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ÖNSÖZ 
                                                                  Reşat Küçük Terkan                                                

Ankaralılar Derneği Başkanı 
                                                                          

Ankara, Türk ulusunun ezel- ebed Başkenti'dir. Antalya da yaşayan Ankaralılar bir 
araya gelerek, 16.02.1999 tarihinde Derneğimizi kurduk. Tarih içinde yiğitliği, mertliği, 
seğmenliği ile nam salmış olan Ankaralı, gurbetlerde de bu özelliğiyle tanınmıştır. Seğmen 
adıyla milli birlik ve beraberliğin simgesi olmuştur.          
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            Bir kültür hizmeti olarak sunduğumuz bu kitapta, derneğimiz 2. Başkanı Mak. Müh. 
Şair ve yazar Mustafa Ceylan  Büyük Atatürk'ün çok sevdiği “seğmen ruhunu” anlatmaya 
çalıştı. 
           Derneğimiz Antalya'daki Ankaralıların ve Ankara'yı sevenlerin tek çatısıdır. Kardeşlik, 
birlik ve sevgi ile meydana getirdiğimiz bu çatıya tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. 
Faaliyetlerimize katılarak bizlere güç ve destek vereceğinize yürekten inanıyorum. 
            Dernek olarak, Ankara'nın Başkent oluşunun ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl 
dönümlerinde, basın toplantıları ve öteki etkinliklerimizle sesimizi duyurmaya çalıştık. 
Bundan sonra da, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Başka sosyal etkinliklerimizle Antalya 
ve Akdeniz Bölgesi'nin nabzı ve yüreği olmaya gayret edeceğiz.  
         Ankara, kültürel ve folklorik olarak bugüne kadar çeşitli araştırmacılar tarafından 
incelenmiş ve ele alınmışsa da bu inceleme-araştırma kitabının geniş yankılar uyandıracağına 
eminim.  

2000 yılında Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından yılın yazarı, folklor 
araştırmacısı ödülünü alan Derneğimiz İkinci Başkanı Mustafa CEYLAN'a teşekkür 
ediyorum.  

Bu eserle Ankara folkloru ve kültürü, seğmen ruhuyla kucaklaşmaktadır.  
Bu eserin, Başkentimizin şanına yakışır bir eser olduğuna inanıyoruz. 
Ankaralılar Derneği, üyelerine geniş imkânlar sunmaktadır. Yardıma muhtaç kişilere 

el uzatan derneğimiz, önümüzdeki yıllarda öğrencilerimize burslar verecektir. Her yaz 
tatilinde 06 plakalı araçlarla dolan Antalya Caddeleri, Başkentlilerin hoşgörü ve kardeşlik 
ışıklarıyla aydınlanmaktadır. Bizler Antalya ile Ankara'yı sinesinde buluşturanlarız. 
Antalya'nın en başarılı işadamları, en iyi bürokrat ve yöneticileri hep Ankaralıdır. 
 Antalya’ da bulunan Ankaralı İş Adamlarının bir araya geldiği bir dernek de 
oluşturmak istemekteyiz. Bu bakımdan Ankaralı iş adamlarını göreve davet ediyorum.  

Antalya'da Ankaralı olmak bir ayrıcalıktır.  
Daha nice önemli ve kalıcı eserler ve çalışmalarda buluşmak dileğimle, saygılarımı, 

selâmlarımı sunuyorum. 
                                                     

 
 

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.  
- "Ankyra " kelimesi, Bizanslılarda " Kilise köyü " demektir. Oradan gelmiştir. 
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- 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...   
                                                               
 

ANKARA KALESİ 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   dönemler   yaşamıştır.     Evliya Çelebi'ye 
göre "Kalenin ilk banisi Kayser Rumları'dır. Daha sonra Germiyanlardan Yakup Şah'ın 

Osmanlılardan Yıldırım Beyazıt Han'ın eline düşmüştür. 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. 
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             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.  

Etnoğrafya Müzesi 1927'de İtalyan heykeltraş Kanenba tarafından Etnoğrafya müzesi 
önüne dikilmiştir. 
            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, 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.           
 
 
 

ANKARA'NIN 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 
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 
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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 birkaç milyonu geçmiştir… 
              Bugün, birkaç  milyonu çoktan geçen nüfusuyla 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 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...  
 
 
 

ANKARA KEÇİSİ 
 

"Osmanlıların egemenliğine geçmesinden sonra Ankara'nın nüfusu tamamen Ankara 
keçisinin ürün grafiğine bağlı. Keçi, örneğin, bir tek Ankara'da yetiştirilirken kentte 70 bine 
ulaşan nüfus bulunmakta, bunun 7'de birini yün ticareti yapan çoğunluğu İngiliz, Avrupalı 
tüccarlar oluşturmaktadır. 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 gösteriyor. Örneğin 1859 da  kente gelen 
Direntalist A.D. Mordtmaan, " Anadolunun incisi " ( Der Perle Kleinasien ) olarak tanımladığı 
Ankara'da, 50 bin nüfus saptıyor." 
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             Ankara'nın başına gelen en önemli felâketlerden birisi belki de Ankara keçisinin canlı 
olarak Ankara'dan kaçırılmış olmasıdır. 

 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. 
Bununla birlikte kamu ve özel, öteki sağlık kuruluşları önünde uzun kuyruklar, yığılmalar 
oluşmuştur. Kentte yaşayanlara yetersiz kalan sağlık sektörü, çileden çıkmış durumdadır. 
Eğitimde ise, 50- 70 öğrencili dershanelerde eğitim - öğretim hizmeti verilmeye çalışılmakta, 
eğitim çıkmazı "imdat" sirenlerini çalmaktadır. Daha başka, büyük şehrin bir sürü problemi 
bulunmaktadır ve her yıl problemler, katlana katlana büyümektedir. 

İşte bütün bu 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!..                                         
 
 

ÇEKİRGE ÂFETİ 
 

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. 
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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. 
            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 yerlerde 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 !...    
 
 

ZOR GÜNLER ( KITLIK ) 
                 

 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... 
            "İngliz 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.,, 

İşte, iki buçuk ay süren kar yağışı sebebiyle meydana gelen kıtlık ve sonucu:18.000 
insanın ölmesi... 
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            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!.. 
 
 

TARİH, 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.” Bu öz benlikte milletin; 
 
-Duygu, düşünce ve ortak davranış biçimi 
-Bilgi, sanat ve becerisi 
-Dil ve tarih bilinci 
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-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 mefkûresini gerçekleştiren, yiğit, yaman, mert, 
korkusuz, cesur, hoşgörülü, sevecen, güleryüzlü, 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 yirmibirinci 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 geleceğe emin adımlarla 
ilerlemektedir. 

Törelerini daima canlı-diri tutan Ankara ve Ankaralı gene seğmen alayları'nı 
düzecektir. Seğmen düzülmeyi yanlız 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 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.,, 
                        

SEĞMEN'İM SEĞMEN !.. 
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Ankara, tarihinin derinliklerinde, sihirli bir rüzgâr halinde seğmen ruhubulunmaktadır. 
Yiğitlik, mertlik ve cesaretin muhteşem bir sembol 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 avucunda ne varsa alıp götüren, 
acımasız, şımarık ve küstah zenginlerin hakkından seğmen ve seğmenin kuralları gelir. 
Seğmen, haksızlık karşısında susmayan, hakkı 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, gariban 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 ülçü, 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, 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 inanaç, iman ve ahlâk ölçüleri, bilgi ve çağdaşlıkla 
bütünleşmiştir. Günümüz seğmeni, çocuklarımızın bilgisayar ve elektronik tekniğin daha 
ötelere geçmesini ister. İnternetin daha ilerisinde, maddenin sonsuz boyutları arasında sevgi, 
saygı, birlik getiren en ileri boyutlarına ulaşmasını arzular. Ufoların, uzay mekiklerinin 
ilerisindeki, öteler ötesinin ayyıldızlı uzay araçları ve gök bilimcileriyle keşfedilmesini işaret 
eder.İşte seğmen ruhu budur. 
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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 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, yer yüzünün öteki ulusları, bizim bu asîl 
ruhumuzdan hız, ilham ve medet umacaklardır. Çünkü, seğmeniz seğmen!...     
 
 

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 
verilirdi. 
                   Kaşgarlı Mahmut diyor ki: 
                   "Ordu, hakanın oturduğu şehir demektir. Bundan alınarak hakanların oturdukları 
Kaşgar şehrine de Ordu-kend 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!.. 
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            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, hamailler,, silahlıkları, puşularıyla yiğitliğin 
sembolü olan seğmenler, Atatürk'le bütünleşerek, cepheden cepheye koşmuşlardır. Ankara'da 
kurulan orduya ve hastahaneye köylerden kağnı kağnı cephane, giyecek yatak-yorgan ve 
yiyecek taşıyanlar seğmenlerdir.  

