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SUNUfi
“Ankara hükümet merkezidir ve ebediyyen hükümet merkezi kalacakt›r” sö-

züyle M. Kemal Atatürk, bizlere, Ankara’y› kurdu¤u ve emanet etti¤i Türkiye
Cumhuriyeti’ne baflkent yapm›fl, flehrin geçmifl tarihinin araflt›r›lmas›na da ön-
cülük etmifltir. ‹lk olarak bafllatt›¤› arkeolojik kaz›lara bizzat kat›lm›fl ve “kadim
medeniyetlere” ait antik de¤erlerin tespitini ve korunmas›n› emretmifltir.

“Büyük devletler kuran ecdad›m›z, büyük ve flümullü medeniyetlere de sa-
hip olmufltur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklü¤e ve cihana bildirmek, bizler
için bir borçtur” mesaj› ile de millî tarih ve kültür fluurunun gençli¤e kazand›-
r›lmas›n› da flart koflan M. Kemal Atatürk, “Türk çocu¤u ecdad›n› tan›d›kça da-
ha büyük ifller yapmak için kendinde kuvvet bulacakt›r” sözü ile de hedefi gös-
termifltir. 

Ankara Büyükflehir Belediyesi olarak, baflkent Ankara’n›n tarih ve kültür zen-
ginli¤ini tan›tmak, korumak amac› ile Ankara’y› çeflitli yönleri ile tan›tan genifl
kapsaml› bir baflucu eseri olaca¤›na inand›¤›m›z “Ankara Tarihi ve Kültürü Dizi-
si”ni, Ankaral›lara ve tüm Türkiye’ye arma¤an ediyoruz. 

Bu dizi; “Tarih ‹çinde Ankara”, “Osmanl›’da Ankara”, “‹stiklal Savafl›’nda An-
kara”, “Cumhuriyet ve Baflkent Ankara”, “Manevi Mimarlar›yla Ankara”, “Edebi ve
Tarihi fiahsiyetleriyle Ankara”, “Ad›m Ad›m Ankara” ve “Örnek Baflkent Ankara”
ad› alt›nda sekiz kitaptan meydana gelmektedir.

Ankara vilayeti, bilinen tarihi seyir içerisinde bir çok medeniyetlere ev sahip-
li¤i yapm›flt›r. Günümüzde de bu medeniyetlerin zengin antik kültür miras›n›
co¤rafi hudutlar› dahilinde sergileyen antik bir flehir olma özelli¤inin yan›nda,
do¤al kültür miras› ile de özel bir co¤rafyaya sahiptir.

Milat öncesi ve sonras› bu co¤rafya içerisinde hayat bulan medeniyetler
hakk›nda bugüne kadar bir çok eser yay›mlanm›fl ve halen de yay›mlanmakta-
d›r. Bu eserlerde anlat›lmaya çal›fl›lan ortak görüfl, Ankara vilayetinin zengin
bir tarih ve kültür miras›na sahip oldu¤u, bu de¤erlerinin ise yeteri kadar bi-
linmedi¤i hususudur. Türkiye’de, sahas›nda ilk çal›flma örne¤i olan bu kültür
dizimiz tetkik edildi¤inde, Ankara’n›n “sakl› ve gizemli” bir flehir oldu¤u görü-
lecektir.  
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Ankara Tarihi ve Kültürü Dizisi yay›n çal›flmas›n›n bir özelli¤i de Ankara’ya
ba¤l› 24 ilçe merkezi, 43 belde, 876 köy, 70 mezra ve yerleflme birimine gidilerek,
yerinde inceleme ve araflt›rma yap›lm›fl, mevcut bilgilerle karfl›laflt›rma yap›larak
bilgiler güncellenmifltir.

Bugüne kadar bilinmeyen bir çok eser,  bu çal›flma esnas›nda tespit edilmifl-
tir. Bu bilgiler, yeni araflt›rmalarla desteklenerek, “Ankara Ansiklopedisi” çal›fl-
mas› ile bütünleflecek bir bilgi birikimi sa¤layacakt›r.

Ankara Büyükflehir Belediyesi olarak Ankara’y› “Dünyan›n en yeflil, örnek bafl-
kenti”ne tafl›rken; “Yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birincili¤ini tutmak-
t›r” hedefine odaklanarak, kültür ve e¤itim hizmetlerimize de devam etmekteyiz.

Milli kültürümüze ve e¤itim dünyam›za kazand›r›lan bu diziyi yay›na haz›rla-
yan araflt›rmac›, yazar ve ilim adamlar›m›za; bas›m›nda eme¤i geçen herkese ve
flehrimizin tan›t›m› için emek veren di¤er gönüllü kurulufl ve kiflilere teflekkür
eder, bu de¤erli eserlerin Ankaral›lara hay›rl› olmas›n› dilerim.

‹. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan›
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“Cumhuriyet ve Baflkent Ankara” isimli bu çal›flmam›zda; Milli Mücadele’nin kazan›lmas› sonucu ve
“Milli irade”nin tecellisi olarak kurulan “Türkiye Cumhuriyeti”nin kurulufl hikayesini; Osmanl› Devleti’nin
bir “vilayet” merkezi olan Ankara’n›n, Türk istiklaline yapt›¤› merkezli¤in niflanesi olarak verilen
“baflkent”lik unvan›n› hak etme hikayesini anlatmaya çal›flaca¤›z.

1907 y›l› “Ankara Vilayeti Salnamesi”ne göre, vilayetin merkez sanca¤› olan “Ankara Sanca¤›”nda 9
kaza ve 9 nahiye bulunmaktad›r. 344.019 Müslüman, 19.531 gayr-i müslim olmak üzere toplam 363.550
nüfusu vard›r. Kayseri, Yozgat, K›rflehir ve  Çorum sancaklar› da Ankara vilayetine ba¤l›d›r. 

Ünlü seyyah›m›z Evliya Çelebi bu flehir için “K›yamete kadar Müslüman Türkün elinde kalmas›” için
dua etmifl; Osmanl› flairi Abdüllâtif Râzî, bu flehir için 1700’lü y›llarda “Ankara medhiyesi“ yazm›fl ve
“Ey kerîm olan, ulu ve cömert olan Allah'›m, bu Râzî kulunun gönlünü hofl eyle, onu sevindir. Duas›n›
kabul et de, Ankara benzerlerinden üstün olsun” diye niyazda bulunmufl; 19. yüzy›l›n bafllar›nda
yaflam›fl ünlü mutasavv›f flair Bitlisli Müfltak Baba da, Ankara’ya geldi¤i zaman, s›rlar dolu bir gazel
yazar ve Ankara'n›n 1923 senesinde “baflflehir” olaca¤›na dair bu fliirinde aç›k iflaret verir. 1907 y›l›nda
Ankara Valisi olarak görev yapan Reflit Bey ise an›lar›nda o günlerin Ankara’s›n› “meflrutiyetçi” gözüyle
“1907 y›l› fiubat ay› içinde Ankara'ya vali olarak geldim. Ankara flehri etraf› siyah tafll› y›k›k mezarl›klar-
la çevrilmifl büyükçe bir köydü. Ufak bir mahalleden baflka her taraf› harapt›. Her flehirde güvercin,
kumru, serçe gibi kufllar bulunurdu. Ankara'n›n kuflu, üst kat› y›k›lm›fl, yahut ihmal edilerek cams›z,
çerçevesiz, s›vas›z b›rak›l›p harabeye yüz tutmufl evlerin damlar›nda, bir de siyah mezar tafllar› üzerinde
tüneyen baykufllardan ibaretti” diyerek, baykufl’un viranesindeki “milli cidal define”sinin fark›na vara-
maz. Refik Halit Karay ise 1917 y›l›nda “Meflrutiyet Ankaras›”n› anlat›rken flahit oldu¤u meflhur
“Hisarönü yang›n›”n› “Neron'un tutuflmufl Romas›”na benzetir ve “K›z›lbey Mezarl›¤›”n›n “delisi”ni bir
türlü anlayamaz.

Mustafa Kemal Pafla, Milli Mücadele y›llar›n›n bafllang›c›nda Türkiye Hükümeti’nin idare merkezini,
yani baflkenti ‹stanbul’dan Anadolu’ya tafl›ma fikrini savunuyor, bu görüflünü baflkalar›yla paylaflmay›
erken buluyor, dolay›s›yla da gündeme getirmiyordu. Gönlünde ise baflflehir için Ankara vard›. Yunan
ordular› ile cephelerde savafl devam ederken, “Makkarr-› ‹daresi” flehri, yani baflkent konusu ilk defa
Türkiye Hükümeti taraf›ndan, 28 Kas›m 1920 günü yapt›¤› toplant›da gündeme gelir ve bir “Payitaht
komisyonu” (Baflkent komisyonu) kurulmas›na karar verilir. Büyük Millet Meclisi, 31 Ocak 1921 günü,
“Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal” ünvan› ile imzas› bulunan Bakanlar Kurulu Kararnamesi
görüflülür. Kararnamede ‹stanbul flehri bir “merkez-i merasim” olarak devaml› muhafaza edilece¤i belirtilir.
Milli mücadelenin devam etti¤i bu günlerde ba¤›ms›zl›k hareketini engelleyebilecek ve merkezi hükümetin
karar vermesini olumsuz etkileyebilecek flartlar›n da gözönünde bulundurularak, bir an önce hükümetin
rahat çal›flabilece¤i, fabrika ve di¤er kurumlar›n› kurabilece¤i bir baflkente ihtiyaç oldu¤u, Anadolu'nun en
emin ve güvenli bir flehrinin seçilerek, bu flehirde ba¤›ms›zl›k mücadelesinin sürdürülmesi vurgulan›r.
Kurulan “Payitaht komisyonu” çal›flmalar›nda dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenir. Hükümet
merkezinin kurulmas› için baharda gerekli her türlü çal›flmalar›n bafllat›l›p, 1921 senesi k›fl›nda haz›r hale
getirilmesi kararlaflt›r›l›r. Hükümetin kararnamesi Mecliste görüflülür ve oylama yap›l›r. Oylama sonucu
baflkentin ‹stanbul'dan Anadolu'ya tafl›nmas› teklifi, 26'ya karfl› 71 oyla reddedilir. Mustafa Kemal Pafla’n›n
Anadolu’da bir baflkent fikri kabul görmez. Mustafa Kemal, bu konunun hallini ikinci dönemde seçilecek
milletvekilleri ile çözme ümidiyle tehir eder.

Mustafa Kemal Pafla “Ankara sevdas›”n› ilk defa 30 Nisan 1921’de Ankara’ya gelen Frans›z kad›n
Gazeteci Berthe George Gaulis’a “Siyasi baflkentimiz Anadolu'nun ortas›nda kalacakt›r. Bat›n›n ve
do¤unun temsilcileri bizimle bu baflkentte temas edeceklerdir. Bu baflkentte her türlü diplomatik mese-
leler görüflülecektir. Bu baflkentte memleketin iç ve d›fl politikas› idare edilecektir. Bu baflkentte milletin
sinesinden do¤an hükümet çal›flacakt›r.” sözleriyle ima eder.

G‹R‹fi
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Milli Mücadelenin “kara günleri”nde 1921 y›l›n›n A¤ustos ay›nda Ankara’ya “kara haberler” gelmeye
bafllar. Yunan devleti “karanl›k” emellerinin pefline düflmüfl, Yunan ordusu büyük “Ankara Harekat›”n›
bafllat›r ve Sakarya’ya dayan›r. Yunan Baflkomutan›, “Hedefimiz Ankara” der, Yunan Savunma Bakan› ise
Ankara’n›n iflgali için “5 Eylül 1921 günü Ankara'da randevu” verir. “Kara tren” Ankara gar›na vagonlar
dolusu yaral› gazi tafl›maya bafllar ve 15 A¤ustos 1921 Kurban Bayram›’n›n birinci günü, kurbanl›k “kara
koyun”lar kesilir. Bu “karanl›k günler”de Ankara’n›n Kayseri'ye tafl›nmas› gündeme gelir. 22 A¤ustos 1921
günü Meclis’te yap›lan gizli görüflmelerden sonra “Dahiliye Vekâleti (‹çiflleri Bakanl›¤›) Bütçesinin
harc›rah fasl›na tahsisat› munzama (ödenek ayr›lmas›) verilmesi ve Meclisin Kayseri'ye naklinin efkâr›
umumiye ve yabanc› devletler hakk›nda b›rakaca¤› menfi (olumsuz) tesirler nazar› dikkate al›narak, naklin
bir müddet tehiri muvaf›k (uygun) görüldü” karar› ç›kar. Böylelikle Ankara, kara günlerde de “baflflehir”lik
adayl›¤› hakk›n› korur.

Gazi Mustafa Kemal, 16 Ocak 1923 günü ‹zmit'te ‹stanbul gazeteleri baflyazarlar›na bir demeç verir ve
baflkent konusunda Ankara’n›n kesin adayl›¤›n› “Esasen geliflen olaylar da oras›n› (Ankara) merkez
yapm›flt›r. ‹stanbul birçok nokta-i nazarlardan mevkiini, flerefini yine mahfuz tutacakt›r. Ankara'da otur-
makla beraber yine ‹stanbul'dan daima istifade edece¤iz.” ifadesiyle aç›kça beyan eder. 

Gazi Mustafa Kemal Pafla önderli¤inde Anadolu insan›, tarihde emsali az görülen bir kahramanl›k ve
ba¤›ms›zl›k mücadelesi vererek “Büyük zaferi” kazanm›fl, düflman devletler emellerini gerçeklefltirememe-
nin a¤›r yenilgisi ile “geldikleri gibi gitmifller”dir. Milli Mücadele y›llar›nda Ankaral›, devaml› Mustafa Ke-
mal’in yan›nda olmufl, ‹zmir’den Ankara’ya döndü¤ü gün onu  “hemflehri”  ilan etmifl, bunun üzerine
Mustafa Kemal Pafla’da Ankaral›lara: “Beni Ankara'n›n onurlu hemflehrileri aras›na kat›lmaya davet et-
mek suretiyle beliren iltifat›n›za en içten duygular›mla teflekkür ederim. Sevgili milletimizin bütün dün-
yan›n düflmanl›¤›na karfl› zaferle sonuçland›rd›¤› Kurtulufl Savafl› tarihinde, Ankara ad›, en üstün yerini
koruyacakt›r. Bu mücadeleye bafllad›¤›m›z zaman karfl›laflt›¤›m›z güçlüklerin büyüklü¤ü hepinizce bilin-
mektedir. Kimilerinin afl›lmaz sayd›¤› bu güçlükler karfl›s›nda sizler bir dakika tereddüt etmediniz ve üç
y›l önce Sivas'tan Ankara'ya geldi¤im zaman, bir örne¤ini geçen gün göstermifl oldu¤unuz içten ve yürek-
ten sevgi gösterileriyle beni kollar›n›z aras›na ald›n›z...” ifadeleriyle cevap verir. 

Gazi Mustafa Kemal’in iste¤i üzerine, D›fliflleri Bakan› ‹smet Pafla ve on üç arkadafl› taraf›ndan, 9 Ekim
1923 günü bir maddelik kanun teklifi Meclis’e sunulur. Meclis’e sunulan bir maddelik kanun teklifi layi-
has›nda “Ulusumuzun en de¤erli yörelerinden ‹stanbul'umuz ‹slâm Halifeli¤inin merkezi olarak durumu-
nu, ‹slâm dünyas› içinde ayr› ve özgü k›larak Türk Ulusu'nun savunmas›na emanet edilmifl olarak sonsu-
za kadar koruyacakt›r. Öbür yandan Türkiye Devleti'nin yönetim merkezi için Büyük Millet Meclisi'nin de
karar verme zaman› gelmifltir. Bu devletin merkezini belli etmek için temel olacak düflünce, yeni Türki-
ye'nin yönetim merkezinin Anadolu'da ve Ankara ilinde seçilmek gere¤inin…” ifadeleri yer al›r. Kanun
teklifi Meclis komisyonlar›nda hiç bekletilmez. 10 Ekim günü Layiha Komisyonu’ndan geçer ve ayn› gün
Anayasa Komisyonu da teklifi uygun bulur. Komisyonlardan bir günde geçen tasar›, 13 Ekim 1923 günü
Meclis Genel Kurulu’na gelir. Genel Kurul’da görüflmeler yap›l›r. Büyük ço¤unlukla kabul edilir ve kanun
metninde “Türkiye Hükümeti’nin makkar›r  idaresi Ankara flehridir” yaz›l›d›r.  15 Ekim, “Ankara Günü”
ad›yla resmi bayram günü ilan edilir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün dünyaya baflkent Ankara’dan ilan edilifli ile ilgili yay›nlar oldukça
fazlad›r. Biz bu olaylardan ziyade, yeni Cumhuriyet idaresinin flekillendi¤i Ankara flehrinde bulunan
Osmanl› dönemi yap›lar›n› ve flehrinin genel durumu hakk›nda bilgiler sunmaya çal›flaca¤›z. Günümüzde
de “milli cidal”e tan›kl›k eden bu yap›lardan izler arayarak, o günlerin  “tarihi mekan”lar›nda gezerek, olay-
larla ve mekanlarla hemdem olaca¤›z. fiehrin kültür miras›n›n yok oluflunu ve tarih bilincimizin
ölçümünü yapaca¤›z. “Baflkent Ankara”n›n ilk günlerinden bafllayarak, olay-mekan iliflkileri içinde “flehir
kimli¤i”ni tamamlam›fl olaca¤›z. Bir vefa borcu gere¤i Milli Mücadelenin önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu, Ankara “hemflehrisi” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de yad etmeden bu eserin tamam olmaya-
ca¤› kanaatini tafl›yarak, ayr› bir bafll›k alt›nda anlatmaya çal›flt›k.

Günümüz Ankara’s›nda yaflayanlar›n Ankara’n›n kültür miras›na, ‹stiklalin ve Cumhuriyet’in ilk
tan›klar› olan mekanlara ilgi duymalar› dile¤iyle…
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Osmanl› Devleti’nin bir vilayeti olan Ankara’n›n Türkiye
Cumhuriyeti’ne baflkent olmas› uzun bir hikayedir. Biz bu tari-
hi hikayenin 1907 y›llar›nda “Ankara Vilayeti” ile bafllamak isti-
yoruz.

1325/1907 tarihli “Ankara Vilayeti Salnamesi”nde Ankara vila-
yeti; Ankara, Kayseri, K›rflehir, Yozgat ve Çorum sancak (liva)la-
r›ndan meydana gelmektedir.

ANKARA’NIN
BAfiKENT H‹KAYES‹

ANKARA V‹LAYET‹
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Ankara Sanca¤›’nda dokuz kaza ve dokuz nahiye bulunmaktad›r. 

Bunlar merkeze ba¤l› olan; 

- Çubuk ve Zir Nahiyeleri

- Ayafl Kazas›

- Güdül Nahiyesi

- Beypazar› Kazas›

- Karaflar Nahiyesi

- Nalluhan Kazas›

- Mihal›cc›k Kazas›

- Sivrihisar Kazas›

- Günyüzü Nahiyesi

- Haymana Kazas›

- Bala Kazas›

- Tabanl› Nahiyesi

- Kalecik Kazas›

- Konur Nahiyesi

- ‹nallu Ball› Nahiyesi

- Yabanabad Kazas›

- fiorba Nahiyesi

1907 y›llar›nda takriben Ankara sanca¤›nda merkez, kaza ve
köyler dahil 344.019 Müslüman, 19.531 gayr-i müslim olmak
üzere toplam 363.550 nüfusu vard›r.1

Mustafa Kemal Pafla ve arkadafllar›n›n 1919 y›l›nda Ankara’ya
gelerek, bu flehri Milli Mücadele’nin ve Kurtulufl Savafl›’n›n mer-
kezi yapmalar› ile bafllayan tarihi sürecin kilit noktalar›n› anlat-
maya bafllamadan “s›rlar flehri Ankara” y›, yüzy›llar öncesi ziya-
ret ederek ona övgüler yazan flairlerimizden iki örnek sunaca¤›z.

Ankara’n›n eski adlar›ndan biri de “Engürü”dür. Divan fliirin-
de 1699’da yaz›ld›¤› tahmin edilen “Ankara Medhiyesi”, bilinen
en eski fliirdir. Abdüllâtif Râzî (ölm.1733) adl› bir ‹stanbullu flair
taraf›ndan yaz›lan bu fliirde, zaman›n modas›na uygun Ankara
kenti övülmüfltür. Medrese e¤itimi görmüfl, müderris ve kad›
olarak görev yapm›fl flairin, Ankara’da da görevli olarak bir süre
kald›¤› san›lmaktad›r. Mustafa Erdo¤an fliiri flöyle özetliyor: 
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“....Râzi, Osmanl› döneminde öyle pek büyük ve önemli ol-
mayan bir yer olarak bildi¤imiz Ankara’y›, Osmanl› mülkü içinde
bir “flehbâza”, bir cins iri ve beyaz do¤ana benzetmekte, Allah’›n
Ankara’y› her yönüyle mümtaz eyledi¤ini, seçip yükseltti¤ini be-
lirtmekte ve devlet y›ld›z› Ankara’ya s›rdafl olsa buna flafl›lmaya-
ca¤›n› söylemektedir. 

fiiirde Râzi, Ankara’n›n gül bahçelerinin cennet misali oldu-
¤unu ifade ederken, halen üstünde Türk Bayra¤› dalgalanan ta-
rihî Ankara Kalesi’nden de bahseder. 

Râzi’ye göre kale, her tafl› cevher gibi süslü ve “‹skender Sed-
di” gibi sa¤lam kurulmufltur. Ankara’n›n güzellerini “Hûrî-sîret-
li”, huri gibi temiz ahlakl› olarak vas›fland›ran flair, bunlar›n Hz.
Yusuf gibi “paâk-dâmen” yani ete¤i temiz, namuslu olduklar›n›
söyler. 

Ankara’n›n her köflesinin âlim, ilim ve hakikat mahzeni oldu-
¤unu ifade eden Abdüllâtif Râzî’ye göre, flehrin içinde say›s›z ev-
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1900’lü y›llarda flehrin Tren
istasyonundan görünüflü
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liya bulunmaktad›r ki, bunlar›n içinde Ankara’n›n hatta bütün
Anadolu’nun manevî mimarlar›ndan Hac› Bayram-› Veli’nin ayr›
bir yeri vard›r. Bu sebeplerden dolay› Ankara yükselse ve fele¤in
üstünde uçsa yeridir. 

Nihayet Ankara’n›n s›rr›na vâk›f olanlar, buran›n “s›rlar mem-
bas›” oldu¤u sözünde karar k›lm›fllard›r. 5. bentte fliirin yaz›ld›¤›
zaman› bize haber veren flair, son olarak kendisi de Ankara fleh-
ri için dua eder:

“Ey kerîm olan, ulu ve cömert olan Allah’›m bu Râzî kulu-
nun gönlünü hofl eyle, onu sevindir. Duas›n› kabul et de An-
kara benzerlerinden üstün olsun” der...

Der-Gazel-i Tahmis Der-Sitâyifl-i Ankara

Ey mulûk-i Âl-i ‘Osman içre, fiehbâz Engüri

Eyledi Hak seni her veçhile mümtaz Engüri 

Olsa tan m› necm-i devlet sana hem-râz Engüri

Her seher gûyâlârun eyler ser-â¤âz Engüri

Gülflenün cennet misâli old› demsâz Engüri

Aferin o flâruna her taflun› gevher gibi

Zeyn idüp kum›fl binan› seddi ‹skender gibi

Dâ’imâ bir ab-› safi anlayup içer gibi

Kal’anun dervâzesine yüz sürer kemter gibi

Hizmete bil ba¤lam›fldur k›fl e¤er az Engüri

Hûri-sîretdür ser-a pâ cümle mahbûbun senûn

Pâk-dâmen olmada Yûsuf-› sâni ma’denün

‘Alim ü ilim ü hakây›k kufle ûfle mahzenin

Bâ-husûsâ Hac› Bayrâm-› Velî’dür medfenün

Var yüri evc-i felekde eyle pervâz Engüri

Beldenün içinde vardur evliyalar bi-flümâr

Taflras›nda hem-çünân eyler keramet aflikâr

Münkiriün suretin tebdil idüp Perverdigâr

S›rruna vâk›f olanlar k›ld› bu sözde karâr

Didiler hakka ki sensin menba-› râz Engüri

Devletünle ‘asr-› Sultân Mustafâ’dur hem-demün

‘Adl ile hükm ü hükümet old› her dem mahremün

Bin yüz on birdedür îcâd olmas› bu güftemün

Eyle dilflâd ey Kerîmâ Râzî’yi k›l hurremün

Müstecâb it nutk›n› ola ser-efrâz Engüri2

Taflhan Meydan›,
1900'lü y›llar 
(VEKAM)
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Ankara’dan söz eden ikinci fliir, 18. yüzy›l›n sonu ile 19. yüzy›l›n
bafllar›nda yaflam›fl olan mutasavv›f flair Bitlisli Müfltak Baba’d›r. fia-
ir o y›llarda Ankara’n›n baflkent olaca¤›n› söylemifltir. Müfltak Ba-
ba’n›n bir fliirinde, Ankara’n›n 1923 senesinde “baflflehir” olaca¤›na
dair aç›k iflaret vard›r.

Me’vâ-y› nazenine kim elf olursa efser

Lâbüd olur o me’vâ ‹slâmbol ile hemser

Nün ve’l-Kalem bafl›ndan al›nsa nûn-› Yûnus

Ald›kda harf-i di¤er olur bu remz ezhâr

Miftâh-› sûre-i Kaf serhadd-i kaf tâ kaf

Munzam olunmak ister rây-› Resûl Peyâmber

Hây ü huy ile âhir maksûd oldu zahir

Beyt-i veliyyü’l-ekrem el-hâc îyd-i ekber

Ey pâdiflâh-› fahhâm Sultan Hâcî Bayram 

Ruhane ister ikram Müfltâk-› abd-i çâker3

Kemal Ba¤lum bu gazelle ilgili flu hat›ray› anlat›r: Eski Bü-
yükelçilerimizden ve Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterlerinden
Fuat Bayramo¤lu, bundan ikiyüz y›l önce Bitlisli Müfltak Dede
taraf›ndan yaz›lan kitab›, kütüphanesinden ç›kartt›. Kitab›n ad›
“Divan› Mufltaki Bitlisi” idi. Bayramo¤lu kitapla ilgili olarak flu
aç›klamada bulundu:

“Müfltak Dede, Ankara’ya gelerek yazd›¤› divan›, Hac› Bayram
Veli’nin türbesine vermifl. Türbe kay›tlar›n› oluflturan son envan-
ter defterinde 964 numaraya kay›tl›. Yazd›¤› divan›n bir gazeli de
Hac› Bayram Veli’nin türbesinin kap›s›na as›lm›fl. Sonradan tek-
ke, zaviye ve türbeler kapat›l›nca kap›da as›l› duran gazel de ye-
rinden al›nm›fl.

Gazel’de harf düflürülmek suretiyle Ankara’n›n baflkent olaca-
¤› aç›kça belirtilmifl. Ebcet hesab›yla 1339 yani 1923 y›l›nda da, bu
iflin gerçekleflece¤i hesaplanm›fl. Bunun abart›lma taraf› yok. Zira
elimizdeki metin, Müfltak Dede’nin yaflad›¤› tarih belli. Üstelik Di-
van, Hac› Bayram Veli’nin türbe kay›tlar›na da geçmifl.”4

Mustafa Kemal Pafla, Milli Mücadele y›llar›n›n bafllang›c›nda
Türkiye Hükümeti’nin idare merkezini, yani baflkenti, ‹stan-
bul’dan Anadolu’ya tafl›ma fikrini savunuyor, bu görüflünü bafl-
kalar›yla paylaflmay› erken buluyor, dolay›s›yla da gündeme ge-
tirmiyordu. 

PAY‹TAHT KOM‹SYONU
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Hac› Bayram Camii
(BELKO)
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“Makkarr-› ‹daresi” flehri yani baflkent konusu ilk defa Türkiye
Hükümeti taraf›ndan, 28 Kas›m 1920 günü yapt›¤› toplant›da gö-
rüflülür. Bu konuda bir kararname kaleme al›n›r ve bir “Payitaht
komisyonu” (Baflkent komisyonu) kurulmas›na karar verilir. Ku-
rulacak bu komisyona Milli Savunma, ‹ktisat, Bay›nd›rl›k ve Sa¤-
l›k Bakanl›klar›ndan seçilecek üyeler ile Büyük Millet Mecli-
si’nden de üç üyenin kat›lmas› kararlaflt›r›l›r. 

Baflkent olabilecek flehir konusunda Genelkurmay Baflkanl›-
¤›’nca bir ön çal›flma yap›l›r. Hükümet kararnamesi de Genelkur-
may’a gönderilir. Yunan sald›r›s› ve Birinci ‹nönü Muharebesi
dolay›s›yla bu kararname Genelkurmay’da bir süre bekletilir.

Hükümet, 31 Ocak 1921 günü Büyük Millet Meclisi’nden, da-
ha önce kararlaflt›rd›¤› karar gere¤ince kurulacak baflkent komis-
yonu için üç milletvekiline izin verilmesini ister. ‹lk defa resmen
baflkent konusu Hükümet taraf›ndan Büyük Millet Meclisi’ne ge-
tirilir.

Büyük Millet Meclisi ikinci Baflkan Celâlettin Arif Bey’in bafl-
kanl›¤›nda, 31 Ocak 1921 günü toplan›r. Baflkan Celâlettin Arif
Bey; “Bir hükümet merkezi kurmak için oluflturulmufl komisyon-
da Beyaz›t Mebusu Refik, Sivas Mebusu Rasim, Çorum Mebusu
‹smet Beylerin bulunmalar›na iliflkin bir Bakanlar Kurulu karar-
namesi var, okunacak”  diyerek oturumu açar.

28 Teflrinisani 1336 (1920) tarihli, “Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal” ünvan› ile imzas› bulunan Bakanlar Kurulu Ka-
rarnamesinde özetle flu hususlar zikredilir.

‹stanbul flehrinin bir “merkez-i merasim” olarak devaml› mu-
hafaza edilece¤i belirtilir. Milli mücadelenin devam etti¤i bu
günlerde ba¤›ms›zl›k hareketini engelleyebilecek ve merkezi hü-
kümetin karar vermesini olumsuz etkileyebilecek flartlar›n da gö-
zönünde bulundurularak, bir an önce hükümetin rahat çal›flabi-
lece¤i, fabrika ve di¤er kurumlar›n› kurabilece¤i bir baflkente ih-
tiyaç oldu¤u, Anadolu’nun en emin ve güvenli bir flehrinin seçi-
lerek, bu flehirde ba¤›ms›zl›k mücadelesinin sürdürülmesi vur-
galan›r. Bunun için evvela Genelkurmay Baflkanl›¤›’nca hükümet
merkezi olabilecek flehirlerin harita üzerinde tetkik edilmesinin,
bu ifl için bir komisyon teflekkül ettirilmesi istenir. 

Bu üyelerin tesbit edilen flehirlere bizzat giderek yerinde in-
celeme yaparak merkez olacak flehri tesbit etmesini, kurulan bu
“Payitaht komisyonu” çal›flmalar›nda da flu hususlara dikkat et-
mesini ister: 

1) Merkezi flehir olarak düflünülen yerin mümkünse sahile, li-
man› olan bir flehre komflu olmas›na,

2) Seçilecek flehrin di¤er Anadolu flehirleri ile dört cihetten
demiryoluyla ulafl›m imkan›n›n bulunmas›na, 

3) Elektrik üretebilecek tabii veya suni flelalelere sahip olma-
s›na, 

14
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4) Mümkün oldu¤u kadar kömür madeni civar›nda olmas›na, 

5) Ormanl›k bir sahaya yak›n bulunmas›na, 

6) Genel ihtiyac› karfl›layacak sulara malik bulunmas›na veya
sular›n o mahalle naklinin mümkün olmas›na, 

7) fiehir iklim flartlar›n›n da dikkate al›nmas›na, 

8) Büyük bir flehir yerleflimine uygun düz arazi yap›s›na uy-
gun bulunmas›na, 

9) Bina yap›m› için gerekli inflaat malzemesinin tedarikinin
mümkün olmas›na, 

10) Ayr›ca medeni bir flehir için bunlardan baflka lüzumlu
olabilecek hususlar›n dikkate al›nmas›na, iflbu flartlar›n tamam›-
n›n mevcut olmad›¤› halde ise bu özellikleri en fazla tafl›yan fleh-
rin tercih edilmesi zikredilir.

Yukar›da belirtilen hususlar dikkate al›narak tesbit edilecek
hükümet merkezinin kurulmas› için baharda gerekli her türlü ça-
l›flmalar›n bafllat›l›p, 1921 senesi k›fl›nda haz›r hale getirilmesi
kararlaflt›r›l›r. Bu kararnamenin uygulanmas›ndan Milli Savun-
ma, Ulaflt›rma, Bay›nd›rl›k ve Sa¤l›k Bakanlar› sorumlu tutulur.

Hükümet görüflünü Mecliste savunmay›, Maliye Bakan› Ah-
met Ferit (Tek) Bey üstlenir. Ferit Bey ise baflkentin ‹stanbul’dan
Anadolu’ya tafl›nmas› öncülerindendir. Hükümet önergesi hak-
k›ndaki görüflmelerin seyri k›saca flöyle geliflir: 

Maliye Bakan› Ferit Bey (‹stanbul): “Hükümet kararnamesi,
bir komisyon kurulmas› ricas›yla Meclise sunuldu, özellikle yurt
savunmas› konusunda bir araflt›rma yap›lmas› arzu ediliyor. Bil-
di¤iniz gibi bütün savunma araç ve gereçleri hep baflkent ‹stan-
bul’da toplanm›flt›r. Bu yüzden son savaflta çok büyük s›k›nt›lar
çekilmifltir. Bu zorluklar›n bir sonucu olarak, say›n heyetiniz de
yurdun savunmas› için ‹stanbul’u b›rakarak, yurdun sald›r›dan
uzak bir yerini idare merkezi olarak seçtiniz. Yüzy›llardan beri
baflkentimiz olan ‹stanbul’u elbette hepimiz pek severiz. Ama bu
sevgimiz, yurdumuzun baflka bir yerinde savunma tedbirleri
al›nmas›n› engellemez. Daha geçen savaflta, ‹stanbul’daki sana-
yi tesislerinin Anadolu’ya tafl›nmas› gere¤i duyulmufltu. fiimdi
bu iflin önemi apaç›k ortadad›r. Anadolu’nun ortas›nda yurt sa-
vunmas› yap›yoruz. Bu bak›mdan ve daha birçok bak›mlardan,
Anadolu’nun ortas›nda bir yönetim ve savunma merkezi kurul-
mas›na ihtiyaç vard›r. Bu merkezde, sözgelimi  silahhane  yap›l-
mazsa, ba¤›ms›zl›¤›m›z›  koruyamay›z. Hatta iplikhane, kumafl
dokuyacak fabrika kurmazsak savunma tedbirlerimiz eksik kal-
m›fl olur. Bunun gibi bir kundura fabrikas›, büyük bir matbaa vs.
kurmak gerekir. Bunlar Ankara’da m› kurulur, yoksa daha uygun
bir flehirde mi? Hükümet, gerçek savunma merkezinin, idare
merkezinin nerede kurulabilece¤ini araflt›rma gere¤ini duymufl-
tur. Milletvekili beyefendiler “her yerde” diyorlar. Buna mali gü-
cümüz yetmedi¤ine göre, tek bir yer seçmek gerek. Düflman
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uçaklar›n›n bile eriflemeyece¤i kadar güvenli bir yer seçmek ge-
rek. Hükümet bu ifli önce Genelkurmaya yollad›...”

Hasan Basri Bey (Kayseri): “Baflka ifl kalmad› m› efendim?”

Maliye Bakan› Ferit Bey: “...Hükümet, baflka ifller aras›nda bu
ifli de önemli gördü, elzem sayd›. Onun için bunu teklif etti. ‹zin
verin. Genelkurmay, önce savunma bak›m›ndan Anadolu’nun en
uygun yerini seçti. Bunun neresinde kömür vard›r, nerede demir-
yolu yapmak gerekir, onu araflt›rd›. Demiryollar›m›z, Anado-
lu’nun savunmas›na dönük olarak de¤il, ‹stanbul’a, ba¤lant›l›
olarak yap›lm›fl. Gerek savunma, gerek bay›nd›rl›k bak›mlar›n-
dan, gerekse baflka bak›mlardan demiryollar›m›z›n nas›l kurula-
ca¤›n› incelemek, araflt›rmak gerek. Bu araflt›rmay› yapacak olan
uzmanlara Meclisten de birkaç kiflinin kat›lmas›n› istiyoruz...”

Refik Bey (Beyaz›t): “Ben bu giriflime karfl› de¤ilim. Ancak
sa¤l›k durumum dolay›s›yla (komisyon üyeli¤ini) kabul edeme-
yece¤im...”

Vehbi Efendi (Konya): “Efendim, Maliye Vekili Beyefendi, soru-
nu kazanmak için iyi kar›flt›r›yor... Sorun ikidir. Birisi; Gerekli fabri-
kalar› yapmak; di¤eri; Hükümet merkezi olacak uygun bir yer ara-
mak. Fabrikalar›n yap›lmas›na karfl› ç›kacak hiçbir arkadafl yoktur,
san›r›m. Bu gereklidir, hükümet istedi¤i yerde yapabilir... Neden
yapt›n diye kimse bir fley söylemez. Öteki sorun, hükümet merkezi
olacak bir yer aramakt›r. Bu, bugün laz›m m›d›r, de¤il midir?...”

Hüseyin Hüsnü Efendi (Isparta): “Bugün, efendiler, düflman-
la çarp›fl›yoruz, u¤rafl›yoruz. Sonra bar›fl için delegeler istiyorlar,
inflallah delegelerimiz de gidecektir, ‹stanbul’u bütün bütüne
unutuyor muyuz? ‹nflallah Fatih nas›l ‹stanbul’u fethettiyse biz
de onu yapar›z, ‹stanbul’da otururuz, ondan hiçbir zaman umu-
du kesmem ben.”

Maliye Vekili Ferit Bey: ”Umudu kesmek anlam›na gelmez...”

Konya Mebusu Vehbi Efendi: “Herkes vicdan›ndakinin tersine
iddialarda bulunmamal› efendiler. ‹nönü sorununu unutmamal›.
Rica ederim, flimdi her iflimiz bitmifl, param›z artm›fl, Nisan da
keflfolunacak yerde hükümet merkezi Harbiye Dairesi, Mebusan
Dairesi, her gereken fley yap›lacak, yeni y›lda oraya gidip oturaca-
¤›z. Bu, hayaldir efendiler, aldanmayal›m. Aldanmayal›m, düfltür.
Bunlar olacak fley de¤ildir. Olmas› için fazla para var da o fazla
harcamak için yer ar›yoruz demek olur. Rica ederim. Fabrika iflini
kabul edelim, ötekinin reddini teklif ediyorum.”

Ahmet Hilmi Bey (Kayseri): “Efendim, flimdi sorun, bir defa
hükümet merkezini Anadolu’da kurmaya gerek var m›d›r, yok
mudur? ‹htiyaç oldu¤una göre üç kifliyi seçip inceleme için Ana-
dolu’ya göndermek do¤ru mudur, de¤il midir? Burada bizler var-
ken ayr›ca üç kifli seçip göndermenin anlam› yoktur... Ayr›ca
adam göndermeye, fazla masraf yapmaya ne gerek vard›r? Ma-
demki hükümet merkezinin, siyaset merkezinin Anadolu’da
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olmas› ve kurulmas› laz›md›r, ben -Kayserili olarak de¤il- her
türlü duygudan uzak olarak, s›rf bilimsel, ekonomik, co¤rafi ye
siyasi bak›mlardan Kayseri hakk›nda bilgimi k›saca arz edece-
¤im…” 

Rag›p Bey (Kütahya): “Konu d›fl›na ç›k›yorsunuz. Sonra ben
de Kütahya’dan bafllar›m, iflin içinden ç›k›lmaz.”

Ahmet Hilmi Bey (Kayseri): “Mademki bir merkez seçmeye ge-
rek vard›r... Buradaki say›n üyelerin Anadolu konusundaki bilgi-
leri yeterlidir. Gerçekten bir askeri ihtiyaç, bir siyasi ihtiyaç ve bir
iktisadi ihtiyaç var ise bunu flimdiden burada müzakere edebili-
riz... Gerek ça¤layan› (akar suyu), gerek kömürü, gerek halk›n›n gi-
riflimcili¤i, sermayesi, ekonomisi bak›mlar›ndan uygun bir mer-
kezi e¤er flimdiden araflt›racak olursan›z diyece¤im ki Kayseri’yi
en elveriflli görürsünüz. Yaln›z siyasi merkezi, baflkenti Anado-
lu’da kurmaya gerek var m›d›r, yok mudur? Önce buna karar ve-
rilsin... Kayseri olmazsa Konya olsun, Ankara olsun. Neresi seçi-
lirse. Herhalde Sivas ile Kayseri aras›nda önemli fark vard›r...” 

Maliye Vekili Ferit Bey: “Say›n kurulunuza bir noktay› arz ede-
yim. Hükümetin niyeti bu ifli kendi kendisine halletmek de¤ildir.
Önce bir araflt›rma yapt›rmak, sonra bir kanunu Meclise sunmak-
t›r. Tabii bu ifl kanunla olur... Ama önce merkezi belirlemek için
Bakanlar Kurulu bir ön araflt›rma yapt›rmay› gerekli görmüfltür.

Memduh Bey (Karahisar› fiarki): ” Efendiler, izin veriniz. ben de
birkaç söz söyleyece¤im. Bu giriflim siyasete zararl›d›r. Gelece¤imiz
için besledi¤imiz umutlara ayk›r›d›r... Efendiler, biz cihana karfl› bir
dava açt›k... Bizim davam›z›n esas›n› Misak-› Milli oluflturur. O s›-
n›rlar› istiyoruz. Misak-› Milli s›n›rlar› içinde Bo¤azlar’da vard›r.
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Bo¤azlar her zaman güvenlidir. ‹stanbul baflkent olarak kalacakt›r.
Yar›n biz onu... Fatih gibi kendimize baflkent yapar›z. Bu böyledir
efendiler... (Gürültüler)... Bu nazik zamanda (Anadolu’da) bir hükü-
met merkezi belirler de gerçek hükümet merkezimizden (‹stanbul’
dan) vazgeçersek, Misak-› Milli s›n›rlar›n› feda etmifl oluruz. ‹ster-
seniz kabul ediniz, ben bunu do¤ru bulmuyorum.”

Hüseyin Hüsnü Efendi (‹sparta): “Arkadafllar, böyle hiddetle,
fliddetle ifl olmaz- Mademki hükümet buna lüzum göstermifl...
bizden üç üye istiyorlar. Bunu esirgemeyelim... ‹ncelesinler. Ne-
rede yapmak gerekirse, onu hükümet düflünür.”

Tunal› Hilmi Bey (Bolu): “ ...Efendim, bence önemli olan ‹s-
tanbul sorunudur. ‹stanbul için söyleyece¤imi söyledim. Bu Os-
manl›, bu 1336 y›ll›k Müslüman, ‹stanbul’dan ayr›lmaz, ‹stanbul
daima ‹stanbul, yine baflkenttir.”

Rag›p Bey (Kütahya): “Efendim, gerçi s›n›rlar›m›z Viyana surla-
r›ndayken ‹stanbul’un baflkent olmas›n›n bir anlam› vard›. Ama
bugün s›n›r›m›z Anadolu’ya, biraz da Rumeli’ye egemen. Misak-›
Milli ile ilan etti¤imiz s›n›r bunu kaps›yor. Bu s›n›rlar içinde dev-
leti yönetebilmek için bu s›n›rlar›n ortas›nda güvenli ve sa¤lam
bir yere ihtiyac›m›z vard›r... Baflkentin Anadolu ortas›nda olmas›
laz›md›r. ‹stanbul, çeflitli siyasal, ›rki, sosyal ak›mlarla kokuflmufl
bir merkezdir. Orada sa¤l›kl› düflünceyle ülke yönetme zaman›
geçmifltir... Sonra her fleyimiz ‹stanbul’dad›r. Anadolu’da hükü-
metimizin bir tek fabrikas› bile yoktur. Bu yüzden ‹stanbul tehlike-
ye düflünce memleket de tehlike içinde kal›yor, ‹stanbul’daki var-
l›¤›m›z tehlikeye u¤ray›nca memleketin bütün varl›¤› tehlikeye u¤-
ruyor. Anadolu’da bir hükümet merkezi kurma düflüncesi, daha
genel savafltan önce vard›. Birçok kimse bunu düflünüyordu, ‹s-
tanbul’un art›k hükümet merkezi olamayaca¤›, merkezin Anado-
lu’nun ortas›nda, güvenli ve seçkin bir yerde seçilmesi öteden be-
ri söz konusu ediliyordu. Bugün ise öncelikle söz konusu edilecek
bir sorundur... Meclisin bundan daha önemli bir görevi olamaz…”

R›fat Bey (Tokat): “Bir soru soraca¤›m. Bu, bar›fl iflinden daha
m› önemlidir?”

Rag›p Bey: “Bar›fl iflinden de önemlidir”.

Tunal› Hilmi Bey: “Amaca ulafl da ondan sonra.”

Selahattin Bey (Mersin): Efendiler, iki sorun var. Vehbi Efen-
di’nin buyurduklar› gibi, biri memlekette savafl gücümüzü artt›-
racak fabrikalar›n nerede kurulaca¤›d›r, ikinci konu, bir baflkent
kurma iflidir. Bu iki konu birbirinden apayr› fleylerdir... Bugün
yüksek Meclise sunulan, baflkent kurma iflidir. Nisanda temeli
at›lacak, flubat sonunda baflkent kurulacak. Benim bunu katiy-
yen gönlüm alm›yor... Baflkent kurmak için para vermenin anla-
m›n› kavrayam›yorum... Bu iki ifli birbirinden ay›ral›m. Fabrikala-
r›m›z›, savunma sanayiimizi yurdumuzun en güvenli yerinde ya-
pal›m... Ama bugünkü siyasal durumda, baflkent iflinin yüce
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Meclise getirilmesini do¤ru görmedi¤im gibi anlam›yorum da.”

Maliye Vekili’ Ferit Bey: “...Efendiler, mesele, yaln›z savunma
sanayii meselesi de¤ildir...”

Ziya Hurflit Bey (Lazistan): “Efendiler, bu eski bir konudur.
Bulgar ordular› Çatalca’ya geldi¤i zaman baz› hafif kalpli insan-
lar payitaht› ‹stanbul’dan tafl›mak istediler. Ferit Bey de o zaman
da yaz› yazd›lar. Gerçek yurtseverler bunu reddettiler...”

Maliye Vekili Ferit Bey: “Silah fabrikalar› o zaman tafl›nm›fl
olsayd› bugün s›k›nt› göremezdiniz.”

Ziya Hurflit Bey: “Merih’e gidelim. Düflmanlar›m›z görmesin-
ler. Kaçal›m efendim. Büyük Petro Rusya’y› kurdu¤u zaman, sa-
vafl devam ederken ‹sveç’ten ald›¤› Neva Nehri k›y›s›na Peters-
burg’u yapt›rm›flt›r.”

Maliye Vekili Ferit Bey: “Bugünkü baflkent (Rus baflkenti) ne-
rede?”

Ziya Hurflit Bey: “Moskova’ya gelmesi baflka sebeptendir...
Fabrikalar›n ülkenin her yerinde eflit olarak ço¤almalar›n› istiyor-
sak efendiler, kabahat ‹stanbul’da de¤ildir. Yönetim biçiminde-
dir... Sorar›m Ferit Beye, Krupp Fabrikas› Berlin’de midir, Armst-
rong Vikers Londra’da m›d›r?... Payitaht› Merih’e tafl›yal›m, yahut
Zühre’ye... Payitaht ‹stanbul’da kalacakt›r, oras› halifelik merkezi-
dir (darülhilafedir). Müslümanlar›n gözünde tütüyor. Sultan Ha-
mid kadar olsun bir politika izleyemiyoruz. Merhum, ‹stanbul
ahalisinden asker alm›yordu. Böylece ‹stanbul’un Müslüman nü-
fusunu ço¤alt›yordu (alk›fllar). Oray› Müslüman flehri yapmak
için çal›fl›yordu. Böyle giderse biz oradaki bütün Müslümanlar›
da¤›taca¤›z. Bunun fliddetle reddini teklif ederim (alk›fllar).”

Vehbi Bey (Karesi): “Efendim, arkadafllar bunu iki fl›kka ay›r-
d›lar.,. Savunma sanayii için gereken fabrikalar› bir merkezde
yapmak, ikincisi de bir hükümet merkezî seçme ifli... (As›l) sorun
hükümet merkezi konusudur... Bence hükümet merkezi iflini bu-
gün buraya getirmekle, hükümet yanl›fl ifl yapm›flt›r. Bu, ya befl
y›l sonra, ya da belli olmayan bir zaman sonra düflünülecek bir
ifltir. Onun için bunu neye düflündünüz diye de¤il de neden bu-
raya getirdiniz diye sitem edilmelidir. Bunun burada flimdi mü-
zakere edilecek zaman› de¤ildir ve müzakere ettikçe ifl iyi bir ce-
reyan alm›fl olmaz. Onun için müzakereyi hemen kesip as›l
önemli iflimize geçmeliyiz.”

Bu konuflma üzerine görüflmeler yeterli görülür. Oylamaya
geçilmesine karar verilir. Oylamaya geçilmeden önce Canik
(Samsun) Milletvekili Ahmet Nafiz Bey, ‹sparta Milletvekili Haf›z
‹brahim, Lazistan Milletvekili Ziya Hurflit, fiarki Karahisar Millet-
vekili Mehmet fiükrü, Yozgat Milletvekili Süleyman S›rr› ve Erzu-
rum Milletvekili Salih Bey taraf›ndan verilen önergelerle hükü-
metin teklifinin reddedilmesi, Trabzon Milletvekili Hüsrev Bey
taraf›ndan verilen bir önerge ile de hükümetin teklifinin kabul
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Milli Mücadelenin “kara günleri”nde “ak kuca¤›”n› Gazi Mus-
tafa Kemal Pafla ve kadrosuna, vatanperver istiklal ayd›nlar›na
açan Ankara’ya, 1921 y›l›n›n A¤ustos ay›nda “kara haberler” gel-
meye bafllar. Yunan devleti “karanl›k” emellerinin pefline düfl-
müfl, Yunan ordusu büyük “Ankara Harekat›”n› bafllatarak Sakar-
ya’ya dayan›r. Yunan Baflkomutan›, “Hedefimiz Ankara” der, Yu-
nan Savunma Bakan› ise Ankara’n›n iflgali için “5 Eylül 1921 gü-
nü Ankara’da randevu” verir.

“Kara tren” Ankara gar›na vagonlar dolusu yaral› gazi tafl›r.
15 A¤ustos 1921 Kurban Bayram›’n›n birinci günü, kurbanl›k “ka-
ra koyun”lar kesilir. Bu “karanl›k günler”de Ankara’n›n Kayseri’ye
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edilmesi teklif edilir. Hükümet, Hüsrev Bey’in önergesini kabul
eder. Oturum Baflkan› Celâlettin Arif Bey önce bu önergeyi oyla-
mak ister. Milletvekilleri buna da karfl› ç›kar. Önce karfl›t önerge-
lerin oylanmas› yap›l›r. K›sa bir tart›flmadan sonra oylama yap›-
l›r. Sonuç baflkentin ‹stanbul’dan Anadolu’ya tafl›nmas› teklifi,
26’ya karfl› 71 oyla reddedilir.5

Mustafa Kemal Pafla’n›n Anadolu’da bir baflkent fikri kabül
görmez. Baflkent konusunun Birinci Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nden geçirilemeyece¤ini anlayan Mustafa Kemal, bu konunun
hallini ikinci dönemde seçilecek milletvekilleri ile çözme ümi-
diyle tehir eder.
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1921 y›l›nda Taflhan 
(Ulus) Meydan›
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tafl›nmas› gündeme gelir. Sakarya Meydan Muharebesi’nin bafl-
lamas›na bir gün kala, 22 A¤ustos 1921 günü, Ankara’n›n tafl›n-
mas›, Büyük Millet Meclisi’nde görüflülür ve mebuslar konu hak-
k›nda görüfllerini aç›klar. Meclis’in Kayseri’ye tafl›nmas› genel
kabul görür. 22 A¤ustos 1921 günü yap›lan bu gizli görüflmeler-
den sonra baflkan, önergeleri oya koymaya bafllar, ama o gün
nas›l bir karara var›l›r bilinmez. Ancak ertesi günün oturum tuta-
na¤›na flu karar yaz›l›r:

“‹kinci Reis Vekili Adnan Beyefendinin riyasetlerinde (bafl-
kanl›¤›) içtima (toplanan) ile Dahiliye Vekâleti (‹çiflleri Bakanl›-
¤›) Bütçesinin harc›rah fasl›na tahsisat› munzama (ödenek ayr›l-
mas›) verilmesi ve Meclisin Kayseri’ye naklinin efkâr› umumiye
ve yabanc› devletler hakk›nda b›rakaca¤› menfi (olumsuz) tesir-
ler nazar› dikkate al›narak, naklin bir müddet tehiri muvaf›k (uy-
gun) görüldü ve celseye (oturum) nihayet verildi.”

Meclis, ilke olarak Kayseri’ye tafl›nma karar› verir. Bu tafl›nma
iflini bir süre ertelemeyi de uygun görür. Erteleme flu gerekçele-
re dayand›r›l›r:

Böyle bir tafl›nma, hem yurt içinde, hem de yurt d›fl›nda
olumsuz etki yapar. Özellikle düflman propagandas›n›n etkisini
art›r›r ve milletin moral gücünü k›rarak büyük panik olur. Halk
aras›nda ç›kan bu panik, zamanla orduya da s›çrayabilir. Bu da
Sakarya Meydan Muharebesini etkiler ve bir bozguna dönüfltü-
rebilir. Böyle bir sonuç da, Türk ulusu için büyük bir felaket ola-
bilir. Ankara’n›n boflalt›lmas›, düflman› yüreklendirebilir, böyle-
likle itilaf devletlerini de Ankara Hükümetine karfl› daha inatç›
bir politika izlemeye itebilir. Neticede bu hakl› gerekçeler hükü-
met merkezinin Kayseri’ye tafl›nmas›n› tehir ettirir.6

Ankara’dan Kayseri’ye resmi
kurumlar›n tafl›nmas› 

(S. Tansel)
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MUSTAFA KEMAL PAfiA:
“ANKARA MERKEZ OLAB‹L‹R”

Birinci Meclis
Mebuslar›ndan bir grup

Birinci Meclis
Mebuslar›ndan bir grup

Gazi Mustafa Kemal, 16 Ocak 1923 günü ‹zmit’te ‹stanbul ga-
zeteleri baflyazarlar›na bir demeç verir ve baflkent konusunda da
afla¤›daki aç›klamay› yapar:

“Hükümet merkezi neresi olmal›d›r? Düflündük. Bendenizce
iki nokta-i nazardan tahkikat yapmak icap eder. Biri, her nevi ta-
arruz ve tecavüze karfl› yerinden k›p›rdamayarak kuvvet ve sükû-
netini muhafaza edebilecek bir yer olmal›. Bu itibarla tabii mem-
leketin merkezini araflt›rmak laz›m. Yoksa bir geminin topundan
telafla düflebilecek bir yerde hükümet merkezi olamaz.

‹kincisi; Hükümet merkezi öyle bir yerde olmal› ki, hükümet
nazar›n› memleketin bütün muhitlerine müsavi surette atfedebil-
sin. Memleketin bir kenar›na çekildi¤imiz zaman vatan›n bizden
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uzak kalan gayri mamur yerlerini unutuveriyoruz. Biliyorsunuz ki
Anadolu, bugün bafltan bafla harabe halindedir. Kasaba ve flehir
denilen yerler de öyledir. Niçin böyledir? Çünkü ‹stanbul’u mer-
kezi hükümet yapm›fl›z ve kendimizi yaln›z onun cezbesine kap-
t›rm›fl›z.

‹stanbul en güzel bir flehrimiz, en k›ymetli bir hazinemizdir.
‹flgal alt›nda bulundu¤u müddet zarf›nda bütün Anadolu, onun
elemini tafl›d›. Hâlâ iflgal ›st›rab›ndan kurtulamam›fl olan ‹stan-
bul’u ve ‹stanbul halk›n› düflünüyoruz. Fakat bu muhabbetimiz
mutlaka onun hükümet merkezi olmas› fleklinde tecelli etmeme-
lidir. ‹stanbul’un hükümet merkezi olmamas›, ona karfl› ne sev-
gimizi tenkis eder (azalt›r), ne de alakam›z›...

Bu memlekette çal›flmak isteyenler, bu memleketi idare et-
mek isteyenler, memleketin içine girmeli, bu milletle ayn› flera-
it içinde yaflamal› ki, ne yapmak laz›m gelece¤ini ciddi surette
hissedebilsinler.

Herhalde birçok sebepler hükümet merkezinin Ankara, Kay-
seri, Sivas müsellesi (üçgeni) dahilinde bir noktada olmas›n›
icap ettiriyor. Bu müsellesin bir resinde (ucunda) bulunan An-
kara, pekâlâ merkez olabilir. Esasen hadisat (geliflen olaylar) da
oras›n› merkez yapm›flt›r.

‹stanbul, birçok nokta-i nazarlardan mevkiini, flerefini yine
mahfuz tutacakt›r. Ankara’da oturmakla beraber yine ‹stan-
bul’dan daima istifade edece¤iz.”

‹stanbul gazetecilerine verilen bu demeçten bir ay kadar son-
ra, 28 fiubat 1923 günü, ‹stanbul Belediye Meclisi, Mustafa Kemal
Pafla’ya oybirli¤i ile fahri ‹stanbul hemflerili¤ini verir. Bu nazik jest
de ‹stanbul’un baflkent olarak kalmas›n› sa¤lamaya yetmez.7

Birinci Meclis binas› ve
Taflhan Meydan›
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Kurtulufl Savafl› y›llar›nda Anadolu’ya gelmifl ve s›ca¤› s›ca¤›-
na Türkiye üzerine kitaplar yazm›fl olan Frans›z kad›n Gazeteci
Berthe George Gaulis, 30 Nisan 1921’de Ankara’ya gelir. Yeni
Türkiye’nin baflkentinin neresi olaca¤›n› merak eder ve Atatürk,
bu konudaki görüflünü Gauli’se de flöyle aç›klar:

“Siyasi baflkentimiz Anadolu’nun ortas›nda kalacakt›r. Bat›-
n›n ve do¤unun temsilcileri bizimle bu baflkentte temas ede-
ceklerdir. Bu baflkentte her türlü diplomatik meseleler görüflü-
lecektir. Bu baflkentte memleketin iç ve d›fl politikas› idare edi-
lecektir. Bu baflkentte milletin sinesinden do¤an hükümet çal›-
flacakt›r.”8
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Gazi Mustafa Kemal Pafla önderli¤inde Anadolu insan›, ta-
rihde emsali az görülen bir kahramanl›k ve ba¤›ms›zl›k mücade-
lesi vererek “Büyük zaferi” kazanm›fl, düflman devletler emelle-
rini gerçeklefltirememenin a¤›r yenilgisi ile “geldikleri gibi git-
mifllerdir”.

Müslüman Türk milletinin Milli Mücadelesine karargah, bu
mücadelenin yi¤it temsilcilerine bar›nak, “Türk Devleti”nin merke-
zi olan Ankara flehri, yeni bir dönemin bafllang›c›ndad›r. Büyük za-
ferin neticesinde ‹zmir’de bulunan Baflkomutan Gazi Mustafa Ke-
mal Pafla’n›n, tren yoluyla Ankara’ya dönece¤ini haber alan Anka-
ral›, bir bayram sevinci ile Pafla’y› sab›rs›zl›kla beklemektedir. ‹z-
mir’in kurtar›l›fl›ndan üç hafta sonra 2 Ekim 1922 günü Ankara’ya
gelen Mustafa Kemal Pafla görkemli, bir törenle karfl›lan›r. O gün-
lerin heyecan›n› Mustafa Kemal Pafla’n›n Baflyaveri Salih Bo-
zok’un lise ö¤rencisi olan o¤lu Cemil S. Bozok, flöyle anlat›r:

“Pafla’n›n Ankara’ya dönece¤i duyulunca, Hükümet merke-
zinde büyük karfl›lama haz›rl›klar› bafllad›. Ankara bafltan bafla
bayraklarla süslendi. ‹stasyon ile Meclis binas› aras›ndaki yol
(‹stasyon caddesi) boyunca zafer taklar› kuruldu. Yerlere hal›lar
serildi. Milli Mücadele bafl›nda Pafla’y› ba¤r›na basan Ankaral›-
lar flimdi de muzaffer Baflkomutan’a parlak bir karfl›lama töreni
yapacaklard›. Bir gün önceden Fuat Bulca (Ankara Garnizon Ko-
mutan›), Pafla’y› karfl›lamak üzere özel trenle giderken Abdurra-
him (Mustafa Kemal Pafla’n›n manevi evlad›) ile beni de yan›na
ald›. Trende ço¤u milletvekillerinden oluflan bir karfl›lama kuru-
lu vard›. Böyle tarihi bir karfl›lamaya kat›lmam›z, bizim için bir
nimetti ve ilelebet unutamayaca¤›m›z bir an› olacakt›. Uzun
uzun gittikten sonra, akflam üzeri ad›n› unuttu¤um bir istasyon-
da Pafla’n›n treni ile karfl›laflt›k. Gazi Baflkomutan› getiren trenin

“BÜYÜK ZAFER” VE
BAfiKENT’E ADAY fiEH‹R ANKARA
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lokomotifi defne dallar›yla ve bayraklarla süslenmiflti. Fuat Bul-
ca ile birlikte o trene aktarma olduk. Babam beni görünce flafl›r-
d›, ayn› zamanda da sevindi. Bu, Fuat Bulca amac›m›z›n bir
sürpriziydi. Babam da kendisine bizim gibi teflekkür etti.

Trendeki insanlar›n yüzlerinde mesut bir ifade vard›. Zafer ne
güzel fley! Gecenin geç vakti hareket ettik. Ben babam›n kompar-
t›man›nda sabah› zor ettim. Bir an önce Ankara’da töreni gör-
mek heyecan› içindeydim. Zaten trende bulunanlar, baflta Pafla
olmak üzere herkes erken kalkm›flt›. Biz de Abdurrahim ile Pa-
fla’n›n vagonunun salon k›sm›na geçtik. Masa bafl›nda oturmak-
ta olan Pafla’y› seyre dald›k. Etraf›n› çevreleyen paflalar ve mil-
letvekilleriyle kahvalt› ediyordu. Bunlar›n aras›nda olan Fethi
Okyar Bey’i tan›yordum. O, Pafla’n›n sa¤ taraf›nda oturuyordu.
Öbürleri yemek masas›n›n etraf›nda yer alm›fllard›. Bir k›sm› da
onlar›n arkas›nda ayakta duruyordu. Pafla’y› can kula¤›yla dinli-
yorlard›. Pafla, muharebenin ilginç safhalar›n› kendine özgü üs-
lubu ile o kadar güzel anlat›yordu ki, vecde kap›lmamak imkan-
s›zd›. Nihayet ö¤leden önce Ankara’ya var›ld›. ‹stasyon peronu
bakanlar, milletvekilleri, sivil ve askeri erkan taraf›ndan doldu-
rulmufltu. M›z›kalar› (bando) baflta, bir k›ta asker de resmi selam
ifas›na haz›r vaziyette bekliyordu. 

Müflir (mareflal) üniformas›n› giymifl olan Pafla, evvela vago-
nun penceresinde göründü. Alk›fl ve varol sesleri m›z›kay› bast›-
r›yor, istasyonda akisler yap›yordu. Biraz sonra Pafla trenden
inerek mütebessim bir halde ön s›radakilerin ellerini s›kmaya
bafllad›. Bu protokol iflini bitirdikten sonra da askeri k›tan›n
önünden geçerek istasyon d›fl›na ç›kt›. Biz de arkas›ndan yürü-
yorduk. Daha istasyon önünde bir kaç kurban kesildi. Pafla, yere
serilmifl hal›lar üzerinde yavafl ad›mlarla yürüyor, ta Meclis önü-
ne kadar sa¤l›, sollu dizilmifl halk› selaml›yordu. Bu arada

Birinci Meclis
toplant› halinde 
(A. Müderriso¤lu)
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durmadan kurbanlar kesiliyor, “yafla, varol” hayk›r›fllar›, kafilenin
önünde yürümekte olan dervifllerin okudu¤u ilahi seslerine kar›-
fl›yordu. Bir coflku ki, tasviri imkans›z. ‹nsan ancak böyle bir
manzaran›n içine kar›flt›¤› zaman, bunun anlam ve heyecan›n›
anlayabilir. Türk Milleti o gün ne kadar sevinse yeriydi. Çünkü
dört seneye yak›n bir zamand›r hep bugünü, zafer gününü bekli-
yordu.

Kortej,   Meclis’in   önünde   durdu.   Pafla, Meclise girdi. Halk
uzun zaman geçti¤i halde Meclis’in önünden ayr›lm›yordu. Alk›fl,
“Yafla!”, “Varol!” sesleri de kesilmiyordu. Bir yandan da istasyon-
dan beri oraya kadar gelmifl olan seymenler, oyunlar›na ara ver-
memifller, habire oynuyorlard›.

Ankara zeybekleri olan bu seymenler, Paflay›, daha ilk Anka-
ra’ya ayak bast›¤› gün, Dikmen s›rtlar›nda karfl›lam›fllard›. Yi¤it
Ankara efeleriydi bunlar.

Nihayet, Pafla, Meclis balkonuna ç›kt›. Vefakar hemflehrileri
Ankaral›lar› uzun uzun selamlad›. ‹flte, bundan sonrad›r ki halk,
yavafl yavafl da¤›ld›.”
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Büyük zafer sonras›, 
Ankara’ya gelen 
Gazi Mustafa Kemal Pafla
görkemli bir törenle 
karfl›lan›r. (ATO)
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Gazi Mustafa Kemal Pafla, “Büyük Zaferi”n nas›l kazan›ld›¤›n›
4 Ekim 1922 günü Büyük Millet Meclisi’nde yapt›¤› flu konuflma
ile anlat›r:

“Bu Anadolu zaferi, tarihte bir millet taraf›ndan tümüyle be-
nimsenen bir fikrin ne kadar güçlü ve dinç oldu¤unun en güzel
örne¤i olarak kalacakt›r.” 9

Milli Mücadele y›llar›nda
Birinci Meclis önünde
yap›lan bir dua merasimi
(A. Müderriso¤lu)
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“HEMfiEHR‹” 
GAZ‹ MUSTAFA KEMAL 

Ankaral› Se¤menler
Mustafa Kemal Pafla’y›
“Se¤men Alay›” ile
karfl›larken

Milli Mücadele y›llar›nda Ankaral›, devaml› Mustafa Ke-
mal’in yan›nda olmufl ve ‹zmir’den Ankara’ya döndü¤ü gün onu
“hemflehri”  ilan etmifl ve fiehremeni (Ankara Belediye Baflkan›)
Ali Haydar Bey vas›tas›yla bu karar Mustafa Kemal’e  bildirilir.
Mustafa Kemal Pafla, 5 Ekim 1922 günü, Ankaral›lara duyurul-
mak üzere Belediye Baflkanl›¤›na gönderdi¤i bir bildiriyle, Anka-
ral›lara teflekkür etmifl, “Hemflehrileri” olmaktan duydu¤u mut-
lulu¤u ve Ankara’n›n Kurtulufl Savafl›’nda oynad›¤› önemli rolü
vurgulayarak flu ifadeleri kullan›r:

“Ankara Belediyesi arac›l›¤›yla yurtsever Ankara halk›na,

Beni Ankara’n›n onurlu hemflehrileri aras›na kat›lmaya davet etmek su-
retiyle beliren iltifat›n›za en içten duygular›mla teflekkür ederim. Sevgili mil-
letimizin bütün dünyan›n düflmanl›¤›na karfl› zaferle sonuçland›rd›¤› Kurtu-
lufl Savafl› tarihinde, Ankara ad›, en üstün yerini koruyacakt›r. 

