ait
kıyafetler biraz daha belirgin ise de bunların da ilk dönemlere ait
olanlar maalesef pek bilinmemektedir. Ancak Fatih Devrinden
sonra ki, İstanbul’u ziyaret eden yabancı seyyah ve ressamların
yapmış oldukları bazı seyahatnameler yardımıyla ve nihayet
Türk ressamlarının minyatürlerle tasvir ettikleri şehnameler ile
resimli el yazmalarından biraz bilgi elde etmek mümkün
olmaktadır. Bu hususta bilgilenmemize yardım eden belgelerde
bir kısmı da adet olduğu üzere, ölen padişahların saraylarda
saklanan elbiseleridir.
Kıyafetlere ait elde tam bir eser bulunmayışı özellikle tarihi
piyes veya roman yazarlarıyla, film çekecek kimseleri veya bu
konuda resim yapacak ressamları büyük güçlüğe uğratmaktadır.
Keza mahalli giyim dekoru ile tertiplenmesi gereken millî
oyunlarımızda da bu eksiklik sık sık kendisini hissettirmektedir.
Bunun içindeki ressamlar ve özellikle tarihi konularda resim
yapanlar için, kıyafetleri öğrenmenin lüzumuna 18. yüzyılda
Avrupa’da çok önem verildiği gibi, bu konu etrafında yapılan
incelemeler ve yayınlanmış eserler de bugün birçok sanatkâr
giyim işleri ile uğraşan müesseselere, yeni icatlar için imkânlar
temin etmekte ve ayrıca bu yönde ciddi çalışmalara
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yönelmektedir.
Türk giyiminin çeşitli devirlerde çeşitli değişikliklere uğradığı
muhakkaktır. Bu değişiklikler daima milletlerin kültür alanındaki
gelişme ve gerilemeleriyle paralel olarak hareket etmiştir.
Başlangıçtan beri sade giyinen Türk erkekleri bu
sadeliklerini
Selçuklular
Devrinden
Osmanlı
Devrinin
başlangıcına kadar aynı şekilde devam ettirmişlerdir. Sonraları
Osmanlılarda devlet büyüyüp servet çoğaldıkça yavaş yavaş
sadelik terk edilerek süse doğru eğilim artmıştır. Osmanlı
saltanatının başlarında asker ve memurdan başka herkes
istediği elbiseyi giyerdi. Yalnız asker ile memurun elbisesi ve
kıyafeti kanuna tabi idi. Bu suretle askerî ve ilmî devlet
büyükleri, hattâ müslümanla hırıstiyan, başa giyilen kavuk, sırta
giyilen kürk ve cüppesinden, bele sarılan kuşak, ayağa giyilen
kundurasından seçilirdi. Sivil halk başlangıçta istediği gibi giyinir
kuşanırdı. Padişahların elbisesi ise ayrı bir hususiyet taşırdı.
Kadın kıyafetlerine gelince: kadınlara ait giyim
erkeklere nazaran her devirde ve her yerde daha fazla ve
çeşitte olmuştur. Kadınlarımızın yakın zamana kadar giydikleri
ve bazı yerlerde halâ giymekte olduğu elbiselerin genel olarak
ortaklaşa bazı nitelikleri olmakla beraber, giyim şeklileri
devirleri, bölgelere ve iklim şartlarına göre özellikler gösterir.
Genellikle Türk kadın giyimini; Entariler şalvar ve bluzlar,
etek ve ceketten oluşan takımlar olmak üzere üç grup halinde
özetlemek mümkündür. Bunlardan entariler ve şalvarla
giyilenler, şalvarsız giyilenler olarak tekrar tekrar ikiye ayrılabilir.
Şalvarla giyilen entariler, kadın giyiminin hemen en eski
örneklerini teşkil eden üç etek ve iki etek dediğimiz entarilerdir
ki, bu entarilerin altında şalvar üstünde ise salta veya fermâne
bulunur. Bunlardan sonra kadın esvaplar, şalvarsız tek etek
entari şeklinde alınmış 2. Abdulhamit devrinden itibaren ise
birçok şehirlerimizde uzun etek ve ceketten oluşan takımlar
178

giyilmeye başlanmıştır.
Bunların dışında ise bazı bölgelerde doğrudan doğruya
şalvar üzerine gömlek içlik ve salta fermaneden oluşan takımlar
giyilmiştir. Bazı bölgelerde bu tür giysi sadece kızlara mahsus,
bazı yerlerde ise çoğunlukla kadınların ev giyimini teşkil
etmektedir.
Kadın sokak kıyafetleri de eski devirlerden yakın zamana
kadar oldukça değişikliğe uğramıştır. Sokağa çıkarken kullanılan
örtünme araçlarının en eskisini feraceler, feracelerden sonra da
çarlar teşkil eder. Sonra da 2. Abdülhamit zamanında ferace
giyilmesi yasak edilerek çarşaflar giyilmeye başlanmıştır. 2.
Abdülhamit devrinde ayrıca yeldirme ve maşlahlar da giyilmiştir.
Kadın giyiminde başlıkların da mühim bir yeri vardır. Baş
giyimleri çeşitli devirlerde birçok şekiller almıştır. Eskiden Türk
kadınları ev içinde de başları açık gezmezlerdi. Bu nedenle fes
tekke, horoz, arakçın, yemeni vb. isimleri verilen çeşitli
şekillerde başlıklar giyilirdi. Bu başlıkların tanzim edilişlerinde
giyinenin zevki ve bölgenin geleneği belirtilir, başlıklar her bölge
ve her devirde başka bir incelik gösterirdi. Köylü kadınlarda bile
kılığından çok, baş tuvaletine fazla önem verildiği görülür. Bazı
bölgelerde ise başlıklar giyinen sosyal durum ve yerini de
belirtmesi bakımından ayrıca bir önem taşırdı.
Ayağa giyilen ayakkabıların her devir ve bölgeye göre
değişen çeşitleri vardır. Bu şekiller çeşitli bölgelerde türlü isimler
alır. En fazla yaygın yemeni papuç ve çizme, lâstik mest ve
kalloş kunduralardır.
Türk elbise tarihinde kürkün de büyük bir yeri olmuştur.
Kürk 2. Mehmet zamanından sonra kullanılmaya başlanmış ve
Rusya’dan getirilerek Rumlar için Osmanlı memleketlerinde
büyük bir ticaret aracı teşkil etmiştir. Kürklerin çeşidi çoktu. 2.
Abdulhamit Devrinde kadınların giydiği belli başlı kürkler samur,
vaşak, zendeva’dır. Sansar ile nafe ve yaban kedisi türleri aşağı
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tabakalara mahsustu. O zamanki kürkler şimdikiler gibi dışarıya
değil, içeri konur ve üstüne türlü kumaş kaplanırdı.
Osmanlıların gerileme devrinde israf fazlalaştıkça hükümet
elbise meselesi ile uğraşmak gereğini duymuş ve zaman zaman
emirnameler, hatta tüzükler yayınlamıştır. 2. Mustafa’nın
saltanatı zamanından itibaren sırası ile 3. Mustafa, 1.
Abdulhamit, 2. Mahmut, ve nihayet 2. Abdülhamit zamanlarına
kadar sürüp giden bu emirname ve tüzükler gereğince kâh
hırıstiyan tebanın kıyafetleri kanunla düzenlenmiş, kâh hizmetçi
ve esnafın kıyafetlerinde yaptıkları israfa müdahale edilmiş veya
kadınların Galata işi tabir olunan sırma ve kılaptan işlemeler
kullanmamaları ihtar olunmuştur. Örneğin 1176’da çıkan bir
emirnamede şöyle denilmektedir. “hademe, esnaf vs.
makulesinden hiçbir ferdin badema, samur, vaşak, kakım
cinsinden kürk ve çiçekli Hint metanından entari giymeleri,
hangi neviden olursa Hint şalı kuşanmamaları ve ancak İstanbul
ve Engürü şalı kuşanıp, Bursa kutnisi, Şam alacası giymeleri.
Hame işi basma kuşak sarmaları, kadınlarda Galata işi tabir
olunan tel ve sırma kılaptandan işleme ağır şeylerden el
çekmeleri lüzumu tespit edilmiştir.
Bu yasaklar, Tanzimat-ı Hayriye’ye kadar devam edip
Tanzimat’tan sonra herkes istediği elbiseyi giymiştir. Ancak 2.
Abdülhamit
zamanında
kadınların
kıyafetlerine
yine
dokunulmuştur. 1889 yılında padişahın emriyle yaşmak ve
ferace yalnız saray mensuplarına münhasır kılınarak umuma
yasak edilmiş ve ferace yerine halkın çarşaf giymeleri emir
olunmuştur. Bu devirde hükümet gittikçe zayıflamakta
olduğundan okumamışlar ile hocaları memnun etmek için halkın
kılık ve kıyafetleri ile olur olmaz şekilde meşgul olunmaya
başlanmıştır. Hattâ Birinci Dünya Savaşı sıralarında kadınların
çarşaflarını etekleri kısa olduğu için yollardan bile çevrilmiştir.
Elbise, Türk elinde olduğu gibi Avrupa’da da değişiklikler
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geçirmiş ise de orada 18. yüzyıldan sonra bir tür benzeşme
sağlanmıştır. Milli kıyafetler istisna olmak üzere bir Fransızla bir
Alman arasında başlık ve üstlük farkına hemen hemen pek
rastlanmaz.
Bugünkü Türkler ve kadın kıyafetleri ise Avrupa’daki
kıyafetlerin aynıdır. Bütün dünya modasına bağlı olarak şekil
değiştirmektedir. Böylece aydın sınıfların kültüründeki birlik
kıyafetde’de bir birlik doğurmuştur. Yalnız köyler ve taşraların
bazıları, dünyanın her yerinde olduğu gibi millî kıyafetlerini
muhafaza etmektedir.
Mahallî karakterin vücut bulmasına neden olan sosyal
göçler, yaşama tarzları, düğün adetleri bizi her bölgede değişik
giyim çeşitleriyle karşı, karşıya bırakmaktadır. Bu itibarla
Ankara’da millî giyimi bakımından bir takım özellikler gösterir.
Ankara kıyafetleri üzerindeki araştırmalar daha çok 19.
yüzyılın başlarına ait kıyafet çeşitleri üzerinde teksif edilmiştir.
Kıyafetlerimiz devir, bölge ve iklim koşullarına göre
birbirinden ayrı tipler arz etmektedirler. Bu farkların kuşkusuz
tarihi, sosyal, ekonomik nedenler hatta eski örneklerden, yakın
zamana doğru yaptığımız araştırmalardan; rastlanan takımların
en ilginç olanlarını takım halinde (holta ve salta ile birlikte) veya
tek giyilen sırmalı entarilerle, setentiliyon (satin de iyon) gibi
düz veya kalın münakkaş ipekli kumaşlardan yapılan etek ceket
şeklindeki elbiseler teşkil etmektedir.
Bugün moda dediğimiz şey, nasıl elbiselerimiz üzerinde
şekil, renk ve diğer hususlarıyla değişikliklere sebep olmakta ise
o zamandaki insanlarda aynı şekilde bu sihirli kuvvetin
etkisinden uzak kalamamış, bu nedenle biraz ağır tempo ile de
olsa ele aldığımız bu bir buçuk asra yakın zaman içinde oldukça
değişik çehrelere bürünmüştür. Eskiden modanın bu kadar
çabuk değişmemesine başlıca neden olarak elbise bedenlerinin
bugünküne nazaran çok daha fazla bir toplam teşkil etmesi ve
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diğer bölgelerle temas azlığı gösterilebilir. Bir kadının gündelik,
misafirlik ve nihayet düğün ve düğünle ilgili önemli törenlere
özgü elbiseleriyle, süs ve ziynetlerinin noksan olmaması bir
toplum kuralı ve gelenek icabı sayıldığından, orta halli bir kadın
kılığının bugünkü para ile en yüksek bir memurun bütçesi kadar
bir yekun tutardı. Yalnız bu sarfiyat bugünkü modanın çabuk
değişmesi yüzünden çok kere kıymetli bir kürk, elbise veya
mücevherat, bütün yaşam süresince taşındıktan sonra evlâtlara
intikal ettirilir.
Eski zevklere göre, bir elbisenin süslü olması birinci
derecede önemi gerektiren bir sorun idi. Süsler güzel, ne kadar
ağır olursa ve ne kadar kıymetli malzeme kullanılırsa elbisenin
değeri o oranda büyük olurdu. Bu nedenle genellikle Türk kadın
giyimini olduğu kadar Ankara kadın giyiminde ayrıca niteliğini
formdan ziyade süse verilen önem teşkil eder.
Ankara kıyafetleri de her memlekette olduğu gibi evde,
sokakta, misafirliğe giderken, nihayet düğün ve gelin elbiseleri
gibi ağır ve kıymetli, her biri çeşitli renk ve şekilde mevsime ve
yaşa göre değişen bir takım elbise çeşitleriyle bizi karşı karşıya
bırakır.
Bunların içinde en önemlisini bir gelenek halinde yıllar
boyunca nesilden nesile intikal ettirilen düğün veya gelin
elbiseleri teşkil eder.
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34-Kadın Kıyafetleri
Ankara’da gelin elbiseleri ile düğün elbiseleri birbirinin
aynıdır. Yalnız gelinleri fark ettiren şey başlarındaki telve
duvaklarıdır. Ağır elbise olarak addedilen bu elbise sadece
düğün ve düğünle ilgili törenlerde (nişanlarda, kına gecelerinde,
paça günlerinde vs.) giyilir, bunun dışında kesinlikle giyilmezdi.
Bu elbiselerden tepit edilenler en eski örneklerden yakın
zamanlara kadar olmak üzere, mümkün mertebe kronolojik sıra
halinde belirtilecektir.
Düğün elbiselerinin en eski örneklerini üç etek entariler
teşkil eder. Ankaralı yaşlı kimselerin anlattıklarına göre bunların
aşağı yukarı üç asırlık geçmişi vardır.
Bu üçeteklerden sonra 19. yüzyıldan evvel ikinci Abdulhamit
devrinin başlangıcına kadar ikietek denilen harbalı ve holtalı
elbiseler giyilmeye başlanmıştır. Bunların her ne kadar 19.
yüzyıldan evvel de giyilmiş olabileceği kuvvetle muhtemel ise de
kesin bir kanıt olmadığından bunun ancak kaydı ihtiyatla kabul
etmek gerekir.
İki eteklerden sonra yavaş yavaş holtalar terk edilerek
holtasız düz elbiselere rağbet başlamıştır ki bunlarda ilk
örneklerini belinin iki yanı büzgü veya pastalı bolca, tek etekten
oluşan (çantalı entari tabir edilen) sırmalı elbiseler teşkil
etmektedir.
Çantalı entarilerden bunlara nazaran biraz daha darca etekli
ve tamamıyla düz (kutu içi entari) denilen bindal boy entarileri
meydana çıkmıştır. Ankaralıların rivayetine göre bu kutu için
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bindal entariler aşağı yukarı bir asra yakın zamandan beri
giyilmektedir.
İkinci Abdülhamit Devrinden itibaren ise telli dedikleri bu
sırmalı elbiselerin hepsi demode olarak setentiliyon vesaire gibi
kalın ipekli münakkaş kumaşlardan yapılan ve daha ziyade bir
Avrupa modası olduğu tahmin edilen korsajlı balinalı bugünkü
deux picesleri hatırlatan uzun etek ve ceketten oluşan elbiseler
giyilmeye başlanmıştır. Bu elbiseler ikinci Abdulhamit Devrinden
Cumhuriyetin ilânına kadar en fazla rağbette olan elbiselerdir.
Her ne kadar yakın zamanlarda bile örneğin Birinci Dünya
Savaşı’nda, bir kız gelin olurken devrinin modasına bakmadan
ailesinin zevk ve tutuculuk derecesine göre kutu içi entariden de
gelinlik yapanlar mevcut ise de asıl moda bu merkezde idi. Bu
yüzden kutu içi entariler bundan otuz yıl evveline kadar yine
isteyenler tarafından giyilmiştir.
Düğünler, kına gecelerine, nişanlara (şerbetlere) gidenler
devrinin modasına göre bu elbiselerden giyerler, üzerine
zenginlik derecesine göre mucevherat takarlardı ki genellikle 1520 beşibiyerdeden oluşan gıdık altın, boyundan atma altın,
kösteki elmaslı saat, uzun salkım elmas küpeler, burma
bileziklerden ibarettir.
Gençler saçlarına genellikle kulak hizasına ve ense köküne
kadar ince kâkül kesip arkadan tek örgü halinde salıverirlerdi.
Bu elbiseler üzerine, başa başlangıçta iki parmak
yüksekliğinde kalıplı fes giyip üstüne örtülürdü. 2. Abdülhamit
Devrinden itibaren bu fesler yavaş yavaş ihtiyarlara özgü
kılarak, gençler başlarına oyalı yemeni veya krep, işlemeli çevre
örtmeyi tercih etmişlerdir.
Ankaralıların kendilerine özgü bir yemeni örtüş tarzları
vardır. Kare şeklinde olan çiçekli yemeni veya krep ortadan
üçgen teşkil edecek şeklide katlanarak başa örtülür ve
yemeninin yanlarındaki iki veya bir ucu kaldırılarak başın üstüne
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veya fesin üstüne konulurdu.
Şimdi bu ağır elbiseler
incelenirse:

birer

birer

sırası

ile

Üçetek Entariler:
Bunlar yukarıda da belirtildiği üzere Ankara’da düğünlerde
giyilen ağır elbiselerin en eski örneklerini teşkil eder.
Ankaralıların rivayetine göre üç yüz seneliktir. Üçetekler bilindiği
gibi yanları yırtmaçlı, önü açık. Belden birkaç adet düğmeli veya
bir karış yeri kapalı, etekleri yerle bir denecek derecede uzun
etekli entarilerdir. Bunların altına yine kendi kumaşından işlemeli
holtalar giyilir. Üçetekler kadife veya atlastan yapılırdı ki,
bunların en meşhurları Tepe- Başlı denilen üçeteklerdir.
İkietek Entariler:
Üçeteklerden sonra giyilmeye başlanılan bu elbiselerin 19.
yüzyıl başlarında 2. Abdülhamit Devrine kadar giyildiği
anlaşılmaktadır. 19. Yüzyıldan da evvel giyilmiş olması çok
muhtemel ise de bu hususta kesin bir kanıt mevcut değildir.
Bu elbiseler genellikle kadife veya telli hare denilen kalın
ipliklerden yapılır. İki metre boyunda, uzun, baştan geçme boy
entariler olup, omuzları dikişsiz, korsaj kısmı vücuda göre,
belinin iki hafif pastalı (çantalı) etekleri iki yandan diz
karakterinde ön ve arka eteklerin bele kadar yatay tarzda sırma
işli (harbalı) oluşudur. Yakası düz ve yuvarlak olup, kısmen bele
kadar açık olan önü, yakadan tek düğme ile kapanmaktadır.
Beden kısmı, omuzlardan itibaren sivrice ve geniş üçgen
şeklinde veya sadece yaka bölgesi genişçe madolyonvari
harbalıdır. Kolları hafifçe bol ve uzun olup, kol yenleri yine sivri
tarzda aynı motiflerle işli ve yukarı kısımları ise serpme dal ve
çiçek motiflidir. Yırtmaç kenarları ve etekler ince sırma
bordürlüdür.
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Bu entarilerin üzerine elmas ve inci kaşlı telkâri gümüş
kemerler takılır. Telkâri kemerler genellikle Yozgat işidir.
Ankara’nın kemerleri hasır örgüsü tarzında altın suyuna
batırılmış gümüş kemerlerdir.
İki etek altına aynı renk ve kumaştan, aynı tarzda işlemeli
bir holta giyilir ve öndeki etek gümüş kemerin bir yanına
arkadaki etek de diğer yanına sokulmak suretiyle bu işlemeli
holta gösterilmiş olur.
Holta entariden oluşan bu takım üzerine yine aynı takımın
bir parçası olan aynı renk ve aynı tarzda işlemeli kısa bir salta
yahutta dize kadar uzunlukta, etek hafifçe kloş, uzun, sıra sim
işli sırmalı kap (uzun salta) giyilir.
Holtalar:
Bir nevi şalvar olup, üste giyilen elbise ile takım teşkil
edecek tarzda elbisenin aynı renk ve kumaşından yapılır.
Uçkurluğu ile paçalarının bir karış yeri beyaz bezdendir. Parçalı
büzmeli, beli, uçkurluğudur. Dizden bağlamak suretiyle
topuklara kadar bol bir dökümlük hasıl olur. Yanları işli
olduğundan ikietek bele kaldırılınca yanlardan bu sırmalar
görülür.
Yanları Çantalı Entariler:
İkieteklerden sonra holtalar terk edilerek düz harbalı
elbiseler moda olmuştur. Bunlar genellikle kadifeden, baştan
geçmeli, uzun boy entarilerdir. Beden kısmı vücuda göredir.
Belinin her iki yanından birkaç pasta kırılmak suretiyle eteğe
oldukça bir bolluk temin edilmiştir. Yan pastalardan dolayı
çantalı entari denilmiştir. Yakası yuvarlak, düz ve önü bele
kadar açıktır. Yakanın açığından içe giyilen gömlek görülür.
Bunlarında etkileri tıpkı ikietekler gibi genellikle bele kadar yatay
şekilde harbalı, beden kısmı ise omuzlardan itibaren göğsü
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kaplayacak tarzda üçgen şekilde, işli ya da sadece yaka çevresi
sırmalıdır. Kollar hafifçe bol ve uzun olup, kol yenleride aynı
tarzda sivri harbalı, etek ince bordürlüdür. Bazılarının arka eteği
hafif kuyrukludur. Bu bol etekli, büzgülü tip elbiselerin iç
kısmına da genellikle pek dikkat edilmiş, elbisenin içerisine
ayrıca elbisenin genişliğinde ve elbiseye merbut, ince beyaz
bezden bir eteklik dikilmiştir. Bazılarının etek ve kol kenarları iki
parmak genişliğinde dantelle çevrilidir.
Bu entari ile de başa yine krep veya yemeni örtülür, bele
gümüş kemer bağlanır.
Kutu içi Entariler:
Bu elbiselerin aşağı yukarı yüzyıla yakın geçmişi vardır.
Genellikle kadife, nadiren de atlastan yapılır. Baştan başa
bindallı tarzında sırma işli, düz, boy entarisi şeklinde olan bu
elbiseler, hazır olarak satıldıkları için Ankaralılar tarafından kutu
içi entari olarak adlandırılmıştır. Anadolu’nun bir çok bölgesinde
de sık sık rastlanan bu entarilere Konya bölgesinde Imıhlama
diğer bazı bölgelerde ise “ Bindal” denilmektedir. Topuklara
kadar tamamıya düz olarak inen bu entariler de eteğe bolluk
vermek maksadıyla koltuk altından itibaren yanlara birer veya
ikişer peş konulmuştur. Yaka, bazılarında yuvarlak, bazılarında
dört köşelidir. Yuvarlak olanlar önceden bele kadar dört köşe
olanlar ise yandan göğse kadar açık ve kopçalıdır. Kollar hafifçe
bol ve uzundur. Kol yenleri bazılarında dilimli, bazılarında yaka
kol ve etek kenarları iki parmak genişliğinde beyaz dantellidir.
Bunlar da başa yemeni veya krep örtülüp, bele gümüş kemer
bağlanır. Kışın ayrıca üstüne güzel süslü kürkler giyilir.
Etek Ceketten Oluşan Takım Elbiseler:
İkinci Abdülhamit Devrinden itibaren kutu içi entariler de
demode olarak daha ziyade bugünkü deux picesler tarzında
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uzun etek ve ceketler giyilmeye başlanmıştır. Bu etek-ceketler
atlas, tahta, setentiliyon ve çok güzel münakkaş ipekli
kurmuşlardan yapılırdı.
Bunların ilk örneklerini atlas üzerine bindal tarzında baştan
başa harbalı ve oldukça uzun kuyruklu etek ve korsajı ceketten
oluşan takımlar teşkil eder.
Sonra bütün bu telli ve uzun kuyruklu örnekler de yavaş
yavaş ortadan kalkarak tarta, setentiliyon veya kendinden sim
dokumalı münakkaş, ağır ipekli kumaşlardan uzun, kuyruksuz
etek-ceketler yapılmaya başlanmıştır.
Bu takımların etekleri topuklara kadar uzun dört beş dikişli
hafif kloştu. Ceketleri ise balinalı, korsajllı, korsajı ve tamamiyle
bele ajüstedir. Yakası ise iki parmak dik ve balinalı olup, içinden
krem rengi dantel çıkmaktadır. Korsajı omuz ve yana dikiş
hizasından kopçalıdır. Kolları uzun ve karpuz kol dedikleri
şekilde yukarı kısmı bol, dirsekten itibaren itibaren dardır. Kol
ağızlarından birer parmak dantel çıkmaktadır. Göğüs kısmı
bazılarında kumaş üzerine aplikle siyah dantel ve üzeri baştan
başa siyah sutaşı ve boncuklarla süslüdür. Etek kenarlarına
baskı yerine fistolu bir şerit geçirilmiştir. Bu şerit eteği kirlenmek
ve yıpranmaktan korur. Etek ve ceket koyu renk çirişli bez
astarlıdır.
Ceket kısmı eteğin üzerine çıkarılarak giyildiği gibi, daha
ziyade ve genellikle içine sokulmak suretiyle giyilmekte ve
üzerine gayet güzel gümüş veya altın telkâri, ortası kaşlı bir
kemer takılmaktadır.
Vücudun bütün girintileri, göğüs, bel ve kalça çıkıntılarını
fevkalâde özenilmiş hatlarla meydana çıkaran bu elbiselerin
kumaş nefasetinden başka kesiliş ve dikişleri de çok itinalıdır.
Bu elbiseler de başa krep veya oyalı yemeni örtülür.
Üzerine, kışın trois-quartlar gibi diz kapağa kadar kürkle giyilir.
Bu kürklerin yüzü genellikle kadife olup, bele oturmuş
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vaziyettedir.
Genç Kız Kıyafetleri:
Genç kızların kıyafetleri genellikle pek sade ve basittir. Genç
kızların, telli, pullu, elbiseler ve ipek gömlekler giymesi çok ayıp
sayıldığından, yukarıda söz konusu ağır elbiselerden hiçbirisini
giymezlerdi. Kızlar süslü püslü elbiseler giyecek olsalar pek
kınanır acaba gelinliğinde ne giyecek diye hoş karşılanmazdı.
İkinci Abdülhamit Devrinden otuz sene evveline kadar,
teklifli ahbaplara misafir gidişlerde, bayram ziyaretlerinde,
zengin hanımlar ipek kadife veya yünlü kumaşlardan veya gezi,
çitari denilen ipeklilerden uzun entariler giyerlerdi. Daha eskiler
ise kutni denilen kumaşlardan giyerlermiş. Bu elbiseler üzerine
ipek şaldan, veya plüş denilen ipek kadifeden hırkalar giyilir.
Üstüne elmas gerdanlık, elmas mutsa, gıdık altın, elmaslı saat
takılır, başa oyalı yemeni örtülür, üstüne Bağdat çarı (çarşafı)
çarlanarak ziyaretlere gidilirdi.
Bazı kimseler, misafirlikte çar çıkarmadığı için uzun boylu
giyinme külfetinden kaçınarak evde giydiği entari üzerine çarın
yakasından şık görünmesi için güzel şık jileler takarlar, üstüne
yine yukarıda bildiğimiz üzere mücevherlerini takar, çarlanıp
misafirliğe giderlerdi. Bu jileler ipekli veya ketenden dantelli,
harçlı şık nesnelerdir.
İç Çamaşırları:
Çamaşır olarak tene üç el dokuma bezden kalçaya kadar
uzunlukta bolca bir gömlek giyilirdi. Fanila yerine giyilen bu
gömlekler yakasız önü yarı beline kadar açık, japone tarzda
kollu, yaka ve kol kenarları ince zürafalıdır. Bu gömlek üzerine
sütiyen yerine çarfes ve diğer harhangi bir kumaştan kolsuz,
astarlı havuz yakalı (Geniş yuvarlak yakalı) önden üç düğme ile
iliklenen bir yelek, yelek üzerine de gezi veya diğer kumaşlardan
bir içlik giyilirdi. İçi astarlı ve bir nevi ince ceket tarzında olan,
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bu içliklerin kolları uzun ve bilekten taşmalı, yakası yuvarlak ve
kapalı, önü baştan başa düğmelidir. İkinci Abdülhamit Devrinin
sonlarına doğru içlikler üzerine bir de Boşnak gömleği giyinmeye
başlatılmıştır ki, bundan ileride gelin kıyafetleri bölümünde
ayrıca bahsedilecektir.
Dize kadar uzanan paçaları geniş dantelli veya fistolu
patiskadan bir iç donu giyerlerdi. Bunun üzerine basma içi
astarlı, uçkurlu, paçalı ayak bileklerinden hafifçe bol bir dış donu
giyilirdi, buna bazılar çinti, çintiyan (basmaya çit dediklerinden
olsa gerek) köylüler dattiri, daha eskiler ise tuman derlerdi.
Gömlek bu çinti don üzerine çıkartılır, evde üzerine ekonomik
durumuna göre ya basmadan düz bir entari giyilir yahut da
doğrudan doğruya don ve içlik üzerine bir hırka geçirilirdi.
Gündelik Kıyafetler:
Mevsimlere yaşa ekonomik durumuna göre bazı değişiklikler
gösterir.
Fakir veya orta hali kadınların gündelik kıyafeti:
Bunlar doğrudan doğruya yukarıda sözünü ettiğimiz çinti don
denilen dış don üzerine basmadan bir içlik, içlik üzerine de
basmadan, içi pamuklu ve üstü parmak dikişli, ceket şeklinde
düz hırka giyerlerdi. Başlarına ihtiyar kalıplı fes giyip, yemeni
üçgen şeklinde üç köşe katlayarak fesin üzerine örterlerdi. Bu
kıyafetle sokağa çıkacakları zaman yakın komşuya giderlerken
“damarlı çar” dedikleri peştemalvari bir örtü ile başlarını örterler,
daha uzakça bir yere giderlerken de damarlı veya kareli uzun
çarlar bürünürlerdi. Sonraları yavaş yavaş gençler fesi terk
etmişlerdir.
Zengin halkın gündelik kıyafetleri: Hali vakti yerinde
olanlar çinti don üzerine basma, yünlü vs. den, uzun düz,
baştan geçme, peşli entariler giyerler, bu entari üzerine yine hal
ve vakte göre basmadan, yünlü veya kadifeden, parmak dikişli
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içi pamuklu hırkalar giyerlerdi. Yaşlılar başlarına takke gibi kısa
kalıpsız fes giyerlerdi. Fes üstüne gençler yemeni, yaşlılar oyasız
yemeni örterlerdi.
Genç kadınlar ile ihtiyarların kıyafetleri arasındaki fark,
gençlerin entarilerinin dar ve biraz daha süslü (örneğin etekleri
farbalı, yakası biraz daha açık veya bedeni biraz daha dar)
ihtiyarların ise tamamiyle düz ve bolca biçimde entari veya
bolça çinti don olmasıdır. Keza önemli diğer bir farkı da yukarıda
belirttiğimiz gibi giyilen fesler teşkil eder.
Yazlık ve kışlık kıyafetler de elbisenin şekline göre ince veya
kalın kumaştan olmasından başka fazla bir fark göstermez.
Yazın genellikle soğuk bezlerden (Şimdiki margizet veya krep
damur gibi ince kumaşlardan) entariler altına beyaz basma veya
beyaz dokumalardan çinti don giyilirdi. Yazın isteyen kimseler
çinti donu çıkarırlardı.
Kışın pazen veya yünlü entari, pazen çinti don, üzerine de
pamuklu hırkalar giyilirdi. Eskiden Ankara ikliminin pek sert
oluşu, halkı böyle astarlı bir çinti don giymeye mecbur etmiştir.
2. Abdülhamit’ten sonra yavaş yavaş gençler çinti donla
başlarına giydikleri fesi terk etmiş, sadece uzun entari giyip
üstüne hırka ve başlarına yemeni örtmekle yetinmişlerdir. Bu
entariler üzerine zengince olanlar gümüş, orta halliler ise tor
kuşak bağlarlar ayaklarına yün çorap ile pabuç veya terlik
dedikleri, kunduracılardan dikilen hafif topuzlu arkalı, altı kösele
ve üstü parlak deriden bir terlik giyerlerdi.
Sokak Kıyafetleri: Ele geçen en eski kaynaklara göre, 17.
yüzyılda Ankara’da ferace giyildiği görülür. Evliya Çelebi,
Seyahatnamesi’nde Ankaralı kadınların rengârenk sof feracelerle
sokakta gezdiklerinden bahseder. Şer-i mahkeme sicillerine göre
de Ankara kadınlarının eskiden çuha ferace giydikleri
anlaşılmaktadır.
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Feracelerden sonra çarlar giyilmeye başlanmıştır. Yaptığımız
araştırmalara göre 19. yüzyılda Ankara kadınlarının sokak
kıyafetlerinin beyaz patiska çar ve yaşmaklardan ibaret olduğu
oluşmaktadır. İkinci Abdülhamit Devrinde feraceler yasak edilip
çarşaf giyilmesi emrolununca gençler çarşaf tercih etmiş
ihtiyarlar ise beyaz çarlarını muhafaza etmişlerdir. Bu beyaz
patiska çarlarla beraber baş ve yüze ayrıca yaşmak tutunulurdu.
Yaşmaklar, iki değirme olmak üzere yumuşak Hint tülbentinden
yapılırdı. Bu tülbendin bir karış eninde, bir arşın boyunda, içlik
denilen ayrıca bir parçası mevcuttu. Bu içlik alna örtülerek
kaşları kapatır. Kalan ucu arkaya bırakılır, yaşmağın alt kısmı
yani değirme tülbendin bir köşesi katlanarak burun hizasından
alınıp kulaklar üstünde başın ense kısmına bağlanırdı. Bunun
üzerine patiska çar örtülürdü. Yüz yaşmaklı olduğundan, çar
enseden iğnelenir veya bağlanır, belinde iki önünden hafifçe
içine bağlanan torkuşak içerisine sokulurdu. Patiska çarla
örtülen bu yaşmakların, ferace devrinden arta kaldığı tahmin
edilmektedir. Zira bilindiği gibi feracelerle de aynı tarzda bu
yaşmaklardan tutunulurdu.
Yaşmak ve patiska çarlar, çarşaf meydana çıktıktan bir
müddet daha ihtiyarlar tarafından muhafaza edilmiş, nihayet o
nesille beraber tarihe karışmıştır. Her ne kadar çarşaf
başlangıçta daha çok zenginlere özgü kaldığından, fakir ve orta
sınıf halk yine çarlara bürünmeye devam etmişler de, bu çarlar
beyaz patiskadan olmayıp, yarım veya bütün çar şeklinde kareli
dokuma ketendir.
Fakir ve orta sınıf halk 30 sene evvelıne gelinceye kadar
çinti don, içlik ve hırkadan ibaret olan bu gündelik kıyafet
üzerine yakın bir komşuya giderken başlarına yatak çarşafına
benzer kısa yarım çar alırlardı ki, bunlara damarlı çar denilebilir.
Daha uzun bir yere giderken ise çizgili veya kareli dokuma çar
dedikleri bütün çarlar örtülürlerdi. Bu çarlar biçilmiş, dikilmiş,
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şekle konulmuş olmayıp, adeta çizgili yatak çarşafı, gibi bir
şeydir. İhtiyarlar, çarı belinin iki önünden hafifçe kuşağının içine
sıkıştırılırdı. Gençler ise çarı ayrıca arkadan da hafifçe
kuşaklarının içine sokarlardı. Bu suretle muhtelif büzgü ve
döküntüler meydana getirirdi. Bir kız 12-13 yaşından itibaren
çar veya çarşaf giyerdi.
Çarşaflar: 1889 yılında padişahın emriyle çarşaf giyilmeye
başlanmıştır. Fakat Ankara’da çarşaflar daha ziyade zenginlere
özgü kalmıştır. Çarşaflar’ da da zamanla birçok şekillere
girmiştir. Bunların ilk örneklerini Halep veya Bağdat çarı
dedikleri sırmalı ipekli, rengârenk çarşaflar teşkil eder. Bu
çarşafların etekleri geniş, ipek sırma suludur. Altı üstü bir torba
şeklinde olup, belden uçkurludur. Bağdat çarlarının iyisi, kötüsü
olmak üzere iki çeşidi vardır. Kıymetli ve pahalı nesneler olduğu
için öyle her yere giyilmez, ancak düğüne, hamam veya mühim
bir ziyarete giderken giyilirdi. Düğüne giderken Bağdat çarı
olmayanlar komşularından ödünç olarak alırlardı.
Sonraları çarşaflar yava
yavaş
kısalmıtır.
Daha sonraları kostüm tayyörleri üzerine pelerinler ve ince
peçeler kullanılmaya balamı, nihayet kıyafet kanunu ile hepsi
tarihe karıştı.
Bugün batı medeniyetine dahil ülkelerdeki kadınların
giysilerinden farksız giyimler kullanılmaktadır. Çarşaf, sonradan
bir emirle giyilmeye çalışılmışsa da Anadolu kadını tarafından,
kırsal kesimdeki çiftçi aile kadınlarınca benimsenmemiş, kendi
öz seğmen kıyafeti-yerel giysiden asla vaz geçilmemiştir.
Ayakkabılar: 19. yüzyıldan ikinci Abdülhamit Devrinin
iptidalarına kadar ayaa
“sarı pabuç denilen lâstik
mestlerden biraz daha boylu, sarı çizme ve sarı çizmenin dışına
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da arkalıklı terlik biçiminde pabuç giyilirdi. Sonraları bu sarı
pabuçlar ihtiyarlara özgü kalarak, üzeri kopçalı mestli pabuçlar
giyilmeye başlanmıştır. Mestlerden sonra da “kalloş
potin”
giyilmiştir. Kalloş
potinler uzunca koçlu, önden boylu
boyunca kaytan bağlı ve birbuçuk parmak yüksekliğinde
topukludur. Bunun dışına arkalıklı terlik biçiminde topuğu
yuvalı ayrıca bir papuç giyilirdi. Her ikisinin arkasında da
sokakta yürürken çıkmaması ve çıkarırken kolaylık olması için
küçük mahmuz tarzında bir vidası bulunurdu.
Evlerde, kunduracıların diktiği hafif topuklu terlik giyilir ki
buna pabuç veya terlik denilirdi. Bunların altı kösele, üstü parlak
deri veya rugandandır.
Gelin Kıyafetleri: Düğün günü gelin, elde edebileceği en ağır
ve kıymetli elbiselerini giyer ki, bunlardan yukarıda düğün
elbisesi bölümünde, imkân nispetinde, kronolojik bir sıra takip
edilerek ayrıntılı bir şekilde bahsedilmiştir.
Bu ağır elbiseler üzerine bütün mücevheratını ve kıymetli
diğer süslerini takar, hattâ kendinde olmayanları ödünç olarak
dost veya yakınlarından alırlardı. Çok eskiden pudra
bilinmediğinden Abdülaziz Devri ile 2. Abdülhamit Devrinin
başlarında yüzlerini yapıştırmalarla süslerlerdi. Bu yapıştırmalar
Yanağa göre küçük yuvarlak bezler kesilir, üzeri ipek ve pullarla
işlenir ve bunlar yumurta akı ile bir tane alına, birer tane
yanaklara, bir tane çeneye yapıştırılırdı. Gözlerine sürme,
kaşlarına rastık sürülürdü. Sonraları bu yapıştırmalar tarihe
karışarak sadece rastık ve sürme sürüp, ellerine yüzük,
ayaklarına mihrap ş e k l i n d e
kına yakmakla
iktifa etmişlerdir.
Gelin saç tuvaleti, alında kulakların hizasına ve ense köküne
kadar kâküller kesilirdi. Altındaki kâküle angıt kakül denirdi.
Saçlar arkadan gelen telleriyle ince ince 30-40 kamçı örülür ve
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ufak bir hareketle bu saçlar hışır hışır sallanırdı. Gelinin kırkı
çıkmadan bu teller baştan çıkarılmazdı.
Gelin Başı: 19. yüzyıldan, 20 yüzyıl başlarına kadar gelinlerin
başına elmas baş
yapılırdı ki buna “taç “ denirdi. Bu taçlar
uzun
süre
kasnak
baş ş e k l i n d e
yapılmış ,
sonraları
mücevheratı
daha
sağlam
bir
ş e k i l d e tutulmak gayesiyle, elmaslı pırlantalı
madeni taçlar yapılmaya başlanmıştır.
Kasnak başlar için dört parmak yüksekliğinde mukavva
üzerine, mor kadife geçirilmek suretiyle başa bir kasnak
hazırlanırdı. Bu kasnak üzerine, öne elmas çiçekler ve elmas
gerdanlık, arkaya elmas çivili akar-su bilezik dizilerek kaynağın
üzeri baştan başa elmaslarla donatılırdı. Sonraları kira elde
edilebilen madeni elmas taçlar meydana çıkmıştır ki, bu elmas
taçlardan o zamanlar Ankara’da kiraya veren sadece iki kişi
mevcuttu.
Bu elmas kaşlıklar veya taçlar üzerine gelin duvağı
örtülürdü. Başın iki yanına klavan teller sarkıtılırdı. Gelinin
yüzüne örtülen duvaklar da zamanla bazı değişiklere uğramıştır.
Gelin Duvağı: 19.yüzyılda gelinin yüzüne üst üste iki duvak
birden örtülürdü. Bunlardan alttaki kalınca kırmızı bir kumaştan,
üstteki ise kırmızı renkte, ortası pulla ay yıldızı işli dört köşe
bürümcüktendir.
Sonraları, 20 yüzyıla doğru bunlar ortadan kalkarak 40 cm
en, 1-2 m. boyunda kırmızı veya pembe bir bürümcükten, üzeri
sık veya seyrek sırma telli (sıkı daha makbuldü) duvaklar
örtülmeğe başlamıştır. Duvaklar, bir ucundan hafifçe büzülerek
başın arkasına konulur, üzerine elmas kasnak yerleştirildikten
sonra duvağın arkadaki ucu alınarak kasnağın üstünden yüze
örtülürdü. Gelin arabaya bindirilirken üzerine ayrıca kalın bir
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örtü örtülürdü.
Takılan Mücevherat: Zenginlik derecesine göre, boyuna gıdık
altın (ortada) mahmudiye, yanlarda 15-20 beşibiryerde) üstüne
inci, boyundan atma altın köstekli elmaslı saat, kulaklara
kıymetli zümrüt küpeler, kollara bilezikler takılırdı.
Gelin Çamaşırı: Gelin çamaşırları muhakkak surette ipekliden
yapılırdı. Donu, gömleği helgiden yelek ve işliği ise sevaiden
olurdu. İkinci Abdülhamit Devrinden itibaren bu sevai içlikler
üzerine ayrıca bir de atlastan Boşnak gömleği giyilmeye
başlanmıştır.
Boşnak Gömlekleri: Atlastan olup, havuz yakalı (geniş
yuvarlak yakalı) ve dört parmak genişliğinde kendinden askılı
dekolte gömleklerdir. Yakasının ön kısmı sim işlemelidir. Daha
sonraları yanları çantalı (yanları pastalı) Boşnak gömlekleri
moda olmuştur. Bu Boşnak gömleklerinin o zamanlar Ankara’ya
yerleşen Boşnaklar tarafından getirilmiş olduğu söylenmektedir.
Gelin, çamaşırlarını bu suretle tam tertip giyindikten sonra
üzerine modasına göre, yukarıda sözünü ettiğimiz ağır düğün
elbiselerinden (iki etek, çantalı, kutu içi entari veya etekceketlerden) birini giyer. Takılarıyla taç ve duvağını takar,
ayaklarına sırmalı potin denilen gelin ayakkabısını da giyerek
törenine hazırlanırdı.
Gelin Ayakkabısı: XIX. Yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyılın
başına kadar gelinlerin ayaklarına, telli elbiseler altına, bindal
tarzda çekme potinler giydikleri görülür. Sırmalı potin denilen bu
ayakkabılar mor kadifeden, mest gibi biraz konçlu, altı kösele,
iki parmak yüksekliğinde kısa topuklu üzeri sırmalı pabuçlardır.
XIX. yüzyıla doğru bunlar demode olmuş kalloş potin
giyilmeye başlanmıştır.
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Hamam Kıyafetleri: Yeni gelin veya zengin genç hanımların
hamam kıyafetleri de dikkate değer. Yeni gelin veya zengin
genç bir hanım hamama giderken helam don ve gömleğini,
sevai telli yelek ve içliğini, üstüne, elbisesini giyer, başına oyalı
yemenisini takar, hamam bohçasını hazırlayarak Bağdat çarını
giyip hamama giderdi.
Hamam Bohçası: İç içe iki bohçadan ibarettir. Dıştaki bohça
bindallıdan, içteki bohça ise ipekli ve sevaidendir. Sevai bohça
hamamda arkasından çıkarılacak çamaşırları koymak içindir.
Bindal harbalı bohça içinde ise suya tutunmak için bezden futası
(peştemali), ipekli futası, gümüş tas ve tarağı ile lif ve kesesi
bulunurdu. Bunlardan başka ayrıca hamamda soyunup giyilirken
altına sermek üzere bir halı seccade ile hamam minderi ve
hamam yaygısı alır ve hamam leğenini de içine koyduktan sonra
hepsini birden eşeğe yüklettirip, hamama gönderir, kendisi de
arkadan Bağdat çarına çarlanarak hamama giderdi. Hamamda
eşyası ve yeri daha evvel natırlar tarafından hazırlanmış
olduğundan yerine gidip soyunur, entarisini ve donunu çıkarır,
helam gömleğinin altına çıplak tenine bezden futasının
(peştemalını) sarınır ve bu futa üzerine, sırtında bulunan helam
gömlek, telli yelek, işlik ve Boşnak gömleğini indirir, en üstte
bulunan Boşnak gömleğinin üzerine bindal ipekli futasını tutardı.
Ayağına gümüş veya sedef nalınını giyer eline gümüş tasını
hazırlardı. Gümüş tas içinde gümüş muhafazalı tarağı, gümüş kil
kutusu, sabunu, lifi ve işlemeli kesesi vardı. İki natır koluna
girerek ve tası da eline alarak, yeni gelini hamama sokarlardı.
Kurnanın başında yeni gelin, üstündeki ipekli futasiyle
çamaşırlarını çıkarır, natırla dışarıya yollardı. Üstünde sade
bezden futası kalırdı. Yıkanıp bittikten sonra hamamdan
çıkarken gümüş yaldızlı veya işlemeli hamam takımlarına
sarılırdı. Bunlar ön çalgısı, omuz havlusu ve baş havlusu olmak
üzere üç parçadan oluşmuştur. Omuz havlusunu omuzlarına
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atar, baş havlusunu da başına puşu gibi sarar, ayağına gümüş
nalınları giyerdi. İki natır kolunda hamamdan çıkardı. Silinirken
bu havlular çıkarılıp iyi cinsten keten havlularla kurulanırdı.
Gümüş yaldızlı havlular pek yıkamaya elverişli olmadığından,
onlar ancak süs olarak kullanılırdı.
Seğmenlere göre kadın, mübârek bir varlıktır. Bu mübârek
varlık, ayaklarına cennet serilen bir yüceler yücesidir. Milletin
geleceğini hamur hamur yoğurandır. Geleceğe, ailesine, atasına,
vatanına yararlı nesiller yetiştirendir.
Kadın, cinsel yönüyle değil, mukaddes yönüyle gönül
tahtındadır.
“Cennet, anaların ayakları altındadır.”
“Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.”
“Ana başta taç imiş, her derde ilâç imiş”.
Sözleri seğmen için rehberdir. Pırlanta sözlerdir. Bu pırlanta
sözler gibi, daha nice pırlanta sözler seğmenin ruh kökünün
ilham kaynaklarındandır. Bu pırlanta sözler ışık ve ilham veren,
asırların karanlıklarını ışık huzmeleriyle delip gelen sözlerdir.
Kadın, ana yâr, eş. Bütün bunlar, o mukaddes varlığa verilen
yürekten, saf, temiz ünvanlar tanımlamalardır.
“Yuvayı dişi kuş yapar” görüşünden hareket ederek,
seğmen kadını evin temelidir. Çocukların ilk öğretmenidir.
Çocuklar, on yaşına kadar, hep anadan bellemişler,
öğrenmişlerdir. Ana, yuvasını sevgiden kanatları arasında korur,
kollar geliştirir.
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35-Erkek Kıyafetleri
Seğmen Kıyafetleri
Seğmen giysileri, giysilerde kullanılan renkler ve desenler
seğmen ruhu ile özdeştir. Hoşgörüyle kahramanlığı bir arada
bulundurma amacına yönelik giysiler, Anadolu'muzun dört bir
yöresinde birbirine benzemektedir.
Aydın, İzmir, Bursa, Denizli efeleriyle, Ankara seğmenlerinin
giysileri arasında çok küçük farklılıklar bulunmaktadır. Dizlik,
işlik, cepken veya camadan ve beldeki silahlık... Genellikle dizlik
kısa veya uzun olabilir. Kısasına dizlik, uzununa zıpka(zıvga)adı
verilir. Çoğu kere cepkenler giyilmeyip, omuzlardan aşağı
salıvermek adetti. Çoğu kere, koyu mavi (deniz veya petrol
mavisi-gök mavisi) veya lacivert çuhadan yapılan bu cepken
(camadan)'lerin üzeri baştan başa simli desenlerle kaplıdır.
Aydın efelerinde ipek kaftanla, Ankara seğmenlerinde ise sırma
ile işlenmiştir.
Şimdi seğmen kıyafetlerini birer birer anlatalım.
Dizlik: Diz kapağının altına kadar uzanan bir tür kısa
şalvar(pantolon) olup, üzeri sarı ipekle, simle işlenmiştir. Beyaz
veya mavi renkte patiskadan yapılmıştır. Bol ve geniş yapılan bu
dizliklerin bütün kıvrımları arkada toplanmış, önü düz
bırakılmıştır. Diz kapağının hemen altında ve dize sıkıca oturmuş
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vaziyettedir. Diz çorabı ile arasında iki parmaklık yer açıktır ve
oradan ten görünür.
Diz çorapları: Beyaz yün ve tiftikten yapılmıştır. Ayağa giyilir
ve dizliğe (kısa şalvara)kadar bacak boyunca uzanır. İnce,
kırmızı renkli bağı ile sıkıca bağlanır.
Diz bağları: Kırmızı renkte olup, çorabı bağlamaya yarar. Bir
veya birbuçuk parmak genişliğinde, yanm metre boyundadır.
Dokumadan uçları püsküllü olarak yapılır. Diz bağları sadece
beyaz dizlik(kısa şalvar)'lere mahsustur. Yarım dizlik ve
zıvgalarda kullanılmaz.
Yarım dizlikler: Aynı beyaz dizlikler gibidir. Ancak, ilacivert,
siyah veya kurşini renkte kalın çuhadan yapılmıştır. Kırmızı
renkli diz bağları bunlarla kullanılmaz. Parçalarında beyaz
dizliklerden farklı olarak, siyah ipek harçtan küçük birer motif ile
dikiş yerlerinde kaytan süsleri bulunurdu.
Zıvgalar: Dizlik veya yarım dizliklerden sonra seğmenler
tarafından Cumhuriyete kadar <<zıvga>> adı verilen uzun dar
paçalı, arkası fazlaca kabarık bir tür şalvar olup, kurşunî veya
lacivert çuhadan yapılmıştır. Zıvgalar, ayak bileğine
kadar
uzanan uzunca bir giysi(pantolon)'dir. Dar paçalıdır. Arkası bir
kuyruk teşkil edecek derecede bol ve döküntülü olur. Paçaları
diz çorabı üzerinden baldıra kadar gayet özenli, muntazam
kıvrımlar oluşturacak derecede sıvanarak adeta kısa şalvar
giyilmiş hissi verilirdi. Paça ve dikiş yerlerinde işlemeli süsler
bulunurdu.
İşlikler: Bir çeşit gömlektir. Osmaniye topu denilen ipekli
kumaştan yapıldığından Osmaniye İşliği adı da verilir. Haydarî
yakalı ve önü açıktır. Her iki yönde bir peş bulunur. Bel
hizasında, yandan ufak bir bağla bağlanmak suretiyle iki önü
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birbiri üzerine kavuşurdu. Kolları uzun bilek, hizasında yırtmaçlı
ve istenildiği zaman kapanabilmek üzere düğmelidir. Yaka
kenarı, kol yerleri iki santim genişliğinde sarı veya siyah ipek
kaytanlı, içi beyaz bez astarlıdır.
Camadanlar: "Seğmen alayı gibi önemli günlerde dizlik veya
zıvgalarla beraber osmaniye işlikleri üzerine giyilen camadanlar
boyu belden yukarı, göğüs hizasında kalacak şekilde kısa ve önü
de birbiri üzerine kavuşmayacak derecede dardır. Uzun olan
kolları bilek hizasından hafifçe yırtmaçlı, bir parmak yakalı, üstü
baştan başa işlemeli ve içi astarlıdır. Camadanların seğmen ve
seğmenliğe hevesli genç esnaf çocukları tarafından giyilen
türlerinini üzeri kaytan işlemeli olurdu ki bunlara “fermeni”
denirdi.
Sırmalı yelekler: Camadan veya cepken gibi sırmalı takımları
bulunmayanlar osmaniye işlik üzerine "sırmalı yelek” giyerlerdi.
Bu yeleklerin boyu, göğüs hizasında kalacak tarzda kısa ve
önüde birbiri üzerine kavuşmayacak derecede dar, vücuda
sıkıca oturmuş vaziyettedir. Sırmalı yelek, camadan cepkenker
Ankara'da yapılmaz, dışardan gelirdi...
Önü harçlı yelek: "Bu yelekler daha ziyade alttaki iç çamaşırını
veya iç işliğini kapatarak üzerine giyilecek osmaniye işliklerinin
yakasından güzel görünmek için giyilirdi. Kapalıyakalı, kolsuz ve
önü 3-4 cm genişliğinde ipek harç ve ibrişim düğmeli olur ve
genellikle Osmaniye topundan veya pamuk karşık yollu "Halep
toplarından” yapılırdı.
Kadife veya çuha yelekler: Harçlı yelek bulunmadığı taktirde,
Osmaniye işlik altına giyilen bu yelekler kolsuz, kapalı yakalı,
önden birbiri içine giyecek tarzda kapaklı ve iki sıra düğmelidir.
Genellikle siyah veya lacivert çuha veya kadifeden yapılırsa da
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gençlerden bordro, nefti, mor renk kadifeden olmak üzere arzu
ettikleri renkte giyenler de bulunurdu.
İzmir yelekleri: Osmaniye işlikleri üzerine bazı kimseler,
"İzmir yeleği" denilen çuha veya kadifeden çaprazvari, üzeri
harçlı, kolsuz bir yelek giyerlerdi. Bu yeleklerin önü mailen
karşılıklı bir sırma harç ve ilik düğmeli, önde düğmeler
ilklenmeden bırakılırdı. Bu surette yeleğin harçlı uçlarının silahlık
üzerinde kulak gibi dik durması efenin (seğmenin) "fiyakası,”
sayılırdı. İzmir yelekleri, ya kuşağı altında veya üstünde kalmak
üzere giyilirdi. Bu yeleklerin sırmalı olanları da vardı.,,
Hamailler: İşte seğmen ruhunu, madde âlemi içinde mânâ
ikliminde dolaştıran bir inanç, bir iman işareti hamailler...
Seğmen hamaillerle İslam ahlâk ve faziletinin granitleşmiş
abidesi olduğunu ifade etmektedir. Kimilerine göre batıl ve
yanlış olarak nitelendirilen bu adet, asla yanlış ve batıl değildir.
İslamı yaşayan ve yaşatmak için hem kendiyle, hem dünyayla
mücadele içindedir seğmen...
"İçinde muska gibi ayetler enam gibi küçük din kitabı bulunan,
gümüşten, dört köşe kutucuklardır. Seğmen alayı gibi önemli
günlerde
efeler
(seğmenler)
tarafından
boyunlarına
takılırdı.Yaşlıca kimseler ile, nazara fazla inananlar bunun
çuhadan kaplı olanını elbiseleri altına takarlardı.
Bazubent veya pazvantlar: "Farsça kol anlamnında olan
bazu" ile bağlama manâsına gelen "bent"den teşkil eden bu
deyim "kol bağı" demektir ki halk arasında buna
kısaca"pazvany" denirdi. Üzeri kabatma veya telkâri süslü dört
köşe kutucuklardan ibâret olan bu bazubentler, içine muska
konarak pazuya kuvvet vermek üzere seğmen alaylarında efeler
(seğmenler) tarfından kollarına takılırdı. Abdülhamit Devrinin
ortalarına kadar giyilen bu beyaz dizlikler, sonraları davulcu
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dizlikleriyle karıştırıldığından terkedilmiş ve yerine "yarım dizlik”
denilen ve bunların renkli çuhadan olanları giyilmeye
başlanmıştır.
Efe kuşakları: Bele sarılan kuşaktır. Lahuri şal, "bademli” adı
verilen iyi cins acem şalıydı. 1.5- 2 metre uzunluğunda ve
dikdörtgen şeklinde olan bu şallar beldeki keçe kemer üzerine,
kasıklardan göğüse kadar genişçe ve sıkıca sarılır. Bu kuşakların
içine mendil, para veya tütün kesesi konurdu. Üzerine silâhlık
takılırdı.
Silahlıklar:(Seğmenlerin)"Efelerin şal kuşaklarına taktıkları
silahlıklar meşinden ve 7-8 gözlü olurdu. Yanlarda bulunan
kayış kemer ve tokaları vasıtasıyla bele sıkıca bağlanır ve
içinede bıçak, tabanca ve para konurdu. Ankara efelerinin
(seğmenlerinin) silahlarında üzeri deri ile hasır örgüsü süslemeli,
Anadolu'nun diğer bölgelerine ait silâhlıklar ise genellikle sim
işlemelidir.”
Çoraplar ve ayakkabılar: "Genç (seğmenler) ayaklarına
genellikle beyaz veya renkli ajurlu veya nakışlı diz çorapları
giyerlerdi. Bayram, düğün, nişan gibi mutlu günlerde ise
oldukça kıymatli ve pahalı olan "şal diz çorapları” denilen çeşitli
renk ve desende, baştan başa işli çoraplar giyilirdi. Ayakkabı
olarak genellikle ayağa yemeni, genç ve çapkınca olanlar ise
cimcime, kışın ise yamak mest ile kundura veya kalçın giyilirdi.”
Puşu: Başa giyilen seğmenelere özgü bir ipekli çevredir.
Fes: Uzun püsküllü olan kalıpllı fes olup, başa giyilirdi.
Gümüş köstekli saat: İsteyenin takıp kullandığı bir araç olup,
elbiseler üzerine boyundan atma gümüş köstekli saat takılırdı.
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Seğmen
ruhu, seğmenin
giysilerine de yansımıştır.
Giysilerdeki desenler, nakışlar, renkler onun sevgi ve barış dolu
dünyasını, dünya
görüşünü yansıtır. Hamailler inanç ve
imanlarını, pazubent, kuşak ve silahlıklar onun savaşçı ve
korkusuz
olduğunu
ortaya
koymaktadır.
Yelekler,
dizlikler ve cepkenler onun çevikliğini, atikliğini belirtmektedir.
Seğmen kıyafetleri, milli duygularımızın ifadesinden başka bir
şey
değildir. Bu kıyafet, bütünüyle milli ve mânevi
değerlerimizi sergilemektedir.
Bugün, dünyanın en zengin folklorik malzemesi, Ankara ve
çevresinde bulunmaktadır. Ancak, bu zenginliğe rağmen, folklor
araştırmacıları Ankara ve çevresinde maalesef gereken özeni
göstermemişlerdir. Bu, katı bir gerçektir. Bunun bize göre
başlıca sebebi, Ankara’nın öz evlâdlarından folklor araştırmacısı
çıkmamış olmasıdır. Dileriz, muhteşem Ankara folklorunu gün
ışığına çıkaracak evlâdlarımız yetişsin.
Anadolu halkının yakın zamana kadar giydiği ve bazı
yörelerde halâ giymekte olduğu elbiselerin, genel olarak
ortaklaşa bazı nitelikleri olmakla beraber giyim şekilleri bölgeden
bölgeye değişir.
Genellikle Anadolu erkek giyimini Ankara da dahil olmak
üzere üç grup altında özetlemek mümkündür. 1. üçetek
entariler, 2. Şalvar ve işlik, ferani ve gazeki’ den oluşan
takımlar. 23. Efe, zeybek, dadaş gibi memleketin yiğit
delikanlılarına özgü dizlikli, zıpka ve Zıvga’lı camadan ve
cepkenli kıyafetlerdir.
Bunlardan üçetek dediğimiz önden açık, yanları yırtmaçlı
entariler, hoca ve esnaf sınıfına ait kıyafetlerin hemen en eski
örneklerini teşkil eder. Şalvar, işlik, fermani veya gazeki’ den
oluşan takımlara gelince: bunların giyiliş ve şekilleri bölgeden
bölgeye değişir. Sadece; Ankara içinde bile yaş ve mesleklere
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göre birkaç tip şalvara rastlamak mümkündür. Efe ve zeybek
kıyafetleri ise her memlekette ayrı ayrı özellikler gösterir.
Ankara’da çeşitli halk tabakasının giydiği kıyafetleri başlıca
beş grup altında özetlemek mümkündür.
1- İlmiye sınıfının kıyafeti
2- Okuma çağındaki çocukların kıyafetleri
3- Esnaf kıyafeti
4- Efe ve çocuk efe kıyafetleri
5- Memur kıyafetleri
32.1-İlmiye sınıfının kıyafeti