Çanakkale'de Sakar'yada, Dumlupınar'da şehit düşenler seğmenlerdir. Batının en 
modern silahlarla donatılmış ordularla 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.   
 
 
 
 
 

TÜRK ADI 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 Feeridun ( 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. 
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            -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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEĞMEN=ALPEREN 
 
                   Seğmen alperendir. Alplik, yiğitlik, komutanlık demektir. Alperenlik, mâneviyât 
liderliğidemektir. 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 bayarağıdır. Cepkeni veya kaftanı onun aynı zamanda kefenidir. Seğmenin 
beyaz patiskadan işliği onun aynı zamanda kefenidir... 
                  Anadolunun 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 sırrıda buradadır. 
                Ahiler döneminde Ankara'nın çok önemli bir merkez haline gelmesinin yegâne 
sebebi, seğmen ruhunun alperence bütün topluma hakim olmasıdır.Hem savaşçi,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 alpini,İslamiyet'inde "gazi"liğini "eren"liğini bir araya getirmiştir. 
             Seğmenlerin piri Hacı Bayram-ı Veli hazretleridir.Ahmet Yesevi'den bugüne kadar 
gelen nur 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 layık bir şekilde yüceltip yaymak için savaşır.Savaş zaferle 
bittiğinde << Elhamdülillah küçük cihad bitti.>> deyip,büyük cihada dönüyorlardı.Yani 
nefeslerinin 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 
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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 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 istîlasına benzer bir şekilde 
baştan başa düşmanlar tarafından istîla 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 
şahsî menfaat ve rahatlıklardan uzak,imkansızlıklarla mücadele ederek,bütün Anadolu'yu 
şehir şehir,kasaba kasaba dolaşıp, milletin birlik ve beraberliğinin tesisi için çalışır.,,(*) 
               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 manevîyat havası yazdırmıştır. 
                (*)YİĞİT, Mehmet,Gülpınar Dergisi-"Türk Milletinin Milli Kahraman Modeli Alp-
Eren ve Mehmet Akif" yazısından. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEĞMEN KIYAFETLERİ 
Seğmen giysileri,giysilerde kullanılan renkler ve desenler seğmen ruhu ile özdeştir.Hoşörüyle 
kahramanlığı bir arada bulundurma amacına tönelik giysiler,Anadolu'muzun dört bir 
yöresinde birbirine benzemektedir. 
Aydıniİzmir,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 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. 
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Diz bağları: Kırmızı renkte olup,çorabı bağlamaya yarar.Bir veya birbuçuk parmak 
genişliğinde,yarım 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 üzer,inden 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.Hayadarî yakalı ve önü açıktır.Her iki yönde bir peş bulunur.Bel 
hizasında,yandan ufak bir bağla bağlanmak suretiyle iki önü 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 osmaiye 
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,, giyerlerd..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 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 islam,ahlâk ve faziletinin granitleşmiş abidesi 
olduğunu ifade etmektedir.Kimilerin egöre batıl ve yanlış olarak nitelendirilen bu adet, asla 
yanlış ve batıl değildir.İslamı yaşayan ve yaşatmak için hem kendiyle,hem dünyayla mücadele 
içindedir seğmen... 
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"İçinde muska gibi ayetler enam gibi küçük din kitabı bulunan, gümüşten,dört köşe 
kutucuklardır.Seğmen alayı gibi önemli günlrde efeler (seğmenler)tarafından boyunlarına 
takılırdı.Yaşlıca kimseler ile, nazara fazla inananlar bunun çuhadan kaplı olanını elbiseleri 
altına takarlardı. 
Bazubent veya pazvantlar: "Frsça 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 dizlikleriyle karıştıldığından 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,düğn,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. 
Seğmen ruhu, seğmenin giysilerine de yansımıştır.Giysilerdeki zariflik,sim 
desenler,nakışlar,renkelr onun sevgi ve barış dolu dünyasını,dünya görüşünü 
yansıtır.Hamailler inanç ve imanlarını,pazubent,kuşak ve silahlkılar onun savaşçısı ve 
korkusuz olduğunu ortaya koymaktadır.Yelekler,d,zlikler ve cepkenler onun 
çevikliğini,atikliğini belirtmektedir. 
Seğmen kıyafetleri,milli duygularımızın ifadesinden başka bir şey değildir.Bu 
kıyafet,bütünüyle milli ve mânevi değerlerimizi sergilemektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL SANATLARIMIZ VE SEĞMEN 
Seğmen,sanat ve sanatçıya değer verir.Ankara seğmeni halkın bir meslek sahibi aolabilmesi 
için elinden gelen her türlü fedakârlığı yapmıştır. 
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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 elleri şimdi neredesiniz?  
Neredesinz,halıya,kilime ruhunu,sabrını,gözyzşını,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: 
"Ahileri hüküm sürdüğü devirde Ankara'nın son derece ileri gittiğini ve her türlü sanat ve 
esnaf erbabının en ileri usüllerle bir teşkilata bağlı olarak idare ediyoruz. 
Ankara'nın tarihinde yer alan sanat kollaroından bazıları şunlardır: 
Soçuluk: 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.Tabaklıl bol su isteyen meslektir.Çaydan açılan avgın(ark)'larda 
derilerin temizleme işlemi yapılırdı. 
Saraçlık: Bu sanat kolu da bugün hala ayakta kalmıl olan saraçlar çarşısında 
toplanmıştır.Demiryolunun Ankara'ya ve daha ileri gidişinden sonra saraçlık da yavaş yavaş 
gerilemiştir. 
Semercilik: Semercilik mesleğininde gerilemesine 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. 
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 sayısıda artmaktadır.,, 
Bu bakımdan kıyafetlerimiz ve mesleğimiz çok önemlidir. 
Kıyafetlerimiz ve mesleğimiz (yaptığımız iş) bizim kişiliğimizi ortaya 
koyar.Duygularımı,düşüncelerimizi,zevklerimizi,beğenilerimizi, kısaca her şeyimizi ortaya 
koyan kıyafetimiz ve mesleğimizdir. 
Ankara seğmenlerinin kıyafetleri ve mesleklerine gösterdikleri özeni burada belirtmeden 
geçmeyelşim.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 
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seğmenin işyle, el sanatlarıyla bütünleşmiştir.Seğmenin parmak üçlarında ruhunun sevinçleri 
bayramları ya da üzüntüleri dile gelmiş,sanatında şekil bulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
ANKARA EKMEĞİ VE SEĞMEN 
Ekmek...Bütün kavgamızın özü. 
<<Ekmek sözü eski Türkçede etmek şeklinde söylenirdi.Bazı bölgelerde bu değişin ötmek 
şeklinde söğlendiği de görülüyordu.Mesela Kaşgarlı Mahmut kitabına bu her iki söylenişi de 
almıştır.Fakat aralarındaki fark üzerinde durmamıştır.Ayrıca daha seki Uygur metinleri ile 
Harzemşahlar çağında ve Çağatay Türkçesinde de ekmekğe 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 söylenişine devam 
ettirmişlerdir.Dede Korkut Kitabında da "bişmiş etmegûn bakâsı olmaz.,,"Ağanuzun etmeği 
helâl olsun.,, gibi cümleler içinde görülüyordu. 
Ankara'lı Ekmeği en kutsal bir varlık olarak görmüştür.Ekmek,saygı 
duyulan,saklanan,korunan... 
(*):Prof.DR.ÖGEL Bahaddin,Türk Kültür Tarihine Giriş,Cilt 4 
Kültür Bakanlığı,Kültür Eserleri 46,Ankara 1991, Sahife:36 
 
Ankara'mızın ilçelerinde çok değişik şekil ve usullerde ekmek yapılmaktadır. Ekmeğin yapım 
ve şekli,o ilçenin tarihi kökeni hakkında bilgi vermektedir. 
Bazlama,şepit,sığır 
dili,somun,gıynaç,yufka,pide,kete,gözleme,göbü,kömbe,şaplak,şipleme,yarımca vb... 
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 ham 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,ateş ve orunda yer anlamına gelirdi.Eski 
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Türkçede, fırın ile tandır daima birbirine karıştırlmışlardır.Bu sebeple hemen Türk tandırının 
açıklanması ile,özetlenmesine geçeceğiz. 
 