Bu mücadeleye bafllad›¤›m›z zaman karfl›laflt›¤›m›z güçlüklerin büyük-
lü¤ü hepinizce bilinmektedir. Kimilerinin afl›lmaz sayd›¤› bu güçlükler kar-
fl›s›nda sizler bir dakika tereddüt etmediniz ve üç y›l önce Sivas’tan Anka-
ra’ya geldi¤im zaman, bir örne¤ini geçen gün göstermifl oldu¤unuz içten ve
yürekten sevgi gösterileriyle beni kollar›n›z aras›na ald›n›z. O zaman göster-
di¤iniz bu yurtseverce cesaret sayesinde, yabanc› devletlerin ifle kar›flmas›y-
la ‹stanbul’da kapatt›r›lm›fl olan Meclisi, daha genifl yetkilere ve milletimi-
zin flan›na lay›k bir ba¤›ms›zl›¤a sahip olarak, Ankara’da açmak mümkün
oldu. ‹stanbul’da yabanc› süngülere dayananlar›n da¤›tt›klar› Meclis’te ce-
sur Erzurumlu hemflehrilerimin milletvekili s›fat›n› tafl›yordum. 
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Büyük Millet Meclisi için yeniden yap›lan seçimde beni Ankara’dan
milletvekili seçmek suretiyle, mevcut milletvekili s›fat›ma ayr› bir yasal yet-
ki eklediniz.

Büyük Millet Meclisi, sizin savaflta gösterdi¤iniz yi¤itlik sayesinde ba-
¤›ms›zl›k mücadelesini sürdürebilmifltir. Bundan ötürü, Ankaral› hemflehri-
lerimizin yurdun kurtuluflu savafl›nda ayr› bir fleref pay› vard›r.

Bu f›rsattan yararlanarak hemflehrilerimi bir kardefl içtenli¤iyle kutlar
ve gösterdi¤iniz yürekten sevgiye karfl›l›k olarak hepinizi kucaklar›m.

Gazi Mustafa Kemal”

Ankara Belediye Meclisi toplanarak bir karar al›r ve Mustafa
Kemal Pafla’y›, Ankara’n›n Hac› Bayram Mahallesi’nin nüfus kü-
tü¤üne kaydeder. Düzenlenen nüfus hüviyet cüzdan› da Darül-
muallimin (Erkek Ö¤retmen Okulu) ö¤rencilerinin haz›rlad›¤›
güzel atlas bir kese içinde Mustafa Kemal Pafla’ya sunulur. An-
karal›lar›n hemflehrisi olan Mustafa Kemal Pafla, resmen Anka-
ral› olur. 10 Ocak 1923 günü Ankara’n›n Hac› Bayram Mahalle-
si’nde muhtar seçimleri yap›l›r, mahallenin kütü¤ünde kay›tl›
Mustafa Kemal Pafla bir seçmen olarak oyunu kullan›r.10

Büyük zafer sonras›,  Ankara’ya gelen 
Gazi Mustafa Kemal Pafla’y› karfl›lamak için kurulan tak.
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Lozan Bar›fl Antlaflmas›, 24 Temmuz 1923 günü imzalan›r ve
bir ay sonra, 23 A¤ustos 1923 Perflembe günü Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nce onaylan›r. Antlaflma gere¤i, 2 Ekim 1923 günü ya-
banc› askerlerin son kal›nt›lar›, ‹stanbul’da Dolmabahçe Saray›
önünde Türk bayra¤›n› ve Türk askerini selamlad›ktan sonra çe-
kilip giderler. Mustafa Kemal Atatürk, o günleri daha sonra an-
latacakt›r: 

“Lozan Antlaflmas›n›n eklerinden olan boflaltma protokolü
uyguland›ktan sonra, tümüyle düflman elinden kurtulan Türki-
ye’nin bütünlü¤ü eylemli olarak gerçekleflmiflti. Art›k yeni Türki-
ye Devletinin baflkentini yasa ile saptamak gerekiyordu. Bütün
düflünceler, yeni Türkiye’nin baflkentinin Anadolu’da ve Ankara
kenti olmas› gerekti¤inde toplan›yordu.

Co¤rafya ve strateji durumu en kesin önemi tafl›yordu. Dev-
letin baflkentini bir gün önce saptayarak, iç ve d›fl karars›zl›klara
son vermek çok gerekli idi. Gerçekten, bilindi¤i gibi, baflkentin
‹stanbul olarak kalaca¤›, ya da Ankara’ya tafl›naca¤› sorunu üze-
rinde öteden beri içerde ve d›flarda karars›zl›klar görülüyor, ba-
s›nda demeçlere ve tart›flmalara rastlan›yordu. Bu arada ‹stan-
bul’un yeni milletvekillerinden kimileri, Rafet Pafla baflta olmak
üzere, ‹stanbul’un payitaht olarak kalmas› gerekti¤ini, kimi ör-
neklere dayanarak kan›tlamaya çal›fl›yorlard›. Ankara’n›n gerek
iklim, ulaflt›rma araçlar›, (geliflim) yetene¤i, gerekse kurulufl ve
örgütler bak›m›ndan hiç de uygun ve elveriflli olmad›¤›n› söylü-
yorlar ve “‹stanbul’un payitaht olmas› gereklidir ve buna yazg›l›-
d›r (mukadderdir)” diyorlard›. Bu sözlere dikkat edilirse, bizim
baflkent (makarr› idare) teriminden ç›kard›¤›m›z anlam ile, bu
sözlerde payitaht terimini kullananlar›n görüflleri aras›nda bir
ayr›l›k görmemek elden gelmez. Bundan dolay›, baflkent seçi-
minde daha önceden verilmifl karar›m›z› resmi olarak ve yasa ile
saptayarak böylece “payitaht” teriminin de yeni Türkiye Devle-
tinde anlam› ve yeri kalmad›¤› belirtilmifl olacakt›. D›fliflleri Ba-
kan› ‹smet Pafla, 9 Ekim 1923 günü bir maddelik yasa tasar›s›n›
Meclise önerdi...”11
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ANKARA,
TÜRK‹YE DEVLET‹’N‹N
“BAfiKENT”‹ OLUYOR

24 Temmuz 1923 de Lozan
Antlaflmas› ‹smet Pafla
taraf›ndan imzalan›rken

‹smet Pafla (‹nönü)
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Gazi Mustafa Kemal’in bahsetti¤i, ‹smet Pafla (‹nönü) ve
onüç arkadafl›n›n Meclise sunduklar› bir maddelik yasa tasar›s›
flöyledir: 

“Yüksek Baflkanl›¤a, Lozan Antlaflmas›n›n tamamlay›c› ekle-
rinden olan (askerden) boflaltma protokolünün uygulanmas›
son bulmufl ve bafltanbafla yabanc› iflgalinden kurtulan Türki-
ye’nin eylemsel olarak bütünlü¤ü gerçekleflmifltir.

Ulusumuzun en de¤erli yörelerinden ‹stanbul’umuz ‹slâm
Halifeli¤inin merkezi olarak durumunu, ‹slâm dünyas› içinde ay-
r› ve özgü k›larak, Türk Ulusu’nun savunmas›na emanet edilmifl
olarak sonsuza kadar koruyacakt›r.

Öbür yandan Türkiye Devleti’nin yönetim merkezi için Büyük
Millet Meclisi’nin de karar verme zaman› gelmifltir.

Bu devletin merkezini belli etmek için temel olacak düflünce,
yeni Türkiye’nin yönetim merkezinin Anadolu’da ve Ankara ilin-
de seçilmek gere¤inin buyurucudur. Ad› geçen düflünceler an-
laflma ile Bo¤azlar için kabul edilen yarg›lar, yeni Türkiye’nin te-
mel varl›¤›, ülkenin güç kayna¤›(n›) ve geliflmesini Anadolu’nun
merkezinde kurmak gere¤i, co¤rafi ve stratejik durumunun izni,
iç ve d›fl güvenlik ve yetenek konusunda geçmiflteki deneyimler-
le özetlenebilir. Bu düflüncelerin her biri, bafll›bafl›na önemli bir
gerekçe say›lacak durumdad›r.

Devletin yönetim merkezinin yeni bir biçimde kurulmas›(na)
ve gelifltirilmesine bir an önce bafllamak ve iç ve d›fl karars›zl›k-
lara son vermek için gelecekteki (afla¤›daki) yasa maddesinin ka-
bulünü sunar ve öneririz.

Malatya Mebusu ‹smet (‹nönü)ve arkadafllar›”12

Yasa tasar›s› Meclis komisyonlar›nda hiç bekletilmedi. 10
Ekim günü Layiha Komisyonundan flu karar geçer:

“Ankara kentinin Türkiye Devleti’nin baflkenti oldu¤una ilifl-
kin Malatya Milletvekili ‹smet Pafla Hazretleriyle arkadafllar› ta-
raf›ndan verilen 9 Ekim 1923 tarihli yasa önerisi, komisyonu-
muzca okunup incelendi. Güttü¤ü askeri ve siyasal amac› bak›-
m›ndan görüflülmeye de¤er görülerek genel kurula sunulmas›na
karar verildi.”

Yine 10 Ekim günü Anayasa Komisyonu da tasar›y› uygun
bulur ve flu karar› verir:

“... Yasa önerisi komisyonumuzca da yerinde ve uygun görül-
dü. Olaylar, Anadolu’nun hemen ortas›ndaki Ankara’y› zaten do-
¤al merkez olarak belirlemifl bulundu¤undan, bu yasa önerisi bir
gerçe¤i saptamaktan baflka bir fley de¤ildir.

Söz konusu yasa önerisindeki yasa maddesinin, ilerde haz›r-
lan›p kabul edilecek ayr›nt›l› Anayasan›n maddeleri aras›na ek-
lenmesi dile¤iyle genel kurula sunulmas›na oy birli¤iyle karar
verildi.”
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Meclis'te gündem konular›
görüflülürken

Hakimiyeti Milliye Gazetesi
Ankara’n›n baflkent oluflunu
manflet haber olarak yay›nlar
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Komisyonlardan bir günde geçen tasar›, 13 Ekim 1923 günü
Meclis Genel Kuruluna gelir, oturum baflkan› Ali Fuat (Cebesoy)
Pafla’d›r.

Genel Kurul’da kanun hakk›nda flu görüfller ileri sunulur:

Zeki Bey (Gümüflhane): “Baylar, Akdeniz ile Karadeniz’in kav-
flak yerinde, dünyan›n gözlerini kamaflt›ran güzellikteki o zavall›
‹stanbul kentine k›zg›nl›¤›n›z, k›rg›nl›¤›n›z (i¤birar›n›z) nedir bi-
lemem (Ne i¤birar› sesleri, gürültüler; sözlerini düzelt, sesleri).
Düzeltmem, ben söyledi¤im sözü bilirim (fiahs›na i¤birar var
sesleri). Bir zamanlar hakanlar›n yata¤›, e¤itim ve bilimin kâbe-
si, ‹slam yüceli¤inin merkezi ve hele Türkün k›blesi olan bu za-
vall› flehrin kabahati neydi? Bilinçsiz bir yönetim elinde, kahpe
düflman›n ayaklar› alt›nda inleyen o zavall› ‹stanbul’da ordumuz
kurtar›c› ad›mlar›yla yürürken, onun kollar›na at›l›rken, flükran›-
na gözyafllar› ve kurbanlar katarken, bunun böyle mahrumiyeti-
ne sebep neydi? (Allah, Allah sesleri). Baylar, baflkenti yalç›n ka-
yalarda, izbe ovalarda kurma ça¤lar› çoktan geçmifltir.

Rag›p Bey (Kütahya): “Ovalar›n hiç k›ymeti yok mu?”

Ankara’n›n baflkent
olufluna dair kanun sureti

Ankara Tren ‹stasyonu 
(A. Yüksel Arflivi)
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Zeki Bey (devamla): “Vard›r, söylüyorum.”

Cevdet Bey (Kütahya): “Bu memleketi kurtaran o ovalard›r.”

Zeki Bey (devamla): “Sizin kadar ben de takdir ederim. Zat›-
âliniz de ç›kar müdafaa edersiniz... 485 seneden beri hükümet
merkezi olan bu zavall› memleket üzülürse siz de bu üzüntüyü
hakl› görürsünüz. Öyleyse yüce Meclisinizin böyle birdenbire i¤-
birar... (i¤birar yok sesleri).”

Süleyman S›rr› Bey (Bozok): “‹¤birar› siz ç›kar›yorsunuz.”

Zeki Bey (devamla): “Bu kadar gürültü etti¤iniz için söylemek
mecburiyetinde bulunuyorum... ‹stanbul, en büyük bir ticaret
merkezidir, en önemli ve seçkin bir yere sahiptir ve böyle bir ye-
ri tutan bu flehirde siyasal sak›ncalar da san›r›m o kadar (fazla)
de¤ildir. Baylar! Tarih aç›s›ndan bakarsak dört buçuk yüzy›ldan
beri elimizde bulunan bu payitahtta siyasal sak›nca olarak görü-
len durum acaba nedir? Bununla karfl›laflt›racak olursak acaba
kâr›m›z m› çok, zarar›m›z m› çoktur? Rica ederim, Anadolu’nun
kalk›nmas›n› istemeyen bîr tek kifli yoktur. Her yerini ‹stan-
bul’dan daha mamur görmek isteriz. Yaln›z buran›n (Ankara’n›n)
hükümet merkezi olmas›yla, ‹stanbul’un y›k›nt› halinde b›rak›l-
mamas›n› rica ederim (Hah flöyle söyle sesleri).”

Celâl Nuri Bey (Gelibolu): “Baylar! Say›n Gümüflhane mil-
letvekilinin sarf ettikleri “i¤birar” kelimesini reddeder ve pro-
testo ederim. Ondan sonra sorunu aç›klayay›m efendim. Anka-
ra’y› Türkiye Devletinin baflkenti olarak olaylar ve durumlar be-
lirlemifltir... Bu yasa, bu gerçek durumun saptanmas›ndan bafl-
ka bir fley de¤ildir. Asl›nda bu gibi fleyleri gerçek durumlar do-
¤urur. Bir yasa ve bir karar ile bir yer hükümet merkezi olarak
gösterilemez. Olaylar Ankara’y› hür Türkiye Devletinin merkezi
olarak belirlemifltir, ‹stanbul, evet bir payitaht idi. Ama payi-
taht maalesef Anadolu’yu ve Rumeliyi kurtaramad›... Kurtara-
mayan hükümet merkezinin, payitaht›n, Bab›âlinin orada bu-
lunmas› idi,.. Kuvayi Milliye en önce Erzurum’da bir kongre bi-
çiminde olufltu. Bak›ld› ki ülkenin do¤usunda bulunan bu fle-
hir de bir merkez olamaz; onun için ad›m ad›m Sivas’a gelindi,
Sivas’ta da bir merkez oluflturulamad›, Ankara’ya gelindi. An-
kara, hemen hemen Anadolu’nun ortas›ndad›r. Burada gerek
siyasal harekât, gerekse askeri harekât ve savafl pek parlak bi-
çimde sonuçland›.

Baylar, bilirsiniz, 1918 y›l› sonlar›nda Avam Kamaras›’nda bir
tart›flma olmufltu. Bir eski baflbakan, bir baflbakana soru yönel-
tiyordu. O soru da az çok bizim baflkentimiz olacak yere iliflkin-
di. O da karfl›l›k olarak dedi ki; “Haflmetli Kral Hazretlerinin dret-
notlar› (z›rhl› savafl gemileri) hedefi olabilecek bir hükümet gör-
mek, Toros Da¤lar›n›n öbür taraf›na çekilmifl bir hükümet gör-
mekten ye¤dir.” Lloyd George’un bu sözü, önemle üzerinde du-
rulmaya de¤er. Baylar, dikkat çekicidir ki, istedi¤i fley kendi
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dretnotlar›na hedef olan bir yerdir, iflte bizim bundan sak›nabil-
memiz için daha içlere çekilmemiz gerekiyordu.

Baylar, herkesin bildi¤i üzere, ‹stanbul flehri, 1100 y›l boyun-
ca Do¤u-Roma, yani Bizans ‹mparatorlu¤u’nun payitaht› olmufl-
tu. Ondan sonra 500 y›l Osmanl› saltanat›na payitaht oldu. Bu
iki devletin co¤rafi durumu hemen hemen ayn›d›r. Rumeli Yar›-
madas›, Anadolu Yar›madas›, Suriye, Irak, Filistin, Kuzeydo¤u
Afrika, Yemen bu büyük imparatorlu¤un iklimlerini oluflturuyor-
du. Böyle bir imparatorlu¤un payitahtl›¤›na ‹stanbul pek yarafl›-
yordu. Ama bu topraklar parçaland›ktan ve Türk milleti kendine
mahsus bir hükümet (devlet) kurduktan sonra ‹stanbul flehri pek
kenarda kalm›flt›r.

‹leri gelen bütün asker kifliler de oybirli¤iyle onaylarlar ki,
oran›n (‹stanbul’un) askeri durumu hür Türk Hükümetinin bafl-
kenti olmaya uygun de¤ildir. Bizim Ankara’da bulunmam›z -bu-
gün için birtak›m uygarl›k gereksinmeleri ve bay›nd›rl›k yetersiz-
li¤inden dolay› s›k›nt› çeksek bile- Ankara’dan ülkeyi yönetme-
miz, herhalde devlet ve millet bak›m›ndan hay›rl›d›r. Biz Anka-
ra’n›n yaz›n tozuna, k›fl›n çamuruna katlanmal›y›z ki, Anado-
lu’nun bütün gereksinmelerini anlayabilelim ve ona göre derdi-
ne deva olal›m.

Murat Bey (Antalya): “Belediye baflkan›n›n kula¤› ç›nlas›n.”

Celâl Nuri Bey (devamla): “Baylar!.. Bir hükümet, hele vata-
n›n as›l parçalar›n›n yüzde doksan befli Anadolu’da olursa ve o
hükümetin merkezi ‹stanbul’da bulundukça Anadolu’yu biraz
güçlükle düflünür. Nitekim vaktiyle demiryolu yapm›flt›r. Bu de-
miryolu ta buraya geldi, Konya’ya, Pozant›’ya kadar gitti. Bu de-
miryolunun böyle saptanmas›n›n nedeni neydi acaba? Anka-
ra’n›n, Sivas’›n ihtiyac› m›? Hay›r! ‹ngiltere ile Almanya aras›nda,
Anadolu’nun Hint yolu olmas› dolay›s›yla bir anlaflmazl›k ç›k-
m›flt›. Sonunda Almanlar›n düflüncesi üstün gelmifl ve bu yollar
yap›lm›flt›r. Yoksa bizim arzumuzla olmam›flt›r. Bizim için as›l
sorun, örne¤in Ankara-Sivas hatt›n›n yap›lmas›d›r. Oysaki Anka-
ra-Sivas hatt›, ayn› yol (Hint yolu) üzerinde olmad›¤›ndan yolu
öbür taraftan çekmifller. Demek ki baylar, bizim hayat›m›z› ilgi-
lendiren bir konuda bizim görüflümüz etkin olmam›flt›r... fiu hal-
de, hükümet merkezi burada (Ankara’da) bulunacak olursa ilk ifl
olarak sözgelimi Ankara-Sivas hatt›n› dikkate al›r›z...

Ekonomik duruma gelince: Bir ülkenin en önemli ticaret fleh-
rinin, oran›n hükümet merkezi olmas›n› kesinlikle gerektirmez.
Bugün ‹stanbul, ‹stanbul’dan sonra ‹zmir herhalde Ankara’dan
daha önemli ticaret merkezleridir... Ankara’n›n üçüncü, hatta be-
flinci s›rada bulunmas›, buna (baflkent olmas›na) engel de¤ildir.
Baflka ülkelerde de en zengin, nüfusu en fazla ve ticari bak›mdan
en önemli flehirlerin baflkent olmas› gerekmedi¤i görülmektedir.
Co¤rafya incelenirse birçok örnekler görülebilir. Ben yaln›z birini
örnek olarak sunay›m ki, o da Amerika’d›r. Amerika’da 7,5 milyon
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nüfuslu ve dünyan›n birinci, ya da ikinci derecedeki bir flehri
olan New York baflkent de¤ildir...

Baylar, Baflkentin topo¤rafya bak›m›ndan mutlaka ülkenin
tam orta noktas›nda bulunmas› do¤ru de¤ildir. Çünkü o zaman,
önemli ifllere giriflmeye, yeniden flehirler kurmaya gerek görülür.
Böyle yeniden bir flehir kurmaktansa, o paran›n pek az bir bölü-
münü Ankara’n›n bay›nd›rl›¤›na ve düzeltilmesine ay›racak olur-
sak amaç yine gerçekleflir.

Baylar! Zannolunmas›n ki, Ankara’y› baflkent yapmakla biz
‹stanbul’u siyaset, yönetim, iktisat bak›mlar›ndan terk ediyoruz,
ihmal ediyoruz; hay›r baylar!... Biz ‹stanbul’un idari gelece¤ini,
ekonomik gelece¤ini herhalde sa¤layaca¤›z... ‹stanbul’un do¤u-
sunda Ere¤li bölgesi, Bolu ormanlar›, birçok körfezler gibi bizi
sanata ça¤›ran bir bölge bulundukça; bat›s›nda da Edirne ve Ça-
talca gibi bir tar›m bölgesi bulundukça, ‹stanbul’un ekonomisi,
serveti, refah› güvence alt›ndad›r baylar!...

‹stanbul, çok milletli Osmanl› devletinin merkeziydi, Ankara
ulusal bir devletin, hür bir devletin baflkenti olmak bak›m›ndan
ayr›ca anlam tafl›r. Biz Ankara’da yeni devletimizi, yeni hüküme-
timizi, yeni teflkilat›m›z› kuraca¤›z. Ankara baflkent olunca elbet-
te de¤iflecektir. Ankara’da gerek idare, gerek flehircilik aç›s›ndan
her türlü ihtiyac›m›z›n sa¤lanmas› dile¤iyle yasa tasar›s›n›n he-
men kabul edilmesini istirham ederim.”

Tunal› Hilmi Bey (Zonguldak): “...Arkadafl›m›z Zeki Bey i¤bi-
rar ve ihmal noktalar›na dokunmak istedi, i¤birardan da
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bahsetmeyece¤im, ihmalden de bahsetmeyece¤im. Yaln›z ‹s-
tanbul bundan böyle ne olacakt›r? Arkadafllar! Halifelik, halife-
lik merkezi, ‹stanbul halifelik merkezi olmakla da bütün ‹slam
dünyas›n›n merkezi olmakla da ‹slam dünyas› kadar büyümüfl-
tür... O halde arkadafllar! Zeki Bey kardeflimizin kayg›s› hepten
yersizdir. Çünkü ‹stanbul bundan böyle büyük, daha kapsaml›
bir ‹stanbul olmufltur... Yaln›z Ankaral›lardan bekleyece¤imiz...
‹stanbul’un yar›n› ve gelece¤iyle ilgilenmeleridir (müzakere kâfi
sesleri).”

Besim Atalay Bey (Aksaray): “Arkadafllar! Ankara, ulusal da-
vam›za haleler dokuyan nurlu, parlak bir çevredir. Bu zafer y›ld›-
z› Ankara’n›n nurlu ve parlak gönüllerinde do¤mufltur (Hande-
ler). Bu milliyet a¤ac› Ankara’n›n pak ve temiz a¤ac›ndan do¤-
mufltur. Buradan do¤an y›ld›z, ›fl›nlar›n› buradan saçacakt›r...
Buradan do¤an a¤aç burada büyüyecek ve meyvesini verecektir.
Daha köklerini salmadan buradan kald›r›l›p baflka yere dikmek
do¤ru de¤ildir. Arkadafllar! Ankara kelimesinin Türk dünyas›nda
ne büyük umutlar do¤urdu¤unu bilmelisiniz. Ah ne fayda ki, bu-
ras› baflkent yap›ld›¤› gün, eski Ansil (Ankara) ad› da Türkçe bir
kelimeyle de¤ifltirilmifl olsayd›.

Ankara bundan flu kadar yüzy›l önce hâlâ kökleri yaflayan dü-
flünce ak›mlar› yaratm›flt›r. Esnaf aras›nda bugün bile Ahilik ör-
gütü vard›r. Bugüne kadar yaflayan düflünce ak›mlar›n›n befli¤i
olan Ankara, bugünden sonra da kalpleri birbirine ba¤layan dü-
flünce ak›mlar›n›n befli¤i olacakt›r. Biz bu befli¤i elimizle ›rgala-
yaca¤›z. Ve onun büyüdü¤ünü, yükseldi¤ini, egemen oldu¤unu
görece¤iz. Arkadafllar (inflallah sesleri).

Dikkat ediniz! Göreceksiniz ki, yeryüzünde iki türlü payitaht
vard›r. Bir sömürge payitahtlar›, bir de kendi ülkesinin payitaht-
lar› (baflkentleri) vard›r. Sömürge baflkentleri, çok kez ülkenin bir
ucunda yap›l›r. Kongo gibi, Calcutta gibi, Hindiçini baflkentleri
gibi arkadafllar! Bunun zarar›n› ‹ngilizler biraz kavrayarak bafl-
kenti Delhi’ye kayd›rm›fllard›r. Ama herhalde sömürge payitaht-
lar› ülkenin bir ucundad›r. fiimdiye kadar Türkiye’yi ve bu mem-
leketi yöneten sorumsuz eller, zevk ve sofas›na dalan kafalar, ül-
keyi bir ucundan di¤er ucuna kadar, yani Basra’dan Erzurum’a
kadar yönetmek istediler. Memleketin merkezi, memleketin kal-
bi her türlü hastal›klara, felaketlere aç›k iken, memleketin öbür
ucunda al›nmak istenen önlemler boflunad›r.

Arkadafllar! Sonra bugünkü ‹stanbul’un, (Damat) Feritleri ve
arkadafllar›n› yetifltiren zihniyeti, k›smen devam ettikçe bizim
oraya gitmemizde san›r›m sak›ncalar vard›r. fiu halde buras› ta-
mamen dezenfekte edilmedikçe oraya gitmek hazin ve ihtiyats›z-
l›k olur arkadafllar! Ve biz burada tozlar içerisinde yaflar›z...”

Hamdullah Suphi Bey (‹stanbul): “Memleketin çocu¤u olan
bu gibiler her yerinde yetiflmifltir. Yani kötü adam memleketin
her taraf›nda yetiflir. Konya’da da yetiflir, Yozgat’ta da yetiflir,
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k›saca her yerde yetiflir. Binaenaleyh bu, ‹stanbul tahsis edilerek
söylenemez.”

Besim Atalay (devamla): “...Benim hiçbir vakit ‹stanbul’a haka-
ret etmek hat›r›ma gelmemifltir. Ben dervifl yarad›l›fll› bir adam›m.
Kimseye hakaret etmek elimden gelmez... Neyse biz burada tozlar
içinde yaflar›z, buran›n tozu pudradan daha güzel gelir (alk›fllar)...”

Baflkan (Ali Fuat Pafla): “Efendim, görüflmelerin yeterli oldu-
¤u yolunda önergeler ald›m. Önce görüflmelerin yeterli oldu¤u-
nu oyunuza sunay›m (kabul sesleri). Görüflmeleri yeterli bulan-
lar lütfen el kald›rs›n. Kabul edilmifltir.

fiimdi efendim, Anayasa Komisyonu mazbatas›n› oyunuza
sunuyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kald›rs›n. Büyük ço¤un-
lukla kabul edilmifltir, efendim (oybirli¤iyle sesleri).

Efendim, kalkmayan el vard›r. Oybirli¤iyle diyemem, gör-
düm, büyük ço¤unlukla kabul edilmifltir...”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki görüflmeler bu kararla so-
na erer. Ankara’n›n baflkent olmas›na karfl› bir tek kifli konuflur.
Öteki konuflmac›lar›n hepsi Ankara’n›n baflkent yap›lmas›ndan
yanad›rlar. En uzun ve en iyi savunmay› da Gelibolu Milletvekili
Celâl Nuri Bey yapar. Sonunda büyük ço¤unlukla Ankara’n›n
baflkent olmas› kabul edilir. 

Böylece Ankara, Türkiye’nin resmen baflkenti olur.  Meclis ka-
rar›, yeni baflkent Ankara’da büyük sevinç gösterileriyle kutlan-
m›flt›r. fiehir bayraklarla donat›l›r ve gece fener alaylar› düzenle-
nir. Ankara’n›n baflkent oluflu onuruna, 15 Ekim “Ankara Günü”
ad›yla resmi bayram günü ilan edilir.13 Ankara’da bir çarfl›
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TÜRK‹YE DEVLET‹’N‹N
BAfiKENT‹ ANKARA’NIN
GENEL DURUMU

Ankara, Türkiye Devleti’nin baflkenti olarak kabul edildi¤i
günlerde, flehir olarak hala 1917 yang›n›n “kara is”lerini sileme-
mifl, tipik bir Anadolu flehridir. Yerleflim olarak “Hisar” merkezli,
“Hisar alt›”,  “‹stasyon”, “Debba¤hane (bendderesi), “Taflhan”,
“Tahtakale”, “Samanpazar›”, “Koyunpazar›”, “Mevlevihane”, “Ka-
yabafl›”, “Atpazar›”, “‹maret”, “Taceddin”, “Hamamönü”, “Karao¤-
lan”, “Ekinpazar›”, “Hac›bayram”, “Hac›do¤an”, “K›z›lbey”, “Bos-
tanc›lar”, “Hac›murat” gibi isimlerle an›lan semtler, bu semtler
bulunan mahallelerden teflekkül etmifl ve flehir merkezine biraz
mesafeli “ba¤”lardan meydana gelmektedir.14

fiEHR‹N GENEL DURUMU

1924 y›l›na ait Ankara flehir
haritas› (A.Yüksel)
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1.Ahitu¤ra Mahallesi

2.Ahiyakup Mahallesi

3.Akflemseddin Mahallesi

4.Baklac› Mahallesi

5.Balayan (Balaban) Mahallesi

6.Bayezid Mahallesi

7.Boflnak Mahallesi

8.Boyac›ali Mahallesi

9.Börekçiler Mahallesi

10.Buryac› Mahallesi

11.Çeflme Mahallesi

12.Dellalkaraca Mahallesi

13.Direkli Mahallesi

14.Erzurum Mahallesi

15.Gaddani (Kaddani) Mahallesi

16.Kureyfl Mahallesi

17.Hac›arap Mahallesi

18.Hac›ayvaz Mahallesi

19.Hac›bayram Mahallesi

20.Hac›do¤an Mahallesi

21.Hac›halil Mahallesi

22.Hac›murat Mahallesi

23.Hac›musa Mahallesi

24.Hac›sahab Mahallesi

25.Hac›seyyid Mahallesi

26.Hac›tepe Mahallesi

27.Hallacmahmud Mahallesi 

28.Hamidiye Mahallesi

29.Hatuniye Mahallesi

30.Helvayi Mahallesi

31.Hocahindi Gayrimüslim (Müslüman
olmayan) Mahallesi

32.Hocahindi Müslim (Müslüman)
Mahallesi

33.Hocapafla Mahallesi

34.‹¤necibelk›s Mahallesi

35.‹mamyusuf Mahallesi

36.‹maret Mahallesi

37.Kavakl› Mahallesi

38.Kavurali Mahallesi

39.Kayabafl› Mahallesi

40.Keneki Mahallesi

41.K›z›lbey Mahallesi

42.Kicik Mahallesi

43.Koyunpazar› Mahallesi

44.Kuldervifl Mahallesi

45.Leblebici Mahallesi

46.Mevcut Mahallesi

47.Mollabüyük Mahallesi

48.Mukkadem Mahallesi

49.Osmaniye Mahallesi

50.Öksüzce Mahallesi

51.Rüstemnaal Mahallesi

52.Sabuni Mahallesi

53.Saraçsinan Mahallesi

54.fieyh ‹zzeddin Mahallesi

55.fiükriye Mahallesi

56.Taceddin Mahallesi

57.Tahtakale Mahallesi

58.Tülüce Mahallesi

59.Ürküb Mahallesi

60.Valtariye Müslim (Müslüman)
Mahallesi

61.Valtariye Rum Mahallesi

62.Yakupharrat Mahallesi

63.Yenice Mahallesi

64.Yusufhabbaz Mahallesi

65.Yenegibey (Ye¤enbey) Mahallesi 

66.Debba¤hane Mahallesi

67.Mururi Mahallesi

68.Bostaniye Mahallesi

1830-1875 y›llar› aras›nda Ankara’da seksenyedi mahalle var-
d›r ve yaklafl›k nüfus yirmiüçbin civar›ndad›r.15

1924 y›l›nda Milli Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan bast›r›lan
“Ankara fiehri Haritas›”n›16 esas alarak hareket edersek, 1924 y›-
l›nda Ankara’da bulunan mahalleler flunlard›r: 
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Bu mahalleler aras›nda Ankara Kalesi içinde bulunan mahal-
leler yoktur. 

“Hisaralt›”, “Bedesten”, “Uzunçarfl›” ve “D›flhisar›”n bat› taraf›
1917 y›l›nda ç›kan yang›nda tamamen yanm›fl olup, “harik ma-
halli” (yang›n yeri) olarak an›l›r.

Ankara Demiryollar›, Tren ‹stasyonundan flehir merkezine ‹s-
tasyon Caddesi ile ulafl›l›r.

Ankara Tren ‹stasyonu:

‹stasyon, iki ayr› binadan meydana gelmekte; bilet gifleleri,
bekleme salonu ve memurlar›n çal›flt›¤› gar binas›. Gar binas›-
n›n solunda ve yüz metre kadar mesafede bulunan “Direksiyon”
binas›. Bu binan›n solunda biraz ileride “Makine Dairesi” bulu-
nur.  Yine gar binas›n›n sa¤›nda “otel” binas› vard›r. Ayr›ca de-
miryolunun solunda s›ra halinde bitiflik nizam yap›lm›fl tüccar
depolar› bulunur.

1920’li y›llarda 
Ankara tren istasyonu
(A.Yüksel)

1920’li y›llarda Ankara
‹stasyon caddesi
(BELKO)
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‹stasyon Caddesi:

Bu flose yolun iki taraf› a¤açland›r›lm›fl ve flehir merkezine
ulafl›m yayl› at arabalar› ile yap›l›r. “‹ncesu deresi” üzerinden ge-
çen bu caddenin etraf› iskâna aç›lmam›fl, sa¤ ve sol taraf› yer yer
batakl›k, bahçe ve tarlalar bulunmaktad›r. ‹lk kavflaktan sola “‹z-
mit-Ankara caddesi” (‹stanbul Caddesi), sa¤da ise “Yozgat Yolu”
bafllar. Bu kavfla¤›n devam›nda sa¤da, inflaat› yeni bafllam›fl
olan meflhur “Ankara Palas”, sol tarafta da yine inflaat› yeni bafl-
lam›fl olan “Halk F›rkas› Mahfeli” (‹kinci Meclis binas›) ve arka-
s›nda “Baruthane” binalar› bulunur.  Caddenin sonunda sa¤da
“Millet Bahçesi”, di¤er ad›yla “Belediye Bahçesi”, sol tarafta ise
“Türkiye Büyük Millet Meclisi” bulunmaktad›r. ‹stasyon caddesi
Taflhan Meydan› ile sona erer.

K›z›lbey vak›f arazisi üzerinde bulunan flehir mezarl›¤›, 1907
y›l›nda vali Reflit Bey taraf›ndan yeniden düzenlenmifl ve bir k›s-
m› park haline getirilerek a¤açland›r›lm›fl olup, daha sonra “yaz-
l›k sinema” ve “tiyatro” binas› yap›lm›flt›r. Milletvekillerinin ve
bürokratlar›n gezinti alan› olmufltur.

Taflhan Meydan› (Hakimiyet-i Milliye Meydan›):

Meydan›n solunda bulunan ve ismini “Taflhan” isimli yap›-
dan alan bu meydan, oldukça genifl olup, toprak zeminlidir.
Meydan›n güneyinden “Mekteb-i Sanayi Caddesi”, do¤usundan
“Karao¤lan Caddesi”, kuzeyinden “Çank›r›kap› Caddesi” bafllar.
Bu meydan Ankaral›lar›n gösteri ve miting alan›, bayram ve kur-
tulufl günlerinin kutland›¤› bir yerdir.

1921 y›l›nda Taflhan (Hakimiyet-i Milliye) Meydan› (S. Tansel)
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Mekteb-i Sanayi Caddesi:

Caddenin solunda köfledeki ilk bina “Hamidiye Mektebi”, di-
¤er ad›yla “Darülmuallimin” (Ö¤retmen okulu) binas› bulunur.
Bu okul ayn› zamanda Maarif Vekaleti (Milli E¤itim Bakanl›¤›)
kullanmaktad›r. Sa¤da Millet bahçesinin biraz ilerisinde “Reji”,
“Tuz Naz›rl›¤›”, “Duyunu Umumiye” isimleri ile bilinen ve Harici-
ye Vekaleti (D›fliflleri Bakanl›¤›)’nin kulland›¤› bina vard›r. Bu
bölge “K›z›lbey Mezarl›¤›” olarak bilinen alan iken, 1907 y›l›nda
Vali Reflit Bey taraf›ndan yeniden düzenlenmifltir. Reji binas›n›n
yan›nda K›z›lbey Camii ve türbesi, karfl›s›nda ise “Sanayi Mekte-
bi” (Sanat Okulu) vard›r.

Bu cadde “K›z›lyokufl”tan, “Sultan Meydan›” (Hergelen Mey-
dan›) n›n bat›s›ndan devamla solda “Katolik Mezarl›¤›” ve “Kili-
se” geçilerek Namazgahtepe yak›n›ndan geçen ve Samanpaza-
r›’n› Demiryolu ‹stasyonu’na ba¤layan ikinci ‹stasyon Cadde-
si’ne ulafl›l›r.

Mekteb-i Sanayi Caddesi’nin sol taraf›nda bulunan mahalle-
ler ise K›z›lbey, Baklac› ve Hac›do¤an Mahalleleridir.

Çank›r›kap› Caddesi:

Taflhan Meydan›’ndan sola döndü¤ümüzde sa¤da bulunan
Taflhan’›n önünden bafllayan bu cadde, ‹¤neli Belk›s mahallesin-
den, Roma Hamam›, Akflemseddin ve Osmaniye mahalleleri ge-
çilerek, Hatip çay› üzerinde bulunan “Taflköprü” den “Sar› K›fl-
la”ya, oradan “Ziraat Mektebi”ne ulafl›l›r. Ziraat Mektebi’ne yak›n
yerde, 1898 y›l›nda y›l›nda yapt›r›lan “Numune Çiftli¤i ve Çoban
Mektebi” vard›r.

“Sar› K›flla”; Çank›r›kap› ile Etlik ba¤lar› aras›ndaki alanda,
Ankara’n›n en eski ve en büyük askeri k›fllas› olan “Sar› K›flla” bu-
lunur. Konya’dan gelen Ali Fuat Pafla komutas›ndaki 20. Kolor-
du burada konaklar. Belgelere göre 20 Aral›k 1804 tarihinde

Mekteb-i Sanayi Caddesi ve
“Darülmuallimin” binas›

(A.Yüksel)
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hizmete giren bu k›flla yang›n geçirir ve 1844 y›l›nda onar›l›r. Bu-
radan Kalaba yolu takip edilince, Kalaba köyüne ulafl›l›r. Köyde
1908 y›l›nda Vali (Ali Münif Bey) Ferit Pafla taraf›ndan yapt›r›lan
“Ziraat Mektebi” vard›r. Atatürk buray› karargah olarak bir müd-
det kullanm›fl, daha sonra Genelkurmay Baflkanl›¤› binas›
olmufltur.

Çank›r› caddesi 
ve Taflhan binas›
(Foto: VEKAM Arflivi)

Hükümet Meydan› ve
Hükümet Kona¤› (A. Yüksel)

Hükümet Meydan›:

Taflhan’›n solunda bulunan sokaktan girince, solda Askeri de-
po ve “K›ztafl›” (Julien Sütunu, Belk›s Sütunu), sa¤da “Hasan Pa-
fla Hamam›” (Eski Hamam) n› geçerek Hükümet Meydan›’na va-
r›r›z. Bu meydan oldukça genifl olup, a¤açland›r›lm›fl, etraf›nda
“Hükümet Kona¤›” (Valilik Binas›), “Postahane ve Telgrafhane”,
“Jandarma Dairesi”, “Polis Müdüriyeti”, “Dahiliye Vekaleti” (‹çiflle-
ri Bakanl›¤›), “Maliye Vekaleti” (Maliye Bakanl›¤›) ve Matbaa bi-
nalar› bulunur. Meydan›n bat› ve kuzey civar›nda ‹¤neci Belk›s ve
Kureyfl mahalleleri vard›r. Ayr›ca meydandan “Hükümet Caddesi”
ile Zincirli Camiinin köflesinden Karao¤lan caddesine ç›k›l›r.
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Hac› Bayram Caddesi:

Caddenin sol köflesinde Kuyulu Camii vard›r. Bu caminin ya-
n›nda meflhur “Kuyulu Kahve” ve “Merkez K›raathanesi” bulunur
ki o dönemin önemli bir buluflma yeridir. Siyasiler, bürokratlar,
yazarlar, gazeteciler ve ifladamlar›n›n s›k u¤rak yeridir. Biraz iler-
de solda “Hapishane-i Umumi” (Hapishane), sa¤da ise “Diyanet
‹flleri Reisli¤i” binas› ve bitifli¤inde “Yusuf Baba” türbesi vard›r.
Bu cadde de tek katl› dükkanlar bulunur. Tülüce Mescidi’nden
sa¤a devam eden bu caddede bulunan dükkanlarda giyim ve he-
diyelik eflya sat›lmaktad›r. fiehrin dini merkezi durumunda olan
Hac› Bayram-› Veli Külliyesi’ne yaklafl›nca sa¤da Ahi Tu¤ra (Ahi
Tura) mahallesi, solda Afganistan Büyükelçilik binas› bulunur.
Cumhuriyet ilan edilmedi¤i halde Afganistan Devleti Ankara’da
resmi büyükelçi bulundurmakta ve Milli Mücadelemizi destekle-
mektedir. Sa¤a sapan sokak ise Ahi Yakup, fieyh ‹zzeddin mahal-
lelerine ve “Bendderesi Mesire” yerine gider.

Hac› Bayram Camii bir avlu içerisine al›nm›fl, avlu girifl kap›-
s›na varmadan sa¤da “Muvakkithane” ve çeflme bulunmaktad›r.
Avlu kap›s›ndan girilince “Ogüst Mabedi içindeki “Akmedrese

Karao¤lan Caddesi:

Taflhan Meydan›’ndan Kale’ye do¤ru tatl› bir meyille ç›kan,
kald›r›m tafllar› döfleli, flehrin en hareketli ve sosyal hayat›n ya-
fland›¤› ana bulvar. Çeflitli ticari dükkanlar›n, hanlar›n, lokanta-
lar›n bulunmas›ndan dolay› da “Karao¤lan Çarfl›s›” da denilir.
Zincirli ve Kuyulu camileri bu cadde üzerindedir. Tatl› meyilin
bitti¤i yer bir kavflak durumunda oldu¤u için buraya “Karao¤lan
Meydan›” da denilir. Bu kavflaktan “Hac› Bayram”, “Bal›kpazar›”
caddeleri bafllar. Karao¤lan caddesinin sa¤›nda Hocapafla ve
Baklac› mahalleleri vard›r.

Karao¤lan Caddesi
(A. Yüksel)
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hücre odalar›”, solda ise Hac› Bayram› Veli Türbesi ve Camii, ya-
n›nda “Pir evi” ve “Zaviye” binas› vard›r. Camiin civar› komple me-
zarl›kt›r.

Hac› Bayram Caddesinin Tülüce Mescidi’nden ayr›lan sokak-
tan devam edilince de Akflemseddin, Kureyfl ve Osmaniye ma-
hallelerine ulafl›l›r.

“Bendderesi Mesire Alan›”; Ankaral›lar›n flehir merkezinde
tek mesire yeri olan bu saha, Hatip Çay›’n›n Ördekli köprüsün-
den bafllay›p, Çank›r› yolu üzerinde bulunan Taflköprü’ye kadar
olan yerdir. Halk›n rahatl›kla gelip piknik ve gezinti yapt›¤› bir
aland›r.

Tabakhane Caddesi ve Bendderesi:

Karao¤lan Meydan›’ndan bafllayan bu cadde, Benddere-
si’nde bulunan Hatip Çay›na do¤ru inen yoldur. Bu yolun sa¤›n-
da Tabakhane Camii ve ‹sfahani Mescidi bulunur. Solda Börek-
çiler mahallesinde a¤açl›k bir alan içinde “Seccade Sultan Me-
zarl›¤›” vard›r. Debba¤hane veya Tabakhane Mahallesinde Sel-
çuklular döneminden itibaren “debba¤”lar (dericiler) atölyeleri-
ni buraya kurduklar› için “Debba¤hane” ve “Tabakhane” isimleri-
ni alm›flt›r. Hatip çay› üzerinde bulunan birinci tafl köprüden ge-
çip sola dönülünce ahflap “Ördekli” köprüsü vard›r. Bu köprüden
geçince “Ördekli Mescidi”ne geliriz. Mescidin arka taraf› fieyh ‹z-
zeddin Mahallesi, biraz ilerisinde ise mesire alan› bulunur.

Hatip çay› üzerindeki ikinci taflköprüden geçince Romal›lar
döneminden kalma “Su bendi” ile karfl›lafl›r›z. Bu bend su tafl-
k›nlar›n› önlemek için yap›lm›flt›r. Bendin arka taraf› ise bahçe-
lerden oluflur. Ayr›ca bu çay kenar›nda dört adet su, bir adet de
buharl› un de¤irmeni vard›r. Bu su bendinden dolay› da “Bend-
deresi” olarak an›lm›flt›r.

Hac› Bayram Caddesi (A. Yüksel)

Bendderesi (A. Yüksel)
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Hisaralt› (Hisarönü, Kaledibi):

Ankara Kalesinin bat› yüzünde bulunan “D›flhisar” ve D›flhi-
sardan Bal›kpazar› Caddesine kadar olan alan. Bu semtte Anka-
ral› zengin Rum, Ermeni ve Yahudileri oturur. Kargir, villa tipi
evleri ve konaklar›, ma¤azalar› ile flehrin modern yeri iken, 1917
y›l›nda ç›kan yang›nda tamamen yanm›flt›r. Buras› “Harik Alan›”
(Yang›n yeri) olarak an›lmaktad›r.

T.B.M.M.’nin ilk üyelerinden fiükrü K›nac›’n›n büyük o¤lu Ha-
z›m K›nac› 1917 y›l› yang›n›n› flöyle anlat›r:

“Ailem Ankara’n›n varl›kl› ailelerinin aras›nda yer al›rd›. Evi-
miz, D›fl Hisar’da idi. Bu yörede genellikle zengin Ermeniler ile
baz› Türkler otururdu. Biz de bu bahtiyar kullar aras›nda yer al›r-
d›k. Hisar’›n Bal›kpazar› taraf›na bakan yamaçlarda katolik Er-
meniler, bu semtin sol taraf›nda da, Bedesten’e kadar olan bö-
lümde de Gregoryan Ermeniler otururdu. Çünkü, katolik Emeni-
lerle Gregoryan Ermeniler birbirlerini hiç sevmez hatta nefret
ederlerdi. Bildi¤im bir fley varsa, o da, Ankara’daki zengin kato-
lik Ermeniler’in, Osmanl› Hükümeti’ne karfl› Ermenilerle iflbirli-
¤i halinde olmalar›yd›… Ankara’da Ermenilerin bir katliam giri-
flimi olmufltu. Ama ne zaman tarihini hat›rlayam›yorum. Yanl›fl
birfley söylemifl olmayay›m. Benim kesin olarak hat›rlayabildik-
lerimin aras›nda 1917’deki “Hisarönü Yang›n›” var. Yang›n s›ra-
s›nda biz de evimizi tafl›yacakt›k. Hatta babam fiakir Bey, yang›-
n›n mahalleye s›çramamas› için evimizi y›kt›rmaya kalkt›. Üç gün
üç gece süren yang›n s›ras›nda Bedesten dahil bütün semt kül
oldu. Bunu anlatmaktaki maksad›m, Ermeniler’in bu yang›n›
Türkler’in ç›kartt›¤›n› iddia etmelerinin yalan oldu¤unu ispatla-
mamdan ileri geliyor.”17

Hisaralt› ve Tabakhane
Mahallesi 1917 y›l› yang›n›
öncesi
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Ankara Kalesi:

Yang›n yeri Hisaralt›’ndan “D›flhisar” mahallesine giriyoruz.
Ankara Kalesi, “‹çhisar” (Kale içi) ve “D›flhisar” diye iki k›s›mdan
oluflur. D›flhisar’da 1917 y›l› yang›n›ndan önce bat› yüzünde
Gayrimüslimler oturuyordu. Yang›n sonras› buras› tamamen kül
olmufl, sa¤lam kalan birkaç ev var. Yang›n yerini geçerek Hisar-
kap›dan “‹çkale”ye giriyoruz. ‹çkale tamamen Müslüman nüfu-
sun oturdu¤u mahallelerden meydana geliyor. Hisar içinde “Mi-
safir Fakih” ve “Sultan Alaaddin” mahalleleri var. “Akkale” ise Hi-
sar›n en ihtiflaml› yap›s› ve Ankaran›n sembolü durumunda. Mi-
safir Fakih, Alaaddin ve Devdiran camileri bulunuyor. ‹çkale’den
Alaaddin Camiinin yan›nda bulunan “Zindan kap›”dan D›flhi-
sar’a, buradan Atpazar›’na ve Kayseri caddesine ç›k›l›yor.

Bal›kpazar› Caddesi:

Karao¤lan Meydan›’ndan bafllay›p, Ye¤enbey Camii’nden
Uzunçarfl›’ya ve Kurflunlu Caddesine kadar uzanan büyük bir cad-
dedir. Bu caddenin hemen solunda “fiehremeni” (Belediye) bina-
s›, biraz ilerisinde Tahtakale Hamam›, Tiflis ve Haseki camileri
bulunur. Caddenin solunda yang›n sonras› yap›lm›fl baraka dük-
kanlar vard›r. Bal›kpazar› Caddesi’nin solunda bulunan ve Tahta-
kale Hamam› civar›ndaki çarfl›lardan meydana gelen tek katl›
dükkanlar›n bulundu¤u ticaret merkezidir. Buraya Tahtakale
semtinin yak›n olmas› ayr› bir canl›l›k verir.  “Tahtakale Çarfl›s›”;
Karao¤lan Meydan›ndan sa¤a dönülünce “Tahtakale” çarfl›lar›
bafllar. Dar sokaklardan ve tek katl› dükkanlardan oluflan bu semt
çarfl› pazar ifllevi görür. Aran›lan her fley bu semt, çarfl›lar›nda bu-
lunur. Abidin Pafla’n›n yapt›rd›¤› çeflmesi ve Tahtakale Han› bu
semtte bulunur. Kavaflar, Yemeniciler, Bak›rc›lar, Demirciler, So-
bac›lar, Semerciler ad› ile an›lan meslek çarfl›lar› dar sokaklarda
ticari faaliyetini sürdürür. Semtin devam›nda Hasan Pafla Han›
ve Hac›do¤an Mahallesi, bat›s›nda da Oduncular semti vard›r.
Bu semtte Hallac Mahmud, Tahtakale ve Kavakl› mahalleleri,
Hallac Mahmud Mescidi ve Kavakl› camileri bulunur.

Hisaralt› Mahallesi
1917 y›l› yang›n›
sonras›

Hatip Çay› Vadisi ve
Ankara Kalesi
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Uzun Çarfl› yolu:

Tahtakale çarfl›lar› ile “Mahmudpafla Bedesteni” (Hanlar böl-
gesi) “Uzun çarfl›” diye adland›r›lan, sa¤l› sollu dükkanlardan
meydana gelen bir yolla ba¤lan›yordu. Bu çarfl› 1917 yang›n›nda
tamamen yanm›flt›r. Sadece D›flhisar ile Bedesten aras›nda bulu-
nan “Bank-› Osmani” (Osmanl› Bankas›) ve birkaç küçük han sa¤-
lam kalm›flt›r. Bu semtte eski “sof” dokuma tezgahlar› bulundu¤u
için daha sonra “Ç›kr›kç›lar Yokuflu” olarak adland›r›lacakt›r.
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Bal›kpazar› Caddesi 
(A. Yüksel)

Uzun Çarfl› (E. Temur)
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Hasan Pafla Han› ve Ermeni Mahallesi:

Tahtakale semti, güneyde Hasan Pafla Han› (Sulu Han) ile
Ermeni mahallesine ba¤lan›yor ve han›n yan›nda ‹badullah Ca-
mii bulunuyordu. Hac›do¤an Mahallesinde bulunan dar sokak-
larda bulunan evlerde Ermeni Türk vatandafllar› oturuyordu.
Milli Mücadele y›llar›nda d›fl tahriklerle flehirde asi duruma gel-
mifller, flehirde bulunan Ermeni nüfusun ço¤unlu¤u, flehirden
göç etmifllerdi. Bu göçten sonra Müslüman nüfus yerleflmifl ve
Ermeni vatandafl az kalm›flt›r. Bu semtin do¤usunda bulunan ve
K›z›lbey Mahallesi ile komflu olan “Voltariye Rum” Mahallesi
vard›r. Ayr›ca birde “Polis karakolu” bulunmaktad›r. Kaz›m M›h-
ç›o¤lu o günleri flöyle anlat›r: 

“1919 y›l› Kurban Bayram› arefesinde Ankara’da Ermeniler’in
toplu katliam giriflimini ben de biliyorum. Bizim mahallemiz Ya-
hudi Mahallesinin yan›nda bulundu¤undan, çevremizde Ermeni
yoktu. Ancak, Yahudi komflular›m›zdan Ermeni çetelerinin ken-
dilerine yard›mda bulunmayan yüzlerce Ermeni’yi öldürdükleri-
ni söylerlerdi. Çetelerin Ankara d›fl›nda yakalad›klar› Türk köylü-
lerini de kestiklerini, mallar›na el koyduklar›n›, soygun yapt›kla-
r›n› anlat›rlard›. Bize, mümkün oldu¤unca bilhassa geceleri d›-
flar›ya ç›kmamam›z› tenbih ederler, kap›lar›m›z› s›k› s›k› ve takvi-
yeli olarak kilitlememizi söylerlerdi. Yahudiler de Ermeni çetele-
rinden korkuyor olmal›lar ki, bize böyle tenbihatta bulunurlard›.

Bir gün bir haber geldi. Ermeniler, Kurban Bayram› namaz›n-
da Ankara’daki Türkler’i katledeceklermifl. Bir tesadüf eseri katli-
am giriflimi haber al›nm›fl. Biz o y›l Bayram namaz›na gitmedik.
Daha do¤rusu babam izin vermedi, izin vermeme sebebini de,
camilerin temellerine Ermeniler’in dinamit lokumu yerlefltirme-
leri haberinin gelmesinden kaynaklan›yordu. Bayramlaflmaya
gitti¤imiz akrabalar›m›z, komflular›m›z da, 1919 y›l› Kurban Bay-
ram› namaz›na gitmemifller. Bu bizim adetlerimizin d›fl›nda bir
olay idi. Hele Bayram namaz›na gitmemek hem çok günah say›-
l›r hem de gitmeyenler ay›plan›rd›. Sonradan babamdan ö¤ren-
di¤ime göre, Sulunun (Sulu han) Sokak’taki Aliflan Bey’in kona-
¤›n›n bodrumunda Ermeniler’e ait silahlar bulunmufl.”18

Bal›kpazar› Caddesi 
(BELKO)

Bal›kpazar› Caddesi 
(A. Yüksel)

Bal›kpazar› Caddesi
(BELKO)

Ermeni Mahallesi
(Hac›do¤an Mahallesi)
(A. Yüksel)
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Sultan Meydan› (Hergelen Meydan›):

Hac› Do¤an Mahallesi’nden güneye do¤ru giden “Namazgah
yolu” üzerinde Hatuniye Mahallesi vard›r. Bu mahallede Sultan
Meydan›na bakan tarafta y›k›k “Enebey Hamam›”, yan›nda “Ha-
tuniye Mescidi” ve yine harabe olmufl “Kara Medrese” (Melike
Hatun Medresesi), Melike Hatun mezar› bulunmaktad›r. Namaz-
gah yolu takip edilince “Yenice” Mahallesine buradanda “Na-
mazgahtepe’ye ulafl›l›r. Sultan Meydan› oldukça genifl ve düzlük
bir sahad›r. Bu saha bir taraftan “Kilise”ye ve Katolik Mezarl›-
¤›’yla, bir taraftan “Karya¤d› Türbesi” ile K›z›lbey Mahallesiyle
çevrilidir.

“Ka¤n›pazar›”; Hatuniye Mahallesi ile ‹kinci ‹stasyon caddesi
aras›nda, bir taraftan Öksüzce, bir taraftanda Leblebici Mahalle-
si ile çevrilidir. Ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere imal edilen ve ‹s-
tiklal savafl›n›n sembolü olan “ka¤n›”lar›n sat›fl›n›n yap›ld›¤› Pa-
zar yeridir. Burada Ka¤n›pazar› (Gani A¤a) Camii ve Medresesi
bulunmaktad›r. Bu yap›lar›n etraf› meydan durumundad›r. Bura-
dan ‹kinci ‹stasyon caddesine ç›k›larak Numune Hastahanesine
ulafl›l›r.
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Namazgahtepe:

Namazgahtepe, yüzy›llard›r Ankaral›lar›n “ermeydan›”, “bay-
ram yeri”, “Namazgah taht›”, “dua tepesi”, “gurbet yolu bekleme
noktas›”, “seyirlik yeri”, “mezarl›k”, “flehitlik” ve “flifa yeri” olarak
an›lm›fl tarihi bir mekand›r. Bu tepenin sa¤›nda “Gureba Hasta-
nesi” ve “Ameliyathane”, “Numune Hastahanesi” ve otel bulunur.

Müslüman Türklerde geleneksel bir yap› olan “namazgah” ya-
ni “aç›k hava camii” görevini görür. Bu tarihlerde bu alan ‹stiklal
savafl›nda yaralanan ve tedavi için Numune, Gureba hastanele-
rine getirilen askerlerden vefat edenlerin defnedildi¤i bir “aske-
ri flehitlik” alan›d›r.

Hergelen Meydan› 
(A. Yüksel)

Hergelen Meydan› ve
Hatuniye Mahallesi
(VEKAM)

Sultan Hergelen Meydan›
(BELKO
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Namazgahtepe’den güneye do¤ru giden yol takip edilince
“Tafl Mektep” ve “Mekteb-i Sultani” olarak an›lan ve “Milli Müda-
faa Vekaleti” (Milli Savunma Bakanl›¤›) taraf›ndan kullan›lan bi-
naya ulafl›l›r. Bu binan›n devam›nda trenyolu bulunur.

“Develik”; Tafl Mektep ile “Elmada¤ Meydan›” aras›nda bulu-
nan bofl saha. fiehre gelen kervanlar›n develeri burada konakla-
maktad›r. Günümüzde bu alanda ‹bn-i Sina Hastanesi bulun-
maktad›r.

‹kinci ‹stasyon Caddesi:

Samanpazar› Meydan›n› Demiryolu ‹stasyonuna ba¤layan
yoldur. Bu yol Samanpazar› Meydan›’ndan bafllar, sa¤da Hoca
Hindu (Hacendi) ve Mukaddem, Öksüzce mahallelerinden geçe-
rek, Numune Hastahanesi önünden ‹stasyona ulafl›r. Bu cadde
üzerinde Mukaddem Camii bulunmaktad›r.

Günümüzde Resim ve
Heykel Müzesi’nin

(Türk Oca¤›) bulundu¤u yer
olan Namazgahtepe’de  bir

dua merasimi (BELKO)

Ka¤n›lar ve ‹kinci ‹stasyon
Caddesi (A. Yüksel)
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Kurflunlu Caddesi:

Samanpazar› Meydan›’n›n biraz ilerisinde Kurflunlu Camiin-
den bafllayan ve Bal›kpazar› Caddesine kadar uzanan yoldur. Bu
yolun sol taraf›nda “Hoca Hindu Yahudi Mahallesi” bulunmak-
tad›r. Bu mahallede Ankara’da yaflayan Yahudiler oturmakta
olup, “fiengül Hamam›”n›n yak›n›nda “Havra”lar› vard›r. Yahudi-
ler bu mahallede konaklar yapt›rm›fllar ve flehrin ticaretinde söz
sahibi olmufllard›r. “Hac› Sahab” Mahallesi’nde ise Rum ve Ya-
hudiler komflu durumda olup, Öksüzce Camii (Eskicio¤lu) karfl›-
s›nda “Musevi Mektebi”, Havra ile fiengül Hamam› aras›nda
“Rum Mektebi” bulunmaktad›r. Bu civarda “‹mam Yusuf” ve “Ye-
¤enbey” mahalleleri bulunur.

Kurflunlu Caddesinin sa¤›nda “Koyunpazar›”, Dellal Karaca”,
Kavurali” ve “Boyac› Ali” mahalleleri bulunur. Boyac› Ali Mahal-
lesini geçince cadde üzerinde sa¤da inflaat› devam eden “Gazi
Mustafa Kemal ve Zübeyde Mustafa Kemal Okullar›” inflaat› var-
d›r. Buradan itibaren yang›n alan› bafllar.

Samanpazar› Meydan›:

Ankara’n›n meflhur meydanlar›ndan olup, eski bir pazar yeri-
dir. Bir taraftan “Nakflibendi soka¤›” ile “Koyupazar› caddesi”ne,
bir taraftan “Kurflunlu caddesi” ile Tahtakale’ye, bir taraftan da
ikinci ‹stasyon caddesi ile demiryolu istasyonuna ba¤lan›r. Bir
taraf›nda ise “Nakflibendi Tekkesi”, “Hüseyin Nakflibendi Türbe-
si” ve “Nakflibendi Medresesi” vard›r. Meydan›n di¤er köflesinde
“Halveti Tekkesi” vard›r. Bu meydan flehrin hareketli alanlar›n-
dan birisidir.

Rahmetli M›hc›o¤lu Samanpazar›’n› anlat›rken: “Okulum,
flimdi yerinde Alt›nda¤ Belediye Baflkanl›¤›’n›n cesim,  flekilsiz,
asansörsüz binas›n›n bulundu¤u yerdeki Nakflibendi ‹lkokulu
idi.   Cephesi   Kurflunlu   Camiye (Anafartalar caddesine) bakan
takriben 50 metre cepheli, derinli¤i geriye bugünkü Talatpafla
Bulvar›’na bakan takriben 30 metre ebatl›,  müstakil dikdörtgen
arsa içerisindeydi. Durumuna göre arsan›n ön bat› köflesinde tek
katl›  bir Nakflibendi Tekkesi ve öntaraf cephesinde takriben 15’e
20 ebatl› iki katl› okul binas› ve tekkeyle okul aras›nda çift kanat-
l› ahflap büyük bir kap›, bu kap›n›n bitifli¤inde geniflli¤i takri-
ben….ve yüksekli¤i 3 metre mermer oluklu ve mermer gövdeli,
s›rt› okul binas›na dayal› bir çeflme bulunuyordu...

Sol taraf›nda Hamamönü’ne fazla meyille inen bir yol vard›.
Kurflunlu Camii ve okul aras› saha, Samanpazar› olarak bilinir ve
bu amaçla kullan›l›rd›. Ad› üzerinde hizmet veren meydana An-
kara köylüleri hasat sonu ürünlerini (mahsullerini) arpa, saman,
ot olarak ya düz ka¤n›larda çuval içerisine teptikleri gibi, ya da
don ka¤n›lar› dedi¤imiz etraf› çitle çevrilmifl ve çit aras›na k›l ça-
d›r malzemesi ile örülmüfl bir nevi anbar görünüfllü ka¤n›larla
getirirlerdi. Ka¤n›lar, çö¤ürülür, yani öküzler boyunduruktan

Kurflunlu Camii ve caddesi
(A. Yüksel)
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ç›kar›l›r ve boyunduru¤un ba¤l› oldu¤u ok alt›na bir direk dikile-
rek ka¤n› sabit hale getirilir, öküzler ka¤n› civar›nda önlerine ko-
nulan ot veya saman ile dinlendirilmeye al›n›r ve sahipleri mal-
lar›n› satmak için müflteri (al›c›) beklerlerdi. Meydanda bazen
20-30 kadar ka¤n›ya rastlanabilirdi, köylüler mallar›n› sat›ncaya
kadar bu sahada veya yak›n hanlarda geceler ve geçinirlerdi.”19

“Dibek Meydan›”; Hac› Ayvaz mahallesinde bulunan “mahal-
le meydan›” konumunda bir alan. Yak›n›nda Hac› ‹vaz Mescid’i
bulunmaktad›r. Samanpazar›   Meydan›

(BELKO)

Samanpazar›, Mukaddem
ve Hocahindu Mahalleleri

(M. M›hc›o¤lu)
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Demirciler Caddesi:

Koyunpazar› Caddesi’nden bafllay›p “Mevlevihane Cadde-
si”nde son bulur. Bu cadde daha sonra “Ulucanlar” Caddesi ola-
rak an›lacakt›r.  Caddenin sa¤ taraf›nda “Bayezid”, ve “Hac› Ha-
lil” mahalleleri, sol tarafta ise “Genegi” ve “Yusuf Habbaz” ma-
halleleri vard›r. Bu cadde üzerinde “Ulucanlar Mektebi”; Bayezid,
A¤açayak, ve Genegi mescidleri bulunur. 

Keçeciler Caddesi; Ahi Elvan Camiinden bafllay›p Atpazar›
Meydan›na ç›kan caddedir. Sa¤l› sollu s›ra dükkanlar bulunan
bu caddenin ara sokaklar›nda hanlar bulunur. Ayr›ca “Ahi Arab
Camii” vard›r.

Atpazar› Meydan›:

Kalenin güney kap›s› ve saat kulesinin önündeki düzlük alan.
Bu pazar yeri niteli¤inde olan meydan, Selçuklular döneminden
itibaren at sat›fllar›n›n ve bak›m›n›n yap›ld›¤› yerdir. Daha sonra halk
pazar› durumuna dönüflmüfltür. “Hanlar bölgesi” ve “Bedesten”e

Koyunpazar› Caddesi:

Samanpazar› meydan›ndan “Nakflibendi Soka¤›” üzerinden
Koyunpazar› Caddesi’ne ç›k›l›r. Soka¤›n köflesinde “Abdülhadi
Camii” ve “ilk mekteb” vard›r. Bu cadde bir taraftan “Keçeciler
Caddesi” üzerinden Atpazar›’na, bir taraftan “Hayrathane” ve
“Ekinpazar›”na, bir taraftan “Kaya Küllük”e ve Kurflunlu Cadde-
si’ne, bir taraftan “K›fllak Caddesi” ile “Aslanhane Camii”ne, bir
taraftan da “Demirciler Caddesi”ne ba¤lan›r.  Bu bölge Selçuklu-
lar›n son zamanlar›nda yerleflime aç›lm›fl tarihi bir pazar yeridir.
“Ahi Elvan Camii” Koyunpazar› Meydan›n›n merkezidir. Buradaki
dükkanlar flehrin canl› ticaret yerleridir.

Koyunpazar› Caddesi
(A. Yüksel)
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Ekinpazar› Caddesi:

Atpazar›’n›n do¤uya uzant›s› olan bu cadde, “Kayseri Cadde-
si” ile birleflir. Güneyinde ise “Kesikbafl Türbesi”, “Medrese”, “As-
lanhane Camii”, “Ahi fierafeddin Türbesi, zaviyesi ve haziresi”
bulunur. Kuzeyinde ise “Yediler Kabristan›” ve devam›nda Sel-
çuklu dönemi mezarl›¤› vard›r.

“Hayrathane Caddesi”; Ahi Arab Mahallesi’nde bulunan bu
caddenin çevresinde hanlar bulunur. Keçeciler Caddesi’nden
bafllar ve Ekinpazar›’nda son bulur.

Atpazar›  Hanlar bölgesi
(BELKO)

yak›nl›¤› bu meydana ayr› bir ifllerlik kazand›r›r. Bat› yönünden
Tahtakaleye, do¤u yönüylede “Ekinpazar›”na ba¤lan›r.