-İlmiye sınıfının kıyafeti
Tespit edilen en eski örneklerden yakın zamana doğru yapılan
araştırmalarda, ilmiye sınıfına ait başlıca takımların en dikkate
değer olanlarını üç-etek entariler teşkil eder. II. Sultan Mahmut
ve hatta ondan çok daha evvelki devirlerin bir devamı olduğuna
kuvvetle ihtimal verilen bu takımlar, sonradan giyiliş tarzlarında
vücuda gelen bazı ufak değişiklikler ile ikinci Abdulhamit
devrinin sonuna dek ilmiye sınıfının da giyiminin esas unsurunu
teşkil etmiştir. Genellikle şetari, altıparmak veya Osmaniye topu
gibi yollu kumaşlardan yapılan bu entariler, önü baştanbaşa açık
yanlarının birer karış yeni yırtmaçlı, uzun kollu, haydari (üçgen
şeklinde) yakalı, önünü bele kadar kısmı ile kolu yenleri kaytan
süslü olur ve belinin yanında ufak bir bağla bağlamak suretiyle
iki ön birbiri üstüne kavuşurdu. Yaklaşık olarak II. Abdülhamit
devrinin ilk yarısına kadar hocalar tarafından uzun ve gayet bol
şalvarlar ve pamuklu iç işlikleri ile giyilen bu üçetek entarileri
üzerine beli kısmen ince tarzda (esnaf ve efelerinkinden ince
olmak üzere) ipek Trabluslu kuşağı, beyaz tiftik veya Gürün
şalından bir kuşak sarılır, sırta da mevsim ve duruma göre ya
pamuklu hırka veya Mekke hırkası, sokakta lâta, camiden ise
cüppe giyilirdi. Şimdi bu giyim parçalarını birer birer gözden
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geçirelim:
Bol Şalvarlar: Bal rengi, lâcivert veya siyah çulhadan, çok bol
ve bileğe kadar uzun olarak yapılır. Parçaları ile derince olup cep
kenarları kaytan işlemeli olur ve kışın pamuklu iç işlikleri ile
üçetekler altına giyilirdi.
İç İşlikleri: Beyaz ve renkli patiskadan içi pamuklu, uzun kolu,
haydari yakalı ve karın üstüne kadar uzunluktadır. Belin
yanından ufak bir bağla bağlanır. Bu işliklerin daha sonraları,
pamuksuz ve kapalı olanları giyilmiştir.
Mekke Hırkası: Krem, havai mavi, toz pembe, limon küfü veya
samani renk, içi gayet döşeli olan bu hırkalar hazır olarak
Hicaz’dan getirilirdi. Üzeri gayet ince tezyini şekiller hasıl edecek
şekilde kapitone (hafif kabartma dikişli), diz kapağından bir
karış aşağı uzunlukta yanları yırtmaçlı ve hafif dik yakalı olur.
Hocalar tarafından olduğu kadar yaşlı esnaf tarafından da
mevsimlerde, sabah ve akşam serinliklerinde, pardösü gibi
üçetek giyilirdi.
Pamuklu Hırkalar: Gürün şalı, şal taklidi pazenden yapılan bu
hırkalar, içi pamuklu, üstü parmak dikişli, uzun kollu, dizden
biraz aşağı uzunlukta olur ve yaşlı kimseler tarafından palto
yerine giyilirdi.
3- ESNAF KIYAFETLERİ
II. Abdülhamit Devrinin sonlarına kadar Ankara’ lı esnaf tıpkı
ilmiye sınıfı gibi üçetek entarilerden oluşan takımlar giyerlerdi.
Bu entariler altına, yakasından güzel görünmesi için bir “içişliği”
giyilir, hele uzun veya değirmi şal kuşak kuşanılır, sırta da
hocalardan farklı olarak kuşağın üzerine örtecek uzunlukta
işlemesiz bir “gazeki veya fermani” giyilirdi. Mekke hırkası
bulunanlar bunların üzerine ayrıca bir Mekke hırkası veya
pamuklu hırka, kışın ise hocalardan farklı olan isteyenler mırız
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aba, daha zengince olanlar ise kürk giyerlerdi. Şimdi bu giyim
parçalarını inceleyelim:
İç İşlikler : Üçetek entarileri açık haydari yakalı olduğundan,
entarinin altına muhakkak bir “iç işliği” giyme gereği hissedilirdi.
Genellikle entarinin kumaşından veya basma, pazenden iç
astarlı olarak yapılan bu işlikler uzun kollu, parmak yakalı, ön
kısmı yukarıdan itibaren peşli olur, önden birbiri üzerine hafifçe
binmek suretiyle yakanın yanında bulunan bir düğme ile kapanır
ve belinin yanında ufak bir bağla bağlanırdı. Bu işliklerin
sonradan önden düğmeli ve peşsiz olanları giyilmiştir.
Fermani veya Gazeki’ler: Çuhadan, kumaştan veya
Rumeli şayağından yapılan gazekiler, kuşağın yarısını
örtecek uzunlukta, iki parmak yakalı, hafifçe yırtmaçlı, uzun
kollu ve önü birbiri üzerine kavuşmayacak tarzda dar olurdu.
Bu halk arasında gazeki veya fermani denildiği gibi mintan
diyenlerde bulunurdu. Yaşlıların fermanisi kuşağın üzerini
örtecek uzunlukta düz ve harçsız, gençlerinki ise daha kısa
ve ipek kaytanlı olurdu.
Mırızlar: Evvelce esnaf tarafından kışın “mırız” denilen
kısmen lataya benzeyen, yakası onunkinden daha yüklü
şimdiki hakim yakaları gibi dik
tında, omza iple geçirilmiş “teke bıçak” taşıınırdı. Bir kavga
sırasında zorunlu kalmadıkça ağız tarafı kullanılmadan ters
tarafı ile iş halledilmek istenirdi. Mırızlar sonraları yaka şekli
kısalmak suretiyle “aba” ismini almıştır.
Abalar: Baldıra kadar uzunlukta, bolca iki parmak
yüksekliğinde dik yakalı olur ve cüppelere benzerdi. Evvelce
Bulgaristan şayağından, sonraları ise “feshane abası”
denilen kalınca bir kumaştan yapılırdı. Genellikle deve tüyü
veya siyah renkler olur ve bazısının yakasında kürk
bulunurdu.
Esnaftan zengince olanlar kışın aba veya mırız yerine dışı
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çuha ile kaplı kürk giyerlerdi. Nihayet üçetek entarili takımlar
yaklaşık 80 yıl önce yerini şalvar, işlik ve fermani’ den oluşan
takımlar ter ederek tarihe karışmıştır. Bundan sonra esnaf dizden
biraz aşağı uzunlukta, uçkurlu şalvar giymiştir. Uzun diz
çorapları ile giyilen bu şalvarlar üzerine yollu pazen veya
ketenden işlik, üstüne çuhadan kolsuz bir yelek ile gazeki
giyilir, bele kuşak sarılardı. Yaşlıların işlikleri, yelekleri,
gazekileri de gençlerinkinden farklı olurdu. Zenginlik
derecesine göre Şam, Halep dokumalarından veya
pazenden bu işlikler parmak yakalı, uzun kollu önden
düğmeli olur, çuha veya kumaştan, kolsuz, yakalı, önden
peşli olan yeleklerin her iki önü yandan ufak bir bağla
bağlanmak suretiyle birbiri üzerine kavuşurdu. Gazekiler ise
gençlerinkinden daha uzun, daha bolca ve işlemesiz olurdu.
İhtiyarların üstlerine fazla itina edenleri “kınadığı” için bu
çağlarda kıyafetler özellikle ihmal edilirdi.
Yeni yetişen 13-14 yaşlarındaki esnaf çocuklardan efeliğe
hevesli olanlar, yaşlıların giydiği bu kısa şalvarların biraz
daha darca ve itinanı olanları ile tıpkı efelerinki gibi işlik,
yelek, fermani giyer, bele genişçe bir kuşak ile isteyenler
silahlık kuşanırdı.
Yemeniler: Bunların yüzü biraz arkası da sivrice olurdu. Bu
sivri kısma Ankara’lılarca “topuk” veya “ ibik” tabir olunurdu.
Yemenilerin uzun ve kısa ibikleri vardı. Yaşlılar kısa
ibiklisini, gençler uzun ibiklisini giyerlerdi. Kışın mestler
üzerine giyilen yemenilerin arkası ibiksiz olurdu.
Kalevle: Yazın giyilen bu ayakkabı genellikle yemeniye
benzerdi. Yalnız kalevlerin yüzü bileğe yakın denecek
derecede yemeniden daha geniş, arkası da yemenide
olduğu gibi ibikli değil, düz olurdu.
Genç esnaf kışın ayaklarına uzun diz çorapları ile “yamak
mest” veya “kalçın” giyer, onun üstüne de kundura veya
lastik giyerdi.
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Yamak mestleri: Efeler tarafından kışın giyilen bu
ayakkabılar diz kapağı altına kadar uzun, dar ve yan tarafı
boydan boya 15-20 adet sık kancalıdır. Üstü sahtiyan, altı
ise deriden köseleli ve topuksuzdur.
Kalçınlar: Bir nevi çizmeye benzerdi, altı üstü sahtiyandan
diz boyunca uzun ve ökçesiz olurdu. Gençler ayaklarına
yazın yemeni veya cimcime giyerlerdi.
Cimcimeler: Genç ve biraz çapkınca olan efeler tarafından
yazın giyilen bu ayakkabıların yüzü çok ufak, arkası ise
oldukça sivri olurdu. Kırmızı veya siyah sahtiyandan yapılır,
arkasında ipekle işlenmiş iki basit motifi ve yorak tabir
edilen, yanlarda yan dikişlerinin sökülmemesi için ve süs
teşkil edecek tarzda parlak deriden birer parçası bulunurdu.
Köseleden evvel genellikle ayakkabıların altı daha ucuz
olmaları nedeniyle gönden yapılırdı. Cimcimeyi yaşlılarda
giyerse de bunlarınkinin arkası daha sivriye arkadaki ipek
işlemeli motifi de gençlerdeki gibi iki tane değill bir tane
olurdu.
İç çamaşırlar: Ankara erkekleri tarafından giyilen
çamaşırlar ne yaş, ne de sınıf itibariyle bir fark göstermezdi.
Genellikle Adana ve Yahşihan bezinden yapılan bu
çamaşırlar gömlekleri diz kapağına kadar uzun, parmak
yakalı, tek düğmeli, önü bele kadar açık ve isiran kollu (uzun
ve bolca kollu) dur. Gömlekler daima donun üzerinde
dururdu. Evvelce dize kadar uzunlukta olan bu gömlekler
sonraları kalçalara kadar olmuştur. Donlara gelince, bunlar
şalvar durumuna göre ya bileğe kadar uzun veya kısa
olurdu. Zıvga veya kısa şalvar giyenlerin donları diz
kapağının aşağısına kadar olur, uzun diz çorapları bunun
üzerine çekilirdi. Elifi şalvar veya uzun şalvar giyenler ile
memurların donları ise bileğe kadar uzun olup, bilekte
düğmeli, bağlı ve düz olurdu. Memurların çamaşırları daha
ziyade patiskadan yapılırdı.
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Yatak kıyafetleri: Memurlar hariç olmak üzere genellikle
yatakta gecelik giyilmez don ve gömlekle yatılırdı. Bazı
kimseler başlarına takke biçiminde, beyaz iplik ve tığ ile
örülmüş “arakçin” giyerlerdi. Bir kızın çeyizinde kocasına ve
kaynanasına verilmek üzere muhakkak birkaç arakçin
bulunurdu.
Ankara, kıyafetleriyle, zengin mutfağıyla, türküleriyle,
ağıtlarıyla dünyanın en zengin folkloruna sahiptir. Ankara
folklorunu araştıracak, onun Ankaralıla’rın millî bünyesinde
asırları aşarak gelen mükemmel yapısını ve konumunu
kültür hayatımıza kazandıracak, folklor araştırmacılarına,
gönül erlerine ihtiyacımız vardır. Halkın, memleketin ve
milletin dehasının ürünü olan ezgilerimizin, altın dizisi
sözlerini kaybolup gitmekten kurtaracak ve gelecek nesillere
aktaracak
Ankara
âşıklarını
göreve
çağırıyorum.
Köylerimizde, harman yerlerinde, bağ bozumlarında
söylenen deyişleri, espirileri, bilmeceleri, gönül eğleyen hoş
sohbet sözleri ve Ankara ağzını, şivesini derleyiptoplayacak, kültür arşivimizi zenginleştirecek folklor erlerini
göreve çağırıyorum. Kadınlarımızın tandır sohbetlerini,
“asbap yuma” lardaki beyitlerini, kına gecelerindeki
dörtlüklerini tespit edip, Türk edebiyatına kazandıracak
yiğitlerimizi göreve çağırıyorum!...
Bu görev kutsaldır...
Ne mutlu, bu çağrımı duyanlara, bilenlere ve gereğini
yapanlara!...
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36-SEĞMEN VE MEMUR
Seğmen, memura saygılıdır. Bilir ki memur, devletle
millet adına görev yapan kimsedir. Millete hizmet eden bir
görevli olarak, seğmen de kendini milletin bir memuru
addeder. Bu nedenle, memurla seğmen arasında uhevi,
derinden, sessiz bir diyaloğ mevcuttur.
Seğmen, bir memuru işini bilen plânlayan, programlayan
ve uygulayan bir görevli olarak görür. Memur, halka eziyet,
zulüm ve işkence yapmayıp, onun işini kolaylaştıran, yasalar
töreler ve kurallar dışına taşmayan kişi olarak tanır. Zulüm,
işkence ve eziyet yapan, halkı inim inim inleten her kim
olursa olsun, seğmenin sevmediği kişidir. Seğmen, sevdiğine
can verir. Sevmediğine kan kusturur!...
Memurlar, giyimleri ve kendine, işine özgü davranış
biçimi ve konuşma üslûbuyla örnek alınacak kişilerdir. Örnek
alınacak kişiler, ideal kişilerdir. Bu ideal kişilerin engin
tecrübelerinden istifade etmek gereklidir. Bunun için,
çocukların bu ideal kişilerin yanında yetişmelerinde fayda
vardır. Okumaya meraklı çocuklar başta olmak üzere, bütün
çocukların okuyup adam olmaları istenir. Okuyup hakim,
hekim, subay, mühendis gibi meslek sahibi olmaları şarttır.
Çocuklarının geleceğini hazırlamamış ulusların sonu
hüsrandır. Türk Milleti için çocuk, kıymetli bir varlıktır.
Seğmen, memurlarının iyi ortamlarda, iyi konumlarda görev
yapmasını ister. Memurun boynu bükük olmamalı, memur
halka tepeden de bakmamalıdır. Memur, halkın bir
görevlisidir.
Şimdi, dünyanın en zengin folkloruna sahip olan
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Ankara’mızın memurlarının kıyafetlerini ili yıllığından
aktarmaya çalışalım. Memur kıyafetleri de kendine özgü
kıyafetler olup, memurların derecelerine göre kıyafetler de
farlılıklar arzediyordu.

MEMUR KIYAFETLERİ
Memurların ilk defa Avrupalılar gibi giyinmesi II. Sultan
Mahmut ile başlar. 1828’de çıkarılan elbise tüzüğü ile setre
pantol ve dal fes giymeye zorunlu tutulan memurlar,
başlangıçta bu değişikliği çok yadırgamış, bu sebeple
pantolonlara şalvarımsı bir bolluk, setrelere cübbemsi bir
genişlik vermek suretiyle öteden beri alıştıkları şekle aykırı
kalmamak yoluna gitmişlerdi.
Delikanlı çağına girince ise kısa şalvarlar yerine uzun ve
dar paçalı, arkası kuyruklu “zıvga” denilen efelere özgü olanı
giyerlerdi.
Efe olmak isteyen gençler ise yaşlıların giydiği takımların
daha dar ve daha gösterişlisini giyerlerdi.
Esnaf başlıkları: Eskiden Ankara’da “dal fes” dedikleri
takımların sarıksız fes Hristiyan esnaf tarafından
giyildiğinden, Müslüman esnaf kendilerinin Hristiyandan ayırt
edilmesi için (memurlar hariç) başlarına muhakkak bir şey
sararlardı, sarmayanlar olursa köylü onu Hristiyan
zannederek “sabahlar hayrolsun” diye selamlardı ki bu da
onları pek kızdırırdı.
Yaşlı esnafların başlığı: Bunlar başlangıçta üçetek
entarilerle başlarına kalıplı, kısa püsküllü fes giyer, üzerine
abani sarık sararlardı. Sonraları abani sarıklar yerine sadakor
sarıklar çıkmış ve onlar sarılmağa başlanmıştır.
Genç esnaf başlığı: Gençlerden efeliğe hevesli olanlar
uzun püsküllü fesleri üzerine, zenginlik derecesine göre ya
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“puşu” veya “kandilli yemeni” yı efe tarzında sarar ve omuza
sarkan kalın püskülünü yandan kulak arkasından
sarkıtırlardı. Puşular yemenilere nazaran daha pahalı
olduğundan mali duruma göre bunlardan biri bağlanırdı.
Puşuların ipeklileri olduğu gibi simli olanları da vardı.
Efeliğe hizmet etmeyen genç esnaf ise, fesleri üzerine iki
parmak genişliğinde kandilli yemenisinden “çeki çekinir” yani
sarık sararlardı. 35-40 yaşına gelince de sakal duasından
sonra isteyenler yaşlılara özgü sarıktan sarıp sakal
koyuverirlerdi.
Eskiden Ankara’da gençler pek sakal bırakmazlardı.
Sakal bırakmak ve yaşlılara özgü arık sarmak bir nevi yaşın
kemâle erdiğine ve o kesenin artık “oturaklı bir hal” almış
olduğuna işaret sayılacağından 35- 40 yaşına gelen bazı
kimseler artık sarık sarmak ve sakal bırakmak suretiyle
topluluktaki yerine artırmak isterlerdi. Sakal bırakma işi
“sakal duası” denilen bir tür törenle olurdu. Hoca topluluğa
namazını kıldıktan sonra, sakal bırakmak isteyen kişi hocaya
yanaşır, eline öper ve “hoca efendi ben sarık sardım sakal
koyuverdim bir dua ediver” derdi. Hoca da kıbleye karşı
duasını eder ve “ inşallah sakalın zemzemle yıkanır” diye
duasını bitirirdi. Duadan sonra akraba ve dostları bu sakalı
okşar ve hediyeler getirirdi. Sakal bırakanlar bundan böyle
gidişatına çeki düzen verir rakı içiyorsa bırakır ve mümkün
olduğu kadar uygunsuz bir hareket yapmamaya dikkat
ederdi. Eğer uygunsuz bir hareket yapacak olursa ailesi
muhtara şikayet eder, bunun üzerine mahalle imamı,
muhtarı ve ileri gelenleri mahalle odasında adamı çağırarak
bir temiz döverler adamın mahkemeye de şikayete hakkı
olmazdı. İleride herhangi bir kusur işleyecek olursa “sen iyi
bir adam olsaydın mahalle odasına çağrılmazdın” diye başına
kakılırdı ki mahalle odasına celb edilmek onun için bir
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alçalma ve leke sayılırdı.
Orta yaşların sakalları genellikle “top sakal” denilen kısa
biçimde olurdu. 60 yaşından sonra ise bu sakallar hiç
kestirilmeden bırakılırdı ki buna avam arasında “yerden
süpürgesi” denilirdi.
Sakaldan söz açılmışken Ankara’lılarca özellik gösteren
saç tıraşından da bir nebze söz etmek yararlı olacak.
Eskiden Ankara’da bugünü saç tıraşlarından farklı olarak
“acem tıraşı” ve “sekili tıraş” olmak üzere iki tür tıraş
yapılırdı. Bunlardan acem tıraşında, başın tepe ve
yanlarındaki saçlar sıfır numara veya ustura ile kazıtılarak
yalnız arkada saç bırakılırdı. Sekili tıraşında ise yanlarda ve
önde saç kalmak üzere kafasının tepesi sıfır numara veya
ustura ile simit şeklinde kazıtılır, arkasında ya normal olarak
kestirilir veya o da yarısından itibaren enseye kadar ustura
ile kazıtılırdı.
Ayakkabılar: Ankara’da giyilen ayakkabılar, yaşa, mevsime
ve sosyal durma göre değişik tipler gösterir. Genellikle
yüksek tabaka “Kalloş Potin” orta tabaka ve yaşlılar mest ve
kundura, gençler ise yemeni giyerlerdi.
Yaşlı esnaf ve hocalar kışın ayaklarına “şemlik mest” denilen
kısa konçlu yandan 4-5 kancalı bir mest ile üzerine “mabeyn
biçimi” kundura giyerlerdi.
Mabeyn biçimi kunduralar: Daha çok hocalar, memurlar
ve okumuş kimseler tarafından giyilen bu kunduraların yüzü
ve topuğu az “fort” tabir edilen arka kısmı diğerlerine
nazaran daha kısa, köselerden ve nalçasız olurdu.
Çerkez biçimi kunduralar: Bu kunduralar yumurta ökçeli
yüzü de dana veya inek derisinden olurdu.
Düz kunduralar: Bunların yüzleri yemenilere benzerse de
arkası yemeniler gibi yüksekçe olmayıp düzdür. Fort
köseleden, ökçeleri de şimdiki erkek terliklerinin
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ökçelerinden biraz daha yüksekçedir.
Merguplar: İlmiye sınıfının şemik mestler üzerinde
giydikleri bu merguplar yemeni biçiminde olur ve kışın
topuklarına 1-1.5 cm. yüksekliğinde “köpekdişi” nalça
çakılırdı.
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37-Hacı Bayram-ı
Eşrefoğlu Rumi