<<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,, anlayışına 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 değim değildi.Kanaatımıza göre, Anadolu'daki " tandır,, 
sözü farsçadan değil, Eski Türkçe " tamdır,, sözünden geliyordu.(*) 
Bugün başkentteki modern fırınlar şehir ekmeği ( somun)yapıyor.Ancak ilçelerde ve köylerde 
Ankara'lı atalarından devraldığı ekmek yapma geleneğini aynen devam ettirmektedir. 
(*) : Prof.Dr.Ögel Bahddin,a.g.e,sh: 43-45 
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. 
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,sakat,fakir,yetim ve düşkünleri müşfik kanatları altına 
alarak,onlara ekmek temin eder.         
                  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
SEĞMEN VE HACI BAYRAM-I VELİ 
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 bağlamada anlatmaya çalışalım. 
"Bayram " özünü bildi 
Bileni anda buldu 
Bulan ol kendi oldu, 
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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 
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 nurâni halkalarından 
parlayan dizeler bunlar... Doğrudan doğruya nefsanî duyguların kayıt altına alınarak,nura 
müstâğrak olunarak tevhid zatının bulunması talebidir. 
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 seğmen,içinde en'am bulunan,gümüşten yapılmış dört köşe bir kutucuk olan 
hamailleri boyunlarında eksik etmemiştir.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. 
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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 edeyim. 
 
İLÂHİ 
N'oldu bu gönlüm,n2oldu bu gönlüm? 
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 
Olca 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 şiirlerinden biriside bu... 
Türk şiirinde milyonlarca gönül şiiri vardır.Belki de bu şiir en önde gelen, zirve şiirlerinden 
birisidir.Bu Hacı Bayram , gönlünün tasviridir. 
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 rizayer ile belâlara tahammül etmek 
4.d)     Her halini gizli tutmak 
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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 
sahiptir.Seğmen,ahdini muhafaza eder.Seğmen,va'dinde vefa gösterir.Seğmen Hakk dergâhına 
bağlıdır ve müsahade ve rizayet ile belâlara tahammül eder.Seğmen, kendine ait özel her 
halini gizli tutar.Seğmen,her ne halde olursa olsun zikre devam eder.Allah(c.c) kelâmını 
ağzından düşürmez.Seğmen,Allah (c.c) için iş yapar,Allah (c.c)için konuşur.Ve seğmen işte 
budur!..Seğmenliğin birinci öncelikli kuralları  da  bunlardır. 
Seğmen'in "seğmen alayı düzmesi"'ndeki başarısı,tüm yaşantısı boyyunca bu kurallara uygun 
olarak hareket etmiş olmasındadır.  
Seğmen,Hacı Bayram'ın manevî koruyucuğu altındadır.Seğmen düşman süngüsüne göğsünü 
bu nedenle siper eder. 
Şimdi, o nur şelâlesi Veli yüreğinin bir seslenişini daha, yani bir şiirini daha aktarayım. 
 
"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 anlatı veriyor. 
İstanbul'u fethedecek komutanın Şehzade Mehmet ( Fatih) olacağını,yıllar-yıllar önce Osmanlı 
Saray'ına müjdeleyen Hacı Bayram yüzzlerce talebe yetiştirmiştir.Fatih'in hocası 
Akşemseddin,O'nun talebelerinden birisidir.Hazreti Eyyub'un kabristanını keşfeden,İstanbul'a 
surlardan Fatih'le birlikte giren Akşemseddin'in hocası... 
Fatih ,Türk milletinin asırlar boyu bütün dünyaya ezberlettiği bir özelliğidir. 
Ancak,fetih sonrası,fethedilen yerde toplum düzeninin sağlanması,insanların hür ve mutlu 
yaşamaları, inanç ve törelerini yaşamalarında özgür olmaları gerekliydi.İşte Türk-İslam 
felsefesi fetih sonrasında böyle davranmıştır.O sebeple,asırlarca Osmanlı-Türk hâkimiyetinde 
yaşamış fakat bugün milli sınırlarımız dışında kalmış topraklardaki insanlar,hasretle Türk-
Osmanlı'yı yâd etmektedirler. 
Seğmen baskıcı değildir.Özgürlükten yanadır.Seğmen insanı insan olarak ve Allah ( c.c) 'ın 
yarattığı en mukaddes varlık olarak bilir. 
Seğmenle Hacı BayramiTürk'ün abîdeleşmiş sembolüdür. 
Hacı Bayram-ı Veli (k.s)'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 
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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. 
 
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. 
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 İLÂHİYİ BÜTÜN AHVALDE DEBE RİAYETLE İFA ETMEK 
5-      HER İŞİ MEŞVERETSİZ YAPMAMA 
6-      ÜSTAD VE KÂMİL İNSANLARIN NASİHATLARINDAN AYRILMAMA 
7-      DİL VE KALBİN AYNI OLMASI, KALBİN ÖLÜMÜ 
8-      SADAKAT SAHİBİ OLMAK 
9-      DİL VE KALBİN KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMASI 
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 yüürme 
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 ZÜMRELERE MÜNAZAA ETMEMEK 
20-    AZARLAMA VE HİTABI TERKETMEK 
21-    NEFSİ BAŞIBOŞ BIRAKMAMAK 
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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, gerçekyen İslama 
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 idrâk 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. 
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 amiddüddin Aksarayı( Somuncu Baba)'nın talebesi olan  Hacı 
Bayram-ı Veli'dir.Veli,sahip demektir.Veli Peygamberlerin varisidir.Allah(C.C)'ın 
sevgililerinden birisidir.İrşad makamında bulunarak, insanlara nurlar yağdıran 
demektir.Yüzde yüz Türk kökenli "Nakşi Melâm"karışımı, yepyeni bir yol çizen , tarikat 
oluşturan,cihana ismini nakşetmiş 12 tarikat liderinden birisidir.Cihana ismini nakşetmiş 12 
tarikat'ın 4'ünü Türkler kurmuştur.Allah ve Peygamber dostları yetiştiren bu 4 Türk 
tarikatı,cihana nurlar 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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SEĞMEN VE ATATÜRK 
Seğmenbaşı Mustafa Kemal, Türkün teşkilâtçılığnı ve ülküsünü gerçekleştiren dâhi bir 
mimardır,komutandır,önderdir. 
Kara bulutları göklerimizden seğmen anlayışıyla süpürmüştür.,, 
"Divâr-ı Rum'u Anadolu yapan Atatürk ve Satı Kadın hareketi asla tesâdüf olamaz.Bu, bir 
milletin jader çizgisidir.,, 
 
SEĞMEN VE ATATÜRK 
Ölümdenizulümden korkmaz 
Kükremiş bir aslandı o 
Ne demekmiş tutsak olmak? 
Nasıl parçalanır Türk'ün ülkesi? 
 
Yüreğinde bir aşk var ki onun 
Durduramaz hiç bir kuvvet 
Durduramaz Karadeniz'in dalgaları 
Kükreyen bir volkandır o. 
 
O, esen rüzgaâr, O yeşeren dal 
O, karış karış Anadolu 
O, barışa özgürlüğe 
Aydınlığa, murluluğa âşık 
 
O, yüreğiyle ulus 
Kafasiyle 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 
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. 
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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 kendisisdir.Cihanın en modern ordularına karşı, 
inanaç 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. 
Esaret zincirlerini,manda prangalarını parça parça kıran ve ardından millî ordu ile cepheden 
cepheye koşan Atatürk ve seğmendir. 
<<......... Mustafa Kemal Paşa Anadoluya 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 istilaından 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 spata kâfi idi.Fakat 
bütün bunlar gelişigüzel yığılmış malzeme idi.Onu bir eder 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 vasfile de en yüksek mukavemet 
örnekleri veren bir takım kahramanlıklar silsilesi sıralıyordu.>> (*) 
 
<<.......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 cephaen 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 inası affetmek isteyişleri, Türk milletinin bütün bir tarih boyunca gösterdiği hayatiyeti 
inkâr etmek demek 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 olmakal beraber,maksud olan mâna 
itiraf edilmektedir ki realitenin de ta kendisidir.>>(*) 
 
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 Mustfa Kemal , Türk'ün teşkilatçılık 
ülküsünü gerçekleştiren dâhî bir mimardır,komutandır, önderdir.Seğmenlerin 
korkusuz,cesur,mert,bakışlarıyla,kararan ufukları aydınlığa çevirmiştir.Kara bulutları, seğmen 
anlayışıyla göklerimizden süpürmüştür. 
<<Benim nâçiz 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. 
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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 çıkardığı tekerlek gıcırtıları, 
hem ge'nin 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 
tedlim 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 dalgalanmya 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 olamaz.Bu olsa olsa Yüce Mevlâ'nın ilâhi bir hikmetidir.Bir 
milletin,yer yüzüne 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'nde 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 çarpışrım.,, demiştir. 
 