Bu meydan›n güneyinde “Çengel Han›”, “Çukur Han”, “Pirinç
Han›”, “Pilavo¤lu Han›”, Yeni Han”, “K›br›s Han›” ve di¤er hanlar
bulunur. Atpazar›’ndaki Çukur Han, Milli Mücadele s›ras›nda “Mil-
li Müzaheret Teflkilat›” (Özel Süvari Teflkilat›) karargah› olarak kul-
lan›l›r. Hoca R›fat Efendi ve Vali Vekili Yahya Galip Bey’in emrinde
ve Kuyrukçuzade Ahmet Efendi’nin komutas›nda kurulur. Anka-
ra’n›n kaza ve köylerinde silah› ve at› bulunanlar› bu teflkilatta bir-
lefltirir. Kuyrukçuzade Ahmet Efendi’nin kurdu¤u bu teflkilat sivil-
lerden olufltu¤undan bu gruba “Süvari Milisleri” denir. Bu teflkila-
t›n gönüllü üyesi 450’ye ulafl›r. Sakarya Savafl› s›ras›nda cepheye
gönderilen bu teflkilattan sadece 30 kadar› geri döner.20 “Kaba Kül-
lük Meydan›”; Koyunpazar› Mahallesinde bulunan Ahi Elvan Cami-
inin arkas›nda bulunan alan. Bu alan Atpazar›’nda bulunan hanla-
ra gelen kervanlar›n konaklad›¤› meydand›r. Safran, Çengel ve Pi-
rinç Han› aras›nda, Kavaflar Soka¤›n›n üst k›sm›ndad›r.

Atpazar› Meydan›
(A. Yüksel)
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Mevlevihane Caddesi:

Cenabi Ahmed Pafla Camii (Yeni Cami)’nin kuzeyinde bulu-
nan Mevlevihane’den bafllar ve Demirciler Caddesi ile birleflir.
Bu cadde üzerinde “Gicik” ve “Ürkübi” mescidleri bulunur. Yeni
Cami avlusu içerisinde “Melevi haziresi”, “Cenabi Ahmed Pafla”
ve “Azimi” türbeleri vard›r. Mevlevihane binas›n›n önü meydan-
l›k olup, “Kayseri Caddesi” bafllang›c›nca “Seyfiyye (Zaif) Medre-
sesi” vard›r.

Mevlevi Caddesi civar›nda “Çeflme”, “Sabuni” ve “Kaddani”
mahalleleri bulunur.

Kayseri Caddesi:

Mevlevihane Meydan›’ndan bafllar ve Ekinpazar› Caddesiyle
birleflir. fiehri K›rflehir ve Kayseri yönüne ba¤layan bu cadde di-
¤er yöndende Olukçu Caddesi ile birleflir. Bu caddenin devam›n-
da, tatl› bir meyilin bafllang›c›nda ve bir kaya üzerine yap›lan
”Saraç Sinan Mescidi” önünden “Müneccim Yokuflu Caddesi”
bafllar. Kayseri Caddesinin sa¤›nda “Çeflme”, “Direkli”, “Kayaba-
fl›” ve “Mollabüyük” mahalleleri vard›r. Bu mahalleler “sofcu”la-
r›n oturdu¤u bir semt olup, “Avanc›klar” semti olarak da an›lm›fl-
t›r. Bu mahallelerde “Kayabafl›”, “Mollabüyük”, “Direkli” ve “Çefl-
me” camileri ile “Kad›lar Kabristan›” vard›r.

“Müneccimyokuflu Caddesi”; Saraç Sinan Camiinden bafllar
ve Aslanhane Camii’nde son bulur. Bu cadde civar›nda “‹kiflere-
feli” ve “Mevcud” mahalleleri vard›r. Bu mahallelerde “‹kiflerefe-
li Camii”, “Tiritzade Tekkesi” ve “Ebu ‹shak Zaviyesi” vard›r.

“Olukçu Caddesi”; Mevlevihane Meydan›’ndan bafllar ve
“Boflnak” Mahallesi üzerinden “flehir mezarl›¤›” (Bu mezarl›k ye-
rinde Ulucanlar Cezaevi ve Ankara Hastanesi vard›r) yan›ndan
flehir d›fl›na, “Demirlibahçe”ye ulafl›r. Büyük ve yekpare olu¤u
olan “Baraka Çeflmesi”nden ismini alm›flt›r. Caddenin solunda
“fiükriye” ve “Çeflme” Mahallesi vard›r. 

Mevlevihane ve
Cenabi Ahmet Pafla Türbesi
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Hac› Tepesi (Hacet Tepesi):

“Kuldervifl” Mahallesinin güneyinde bulunan mezarl›¤›n so-
nundaki tepe. Bu tepe zaman içinde “Hacettepesi” ve “Hac›tepe-
si” olarak an›lm›fl, bir taraf›nda “‹maret” ve “Hac› tepesi” mahal-
leleri, bir taraf›nda da “Erzurum” Mahallesi vard›r.

Karacabey Hamam› Meydan›: 

Varna flehidi ve Anadolu Beylerbeyi Karaca Bey’in yapt›rd›¤›
hamam›n önündeki aland›r. Bu meydandan “Samanpazar›” mey-
dan›na, “Hamamarkas›” meydan›na, “Kara Musalla” meydan›na,
“Hac› tepesi”ne ve “Dibek” meydan›na ulaflan yollar vard›r. Mey-
dan›n do¤u taraf›nda mezarl›k ve “Cebeci Çay›r›” vard›r. 

Hamamarkas› Meydan›; Hamamönü meydan› ile “Hac› Mol-
la” meydan› aras›ndaki sahad›r. Bu meydan halen günümüzde
aynen durmaktad›r. 

“Hac› Molla Meydan›”; Yeflil Ahi (Hac› Murad) Camii ve “Ye-
flilhane Medresesi önünde bulunan meydan. Meydan›n köflesin-
de “Mekteb-i ‹dadi” (Lise) ve arkas›nda “Tatbikat Mektebi” bu-
lunmaktad›r. Bu meydan›n civar›nda “Hac› Murat”, “Mururi”, “Sa-
buni” ve “Rüstem Naal” mahalleleri vard›r.

Cebeci Çay›r›’ndan Ankara
Kalesi ve civar› (A. Yüksel)

Hacettepe Semti (BELKO)
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Cebeci Çay›r›:

Hamamönü meydan› ve “Han›mp›nar›” su yolunun güneyin-
de bulunan düzlük alan. Bu alan demiryolu ile s›n›rlan›r. Zaman
içerisinde “Dullar çay›r›”, “Hamid tarlas›” olarak da an›lan bu ge-
nifl saha; spor faaliyetlerinin yap›ld›¤›, panay›rlar›n kuruldu¤u,
e¤lence ve seyyar parklar›n bulundu¤u bir aland›r.

Kara Musalla Meydan›:

“Hac› Musa”, Hac› Seyyid” ve “Buryac›” mahallelerinin birlefl-
ti¤i meydand›r. Bu meydandan bir taraftan Taceddin Camii’ne,
bir taraftan ‹maret (Karaca Bey) Camiine, bir taraftan Elmada¤
meydan›na, bir taraftanda Samanpazar› meydan›na ulafl›l›r.

Elmada¤ Meydan›:

Kara Musalla Meydan›n›n bat› taraf›nda bulunan bu meydan,
“Elmada¤ Çeflmesi”nden ad›n› alm›flt›r. Bu medan›n köflesinde
“Kocabey Medresesi”, bat›s›nda Kul Dervifl Mahallesi ve kuzeyin-
de “Buryac›” ve “Mukaddem” mahalleleri vard›r. 

“Taceddin Yolu”; ‹maret Camiinden bafllar ve fiakir A¤a Med-
resesi önünden Taceddin Dergah›’na ulafl›l›r. Ayr›ca Kad›o¤lu
Camii’nden Hamamönüne ve Erzurum Mahallesine ba¤lant›s›
vard›r. Bu civarda “Hac› Seyyid”, “Taceddin” ve ‹maret mahalle-
leri vard›r. Dergah’›n güneyinde ise “‹nas Mektebi” (K›z Lisesi)
bulunur.

Kanl›k veya Kanl› Göl:

Namazgahtepe’nin demiryoluna bakan yamac›ndan ve ‹nce-
su deresi takip edilerek, demiryolu köprüsünden geçilerek, etra-
f› bahçe ve tarlalarla çevrili olan batakl›k alan. Bu alanda su bi-
rikintisi neticesinde bir gölet meydana gelmifl ve gölete yüzmek
için girenlerin bo¤ulmas› dolay›s›ylada “Kanl› göl” olarak an›l-
m›flt›r (S›hh›ye).

Hamamönü Caddesi
(VEKAM)
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Tophane (‹malat-› Harbiye):

“Suvari K›fllas›” olarak yap›lan binalar daha sonra “Tophane”
ad›yla an›lm›fl ve Ankara Demiryolu ‹stasyon binas›n›n güneyin-
de bulunuyor. Cephelerde sarfedilen askeri mühimmat› yerli im-
kanlarla üretiyor. Savafl y›llar›n›n “‹malat-› Harbiyeli”lerinden
yani “Tophaneli”lerinden, Ankara’n›n tan›nm›fl ifladamlar›ndan
Ahmet H›zal, Kurtulufl Savafl› s›ras›nda Tophane’de ustabafl›
olarak çal›fl›r. Ahmet H›zal o günleri flöyle dile getiriyorir:

“Bugün Makina Kimya Kurumu’nun bulundu¤u yerde “‹ma-
lat-› Harbiye” diye ilkel metodlarla çal›flan ve silah, fiflek üreten
bir tesis vard›. “Tophane” ad›ndaki bu yerde, eski toplar, namlu-
su kar›ncalanm›fl tüfekler tamir edilirdi. Fiflekhane’de de, bofl fi-
flekler doldurulur, kullan›lmayan fifleklerin de içi boflalt›larak ye-
niden kullan›l›r hale dönüfltürülürdü. Bunun için, ince kovanla-
r›n kurflunlar› sökülür, a¤açtan yap›lm›fl çivilerle kapsül kovan-
dan ayr›l›rd›. Bu ifller tamamland›ktan sonra, bofl duruma gelen
kovanlar yeniden iflleme tabi tutularak kullan›l›r hale getirilirdi.

Fabrikam›zda, Birinci Cihan Savafl› s›ras›nda Almanya’dan
gelen iki de mütehass›s vard›. Bu iki Alman mütehass›s Umumi
Harpten sonra da, Ankara’da kald›lar. Hakikaten her ikisinin de
yard›mlar› çok büyüktü. ‹simlerini hiçbir zaman unutmam. Biri-
nin ad› Stunberg, di¤erinin ad› da Schatr idi. Bunlar›n d›fl›nda
bir de, Abdurrahman isimli bir kimya mühendisi bulunuyordu.
Abdurrahman Bey, I. Cihan Savafl›’ndan önce Almanya’ya kimya
tahsili için gitmifl. Paras› yetiflmemifl, bu yüzden tahsilini yar›da
b›rakm›fl. Sonradan para biriktirip, tahsiline devam etmifl ve

Tophane 
(A. Müderriso¤lu)
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mektebini bitirir bitirmez memleketine dönmüfl. Dönmüfl de,
kendi kendine “ö¤rendiklerimi kimseye ö¤retmeyece¤im” diye
söz vermifl. Nitekim, Abdurrahman Bey’in gizli bir odas› vard›.
Buraya hiç kimse giremezdi. Kimya Mühendisi olan bu zat, mer-
miyi patlatacak kapsülün ortas›ndaki eczay› yapard›. K›r›kkale o
dönemlerde 5 evlik bofl bir arazi idi. I. Cihan Savafl› s›ras›nda Al-
manlar K›r›kkale’de kovan yap›m›nda kullan›lan pirinç imalatha-
nesi kurdular. Alman mütehass›s Stunberg ile Schatr, bu imalat-
haneyi daimi surette kontrol ederlerdi.

Bu iki mütehass›sa verilen para da, adeta bir servet idi. Her
birinin ayl›k maafl› tam 600 lira idi. Bu iki Alman, Kurtulufl Sava-
fl› s›ras›nda ‹stanbul’daki Zeytinburnu Silah Fabrikas›’ndan sökü-
lüp Ankara’ya getirilen tezgahlar› da, ‹malat-› Harbiye’ye monte
ettiler. Ancak, savafl s›ras›nda ‹malat-› Harbiye’nin üretti¤i mer-
milerle silahlar, ihtiyac› karfl›lamazd›. Buna da bir çare bulundu.
‹stanbul’daki askeri depolardan çal›nan tüfek mermileri, kal›n ka-
laslar içinde Ankara’ya getirilmesi yoluna baflvuruldu. Bunun
için, ‹stanbul’daki milliyetçiler, Ankara ve civar›n›n kereste ihtiya-
c›n› karfl›lamak amac›yla, tonlarca kal›n keresteyi Ankara’ya gön-
dermeye bafllad›lar. Kal›n keresteler ‹stanbul’daki marangozha-
nelerde ikiye ayr›l›p, kerestenin içine bir merminin s›¤aca¤› kadar
delikler aç›l›yordu. Yüzlerce mermi, kal›n kerestelerin içine yer-
lefltirildikten sonra, a¤aç çivilerle ikiye ayr›lm›fl keresteler yeni-
den birlefltiriliyordu. Tabiat›yle, böyle bir hileye baflvurulaca¤›
kimsenin akl›na gelmiyordu. Keresteler ya demiryolu ile ya da,
Samsun’dan Ankara’ya ulafl›yordu. Bu yüzden Kurtulufl Savafl› s›-
ras›nda mavzer mermisinin büyük bir k›sm› bu flekilde temin
edilmiflti. Savafl k›z›fl›nca, bu yolla gelen mermiler de yetiflmedi.
Tüfeklerimizi ne kadar yenilersek yenileyelim, düflman›n silahla-
r›n›n at›fl kudretine eriflmiyordu. Düflmandan sa¤lanan tüfekler
ise, askerler aras›nda kap›fl›l›yordu. Çünkü, onlar›n tüfekleri hem
çok yeni, hem de, at›fl kudreti fazla idi. Bu arada düflmandan ele
geçirilen mermiler de bizim iflimize yaram›yordu. Bunun için, gö-
nüllüler, düflman gerilerine kadar sarkarak cephaneliklerden tü-
fek ve mermi sand›klar› çal›p geri dönerlerdi.”21

Çankaya Atatürk Köflkü:

Gazi Mustafa Kemal Pafla, ‹stasyon’daki “fiimendifer” bina-
s›ndan Çankaya’da bulunan yeni ba¤ evine tafl›n›r. Meclis ile
Çankaya aras›nda ulafl›m› sa¤layan yol toprak olup, gidifl ve ge-
lifl zorla yap›l›r. Özellikle k›fl aylar›nda kar ve çamur deryas›na
dönüflen yolda ilerlemek zordur. Bu yol, S›hhiye’deki demiryolu-
nun bulundu¤u yerde bir tepeyi aflmak zorunda kald›¤›ndan,
ulafl›m demiryolunu keserek yap›l›r. Kanl›k veya Kazl›k (S›hhiye)
ise, batakl›k ve çorak bir arazidir. 

Bahri K›nac›, Cumhurbaflkanl›¤› Köflkü’nün Atatürk’e verilifl
fleklini flöyle anlat›r: “Bugün Çankaya’daki Cumhurbaflkanl›¤›

Tophane Mehter Tak›m›

Çankaya Atatürk Köflkü
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Köflkü’nün bulundu¤u arazi, asl›nda Dikmen, Mühye ve civar›n-
da bulunan köylerin Ankara’da Sal› Pazar›’na getirecekleri malla-
r›n duraklama yeri olarak bilinirdi. Köylüler mallar›n› burada
ay›rd›ktan sonra pazara getirirlerdi.

Bu alan da, bundan 250 y›l önce Edward isimli bir ingiliz tüc-
car› taraf›ndan sat›n al›nm›fl, ingiliz tüccar bu yeri çok be¤endi-
¤inden, buras›n› imar etmifl ve kendisi için de bir köflk yapt›rm›fl.
Adam 8-10 y›l oturduktan sonra ev ve arazi uzun süre elden ele
geçmifl. Son olarak da, Kasapyan isimli bir Ermeni bu araziye ta-
lip olmufl. Belediye de bu alan›, 1914 y›l›nda kendisine satm›fl.
Kasapyan isimli Ermeni, ‹ngilizler Ankara’ya geldikten sonra
yapmad›¤›n› b›rakmad›. Çetelerle iflbirli¤inden tutun da, talan
ifllerinde bafl› çekenler aras›nda yer ald›. Kasapyan, tam anla-
m›yla bir soyguncu ve terörist idi. Sonradan bu Ermeni, Ata-
türk’ün Ankara’ya gelece¤ini haber al›nca, ‹stanbul’a kaçt›. Böy-
lece arazi yeniden Belediye’ye kalm›flt›. Aradan k›sa bir süre geç-
miflti ki, Bulgurluzade Mehmet Bey, araziyi 9 bin liraya Beledi-
ye’den sat›n ald›.”

Günler sonra Gazi Mustafa Kemal Pafla bu köflke gelir ve soh-
bet s›ras›nda, Köflkün bulundu¤u yeri çok be¤endi¤ini söyler. Bu
söz üzerine ertesi gün Belediye Reisi Ali Bey, Bulgurlular›n Meh-
met Beyi bularak durumu kendisine anlat›r.. K›sa bir süre önce
9 bin liraya ald›¤› araziyi Mehmet Bey tekrar ayn› para ile Bele-
diye’ye devreder. Ankara Belediyesi de araziyi Atatürk’e hediye
eder.”22

Abidin Pafla Köflkü

Cebeci çay›r›ndan demiryolu geçilince, karfl› yamaçta Ankara
Valisi Abidin Pafla taraf›ndan yapt›r›lan “Abidin Pafla” köflküne
ulafl›l›r. Bu köflk, “Ankara talimgah›” olarak, daha sonra da “Ce-
beci ‹nzibat Komutanl›k” binas› olarak kullan›l›r. Buradan Yaku-
pabdal Köyüne ve Elmada¤ kar kuyular›na gidilir. 

Öksüzce ve Han›mp›nar› Su Yollar›:

Abidin Pafla taraf›ndan Elmada¤ ve Kayafl vadisinden içme
suyu olarak getirilen su yollar›d›r. fiehir merkezinde bu tarihler-
de otuza yak›n akar çeflme bulunmaktad›r.

fiehrin do¤usunda Hatip çay› vadisi boyunca Mamak, Kara-
a¤aç, Araplar, Üre¤il ve Kayafl köyleri bulunmaktad›r. Tarih bo-
yunca bu vadi Ankara’n›n sebze ve meyve yetifltirilen verimli böl-
gesi olmufltur. Çubuk istikametinde ise Kalaba, Solfas›l, Pamuk-
lar Çiftli¤i, Pursaklar köyleri; ‹stanbul yolu Akköprü taraflar› seb-
ze bahçeleri, Sincan köyüne do¤ru tamamen tarla; Konya yolu
taraf›nda Balgat, Karakusun ve Dikmen köyleri; ‹ncesu vadisinde
Mühye, Karatafl, ‹mrahor köyleri; flehrin güneyinde ve bat›s›nda-
ki yamaçlarda ise meflhur Ankara ba¤lar› (Esat, Seyran, Ayval›,
Etlik, E¤lence ve Keçiören) bulunmaktad›r.

Çankaya Köflkü (A. Yüksel)

Çankaya eski Köflk

Abidinpafla Köflkü (G.G.)
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Ankara’n›n Baflkent ilan edildi¤inde flehrin durumunu, o ta-
rihlerde Ankara’da bulunan yerli ve yabanc›lar›n kaleminden ta-
kip edelim.

Falih R›fk› Atay, milletvekili seçilerek Ankara’ya geldi¤i za-
man, bir ‹stanbullu gözüyle o günlerin Ankara’s›n› flöyle anlat›r:

“Bolu milletvekili seçilmifltim. Mardin Milletvekili Yakup Kad-
ri (Karaosmano¤lu) ile beraber Ankara’da Hamamönü taraflar›n-
da kerpiç bir ev bulduk. Önceki y›llarda Hristiyanlar Ankara’da
bütün iyi geçim ve kazanç kaynaklar› üstüne kurulmufllar, Ka-
le’nin istasyona bakan s›rt›n› konaklar›, otelleri, lokanta ve han-
lar› ile donatm›fllar. Çankaya ve Keçiören semtlerine de asma, ye-
mifl ve gölge a¤ac› dikerek yaz için serince bir köfle edinmifller.
Biz Türkler efendili¤imizle kalm›fl›z, ama onlar çorbac›m›z kesil-
mifller. 

1923’te (A¤ustos bafl›) Ankara’ya geldi¤imiz zaman, ba¤ evle-
ri d›fl›nda, Hristiyan mahallesinden iz yoktu. (1917 y›l›ndaki bü-
yük yang›nda, zengin az›nl›klar›n oturdu¤u bu mahalle tümüyle
yanm›flt›). Trenden inince iki tarafl› bir bataktan, bir mezarl›ktan,
kerpiç ve h›m›fl esnaf barakalar› aras›ndan geçerek tozumas› bir
türlü bitmeyen bir yang›n yerine sapard›k. fiimdi geri bir Anado-
lu kasabas›n›n bile o günkü Ankara kadar ilkel oldu¤unu sanm›-
yorum. Yemek ve yazmak için eve bir masa yapt›rm›flt›k. Dört aya-
¤›ndan hiç biri ötekine eflit de¤ildi. Yakup’la karfl›s›na geçer, bu
masan›n nas›l düz durabilece¤ini düflünürdük. Ankara, ‹stanbul
surlar› d›fl›ndaki bütün Türkiye’nin sembolü idi. Ermeniler ve
Rumlarla birlikte yaflam ve bay›nd›rl›k ad›na ne varsa hepsi

O GÜNLER‹ YAfiAYANLARIN
KALEM‹NDEN ANKARA

Büyük Zafer sonras› Mustafa
Kemal Pafla'y› bekleyen
merasim taburu 
(S. Tansel)
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sökülüp gitmiflti. Bu kenti ve bu ülkeyi temelinden çat›s›na dek
yeniden kuracakt›k.

Gazi Mustafa Kemal, Çankaya’da havuzlu bir küçük köflkte
otururdu. Galiba bir ‹ngiliz yapa¤› tüccar›n›n evi imifl. (En son sa-
hibi bir Türk’tü) Tafl›t araçlar› yaln›z atl› fayton arabalar› oldu¤un-
dan, kentten oraya dek bir hayli sürerdi. Yol denebilecek bir fley
de yoktu... Eski Halkevi’nin bulundu¤u tepe (Namazgah) etekle-
rinden ta Çankaya s›rtlar›na kadar, bozulmufl ba¤larla asma kü-
tükleri ve yabanc›l gül fidanlar› aras›nda sars›la sars›la giderdik.
Çankaya’dan ufuklar boyu bombofl bir bozk›r parças› görünürdü.
Bu kül ve toz y›¤›nlar› içinde bir yeni devlete baflkent yapmay› dü-
flünmek de¤il, onun yüzüne bakmak bile cesaret k›r›c› bir fleydi.

... Sokakta dolaflanlar veya Meclis yan›ndaki aflç› dükkan› ile
Belediye bahçesinde buluflanlar hep ayn› kimseler oldu¤umuz-
dan selamlaflmazd›k bile! “Ah bir tan›nmaz olsak, kalabal›k içine
kar›fl›p kaybolmak tad›na kavuflabilseydik..” diye hasretlenirdik.
Gündüzleri Meclis’ten baflka vakit geçirecek yer yoktu. Akflamlar›
Mustafa Kemal taraf›ndan ça¤›r›lmaya can atard›k… 

... Çarfl› o denli ilkeldi ki, küçük bir masan›n üstünü ayn› çeflit
bardak, kadeh ve tabakla donatamazd›k. fiu bildi¤imiz Beyo¤lu,
Karao¤lan Çarfl›s›’ndan Paris’te bir bulvar gibi görünürdü.

Ankara Belediye Baflkan›:

- Tozdan ne zaman kurtulaca¤›z? sorusuna,

- Bunlar ne biçim adamlar, hem yol isterler, hem toz istemez-
ler... diyordu...

Kale’den Hac› Bayram
Mahallesi ve Debba¤hane

(A. Yüksel)
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Geceleri araba olmad›¤› için, Yakup Kadri ile birlikte Kemal’in
lokantas›ndan ç›k›nca s›k s›k cep fenerlerimizi yakarak, güçlükle
evimize giderdik. Yol uzun, bitmeyecek gibi gelirdi. Hiç unut-
mam, bir akflam erken yatmaya karar verdik. Karao¤lan’› geçtik.
Tam yang›n yerine gelince, bofl ve ›ss›z karanl›k, bizi adeta geriye
do¤ru att›. Döndük,.. 

Tek teselli aras›ra ‹stanbul’a kaçmak. Trenlerde henüz yatakl›
vagon ve lokanta yoktu. Sabahleyin kalkar, ö¤le yeme¤ini Polatl›,
akflam yeme¤ini Eskiflehir istasyonunda yer, geceyi rahats›z kom-
part›manlarda geçirir, ertesi sabah Kocaeli’nin yeflil do¤as›n› ve
körfezin mavi sular›n› görünce, ölmüflten dirilmifle dönerdik.
Tahtakurusu yüzünden ço¤u kez kompart›manlarda uyunmazd›.
Bir gece, aç›k pencerenin yan›nda ayakta kalm›flt›m. Trenin h›z›
ile kendini tutamayan bir baykufl gö¤sümün üstüne çarpt›. Yolda
s›tma olanlar çoktu. Yine de iki gün ‹stanbul’un keyfini sürmek
için bunca zahmeti göze al›rd›k.

‹stanbul’dan yeni gelen bir iki arkadafl, bir aksam üstü Çanka-
ya köflkünün bahçesinde buluflmufltuk. Günefl bat›yordu. ‹çlerin-
den biri:

Tahtakale Çarfl›lar›, 
(A. Müderriso¤lu)
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- “Pafla Hazretleri, gelin de bu grubu ‹stanbul’da bulun”, dedi.

Henüz ‹stanbul’a gitme dönemi gelmedi¤i için Ankara’dan ay-
r›lmayan Mustafa Kemal, davetlisinin yüzüne flöyle bir hüzünle
bakm›flt›.

Cumhuriyetin ilan edilmesine daha iki ay var. Ankara’n›n bafl-
kentli¤ine bile karar vermemifltik, ‹stanbul’a dönmek istemeyen
kaç kifli idi, bilmiyorum. Fakat, hiç olmazsa Eskiflehir’e do¤ru ye-
flil ve sulak yerlere do¤ru gitmek istemeyen hemen hemen yoktu.
Mustafa Kemal:

- “Ankara’n›n kendisi merkez olmufl, düflman onun kap›s›nda
durdurulmufltur,” diyordu.

Yer seçme konusu aç›lsa, Ankara’n›n bir çok rakipleri vard›.
Bat›ya do¤ru Eskiflehir ve Bursa, merkeze do¤ru Konya belli bafl-
l› adaylar aras›nda idi.

Ankara susuzdu. A¤açs›zd›. Kuru ve yabani idi. Fakat, Büyük
Millet Meclisi orada kurulmufl, orda toplanm›fl, bütün savafl ora-
dan yönetilmiflti. Yeni yönetimin uluslararas› edebiyatta ad› “An-
kara Hükümeti” idi.”

Ankara’n›n gerçekten yeryüzünde ender rastlanan güzellikte
gurubu vard›r, Günefl batarken, önce batt›¤› yerin çevresinde,
gökyüzünde yang›n varm›fl gibi, k›rm›z›-sar› renklerin egemen ol-
du¤u bir renk demeti oluflturur. Günefl yan batm›fl bir duruma
gelince, korlaflm›fl yar›m tepsiye dönüflür. Çevresi k›z›llaflm›flt›r
art›k. Sonra, bütün o alev alev yanan renkleri arkas›ndan sürükle-
yerek tepelerin arkas›na çekilir ve gözlerden uzaklafl›r.

Ne var ki, Ankara’n›n güzel bir guruba sahip olmas›, bir bafl-
kentte bulunmas› gerekli özelliklerin en sonunda bile yer alma-
maktayd›. Büyükçe bir kasabadan farks›z olan Ankara’n›n baflkent
olabilmesi için say›s›z eksi¤i vard›…”23

Birinci ‹nönü Zaferi’nden hemen sonra, l Mart 1921’de Anka-
ra Hükümeti ile Afganistan aras›nda antlaflma imzalanm›fl, Afga-
nistan Ankara Hükümeti’ni tan›y›p diplomatik iliflkiler kuran ve
Ankara’da büyükelçilik açan ilk devlettir. ‹lk Afganistan Büyükel-
çisi olarak atanan Ahmet Han, 1921 y›l›nda Ankara’ya gelmifl ve
uzun y›llar Ankara’da kald›ktan sonra ülkesine dönmüfltür. Ah-
met Han, an›lar›nda Kurtulufl Savafl› Ankara’s›n› flöyle anlatmak-
tad›r:

“21 Nisan 1921 günü Ankara’ya ilk geldi¤imde, büyükelçilik
binas› olarak bize ancak Cebeci’de eski ve harap bir evi göster-
mifllerdi. Mustafa Kemal Pafla bu evin balkonuna kendi elleriyle
Afganistan bayra¤›n› çekmifllerdi.

O günlerde Cebeci’de yaln›z Abidin Pafla köflkü ile tek katl›
kerpiç köy evlerinden farks›z olan Boflnak Mahallesi vard›. Geri
kalan arazi tarlalardan ibaretti. Ancak, yolu olmad›¤› için
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büyükelçili¤i daha sonra bu binadan Hac›bayram’da iki katl›, dört
odal› bahçesiz bir eve tafl›d›k. Bizim ç›kt›¤›m›z Cebeci’deki bina-
ya bizden sonra Azerbaycan Elçili¤i, bir süre sonra da Sovyet
Rusya Büyükelçili¤i yerleflti. Çünkü bu bina Ankara’n›n en güzel
binalar›ndan biri say›l›yordu.

Türk Kurtulufl Savafl› s›ras›nda Ankara’da binas›zl›k nedeniyle
çekilen s›k›nt›lar› anlatabilmek için, devlet örgütünün nerelere
s›¤›nm›fl oldu¤unu an›msamak yeterlidir. Milli Savunma, D›fliflle-
ri ve Milli E¤itim Bakanl›klar›n›n d›fl›ndaki tüm bakanl›klar Anka-
ra Valili¤i binas›nda toplanm›flt›. Baflbakanl›k bile bu binadayd›.
Ankara Valili¤i ise bu binan›n alt kat›nda iki odaya s›k›flt›r›lm›flt›.

Ülkenin savafl içinde olmas› nedeniyle örgütü en genifl bir ba-
kanl›k olan Milli Savunma Bakanl›¤›, o günlerde “Tafl Mektep”
ad›yla an›lan erkek lisesi (Ankar› Sultani’si) binas›na yerleflmiflti.
Milli Savunma Bakanl›¤› bu liseye s›¤abilmek için dershaneleri
tahtalarla odalara böldürmüfl, hatta baz› odalarda tahta katlar
yapt›rm›flt›. Koridorlarda da böyle tahta odalar yap›lm›flt›. Okul
ise yatakhanelerin bulundu¤u ahflap binada orta ve lise s›n›flar›
s›k›fl›k olarak e¤itim yap›yordu. Ders saatleri aras›nda lisenin
bahçesi askerlerin ve ö¤rencilerin birbirleriyle kaynaflt›¤› anlam-
l› bir manzara arzediyordu.

Milli E¤itim Bakanl›¤› ise bütün daireleriyle Erkek Ö¤retmen
Okulu’ndayd› (Darülmuallimin Mektebi). Binan›n di¤er bölümle-
rinde o zaman ço¤unlu¤u ailelerini getirtememifl olan milletve-
killeri ortak ve büyük yatakhaneler haline çevrilmifl s›n›flarda otu-
ruyorlard›. Erkek Ö¤retmen Okulu da bu binada ö¤retimine de-
vam ediyordu. Zemin katta ayr› yerlerde Bas›n Genel Müdürlü¤ü
ve Büyük Millet Meclisi bas›m evi çal›fl›yordu. Milli Savunma Ba-
kanl›¤›, Sanat Okuluna (Sanayi Mektebi) tafl›n›nca, boflalan lise
binas›na lise yerleflmifl, Milli E¤itim Bakanl›¤› ise lisenin ahflap
yatakhanesine tafl›nm›flt›r.

Esnaf Çarfl›lar› 
(A. Müderriso¤lu)
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D›fliflleri Bakanl›¤›, Sanayi Mektebi yak›n›ndaki iki katl›, dokuz
odal› Düyunu Umumiye binas›na yerleflmiflti. Düyunu Umumiye
henüz kald›r›lmad›¤› için, ayn› binan›n alt kat›nda çal›flmalar›n›
sürdürüyordu. O zaman bu bina Ankara’n›n güzelce ve say›l› tafl
binalar›ndan biriydi.

Ankara Hastahanesi, Namazgah ile Hacettepe aras›ndaki bir
tepece¤in üstünde tek katl› ve befl on odal› ahflap bir binadan ve
bir de tafl pavyondan ibaretti. Daha sonra barakams› ahflap bir
bölüm daha eklenmiflti. O günlerde bizim büyükelçili¤in baflkati-
bi hastalanarak bu hastahanenin ahflap k›sm›nda yatt›¤› için zi-
yaretine gitmifl ve hastahanenin durumunu görmüfltüm.

Ankara’n›n bafll›ca çarfl›lar›ndan biri olan darac›k Karao¤lan
Caddesi, uzun uzun anlat›lmaya de¤er. Fakat genel olarak diyebi-
liriz ki, kulübemsi barakalar, dükkanlar ve yanlar›nda da tek tük
harap, y›k›k ve renksiz adi kerpiç binalardan ibaretti.

Samanpazar›’nda ise birkaç kömürcü dükkan›yla di¤er ufak,
köhne salafllar vard›. Samanpazar› o zaman efleklerle getirilen sa-
man, odun, kömür ve bunlara benzer fleylerin darac›k bir sat›fl
meydan›yd›. Meydan›n alt taraf›nda eski bir mezarl›k ve viran bu-
lunuyordu.”24

Frans›z gazetecisi Bayan Berthe Georges-Gaulis, 30 Nisan
1921 sabah› Ankara’ya gelir. Ankara’da on gün kalan Madam Ga-
ulis, Kurtulufl Savafl› Ankara’s› ile ilgili izlenimlerini “Milliyetçili-
¤in Kabesi” bafll›¤› alt›nda flöyle anlatmaktad›r:

“Bir sabah birden kendimi küçük, sakin bir garda buldu¤um
zaman çok heyecanland›m, zira gar›n cephesinde bütün Asya’da
tekrar edilen bir kelime yaz›l› idi: “Ankara”. Gar flefinin oturdu¤u
evde flimdi buran›n tek hakimi Mustafa Kemal Pafla oturuyordu.
Kendisi içinde yaflad›¤›m müthifl mücadelenin bafl›ndan hiç ay-
r›lmam›fl; onun anlam›n› ve en ufak ayr›nt›lar›n› kavramak için,
hayat›n› onunla paylaflm›flt›.

Ankara’da bir sokak çeflmesi
(A. Yüksel)
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‹lk bak›flta Ankara iki k›s›mdan ibaret görünüyor: Asl›nda bir
Asya flehri olmakla beraber modernleflmifl kesim, bir de eski An-
kara. “Milliyetçili¤in Kabesi” tafltan birkaç büyük bina toplulu-
¤unda bulunuyor. Tepelerde çad›rlar kurulmufl, genifl boflluklar›
ise sebze ve meyve bahçeleri kaplam›fl. Bunlar da flehir kadar dü-
zenli ve ayd›nl›k.

Yollarda, Asya’dan gelmifl delegelere rastlad›k. Bunlar›n baz›-
lar› güzel ipekli elbiseler giymifller. Afganl›lar ve bunlar içinde
baz›lar›n›n k›yafetleri ise Avrupa biçiminde. Milliyetçi bakanlarla
milletvekillerinin yar› sivil, yar› asker olan k›yafetlerini astragan
bir kalpak tamaml›yor: Bu, Ankara yaflam›na en uygun gelen bir
giyim biçimi.

Gar binas›n›n Mustafa Kemal Pafla’n›n pek hofllanmad›¤› bir
mimarisi var. Büyük yolun tam karfl›s›nda yamaçlar› oldukça dik
ve kaya bir tepenin üzerinde kale görünüyor. Bu, Selçuklulardan
kalma. fiehrin en eski merkezi, bu kalenin içinde imifl ama, ç›kan
bir yang›nda dörtte üçü yanm›fl. (Gerçekte yanan kalenin
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Çankaya Yolu 
(1925, A. Yüksel)
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istasyona bakan surlar›n›n alt›ndaki zenginlerin oturdu¤u Kale
Alt› Mahallesi’dir.)

Anadolu’nun belli bafll› yollar›n›n dü¤ümlendi¤i bu stratejik
merkezdeki yollarda bitmez tükenmez deve kervanlar› hareket ha-
linde. Ayr›ca askeri birlikler, yar› vahfli küçük atlar›na son derece
hakim Türk süvarileri, bir sürü araba, Ankara Hükümeti ile millet-
vekillerini ve yabanc› delegeleri de bunlar›n aras›nda saymak ge-
rek. Sadece Mustafa Kemal Pafla otomobili ile gidip geliyor.

Subay, milletvekili, bakan hepsinde ayn› telafll› yürüyüfl, ayn›
sözler, ayn› ifade var. Yafllar› bile afla¤› yukar› ayn›, otuzla otuz
befl aras› ve hepsinde ayn› tansiyon..

Ankara’daki bu ortam› tam anlam›yla tarif etmek imkans›z.
Burada büyük mücadeleye kendini adam›fl bir dünya, tehlikeli bi-
çimde elektriklenmifl bir hava içinde ç›rp›nmakta. Burada her
günkü savafl, hiç bir yerde olmayacak biçimde sürprizler, vaatler,
imkanlarla dolu. Asya’n›n gürlemesi buraya ses dalgalar› halinde
geliyor ve yak›n gelece¤in muammas› ateflten harflerle yaz›l›yor.

Ankara, Asyal›lar›n isteklerini çeken, birlefltiren bir m›knat›s
gibi. Bütün ipleri elinde tutan Pafla, büyük bir gücü temsil ediyor.
Örgütü, ilk kuruldu¤u gündeki çizgileri koruyor. Bu, ‹slam’a çok
uygun gelen demokratik bir formüldür ve kendisinin bafl›nda bu-
lundu¤u bir oligarfliye dayan›yor. En az›l› düflmanlar› bile bu ko-
nuda ona hak veriyorlar; “Bugün ve nihai zafere kadar ondan vaz-
geçemeyiz; o bizim büyük gücümüzü harekete geçirmifl ve ruhu
olmufltur. Bütün bunlar karfl›s›nda, kiflisel kinlerimizin hiçbir ye-
ri olamaz.”

En kat› insanlar›n bak›fl›n› tatl›laflt›rmak ve uyuflmaz insanla-
r› yumuflatmak için onun ad›n› anmak yetiyor. Ankara’ya özgü
olan alayc› hava, bu büyük, sevimli ve ma¤rur kiflilik karfl›s›nda
da¤›l›p gitmektedir. Tabiat›ndaki ani de¤ifliklikleri ve ani öfkeleri
de herkesçe hofl görülmekte, ad›, sayg› ve korku ile an›lmaktad›r.
O, her fleyi kurtarmaya muktedir ve mecbur bir insan.

‹ngiliz entrikas›na karfl› olan büyük kini belki de, ‹ngilizlerin
onu öldürmek için sonsuz çaba harcamalar›ndan ileri gelmifltir.
Ama, onun hiç kimseden korkusu yok. Sab›r ve inad› çok ileri de-
recede. Bütün Anadolu’ya yay›lm›fl çok mükemmel bir polis örgü-
tü bulunmas›na ra¤men, gün geçmiyor ki Ankara’da bir ‹ngiliz
ajan› keflfedilmesin. Suç üstü yakalanm›fl ‹ngiliz subaylar›n›n,
do¤u illerine sürülünceye kadar flehrin caddelerinde avare dolafl-
t›klar›n› gördüm.

Hükümet beni misafir etmek için, flehrin eski bölümündeki
büyük mahallede bir ev haz›rlatm›fl. Buraya dik bir yoldan ç›k›l›-
yor. fiehrin, do¤u illerine, yani Asya’ya aç›lan büyük kap›s› do¤-
rultusundaki yol, gece gündüz askeri birliklerle dolu. Atlar›n nal-
lar› kald›r›mlar› çekiç gibi dövmekte. Evimin sekiz küçük pencere-
si bu yola bak›yor ve ben askeri hareketin içinde yafl›yorum.
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“Ne kadar çok asker var” diyecek oldum. “Evet, zira bu günler-
de ‹ngiltere bize karfl› seferberlik ilan etmifl. Yak›nda aç›kça bize
sald›racak. Bilinmez, belki siz de onlara kat›l›rs›n›z” diye yan›t
verdiler.

Bu sözlere çok k›zd›m ve karfl›mdakileri savafl hummas›na tu-
tulmufl olmakla suçlad›m. Onlar bana olaylar› ve rakamlar› orta-
ya koyarak yan›t verdiler. Son Yunan sald›r›lar›n›n hepsi, büyük
ölçüde politik oyunlarla desteklenmifl…”25

Semiyon ‹vanoviç Aralov, 1922 y›l› bafl›nda Sovyet Rusya
büyükelçisi olarak Ankara’ya gelir ve Cumhuriyetin ilan›n› izle-
yen günlerde ülkesine döndükten sonra, Türkiye’de bulundu¤u
y›llara iliflkin an›lar›n› “Bir Sovyet Diplomat›n›n Türkiye Hat›ra-
lar›, 1922-1923” ad› alt›nda kitap halinde yay›nlar. Aralov an›-
lar›nda Kurtulufl Savafl› Ankara’s› hakk›ndaki ilk izlenimlerini
flöyle anlat›r:

“29 Ocak 1922 günü Yusuf Kemal Beyi (D›fliflleri Bakan›) res-
mi olarak ziyaret ettim. D›fl görünüflünde gözüme çarpan ilk fley
s›k, de¤irmi siyah bir sakalla, sa¤ elinde iki parma¤›n›n eksikli-
¤i oldu. Kendisi çok nazik ve sevimli bir adamd›. Sözlerimi dik-
katle dinledi. Anlaml› kara gözleri her hareketimi dikkatle izle-
mekteydi.

‹lkin yerleflmemizle ilgili birkaç soru ile yorucu yolculuktan
sonra eflimin sa¤l›¤›n› sordu. Ankara’da konforun eksikli¤inden
yak›nd›.

- Elçili¤iniz kötü, köhne bir binada bulunuyor, dedi. Hofl bir
fley de¤il, ama elden ne gelir? Hele savafl› bir kazanal›m, Anka-
ra’y› yeniden yapaca¤›z. Moskova’daki Türk elçili¤i çok konfor-
ludur.

D›fliflleri Bakanl›¤›n› ziyaretimle Mustafa Kemal Pafla’ya resmi
olarak tan›t›lmam aras›nda geçen k›sa zaman süresi içinde, üs-
tünkörü Ankara’y› dolaflt›m. Ankara, darac›k sokakl›, köhne ahflap
evli, bol minareli bir kent. Yar› harap olmufl surlar›yla eski kale
flehre egemen bir konumda. Kaleden bak›l›nca, kentin genifl bir
manzaras› aç›l›yordu. Kent s›k›fl›k gibi görünüyordu. Ankara’n›n
etraf› tepelerle çevrili idi. Uzaklarda, ayr› ayr› yüksek da¤lar ve
da¤ gruplar› göze çarp›yord›. Mimarl›k bak›m›ndan harikulade
güzel olan kemer art›klar›n›, eski Roma köprülerini ve Roma ‹m-
paratorlar›ndan Agustus zaman›ndan kalma tap›na¤› seyrettim.

Bizim elçilik kentin merkezinde iki araban›n yanyana geçeme-
yece¤i kadar dar bir sokakta, iki katl› küçük ahflap bir evde idi. So-
ka¤›m›z yüksek minareli bir cami ile son buluyordu… 

Ankaral›lar Rus elçilik mensuplar›na büyük yak›nl›k gösteri-
yorlar; yapt›klar› silah, cephane, savafl araç ve gereçleri ile para
yard›mlar›ndan ötürü onlara minnet borçlar›n› ödemek istiyor-
lard›. Ruslar›n yard›m olarak verdikleri Rus alt›nlar› ile baz› aylar
subay ve memur ayl›klar› ödenmifl, baz› sat›n almalarda Rus
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alt›nlar› kullan›lm›flt›. Ankara çarfl›lar›nda Türk paras›n›n yan›s›ra
Rus alt›nlar› da geçerliydi.” 

Aralov, Ankaral›lar›n gösterdikleri yak›n ilgiyi flöyle özetliyordu: 

“Kente her ç›k›fl›mda tüccar, esnaf beni dükkanlar›na, ma¤a-
zalar›na davet ederek, kendileriyle birer bardak çay, ya da bir
fincan kahve içme teklifinde bulunurlard›. Çarfl›da görünmemle
beraber, tüccarlar ellerini gö¤üslerine bast›rarak beni selamlar
ve kendileriyle laf atmak üzere içeri buyur ederlerdi. E¤er çevir-
mensiz (tercümans›z) soka¤a ç›km›fl bulunuyorsam, konuflma-
m›z selamlaflmakla, gülümsemekle ve Türkçe bildi¤im birkaç
sözle kal›rd›.

Sovyet Rusya elçili¤i binas›, Samanpazar› semtinde ve Kur-
flunlu Cami yak›n›nda bulunuyordu. Elçili¤in kap›s› herkese aç›k-
t›. 1 May›s bayram›nda elçili¤imizi 200’den fazla insan ziyaret et-
ti. Elçilik binas›n› içeriden ve d›flar›dan bayraklarla, çiçeklerle
süsledik. Ankara ‹malat-› Harbiye iflçileri ve baflka atelye temsil-
cileri bizi tebrik etmek üzere ziyaretimize geldiler. Düzenlenen
kabul resminde, resmi iflçi temsilcilerinden baflka iflçiler, Sa¤l›k
Bakan› Rüfltü Bey, milletvekilleri, ö¤retmenler, doktorlar, gazete-
ciler, subaylar da vard›. Elçilik binas›, küçüktü. Ama misafirler,
do¤u usulünce seve seve yere oturmufllard›. Küçük fincanlarla
a¤›r a¤›r kahveler içilirken, teklifsiz konuflmalar yap›ld›.”26

CUMHUR‹YET ÖNCES‹
ANKARA’DAK‹ RESM‹ YAPILAR

Mustafa Kemal Pafla’n›n Ankara’ya gelmesi, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin aç›lmas› ve Cumhuriyetin ilan edilmesinden
sonra Ankara’da büyük bir bina ihtiyac› do¤ar. 1917 y›l›nda bü-
yük bir yang›n geçiren flehirde zaten bir konut s›k›nt›s› mevcut
olup, bu yeni geliflmeler karfl›s›nda da flehir merkezindeki mev-
cut yap›lar, misafirleri a¤›rlamak ve yerlefltirmek için yetmez.
Milli Mücadelenin bafllad›¤› y›llarda mevcut resmi yap›lar yeni
“Ankara Hükümeti”nin hizmet binalar› olur. Bu binalar Türk is-
tiklalinin kazan›lmas›nda önemli ifllevleri olur. Bu özelli¤inden
dolay› bu yap›lar hakk›nda bilgi sunmay› faydal› görüyoruz.

Hükümet Kona¤› (Valilik Binas›) 

Bugünkü Hükümet Kona¤›’n›n bulundu¤u yerde bulunan ah-
flap bir ev 1824 y›l›nda kiralanarak, Pafla Saray› ad›yla Sancak
Beyli¤i merkezi olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. 1880’li y›llarda
Vali Abidin Pafla ahflap binan›n yerine bugünkü binay› yapt›r-
m›flt›r. 1291 tarihli Ankara Vilayet Salnamesi’nde “flehir için

‹malat-› Harbiye iflçileri ve
Rus Elçilik görevlileri 

(A. Müderriso¤lu)

Mustafa Kemal Pafla, 
27 Aral›k 1919’da Vilayet

Kona¤› önünde karfl›lan›rken
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hükümet-i seniyyeye mahsus fevkani ve tahtani k›rk oda, zab›t
dairesi, hapishane ve telgrafhane ve belediye dairesinden iba-
rettir.”27 Bugün Vilayet Kona¤› görevini sürdürmektedir.28 Mus-
tafa Kemal Pafla ve arkadafllar› 27 Aral›k 1919 ‘da Ankara’ya ge-
lince önce Hükümet Kona¤›na gelmifller, burada dinlendikten
sonra Ziraat Mektebine geçmifllerdir. Dikdörtgen planl›, iki katl›
kagir binan›n girifl kap›s› binan›n ortas›nda bulunmakta, bina iki
yanda iki kanat olarak geliflmektedir.29

fiimendifer (Direksiyon) Binas›

Osmanl›-Anadolu Demiryollar› fiirketi taraf›ndan Ba¤dat De-
miryollar› yap›m› s›ras›nda infla edilen Haydarpafla-Ankara de-
miryolu hatt›n›n, 1889 y›l›nda ‹zmit’ten bafllayan tren yolu infla-
at› 27 Ekim  1892’de Ankara’ya ulaflmas›yla ‹stasyon binas› ola-
rak kullan›lan ve baz› kay›tlarda Direksiyon Binas› (Yönetim Ye-
ri) olan yap›d›r. Ankara ‹stasyonunu kuran Almanlar bu küçük bi-
nay› demiryolu yöneticileri için yapm›fllard›. Ankara Gar komp-
leksi içindeki yap›, ‹ngilizler Ankara’y› iflgal ettiklerinde Yüzbafl›
Vithall’un karargah› oldu. 27 Aral›k 1919’da Ankara’ya gelen
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadafllar› önce Ziraat Mektebi’nde
kalm›fl, Ziraat Mektebi’nden sonra kent merkezine yak›n olmas›
nedeniyle ‹stasyon Binas› yan›ndaki iki katl› tafl yap› olan Direk-
siyon Binas›’na tafl›nm›flt›r. Mustafa Kemal, ülke tarihine dam-
gas›n› vuracak en yaflamsal kararlar› burada alm›fl, 1922’ye kadar
aral›klarla bu binada kalm›flt›r.30

1920-1922 y›llar› aras›nda al›nan en önemli iç ve d›fl kararla-
ra tan›kl›k etmifl, Kurtulufl Savafl›n›n harekat planlar› burada ha-
z›rlanm›fl, 21 Ekim 1921 tarihinde Frans›zlarla yap›lan anlaflma-
n›n görüflmeleri ve imza töreni burada yap›lm›flt›r. Ulu Önder
Atatürk’ün aziz hat›ras›n› yaflatmak amac›yla TCDD, Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde seçkin bir yeri olan bu binay› yeniden dü-
zenleyerek, 24 Aral›k 1964 tarihinde müze olarak halk›n hizmeti-
ne açm›flt›r. ‹ki katl› olan müze binas›n›n üst kat›nda Atatürk’ün
çal›flma odas›, toplant› salonu ve yatak odas› bulunmaktad›r.

Ankara Tren ‹stasyonu
(A. Yüksel)

Direksiyon Binas› 
(A. Yüksel)
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Kilit kemerli pencere dekorlar› yal›n olup, tek süs ö¤esidir. Girifl
kat›, yanda yer alan yüksek tavanl› merdivenin de yer ald›¤› ikin-
ci kata aç›lmaktad›r. Girifl kat›, Osmanl›-Anadolu Demiryollar›na
ait özgün materyalin korunup sergilendi¤i Demiryollar› Müzesi,
alt kat ise Ata’n›n kabul salonu, çal›flma ve yatak odalar›n›n ay-
n› halleriyle korundu¤u bir “Kurtulufl Savafl›nda Atatürk Konutu-
Müze” olarak ziyarete aç›kt›r.31

Reji, Tuz Naz›rl›¤› (Duyun-u Umumiye)

Tuz Naz›rl›¤› da denilen ve sonradan Düyun-u Umumiye bi-
nas› olan yap›, K›z›lbey Camii ve Türbesi’nin yan›nda, günümüz-
de Merkez Bankas› Binas›’n›n yerinde bulunmaktayd›. Yap› daha
sonra ilk Hariciye Vekaleti binas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Telgrafhane

1925 y›l›na kadar “Telgrafhane ve Postahane” olarak kullan›-
lan bina, Ankara Valilik binas› hemen yan›ndayd›. Kurtulufl Sa-
vafl› y›llar›nda Mustafa Kemal’in ‹stanbul ve Anadolu ile devam-
l› haberleflti¤i bir merkezdi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ç›k›fl›
ile Ankara’da ilk yüksekokul 6 Kas›m 1925 tarihinde, vilayetin ar-
kas›ndaki eski postahane binas›nda “Adliye Hukuk Mektebi”
ad›yla aç›l›r. Mektebin müdürü de Cemil (Bilsel) idi. ‹lk y›l okula
300 ö¤renci al›nm›flt›. Adliye Hukuk Mektebi’nin ilk ö¤rencileri
aras›nda bulunan ‹hsan Köknel an›lar›n› flöyle anlat›r:

“Ankara’daki Adliye Hukuk Mektebi aç›ld›¤›nda, ö¤renciler
aras›nda mebuslar, yüksek rütbeli subaylar, devlet memurlar›,
hariciyeciler, sar›kl› hocalar, ortaokulu henüz bitirmifl çocuklar-
da bulunurdu. Hatta Atatürk, katibi umumisi (Genel Sekreteri)
Miralay (Albay) Tevfik Bey ile Baflyaveri Miralay Rusuhi Bey ve
di¤er yaverleri de bu mektebe gönderirdi. Bizler, ak saçl› ve sa-
kall› kifliler aras›nda çocuk say›l›rd›k.

Mektebin üst kat› okul idaresi, alt kat ise yemekhane idi. 70-
80 ö¤rencinin yemek yiyebilece¤i bu salon, 300 ö¤renciyi

Reji, Tuz Naz›rl›¤› 
(Duyun-u Umumiye) Binas›
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almas›na imkan vermedi¤inden biraz ilerimizde bulunan ‹¤neci
Camii’nin dershane olarak kullan›lmas›na Atatürk emir vermiflti.
Derslerden sonra cami, ibadete aç›k tutulurdu. Bir gün, Katibi
Umumi Tevfîk Bey ile konuflurken, bize dert yand›. Atatürk okula
devam eden personeli hergün karfl›s›na al›r, verilen dersleri mü-
zakere edermifl.

Adliye Hukuk Mektebi’nde Mecelle (‹slam Hukuku) yerine
Bat› Hukuku ö¤retilirdi. Ö¤retim üyeleri aras›nda mektep müdü-
rü Cemil Bilsel, Devletler Umumi Hukuku’na; D›fliflleri Bakanl›¤›
Birinci Hukuk Müflaviri Veli Bey, Medeni Hukuk’a; Baha Kantar,
Ceza Hukuku ve Ceza Mahkemeleri Hukuku’na; Ahmet A¤ao¤lu,
Anayasa Hukuku’na; fiuray› Devlet Reisi (Dan›fltay Baflkan›) Nus-
ret Bey, Devletler Hususi Hukuku’na; fievket Mehmet Ali Bey,
Hukuk Tarihine; Dr. Fahri Ecevit, (Bülent Ecevit’in babas›) Adli
T›b’a; Sabri fiakir Ansay, Hukuk Muhakemeleri Usulü Hukuku’na;
Ticaret bakan› Mustafa fieref Bey, Amme Hukuku’na; Mazhar
Müfit Göknil de Deniz Ticareti Hukuku’na gelirlerdi. Bunlann d›-
fl›nda Hikmet Bayur, fiükrü Saraço¤lu ve fiükrü Kaya da, kadrolu
profesör olmalar›na karfl›n derslere girmezlerdi.

Atatürk, bu okula ayr› bir de¤er verirdi. Çünkü, ülkemizdeki
adliye teflkilat› Mecelle’ye göre yarg›lama ifllemi yapard›. Ata-
türk, ileride uygulayaca¤› adli sistemi yeni yetiflen hakim ve sav-
c›larla yürütmeyi planlam›flt›. Okul daha sonra, ‹ller Bankas›’n›n
arkas›nda yap›lan ve sonradan Diyanet ‹flleri Baskanl›¤›’na dev-
redilen binada ö¤retime bafllad›.”32

Telgrafhane
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Demiryollar› Eski ‹stasyon Binas›

1892 y›l›nda Ankara’ya gelen tren yoluyla birlikte Direksiyon
binas›ndan sonra ‹stasyon binas› yap›lm›flt›r. ‹ki katl› olan yap›-
n›n alt kat› bekleme salonu, gifleler ve bürolardan oluflmaktad›r.
Üst katta müdür lojman› bulunmaktad›r. Eski ‹stasyon binas› ye-
ni binan›n yap›m› için 1937 y›l›nda y›k›lm›flt›r. 

Demiryolu Hangarlar›

Almanlarla 1888 y›l›nda yap›lan sözleflmeyle Haydarpafla-
Ankara demiryolu hatt›n›n yap›m›na bafllanm›fl, 1892 y›l›nda An-
kara’ya demiryolu hatt› gelince, ‹stasyon binalar› ile birlikte
trenlerin bak›m ve tamirleri için hangarlar yap›lm›flt›r. Hangarla-
r›n bir k›sm› y›k›lm›fl, kalanlar Kültür Bakanl›¤›’nca “Ça¤dafl Sa-
natlar Merkezi” yap›lmak üzere onar›lmaktad›r. 

Demiryollar› Eski ‹stasyon
Binas›

Subay adaylar›n›n bir
gösterisi (A. Müderrio¤lu)
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Süvari K›fllas› (‹malat-› Harbiye, Tophane)

Milli Mücadele y›llar›nda ‹stanbul’dan Anadolu’ya silah ve
mühimmat› geçiren gizli örgütün ad›ndan dolay› Ankara’da ku-
rulan tesislerin ad›na verilmifltir. ‹stanbul’un yabanc› devletler
taraf›ndan iflgal edilince ‹stanbul’daki askeri fabrika, ambar ve
depolarda bulunan savafl malzemeleri  bu gizli örgütün sayesin-
de Anadolu’ya tafl›nd›. Bugün Tando¤an Meydan› yak›n›ndaki
Makine Kimya Enstitüsü‘nün bahçesinde bulunan eski “Süvari
K›fllas›” ile eski bir atölye bu silahlar›n yeniden kullan›labilmesi
için bir merkez seçildi. Burada Ankaral›lar hiçbir karfl›l›k bekle-
meden fedakarca çal›flarak,  Stunberg ve Schatr adlar›nda iki Al-
man uzman›n denetiminde derme çatma ifl tezgahlar›nda k›r›k
ve bozuk Osmanl› ordusunun silahlar› ile birlikte Alman, ‹ngiliz
ve Frans›z silah ve mühimmat›n› uydurarak cephedeki Mehmet-
çi¤e gönderip baflar›l› olmas›n› sa¤lam›fllard›r.33

Sar› K›flla

Etlik yolunda bulunan Sar› K›flla, önemli bir garnizon kenti
olan Ankara’da, büyük bir askeri birli¤in konaklad›¤› tarihi k›flla-
d›r. Ali Fuat Cebesoy komutas›ndaki 20. Kolordu bu k›fllada ko-
naklam›flt›r. 20 Aral›k 1804 tarihinde aç›ld›¤› bilinen k›fllan›n yan-
d›¤›, 1844 y›l›nda onar›ld›¤› Hazine-i Evrak’taki belgelerden ö¤re-
nilmektedir. Çank›r›kap› ile Etlik ba¤lar› aras›ndaki alanda bugün
Alt›nda¤ Kaymakaml›¤› ile Atatürk Anadolu Lisesi’nin bulundu-
¤u yerde bulunan Sar› K›flla, 1950’li y›llarda y›kt›r›lm›flt›r. 

Hamid-i Sanayii Mektebi

Okul, 1905 y›l›nda, Ankara Valisi Cevat Bey zaman›nda “Mek-
teb-i Sanayi” ad› alt›nda e¤itime aç›ld›. 1913 y›l›nda okulun ida-
resi Özel ‹dare’ye geçti. Ulus, Bankalar Caddesi’nde bulunan
okul, günümüzde Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak
e¤itim ve ö¤retimini sürdürmektedir. Ankara Sanayi Mektebi’nin
orijinal eski Türkçe kitabesi Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Li-
sesi’nde bulunmaktad›r.34

Ankara 
Sanayii Mektebi
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Dar’ül-muallimin

Ankara’da “Hamidiye Sanayi Mektebi”nin tam olarak ne za-
man aç›ld›¤› bilinmemekle birlikte II. Abdülhamit devrinde ya-
p›lm›fl olabilece¤i düflünülmektedir. Yap›n›n ad›na ilk kez H.
1320 (1902) tarihli Ankara Vilayeti Salnamesi’nde rastlanmakta-
d›r. 1907 y›l›nda ise Ankara Valisi Ferit Pafla taraf›ndan “Darül-
muallimin” (ö¤retmen okulu) olarak hizmete aç›ld›¤› bilinmek-
tedir. Ulus Meydan›’nda bugünkü Ulus ‹flhan›’n›n yerinde bulu-
nan Darülmuallim binas›, kesme ve moloz taflla yap›lm›fl, kare
planl› üç katl›, çat›l› bir yap›yd›. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda An-
kara’da yer bulamayan mebuslar için yatakhane olarak kullan›-
lan yap›, daha sonra Maarif Vekaleti’ne (Milli E¤itim Bakanl›¤›)
tahsis edildi. 1947 y›l›nda ç›kan bir yang›nla harap olana kadar
Maarif Vekaleti olarak kullan›lm›flt›r. Yang›ndan sonra aç›lan mi-
mari proje yar›flmas› sonucunda yerine bugünkü Emek Çarfl› ve
‹fl han› yap›lm›flt›r.35

Ankara Mekteb-i ‹dadisi (Tafl Mektep)

S›rr› Pafla’n›n Ankara Valili¤i s›ras›nda temeli at›lan ve 1887
y›l›nda tamamlanan Mekteb-i ‹dadi-i Mülki, “Tafl Mektep” olarak
da an›l›yordu. II. Abdülhamit döneminde Frans›z okullar› örnek
al›narak, S›rr› Pafla’n›n valili¤i,36 fierif Bey’in Maarif Müdürlü¤ü
zaman›nda aç›lm›flt›r. 1921 y›l›nda Ankara’n›n düflman eline
geçmesi endiflesiyle Ankara Sultanisi Kayseri’ye tafl›nm›flt›r. Tafl
Mektep bugün Yüksek ‹htisas Hastanesi ile Ankara Üniversitesi
T›p Fakültesi Morfoloji binalar› aras›nda bulunan, iki katl›, dik-
dörtgen planl›, kesme tafltan yap›lan bir binayd›. Milli Mücade-
le bafllay›nca mektebin hoca ve talebelerinden bir k›sm› cephe-
ye gitmesi sebebiyle e¤itime ara verilmifltir. Ayr›ca yat›l› k›sm›
idarecileriyle birlikte Kayseri’ye gönderilmifltir. 1920 y›l›nda An-
kara’da bulunan hastanenin de yetersiz kalmas› üzerine Tafl
Mekteb’in üst kat› hastane olarak kullan›lmaya baflland›. Alt ka-
t› Milli Müdafaa Vekaleti’nce kullan›lmaya bafllan›ld›. Mektep,

Dar’ül-muallimin 
(Ö¤retmen Okulu)
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1921 y›l›nda Ulus’ta alt kat› Maarif Vekaleti olarak kullan›lan Da-
rülmuallimin binas›nda tekrar e¤itime aç›ld›. 1924 y›l›nda Tafl
Mektep orta ve lise bölümleriyle Ankara Erkek Lisesi olarak tek-
rar e¤itime aç›ld›. Ancak 1939 y›l›nda okul binas› S›hhiye’de ya-
p›lan yeni binas›na tafl›nm›flt›r. Bu okulun ad› Cumhuriyetimizin
kurucusu aziz Atatürk’ün ad›yla e¤itime devam etmifltir. 

Osmanl›dan Cumhuriyete uzanan bir kültür köprüsü olarak
nitelenen Ankaral›lar›n Tafl Mektebi, Cumhuriyeti infla eden ay-
d›n kadronun bir k›sm›na kucak açm›flt›r.Bina daha sonra y›k›la-
rak, yerine Yüksek ‹htisas Hastanesi yap›lm›flt›r.

Çoban Mektebi ve Numune Tarlas›

1898 y›l›nda “Numune Çiftli¤i ve Çoban Mektebi” olarak aç›-
lan, bugün Kalaba Polis Karakolu olarak kullan›lan bina bir süre
Ziraat Makine ‹htisas Okulu olarak kullan›lm›flt›r.37

Ziraat Mektebi 

Ziraat Mektebi, Ankara’ya 20 dakika mesafede, Çubuk Çay›
önünde, 1908 y›l›nda Vali (Ali Münif Bey) Ferit Pafla taraf›ndan
yapt›r›lan iki okul binas›ndan oluflmaktad›r. Mustafa Kemal Pa-

Tafl Mektep 
(Mektebi Sultani)

Ziraat Mektebi (E. Tamur)
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fla 27 Aral›k 1919 tarihinde Ankara’ya geldikten sonra, k›sa bir
süre Keçiören’de Çubuk Çay›’n›n önündeki bir tepede bulunan
“Ankara Ziraat Mektebi” olan binada kalm›flt›r. Binan›n alt kat›n-
da telgrafhane, flifre odas›, üst katta ise Mustafa Kemal ve arka-
dafllar› kalmaktayd›. Kurtulufl Savafl› s›ralar›nda Genelkurmay
Baflkanl›¤› binas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Gureba Hastanesi

Ankara’da Namazgahtepe’de bulunan tek hastanedir. Kargir
ve iki katl› olan bu yap› y›k›larak yerine yeniden Numune Hasta-
nesi yap›lm›flt›r.

Evkaf ve fieriyye Vekaleti Binas›

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda Evkaf ve fieriyye Vekaleti olarak
kullan›lan yap›, Hac› Bayram Camii’ne giden yol üzerinde bulun-
maktad›r. Bir zamanlar Anafartalar Polis Karakol Binas› olarak kul-
lan›lan bina, günümüzde Ulus Oteli olarak hizmet vermektedir.38

Belediye Dairesi

Tahtakale semtinde ve Bal›kpazar› caddesi üzerinde iki katl›,
ahflap karkas bir yap›d›r. Günümüzde yoktur.

Polis Dairesi

Hükümet Meydan›’nda bulunmakta iken daha sonra meydan
düzenlemesinde y›k›lm›flt›r.

Jandarma Dairesi

Hükümet Meydan›’nda, Hasan Pafla Hamam› yan›nda bulun-
makta iken daha sonra meydan düzenlemesinde y›k›lm›flt›r.

Hapishane Binas›

Hükümet Meydan›’nda Hac›baram caddesi kenar›nda iken
daha sonra meydan düzenlemesinde y›k›lm›flt›r.

‹nas-› Rüfldi (K›z Ortaokulu)

Taceddin Mahallesinde Taceddin Camiine yak›n yerde bu-
lunmakta iken y›k›lm›flt›r.

Evkaf ve 
fieriyye Vekaleti Binas›
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Mekteb-i ‹ptida-i Hamidi

‹lkokul ö¤renimi yapan bu okullardan flehirde birisi k›z di¤er
üçü erkek olmak üzere dört ilkokul bulunmaktayd›.

Bank-› Osmani

D›flhisar›n Atpazar›na ç›kan yüzünde ve Mahmutpafla Bedes-
teni karfl›s›nda olup, bina halen günümüzde durmaktad›r.

Abidin Pafla Köflkü

Ankara Valisi Abidin Pafla taraf›ndan yapt›r›lan, bugün Akde-
re semti, Münzeviler Sokak’ta bulunan Köflk, Kurtulufl Savafl› y›l-
lar›nda “Ankara talimgah›” olarak, daha sonra “Cebeci ‹nzibat
Komutanl›k” Binas› olarak kullan›lm›flt›r. Çankaya Belediye Bafl-
kanl›¤›’nca onar›lan bina, Ankara Kulübü Derne¤i taraf›ndan kul-
lan›lmaktad›r. Zemin katla birlikte iki katl› olan binan›n birinci
kat y›¤ma tafl, ikinci kat ahflap iskelet aras› tafl dolguludur. Birin-
ci katta tam ortada ana girifl kap›s› yer almaktad›r. Kap›n›n üze-
rinde ahflap konsollarla desteklenen balkonu vard›r. Marsilya ki-
remitle kapl› k›rma çat›, genifl ahflap saçakl›d›r. Köflkün büyük
bahçesi vard›r. 