Veli’

nin

Damadı

Veliler velisi HACI BAYRAM- I VELİ hakkında buraya kadar bu
kitaba, sihriyatı münasebetiyle ve terbiye yolunda gösterdiği
ciddiyeti dolayısıyla, tasavvuf tarihinde çok büyük bir mevkii
olan bir zatı, aynı zamanda da Yüceler Yücesi’nin damadı olması
nedeniyle kitabımızın son bölümüne ilave etmeyi uygun gördük.
TÜRK- İSLAM tasavvufunun önde gelen zatlarından olan
(Eşrefoğlu Rumi) olarak bilinen, tanınan ve sevilen, Mısırlı
Ahmet Eşref’in oğlu Abdullah’tır. Babası Mısırlı Ahmet Eşret,
bilinmeyen nedenlerle o yıllarda Anadolu’ya yerleşmiş olduğu
mezahalardan anlaşılıyor, oğlu Abdullah (Eşrefoğlu Rumu) 754
yılında İznik’te dünyaya gelmiş ve hususiile İznik gibi tasavvuf
ve ilim merkezi olan ve tamamiyle Türk olan bir çevrede
Anadolu kültürü ile yetişmiştir. Abdullah’ın kendi mahlasını
(Rumi) ve soyadını da (Eşrefoğlu) diye zikir ve tavsif etmesi, bu
noktai nazarımızı teyit etmektedir.
Rumi, ilk tahsilini İznik’te yaptıktan sora Bursa’ya gitmiş.
Mehmet Çelebi medresesinde tahsilini ikmal etmiş ve bir aralık
bu medresenin en büyük fıkıh âlimi olan (Alâddin- Ali) ve muitlik
yani asistanlık etmiştir.
Kırk yaşından sonra, tasavvufa doğru hasıl olan meyline uyarak
kendisine bir mürşit aramış ve nihayet o zaman Bursa’da, mistik
bir şöhret elde etmiş olan (Emir Sultan’a intisap etmeyi
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düşünmüş) ve medresenin kendisine ait hücresinde şahsına ait
nesi varsa fakir- fukaraya dağıtmış. Artık kendisince zahiri
ilimlerin dedikodusunu ihtiva eden kitapları arkadaşlarına hibe
ettikten sonra, Emir Sultan” ın yanına koşmuş. Emir Sultan
ihtiyarlığından bahsederek kendisinin de meftunu olduğu
Ankara’da bulunan büyük mutasavvıf Hacı Bayram-ı Veli’ye
intisabının ısrarla tavsiye etmiştir.
Yüceler Yücesi Veli, evvelâ Abdullah’ı (Eşrefoğlu Rumu)’ nun
nefsini kırmak için, en ağır ve süfli işlerde kullanmayı düşünmüş
ve kendisine çok ağır ve tahammülü güç hizmetler tevdi
eylemiştir. Halbuki Eşrefoğlu kendisine bir arkadaş muamelesi
beklemişti. Yorucu ve yıpratıcı bir çok hizmetlerle, yaptığı
imtihanın ve çektirdiği çileden hiç yılmadığını, usanmadığını ve
karşı koyuşta bulunmadığını gören Hacı Bayram-ı Veli, bu
samimi, sadık ve açık yürekli ve aşkla dolu müridini bu işlerden
alarak, kendisini imam tayin eylemiştir.
Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu’ nu bu suretle temizleyip
gururundan uzaklaştırdıktan sonra tasfiye ve tekâmülünü
yakınen takyi etmeye başlamış ve nihayet kendisine daha ziyade
yakınlaştırıp bağlanmak için kızı (Hayrirünnisâ)’yı ona verip
damatlığa kabul eylemiştir.
Bir müddet sonra kayınbaba ve mürşidinden izin alarak
İznik’ dönen Eşrefoğlu, burada yalnız başına kalamamış
tekrar Ankara’ya yalnız başına (zevcesi hariç) dönerek
mürşidinden, daha üstün makam ve mertebeye erdirilmek
talebinde bulunmuştur.
Bunun üzerine tebessüm eden Hacı Bayram-ı Veli, onu
(Hama) şehrinde oturan (Abdülkadırı Giylâni)’nin ğlu (Şeyh
Hüseyin Hamevi)’ye göndereceğini ve şimdilik İznik’e gidip
kırk gün orada halvette kalmasını emretti. Eşrefoğlu
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Abdullah İznik’te kemâl yolunda nefsile mücadele de
bulunduktan sonra, Hama’ya gitmeye izin alabilmişti.
Bundan sonra, Zevcesi ve yeni doğmuş Züleyhâ adındaki
çocuğunun taşınması için bir merkep tedarik eden Eşrefoğlu,
Hama’ya gitmek ve mürşidini bulmak için, uzun bir
yolculuğun bütün ağır ve yorucu zahmetine katlanmış ve
nihayet menziline bir ok gibi ulaşmıştır.
Şeyh Hüseyin, kendine gönderilen Hacı Bayram-ı Veli’nin
damadı Eşrefoğlu’nu, hemen ayağının tozu ile bir hücreye
sokmuş ve kırk gün onu nefsiyle ve Yüc ALLAH’la baş başa
bırakmıştır. Sıkıntı içinde çekilen uzun bir yolun
yorgunluğunu üzerinden atamadan, sıkı bir riyazetle hücreye
kapatılan Eşrefoğlu kendisine verilen yemekleri de pek az
miktarda yediği gibi 25-30 gün sonra artık hiçbir şey kabul
etmeyecek bir hale gelmişti. Kırk gün sora hücreden
çıkartılmak için yanına varıldığı zaman bir ölüden farksız,
vecd içinde, gözleri kapalı ve hareketsiz bir halde olduğu
görülmüştü. Rumi, büyük bir iştiyak ve müşahede
lezzetinden ayrılmış olmasının verdiği teessürle Şeyh
Hüseyin’e “Sultanım bize kıydınız” deyip gözlerini açtı.
İşte Şeyh Hüseyin Hamevi, bu kırk günlük hücre
terbiyesinden sonra, onun kemâl haline almış olduğunu
anlayarak avdetine müsaade etmişti. Eşrefoğlu’nu yolcu
ederken, Şeyh Hüseyin Hamevi arkasından hayran hayran
bakmış ve etrafındakiler bu kadar derin bakmasının sebebini
sorduklarında;
“Bir bahri muhif imiş neyum varsa çekip kendisine aldu”
Diye cevaplandırmıştır.
Eşrefoğlu İznik’e döndükten sonra, bir taraftan insanları
irşad ile meşgul oluyor, mürşidi ve kayınbabası Hacı
Bayram-ı Veli’nin kendisine tatbik ettiği sıkı riyazet ve
perhizini mensuplarına tatbik ederek, nefislerini terbiye ve
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kötülüklerden tahliye etmelerini tavsiye ediyordu.
Müritleri arasında kendisine çok bağlı olan bir zat’a
yeğâne kızı Züleyhâ’ yı da vererek damat yapmıştı. Bu zat
İsfendiyaroğlu Ahmet beyin akrabasından Beyazit Fakıh’ın
oğlu (Abdurâhim-i Tirsi) idi (35)
(35) Eşrefoğlu Divanı, Tercüman 1001 Temel Eser.
Eşrefoğlu bu suretle kendisine çok değerli ve arzuladığı vasıflara
haiz bir damat seçerek nesil ve meslekini devam ettirmek
istemiştir.
Abdurrahim-i Tirsi, kayınbabası ve mürşidi olan Eşrefoğlu’na
kelimenin tam anlamıyla bağlıydı ve inanmıştı. Eşrefoğlu’nun
vefatından hemen sonra yazdığı bir mersiyede:
Evliyalar ölmez imiş,
Can acısı görmez imiş,
Aşıkların konmaz imiş,
Eşrefoğlu Rumi Sultan.
Kıtası bu hürmet ve saygının derecesini bütün hatlarıyla
göstermektedir.
Hacı Bayram-ı Veli’ye gerek manevi ve gerekse de sıhri
münasebetli itibarîyle hayatından kısaca bahsettiğimiz
Eşrefoğlu, İznik’e onbeş kilometre mesafede bir mahallede,
uzleti, ihtiyar etmiş hususile medrese mensuplarının
hakkında ileri attıkları bir çok dedikodulardan uzakta kalıp,
irşad’la meşgul olduktan sonra (1516) yılında Hakk’ ın
rahmetine kavuşmuştur.
Türbesinde yazılı olan: “Eşrefoğlu azmi cihan eyledi.
1518)” mısraı bu tarihi teyit etmektedir.
Eşrefoğlu, hayatında hece vezniyle şiirler yazarak, bir divan
vücuda getirmiştir. Hece veznindeki şiirlerinde kullandığı Türkçe
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kelimelerle, çok kuvvetli irşad ve âşk nağmeleri terennüm
etmiştir. Bunların içinde halk ve tasavvuf edebiyatımızın ahenkli
ve tesirli numunelerinin çokluğunu bulmak, görmek, hissetmek
mümkündür. Eşrefoğlu, son mürşidi olan Hüseyin Hamevi’nin,
daha ilk görüşünde kendisine (Rumi) diye hitap etmesinde
fevkalade mütehassıs olduğu için daima şiirlerinde (Rumi)
mahlâsını kullanmıştır. Rumi’nin yazdığı hece veznindeki şiirlerin
üzerinden, beş yüz sene gibi uzun bir zaman geçtiği halde
âhenk ve ifade bakımından, bugün bile zevkimizi okşayabilecek
kadar kuvvetli parçalar görebiliriz.
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38-Ankara Doğumlu Şairler
Adalı, İnci
Ağabeyoğlu, Selma
Ahmet Oktay
Akıman, Nazmi
Akyol, Sina
Albukrek, Selim
Alova, Erdal
Alpat, İnönü
Aslangül, Cevdet
Aysan, Behçet
Ayten, Hasibe
Bayramoğlu, Fuat
Bekman, Münir Müeyyed
Biçer, Aysel
Bilgin, A.Kadir
Bulut, Mehmet
Canbaba, Ahmet
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Cebe, Mehmet
Cengizkan, Ali
Ceylan, Mevlüt
Ceylan, Mustafa
Çakır, Kemal
Çetin, Mahmut
Çiğiltepe, Asaf
Deli, Ogün
Doyran, Turhan
Dökmeci, Avni
Ecer, Salih
Erdoğan, Serap
Erdoğan, Yılmaz
Erhan, Ahmet
Erkekli, Osman Serhat
Ersözlü, Ünal
Eryalaz, M. Zekâi
Eryiğit, İbrahim
Girgin, Rüstem
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Güneş, Ömriye
Güneş, Vedat
Itır, Gürdemirel
Güven, D. Ali
Güzel, Ali Osman
Hacı Bayram-ı Veli
Hatipoğlu, İbrahim Sıtkı
İnce, Kaan
Kara, Nil
Karapınar, Arzu
Karaveli, Orhan
Karlıova, Sevim
Kılıçarslan, İsmail
Kızıltuğ, Ömer Ateş
Koryürek, Ceylan
Kumser, Nihat
Kurada, Zeynep
Kurtuluş, Akif
Mehmed Kemal Kurşunluoğlu
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Mercanoğlu, Salih
Meriçkan Güleç, Güler
Metin Celal
Mutlu, Bekir
Oflaz, Lütfü
Olmuş, Osman
Öngay, Mehmet Necati
Özdemir Asaf
Özdoğan Kurban, Nursen
Özkaynak, İhsan
Salman, Ersin
Savaşır, İskender
Savlı, Hakan
Savtur, Ulviye
Sezer, Özlem
Suyolcuoğlu, A. Tolga
Şakir Efendi (Ayaşlı)
Şenocak, Zafer
Tandoğan, Sabri
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Taşçıer, Süheyla
Taşpınar, Zerrin
Tekelioğlu, Orhan
Tekkanat, Zühal
Tüleylioğlu, Orhan
Türker, Yıldırım
Uçkan, Gürhan
Uluırmak, Ülkü
Uluşan, Talip
Uyar, Turgut
Ünal, Mustafa
Yıldız, Mustafa
Yılmaz, Levent
Yılmaz, Nuray Çağlayan
Yuluğ, Nuran
Yurdabak, Hüseyin
Yurdakul, Kuvvet
Zarifoğlu, Cahit
Zeynep, Esra (36 ): Işık, İhsan; Ankaraşlı Şairler ve Yazarlar, Ankara
Büyükşehir Belediyesi Basın yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanlığı,Yayın
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39-Seğmen ve Ankara Şiirleri
ANKARA MARŞI
Ankara, Ankara, güzel Ankara,
Seni görmek ister her bahtı kara.
Senden yardım ister her düşen dara,
Yetersin onlara güzel Ankara.
Burcuna göz diken, dik başlar insin,
Türk gücü orada her zoru yensin,
Yoktan var edilmiş ilk şehir sensin,
Varolsun toprağın, taşın Ankara.
Halil Bedii YÖNETKEN

*
ANKARA
Ankara’da doğdu gün;
Öğün Türk oğlu öğün.
Tan yeridir Türklüğün,
Bahtı ak, taşı kara
Adı büyük Ankara.
Ordu kuruldu,
Düşman orda vuruldu.
Türk’e bir kale oldu.
Bahtı ak, taşı kara
Yurdun kalbi Ankara.
Harp meydanı orası
Başkomutan ovası
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Bahtı ak, taşı kara
Can evimiz Ankara.
H. Ali YÜCEL

ANKARA GARI’NDA BEKLE DEMİŞTİM
-Mustafa Ceylan’aAnkara Garı’nda bekle demiştim,
Geleceğim bekle, binbir ümitle.
Bir gece yarısı yada gündüzün,
Kalbimin ucunda bir buruk sızı,
Heybemde bir tutam acı ve hüzün.
Elimde bir demet mor salkım leylak,
Başımın üstünde kar rengi bulut,
Yüzümde tebessüm, saçlarımda ak.
Buğulu camlarda gölge ve ışık
"Üçüncü mevkide garip yolcuyum"
Duygular içimde karma karışık.
Dilimde o şarkı, o mahur ezgi.
En gerçek hayaller, en güzel düşler
Ufukta masmavi incecik çizgi.
Sarsılmaz bir inanç ve de ahitle,
Ankara Garı’nda bekle demiştim
Geliyorum bekle, binbir ümitle!
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Ali Rıza Atasoy

Başkentin Ufkunda
Vakit sensiz gecen günün ertesi,
Sustu tüm kuşların sen şakrak sesi,
Zevk sefa mevsimi, yas neyin nesi?
Nedendir matem durup dururken? ...
Titriyor şebnemler, gül üşür gibi,
Bülbüller derdimi bölüşür gibi.
Hayalin halime gülüşür gibi,
Kollarım boşluğu sarıp dururken...
Bendim mutluluktan ucan güvercin,
Düşler ülkesinden gelen habercin,
Avcılardan uzak bir yuva için,
Toz pembe hayaller kurup dururken...
Gel gör ki kaderin kara yelleri,
Yıktı gönlümdeki tüm emelleri,
Kapımın ecelin soğuk elleri,
Vakitli vakitsiz vurup dururken...
Aşk ne imiş görsen de dönsen de geri!
Ah! Bir gizli girsen de içeri!
Hasretin elinden kanlı hançeri,
Üstüme üstüme varıp dururken! ....
Her aksam kaybolup gün batışında,
Beni arıyorum senin dışında,
Hasta kalbim hala her atışında,
Her nefeste seni sorup dururken! ...
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İçtim derdalan’ın ilk bardağını,
Sıklamen süslerken Elmadağı 'nı.
Görüyor gibiyim kor dudağını,
Başkentin ufkunda durup dururken...
Cemal Safi
ŞUBAT AYINDA ANKARA’DA
Bu yıl erken bastırdı kış!
Yağmur yağıyor, yağmur yağdıkça seviyorum seni.
kar yağıyor, kar yağdıkça seviyorum seni.
karaya vurdukça, sular dondukça
üşüdükçe, bir şeyler yitirdikçe, umudum kırıldıkça
çıkmaza girdikçe yaşam, yüreğim sıkıştıkça,
sen değiştikçe daha çok seviyorum seni.
Donmuş suda çelik tadı var
ağzımda eski tutun ve buruk çay tadı
her sabah yaya geçiyorum butun Ankara’yı
kömür ve kükürt kokuları arasında
her aksam yaya geçiyorum bütün Ankara’yı
okuyarak bildirilerini direnen öğrencilerin
bakarak yırtık afişlere, şarkici resimlerine,
nereye gitsem içimde bir geç kalmışlık duygusu
bu yüzden bir saat erken gidiyorum gideceğim yere
ne zaman, nerede ve nasıl bilmiyorum, ama birden
yasamın korkunç bir hızla değiştiğini düşünüyorum
ve ikimizin ayni kişiler olmayacağımızı yarin.
Bu yıl erken bastıran kişi yasıyoruz
Sanki olumlu kahramanlarıyız kotu bir romanın
yeni bir dilin sözdizimine çalışıyoruz
gökyüzünü verip yüzünü alıyorum
görüntünü verip acıları siliyorum
yüzünü koyuyorum umutsuzluğun yerine
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Usumda sesinin ve gövdenin
usumda sesinin ve gövdenin görkemli atlası

Özdemir İnce

ANKARA
Ey insan arşı yayla! Ey bozkır! Ey Ankara!
Seslen bana: Ben senden nasıl uzak yaşarım;
Bahtım, senin bağrından ayrıldığım an kara,
Ben sendeki gözlerden feyz alarak yaşarım.
“Halep ordaysa arşın burda.” dersen ne çıkar?
Sende al atım için meydan da cirit de var.
Başka yerin sahrası hız almaya bile dar!
Ben sende heyecanım şahlanarak yaşarım!
Koşarım bozkırlarda gem bilmeyen bu tayla,
Hislerim sürü sürü benim, bağrım da yayla.
Ana gibi, yar gibi kaynaştım Ankara’yla,
Alnım gökten yukarı, mermerden ak yaşarım.
Fatih’in gemileri nasıl kaydı karada?
Nasıl bir sızı vardır şerefli bir yarada?
Ben böyle imkânsızlık içinde Ankara’da,
Hayatımı sürerim, hislerimi yaşarım.
Gönlümü atsalar da dünyanın bir ucuna,
Düşer bir gülle gibi Ankara’nın burcuna,
Bilmem şahin sığar mı avuçların ucuna,
Ankara’da ben böyle çırpınarak yaşarım.
Behçet Kemal ÇAĞLAR
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ANKARA KALESİ
Gönlüm müdür dalgalanan,
Bu eski burçlarda böyle.
Bir sabah yelidir dolan
Kalbe vatan sevgisiyle.
Hatıp Çayı’na doğru bak
İner o kartal yuvası,
Coşkun masallara konak,
Güler Ankara Ovası.
Akşamları gizli gizli
Eski kahramanlar gezer.
Büyük ordular dizili,
Bayezıt Timur’u bekler.
Hatırlıyor kervanları
Uzak yıllara bakarken;
O,en eski zamanları,
Ordular yola çıkarken.
Ceyhun,Ankara’ya aşık,
Yarini bulur düşünde;
Gönlüme vurmuş bin ışık,
Kaleler uyur döşünde.
Ceyhun Atuf KANSU
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Başkent 'ANKARA' *13 Ekim Ankara'nın Başkent oluşu*

Kimliğinin kökü... Ulus’ta kale,
Hacı Bayram Velî ulu merhale,
Anıtkabir, Meclis, Köşk, Atakule;
Atatürk ruhunun lisânı Başkent.
Âhinin, seğmenin özüdür “gardaş”,
Fetrete yol açtı... Çubuk’ta savaş,
”On Üç,On; Yirmi Üç” şehirlere baş;
Yeni bir devletin ilânı Başkent.
İdris Dağı “mit”te dev hatıratı!
Kızılırmak şehrin ab-ı hayatı,
Eymir-Mogan Gölü doğa sanatı;
Sakarya,“Gazi”nin unvanı Başkent.
Meşhur:Keçi,kedi,tavşan,armutla!
Kalecik’te “kara” Ayaş’ta dutla,
Çubuk’ta vişneyle, turşuyla kutla;
Festival misketin mekanı Başkent.
Hayvanat Bahçesi, Altınpark marka!
“Gençlik” ve “Kuğulu” davettir aşka...
Barajlar, göletler Karagöl başka;
Tütüyor mangalın dumanı Başkent.
Çankaya devletin çarkına durak...
Mavi Göl, Kıbrısköy gelişir Mamak,
Roma’dan mirastır Hamam-Tapınak;
Altındağ kültürün harmanı Başkent.
Polatlı, Nallıhan tahıl ambarı,
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Beypazarı havuç, gümüş diyarı,
Koçhisar “Tuz Gölü” Güdül dağları;
Eşsiz Çamlıdere ormanı Başkent.
Evren’de Hirfanlı; Bâlâ’da Beynam,
Haymana, Ayaş ve Kızılcahamam,
Kaplıca merkezi suyla salmış nam;
Nice hastalığın dermanı Başkent.
Etimesgut, Sincan konutta hamle,
“Ahret”, OSTİM demek Yenimahalle,
Bir ilk teleferik, “kale”, şelale;
Keçiören seyrin alanı Başkent.
Merkez ilçe Çubuk, Akyurt’la Kazan,
Pursaklar, Gölbaşı, Elmadağ, Sincan!
Memur,sanat şehri dört milyon insan;
Gelsin şampiyonluk zamanı Başkent.
Ahmet Turanoğlu
*
Ankara’ya öyle yakışırdı ki kar..
asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar…
kimse keman çalmaz belki ama
çok keman çalınsın balolarında
diye yapılmış
gri sisli binalar…
alnının ortasında
ciddi bir devlet asabiyeti.
çok kötü günlermiş gibi en genç zamanlar,
bu zulüm bu sevda bitmezmiş sevmek
bir halkı sevmekse aşk o zaman sevmekmiş!
(biz bir şeyi delicesine severiz
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ama tanrım neyi?)
kahve önü çatlak mozaik
bel kemiğine tehdit
kürsüler üstünde
çok sigara içen
öğrenciler
bir daha asla yaşayamayacağı
aşkları teğet geçerken
hep onu sevmeyenleri severek
hep onu sevenin gözlerinden
kalabalıklara kaçarak
karışarak toplumcu gerçekçi yalnızlıklara,
yüksek rakımlarda çatlamış dudaklarını
bir izmirli güzele dayatmak varken
(hep kardeş olacak değiliz ya,
yaşasın halkların sevgililîğî!)
soyut bir sevdaya
beşik kertilmiş olan
dağda çoban,
şehirde şark çıbanı sayılan,
fırat’ın büyük elleri
ararat’ın kız yelleri
cilo’nun derin nefesleri
hülasa kente hukuk mukuk okun
mümkünse o arada da memleketi kurtarmaya gelmiş
anadolu çocukları, ankara’ ya öyle yakışırdı ki kar
asfaltlar ışıldar,
buz tutardı resmi yalanlar
(belki balkona kar seyretmeye çıkar diye
sevdiğimiz kızlar
çok dibimiz donmuştur ve çoğu zaman
bu kar mevzuu
kızlara yeterince ilginç gelmemiştir
hiçbir şey kapalı bir dükkan kadar
hüzünlü gelmez insana
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ankara’da,
yoksa bugün bir hayat
yaşanmayacakmı duygusu çöker bütün bozkıra.
Kimse keman çalmaz belki
Belki bu fiim hiçbir zaman
o kadar fiyakalı olmayacak ama
Hiçbir lahmacunda
o okul yolundaki üçüncü sınıf lokantadakinin
tadını vermeyecek bir daha
Çok daha iyilerini yedim sonra
bizzat Urfa’da hatta
Ama hiçbirinde
o kadar aç oturrnadım sofraya
ankara’ya
öyle yakışırdı ki kar
çok yabancı bir soluk duyulur bazı
bilinmez bir dilin ıslığından
anla ki sıkıldı bizim konsolosluktaki konuklar
öyle deme
Ankara’yı sevmeyene bir zulümdür
bu kadar insanın neden ankara’yı sevdiğini anlamadan
ankara’da yaşamak
yollarına hep sevdiğimiz insanların
adlarını vermediler ama biz her duvara
bilvesile onların adını yazarak yaşadık
kül ve betondan mürekkep
yaşadıkça yaşanılası gelen
o tuhaf bozkır kokusunda.
ankara’ya öyle yakışırdı ki kar.
asfaltlar ışıldar…
bir günden bir sürü gün yapan
mesai saatlerinde hiçbir şey yapan
hiçbir şey alıp hiçbir şey sunan
rakıyı bol sulu içen
dokunmasın için deği!
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çabuk bitmesin dîye devletimin tekel rakısı,
hep kağıtlara bakarak,
hep kağıtlardan bakarak
hem neşet ertaş’ ı hem bülent ersoy’ u
aynı anda sevmeyi başararak,
karısının bayat ekmeklerden yaptığı tatlıyı
çok beğenmeyerek ama
yine de bu tasarrufunu takdir ederek
boynu hep kıdemli bir atkının içinde saklıyken
hep bir şeylere birilerine küsmüş gibi
yürüyen…
memurlar…….
ankara’ya öyle yakışırdı ki kar..
asfaltlar ışıldar,
buz tutardı resmi yalanlar…
biz, şimdi kapalı birr kuruyemişçi
dükkanının -ki bütün plan kar altında
tuzsuz ay çekirdeği çitileyip
yanı sıra bafra içmektirkötü ışıklandırılmış vitrininden
umutsuzca içeri bakan,
kimliği gereğinden fazla sorgulanmış,
merhabadan çok çıkar ulan kimliğini denmiş,
-yani sistem kendi verdiği kimliği
zırt pırt geri istemektedirdoğduğu yer yüzünden
doğuştan kavgacı zannedilen ama
pek çoğu kavgadan nefret eden
kavgacı esmer cesur korkak
çoğu kürt çoğu türk çocuklardık…
ankara’ya öyle yakışırdı ki kar….
ha sonra belki ahmed arifin aklına
hiçbir şairin aklına gelmeyecek
-çünkü hiçkimse bir daha ankara’ yı
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O’nun kadar sevemeyecek -bir şiir islenir:
kar altındadır varoşlar
hasretim,nazlıdır ankara…..
ustam yine sen bilirsin ama
hangi aralıkta bir şair ölmüşse
işte o,en netameli aydır bence.
ankara’ya öyle yakışırdı ki kar…
asfaltlar ışıldar…
yalanlar…
şimdi ve sonra ne zaman ankara’ya kar yağsa
elim gönlüm, çocukluğum buz tutar.
Yılmaz ERDOĞAN
*
Adım Ankara
Ankara beni büyüten balkonsuz manzaram
Gençliğimden sonra yaşadığım olgunluğum
Gecesi bilmem kaç çalıyor kaldırımlar sefiri
Gündüzünde göksu parkı hülyasında Leylası
Yağmur yağıyor ve adını yazıyorum Ankara’m
Güneş doğarken tekrar dağların yamaçlarında
Açelya çiçekleri açtırıyor başkent bahçesinde
Seğmenler diyarı şairini sevdiren şiir bakışlım
Çıkmaz toprağın dan çürük küf tutmaz mayan
Bir deli düş ,bir deli aşk zelya bakış senle yaşamak
Bir kibrit çakımı ateş farkındalığının farkına varmak
Devranlar geçerken ne yenilikler yaşatmış toprağın
Türkiye’nin başkenti dünyanın örnek şehri Ankara’m
Hey tepeden bakmaya kıyamadığım Ata kulem
Anıtkabir’de kurtuluş savaşı silinmez mucizelerin
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Kalmamış kimseler geride sırayla yaşamış izlerini
Kuğulu parkına adını yazdırmış gençliğim Ankara’m
İlklerine yenilik katıyorsun mimarlığın Hamamönünle
Tarih yolculuğuna çıkartıyorsun Mehmet Akif Ersoylu
İşte bur da kokuyor şehri diyar otantik bahçenle geçmiş
Göğsümde büyütüyorsun beyazların ezgisini Ankara’m
Gez Ankara’yı ! yaşa tarihin izlerinde
Gör Ankara’yı !sanat galerisi tuvalinde
Öl Ankara da !hacı bayramı veli ruhunda
Doğudan batıya doğru akıyorken nehirlerin
Harikalar diyarı başkentli bir adımsın Ankara’m