Seğmenler ve Mustafa Kemal... İşte budur Peygamber (S.A.V)'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,"Gençlik nisbetle daha çok çalışacağız.Muassır medeniyet seviyesinin 
önüne öıkacağız!.." 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!" 
 
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 olsaidamarlarındaki 
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kandan hız ve ilham alarak,millî birlik ve beraberliği tesisi 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 bublardır... 
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 
çalışmalrında,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!.. 
 
Dipnorlar: 
(*) TANSU,Samih Nafiz; İki Devrin Perde Arkası,Ararat Yayınevi,İstanbul 1969,Shf: 207 
a.g.e. shf: 16 
(*) TANSU,Samih Nafiz; A.G.E SHF: 241 
 
 
 
 
 
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,ölmeyeiyurt 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 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 
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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 
setrediyordu." 
Alay Zincirli Camiin önünde 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 öninden 
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... 
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 bugün altmış beş milyon insanıyla, güçlü 
beyin kadrosuyla,genç ve dinamik fertleriyle çağdaş bir dünya devleti...Özgürlüğe susamış 
dünya uluslarına bir örnek teşkil eden Büyük Türkiye Devleti... 
 
 
 
 
 
CUMHURİYET SONRASINDA ANKARA 
Cumhuriyet sonrasında Başkent Ankara,kendine yakışan dev eserlerle süslenmeye 
çalışılmıştır. 
Ulus'tan Kızılay'a oradan Çankaya'ya uzanan 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 şekşlde,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 çaılşalım: 
 
-ANKARA PALA: 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 Vakıflara 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 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. 
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-Türkocağı ve Etnoğrafya müzesi binaları, o tarihte Mimar Arif Hikmet Bey tarafından 
yapılmıştı.Türkocakları 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'dekşi 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 Bakanı 
Cemil  Uybadı'nın 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 gökdeleninin inşaası devam etmektedir. 
-Millî Savunma, Genel Kurmay, İçişleri, Bayındırlık ve Ticaret 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 çatıdır.Ülkenin dört bir yanından, milletin 
sinesinden seçilip gelen temsilciler,yüreklerinde vatana,millete hizmet sevdasıyla yasaları 
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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 
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,üçkağıtçı,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 kalacak,umutlarımızın yegâne kaynağı olmaya devam 
edecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 NİSAN 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 Klübü  olarak yaptırılan binanın 
meclis olmasına karar verildi.Çatısındaki eksik kiremitler Ulucanlar'da inşa edilmekte olan 
yah bir örtü gerildi.Yapının elektirk donanımı bulunmadaığından 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. 
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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,ele ele 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 tarihtir. 
23 Nisan 1920 tarihini bayram olarak ilan eden Atatürk,yer yüzünde 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 egemnlikle çocukları bir araya getirmek, bir çizgide buluşturmak, bir teknede yoğurmak, 
eşssiz 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!.  
 

13 EKİM 1923 
 
 Bu tarih, yer yüzüne n,zam 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 edildi. 
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 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 
sıralaruından 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 yanına gelip kurulması da elbette sadece bir tesadüf değildir. 
Rımalılar 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. 
     
   
 
 
 
 
 
 

TELEFON, ELEKTRİK 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. 



 34 

 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 : 
 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 lo. 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... 
 
 

SEĞMEN VE ANKARA YEMEKLERİ 
 
 
 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 
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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... 
  
 

MUTFAK 
 
 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, 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 
 l0-Ekmekler 
 

Ankara Yemekleri : 
 
 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 torbalarda saklanan tarhana, çorba yapılacağı zaman kalburdan elle 
ufalanarak elenir. 
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 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. 
 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 ) 
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 Tiritli Köfte : Etler dövülür, karılmış çemene konur. 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 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 : 
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Carcıran : Pekmez su ile karıştırılıp üzerine yufka ekmeği konularak pişirilen bir tür 
yemek. 
 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. 
 Kalle : 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 yemeğide 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. 
 
 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 : Subere, 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  gezdirilir. 
Sarmısaklı yoğurt dökülür, sumak otu ekilerek yenir. 
  

9-Tatlılar-Kompostolar ve Hoşaflar : 
  

Ayva Boranısı : Ayva kompostosu. 
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 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. 
 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. 
 Ebem Ekmeği :  
5-Dolmalar: 
 
Efelek dolması: Bahçelerde yetişen bir tür sebze olup, toplanarak kaba yanları haşlanır.Bol 
yumurta içiçintilir. Yumurta ile soğan kavrulur, içine bulgur konur ve açılan bitkinin arasına 
konup dürülür. Tencereye dizilir ve pişirilir. (Ankara) 
Mantı: Yaprak sarması (Ankara) 
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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) 
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). 
Homman: Çokça değirmenlerde pişirilerek yenilen kül çöreği (Akdoğan kızılcıhamam) 
Kaha: Yufkaları birbirine sarmak suretiyle yapılan bir çeşit tava böreği (Kalecik) 
Kol böreği: Hamur karılır, isiranla 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 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) 
Çıpma: 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) 
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Köremez: Çiğ sütle karıştırılarak pişirmeden yapılan yemek. (Karahoca K-  Haymana/Üçem 
K. Balâ) 
Mıhlama: Soğanlı, Pastırmalı yumurta. (Pazar K. Kızılcahamam) 
Omaç: Peynirli ekmeği veya yoğurt pekmez ve ekmeği karıştırarak 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. İçine maya konulur. Hamur teknesinde iyici yoğrulduktan 
sonra üzeri örtülür ve en üste hamurun taşmaması için ağırca bir taş konulur. Mayası gelen 
hamur isiranla 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. (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 kavrulmuş kıyma, peynir ya de ceviz konur ve tepsiye dökülür. 
Pişirildikten sonra üzeri yağlanarak yenir. (Ankara) 
Su böreği: Subere (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 birleştirilerek 
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: Aşure (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. 



 42 

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) 
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 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. (Ankara- Elmadağ) 
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 Köyü-Haymana) 
Şerit:Yufka (Beypazarı) 
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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 (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 (Koyunbaba-Kalecik-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 (Emirler-Balâ) 
Uyun: Bir lokma miktarı, bir sokum. (Şabanözü-Polatlı) 
Yalbuğan: obur, açgözlü (Çalış –Haymana) 
Yiyinti: Yemek (Ankara) 
Yumalamak: Lokmayı ağzında çiğnemeden çevirip yutmak (Ortabereket-Ankara) 
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) 
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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) 
Kım 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. 
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) 
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) 



 45 

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-Çanıllı-Ayaş-Ankara) 
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) 
İlistir: 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 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) 
 
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-Çineğir-Elmadağ) 
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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-Elmadağ-Kızılcahamam-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. 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-Üçem- Bala- 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 
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ekmeği, 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, 
hazırlar, 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. 
 
SEĞMEN VE KADIN 

Seğmen ve kadın birbirinden ayrılmayan bir dünyanın iki parçasıdırlar. Karşılıklı  saygı ve 
sevgiye dayanan bir bütünlüktür. 

Seğmen evin reisidir. Kandı 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 sevisi 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 kitabımıza aynen almayı faydalı 
buluyoruz. 

İşte seğmen kadınların giysi konusu: 
Giyim insanlar için evvelce ihtiyaç sonraları bir süs olmuştur. Ailenin oluşumu ile beraber 

örtünmenin de başlaması olduğuna tanık olunur. Başlangıçta, basit bir şekil arz eden bu 
örtülüş, zamanla tarihi seyri içindeki gelişimi sonucunda bugünkü güzel giyim tarzını vücuda 
getirmiştir. 

Giyim sorununda görülen hızlı gelişme yüzyıllar boyunca bir yönlü kalmış, erkek il 
sadeliği yavaş bir şekilde terk etmiştir. Kandı 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 
baz 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 
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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 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 hrıstiyan , 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. 

Kandı kıyafetlerine gelince: kadınlara ait giyim çeşitli erkeklere nazaran her devirde ve 
her yerde daha fazla 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 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, arakçin, yemeni vb. isimleri verilen çeşitli şekillerde başlıklar 
giyilirdi. Bu başlıkların tanzim edilişlerinde giyinen 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 yerinde 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 kürkünde 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 
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kadınların giydiği belli başlı kürkler samur, vaşak, zendeva’dır. Sansar ile nafe ve yaban 
kedisi türleri aşağı tabakalara mahsustu. O zamanki kürler şimdiler 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 
saltanat zamanından itibaren sırası ile 3. Mustafa, 1. Abdulhamit, 2. Mahmut, ve nihayet 2. 
Abdülhamit zamanlarına kadar sürüp giden bu emirname ve tüzükler gereğince kâh hrıstiyan 
tabanın 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, Tanzimatı 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 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 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 
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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 kandı giyiminde başlıca 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. 