Bank-› Osmani Binas›
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27 Aral›k 1919 günü Ankara’ya gelen Mustafa Kemal Pafla ve
arkadafllar›, Ankaral›lar›n ba¤›ms›zl›k sevdalar› ile bütünleflerek,
23 Nisan 1920 Cuma günü “Birinci Meclis”i açarlar ve “Milli Mü-
cadele” bafllar. Ankara’da Türkiye Büyük Mîllet Meclisi’nin aç›l-
mas›ndan bir gün sonra, 24 Nisan 1920’de Mustafa Kemal bafl-
kanl›¤›nda alt› kifliden oluflan ve hükümet etme yetkisine sahip
“Muvakkat ‹cra Encümeni” kurulur. Muvakkat ‹cra Encümeni, Ye-
ni bir hükümet kurulana kadar görev yapar. ‹lk hükümet, Musta-
fâ Kemal Pafla baflkanl›¤›nda 3 May›s 1920’de kurulur. Bu hükü-
met ve Kurtulufl Savafl› s›ras›nda daha sonra kurulan hükümet-
lere, “‹cra Vekilleri Heyeti” denilir. Bakanl›klar ise “vekalet” ola-
rak adland›r›l›yordu. Mustafâ Kemal Pafla baflkanl›¤›ndaki ‹lk ‹c-
ra Vekilleri Heyeti flu kiflilerden ve vekâletlerden oluflur: 

‹cra Vekilleri Heyeti Baflkanl›¤›na Fevzi Pafla (Çakmak), Mus-
tafa Fehmi Bey (fieriye ve Evkaf Vekâleti), Hami Bey (Dahiliye
Vekâleti), ‹smail Faz›l Pafla (Nafia Vekâleti), Bekir Sami Bey (Ha-
riciye Vekâleti), Adnan Bey (S›hhiye ve Muaveneti ‹çtimaiye Ve-
kâleti), Yusuf Kemal Bey (‹ktisat Vekâleti), ‹smet Bey (Erkân-›
Harbiye-i Umumiye Riyaseti), Fevzi Pafla (Müdafaai Milliye Ve-
kâleti), Hakk› Behiç Bey (Maliye Vekâleti), R›za Nur Bey (Maarif
Vekâleti), Celaleddin Arif Bey (Adlîye Vekâleti).

Enver Behnan fiapolyon, Birinci Meclis için flunlar› söyler:
“Birinci Büyük Millet Meclisi, milli tarihimizin en flanl› bir sayfa-
s›n› teflkil etmektedir. Hürriyet ve istiklalimizi kazand›ran bu
meclisdir. Türk Milleti, Birinci Millet Meclisi’ne her zaman mi-
nettard›r.”39

11 Agustos’da aç›lan II. Meclis çal›flmalar›na bafllam›fl ve 14
A¤ustos 1923 tarihinde ‹cra Vekiller Heyeti (Bakanlar Kurulu),
Ali Fethi (Okyar) Bey’in baflkanl›¤›nda çal›flmalar›na bafllar. ‹cra
Vekilleri Heyeti flunlard›r:

Ali Fethi Bey (Dahiliye Vekili), Musa Kaz›m Efendi (fieriye Ve-
kili), ‹smet Pafla (Hariciye Vekili), Kaz›m Pafla (Müdafaa-i Milliye
Vekili), ‹smail Safa Bey (Maarif Vekili), Mahmut Esat Bey (‹ktisat
Vekili), Dr. R›za Nur (S›hhiye Vekili), Hasan Fehmi Bey (Maliye
Vekili), Seyit Bey (Adliye Vekili), Fevzi Bey (Nafia Vekili), Fevzi
Pafla (Erkan-› Harbiye-i Umumiye Reisi), M. Necati Bey (‹mar, ‹s-
kan ve Mübadele Vekili). Bu ‹cra Vekiller Heyetini bizzat Meclis
seçer ve daha sonra muhalefet ço¤al›r. Bunun üzerine 9 Eylül
1923 de “Halk F›rkas›” kurulur. Hemen akebinde 13 Ekim 1923’de

CUMHUR‹YET‹N ‹LANI

Vatan Gazetesinde
Cumhuriyetin ilan› haberi



de Ankara “baflkent” ilan edilir. Kurulan hükümet kurulufl flekli
dolay›s›yla icraat yapam›yor, bu durumdan flikâyetçi olan Ali
Fethi Bey, Vekiller Heyeti’nden ayr›lmak istedi¤ini çeflitli vesile-
lerle, Atatürk’e ifade eder. Di¤er vekiller de ayn› görüfltedirler.

Vekiller Heyeti (Bakanlar Kurulu), 25 Ekim 1923’de Çanka-
ya’da Mustafa Kemal Pafla’n›n baflkanl›¤›nda toplan›r. Al›nan ka-
rara göre, Vekiller Heyeti üyeleri istifa edecekler ve yeni seçile-
cek ‹cra Vekiller Heyeti’nde görev almayacaklar. Bu karar gere-
gince ‹cra Vekiller Heyeti ertesi gün flu gerekçe ile istifa eder:

“Riyaseti Celiliye

Türkiye Devleti’nin, karfl›s›nda bulunan dahili ve harici vazi-
fe-i mühimme ve müflkileyi suhuletle intaca muvaffak olmas›
için gayet kuvvetli ve Meclisin müzaharetine tam mazhar bir He-
yet-i Vekiliye ihtiyac› katî bulundu¤u kanaatindeyiz. Binaenaleyh
Meclis-i âli’nin her suretle itimat ve müzaheretine müstenit bir
Heyeti Vekile’nin teflekkülüne hizmet etmek maksadiyle istifa
eyledi¤imizi kemali hürmetle arz eyleriz efendim.”

27 Ekim 1923’de Ali Fethi (Okyar) Bey baflkanl›¤›ndaki Vekil-
ler Heyeti’nin istifas›, T.B.M.M.’nde okunduktan sonra, yeni bir
Vekiller Heyeti (Bakanlar Kurulu) kurma yolunda çal›flmalara
bafllan›l›r.

25 Ekim 1923 günü ortaya ç›kan bir hükümet bunal›m›; Bü-
yük Millet Meclisi’nde çal›flma güçlü¤ü ortaya ç›karm›flt›. 28
Ekim 1923 gününe kadar hükümet kurulamay›nca, Mustafa Ke-
mal Pafla, Çankaya köflkünde verdi¤i yemekte bulunanlara, “Ya-
r›n Cumhuriyet ilân edece¤iz” diyerek Cumhuriyetin kurulmas›
hakk›ndaki düflüncelerini aç›klar. 
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Mustafa Kemal Atatürk
Birinci Meclis Binas›
balkonundan halk› 
selamlarken (A. Yüksel)
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29 Ekim günü Halk F›rkas›’nda, Vekiller Heyeti’nin kurulmas›
üzerine tart›flmalara bafllar. Sorunun çözümü için Mustafa  Ke-
mal   Pafla’dan  düflüncelerini aç›klamas› istenir. Mustafa Kemal
Pafla, bunal›mdan ç›kmak için Anayasa’n›n  de¤ifltirilmesinin zo-
runlu oldu¤unu aç›klar.  

Cumhuriyetin ilân›yla ilgili tasar›y› haz›rlat›r ve Meclis’e su-
nar. Uzun tart›flmalar  sonunda  Cumhuriyetin ilân› kabul edilir.
Daha sonra Meclis toplan›r ve haz›rlanan kanun  tasar›s›n› ay-
nen kabul eder. “Yaflas›n Cumhuriyet” sesleriyle saat 20.30’da
Cumhuriyet ilân edilir. Ayn› gün, Cumhurbaflkanl›¤› seçimi de
yap›larak Gazi Mustafa Kemal Pafla oybirli¤iyle yeni Türk Devle-
tinin ilk Cumhurbaflkan› olur.

Cumhurbaflkan›: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

TBMM Baflkan›: Ali Fethi Bey (Okyar)

Baflvekil (Baflbakan): ‹smet Pafla (‹nönü)

Hariciye Vekili (Bakan›): ‹smet Pafla (‹nönü)

fieriye Vekili: Mustafa Fevzi Efendi

Erkan-› Harbiye-i Umumiye Vekili: Fevzi Pafla (Çakmak)

Dahiliye Vekili: Ahmet Ferit Bey

Maliye Vekili: Hasan Fehmi Bey

Müdafaa-i Milliye Vekili: Kaz›m Pafla (Özalp)

‹ktisat Vekili: Hasan Bey (Saka)

Maarif Vekili: ‹smail Safa Bey (Özler)

Nafia Vekili: Ahmet Muhtar Bey (Çilli)
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balkonundan merasim 
taburunu selamlarken
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S›hhiye ve Muavenat-› ‹ctimaiye Vekili: Refik Bey (Saydam)

‹mar, ‹skan ve Mübadele Vekili: Mustafa Necati Bey.40

Cumhuriyet’in ilan› ile ba¤›ms›z bir devlet olan “Türkiye
Cumhuriyeti”, baflkent Ankara’dan bütün dünya devletlerine var-
l›¤›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› duyurur. Yeni kurulan I. Türkiye Cumhu-
riyeti hükümeti, Ankara’y› yeniden imar etme çal›flmalar›na bafl-
lar. ‹ngiliz gazetecisi Bayan Grace Ellison, Ankara’daki yaflam› ve
flehri flöyle anlat›r:

“‹stasyondan Kutsal Ankara’ya uzanan yol, üç-dört ka¤n›n›n
yanyana geçebilece¤i genifllikte. ‹ki at›n çekti¤i bir araba geliyor.
Atlar›n basit koflum tak›mlar› mavi nazar boncuklar› ile süslen-
mifl. Periflan k›yafetli arabac›n›n bafl›nda de¤iflik renklerden olu-
flan bir türban var. Yolda yaylar›ndan ötürü “Yayl›” denilen yolcu
arabalar› ile Anadolu’nun öküzlerle çekilen ünlü ka¤n›lar› da var.
Yolun k›y›s›nda karlara ya da çamura gömülmüfl ka¤n›lar görülü-
yor. Bunlar› süren kad›nlar saçlar›n› bir bafl örtüsünün alt›na giz-
lemifller. Bu fakir kad›nlar yama üstüne yama vurulmufl eski el-
biseler ve bol paçal› pantolonlar (flalvar) giyiyorlar. Erkekler kal-
pak giyiyorlar… Büyük Millet Meclisi’nin önündeki ana cadde-
den çarfl›ya gidiliyor. Çarfl›daki lokantalar ekmek kaday›f› ve ke-
bab gibi Türklerin lezzetli yiyeceklerini sergiliyorlar. Görünüflle-
rinden konfor bak›m›ndan çok ilkel oldu¤u anlafl›lan kerpiçten
yap›lma iki han›n önünden geçiyoruz. Ama, ticari mal tafl›yan
arabalar, develer, eflekler için iyi bir bar›nma yeri oldu¤u belli.
Her yerde Gazi Paflan›n posterleri görülüyor. Kentteki kitapç›dan
biraz çi¤ renklerle bas›lm›fl Gazi Pafla’n›n ve yak›n arkadafllar›n›n
posterleri ile milliyetçilik ve kahramanl›k konular›n› görüntüle-
yen posterleri sat›n alabilirsiniz. 

Pazar  yerindeki barakaya benzer dükkanlarda insan› imrendi-
ren meyveler, sebzeler, et, ekmek, peynir, kuru üzüm, f›nd›k ve
bir de küçük potinler (yemeni denilen alt› ince burnu biraz kalk›k
ayakkab›lar› kastediyor) görüyorum… Ankara’da arabayla yolcu-
luk zor. Ama arabac›lar bir harika. ‹niflli yokufllu bozuk yolda,
araban›n bir o yana, bir bu yana savrulmas›na ve aral›ks›z sars›l-
mas›na ald›rmadan, pald›r küldür gidiyorlar... Ad›n›, an›s›na ca-
mi ve türbe yap›lm›fl olan o ulu kifliden alan Ankara’n›n Hac›
Bayram Mahallesindeki bir evde konuk olarak kal›yorum. Ev, her
yan› rüzgara, ya¤mura ve kara aç›k küçük bir tepenin ucunda. Hiç
bir araba evin kap›s›na kadar gidemiyor. Bu yüzden, ya¤murda
arabadan indikten sonraki yüz metreyi yürürken s›r›ls›klam olu-
yorsunuz… Evin kap›s›ndan bak›nca, resmi yap›lmaya de¤er o
kadar çok fley görüyorum ki: Yosun tutmufl tafllar›yla eski bir me-
zarl›k, y›k›k bir çoban kulübesi, neredeyse y›k›lacak bir cami ve
geride dik bir tepe… Hiç bir gerçek sanatç› Do¤u’nun manzarala-
r› karfl›s›nda duygusuz kalamaz… Bu kadar çok insan›n, bu kadar
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az eve nas›l s›¤abildi¤ini bir türlü anlayamad›m. Gerçi Türklerin
sedirlerinin ve divanlar›n›n mucizeler yaratt›¤›n› biliyorum. Ama
yine de Ankara’da yaflayan askeri ve sivil görevlilerin çözümü zor
konut problemini nas›l hallettiklerine flafl›yorum. Konut sorunu-
nu ortadan kald›rmak için ev infla etmeye henüz bafllanm›fl de-
¤il. Hükümet merkezi olan Ankara’da, yabanc› elçiliklere bina
sa¤lama iflini daha fazla geciktirmeyeceklerdir.

Büyük Millet Meclisinin önünden bir kaç kez geçmifltim. Gü-
zel düzenlenmifl çiçek bahçesini görmüfl ve orada çalan askeri
bandoyu dinlemifltim. 

Ankara’ya askeri üniformalar›n egemen oluflu bat›l› misafir-
leri çok flafl›rtabilir. Fakat, savafl›n hala devam etti¤ini unutma-
mak gerekir. Çok az kifli fes giyiyor. Ço¤unluk rengi gri, kahveren-
gi veya siyah olan kalpak giyiyor. Kalpaklar k›fl›n daha rahat ve
bafl› daha s›cak tutuyor olmal›… Ertesi sabah, Ankara’ya yirmi
dakika uzakl›ktaki Çankaya’daki köflküne gidebilmem için, Mus-
tafa Kemal Pafla bana ‹zmirlilerin hediye etti¤i otomobilini gön-
derdi. Ankara’n›n yollar›nda arabayla giderken, s›ra s›ra çukurla-
r›n ve tümseklerin yaratt›¤› büyük sars›nt›dan, insan her an kal-
d›r›ma ya da bir evin önüne düflecek gibi oluyor. Buna karfl›l›k,
Çankaya’ya giden yol nispeten düzgün. Çankaya’daki köflkü Mus-
tafa Kemal Pafla’ya Ankaral›lar hediye etmifller. O da köflkü or-
duya vermifl ve orada, al›fl›lmam›fl fakat hofl bir kardefllik örne¤i
olarak, kendisi bir misafir gibi kal›yor… Çankaya’dan, ö¤le vakti
veya günefl batarken hafifçe serpilmifl karlarla örtülü Ankara’y›
kufl bak›fl› seyretme olana¤› var. Y›l sonuna yaklaflt›¤›m›z halde,
her sabah birkaç saat güneflli bir hava yaflan›yor. Böylece müez-
zinlerin flerefelerinden günde befl kez Müslümanlar› namaz k›l-
maya ça¤›rd›¤› minarelerin yaratt›¤› Do¤u’ya has o t›ls›ml› man-
zaray› seyretme olana¤› buluyoruz. Köflkün çevresinde, ‹ngilte-
re’deki han›mlar›n hayran kalacaklar› fl›kl›ktaki kadife veya saten
gibi bir kumafltan yap›lm›fl üniformalar›yla, Paflan›n özel Laz
muhaf›zlar› görülüyor. Bu üniforma, yaln›zca Trabzon’dan gelen
uzun boylu, ince, fakat sa¤lam yap›l› bu askerlere benzeyen tip-
teki insanlara yak›flabilir… Köflk, salonu, girifli ve holündeki kü-
çük mermer çeflmesiyle genifl ve iyi infla edilmifl bir bina. Anka-
ra’n›n iki piyanosundan biri köflede duruyor. Büyük bir masa, ba-
z› bitkiler ve Türk hal›s› möbleyi tamaml›yor. Möble olarak gözü-
ken her fley yerli mal›. Yemek tak›mlar› Kütahya’dan getirtilmifl.
Hal› ve kilimler Anadolu yap›s›. Duvardaki mücevherlerle süslü
k›l›çlar ve öteki hat›ra eflyalar, Müslüman ülkelerin hükümdarla-
r› taraf›ndan Gazi’ye bir flükran ifadesi olarak gönderilmifl. Pafla,
gerçek demokrasiyi kurup bir k›y›ya çekilerek, gösteriflsiz, ama
son derece flerefli yaflam›n› sürdürebilir. Fakat O, bütün Müslü-
man dünyas›na kiflili¤inin damgas›n› vurmufltur…”41
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1870 y›l›nda yürürlü¤e giren “Daire-i Umumiye-i Vilayet Ni-
zamnamesi” Ankara Belediye Reisi Milli Mücadele y›llar›n›n ba-
fl›nda Ankara Belediye Reisi olan Hac› Ziya Bey, Ankaral›lar›n
tepkisi üzerine görevden ayr›lm›fl, yerine Müderris Hac› R›fat
Hoca 3-4 ay vekaleten bakm›fl ve daha sonra Belediye Meclisi ta-
raf›ndan Kütükçü Ali Bey, Belediye Reisi olarak seçilir. Belediye
reisleri atama ile de¤il, seçilerek geliyordu. Özellikle Belediye
Meclisi’nin flehir yönetiminde ayr›cal›kl› yetkisi vard›r. Ankara
Belediye Meclisi, Milli Mücadele y›llar›nda bir “ahi” teflkilat› gi-
bi görev yapm›fl ve ald›¤› kararla Mustafa Kemal Pafla’y› Anka-
ra’ya davet eder. Birinci Meclis kurulana kadar Ankara Belediye
Meclisi hertürlü sorumlulu¤u tafl›r.

Milli Mücadele y›llar›nda Ankara Belediye Reisi Kütükçü Ali
Bey’dir. Belediye, Bal›kpazar› Caddesi üzerinde bulunan iki katl›
binada hizmet yapar. Savafl›n en yo¤un günlerinde “Reis”lik ya-
pan Kütükçü Ali Bey; savafl dolay›s›yla Ankara’ya gelen asker,
memur ve ailelerinin bar›nmas›n› mevcut imkanlar içinde temin
eder. fiehir halk›n›n g›da ihtiyac›n› karaborsaya düflmeden, fiyat
art›fl› olmadan sat›n almas›n› sa¤lar, ekmeksiz ve susuz b›rak-
maz. ‹nönü harpleri s›ralar›nda askerlerimizin süngü ve matara
ihtiyac›n› Tahtakale’deki Ankaral› bütün demirci esnaf›n› örgüt-
lüyerek bunlara süngü yapt›r›r ve cepheye gönderir. Tenekecile-
ri de Belediye binas›n›n önünde toplayarak tenekeden matara
yapt›r›r ve askerin matara ihtiyac›n› karfl›lar. 

CUMHUR‹YET
ANKARA’SI
ANKARA BELED‹YE RE‹SL‹⁄‹

1945’li y›llarda
Hakimiyet-i Milliye

Meydan›
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Ankara’ya demiryolu ile devaml› yaral› asker gelir, hastanede
ise yeterli yatak ve oda yoktur. Bunun üzerine flehir halk›ndan
temin etti¤i yatak ve yorganlar› yaral›lara da¤›t›r, “Mekteb-i Sa-
nayii” ve baz› binalar› geçici hastane olarak tahsis eder. fiehrin
ana caddelerini a¤açland›r›r. Tozlu yollar›n› hergün sulamak su-
retiyle hizmet verir.

Ankara Belediye Reisi Kütükçü Ali Bey “Ankara fiehremaneti”
kuruluncaya kadar görevini devam ettirir.
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ANKARA DEL‹S‹
Anadolu’da halk aras›nda meflhur bir söz vard›r: “Her flehrin

muhakkak, bir “veli” (Bilge kifli, ermifl)si ve “deli”si vard›r.” Mec-
zubvari olan bu deliler halk taraf›ndan sevilir. ‹flte Cumhuriyet y›l-
lar›na yak›n tarihlerde Refik Halit Karay, Ankara’da yaflad›¤› bir
olay› flöyle anlat›r:

“Ankara’da bafl›mdan geçen bir olay vard›r ki s›rr›na, özüne
ben hâlâ ak›l erdiremedim. “Sciences occultes” dedikleri gizli bil-
gilerle u¤raflanlar buna, belki, bir kulp takabilirler...

Ankara’da karfl›laflt›¤›m o kabilden olaya, bütün bu az ald›r›-
fl›mla beraber, hâlâ, tüylerim ürpererek hayretten kendimi alama-
d›¤›m› söylersem, bilmem ne diyeceksiniz?... Anlatay›m:

Büyük Millet Meclisi’nin ilk binas›, benim Ankara’da bulundu-
¤um s›rada kurulma¤a bafllam›flt›, flimdi Halk Partisi olan bina...
Do¤ald›r ki bunu, bir gün, Millet Meclisi olacak diye bile bile keflif
ve kehanetle yapm›yorlard›, ‹ttihat ve Terakki Klübü olmak üzere
kuruyorlard›. ‹stasyon Caddesi’nin köflesindeki arsaya temeli at›l-
m›fl, tafllar› yontuluyordu. Ben o zamanlar ‹ttihatç› karfl›t› idim,
gençtim, bu binan›n önünden geçerken, ülkeyi felakete sürükle-
yen siyasi f›rkan›n ahtapot gibi Ankara’ya da uzatt›¤› tüylü, çirkin,
so¤uk ve k›skaçl› ellerinden birini görmüfl gibi k›zar ve ürkerdim.

Savafl›n art›k yitirildi¤ine herkesin inand›¤› u¤ursuz bir y›lda
bulunuyorduk; onun için de ‹ttihat ve Terakki’den tiksiniyorduk.
Bina pek isteksiz, pek ifltahs›z yürüyordu; dört zay›f, çaresiz savafl
dönemi taflç›s›, betbeniz kül gibi, bilekler dermans›z, orac›kta, a¤›r
a¤›r çekiç sall›yorlard›. Sinemalardaki “au ralenti” filimler kadar si-
nir bozucu bir yavafll›kla... Bu yavafll›k insana koflup o çekiçlerden
birini kapmak ve sert sert, çabuk çabuk tafllara vurmak, çal›flmak
nedir, ameleye göstermek istetiyordu.

Hem bu tembel ifl görüfle, hem de hofllanmad›¤›m bir parti flu-
besi kurulufluna seyirci olmamak için, istasyona -yürüyüfl idman›
olsun diye- giderken oradan acele geçerdim.

Bir sabah, binan›n önünde, tafla tünemifl bir adama rastgel-
dim: Saç› sakal› birbirine kar›flm›fl, yafl› belirsiz, gözlerinin bebek-
lerinde acayip bir ›fl›k, galiba ak›l dengesini yitirmifl biri... Yanan
kasabaya dikkatle bak›yor. Beni görünce elini sallad›:

Ankara fiehremaneti
(Belediye) Binas›

1945’li y›llarda Hakimiyet-i
Milliye Meydan›



- Bir sigara ver!

Tifüs korkusuyla pek yaklaflmayarak, içinde dört, befl sigara
kalm›fl olan paketi uzatt›m:

- Hepsini al! 

Dedim.

- Kibrit de ver.

Kutuyu da, biraz can›m s›k›larak önüne att›m:

- Senin olsun!

- Tekrar yürümeye koyuluyordum, al›koydu:

- Bir diyece¤im var!
Durdum.

- fiu Engürü (Ankara)’ye iyice bak!

Gayet iyi bildi¤im halde tekrar bakt›m. Gördüm ki, Ankara ba-
cas›z ve hemen hemen minaresiz bir kasaba imifl ve yang›ndan
sonra oras›n› büsbütün ç›plak, yerle bir olmufl, göçmüfl gösteren
de bu bacas›zl›k ve minaresizlikmifl.

-Engürü kalm›fl m› ki...

diye söylendim.

Akli dengesini yitirmifl kifli güldü. Akl› tam olmayanlar›n bafl-
kas›na bulaflmayan donmufl gülüflüyle... Bilmem dikkat ettiniz mi,
en çok, en çabuk bulafl›c› gülüfl zekâs› yerinde ve mant›¤› k›vam›n-
da olanlar›n gülüflüdür. Ben surat›m› as›p duruyordum.

- Sen görmüyorsun, göremezsin, benim karfl›mda kocaman bir
kent duruyor, kocaman, kocaman!

Ve kolunu uzatt›, Hisar’dan Çankaya’ya ve ovaya, oradan Zira-
at Okuluna do¤ru eliyle genifl, f›rdolay› bir halka çizdi:

- ‹flte evler, evler, evler...

c u m h u r i y e t  v e  b a fl k e n t  a n k a r a
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Taflhan Meydan› ve mezarl›k
(VEKAM)
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Anlafl›lan akl›n› yitirmifl kiflinin gözünde evler dedi¤i düfller
gittikçe büyüyor, görkemlefliyordu ki ekledi:

- Saraylar! Saraylar! Saraylar!

Çöllerde serap, biliyoruz, hava ile topra¤›n aras›ndaki s›cakl›k
orans›zl›¤›ndan do¤an bir fizik oyunudur; hiçi var, pek uza¤› yak›n
gösteren olay...

“Deli kafas›nda da, gerçekten, çok çiy bir ›fl›k, çok genifl bir düz-
lük, çöllerin ›s› orans›zl›¤› gibi bir fley var; seraplar içinde yafl›yor!”
diye düflündüm.

Ak›l dengesini yitirmifl kifli, hâlâ çevirdi¤i düflsel halkan›n içi-
ne bak›yordu. Ciddi seyrediflinden, heyecan›ndan, gülümseyiflin-
den anlad›m ki o, söylediklerini bir sinema perdesindeki kadar
aç›kl›kla, önünde görüyordu; bütün ayr›nt›lar›yla, hatta rehine
konmufl sat›l›k binalara mahsus deyimi kullanay›m, bütün “müfl-
temilat”›yle görüyordu: Büyük, yay›lm›fl bir kent, yüksek tafl bina-
lar, genifl katranl› caddeler, süslü cemekanlar, çiçekli balkonlar,
tüten bacalar, sonra guruldayan bir halk, arabalar, otomobiller,
tramvaylar, saat kuleleri, meydanl›klar, hepsi, her fley...

- Bunlar›, gerçekten aç›kl›kla seyrediyordu, iflitiyordu, yafl›yor-
du, zevkini sürüyordu.

- Evler, evler! Saraylar, saraylar! diyordu.

Ürktüm, kendimi yokufl afla¤›, h›zl›ca harap ve sefil istasyon bi-
nas›na do¤ru bofl tarlalar aras›ndan koyuverdim: “Evi yanm›fl, so-
kakta kalm›fl, dengesi bozulmufl bir adam›n düflsel, hülyas›!” dü-
flüncesindeydim

Yeni Ankara’y› bu y›l, billur bir yaz sabah›, tepeden ilk bakt›¤›m
gün, ben de o ak›l dengesini yitirmifl adama döndüm, yüzümde
zevk ve haz, onun diliyle söylendim:

- Evler, evler! Saraylar, saraylar!”42

‹ST‹KLAL’E VE CUMHUR‹YET’E
TANIKLIK EDEN MEKANLAR

Ankara Gar›

‹stiklal Savafl› boyunca cephelere asker nakli ve cephelerden
yaral› asker nakli “kara tren”le yap›lm›flt›r. Ayr›ca Mustafa Kemal
bir müddet güvenlik dolay›s›yla Direksiyon binas›nda ikamet et-
mifl, cephelere muhimmat nakli buradan yap›lm›fl, ‹ngiliz birli¤i
de bir müddet Direksiyon binas›n› karargah olarak kullan›r. K›sa-
cas› Milli mücadele süresince “kara tren” ve cefakar personeli ula-
fl›mda, cephe mühimmat deste¤inde birinci derecede görev al›r.
K›nal› “Mehmetçik” buradan cepheye göderilir, “aklara” bürünmüfl
olarak burada karfl›lan›r.
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Namazgahtepe

Osmanl› cephelerine giden Ankaral› redifler bu tepeden du-
alarla u¤urlanm›fl, Ankaral› “koçyi¤it”ler bu meydanda hesaplafl-
m›fl; gün gelmifl Ankaral›, ‹ngiliz ve Frans›z askerine karfl› burada
“cihad” ilan etmifl; “dua tepe”, “er meydan›”, “bayram yeri”, “Cuma
yeri” olur. Asker yolu bekleyen bu tepeye oturup, “kara tren”i bek-
lemifl, daha sonra Mustafa Kemal’in geliflini beklemifl… Savafl y›l-
lar›nda “Gureba Hastanesi” buraya yap›lm›fl, daha sonra cepheler-
den gelen yaral› gazilerimiz vefat edince “Namazgahtepe”ye defne-
dilir. Y›llar sonra Gazi Mustafa Kemal Pafla vefat edince geçici bir
süre naafl› burada kal›r. Tafl Mektep’e giden yol da buradan geçer. 

Taflhan Meydan›

Milli Mücadele y›llar›n›n toplu gösteri alan›, ayn› zamanda Bi-
rinci Millet Meclisi’nin önü olmas› nedeniyle “Hakimiyet-i Milliye
Meydan›” olur. Etraf›nda bulunan resmi binalar dolay›s›yla da bir
tür “bakanl›klar” ve Türkün istiklal aflk›n›n yeflerdi¤i yerdir. D›fl ba-
s›n ve yabanc› ülke mesuplar› bu meydan›n hareketlili¤ine kitle-
nir, bir zamanlar›n ka¤n› yolu olan bu alan “ulus” olur.

Hac› Bayram Camii

1402 y›l›nda da¤›lan Anadolu birli¤inin sa¤lanmas›n›n mane-
vi mihengi olan Hac› Bayram-› Veli’nin himmeti, kendi ifadesiyle

Taflhan Meydan› Karao¤lan
Caddesi (A. Yüksel)

Ankara Namazgahtepe’de
flehit defni yap›l›rken
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“ol flaru yap›l›r gördüm” mesaj› ile devaml›l›k arezeder. ‹stiklal
afl›klar›na manevi s›¤›nak olur, her zaman oldu¤u gibi…

Ankara Kalesi

Tarih boyunca “Güvenli ve müstahkem kale” ünvan›n› koru-
mufl, “akkale”si ile flehre ilk gelenlere ihtiflam ve güven verir.

Cebeci Çay›r›

‹stiklal y›llar›nda Mehmetçi¤in e¤itim yeri, spor faaliyetlerinin
yap›ld›¤› spor sahas›, çocuklar›n yafllar› gere¤i e¤lence ve panay›r
alan› olur, 

Taceddin Dergah›

Tasavvufi düflüncenin “vahdet” ilkesi ile tasavvufi hayat›n “hür
olma, kul olma” biçimi; Müslüman Türk Milleti’nin istiklalinin “al-
bayrak”la kavufltu¤u an› merhum M. Akif Ersoy yazd›¤› “‹stiklal
Marfl›”n› bu dergahta sat›rlara dökmüfltür.

Samanpazar›

Milli Mücadele y›llar›n›n bafllad›¤› 1919 y›llar›nda Nakflibendi
Medresesi müderrisi Sadullah Efendi (Seyhan), Ankara’da bulu-
nan ‹ngiliz, Frans›z ve asi Ermenilere karfl› ilk direnifl hareketini
bafllat›r. Bu semtte bulunan esnaf da yapt›¤› maddi ve manevi
yard›mlarla istiklal mücadelesini destekler.

Atpazar›

Bir zamanlar›n “pazar yeri” ve ticaret bölgesi olan bu semtte
bulunan hanlar, sivil süvari kuvvetlerine karargah, daha sonra Yu-
nan esirlerine hapishane olur.

Tophane:

Bafllan¤›çta süvarilerimize k›flla, daha sonra tophane ve silah
fabrikas›, neticede ba¤›ms›z Türkiye’nin Makine Kimya Kurumu olur.

Karao¤lan ve Tahtakale

Kurtulufl y›llar›nda Taflhan’dan Hükümet Caddesi’ne kadar
uzanan Karao¤lan Caddesi ile sa¤›nda kalan birkaç soka¤›n bu-
lundu¤u bölgedeki çarfl›d›r. Osmanl› döneminde önemli ifl ve ti-
caret merkezi olan Karao¤lan Çarfl›s› özellikle Kurtulufl Savafl› y›l-
lar›nda Büyük Millet Meclisi’ne yak›n olmas› nedeniyle Ankara’n›n
en önemli merkezi olmufltur. Buradaki hanlar›n alt katlar›nda bu-
lunan kahvehaneler Milli Mücadele y›llar›n›n önemli buluflma
yerleri olur. Ankara’ya demiryolunun gelifliyle çarfl›n›n önemi da-
ha da artar. Çarfl›n›n ileri kesiminde yer alan Zincirli ve Kuyulu Ca-
miler ile Kuyulu Kahve, Haf›z Bey’in Otelinin alt›nda ‹stanbul Pas-
tanesi, Arif Hikmet Koyuno¤lu’nun mimarl›k bürosu, Arif Oruç’un
Yeni Dünya Gazetesi’nin haz›rland›¤› Mühendis Han çarfl›n›n en
önemli yap›lar›d›r.43

16. ve 17. yüzy›llarda Ankara’n›n “Afla¤› Yüz”ünde yer alan Tah-
takale Çarfl›s›; han, hamam, cami, mescid gibi an›tsal yap›larla be-
lirlenen kentin ikinci bir merkezi durumunda olan çarfl›s› olur. Bu-
rada bulunan meslek sahipleri hünerleri ile cephelerde bulunan
askerlerimizin matara, süngü, k›l›ç ve di¤er ihtiyaçlar›n› karfl›lar.

Hac›bayram Caddesi
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Cumhuriyet’in ilan›nda Ankara flehrinin bir k›sm› 1917 y›l›
yang›n›n enkaz› üzerine yap›lm›fl baraka yap›lardan ve uzun sa-
vafl y›llar›n›n mevcut yap›lar üzerinde yapt›¤› tahribat›n etkisi al-
t›nda kal›r. Özellikle aniden artan nüfusun etkisiyle de konut
meselesi gündemde ivedili¤ini korur. Cumhuriyetin ilan›ndan ve
yeni hükümetin kurulmas›n›n akabinde bu konu Meclis günde-
mine gelir.

‹lk Cumhuriyet Hükümeti acil ihtiyaç olan resmi idare binala-
r›n›n yap›m›n›n yan›nda baflkentin bofl ve yerleflime uygun alan-
lar›nda “yeni mahalleler” kurmak niyetiyle ifle bafllar. “Ankara Be-
lediye Reisli¤i” kald›r›larak, ‹stanbul flehrinde uygulanmakta olan
“fiehremaneti” müessesesi kurulur ve Dahiliye (‹çiflleri) Vekale-
ti’ne ba¤lan›r. “fiehremaneti Kanunu”nun bir özelli¤i de, bu ku-
rum ‹çiflleri Bakanl›¤a ba¤lan›rken, 24 kiflilik “Cemiyet-i Umumiye-
i Belediye” kuruluna üye olmak için mülk sahibi olma flart› kald›-
r›l›r. Halbuki ‹stanbul fiehremaneti meclis üyesi olabilmek için
emlâk vergisi mükellefi olmas› flart› vard›r. Bu flart Ankara’ya mah-
sus kald›r›l›r ve henüz Ankara’da mülk sahibi olmayanlar da bu
meclise seçilirler.

16 fiubat 1924 gün ve 417 say›l› kanunla kurulan “Ankara fieh-
remati” görevine ilk olarak Vehbi (Demirel) Bey, k›sa bir süre son-
ra Mehmet Ali Bey atan›r.

BAfiKENT’‹N ‹MARI

ANKARA fiEHREMANET‹

Atatürk Bulvar› Çal›flmas›
(A. Yüksel)

Ankara fiehremini 
Kütükçü Ali Bey
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Mehmet Ali Bey “‹nflaat Türk Anonim fiirketi”ne eski flehir ve
yeni flehir olmak üzere iki imar plan› haz›rlatt›r›r. Bu imar plân›n›
Alman mimar Dr. Carl Christoph Lörcher haz›rlar. Eski flehir imar
plan› kabül görmez. 1925’te yeni flehir kesimi için haz›rlad›¤› imar
plan› uygulamaya konur. 14 Mart 1924 tarihinde “fiehremaneti”
görevine Ali Haydar (Ulu¤) Bey atan›r.44 

Ali Haydar Bey, Ankara’n›n imar›nda büyük hizmetlerde bulu-
nur ve 27 Kas›m 1926’da sa¤l›k nedenlerini ileri sürerek istifa eder.
Gazi Mustafa Kemal’in teflvikiyle 2 ve 3. dönemlerde ‹stanbul mil-
letvekili olur.

Almanya’n›n ilk Ankara Büyükelçisi Rudolf Nadolny o y›llar›
an›lar›nda flöyle anlat›r: “‹ncesu batakl›¤›, hâlâ istasyon ile flehir
aras›nda bir genç k›z dokunulmam›fll›¤› içinde uzanmakta. Hâlâ
eski iç kalenin bulundu¤u da¤da, flehrin balç›k grisi, yanm›fl y›k›l-
m›fl yerlerinin hakim oldu¤u bir periflanl›k içinde yükseldi¤i ba-
takl›¤›n öbür k›y›s›nda, Evkaf Vekaleti’ne ait olan ve bizim iki katl›
iflçi villalar›n› and›r›r stilde infla edilmifl, dört aç›k renkli evcik bize
el sallamakta. Bu evcikler, sözüm ona müthifl bir inflaat ve mesken-
lendirme girifliminin, böbürlenme vesilesi olarak bafllang›c›n› teflkil
edeceklerdi. Bu y›l infla edilmesi planlanan önce 280, sonra da 40
evden halen ancak 4 tanesinin sadece temelleri at›labilmifl. ‹nfla-
at›n geriye kalan k›sm› ise tamamen durmufl. Bununla birlikte, bir
Türk camisi ile Avrupai bir villan›n kar›fl›m›n› bar›nd›rmas›yla çok
flirin görünen ve içi de hofl görünümlü olan parlamento binas›

Taflhan Meydan› ve ‹stasyon
Caddesi düzenleme çal›flmas›

(A. Yüksel)



c u m h u r i y e t  v e  b a fl k e n t  a n k a r a

94

ayr›ca yine ayn› flekilde yeni infla edilmifl olan Maliye Vekaleti bi-
nas› tamamlanm›fl. Ayr›ca parlamentonun karfl›s›na bir Alman in-
flaat firmas› taraf›ndan oldukça büyük bir otel binas› (Ankara Pa-
las) infla edilmekte, çeflitli hükümet binalar›nda tamirat yap›lmak-
ta, ana yola kald›r›m döflenmekte ve pek çok yerde yol ve köprü ça-
l›flmalar› görülmekte. Fakat bütün bunlar ne anlam tafl›yor ve nas›l
çal›fl›l›yor! Örne¤in ana yola kald›r›m yap›lmas› çal›flmalar› benim
orada bulundu¤um bütün bir hafta boyunca on metre bile ilerle-
medi. Ayr›ca tafllar döfleme olmaks›z›n toprak zemin üzerine konul-
du¤undan, birkaç hafta içinde, flimdikinden farks›z bir flekilde, ya-
yalar yine tafltan tafla atlayacaklar ve arabalar dalgalar taraf›ndan
sars›l›rcas›na deliklerin aras›ndan ›zd›rapla ilerleyecekler. Ve esas
önemlisi, batakl›k arazinin kurutulmas› ve genifl çapl› bir lojman
inflaat› konular›nda, dedi¤im gibi, henüz hiçbir geliflme yok. Al-
manlar taraf›ndan Heeresgruppn Rabc (Kara Ordular Grubu) ola-
rak adland›r›lan Alman inflaat grubu da henüz do¤ru dürüst kendi-
ni göstermifl de¤il, hâlâ sönük. Burada çal›flan adamlardan baz›la-
r›n›, bana Ankara’n›n elektrik santral› olarak tan›t›lan, tahta bir ku-
lübenin önünde bir Deutz motor ambalaj›n› açarken gördüm; di-
¤erleri flehir d›fl›nda bir çimento fabrikas› inflaat›nda çal›fl›yor ol-
mal›yd›lar. Maliye vekili bana, Ankara’n›n iki y›l içinde çok de¤ifl-
mifl ve büyük bir flehir görünümüne kavuflmufl olaca¤›na iliflkin
inanc›n› dile getirdi. ‹nanç belki da¤lar› yerinden oynatabilir, fakat
flimdiki Ankara’y› modern bir baflkent durumuna zor getirir.”45

Samanpazar› ve Cebeci’ye, Cebeci’den Yeniflehir’e, Yenifle-
hir’den Kavakl›dere’ye do¤ru uzanan Atatürk Bulvar› boyunca
apartmanlar, evler, resmi yap›lar yükselmeye bafllar. 1923 ile 1927

Hac›bayram Caddesi
( A. Yüksel)
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y›llar› aras›nda genellikle eski kentin bofl arsalar›na özellikle An-
kara’n›n yang›n geçiren yerlerinde yap›laflma olur. 

Belediyenin yerleflime açt›¤› alan üzerinde de h›zla konut ya-
p›m› sürer. Demiryolunun güney, kuzey bölgelerindeki yerleflik
alanlarda yeni aç›lan bulvar üzerinde kamu yap›lar› yap›l›r. 1924
y›l›nda yap›m›na bafllanan, eski kent ile yeni yönetim merkezi
olan Çankaya’daki  Atatürk köflkü ve aras›nda kurulan Yeniflehir’i
birlefltirecek ana ulafl›m yolu olan “Atatürk Bulvar›”, 1929 y›l›nda
tamamlan›r.

Bu arada eski kent içinde kalan bölgede yeni yap›lar da yap›-
l›r. fiehrin imar›nda özellikle vak›f arazilerinden faydalan›l›r.
1924’te Gazi ve Latife okullar› aç›l›r. Ankara Palas’›n (Evkaf oteli)
temeli at›l›r. “Hakimiyeti Milliye Meydan›” parke tafl› ile döflenir.
Numune Hastanesi hizmete aç›l›r.

1925 y›l›nda Maliye Bakanl›¤› ve Adliye Saray› binalar› yap›l›r.
15 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclis’i yeni binas›na tafl›n›r. Es-
ki Meclis binas› “Cumhuriyet Halk F›rkas›” merkezi olur. Vilayet ko-
na¤› arkas›ndaki telgrafhane binas› yeni yap›lan büyük postane bi-
nas›na tafl›n›r. 1925 Kas›m’›nda telgrafhane binas›na Hukuk Mek-
tebi yerleflir. 1926’da Mimar Arif Hikmet Koyuno¤lu eski Namaz-
gahtepesi üzerinde Etnografya Müzesi’ni tamamlar. ‹talyan Mimar
Giulio Mongeri Osmanl› Bankas› merkez flubesini yapar. Anafarta-
lar, ‹stasyon ve Samanpazar›, Çank›r› Caddeleri geniflletilir.

fiehremaneti Ali Haydar Bey’in istifas› üzerine Asaf (‹lbay) Bey
göreve atan›r ve 31 Ekim 1928 tarihine kadar bu görevi yürütür.
Ankara valisi de M. At›f Bey’dir.46

Bankalar Caddesi 
(Atatürk Bulvar›), 

(A. Yüksel)



Asaf Bey, göreve bafllad›ktan sonra Ankara için ‹mar plan› ya-
p›lmas› çal›flmalar›na bafllar. 50 y›ll›k bir projeksiyonla Anka-
ra’n›n 300.000 nüfuslu bir flehir olaca¤› ihtimalinden hareketle
bir imar plan› yar›flmas› aç›lmas› kararlaflt›r›l›r. Berlin Mühen-
dislik Yüksek Okulu hocalar›ndan J. Brix ve H. Jansen, Frans›z L.
Jausseley Ankara’ya davet edilir. Ad› geçen flehir planc›lar› Anka-
ra’ya gelir ve çal›flmalar›na bafllar. Ankara ‹mar Plan› Yar›flma-
s›’na kat›lan projeler, 8 Kas›m 1928’de teslim edilir. Yar›flma ju-
risi Ayd›n milletvekili mühendis Mithat Bey, Bilecik milletvekili
Asaf (‹lbay, eski flehremini) Bey, Bolu milletvekili gazeteci Falih
R›fk› (Atay) Bey, ‹zmir eski Belediye baflkan› ve milletvekili Aziz
Bey, Belediye Meclis’inden mühendis-mimar Cemal (German)
ve özel sektörden mühendis Ziya (Çorum) Bey’den teflekkül
eder.

Hermann Jansen’in haz›rlad›¤› “Jansen Plan›”, komisyon tara-
f›ndan uygun görülür. Bu plan 23 Temmuz 1932’de Bakanlar Ku-
rulu’nca onaylan›r ve 9 Haziran 1934’de 21821 say›l› kararname
ile befl y›ll›k uygulama plan› yürürlü¤e girer.
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ANKARA ‹MAR PLANI YARIfiMASI

Hakimiyet-i Milliye
Meydan› (Taflhan), 

(A. Yüksel)

K›z›lay Bulvar  Çal›flmas›
(A. Yüksel)

Yeniflehir ve Atatürk
Bulvar› (A. Yüksel)
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Atatürk, yeni baflkentin imar›na özel önem verir ve bizzat il-
gilenir. Falih R›fk› Atay o günleri flöyle anlat›r:

“Yansen, tercümanla konuflmakta idi. Arkas›ndan bir sual
sordu:

- Bir flehir plan›n› tatbik edebilecek kadar kuvvetli bir idare-
niz var m›d›r.?

Atatürk k›zd›. Koca memleketi yedi düvelin elinden kurtarm›-
fl›z. Bir ortaça¤ saltanat›n› y›karak yerine bir yeni ça¤ devleti kur-
mufluz. Bütün bunlar› baflaran bir rejimin, bir flehir plan›n› tat-
bik edebilecek kuvvette olup olmad›¤› nas›l sorulabilirdi? Biraz
sertçe cevap verdi. Dik kafal› Prusyal›:

- Belki sizin hakk›n›z var, dedi. Biz Almanya’da bile türlü güç-
lüklere u¤ruyoruz da onun için sormufltum.”47

Ankara flehircili¤inde “Jansen Plan›” olarak bilinen Hermann
Jansen’›n haz›rlad›¤› plan, akabinde uygulamaya konulur. Jan-
sen, “Ankara ‹mar Plan›”n› savunurken, kültür varl›klar›n›n ko-
runmas›n› esas al›r ve flöyle der:

“Kale, bir harabe y›¤›n› olarak istifade veya büyük masraflar
itiyarile gelecek nesiller için muhafaza edilecek -gerek kültürel
ve gerek siyasî olsun- millî hayat›n merkezine temel teflkil ettiri-
lecektir. Böyle bir inflaatla Türkiye mevcut asar› hasebile (Ro-
ma’da Kapitol, Pergamon’daki kas›r vs gibi) herkesçe takdir edi-
len memleketler meyan›na girecektir. Kalenin burçlar›ndan her
biri bir Türk flehri taraf›ndan infla ettirilip, o flehrin ismi ile tes-
miye edilmesi tarzile bunlar›n imar› da varid-i hat›rd›r. Ankara
flehri için baflka bir merkez intihap edilmesi mümkün de¤ildir.

Bir milletin h›fz›s›hhas›, milletin kuvvet ve istikbali için ne
kadar ehemmiyeti haiz oldu¤una verdi¤i k›ymet, o milletin dere-
ce-i tahsilinin ayar›n› teflkil eder... Plan bütün içtimaî ve h›fz›s›h-
ha fleraiti nazar› itibara al›narak yap›lm›flt›r.

Kâfi miktarda b›rak›lan bofl yerler, halk›n oyun ve spor ile
oyalan›p ferahlamalar›na ve kuvvetlenmelerine yarayacakt›r.
Plan›n fleklî teflekkülat›, araziden istihraç edilmifltir. Vadi ve te-
peler gibi manzaraca k›ymettar olan yerler park yap›labilmek için
bofl b›rak›lm›flt›r. Park yap›lmasa bile buralarda bina yap›lmaya-
cakt›r. Halk›n s›hhati nokta-i nazar›ndan mebani s›klarüe irtifa-
lar›n›n tahdidi son derece elzemdir. Umumiyetle mebani irtifa›
azamisi olarak üç kat al›nabilir. ‹stisnaiyet ancak çok mühim
meydan ve caddelerde ve bir de mimari bir eserin göze çarpma-
s› istenen yerlerde olabilir.

‹mar plan›na mevdu ikinci mühim mesele, iktisat meselesi-
dir. Birçok flehir imar ifllerinin daha bafllang›c›nda ink›raza u¤ra-
mas›ndaki sebep, iflte bu iktisat meselesinin vaktile nazar-›

JANSEN PLANI

Alman Mimar 
Herman›n Jansen



c u m h u r i y e t  v e  b a fl k e n t  a n k a r a

dikkate al›nmamas›ndand›r. Ben bu meselenin hallini, evvelden,
mahdut miktarda kabiliyeti istiabiyenin yüksek ve matluba mu-
vaf›k yollar açarak bilâ müflkilat münakalat›n cereyan›n› temin
edip pek çok pahal› olan yol inflaat›n› ve tamirat›n› hadd-i asga-
riye indirmek, saniyen, imar sahas›n›n ihtiyacat›n› en ucuz bir
flekilde temin etmekte görmekteyim.

Bir zairin ilk gördü¤ü bir flehir hakk›ndaki intiba› ancak ‹stasyon-
dan ç›k›p flehri ilk gördü¤ü anda ol sairin üzerinde has›l edece¤i in-
tihad›r. Ankara gibi istasyondan sonra gösterifl için yeflil bir saha-
n›n ihdas›na müsait bofl sahaya malik olan flehirler enderdir.”48

98
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ANKARA fiEHR‹ ‹MAR 
MÜDÜRLÜ⁄Ü’NÜN KURULUfiU

Ankara’daki imar faaliyetlerinin düzenli ve disiplinli bir flekilde
yap›lmas›n› temin amac›yla, 28.5.1928 gün ve 1351 say›l› kanunla
özel yetkiler verilen “Ankara fiehri ‹mar Müdürlü¤ü” kurulur.

Ankara fiehri ‹mar Müdürlü¤ü, fiehremaneti’ne ba¤l› olma-
y›p, üyeleri Hükümet taraf›ndan tayin edilen “‹mar ‹dare Heye-
ti”nin kararlar› do¤rultusunda çal›fl›r. Bu üyeler ‹çiflleri, Maliye,
Sa¤l›k, Bay›nd›rl›k Bakanl›klar›ndan birer üye ile ‹çiflleri Bakanl›-
¤› Hukuk Müflaviri’nden teflekkül eder. Belediye Baflkan› Heyetin
Baflkan›’d›r. ‹mar ‹dare Heyeti, ‹mar Müdürlü¤ü’nce haz›rlat›lan
‹mar Planlar›n› inceleyip onaylama yetkisine sahiptir. Uygun gö-
rülen planlar Bakanlar Kurulu’nun onay›na sunulur ve Hükü-
met’çe onaylan›r. ‹mar ‹dare Heyeti Baflkan› Falih R›fk› (Atay),
teknik dan›flman Avusturyal› mimar Robert Oerley’di. 1937 y›l›n-
da belediyeye ba¤lanan müdürlük, 1939 y›l›na kadar Ankara
imar›ndan tek sorumlu kurum olur.49

Hakimiyet-i Milliye (Taflhan)
Meydan› ve ‹stasyon Caddesi

(A.Yüksel)
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Cumhuriyet ilan edildikten sonra ç›kart›lan bir kanunla Tür-
kiye genelinde nüfus say›m› yap›lmas› karar› al›n›r. Say›mdan
önce Sivas ve Ankara vilayetlerinde bir “deneme nüfus say›m›”
yap›lmas›na karar verilir. ‹lk önce sokak isimleri, bütün evlere ve
di¤er binalara kap› numaras› verilir. Ankara valisi M. At›f Bey’in
baflkanl›¤›nda, 14 Ocak 1927 Cuma günü Ankara’da ilk deneme
nüfus say›m› yap›l›r. Deneme mahiyetinde yap›lan nüfus say›-
m›nda, Ankara merkez nüfusu 58.749 kiflidir. Bunun 35.757’si er-
kek, 22.005’i kad›nd›r.

Ayn› y›l 28 Ekim’de kesin nüfus say›m› yap›l›r. Bu say›mda ise
Ankara merkez nüfusu; 49.439 erkek, 25.345 kad›n olmak üzere
toplam 74.784 kiflidir. 

fiehirde yabanc› devlet uyruklu say›s›nda art›fl görülür. Birin-
ci Macar as›ll›, s›ras›yla Bulgar, Alman, ‹talyan, Avusturya, ‹ran,
Arnavud, Çekoslavak, Rus ve di¤er devlet uyruklular gelir.

Ankara’da konuflulan diller ise s›rayla; Türkçe, Musevice, Ma-
carca, Ermenice ve Almanca’d›r.

fiehirde bulunan nüfusun dinleri ise flöyledir: ‹slam, Katolik,
Hristiyan, Protestan, Ortodoks ve Mûsevi.50

BAfiKENT ANKARA’DA ‹LK NÜFUS SAYIMI

Anafartalar Caddesi 1928
(A.Yüksel)
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ANKARA “fiEHREM‹N‹”LER‹

MEHMET AL‹ BEY

Ankara “flehremaneti” görevine 4 Nisan 1924 de atand›. Meh-
met Ali Bey, “‹nflaat Türk Anonim fiirketi”ne eski flehir ve yeni fle-
hir olmak üzere iki imar plan› haz›rlatt›r›r. Bu imar plân›n› Al-
man mimar Dr. Carl Christoph Lörcher haz›rlar. Eski flehir imar
plan› kabül görmez. 1925’te yeni flehir kesimi için haz›rlad›¤›
imar plan› uygulamaya konur. 51

AL‹ HAYDAR (YULU⁄) BEY

14 Mart 1924 tarihinde Ankara fiehremaneti görevine atand›. 

Ali Haydar (Yulu¤) Bey, 1878’de ‹zmir’de do¤du. ‹zmir ‹dadi-
si’ni bitirdikten sonra Mülkiye’ye girdi ve iyi derece ile mezun
oldu. Maiyet Memurlu¤u, Mülkiye Müfettiflli¤i, Sivas ve ‹stanbul
Valiliklerinde bulundu. Özellikle Sivas’›n imar›nda büyük hiz-
metler yapt›. Ayn› zamanda “‹stanbul fiehremaneti” (Belediye
Baflkanl›¤›) görevini yürüttü. Daha sonra Ankara fiehremaneti’li-
¤ine atand› ve bu görevi 27 Kas›m 1926 y›l›na kadar sürdürdü.
Haydar Bey’in en önemli meziyeti, görev yapt›¤› yerlerde selefle-
ri taraf›ndan bafllan›p da yar›m kalm›fl olan binalar› tamamlam›fl
olmas›d›r.

Ali Haydar Bey, Ankara’da imar ifllerini h›zland›rmak için tu¤-
la, kiremit, kereste, kireç fabrikalar› kurdu. fiehirde elektrik üre-
timini bafllatt›, buz fabrikas›, gaz deposu, örnek ekmek f›r›n› yap-
t›rd›. Cadde ve meydanlar›n yeflillendirilmesi için sera kurarak
binlerce a¤aç diktirdi.  ‹lk modern ‹tfaiye teflkilat›n› kurdu. 

‹stimlâk tasar›s›n› haz›rlayarak, 24 Mart 1925 tarihinde Mec-
lis’ten geçmesini sa¤lad›. Kale önündeki ve yang›n yerindeki

Hariciye Vekaleti ve
Namazgahtepe 

fiehremini 
Mehmet Ali Bey

fiehremini 
Ali Haydar Bey



bölgeyi inflaata uygun hale getirdi. Karao¤lan Caddesi’ni genifl-
letti, la¤›m, asfalt ve kald›r›m çal›flmalar›na bafllad›. Demiryolu
ile Çankaya aras›nda yüz kadar yeni konut yapt›rd›.

Ali Haydar Bey, Ankara’n›n imar›nda büyük hizmetlerde bu-
lundu ve 27 Kas›m 1926’da sa¤l›k nedenlerini ileri sürerek istifa
etti. Gazi Mustafa Kemal’in teflvikiyle 2. ve 3. dönemlerde ‹stan-
bul milletvekili oldu.52

ASAF (‹LBAY) BEY

Ali Haydar Bey’in istifas›ndan sonra fiehremaneti’li¤e Asaf
Bey atand›. Aslen Selanik do¤umlu olan Asaf Bey, 31 Ekim 1928
tarihine kadar bu görevi yürüttü.

Özellikle flehrin altyap› çal›flmalar›na öncelik verdi. Ankara
için imar plan› haz›rlanmas›n› gündeme getirdi ve Ankara ‹mar
plan› yar›flmas› açt›. fiehremaneti görevinden ayr›lan Asaf Bey,
Bilecik Mebusu olarak Meclise girdi. Yüksek Mühendis oldu¤u
için Ankara ‹mar Plan› yar›flma jürisinde görev ald›. fiehremane-
tili¤e Ankara Valisi Nevzat Tando¤an vekalet etti. Bu tarihten
sonra Ankara’da “‹lbay ve fiarbay” dönemi bafllad›. 53

Ankara fiehremaneti’li¤i, 3 Nisan 1930 tarihinde kabul edilen
1580 say›l› “Belediye Kanunu”ndan sonra kald›r›l›r. Bu kanunun
yürürlü¤e girmesiyle “Ankara Belediye Baflkanl›¤›” kurulur. 17
Eylül 1930 tarihinde, fiehremaneti’li¤e vekaleten bakan, döne-
min Ankara Valisi Nevzat Tando¤an, hem vali hem de Belediye
Baflkan› olur. 

1580 say›l› “Belediye Kanunu”nun 94üncü maddesine “Man-
sup reisler” (Atanm›fl Baflkan) bafll›¤› alt›nda flu hükümler vard›r:

“B - ‹cra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu)’nce görülecek lü-
zum üzerine tesbit edilecek baz› beldelerden vilayet merkezi olan-
lar›n belediye reisleri Dahiliye Vekaleti (‹çiflleri Bakanl›¤›)’nce.

C - Vilayet merkezi olmayan yerlerin belediye reisleri mensup
olduklar› vilayet valileri taraf›ndan nasbolunur ve reislikten ç›ka-
r›labilirler.

D - Bu gibi belediyelerde ve Ankara’da reislik Dahiliye Veka-
leti’nin inhas› (teklifi) ve Reisicumhur’un tasdikiyle vali veya
kaymakamlar›n uhdesine de tevdi olunabilir. Bu takdirde 61, 76
nc› maddeler ahkam› bunlar hakk›nda tatbik olunmaz.”

Bu kanunun 61 ve 76. c› maddelerinde ise;

“Madde 61: Belediye meclisi üyelerinin her biri belediye iflle-
riyle ilgili herhangi bir husus hakk›nda meclis baflkanl›¤›na
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fiehremini Asaf (‹lbay) Bey
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önerge vererek gensoruda bulunabilir. Gensoru önergesi mün-
derecat› meclis üye tam say›s›n›n ço¤unlu¤unca varit göruldü¤ü
takdirde gündeme al›n›r ve üzerinden 3 tam gün geçtikten son-
ra belediye baflkanlar› veya memur edecekleri kifliler gensoruya
meclis önünde cevap verirler. Cevap meclis üye tamsay›s›n›n 2/3
ço¤unlu¤unca yeter görülmedi¤i takdirde 76 nc› madde uyar›n-
ca ifllem yap›l›r.”

“Madde 76 : Belediye baflkan› belediye meclisine her toplan-
t› dönemi bafl›nda meclis kararlar›n›n uygulanmas›na, belediye-
nin mali durumuna, akdedilmifl ve mevcut taahhütlerin ifa flek-
line dair senelik bir çal›flma raporu verir. Meclis, rapordaki iza-
hat› meclis üye tamsay›s›n›n üçte iki ço¤unlu¤u ile yeter gör-
mezse, yetersizlik karar› ile müzakereleri kaps›yan tutanak, ay-
nen meclis birinci baflkanvekili, onun bulunmamas› halinde
ikinci baflkanvekili taraf›ndan mahalli en büyük mülkiye amirine
gönderilir. Vali, bu dosyay› il merkezi olm›yan yerlerde kaymaka-
m›n, il merkezi olan yerlerde kendisinin gerekçeli ve kanaatli
mütalaasiyle bir ay zarf›nda karar verilmek üzere Dan›fltay’a su-
nar. Dan›fltay’ca yetersizlik karar› verildi¤i takdirde belediye bafl-
kanl›¤› düfler.”

Bu kanun, Ankara Belediye Baflkan›na genifl yetkiler verir.
Özellikle “‹lbay ve fiarbay” ünvan› ile Nevzat Tando¤an’›n, 9
Temmuz 1946 tarihinde intihar›na kadar devam eder. 

18 Temmuz 1945’de çok partili döneme geçiflin ilk siyasal
partisi olan Milli Kalk›nma Partisi’nin kurulmas›na izin verilir. 7
Ocak 1946’da da “Demokrat Parti” resmen kurulmufl olur. 14 Ma-
y›s 1950’ye kadar sürer ve bu tarihten itibaren DP iktidar› bafllar. 

4 fiubat 1948 tarih ve 5168 kanun ile Ankara Belediye Baflka-
n›, Belediye Meclisi taraf›ndan seçilmeye bafllan›r.54

27 Haziran 1984 tarihinde ç›kart›lan 3030 say›l› kanunla An-
kara Belediyesi “Büyükflehir Belediyesi” olur.

‹stasyon Caddesi ve 
Atatürk Bulvar› çal›flmas›
(A. Yüksel)



NEVZAT TANDO⁄AN 

1894’de ‹stanbul’da do¤du ve 1914 y›l›nda ‹stanbul Hukuk
Mektebini bitirdi. 4 y›l Kas›mpafla Numune Mektebi’nde ö¤ret-
menlik yapt›. 1919-1924 y›llar› aras›nda ‹stanbul Emniyet Mü-
dürlü¤ü’nde çal›flt›. 1925 y›l›nda Malatya Valili¤ine atand›.

12 Haziran 1929’da Ankara Valili¤ine atand›. Vekaleten yürüt-
tü¤ü Ankara fieremaneti’li¤ini, 17 Eylül 1929 tarihinden itibaren
Ankara Belediye Baflkanl›¤›n› ve Ankara Valili¤ini birlikte yürüttü.

Görevde kald›¤› süre içerisinde; flehrin modern bir flekilde ge-
liflmesine öncülük etti. ‹çme suyunu temin etmek için Çubuk Ba-
raj› yap›ld›. Elektrik, havagaz›, su ve otomatik telefon tesisat› ku-
ruldu. Otobüs ‹daresi kurularak, semtler aras›nda otobüs ve tro-
leybüs seferleri muntazam ifllemeye bafllad›. Yap› Kooperatifleri
kurularak Ankara Bahçelievler’e kavufltu. Ulus’tan Çankaya’ya
do¤ru devam eden Atatürk Bulvar›’na akasya a¤açlar› dikildi.
Çankaya Köflkü ve çevresine kesintisiz içme suyu temin edildi.

‹l Merkezinde ve ilçelerde her dereceden okullar, ilçeleri il
merkezine ba¤layan floseler, Ankara Stadyumu, Hipodrumu ve
Poligonu, Özel ‹dare Çarfl›s›, Özel ‹dare ‹flhan›, Gençlik Park›, K›-
z›lay Güven Park› ve An›t›, Sebze Hali, Belediye Hastanesi yap›l-
d›, Ankara ‹tfaiyesi, bütün üniteleriyle kurulup gelifltirildi.

Alman fiehir Planc›s› Prof. Jansen’in çizdi¤i ‹mar Plan›’n›n uy-
gulanmas›n› yapan N. Tando¤an, 9 Temmuz 1946’da “intihar”
etti. 

OSMAN SABR‹ ADAL

1901’de Limni’de do¤du. ‹lk tahsilini Limni Mektebi ‹dadi-
si’nde tamamlad› ve Mekteb-i Mülkiye’yi pekiyi derece ile bitirdi. 

Sinop Encümeni 2. Katipli¤i, Kars-Ardahan Kazas› Numune
Mektebi ö¤retmenli¤i, Tekirda¤ ‹skan Memurlu¤u, Nusaybin ve
Savur Kaymakaml›¤›, Trabzon, Afyon ve ‹zmir  Valili¤i, Emniyet
Umum Müdürlü¤ü görevlerinde bulundu. 

31 Temmuz 1946 tarihinde Bakanlar Kurulu karar› ile Ankara
Valili¤ine atand›. Bu tarihten itibaren hem vali hem de Belediye
baflkan› olarak 12 Kas›m 1946 tarihine kadar görev yapt›.

‹ZZETT‹N ÇA⁄PAR

1893’de ‹stanbul’da do¤du. Babas› Albayl›ktan emekli Muhit-
tin Bey’dir. Selanik Feyz-i Âti Mektebi’nde ortaö¤renimini ta-
mamlad›. 20 Kas›m 1915’de Mülkiye’yi bitirdi. Aral›k 1915’de
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BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ BAfiKANLARI

Nevzat Tando¤an

Osman Sabri Adal
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askere al›nd›. Birinci Dünya Savafl› sonuna kadar yedek subay
olarak görev yapt›ktan sonra Aral›k 1918’de terhis oldu. Ocak
1920’de Rüsumat (Gümrükler) Umum Müdürlü¤ü Muhafaza Me-
murlu¤u’na tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Bu kuruluflun
çeflitli kademelerinde Ekim 1925 tarihine kadar çal›flt›. Bu tarih-
te görevinden ve memuriyetten istifa ederek fiubat 1928 tarihi-
ne kadar serbest çal›flt›. 18.2.1928 tarihinde Konya Tahrirat Mü-
dürlü¤ü ile kamu hizmetine döndü. Akflehir, Üsküdar ve Vize
Kaymakaml›klar›nda bulundu. ‹çiflleri Bakanl›¤› Mahallî ‹dareler
Genel Müdürlü¤ü Yard›mc›l›¤› ve Emniyet Genel Müdür Yard›m-
c›l›¤› yapt›.

Siirt ve Tokat Valili¤i görevlerinde bulundu. 26.11.1946-
9.2.1948 tarihleri aras›nda Ankara Valili¤i ve Belediye Baflkanl›-
¤›n› görevini yürüttü. Daha sonra Samsun Valili¤inde bulundu
ve bu görevde iken emekli oldu. Planl› çal›flmay› esas alan ‹zzet-
tin Ça¤par, meslek sayg›nl›¤›n› özenle korumufl, otoriter idareci-
lerimizdendir. 10 Ekim 1954’de günü vefat etti.

RAGIP TÜZÜN

28.2.1948-5.4.1950 tarihleri aras›nda Ankara Belediye Bafl-
kanl›¤› yapt›.

Mesken ihtiyac›n› karfl›lamak için “Yenimahalle” semtini kur-
mufl ve burada 3500 adet konut yapt›rm›flt›r. Havagaz›, Elektrik
aboneleri say›s›nda yüzde on art›fl sa¤lad›.  Otobüs iflletmesini
tam rand›manl› bir müessese haline getirir.

Yol inflaat› ve kanalizasyon, semt pazarlar›, köprüler, asfalt
tamirat›, mecra inflas› ve büz konulmas›, istinat duvarlar›, tretu-
arlara plak döflenmesi, parselasyon ifllerine a¤›rl›k verdi.

Rag›p Tüzün döneminde, Belediye hastanesinin çal›flmalar›
artt›r›lm›fl, kuduz kedi ve köpekler toplan›p itlaf edilmifl, et ve
haz›r g›da satan dükkan ve imalathane tetkik edilmifl ve labora-
tuvar muayenesine gönderilmifl, büyükbafl ve küçükbafl hayvan
denetimleri yap›lm›fl; mütemadiyen geniflleyen flehrin temizlik
ifllerinin  düzenli yap›lmas› için Temizlik Müdürlü¤ünün ekip-
manlar› ihtiyaçlar› karfl›layabilecek bir duruma getirilmifl; ‹tfaiye
teflkilat›, flehrin genel durumu dikkate al›narak yeni ekipmanlar
al›narak kuvvetlendirilmifl ve flehirdeki  yang›n musluklar› say›s›
artt›r›lm›fl; yollar a¤açland›r›lm›fl, bulvarlara çiçekler dikilmifl,
flehir parklar›n›n bak›m› ve çiçeklendirilmesi yap›lm›fl belediye
araç-gereç yönünden güçlendirilmifltir.

FUAT BÖREKÇ‹

1911’de Ankara’da do¤du. Kurtulufl Savafl›n›n bafllang›c›n-
dan sonuna kadar büyük eme¤i geçen Ankara Müftüsü ve Cum-
huriyet döneminin ilk Diyanet ‹flleri Baflkan› Rifat Börekçi’nin
o¤ludur. 5.4.1950-2.10.1951 y›llar› aras›nda Ankara Belediye
Baflkanl›¤› yapt›.  