Gülay Göktürk
68 KIŞIYDI ANKARA’DA
seni öptüğüm sokakta mı
kaldı o yağmur, o rüzgar

duvarların ardı karanlıktı üşütürdü
soluğumuzla ısıtırdık ıssızlığı

ve biz aşıktık o yüzden aşkla
katılırdık işçilerin direnişine

ahmed arif’i arardık ulus’ta
hasan hüseyin içerdeydi

bulvarda şiir okur, sokaklara sığınırdık
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parklara usulca kar yağardı

aklımızdan geçmezdi
kırılan bir dal, susuz kalan bir ağaç olmak

bir gün ölecektik iki güzel
kırmızı gül açacaktı toprağımızda

seni öptüğüm sokakta
ne o yağmur kaldı, ne o rüzgaR

AHMET UYSAL
*
*
Ankara Acıları
hüznümün dudağıdır gökte açan karanfil
talih, bir cellat gibi vurdu yüreğimizi
ateşler ülkesinde o ve ben, iki mahkum
kâh bir sevda çölünde parlayan ay ışığı
kâh rüya bahçesinin zehirli sarmaşığı
uzaklardan bir rüzgar esiyor efil efil
sessizlik, acze düşen bir hayal kadar sefil
şimdi gül, ey korkular şehrinin yelpazesi
hasretin o en uzun, acının en tazesi
neden hala tütüyor burnumda karanlığın
ruhum neden yıllardır kahrının pervanesi
bu esrar senin midir, yoksa gemilerin mi
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hemen hergün bir yıldız kayıyor gözlerinden
gözlerin kan ağlayan deniz kadar derin mi
yoksa habersiz misin ruhumun kederinden
ah, bağrımda pütürlü bir bıçak kadar keskin
tabutumu bekliyor ankara acıları
bu ne bir aşk masalı, nede heyula ve kin
dumanlı bir çöküşün en kara acıları
Nurullah Genç
*
Ankara
Hey gidi Ankara hey
Beni de benzettin ya kendine
Astın suratımı, resmileştirdin beni
Hey gidi Ankara hey
Beni de benzettin ya kendine
Yüzümde bürokrat gülümsemesi
İçimde politik çıkmazlar
Kaçıncı aşktı tattığım akşamlarında
Kızılay’da yürüyemeden el ele ayrıldığım
Yalnızlığımla kendimi evime attığım
Tutamadığım mevsimlerini doya doya
Kaybettiğim kendimi herhangi bir sokağın
Herhangi bir ayrımında...
Geçerken ömrüm giriş katlarında, üşüdüm titredim.
Otuz yaşıma girerken bir yaz akşamında,
Bekar evlerinin soluk aydınlığında kötü alışkanlıklar edindim.
Hiçbir kıza yalan söylemedim Ankara.
Ama bir ebruli aksamda, ezan seslerine karıştı çığlığım.
Oyalıyormuşum kendimi geçici heveslerde.
Kar çiçekleri açıverdi yüreğimde,
Sen ask de buna, ben çıkmaz sokak Ankara.
Delik olan cebime koyacaktım tüm hüzünlerimi
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Yine şiirler çalıp sairlerin soluk nefesli kitaplarından,
Şarkılar düzecektim ona ve Ankara,
Çelik renkli gecelerine dağıttığım yıldızlardan,
Taç yapacaktım sari saçlarına.
Gözlerindeki yeşilden sürecektim antik yalnızlığına.
İkimizin de paylaşacağı birisi olacaktı hayatımda.
Anlarsın ya sen Ankara, ben ve o.
Üç kişilik bir dünya kuracaktık,
Gözyaşlarının kahkahaya karıştığı su dünyada…
Duygu sevinecekti,
Telefon edip Zeynep'e evleniyormuş diyecekti.
Frekansını yakalamışken tam da mutluluğunun,
Çankaya'dan bir rüzgar esti.
Kıskandın ya bizi helal olsun sana
Su ölümlü dünyada kendin gibi bir dünya görmeden,
Boğacaksın öylemi, kalabalık kaldırımlarında beni.
Hüzne doyacağım öylemi, senin gibi gecekondularında.
Benim gibi bir bozkır çocuğu,
Meram akşamlarında çiçeklerin nasıl olgunlaştığını bilirim ben.
Çözmüşken şifresini tam da hayatin
Korkma Ankara korkma
Yazılmamış bir şiirin okundukça çoğalan ilk kelimesinde,
Akıp giderken kaderimiz iki ayrı yöne,
Mutlaka buluşacak vuslat denizinde.
Ankara korkma okuduğu duaları anamın ikimizi de kurtaracak.
Hiç ummadığın bir günde, söyle güneş burcundayken sevinçlerin
Sen bana alışacaksın ben de sana Ankara…
Bedirhan Gökçe
*
Ankara
Niçin sevilir bir kent
Ekmeği suyu insanı için mi
Yoksa uğultusundaki
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o sürekli derinlere kaçan
eskil renkten mi
Yoksa gizlediği için mi
suçlarımızı
gökyüzünden kırlardan
Niçin sevilir bir kent
Bilmem ki.
Ama artık zamanı geldi
İtiraf etmeliyim
Seviyorum bu kenti ben de
Bir kadını sever gibi.
İçim içimi yiyor kimi zaman
Kızıyorum gördükçe hafifliklerini
Ama çıkıp baktığımda tepelerinde aşağılara
İnip yitirdiğimde kendimi
o buğulu sokaklarında
Anlıyorum onsuz edemeyeceğimi
Niçin sevilir bir kadın
Bilmem ki.
Ankara
Ey aziz kentim benim
Bana kimliğimi kişiliğimi verdin
Zor günlerde sen emzirdin
yetim şiirlerimi
Ey güzeller güzeli
Mustafa Kemal'in gelini.

Göğe atılırken taş kesilmiş
Çift başlı bir Hitit kartalı gibi
Bakarken Anadolu'ya
Asıldım ayaklarına
Boynumda Midas'ın armağanı
Gümüş bir gemi çapasıyla
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Dolaşıp duruyorum
Ay ağılı dolamlı
Düş çanağında.
Abdülkadir Bulut
*
Yaksın Ankara’yı
Rakıma buzum ol kirpikte tuzum;
Dokun dudağıma aksın gözyaşım…
Mademki bu gece veda gecesi;
Yaksın Ankara’yı yaksın gözyaşım…
İsyanım hüzzamdan segâha kadar;
Dilimde can veren eyvaha kadar;
Çektim perdeleri sabaha kadar;
Yaksın Ankara’yı yaksın gözyaşım…
Katlandım bir ömür eziyetine;
Kapadım gözümü merhametine;
Zekâtına değil say diyetine;
Yaksın Ankara’yı yaksın gözyaşım…
Dolsun kadehime bir yudum zehir;
Hasret kapımdadır, vuslatta tehir;
Diz çöküp ağlasın artık bu şehir;
Yaksın Ankara’yı yaksın gözyaşım…
Kalmasın mektubun kalmasın resmin;
Dilimde yük olmuş tek hece ismin;
Kaybolsun hayalin kaybolsun cismin;
Yaksın Ankara’yı yaksın gözyaşım…
Ali ALTINLI
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*
BAŞKENT SEĞMENLERİ
Kılıcıyla narasıyla
Çıktı başkent seğmenleri
Düşmanları kamasıyla
Yıktı başkent seğmenleri
Gönül gönül insan insan
Bin mutluluk bin heyecan
Irmak olup doruklardan
Aktı başkent seğmenleri
Göğsünü hep gere gere
Çıkıyorlar bak sefere
Yeni baştan tarihlere
Baktı başkent seğmenleri
Vere Mevlam kuvvet vere
Bu kahraman yiğitlere
Al bayrağı kalelere
Dikti başkent seğmenleri
Geçmeliyiz sonsuzları
Uyandırıp uyuzları
Gökyüzüne yıldızları
Çaktı başkent seğmenleri
Seğmen ışık seğmen güneş
Seğmen güven yiğit kardeş
Dağ başına yine ateş
Yaktı başkent seğmenleri

İrfan Çelik
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*
Seğmen Alayı
Dokuz efe yanyana
Kurar seğmen alayı
Zor günde galeyana
Gelir seğmen alayı
En son çalıp oynama
Vatan için kaynama
Milli günde bayrama
Gider seğmen alayı
Leke vurmaz karlara
Çiçek olur kırlara
Al bayrağı surlara
Çeker seğmen alayı
Şehirlere köylere
Gittiği her yerlere
Gönüllere kalplere
Girer seğmen alayı
Toprağa diz vuruşu
Elde kılıç tutuşu
Oğuza has duruşu
Verir seğmen alayı
İrfan Çelik
*
ATATÜRK ANKARA’DA
On dokuz Mayıs’da müjde’yi verdi
Dikmen ovasında otağı gördü
Yeniden diriliş kararı için..
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Ankara’da Atam meclisi kurdu..
Tek tek kararları alınıyordu
Düşmana da yurdu dar ediyordu
Değişmeli ‘’ makus talih’’ diyordu
Ankara da Atam orduyu kurdu
Kale urcun da şanlı Bayrağım
Cumhuriyet özgür bağımsızlığım
Nice bayramları kurdun sen Atam
Afyonda hedef Akdeniz dedi..
Düşmanın gücünü amansız kırdı.
Topyekündü savunma atiyi gördü
Masa da, savaş da hesabı sordu
Vatanı Türkiye Sevdası sardı..
Müzeyyen KESKİN
Çankaya / ANKARA
*
ANKARA
Beş yıl kaldım Ankara’da
Otuzbeş yıl geçti aradan
Tam bir ömrün yarısı kadar
Gece okudum, gündüz çalıştım.
Yüksek okul yılları
Buzlu yollarda kaymaya
Kömür kokusuna
Lâpa lâpa yağan kara
Ölüm korkusuna ve kavgaya
Alıştırdı beni Ankara!..
Yenimahalle, 6.Durak
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Demetevler, 4. Cadde
Ve Küçükesat’ta
Kennedy Caddesi’nde oturdum.
Sabah erkenden, evden işe
Yenimahalle’den Siteler
İşten okula; Beşevler
Okuldan eve gelmek zor durum
Başlıbaşına bir telaştı;
Kavgalar, gruplaşmalar
Sokakta, otobüste vurup kaçmalar
Anarşi sokak sokak
Kol geziyordu o zamanlar
Üstümüze yağan ya kurşun ya taştı;
Karşıt gruplardan
Azılı militanlar bana az mı sataştı;
Bugün hâlâ yaşıyorum çok şükür
İnanın bu çok büyük bir şans
İnanılmaz bir tesadüftür;
Kaçımız öldü, kaçımız kaldı
Yürekleri ateş aldı!..
Üniversite şeh’ri
Başkent’te olmak kolay değil
Ciddi ciddi çatışırdık
Siperlenir, yerlere yatışırdık
Şimdi yaşananlar
Yaşadıklarımıza kıyasla olay değil!
Fakat yine de Ankara uygardır
Metro’da otobüste, duraklarda
Araçlara iniş binişte
Gişede alışverişte
İnsana insanca sevgi, saygı vardır...
Boş zamanım olursa
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Gençlik Parkı’na giderdim
Atış talimi yapmayı
Hedefleri peşpeşe patlatıp
Yere indirmeyi çok severdim;
Ağzı açık kalırdı gençlerin
Soyadı Nişancı olur da
Attığını vuramaz olur mu kişi;
Dedemden öğrendim ben bu işi!

Ne güzeldir Kuğulu Park
Oturup bir kanepeye
Dakikalarca seyrine bakmak;
Her yer sakin olmaz Ankara’da
Çarşı pazar tıklım tıklım kalabalık
İş hanları, Kızılay Meydanı
Ulus, Opera; bir aşağı bir yukarı
Gelip giden insanlar
Bakanlıklar, Konsolosluklar, Çankaya
Her türlü lisan var!
Büyük önder Anıttepe’de
Anıtkabir’de yatıyor
Ankara’nın kâlbi orada atıyor
Atıyla Atatürk Ulus meydanında
Ulusuyla şaha kalkıyor;
Orada ilk meclis binası
Orada temellendi devrimler,
Çağdaş Cumhuriyet
Demokrasinin en hası;
Atatürk, ulusumuzun ve dünyanın
Gelmiş geçmiş
En büyük devrimci dehası!..
Ankara deyince
Bir de sarı saçlı bir kız gelir aklıma
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Harbiden tutulmuştum ona
Ayrılık ne kelime
Ama bir yakını taş koydu tekerime
Kısmet olmadı bana,
Aklıma geldikçe burkulur içim
Hâlâ ’Zeyno Türküsü’ çalar
Ağlarım yana yana!
Karaman’ın sarısıydın
Sen kâlbimin yarısıydın
Seni nasıl unuturum
Gözümün ilk ağrısıydın
Sana gönül kapım açtım
Uçup gittin sarı saçlım
Çöl ovaya darı saçtım
Saçı püskül sarısıydın
Ayrılıktan ne mi çıkar
Od düştüğü yeri yakar
Kâlp erir mum gibi akar
Gönlümün bal arısıydın
Yarım kalan bir sevdayla
Koptu kâlbimde vaveyla
Vakitsiz bir elvedayla
Onulmaz kâlp yarasıydın
Aktaş dokun haydi tele
Sevdayla karışsın yele
Selâm Zeyno sarı güle
Bahtı kara birisiydin
Ankara, Ankara; gelip geçti zor yıllar
Düşünme artık kara kara
Yeşerdi ’Bozkırdaki Çekirdek’
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Bak Cumhuriyete, o büyük çınara;
Hitit Güneşi ile çağdaş medeniyet
Kadim millet boy verecek sonsuza dek!..
Şaban AKTAŞ
*
Ankara!

kalk Ankara!
yılgınlığın zamanı değil,
şehrinde kaçak açan nergisler,
güneşe yönelen sümbüllerin
ve
parkların güneşi nerede?
an...
bir güvenin parkında şenlik ister düşlerimiz,
güneşe yaklaşan uçurtmalar ister gökyüzü,
renkler insanlığa armağan edileceği günü bekler,
eşit olmak ister bir kaldırım diğer kaldırıma,
ne kan ister!
ne can ister üzerinde armağan edilen...
kar!
kirlenmek istemez gökyüzünden sıyrılan beyazlar,
pak olsun ister öyküleri,
öykünmek istemez kimsenin kara renklerine!
Cebeci’de düşlere düşerler renk renk,
sevdaya düşerler ahenk ahenk...
ara!
bir melodi ister gündüzler senden!
gecelerin uykusunu kesmeyen,
rüzgarların avazını kısmayan apartmanlar!
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ve çocuklara susmayan parklar ister gönüller!
sinan ispenoglu
*

ANKARA
Bakma öyle uzaktan sen bana eller gibi
Elimsin ayağımsın gözümsün sen Ankara
Neşet’in mızrabında inleyen teller gibi
Sol yanımda nükseden sızımsın sen Ankara
O huzurlu hanından nice kervanlar geçer
Görünce cemalini Ferhat Şirinden geçer
Senin pahanı ancak gerçek sarraflar biçer
İçerime yer etmiş özümsün sen Ankara
Kalendeki ay yıldız yurdumuzun birliği
Sen bize baş oldukça kaybetmeyiz dirliği
Sen sen ol da kimseye kaptırma hiç pirliği
Yedi iklim dört cihan yüzümsün sen Ankara
Vatanımda düşmanın çokçaydı emelleri
Üstünde devletimin atıldı temelleri
Kurucu Meclisimin göğe kalktı elleri
Milletime verilmiş sözümsün sen Ankara
Özgürlük meşalesi coşarak yanıyordu
Sanki mahşer günüydü Ulus’um kaynıyordu
Meclisimin önünde seğmenler oynuyordu
Dosta düşmana karşı pozumsun sen Ankara
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Sana yan bakan gözün karşısında biz varız
Sana çelme atanın mezarını kazarız
Sen var oldukça daha nice destan yazarız
Tarifsiz sorunlara çözümsün sen Ankara
Hüdaverdi ER
*
Ankara Yolları(LEBDEĞMEZ-DUDAKDEĞMEZ)
Ankara yolları hasrettir düze,
Hançeri sol yana sokulur gider.
Yaz yarılanınca ne kalır güze,
Hazanda gazeller dökülür gider.
Çeker döngüsüne eritir taşı,
Gönlüne yay çizer hilali kaşı,
Hasret deresine dökülür yaşı,
Gölgesi taşlara takılır gider.
Uslu ol deseydi giderek düne,
Sunsaydı canını tek esen güne,
Ne değer olacak yaslansa tene?
Gün gelir güzellik çekilir gider.
Görülen hayaller düşler hileli,
Yıllar yola dargın yastık çileli,
Hicrana dost olan Kırıkkaleli;
Yüreği yerinden sökülür gider.
Ayağına göre yazgı karalı,
Yoruldu şiirler hasret yaralı,
Arada hal hatır sor Ankaralı;
Her cana ağıtlar yakılır gider.
Osman Öcal
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GELSEN ANKARA’YA
Yollarına dökerdim kır çiçeklerini,
Ne gam kalırdı, ne keder,
Yüreğimde bir neşe olurdu,
Ayaklarım yerden kesilirdi,
On sekiz yaşına dönerdim,
Ah! bir gelsen Ankara’ya….
Oysa Ankara boş,
Ne yollarda insanlar mutlu, ne ben..!
Hem ben yalnızım, hem Ankara…..
Ah, bir gelseydin,
Bütün kinleri, öfkeleri,
Ceplerime doldururdum,
Sonra atardım çöp tenekesine…
Yüreğim kanatlanırdı,
Gözlerimden sevgi yaşları akar,
Ayaklarım sana doğru koşardı,
Ah! bir gelseydin Ankara’ya!....
Şimdi boynum bükük, öksüzüm,
İçimdeki duygular da öksüz,
Bayram gelirdi,
Sevinç ve mutluluk gelirdi yüreğime,
Neredesin sevgilim?,
Ah! bir gelseydin Ankara’ya…
Yalnızlığın korkunç kıskacından,
Kurtulsun Ankara,
Kurtulsun, rahatlasın yüreğim,
Haydi gel!....
Sensizliğin içimde açtığı yarayla,
Çekilmiyor bu mevsimde, Ankara.

Aysel AL
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*
SENİN OLSUN ANKARA
Düşünme bulamazsın bu sevdanın zanını,
Bende aklık kalmadı, bak işte her an kara!
Sevgimden azat ettim, bağışladım canını,
Senin olsun mısralar, senin olsun Ankara!
Ne muhasebe yaptım, ne sonunu düşündüm,
Sanki sen helalimdin, bende senin eşindim,
Adam gibi sevdim ya, belki de ben kaşındım,
Gönlümde renkler soldu, bak işte her şey kara,
Senin olsun semalar, senin olsun Ankara!
Başından beri hayat, bir beden büyük geldi,
Efkarın ihalesi bak yine bana kaldı,
Şu dünyada sadece yalnızlık kıymet bildi,
Bozuldu mürekkepler, bak işte her şey kara,
Senin olsun şiirler, senin olsun Ankara!
Oldum olası bana hep dar geldi bu şehir,
Bilirim ki ayrılık geldi mi etmez tehir,
Bundan böyle elsin sen, yeminle dünya ahir,
Bozuldu tüm asabım, ruh kara çehre kara,
Senin olsun Kurtuluş, senin olsun Ankara!
Göklerin üstündeymiş bu dünyada kavuşmak,
Ben oysa inanmıştım yakındaydı buluşmak,
Yalçın kayalar gibi rüzgarlarla sevişmek,
Sadece bir hayaldi, hayaller de hep kara,
Senin olsun düşlerim, senin olsun Ankara!
Sevdaya zan ne demek, düşünme bulamazsın,
Ben seni nasıl sevdim, sen asla bilemezsin,
Ölümle yoldaşım ben, sen buna gelemezsin,
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Gece gündüz hep aynı, bak işte her an kara,
Senin olsun sevdalar, senin olsun Ankara!
Mustafa Çelebi ÇETİNKAYA
*
ANKARA’NIN HAVASI
I
On Bin yıllık tarihi, Hatti, Hitit, Frigya,
“Gemi Çapası” demek, Frikçe’de Ankara,
İç Anadolu bölge, Yukarı Sakarya’da,
Yayılmış boydan boya, verimli bir ovada,
Kuzey Kızılcahamam, güneyi Haymana’da,
Batısı Beypazarı, gündoğumu Bala’da,
Tarih içinde saklı, tarih etnografyada,
Türkiye’nin başkenti, muhteşem coğrafyada,
Asya’dan Avrupa’ya, kavşak hattı dünyada,
Bozkırın ortasında, cennet bağı rüyada,
Anadolu’nun bağrında, Ankara’nın havası,
Tarih, coğrafya, başkent Türkiye’nin sevdası,
II
İpeksi tüyleriyle, badem gözlü kedisi,
Yumuşak tiftiğiyle, Angora’nın keçisi,
Gözleri umut yüklü, karbeyazı tavşanı,
Armut ile balının, yayıldı yurda şanı,
Bozkırın bereketi tahıl anavatanı,
Meşhur üzüm karası, mutlu eder insanı,
Ilgıt ılgıt yağmuru, kırkikindi zamanı,
Çiçeklerle bezenir, ilkbaharda her yanı,
Kalenin burçlarında, bir seyretsen akşamı,
Hacı Bayramı Veli, sunarken ihtişamı,
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Her mevsimi nadide, Ankara’nın havası,
Kültür, folklor, zarafet, seğmenlerin yuvası,
III
Şifa kaynağı Ayaş, yerin tatlı busesi,
Tedavi merkezleri, şırıl şırıl su sesi,
Etrafında yaylalar, pırıl pırıl havası,
Salıncaklar kurulmuş, ağaçta kuş yuvası,
Çevresi bağ, bahçelik, meşhurdur domatesi,
Bir sürü dut ağacı, şifadır içmecesi,
Bereketin bol yüzü, şirindir Beypazarı,
Havuç, kuru, mercimek, madensuyu diyarı,
İğne oya Nallıhan, İpek yolu hanları,
Yunus ve Tapduk Emrem, asude mekânları,
Ormanların içinde, Ankara’nın havası,
Beypazarı, Nallıhan cana candır doğası
IV
Vadinin kenarında, ormanlık Çamlıdere,
Muhteşem manzaralı Çamkoru bir mesire,
Köroğlu dağlarının oğlu Kızılcahamam,
Yeşilin bin bir tonu, karaçam ve sarıçam,
Huzur iklimi Güdül doğanın cemilesi,
Soğuksu Milli Parkı, Sey Hamamı cümlesi,
Kirmir çayının sesi, çobanların çeşmesi,
Beşdam, Sorgun yaylası, kekiklerin gülmesi,
Dağların avucunda, bir kara akbabası,
Kızılcahamamlının göklerdeki çabası,
Fauna ve flora Ankara’nın havası,
Kızılcahamam, Güdül, Çamlıdere yaylası,
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V
Midas’ın kulakları, Gordion-Yassıhöyük,
Polatlı ovasında, başaklar boydan büyük,
Yeniden diriliştir, Sakarya’nın zaferi,
Dirilişin destanı, komutanla neferi,
Zaferin işareti, Dua Tepe Anıtı,
Her karışı şüheda, işte sana kanıtı,
Şanlı tarihe şahit, Çaldağ’ın etekleri,
Antropojen bozkırlar, Haymana çiçekleri,
Hayme Ana’nın yurdu, kaplıcalar diyarı,
Platolar üstünde çiçekler sarı sarı,
Dalgalıklı düzlükler, Ankara’nın havası,
Haymana ve Polatlı, İstiklalin duası,
VI
Tuz kristallerinin anayurdu Tuz gölü,
Gün ışığı altında, kardan da beyaz gülü,
Aziz Mahmut Hüdayi, doğduğu ulu diyar,
Yazın sıcak şemsiye ah! Şereflikoçhisar,
Merkeze uzak ilçe, göl manzaralı Evren,
Hirfanlı baraj gölü, ikramı olur sazan,
Hoş bir mesire yeri Bala Beynam ormanı,
Bir dinlenme merkezi, insan olur hayranı
Kesikköprü Barajı, sular yazar zamanı,
Yazın bir görmelisin, hasat yüklü harmanı,
Bozkırın çiçekleri Ankara’nın havası,
Akşam ufuklarında Tuz gölü manzarası,

VII
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Vadilerle yarılmış Elmadağ’ın eteği,
İdris Dağı Kırkkızlar, seyret bin bir çiçeği,
Bir zamanlar Timur’un fillerini durduran,
Şimdi kayak merkezi kurulan bir orman,
Kalecik mesiresi, Kızılırmak kıyısı,
Bağ bahçe arasında pek çok eser sayısı,
Mitolojik kayası, meşhur ekmek ayvası,
Ünü dünyayı tuttu, Kalecik’in karası,
Tekebeli dağıyla, Ravlı eski adıyla,
Hızlı gelişen Akyurt, endüstri muradıyla,
Elmadağ, Akyurt hattı, Ankara’nın havası
Beynelmilel bir liman meşhur Esenboğa’sı
VIII
Karagöl doğal gölü, ilginçtir Ay kayası,
Hacılar şelalesi, Meşeli’nin yaylası,
Çubuk’un ovasında ah! Ankara Savaşı,
Turşunun festivali, vişne bazlama aşı,
Kavacık memba suyu, Eskiköy’dü Pursaklar,
Hızlı kentleşen yapı, kıraç arazi saklar,
Akıncı Ovası’nda Bitik Höyüğü Kazan,
Asarkaya Mağara, yerleşmeler bulunan,
Şeker pancarı, kavun, tahılların mekânı,
İlk milletvekilimiz, Satı Kadın’ın şanı.
Çubuk, Kazan, Pursaklar, Ankara’nın havası,
Tahılların ambarı, meşhur kavun yuvası,
IX
Eymir, Moğan gölleri, etrafında pek çok kuş,
Gölbaşı’nın sembolü, “Sevgi Çiçeği” ne hoş,
Moğan’ın kıyısında, serin bir yaz akşamı,
Sazlıklar salıntısı, insandan alır gamı,
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Ulvi manzarasıyla, Kocatepe göklerde,
Çankaya Atakule, Ankara yüreklerde,
Tanklar zırhlı birlikler, ordumuzun temeli,
Etimesğut tümeni, Türkün demirden eli,
Bayındır Mavi Gölü, güzellik arasında,
Muhabere okulu, Mamak’ın ortasında,
Çankaya, Etimesğut Ankara’nın havası,
Boydan boya uzanır Ankara’nın ovası,
X
Sincan istasyonuyla akar Ankara Çayı,
Her gün gelişen şehir, kaplamış tüm ovayı,
Ah! Karşıyaka’sıyla, İvedik, Yuva’sıyla,
Özel Yenimahalle, Ankara havasıyla,
Atatürk Çiftliğiyle, Akköprü eseriyle,
Güzel Yenimahalle, konumu ve yeriyle,
Bir zamanlar Etlik bağı, şimdi site yatağı,
Park ve bahçeleriyle, Keçiören odağı,
Kentin ana nüvesi, Altındağ, Hacı Bayram,
Anadolu gönlünde, herkese sevgi ikram
Türkiye ikliminde, Ankara’nın havası,
Tarih, coğrafya, başkent Türkiye’nin sevdası.
Tarık TORUN
*
Zor Ankara
Yârim emanettir sana,
Yaraların sar Ankara.
Sebep kıl da bir lokmana,
Şifasını sür Ankara.
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Sabırsızım eviyorum,
Hep sinemi dövüyorum,
Canımdan çok seviyorum,
Hallerimi gör Ankara.
‘Neme gerek’ diyemem ki,
Gül yüzüne doyamam ki,
O çekmesin kıyamam ki,
Derdin bana ver Ankara.
Dilimdeki duamdır o,
Gece gündüz rüyamdır o,
Yaşamımdır dünyamdır o,
Onsuz hayat zor Ankara.
Derdine dermanı bulsun,
Sağ selâmet dönüp gelsin,
Kınalı koç kurban olsun,
Adaklarım var Ankara.
KURTOĞLU’M umudum sonsuz,
O kalsa da olur bensiz,
N’olur beni koyma onsuz,
Ona kanat ger Ankara.
RİFAT KURTOĞLU
*
Ankara’ya Sağanak Bir Yağmur Yağar
dizelerimi savurdum rüzgâra,
dinsin istedim içimdeki acılar.
çığlıklarım yükselirken göğe,
hüzünler doldurdu yüreğimi.
gözlerimden akan yaşlar
hicranın nehrine karıştı.
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dağı taşı inletti sonsuz haykırışım,
neden bir sen görmedin gözümdeki efkârı.
ellerimi açmışım sanadır yakarışım,
duymayı hiç istemedin sözümdeki efkârı.
şiir yazmak isterim dalgaların kıyısında,
her bir dizesi hüzün olan.
gururumu aldım ayaklar altına
bir akşam vakti çıktım geldim kapına,
pencerenden öflez bir ışık süzülüyordu,
karanlık geceye inat.
elinde sigaran camın önüne gelip gidiyordun,
gölgeni görüyordum.
ama sana gelemiyordum.
Ankara’ya sağanak bir yağmur yağıyordu,
yağan yağmur damlaları yaşıma karışıyordu.
üşüyen ellerimi göğsüme sarıp,
saçlarımdan akan damlaları silip,
ürkek adımlarla yürüyordum,
simsiyah gecenin bağrında.
bir sızı oturdu kalbimin tam içine,
sensizlik düşüncesine daldım.
yorgun bir yürektim tarih boyu ezilen,
durmadan horlanan,
mezatlarda satılan,
sevdalarını bile yaşayamayan.
ıssızlığın kıyısında oturdum,
yağmurdan sırılsıklam olmuş bir halde.
bir aşığın çığlığı dedim uçan kuşlara.
yitirilmiş umutlar ikliminde sensizlik limanında.
karanlık sokaklarda şimşek gibi çakmadan,
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sevdanın ırmağına çağlayıp da akmadan,
giderken ey sevdiğim ardına hiç bakmadan,
bilmeyi hiç istemedin özümdeki efkârı.
Hüznün şafağı henüz yeni doğuyordu,
Ankara’ya sağanak bir yağmur yağıyordu.
Coşkun MUTLU
*
YANACAKSIN ANKARA!..
Değil sana inanmak değil bir daha kanmak;
Adını tekrar anmak dilimdeki tek yara…
Kahırsın izlerimde, sitemsin sözlerimde;
Bu gece gözlerimde yanacaksın Ankara…
Ne kızımsın solumda ne sağımda oğulsun;
Tam seksen vilayetin hepsi sana eğilsin;
Değilsin inan artık, umurumda değilsin;
Bu gece gözlerimde yanacaksın Ankara…
Doğmasın ufuklardan beklediğin dolunay;
Zehir oldu seneme eklettiğin onbir ay;
Senin olsun Bahçeli senin olsun Kızılay;
Bu gece gözlerimde yanacaksın Ankara…
Erimez şakağımda kederin beyaz karı;
Şimdi bütün şarkılar haykırsın intizarı;
Dilimde yerle-yeksan hüzzamın ahuzarı;
Bu gece gözlerimde yanacaksın Ankara…
“Şerefe” neş’e dolsun sevinç dolsun masalar;
Gitsin artık, dönmesin gönlümdeki tasalar;
Yırtıldı kitabımdan sana dair yasalar;
Bu gece gözlerimde yanacaksın Ankara…
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Saki sensin kadeh sen yudum yudum dolsan da;
Yapma diye dil döküp saçlarını yolsan da;
Kendimden sakındığım ilk göz ağrım olsan da;
Bu gece gözlerimde yanacaksın Ankara…
Ali ALTINLI
*
GÖNLÜMÜN ANKARASI!..