 
Düğün 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 tabire 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 bindal entariler aşağı yukarı bir asra yakın zamandan beri giyilmektedir. 

İkinci Abdülhamit Devrinden itibaren ise teli 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 15-
20 beşibiyerdeden oluşan gıdık altın, külteini, 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. 
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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 veya fesin üstüne konulurdu. 

Şimdi bu ağır elbiseler birer birer sırası ile incelenirse: 
 

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. 

Bu entarilerin üzerine elmas ve inci kaşlı telkâri gümüş kemerler takılır. Telkâri kemerle 
genellikle Yozgat işidir. Ankara’nın kemerleri hasır örgüsü tarzında altın suyuna batmış 
gümüş kemerlerdir. 

İki etek altına aynı renk ve kumaştan, aynı tarzda işlemeli bir holta giyilir ve öndeki etek 
gümüş kemerin bir yanına arkadaki etekte 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 
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edilmiştir. Yan pastalardan dolayı çantalı entari denilmiştir. Yakası yuvarlak, düz ve önü bele 
kadar açıktır. Yakanın açığından içe giyilen helai gömlek görülür. Bunlarında etkileri tıpkı 
ikietekler gibi genellikle bele kadar yatay şekilde harbalı, beden kısmı ise omuzlardan itibaren 
göğsü 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 maşa 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 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 
vaziyettedir. 
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Genç Kız Kıyafetleri: 

Genç kızların kıyafetleri genellikle pek sade ve basittir. Genç kızların, telli, pullu, 
elbiseler ve helam 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 fasüne 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 kumuşlardan bir içlik giyilirdi. İçi astarlı 
ve bir nevi ince ceket tarzında olan, bu içliklerin kolları uzun ve bilekten tasmalı, 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 içi pamuklu hırkalar giyerlerdi. 
Yaşlılar başlarına takke gibi kısa kalıpsız fes giyerlerdi. Fes üstüne gençler yemeni, yaşlılar 
oyasız yemeni örterlerdi. 
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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 kadranlarının 
eskiden çuha ferace giydikleri anlaşılmaktadır. 

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 yolu veya 
kareli dokuma ketendir. 

Fakir ve orta sınıf halk 30 sene evvelce gelinceye kadar çinti don, içlik ve hırkadan ibaret 
olan bu gündelik kıyafet üzerine yakın bir komşuya giderken başlarına yollu 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, 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. 
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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, rengarenk 
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. 

Daha sonraları pelerinli çarşaflꗬÁ� П � ¿ � � ꗬ�
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kaldırılırdı. Sonraları çarşaflar yavaş yavaş kısalmıştır. 
Daha sonraları kostüm tayyörleri üzerine pelerinler ve ince peçeler kullanılmaya başlamış, 

nihayet kıyafet kanunu ile hepsi tarihe karıştı bugünkü Avrupai kılığa girmiştir. 
 

Ayakkabılar: 19. yüzyıldan  ikinci Abdülhamit Devrinin iptidalarına kadar ayağa “sarı pabuç 
denilen lâstik mestlerden biraz daha boylu, sarı çizme ve sarı çizmenin dışına da arkalıklı 
terlik biçiminde pabuç giyilirdi. Sonraları bu sarı pabuçlar ihtiyarları 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 edebildiği 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 ve 
düzgün 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 şeklinde 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 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 şeklinde yapılmış, sonraları mücevheratı 
daha sağlam bir şekilde 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 kaşıklar veya taçlar üzerine gelin duvağı örtülürdü. Başın iki yanına klavan 
teller sarkıtılırdı. Gelinin yüzüne örtülen duvaklar da zamanla bazı değişikliklere uğramıştır. 
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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 kırmız 
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 örtü örtülürdü. 

 
Takılan Mücevherat: Zenginlik derecesine göre, boyuna gıdık altın (ortada) mahmudiye, 
yanlarda 15-20 beşibiryerde) üstüne külte inci,  boyundan atma altın küsteki 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 
etek- ceketlerden) 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. 
 

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 
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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 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. B u 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. 
 
 
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 ötesin 

lik ve mertlik ifade eden bu zeybek oyunlarında en önemli husus duru, 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, zeybek oyunlarımızda ortaya çıkmakta ve kendini göstermektedir. 
Seğmenlerin dünya görüşü, özlemleri, düşleri, umutları, meselelere bakışı hadiseleri 

yorumlayışı, ruh çizgisi, ufku zeybek oyunlarının hareketlerinde dile 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. 
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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. 
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 çok bilmişi 
folklor araştırmacıları halk bilginlerince incelenmelidir. Bu dalgalarla, huzurla, 
kahramanlıklarla dolu okyanus hazır beklemekte onu gün ışığına çıkaracak, gündeme sunacak 
kültür kahramanlarına hasret beklemektedir. 

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, 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. 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, diğeri onu  dinler. Bu sohbet ders, ibret, 
tecrübe yüklüdür. 
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Muhabbetle oturarak içki, saz ve oynamacı kadın veya kadınların bulunduğu, kıvrak zil, 
kaşık havaları bulunan havalara oturarak havaları denilir. Oturak havalarında para ile tutulan 
kadınlar hem sâki hem de rakkasedir. Bu havalarda oynanan oyunlarda karşılıklı saygı ve 
anlayış, oyuna oyun oynanan alana çağrılır ve kadınlara karşı gösterilen ciddî, samimi, vakur 
hareket ve anlayışta da gene seğmen ruhunun inceliği gizlidir. 

Diğer adı uzun hava olup bozlaklar’ da, genellikle aşk, gurbet, sılaya sitem, isyan, ilenç, 
dua gibi ruh halleri bulunmaktadır. Başlangıçta aniden parlayan alevi 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… 
 

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 gidilmesi maksadıyla, yazılı 
olmayan kurallar manzumesine 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 
sistem 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 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 
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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. 
 
SEĞMEN VE ŞÖVALYE 

Seğmen asla bir şövalye değildi! 
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 benzemediği gibi, hattâ Bir kere 
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. Aristokratı yoksun kılıç 
adamları 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 
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 yapmaz! 

Söz konusu Ankara il yıllığında “Ankara’daki efelerin  düzenli, disiplinli bir topluluk 
hayatı olmadığı gibi efeliğe ait  yasaları yoktu diyor”.ama biz, buna da katılmadığımızı açıkça 
ifade etmeliyiz. 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 kurumuştur. 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, çocuklarını 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. 

 
ERKEK KIYAFETLERİ 
 

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 
Zınga’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 göre birkaç tip şalvara rastlamak mümkündür. Efe ve 
zeybek kıyafetleri ise her memlekette ayrı ayrı özellikler gösterir. 

Ankara erkek kıyafetleri araştırmalar yaklaşık bir, bir buçuk yüzyıl evvelinden 
Cumhuriyet devrine kadar olan kıyafet çeşitleri üzerinde. 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 

 
1-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 
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bele 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 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. Belenen 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 şekliler 
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 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, on 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� �Á П � ¿ � � � �
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甤 ꗬ tında, omza iple geçirilmiş “teke bıçak” taşınırdı. 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 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 yollu 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. 
Yamak mestleri: Efeler tarafından kışın giyilen bu ayakkabılar diz kapağı altına kadar 
uzun, dar ve yan tarafı boydan boya 15-20 adet sık kancalıdır. Ü stü sahtiyan, altı ise ifice 
deriden köseleli ve topuksuzdur. 
Kalcınlar: 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 değil bir tane olurdu. 
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İç çamaşırlar: Ankara erkekleri tarafından giyilen çamaşırlar ne yaş, ne de sınıf itibariyle 
bir fark göstermezdi. Genellikle kanlı 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. 
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 bünyesine 
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 derleyip- toplayacak, kültür arşivimizi 
zenginleştirecek folklor erlerini göreve çağırıyorum. Kadınlarımızın tandır sohbetlerini, “ 
ashap 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!... 
 

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. 
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Şimdi, dünyanın en zengin folkloruna sahip olan 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 “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 v 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 hoca 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 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 
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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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HACI BAYRAM- I VELİ (K.S.) NİN DAMADI, BÜYÜK MUTASAVVIF ŞAİR 
EŞREFOĞLU RUMİ, 

 
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. 
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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 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 Abdullah İznik’e 
şiddetli morifgication geçirip, kemâl yolunda nefsile mücadele de bulunduktan sonra, 
Hama’ya gitmeye izin alabilmişti. 