‹zzettin Ça¤par

Rag›p Tüzün

Fuat Börekçi



ATIF BENDERL‹O⁄LU

1910’de Akda¤madeni’nde do¤du. ‹lk tahsilini Akda¤made-

ni’nde, orta tahsilini Malatya’da, lise tahsilini Sivas’ta yapm›fl ve

Ankara Hukuk Fakültesinden 1933 y›l›nda mezun olmufltur. 

1933’de Maliye Bakanl›¤› Hukuk Müflaviri, 1941’de Sümer-

bank Hukuk Müflaviri oldu ve 1946 y›l›nda Demokrat Parti’den

siyasete girdi.

3.10.1951-18.3.1954 tarihleri aras›nda Ankara Belediye Bafl-

kanl›¤› yapt›. Ankara’n›n kanalizasyon iflini gerçeklefltirdi. Anka-

ra ‹l ‹mar Plan›’nda gösterilen D›flkap› Meydan›’ndaki binalar›n

4’er kat olarak inflas›na dair ‹mar Yönetim Kurulunun 27.7.1951

tarih ve 219 say›l› karar›n› onaylayarak faaliyete geçirmifltir.

1957’de Yozgat milletvekili seçildi. 1958’de D.P. Grup Bafl-

kanvekili 1959’da Milli E¤itim Bakan› oldu. 27 May›s 1960’tan

sonra Yass›ada da 10 y›l hapse mahkum edildi. 12.10.1975-

12.9.1980 tarihleri aras›nda Cumhuriyet Senatosu Üyeli¤i yapt›

ve 27.4.1992 tarihinde vefat etti.

KEMAL AYGÜN

1914’de Divri¤i’de do¤du. Konya Lisesi’nden sonra 1936 y›l›n-

da Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Ayn› y›l, ‹stanbul P.T.T. Baflmüdür-

lü¤ü’nde Müfettifl adayl›¤› ile devlet hizmetine girdi. 29 Nisan

1938’de nakledildi¤i ‹stanbul Maiyet Memurlu¤u’nda Kaymakam-

l›k staj›n› tamamlad›. Bu arada bir süre Adalar Kazas› Kaymakam

Vekilli¤i’nde bulundu. Kas›m 1940’da Bozk›r Kaymakaml›¤›, ‹stan-

bul Emniyet Müdürlü¤ü 6. fiube Müdürlü¤ü, ‹stanbul Emniyet

Müdür Yard›mc›l›¤› ve ‹stanbul Emniyet Müdürü, Nisan 1952’de

Emniyet Genel Müdürlü¤ü’ne vekalet etmek üzere Ankara Valili-

¤i’ne naklen atand›. May›s 1954’de Ankara Valili¤i ve Emniyet Ge-

nel Müdürlü¤ü Vekilli¤i görevlerine ek olarak, 1 Haziran 1954 tari-

hinden itibaren Ankara Belediye Baflkanl›¤› görevini de yürüttü. 

14 Eylül 1955 tarihinde  2. kez Emniyet Genel Müdürlü¤ü’ne

atand›. Daha sonra Ekim 1957’de 2. kez Ankara Vali ve Belediye

Baflkanl›¤›’na getirildi.

17 Temmuz 1958’de ‹stanbul Belediye Baflkanl›¤›’na tayin

oldu. Ayr›ca Demokrat Parti ‹l Baflkanl›¤› görevi de kendisine ve-

rildi. Her iki görev de 27 May›s 1960 tarihinde sona erdi. Yass›-

ada yarg›lamalar› bittikten sonra  ‹stanbul’da bir süre bir sigor-

ta flirketinde yönetim kurulu üyeli¤i, Özel Eczac›l›k ve Difl He-

kimli¤i Yüksek Okullar›nda Genel Müdürlük ve Taksim Oteli ‹fl-

letmesinde ‹dare Müflavirli¤i yapt›. 5 May›s 1979’da vefat etti.
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CEMAL GÖKTAN

Kemal Aygün’den boflalan Ankara Valili¤ine, 14 Eylül 1955

tarihinde atanan Cemal Göktan, Orhan Eren’in Belediye Baflkan-

l›¤›na kadar geçen sürede Ankara Valili¤i ve Ankara Belediye

Baflkanl›¤› yapt›.

ORHAN EREN 

1922’de Nall›han’da do¤du. Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi’ni bitirdi. 22 Kas›m 1955 tarihinde Ankara Belediye Bafl-

kanl›¤› görevine bafllar ve 4 Kas›m 1957 tarihine kadar bu göre-

vi yürüttü.

2, 3, 4 ve 5 inci Dönem Ankara Milletvekilli seçildi. Orhan

Eren, Devlet ve ‹çiflleri Bakanl›¤› görevlerinde bulundu. 

D‹LAVER ARGÜN

1900’de Ergani’de do¤du. Mu¤la Milletvekilli¤i, Ankara Vali-

li¤i ve 17.6.1958-27.5.1960 tarihleri aras›nda Ankara Belediye

Baflkanl›¤› yapt›. 1958 y›l› imar planlar›nda, Siteler ve Balgat’ta

endüstri alanlar› planlam›flt›r. 

M. NUR‹ TEOMAN

1907’de ‹stanbul’da do¤du. Tu¤generallikten emekli oldu ve

12.4.1961- 12.10.1962 tarihleri aras›nda Ankara Valili¤i ve Bele-

diye Baflkanl›¤› yapt›. 

ENVER KURAY

1912’de Manast›r Vilayeti’nin K›rçova Kazas›nda do¤du. 1931

y›l›nda Kastamonu Lisesi’ni bitirdi. Mülkiye Mektebi’nden 1934

y›l›nda mezun oldu.

Devlet Demiryollar› Maliye ve Muhasebe ‹flleri Dairesi me-

murlu¤u ile kamu hizmetine girer, 30.1.1937 tarihinde Edirne

Maiyet Memuru olarak göreve bafllad› ve Meriç, Vize, Yenice, ‹p-

sala ve Keflan Kaymakam Vekilliklerinde bulundu.

21.7.1939 tarihinde Balâ Kaymakaml›¤›’na asaleten atand› ve

s›ras›yla Sivrice, Boyabat, Vakf›kebir, Silivri, Dikili ilçelerinde

Kaymakaml›k yapt›. Kastamonu, Mu¤la, Sivas ve ‹zmir illerinde

Vali Yard›mc›l›¤› yapt›.

22.7.1958 tarihinde Siirt Valili¤i’ne atand› ve Mardin, Bursa

Valili¤i de yapan Enver Kuray, 12.10.1962-25.11.1963 tarihleri

aras›nda Ankara Valili¤i ve Belediye Baflkanl›¤› görevini yürüt-

tü. Merkez Valisi iken, 13.7.1977 tarihinde yafl s›n›r›ndan emek-

li oldu.

Orhan Eren

Mehmet Nuri Teoman

Dilaver Argün

Enver Kuray



Döneminde (1963 y›l›nda) Ankara Belediyesi’nce Macunköy

Organize Endüstri Bölgesi Planlanm›fl, Belediye Fen ‹flleri geç-

mifl y›llara oranla mukayese edilemeyecek derecede üstün bir

yol yap›m ve onar›m›na gidilmifl, yeni yap›lan yollarla birlikte

Gençlik Caddesi Kanal ‹nflas› bafllam›fl, Kalaba köyü kanal infla-

s› ile Atatürk sanatoryum kanal inflaat› bitirilmifltir.  1962 tari-

hinden önce ele al›nm›fl olan Çayhane, Gazino, Dükkan, Otopark

ve Garaj, Suni Göl, Akvaryum, mezarl›k tesisi gibi inflaatlar ta-

mamlanm›flt›r.

HAL‹L SEZA‹ ERKUT

1909’da Mucur’da do¤du. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte-
sinden mezun oldu. Say›fltay denetçili¤i, Savc› yard›mc›l›¤›, An-
kara Defterdarl›¤› görevlerinde bulundu.

Çal›flma Bakanl›¤›n›n yeni kuruldu¤u ve ‹fl Kanunlar›n›n ha-
z›rlanmas› ve gelifltirilmesi dönemine rastlayan 1947-1950 y›lla-
r› aras›nda Çal›flma Genel Müdürü ve ‹flçi Sigortalar› Genel Mü-
dürlü¤ü, 25.11.1963-5.6.1968 tarihleri aras›nda Ankara Belediye
Baflkanl›¤› yapt›. 

Halil Sezai Erkut döneminde halk›n Belediyeye düflen iflle-
rinde kolayl›k ve sürat sa¤lamak amac› ile Küflat Amirli¤i, ‹ktisat
Amirli¤inden ayr›larak müstakil olarak Baflkanl›¤a ba¤land›. Kü-
flat Yönetmeli¤inde yeni düzenlemeler yap›larak vatandafllar›n
iflinin süratle yap›lmas› sa¤lad›. 1965 tarihinde Ifl›kl› Atatürk
Portresi ile Gençlik Park› süsledi.

‹skan raporu ifllemleri, Yap› Kontrol Müdürlü¤ü bünyesinde
birlefltirilerek ve bir k›s›m fuzuli formaliteler kald›r›larak ve iflti-
rak paylar›n› da muhasebeye ba¤lamak suretiyle sürat ve güven
ortam› sa¤lad›.

fiehrin yol, tretauvar ve kanalizasyon iflleri ile birlikte kavflak-
larda düzenlemeler yap›ld›, ana caddelerin hemen hepsi refüjle
gidifl, dönüfllü yollara ayr›lmak suretiyle ve kavflaklar›n da dü-
zenlenmesi neticesinde trafik kazalar›n›n azalmas› sa¤lad›.   

Nüfusunun ve vas›talar›n artmas›yla yollardaki t›kan›kl›klar›n
giderilmesi için, ilk planda Ulus yeralt› geçidi ile s›¤›na¤›n›n ve
Opera Kavfla¤›ndaki üst geçidinin 1966 y›l›nda inflaatlar›na bafl-
lan›lmas›na; avam ve tatbikat projelerinin haz›rlanmas› için ça-
l›flmalar bafllat›ld›, ihale dosyas› haz›rlatt›r›ld›.

Zafer gazinosu önündeki park›n alt›na iki katl›, alt katta oto-
park ve garaj, üst katta da çeflitli flekilde kullan›lacak tesisleri
bulunacak flekilde projeler haz›rlanmas› kabul edildi. Terminal
Binas›, Belediye Hastanesi, Güçsüzler ve Kimsesizler Yurdu, Fen
‹flleri ilave binas›, asfalt flantiyesi ilave binas›, temizlik iflleri ila-
ve binas›, Âbidinpafla park çevre duvar› ifllerinin ihaleleri yap›la-
rak inflaata baflland›. 
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EKREM C. BARLAS

16 Ocak 1912’de Kosova do¤du. 1935’te ‹stanbul Yüksek ‹kti-
sat ve Ticaret Okulu Banka, Sigorta, Muhasebe ve Yüksek Mate-
matik fiubesinden mezun oldu.

5.6.1968-11.12.1973 tarihleri aras›nda Ankara Belediye Bafl-
kanl›¤› yapt›. 1968-1971 y›llar› aras›nda Ankara’ya su veren tesis
ve kaynaklar›n gelifltirilmesi amac›yla önemli çal›flmalar yap›l›r.
Bu çal›flmalar neticesinde 45 adet yeni kuyu aç›lm›fl, 23 adet ye-
ni su deposu infla edilmifl; yeni aç›lan ve eski kuyulara derin su
tulumbalar› konulmufltur. 1969’da Ankara fiehirleraras› Otobüs
Terminali hizmete aç›ld›. 

VEDAT DALOKAY

10 Kas›m 1927’de Elaz›¤’da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimi-
ni Elaz›¤’da tamamlad› ve 1949 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniver-
sitesi Mimarl›k Fakültesi’nden mezun oldu. 1950-1951’de PTT
ve Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›’nda mimar olarak görev yapt›. 1951-
1952’de Paris’teki Sorbonne fiehircilik Enstitüsü’nde lisansüstü
çal›flmas› yaparken, Auguste Perret ve Le Corbusier gibi ünlü
mimarlar›n bürolar›nda çal›flt›. 1954’te Ankara’da Dalokay Mi-
marl›k Atölyesi’ni kurdu. 1964-1968 y›llar› aras›nda Ankara Mi-
marlar Odas› fiube Baflkanl›¤› ve Mimarlar Odas› Genel Sekre-
terli¤i yapt›.

11 Aral›k 1973 de Ankara Belediye Baflkan› seçildi ve 11 Ka-
s›m 1977 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

Birçok ulusal proje yar›flmas›na kat›lan Vedat Dalokay, 13’ü
birincilik olmak üzere birçok ödül ve mansiyon kazand›. Ulusla-
raras› alanlarda kat›ld›¤› ‹slamabad Kral Faysal Camii (1970),
Cidde ‹slam Kalk›nma Bankas› Genel Merkezi (1980), Baflbakan-
l›k Kompleksi (Pakistan, 1984), ‹stanbul Taksim Alan› (1987),
Pakistan Ulusal An›t› (1977) proje yar›flmalar›nda birincilikler
kazand›. 

Yap› tasar›mlar›nda geleneksel kal›plar›n d›fl›nda yeni biçim
aray›fllar›na girdi. Çeflitli dergilerde mimarl›k, kentleflme, konut
sorunu, gecekondu sorunu, dini yap›lar, Belediyecilik, belediye-
lerde ça¤dafl çözümler, Ankara ve planlama sorunlar› konular›n-
da yaz›lar yazd›. 

21 Mart 1991’de K›r›kkale yak›nlar›nda geçirdi¤i trafik kaza-
s›nda hayat›n› kaybetti. 

Kolo adl› çocuk öyküsüyle 1980 Türk Dil Kurumu Çocuk Yaz›-
n› Ödülü’nü, 1995 y›l›nda da American Library Association tara-
f›ndan verilen Mildred L. Batchelder Ödülü’nü kazand›. 

Vedat Dalokay

Ekrem C. Barlas



Ali D‹NÇER

1945’de Bulgaristan-Razgrad’da do¤du. Ailesiyle küçük yaflta
Türkiye’ye göç etti. 1970’de Orta Do¤u Teknik Üniversitesi En-
düstri Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdi.

Endüstri Mühendisi-TMMOB Makina Mühendisleri Odas›
Baflkanl›¤› yapt›.

11 Kas›m 1977’de Ankara Belediye Baflkan› seçildi. 16 Eylül
1980 tarihine kadar bu görevi yürütür. 12 Eylül Askeri darbesi ile
görevi sona erdi.

Kent Koop Bat›kent Konut Kooperatifleri Birli¤i Baflkan›, Tür-
kiye Belediyeler Birli¤i ve ‹slam Ülkeleri Baflkentler Birli¤i Kuru-
cu Baflkan›, XIX, XX nci Dönem Ankara Milletvekili, TBMM D›flifl-
leri Komisyon Baflkanl›¤›, Devlet Bakanl›¤›, NATO Parlamenter
Asamblesi Türk Grubu Üyeli¤i ve TBMM Baflkanvekilli¤i görevle-
rinde bulundu.   

SÜLEYMAN ÖNDER

Atanm›fl Ankara Belediye baflkanlar›ndand›r. 16.9.1980-
29.3.1984 tarihleri aras›nda Ankara Belediye Baflkanl›¤› yapt›.

Döneminde; Kapal› Otoparklar, Toptanc› Hal, Sevinenler
Park›, K›z›lay, Yeniflehir, Selanik Cd. ‹zmir Cd. tüp ve köprülü üst
geçitleri, Hacettepe Dinlenme Park› yap›lm›fl, hava kirlenmesini
önlemek amac›yla yeflil alan çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r.

Kentin su ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için Büyük Ankara Su Proje-
si (Master Plan›) uygulama program›na ait çeflitli yat›r›mlar yap›l-
m›fl, Belediye denetimli, taze ve ucuz yiyecek temini amac› ile semt
halleri yap›m›na bafllad›. ‹mar Plan› Çal›flmalar›; Konut alanlar›,
Sit alanlar›, yeflil alanlar, sanayi alanlar›, merkez kullan›mlar ve
ulafl›m sit alanlar›, alt kollar›nda sürdürülür. Belediye s›n›rlar› içe-
risindeki imarl› ve imars›z yollar›n meydan ve kavflaklar› ile ilgili
çal›flmalar devam eder. Bordür çal›flmalar› yap›l›r. Bu dönemde
planlanan kanalizasyon çal›flmalar› ‹ller Bankas›’nca ihaleleri yap›-
larak kanalizasyon sorunu önemli ölçüde çözümlenmifltir. S›hhiye
çok katl› otopark›, çöp ay›klama tesisleri, beton santral› yat›r›mla-
r› gibi önemli projeler bu dönemde gerçeklefltirildi. 

MEHMET ALTINSOY

1 Mart 1924’de Aksaray’da do¤du ve Ankara Hukuk Fakülte-
si’ni bitirdi. 1961-63, 1965-69, 1973-77 y›llar›nda Ni¤de Milletve-
kili; 1965’de Devlet Bakan› oldu. 

29 Mart 1984’de Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan› seçildi.
27 Mart 1989 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

Ankara’n›n do¤algaz’a kavuflturulmas› çal›flmalar›n› bafllatt›, 18
Eylül 1984 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i ile Tür-
kiye Cumhuriyeti aras›nda “Do¤algaz sevk›yat› sözleflmesi” yap›ld›,
Ankara’da hava kirlili¤inin insan sa¤l›¤›n› tehdit edici boyutlara
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ulaflmas› nedeniyle bu sevk edilen gaz›n boru hatt› ile öncelikle An-
kara’ya kadar getirilmesine karar verilir.

Ankara’n›n hava kirlili¤i ile mücadelede yeflil alanlar›n öne-
mi bilinerek flehrin çevresinde Naz›m Plan›na uygun olarak 3 ay-
r› yeflil kuflak oluflturularak bu bölgeler a¤açland›r›ld›.

1987 y›l›nda her semtte bir çocuk park› ve oyun alan› kam-
panyas›yla Yunus Emre Park›, Hasköy Park›, SSK Bloklar› yap›l-
m›fl, Ku¤ulu Park, Seymenler Park›, Köstence Park›, Seyran Par-
k›, Hisarpark, Kurtulufl Park›, ‹bn-i Sina Park›, Hacettepe Park› ve
fiafaktepe Parklar›nda revize çal›flmalar› ve kullan›m flartlar›na
göre yeniden düzenlemeler yap›ld›.  

Portakal Çiçe¤i Park› Proje çal›flmalar› tamamland›. Mete-
oroloji-Süzgeç Kavfla¤›, D›flkap› Kavfla¤› ve Celal Bayar Bulvar›
çevre düzenlenmesi yap›ld›.

Ankaral›n›n su ihtiyac›n› karfl›layan Ankara Sular ‹daresi,
1988 y›l›nda yeniden yap›land›r›larak Ankara Su ve Kanalizasyon
‹daresi (ASK‹) haline getirildi.

H›zla büyüyen ve geliflen Ankara’n›n trafik sorununu uzun va-
deli düflünülerek haz›rl›klar›na bafllanan “Ankara Ulafl›m Ana
Plan›” çal›flmalar› tamamlanm›flt›r. Böylece Türkiye’de “Ulafl›m
Ana Plan›”, ilk olarak Ankara’da gerçeklefltirilmifltir.   

Geniflleyen otobüs filosunun bak›m, onar›m ve di¤er ihtiyaçlar
için Macunköy ve Natoyolu tesisleri kurulmufl, Atatürk Bulvar›ndan
bafllanmak üzere çeflitli semtlere kapal› duraklar yerlefltirilmifltir.   

MURAT KARAYALÇIN 

1943’de Samsun’da do¤du. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi ‹ktisat - Maliye Bölümü’nden 1968 y›l›nda mezun
oldu. ‹ngiltere’de kalk›nma ekonomisi üzerine yüksek lisans yap-
t›. DPT’de uzman yard›mc›s› ve uzman, 1978-1979 y›llar›nda Köy
‹flleri Bakanl›¤›’nda müsteflar yard›mc›l›¤› görevini yürüttü. Kent
Koop’un kurucular› aras›nda yer ald› ve 1981-1991 y›llar› aras›n-
da Genel Baflkanl›¤›n› yapt›. 1968-1987 y›llar› aras›nda Uluslara-
ras› ‹skan Konseyi Yönetim Kurulu Üyeli¤i’nde bulundu. 1988-
1993 y›llar› aras›nda Türkiye Kent Kooperatifler Birli¤i (TÜRK-
KENT) Genel Baflkanl›¤›’n› yapt›. 1968 y›l›nda ‹ngiltere’de Dünya
Konut Y›l› ödülünü ald› ve Nokta Dergisi taraf›ndan y›l›n iflada-
m› seçildi. 1978 ve 1991 y›llar›nda Türkiye’nin d›fl tan›t›m›na
yapt›¤› katk›lar nedeniyle TÜTAV ödülüne; 1993 y›l›nda Frans›z
Hükümeti taraf›ndan Legion D’Honneur (lejyondonör) fiövalye
niflan›na lay›k görüldü.

27 Mart 1989’da Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan› seçildi.
19 Eylül 1993 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

SHP’nin 11-12 Eylül 1993 tarihinde yap›lan 4.Ola¤an Kurul-
tay’›nda Genel Baflkan seçildi. 50. Hükümet’de Baflbakan Yar-
d›mc›s› ve Devlet Bakan› olarak görev ald›. 1994 y›l› Kas›m’›nda

Murat Karayalç›n



Baflbakan Yard›mc›l›¤›’n›n yan› s›ra D›fliflleri Bakanl›¤› görevini
üstlendi.

Murat Karayalç›n, 6 Mart 1995 tarihinde Gümrük Birli¤i’ne
girifl karar›n›n al›nd›¤› Ortakl›k Konseyi toplant›s›nda Türkiye’yi
temsil etti. 18 fiubat 1995 tarihinde yap›lan SHP 9. Ola¤anüstü
Kurultay›’nda Genel Baflkanl›k’tan, 27 Mart 1995 tarihinde de
Baflbakan Yard›mc›l›¤› ve D›fliflleri Bakanl›¤› görevlerinden ayr›l-
d›. 24 Aral›k 1995’de Samsun’dan Milletvekili seçildi. Kas›m 1997
tarihinden 18 Nisan 1999 tarihine kadar TBMM D›fliflleri Komis-
yonu Baflkanl›¤› görevini yürüttü. 

24 May›s 2002 tarihinde SHP’nin kurucular› aras›nda yer ald›
ve Kurucu Genel Baflkan seçildi. 28 Eylül 2002’de yap›lan 1.Ola-
¤an Kurultay’da SHP Genel Baflkanl›¤›’na getirildi. 

Türkiye’de ilk defa bir belediye (Ankara Büyükflehir Belediyesi),
Hazine garantisi olmaks›z›n yurt d›fl›na tahvil ihrac›nda bulundu.   

VEDAT AYDIN

Murat Karayalç›n’›n SHP Genel Baflkan› seçilmesi ve 50. Hü-
kümette Devlet Bakanl›¤› ve Baflbakan Yard›mc›l›¤› görevine
atanmas› dolay›s›yla Belediye Baflkanl›¤›ndan ayr›lmas›yla, An-
kara Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›n› 19.9.1993-28.3.1994 tarih-
leri aras›nda vekaleten yürüttü. 

‹BRAH‹M MEL‹H GÖKÇEK 

1948 y›l›nda Keçiören’de do¤du. Gazi Üniversitesi Gazetecilik
Yüksek Okulu’nu bitirdi. Parlamento Muhabirli¤i ve gazete tem-
silcili¤i yapt›. Yedek Subayl›¤›n› K›br›s Güzelyurt’ta yapan Gök-
çek, askerlik dönüflü ticaret hayat›na at›ld›.

1984-1989 y›llar› aras›nda Keçiören Belediye Baflkanl›¤› yap-
t›. Bu dönemde Anavatan Partisi’nin Türkiye’deki Belediye Bafl-
kanlar› aras›nda yapt›rd›¤› araflt›rmada Türkiye’nin en baflar›l›
Belediye Baflkan› seçildi. Ankara Muhtarlar Derne¤i’nce “Y›l›n
Belediye Baflkan›” Ödülünü kazand›. Keçiören Belediye Baflkan-
l›¤› s›ras›nda Keçiören’de spora yapt›¤› katk›lar dolay›s›yla Genç-
lik ve Spor Genel Müdürlü¤ü’nün “Ömür Boyu Spor Sahalar›na
Ücretsiz Girifl Kart›” ödülünü ald›. Keçiörengücü Spor Kulü-
bü’nün 1987-1994 y›llar› aras›nda Baflkanl›¤›n› yapt›.

1989-1991 y›llar› aras›nda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge-
me Kurumu Genel Müdürlü¤ü yapt› ve 20 Ekim 1991 seçimlerin-
de Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 

27 Mart 1994 tarihinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl›-
¤›na seçilen  ‹. Melih Gökçek, aral›ks›z olarak bu görevini sürdür-
mektedir.

Bu dönemde gerçeklefltirilen ve Ankara’n›n çehresini de¤iflti-
ren proje ve hizmetler “Örnek Baflkent Ankara” kitab›nda genifl
olarak yer almaktad›r. 
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Vedat Ayd›n

‹brahim Melih Gökçek
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CUMHUR‹YET DÖNEM‹
ANKARA’DAK‹ KAMU VE
D‹⁄ER YAPILAR

MECL‹S B‹NALARI

I. Meclis Binas› (Kurtulufl Savafl› Müzesi) 

1915 y›l›nda ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti Kulüp Binas› olarak
yap›m›na bafllanm›fl olan binan›n plan›, Evkaf Mimar› Salim Bey
taraf›ndan yap›lm›flt›r. Tek katl› olan binan›n en belirgin özelli¤i
duvarlar›nda Ankara tafl› kullan›lm›fl olmas›d›r. 23 Nisan
1920’de Meclis’in bu binada toplanmas› kararlaflt›r›ld›¤›nda, bi-
na henüz tamamlanmam›flt›. Zor flartlar alt›nda tamamlanan bi-
na, 23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri aras›nda I. TBMM
Binas› olarak kullan›lm›fl, daha sonra Cumhuriyet Halk F›rkas›
Genel merkezi ve Hukuk Mektebi olarak ifllevini sürdürmüfl, 1952
y›l›nda Maarif Vekaletine devredilmifltir. Yap› bir ara Hukuk

Birinci Meclis binas›
(D. Osseman)
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‹kinci TBMM binas›
(A. Yüksel)

Mektebi olarak kullan›lm›fl, 1957 y›l›nda müzeye dönüfltürülmek
üzere çal›flmalara bafllanm›fl ve 23 Nisan 1961 y›l›nda I. TBMM
Müzesi ad›yla halk›n ziyaretine aç›lm›flt›r. Yap›lan restorasyon
ve teflhir tanzim çal›flmalar› sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde
Kurtulufl Savafl› Müzesi ad›yla yeniden ziyarete aç›lm›fl olup, bu
ifllevini sürdürmektedir. Tek katl› olan müzede, Riyaset Divan›-
‹cra vekilleri Heyeti (‹lk Bakanlar Kurulu) odas›, fieriye Encüme-
ni odas›, dinlenme odas›, Encümen odas›, toplant› salonu, Reis
(Baflkan) odas› ve mescit bulunmaktad›r. Bu odalar ve salonda
‹lk Meclisten kalan çeflitli eflyalar, tablolar bulunmaktad›r.55

II. Meclis Binas› (Eski Halk F›rkas› Mahfeli - Cumhuriyet
Müzesi) 

1923 y›l›nda Mimar Vedat Tek taraf›ndan Cumhuriyet Halk
F›rkas› Mahfeli olarak tasarlanan ve infla edilen binan›n ifllevi
de¤ifltirilerek TBMM olarak kullan›lm›flt›r. Yap›n›n iç bölümleri,
iki kat boyunca yükselen ortadaki meclis salonunun üç kenar›na
dizilmifllerdir. Giriflten sonra enine uzanan ve iki kat boyunca
yükselen, üst katta Selçuklu ve Osmanl› motifleriyle bezeli tavan-
la örtülmüfltür. Ortada büyük bir toplant› salonu bulunmaktad›r.
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Birinci Meclis binas›

‹kinci Meclis binas›

II. TBMM binas› 18 Ekim 1924 tarihinde çal›flmalar›na bafllam›fl,
27 May›s 1960 y›l›na kadar 36 y›ll›k bir çal›flma dönemi geçirmifl-
tir. Atatürk Büyük Nutuk’u bu yap›da okumufltur. Atatürk, önem-
li oturumlar› özel locas›ndan izlerdi. Tek partili dönemin önem-
li olaylar›na tan›kl›k eden yap›, çok partili dönemin bütün sanc›-
l› olaylar›n› yaflam›flt›r.1961-1979 tarihleri aras›nda CENTO Ge-
nel Merkezi olarak kullan›lan bina, CENTO’nun la¤vedilmesiyle
Kültür Bakanl›¤›’na devredilmifltir. Günümüzde binan›n ön k›s-
m› Cumhuriyet Müzesi, arka k›sm› ise Kültür Varl›klar› ve Müze-
ler Genel Müdürlü¤ü olarak hizmet vermektedir. Binan›n ön k›s-
m› onar›m ve restorasyon çal›flmalar›ndan sonra 30 Ekim 1981
tarihinde Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete aç›lm›flt›r.  II. Mec-
lis’in bahçesi de o y›llarda özenle düzenlenmifltir. Bahçede bu-
lunan uzun ve kaskatl› havuza Ankaral›lar, içindeki çiçeklerden
dolay› “Nilüfer Havuzu“ ad›n› vermifllerdir. O tarihlerde halka
aç›k olan park rahatça gezilmekteydi. Ayr›ca o tarihteki ad›yla
“Riyaseti Cumhur Orkestras›”, bahçede bulunan yar›m küre flek-
lindeki bir sahne üzerinde Ankaral›lara aç›k hava konserleri ver-
mekteydi.56
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‹kinci TBMM binas›

T.B.M.M. binas› (1990)

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

11 Ocak 1937 tarihinde onaylanan bir yasayla Ankara’da “üs-
lubun mükemmeliyeti, harici tutumunun ahengi ve yirminci as-
r›n icabat›n› ve Türkiye Cumhuriyeti’nin varl›¤›n› tecessüm etti-
recek bir abide” olabilecek bir meclis binas› yap›m›na karar ver-
mifl, proje yar›flmaya ç›kar›lm›flt›. On dört projenin kat›ld›¤› ya-
r›flma sonunda Holzmeister’e ait proje seçildi. 57 1938-1960 y›l-
lar› aras›nda Clemens Holzmeister taraf›ndan tasarlan›p yap›lan
bina, depreme dayan›kl› olarak yap›lm›flt›r. D›fl cephesi bej tera-
verten ile kapl›d›r. ‹çeride otuz tür yerli mermer, çini, bronz ve
çeflitli ahflap türleri kullan›lm›flt›r. Yüksekçe bir arazi üzerinde
olmas› ve modernlefltirilmifl neo-klasik üslubu, katlar boyu yük-
selen sütunlar›yla an›tsal girifli, d›flta ölçe¤i, içte malzemelerin
zenginli¤i ile “Devlet otoritesi “ simgelenen yap› 6 Ocak 1961’de
resmen hizmete aç›lm›flt›r.58
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Cumhuriyetin ilk y›llar›nda bakanl›klar için bina s›k›nt›s› çe-
kildi¤inden ivedilikle bakanl›k binalar› yap›lmas› gündeme gel-
di. ‹lk olarak Hükümet Meydan›na bakan, meydan›n  sol yan›na
1925 y›l›nda ilk Baflvekalet (Maliye Bakanl›¤›) Binas›, 1927 y›l›n-
da flimdiki Opera Meydan›na bakan yerde Hariciye Vekaleti (Kül-
tür ve Turizm Bakanl›¤›) binalar› yap›ld›.  

Herman Jansen 1928 y›l›nda yapt›¤› Ankara imar plan›nda,
Yeniflehir’de, Atatürk ve ‹nönü  Bulvarlar› ile Milli Müdafaa Cad-
desi aras›nda kalan k›sm› Bakanl›k binalar› yap›m› için planla-
m›flt›r.  Bu alan içerisinde bulunan Çal›flma, ‹çiflleri, Bay›nd›rl›k,
Ticaret, Milli Savunma Bakanl›¤› ile Yarg›tay ve Genel Kurmay
Baflkanl›¤› binalar› ile Güvenpark’›n tasar›m›, Avusturyal› mimar
Clemens Holzmeister taraf›ndan yap›lm›flt›r.59

BAKANLIKLAR

K›z›lay Meydan› ve
Bakanl›klar (A. Yüksel)

Bakanl›klar (A. Yüksel)



c u m h u r i y e t  v e  b a fl k e n t  a n k a r a

118

Baflvekalet (Maliye Bakanl›¤›) Binas›

Müteahhit Mimar Yahya Ahmet, Mühendis ‹rfan taraf›ndan
tasarlanan ve Cumhuriyet’in ilk Bakanl›k binas› olarak Ulus’ta
Vilayet Meydan›’nda 1925 y›l›nda yap›lan bina bodrum üzerine
iki katl›d›r. Cephelerde Neo-Klasik üslubun etkileri görülmekte-
dir. Ayr›ca geleneksel Türk Mimarl›¤›ndan al›nan ö¤elerde kulla-
n›lm›flt›r. Günümüzde Maliye Bakanl›¤› birimlerince kullan›l-
maktad›r.60

Hariciye Vekaleti (Gümrük ve Tekel Bakanl›¤›, Kültür ve
Turizm  Bakanl›¤›) Binas›

1927 y›l›nda Mimar Arif Hikmet Koyuno¤lu taraf›ndan tasar-
lanarak Hariciye Vekaleti olarak yap›lan yap›, Erken Cumhuriyet
döneminin kamu yap›lar›nda görülen özellikleri tafl›maktad›r.
Dikdörtgen planl›, bodrum üzerine iki katl› yap›da; orta k›s›mda
üstten ayd›nlanan genifl bir salon ve koridorlar üzerindeki me-
kanlar bulunmaktad›r. Salonun iki yan›nda bulunan an›tsal mer-
divenle üst kata ç›k›lmaktad›r. Ön cephe, tafl ve mermerle, arka
ve yan cepheler ise s›va ile kapl›d›r. Geçirdi¤i dönemlerde çeflit-
li bakanl›klarca kullan›lan bina, günümüzde Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› Merkez binas› olarak kullan›lmaktad›r.61

Baflvekalet 
(Maliye Bakanl›¤›) Binas›

Baflvekalet 
(Maliye Bakanl›¤›) Binas›

(1928, A. Yüksel)

Hariciye Vekaleti Binas›

Hariciye Vekaleti Binas›
1930’lü y›llar (A. Yüksel)
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Baflbakanl›k (‹nhisarlar Umum Müdürlük) Binas›

1934’de uluslararas› bir yar›flma sonucunda yar›flmay› kaza-
nan Mimar Sedad Hakk› Eldem taraf›ndan tasarlanan bina,
1937-1938 y›llar›nda yap›lm›flt›r. Yap›da, ayn› dönem di¤er kamu
yap›lar›nda görülen neo-klasik sistem görülmemektedir. Yap›
betonarme, karkas ve aras› tu¤la ve tafl dolgulu olarak önden iki,
arkadan üç katl›d›r. ‹nhisarlar Umum Müdürlü¤ü olarak planla-
nan yap›, günümüzde Baflbakanl›k Merkez binas› olarak kullan›l-
maktad›r.62

Adalet Bakanl›¤› Binas›

Nafia Vekaleti ‹mar ve Yap› ‹flleri taraf›ndan Mimar B. Tümay
taraf›ndan tasarlanarak 1936-1939 y›llar› aras›nda yap›lan bina,
zemin üzerine üç katl› olup betonarmedir. Kütlelerin H biçimin-
de dizilmelerinden oluflmufltur. Yap›n›n bat› cephesi iki baflta
tabandan saça¤a kadar ç›kmal›d›r. Orta bölümde sütunlardan
oluflan kolonlar sadece zemin kattad›r. Yap› d›flta Ankara tafl› ile
mozaik s›vanm›fl, suni tafl olarak taraklanm›flt›r.63

Dahiliye Vekaleti (‹çiflleri Bakanl›¤›) Binas›

Bakanl›klar kompleksinin önemli bir parças› olan ‹çiflleri Ba-
kanl›¤› binas›, 1932-1934 y›llar›nda Mimar Clemens Holzmeister
taraf›ndan tasarlanarak yap›lm›flt›r. Yap›, bodrum üzerine, befl
katl› iki yatay blok ve U biçimi yapan üç katl› kütlelerin bu blok-
larda dik olarak birleflmesinden oluflmufltur. Yap›n›n arkas›nda
Vilayetler sergisi için genifl bir avlu biçiminde kolonatl› bir k›s›m
bulunmaktad›r. Yap›da mekanlar uzun koridorlar üzerine yerlefl-
mifltir. Günümüzde yine ayn› bakanl›¤›n merkez binas› olarak
kullan›lmaktad›r. Ana binan›n Atatürk Bulvar› taraf›nda yüksek
katl› Emniyet Genel Müdürlü¤ü binas›, Genelkurmay Baflkanl›¤›
taraf›nda yine ayn› yükseklikte Jandarma Genel Komutanl›¤› bi-
nas› yer almaktad›r.64 Dahiliye Vekaleti 

(‹çiflleri Bakanl›¤›) Binas›
(A. Yüksel)
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Milli Müdafaa Vekaleti (Milli Savunma Bakanl›¤›) Binas›

Bakanl›klar, Milli Müdafaa Caddesi’nde 1927-1931 tarihleri
aras›nda Mimar Clemens Holzmeister taraf›ndan yap›lan ve o
dönemde Ankara’da yükselen yap›, büyük dikdörtgen bir avlu-
nun çevresinde, koridorlar boyunca dizilen mekanlar›n olufltur-

du¤u önemli bir yap›d›r. Betonarme yap›n›n subasman› rustik
tafl, girifl üstündeki ç›kmalar düzgün kesme tafl kapl›d›r. Üzeri,
düz çat› izlenimini veren geriye çekilmifl kiremitli k›rma çat›d›r.
Genelkurmay Baflkanl›¤› binas› ile bütünlük teflkil etmektedir.65

Nafia Vekaleti (Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›) Binas›

Mimar Clemens Holzmeister taraf›ndan 1933-1934 y›llar› ara-
s›nda yap›lan yap›, zemin üzerine dört katl›, caddeye dik iki blok-
la, bunlar› birlefltiren zemin ve ikinci kat›yla bir yatay blok ve ana
giriflin bulundu¤u orta kütleden oluflmufltur. Günümüzde Bay›n-
d›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› olarak kullan›lmaktad›r.66

120

Milli Müdefaa Vekaleti 
(Milli Savunma Bakanl›¤›)
Binas› (A. Yüksel)

Nafia Vekaleti Binas› 
(A. Yüksel)
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S›hhat ve ‹çtimai Muavenet Vekaleti (Sa¤l›k Bakanl›¤›)
Binas›

Türkiye’de uluslararas› mimarl›¤› ilk temsil eden ve Anka-
ra’n›n modern görünüfllü yap›lar›ndan olan Sa¤l›k Bakanl›¤› bi-
nas›, 1926-1927 y›llar›nda Atatürk Bulvar› üzerinde Mimar The-
odor Jost ve Carl Lörcher taraf›ndan bodrum üzerine üç katl›
olarak tasarlanarak yap›lm›flt›r. Cephelerde farkl› renklerde tafl-
lar kullan›lm›flt›r. Zemin katta Ankara tafl› kullan›lm›flt›r. Bina
onar›m geçirerek günümüzde Sa¤l›k Bakanl›¤› olarak kullan›l-
maktad›r.67

‹ktisat ve Ziraat Vekaleti Binas›

Mimar Clemens Holzmeister taraf›ndan 1934-1935 y›llar›nda
‹ktisat ve Ziraat Vekaleti olarak yap›lan bina, daha sonra Ticaret
Bakanl›¤›, bugün Yarg›tay Ek Binas› olarak kullan›lmaktad›r. Ya-
p›, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› binas›na yap› kütlelerinin dü-
zeniyle benzerlik gösterir. Zemin üstüne dört katl›d›r. Betonar-
me iskeletli yap›n›n di¤er bloklar› d›fltan gri serpme s›val›d›r.68

S›hhiyede Atatürk Bulvar›
çal›flmas› (1927, A. Yüksel)

S›hhat ve ‹çtimai Muavenet
Vekaleti (Sa¤l›k Bakanl›¤›

Bakanl›¤›) Binas›
(A. Yüksel)
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Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve Jandarma Genel Komutanl›¤›

Bakanl›k binalar› içinde tasarlanan komplekste ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›, Jandarma Genel Komutanl›¤› ve Emniyet Genel Müdür-
lü¤ü binalar› yer almaktad›r. 1932-1934 y›llar›nda Mimar Cle-
mens Holzmeister taraf›ndan tasarlanan Emniyet Genel Müdür-
lü¤ü binas›, ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n özelliklerini göstermektedir.69

Temyiz Mahkemesi (Yarg›tay) Binas›

Bakanl›klar’da 1933-1935 y›llar›nda Mimar Clemens Holzme-
ister taraf›ndan tasarlanan yap› Bodrum üzerine üç katl› kütleler
U biçimi yapacak flekilde birlefltirilerek yap›lm›flt›r. Yap› genel
olarak Bakanl›k binalar›n›n biçimine uymufltur.70

Divan-› Muhasebat (Say›fltay) Binas›

Yap›, Cumhuriyet’in ilk y›llar›n›n uluslararas› mimarl›k bi-
çimlenmesi örneklerindendir. ‹ki yan›ndaki birinci ve ikinci mec-
lis binalar› ve karfl›s›ndaki Ankara Palas’la büyük üslup ayn›l›kla-
r› gösteren ve Maliye Bakanl›¤›’n›n benzeri olan ve tasar›m› Naz-
mi Bey, müteahhitli¤i Mimar Arif Hikmet Koyuno¤lu taraf›ndan
1925 y›l›nda yap›lm›flt›r. ‹lk binan›n cephesi y›kt›r›l›p, yerine Mi-
mar Ernst Arnold Egli’nin tasar›m›n› yapt›¤› ça¤dafl ve modern,
ak›lc› ifllevci mimarl›k döneminin ürünlerinden olan bugünkü
yap›, 1928-1930 y›llar›nda yapt›r›lm›flt›r. Günümüzde Say›fltay
yeni binas›na tafl›nd›¤›ndan, bina Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na
tahsis edilmifltir.71

KAMU B‹NALARI

Divan-› Muhasebat (Say›fltay) Binas› (A. Yüksel)
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Adliye Binas› 

1925-1926 tarihleri aras›nda Tahsin Bey taraf›ndan tasarla-
nan ve Anafartalar Caddesi üzerinde üç katl› olarak infla edilen
yap›da simetrik plan düzeninde mekanlar, yap› boyunca uzanan
birbirine paralel iki koridor etraf›na dizilmifltir. Kemerli bir girifl-
ten sonra üçlü bir merdivenle birinci kata ulafl›l›r. Burada büyük
bir mahkeme salonu bulunmaktad›r. Birinci Ulusal Mimarl›k Dö-
nemi özelliklerini yans›tan genifl saçaklar, sivri ve bas›k kemer-
ler ve çini bezemeler görülmektedir. Uzun süre Ankara Adliye Bi-
nas› olarak kullan›lan yap›, bugün Kültür ve Turizm Bakanl›¤›na
ba¤l› birimlerce kullan›lmaktad›r.72

Ankara Cezaevi

Bugün Ulucanlar Caddesi üzerinde oldu¤u için Ulucanlar Ka-
pal› Cezaevi olarak adland›r›lan yap›, 1924 y›l›ndan sonra. I. Ulu-
sal Mimari üslubunda yap›lm›flt›r.

ADL‹YE B‹NALARI

Anafartalar Caddesi Eski
Adliye Binas›
(1998, A. E.)
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Erkan› Harbiye Riyaseti Dairesi (Genelkurmay Baflkanl›¤›)
Binas›

1929-1930 y›llar›nda Mimar Clemens Holzmeister taraf›ndan
Milli Müdafaa Vekaleti ile birlikte tasarlanm›fl olan yap›, Devlet Ma-
hallesi’nin ilk yap›lar›ndand›r. Bina, üç uzun kütlenin (H) biçiminde
birleflmesinden oluflmufltur. Merdivenli girifli Ankara tafl›yla kapl›-
d›r. Taflla kapl› zemin üstündeki katlar s›val›d›r. D›fltan düz görü-
nümlü çat›, arkada kiremitle kapl› e¤imli bir örtüyü gizlemektedir.73

Kara Kuvvetler Komutanl›¤› Binas› (Eski Gülhane Hastanesi)

Eskiflehir yolu üzerinde, Genelkurmay Baflkanl›¤› Binas›n›
geçtikten sonra yer alan bina karfl›s›ndaki, eski Yedek Subay
flimdiki Spor Okulu’nun karfl›s›nda simetrik olarak yerlefltirilmifl-
tir. Spor Okulu binas› ile ayn› dönem yap›s› ve ayn› mimari özel-
liklere sahip olan bina, bugün Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› Ka-
rargah binas› olarak kullan›lmaktad›r. 

Kara Harp Okulu Binas›

Uzun süren savafllar döneminde cephelere subay yetifltiren
ve ‹stanbul’un iflgaliyle Ankara’ya tafl›nan “Harbiye Mektebi”, 1
Temmuz 1920 tarihinde Cebeci’de Abidin Pafla Köflkü’nde “An-
kara Talimgah›” ad› alt›nda e¤itim ve ö¤retime bafllam›fl, ilk me-
zunlar›n› 1 Kas›m 1920 tarihinde vermifl, 1 Nisan 1923’de Harbo-
kulu ad›n› alm›flt›r. Lozan Antlaflmas›’n›n imzalanmas›ndan

ASKER‹ YAPILAR

Genelkurmay Baflkanl›¤›
Binas› (A. Yüksel)

Kara Harp Okulu Binas›
(A. Yüksel)
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sonra, ‹stanbul’da ö¤retime bafllam›flt›r. Harp Okulu binas›, Bal-
gat ile Ayranc› aras›ndaki ba¤larda 1934 y›l›nda Mimar Clemens
Holzmeister taraf›ndan tasarlanm›fl ve 25 Eylül 1936 tarihinde An-
kara’ya nakledilerek yeni yap›lm›fl olan binas›nda e¤itimine baflla-
m›flt›r. Harp Okulu binas›na daha sonraki tarihlerde ilaveler yap›l-
m›flt›r. Dikdörtgen planl› olan yap›, iç avlulu ve dört katl› olarak ya-
p›lm›flt›r. Giriflte ortada yüksek kule, kule önünde Atatürk An›t› yer
al›r. Alt kat› kesme tafl, di¤er k›s›mlar serpme betondan y›¤ma ola-
rak yap›lm›flt›r. Ana bina Atatürk Sitesi olarak adland›r›lmaktad›r.
Bunun yan› s›ra 1964 y›l›nda Çakmak, 1978 ‹nönü, 1980’de Cumhu-
riyet, 1987’de Mehmetçik siteleri yap›larak hizmete girmifltir.74

Orduevi Binas›

Daha önceleri Atatürk Bulvar› üzerinde “Zabitan Yurdu” deni-
len tek katl› orduevinin nüvesi olan bir yap› bulunmaktayd›. Ye-
rine Mimar Clemens Holzmeister, 1929-1933 y›llar› aras›nda bu-
günkü zemin üzerine üç katl› (U) biçimindeki yap›ya sonradan iki
kat eklenerek mimari özelli¤i bozulmufltur. Girifl kat›nda ma¤a-
za, dükkan, restoran ve klüp gibi ortak mekanlar bulunmaktad›r.
Günümüzde onar›m geçirerek Orduevi Binas› olarak kullan›l-
maktad›r. Daha sonraki y›llarda binan›n S›hh›ye yönündeki bofl-
lu¤a ek bina yap›lm›flt›r.75

Jandarma Karakol Binas›

Yap› Atatürk Orman Çiftli¤i’nde 1934 y›l›nda Nafia ‹flleri ‹nfla-
at Dairesi taraf›ndan Jandarma Karakol Binas› olarak tasarlana-
rak yap›lm›flt›r. 76

Telsizler

Günümüzde Türk Telekom Kültür Merkezi olarak kullan›lan
yap›lar, 1928 y›l›nda Telsiz ‹stasyonu olarak yap›lm›fl ve 1951 y›-
l›na kadar Ankara “Telsiz ‹rsal ‹stasyonu” olarak hizmet vermifl-
tir. Burada çok say›da telsiz dire¤i oldu¤undan semte ad›n› ver-
mifltir. Buradaki yap›lar uzun süre kullan›lmad›¤›ndan bak›ms›z
ve harap durumda iken onar›larak, Kültür Merkezi olarak kulla-
n›lmaya bafllan›lm›flt›r.

Orduevi Binas›
(G.G.)
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Devlet Sanayi ve ‹flçi Yat›r›m Bankas› (‹lk Etibank) Binas›

K›z›lbey vakf› arazisi üzerinde, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü mi-
marlar›ndan Sami Arsev taraf›ndan tasarlan›p, 1935-1936 y›l›n-
da yap›lan bina, üç kütlenin birleflmesinden oluflmaktad›r.
E¤imli bir arazi üzerinde yerleflen binan›n ön kütlesi Atatürk
Bulvar› (Bankalar) Caddesi üzerinde olup üç katl›d›r.77

Günümüzde Vak›flar Genel Müdürlü¤ü, Kültür ve Tescil Dairesi
Baflkanl›¤› (Vak›f Kay›tlar Arflivi) hizmet binas› olarak
kullan›lmaktad›r.

Emlak Eytam (Emlak Kredi- Etibank) Bankas› 

Atatürk Bulvar› eski Bankalar Caddesi üzerinde bulunan ya-
p›, bodrum üzerine üç katl›d›r. Mimar Clemens Holzmeister ta-
raf›ndan Neo-Klasik üslupta tasarlanm›fl, 1933-1934 y›llar›nda
yap›lm›flt›r. Daha sonralar› Emlak Kredi Bankas› fiube binas›
olarak kullan›lan yap›, günümüzde kullan›lmamaktad›r.78

‹ller (Belediyeler) Bankas› Binas›

‹ller Bankas›, 1933 y›l›nda Belediyeler Bankas› ad›yla, Beledi-
yelerin planl› imar iflleri için kurulmufltur. Banka binas›, mimari
yar›flma sonucunda Mimar Seyfi Arkan taraf›ndan tasarlanm›fl
ve 1937 y›l›nda yap›lm›flt›r. Ak›lc› ifllevci mimarl›k döneminin
ürünlerinden olan yap›n›n, banka k›sm› alçak olarak yap›lm›flt›r.
Arkada geniflleyen ikinci bölüm, zemin üzerine befl kattan olu-
flan yüksek blok olarak tasarlanm›flt›r. “L” biçimindeki yap›n›n
bodrum, zemin ve birinci katlar› bankaya ait olan yap›, dört kat-
l› olarak yap›lm›flt›r. Günümüzde ‹ller Bankas› olarak kullan›lan
bina, Opera Meydan›’ndad›r.79

BANKALAR

Emlak Eytan Bankas› binas›
(A. Yüksel)

Vak›f Kay›tlar Arflivi binas›
(G.G.)

‹ller Bankas› binas› (G.G.)
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Merkez Bankas› Binas›

Ulus’ta Eski Bankalar Caddesi (Atatürk Bulvar›) üzerinde bu-
lunan bina, Avusturyal› mimar Clemens Holzmeister taraf›ndan
tasarlanarak 1931-1933 tarihleri aras›nda yap›lm›flt›r. Bodrum ve
zemin üzerine dört katl› yap›, üstten ayd›nlanan orta holün çev-
resine yerleflmifl mekanlardan oluflmufltur. Cumhuriyet dönemi-
nin modern yap›lar›ndan biridir. Günümüzde Merkez Bankas›
ana binas› olarak kullan›lmaktad›r.80

Osmanl› Bankas› Binas›

Ulus’ta Eski Bankalar Caddesi (Atatürk Bulvar›) ile Barutha-
ne Caddesi’nin kesiflti¤i köflede, 1926 tarihinde ‹talyan Mimar
Giulio Mongeri taraf›ndan tasarlanarak yap›lm›flt›r. Bir köfle ya-
p›s› olan bina Birinci Ulusal Mimarl›k üslubunda, tafltan bod-
rum üzerine üç katl› olarak yap›lm›flt›r. Osmanl› Bankas› ilk ola-
rak 1893 y›l›nda “Bank-i Osmani” olarak kalede aç›lm›fl, daha
sonra ‹stasyon’a yak›nl›¤› nedeniyle bu bina yap›lm›flt›r. Yap›
banka binas› olarak ifllevini sürdürmektedir.81

Sümerbank Binas›

Mimar Martin Elsaesser taraf›ndan 1937-1938 y›llar›nda ta-
sarlanarak yap›lm›flt›r. Ak›lc› ifllevci mimarl›k döneminin ürünle-
rinden olan yap›, trapez biçiminde bir yap› adas› üzerinde, elip-
tik girifl holüne göre simetrik olarak planlanm›flt›r. Ön k›s›mda
bulunan sat›fl ma¤azas› ve banka k›sm› alçak olarak yap›lm›flt›r.

Merkez Bankas› binas›
(A. Yüksel)

Osmanl› Bankas› binas›
(A. E)

Sümer Bank binas›
(A. Yüksel
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Arkada geniflleyen ikinci bölüm zemin üzerine befl kattan oluflan
yüksek blok olarak tasarlanm›flt›r. Günümüzde Sümerbank ola-
rak kullan›lmaktad›r. Önceden yerinde Ankara’n›n en önemli ya-
p›s› olan Taflhan bulunuyordu.82

Türkiye ‹fl Bankas› Binas›

Mimar Giulio Mongeri taraf›ndan tasarlanarak 1929 y›l›nda
yap›lm›flt›r. Ulus Meydan›na dönük bir köfle yap›s› olarak ucu
yuvarlat›lm›fl bir üçgen biçimindedir. Yap› tafltan olup, bodrum
üzerine befl katl›d›r. Çok süslü olan cephelerde Selçuklu ve Os-
manl› bezemeler görülmektedir. Günümüzde onar›larak ‹fl Ban-
kas› Ulus fiubesi hizmet binas› olarak hizmet vermektedir.83

Ziraat Bankas› Merkez ‹dare Binas›

Ulus’ta Eski Bankalar Caddesi (Atatürk Bulvar›) üzerinde, Mi-
mar Giulio Mongeri taraf›ndan tasarlanarak, 1926-1929 y›llar›n-
da yap›lan bina, Birinci Ulusal Mimarl›k döneminin karakteristik
yap›lar›ndan olup, bodrum ve yüksek zemin üzerine iki kat, bir
asma kat ve çat› kat›ndan oluflmaktad›r. Selçuklu dönemi valile-
rinden K›z›lbey taraf›ndan yapt›r›lan K›z›lbey Camii ve Türbesi
y›kt›r›larak yerine Ziraat Bankas› binas› yap›lm›flt›r. Ziraat Ban-
kas› Müzesi olarak da kullan›lan bina, 20 Kas›m 1981 tarihinde
ülkemizde aç›lan ilk banka müzesidir. Müze koleksiyonunda Zi-
rat Bankas›n›n kurulufl y›llar›ndan itibaren bankac›l›kta kullan›-
lan çeflitli eflyalar ile resim koleksiyonu sergilenmektedir.84

‹fl Bankas› Binas›
(A. Yüksel)

Ziraat Bankas› Binas›
(A. E.
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Türk Hava Kurumu ve Türkkuflu Binas›

Mimar Ernst Arnold Egli taraf›ndan tasarlanan 1930’lu y›lla-
r›n önemli bir kompleksi olan yap› grubu, Atatürk Bulvar› üzerin-
de Türk Hava Kurumu, arkada Türk Kuflu binas› ve ikisi birbirine
bir blokla ba¤lanmakta ve U biçimi almaktad›r. Günümüzde ön
k›s›m yine Türk Hava Kurumu binas› olarak, arka k›s›m Hava
Kuvvetlerine ait sosyal tesis olarak kullan›lmaktad›r.85

Hilal-i Ahmer Müdüriyet (Türkiye K›z›lay Derne¤i Genel
Merkez) Binas›

Mimar Robert Oerley taraf›ndan tasarlanarak Erzurumlu Na-
fiz Bey’in müteahhitli¤ini yapt›¤› yap›, 1928-1930 y›llar› aras›nda
yap›larak 20 Nisan 1930 günü aç›lm›flt›r. Uzun y›llar Ankara’ya ve
bulundu¤u bölgeye mimari de¤er katan yap›dan dolay› bulun-
du¤u semte de ad›n› vermifltir. Yap›, üç katl› olup, düzgün kes-
me tafltan yap›lm›fl dikdörtgen planl›d›r. Simetrik bir düzene sa-
hip olan yap›n›n girifli orta k›s›mda yer alan ve cepheye göre içe-
ri al›nm›fl bölümdeki çift kanatl› demir kap› ile sa¤lanm›flt›r.

DERNEK B‹NALARI

Türk Hava Kurumu Binas›
(A. E.)

Hilal-i Ahmer Müdüriyet
(Türkiye K›z›lay Derne¤i
Genel Merkez) Binas›
(A. Yüksel)
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Girifl kap›s›n›n bulundu¤u orta bölümün çat›s› üzerinde K›z›-
lay’›n simgesi olan büyük bir ay bulunmaktad›r. ‹çeride, birinci
katta sekizgen planl› bir toplant› salonu vard›r. Yap› 1970’li y›l-
lar›n sonunda y›kt›r›lm›fl, uzun süre yerine inflaat yap›lmam›fl,
günümüzde y›k›lan eski K›z›lay binas›n›n yerine yüksek bir bina
yap›lm›flt›r.86

Çocuk Esirgeme Kurumu ‹dare Binas›

1926 y›l›nda Arif Hikmet Koyuno¤lu taraf›ndan tasarlanarak
yap›lan bina, Anafartalar Caddesi üzerindedir. Birinci Ulusal Mi-
marl›k yap›lar›ndand›r. Meyilli bir arazi üzerinde dikdörtgen
formlu olan yap›n›n iki önden iki arkadan giriflleri vard›r. Ana gi-
rifl üzerinde mermer üzerine eski Türkçe kitabesi vard›r.87

Çocuk Esirgeme binas›
(BELKO)
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Ankara K›z Lisesi

Ankara K›z Lisesi, Mimar Ernst Arnold Egli taraf›ndan tasar-
lanarak, Namazgâhtepe’nin güneydo¤usunda 1929-1930 y›llar›
aras›nda yap›lm›fl, 1933 y›l›nda ö¤retime aç›lm›flt›r. Ankara K›z
Lisesi ad›yla e¤itim ve ö¤retime devam etmektedir.88

Ankara Hukuk Mektebi

Ankara’da aç›lan ilk yüksek okul olan Hukuk Mektebi binas›,
günümüzde Opera Meydan›ndaki ‹ller Bankas› Genel Müdürlü-
¤ü binas› arkas›nda bulunan ve uzun süre Ankara Müftülük bi-
nas› olarak kullan›lan yap›d›r. Yap›, önce ilk mektep olarak ya-
p›lm›fl, Vehbi Koç taraf›ndan Mart-Eylül 1928 tarihinde onar›la-
rak Adliye Hukuk Mektebi olarak ö¤renime aç›lm›flt›r.89

Günümüzde Ankara Vak›f Eserleri Müzesi olarak tasarlanan yap›
onar›lmaktad›r.

E⁄‹T‹M KURUMLARI

Ankara K›z Lisesi binas› 
(A. Yüksel)

Ankara  Hukuk Mektebi
(1998, A.E.)
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Atatürk Lisesi

Modern mimarl›¤›n yal›n, fonksiyonel yaklafl›m› ile biçimle-
nen türünün en iyi örneklerinden olan Ankara Atatürk Lisesi,
Bruno Taut ve As›m Kömürcüo¤lu’nun tasar›m› olup, kullan›lan
okul binalar› içinde örnek yap›lardand›r.90

Cebeci Ortaokulu

1936 y›l›nda Bruno Taut ve Franz Hillinger taraf›ndan tasar-
lanan yap›, rasyonel fonksiyonel mimari tarz›ndad›r. Do¤u bat›
do¤rultusunda uzanan bodrum üzerine, üç katl› olan uzun ana
kütlede güney cephede yer alan s›n›flar, koridor boyuna dizil-
mifltir. Yap›da ›fl›k düzeni, genifl ve alçak basamakl› merdivenler,
genifl koridorlar vard›r.91

Çankaya ‹lkö¤retim Okulu

Arsas› Yakup Kadri Karaosmano¤lu taraf›ndan ba¤›fllanan
okul, 1929 tarihinde Atatürk taraf›ndan e¤itim ve ö¤retime aç›l-
m›fl olup, 34 derslik, laboratuar, spor salonuyla e¤itim ö¤retim
hizmetini sürdürmektedir.

Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Binas›

Atatürk’ün Türk kültürünün zenginli¤ini ortaya ç›karmak ve
tarihin tüm geçekçili¤iyle araflt›r›lmas›n› sa¤lamak amac›yla, Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nin kurulmas›na karar verildi. 

Binan›n projeleri, Prof. Bruno Taut’un bafl›nda bulundu¤u
Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl›k Bölümü taraf›ndan yap›ld›.
Ak›lc› ifllevci mimarl›k döneminin ürünlerinden olan binan›n in-
flaat›na 1938 y›l›nda bafllan›lm›fl, -iki y›l gibi k›sa bir sürede- 4
Kas›m 1940 tarihinde tamamlanm›flt›r. Yap› bodrum üzerine
yüksek bir zeminle, dörder katl› kütlelerin birleflmelerinden
oluflmufltur. Zemin kat, köfleleri yuvarlat›lm›fl merdivenli girifli
ve d›flar› taflan mermer döflemeli büyük holü ile üst katlardan
farkl› düzendedir. Döneminin görkemli yap›lar›ndand›r.92

Dil ve Tarih-Co¤rafya 
Fakültesi binas› (BELKO)
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Erkek Ticaret Lisesi (Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi)

Talat Pafla Bulvar› üzerinde bulunan yap›, 1925 y›l›nda Mimar
Ernst Arnold Egli taraf›ndan tasarlanarak inflaat›na bafllanm›fl, 1930
y›l›nda tamamlanm›flt›r. 1936 y›l›nda Ticaret Lisesi olarak e¤itime
bafllanm›flt›r. 1950 y›l›nda yap›ya ekler yap›lm›flt›r. Bodrum üzerine
iki katl› olarak yap›lan binan›n inflaat›nda Macar ustalar çal›flm›flt›r.
Binan›n saat ve bayrak kulesi bulunmaktad›r. Ayn› y›llarda yap›lan
Musiki Muallim Mektebi’ne benzer özellikler göstermektedir.93

Gazi Erkek Lisesi 

Bugün Hergelen Meydan› diye bilinen ve Ankara’n›n önemli
merkezlerinden biri olan bu meydanda, Ernst Arnold Egli tara-
f›ndan tasarlanarak 1936 y›l›nda yap›lm›flt›r. Yap›n›n bir kanad›
iki, di¤er kanad› üç katl› olup, girifl içeriye al›nm›fl ve iki kat bo-
yunca devam eden içerlek bir bölümle sa¤lanm›flt›r. Üç katl›
olan tarafta laboratuarlar ve spor salonu bulunmaktad›r.94

Gazi ve Latife Okullar›

Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan yap›, Adliye binas› ya-
n›nda genifl bir set üzerinde Mimar Mukbil Kemal (Tafl) taraf›n-
dan tasarlanarak 1924 y›l›nda yap›lm›flt›r Yap›lar iki katl› olup,
giriflleri ortadan olup, birbirlerine benzer özellikler tafl›maktad›r-
lar. Kagir olarak yap›lan binan›n duvarlar› d›fltan s›vanm›flt›r. S›-
n›flar ve üst kat koridoru ahflapla kapl›d›r. Günümüzde ilkö¤re-
tim ve sanat okulu olarak ifllevini sürdürmektedir.95

Erkek Ticaret Lisesi 
(Anadolu Sekreterlik Meslek
Lisesi) (A. Yüksel)

Gazi ve Latife Okullar›
(A. Yüksel)
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Gazi Terbiye (‹lk Muallim Mektebi)

1930‘da sona eren Birinci Ulusal Mimarl›k döneminin son
ürünlerindendir. 1927-1930 y›llar›nda yap›lm›fl, Mimar Kemalet-
tin Bey’in ölümünden sonra tamamlanm›flt›r. Bodrumla birlikte
dört katl› olarak yap›lan yap›n›n orta bölümü befl katl› olup, gi-
riflin üzerine gelen ve gözlem evi olarak kullan›lan bir de alt›nc›
kat› bulunmaktad›r. Betonarme iskelet yap›s›na sahiptir. D›fl
cepheler kesme tafl kapl›d›r. Birinci kat pencereleri sivri kemer-
lerle geçilmifl, di¤er pencereler büyük, dikdörtgen ya da kare
fleklindedirler. Günümüzde Gazi Üniversitesi Rektörlük binas›
olarak kullan›lmaktad›r.96

Hukuk Fakültesi 

Ak›lc› ifllevci mimarl›k döneminin ürünlerinden olan ve 1938-
1940 y›llar›nda Mimar Recai Akçay taraf›ndan e¤imli bir araziye
yerlefltirilen bina, ana caddeye paralel, yüksekçe bir bodrum
üzerine üçer katl› iki blok ve bunlar› kesen bir dikey bloktan
oluflmufltur. Cephelerde Neo-Klasik üslubu uygulanm›fl olup,
fakülte binalar› Alman tafl mimarl›¤› etkisinde yap›lm›flt›r. Gü-
nümüzde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak ö¤retime
devam etmektedir.97

‹smet Pafla (Zübeyde Han›m) K›z Enstitüsü

Atatürk Bulvar› üzerinde 1930 y›l›nda Mimar Ernst Arnold
Egli taraf›ndan tasarlanan yap›, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda e¤i-
tim alan›nda görülen önemli bir kurulufltur. Uluslararas› biçim-
lerin uyguland›¤›, Ankara’daki erken örneklerdendir. Ak›lc› ifl-
levci mimarl›k döneminin ürünlerinden olan yap› düz çat›l›, kü-
bik kütlelerden oluflan yal›n görünüfllü, dört katl›d›r. Bina günü-
müzde Zübeyde Han›m K›z Meslek Lisesi olarak ö¤retime de-
vam etmektedir. 98

M›z›ka Okulu (Eski Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Ve M›z›ka
Orkestras›)

Clemens Holzmeister taraf›ndan 1936 y›l›nda tasarlanan ve L
planl› olarak yap›lan binan›n kuzeydo¤usunda yar›m daire biçi-
minde girifl ve yivli iki sütun yer almaktad›r. Dört katl› y›¤ma tu¤-
la olarak yap›lan bina, Marsilya kiremitli k›rma çat› ile örtülüdür.99

Gazi Terbiye 
(‹lk Muallim Mektebi)

(A. Yüksel)
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Mimar Kemalettin ‹lkö¤retim Okulu

Yeniflehir, Cumhuriyet Mahallesi, Yüksel Caddesi’nde bulu-
nan Mimar Kemalettin Bey’in tasar›m› olan ve 1927 y›l›nda Va-
k›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan bina, bodrum üzerine
iki katl› ve betonarmedir. Birinci katta girifl kap›s›na iki kademe-
li tafl merdivenlerle ç›k›lmaktad›r. Girifl kap›s› çift ve ahflap ka-
natl› olup, üzerinde yuvarlak kemerli penceresi vard›r. ‹kinci ka-
t›n pencereleri dikdörtgen ve yuvarlak kemerli, çift caml›d›r. Ka-
p› üzerinde üçgen al›nl›kl› çat›s› bulunmaktad›r. Yap› Marsilya
kiremitle örtülü k›rma çat›l›d›r. Günümüzde ilkö¤retim okulu
olarak ö¤retime devam etmektedir.

Musiki Muallim Mektebi (Devlet Konservatuvar›)

Ak›lc› ifllevci mimarl›k döneminin ürünlerinden olan yap›,
Mimar Ernst Arnold Egli tasar›m› olup, 1927-1929 y›llar› aras›n-
da yap›lm›flt›r. Talatpafla Bulvar› üzerinde bodrum üzerine iki
katl›, avlulu bir yap›d›r. D›fl cephesi Ankara tafl›yla kapl›, di¤er
cepheler s›val›d›r. Genifl saçakl› e¤imli çat› kiremitle örtülmüfl-
tür. Bodrum üzerine iki kattan oluflan avlulu kütlenin zemin ka-
t›nda iki yönde koridor üzerine dizilen s›n›flar, bir yanda konser
salonu, öbür yanda merdiven ve revakl› ana girifl bulunmakta-
d›r.100 Günümüzde kütür merkezi olarak kullan›lmaktad›r.

Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) 

Cebeci’de Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan yap›,
1935-1936 y›llar›nda Mimar Ernst Arnold Egli taraf›ndan ak›lc›
ifllevci yaklafl›mla tasarlanm›flt›r. Fakülte binas›, bodrum üzeri-
ne üç katl›d›r. D›fltan on iki basamakl› merdivenle ana girifle
ulafl›lmaktad›r. Giriflin iki yan›ndaki sekiz pencereli bölümler
d›fla tafl›r›larak üst kat için balkon olarak sa¤lanm›flt›r. Ana küt-
le betonarme olarak yap›lm›flt›r. Üstü kiremitle kapl› saçaks›z
çat›yla örtülmüfltür. Günümüzde Siyasal Bilgiler Fakülte Binas›
olarak kullan›lmaktad›r.101

Musiki Muallim Mektebi
(Devlet Konservatuvar›)
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Onuncu Y›l Okulu

Cumhuriyetin 10. y›ldönümü nedeniyle yap›lan ilkokul ha-
len kullan›lmaktad›r. 

Polis-Jandarma Okulu

Celal Biçer ve Reflat San taraf›ndan tasarlanan yüksek bir set
üzerinde yerleflmifl olan yap›, iki yatay ve üç dikey blok ve ara-
lar›nda iki avludan oluflmaktad›r. 1934-1937 y›llar› aras›nda ya-
p›lan binan›n girifl cephesindeki blo¤un ana giriflin bulundu¤u
orta bölüm iki katl›, yanlarda öne ç›kan merdivenli ve revakl›
kitleler birer katl› kanatlar biçimindedir. Bodrum üzerine üç kat-
l› olan arkadaki uzun blo¤un arka cephesi, ön cepheden farkl›
anlat›mdad›r. Mimar Holzmeister taraf›ndan yap›lan bakanl›k
binalar›n›n etkisinde kal›narak 1930’lar›n mimari biçimini orta-
ya koyan, betonarme iskelet sistemiyle infla edilen yap›n›n cep-
hesi tafl kaplamad›r.102

Tapu Kadastro Meslek Lisesi

Gazi Mustafa Kemal Bulvar› üzerindeki yap› zeminle birlikte
üç katl›d›r. Bir köflesinde kule bulunmaktad›r. Kulenin yan›nda
silindir fleklinde bir kule daha bulunmaktad›r. Yap›n›n girifl k›s-
m›na tafl basamaklarla ç›k›lmaktad›r. Yuvarlak kemerli olan cam
kap› kare bölmeli olup, çift kanatl›d›r. Girifl kat›n›n pencereleri
dikdörtgen ve çift çerçevelidir. Birinci kat pencereleri de dik-
dörtgen ve çift çerçevelidir. Üç tanesi sivri kemerlidir. Üst kat
pencereleri ise kare fleklindedir. Girifl kap›s›n›n üstünde bir bal-
kon vard›r. Balkon üzerinde bitkisel motifler bulunmaktad›r.
Genifl saçakl› çat› Marsilya kiremitle kapl›d›r. Çat›n›n plan yap›-
s› kar›fl›kt›r. 1952 y›l›nda cephenin sa¤ taraf›na ek bina yap›l-
m›flt›r.

Türk Silahl› Kuvvetleri Lisan Okulu

Mimar Mithat Bey taraf›ndan tasarlanarak, 1938-1940 y›llar›
aras›nda bodrum kat ile birlikte üç katl› olarak yap›lan binan›n
baz› bölümlerinde çat› kat› vard›r. Bodrum kat› kesme tafltan
yap›lm›flt›r. Zemin kat esas al›nd›¤›nda ters “E” planl› olup, ko-
ridor etraf›na odalar›n dizilmesiyle oluflmaktad›r. Ana girifl ku-
zeydo¤u cephededir. 

Türk Silahl› Kuvvetleri Spor Okulu

Haç planl›, üç bölümlü, üç katl› olarak girifl katlar kesme tafl-
tan yap›lm›flt›r. Yaln›z kuzey k›sm› dört katl›d›r. Girifl k›sm› kes-
me tafltan, di¤er katlar serpme s›val›d›r. Do¤u cephesinde üçlü
girifl sistemi vard›r. Çat›s› düz ve gizlidir. Bugün bir k›sm› Silah-
l› Kuvvetler Spor Okulu ve E¤itim Merkez Komutanl›k Binas›
olarak kullan›lmaktad›r. 
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Yüksek Ziraat ve Baytar Enstitüsü (Ziraat ve Veteriner
Fakülteleri) Binalar›

Ziraat Tedrisat›n›n ‹slah› Kanunu’nun ç›kmas›ndan sonra Zi-
raat Enstitüsünün kurulmas›na karar verilmifltir. Yüksek Ziraat
Mektebi 14 Ekim 1928 tarihinde oldukça genifl bir arazi üzerine
kurulmufltur. Do¤al bilimler, peyzaj, ziraat, ziraat sanatlar›, ve-
teriner ve orman bilimleri ö¤retilmek üzere planlanm›fl bir e¤i-
tim ö¤retim kampusudur. 

Ziraat Enstitüsü’nün Zooteknik, Anatomi, Patoloji, fiarap,
Süt Enstitüleri ve rektörlük binalar› Ernest Arnold Egli taraf›n-
dan tasarlanarak 1933 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Her fakültenin
birçok kürsüsü, araflt›rma enstitüleri, deney ve uygulama labo-
ratuarlar›, iflletme ve numune çiftlikleri bulunmaktad›r. 

1920’li y›llar›n sonlar›nda modern görüflle yap›lan L planl›
ana yap›da revaklar ve tüm katlar yüksekli¤inde uzanan ve iki
kütleyi birlefltiren ikili dev sütun düzeni kullan›lmaktad›r. Bu-
gün Ziraat ve Veteriner Fakülteleri olarak kullan›lmaktad›r.103

137

Yüksek Ziraat ve Baytar
Enstitüsü binalar› 

(A. Yüksel
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1925-28 y›llar› aras›nda Atatürk Bulvar› üzerinde, Alman mi-
marisi örnek al›narak Alman mimarlar Gross ve Listman, planc›
German Bestelmeyer taraf›ndan tasarlanan Almanya Büyükelçi-
lik binalar›104.

Abidin Mortafl ve Eggers-Higgins taraf›ndan tasarlanarak
1948 y›l›nda yap›m›na bafllanm›fl ve 8 Mart 1954 tarihinde Hay-
mil Construction flirketi taraf›ndan yap›larak aç›lan Amerikan
Büyükelçili¤i Binas›105.

Atatürk Bulvar› üzerinde Clemens Holzmeister taraf›ndan ta-
sarlanarak 1936 y›l›nda yap›lan Avusturya Elçilik Binas›106.

1929 y›l›nda planlanan, 1937 y›l›nda Atatürk Bulvar› üzerinde
ve genifl bir bahçe içinde J. Aggiman taraf›ndan tasarlanarak ya-
p›lan Belçika Büyükelçilik Binas›107.

Paris Caddesi’nde genifl bir bahçe içerisinde konsolosluk,
ikametgah, ilkokuldan oluflan, Frans›z mimar Albert Laprade ta-
raf›ndan Art Deco stilinde tasarlanarak 1937 y›l›nda yap›lan
Fransa Büyükelçilik Binas›.

1965-1968 y›llar› aras›nda  Mimar Sedat Hakk› Eldem taraf›n-
dan tasarlanarak yap›lan Hindistan Büyükelçilik Binas›108.

ELÇ‹L‹K B‹NALARI

Maceristan Büyükelçilik
Binas›
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Mimar Ernst Arnold Egli taraf›ndan tasarlanarak, 1936-1938
y›llar› aras›nda yap›lan Irak Büyükelçilik Binas›; Çankaya Cum-
hurbaflkanl›¤› Köflkü’ne giden yol üzerinde 1925-29 y›llar›nda el-
çilik, müsteflarl›k, ruhban yap›lar› ile tenis kortlar›  yap›lan ‹ngil-
tere Büyükelçilik Binas›109.

Mimar Ernst Arnold Egli taraf›ndan tasarlanarak, 1936-1938
tarihleri aras›nda yap›lan ‹sviçre Büyükelçilik Binas›; ‹talyan Mi-
mar Paolo Caccia Dominioni taraf›ndan tasarlanarak 1938- 40
y›llar› aras›nda yap›lan ‹talyan Elçilik binalar› 10 yap›dan olufl-
makta110.

Mimar Bohdan Pinevski 1931 y›l›nda Kavakl›dere’de ‹ran
Caddesi ile Atatürk Bulvar›’n›n kesiflti¤i köflede yap›lan Polonya
Büyükelçilik ve kanç›larya binalar›111.

1925 y›l›nda Atatürk Bulvar› üzerinde yap›lan Sovyetler Bir-
li¤i (Rusya) Büyükelçilik Binas›, 1936 tarihinde yap›lan daha ön-
ce Yugoslavya’ya ait iken da¤›lmadan sonra S›rbistan Karada¤
Elçilik Binas› olan yap›112 bulunmaktad›r. 

Belçika Büyükelçilik
Binas›
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‹stasyon Binas›

1930’lu y›llarda h›zla geliflen Ankara’da d›flar›ya aç›lan en
önemli kap›, demiryolu idi. Ankara’ya Cumhuriyete yak›fl›r bir gar
binas› gerekiyordu. Mimar fiekip Sabri Akal›n ça¤dafl çizgileri ta-
fl›yan ve bugünkü gar binas›n› tasarlad›. Ak›lc› ifllevci mimarl›k dö-
neminin ürünlerinden olan ve betonarme olan yap› d›fltan Anka-
ra tafl›yla kaplanm›flt›r. Ankara Merkez Gar›, Kuzeybat›-Güneydo-
¤u do¤rultusunda, demiryolu hatt›na paralel bir biçimde yerleflti-
rilmifl, 150 metre uzunlu¤unda, bodrum üzerinde üç katl› bir yap›-
d›r. 1935-1937 y›llar› aras›nda yap›m› süren bina, genel görünü-
müyle dönemin bir Türk mimar› taraf›ndan tasarlanan en iyi kamu
binalar›ndan biridir. Gar binas› 30 Ekim 1937 tarihinde hizmete
aç›lm›flt›r. Ankara’n›n erken Cumhuriyet döneminde gerçekleflti-
rilmifl en görkemli yap›tlar›ndan biri olan Ankara Gar›, kente bu-
gün bile hizmet veren, yap›l›fl›ndaki olumlu nitelikler nedeniyle
özellikle mekansal görkemini kaybetmeyen ulusal bir an›tt›r.113

Devlet Demiryollar› ve Limanlar› ‹flletme Genel Müdürlü¤ü
Binas›

II. Ulusal Mimari örneklerinden olan yap›, Bay›nd›rl›k Bakanl›-
¤› ‹mar Reisli¤i Proje Bürosu’ndan Mimar Bedri Uçar taraf›ndan
tasarlanarak, 1938-1941 y›llar› aras›nda yap›lm›flt›r. Yap› bodrum
üzerine dört katl›, ortas› avlulu dikdörtgen bir blo¤a yanlarda ka-
natlar›n eklenmesinden oluflmufltur. Bu kanatlar›n bodrumlar› s›-
¤›nak olarak yap›lm›flt›r. Yap›n›n iskeleti betonarme, döflemeleri
asmolendir. Girifl holünün büyük bir bölümü renkli Hereke ve

‹STASYON B‹NALARI 

Devlet Demiryollar› binalar›
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Bilecik mermeriyle kaplanm›flt›r. D›flta su basmanlar ve yap›n›n
orta bölümü Ankara tafl›, di¤er yüzeyler yapay taflla kapl›d›r. 1938-
1939 tarihleri aras›nda Devlet Demiryollar› Genel Müdürlü¤ü’nün
inflaat› s›ras›nda M.S. 3. ve 4. yüzy›la ait yan yana iki mezar bulun-
mufltur. Mezarlar›n biri Roma Hamam›’na tafl›nm›flt›r.114

Devlet Demiryollar› Genel Müdürlü¤ü (II. ‹flletme
Müdürlü¤ü) Binas› 

Ankara’da apartman olgusunu gerçeklefltirmek için dar alan-
da çok aileyi bar›nd›rmay› amaçlayan çok katl› ilk toplu konut-
tur. 1927-28 y›llar›nda Mimar A. Kemalettin Bey taraf›ndan yap›-
lan bina, Devlet Demiryollar› Genel Müdürlü¤ü binas› olarak
kullan›lm›fl, 1947 y›l›ndan sonra bir süre Milli E¤itim Bakanl›¤›
Eski Eser ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü ve Devlet Demiryollar›
Meslek Okulu, bugün Demiryollar› ‹kinci ‹flletme Müdürlü¤ü bi-
nas› olarak kullan›lmaktad›r.115

Gazi ‹stasyonu (Atatürk Orman Çiftli¤i) Binas›

Birinci Ulusal mimarl›k Dönemi yap›lar›ndan olan Gazi ‹stasyon
binas›, simetrik olarak tafltan yap›lm›fl tek katl› bir yap›d›r. Ortada
kare planl› bekleme salonu ve bekleme salonunun iki yan›nda kule
görünümlü ikifler katl› iki kütle ile bu kütlelere bitiflik tek katl› birim-
ler vard›r. Alt katlar gar idaresine, üst katlar lojman olarak düzen-
lenmifltir. Bas›k at nal› kemerler, pencere üzerlerindeki sivri kör ke-
merlerle cephelerin hareketlendirilmesi, sivri kemerli ayd›nl›k pen-
cereleri yeniden düzenlenerek Kütahya atölyelerinde yapt›r›lm›fl çi-
ni motiflerinin yer ald›¤› panolar saçak altlar›nda pencere üstlerin-
de ve kemer köflelerinde süsleme eleman› olarak kullan›lm›flt›r. Sa-
lonun iki yönündeki girifl kap›lar› ahflap olup, üzerlerinde kafl ke-
merli pencereler bulunur. Kap› üzerinde, büyük sivri kemerli birer
ayd›nl›k penceresi vard›r. Yap›n›n bütün kap›lar› üzerinde ahflap eli
bö¤ründelerle destekli birer sundurma bulunmaktad›r.116

Kayafl ‹stasyon Binas›

Birinci Ulusal Mimarl›k örneklerinden olan yap›, dikdörtgen
planl›, iki katl› ve tafltan yap›lm›flt›r. Tren hatt› yönünde alt kat-
ta üç sivri kemerli pencere ile bir kap›, üst katta iki pencere bu-
lunmaktad›r. Kuzeyde girifl cephede ve do¤u cephede y›ld›z flek-
linde çini panolar vard›r. 

Devlet Demiryollar› ‹flletme
Müdürlü¤ü binas›

Gazi Tren ‹stasyonu binas›

Ankara Tren ‹stasyonu
binas›



Radyoevi

Atatürk Bulvar› üzerinde, Olgunlaflma Enstitüsü yan›nda,
1937-1939 y›llar› aras›nda Almanlar taraf›ndan infla edilen yap›,
bodrum üzerine dört katl›d›r. Dördüncü kat balkon olarak düzen-
lenmifltir. Yap›n›n sa¤ taraf›nda, üç kat boyunca uzanan çift pa-
yeli bir sistemle girifli mevcuttur. Bugün de Ankara Radyosu ola-
rak hizmet veren yap› içinde TRT Ankara Radyosu, stüdyolar ve
konser salonlar› vard›r.117

Sergi Evi (Opera ve Büyük Tiyatro Binas›) 

Milli ‹ktisat ve Tasarruf Cemiyetinin düzenledi¤i Uluslararas›
yar›flmada fievki Balmumcu’nun çizdi¤i proje birincili¤i alarak
Sergievi olarak yap›m›na bafllanm›fl118, 1934 y›l›nda Baflbakan ‹s-
met ‹nönü taraf›ndan Yerli Mallar Sergisi’yle aç›lm›flt›r. Baflken-
tin uzun y›llar sanat ve kültür merkezi olan binada birçok sergi
aç›lm›flt›r. H›zla büyüyen Ankara’da opera, bale ve tiyatro bina-
s›na ihtiyaç duyuldu¤undan Mimar Paul Bonatz’ya Sergievi’nin
tiyatro binas›na dönüfltürme görevi verilerek bir dönemin sim-
gesi olan Sergievi binas›, Opera binas›na dönüfltürülmüfltür.
Cumhuriyet II. Ulusal Mimari örneklerinden olan yap›, 1949 y›-
l›nda Büyük Tiyatro olarak hizmete aç›lm›flt›r. Günümüzde Kül-
tür Bakanl›¤›’na ba¤l› Opera, Bale ve Tiyatro binas› olarak kulla-
n›lmaktad›r.119
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KÜLTÜR VE SANAT YAPILARI

Sergi Evi (Opera ve Büyük
Tiyatro Binas›)
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MÜZELER

Alagöz Karargâh Müzesi

Baflkomutan Mustafa Kemal, 1921 y›l›nda Türko¤lu Ali’nin
Alagöz Çiftli¤inde misafir kalm›flt›r. Çiftlikte bulunan ahflap iki
katl› eve yerleflerek savafl› buradan idare etmifl ve 9 Eylül 1921 ta-
rihine kadar burada kalm›flt›r. Çiftlik evi 10 Kas›m 1968’de resto-
re edilerek ziyarete aç›lm›flt›r. Yap›n›n alt kat› tafltan, üst kat› ker-
piç dolgulu ahflap karkas olarak yap›lm›flt›r. Yap›n›n ön ve arka
cepheleri ortada cumbal›d›r. ‹ki katl› bina, Giysi Odas›, Kitapl›k ve
Hat›ra Eflya Odas›, Zabitan Yemek Odas›, Mutfak, Muhabere Oda-
s›, Baflkumandanl›k Odas›, Kurmay Heyeti Odas›, Dinlenme Oda-
s›, Yaveler Odas›, Atatürk’ün Yatak Odas›, Atatürk’ün Yemek Oda-
s› ve Hizmet Eri Odas› olmak üzere 12 odadan oluflmaktad›r. Ala-
turka kiremitle örtülü ve k›rma çat›l›d›r.120

Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Mahmut Pafla Bedesteni
ve Kurflunlu Han) 

Ankara’da ilk müze, Kültür Müdürü Mübarek Galip Bey taraf›n-
dan 1921 y›l›nda kalenin Akkale olarak adland›r›lan k›sm›nda ku-
rulmufltur. Bu müzenin yan› s›ra Augustus Mabedi ile Roma Ha-
mam›’ndan da eser toplanm›flt›r. Ankara Kalesi’nin eteklerinde iki
Osmanl› eseri olan Mahmut Pafla Bedesteni ile Kurflunlu Han
Atatürk’ün “Eti Müzesi” kurulmas› iste¤i üzerine, dönemin Hars
(Kültür) Müdürü Hamit Zübeyr Koflay’›n gayretiyle an›lan yap›la-
r›n, 1938 y›l›ndan 1968 y›l›na kadar süren onar›mlar› sonucunda
Arkeoloji Müzesi olarak aç›lm›flt›r. Kurflunlu Han yönetim merke-
zi, kütüphane, konferans salonu, laboratuarlar, atölyelerden; Be-
desten k›sm› ise sergileme salonlar›ndan oluflmaktad›r. Bedeste-
nin yan salonlar›nda Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç,

Mahmut Pafla Bedesteni ve
Kurflunlu Han

Alagöz Karargâh Müzesi
binas›



Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Frig, Urartu dönemlerine ait Karain,
Çatalhöyük, Can Hasan, Beycesultan, Alacahöyük, Karaz, Mah-
matlar, Eskiyapar, Elmal›, Kültepe, Acemhöyük, Bo¤azköy, Gordi-
on, Alt›ntepe kaz›lar›ndan eserler ile Yunan, Roma, Bizans dö-
nemleri eserleri sergilenmektedir. Bedestenin orta salonunda Hi-
tit ‹mparatorluk ve Geç Hitit dönemlerinde Alacahöyük, Karga-
m›fl, Sakçagözü antik kentlerinin girifl kap›lar›n›n kabartmalar›
sergilenmektedir. Ça¤lar boyu Ankara bölümünde Ankara’n›n Pre-
historik ça¤dan günümüze yerleflim tarihi yans›t›lmaktad›r. Ana-
dolu Medeniyetleri Müzesi, 19 Nisan 1997 tarihinde ‹sviçre’nin
Lozan kentinde 68 Müze aras›nda yap›lan de¤erlendirmede birin-
ci seçilerek, “Y›l›n Müzesi” unvan›n› kazanm›flt›r.121

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi  (Ankara Halkevi,
Eski Türk Oca¤› Binas›)

Yap›, Talat Pafla Bulvar›, Namazgah Tepesi’nde bulunmakta-
d›r. Türk Ocaklar› Merkez binas› yap›lmas› için düzenlenen mima-
ri yar›flmay› Mimar Arif Hikmet Koyuno¤lu kazanm›fl ve 1927’de
Namazgah Tepesi’nde törenle temeli at›lm›flt›r. 28 fiubat 1930 ta-
rihinde Cumhurbaflkanl›¤› orkestras›n›n bir konseriyle halk›n hiz-
metine aç›lm›fl, 1932 y›l›nda Ankara Halkevi olarak kullan›lmaya
bafllanm›flt›r. Günümüzde Devlet Resim ve Heykel Müzesi olarak
kullan›lmaktad›r. Yap›n›n bodrum kat› d›fltan yer yer rustik, üst
katlar ise Marmara Adas›’ndan getirilen mermer ve lezgi tafl› ile
kaplanm›flt›r. Atatürk’ün iste¤iyle Türk Oca¤› binas›n›n birinci ka-
t›nda Türk Salonu yap›lm›flt›r. Yap›n›n ortas›na yap›lan tiyatro sa-
lonu günümüzde çeflitli konser, toplant› ve resmi aç›l›fllarda kul-
lan›lmaktad›r. Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Türk resim sanat›-
n›n önemli tablolar›n›n ve koleksiyonlar›n›n sakland›¤› bir müze-
dir. fieker Ahmet Pafla’dan Halife Abdülmecid’e ve Osman Hamdi
Bey’e kadar ilk Türk ressamlar›n›n yan› s›ra, Cumhuriyet kufla¤›
ressamlar›, Türk izlenimcileri, ‹fl Bankas› ve Cimcoz ailesinin ko-
leksiyonlar› bu müzede sergilenmektedir. Ayr›ca, ‹brahim Çall›,
Turgut Zaim, Eflref Üren, Orhan Peker ve di¤er ödüllü sanatç›lar›n
eserleriyle zenginleflen müzede özgün bask› sanatç›lar›na da yer
verilmektedir. Müzenin bodrum kat› resim atölyelerine ayr›lm›fl
durumdad›r. Bu atölyelerde resim kurslar› düzenlenmekte, hasar
görmüfl tablolar›n bak›m ve onar›mlar› yap›lmaktad›r.122

Etno¤rafya Müzesi

Talat Pafla Bulvar›, Namazgahtepe üzerinde bulunan Etno¤raf-
ya Müzesi, Mimar Arif Hikmet Koyuno¤lu taraf›ndan tasarlanarak
1925 y›l›nda temeli at›lm›flt›r. Bodrum üzerine arkada iki, önde tek
katl› olan yap›, Osmanl› dini mimarl›¤›nda görülen portiki olan
an›tsal girifl merdiven düzeni, sonra kubbeli girifl k›sm›, yap›ld›-
¤›nda üstü aç›k olan sütunlu mekan ve iki katl› idari bölümden
oluflmaktad›r.123 Müzenin halk›n ziyaretine aç›lmas› 18 Temmuz
1930 tarihinde olmufltur. 1938 Kas›m ay›nda müzenin iç avlusu
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Atatürk’ün geçici kabrine tahsis edilinceye kadar aç›k kalm›flt›r.
1938-1953 y›llar› aras›nda müze, An›tkabir görevini yapm›flt›r. Ata-
türk’ün kabrinin An›tkabir’e tafl›nmas›ndan sonra onun aziz hat›-
ras›na bu köfle sembolik bir kabir haline getirilmifltir.124

Çankaya Müze Köflk

Atatürk 27 Aral›k 1919 tarihinde Ankara’ya geldikten sonra,
1921 y›l›na kadar Keçiören’de Çubuk Çay›’n›n önündeki bir tepe-
de bulunan “Ankara Ziraat Mektebi” olan binada kalm›flt›r. Daha
sonraki y›llarda Kurtulufl Savafl› s›ralar›nda Genelkurmay olarak
kullan›lan Meteoroloji Enstitüsü binas›nda kalm›flt›r. Ankaral›-
lar Bulgurlu Tevfik Efendi’den Çankaya’daki ba¤ evini sat›n al-
m›fllar ve Mustafa Kemal 1921 y›l› Haziran ay›nda tafl›nm›flt›r.
Bina, iki katl› olup tahta kepenklidir. Kap›s› arka taraftad›r. Ca-
mekanl› giriflte bir hol ve burada üzeri aç›k mermer bir havuz bu-
lunmaktad›r. Köflk, 1924 y›l›nda Mimar Vedat Bey taraf›ndan ya-
p›lan ilavelerle bugünkü halini alm›flt›r. Bu s›rada avlunun üstü
örtülerek havuz da kald›r›lm›flt›r. Bu katta bulunan “Yeflil Salon”
ad›yla an›lan odada Atatürk’ün eflyalar› sergilenmektedir. ‹çer-
den iki dönemeçli bir merdivenle üst kata ç›k›lmaktad›r. Burada
yatak odas›yla Cumhuriyetin aç›klanmas› çal›flmalar›n›n yap›ld›-
¤›, “Nutuk”un haz›rland›¤› çal›flma odas› bulunmaktad›r. Atatürk
hayatta iken ba¤ evini Türk Ordusu’na ba¤›fllam›flt›r. 1932 y›l›na
kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaflkanl›¤› Köflkü olarak
kullan›lm›fl olan ve Cumhuriyet tarihinde çok önemli bir yer tutan
bu yap›, 1950 y›l›ndan itibaren müze olarak kullan›lmaktad›r.125

Ankara Devlet Resim ve
Heykel Müzesi 

ile Etno¤rafya Müzesi

Çankaya Müze Köflk



Demiryollar› Müzesi ve Sanat Galerisi

Demiryollar› Müzesi, 1924 y›l›nda yap›lan, iki katl› tafl bir
yap›d›r. Konaklama trafi¤ine bir katk›s› olmas› aç›s›ndan, bina
otel olarak projelendirilmifl, ama hiçbir zaman bu ifllevi üstle-
nemeyip, geliflen demiryolu a¤lar›n› döfleten, döfleyen ve de-
miryolculara hizmet verilen idare binas› olarak kullan›lm›flt›r.
Simetrik planl› ön cephenin tam ortas›nda üç basamakla ç›k›-
lan bir merdivenin yer ald›¤› an›tsal taç kap›, yap›n›n tek sü-
südür. Yap›n›n tüm cephesi kesme tafltand›r. Girifl kat› Sanat
Galerisi, 2. kat ise etnolojik bir anlat›m›n ye¤lendi¤i 1990’da
hizmete sunulan “Demiryollar› Müzesi” dir. Trenin serüveni,
sergilenen parçalar›n grafik illüstrasyonlar› ile pekifltirilmifl,
bu da yeni bir anlat›ma dönüflmüfltür. Girifl kat›nda dan›flma,
konuk kabul, büro, gösteri salonu ve sergi birimleri yer almak-
tad›r. Sergi birimleri resim, heykel, el sanatlar› gibi eserlerin
sergilenmesine olanak verecek biçimde çok yönlü düflünül-
müfltür. Sergi ve müze kat›ndaki avize, koltuk vb. eflyalar›n tü-
mü Devlet Demiryollar› bünyesinden toplanm›flt›r. Müze ola-
rak kullan›lan birinci katta demiryolu tarihini anlatan demir-
yollar› ile ilgili aletler, eflyalar ve tablolar›n sergilenmesine
yer verilmifltir.126

Kurtulufl Savafl›nda Atatürk Konutu Müzesi

Osmanl›-Anadolu Demiryollar› fiirketi taraf›ndan Ba¤dat
Demiryollar› yap›m› s›ras›nda infla edilen Haydarpafla-Ankara
demiryolu hatt›n›n, 1889 y›l›nda ‹zmit’ten bafllayan tren yolu
inflaat› 27 Ekim  1892’de Ankara’ya ulaflmas›yla ‹stasyon bina-
s› olarak kullan›lan ve baz› kay›tlarda Direksiyon Binas› (Yöne-
tim Yeri) olan yap›d›r. Ankara ‹stasyonunu kuran Almanlar bu
küçük binay› demiryolu yöneticileri için yapm›fllard›. Ankara
Gar kompleksi içindeki yap› ‹ngilizler Ankara’y› iflgal ettiklerin-
de Yüzbafl› Vithall’un karargah› oldu. 27 Aral›k 1919’da Anka-
ra’ya gelen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadafllar› önce Ziraat
Mektebi’nde kalm›fl, Ziraat Mektebi’nden sonra kent merkezine
yak›n olmas› nedeniyle ‹stasyon Binas› yan›ndaki iki katl› tafl
yap› olan Direksiyon Binas›’na tafl›nm›flt›r. Mustafa Kemal, ül-
ke tarihine damgas›n› vuracak en yaflamsal kararlar› burada al-
m›fl, 1922’ye kadar aral›klarla bu binada kalm›flt›r. 1920-1922
y›llar› aras›nda al›nan en önemli iç ve d›fl kararlara tan›kl›k et-
mifl, Kurtulufl Savafl›n›n harekat planlar› burada haz›rlanm›fl,
21 Ekim 1921 tarihinde Frans›zlarla yap›lan anlaflman›n görüfl-
meleri ve imza töreni burada yap›lm›flt›r. Ulu Önder Atatürk’ün
aziz hat›ras›n› yaflatmak amac›yla TCDD, Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde seçkin bir yeri olan bu binay› yeniden düzenleyerek,
24 Aral›k 1964 tarihinde müze olarak halk›n hizmetine açm›flt›r.
‹ki katl› olan müze binas›n›n üst kat›nda Atatürk’ün çal›flma
odas›, toplant› salonu ve yatak odas› bulunmaktad›r. Kilit
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kemerli pencere dekorlar› yal›n olup, tek süs ö¤esidir. Girifl ka-
t›, yanda yer alan yüksek tavanl› merdivenin de yer ald›¤› ikin-
ci kata aç›lmaktad›r. Girifl kat›, Osmanl›-Anadolu Demiryollar›-
na ait özgün materyalin korunup sergilendi¤i Demiryollar› Mü-
zesi, alt kat ise Ata’n›n kabul salonu, çal›flma ve yatak odalar›-
n›n ayn› halleriyle korundu¤u bir Kurtulufl Savafl›nda Atatütürk
Konutu-Müze olarak ziyarete aç›kt›r.127

Devlet Meteoroloji ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Müzesi

Ziraat Mektebi, Ankara’ya 20 dakika mesafede, Çubuk Çay›
önünde, 1908 y›l›nda Vali (Ali Münif Bey) Ferit Pafla taraf›ndan
yapt›r›lan iki okul binas›ndan oluflmaktad›r. Mustafa Kemal 27
Aral›k 1919 tarihinde Ankara’ya geldikten sonra, k›sa bir süre Ke-
çiören’de Çubuk Çay›’n›n önündeki bir tepede bulunan “Ankara
Ziraat Mektebi” olan binada kalm›flt›r. Binan›n alt kat›nda telg-
rafhane, flifre odas›, üst katta ise Mustafa Kemal ve arkadafllar›
kalmaktayd›. Kurtulufl Savafl› s›ralar›nda Genelkurmay Baflkanl›-
¤› binas› olarak kullan›lm›flt›r. Mustafa Kemal’in kulland›¤› oda
müze olarak kullan›lmaktad›r. Kalaba semtinde bulunan bina
bugün Meteoroloji Genel Müdürlü¤ü binas› olarak kullan›lmak-
tad›r.128

Harita Komutanl›¤› Harita Müzesi 

Türk haritac›l›k tarihi ve kültürünü yans›tmak üzere Harita
Genel Komutanl›¤› bünyesinde bulunan Harita Müzesi olarak
kullan›lan yap›, Cebeci’de Dikimevi’nin yan›nda bulunmaktad›r.
Harita okuma odas›, eski ve kabartma haritalar, haritac›l›kta kul-
lan›lan malzemeler müzede sergilenmektedir.129

Roma Hamam›

Roma Hamam›, Ulus Meydan›’ndan kuzeye giden yol üze-
rinde Çank›r› Caddesi’nin solundad›r. Yap›lan kaz›lar sonun-
da, hamam›n ‹mparator Caracalla (M.S. 211-217) zaman›nda
yap›ld›¤› ve Bizans döneminde onar›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. Kaz›-
larla palestra ve kapal› k›s›mlar› ortaya ç›km›flt›r. Kapal› k›s›m-
larda Frigidarium (so¤ukluk), Tepidarium (›l›kl›k), Caldarium
(s›cakl›k) gibi bölümler vard›r. Frigidarium’da pscina (yüzme
havuzu), Apoditorium (soyunma yeri) bulunurdu. Caldari-
um’da y›kanma yeri ve sudatorium (terleme yeri) ve ayr›ca av-
lular, külhan (ocaklar), servis k›s›mlar› ve su depolar› ortaya
ç›km›flt›r. Kente 60 kilometre uzakl›ktaki Elmada¤’dan tafl bo-
rularla getirilen su, bu hamamla birlikte bütün mahallelere
da¤›t›l›yordu.Bugün k›smen restore edilen hamam alan›nda
Ankara çevresinden toplanan yaz›t ve mezar tafllar›n›n sergi-
lendi¤i aç›k hava müzesi halindedir. Roma Hamam› 1937-1943
y›llar›nda Türk Tarih Kurumu ad›na yap›lan kaz›lar sonunda
ortaya ç›kar›lm›flt›r.130
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Posta Telgraf Umum Müdürlü¤ü (Büyük Postane)

Bankalar Caddesi üzerinde bulunan ve 1925 y›l›nda yap›lan
Postane binas›, Birinci Ulusal Mimarl›k üslubunda olup, inflaat›-
n› Alman Sodet Kumpanyas› yürütmüfltür. 1974 y›l›nda y›kt›r›la-
rak yerine bugünkü PTT Bölge Müdürlü¤ü ve Ulus Postane bina-
s› yapt›r›lm›flt›r. 

Gazi Orman Çiftli¤i PTT Binas›

Yap› 1934 y›l›nda Nafia Vekaleti Yap› Fen Heyeti Dairesi tara-
f›ndan Gazi Çiftli¤i PTT Binas› olarak tasarlanarak yap›lm›flt›r.
Bodrum üzerine iki katl› olan yap›n›n zemin katta posta idare
merkezi, üst katta PTT Müdürü lojman› bulunmaktad›r.131

Cumhurbaflkanl›¤› (Pembe) Köflkü

Çankaya’daki ba¤ evi köflke dönüfltürülüp yetersiz kal›nca, es-
ki köflkün hemen sa¤›ndaki araziye yeni Cumhurbaflkanl›¤› Köflkü
Mimar Clemens Holzmeister taraf›ndan tasarlanm›flt›r. Ak›lc› ‹fl-
levci Mimarl›k döneminin ürünlerinden olan bodrum üzerine sü-
tunlu, iki katl› olan köflkün yap›m›na 1930 y›l›nda bafllam›fl ve
1932 Ekim ay›nda tamamlanm›flt›r. Alt kat› bodrum ve geniflçe
bir teras üzerine iki kat olarak infla edilen Çankaya Köflkü’ nün bi-
rinci kat› çal›flmaya ve konuklar›n kabulüne, ikinci kat ise konuta
ayr›lm›flt›r. Üç cephesi de Ankara tafl› ile çevrilidir. Çankaya Köfl-
kü’nün çal›flma ve kabul salonlar›n›n bulundu¤u birinci kat›na,
binan›n her dört cephesindeki kap›larla da girifl yap›labilmekte-
dir. ‹kametgah olarak kullan›lan ikinci kat›n kap›s› ise Köflk’ün sol
arka bölümündedir. Köflk’ün birinci kat›n›n, flehir cephesindeki
oda ve salonlar›n›n pencereleri caml› ve çift kanatl› olup, hepsi
de etraf› parmakl›kl›, genifl bir terasa aç›lmaktad›r. Çankaya Köfl-
kü’nün günlük kullan›m kap›s›, 19 tafl basamakl›d›r. Günümüzde
de Cumhurbaflkanl›¤› köflkü olarak kullan›lmaktad›r.132

Cumhurbaflkanl›¤› Caml› Köflk (Hariciye Köflkü)

Çankaya’da tasar›m›n› Seyfi Arkan’›n yapt›¤› köflk, 1935 y›l›n-
da Atatürk’ün emriyle k›zkardefli Makbule Atadan için yapt›r›lm›fl,
1936 y›l›nda tamamlanarak hizmete aç›lm›flt›r. Uluslar aras› üs-
lupta tasarlanarak tek katl› bir yap› olan Caml› Köflk, 1951-1954
y›llar› aras›nda Türkiye’yi ziyaret eden yabanc› Devlet Baflkanlar›-
na ikametgah olarak tahsis edilmifl, 1954-1970 y›llar› aras›nda
Baflbakanl›k ve Senato Baflkanl›¤› ikametgah olarak kullan›lm›fl-
t›r. 1985 y›l›nda yeniden düzenlenmifl, 1994’te restorasyona

PTT B‹NALARI

RESM‹ KÖfiK VE  KONUTLAR

Posta Telgraf Umum 
Müdürlü¤ü 
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bafllanan Caml› Köflk, restorasyonun tamamlanmas› üzerine
1996 y›l›nda yeniden yabanc› Devlet Baflkanlar›n› konuk etmek
üzere kullan›lma aç›lm›flt›r. ‹ç içe salonlar›, yemek ve yatak
odalar› bulunan köflk, bugün yabanc› konuklar için kullan›l-
maktad›r.133

Pembe Köflk (‹smet ‹nönü)

Pembe Köflk ad›yla tan›nan genifl bir bahçede a¤açlar içinde
yer alan iki katl› köflkü ‹smet ‹nönü, 1924 y›l›nda ba¤evi iken sa-
t›n alm›flt›r. Cumhurbaflkan› Atatürk, Baflbakan ‹smet ‹nönü’den
yeni devletin konuklar›n›n a¤›rlanabilece¤i bir köflk yapt›rmas›n›
ister. 1. Ulusal Mimarl›k Dönemi’nin çizgilerini yans›tan köflkün
yap›m›na 1926’da bafllan›r. K›sa sürede bitirilen köflk, Anka-
ra’n›n toplumsal yaflam›na girer ve daha sonra eklenen Caml›
Salon ve baz› bölümlerle biraz daha büyütülür. Cumhuriyet ba-
lolar›, Ankara Palas yap›l›ncaya kadar Pembe Köflk’te verilir.
Köflk uzun y›llar Türkiye Cumhuriyeti’nin politika merkezi ol-
mufltur. Baflkent olduktan sonra Ankara’da ilk balo 22 fiubat
1927’de burada verilmifltir. Pembe Köflk’te, Cumhuriyet’in ilk y›l-
lar›yla birlikte ülkede bafllat›lan ça¤dafll›¤›n bir sonucu olarak
sosyal ve kültürel hayat›m›zdaki ilk konserler, ilk sergiler, ilk bi-
limsel toplant›lar gibi önemli olaylara sahne oldu. Atatürk ile ‹s-
met Pafla’n›n yapt›¤› toplant›lar, devrim çal›flmalar› burada ya-
fland›. ‹smet Pafla, 1973’e ölümüne kadar ömrünün 48 y›l›n›
Pembe Köflk’te geçirmifltir. Yüksek ve motiflerle süslü tavanlar›,
geçmeli salonlar›, Atatürk’ün de s›k s›k yemek yedi¤i salonun or-
tas›ndaki yemek masas›, eflyalar›, duvarlarda tablolar›, genifl
ahflap merdivenleri, yaflanm›fl an›lar›yla Pembe Köflk, Cumhuri-
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yet tarihinin en önemli tan›klar›ndan biridir. Pembe Köflk, ‹nönü
Vakf› taraf›ndan ‹smet Pafla’n›n hat›ras›na, Cumhuriyet tarihiyle
ilgili araflt›rmalar›n yap›labilece¤i bir kültür merkezi ve Müze-Ev
olarak düzenlenerek ziyarete aç›lm›flt›r.134

Sar› Köflk (Renda Köflkü)

Bugün Atatürk Bulvar› üzerinde Amerikan Büyükelçi¤i yan›n-
da bulunan Sar› Köflk, Ankara’n›n  Erken Cumhuriyet dönemi ya-
p›lar›ndan olup, iki katl› olarak yap›lm›flt›r. 

Fevzi Çakmak Köflkü

Cumhurbaflkanl›¤› Köflkü arazisi içinde bulunan Mareflal Fev-
zi Çakmak Köflkü d›fltan d›fla yaklafl›k l6.00 x 13.50 m. ölçülerin-
de, bodrum, zemin, birinci kat ve çat› kat›ndan oluflmaktad›r. Gi-
rifl kat›nda, antre, hol, çal›flma odas›, mutfak, oturma ve yemek
odalar› vard›r. Köflke kuzeydo¤u köfleden tarakl› mozaik basa-
maklarla ulafl›lan ahflap kap›dan girilmektedir. Holde bulunan
üst kata ç›k›lan ahflap merdivenlerin önünde yer alan kolonlar›n
üzeri üç adet sivri kemerle kapat›lmaktad›r. Birinci katta yer alan
her iki yatak odas›nda da banyo bulunmaktad›r. Dar ahflap bir
merdivenle çat› kat›na ulafl›lmaktad›r. Çat› kat›nda yer alan alt›-
gen odadan ç›k›lan bir teras vard›r. Çat›, marsilya tipi kiremitle
örtülüdür. Kule üzeri kare fleklinde asbest levhalarla kapl›d›r.
Pencereler çift do¤ramal› ahflap  ve ya¤l› boyal›d›r. Kap›lar da
ahflap ve ya¤l› boyal›d›r.

Gazi Marmara Köflkü ve Havuzu 

Bir zamanlar Ankara’n›n e¤lence yerlerinin bafl›nda gelmekte
olan bu köflk, Ankaral›lar›n deniz ve e¤lence ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak için Atatürk Orman Çiftli¤i’nde, 1932 y›l›nda, Atatürk tara-
f›ndan Mimar Ernst Arnold Egli’ye yapt›r›lm›flt›r. Marmara Köfl-
kü çiftli¤in güneyindeki tepeler üzerindedir. ‹ki katl› olarak yap›-
lan binan›n alt kat›nda süslü bir revak›, üst kat›nda Atatürk’ün
yatak odas›, banyo, dinlenme ve çal›flma odalar› bulunmaktad›r.
Yan›nda Marmara Denizi benzeri havuzu bulunmaktad›r. 

Eski Atatürk Köflkü

Atatürk Orman Çiftli¤i’nde ilk yap›lan Atatürk Köflkü baz› ek-
lentilerle geniflletilmifl ve Çiftlik Müdürlü¤ü idare binas› haline
getirilmifltir. Köflk tek katl› ve kiremit çat›l›d›r. Çat›n›n ortas›nda
saat kulesi vard›r. 

Celal Bayar Köflkü

Atatürk Bulvar› üzerinde iki katl› olarak yap›lan köflk, Cumhu-
riyet döneminin Yeniflehir’de yap›lan örneklerini an›msatmakta-
d›r. Alt katta dikdörtgen çerçeveli pencereler üst katta kemerli
pencereler vard›r. Marsilya kiremitle örtülü k›rma çat›l› olan yap›
bugün, 3. Cumhurbaflkan› Celal Bayar’›n an›s›na kullan›lmaktad›r.
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Ankara Hastanesi

Cumhuriyet II. Ulusal Mimari örneklerinden olan yap›n›n mi-
mari tasar›m› Jean Walter taraf›ndan yap›lm›flt›r. 

Dr. fievket Pek Sa¤l›k Yurdu ve Kira Evi 

Talat Pafla Bulvar› üzerinde, Mimar Seyfi Arkan taraf›ndan ta-
sarlanarak, 1937 y›l›nda yap›lm›flt›r. Özel bir klinik olarak düflü-
nülerek yap›lm›fl olan bina, Numune Hastanesi karfl›s›nda olup,
iskeleti betonarme, duvarlar› tu¤lad›r.135

Mevki Hastanesi

D›flkap›’da 1920‘li y›llarda kurulan Askeri Hastane Binas›’n›n
yan›na 1000 yatakl› bir hastane yap›lm›flt›r. 

Numune Hastanesi

Namazgahtepe’de 1924 y›l›nda aç›lan Numune Hastanesi,
daha sonra y›kt›r›lan üç ayr› binada çal›flmaya bafllad›. Yeni bi-
nalara ihtiyaç duyulunca 1927 y›l›nda elli yatakl› Refik Saydam
Pavyonu yap›ld›. 1933 y›l›nda Robert Oerley taraf›ndan üç yüz
yatakl› ‹smet Pafla Pavyonu yap›ld›. Almanya’n›n Mannheim
flehrindeki Taereisen Krankenhaus hastanenin projesi oldu¤u
gibi al›narak yap›lm›flt›r. Zaman›nda Türkiye’nin en büyük hasta-
nesi olan yap›n›n müteahhiti, Ankaral› ifladam› Vehbi Koç’tur.
Günümüzde Numune Hastanesi olarak hizmet vermektedir.136

SA⁄LIK YAPILARI

Numune Hastanesi
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H›fz›ss›ha Enstitüsü Kimyahane ve Bakteriyoloji Binas›

Rockefeller Vakf›n›n yard›m›yla meydana getirilen bu kuru-
lufl, Cumhuriyet Döneminin ilk sa¤l›k hizmetlerini vermifltir. Dr.
Refik Saydam’›n çabalar›yla kurulan ve Mimar Theodor Jost ve
Robert Oerley taraf›ndan tasarlanarak 1928 y›l›nda yap›lm›flt›r.
‹lk yap›lan afl› üretim binas›, sonra infla edilen H›fz›s›hha Okulu
ve merkez binas›yla büyük bir avlunun çevresine yerlefltirilmifl-
tir. Yap› simetrik düzende üç dikey kütle yatay kollarla birbirine
eklenmifltir. Giriflin üstündeki sa¤l›¤› Yunan Mitolojisi’nde Ask-
lepeios’un k›z› olarak bilinen tanr›ça Hygieia’y› simgeleyen
Avusturyal› Heykelt›rafl Wilhelm Frass’a ait yüksek kabartma ka-
d›n figüründe, 1930’lardaki heykel sanat›n›n çizgileri gözlenmek-
tedir.137

H›fz›ss›ha Enstitüsü Merkez Binas› (Serumhane) 

Avusturyal› mimar Robert Oerley taraf›ndan tasarlanarak
1927-1932 y›llar› aras›nda yap›lan bina, T biçimli bir yap› olup
Afl› Üretim Merkezi olarak kullan›ld›¤› bilinmektedir.138

Merkez H›fz›ss›ha Enstitüsü Memurin ‹kametgahlar›

1930 y›l›nda Mimar Robert Oerley taraf›ndan 16 daire olarak
tasarlanan memur lojmanlar›, bugün Sa¤l›k Bakanl›¤› lojmanla-
r› olarak kullan›lmaktad›r.139

Merkez H›fz›ss›hha Mektebi

1932 y›l›nda Mimar Robert Oerley taraf›ndan tasarlanan
yap›, bodrum üzerine iki katl› E biçimi kütlelerden oluflmakta-
d›r. ‹ç mekanda s›n›f ve laboratuarlar koridorlar›n çevresine
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H›fz›ss›ha Binalar›

yerlefltirilmifltir. Bodrum kat ve birinci kat kaba taflla, üst katlar s›va ile kapl›d›r. Dönemi-
nin yap›sal yönden görkemli binalar›ndand›r. 140
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At›fl Poligonu

Paraflüt Kulesi’nin ‹stasyon Caddesi taraf›ndan etraf› güzel
çiçeklerle süslü bir bahçenin çevreledi¤i At›fl Poligonu, gençle-
rin niflan alma ve at›fl yeteneklerini gelifltirmek üzere hizmet
eden poligonlar›n bulundu¤u aland›r. Bugün Paraflüt Kulesi
bahçesinde yer almaktad›r. 

Hipodrom

Mustafa Kemal Pafla, at ve binicili¤e merakl› olup, özellikle
ata sporu olan at yar›fl› ve cirit oyunlar›n› izlemekten keyif al›rd›.
Cumhuriyetin 10. Y›l fienlikleri Hipodromda yap›lm›fl, Atatürk
10. Y›l Nutku’nu burada okumufltur. O zaman batakl›k olan yer-
de hipodrom yap›lmas›na karar verilmifl, ‹talyan Mimar Vietti Vi-
oli taraf›ndan tasarlanarak, 1936-1938 y›llar› aras›nda yap›ld›.
Hipodromda uzun y›llar düzenli at koflular› düzenlenmifl, ünlü
Gazi Koflu’sunun temeli burada at›lm›flt›r. 1978 y›l›nda yar›fllara
kapat›lm›flt›r. Günümüzde Atatürk Kültür Merkezi alan› olarak
kullan›lmakta, Hipodrom ile ilgili binalar›n bir k›sm› halen ko-
runmaktad›r.141

SPOR YAPILARI
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Paraflüt Kulesi

“‹stikbal Göklerdedir” diyen Atatürk’ün bir baflka ülküsü de
Türk havac›l›¤›n› gelifltirmekti. Bu amaçla Türk Hava Kurumu’nu
kurdu. Paraflüt Kulesi, Türkkuflu ö¤rencilerinin ders gördükleri
yerdi. Gençleri havac›l›¤a teflvik etmek amac›yla ‹stasyon karfl›-
s›ndaki alana 1937 y›l›nda ‹zmir Kültür Parktaki Paraflüt Kule-
si’nin efli yap›ld›. Kule günümüzde Türk Hava kurumu Müzesi ile
birlikte kullan›lmaktad›r.142

Stadyum (Ondokuz May›s Stadyumu) 

Ankara’da spor tesisleri yap›m› için aç›lan Uluslararas› yar›fl-
ma sonucunda Mimar Paolo Vietti-Violi taraf›ndan tasarlan›p,
‹stasyon Caddesi üzerinde 1934-1936 y›llar›nda yap›lan stad-
yumda, milli bayram ve önemli günlerin kutlamalar› yap›l›rd›.
1960’l› y›llar›n sonunda Kapal› Tribün’ün tam karfl›s›nda girifl ka-
p›s›n›n üzerinde bulunan Maraton Kulesi y›kt›r›lm›flt›r. Günü-
müzde Atatürk Kültür Merkezi alan›nda bulunan bu kompleks,
spor tesisi olarak kullan›lmaktad›r.143

Kavakl›dere Spor Klubü

Atatürk’ün iste¤iyle kurulmufl bir klüp olan Kavakl›dere Spor
Klubü, Kavakl›dere vadisi içinde Polonya Elçili¤i arkas›nda yer
almaktad›r. Bugün tenis kortlar›yla kentin spor etkinliklerine
katk› vermektedir. 



Tekel (‹nhisarlar) Baflmüdürlük Binas›

Ulus’ta Eski Bankalar Caddesi (Atatürk Bular›) üzerinde 1928
y›l›nda Mimar Giulio Mongeri taraf›ndan tasarlanarak yap›lan
bina, I. Ulusal Mimarl›k üslubunda yap›lm›flt›r. Bodrum ve ze-
min üzerine iki katl›d›r. Sekizgen biçimli köfle yükseltilmifl, üzeri
kubbeyle örtülerek kule görünümü elde edilmifltir. Yap›da Os-
manl› mimarisinden al›nan geometrik ve bitkisel demir parmak-
l›klar, tafl rozetler, üçgen sütun bafll›klar› yer almaktad›r. Uzun
y›llar Tekel Baflmüdürlük Binas› olarak kullan›lan yap› bugün
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan onar›lmaktad›r.144

Tekel Genel Müdürlü¤ü Depo ve ‹malathanesi

Cumhuriyet dönemi II. Ulusal Mimari örneklerinden olan ya-
p›, Atatürk Bulvar› üzerinde, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi kar-
fl›s›nda, Ahsen Yapaner taraf›ndan tasarlanarak 1937-39 y›llar›
aras›nda yap›lm›flt›r. Bölgeselci modern yaklafl›m›n örne¤i olan
yap›, üç bölümden oluflmufltur. Köflelerdeki yüksek kütlelerle or-
ta blok tek katl› kanatlarla ba¤lanm›flt›r. Üç katl› tütün deposu,
flifle y›kama k›sm›, rak› üretim yeri ve flarap imalathanesiyle bir-
likte arkas›ndaki marflandiz gar›yla da iliflkilendirilmifltir.145 Yap›
1980’den sonra y›k›lm›flt›r.Tekel Baflmüdürlük 

binas›
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TEKEL B‹NALARI
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Ankara Hububat Silosu

Ankara Hububat Silosu, Alman Miag fiirketi taraf›ndan tasar-
lan›p 1933 y›l›nda yap›m›na bafllanarak 1937 y›l›nda tamamlan-
m›flt›r. Bu tarihlerde tar›m alan›nda önemli reformlar yap›lm›fl
ve bunun sonucunda bu silolar yap›lm›flt›r. Silo 1986 y›l›nda An-
kara Adliye Saray›’n›n yap›m› için y›kt›r›lm›flt›r.146

Ankara Mezbaha Binas›

Mezbaha binas›, 1931 y›l›nda Haydar Bey’in flehreminli¤inde
(belediye baflkanl›¤›) ‹stanbul Caddesinde, Akköprü’de, Ankara
Çay›n›n kenar›nda yap›lm›flt›r. Bugün Ankara Büyükflehir Beledi-
ye Baflkanl›¤› tesisi olarak kullan›lmaktad›r. 

D‹⁄ER YAPILAR

Çubuk Baraj› 1

Toprak Mahsulleri Ofisi
Silosu (A. Yüksel)
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Çubuk Baraj›

Çubuk Baraj›, Ankara’dan 11 kilometre uzakl›kta, Çubuk Çay›
vadisinde, 1927 y›l›nda Prof. Kunze Dresden taraf›ndan tasarla-
n›p, 1929 y›l›nda Nafia Vekaleti, Sular Umum Müdürlü¤ü taraf›n-
dan yap›m›na bafllanm›fl, 1936 tamamlanarak iflletmeye aç›lm›fl-
t›r. Baraj, Çubuk Çay› ovay› ç›kt›ktan sonra dar bir bo¤azda yap›l-
m›flt›r. Cumhuriyet Döneminin ilk beton a¤›rl›k baraj› olan Çu-
buk Baraj›’n›n amac›; Ankara flehrine içme suyu temini, Ankara
ovas›n›n sulanmas›, Çubuk Çay› taflk›nl›klar›n›n kontrolünün
sa¤lanmas› içindir. Bu baraj, 1936 y›l›nda Cumhuriyet’in ilan›n-
dan sonra ülkemizde yap›lan ilk barajd›r. Baraj›n Ankara Ovas›-
n› sulanmas› da planlanm›fl ise de bitiminden sonra, özellikle
içme suyunu sa¤lamada kullan›lm›flt›r. Ankara-Çank›r› asfalt›na
bir yolla ba¤lanm›fl olan Çubuk Baraj›, uzun y›llar Ankara’n›n
mesire yerlerinden biri olmufltur.147

Su Süzgeci (Filtre ‹stasyonu) Binas›

Ankara’n›n su ihtiyac›n› karfl›lamak üzere , Ankara Üniversite-
si Ziraat Fakültesi arkas›nda 1935-36 y›llar›nda Hochtief fiirketi
taraf›ndan tasarlanarak yap›lan süzgeç, 1936 y›l›nda Çubuk Ba-
raj› ile birlikte aç›lm›flt›r.148
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Ankara kenti büyüyerek gelifltikçe önce Yeniflehir’de iki katl›
memur evleri olarak konutlar yap›lmaya bafllanm›fl, daha sonra
Bahçelievler, Güvenevler gibi iki katl› veya s›ra evler fleklinde ko-
operatif evleri yap›lm›flt›r. 1940’dan sonra yine Yeniflehir’de ge-
leneksel konut mimarisinin yorumu olarak devlet mahallesi ola-
rak Saraço¤lu Mahallesi’nde konutlar yap›lm›fl, bu konutlar bu-
gün de kullan›lmaktad›r. 

Yeniflehir

1925’te eski Ankara’n›n ‹stasyon-Cebeci demiryolu hatt›n›n
güneyinde batakl›k ve çorak arazi,  Jansen’in plan›na göre yap›-
lan imar düzenlemeleri ve kamulaflt›rmalarla Yeniflehir semti

SEMT VE MAHALLELER

Yeniflehir ve Bakanl›klar
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oluflmaya bafllanm›flt›r. Yeniflehir do¤uda Demirlibahçe, Aktepe
ile bat›da Atatürk Orman Çiftli¤i aras›nda 6 kilometre uzunlukta,
güneyde Dikmen, Çankaya s›rtlar› ile kuzeyde demiryolu aras›n-
daki 4-5 kilometrelik oldukça genifl bir alan› kapsamaktad›r. Bu-
rada zaman›n memur, bürokrat ve milletvekilleri taraf›ndan tek
veya iki katl› olmak üzere memur evleri, kooperatif evleri yap›l-
maya bafllam›flt›r. 

Bahçelievler

‹stasyon’dan Atatürk Orman Çiftli¤i’ne giden asfalt yolda bu-
lunan Abdi Pafla Çiftli¤i’nin bir k›sm›, metrekaresi iki buçuk ku-
rufltan sat›n al›narak Bahçelievler kooperatifi oluflturulur. Anka-
ra’da Bahçelievler, Türkiye’nin ilk konut kooperatifi ve ilk toplu
konut giriflimi oldu¤undan, Türkiye’de flehir planlamas›n›n geli-
flimi bak›m›ndan önem tafl›maktad›r. Bahçelievler, Ankara’da
konut s›k›nt›s›na çareler aran›rken, 1934 May›s›’nda kurulmas›-
na karar verilen ve inflas›na 1937 y›l›nda 150 konutla bafllanan
ilk konut yap› kooperatifidir. Kooperatifin yerleflim plan› ile ev-
lerin mimari projeleri Prof. Hermann Jansen taraf›ndan yap›l-
m›flt›r. Bahçelievlerde bugün ilk yap›ld›¤› özelliklerinden hiç bi-
rini koruyamayan bahçeli binalar›n yerine yeni apartmanlar dol-
durmufl, konutlar ilk yap›ld›¤› özelli¤ini yitirmifltir.149‹stasyon Caddesi ve

Gençlik Park›
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Cumhuriyetin ilk y›llar›nda kentin geliflmesine paralel eski
caddeler yeniden düzenlenmekte, yeni caddeler aç›lmaktayd›.
Önce Hakimiyeti Milliye Meydan›’ndan güneye do¤ru ilerleyen
Bankalar Caddesi, bunu kesen ve devam› olan Anafartalar Cad-
desi, ‹stasyon Caddesi, Çank›r›kap› Caddesi, Baruthane Caddesi
ile Denizciler Caddesi h›zla geliflmeye bafllad›. Zaten bu cadde-
lerin ço¤u eski Ankara’n›n önemli akslar›ndand›. Ancak bunlar›
flekillendiren ulusal mimarl›k ve yeni üsluplarla yap›lan binalar
olmufltur. Bunlar zaman içinde geliflerek bugünkü hallerini al-
m›fllard›r. Hakimiyeti Milliye Meydan›’ndan bafllayan Atatürk
Bulvar› ise Opera Meydan›, S›hhiye, K›z›lay , Bakanl›klar, TBMM,
Kavakl›dere’den geçerek Çankaya’ya varmaktad›r.  

Anafartalar Caddesi

Karao¤lan Caddesi, Tahtakale Çarfl›s› ve Bal›kpazar› Caddesi,
Anafartalar Caddesi olarak de¤iflince, geniflleyip uzayarak mo-
dern kentin en önemli caddesi oldu. ‹lk modern kentleflme ve
betonarme yap›lar Anafartalar Caddesi ve çevresindeki sokaklar-
da yap›ld›. ‹lk kez çok katl› apartman ve konut örnekleri bu böl-
gede infla edildi. fiehremaneti (Belediye Baflkanl›¤›) binas› da
burada bulunmaktayd›. Caddenin ileri kesimlerinde yine birçok
kamu yap›s› vard›. Ankara Adliyesi, Çocuk Esirgeme Kurumu bi-
nas› ve Kira Apartman›, Gazi ve Latif Okullar› bunlardan birkaç›-
d›r. Anafartalar Caddesi, Ulus Meydan›’ndan bafllay›p, Saman-
pazar›’nda son bulmaktad›r.

CADDE VE BULVARLAR

Anafartalar Caddesi

Anafartalar (Bal›kpazar›) Caddesi
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Bankalar Caddesi (Necati Bey Caddesi-Atatürk Bulvar›)

Ulus Meydan›ndan bafllayarak Osmanl› Bankas› kavfla¤›na
kadar olan caddeye Cumhuriyetin ilk y›llar›nda Bankalar Cadde-
si denilirdi. Ulus’tan Bankalar Caddesine girildi¤inde solda Dar-
ül Muallim (Ö¤retmen Okulu), Lozan Palas, Yeni Postane, Erkek
Sanat Okulu, Tekel Baflmüdürlü¤ü (1928), Emlak ve Eytam  Ban-
kas›; caddenin sa¤ taraf›nda ise fiehir (Millet) Bahçesi, Tuz Na-
z›rl›¤› yerine yap›lan Merkez Bankas› (1931-34), K›z›lbey Camii ve
Türbesi yerine yap›lan Ziraat Bankas› (1929), Osmanl› Bankas›
(1926) bulunmaktad›r. Ço¤unlukla bankalar›n bulundu¤u bu
caddeye Bankalar Caddesi denmifltir. Bugün Ulus’tan Çanka-
ya’ya varan protokol yolunun bir parças›d›r. 

Baruthane (‹stiklal) Caddesi

‹stasyon ve Bankalar Caddesi ile üçgen oluflturan Baruthane
Caddesi, Cumhuriyetin ilk y›lar›nda oluflan bir caddedir. II. Evkaf
Apartman› (1929), Ankara’n›n ilk büyük otellerinden olan Belle
Vue (Belvü) Palas, Vak›f Memurin Evleri caddenin bir taraf›n›
olufltururken, caddenin di¤er yan›nda Gençlik Park› bulunmak-
tad›r. Cadde Osmanl› Bankas› ile son bulmaktad›r.

Cumhuriyet Caddesi (‹stasyon Caddesi)

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ‹stasyon Caddesinin bafllang›c›n-
da I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden bafllayarak, Say›fltay, An-
kara Palas ve II. Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne rastlayan ke-
siminde ulusal bayramlarda taklar kurulur, askeri ve ö¤rencilerin

Bankalar Caddesi (Atatürk Bulvar›), (A. Yüksel)

Baruthane (‹stiklal) Caddesi 
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yapt›klar› geçit törenleri yap›l›r, flenlikler düzenlenirdi. ‹stasyon
Caddesi ‹stanbul Caddesi’ni geçtikten sonra solda Gençlik Par-
k›, sa¤da ise Spor Salonlar› ve Stadyum yap›l›nca spor ve e¤len-
ce merkezi haline geldi.

Çank›r› Caddesi

Ulus’tan D›flkap›’ya do¤ru uzanan Çank›r› Caddesi, Anka-
ra’n›n çok ilkel ve fakir bir bölgesiydi. Sonralar› baflkentin ana
caddelerinden birisi olacakt›. 1926 y›l›nda yap›m›na bafllanan
cadde Ankara’n›n bir çok bar ve lokantas›n›n bulundu¤u e¤len-
ce merkezlerinin bafl›nda geliyordu. Çank›r› Caddesi üzerinde fa-
aliyete geçen ilk barlardan olan bugün Yüzüncü Y›l Çarfl›s›n›n ol-
du¤u yerde bulunan “Fresko’nun Bar›”na rekabet eden “Elhamra
Bar”›n yerine sonradan “Park Sinemas›” yap›lm›fl, bugün yerinde
“Vak›f ‹flhan›” bulunmaktad›r. Ulus civar›nda en iyi lokantalar,
Maliye Bakanl›¤› arka bahçesinde heykelli havuzlar, “Belk›s Sü-
tunu” da denilen “Julien Sütunu”, “‹¤neci Cami”, “Telgrafhane”,
“Maliye Bakanl›¤›”, “Hasan Pafla Hamam›” burada bulunmaktay-
d›. 1928 y›l›nda caddenin bafl›nda ‹fl Bankas›’n›n yap›m›na bafl-
lanmas›ndan sonra cadde geniflletildi, eski binalar da y›k›ld›.
Çank›r› Caddesi aç›l›rken yol güzergah›na rastlayan “Roma Sü-
tunlu Yolu” ve “Roma Hamam›”nda 1939-1942 y›llar›nda yap›lan
kaz›larda Hamam›n bir k›sm› aç›¤a ç›kar›lm›fl, sütunlu yol ile ha-
mam›n bir k›sm› bugünkü caddenin alt›nda kalm›flt›r.

Denizciler Caddesi

Bugün Denizciler Caddesi olarak adland›r›lan bu caddede
bulunan bir konak, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda Deniz Kuvvetler
Komutanl›¤› olarak kullan›lm›flt›. Bu nedenle bu caddenin ad›-
na önce “Bahriye Caddesi”, daha sonra “Denizciler Caddesi” de-
nilmifltir. 
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Bankalar Caddesi 
(Atatürk Bulvar›), 
(A. Yüksel)
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Hakimiyet-i Milliye (Ulus) Meydan›

‹stasyon Caddesinin Karao¤lan Caddesi (Anafartalar) ile ke-
siflti¤i nokta olan Hakimiyet-i Milliye (Ulus) Meydan›’n›n gelifli-
mi, Cumhuriyet ilan› sonras›nda büyük h›z kazanm›flt›r. Daha
önce k›fl›n çamurdan, yaz›n tozdan geçilmeyen meydana 1924
y›l›nda tafl döflenmifltir. Meydan›n ad› önceleri Hakimiyet-i Mil-
liye iken daha sonra Ulus Meydan› olarak de¤ifltirilmifltir. 1927
y›l›nda aç›lan Atatürk An›t›’n›n 1959-1960 y›llar›nda yeri de¤ifl-
tirilmifl, bugünkü Ulus Emek ‹flhan› Çarfl›s›n›n meydan›na ta-
fl›nm›flt›r. 

Hükümet Kona¤› Meydan›

Hükümet Meydan› yap›lmadan önce bu alanda Belk›s Mina-
resi denilen Jülien Sütunu, 1880‘lerde Abidin Pafla taraf›ndan
yapt›r›lan Hükümet Kona¤›, silah deposu olarak kullan›lan yap›,
Hasan Pafla Hamam›, Telgrafhane, ‹¤neci Belk›s Camii bulun-
maktayd›. Meydan düzenlenmesiyle Jülien Sütunu Hükümet Ko-
na¤›’na do¤ru meydana kayd›r›ld›. Meydan›n ortas›na yap›lan
park f›skiyeli havuzla süslendi. Meydan›n etraf› Maliye Bakanl›-
¤›, ‹fl Bankas›, Defterdarl›k gibi yap›larla donat›ld›.

MEYDANLAR

Hakimiyet-i Milliye 
(Taflhan, Ulus) Meydan›
(A. Yüksel)
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K›z›lay Meydan›

S›hhiye’den sonra Yeniflehir’e do¤ru geliflen semte K›z›lay bi-
nas› yap›l›nca, semte ve meydana K›z›lay ad› verildi. K›z›lay bina-
s›n›n bahçesi de park olarak düzenlenerek K›z›lay Park› ad›n› al-
d›. K›z›lay Park›, y›llarca Ankaral›lar›n dinlenme mekan› oldu. K›-
z›lay binas› y›k›l›nca park da ortadan kalkt›. Parkta çocuklar için
kum havuzu, Afyonkarahisar Maden Suyu sat›fl yeri, küçük havuz,
çiçek bahçesi ile Ankara’n›n en mutena yerlerinden birisiydi.
fiehremini (belediye baflkan›) Asaf Bey, Avrupa mal› su perisi k›z-
l› havuzu, Çankaya yolu üzerindeki “Tospa¤a Yata¤›” denilen bofl
araziye yerlefltirdi. Bronzdan dökülmüfl f›skiyeyi su perileri ve
eroslar süslemekteydi. Su perisi heykelleri ile süslü ve f›skiyeli
olan havuz, s›k s›k kentin de¤iflik mekanlar›na tafl›nd›¤› için ad›-
na “Gezgin Havuz” da denilmiflti. Ankaral›lar 1925-1930 y›llar›nda
bu semti süsleyen havuz kenar›nda yorgunluk atarlard›.