Yıllar önce batmıştı, seninle doğdu güneş;
Kalmadı yüreğimin derde batmış yarası…
Bakışların can suyum gözlerin cennete eş;
Ey gönlümün başkenti sevdamın Ankarası…
Yüzümdeki gülüşsün seninle diner acım;
Sevincimsin, aşkımsın başımdaki tek tacım;
Yalnızca birgün değil ben hep sana muhtacım;
Ey gönlümün başkenti sevdamın Ankarası…
Kadınımsın dilimde yüreğimde gülümsün;
Sen gönül kitabımda aşka dair bölümsün;
Nergizimsin, lalemsin, kokulu sümbülümsün;
Ey gönlümün başkenti sevdamın Ankarası…
Cemalinde Cennetin kapısına vardığım;
Kirpiğinde saklanan dört mevsimi gördüğüm;
Rüyalarda gördükçe hayırlara yorduğum;
Ey gönlümün başkenti sevdamın Ankarası…
Tasvirine yeltensem aciz kalır kalemim;
Varlığında ah çeker keyfe-keder elemim;
Sultanların sultanı sana olsun selamım;
Ey gönlümün başkenti sevdamın Ankarası…
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Ali ALTINLI
*
ANKARA ’DA SONBAHAR
Serilir doğaya bir atlas halı
Duvardan duvara ,sarı kırmızı.
Dikmen sırtlarında şimdi moda bu .
Ağaçlar salkım saçak .
Dalları ,ha koptu ha kopacak .
Rüzgar senfonisiyle,
Bir o yana ,bir bu yana salınır.
Referans yapan bir leydi gibi .
Muhteşem tangosuna başlar her biri .
Doğaya boyun eğip,
Çaresiz ve utangaç ,
Güzel bir kadın gibi ,
Soyunup dökünür üstündekini.
Geldi hazan mevsimi …
Üşüyünce yamaçlar,
Çığlık çığlığa bir arya başlar.
Ağlar bütün ağaçlar .
Uçuşur altın varaklı yapraklar
Şehrin sokaklarına ..
Alır herkes payını
Hüzünden yana .
Sular tutuşur yanar .
Hüzzam makamındadır artık
Dinlenen tüm şarkılar .
Bir başkadır Ankara da sonbahar …
MELAHAT ÇETİNKAYA
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40-Ankara Efsaneleri
Çamlıdere
ŞEYH ALİ SEMERKANDİ EFSANES
“Bedenim yağmuruna, gözüm yeşile kandı
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de
Mekân kurmuş bağrında Şeyh Ali Semerkandi
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de
Yüreklerin coşkusu aksediyor etrafa
Tek yürek, tek yumrukla ikilik kalkmış rafa
İşte cezbeden yanı, koş diyor o tarafa
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de.
Hele yağmur altında koşuşturan insanlar
Gitmez gözümden asla insan ki insan yanlar
İşte konukseverlik ancak görenler anlar
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de.
Bir de sinsin ateşi süsler rüyâlarımı
Yedisinden yetmişe kurdular kutlu cemi
Yükseldi duman duman semaya yürek gamı
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de
İslâmın Halifesi Ömer-ül Faruk yurdu
Çamkoru güzel mekân izciler çadır kurdu
Yer etti yüreklerde yine hedeften vurdu
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de
Ya görmeseydim dedim bu müstesna beldeyi
Her yöremiz bir cennet korur isek elde/yi
Vatanım gözyaşımda akar durur sel deyi
Çamlıdere gönlümde, gönlüm Çamlıdere'de
Yetiştirmiş bağrında nice sevdalı yürek
265

Sanki yarışa durmuş işte söz işte erek
Diyeceğim şu idi fazla söze ne gerek
Çamlıdere gönlümde gönlüm Çamlıdere'de(1)
*
(S)ırların sırrı, göğün yerin diliydi
V(E)fakirin, fukaranın umut kandiliydi
Ça(M)lıdere’ nin bağrında yatıyor şimdi
Sem(E)rkant’tan gelen yolcu huzur içinde
Sığı(R)cık kuşlarının kanatlarında esintidir duası
Cümle (K)ırkların yüreği, insanlık mecmuası
Bütün k(A)dı ve hakimlerin büyükten büyüğüydü
Müslüma(N)ın gururu, âlimlerin süsüydü
Çilehâne (D)e çekip çilesini bakarsınız kırk yıl sonra
Çıka gelir (İ)kindi namazına beş kala belki
Şaşırıp kalmayın sizde e mi!
Yine Bursa’yı, Ankara’yı
Ve yine Kafkasları sarmışsa haşerat sürüsü
İnan ki,
İçinde ışıklar yanan gül terlemesinde tomur tomur
Duasıyla çıka gelir Şeyh Ali Semerkandî...
*
İsfahan’da beşiklerin ninnisi,
Cengizhan’da hakanların çehresi
Ey, ilimlerin çağıldayan pınarı
Yetimlerin, gariplerin çınarı
Kâbe-i muazzama imamı
Medine’nin türbedarı ey!...
Üçler, yedilerle yan yanasın
İçimin içinde nur şelâlesi sen
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Ben yanarım,
................Sen yanarsın...
Rüyânı görürüm zifiri gecelerde
Çoban olurum senin gibi
Çimenleri yıkayan seherlerde
Duyarım, işitirim
Mübârek sesin gelir
Kıyamete kadar her Ezan vakti..
Diyar-ı Rum’u Anadolu yapan
Pirler içinden pir
Şeyh Ali Semerkandî’dir...
*
Geçerken Semerkant’ tan Anadolu’ya
*
Îmansızın biri
“-Ey pîr!
Duyduğuma göre
Bizim gireceğimiz cehenneme
Siz de girecekmişsiniz.
O zaman aramızda ne fark kalır
Ve bu nasıl olur?” dedi.
Allah'ın velisi bu imansızı
Ateşle dolu bir fırının önüne kadar götürdü.
Kendi elbisesinden bir parça,
Bir parça da imansızın elbisesinden kesip
Attı fırının içine.
Fırının ateşi sönüp bittikten sonra
Baktılar ki
İmansızın elbisesinden kesilip atılan parça kül
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Fakat
Velinin elbisesinden kesilip atılan ise yanmamış
Dokunmamış ateş ona.
Veli imansıza dönerek:
“İşte Cehennem'de sizinle bizim aramızdaki fark
Buna benzer” dedi.
*
Ve Çamlıdere’ ye geldiğinde;
*
Pir
Çoban
Çoban Pir
Kuzuların
Buzağıların
Kırlardaki canı
Mahlûkatın sultanı
Çamlıdere çobanı..
Bitkiler, hayvanlar
Ve tüm insanlar
Dilinde dil
Dost yürek
Çoban
Pir
*
Yaz gelende, yazılara yaz gelende
Tarlalarda cümbür cemaat, şen şakrak hava
Ekin yığınlarının gölgesinde ayran dolu testiler
Lıkır lıkır iç, serinlesin yanan bağrın
Paralı değil ki, bedava...
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*
O güzelim gün
Ekinde oraktalar
Kadın, kız, baba
Başaklarda tebessüm
Toprakta çaba.
Ekinler sancılandı
Namaz vaktidir
Güneş mi, kamçılandı?
Pir duasıyla
Hilkâtin âhengidir.
*
Çoban Ali Semerkandî, sığır otlatanda,
Bir su bulamaz abdest tazelemeye
Vurur asasını yere “Bismillâh” deyip;
Ve ekler "Çık, yâ mübârek!
.........................................Çık bekleme! Çık!"
Uğultunu duyarım yeraltından hem de apaçık.
Çıkar yerden gövde kalınlığında bir su
Yayılır hızla meyilli arâzide etrâfa
Yükselir tarlalardan kadınların sesi
“Zamanı mı su çıkarmanın şimdi,
.........................................Hayret, cık ! Cık!
Her tarafı sel götürecek sanki işte apaçık.
“Ekinlerimiz su altında kalmasın ey Çoban
Demekle kalmadılar,
.........................................Kızdılar, bağırdılar...
O da suyun çıktığı yere bakarak;
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...................................................- "Ey mübârek su!
.........................................Ne çıktığın belli olsun,
.............................Ne de aktığın!" buyurdu.
Bu söz üzerine suyun çıktığı yer,
Kuyu ağzı gibi olup hareketsiz dondu kaldı...
*
Morumsu tepelerin sinesinden fışkırıp
Kahkaha atan, halay çeken sularımız var
Sırça parmak büklümü saat camını kırıp
Zamanın bileğini büken sularımız var.
Yayla çeşmelerinde türküler söyleyerek
Yosunlanmış yalakta gönlünü eyleyerek
Yiğitlerle sohbette hem de heyheyleyerek
Yılan gibi kıvrılıp çöken sularımız var
Bereketli şifalı, büyük dertlere derman
Damla damla bir hayat, çağıl çağıl bir ferman
Göl, deniz, kuyu, ırmak; içlerinde binler can
Gece yakamoz diken, söken sularımız var
*
O tarihlerde
Osmanlı pâyitahtı olan Bursa'da
Bir çekirge âfeti oldu.
Her tarafı çekirge kaplamış,
Mahsûlleri ve çiçekleri harâb etmiş idi.
Bu âfetten kurtulmak için,
Çare soruldu zamanın ziraatçılarından
Yapılan bütün araştırmalardan
270

Alınamadı bir netice.
Âlimlere, velîlere haberler gitti ulam ulam :
..........................................”El atın ey erenler
....................................Bu “âfet-i çekirgeden”
.............................Başkentim ben
.......................El atın da kurtulam...”
Bu haber,
Çamlıdere'de yaşayan
Bizim Çoban Ali Semerkandî'ye de ulaştı.
Asâsıyla çıkardığı sudan bir miktar
Gönderdi Bursa'ya.
Bu suyu,
Zarar veren haşerâtın
Bulunduğu bölgeye dökmelerini tembih etti.
Suyu Bursa'ya götürdüler.
Çekirge âfetinin bulunduğu bölgelere
Azar azar döktüler,
Çok kısa bir zaman içinde
Kayboldu çekirgeler.
Kurtuldu çok şükür
Mahsûller,
...........Bitkiler,
...................Çiçekler...
............................................Nasıl mı?
.......................................Başları beyaz
.........................Karın altları beyaz sığırcık kuşlarına
..................Açıktan davet yapıyordu su...
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Geldiler yağmur gibi
Kondular kanat kanat
Ve
Yok ettiler çekirge sürülerini...
*
Bir dua okunur Çamlıdere’de şimdi
Bir dua ki birlik-dirlik üstüne
Ve
Eklenir, denir ki:
-«İlâhî Ya Rabbi!
İlâhî Ya Rabbi!
İlâhî Ya Rabbi!
Şu köyün, şu kentin
Dört bir tarafından
Zapt-ı ziraatinden
Olmuş olacak
Cünüdu'l-cerad,
Bambul, kımıl,
Ağkurdu, tırtıl,
Sinek, çekirge,
Kınacık, bit pirecik,
Fare-sıçan, yılan çiyan
Ve bütün haşereleri
Def-i refeyle Rabbim».
-“Amin!”, “Amin!!!”

-------------------------------------------------------------------------------(1)Zübeyde Gökbulut Sunguroğlu Şiiri
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Haymana Efsaneleri
BİRİ ANA-BİRİ SULTAN
-HAYME ANA
Cefakâr, fedakâr Türk anasının
En büyük timsali Hayme Anamız.
“Devlet ana” dense yeridir.
O
Devlet
Evinin
Direğidir.
O
Kayı
Boyunun
Yüreğidir.
O
Türkün
Bükülmez
Bileğidir.
O birleştiren, bir eden
O çadırlardan şehir eden
O parmak kalınlığında suyu
Tarihin çeşmesinden akıtarak
Okyanusa doğru çağıldayıp koşan
Nehirler içinde kutlu bir nehir eden
O Türk’ün anası
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Hayme Ana O...
Kocası Gündüz Alp'in vefatından sonra
Dağılma noktasına gelen Kayı’yı
Aşağı Sakarya boyunda önce
Sonra da Domaniç Çarşamba'da
Çekip çekiştiren
Bir edip birleştiren
Oba oba çadır çadır..
Cihanda en büyük devleti
Osmanlı’yı kuran O
Yere göğe Türk’ün
O kutlu mührünü vuran O.
Ertuğrul Gazi'yi
Oğul oğul diyerek
Büyük olma ülküsüyle
Nice zaferin türküsüyle
Tutup hamur hamur yoğuran O
Torunu Osman Gazi'ye gösterip
Dorukları ufuklarda eğiren O
Hayâlini torununun hayâliyle
Bir ederek, sırları bir, çağıran O
O
Ana
O temel,
O büyük kök,
O kutlu toprak,
O masmavi gök.
Ana / Ana
Hayme Ana O
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CİMCİME SULTAN

Bir hüzün türküsü, bir öksüz çiğdem
Cimcime Sultan’ın hatırasıdır.
Akasya çiçeği gözündeki nem
Cimcime Sultan’ın yürek yasıdır
Anneler annesi o Hayme Annem
Cimcime Sultan’ın son dünyasıdır.
*
İster Polatlı’dan, ister Başkent’ten
Nerden gelirseniz gelin buraya.
Bir elem iklimi karşılar sizi
Alır da götürür sanki saraya.
*
Böyledir bu yurdun kadını işte
Beyninde şoklanmış efsanelerin.
Çeteyle eşkiyâ, öz, övey derken
Ruhunda şaklanmış efsanelerin
Susmayıp konuşan ahvâli olmuş
Arınmış, paklanmış efsanelerin
Kim ki kadın deyip umursamazsa
Kalbinde haklanmış efsanelerin
Cimcime Sultan dediğimde ne?
Anlatayım dinleyin, dinleyin hele:
Bir
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Çocuk
Düşünün
Ufak-tefek
Sevimli güzel
Saraydan alınmış
Çocuğu olmayan
Bey evine bir evlât.
Bir
Çocuk
Düşünün
Elâ gözlü
Cennet bakışlı
Menekşe kokuşlu
Sevgisi var kat be kat
Çocuğu olmayan evde
Baştan başa hayat ve sanat
Hayhat
Bir süre sonra
Hak vergisi bu ya
Aileye verir Mevlâ
Bir kız çocuğu dünyaya gelir.
Böylece de
Biri saraydan aldıkları evlatlık,
Diğeri de öz kızları
Büyümeye başlarlar birlikte...
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Gel zaman, git zaman
Ailenin öz kızı
Kıskanmaya başlar Cimcime’yi
Annesiyle birlikte
Evden uzaklaşıp ayrılsın derler
Karar verirler.
Evde huzuru bozulan baba
Çaresiz kalarak evlatlık olan Cimcime Sultan' ı
Uzaklaştırmayı mecburen kabul eder.
Bir gece evden çıkarır
Bugünkü kaplıcaların olduğu yere
Sık ormanlık, ağaçlarla kaplı
Bir cennete götürür baba
Oyalanır bir süre kızla
Uyumasını bekler.
Ve sonra kaybolur oradan
Kaçar gider hızla.
Korku içinde uyanan
Cimcime Sultan' ı bir sıkıntı ve üzüntü alır
Kaplar bütün vücudunu sivilce yara
Keder türküleri çığırır peşpeşine
Ağaçlara, yamaçlara, taşlara...
Kabuklu yaralar kaplar ellerini yüzünü
Ağrılar sızılar içinde kıvranır durur
Cimcime’yi gören komşular, ormancılar
Hastalıklı haberler götürür bey evine
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Kıvranır yaralardan inler inim inim
Orman dal dal ortak olur acısına
Ve nihayet vakitlerden bir vakit
Sıkışınca kul, yetişirmiş Hızır ya
En kuytu ağaçların gölgeliğinde
Bir su peydahlanır, göllenir sanki
Ve girer o suya Cimcime Sultan
İy’olmaya başlar yaraları ılıman suda
Diner sızıları...
Yıkanır birkaç defa
Kalmaz, yok olur ağrı ve sızı
Ve Sultanı olur güzelden güzel
Yeşilin süsü, suyun yıldızı...
Sahiplenir suyu sonunda
İnanmıştır şifasına
Tavsiye etmeye başlar gelene geçene
Babalığı olan kişi bir müddet sonra
Merak içinde Cimcime’yi
Bıraktığı yere gelerek görür
Ve kalır hayretler içinde
*
...............Aradım güzelim yıllarca seni
...............Yine taş kesilip baktın yüzüme
...............Acımaz yüreğin rüzgârı keser
...............Ateşin düşüyor bağban özüme
...............Yakarak, yıkarak gelmez çözüme
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...............Aradım güzelim yıllarca seni
...............Yine şahmaranın ardında idin
...............Talihim acımaz yazgım karadır
...............Karacoğlanımın yurdunda idin
...............Ve bu Ceylanımın derdinde idin
*
Böyledir bu yurdun kadını işte
İçine saklanmış efsanelerin
Yeşil direnişi, mavi yağmuru
Göğsü nakışlanmış efsanelerin
Lavanta çiçeği,acı gerçeği
Son defa koklanmış efsanelerin
Ya asker mektubu,ya da mendili
Arada yoklanmış efsanelerin.
*
Yolunuz düşerse Başkent’te Haymana’ya
Bir Fatiha Hayme Ana’ya
Bir Fatiha Cimcime Sultan’a
Okumadan geçmeyin
Olur mu dostlar?
*
Bir hüzün türküsü, bir öksüz çiğdem
Cimcime Sultan’ın hatırasıdır.
Akasya çiçeği gözündeki nem
Cimcime Sultan’ın yürek yasıdır
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ANKARA-ELMADAĞ
GELİN KAYASI EFSANESİ
Elmadağ’la İdris Dağı’n arası
Yaktı beni kaşlarının karası
“Ağ gelinde çıktı m’ola yayladan? ”
Değişmiyor çiğdemlerin sırası
Elmadağ’la İdris Dağı bakışır
Ağ geline sarı çiğdem yakışır
Taş kesilir, telli duvak neyleyim
Efsanedir dilden dile dolaşır.
….Dolaşır da Gülce Gelin duy hele !
……Anlatmaya başlamadan
……..Birkaç kelam eyleyelim olmaz mı?
Olmaz mı da gök öncekli, sırma saçlı bi denem,
…...Çile derler çektiğimiz bu yüke,
……..Yazı derler Gülce Gelin bilirsin,
………Avcumuzda kınalanıp durmaz mı?
Kar yağanda çiçek açar ağaçlar
Anadolu gelinleri “gül” derse.
………..Sır dayanmaz, her muamma çözülür,
………..Anadolu gelinleri “bil” derse.
Yiğit gözü sabır çeşme demektir,
Anadolu gelinleri “sil” derse.
………..Göz kırpmadan gerekirse ölünür
………..Anadolu gelinleri “öl” derse.
Kara gece, ışık ışık bölünür
Anadolu gelinleri böl derse.
………..Yağız atlar rüzgârlarla yarışır
………..Anadolu gelinleri “gel” derse.
Eşkiyâlar taş kesilir bir anda
280

Anadolu gelinleri “ol” derse
…..İşte böyle Gülce Gelin
……..İşte böyle Nakşıgül
………..İşte böyle yarasından
………….Kan yerine açan gül
…………….Bildin mi, belledin mi?
………………Duydun mu bizim köyde
…………………Kaç asırdır anlatılan öyküyü?
Gel gidelim İdris Dağı’n başına
Soralım derdini kayanın taşın.
Biz susalım, onlar konuşsun
Onlar konuşsun biz dinleyelim olur mu?
…..Gelinim, gelinim Gülce gelinim,
…..Gelinim gelinim yağmur gözlü gökçe gelinim,
…..Anadolu derler bu sancılı, bu mübârek toprağa,
…..Her taşında bir efsane gizlidir,
…...Edirne’den Ardahan’a….
Gelin Kayası’ndan bakma aşağı
Uçurum, uçurum kaç arşın bilmem.
Düğün gecesinde eşkiyânın kaçırdığı gelinin
……..Yâr olmaktansa eşkiyâya deyip
………....Kendini attığı yerdir burası…
Görüyor musun?
……. Şu halka,
………..Şu taş örgü,
…………..Şu apak,
…………….Şu yuvarlak,
O gelinin duvağıdır,
Yüzyıllardır durur böyle
Baştanbaşa dert,
Baştan sona kederdir burası.
……Şimdi yakın uzak köylerde
……Eşkiyâ türküleri çalınıp söylenende
……Ağlayan yaşlı anneler görürsen,
……Yaklaş onlara, sor “neden ağlarlar siyim siyim”
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……Düğünde ağlanır mı deme sakın Gülce gelin,
……Bizim düğünler hüzün yüklüdür biraz.
Anlatır ak saçlı bir ana öyküyü sana
İç çeke çeke anlatır.
Ve sen her bakışında İdris Dağı’na,
Boran estiğinde tepesinde,
Sis, duman bürüdüğünde
Gelin alaylarının yürüdüğünü görürsün hep,
Unutamazsın,
Unutamazsın! …
………….Elmadağ’la İdris Dağı bakışır
………….Ağ geline sarı çiğdem yakışır
………….Taş kesilir, telli duvak neyleyim
………….Efsânedir dilden dile dolaşır…
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)ANKARA-ELMADAĞ
ASÎ YOZGAT EFSANESİ

Yozgat Sancağı'ndan Çapanoğlu Bey
Gönderir dört yana adamlarını,
Emirler yağdırır, sormaz yarını;
Namı destan olmuş dillerde hey hey!
Mal, mülk ve arazi, ne varsa her şey
El koyar hepsine alır vergiyi,
Canından bezdirir şu ahaliyi;
Tirim tirim titrer kuzey ve güney...
Yozgat Sancağı'ndan Çapanoğlu Bey
Tanımaz devleti, baş kaldırmıştır
Söz dinlemeyeni vurup kırmıştır.
Bir bey buyruğudur tutula ki ey!
Yanlış yapılmaya, ses de çıkmaya;
Ulam ulam sözcü atlı ve yaya...
*
İdris Dağı derler başı dumanlı
Gelin Kayasından düşer gelinler.
Kırk kızlar tepesi nedendir kanlı?
Kırk kızın kırkı da ağlayıp inler.
İmanım da aman, ben yandım aman!
Dere boyu kavak, yetişmez çimen.
Yozgat'tan, Sorgun'dan beyler mi gelmiş?
Tandırlar yakılsın edelim konuk.
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İmiçan Kaya'yı emirle delmiş
Biter mi söyleyin burda yolculuk?
İmanım da aman, ben yandım aman!
Bir şey söyleyeyim delirmiş demen.
Okuf' un yazı'dan esen şu rüzgâr
Kargalı Bağı’nda üzüm kuruttu.
Gitsin başımızdan bu zulüm, efkâr
Çapanaoğlu Bey'i bizi unuttu.
İmanım da aman, ben yandım aman!
Çöktü fukaralık burası Yemen...
Öteyüz Bağı'nda kaldı çıbığım,
Dereşıh yolunda kağnı tekerim.
Sar yaramı sar, sar; eli çabuğum !
Bu derdi daha ben nasıl çekerim?
İmanım da aman, ben yandım aman!
Söyle nerde kaldın ey saçı çemen?!
*
Köylü fakir
Köylü yoksul
Salma vergi
Emir, hüküm...
Öksüz, yetim
Gariban, dul
Sabır bitti
Bitmek üzre
Dayanmaz kul..
Kına taşı gibi yamaçlara gelip oturdu
Çapanoğlu Beyi’nin zulümkâr adamları
Mecalsiz gaz lâmbaları aydınlatmıyor,
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Avlular içinde çorak damları...
*
Düşünür aksaçlılar
Çeşme başlarında fısıldaşır kadınlar,
Akşam alacasında harman dönüşü
Bakışlardan düşer ortak bir karar..
*
Biziz Türkmen-Yörük, Oğuzlar biziz
Vursun cenk davulu yavuzlar biziz.
Bu yalçın kayalar, bu dağlar, taşlar
Kar yağanda sanki benimle kışlar.
Sustum hatır için, misafir dedim
Anlasın tez elden gitsin istedim.
Uysalız bu doğru ağır başlıyız
Ancak esir değil Elmadağlıyız...
Bir yanım İdris'se, bir yanım Elma
Sen ey Çapanoğlu üstüme gelme!
Dinlemem emrini, sözünü duymam
Gaddar elçini de kapıma koymam.
Toplan oymak oymak, gel dirgen kürek
Göster nasıl imiş, korkusuz yürek!
Dedik
Dedik de
Bir güzelce
Yatırdık yere
Dövdük, sopaladık
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Gerisine bağlayıp
Alaca katırlarının
Postaladık Çapanoğlu'na...
-"Bu
Nasıl
Adamlar?
Bunlar asî
Bu taş, kaya, bu
Bırakın uykuyu
Güç yetmez ki bunlara
Hepsi ASİ, hepsi çılgın"
...........Diyordu Çapanoğlu Ağa
............Ve çekip gitti adamlarıyla..
*
"Vuracakmış, vuracakmış
Hangi çılgın bana zincir?"
Güle güle Çapanoğlu
Dikkatli git, kolun incir!
Hele bakın şu gidene
Süklüm püklüm eğik başı
Kursağında duruyor mu?
Tirit ile ekmek aşı?
*
O
Günden
Beridir
Bir hatıra
Kalmış ki bize
ASİ YOZGAT adı
İyi belle çocuğum
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Timsalisin özgürlüğün
Hep böyle başı dik, mağrur
Sürüp gitsin sağlıcakla
Sonsuzluğa yolculuğun...