Bundan sonra, Zevcesi ve yeni doğmuş Zülayhâ 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 
(C.C.)’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 sora 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 v 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 il meşgul oluyor, 

mürşidi ve kayınbabası Hacı Bayram-ı Veli’nin kendisine tatbik ettiği sıkı riyazet ve 
perhizini mensuplarına tatbik ederek, nefislerini terbiye ve kötülüklerden tahliye 
etmelerini tavsiye ediyordu. 
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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 (13) 
 (13) 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 bir kısım hece vezniyle şiirler yazarak, bir divan vücuda 
getirmiştir. Hece veznindeki şiirlerinde kullandığı ana Türkçe kelimelerle, çok kuvvetli 
irşad ve âşk nameleri 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 halde, ahenk ve ifade bakımından, bugün bile zevkimizi 
okşayabilecek kadar kuvvetli parçalar görebiliriz. Bu çığırda yazılmış olanlardan bir 
tanesini sunarak aziz ruhunu şad etmek istiyoruz. 

 
 
Ey hevasına tapan 
Tevbeye gel tevbeye 
Hakka tap Haktan utan 
Tevbeye gel tevbeye 
 
Nice nefse uyansın 
Nice dünya kovasın, 
Vakt ola usanasın 
Tevbeye gel tevbeye 
 
Nice beslersin teni 
Yılan çiyan yir anı, 
Ko teni besle canı 

Tevbeye gel tevbeye 
 
Sen teni sandın seni 
Bilmedin senden teni 

Odalara yaktın canı 
Tevbeye gel tevbeye 
 
 
Sen dünya-perest oldun 
Nefsin ile dost oldun, 
Sanma dirisin öldün 
Tevbeye gel tevbeye 
 
Gör bu müekkeleri 
Yazarlar hayr-ü seri, 
Günahdar olgıl beri 
Tevbeye gel tevbeye 
 
Ey miskin adem oğlu 
Usan tutma alemi 
Esmeden ölüm yeli 
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Tevbeye gel tevbeye 
 
Ölüm gelicek naçar 
Dilin tanımı şaşar 
Erken işini başar 
Tevbeye gel tevbeye 
 
 
Göçer bu dünya kalmaz 
Son pişman ası kalmaz 
Ömür payidar olmaz 
Tevbeye gel tevbeye 
 
Tevbe suyuyla arın 
Dime gel bugün yarın 
Göresin Hak didarın 
Tevbeye gel tevbeye 
 
 
 
 
 
 
Eşrefoğlu Rûmi sen 
Tevbe kıl erken uyan, 
Olma yolunda yayan 
Tevbeye gel tevbeye. 
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Eşrefoğlu Rumi’nin “Tevbe” konusunda kaleme aldığı bir diğer şiiryle kitabımızı tamamlamış 
olacağız. 
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Her fesâd işlerime 
Estağrirullah tevbe, 
Yaman fesvişlerime 
Estağrirullah tevbe. 
 
Gözümün baktığına 
Gönlümün aktığına 
Kulağım çaktığına 
Estağrirullah tevbe. 
 
Dilimin gıyabetine 
Nefsimin lezzetine 
Hep âmân hezzetine 
Estağrirullah tevbe. 
 
Bildim suçumu bildim 
Döndüm çalabım tuttum 
Geldim kapına geldim 
Estağrirullah tevbe. 
 
Benden suçumu sorma 
Ayıbım yüzüme vurma 
 
Mayrîm beni döndürme 
Estağrirullah tevbe. 
 
Settarülüyûb sensin 
Gaffar ûz zünüp sensin 
Fettah ül kulüb sensin 
Estağrirullah tevbe. 
 
Gerçi kim günaim çok 
Rahmetin dahi artuk 
Asine kapum açık 
Estağrirullah tevbe. 
 
Nefs bendine tutuldum 
Şeytana iser oldum 
Her hata kim ben kaldım 
Estağrirullah tevbe. 
 
Eşrefoğlu Rûmi’nin 
Şol çok günahlarının 
Kefâretidir anın 
Estağrirullah tevbe. (14) 



 75 

 
 
 
 
 
ANKARA’NIN TARİHİNDE 
YETİŞTİRDİĞİ BÜYÜKLER 
 
SADULLAH İZZET EFENDİ: (762- 833) 
Şair ve riyaziyeci bir zat olup, Ankaralıdır. Teskirei Şuarâdan 
(Fatih) teskiresinde yazılan tercüme-i halinde kendisinin Hacı 
Bayram-ı Veli’nin sülâlesinden olduğu gösteriliyor. Mecmua’i  
Mütehabat namı altında yazılıp basılmamış eserin birinci cildi 
Osmanlı ve Farisi şairlerinin ikinci cilt, Hazinei Mekâtip 
tarzında yazılmış manzum eserler ve fetvaları havidir. Bunlardan 
başka eserleri de vardır. 
 
MUSTAFA BİN MEHMET ANKARAVİ: (764-833) 
Eski Osmanlı ülemasından bir zattır. Şehzade Süleyman Paşa 
namuna yazdığı eserin ukaddimesinde mümderiç olan (Surei 
mülk) ün tefsiri Osmanlıca tarihi noktasından ehemmiyetlidir. 
Başka eserleri de vardır. 
(Osmanlı Müellifleri cilt. 31) 
 
ANKARALI VELİYÜDDİN EFENDİ 
İkinci Murad zamanda 831 senesinde, saltanat merkezleri olan 
Edirne ve Bursa ricali arasında bir suhran oldu. Sebebi, devşirme 
meselesi idi. Bir kısım devşirmelerin terfil aleyhinde, diğer bir 
kısım da lehinde idi. Aleyhinde  olanlar “Devşirmeler,”  
İslâmiyetin emrettiği müsavatı hizmetleri mukabilinde mükâfat 
istiyorlar. Biz kendi kölelerimize kendi elimizle ve rızamızla 
kendi hükümet ve istiklâlimizi veremeyiz. Bunun âkibeti  
“Türklük için mühliktir.” Derlerdi. İkinci Murad ise 
devşirmelerin hizmetlerini takdir ettiği için, devşirme 
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aleyhtarlarını vazifelerden uzaklaştırıyordu. Devşirme lehinde 
olanlar meyanında Ankaralı Veliyyüddin Efendi vardır ki, 
Kazasker oldu. 
(Amasya tarihi c. III) 
 
ZEKERİYE EFENDİ: (BAYRAM ZADE) 
920 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara’da okuduktan sonra 
tahsilini ilerletmek için Mısır’a gitmiş ve Şeyh Ali Mukaddes ile 
ders şeriki bulunmuştur. 981 de Halep, 985 de İstanbul kadısı, 
989 da Anadolu Kazaskeri olmuştur. 994 de Hacca gitmiş,  997 
de Rumeli Kazaskeri ve 1000 de Şeyhülislâm olmuştur. 1001 
yılında Şevvalinin 12’nc günü Nevruzu sultanı Baharı tebrik için 
Bâbı Hümayununa girmek için izin beklerden vefat etmiştir. 
Tabiat adlı şiiri vardır. Eserleri çok mühimdir. 
(Kamusulâlâm c. IV) 
 
 
YAYHA EFENDİ (27’NCİ ŞEYHÜLLİSLÂM) 
Ankara’da doğmuş Şam, Edirne, Kadılıklarına tâyin edilmiştir. 
1012’de İstanbul Kadısı ve çok geçmeden Rumeli Kazaskeri 
olmuştur. 1053 de vefat etmiştir. Yahya Efendi’den bahseden 
Naima, mumaileyhin Ankara’lı olduğunu ve Muhsini 
Kayseri’nin Faraiz Manzumesini şerhettiğini ve hayli şiir 
yazdığını yazıyor. 
(Naima Tarihi c. III) 
 
ANKARAVİ SOFCU DEMİR 
Nakibüleşref Şeyhi Seyit Mehmet Efendi’nin nefyinden sonra: 
Seyid Mehmet nakibi Sadat oldu. Naima diyor ki: Acalytendir 
ki, Sofcu Emir Nakip olduktan kendisine İstanbul pâyesi verildi. 
Zahiren o zaman Nakiplerce İstanbul pâyesi vermek müsateb’at 
iken şeyhüislâm Yahya Efendi’nin olduğu için kendisine bu 
unvan veriliştir. 1057 yılında Muharremin onunda vefat etmiştir. 
(Naime c. IV) 
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ANKARAVİ İSMAİL EFENDİ 
Hayat Mecmuasının 21’nci sayısından. Yazan: Ali Canip Bey 
İslâm edebiyatın bir şaheseri olan Mesnevi’yi şerheden’ler  
arasında en çok şöhret bulan Ankaralı İsmail Resuhuddin Efedir. 
Onuncu asrın ikinci yarısında Ankara’da dünyaya gelen İsmail 
Efendi, tezkire sahibi, Şair Esrar Dede’nin ifadesine göre “göz 
ağrısına tutuluyor ve Konya’ya giderek Mevlâna Kabrine yüzünü 
gözünü sürüyor ve Mevleviliğe intisap ediyor. Bilahare gözleri 
iyi oluyor. Mesnevinin altı cildini tercüme ve şerh ediyor. 
Ankaravi şerhinin makbul oluşu alâade tercüme ve izahla  iktifa 
etmiyerek bilvesile muhtelif meselelere ve bilhassa tasavvufa 
dair malumat vermesidir. Bu itibarla diğer şerhler kadar basit 
değildir. Eserleri şunlardır: Fûtuhatı Ayniye,  Mesnevi Şerif 
Şerhi, Cermiul’Ayat,  Hûccetüssima, Fakilût  Ebyat ve Misbahül 
Meshaba, Zübdet-ul Fussus, Minhaccül  Fukara. 
Ankaravi İsmail Efendi, hicri onbirinci asırda medrese 
zihniyetiyle mücadele edenlerden birisidir. 1041 yılında vefat 
etmiştir. 
(Tarihi Cevdet c. III) 
 