Zafer Meydan›

1927 y›l›nda Zafer An›t›’n›n aç›l›fl› ile çevresi yeflillendirilen
meydana, “Zafer Meydan›” ad› verildi. Orduevi, fiuray-› Devlet bi-
nalar› ile Atatürk An›t› meydan›n en önemli an›tlar›d›r. fiuray-›
Devlet 1960’l› y›llarda y›k›larak yerine çok katl› Dan›fltay binas›
yap›ld›. Binan›n önünde bulunan küçük bir park Atatürk Bulvar›-
n›n yo¤un trafi¤ine ve kalabal›¤›na karfl›n birden bire ferahl›k ya-
ratan bir yeflil alan olarak ortaya ç›kmaktad›r. 1970 y›l›na kadar
ufak tefek de¤ifliklikler yap›lan Zafer Meydan›, 1980’li y›llarda
çevrenin h›zla betonlaflmas›yla meydan olmaktan ç›km›flt›r.

K›z›lay Meydan› 
(A. Yüksel)
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Zafer Meydan› 
(A. Yüksel)

K›z›lay Meydan› 
(A. Yüksel)

Zafer Meydan› (A. Yüksel)



PARK VE BAHÇELER
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Gençlik Park›

Gençlik Park›’n›n bulundu¤u yer Ankara’n›n batakl›k bölgeler-
den biri idi. Gençlik Park› kurulmadan önce bu alan›n bir k›sm›n-
da “Ay-y›ld›z” ad› verilen futbol sahas› yer almaktayd›. Park›n ta-
sar›m›n› ilk önce Herman Jansen yapm›fl, daha sonra Theo Leve-
au taraf›ndan yeniden tasarlam›fl, park›n projeleri Bay›nd›rl›k Ba-
kanl›¤›’nca haz›rlanm›flt›r. 1936 y›l›nda çay bahçeleri, aç›k hava
halk tiyatrosu, çocuk bahçesiyle bafllayan inflaat, 1951’de ‹talyan
Luna Park›, 1957‘de TCDD idaresince park içinde minyatür tren
istasyonu kurulmas›yla sürmüfltür. 1960‘l› y›llarda çay bahçeleri,
havuzu, luna park›yla Ankaral›lar›n en popüler gezi ve e¤lence ye-
ri olan park, günümüzde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl›-
¤›’na tahsisli bir gezi ve e¤lence merkezi olarak ifllevini sürdür-
mektedir. Gençlik Park› hizmete girmeden önce bugünkü Ulus
Kap›s›’na yak›n bir yerdeki Superisi K›zl› F›skiye havuzu park› süs-
ledi. Gençlik Park› içinde Göl Gazinosu (Alt›nda¤ Evlendirme Da-
iresi), Eski Sa¤l›k Müzesi ve Eski Bando Yeri bulunmaktad›r.150

Güvenpark

Avusturyal› mimar Clemens Holzmeister taraf›ndan tasarla-
narak 1935 y›l›nda kurulan Güven An›t›’n›n bulundu¤u K›z›lay’da-
ki Güvenpark, geçmifl y›llarda, yafll›lar›n dinlenme mekan›, Ana-
dolu’dan ifl takibi için gelen memurlar›n bulufltu¤u yer olmufltur.
Park an›t ve havuzlar›yla uzun y›llar Ankaral›lar›n gezinti ve

Gençlik Park› (A. Yüksel)
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Hacettepe Park› ( A. Yüksel)

Gençlik Park› ( A. Yüksel)

Güvenpark ( A. Yüksel)

dinlenme yeri olmufltur. Bugün sadece an›t ve havuzunu koruyan
park›n arazisi dolmufl dura¤›, park yeri, metro alan› olmufltur.

Hacettepe Park›

Hacettepe Mahallesinde bulunan tepe önceleri Keltepe diye
an›l›rd›. 1935 y›l›nda Belediye taraf›ndan a¤açland›r›larak park
haline getirilmifl ve halk›n ziyaret etti¤i mesire yerlerinden biri
olmufltur. Günümüzde Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi ve
hastane binalar›n›n bulundu¤u tepedir. Daha önce K›z›lay’da
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Havuzbafl›’nda bulunan “Superili f›skiyeli havuz” 1960’l› y›llarda
bu tepede bulunmufl, 1970’li y›llarda Tando¤an Meydan›na ta-
fl›nm›flt›r. Bugün burada Hacettepe Üniversitesi park› vard›r. 

K›z›lay Park›

S›hhiye’den sonra Yeniflehir’e do¤ru geliflen semte K›z›lay bi-
nas› yap›l›nca, semte ve meydana K›z›lay ad› verildi. K›z›lay bi-
nas›n›n bahçesi de park olarak düzenlenerek K›z›lay Park› ad›n›
ald›. K›z›lay Park› y›llarca Ankaral›lar›n dinlenme mekan› oldu.
K›z›lay binas› y›k›l›nca park ta ortadan kalkt›. fiehremini (beledi-
ye baflkan›) Asaf Bey Avrupa mal› havuzu, Çankaya yolu üzerin-
deki Tospa¤a Yata¤› denilen bofl araziye yerlefltirdi. Bronzdan
dökülmüfl f›skiyeyi su perileri ve eroslar süslemekteydi. Superisi
heykelleri ile süslü ve f›skiyeli olan havuz, s›k s›k kentin de¤iflik
mekanlar›na tafl›nd›¤› için ad›na “Gezgin Havuz” da denilmiflti.
1925-1930 y›llar›nda Ankaral›lar K›z›lay’da, K›z›lay Park› ile Gü-
ven Park’›n›n havuzu kenar›nda yorgunluk atarlard›. 

Papaz›n Ba¤›

Gaziosmanpafla Kuleli Sokak’ta bulunan 1923 y›l›nda Ameri-
ka’ya göç eden Ermeni papaz›n hazineye intikal eden üzüm ba-
¤›n› alan Kulo¤lu ailesi, ba¤› çevresi ile birlikte koruyarak Anka-
ra halk›n›n dinlendi¤i bir çay bahçesi haline dönüfltürmüfltür.
Kat kat yeflillikler aras›nda uzay›p giden Papaz›n Ba¤›’nda, ba¤
evini de korumaktad›rlar.
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Ankara’da eskiden kalan mezarl›k 1924 tarihli Ankara Harita-
s› incelendi¤inde kentin do¤usunda ve güneyinde görülmekte-
dir. Bugün Etno¤rafya Müzesi ve Ankara Resim Heykel Müze-
si’nin bulundu¤u Namazgahtape, Hacettepe Hastahanesinin
bulundu¤u park ve çevresi, Roma Hamam› çevresi, Gençlik Par-
k› ve çevresi, I. TBMM binas› arkas›nda, Ankara Hastahanesi’nin
bulundu¤u yerde mezarl›klar görülmektedir. Bugün Ankara’da
baz› camilerin hazireleri bulunmaktad›r. Bunlardan kalenin do-
¤usunda K›rklar Mezarl›¤›, Tacettin Dergah› Haziresi, Cenabi Ah-
met Pafla Camii, Sar› Kad› Camii, Ahi fierafettin Camii, Alaaddin
Camii, Ahi Yakup Camii, Karaca Bey Camii, Hac› ‹vaz Camii, Ha-
c› Halil Camii gibi yap›lar›n hazirelerinde mezar veya mezarlar
bulunmaktad›r. Müstakil olarak Yalç›nkaya Mahallesi, Yazbafl›
Sokak’ta bulunan Kad›lar ve K›rklar Mezarl›¤›’nda çok miktarda
mezar tafl› bulunmaktad›r.151

Asri Mezarl›k

Ankara’da ilk asri mezarl›k, fiafaktepe mevkiinde infla edilmifl
daha sonra bu mezarl›k günümüzdeki asri mezarl›¤a nakledil-
mifltir. ‹lk asri mezarl›¤›n yeri flimdi Saimekad›n fiafaktepe park›-
n›n yeridir.

c u m h u r i y e t  v e  b a fl k e n t  a n k a r a
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MEZARLIKLAR

Asri Mezarl›k

fiafaktepe Askeri fiehitlik
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‹fi VE T‹CARET MERKEZLER‹

S‹V‹L YAPILAR 

fiehir Çarfl›s› (Millet Bahçesi) 

I. TBMM. binas›n›n karfl›s›nda yolun k›y›s›nda, yüksek tafl du-
varl› teras biçiminde ve büyük a¤açlarla kapl› yer Millet Bahçe-
siydi. Ankara’y› iflgal ettiklerinde Frans›zlar karargah› bu bahçe
içinde kurmufllard›. Ankara’n›n ilk sinemas› ve meflhur Fresko
Bar burada bulunmaktayd›. Bahçenin Bankalar Caddesine bakan
k›sm›nda sonradan fiehir (Belediye)Çarfl›s› Ankara Belediye-
si’nde görevli Viyanal› Mimar Robert Oerley taraf›ndan tasarla-
narak 1931-32 y›llar›nda yap›lm›flt›r.152 Bugün 100. y›l Çarfl›s›’n›n
yerinde bulunan Belediye Çarfl›s›, Bankalar Caddesine cephe ve-
ren, tek katl›, önden iki giriflle arkadaki bahçelere geçifli sa¤layan
iki kap›s› bulunmaktayd›. Çarfl›, ünlü Karpiç Lokantas› ile Hac›
Bekir, Osman Nuri flekerciler ve Haflet, Berkalp, Akba gibi kita-
bevlerinin bulundu¤u, döneminin en önemli çarfl›s›d›r. Çarfl›,
1980 y›l›ndan sonra 100 Y›l Çarfl›s› yap›lmak üzere y›k›lm›flt›r. 

KÖfiKLER VE KONUTLAR
Eski Macar Elçilik Binas›

Cumhuriyet döneminin 1926 y›l›nda yap›lan Yeniflehir’deki
kuleli yap›lar›ndan birisi olan yap›, Gazi Mustafa Kemal Bulvar›
üzerinde bodrum üzerine üç katl› ve y›¤mad›r. Binan›n güneyba-
t› köflesinde üç katl›, alt› yüzlü, üzeri konik çat›yla örtülü kule bu-
lunmaktad›r. Üçüncü kat›n bütün yüzlerinde pencere bulunmak-
tad›r. Caddeye bakan cephede bodrum üzeri birinci kat ve di¤er
katlardaki pencereler çift kanatl›d›r. Ön cephede ortada birinci
kattan çat›ya kadar düz ç›kmal› ve ç›kma üzeri çift kanatl› pence-
relidir. Ç›kmalar yuvarlak balkon fleklinde ve kapal›d›r. Di¤er
cepheler düz ve giyotin pencerelidir. Marsilya kiremitle kapl› k›r-
ma çat›l›d›r. Onar›lan yap› günümüzde restoran olarak kullan›l-
maktad›r.

Uybadin Evi 

Ortas›nda bronzdan dökülmüfl f›skiyenin etraf›nda superileri
ve eroslarla süslü havuzun bulundu¤u Havuzbafl› denilen (bu-
günkü K›z›lay Meydan›) meydan›n hemen yan› bafl›nda bugünkü
gökdelenin yerinde Yeniflehir’deki kuleli yap›lardan birisi olan
Cemil Uybadin evi bulunmaktayd›. 



Vehbi Koç Evi (VEKAM)

Keçiören’de bulunan ba¤ evi, bodrum üzerine iki katl›d›r.
Vehbi Koç’un ba¤ evini 1923 y›l›nda Fevzi Çakmak’tan ald›¤›n›
söylemektedir. Uzun y›llar Koç Ailesinin konutu olarak kullan›-
lan ve Vehbi Koç’un Ankara’daki hayat›n›n büyük bir bölümünün
geçti¤i ve çocuklar›n›n do¤du¤u ba¤ evi, 1992-1993 y›llar›nda as-
l›na uygun olarak restore edilmifl, 1994 y›l›ndan itibaren “Vehbi
Koç Ankara Araflt›rmalar Merkezi” binas› olarak bilim, kültür ve
sanat dünyas›n›n hizmetine aç›lm›flt›r. Araflt›rma Merkezi, Vehbi
Koç ve baflkent Ankara ile Türkiye Cumhuriyetinin geliflimini
araflt›rmak ve belgelemek üzere Baflkent Ankara’ya iliflkin bilgi
ve belge toplar, derler, arflivler ve toplumun hizmetine sunmak-
tad›r. Merkezde Ankara ile ilgili yay›nlar›n bulundu¤u bir kütüp-
hane, kartpostal ve belgeler arflivi araflt›rmac›lar›n ziyaretine
aç›kt›r. Binan›n bodrumu kesme tafl, birinci kat ahflap iskelet
aras› y›¤ma tafl, ikinci kat ahflap iskelet aras› tu¤la dolgulu olup
üzeri s›val›d›r. Binan›n girifli güney cephededir. Tafl merdivenler-
le ç›k›lan ahflap çift kanatl› girifl kap›s› vard›r. Birinci kattaki pen-
cereler küçüklü büyüklüdür. Girifl kap›s›n›n üstünde üçgen al›n-
l›kl› ç›kmas› vard›r. Ayn› ç›kma arka cephede devam etmektedir.
‹kinci kat›n pencereleri dikdörtgen çerçeveli ve giyotin tipinde
olup, ahflap kepenklidir. Marsilya kiremitle kapl› k›rma çat› genifl
ahflap saçakl›d›r. Büyük bir bahçesi vard›r. Bahçe içinde müflte-
milat binas› bulunur. Bugün ba¤›, bahçesi ve orijinal ba¤evi ya-
p›s›yla yaflayan tek Ankara ba¤ evidir.

Rauf ‹nan Sokak Konut

Yeniflehir, M. Rauf ‹nan Sokak No.7 de bulunan yap›, zemin
üzerine üç katl› betonarme, yar›m karkas tekni¤inde yap›lm›flt›r.
Bodrum kat tafl kaplama, üst katlar s›val›d›r. Kat aralar›nda be-
ton silmeler vard›r. 

Ziya Gökalp Caddesi Konut

Yeniflehir Ziya Gökalp Cad. No.13’de bulunan ve 1928 y›l›nda
yap›lan bina, zemin katla birlikte iki katl› ve kagirdir. Zemin ve
üst kat›n pencereleri dikdörtgen ve bas›k kemerlidir. Birinci ka-
t›n pencerelerinin tamam› demir parmakl›kl›d›r. Üst katta bal-
kon vard›r. Genifl ahflap saçakl›d›r. Onar›m görerek günümüzde
ticaret yeri olarak kullan›lmaktad›r. 

Sait Bektimur Evi 

Yeniflehir, Mithat Pafla Caddesi No.15’de bulunan yap›
Irak’›n ilk elçilik binalar›ndan olup, daha sonra dershane ve lo-
kanta olarak kullan›lm›flt›r. Yap› üç katl› olup, betonarmedir. Ya-
r›m kat üzerine iki normal katl› olan yap› dikdörtgen planl›d›r.
‹kinci katta beton konsollarla tafl›nan beton korkuluklu balkon
bulunmaktad›r. ‹kinci katta yap›n›n kuzey köflesinde bas›k ke-
merli pencereli bir cihannümas› bulunur. Yap›n›n saçak alt›
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ahflap kaplamal› ve ç›talarla kasetlidir. Marsilya kiremitle örtülü
k›rma çat›l›d›r. Kültür Bakanl›¤›’nca kamulaflt›r›lan yap› onar›l-
m›flt›r.153

Ziraat Bankas› Lojmanlar› (Krefl ve Anaokulu)

Yeniflehir, Adakale (Mediha Eldem) Sokak 11-13-15 numara-
l› yap›lar ‹talyan Mimar Giulio Mongeri taraf›ndan tasarlanarak
1925-1926 y›lar›nda yap›lm›flt›r. Üç ayr› tipte, tu¤la y›¤ma siste-
minde, bodrum üzerine ikifler katl› olarak yap›lm›fllard›r. Birinci
katta girifl kap›s›n›n bulundu¤u cephede oluflan ç›kma ikinci kat-
ta da devam etmektedir. Ç›kma üçgen al›nl›kl› çat› ile son bul-
maktad›r. Birinci kattaki pencereler dikdörtgen, bas›k kemerli ve
tam demir parmakl›d›r. ‹kinci kat pencereleri dikdörtgen ve düz-
dür. ‹ki kat pencerelerinin aras›nda rozet süslemeler bulunmak-
tad›r. Yap›lar›n bir k›sm› Ziraat Bankas› Krefli olarak kullan›lmak-
ta, bir k›sm› Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›na tahsisli-
dir.154

Devlet Demiryollar› Lojmanlar›

‹stasyondan ‹stanbul yönünde demiryolu köprüsünü geçtik-
ten sonra yer alan ve Bekir ‹hsan Ünal taraf›ndan tasarlanarak
1933 y›l›nda Demiryollar› memurlar› için yap›lan binalar, küçük
dikdörtgen planl› olup iki katl›d›r. Büyük tip olanlar yine iki kat
üzerine balkon ve terasl›d›r. Mühendisler için yap›lan üçüncü tip
iki katl› olup, di¤erlerinden farkl› de¤ildir. Yap›lar Fransa’da or-
taya ç›kan kübik biçimlenmeyi önemseyen Pürist ak›m›n örnek-
leridir.155

‹stasyon Caddesi (A. Yüksel)



Ankara Palas (Vak›f Oteli)

‹stasyon Caddesi üzerinde ‹kinci Meclis Binas›’n›n karfl›s›nda
Mimar Vedat Tek taraf›ndan tasarlanarak 1924 y›l›nda yap›m›na
bafllanan bina, 1928 y›l›nda Mimar Ahmet Kemalettin Bey tara-
f›ndan tamamlanm›flt›r. Ankara Palas uzun y›llar politika çevre-
sine hizmet etmifl, davet ve balolar için baflkentin tek önemli ya-
p›s› olmufltur. Orta avlulu bodrum üzerine iki katl›, eski Anado-
lu hanlar›n› ça¤r›flt›ran planl› bir yap›d›r. Devletin resmi konuk-
lar› ve dost ülke liderleri burada a¤›rlan›rd›. Bina günümüzde D›-
fliflleri Bakanl›¤›’na ba¤l› Devlet Konuk Evi olarak kullan›lmakta-
d›r.156

Belvü Palas (Birinci Vak›f Apartman›) 

Ankara’n›n ilk büyük otellerinden olan Belle Vue (Belvü) Pa-
las, Mimar Kemalettin taraf›ndan tasarlanarak 1928 y›l›nda ya-
p›lm›flt›r. Uzun y›llar otel olarak kullan›lan yap› 1970’li y›llarda
y›k›lm›flt›r.

Büyük Otel (Çaml› ‹flhan›-Hasan Fehmi Ataç Apartman›)

Ulus’ta Anafartalar ve Denizciler Caddesi köflesinde bulunan
yap› 1920’li y›llar›n Ankara’daki önemli yap›lar›ndand›r. Bina
bodrum üzerine dört katl› olarak infla edilmifl olup, zemin katta
dükkanlar bulunmakta, üst katlar iflhan› olarak kullan›lmaktad›r.
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(A. Yüksel)
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19. yüzy›l melez mimarl›k anlay›fl› olan sivri bas›k, yar›m daire ve
süslü  kemerler, çini bezemeler, balkonlar yap›n›n genel özellik-
leridir.157

Evkaf (‹kinci Vak›f) Apartman›

Apartman, 1928-1930 y›llar›nda Mimar A. Kemalettin Bey’e
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan kira yoluyla gelir sa¤lamak
amac›yla yapt›r›lm›flt›r. Dükkanlar›n bulundu¤u zemin üzerine
alt› katl›d›r. En önemli özelli¤i birinci katta bir tiyatronun ve
dükkanlar›n yer almas›d›r. Salon 1947 y›l›nda Küçük Tiyatro ola-
rak hizmete girmifltir. Uzun y›llar Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
olarak kullan›lan yap› günümüzde Devlet Tiyatrolar› Genel Mü-
dürlü¤ü, Küçük Tiyatro ve Oda Tiyatrosu olarak hizmet vermek-
tedir.158

Üçüncü Vak›f (Çocuk Esirgeme Kurumu Kira) Apartman› 

Anafartalar Caddesi üzerinde, Çocuk Esirgeme Kurumu’nun
merkez binas›n›n yan›nda kuruma kira geliri getirmek amac›yla
yap›lan apartman, kütle ve cephe itibariyle ayn› dönemin üslu-
bunda olup, II. Vak›f Apartman›n› hat›rlatmaktad›r. Birinci Ulu-
sal Mimarl›k dönemi eserlerinden olan ve Mimar Müteahhit
Yahya Ahmet Bey taraf›ndan 1925-1928 y›llar› aras›nda bina, Ev-
kaf Müdüriyeti Umumisi taraf›ndan Himaye-i Etfal Cemiyetine ve-
rilmifl, sonradan iflhan› olarak kullan›lm›flt›r. Günümüzde Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü’ne hizmet vermektedir.159

Evkaf Evleri (Vak›f Evleri) Baruthane Caddesi

Baruthane Caddesi üzerinde 1924 y›l›nda mimarlar A. Kema-
lettin Bey, Arif Hikmet Koyuno¤lu taraf›ndan projelendirilip, Va-
k›flar ‹nflaat Müdürlü¤ü ve Vak›flar Bafl Müdürlü¤ü taraf›ndan
memurlara kiralanmak üzere 7 adet bahçeli konut yapt›r›lm›flt›r.

Evkaf (‹kinci Vak›f) 
Apartman› (A. Yüksel)



Belvü Palas’la birlikte cadde ve yollar›n çevreledi¤i alanda bu-
lunmaktayd›. Evler iki katl›, çift daireli olup, Ankara’n›n ilk konut
tiplerini oluflturmaktad›r. Evlerden biri ilk Amerikan Elçilik bina-
s›, biri ‹fl Bankas› binas› olarak kullan›lm›flt›r. 1973 y›l›nda bu ya-
p›lar›n tamam› y›k›lm›fl, yerlerine Merkez Bankas› Ek binas› ya-
p›lm›flt›r.160

Evkaf Evleri (Vak›f Evleri) Hamamönü

Hamamönü, Gündo¤du Mahallesinde yol kenar›na dizilmifl
olan ve 1920’li y›llarda yap›lan befl adet evden ibarettir. Bodrum
üzerine iki katl› olarak yap›lan evler, Vak›flar ‹daresi memurlar›
için yapt›r›lm›fl olup, bugün bunlardan biri kalm›flt›r. 

Koç Apartman›

Cumhuriyet döneminin Anafartalar Caddesi’nin oluflumuna
katk›s› olan ilk apartman – iflhan› yap›lar›ndan olan bina, bugün
de ifllevini sürdürmektedir. Cephesi Ankara tafl›yla kapl› olan ya-
p›, zemin üzerine bir asma kat, 2 tam kat ve 1 çat› aras› kattan
oluflmaktad›r. Yap›, cephesi simetrik olarak düzenlenmifltir.  Bu-
gün iflhan› olarak kullan›lan yap›, Avrupa mimarisi etkilerini ta-
fl›maktad›r. 

Lozan Palas (Park Otel)

Merkez Bankas› karfl›s›nda Yurt Sokak köflesinde yer alan ve
iki katl› olarak yap›lan bina, bugün Akbank binas› olarak kulla-
n›lmaktad›r. 
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Evkaf (‹kinci Vak›f) 
Apartman› Bugünkü Hali
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E⁄LENCE YERLER‹

Atatürk (Gazi) Orman Çiftli¤i

Atatürk taraf›ndan modern tar›m yöntemlerinin uygulanmas›
için örnek bir çiftlik olarak 1925 y›l›nda kurulmufltur. ‹lk al›nd›¤›n-
da çorak, batakl›k, sivrisinek yuvas› olan bu arazide Mustafa Ke-
mal, “‹flte istedi¤imiz yer böyle olmal›d›r. Ankara`n›n kenar›nda
hem batak, hem çorak, hem de kötü bir yer. Bunu biz ›slah etmez-
sek kim gelip edecek ?” diyerek çal›flmalar yaparak, orman yetifl-
tirilmeye ve modern tar›m yap›larak üstün verim elde edilmeye
bafllan›lm›flt›r. Parklar›, hayvanat bahçesi, restoranlar›, havuzlar›
ve yeflilli¤i ile kentin önde gelen gezinti yerlerinden biriydi. Mar-
mara ve Gazi Köflkleri, ‹stasyonu, Postanesi, Türk Hamam›, Kara-
deniz ve  Marmara Havuzlar›, 10. Y›l Okulu, bira fabrikas› bulun-
maktayd›. Geniflli¤i 102.000 dönüm olan Atatürk Orman Çiftli¤i
bizzat Atatürk taraf›ndan 11 Haziran 1937 y›l›na kadar yönetildi.
Cumhuriyetin 10. y›l›nda çiftlik arazisi 150.000 dönüme ç›km›flt›.
1938 y›l›nda Devlet Ziraat ‹flletmeleri kurumuna devredildi. Gü-
nümüzde çiftlik bünyesinde Atatürk Evi Müzesi, Marmara Köflkü,
Devlet Mezarl›¤›, Hayvanat Bahçesi, fiarap Fabrikas›, Süt ve Ma-
mulleri Fabrikas›, çiçek ve süs bitkileri seralar› yer almaktad›r. Ay-
r›ca çeflitli hayvan türlerinin (maymun, kufl, ay›, sansar, tilki, ça-
kal, porsuk, y›lan, geyik, koyun, kuzu, lama, fil, deve, gergedan,
timsah, bal›k çeflitleri ve di¤er) bulundu¤u Türkiye’nin en büyük
hayvanat bahçesi yer almaktad›r. Atatürk Orman Çiftli¤inden Çu-
buk, Macun, ‹ncesu, Bentderesi ve Kutgün çaylar› geçmektedir.
Tah›l üretimi, meyvecilik, çiçekçilik, hayvanc›l›k, ar›c›l›k, sütçülük
ile flarap, meyve ve domates suyu üretimi yap›lmaktad›r.161



Gar Gazinosu

Mimar fiekip Sabri Akal›n taraf›ndan tasarlanarak, ‹stasyon
meydan› giriflinde sa¤da, gar binas›n›n hemen yan›nda bulunan
gar gazinosu ve lokantas› gar binas›n›n bir parças› olarak 1935-
1937 y›llar›nda yap›lm›flt›r. Gazino 1960’l› y›llar›n sonuna kadar
baflkenti ifl ve gezi için ziyaret edenlerin hofl vakit geçirmeleri
için yap›lm›fl, uzun y›llar Ankara’n›n en seçkin e¤lence yerlerin-
den biri olan gazinoya yabanc› orkestralar, revüler getirilmifl-
tir.162 Bodrum üzerine iki katl› olan binan›n zemin kat› gazino sa-
lonudur. Dikey saatli kulesi, y›k›lan Ankara Sergi Evi’ni hat›rlat-
maktad›r. Günümüzde Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na ba¤l› Sivil Havac›-
l›k Genel Müdürlü¤ü binas› olarak kullan›lmaktad›r.163

Baraj Gazinosu

Çubuk Baraj› kenar›nda halk›n e¤lenme ve dinlenme ihtiyac›-
n› karfl›lamak üzere Frans›z flehirci ve bahçe mimar› Theo Leveau
taraf›ndan tasarlanarak, Nafia Vekaleti Yap› ‹flleri Proje Bürosu
taraf›ndan 1937-38 y›llar› aras›nda yap›lm›flt›r. Baraj›n önündeki
vadideki, baraj havuzunun genifl oldu¤u yerde k›y›da büyük alan
içinde park ve bahçeler ile lokanta ve gazino binalar› bulunmak-
tad›r. Alt katta mutfak ve servis mekanlar›, birinci katta su üzeri-
ne taflan gazino ve bitiflik lokanta ve servisleri bulunmaktad›r.164
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Atatürk Orman Çiftli¤i
Marmara Köflkü
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ANITLAR VE HEYKELLER
Atatürk An›t› (Zafer An›t›) 

Bugün Ulus Meydan›’nda Cumhuriyetin sembolü olarak duran
an›t, Atatürk’ü, Türk kad›n›n›, Türk askerini ve modern Türkiye
Cumhuriyeti’ni simgelemektedir. Önde düflman› gözetleyen ve
düflmana hamle yapan iki Türk askeri, arkada bir Türk kad›n› mer-
mi tafl›maktad›r. An›t’›n beyaz mermerden yap›lm›fl olan kaidesi-
nin üzerindeki kabartmalarda Kurtulufl Savafl›’n›n çeflitli sahneleri
canland›r›lm›flt›r. Atatürk bir at üzerinde durmaktad›r. Atatürk’ün
at›n›n ayaklar› alt›ndaki mermer kaidenin kenarlar›nda Atatürk’ün
Kurtulufl Savafl› s›ras›nda söyledi¤i vecizeler alt›n varakla ve eski
Türkçe olarak yaz›lm›flt›r. Baflkent Ankara’n›n ilk an›t› olan bu an›t
grubu, Yenigün Gazetesi sahibi Yunus Nadi’nin açt›¤› kampanya
sonucunda, Avusturyal› Heykeltrafl Heinrich Krippel’e yapt›r›lm›fl
ve 4.9.1927 tarihinde Ankaral›lar›n kat›l›m› ile aç›lm›flt›r. Ulus Mey-
dan› düzenlemesi s›ras›nda 1959-1960 y›llar›nda an›t›n yeri de¤ifl-
tirilerek, bugünkü Emek Çarfl›s›’n›n meydan›na tafl›nm›flt›r.165

Atatürk An›t› (Etno¤rafya Müzesi Önü)

Namazgahtepe’de, Etno¤rafya Müzesi önünde bulunan ve
‹talyan Heykeltrafl› Pietro Canonica taraf›ndan yap›lan an›t, 4
Kas›m 1927’de Baflbakan ‹smet ‹nönü’nün kat›ld›¤› törenle aç›l-
m›flt›r. An›tta Atatürk, k›rm›z› mermerden yüksek bir kaide üze-
rinde yürüyen bir at›n üzerinde mareflal üniformas›yla betimlen-
mifltir. Yüksek kaidenin sa¤ yüzündeki panoda Kurtulufl Sava-
fl›’nda Ankara’y› bir güneflin ayd›nlatt›¤›, soldakinde devrilmifl
top arabalar›yla bir savafl meydan›, ön yüzündeki madalyonun
içinde sa¤da tutsak düflman komutan›n k›lc›n› Atatürk’e teslim
edifli, solda otomobildeki Atatürk’e buket sunuluflu, arka yüzde-
ki iki küçük bronz madalyonda sa¤daki panoda Osmanl› padifla-
h› VI. Mehmet Vahidettin’in yurdu terk edifli, solda Atatürk’ün
Söylev’ini dinleyenler betimlenmifltir.166

Atatürk An›t› (Zafer An›t›)

Yeniflehir, Zafer Meydan›’nda Atatürk Bulvar› orta refüjü üze-
rinde yer alan an›t, ‹talyan Heykeltrafl Pietro Canonica taraf›n-
dan yap›larak, 4 Kas›m 1927’de ‹smet ‹nönü’nün kat›ld›¤› tören-
le aç›lm›flt›r. An›t heykelde Atatürk ayakta k›l›c›na dayanm›fl,
mareflal üniformal› olarak betimlenmifltir. Dikdörtgen prizmal› 4
basamakl› yüksek tafl kaidenin dört taraf›nda çelenkler bulun-
maktad›r. An›t›n dört yan›nda bulunan dört meflale, önemli gün
ve bayramlarda yak›lmaktad›r.167

Güvenlik An›t› (Emniyet Abidesi)

K›z›lay, Güvenpark’ta 1935 y›l›nda, Avusturyal› Mimar Cle-
mens Holzmeister, Heykeltrafllar Hanak ve Thorak taraf›ndan

Zafer An›t› (A. Yüksel)



yap›lan Güven An›t› (Emniyet Abidesi), Türk ulusunun polis ve
jandarmaya arma¤an› olarak gerçeklefltirilmifltir. Büyük an›tta
önde biri yafll›, di¤eri genç iki bronz figür vard›r. Alt k›s›mda or-
tada Atatürk’ün “Türk Ö¤ün Çal›fl Güven” özdeyifli tunç harflerle
yaz›l›d›r. Bu yaz›n›n sa¤›ndaki grupta polis, solundaki grupta ise
jandarma halka yard›m etmektedir. Sa¤da ve solda iki yüksek ka-
bartmada sa¤dakiler yap›c› ve yarat›c› insanlar›, soldakiler ise
bir Anadolu köyünü ve çiftçileri tasvir etmektedir. An›t yurt ça-
p›nda bafllat›lan kampanya sonucu toplanan paralarla yapt›r›l-
m›flt›r.168

Su Perisi K›zl› Havuz ve An›t›

fiehremini (Belediye Baflkan›) Asaf Bey havuzu, Avrupa’dan
getirterek Çankaya yolu üzerindeki Tospa¤a Yata¤› denilen bofl
araziye yerlefltirdi. Bronzdan dökülmüfl f›skiyeyi su perileri ve
eroslar süslemekteydi. Su perisi heykelleri  ile süslü ve f›skiyeli
olan havuz, s›k s›k kentin de¤iflik mekanlar›na tafl›nd›¤› için ad›-
na “Gezgin Havuz” da denilmiflti. 1925-1930 y›llar›nda bu semti
süsleyen havuz kenar›nda yorgunluk at›l›rd›. Gençlik Park› hiz-
mete girmeden önce bugünkü Ulus Kap›s›’na yak›n bir yerde bu-
lunan çukurlu¤a tafl›nd›. Gençlik Park› hizmete girdikten sonra,
Su perisi K›zl› F›skiye bu kez de Hacettepe Park›na tafl›nd›. Ha-
cettepe Park’›nda uzun süre kald›ktan sonra, Tando¤an Meydan›
göbe¤indeki havuza tafl›nd› ve burada 1980‘li y›llar›n sonuna ka-
dar kald›. Metro çal›flmalar›n› bafllamas›yla, havuzun bulundu¤u
yerde metro istasyon ç›k›fl› planland›¤› için, f›skiye Ankara Bele-
diyesi deposuna tafl›nm›flt›r.
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Maltepe Havagaz› Fabrikas› (Telgaz)

Maltepe Havagaz› Fabrikas›, 1929 y›l›nda, Didier firmas› tara-
f›ndan Maltepe’de 6000 m3/gün kapasiteli iki f›r›nla üretime
bafllam›flt›r. Sürekli geniflletilerek kapasitesi 1942 y›l›nda 12000
m3/gün, 1949 y›l›nda 20000m3/günlük kapasiteler eklenmifltir.
Günümüzde fabrika faaliyette de¤ildir. 

Demir Köprü

Atatürk Orman Çiftli¤i’nden ‹stanbul yoluna ç›kan kavflakta
yer almakta olup, Cumhuriyetin ilk demir köprüsüdür.

Koliba

Atatürk Orman Çiftli¤i’nin do¤usunda Sö¤ütözü korulu¤un-
da bulunan kulübe, Atatürk’ün 1926 y›l›nda bir gezinti s›ras›nda
buldu¤u ve be¤endi¤i, zaman zaman gelip dinlendi¤i bir yerdi.
Tek katl›, tek odal›, küçük bir kulübeden ibarettir. Son y›llarda
restore edilerek ziyarete aç›lan kulübe çevresinde mesire yeri
bulunmaktad›r. 

Türk Hamam›

Hamam, Atatürk Orman Çiftli¤inde çal›flan iflçilerin kullan-
mas› amac›yla Mimar Ernst Arnold Egli taraf›ndan tasarlanm›fl-
t›r.  Hamam bugün ifllevsiz ve bak›ms›z durumdad›r.169

Karadeniz Havuzu

Ankaral›lar›n deniz hasretini gidermek için Atatürk Orman
Çiftli¤i’nde 1936 y›l›nda Atatürk taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Kara-
deniz Havuzu su sporlar› yapmaya elveriflli olup, halk›n yüzme
ve plaj ihtiyac›n› karfl›lamaktayd›. Havuz bir zamanlar Ankara’n›n
e¤lence yerlerinin bafl›nda gelmekteydi. 

D‹⁄ER YAPILAR

Atatürk Orman Çiftli¤i
Marmara Köflkü
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Ankara, tarihi boyunca imparatorluk ve krall›klara baflkentlik
yapm›fl, eyalet ve sancak merkezi olmufltur. Önemli bir merkez
ve geçifl noktas› oluflu  nedeniyle daima yüksek nüfus bar›nd›r-
m›flt›r. Romal› tarihçi Livy, Ankara’n›n 100.000 kiflilik nüfusuyla
görkemli bir imparatorluk kenti oldu¤unu yazmaktad›r. Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nda da Ankara hem sancak merkezi, hem de tica-
ret ve sanat› yüksek oldu¤u bir kent durumundayd›. Ankara’y› zi-
yaret eden yabanc› gezginlerde, Ankara nüfüsu hakk›nda olduk-
ça bilgi vermifllerdir. Bunlardan 1701’de Ankara’ya gelen seyyah
Tournefort, flehrin nüfusunun 40,000’i Türk olmak üzere 45,000
oldu¤unu yazmaktad›r. Yine 1860’da Ankara’ya gelen  Perrot, An-
kara’n›n nüfusunu 45,000 olarak belirtmektedir.  19. yüzy›l›n bafl-
lar›nda Vital Cuinet 17,992 Türk ve Müslüman olmak üzere
27,822; La Grande Encyclopedie’nin (Ankara maddesi),1863’de
Ankara nüfusu 28.000 oldu¤unu göstermektedir. 1848’de Ankara
nüfusu 23,470’dir. 1318 de bas›lan Ankara Vilâyet Salnamesi’nde
ise 32.051 idi.

Türkiye’de bugüne kadar yap›lan nüfus say›mlar›na göre,  An-
kara ilinde köyleriyle birlikte 1927 y›l›nda 404.581, 1935 y›l›nda
534.025, 1940 y›l›nda 602.526, 1945 y›l›nda 694.526, 1950 y›l›nda
819.693,1955 y›l›nda 1.120.864,1960 y›l›nda 1.321.380 yaflad›¤›
tespit edilmifltir. Y›llar itibariyle, Ankara’n›n nüfusunun özellik-
le 1927-1935 ile 1950-1955 y›llar› aras›nda h›zla artt›¤› gözlen-
mektedir.

BAfiKENT‹N
NÜFUSU

Ankara Palas
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Osmanl› devrinde Ankara, Anadolu’nun önemli bir ticaret
merkezidir. Ankara ve çevresinin sof üretim merkezi olmas›, yurt-
d›fl› ile ticaret yap›lmas› flehre büyük bir ticari canl›l›k getirmifl-
tir. Bedestenin kuzey taraf›ndaki Kurflunlu Hanla büyük bir tica-
ret merkezi oluflturur.

D›flardan gelen tüccarlar ve yolcular›n kalaca¤› kervansaray-
lar ve ticaret için hanlar yap›lm›flt›r. Bu dönemde Ankara çarfl›s›
iki bölümde yer almaktad›r. ‹lk bölüm Kalenin dibindeki “Yukar›
yüz” diye isimlendirilen yerde bedesten ile çevresinde çok say›-
da hanlar ve çarfl›lar yap›lm›flt›r. “Afla¤› yüz” diye isimlendirilen
flimdiki Ulus çevresinde de Suluhan ve çarfl›lar yap›lm›flt›r. Bir
kentin mekansal yap›s›, kenti mekana ba¤l› eylemler, bu eylem-
ler aras›ndaki iliflkiler ve bunun kentin mekan›ndaki göreli ola-
rak yer seçimi olarak tan›mlanabilir. Bir kentteki ifllevler, o fleh-
rin toplumsal yap›daki yeri ile ba¤lant›l› olarak belirlenmektedir.
fiehirlerin belirli bir zaman kesiti içindeki mekansal yap›s›, eko-
nomik yap›ya, kültürel yaflant›ya ve teknolojik düzeye ba¤›ml›
olarak oluflmaktad›r. Bir flehrin ekonomik yap›s›n›n, teknolojik
düzeyinin, sosyal ve kültürel yaflant›s›n›n göstergesi olan en
önemli kesimi de Tarihi Ticaret Merkezleridir. Osmanl› kentle-
rinde, köklü bir ticari örgütlenme sistemi ve ticari yap› gelene¤i
bulunmaktad›r. Günümüzde birçok kentimizin tarihi ticaret mer-
kezleri, bu gelene¤in k›smen de olsa fiziki olarak günümüze     ka-

T‹CARET

Anafartalar Caddesi 
(A. Yüksel)
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dar ulaflm›fl kan›tlar›d›r. Bu ticari merkezler günümüzde yeniden
düzenlenmekte, eski yap›lara yeni kullan›mlar verilmektedir.170

Ankara yeni kurulan Cumhuriyetin baflkenti olma özelli¤ini
kazan›nca her sahada oldu¤u gibi ticari bir merkez olma yoluna
girmifl ve bu konuda önemli geliflmeler olmufltur. Ticari hayat›n
bir parças› olan bankalar kurulmufltur. Ankara’da ilk kurulan
bankalar flunlard›r: Devlet Bankas›, Türkiye ‹fl Bankas›, Türkiye
Ziraat Bankas› Türk Anonim fiirketi, Emlak ve Eytam Bankas›,
Sanayi ve Maadin Bankas›, Osmanl› Bankas› (fiube).

Ankara baflkent olduktan sonra iktisadi ve ticari faaliyetler
artan nüfusa göre h›zlanm›fl ve yeni flirketler kurulmufltur. Ticari
faaliyet gösteren anonim flirketlerde baz›lar›: Barut ve Mevadd›
‹nfilâkiye ‹nhisar› Türk Anonim fiirketi, Av ve Rovelver Fiflekleri
‹nhisar› Türk Anonim fiirketi, Ankara Çimento T. A. fi., Ankara
Palas T. A. fi., Ankara Etlik Hava Gaz› T. A. fi., Anadolu Otomobil
ve Otobüs T. A. fi, Ankara Un ve Ekmek T. A. fi., Ankara Malzemei
‹nflaiye T. A. fi., Aksaray Azmi Millî T. A. fi., Kozlu Kömür ‹flleri T.
A. fi., Memurin Kooperatif fiirketi, fiark Ecza Deposu A. fi. (fiu-
be), Türk Yap›c›l›k Limtet fiirketi, Salâhaddin Refik Bey Fabrika-
s› Türk Limited fiirketi, Cumhuriyet ‹nflaat T. A. fi., Millî ‹thalât,
‹hracat fiirketi, Bomonti Fabrikalar› T. A. fi. (fiube).

Kollektif flirketler:  Kantariye Kollektif fiirketi, fiark Levaz›m›
‹nflaiye, Osman Ferruh ve Senai Kazmirci (fiube), Rehberi Tica-
ret K. fi. (fiube), Salti ve Frango (fiube), Koçzade Vehbi Bey ve
fiürekâs›, Yeni Sinema.

Birinci S›n›f Tüccarlar: Çulhazade Rifat Bey, K›nac›zade fiakir
Bey, Koçzade Vehbi Bey, Serattarzade Rasim Bey, Hanifzade Ah-
met Bey, Çubukçuzade Arif Bey, Mermercizade Tahsin Bey, Çul-
hazade Ahmet ve Mehmet Beyler, Ya¤c›zade ‹smail Bey, Mühen-
dis fievki Niyazi Bey, Mühendis Ali Haydar Bey, ‹brahim Bey. 171Kurflunlu Camii ve

Samanpazar›
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1921’e kadar Ankara’da, Anadolu Ba¤dat Demiryolu’nun bir-
iki torna tezgâh›ndan oluflan tamir atölyesi d›fl›nda s›nai bir ifl-
letme yoktu. Böylece ilk s›nai iflletmeler, savafl sanayinin to-
humlar›n›n at›lmaya bafllanmas›yla kuruldu. Eskiflehir’den tafl›-
nan silah tamir atölyesi için bir süvari k›fllas› fabrikaya dönüfltü-
rüldü. 

1920’lerde savafl sanayinin gelifltirilmesine özel önem veril-
di. ‹lk olarak 1921 y›l›nda Askeri Fabrikalar Genel Müdürlü¤ü ku-
ruldu. Tüm askeri malzeme ve araç-gerecin tamir ve yap›m› ile
u¤raflan fabrikalar, bu Genel Müdürlü¤e ba¤land›. Cumhuriyetin
ilan›ndan sonra 1924’te ç›kar›lan bir yasa ile Milli Savunma Ba-
kanl›¤›’n›n emrine 5 y›l içinde harcanmak üzere 100 milyon lira
ayr›ld›. Bu para ile ulusal savafl sanayinin gelifltirilmesi hedef
al›nmaktayd›. Bu paran›n ne denli önemli bir miktar oldu¤unu
göstermek için, 1924 y›l›nda devlet bütçesinin 100 milyon lira
dolay›nda oldu¤unu söylemek yeterlidir. Lozan Bar›fl›’ndan son-
ra Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n emirleri ile K›z›l›rmak’›n do¤u-
sunda, eski ad› K›r›k Köy olan bugünkü K›r›kkale’de savafl sana-
yinin temelleri at›ld›. Savafl sanayinin geliflmesi, sonralar› K›r›k-
kale’nin özellikle yat›r›m ve ara mallar› üretiminde önemli bir
sanayi merkezi durumuna gelmesine neden olacakt›r.

Eskiflehir’den tafl›nan silah (top) tamir atölyesinden sonra,
1923’te Ankara Fiflek Fabrikas› kuruldu. Bu fabrika için infla edi-
len binaya ‹stanbul Fiflek Fabrikas›’ndaki tezgâhlarla, Keskin’de-
ki malzeme ve personel yerlefltirildi. Daha sonra, 1925 y›l›nda
K›r›kkale’de Topçu Mühimmat Fabrikas›; 1926’da Pirinç Döküm
ve Haddehanesi ve bir elektrik santral› kuruldu. 2 grup halinde,
4 dizel motordan oluflan santral› Nilsand Winter adl› Danimarka
firmas› yapm›flt›. 1930’da Ankara’da Kapsül (mermi) ve ‹mla
(doldurma) Fabrikas› ile K›r›kkale’de Çelik Döküm ‹malathane-
si devreye girdi. Bu ‹malathanenin y›ll›k üretim kapasitesi
10.000 ton idi. Bu arada top arabalar›n›n yap›m ve onar›m› ile
cephane sand›klar›n›n yap›m› için Ankara’da bir de marangoz-
hane kuruldu.

Daha sonra I940’a de¤in buharla çal›flan bir elektrik santral›,
bir barut fabrikas› ile top ve tüfek imal eden bir fabrika kuruldu.
Süreç içinde  ‹nhisarlar ‹daresi’nce kurulan Elmada¤ Barut Dina-
mit imalathanesi ve Silahtara¤a Av ve Tabanca Fifle¤i Fabrikas›
ile K›z›lay’ca kurulan Gaz-Maske Fabrikas› gibi fabrikalar da As-
keri Fabrikalar Genel Müdürlü¤ü’ne devredildi..

Ankara’da 1920’lerde, devletçe gelifltirilen savafl sanayi d›-
fl›nda, bir sanayinin geliflmesi söz konusu de¤ildi. Ankara’daki

SANAY‹
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yabanc› sermayeli yat›r›mlar da, genel olarak, hem önemsizdi,
hem de imalat sanayi d›fl›ndaki alanlarda toplanm›flt›. Anka-
ra’da 1920’lere kadar yaln›zca yak›n yörenin tüketim ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya yönelik küçük iflletmeler bulunmaktayd›. Bu ifllet-
melerin ço¤unlu¤u, baflta un ve unlu maddeler üreten fabrikalar
olmak üzere g›da sanayinde yer alan iflletmelerdi. Bunlar›n
önemli bir bölümü aile iflletmeleri niteli¤indeydi. Göreli olarak
daha büyük (10’dan fazla kifli çal›flt›ran) iflletmeler, tu¤la, kire-
mit, kireç, alç› ve çimento ocaklar›n›n dahil oldu¤u inflaat sektö-
ründe idi. Kurtulufl Savafl›’nda, kentin konumu nedeniyle savafl
sanayinin tohumlar›n›n Ankara’da at›lmas›, hatta baflka illerde
kurulu iflletmelerin bir bölümünün Ankara’ya tafl›nmas›, sanayi-
leflme yönünü belirleyen önemli bir geliflme oldu.

Cumhuriyet döneminin ilk y›llar›nda Ankara imalat sanayine
tümüyle küçük iflletmeler egemendi. 1927 Sanayi Say›m›’na gö-
re, Ankara’da toplam 1.276 iflyerinin 418’i 1 kiflilik, 413’ü 2-3 ki-
flilikti. ‹flyerlerinin önemli bir bölümü, tar›m ve hayvan ürünleri
iflleyen sanayi dallar›nda yer al›yordu.

Ancak, Ankara’n›n baflkent seçilmesi, sanayileflme sürecini
önemli ölçüde etkiledi. Ulusal savafl sanayinin tohumlar› bura-
da at›ld›. 1920-1940 aras›nda Ankara Fiflek Fabrikas›, K›r›kkale
Topçu Mühimmat Fabrikas›, dökümhaneler, barut imalathanele-
ri, tüfek ve tabanca fabrikalar› kuruldu.

Savafl sanayinin en önemli özelli¤i, öteden beri makine kul-
lan›m›n›n bafllad›¤› bafll›ca sanayi dal› olmas›yd›. 1950’lere ka-
dar Ankara’da geliflme e¤ilimi gösteren tek sanayi dal› savafl
sanayi oldu. Daha 1920’lerde Ankara’da birçok anonim flirket
kurulmas›na karfl›n, bunlar›n yat›r›mlar› imalat sanayini yönet-
miyordu. Bunlar, genellikle Ankara’n›n baflkent olmas›yla bir-
likte canl›l›k kazanan inflaat, bankac›l›k, sigortac›l›k, ticaret gi-
bi alanlarda faaliyet gösteriyordu. Ankara, özel sermayeyi
özendirmek için ç›kar›lan Teflvik-i Sanayi Kanunu’ndan da, dev-
letçilik dönemindeki sanayi planlar›ndan da önemli ölçüde ya-
rarlanmad›.

1950’lerde ise Ankara, önemli bir sanayileflme hamlesine ta-
n›k oldu. Bu y›llardaki h›zl› kentleflme ve ithalat t›kan›kl›klar›,
makine ve yedek parça yap›m›n› canland›rd›. Özellikle, 1955-
1959 y›llar› aras›nda birçok iflyeri kuruldu. Öte yandan savafl sa-
nayinde yer alan fabrikalar›n 1950’de kurulan Makine Kimya En-
düstrisi Kurumu’na (MKEK) devredilmesiyle, bu fabrikalar, özel-
likle madeni eflya ve makine sanayilerinde dokuma tezgâh›, çay
makinesi, ulafl›m arac›, inflaat makinesi yedek parças› gibi sivil
gereksinimlere yönelik üretime bafllad›. Böylece 1960’lara gelin-
di¤inde Ankara, özellikle madeni eflya ve makine sanayileri gibi
yat›r›m mallar› sektöründe, Türkiye’nin önemli bir merkezi hali-
ne geldi. Bunlardan sonra Ankara’daki en önemli sanayi dal› fle-
ker ve bira fabrikalar›d›r. 
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Ankara’da kurulan özel fabrikalar ve imalâthaneler ise
flunlard›r:

Avram Sigal Gazoz Fabrikas›, Bafllang›ç Marangoz Fabrikas›,
Belediye Un ve Ekmek Fabrikas›, Bozüyük Müskirat Fabrikas›,
Cumhuriyet Un Fabrikas›, Çini Fabrikas›, Day›bey Müskirat Fab-
rikas›, Deri Fabrikas›, Emniyet fiirketi Marangoz Fabrikas›, ‹zzet
fierif Bey Gazoz Fabrikas›, Mensucat Fabrikas›, Mobilya Maran-
goz Fabrikas›, Kavakl›dere ilk flarap imalâthanesi, Saime Kad›n
Un Fabrikas›, Sebat Un Fabrikas›, Suhulet Marangoz Fabrikas›,
Sebat Marangoz Fabrikas›, Turan Marangoz Fabrikas›, Türk fia-
rap ‹malâthanesi, Bozüyük Gazoz Fabrikas›, Belediye Buz Fabri-
kas›, Bomonti Bira Fabrikas›n›n flubesi.
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Selanik’te Mustafa Kemal
Atatürk’ün do¤du¤u ev

(2006, A. K›lc›)

Mustafa Kemal Atatürk’ün
annesi Zübeyde Han›m
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Mustafa Kemal ATATÜRK, 1881 y›l›nda Selanik’te do¤du. ‹l-
kö¤renimine, Annesi Zübeyde Han›m’›n iste¤i üzerine Haf›z
Mehmet Efendi mahalle mektebinde bafllad›. Bir süre devam et-
ti¤i bu okuldan babas›n›n iste¤iyle ayr›ld› ve ö¤renimini o gü-
nün ça¤dafl e¤itim anlay›fl›n› benimseyen fiemsi Efendi Mekte-
bi’nde tamamlad›. Mustafa Kemal, askeri dehas›n› ve liderlik ye-
tene¤ini gelifltirece¤i askerî e¤itimine, 1893 y›l›nda Selânik As-
kerî Rüfltiyesi’nde bafllad›. 1896-1899 y›llar›nda Manast›r Askerî
Lisesi’ni, 1902 y›l›nda te¤men rütbesiyle Kara Harp Okulu’nu,
1905 y›l›nda ise yüzbafl› rütbesiyle Harp Akademisi’ni bitirdi.
1905-1907 y›llar› aras›nda fiam’daki 5. Ordu’da görev yapan
Mustafa Kemal, 1907’de, bugün k›demli yüzbafl› olarak adland›-
r›lan kola¤as› rütbesini ald›. 13 Nisan 1909’da, tarihimizde 31
Mart olay› olarak bilinen ayaklanman›n bast›r›lmas›nda etkin rol
oynayan Hareket Ordusu’nda, Kurmay Baflkan› olarak görev ya-
pan Mustafa Kemal, 1910 y›l›nda Picardie Manevralar›’nda Türk
Ordusu’nu temsil eden kurulda yer ald›. 1911 y›l›nda, ‹stan-
bul’da Genelkurmay Baflkanl›¤›’ndaki görevinin ard›ndan, ‹tal-
yanlar›n Trablusgarp’a sald›r›s›yla bafllayan savaflta, Tobruk ve
Derne bölgelerinde gönüllü yerel güçlerin bafl›nda bulundu. Ay-
n› y›l›n 27 Mart’›nda binbafl› oldu, 1912 y›l›n›n 6 Mart’›nda ise
Derne Komutanl›¤›’na getirildi. 1912’de Balkan Savafl›’n›n baflla-
mas›yla, ‹stanbul’a geri dönerek, Gelibolu ve Bolay›r’daki birlik-
lerle savafla kat›lan Mustafa Kemal, Dimetoka ve Edirne’nin ge-
ri al›nmas›nda önemli rol oynad›. 1913 y›l›nda atand›¤› Sofya
Ataflemiliterli¤i görevini sürdürürken, yarbayl›¤a yükseltildi.
1914 y›l›n›n Ekim ay›nda, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ‹ttifak
Devletleri’nin yan›nda I. Dünya Savafl›’na kat›lmas›yla, 19. Tü-
meni kurmak üzere Tekirda¤’da görevlendirildi. ‹tilaf Devletleri’nin

189

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN HAYATI

Çanakkale Anafartalar
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tüm gücüyle yüklendi¤i Çanakkale’de eflsiz bir direniflin önderli-
¤ini yapan, çarp›flman›n yazg›s›n› de¤ifltiren ve “Çanakkale geçil-
mez” dedirten yine Mustafa Kemal’di. 

25 Nisan 1915’te, Ar›burnu’na ç›kan düflman kuvvetlerinin
yenilgiye u¤rat›lmas›n›n ard›ndan, 1 Haziran 1915’te albayl›¤a
yükselen Mustafa Kemal, Anafartalar Grubu Komutan› olarak 9-
10 A¤ustos’ta Anafartalar, 17 A¤ustos’ta Kireçtepe, 21 A¤us-
tos’ta II. Anafartalar Zaferleriyle baflar›lar›na yenilerini ekledi. 27
Ocak 1916’da karargâh› Edirne’de bulunan 16. Kolordu’nun Ko-
mutanl›¤›na atanan Mustafa Kemal, k›sa bir süre sonra, 16. Ko-
lordu’nun, Do¤u Cephesi’nin güçlendirilmesi amac›yla Diyarba-
k›r’a kayd›r›lmas› kararlaflt›r›l›nca, Kolordu Komutan› olarak Di-
yarbak›r’a gönderildi ve rütbesi tümgeneralli¤e yükseltildi. Rus
güçleriyle savaflarak Mufl ve Bitlis’in geri al›nmas›n› sa¤lad›. 

Mustafa Kemal, 2. Ordu Komutanl›¤›’na, sonra da Halep’te
Alman Generali Falkenheim komutas›ndaki Y›ld›r›m Ordular›
Grubu’nda, 7. Ordu’nun Komutanl›¤›’na atand›. 15 Aral›k
1917’de Veliaht Vahdettin ile birlikte Almanya’ya yap›lan resmî
ziyarete kat›lan Mustafa Kemal, 15 A¤ustos 1918’de yeniden 7.
Ordu Komutan› olarak Halep’e döndü. Mondros Ateflkes Antlafl-
mas›’n›n imzalanmas›ndan bir gün sonra, Mustafa Kemal’in, 31
Ekim 1918’de getirildi¤i Y›ld›r›m Ordular› Komutanl›¤› görevi,
bu Ordu’nun 13 Kas›m 1918’de kald›r›lmas› üzerine sona erdi.
O’nun art›k görev yeri Harbiye Nezareti idi. Mondros Ateflkesi,
yurt topraklar›n›n ‹tilaf Devletleri’nce paylafl›lmas›n› ve iflgal
edilmesini öngören, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküfl sürecini
h›zland›ran, koflullar› a¤›r bir antlaflma olarak tarihteki yerini al-
d›. Ateflkes koflullar›n›n yan› s›ra, yöneticilerin yanl›fl tutum ve
davran›fllar› sonucu ülkenin içine sürüklendi¤i durum, Mustafa
Kemal’in uzun y›llar boyunca zihninde yefleren düflüncelerini
harekete geçirmesini ve Türk Ulusu’nu esenli¤e kavuflturacak ka-
rar› almas›n› sa¤lad›. Mustafa Kemal’in, “Ulusal egemenli¤e da-
yanan, kay›ts›z, koflulsuz ba¤›ms›z yeni bir Türk Devleti kurma”
karar›n› almas› ve bunu gerçeklefltirecek koflullar› oluflturmak
amac›yla Samsun’a hareketi, tarihin ak›fl›n› de¤ifltiren bir ad›m-
d›r. “19 May›s” Türk Ulusu ve kendi yaflam› içinde öyle bir dönüm
noktas›d›r ki, Mustafa Kemal bu günü “do¤um günü” olarak ni-
telemifltir. Mustafa Kemal’in, “Ben, Samsun’a ç›kt›¤›m gün elim-
de maddî hiçbir kuvvet yoktu. Yaln›z büyük Türk Milletinin asa-
letinden do¤an ve benim vicdan›m› dolduran yüksek ve manevî
bir kuvvet vard›. ‹flte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk Milletine gü-
venerek ifle bafllad›m” sözleri, O’nun kurtulufl yolunda, ulusal
birli¤i gerçeklefltirmek düflüncesiyle ç›kt›¤› Anadolu yolculu¤un-
da Türk Ulusu’na duydu¤u güveni ortaya koymaktad›r. Ulusal sa-
vafl›m›n bayra¤›n› açmak için bekledi¤i f›rsat, 9. Ordu Müfettiflli-
¤ine getirilmesi ile karfl›s›na ç›kt› ve 19 May›s 1919’da ulaflt›¤›
Samsun’da k›sa bir süre kald›ktan sonra 28 May›s 1919’da gitti¤i
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Havza’da, tüm komutanlara, üst kademedeki yöneticilere ve ulu-
sal kurulufllara gizli bir genelge yay›mlayarak, iflgal karfl›s›nda
bütünleflme ça¤r›s›nda bulundu. 22 Haziran 1919’da Amasya’da
yay›mlad›¤› genelgede, “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve
karar› kurtaracakt›r” ilkesine yer vererek, Sivas Kongresi’ni top-
lant›ya ça¤›rd›. ‹ngilizlerin bask›s› sonucu müfettifllik görevin-
den al›nmak istenmesi üzerine, askerlikten ve resmî görevinden
ayr›lma karar› alan Mustafa Kemal, 8 Temmuz 1919’da bir duyu-
ruyla, tüm gücüyle Anadolu’nun ba¤›ms›zl›k savafl› için çal›flaca-
¤›n› aç›klad›. 23 Temmuz-7 A¤ustos 1919 günlerinde, gelece¤i-
mizin sa¤lam temeller üzerinde biçimlenmesinin yolunu açan
Kurtulufl Savafl›’n›n temel ilke ve yöntemlerinin belirlendi¤i,
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Erzurum Kongresi’ni toplad›. Bölgesel konular› görüflmek için
toplanan Kongre’de ülkenin tümünü ilgilendiren önemli kararlar
al›narak ulusal savafl›m›n esas program› haz›rland›. 

Mustafa Kemal, 7 A¤ustos 1919’da Kongre’nin kapan›fl› nede-
niyle Kongre heyetine yapt›¤› konuflmada, esasl› kararlar al›nd›-
¤›n› ve dünyaya Ulusumuzun varl›¤› ve birli¤inin gösterildi¤ini,
tarihin bu Kongre’yi ender ve büyük bir eser olarak kaydedece¤i-
ni söyleyerek, toplant›n›n önemini ortaya koydu. 4-11 Eylül 1919
günleri aras›nda toplanan ve Ulusumuzun, birlik ve dayan›flma
içinde ba¤›ms›zl›¤›ndan hiçbir koflulda ödün vermeyece¤ini dün-
yaya duyuran Kongre olma özelli¤i tafl›yan Sivas Kongresi’nde,
manda yönetimi tümüyle reddedildi. Erzurum Kongresi kararlar›
geniflletilerek, Misak-› Millî görüflü yinelendi. Tüm ulusal direnifl
örgütleri “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” ad› al-
t›nda birlefltirildi. Yurdumuzun tamam›n› temsil eden Heyeti
Temsiliye’nin baflkanl›¤›na seçildi. 20-22 Ekim 1919’da ‹stan-
bul’dan gelen Bahriye Naz›r› Salih Pafla’yla Amasya’da görüfltü.
Anadolu’da bafllat›lan ulusal savafl›m›n ‹stanbul Hükûmeti tara-
f›ndan tan›nmas› yönünden büyük önem tafl›yan Amasya Proto-
kolü imzaland›. 7 Kas›m 1919’da, ‹stanbul’da toplanmas› karar-
laflt›r›lan Osmanl› Meclisi için Erzurum’dan milletvekili seçildi.
27 Aral›k 1919’da, Heyeti Temsiliye üyeleriyle birlikte geldi¤i An-
kara, bu tarihten sonra Türk Ulusal Kurtulufl Savafl›’n›n önemli
kararlar›n›n al›narak, tüm Anadolu’ya yay›ld›¤› önemli bir merkez
oldu. ‹stanbul’un, 16 Mart 1920’de resmen iflgal edilmesi üzeri-
ne, Mustafa Kemal, bu hareketin haks›z ve hükümsüz oldu¤unu
belirterek, kapanan Meclis’in Ankara’da aç›laca¤›n› tüm dünyaya
ilân etti. Mustafa Kemal, 19 Mart 1920’de yay›nlad›¤› bir genel-
geyle, ulusun yeniden seçece¤i temsilcilerle kurulacak yeni Mec-
lis’in ulusun ba¤›ms›zl›¤›n› ve devletin kurtar›lmas›n› sa¤layacak
önlemleri alaca¤›n› ve uygulayaca¤›n› duyurdu. Bu genelgenin
ard›ndan ülkenin her yerinde seçimler yap›ld› ve Ankara’da top-
lanacak Millet Meclisi’nin haz›rl›klar› tamamland›. Böylece ulusal
istenci gerçeklefltiren ilk Meclis 23 Nisan 1920’de Ankara’da top-
land› ve Mustafa Kemal Meclis Baflkanl›¤›’na seçildi. Ba¤›ms›zl›k
savafl›m›n›n askerî ve siyasî önderi ve ileri görüfllü kiflili¤iyle da-
van›n beyni olan yüce önder, 11 May›s 1920’de ‹stanbul Hükûme-
ti taraf›ndan ölüm cezas›na çarpt›r›ld›. Bir an önce kurulmas›na
büyük önem verdi¤i düzenli ordu ilk baflar›s›n›, 11 Ocak 1921’de,
I. ‹nönü, 31 Mart 1921’de de II. ‹nönü zaferlerini kazan›p, Yunan-
l›lar›n geri çekilmek zorunda kalmas›yla elde etti. Meclis’te uzun
görüflmeler sonucu 20 Ocak 1921’de ilk anayasa olan Teflkilat-›
Esasiye Kanunu kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Mi-
sak-› Milli’ye ve Anayasa’n›n ilkelerine uygun biçimde çal›fl›r du-
ruma getirebilmek için, 10 May›s 1921’de Anadolu ve Rumeli Mü-
dafaa-i Hukuk Grubu’nu kurdu. Grubun seçilerek göreve getirilen
baflkan› Mustafa Kemal’di. 
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5 A¤ustos 1921’de, Mustafa Kemal’in, genifl yetkiler verilerek
üç ay süre ile Baflkomutanl›k görevine getirilmesini sa¤layan ya-
sa kabul edildi. “Hatt› müdafaa yoktur, sath› müdafaa vard›r. O
sat›h bütün vatand›r. Vatan›n her kar›fl topra¤› vatandafl›n kan›y-
la ›slanmad›kça, terk olunamaz.” anlay›fl› ve direktifiyle 23 A¤us-
tos-13 Eylül günleri aras›nda, 22 gün 22 gece süren çarp›flmalar-
dan sonra Yunan Ordusu Sakarya Nehri’nin do¤usunda tümüyle
yenilgiye u¤rat›ld›. Sakarya Zaferi’nin ard›ndan, TBMM’nin ç›kar-
d›¤› bir yasayla, savafltaki üstün baflar›s›ndan dolay› Yüce Önder
Mustafa Kemal’e 19 Eylül 1921’de “mareflallik” rütbesi ve “gazi”
unvan› verildi. 26-30 A¤ustos 1922 günleri aras›nda Mareflal Ga-
zi Mustafa Kemal komutas›ndaki Baflkomutan Meydan Muhare-
besi, Türk Ordusu’nun kesin zaferiyle sonuçland›. Baflkomutan’›n
“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emriyle Türk Ordusu, bü-
yük bir moral ve güç ile ‹zmir yönünde ilerledi. 9 Eylül 1922’de çe-
kilen düflman kuvvetlerinin ‹zmir’de yenilgiye u¤rat›lmas›yla, 4 y›l
süren Ulusal Kurtulufl Savafl›m›z amac›na ulaflt›. 

3 Ekim 1922’de imzalanan ve 11 Ekim 1922’de yürürlü¤e gi-
ren Mudanya Ateflkes Antlaflmas› ile savafl durumu sona erdi.
Bar›fl Antlaflmas›n›n koflullar›n› görüflmek üzere Lozan’da yap›-
lacak konferansa ‹tilaf Devletleri’nin ‹stanbul Hükûmeti’ni de ça-
¤›rmas› üzerine, 1 Kas›m 1922’de TBMM’nce al›nan “Milletin sal-
tanat ve hâkimiyet makam› yaln›z ve ancak TBMM’dir” karar›yla
saltanat kald›r›ld›. 

Varl›¤›ndan büyük güç ald›¤› annesi Zübeyde Han›m’› 15 Ocak
1923’te kaybeden Gazi Mustafa Kemal, ac›s›na karfl›n, Ulusuna
olan görev ve sorumluluklar›n› yerine getirmek için çal›flmalar›na
ara vermedi. 29 Ocak 1923’te Gazi Mustafa Kemal, Latife Uflakl›gil
ile 5 A¤ustos 1925’e kadar sürecek evlili¤ini yapt›. 17 fiubat
1923’te ‹zmir’de ilk Türkiye ‹ktisat Kongresi’nin aç›l›fl›n› yapan Ga-
zi Mustafa Kemal, ça¤dafllaflma yolunda, iktisadî kalk›nman›n
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gereklili¤ini vurgulayarak, siyasî ve askerî zaferlerin, ekonomik za-
ferlerle desteklenmeden, k›sa süreli olaca¤›na dikkat çekti. 