ANKARA - ELMADAĞ
İKİ DAĞ-İKİ DEV EFSANESİ

Çok eski zamanlarda, nice devler yaşarmış
Yanlarında yavrular şen şakrak dere boyu
Sinesinde tarihin söylenceler kopkoyu
Gelmiş beklenen Gülce, karanlıklar ışırmış
Biliyorum sen idin, bu büyük efsanede
Öfkeyle kavga eden iki devi ayıran
Kalecik mi, Çubuk mu dev İdris’i kayıran ?
Varsın olsun bu böyle, sen benimsin gene de
Devler arası savaş, nihayet bulmuş bir gün
İkisinin annesi, hem kovmuş, hem ilenmiş
Buraya Elmadağ’ı, karşıya İdris denmiş.
Tutmuş anne ilenci, yarıda kalmış düğün
Taş kesilmiş yavrular, analarla birlikte
İşte o günden beri gözün yok fakirlikte
Kaç bin yıldır sultanım
iki devin, tutmuşsun ellerinden
Sarı papatyaların ışım ışım ışıyor...
Aşkının esiri bu sefil şair
Gurbet elde seninle
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Yıkılıp dolaşıyor...
Ata yurdum, baba ocağım ey
Duy beni, işit beni...
Üşüyorum yaban elde bilesin
Sar bağrına sar,
Kokla ve ısıt beni...
Rüyâlarıma giren, düşlerimi süsleyen
Bilmiyorum kaç mevsim, hasretiyle yandığım
Bayram sabahlarında “gel gel” diye sesleyen
Yollarında ağlayıp Mecnunca dolandığım
Tandır ekmeği gibi tiridine bandığım
Derdime derman olan,güç katan,nefesleyen
Kara sevdalı olup, herkesten kıskandığım
Benim can memleketim, hep adını andığım
Aklım, fikrim, göz nurum, şiir şiir besleyen
Efsaneler diyârı, sonsuz ilham sandığım
………………………………….Üzüm asmam, çıbığım, bağım
………………………………….Doğusunda Başkentin
………………………………….Can Elmadağ’ım…
İki dağ arasına bağdaş kurmuş, oturmuş
El vermiş iki şehre, bana dünyalar kurmuş
Yer yüzünün en güzel, en soğuk suyu ile
Yurtsamış coğrafyayı, bölmüş uykuyu bile
Türk töresi gereği vermiş duyguyu dile
İki dağ arasına bağdaş kurmuş oturmuş
Bulunmaz ki gurbette, tandır ekmeği ara
Un beyaz şakaklarım, yenik düştüm yıllara
Türkü türkü içimde Kırıkkale, Ankara
El vermiş iki şehre bana dünyalar kurmuş
……………………Gelin Kayası’ndan, Kırk Kızlar Tepesi’nden
…………………………………….Şimdi kilometrelerce uzağım.
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……………………………………..Hiç bitmiyor hasretin
……………………………………..Böyle giderse bir gün
……………………………………..Bil ki
……………………………………..Zamanı durduracağım
……………………………………..Can özüm Elmadağ’ım…

__________________________________________________
Not:

Efsane bu ya, Elmadağ ve İdris Dağı iki büyük devmiş ve bizim yöremizde
yavrularıyla yaşarlarmış. Ne olduysa olmuş, geçinememişler; kavgaya
tutuşmuşlar. Ana dev ilenmiş. Halk, ikisinin arasına girip ayırmaya çalışmış.
Ana devin ilenci tutmuş ve "Taş kesilirsiniz inşallah!!" diye ilendiği için, halkın
ayırdığı ve aralarına girip barış sağlamaya çalıştığı iki koca dev yavrularıyla
birlikte taş kesilivermiş... İşte onlardan birisi Elmadağı, ötekisi de İdris Dağı ki
yanlarında, eteklerindeki küçük tepeler de yavrularıymış...
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ANKARA - ELMADAĞ
KIRK KIZLAR EFSANESİ
Yine duman bürümüş İdris Dağı’ın tepesini oy anam!
Uğrun uğrun ağlamalı hey hey! Varıp da kırk kızlara.
Davetiye göndermeli hüzün dolu yıldızlara,
Kırk çiçeğin tam kırk kere düğününde bu mevsim.
Derleyip bulutların küpesini oy anam!
Takmalı gizlice, kızların kulağına.
Öyküsü okunmalı bugün ve yarın...
Koparmalı nağmesini alevden
Bir ıslık sürmeli dudağına
Bir ıslık, delikanlıların...
Dolu dizgin eşkiyâlar,
Dualar dolu dizgin...
"Ya taş et,ya da kuş
Namusumuzu
Çiğnetme Rab!
Ey Yarab!
Ey ki
Ey !"
Yine duman bürümüş İdris Dağı'n tepesini oy anam!
Söyle nasıl dönsün köye, kırk güzel bu sisli havada
Sırtlarında odun, ellerinde kına.. Ve eşkiyâ
Yolu kesmiş, pusu kurmuş;geçit vermez besbelli..
Kayalar, kayalar, yalçın kayalar;susmayın!
N'olur göstermeyin bağrınıza saklayın!
Ya da öldürün n'olur, teslim etmeyin!
Büklüm büklüm yolları bıçaklayın!
Kaya susar, yol kalır çaresiz;
Tutuşur el ele kırk kızlar
Dönerler kıbleye doğru
Ve başlarlar duaya:
"Ya taş et,ya da kuş
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Namusumuzu
Çiğnetme Rab!
Ey Yarab!
Ey ki
Ey !"
Ve
İşte
O günden
Beridir hep
İdris Dağı'nı
Kapladığında sis
Kırk hıçkırık duyarız
Gün doğarken sabahları..
Kıble rüzgârının nefesi
Kayalardan toplaya toplaya
Alıp da getirir kırk hıçkırığı...
Taş kesilen zamanın içinde durur
Duası kabul olmuş kırk güzel yüreği
Bir gün sizin de yolunuz düşerse buraya
Öyküsünü dinlersiniz mutlaka analardan
Açtığında mor çiçek sakın şaşırmayın; zira o
Bu dorukta taş kesilmiş tam kırk kızın gül nefesidir,
Yaprağın parlaklığı, dualarla bize kalan sesidir.
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ANKARA - ELMADAĞ
EMİRDAĞ YANIK ŞEHİR EFSANESİ

Sen tiriti bilir misin yiğidim?
Hele ki düğün sofralarında et tiritini
Kış aylarında soğan tiritini
ve
Hüzünlü bir sonbahar ortasında
Sarı çemen tiritini
Yedin mi hiç, söyle bana?!
Ya madımak topladın mı bayırlardan?
Yeryüzünün en güzel tatlısı höşmerimi,
Kıynaçı, ulavaşı bilir misin?
Mis gibi apaydınlık bir köy sabahında
Tandırdan uzatılan kete yaktı mı avuç içini?
Haside, arap aşı, omaç aşı, fıtfıt aşı ve erişte
Duydun mu bu yemek isimlerini hiç?
*
Aynı yemek, aynı töre,
Aynı giysi,
Türküler söylenir dillerde
Türküler aynı türkü :
"Emirdağı’na kara gidelim,
Ayvadan usandık nara gidelim
Ya da
Emirdağı birbirin ulalı..."
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*
Özgür ufuklarımızda parıldayan güneştirler,
Emirdağ, Elmadağ ve şehr-i Yozgat; kardeştirler
*
Üç kilometre batısında Gömü Köyü'nün
"Ören" diye bilinen tarihi bir yer var
Anlatır efsâneyi büyüklerimiz
Ben nakledeyim siz de dinleyiniz :
Ören, ören derler; sır şehrine
Çözülsün sırrı birer birer
Bilsin, yakın uzak her yer
Konuşsun yerler, gökler
Dile gelsin seher
Gömü Köyü halkının
"Yanık Şehir" dediği
Büyük bir şehir varmış
Yozgat'mış adı onun..
Her yıl baharla birlik
Koruma altındaymış
Hıdrellez gününe dek
Hiç bir canlı girmezmiş
Şehr-i Yozgat iline
*
Örene bak örene
Çiğdem çiçek törene
Mevlâm sabırlar versin
Sana gönül verene
Örenden gel örenden
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Kan damlıyor yârenden
Mevlâm ayrı koymasın
Şu gönüle girenden
*
Gömü Köyü’nde hıdrellez
Öylesine anlamlıydı.
Ören denilen yerde.
Köyün yarısı kurban keser,
Pilavlar dökerdi kazanlarla
Ve hazırlanan yemekler
İkram edilirdi cümlesine
Ana, bacı, oğul, kız, kızan
Ayırmadan...
Ören'de bulunan yatırda,
Kurak geçen yıllarda
Yağmur duaları yapılırdı.
Topluca...
*
Rivayete göre,
1400-1500 yıllarında
Han-Bayat yolu üzerinde
Arkası dağ, önü ova olan bu şehir,
Eski Gömü’nün aşağısında
(Aşağı Yortu) su kanalı bulunan yer,
Havası güzel, suyu bolmuş.
Dağ bölgelerinde hayvancılık;
Ovasında çiftçilik
Ve meyvecilikle uğraşılan
Güzel bir yerleşim yeri olmuş
Anlaşılan...
294

Hâlâ günümüzde bile
Bağ veya ağaç kütükleri çıkmakta
Bu alanda
Yer yer yanmış külleri görülmekte,
Bir de oymalı taşları
Köylüler tarafından götürülüp
Avlu duvarlarına süs olarak örülmekte,
Sırrını yaşatmış Yozgat şehri
Bu şekilde asırlarca gönüllerde
Ve aratmış zamanın ateş mavisine sesi
Merakta koyarak herkesi...
*
Yanık şehir, yanık şehir
Sevdamıza tanık şehir
Sor tarihe dinle işit
Acep neden sanık şehir
Bedir Köyü, Sungur gibi
Emirdağ'da Yozgat varmış
Bir zamanlar ıpışılken
Şimdi viran, sönük şehir.
*
Yine rivayete göre,
Fatih Sultan Mehmet 1481’de vefat ettiğinde
Büyük oğlu 2. Bayezid
Amasya Valisi iken İstanbul’a gelerek
Tahtına oturur babasının...
Ve kardeşi Cem Sultan
Küçük kardeş olmasına rağmen
“Tahta ben oturacağım” der
Bilirsiniz, isyân eder...
Beşyüz süvari toplar Konya Türkmenlerinden
Yürür Bursa'ya Bursa'ya...
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Önce Yozgat şehrine gelir.
Anlaşır Yozgat Türkmenleriyle
Yanına alır, yüz kadar da süvari
Cem Sultan’ın askerleri
Yürür Bursa'ya Bursa'ya...
Cem Sultan Bursa’da
Para bastırır kendi namına,
Hutbeler okutturur
Ve padişah ilân eder kendisini...
Bunu duyan 2. Bayezid
İstanbul’dan kuvvetli bir orduyla
Varır Bursa’ya Bursa'ya...
Askerî gücü zayıf olan
Cem Sultan bozguna uğrar,
Kaçar Konya'ya.
Oradan Mısır’a,
Mısır’dan Fransa’ya gider.
Ağabeyi Bayezid,
Geçim masrafını Cem Sultan'ın
Türkiye’den göndermek suretiyle temin eder
Bilirsiniz değil mi?
Öte yandan
Cem Sultan’ın hadisesi üzerine
Yozgat şehri
Cezalandırılır
Padişah fermanıyla…
Padişah buyruğudur karşı çıkılmaz
Yakılıp, yıkılacak, yok edilecektir
Kalmayacaktır taş taş üstünde
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Yozgat şehrinde...
Payitahttan vazifeli memurlar
Şehrin ileri gelenlerini toplayıp
Anlatırlar durumu.
Şehir boşaltılır,
Pahada ağır, yükte hafif neleri varsa
Toparlayıp bir an evvel oralardan ayrılıp
Koyulurlar yola...
Ve Yozgat şehri ateşe verilir.
Koca bir şehir yana yana kül olur.
Yozgat ahalisi nereye göç etti diye soracak olursanız eğer
Büyüklerimizden bize aktarıldığına göre,
Bir kısmı Ankara’da Asi Yozgat'a
Ki şimdiki adı Elmadağ olan ilçeye yerleşmişler.
Diğer bir kısmı da
Çapanoğlu Yozgat’ına gitmiş,
Rivayet edilen budur işte...
*
Bol meşelikli
Güçlü ardıç ağaçlarıyla kaplı
İki dağ arasında Asi Yozgat Elmadağ
Çatal yürekli yiğitlerin diyarı...
Sırtını dayamış Karakaya'ya
Çevirmiş yüzünü İdris Dağı'na
Bakışlarında başkent üzümü
Altın sarısı çiğdemler avuçlarında
*
Bir türkü söyleyelim bir türkü
Yürek yüreğe verip bir türkü
Duysun içimizi dağlar, taşlar, bulutlar
Sesimize ses katsın yeni baştan
Bedirköy’den, Sungur’dan,
Ve Tebet Kalesi’nden topladığım
Bal damlatan dutlar...
Höşmerim gitsin Elmadağ'dan Emirdağ'a ansızın
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Bayramı olsun hıdrellez gününde bayramı
Oğulun, uşağın, kızın...
"Ham meyveydim kopardılar dalımdan"
"Meşeler güvermiş varsın güversin" diye diye
"Emirdağı’na kara gidelim,
Ayvadan usandık nara gidelim"
Olmaz mı?..

ANKARA - ELMADAĞ
ELLİ ALTI KÖPRÜSÜ EFSANESİ(1)

…………………………………Itırbanu’ya
Ben İmiçan Kaya’yı, Kayıncak Kaya’yı
Ya da Karakaya’yı bilirim Itırbanu
Köy Pınarı’ndan su içip
Vezir Pınarı’nda hayâllere dalmışım,
Ağca Pınar kenarında dinlenmiş
Atalağan’da yıkanmışım,
Kargalı güneşinde gözü sulu
Şişit çotuklarıyla budanmışım
Üstüm başım toprak kokar bilirsin,
Dayanamam hasretine
Keven olup yanmışım.
Sense Itırbanu
Bir yanın Bozan Kayası,
Öte yanın Dede Kayası
Dağ yamaçlarının bülbül sesli rüzgârısın…
Sen, Defdef Kayası,’nı Pençere Kayası’nı
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Ve çatal yürekli Çatal Kaya’sını bilirsin
Kelebek Deresi’nde kelebek kanadı neyse
Sen o’sun işte…
Gelin Kayası düşlüsün
Mor, mavi, erguvan, pembe
Tam yirmi çeşit çiçeğin
Bir de kan kırmızı gelinciklerin
Alim Pınarı suyundan türküler söylediği
Tebet Kalesi’nde Türkmen kızısın…
Dereşıh yayla gecelerinin
En parlak yıldızısın…
Nefesin akşam otları, Fatma Betül çiçekleri
Ve kekik kokuludur,
Tut bırakma ellerimi
Alnımdaki yazısın…
………..Ardıçtandır elli atlı köprüsü
………..Aman gülüm ardıçtan
……….Üstünde Timur filleri
……….Hazırlanmış kara kıştan
……….Yol boyunca kuzular
……….Boyunlarında çan, çan…
……….Şu Çubuk Ovası’ndan
……….Yükselir göğe duman
……….Aman gülüm aman hey!
……….Sevdiceğim söyle gayri
……….Düğünümüz ne zaman hey?
Ah Itırbanu ah!
Neredesin söyle şimdi?
Kağnı, yabaldı, harman
Sarı buğday başağı
Ve ekin yığını işimdi.
Yağız atlıların topuğunda çıngı
Başımdaki ateşimdi…
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Hatırlıyorsun değil mi?
O kara geceyi …
Elli atlı eşkıya, ellisi de silahlı
Yakıp yıkacaklardı kaleyi.
Elli atlı eşkiyâya karşı
Elli atlı yiğit Dereşıhlı
Nasıl direnmişlerdi, dur demişlerdi
Ve
Ardıçtan köprüden öteye
Bir adım geçirmemişlerdi
Eşkiyânın cümlesini
Unutmadın değil mi?
İşte onlar Itırbanu
Onlar benim kardeşimdi…
………..Ardıçtandır elli atlı köprüsü
………..Aman gülüm ardıçtan
……….Üstünde Timur filleri
……….Hazırlanmış kara kıştan
……….Yol boyunca kuzular
……….Boyunlarında çan, çan…
……….Şu Çubuk Ovası’ndan
……….Yükselir göğe duman
……….Aman gülüm aman hey!
……….Sevdiceğim söyle gayri
……….Düğünümüz ne zaman hey?
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ANKARA - ELMADAĞ
ELLİ ALTI KÖPRÜSÜ EFSANESİ(2)

Kör Kâzım namıyla meşhur bir asker kaçkını
Toplamıştı kendisi gibi eşkiyâyı
Merhamet ne, acımak ne bilmezlerdi
Ankara, Keskin, Yozgat köylerini
Demeden fakir, yoksul, gariban
Kör bir kurşunla acımadan
Vuruyor, vuruyorlardı.
Yol kesip, evler basıp
Zulmediyorlardı…
Tam elli atlı
Kutludüğün
Köyü’nü
Basmış
Ve
Ordan
Gelmişti
Sıcak haber
Eşkıya zulmü…
İki kardeş köydü
Dereşıh, Kutludüğün…
Gün ağarma vaktindeyken
Camide gizlice, sessizce
Toplandı Dereşıh Köy Meclisi
Yaşlı, genç; kadın, erkek ayırmadan
Görüş aldılar birer birer herkesten
Karar verdiler : “Köyü boşaltacaklardı
Mal, davar, yatak yorgan, kap kacak, her şeyiyle
Hattâ kedi köpek bile durmayacaktı
Bir iki saat içinde koskoca köy
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Kervan yolu köprüsünden öteye
Bir tedbir olarak taşınacaktı
Oğlakların boynundaki çanlar
Söküldü aman ses çıkmaya!
Kucaklandı bebe belik
Yüklendi cümle yükler
Dere boyunda ses
Rüzgârdı yalnız
Taşınmıştı
Dereşıh
Dere
Şıh