ANKARAVİ ŞEHLA MEHMET EFENDİ 
Dördüncü Murad, Revan seferine giderken, Sivas’ta bir müddet 
istirahat ederek orda vaziyeti tetkik ettikten sonra tevziyeye 
müstahak olanlar hakkında karar vermiştir. Ceza görenler 
meyanında Konya kadısı Şehlâ Mehmet Efendi vardı. Çünkü 
hakkında şikâyet vuku bulmuştur. Şehlâ aşılmıştır. Çünkü 
hakkında  şikâyet vuku bulmuştur. Şehlâ aşılmıştır. Merhumun 
Ankaralı olduğu kesindir. 
(Naima c. S. 234) 
 
ANKARAVİ ESAT EFENDİ 
1061 de İstanbul Kadısı iken azi olunmuştur. (Tarihi Raşit C. II: 
s.12) 1066 İstanbul Kazaskeri iken Boynu Yaralı Mehmet Paşa 
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tarafından azledilmiştir. 
(Naima c. VI, s.305) 
 
ANKARAVİ MEHMET EFENDİ 
44’ üncü  Şeyhülislâm Ankaralı Hüseyin Efendi’nin oğludur. 
1028 yılında doğmuştur. 1082’de, Anadolu Sadri olan Damat 
Mustafa Efendi azlolunup yerine İstanbul Kadısı olan Ankaravi 
Mehmet Efendi nakil ve tahvil edilmiştir. O sıralarda Lehistan 
Harbi olduğundan, Ankaravi biran evvel orduya iltihak emrini 
almıştır. (Tarihi Raşit C. I, S. 261) 1083 te, Şeyhülislâm  
Minkari Zade Yahya Efendinin hastalığı yüzünden Ankaravi 
Mehmet Efendiye mezuniyet verilmiştir. Minkari zade ağır ağır 
hastalandığından azledilmiştir diye verilmiştir. (Tarihi Raşit C. I, 
S.494), 28 Zilhicce 1098’de Ankaravi vefat etmiştir. 
(Limiye Sainamesi s. 487) 
 
ANKARAVİ ALİ EFENDİ 
Her yıl Ramazanın ilk on gününde, Padişahın huzurunda din 
dersleri takrir edildikten sonra takrir edenlerden bir meclis 
aktoluna gelirken, bir aralık bir usul terk olunmuştur. 1251 de bu 
usül yeniden ihya edilmiş ve Ankaralı Ali Efendi bu meclise âza 
tâyin olunmuştur. 
(Lütfi Tarihi c. V) 
 
ANKARAVİ NİDAL 
Ankara’da doğmuş, tıp tahsili görmüştür. Kırım’a yaptığı bir 
seyahat sırasında Kırım Sahip Girayın teveccühünü kazanarak 
Han’ın hocası olmuştur. Birkaç yıl sonra Konya’ya geldiğinde, 
oranın valisi olan Şehzade ikinci Selim’e intisap eyledi. Şehzade 
tahta  çıktığı vakit onu Hekimbaşı yapmıştır. 
974 yılında Menaflünnas namında bir eser yazmıştır ki 60 bab 
üzerine tertip edilmiştir. Bundan başka Tababat-ı Beşeriye ve 
Baytariye, Manzum, Baştarname Esrarı, Gücü Mana, Tenbihye 
isimli kitapları vardır. İstanbul’da ölmüştür. 
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(Ankara Valiliği Yıllığı) 
 
ŞEYH HÜSAMETTİN 
 Ahmet Şaryaninin halifesidir. Ungür Kalesinde hapisken “Yarı 
Sabah bizi defnedin” buyurdular. Hapishanede, Sabah sarı 
hurma lifi ile kefene sarılmış olarak vucudu meşgul ve metahhar 
bulunmuştur. Bu işi Ungüri ahalisini hayrete bırakır. Hâlâ 
Zaviye hatirisanıd medfumdur. 
(Evliya Çelebi)  
 
ARİF EFENDİ 
Ankaralıdır, İstanbul Kadısı iken azlolunmuştur. Sultan Selim 
vakayüne dair bir tarihçe yazmışsa da basılamamıştır. Hicretin 
1248 yılında vefat etmiştir. 
(Mehmet Süreyya c. 11) 
 
AHMET EFENDİ 
Ankaralıdır. Müderris, sonra Diyarbakır Mollası olup, 1033 de 
vefat etmiş ünlü bir kişidir. 
(Mehmet Süreyya c. 11) 
 
ŞARİH MESNEVİ İSMAİL DEDE 
Ankaralıdır. Dersaadete gelip ve Mevlevi olup bir Aralık Galata 
mevlevihanesinde Meslevihan oldu. Sonra Abdi Dede yerine 
oraya Şeyh oldu. 1040 yılında vefat etti. Tekkede mettundur. 
Mevneviyi şerh etti. 
(Mehmet Süreyya c. 11) 
 
YAZICI SELÂHATTİN 
İkinci Murad zamanında Künhilahbar Tarihi Mütercimi, Yazıcı 
Selâhattininmenşel ve doğduğu yerin Ankara oluduğunu bu 
eserin 5’nci cildinde yazıyor. Evliya Çelebi bu zatın Melhame, 
Seb’ul mesani, Risaletünfi- ittib, Tâbirmane isimlerinden 
eserleri olduğunu yazıyor. Osmanlı Müellifleri Sahibi Yazıcı 
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Selâhattin eserlerinden biri de, Ulûme Riyaziyenin Nücum-
Heyet Şubesine müteallik “Şemsiye” eseridir ki, her ayın 
birinden sonuna kadar her gündeki Tahavvülatı havayiden istidâ 
olunan ahkâmından bahis, manzumdur diyor. Bu eseri ikinci 
Murad’ın vezirlerinden İskender Paşa’ya ithaf etmiştir. 
(Kamusulâlâm) 
 
ANKARAVİ ŞEYH AHMET ÇELEBİ 
Onuncu hicri asırda yaşamış Halvetiye Tarikatına mensub 
meşhur bir şeyhtir. Seyahati çok severdi. Hayatının sonuna 
doğru Ankara’da yaşamış, vaaz ve nasihatle meşgul olmuştu. 
950 yılında vefat etmiştir. 
(Ali Cevat c. IV) 
 
ŞEYH HAZRETİ ER SULTAN 
Bu zat Ankara’da doğmuştur. Şeyh Hâmid’in şeyhlerindendir. 
Nice keşif ve kerameti aşıkârdır. Ankara içinde Ağaç Pazarında 
müfit ve muhtasar bir kubbede âsudedir. Kabri Ziyaretgârı hâs 
ve âmdir. 
(Evliya Çelebi) 
Aşağıdaki isimler Sicil Osmani’den alınmıştır. 
 
 
İSMAİL EFENDİ 
Ankaralıdır. Müderris ve Müftü, 1151’de vefat etmiştir. 
Eğrikapıda metfumdur. 
 
TACETTİN EFENDİ 
Tezkereci Ankaralıdır. Müderris, iki defa Ankara Müftüsü oldu. 
1018 de vefat etti. 
 
SAHİP MUSTAFA EFENDİ 
Ankaralıdır, 1217 de Enderun humayununa girip yirmi yıl kadar 
çırağ oldu. 1258 de vefat etti. Şairi beliğdir. 
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HÜSAMETTİN EFENDİ 
Ankarılıdır. Şeyh Ahmet Şaryanın mürididir. 952 de şeyhinin 
vefatında yerine kaim olmuştur. Cezbesi kaybolmakta 964 de 
tetişine emir sâdir oldu ve işlat için hapsedildi ölü bulunarak 
zaviyesine defnedildi. 
 