Bir
Dere
Bin ışık
Tek bir yürek
Böyledir işte
Bizim köyler böyle
Yalanım varsa söyle
Itırbanu susma öyle
Elli atlısı Kör Kâzım’ın
İkindi vaktinde girdi köye
Baktılar ki, cümle evler boşalmış
Kalmamış bir tek canlı, ne varsa gitmiş
Ancak ne var ki, Kör Kâzım çok uyanıktı
Ahırlarda taze mayıs kokuyordu hepten
Anlaşıldı köyün ordan yeni kaçışı
Belliydi, fazla uzaklaşamazlardı
Koskoca Dereşıh nerde saklanır?
İdris Dağı, Elmalı Deresi
Üçüncüsü asla yoktu.
Topladı elli atlıyı
Elli eşkiyâyı Kör
Yeminler ettirdi
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Sözleri aldı
Hücum dedi
Hücum hey!!!
Ata
Bin!!!
Bindi
Ellisi
Düştü yola
Bıçak bıçak göz
Ve öfke öfke söz
Yelelerle naralar
Deli toynaklar kişnedi
Bulup yakıp yıkacaklardı
Kızları da kaçıracaklardı
Karşı koyan olursa şayet köyden
Acımadan, anında vuracaklardı
Eşkıyâ derler buna, kararı kesindir
Zafer narası onların, ölüm herkesindir.
*
Burada kaç asırdır
Kervan yolu köprüsü
İpek yolunda sırdır
Kervan yolu köprüsü
Kalmış filden, Timur’dan
Ne demirden, ne saçtan
Yapılmıştır ardıçtan
Kervan yolu köprüsü
Ad verdi elli atlı
Yüzbin yetmiş kanatlı
Sanki ardıç suratlı
Kervan yolu köprüsü
Yanında Akkaya’nın
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Atlının ve yayanın
Vaz geçilmez dostudur
Kervan yolu köprüsü
*
İşte o günlerden bu güne
Anlatılır bu öykü
Anlatılır be gülüm
Anlatılır be canım
Canda cangülüm
Itırbanu’m…
Akkaya’nın Bozan Kaya oluşu
O günlerden biliyorsun
Dereşıhlı yiğitler
Omuz omuza, yürek yüreğe…
Geldiğinde eşkiyâ
Kervan yolu köprüsünün üstüne,
Bir yaylım ateşi başlar ki, dile destan…
İyi bir nişancıdır
Ardıçoğullarından Ahmet
Çeker Besmeleyi
Ve tek kurşunla düşürür atından
Eşkiyâbaşı Kâzım’ı
Ve
Serilir elli eşkiyâ leşi köprü üstüne
Panik içinde atları,
Dereboyunca ürküp kaçmıştı...
Dereşıhlı o korkusuz yiğitler
Elli atlıya karşı elli atlı yumruk olmuş
Darmadağın etmişlerdi eşkiyânın tümünü…
Yavaş yavaş köprü ayağına
Gizlice yanaşır İzci Bekir,
Bir oyun olmasın köprü üstünde ?
Öğrenmek ister
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Bu manzara ne diye ?
Ve
Şaşırır kalır oracıkta;
Kör Kâzım dahil eşkiyânın cemi cümlesi
Devrilmiştir köprü üstüne
*
Döner evine Dereşıh
Bozan Kaya olur Akkaya’nın adı
Ve
Timur’dan kalma Kervan Yolu Köprüsü de
Elli atlı Köprüsü…
*
Tebet Kalesi’nin Türkmen güzeli
Balım, sevdalım, Itırbanum…
………..Ardıçtandır elli atlı köprüsü
………..Aman gülüm ardıçtan
……….Üstünde Timur filleri
……….Hazırlanmış kara kıştan
……….Yol boyunca kuzular
……….Boyunlarında çan, çan…
……….Şu Çubuk Ovası’ndan
……….Yükselir göğe duman
……….Aman gülüm aman hey!
……….Sevdiceğim söyle gayri
……….Düğünümüz ne zaman hey?
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-ıÇıksın çift kanatlı kapıdan,
Binsin atına Yenişıhlı Rıza Efe
Konuşsun Başkent’de
Anlatsın tasarıyı, ikna etsin yönetenleri
Sonra,
Vilâyet Meclisine bir önerge sunsun
Encümen Muzaffer Büyükekşi
Desin ki:
“Köylü milletin efendisidir” diyordu ya
O sarı saçlı, deniz gözlü kahraman
O büyük Türk, o Yüce komutan Atatürk;
Bir enstitü kuralım bir enstitü,
Efendilerin yaşadığı Hasanoğlan Köyü’ne
İlim ışığı, irfanın nurundan
O ışık ki
Ulaşsın göğe, yere,
Yağsın yüreklere
Işık olsun, aksın bütün ülkeye…
*
Kepirtepe’den bir tren gelmiş, bir tren
Lalahan’da yanaşmış rampaya
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Tahta, masa, sıra; okula dair ne varsa ne
Durur mu evinde, oturur mu sedirinde Hasanoğlanlım?
Bir koşu at, araba, kağnı düşer yola
Taşır özenle köyüne…
Ardından talebeler ve hocalar
Köy okulu, cami, boş evler
Hattâ mutfak için şırahâne
Büyük çadırlarda başlar tedrisat
*
Değsin sihirli bir usta eli
Sarsın şu yaralı sütunu
Ayağa kaldırsın müşfik kollarıyla
Hüzünlü duvarları.
Tebessüm etsin tavan
Ve güneşe gülsün çatı.
Kiremitler Yahşihan’dan
Kereste Ankara’dan
Kireç Elmadağ’dan
Taşınsın at arabalarıyla.
Su getirsin uzaklardan
Macar Sili Usta.
İkinci Kalfa Gabel
Kursun santralı, yansın lâmbalar
Peşinden yırtılsın karanlıklar
Elbistanlı Mustafa Güneri’yle…
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Hani bir gecede
Yüce Atatürk’ün işaretiyle
Samanpazarı’ndaki hastaneye
Yatak, yorgan, çorap, giysi taşımışlardı ya
Hasanoğlan’dan yola çıkan
Atatürk’ün kağnıları.
İşte o kağnılar çıksın yeniden
Taş taşısın dağlardan, derelerden
Bu dört yüz dönümlük arsaya
Arsa ki armağan bu köylüden
Çoğunluğu Büyükekşilerden
*
Değsin sihirli bir usta eli
Sarsın şu yaralı sütunu
Ayağa kaldırsın müşfik kollarıyla
Hüzünlü duvarları
Sabahları, erken…
Gül gülistan koksun tavan
Gülümsesin çatı
Kar yağarken…
Vur çekici aşk ile vur ey Ferhad
Duvara, pas tutmuş köhne zamana
Amana da deli gönül amana !
Yaralarım sızlıyor, acılarım yaman ha!
Şu bahçede gezinen
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Bulgaristan göçmeni İzzet Palamur’a bakın hele
Yüz dönümlük bağ yapmış araziyi
Üzüm alır asmalardan
Sebze bahçeleri yemyeşil
Ve konuklara ikram eder halâ
Kokulu elmalardan…
Kimler geldi, kimler geçti buradan
Atölyelerden, sınıflardan, sıralardan
Gözlerinde kâinatın ışığı bir Aşık Veysel
Göğsünde sazı
Sesleniyordu her gece rüyâlarımdan
“Dostlar beni hatırlasın”
Özüm sen gel, sazım sen gel,
Oğlum, kızım sen gel diye…
Amana da deli gönül amana
Yaralarım sızlıyor, acılarım yaman ha!
Vur çekici aşk ile vur ey Ferhad !
Duvara, pas tutmuş köhne zamana
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Yedi kurt`u, yedi vakit, yetmiş bin kere sever
Sever ey yiğidim, bizim Meşeli Dede
Sever ki can evinden, sever ki rahat ede
Konu komşu,
Cılga yollardan gelip giden
Sen ve ben…
Kurt başı okşamak nedir bilir misin?
Canavarı su misâli yumuşatmak
Süt misâli aklamak; de hele!
Kanatlı gök atlarına
Binip binip gidende
“Sarıkışla Köyü” cümbür cemaat
Bize o günlerden kalan yadigâr
Yedi kurt uluması özgürlüğünce
Bir dua Meşeli Dede dudağından
Her seher, her seher minarelerden
Sonsuzluğun saçlarına Ezan sesiyle…
“Kara yağız, Yusuf yüzlü, Ali güçlü
Her işte mahir,”
Şıh Ali oğlu Avcı Bilal ki :
Bilal-i Habeş’in kopyası işte
Bizim Bilal, Bizim Bilal canım ey!
Gümüşlü yaylası yaylalar içinde
Gümüşten yayla
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Gümüşleten Derviş Bilal;
Işığı salkım saçak yüreklerde
Her kıvılcım bin şelâle,
Tohum, umut ve doğum…
Şıh Ali, Şam illerinden göçüp gelende
Ve yerleşende; önce
Balâ, Karaali Köyüne
İlimle, fenle, imanla
Kök sala, avuçlaya toprağı…
Horasan erenlerinin göç yollarından
Kapıp getirmişti,
Aşk ile parlayan bayrağı
Dikiyordu Ankara topraklarına
“Bismillâh” deyip…
Zamanı diziyordu sabır ipine gün-güneş vaktinde
Harman yerlerinde, ekin yığınlarında
Bir testi ayranda, kilimde, oyada, nakışta
Yanık türkülerin ezgilerinde
Ve cami önlerine düşen selvi gölgelerinde
Zamanı diziyordu
Boğum boğum…
Diyordu ki
Şıh Ali oğlu avcı Bilal
Diyordu ki, saz çalmasında usta
Sazcı Bilal
Diyordu ki ah sultanım :
Varım, güle düşen çiğ damlasında
Yoğum, yüreklerin yangın haritasında
Varım, kafatasının ortasında
Yoğum, aynaların arkasında…
Öndeyim, aynaların yüzündeyim aman hey!
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Hiç’den de hiçim “öteyüz” bağlarında
Çoktan da çoğum Gümüşlü yaylasında
Sultanım ey, cananım ey, bi denem hey!
Bu yöre, bu uçsuz bucaksız enginler
Bu yeşille çoraklığın, ormanla çeşmelerin
Bu buğdayla üzüm çotuklarının
Değirmenle harmanın korkusuzca,
Yan yana gezdiği yöre
Bizim yöre hasılı vesselâm…
Şam Göçmeni Şıh Ali oğlu
Bir Derviş Bilal ki, sazıyla silâhı
Yanyana, cancanadır omuzlarında
Vurur attığını havada,
Ve
Çalar sazını Balaban Çayı kenarlarında
Günlerden bir gün
Öykü bu ya, dilden dile söylenip gelmiş
Biz de anlatalım olmaz mı?
Evet, hangi av hayvanına doğrultsa silâhını
Ak sakallı bir pir-i fâni
Nişangâhta çıkıverdi önüne…
Ve düşer peşin sıra Dervişin
Düşer yollara yollara…
Kuşçu Ali Köyü derler
Bereketli yeşillerin cennetine
Piri fâni ardı sıra
Varır yerleşir,
Kalır orada,
Mesken tutar...
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Kuşçuluğu Kuşçu Ali’ nin
Bilal’in avcılığından;
Aliliği zaten belli
Adı üstünde fidanım…
Ve
Asırlardır Kuşçu Ali’dir
Sırtını ormana dayamış
Bereketli muştuların evleri heyy!!!
Kovalar yıllar yılları,
Yolcular gelir geçer yollardan
Edigeli, Delilerli, Tekkeli
Yolcular yollarda boz toprağı giyinmiş
Lâstik ayakkabılar içinde ter kokulu yolcular…
Yine av, yine saz
Ve yine ay çiçeğidir güne dönen yüzüm hey…
“Asarköy” den bir yâr gelir bizlere
Yemenisi su yeşili,
Gözlerinin rengini vermiş yemenisine
“Kılıçlar” dan dut sallamasında ürkek imzalar
İmzalar içinde imzaları imzalayan imza var
Derviş Bilâl duasında,
Samimiyet gülü, barış bülbülü
Ve de
Çeşme başlarında kınalı eller içinde
Bulunmaz bir hiza var
El uzat, al bağrından öğle güneşini göklerin
Ve dipsiz kuyuların çıkrıklarına çal !
Ve güvercin donunda
Ve öte dünya aklığında pir-i fâni,
O yürür, ceren yürür, Bilal yürür oy hanım oy!
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Karacahasan bağlarında asma dalında hoş
Köprü uğultusunda bir ömür ki sadece boş…
Av ki av işte, avlanmaz, avlanamaz
Sürükler Bilal’i ardı sıra
Getirir Karacahasan’a
Ve kaybolur gider oracıkta…
Yıllardan 1760’lı yıllar,
1765 olsa gerek sanırım,
Işıklar içinde türbesi
Şeyh Bilal Koca’nın
Karacahasan Köyü’nün
Manevî mimarıdır
Ve
Konusudur bugün işte
Bu destanın, hanım ey!...
Gümüşlü yaylasında gümüş renginde zaman
Selede süt aklığı duygularım
Duygularım ki yedi iklim dört kutuplu,
Dört cihan…
Bir Hacı Mehmet Dayı’dır Bilal bakışlı
Bir Hacı Mehmet Dayı’dır ki kırklar içinde
Bir tipiye yakalandım, yaman tipiye
Kovalı deresinde ah anam hey!
Alır, çıkarır Meşeliden köye doğru
Hızır çareli, Bilal sesli canım hey!
Sonra,
Gelin süslemesinden daha süslü
Bir at düşer yollara,üstünde aşkımın göz yaşları
Siniler üstünde “damat yemişi” ve boy aynası
Offf ki offf!...
At düşer yollara, ben düşerim nal izine
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Ve serçe yüreğim garkolur tutunamam şimdiye
Düşerim
Dünlerin denizine…
Meşeli Dede’min elleriyim gayri ben
Yedi kurdu yedi yerden
Okşayıp seven
Ve
Ozan Bilal sazıyım inileyen ozanların içinde,
Gurbet türkülerinde,
Köy odalarında, meydanlarda
Duayım, ışığım, seherlere sarmaşığım
Yamaçlardan düzlüğe göz kırpan
Yıldızlara dolaşığım
Sarıkışla gecesinde,
Gümüşlü ikindisinde…
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Zümrüt yeşili gözleri var bu köyde doğanların
Ruh kökleri su gözesi umut, aşk ve iman
Dost dergâhının kapısında pırıltıdır eşikleri
Ve analar, kutlu bir ninniyle sallar beşikleri
Korkusuzca, özgür ve huzurlu…
Kaç asırdır koşar yamaçlardan aşağı
Hasanların sevdalı karacası oy gelinim oy!
Vadiler arasından gökkubbenin kandilleri
Daha bir parlak gülümser, türkülü gecelerde
Baharı bülbül sesli, yazı cennet âhenkli
Sonbaharı gurbet alacası
Karacaların Hasan’ı
Ya da
Hasanların karacası
Civanım oy!
Yaz biter Gümüşlü yaylasında,
Eser serin rüzgârlar, sarıya döner yeşil
Kızıl saçlarını savurur toprağın güneşine
Ve zifiri gecenin orta yerinden
Kar kelebekleri düşer peşpeşine
Kış gelende bozkırın gözbebeğine
Sorma biraderim, yaman olur bizim kışlar
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Köylünün yolu büyükşehre
Köylünün yolu Başkente uzadıkça uzar
Tuzcu yolu, Büyük Ardıç
İpek yolu ve Kutludüğün
Sonrası mı birader?
Perşembe pazarında ak yumurtadır gün
Ve yaz helvasıdır “şeğer somunu” arasında öğle vakti,
Ayran üstüne hey ki hey!!!
Akşam alacası düşmeden yamaçlara
Toplayıp sofrayı Cebeci’den
Mamak, Kayaş yollarından
Geriye dönmek bir türkünün içinden
Türkü türkü dönüştür hey balam hey!!!
Meşeli Dede’ye bir selâm,
Bir dua ki, o göstere tipide yolu
Yedi kurt başı okşar elleri ki
Korkusuzca geçip gide diye yolcular
Meşeli Dede, bu dağın, bu yamacın, bu bozkırın
Bu göz kırpan en parlak yıldızların sunduğu
İçimize doğan kış gecesi aydınlığı…
Kovalı Deresi’nde tipiye yakalansam
Kırklar ve Derviş Bilal’den el almış
Hacı Mehmet Efendi bir olur Meşeli Dede’yle
Çeker çıkarır beni köye doğru…
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“Şam’da sabah abdestini alan,
İkindiyi Hacı Bayram’da kılan”
Erenlerin yolunda yolcuyuz
Her zaman ve daima
Hey sultanım heyy!!
Hızır’ı gören
Her gördüğünü Hızır bilen
Gözün sahibi analarımız var şükür…
Ve derler ki hep :
“İlle edep, ille de edep !!!”
Ve analar ki, kutlu bir ninniyle sallar beşikleri
Korkusuzca, özgür ve huzurlu…
Dost dergâhının kapısında pırıltıdır eşikleri
Zümrüt yeşili gözleri var bu köyde doğanların
Ruh kökleri su gözesi umut, aşk ve iman
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Seğmen Yüreklim
.....................Can Kardeşim Mustafa KOŞU'ya...
Burada doğmuşum, bu toprak benim
İdris Dağı yüreğimin avazıdır bilesin
Yanık türkülerim
Salkım salkım Öz’e doğru,
İlk ışık vuranda ak anlıma
Seni beklerim seni
Seğmen yüreklim.
Üçevler’den koşa koşa gelirdin
Göremez oldum yüzünü şimdi nerdesin?
Erikler morardı, dutlar ballandı işte bak
Baharı giyinirdin gözlerinle her zaman
Selçuklu heybesinin nakışı sözlüm
Son tren geçti geçecek yedinci tünelden
Vermeden son nefesimi
Gelesin…
Kartal yavrularının göz yaşıyım İmiçan’da
Asırlar toynakların topuğunda toz iken
Vuslatını beklerim,
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Dede Kayası’dan bu yanda
Seğmen yürekim.
Bilir misin iki “şıh” vardır bu yörede iki “şıh”
Ben “Yeni şıh” ım ışıklar içinde ilk yanan ışık
Zarif, ince, apaydın, ıpışık…
Ötekisi komşumuz oluyor
“Dereşıh”…
Kutludüğün Köyü’nden davet gider
Düğün daveti Tekke’ye, Edige’ye
Bir silah atımı yakınım düğün gecelerine
Yörenin ilk ışığıyım;
Cümle köyler , köylüler ışığımla
Gönül gönüle, halaylarla gider en kutlu düğünlere…
Törelerim var bozulmamış
Ağıtlarım, ezgilerim, halaylarım var
Dikmen sırtlarında o yüce Atatürk’ü
“Hoş Geldin” diye karşılayan benim ben…
Beklettiğin yeter gayri sevdalım
Tut haydi ellerimden.
Trenler girer gece rüyalarıma
Ve raylarda tekerlek sesleri
O kadar mı uzaktasın, çıkmıyor sesin?
Bahçelerim akasya kokusuyla dopdolu
Ağaçların nefesinden koklarım tenini
Yolunu beklerim ramazan seherinde
Anlarsın halimden…
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Efsanedir, anlatılır be gülüm :
“Yozgat’tan bakılanda bu yana
Yamaçlarda bir ışık yanar”
Öyle derler bilirsin,
Hep o ışık yanmakta, hep o ışık
Cümle karanlığa inat,
Zindan karası ellere karşı
Zeytin sesli dillere karşı
Çağa, nursuzluğa inat be gülüm.
Işığım ışıklar içinde
Veya önderim, şıh’ım,
Düşmana süngüdür bakışım
Vatana sevdadır duruşum.
Bu yerde doğmuşum, bu toprak benim
İdris Dağı yüreğimin avazıdır bilesin
Aslan hemşerim.
Yanık türkülerim
Salkım salkım Öz’e doğru,
İlk ışık vuranda ak alnıma
Seni beklerim seni
Seğmen yüreklim.
(37) : Ceylan, Mustafa; Türk ve Dünya Efsaneleri, Cilt:1, Bilge Oğuz
Yayınları, 2015 (Efsaneler Kaynağımız)
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41-Ankaralı Ahi Mamak
Anadolu'nun en eski şehirlerinden biri olan Ankara, tarihin çok eski
dönemlerinden itibaren birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Ankara'nın
Türk hâkimiyetine geçmesi Malazgirt zaferinden sonraki dönemde
olmuştur. Şehri ilk defa alan kumandanın kim olduğu bilinmiyor . Kesin
olarak Türkiye Selçuklu Sultanı I Kılıç Arslan (1092-1107) zamanında,
oğullarından Melik Arab'ın Ankara ve havâlisine hâkim olduğunu
biliyoruz. II. Kılıçarslan döneminde ise (1155-1192) oğullarından her
birini bir şehre gönderdiğinde Ankara, Melik Muhiddin Mes'ûd şah'a
verilmiş idi. Muhiddin Mes'ûd yaklaşık 17 yıl (1186-1203) Ankara'da
Meliklik yapmıştır . XIII. yüzyıl başlarında Ankara merkezi kale dışına
taşmıştı. Bu dönemde Ankara ve çevresinde birçok derviş gelip
yerleştiğini biliyoruz.
II. Gıyaseddin Keyhürev'in iktidara gelmesinden sonra veziri Sadeddin
Köpek, birçok Ahi ileri geleni tutuklattı. Arkasından Anadolu'da Babailer
İsyanı olarak bilinen büyükbir isyan çıktı (638/1240) . Ahiler ve
Türkmenler takibâta uğradılar. Büyük çoğunluğu Ankara bölgesi dahil
olmak üzere uç bölgelere göçtüler. Arkasından Moğol istilâsı ile gelen
Kösedağ yenilgisi (641/1243) ahilerin uç bölgelere göçünü hızlandırdı.
Ünlü Ankara ahilerinden olan Ahi Şerafeddin'in babası Ahi Hüsame
ddin ve dedesi Seyyid Şemseddin Ahi Yusuf’ un da bu dönemde
Ankara bölgesine göçmüş olduğunu anlaşılmaktadır. Ahi Hüsameddin
695h/ 1295 yılında 62 yaşında vefat etmiştir. Ankara ahilerinin en
ünlüsü ise elimizde bir şecerenâmesi bulunan Ahi Şerafeddin Hace
Osman'dır6. Ölünceye kadar bütün Anadolu Ahilerinin reisi, yani
Kırşehir ahi zaviyesinin postnişini, Ahi Babalığı uhdesinde
322

bulundurmuştur. Tabiî Ankara ahilerinin de reisi durumundadır. Bundan
dolayı da bölgede hâkim güçlerle temasa geçen kişidir. Emir Eratna'nın
naibi olduğunu bazı kaynaklar yazmıştır . Ahi Şerafeddin ayrıca Gazan
Han'ın baş müşaviri olan Alaüddevle Semnânî'nin de(öl. 734/ 1333)
talebesidir. Ahi Şerafeddin, 751/1350- 51' de vefat etmiştir .
Selçuklu iktidarının yıkılışı ile Osmanlı hâkimiyetine geçmesine kadar ki
bu dönem, Ankara ve havâiisi için birçok araştırmacı tarafından
belirsizlik dönemi olarak nitelendirilmiştir. Bu dönemi, Ankara'da ahilere
ait iki kitabeden 731 h/1330 tarihli olanında hükümdar ismi
zikredilmediğinden, 1330 tarihinden başlatmamız daha doğru olsa
gerektir12. Bu dönemi birçok araştırmacı yanlış değerlendirmiş,
Ankara'da Ahi Hükümeti kurulmuş olduğu yazılmıştır. Ancak Ahilerin
asayişi sağlaması onların askerî özelliğinden gelmektedir. Ahiler
insanlara yardım etmek düşüncesiyle Ankara'da inzibatlık görevini de
yapmışlardır. Bu da bazı araştırıcıları yanıltmıştır.
A.Mamak Ne Demektir?
Dede Korkut hikâyelerinde Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü hikâyede
Oğuzların Bozok kolundan (Dış Oğuz) ünlü beylerin arasında Demir
Donlu (yani Zırhlı) Mamak ve iki kardeşinin adı geçmektedir13. Buna
göre Mamak ismi Oğuz Türklerinin Bozok koluna mensup bir beyin
ismidir, Türkler arasında Mamak, şahıs ismi veya boy adı olarak
kullanılmıştır. Ayrıca Anadolu'nun çeşitli yörelerinde farklı mânâlarda da
kullanılmaktadır. Anlayışsız, aptal14, doğuştan ya da sonradan dilsiz
olan 15, küçük çocukların boynu16, parmak17, bir hayvan hastalığı18,
yenilen yumru köklü bir bitki19, kabak20, küçük çocuklara elma, armut
vb. meyveler verilirken söylenen sözcük21, genellikle gül koncası22
çocuk yemeği, mama2,3, parmak24 anlamına geldiğini biliyoruz.
B.Mamak Adının Yer Adı Olarak Kullanılması
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Mamak isminin yer adı olmasının sebebi ise, şahıs veya boy adı olarak
kullanılmasından dolayıdır. Türkler bir bölgeye gelip yerleştiklerinde,
eğer o bölgenin adı varsa kendi dillerine uydururlar, yoksa ya
beylerinin, boylarının adını verirler, ya da o yerin coğrafî yapısına ve
yönlere göre isim verilerdi25. Anadolu'nun her tarafında Oğuz boy
isimleri ve şahıs isimleri bulmamız bu sebepledir26. İşte Mamak ismi,
XII, XIII. yüzyıllarda Anadolu'ya gelen Türkler arasında Mamak isimli
şahıslar bulunmakta idi. Ya da Hacı Bektaş-ı Veli Bektaşlu Cemaatı
gibi27, Oğuzlar'ın Bozok koluna mensup Mamak cemaatı de olabilir.
Ancak bu çok zayıf bir ihtimaldir. Çünkü Ankara'ya ait Osmanlı dönemi
defterlerinde böyle bir kayıt bulunmamaktadır28. Yalnız Mamak isminin
çok az olması, bu ismin Türkler arasında arkaik olduğunu
göstermektedir. Mamak ismi Ankara dışında, Bartın ili Kozcağız
bucağına bağlı bir yerleşim birimi ve Kütahya ili, Simav ilçesi, merkez
bucağına bağlı bir yerleşim biriminin adı olduğunu biliyoruz29. Mamak
isminin bu kadar az olması görüşümüzü doğrulamaktadır.
C.Ahi Mamak Kimdir?
Ahi Mamak hakkında pek fazla bilgimiz yoktur. Ancak yaşadığı dönemi
tespit edebiliyoruz. Onun Romalılar döneminden beri yol olarak
kullanılan, Ankara'nın Samsun ve İç Anadolu'ya açılan kapısı
durumunda olan30 bölgeye maiyeti ile beraber XV. yüzyılın ilk
yarısında yerleşmiş olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu tip dervişlerin
görevi ıssız yolların birleştiği hâkim yerlere zaviyelerini kurarak bölgeyi
şenlendirmek asıl amaçları idi31. Aynı şekilde Ankara'nın batı ve güney
taraflarında da bu tarz yerleşim yerlerine rastlıyoruz. Ahi Mesut (Eti
Mesgut) yerleşim yeri de bu tarz yerleşim yeridir.32 Ahi Mesût
Ankara'nın tanınmış ahilerindendir. Kırşehir'den Ankara'ya gelmiş, Ahi
Mesut oğlu Ahi Sinan da Ahi Evren Zaviyesi postnişînliği yapmıştır.
1462 yıllarında ölmüş olduğunu da biliyoruz33.
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Ahi Mamak ile ilgili Ankara bölgesinde özellikle vakıfnamelerde bir
bilgiye rastlanmamaktadır34. Bilinen tek bilgi, 842 yılının Zilkade (
Mayıs /1439) ayında düzenlenmiş Ahi el-Hâc Hüsam oğlu El-Hâc
Murad babasının adını taşıyan mahallede inşa ettirdiği medrese adına
düzenlediği vakfiyenin şartında adı geçmektedir35. Burada "yaşadığı
sürece tevliyetin kendisine kalması ve ölümünden sonra kadın ve
erkeklerden en iyi çocuğuna, sonra en iyi torununa ve sonra birbiri
ardınca gelecek nesil ve ba tınlarına; eğer nesli tükenir, erkeklerden
kimse kalmaz ise Vâkıfın kardeşinin oğlu Ahi El-Hâc Murad oğlu Hasan
oğlu İbrahim Bey'in en iyi oğluna sonra en iyi torununa, sonra birbiri
ardınca gelecek nesil ve batınlarına bunlar da tükenir kendilerinden
kimse kalmazsa bahsi geçen tevliyet öteki kardeşinin oğlu Ahi el-Hac
Murad oğlu Ahi Adil oğlu Batura Beyin en iyi oğluna sonra en iyi
torununa ve yüzyıllar boyunca gelecek batınlarına; bunlar tükenir kimse
kalmazsa tevliyet Ahi Mamak oğlu Ahi Mahmud'a en iyi çocuğuna,
torununa birbiri ardınca gelecek nesil ve batınlara kalır. Bunlar da
tükenir ise Ankara'nın hâkimine kalır" denmektedir (Ek -1). Buna göre
Ahi Mamak 1439'lu yılından evvel ölmüştür. Eğer bu dönemde yaşıyor
olsaydı, Ahi Hacı Murad vakfının tevliyetini Ahi Mamak'ın oğlu Ahi
Mahmud'a bırakmazdı. Ahi Hacı Murad adını taşıyan Ankara'da bir
mahalle mevcut idi. Burası 1601 tarihinde Ankara'nın en kalabalık
mahallesiydi36. Ahi Hüsam oğlu Murad ile Ahi Mamak arasında bir
dostluk veya sıhrî bir bağın kurulabileceğini de söyleyebiliriz.
Sonuç
Yukarıda kısıtlı bilgileri verdiğimiz Ahi Mamak, XV. yüzyılın birinci
yarısında Ankara'nın önde gelen ahilerinden biri olmuştur. Ahilerin
zamanla özellikle XIV. yüzyıldan sonra Bektaşi ve alevi cemaati içine
karıştığını biliyoruz . Büyük bir ihtimalle Ahi Mamak ve etrafındaki
Türkmenler ve ahiler, bu bölgedeki alevî kültürü içinde devam ettiği
söylememiz mümkündür. Ahi Mamak'ın ne zaman vefat ettiği, kabrinin
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nerede olduğunu da bilemiyoruz. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi ahilerin
zamanla Bektaşi ve Alevilere karışması sonucunda, Ahi Mamak'ın da
Hüseyin Gazi türbesi etrafına defnedildiği, zamanla da Hüseyin Gazi
kültüyle karıştığını söylememiz de mümkündür.” (38 )

(38 ): Yrd. Doç. Dr. GÖKMEN, M. Hacı; Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi,Yıl:2011, Sayı:5, Syf: 103,108
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42-DEVLET-HACI BAYRAM VE SEĞMEN RUHU
Hacı Bayram-ı Veli’nin müridleri o kadar çoğalmıştı ki…
Gerçek tasavvuf ehli, büyük veli’nin gerçek talebelerinin
yanı sıra, devlete vergi vermemek için, onların arasına
girip, sank mürid’miş gibi hareket eden yığınlar oluşmuştu.
Devlet, o mübârek veli ve onun talebelerinin insanları
aydınlatması, çalışkan, yerli ve millî bir toplum yapısı
ortaya koyabilmesi için, vergi almamaya karar vermişti.
Bunu fırsat bilen gözü açıklar da dergâha dalıvermişlerdi.
Sayıları da o kadar çoktu ki… Devlet, neredeyse İç
Anadolu Bölgesi’nden tek kuruş vergi toplayamıyordu. Bu
durum o ulu zat’a, o mübârek veli’ye iletilir.
Veli, kara yazıya bir çadır kurdurur. Ne kadar talebesi,
müridi, seveni varsa herkesi oraya çağırır. Önceden çadır
içine konulmuş bir de davar hazır edilir. İnsan seli haline
gelen müridan merak içindedir. Velimiz:
-“Beni seviyor musunuz?” diye sorar. Müridan hep bir
ağızdan :
-“Elbette seviyoruz !” diye seslenirler. Velimiz:
-“Ne kadar seviyorsunuz?”
Cevap gelir :
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-“Uğrunda can verecek kadar.”
Velimiz, döner çadıra ve oradan verin bıçağı bakalım der.
Ve ekler :
-“Şu halde gerçek müridim olan ve beni seven her kim var
ise gelsin şu çadıra girsin, orada onu keseceğim. Canını
alacağım bu bıçakla!” der.
Meydanı dolduran binlerce insan, bir anda oradan çevreye
kaçışırlar. Kimse, çadıra doğru gitmez ve herkes kaçar.
Oradan, insanlar arasından, engelli bir kadın ve gözleri
görmeyen eşi, çadıra doğru yürümeye başlarlar. Varırlar
çadırın önüne, veliye :
-“Biz seni ölesiye seviyoruz. Bizim canımızı alabilirsin ey
ulu Velimiz!” derler.
Veli:
-“Girin çadıra hele!” der ve onlar çadırdan içeri girince,
çadırın kapısı kapatılır ve kimsenin bilmediği o, içerdeki
davar kesilir ve kanı çadırdan dışarıya akmaya başlar.
Bunu gören müridandan, meydanda tekl kişi kalmaz,
korkudan hepsi bir anda yok olmuşlar, kaçmışlardır.
Velimiz:
-“İşte” der, “Gerçek bize bağlı bu iki insan varmış. Varın
Devlet-i Al’osman’a haber verin, bundan böyle sadece bu
aileden vergi alınmasın, benim müridim yok, her kim
müridiyim
diyorsa
vergi
vermemek
için
yalan
söylemektedir ki ilk önce ondan vergi alına…”
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İşte olay bu…
Bu olayın içindeki sihiri Seğmen Geleneği açısından,
Seğmen Ruhu bakımından çözmeye çalışalım.
Bir kere, Hacı Bayram felsefesinde Türkçe konuşmanın
yanında, üretici olmak, çalışmak, alın teri ile helal
kazanmak ve vakti gelende de devlete vergisni vermek
vardır. İşte bu bizim Ankara Seğmen Ruhu’ nun temelinde
bulunan ana kaynağın taa kendisidir.
Devlet kuran Seğmen Ruhu, kurulu devletini sonsuza
değin, ekonomi, siyaset, ticaret vb her alanda yaşatmasını
da bilir ve onun da te çaresi işte bu Hacı Bayram-ı Veli’ nin
çadır denemesinde verdiği mesajdır.
*
-“Efendi Hazretleri, dedi. Hacı Bayram Veli Hazretleri
hakkında sizin nazarınız bizce ehemmiyetlüdür, ne
buyurursunuz?
Ak Şemsettin’in yüzünde ve bakışlarında tam bir sükûnet
vardı. İçinde en ufak bir heyecan kıpırdanışından bile eser
bulunmadığı bir bakışta anlaşılıyordu. Hafifçe doğruldu:
-Bilirsüz Bey, dedi, Mürşid elinde mürid, gassal elinde
meyyit gibidir.
Bu sözler ince bir şair olan İkinci Murat’ı ürpertmişti. Büyük
adam, bu sözleriyle, kendisinin bir mürid olarak, mürşid
Hacı Bayram’ın elinde, yıkayıcısının elindeki ölü gibi
itaatkâr olduğunu anlatmak istiyordu.
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İkinci Murat, kendisine acındıran bir yüz ifedesiyle:
-Doğrudur, Efendi Hazretleri, dedi. Ama bizüm de pederim
Mehmet Han zamanından başlayarak bu türlü hallerden
neler çektiğümüzü bilürsüz ve devletin dahi ne denlü
müşkilât içre kaldığını bilürsüz. Bağışlayasüz, ısrarım anın
içündür.
Büyük Mutasavvıf, İkinci Murat’ı sevgi ve anlayışla
süzüyordu. Ellerini kenetleyerek, bir an sustu. Sonra yavaş
yavaş:
-Hacı Bayram Hazretleri, diye başladı, nezdinde gelenlerü
reddetmez. Onları bir sanat sahibi kılmak ister. Ama
istidatlı bulduklarını da tasavvufta, Allah sevgisinde
olgunlaşturur. Ben dahi nezdine öyle gitmişlerden biriyim.
Benim bu yoldaki çalışmalarımı bildiğinden, Efendi
Hazretleri önce beni yanlarına almakta istiğnâ gösterdüler.
Ama ben kendisiyle olmak isterdim. Bir hasat vaktinde
gittim. Efendi Hazretleri, müritleriyle tarlada orak biçmüş,
sonra taama oturmuş idi. Köpeklere dahi karavanalarla
yiyecekler
verilmiş
idi.
Ben
hemen
köpeklerin
karavanalarına gidüp, köpeklerle yemeğe başladım. Hacı
Bayram, müritleriyle taam ittüğü sofradan beni görünce,
kalkıp yanuma geldi:
-Ah, çopur, dedi. Benüm gönlüm aldın, kalk da bizim ile
sofraya otur.”( 39 )
İşte olay ve olayın içinde duran mesaj…
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Kimi para sayan tarikat liderleri gibi birisi değil, bizzat
kendisi tarlada orakla ekin biçen, çalışan bir Hacı Bayram.
Kendisine gelenleri mutlaka bir meslek sahibi yapabilmek
için çırpınan bir Hacı Bayram. Tarlada birlikte ter döktüğü
kişilerle beraber bir sofraya bağdaş kuran bir Hacı
Bayram… İşte manzara bu.
Burada Seğmen Ruhuna yansıyan ilkeler, toprağa bağlılık,
toprağı işlemek, ekmek, üretmek ve halkla beraber eşit
yaşamak. Halkıyla bir sofrada oturan lider. Dostarının birer
meslek sahibi olmaları için çırpınan bir önder. Çalışmayı
kutsal bir görev bilip, kâmil insanı kendisine hedef kabul
etmiş bir Seğmenbaşı…

( 39 ): Zeria Karadeniz, Hacı Bayram Veli, Okat Yayınevi, Bahar
matbaası, İst. 1964, Syf: 16-17
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