HASAN EFENDİ 
Hüsamettin Ankaravi hülefasından olup (Kabadüz diye şâhret 
(Hasan kabadüz) 1010 da vefat etmiştir. 
 
HASAN EFENDİ (ANKARAVİ ZADE) 
 Şeyhülislâm Mehmet Efendi mahdumdur. Mevaliden 1104 de 
vefat etmiştir. 
 
HAMİT HÜSEYİN EFENDİ 
Ankaralıdır. Müderris 1247 de İzmir Mollası, 1282 de Bursa, 
1285 de Medinel Münevvere Mollası, o sene orada vefat 
etmiştir. Dersian ve âlimdir. 
 
 
 
 
 
DÜRDÜŞŞEYH MEHMET EFENDİ 
Ankaralıdır. Müderris 1126 da Mısır Mollası, 1129 da Mekkeî 
Mükerreme Kadısı, 1130 da İstanbul Kadısı, 1134 de Bedelâzil 
Anadolu Kazaskeri ve başka memuriyet ve azilden sonra 1147 
de Şeyhülislâm olup 1148 de hasta olmakla infisal etmiş, 1149 
da vefat etmiştir. 
(Avram Galand, Ankara Tarihi) 
 
 
REŞİT MEHMET EFENDİ 
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Hafız Ankaravi Ali Efendi’nin biraderzadesi, Müderris 1265 de 
Galata Mollası.  1269 da Mısır Mollası olmuştur. Sonra vefat 
etmiştir. 
(Avram galand, Ankara Tarihi) 
 
SADULLAH PAŞA 
Esat Muhlis Paşanın oğludur. 1292’de Mahkemel Temyiz Reisi 
1293’de Ticaret Nazırı, aynı yıl içinde Mabeyni Hümayun 
Bşkâtibi olmuş, daha sonra Berlin Sefiri olmuştur. 1293’de 
Bulgaristan işini tahkik için Filibe’ye heyetin reisliğini 
yapmıştır. Ayostofonos Sulh Muahedesinde ve Berlin 
Kongresine ikinci murahas olarak iştirak etti. 1299 da Sultan 
Hamit devrinde Vezir olmuş, 1300’de Viyana sefiri olmuş ve 
orada ölmüştür. Tanzimatta’ ki edebi hareketlere kuvvetli 
kalemiyle yardımcı olmuştur. 
Lamarti’den tercüme ettiği “Göl” adlı iki manzumesi, 
Şarlotehurg Sarayı, 1879 da Paris Ekposisyonu Berlin Mektubu 
ve Bir Taziyetname adlı eserleri vardır. (15) 
 
ZİVER EFENDİ 
 Ricalden Ankaralı Arif Efendi’nin biraderidir. Divan 
Hümayundan yetişip mümeyyiz ve senelerde beylikçi kasadan 
oldu. 1297’de vefat etti. 
(Avram Galand, Ankara Tarih) 
 
MEHMET RİFAT EFENDİ 
Mehlet Rifat Börekçi 1277 senesi Teşrini Senesinin 16’ncı 
Çarşamba günü, Ankara’da doğmuştur. Babası Ankara 
ülemasından Ali Kâzım Efendidir. Rifat Börekçi Ankara’da ilk 
ve Rüştüye tahsilini yaptıktan sonra, Şeri ve Arabi ilimleri 
İstanbul’da Beyazit Dersimlarından merhum Ali Beyden 
okumuştur. Ayrıca Ankara ülemasından Kütükçü Zade Hacı 
Rıfat Efendiden de icâzet almıştır. İcâzet aldıktan sonra Ankara 
Fazilye Medresesine imtihanla müderrisze tâyin edildi. 1312’den 
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1323 yılının iptidasına kadar Ankara İstinaf Mahkemesi 
âzalığında bulundu. 1323 yılında Ankara Müftüsü oldu. 24 
Nisan 1336 tarihinde İstanbul Hükümeti tarafından vazifesinde 
bırakıldı. Rifat Hoca, Kuvay-ı Milliyenin Ankara’da kurucusu e 
himayecisi idi. İstanbu Örfi İdare Divanı Harbiye kendisinin 
idam ve mallarının haczine karar verilenler arasında idi. Milli 
ayaklanmanın meşru olduğuna dair İstanbul Hükümetinin 
şeyhülislâm tarafından verilen fetvalara karşılık, Milli 
Mücadelenin İstanbul Hükümetini bile esaretten kurtaracak bir 
mücadele olduğunu savundu. Ve bütün Anadolu müftüleri ile, 
müderris ve ülemasına imzalattığı fetvalarıyle bir milleti ayağa 
kaldırmış birleştirmiş ve cephelere koşturmuştur. 
Rıfat Börekçi, ilmi mahreç pâyesini ve dördüncü rütbeden 
Osmanlı nişanını haizdir. Meclisin ilk devresinde dört ay kadar 
Menteşe Mebusluğunda  bulundu. 1338 de de Şer’iye ve Evkaf 
Vekâleti itfa Heyeti âzası ve 1 Nisan 1340 da Diyanet İşleri 
Reisi oldu. 45.3.1941 de Ankara’da vefat etmiştir. 
 
BÜNYAMİN AYAŞI 
Hacı Bayram hulefasındandır. Bursalı Ömer Şeyh Dededen 
sonra Bayramiye tarikatının şeyhi olmuştur. Asıl adı 
Mustafa’dır. Ayaş’da adına izafeten yapılmış olan Bünyamin 
türbesinde medfumdur. Türbesinin bitişiğinde, sonradan adına 
yapılmış bir camii vardır. Hayatında dünya işlerine değer 
vermemiş, düşünceleriyle baş başa kalmıştır. Duygularını 
işlediği bir mesnevisi vardır. Hicri 916 veya 927 de vefat 
etmiştir. 
 
ŞABAN ŞİFAİ 
Hilmi Tıptaki hazakati ile zamanın en çok şöhret kazanmış 
adibaşından idi. Ayaş’ta doğmuştur. Şair ve tarihçi idi. Kuvvetli 
bir kalemi vardı. (Şifaiye) ve (Tevbir’i Mevlüt) adlarını taşıyan 
eserlerinden bir nüshası Nuri Osmaniye Kitaplığında mevcuttur. 
Hicri 1116 yılında Bağdat’tan İstanbul’a gelirken Ankara’da 
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vefat etmiştir. Bu zatın izafeten, kadirşinas Hacettepe 
Hastahanesi kurucuları, hastahanenin bir pavyonuna (Şaban 
Şifai) kliniği adını vermişlerdir. 
 
ESAT MUHLİS PAŞA 
Bünyaminin torunlarından Ayaş Müftüsü Hasan Efendinin 
oğludur. Bilgi ve yiğitliğindeki başarısından dolayı dedeleri gibi, 
kendisine de Ayaş Komutanlığı ve silahşorluk verilmiştir. İdari 
işlerindeki liyakati göze çarpmış, kendisine Mirahurluk verilmiş, 
daha sonra vezirlik rütbesiyle Edirne Valiliğine tâyin edilmiştir. 
Daha sonra Konya, Erzurum valilikleri, Meclisi Valâ âzalığı, 
Çanakkale Boğazı Muhafızlığı, Sivas, Halep, Şeyda, Musul, 
Diyarbakır valiliklerinde bulunmuştur. Hicri 1268 yılında vefat 
etmiştir. 
 
TARİH İÇİNDE ANKARA VE ANKARALI 
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. 
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Şanslı bir şehir derken de, sinesinde Augustus tapınağı gibi 
Hritiyanlığın merkezi, Hacı Bayram Dergâhı gibi İslâm’ın nuru 
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 Frisgya Kralı Midas’ın bulduğu çapayla 
Ancyra’ya çıkan adını, Haçlı seferlerinin tarihçisi Albertus 
“Ancras” yapar. Arapların fethederek kendi topraklarına katmak 
istedikleri bu yere “Beldet-el Selâssil” dediklerini biliyoruz. 
Fakat, bu toprakların en güzel ismi Türkler vermişlerdir. 
“Engüriya” Yani, üzümün en gürü. Evliyâ Çelebi 
“Seyahatmame” 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, 
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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 
yerleştirmişlerdir. On 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’de 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 Gordon’u  başşehir yapmışlardır. 
İskender, M. Ö. 335 yazında Gordion’dan Ankara’ya gelerek, bir 
süre burada kalmıştır. 
Romalılar giriştikleri bir savaş sonunda (M.Ö.3.yüzlıl) çevreye 
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gelerek, Ankara’yı aldılar. Romalılar, şehri gene Galatlıların 
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 tamalattı. 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. 
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 
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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 bırakılmıştır. 
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 tutuşturur. Güneş, 
Elmadağı’nın doruklarında Türk’e gülümsüyordu. 
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