24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaflmas›’yla, Devleti-
mizin uluslararas› alanda siyasal, hukuksal, ekonomik ve toplum-
sal iliflkileri yeniden düzenlendi. Yeni Türk Devleti’nin varl›¤›n›n,
egemenli¤inin ve ba¤›ms›zl›¤›n›n tan›nmas›n› sa¤layan Lozan
Antlaflmas› ile Misak-› Millî s›n›rlar› ‹tilaf Devletlerince resmen
kabul edildi. Gazi Mustafa Kemal’in, “Lozan Antlaflmas›, Türk mil-
leti aleyhine as›rlardan beri haz›rlanm›fl ve Sevr Antlaflmas›’yla
tamamland›¤› zannedilmifl büyük bir suikastin y›k›l›fl›n› ifade
eden bir vesikad›r.” sözleri, Lozan’›n tarihimizdeki yerini ve öne-
mini gözler önüne sermektedir. 13 A¤ustos 1923’te, Gazi Mustafa
Kemal, ikinci kez TBMM Baflkanl›¤›’na seçildi. 9 Eylül 1923’te,
Cumhuriyet Halk F›rkas›’n› kurdu. TBMM’nin ald›¤› bir kararla ye-
ni devletin baflkenti, 13 Ekim 1923’te Ankara oldu. Ulusal ege-
menlik esas›n›n tam olarak ancak cumhuriyet yönetimiyle ola-
nakl› olaca¤›n› düflünen Gazi Mustafa Kemal, 27 Eylül 1923’de
Neue Freie Presse muhabirine verdi¤i demeçte “Yeni Türkiye
Anayasas›n›n ilk maddelerini sizlere tekrar edece¤im: Hakimiyet
Kay›ts›z flarts›z milletindir. Yürütme kudreti, yasama yetkisi mil-
letin tek ve gerçek temsilcisi olan mecliste toplanm›flt›r. Bu iki
kelimeyi bir kelimede anlatmak mümkündür: Cumhuriyet...” diye-
rek Cumhuriyet’in kurulmas›n›n yak›n oldu¤u iflaretini verdi. Ga-
zi Mustafa Kemal 28 Ekim akflam› Çankaya Köflkü’nde yeme¤e
davet etti¤i arkadafllar›na “Yar›n Cumhuriyet’i ilân edece¤iz” diye-
rek, kurtulufl sürecinde temelleri ad›m ad›m at›lan ve ulusal ege-
menli¤e dayanan yeni yönetim biçimini yaflama geçirme zaman›-
n›n geldi¤ini ortaya koydu. O gece, ‹smet ‹nönü ile birlikte bir ya-
sa tasar›s› haz›rlad›lar. 1921 Anayasa’s›n›n 1. maddesinin sonuna
“Türkiye Devletinin hükûmet biçimi cumhuriyettir” cümlesini ek-
leyerek, ilgili maddelerdeki gerekli de¤ifliklikleri kaleme ald›lar. 

29 Ekim günü toplanan Halk F›rkas› Genel Kurulu’nda konu-
flan Mustafa Kemal, hükûmet krizi ve bunun çözümü için Anaya-
sa’n›n 1, 2, 4, 10, 11, 12. maddelerinin de¤ifltirilmesini ve hükû-
metin fleklinin Cumhuriyet olmas›n› öngören teklifi sundu. Parti
toplant›s›nda kabul edilmesinin ard›ndan Anayasa Komisyo-
nu’nda incelenen tasar› ‹smet ‹nönü’nün, ivedilikle görüflülmesi
önerisi üzerine okundu ve ivedilikle görüflüldü: Meclis 29 Ekim
1923 günü saat 20.30’da Cumhuriyet’i ilân etti. 

Ard›ndan Cumhurbaflkan› seçimi için oylama yap›ld› ve so-
nucu ‹smet Pafla Meclis’e flöyle bildirdi. 

“Türkiye Cumhuriyeti Baflkanl›¤› için yap›lan oylamaya 158 ki-
fli kat›lm›fl ve cumhurbaflkanl›¤›na, 158 üye oybirli¤i ile Ankara
Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Hazretleri’ni seçmifllerdir.” 

Atatürk’ün “Türk Milleti’nin karakter ve adetlerine en uygun
idare, cumhuriyet idaresidir” dedi¤i Cumhuriyet’in kuruluflu tüm
yurtta coflkuyla karfl›land›. Kazand›¤› zaferleri, “daha büyük gayelere
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ulaflmak için gerekli vas›ta” olarak niteleyen Gazi Mustafa Kemal,
baflar›lar›n›n ard›ndan devlet yap›s›nda ve toplum yönetiminde
büyük reformlar›n yap›lmas›na öncülük etmesinin yan› s›ra, ça¤-
dafl yaflam anlay›fl›n›n temellerini de att›. Bu yaklafl›mla ilk ola-
rak, 3 Mart 1924’te Cumhuriyet’in ça¤dafl yönetim anlay›fl›yla ör-
tüflmeyen Halifelik ile fier’iye ve Evkaf Vekâleti kald›r›ld›. Böylece
lâik hukuk sistemine geçifl sürecinde önemli bir ad›m at›lm›fl ol-
du. 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilme-
siyle, her kademedeki okullarda e¤itim birli¤i sa¤land›. Medrese-
ler kapat›larak, ulusal, lâik ve ça¤dafl e¤itim kurumlar›yla Türkiye
Cumhuriyeti geliflimini sürdürdü. Art arda yaflama geçirilen dev-
rimlerin Devletin siyasal ve toplumsal düzeninde gerçeklefltirdi-
¤i köklü de¤iflikliklere ba¤l› olarak, 20 Nisan 1924 günü Türkiye
Cumhuriyeti’nin ikinci anayasas› kabul edildi. Köylüyü Türki-
ye’nin gerçek sahibi ve efendisi olarak niteleyen ve tar›m ile sa-
nayinin bir arada gelifliminin istikrarl› ve planl› kalk›nman›n te-
meli oldu¤una inanan Gazi Mustafa Kemal, modern tar›ma öncü-
lük etmek amac›yla 1925 y›l›nda Atatürk Orman Çiftli¤ini kurdu.
Gazi Mustafa Kemal, 24 A¤ustos 1925’te, Kastamonu’ya yapt›¤›
gezide flapka giyerek, bu ça¤dafl simgeyi Ulusuna tan›tt›. 25 Ka-
s›m 1925’te, Ulus’un içinde bulundu¤u büyük de¤iflim ve dönü-
flüm sürecinin uzant›s› olarak fiapka Yasas› kabul edildi. 

30 Kas›m 1925’te tekke ve za’viyeler ile türbeler kapat›ld› ve
türbedarl›klar ile birtak›m unvanlar›n kald›r›lmas›na dair Yasa ka-
bul edildi. Bat› dünyas›yla kurulan iliflkilerde, takvim ve zaman öl-
çülerinin farkl›l›¤›ndan kaynaklanan sorunlar, 26 Aral›k 1925’te
milâdî takvim ve 24 saat esas›na geçilmesiyle afl›ld›. 26 Mart 1931
gününde kabul edilen Yasa’yla metre ve kilogram gibi ça¤dafl
uzunluk ve a¤›rl›k sistemlerinde uluslararas› standarda ulafl›ld›. 

17 fiubat 1926’da, Mecelle ve fier’i Hukuk yerine Türk Medenî
Kanunu kabul edildi. Kad›nlar›m›z›n yasalar önünde erkeklerle eflit
haklara sahip olmas›, çok efllili¤in yasaklanmas›, medenî nikâh zo-
runlulu¤unun getirilmesi, mahkeme yoluyla boflanma gibi de¤iflik-
likler, Türk toplumunu ça¤dafl hukuk anlay›fl› ve yaflam biçimi ile
tan›flt›rd›. Türk kad›n› 1930’da belediye, 5 Aral›k 1934’te de millet-
vekili seçimlerinde seçme ve seçilme haklar›n› elde etti. 1926 Ha-
ziran›’nda Gazi Mustafa Kemal’e ‹zmir’de düzenlenmesi tasarlanan
suikast giriflimi önceden haber al›narak önlendi ve düzenleyicileri
tutukland›. Yüce önder bu giriflimi, Anadolu Ajans›’na, “Benim na-
çiz vücudum bir gün elbet toprak olacakt›r, fakat Türkiye Cumhuri-
yeti ilelebet pâyidar kalacakt›r” sözüyle de¤erlendirdi. 

30 Haziran 1927’de askerlikten emekli oldu. Toplumlar›n haf›za-
s›n›n canl› tutulmas›n›n, ulusal birli¤imiz ve ayd›nl›k gelece¤imiz
için tafl›d›¤› önemin bilinciyle, Samsun’a ç›kt›¤› andan bafllayarak,
Kurtulufl Savafl›’n›n tüm evrelerini, Cumhuriyet’in kuruluflunu ve
devrimlerini, sorumlu devlet adam› kiflili¤iyle Büyük Nutuk adl› ya-
p›t›nda toplad›. 15 Ekim 1927’deki Cumhuriyet Halk F›rkas›’n›n
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‹kinci Kurultay›’nda “Büyük Nutuk”u okudu. Büyük Nutuk’un so-
nunda, Türkiye Cumhuriyeti’ni, her zaman güvendi¤i Türk genç-
li¤ine emanet etti. 1 Kas›m 1927’de ikinci kez Cumhurbaflkanl›-
¤›’na seçildi. 

10 Nisan 1928’de, 1924 Anayasas›’ndan “Türkiye Devleti’nin
dini ‹slâmd›r” hükmü ç›kar›ld›. 1937 y›l›nda ise, Türkiye’nin lâik
bir devlet oldu¤u ilkesi Anayasa’ya kondu. 24 May›s 1928’de,
uluslararas› rakamlar, 1 Kas›m 1928’de de yeni Türk harfleri ka-
bul edildi. O Ulusu’nun “Baflö¤retmeni”ydi ve yeni harfleri, ç›kt›-
¤› gezilerde yurttafllar›na tan›tma görevini üstlendi. 4 May›s
1931’de üçüncü kez Cumhurbaflkanl›¤›’na seçildi. Türk Ulu-
su’nun büyüklü¤üne inanan Gazi Mustafa Kemal, onun ça¤dafl
uluslar aras›nda yer alabilmesi için önce tarihini bilmesi ve geç-
mifl birikimlerini ilk kaynaklardan kendisinin araflt›rarak ö¤ren-
mesi gerekti¤ine inan›yordu. Bu anlay›fl›n uzant›s› olarak ç›kar›-
lan yönergeyle, 12 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin kültür oldu¤unu belirten Ulu
Önder, Türk dilinin güzelli¤ini ve zenginli¤ini ortaya ç›karmak ve
onu gerçek de¤erine erifltirmek amac›yla, 12 Temmuz 1932’de
Türk Dil Kurumu’nun kurulmas›n› sa¤lad›. 

26 Haziran 1934’te ç›kar›lan Soyad› Yasas› ile TBMM taraf›n-
dan Türk Ulusu’nun Yüce Önderine “ATATÜRK” soyad› verildi. 1
Mart 1935’te dördüncü kez Cumhurbaflkan› seçildi. Ayn› y›l Cuma
günleri yap›lan hafta tatili Pazar olarak de¤ifltirildi. 5 fiubat
1937’de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayand›¤› temelleri
oluflturan cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkç›l›k, devletçilik, lâik-
lik, devrimcilik ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’nda de¤ifl-
mez ve de¤ifltirilmez yerini ald›. Türkiye Cumhuriyeti’nin izledi¤i
bar›flç› politikay›, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözleriyle özetleyen
Atatürk, bölgede bar›fl›n sa¤lan›p korunmas›na büyük önem ver-
di. 1932’de Milletler Cemiyeti’ne giren Türkiye, 1934’te Balkan,
1937’de de Sadabad paktlar›n› imzalad›. 20 Temmuz 1936’daki
Montreux Anlaflmas›’yla, Bo¤azlar Komisyonu kald›r›larak, yetkisi
Türkiye’ye verildi. Atatürk’ün çözümü için büyük u¤rafl verdi¤i ko-
nulardan biri de Hatay sorunu oldu. 2 Eylül 1938’de Hatay’da bir
Türk Cumhuriyeti kuruldu. Hatay Millet Meclisi 29 Haziran 1939
gününde oybirli¤iyle ald›¤› kararla Türkiye Cumhuriyeti’ne kat›ld›.
7 Temmuz 1939 gününde ç›kar›lan bir yasa ile de Hatay ili kurul-
du ve anavatana kat›lma ifllemi kesinlefltirildi. Yo¤un çal›flmalar
sonucu sa¤l›k durumunun gittikçe bozulmas› üzerine hastal›¤›yla
ilgili olarak Cumhurbaflkanl›¤› taraf›ndan ilk resmî bildiri, 31 Mart
1938’de yay›mland›. 15 Eylül 1938’de vasiyetini haz›rlatt›. Sa¤l›k
durumuna iliflkin raporlar›n yay›mlanmas›na, 16 Ekim 1938’de
baflland›. 10 Kas›m 1938’de Dolmabahçe Saray›’nda saat 09.05’te,
ard›nda gözü yafll› bir ulus b›rakarak son nefesini verdi. Tarihe
malolmufl sayg›n kiflili¤iyle, insanl›¤›n yetifltirdi¤i unutulmaz li-
derler aras›ndaki yerini alan Atatürk’ün ölümü yaln›z Türk Ulusu’nu
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Atatürk Türkiye’yi “Ça¤dafl uygarl›k düzeyine ç›karmak” ama-
c›yla bir dizi devrim yapt›. Bu devrimleri befl bafll›k alt›nda top-
layabiliriz: 

1.  Siyasal Devrimler: 

- Saltanat›n Kald›r›lmas› (1 Kas›m 1922) 

- Cumhuriyetin ‹lan› (29 Ekim 1923)

- Halifeli¤in Kald›r›lmas› (3 Mart 1924)

2. Toplumsal Devrimler:

- Kad›nlara erkeklerle eflit haklar verilmesi (1926-1934)

- fiapka ve k›yafet devrimi (25 Kas›m 1925)

- Tekke zâviye ve türbelerin kapat›lmas› (30 Kas›m 1925)

- Soyad› kanunu ( 21 Haziran 1934)

ATATÜRK DEVR‹MLER‹

Atatürk’ün nafl› top
arabas›nda tafl›n›rken

de¤il, tüm dünyay› derinden üzdü. Naafl› 21 Kas›m günü geçici is-
tirahatgâh› Etnografya Müzesi’ndeki katafalka yerlefltirildi. Cena-
ze törenine tüm dünyadan özel temsilciler kat›ld›. Cumhuriyet
Halk Partisi, ölümünden bir y›l sonra ola¤anüstü kurultay›nda,
büyük kurucusunun “Ebedî fief” olarak sonsuza dek yaflat›lmas›n›
kararlaflt›rd›. Ölümünün 15. y›l›nda, 10 Kas›m 1953’te, naafl› büyük
bir törenle An›tkabir’deki ebedi istirahatgâh›na defnedildi. Eflsiz li-
der, komutan, devrimci, siyaset ve devlet adam› olarak tüm insan-
l›k için esin kayna¤› olan Atatürk, do¤umunun 100. y›l›nda Türki-
ye’de ve dünyada törenlerle an›ld›. UNESCO’nun ayn› y›l› Atatürk
Y›l› olarak ilan etmesi Ulusumuz için övünç kayna¤› ve Yüce Ön-
der’in sayg›n kiflili¤ine yak›flan bir davran›fl oldu. Sömürge halklar›-
na, ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmalar› savafl›m›nda yol gösteren; tüm ‹s-
lâm dünyas›nda ise, lâikli¤in ilk kez baflar›yla yaflama geçirilmesin-
de Türkiye’nin model olmas›n› sa¤layan Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk, eserleri ve düflünceleriyle, Türk Ulusu’nun ve baflka uluslar›n
gelece¤ine ›fl›k tutmay› sürdürmektedir.172
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- Lâkap ve unvanlar›n kald›r›lmas› (26 Kas›m 1934)

- Uluslararas› saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü
(1925-1931)

3. Hukuk Devrimi:

- Mecellenin kald›r›lmas› (1924-1937)

- Türk Medeni Kanunu ve di¤er kanunlar›n ç›kar›larak laik hu-
kuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

4. E¤itim ve Kültür Alan›ndaki Devrimler:

- Ö¤retimin birlefltirilmesi (3 Mart 1924)

- Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kas›m 1928)

- Türk Dil ve Tarih Kurumlar›n›n kurulmas› (1931-1932)

- Üniversite ö¤reniminin düzenlenmesi (31 May›s 1933)

- Güzel sanatlarda yenilikler 

5. Ekonomi Alan›nda Devrimler:

- Aflâr›n kald›r›lmas› 

- Çiftçinin özendirilmesi

- Örnek çiftliklerin kurulmas›

- Sanayiyi Teflvik Kanunu’nun ç›kar›larak sanayi kurulufllar›-
n›n kurulmas›

- I. ve II. Kalk›nma Planlar›’n›n (1933-1937) uygulamaya ko-
nulmas›, yurdun yeni yollarla donat›lmas› 

Atatürkçülük ilkeleri; “Temel ilkeler” ve “Bütünleyici ‹lkeler”
olmak üzere iki grupta de¤erlendirmektedir. 

“Temel ‹lkeler”; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkç›l›k, Dev-
letçilik, Lâiklik ve ‹nk›lâpç›l›kt›r. 

“Bütünleyici ilkeler” ise; milli egemenlik, milli ba¤›ms›zl›k,
milli birlik ve beraberlik, “ yurtta sulh, cihanda sulh”, ça¤dafllafl-
ma, bilimsellik ve ak›lc›l›k, insan ve insanl›k sevgisidir.173

Atatürk’ün kendi sözleriyle ilkeleri:

1. TEMEL ‹LKELER

Cumhuriyetçilik

Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare,
Cumhuriyet idaresidir. (1924)

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet flekli
demektir. (1933)

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî de¤er ve niteliklere dayanan bir
idaredir. Cumhuriyet fazilettir... ( 1925)

Bugünkü hükümetimiz, devlet teflkilât›m›z do¤rudan do¤ruya

ATATÜRK ‹LKELER‹
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milletin kendi kendine, kendili¤inden yapt›¤› bir devlet ve hükü-
met teflkilât›d›r ki, onun ad› Cumhuriyettir. Art›k hükümet ile
millet aras›nda geçmiflteki ayr›l›k kalmam›flt›r. Hükümet millet
ve millet hükümettir. (1925)

Milliyetçilik

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halk›na, Türk milleti de-
nir. (1930)

Diyarbak›rl›, Vanl›, Erzurumlu, Trabzonlu, ‹stanbullu, Trakya-
l› ve Makedonyal› hep bir soyun evlatlar› ve ayn› cevherin da-
marlar›d›r. (1923)

Biz do¤rudan do¤ruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz.
Cumhuriyetimizin dayana¤› Türk toplumudur. Bu toplumun fert-
leri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan
Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. (1923]

Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iflbirli¤i yapan bütün millet-
lere sayg› duyar›z. Onlar›n milliyetlerinin bütün gereklerini tan›-
r›z. Bizim milliyetperverli¤imiz her hâlde bencil ve gururlu bir
milliyetperverlik de¤ildir. (1920)

Halkç›l›k

‹ç siyasetimizde ilkemiz olan halkç›l›k, yani milletin bizzat
kendi gelece¤ine sahip olmas› esas› Anayasam›z ile tespit edil-
mifltir. (1921)

Halkç›l›k, toplum düzenini çal›flmaya, hukuka dayand›rmak
isteyen bir toplum sistemidir. (1921)

Türkiye Cumhuriyeti halk›n›, ayr› ayr› s›n›flardan oluflmufl de-
¤il, fakat kiflisel ve sosyal hayat için iflbölümü itibariyle çeflitli
mesleklere ayr›lm›fl bir toplum olarak görmek esas prensipleri-
mizdendir. (1923)

Devletçilik

Devletçili¤in bizce anlam› fludur: Kiflilerin özel teflebbüslerini ve
flahsî faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin ve genifl bir
memleketin ihtiyaçlar›n› ve çok fleylerin yap›lmad›¤›n› göz önünde
tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. (1936)

Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat
ferdin geliflmesi için genel flartlar› göz önünde bulundurmal›-
d›r. (1930)

Kesin zaruret olmad›kça, piyasalara kar›fl›lmaz; bununla be-
raber, hiç bir piyasa da bafl›bofl de¤ildir. (1937)

Lâiklik

Lâiklik, yaln›z din ve dünya ifllerinin ayr›lmas› demek de¤il-
dir. Bütün yurttafllar›n vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demek-
tir. (1930)
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Lâiklik, asla dinsizlik olmad›¤› gibi, sahte dindarl›k ve büyü-
cülükle mücadele kap›s›n› açt›¤› için, gerçek dindarl›¤›n gelifl-
mesi imkân›n› temin etmifltir. (1930)

Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdan›n›n emrine uy-
makta serbesttir. Biz dine sayg› gösteririz. Düflünüfle ve düflün-
ceye karfl› de¤iliz. Biz sadece din ifllerini, millet ve devlet iflleriy-
le kar›flt›rmamaya çal›fl›yor, kas›t ve fiile dayanan tutucu hare-
ketlerden sak›n›yoruz. (1926)

Devrimcilik (‹nk›lâpç›l›k)

Yapt›¤›m›z ve yapmakta oldu¤umuz ink›lâplar›n gayesi, Tür-
kiye Cumhuriyeti halk›n› tamamen ça¤dafl ve bütün anlam ve
görünüflüyle uygar bir toplum hâline ulaflt›rmakt›r. (1925)

Biz büyük bir ink›lâp yapt›k. Memleketi bir ça¤dan al›p, yeni
bir ça¤a götürdük. (1925)

2. BÜTÜNLEY‹C‹ ‹LKELER

Milli Egemenlik

Yeni Türkiye devletinin yap›s›n›n ruhu, milli egemenliktir.
Milletin kay›ts›z flarts›z egemenli¤idir.

Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eflitlik ve adaletin
sa¤lanmas›, istikrar› ve korunmas› ancak ve ancak tam ve kesin
anlam›yla millî egemenli¤i sa¤lam›fl bulunmas› ile devaml›l›k
kazan›r. Bundan dolay›; hürriyetin de, eflitli¤in de, adaletin de
dayanak noktas›, millî egemenliktir. (1923)

Milli Ba¤›ms›zl›k

Tam ba¤›ms›zl›k denildi¤i zaman, elbette siyasî, malî, iktisa-
dî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam ba¤›ms›zl›k
ve tam serbestlik demektir. Bu sayd›klar›m›n herhangi birinde
ba¤›ms›zl›ktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anla-
m›yla bütün ba¤›ms›zl›¤›ndan mahrumiyeti demektir. (1921)

Türkiye devletinin ba¤›ms›zl›¤› mukaddestir. O, ebediyen
sa¤lanm›fl ve korunmufl olmal›d›r. (1923)

Milli Birlik ve Beraberlik

Millet ve biz yok, birlik hâlinde millet var. Biz ve millet ayr›
ayr› fleyler de¤iliz. (1919)

Biz milli varl›¤›n temelini, milli fluurda ve milli birlikte gör-
mekteyiz. (1936)

Toplu bir milleti istilâ etmek, daima da¤›n›k bir milleti istilâ
etmek gibi kolay de¤ildir. (1919)

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh

Yurtta sulh, cihanda sulh için çal›fl›yoruz. (1931)

Türkiye Cumhuriyeti’nin en esasl› prensiplerinden biri olan
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yurtta sulh, cihanda sulh gayesi, insaniyetin ve medeniyetin re-
fah ve terakkisinde en esasl› âmil olsa gerektir. (1933)

Sulh, milletleri refah ve saadete erifltiren en iyi yoldur. (1938)

Ça¤dafllaflma

Milletimizi en k›sa yoldan medeniyetin nimetlerine kavufltur-
maya, mesut ve müreffeh k›lmaya çal›flaca¤›z ve bunu yapmaya
mecburuz. (1925)

Biz Bat› medeniyetini bir taklitçilik yapal›m diye alm›yoruz.
Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun buldu-
¤umuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.
(1926)

Bilimsellik ve Ak›lc›l›k

a) Bilimsellik:  Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat
için, baflar› için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir.(1924)

Türk milletinin yürümekte oldu¤u ilerleme ve medeniyet yo-
lunda, elinde ve kafas›nda tuttu¤u meflale, müspet bilimdir.
(1933)

b) Ak›lc›l›k: Bizim, ak›l, mant›k, zekâ ile hareket etmek en be-
lirgin özelli¤imizdir. (1925)

Bu dünyada her fley insan kafas›ndan ç›kar. (1926)

‹nsan ve ‹nsanl›k Sevgisi

‹nsanlar› mesut edece¤im diye onlar› birbirine bo¤azlatmak
insanl›ktan uzak ve son derecede üzülünecek bir sistemdir. ‹n-
sanlar› mesut edecek yegâne vas›ta, onlar› birbirlerine yaklaflt›-
rarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karfl›l›kl› maddi ve manevi
ihtiyaçlar›n› temine yarayan hareket ve enerjidir. (1931)

Biz kimsenin düflman› de¤iliz. Yaln›z insanl›¤›n düflman›
olanlar›n düflman›y›z. (1936)

Ey Türk Gençli¤i!

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet,
muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu te-
mel, senin, en k›ymetli hazinendir. ‹stikbalde dahi, seni, bu ha-
zineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahlar›n
olacakt›r. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyeti-
ne düflersen, vazifeye at›lmak için, içinde bulunaca¤›n vaziyetin
imkan ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkan ve flerait, çok

ATATÜRK’ÜN GENÇL‹⁄E H‹TABES‹
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namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. ‹stiklal ve Cumhuriye-
tine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz va-
tan›n kaleleri zaptedilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün
ordular› da¤›t›lm›fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl
olabilir. Bütün bu fleraitten daha elim ve daha vahim olmak
üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dala-
let ve hatta h›yanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sa-
hipleri flahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tev-
hit edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düfl-
müfl olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlad›!

‹flte, bu ahval ve flerait içinde dahi vazifen, Türk ‹stiklal ve
Cumhuriyetini kurtarmakt›r. Muhtaç oldu¤un kudret, damarla-
r›ndaki asil kanda mevcuttur.

Ankara, 20 Ekim 1927

Türk Milleti!

Kurtulufl savafl›na bafllad›¤›m›z›n onbeflinci y›l›nday›z. Bu-
gün cumhuriyetimizin onuncu y›l›n› doldurdu¤u en büyük bay-
ramd›r.

Kutlu olsun!

Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne
kavuflman›n en derin sevinci ve heyecan› içindeyim.

Yurttafllar›m!

Az zamanda çok ve büyük ifller yapt›k. Bu ifllerin en büyü¤ü,
temeli, Türk kahramanl›¤› ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye
Cumhuriyetidir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun
de¤erli ordusunun bir ve beraber olarak azimkarane yürümesine
borçluyuz. Fakat yapt›klar›m›z› asla kafi göremeyiz. Çünkü daha
çok ve daha büyük ifller yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.
Yurdumuzu dünyan›n en mamur ve en medeni memleketleri se-
viyesine ç›karaca¤›z. Milletimizi en genifl refah, vas›ta ve kaynak-
lar›na sahip k›laca¤›z. Milli kültürümüzü muas›r medeniyet sevi-
yesinin üstüne ç›karaca¤›z. Bunun için, bizce zaman ölçüsü geç-
mifl as›rlar›n gevfletici zihniyetine göre de¤il, asr›m›z›n sürat ve
hareket mefhumuna göre düflünülmelidir. Geçen zamana nis-
petle, daha çok çal›flaca¤›z. Daha az zamanda, daha büyük ifller
baflaraca¤›z. Bunda da muvaffak olaca¤›m›za flüphem yoktur.
Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çal›flkan-
d›r. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve bera-
berlikle güçlükleri yenmesini bilmifltir. Ve çünkü, Türk milletinin

ONUNCU YIL NUTKU
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yürümekte oldu¤u terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafa-
s›nda tuttu¤u meflale, müspet ilimdir.

fiunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir in-
san cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasf› da, güzel sanat-
lar› sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin
yüksek karakterini, yorulmaz çal›flkanl›¤›n›, f›tri zekas›n›, ilme
ba¤l›l›¤›n›, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu mü-
temadiyen ve her türlü vas›ta ve tedbirlerle besleyerek inkiflaf et-
tirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yaraflan bu ülkü,
onu, bütün befleriyete hakiki huzurun temini yolunda, kendine
düflen medeni vazifeyi yapmakta, muvaffak k›lacakt›r.

Büyük Türk Milleti, 

On befl y›ldan beri giriflti¤imiz ifllerde muvaffakiyet vaat
eden çok sözlerimi iflittin. Bahtiyar›m ki, bu sözlerimin hiçbirin-
de, milletimin hakk›mdaki itimad›n› sarsacak bir isabetsizli¤e
u¤ramad›m. Bugün, ayn› iman ve katiyetle söylüyorum ki, milli
ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin bü-
yük millet oldu¤unu, bütün medeni alem, az zamanda bir kere
daha tan›yacakt›r. Asla flüphem yoktur ki, Türklü¤ün unutulmufl
büyük medeni vasf› ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonra-
ki inkiflaf›yla, atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir günefl
gibi do¤acakt›r.

Türk Milleti!

Ebediyete ak›p giden her on senede, bu büyük millet bayra-
m›n› daha büyük flereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde
kutlaman› gönülden dilerim.

Ne mutlu Türküm diyene! 

Ankara, 29 Ekim 1933 

ATATÜRK D‹YOR K‹!

“Ankara Hükümet Merkezidir ve Ebediyen Hükümet Merkezi
Kalacakt›r.”

”Çal›flmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaflaman›n yol-
lar›n› al›flkanl›k haline getirmifl milletler, evvela haysiyetlerini,
sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklâl kaybetmeye mah-
kumdurlar....” 

“Biz daima hakikat arayan ve onu buldukça ve buldu¤umuza
kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmal›y›z.” 

“Hakikati konuflmaktan korkmay›n›z.”

“As›l u¤raflmaya mecbur oldu¤umuz fley, yüksek kültürde ve
yüksek fazilette dünya birincili¤ini tutmakt›r.”

ATATÜRK’ÜN VEC‹Z SÖZLER‹
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“Büyük devletler kuran ecdad›m›z büyük ve flümullü medeni-
yetlere de sahip olmufltur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklü¤e
ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.”

“Türk çocu¤u ecdad›n› tan›d›kça daha büyük ifller yapmak
için kendinde kuvvet bulacakt›r.”

“Millete efendilik yoktur. Hizmet etme vard›r. Bu millete hiz-
met eden, onun efendisi olur.” 

“Hatt› müdafaa yoktur, sath› müdafaa vard›r. O sat›h, bütün
vatand›r. Vatan›n her kar›fl topra¤›, vatandafl›n kan›yla ›slanma-
d›kça, terk olunamaz. “

“Türk kumandanlar›, kumanda etmesini, Türk askeri ölmesini
bildi. Harbi kazan›fl›m›z›n s›rr› bundan ibarettir.”

“Ordumuz, Türk birli¤inin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk
vatanseverli¤inin çelikleflmifl bir ifadesidir.”

“Asla hat›rdan ç›karmamal›s›n›z: Bizim en büyük kuvvetimizi,
bugün de, yar›n da dürüst, aç›k bir siyaset ve sözlerimize ba¤l›-
l›k teflkil edecektir.”

“Bilirsiniz ki dünyada her kavmin, varl›¤› k›ymeti, hürriyet ve
ba¤›ms›zl›k hakk›, sahip oldu¤u ve yapaca¤› medenî eserlerle
orant›l›d›r.”

“Bir millet kültür ordusuna malik olmad›kça, muharebe mey-
danlar›nda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin sü-
rekli neticeler vermesi, ancak kültür ordusunun varl›¤›na ba¤l›d›r.
Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun verimli sonuçlar› kaybolur.”

“Biz do¤rudan do¤ruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisi-
yiz. Cumhuriyetimizin dayana¤› Türk toplulu¤udur. Bu toplulu-
¤un fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o toplulu¤a da-
yanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.”

“Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve ba¤›ms›zl›¤a
sembol olmufl bir milletiz.”

“Biz, Bat› medeniyetini bir taklitçilik yapal›m diye alm›yoruz.
Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun buldu-
¤umuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.” 

“Biz, milletleraras› münasebetlerde karfl›l›kl› emniyet ve riaye-
ti hedef tutan aç›k ve samimi politikan›n en ateflli taraftar›y›z.” 

“Bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, bizim-
le iflbirli¤i eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onla-
r›n milliyetlerinin bütün icaplar›n› tan›r›z. Bizim milliyetçili¤imiz
herhalde hodbince ve ma¤rurca bir milliyetçilik de¤ildir.”

“Bizim baflka milletlerden hiçbir eksi¤imiz yok. Cesuruz, zeki-
yiz, çal›flkan›z, yüksek maksatlar u¤runda ölmesini biliriz.”

“Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu fa-
ziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalb ve vicdan›ndan çekip
alamam›flt›r ve alamaz.”
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“Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vas›ta ve
tedbirlerle besleyerek gelifltirmek millî ülkümüzdür.”

“Bizim dinimiz en mâkul ve en tabiî bir dindir. Ve ancak bun-
dan dolay›d›r ki son din olmufltur. Bir dinin tabiî olmas› için ak-
la, fenne, ilme ve mant›¤a uymas› lâz›md›r. Bizim dinimiz bun-
lara tamamen uygundur.”

“Bizim dinimiz, milletimize de¤ersiz, miskin ve afla¤› olmay›
tavsiye etmez. Aksine Allah da, Peygamber de insanlar›n ve mil-
letlerin de¤er ve flerefini muhafaza etmelerini emrediyor.”

“Din vard›r ve lâz›md›r. Temeli çok sa¤lam bir dinimiz var.”

“Türk milleti daha dindar olmal›d›r, yani bütün sadeli¤i ile
dindar olmal›d›r demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nas›l
inan›yorsam buna da öyle inan›yorum. fiuura ayk›r›, ilerlemeye
mâni hiçbir fley ihtiva etmiyor.”

“Bizim kanaatimizce beynelmilel siyasî güvenli¤in geliflmesi
için, ilk ve en mühim flart, milletlerin hiç olmazsa bar›fl› koruma
fikrinde, samimî olarak birleflmesidir.”

“Bütün cihan bilmelidir ki art›k bu devletin ve bu milletin ba-
fl›nda hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yaln›z bir kuv-
vet vard›r. O da millî egemenliktir. Yaln›z bir makam vard›r. O da
milletin kalbi, vicdani ve mevcudiyetidir.”

“Egemenlik kay›ts›z ve flarts›z milletindir.”

“Dünyada hiçbir milletin kad›n›, “Ben Anadolu kad›n›ndan
daha fazla çal›flt›m, milletimi kurtulufla ve zafere götürmekte
Anadolu kad›n› kadar hizmet gösterdim” diyemez.” 

“Kad›n›n en büyük vazifesi anal›kt›r. ‹lk terbiye verilen yerin,
ana kuca¤› oldu¤u düflünülürse bu vazifenin ehemmiyeti lây›kiy-
le anlafl›l›r. Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya karar vermifltir.
Bugünün gereçlerinden biri de kad›nlar›m›z›n her hususta yük-
selmelerini temindir.”

“Bugünün analar› için gerekli özellikler tafl›yan evlât yetifltir-
mek, evlâtlar›n› bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak,
pek çok yüksek özelli¤i flah›slar›nda tafl›malar›na ba¤l›d›r. Bu se-
beple kad›nlar›m›z hattâ erkeklerden daha çok ayd›n, daha çok
feyizli, daha fazla bilgili olma¤a mecburdurlar.”

“‹nsan toplulu¤u kad›n ve erkek denilen iki cins insandan
mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parças›n› ilerletelim,
ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlü¤ü ilerleyebilsin. Müm-
kün müdür ki, bir cismin yar›s› topra¤a zincirlerle ba¤l› kald›kça
öteki k›sm› göklere yükselebilsin?”

“E¤itimdir ki, bir milleti hür, ba¤›ms›z, flanl›, yüksek bir top-
lum halinde yaflat›r.” 

“Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ikti-
sadî zaferlerle desteklenmezse payidar olamaz, az zamanda
söner.” 
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“Bir milletin do¤rudan do¤ruya hayatiyle, yükselmesiyle,
düflkünlü¤üyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiya-
t›d›r.”

“Ekonomik hayat›n faaliyet ve canl›l›¤›, ancak ulaflt›rma vas›-
talar›n›n, yollar›n, trenlerin, limanlar›n durumu ve derecesiyle
orant›l›d›r.” 

“Ekonomik kalk›nma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha
kuvvetli, daima daha refahl› Türkiye idealinin belkemi¤idir.”

“Demiryollar› bir ülkeyi medeniyet ve refah nurlar›yle ayd›n-
latan kutsal bir meflaledir.” 

“Yeni Türkiyemizi lây›k oldu¤u yüceli¤e ulaflt›rabilmek için
mutlaka iktisadiyat›m›za birinci derecede ve en çok ehemmiyet
vermek mecburiyetindeyiz. Zaman›m›z tamamen bir iktisat dev-
rinden baflka bir fley de¤ildir.”

“Gelecek için haz›rlanan vatan evlâd›na, hiçbir güçlük karfl›-
s›nda bafl e¤meyerek tam sab›r ve dayanma ile çal›flmalar›n› ve
ö¤renimdeki çocuklar›m›z›n anne ve babalar›na yavrular›n›n
tahsillerinin tamamlanmas› için her fedakârl›¤› göze almaktan
çekinmemelerini tavsiye ederim.” 

“Halk, köylüler bana her yerde ifl program›n› flu iki kelime ile
ihtar ettiler:Yol, mektep. Hattâ yoldan bahsederlerken “yol köy-
lünün kanad›”d›r demeleriyle herfleyden evvel ona ehemmiyet
verdikleri anlafl›l›yor. Gerçekten bütün ekonomi birinci kelime-
nin ve her fley ikinci kelimenin içindedir.” 

“Bu memlekette çal›flmak isteyenler, bu memleketi idare et-
mek isteyenler memleketin içine girmeli, bu milletle ayn› flartlar
içinde yaflamal› ki, ne yapmak lâz›m gelece¤ini ciddi surette his-
sedebilsinler.”

“Her ne suretle olsun, hizmet edenler milletten büyük mü-
kâfatlar bekliyorlarsa katiyen do¤ru bir harekette bulunmufl ol-
mazlar.”

“Hiçbir zafer gaye de¤ildir. Zafer ancak kendisinden daha bü-
yük bir gayeyi elde etmek için belli bafll› vas›tad›r.” 

“Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vard›r.
Her ilerlemenin ve kurtuluflun anas› hürriyettir.” 

“Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir.” 

“Medeniyet yolunda muvaffakiyet yenileflme¤e ba¤l›d›r. Sos-
yal hayatta, iktisadî hayatta, ilim ve fen sahas›nda muvaffak ol-
mak için yegâne olgunlaflma ve ilerleme yolu budur. Hayat ve
yaflay›fla hâkim olan hükümlerin zaman ile de¤iflme, geliflme ve
yenileflmesi zaruridir.” 

“Memleket ifllerinde, millet ifllerinde, hakikî ifllerde duygula-
ra, hat›ra, dostlu¤a bak›lmaz.” 

“Memleket mutlaka asrî, medenî ve yepyeni olacakt›r. Bizim
için bu, hayat dâvas›d›r.”
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“Sanats›z kalan bir milletin hayat damarlar›ndan biri kopmufl
demektir.” 

“Her çeflit spor faaliyetlerini, Türk gençli¤inin millî terbiyesi-
nin ana unsurlar›ndan saymak lâz›md›r.”

“Spor, yaln›z beden kabiliyetinin bir üstünlü¤ü say›lamaz.
‹drak ve zekâ, ahlâk da bu ifle yard›m eder. Zekâ ve kavray›fl› k›-
sa olan kuvvetliler, zekâ ve kavray›fl› yerinde olan daha az kuvvet-
lilerle bafla ç›kamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve ayn› zaman-
da ahlâkl›s›n› severim.”

“Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eflitlik ve adaletin
devaml› flekilde sa¤lanmas› ve korunmas› ancak ve ancak tam ve
kat’î mânasiyle millî egemenli¤in kurulmufl bulunmas›na ba¤l›-
d›r. Bundan ötürü hürriyetin de, eflitli¤in de, adaletin de daya-
nak noktas› millî egemenliktir. Toplumumuzda, devletimizde
hürriyet sonsuzdur. Ancak onun hududu, onu sonsuz yapan esa-
s›n korunmas›yla mevcut ve çevrilidir.” 

“Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun olan idare,
Cumhuriyet idaresidir.”

“Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.” 

“Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildi¤inden mâ-
na ç›karmak, uyan›k davranmak, düflünmek, zekây› terbiye et-
mektir. “

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana
sad›k kalmazsa de¤iflmeyen hakikat, insanl›¤› flafl›rtacak bir ma-
hiyet al›r.”

“Millî ekonominin temeli ziraattir.” 

“Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köy-
lüdür. O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete
hak kazanm›fl ve lây›k olan köylüdür.” 

“Türk köylüsünü ‘Efendi’ yerine getirmedikçe memleket ve
millet yükselemez.”

“Bir defa, memlekette topraks›z çiftçi b›rak›lmamal›d›r. Bun-
dan daha önemli olan› ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilen top-
ra¤›n, hiçbir sebep ve suretle, bölünmez bir mahiyet almas›.” 

“Türk Milleti yüzy›llardan beri hür ve müstakil yaflam›fl ve is-
tiklâli yaflamak için flart saym›fl bir kavmin kahraman evlâtlar›n-
dan ibarettir. Bu millet istiklâlsiz yaflamam›flt›r, yaflayamaz ve
yaflamayacakt›r.” 

“Her fert istedi¤ini düflünmek, istedi¤ine inanmak, kendine
mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti¤i bir dinin icaplar›n›
yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin
fikrine ve vicdan›na hâkim olunamaz.” 

“Türk milletinin istidad› ve katî karar› medeniyet yolunda,
durmadan, y›lmadan ilerlemektedir.”
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“Türkiye’nin güvenli¤ini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde
olmayan bir bar›fl istikameti bizim daima prensibimiz olacakt›r.”

“Bas›n, hiçbir sebeple bask› ve zorlamaya tabi tutulamaz. 

“Bas›n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd›nlatma ve
irflatta, bir millete muhtaç oldu¤u fikrî g›day› vermekte, hulâsa
bir milletin hedefi saadet olan müflterek bir istikamette yürü-
mesini teminde, bas›n bafll› bafl›na bir kuvvet, bir mektep, bir
rehberdir.”

“Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Baflar› ise, “Baflaraca-
¤›m” diye bafllayarak sonunda “Baflard›m” diyebilenindir.”

“Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen Türk
olarak yaflayacakt›r.”

“Ne mutlu Türküm diyene!”
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Atatürk’ün cenazesi
Etnografya Müzesi’nden

An›tkabir’e tafl›n›rken

Atatürk’ün cenazesini
tafl›yan  ve An›tkabir’de

sergilenen top arabas›
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Mustafa Kemal Atatürk 10 Kas›m 1938’de Dolmabahçe Sara-
y›’nda saat 09.05’te, ard›nda gözü yafll› bir ulus b›rakarak son ne-
fesini verdi. Tarihe mal olmufl sayg›n kiflili¤iyle, insanl›¤›n yetifl-
tirdi¤i unutulmaz liderler aras›ndaki yerini alan Atatürk’ün ölü-
mü yaln›z Türk Ulusu’nu de¤il, tüm dünyay› derinden üzdü. Na-
afl› ‹stanbul’dan getirilip, 21 Kas›m günü geçici istirahatgâh› Et-
nografya Müzesi’ndeki katafalka yerlefltirildi. Cenaze törenine
tüm dünyadan özel temsilciler kat›ld›. Cumhuriyet Halk Partisi,
ölümünden bir y›l sonra ola¤anüstü kurultay›nda, büyük kurucu-
sunun “Ebedi fief” olarak sonsuza dek yaflat›lmas›n› kararlaflt›r-
d›. Ölümünün 15. y›l›nda, 10 Kas›m 1953’te, naafl› büyük bir tö-
renle An›tkabir’deki ebedi istirahatgâh›na defnedildi. 

An›tkabir, Modern Türkiye’nin kurucusu Büyük Atatürk’ün ve
modern Türkiye Cumhuriyeti’nin simgesidir. Atatürk’ün ölümün-
den sonra T.B.M.M. Atatürk için An›tkabir yap›lmas›n› kararlafl-
t›rarak bir komisyon kurdu. Komisyon Ankara’n›n ortas›nda yük-
sekçe yeri olan Rasattepeyi seçti. Proje yar›flmas› sonucunda
Prof. Dr. Emin Onat ile Doç. Dr. Orhan Arda’n›n projesi yar›flma
birincisi seçildi. Cumhuriyet II. Ulusal Mimari örneklerinden
olan An›tkabir’in inflaat›na 1944 y›l›nda bafllan›ld›. 10 Kas›m
1953 günü Atatürk’ün naafl› An›tkabir’e nakledildi. An›tkabir bu-
günkü ad› An›ttepe olan yerde 15 bin metrekarelik bir alanda ya-
p›ld›. Yap›m›nda Çank›r›’n›n aç›k sar› ve gri travertenleri kullan›l-
d›. Bafllang›ç noktas›ndaki ‹stiklal ve Hürriyet Kulelerinden, iki
yan›nda Hüseyin Özkan’›n 24 Hitit aslan›n›n yer ald›¤› Aslanl›

ANITKAB‹R
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Yoldan, Mehmetçik, Müdafaa-i Hukuk, Cumhuriyet, Zafer, ‹nk›-
lap, Misal-› Milli, Bar›fl ve 23 Nisan kulelerini takip ederek Zafer
Alan›’na, oradan 32 x 60 metre boyutlar›nda ve 20 metre yüksek-
li¤inde, duvarlar› ve döflemesi koyu renkli Bilecik mermerleriyle
kapl›, tavan› alt›n mozaikle süslü Mozole’ye ulafl›l›r. Mozolenin
girifl kap›s›n›n karfl›s›nda, penceresi Ankara Kalesi’ne bakan du-
var›n önündeki tafl bir set üstünde tek parça mermerden oluflan
simgesel bir lahit vard›r. Atatürk’ün naafl›, lahitin tam alt›ndaki
toprak mezardad›r. Bu görkemli salondan ç›k›ld›¤›nda, sol yan-
da ‹nk›lap ve Misak-› Milli kuleleri aras›ndaki galeri, 1960’da aç›-
lan Atatürk Müzesi’dir. Burada Atatürk’ün özel eflyalar›, giysileri,
madalyalar›, foto¤raflar›, kendisine sunulan arma¤anlar, Ata-
türk’le ilgili belgeler sergilenmektedir. Müze son y›llarda genifl-
letilmifl, Çanakkale ve Kurtulufl Savafllar›’n›n tasvir edildi¤i can-
l› bir müze haline getirilmifltir. Burada Kurtulufl Savafl›’nda yarar
gösteren asker, komutan ve Atatürk’ün arkadafllar›n›n büstleri
ile Atatürk Devrimlerinin anlat›ld›¤› bölümler yer alm›flt›r. Ayr›-
ca 1967’de kurulan Atatürk Kitapl›¤› da ‹nk›lap Kulesi’ndedir.
Atatürk’ün Çankaya’daki özel kitapl›¤›n›n bir k›sm› sergilenmek
üzere buraya getirilmifltir. An›tkabir’in birçok duvar›nda Ata-
türk’ün baz› söylevlerinden bölümler ve özdeyifller yaz›l›d›r. Bir-
çok yerini Zühtü Mürido¤lu, fiadi Çal›k, Ali Hadi Bara, ‹lhan Ko-
man ve Nusret Suman kabartma ve heykellerle süslemifllerdir.
Ana yap›ya girifl kap›s›n›n solunda “Atatürk’ün Gençli¤e Hitab›”,
sa¤ yan›nda “Gençli¤in Atatürk’e Cevab›” bulunmaktad›r. Ata-
türk’ün arkadafllar›ndan, Türkiye’nin ikinci Cumhurbaflkan› ‹s-
met ‹nönü’nün mezar› da ana yap›n›n tam karfl›s›ndaki, Bar›fl ve
Zafer kulelerinin aras›nda yer almaktad›r.
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Tarihi, olaylar bilimi olarak devirler silsilesi içinde insanl›k
hayat›n› yeniden kurma ve canland›rmay› amaçlar. Bir bilim ola-
rak tarih, insanlar›n zaman ve mekân itibariyle geçirdikleri gelifl-
meleri sebep-sonuç iliflkileri kurarak araflt›r›r ve de¤erlendirir.

Tarih, geliflmeleri nedenleri ile birlikte aç›klanmas› bak›m›n-
dan yararl› bir kaynakt›r. Tarih, gerçeklerin ortaya ç›kmas›na ya-
rar. Atatürk’ün dedi¤i gibi; “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar
mühimdir. Yazan, yapana sad›k kalmazsa de¤iflmeyen hakikat,
insanl›¤› flafl›rtacak bir mahiyet al›r.”

Büyük Atatürk, milletimizi ve dünyay› eski ve hatal› bir tarih
anlay›fl›ndan yeni ve do¤ru bir tarih görüflüne götürmek, bu yol-
da araflt›rmalar yapmak için 12 Nisan I931’de Türk Tarihi Tetkik
Cemiyeti’ni (Türk Tarih Kurumu) kurmufltur. Kültür alan›nda ye-
ni bir tarih görüflünün ifadesi olan bu tezin esas› flöyle özetlene-
bilir: Türk milletinin tarihi flimdiye kadar yaz›ld›¤› gibi yaln›z Os-
manl› tarihinden ibaret de¤ildir.

Türk’ün tarihi çok daha eskidir ve temasta bulundu¤u millet-
lerin medeniyetleri üzerine etki etmifltir. Türk milletinin kendi
ad›n› tafl›yan tarihine kavuflmas›, millet tarihi anlay›fl›n› kabul
etmesi zorunlu idi. Millet tarihi anlay›fl›n› gerekli k›lan özel se-
bepler de flunlard›r:

1-Türklerin sar› ›rktan oldu¤una dair dünyada yaz›lm›fl olan
yanl›fl bilgiler.

2-Türklerin sar› ›rktan gösterilmesinin  bir sonucu olarak me-
denî kabiliyet ve istidattan yoksun oldu¤u yolundaki hatal› gö-
rüfl ve iddialar.

3-Türk topraklar› üzerinde yabanc›lar›n tarihi iddialar›.

Aleyhimizde kullan›lan silah hep gerçe¤e ayk›r› flekilde yaz›-
lan, de¤ifltirilen tarih idi.  Tarihimizi gerçek yap›s› ile ortaya koy-
mak, Türklük ve ata yurdu hakk›nda gerçek tarihî bilgileri dünya
kamuoyuna duyurmak, Türk Tarihi araflt›rmalar›n›n amac› idi.174

ATATÜRK’ÜN
KÜLTÜR VE 
SANAT ANLAYIfiI
M‹LL‹ TAR‹H
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a) Gazi Mustafa Kemal ve Ankara Tarihi Arkeolojisi

Mustafa Kemal Atatürk, her konuda oldu¤u gibi, tarihimizi,
uygarl›¤›m›z› araflt›rmak ve yeni kurdu¤u devletin temellerinin
at›ld›¤› topraklar›n geçmiflinin bilimsel yönden araflt›r›lmas› ve
ö¤renilmesi için kurdu¤u ö¤renim kurumlar› yan› s›ra, bilimsel
kaz›lara da önem veriyordu. Atatürk kaz› yerlerini geziyor, yetki-
lilerden bilgi al›yordu. Hans von der Osten’in kaz› yapt›¤› Gâvur-
kale’yi 1 Haziran 1930 tarihinde, Ahlatl›bel kaz›lar›n› 5 ve 8 Ma-
y›s 1933 tarihlerinde ziyaret etmifltir. Mustafa Kemal 21 fiubat
1931 tarihinde Konya’ya yapt›¤› gezide “Memleketimizin her ta-
raf›nda emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeni-
yet eserlerinin ileride taraf›m›zdan meydana ç›kar›larak ilmi bir
surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ih-
mali yüzünden pek harap bir hale gelmifl olan abidelerin muha-
fazalar› için müze müdürlüklerinde ve hafriyat ifllerinde kullan›l-
mak üzere arkeoloji mütehass›slar›na kat’i lüzum vard›r.” Türk
Tarih Kurumu’nun 15 Eylül 1932 tarihli yönetim kurulu toplant›-
s›nda tarih ve arkeolojinin çok iyi bilinmesi gereklili¤i ortaya ç›k-
m›fl, sonucunda 1933 y›l›nda ilk yerli kaz› olan Hamit Zübeyr Ko-
flay baflkanl›¤›nda, Ahlatl›bel kaz›s› gerçeklefltirilmifltir. Ayn› y›l
Remzi O¤uz Ar›k taraf›ndan Karalar kaz›s› yap›ld›. Ayr›ca yap›lan
kaz›lar ve araflt›rmalar›n sonuçlar›n›n Türk Tarih Kurumu’nun
düzenledi¤i kongrelerde bilim dünyas›na tan›t›lmas› konusunda
gerekli talimatlar› vermifltir.

b) Kaz›lar ve Ören Yerleri 

Anadolu ça¤lar boyunca bir çok uygarl›¤a befliklik etmifltir.
Ankara bu uygarl›klardan önemli ölçüde pay›n› alm›flt›r. Atatürk,
Anadolu uygarl›klar›n›n ortaya ç›kart›lmas› için bizzat emirler
vererek, kaz› çal›flmalar›n›n bafllat›lmas›n› sa¤lam›flt›r. 

Atatürk’ün emirleri do¤rultusunda Ankara ve çevresinde
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda bafllayan Anadolu uygarl›k tarihi aç›-
s›ndan önemli kaz›lar yap›lm›flt›r. Bu kaz›larda önemli ölçülerde
yerleflim yeri ve uygarl›k tarihi aç›s›ndan tarihi de¤ere haiz eser-
ler bulunmufl, bu eserler baflta Anadolu Medeniyetleri Müzesi
olmak üzere di¤er müzelerimizde teflhire sunulmufltur.  

Cumhuriyet döneminde Ankara ve çevresinde yap›lan
önemli kaz›lar:

Ankara Kalesi Kaz›s›: 1933 y›l›nda Prof. Remzi O¤uz Ar›k,
Ankara kalesi eteklerinde yapt›¤› kaz›da Neolitik ça¤a ait el bal-
tas› bulmufltur.175

Ankara Tümülüsleri Kaz›s›: 3 A¤ustos 1341 (1925)’de 1925
y›l›nda ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlü¤ü uzman› Theodor
Makridi Bey taraf›ndan bugün Atatürk Orman Çiftli¤i alan› için-
de kalan Gençler Birli¤i Spor Tesisleri alan›nda kalan üç adet
Frig tümülüsünün kaz›s› yap›lm›flt›r.176
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Atatürk Orman Çiftli¤i Fidanl›k Kaz›s›: 1932 y›l›nda, Ata-
türk Orman Çiftli¤i Fidanl›¤›nda su bulma çal›flmalar›nda ka-
bartma tafllar ç›k›nca, Hamit Zübeyr Koflay taraf›ndan yap›lan
kaz›da ayr›ca havuzda Friglere ait bronz kaplar bulunmufltur.177

Augustus Tap›na¤› Kaz›s›: 1861 y›l›nda Georges Perrot, Ta-
p›na¤›n do¤u duvar›ndaki kitabeyi okumak için bir araflt›rma
yapm›flt›r. Kreneker ve Schede isimli iki Alman Arkeolog 1926-
1928 y›llar›nda tap›na¤›n çevresini kazm›fllard›r. Ankara Beledi-
yesi bu kaz›lar esnas›nda ve sonras›nda çevredeki evlerin bir bö-
lümünü kamulaflt›rm›fl, 1937 y›l›nda Vali Nevzat Tando¤an, tüm
evleri kamulaflt›rarak çevreyi temizlemifltir. 1939 y›l›nda Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Hamit Zübeyr Koflay baflkan-
l›¤›nda Türk Tarih Kurumu ad›na Augustus Tap›na¤›n›n yan›nda
kaz›lara bafllanm›fl, çal›flmalar s›ras›nda an›t›n basamaklar›
(stylobat) aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Bu kaz›larda 4-5 metre derinlikte
Frig Serami¤i, daha yukar› katlarda ise Roma ve Bizans Serami-
¤i bulunmufltur. Bunlar bize bu tepe ve eteklerine yüzy›llar bo-
yunca sürekli olarak yerleflildi¤ini göstermektedir. Ayr›ca korint
sütun bafll›klar› ve M.Ö. 7. yüzy›la ait oldu¤u san›lan Frig sera-
mikleri de bulunmufltur. Kaz›da dört metre derinli¤e inilince kü-
çük tafllarla ve çamur harçla yap›lm›fl küçük odal› Frig evi kal›n-
t›lar›na rastlanm›flt›r. Yap›lan kaz›larda tap›na¤›n etraf›n›n bir
duvarla çevrildi¤i ortaya ç›km›flt›r.178

Çank›r›kap› Kaz›s›: 1931 y›l›nda halk›n Timur Saray› olarak
sayd›klar› yerde Çank›r›kap› Caddesi aç›l›nca, burada ortaya ç›kan
eserler Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. Kurt Bittel ve Knut
Olof Dalman taraf›ndan yap›lan kaz›da aç›lan bu yolun, Roma Ha-
mam›’na giden Roma caddesini kesti¤i ortaya ç›kt›. Kaz› alan›n›n
bat›s›nda yo¤un duvar olarak isimlendirilen yerde Roma Hamam›
ortaya ç›kar›ld›. Çank›r›kap› Caddesi aç›l›nca ortaya ç›kan eserler
Roma Hamam› müze yap›larak tafl›nm›flt›r. Kaz›da ç›kan seramik-
ler Augustus Mabedi kaz›s›nda ç›kan Frig seramikleriyle ayn› olup,
ayr›ca büyük tafllarla örülmüfl çamur harçl› ev temelleri ortaya ç›k-
m›flt›r. Kaz› geniflledi¤inde Frig yerleflmesinin çok yay›lm›fl oldu-
¤u ortaya ç›km›flt›r. Kaz› yap›lmadan önce bir höyük halindeki Ro-
ma Hamam›’nda, 1938 y›l›nda A.Ü. Dil ve Tarih Co¤rafya Fakülte-
si’nde Hans von der Osten baflkanl›¤›nda kaz›ya bafllanm›flt›r. Ka-
z›da Osmanl›, Selçuklu, Bizans, Roma ve Frig tabakalar›na rastlan-
m›flt›r. 1939’da hamam›n bir k›sm› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. 1940-1942
y›l›nda Arkeolog Necati Dolunay kaz›ya devam etmifltir. Bu kaz›lar
sonucunda hamam›n tamam› ortaya ç›kar›lm›flt›r.179

Çank›r›kap› Demirköprü Yak›n›ndaki Kaz›: 1925 y›l›nda ‹s-
tanbul Arkeoloji Müzeleri uzman› Theodor Makridi Bey, Çank›r›-
kap› Demirköprü yak›n›nda Çukurbostan’da yapt›¤› kaz›da, Frig
dönemine ait cilal› ve süslü çanak parçalar›, iki adet boyal› hey-
kel ile baz› küçük eflyalar bulunmufltur.180
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‹smetpafla Mahallesi Kaz›s›: 1933 y›l›nda ‹smetpafla Mahal-
lesi’nde Ankara Arkeoloji Müzesi taraf›ndan kaz›lar yap›lm›flt›r. 

Tayyare Meydan› Kaz›s›: 1938 y›l›nda Ankaran›n 11 kilo-
metre bat›s›nda Devlet Hava Postalar› Teyyare Meydan› aç›l-
mas› s›ras›nda baz› eserlerin ç›kmas› üzerine, Ankara Arke-
oloji Müzesi Müdürlü¤ü ile Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
ö¤retim üyesi Rohde’nin kat›l›m›yla yap›lan kaz›da kitabeli
Roma miltafl›, mezarlar, Erken Bizans Dönemi kandil bulun-
mufltur.181

Gâvurkale Kaz›s›: Ankara’n›n 60 kilometre güneybat›s›nda
bulunan örenyeri, Dereköy’ün yaklafl›k 4 kilometre kuzeybat›-
s›nda, Hitit Dönemine ait önemli bir kült merkezidir. ‹lk olarak
Kapadokya gezisi için Anadolu’ya 1861 y›l›nda gelen Georges
Perrot ve E. Guillaume taraf›ndan bulunmufltur. 1930 y›l›nda
Hans von der Osten taraf›ndan yap›lan kaz›larda paleolitik is-
tasyon, Hitit ‹mparatorluk Ça¤›’na ait mezar veya ibadet yeri
ortaya ç›km›flt›r. Güneye do¤ru uzanan bir tepe üzerindeki sarp
kayal›¤›n, yine güneye bakan dik yüzünde biri oturan, di¤er iki-
si de ona do¤ru yürüyen üç tanr› kabartmas› ile betimlenmifl-
tir.182 Mustafa Kemal Atatürk, Hans von der Osten’in kaz› yap-
t›¤› Gâvurkale’yi 1 Haziran 1930 tarihinde ziyaret etmifltir.

Ahlatl›bel Kaz›s›: 1933 y›l›nda Mustafa Kemal Atatürk’ün is-
te¤i ile Hamit Zübeyr Koflay taraf›ndan Ahlatl›bel’de kaz›lara
bafllan›lm›flt›r. Hamit Zübeyr Koflay taraf›ndan 1933-37 y›llar›
aras›nda yap›lan kaz›larda üç evreli Erken Tunç Ça¤› M.Ö. 2500-
2200’e tarihlenen yerleflmeye rastlanm›flt›r. Mustafa Kemal  Ata-
türk, Ahlatl›bel kaz›lar›n› 5 ve 8 May›s 1933 tarihlerinde ziyaret
etmifltir.183

Karalar Kaz›s›: Klasik ça¤larda birkaç yolun kesiflti¤i yerde
bulunan ören yerinde, 1933 y›l›nda, Remzi O¤uz Ar›k bölgede
yapt›¤› kaz›larda iki tümülüs ile surlarla çevrili bir kale yerleflimi
bulmufltur.184 Bu tümülüslerden birisi Kral Deiotarus’un mezar›-
d›r. Tümülüste ele geçen çanak çömlek parçalar› ve süs eflyalar›
Helenistik ça¤a aittir. Tümülüste ele geçen stel, Kral Deiotarus
ve Kraliçe Berenikes için dikilmifltir. Kalede ilk kaz›lara 1933 ta-
rihinde Remzi O¤uz Ar›k baflkanl›¤›nda bafllanm›flt›r. 1985-1987
y›llar›nda Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlü¤ünce kaz›lar
yap›lm›flt›r.185

Karao¤lan Kaz›s›: Karao¤lan Köyü, Karao¤lan Çay›r› mevki-
inde bulunan Karao¤lan Höyü¤ünde 1937-1941 y›llar› aras›nda
Remzi O¤uz Ar›k taraf›ndan yap›lan kaz›larda, höyükte befl iskan
tabakas› tespit edilmifltir. Höyükte Kalkolitik Ça¤, Frig, Helenis-
tik, Roma, Bizans tabakalar›n›n yan› s›ra, Hitit ça¤›na ait yerle-
flim tespit edilmifltir.186
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c) Müzecilik

Cumhuriyet ilân edildi¤inde müzecili¤imiz ‹stanbul Arkeolo-
ji Müzesi, Aya ‹rini’de Askeri Müze, Süleymaniye’deki Türk-‹slâm
Eserleri Müzesi’yle birkaç ilimizdeki müze flubelerinden ibaretti.
1924 y›l›nda eflyalar›yla birlikte Topkap› Saray›’n›n müze yap›l-
mas› kararlaflt›r›ld›. Gerekli onar›m ve düzenlemelerden sonra
1927 y›l›nda müze olarak ziyarete aç›ld›. 1930 y›l›nda Ankara’da
Etno¤rafya ve Hitit Müzeleri kuruldu. 2 fiubat 1935’te Ayasofya
Camii müzeye dönüfltürüldü.

Söz konusu müzeler büyük illerimizde ve baz› ilçelerimizde
aç›lan müzelerle desteklendi. Antalya (1923), Adana (1924), Ber-
gama (1924), Edirne (1925), Tokat (1926), Amasya (1926), ‹zmir
(1927), Bursa  (1929), Kayseri (1930), Afyon (1931), Çanakkale
(1932), Sivas (1934), Manisa (1935), Ni¤de (1936), Hatay (1938)
Müzeleri, Cumhuriyet döneminde müzecili¤e verilen önemi gös-
termektedir. Türk Tarih Kurumu’nun yapt›rd›¤› arkeolojik kaz›lar-
la elde edilen eserler, ba¤›fllar ve sat›n almalarla müzelerimizin
koleksiyonlar› zenginlefltirilmifltir.187

Dil, milli varl›¤› destekleyen en büyük dayanakt›r. Millet de-
di¤imiz en geliflmifl insan toplulu¤unun oluflmas›nda dil, en
önemli bir faktördür. Dil, milli yap›y› oluflturan, sa¤lamlaflt›ran
bafll›ca etkendir, ortak ba¤d›r.

Atatürk, Türk dilini kendi milli asil benli¤ine kavuflturmay› ve
kendi benli¤i içinde zenginlefltirerek büyük bir kültür dili haline
getirmeyi, 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni
(Türk Dil Kurumu) kurarak gerçeklefltirmifltir. 

Harf devrimi dil devrimini haz›rlam›flt›r. Türkçe’nin ses yap›-
s›na uygun bir temelde haz›rlanm›fl olan yeni Türk yaz›s›, dilde-
ki yabanc› kelimelerin at›lmas›na sebep olmufltur. Tarihte oldu-
¤u gibi millî kültürümüzün temeli olan dilde de millîleflmek bir
zorunluluktu.

Dildeki ba¤›ms›zl›¤› siyasi ba¤›ms›zl›¤›n bir parças› sayan
Atatürk, dilde devrimle (ink›lâpla) ba¤›ms›zl›¤a kavuflman›n
mümkün olaca¤› kan›s›ndad›r. Dil devrimini, Türk Devrimi’nin
temel ilkelerine de uygun olarak dilde millilefltirme ve bu ak›ma
güç kazand›rma devrimidir.

Atatürk, Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurdu¤u 1932 y›l›nda,
TBMM’ni aç›fl konuflmas›nda; “Milli kültürün her ç›¤›rda aç›larak
yükselmesini Türk Cumhuriyeti’nin temel dile¤i olarak temin
edece¤iz. Türk dilinin, kendi benli¤ine, asl›ndaki güzellik ve zen-
ginli¤e kavuflmas› için, bütün devlet teflkilât›m›z›n, dikkatli, alâ-
kal› olmas›n› isteriz”, sözü ile, dildeki geliflme ve sadeleflmeyi
sadece toplumda bir ak›m olarak de¤il, yasama ve yürütme or-
gan›na da düflen bir görev olarak göstermifltir.188

TÜRK D‹L‹ 
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Sosyal hayat›n bir gere¤i olan güzel sanatlar, insan hayat›n-
da önemli bir yer tutar. Güzel sanatlar›n amac›, güzel olan fleyin
yaratt›¤› heyecan› ifade etmek, güzeli yorumlamakt›r. Sanatç›
ruhta yarat›lm›fl insanlar, yaflad›klar› toplumun fertlerine güzel-
lik kavram›n› afl›larlar. Atatürk’e göre; “Sanat güzelli¤in ifadesi-
dir. Bu ifade sözle olursa fliir, na¤me ile olursa musiki, resim ile
olursa ressaml›k, oyma ile olursa heykelt›rafll›k, bina ile olursa
mimarl›k olur.”  Millet hayat›nda sanat›n de¤erini takdir eden
Atatürk; “Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir
hayata malik olamaz.” “Bir millet sanata ehemmiyet vermedikçe
büyük bir felâkete mahkûmdur” diyerek sanat›n önemini, millet
hayat›ndaki rolünü aç›klam›flt›r. Atatürk, millet hayat›nda sana-
t›n yerini ve de¤erini belirtmekle beraber, onun korunmas›n› ve
geliflmesini de sa¤lam›flt›r. Atatürk, her fleyden önce, sanatç›la-
ra sanatç› ruhuyla elini uzatm›flt›r “Sanatkâr, toplumda uzun u¤-
rafl ve çabalardan sonra aln›nda ›fl›¤› ilk hisseden insand›r.”  

Türk Devrimi, ak›l ve bilimin açt›¤› yolla güzel sanatlarda ge-
liflme imkân›n› haz›rlam›flt›r. Güzel sanatlar›n geliflme ve kitlele-
re yay›lmas›nda da lâiklik önemli bir rol oynam›flt›r. Güzel sanat-
lar alan›nda Cumhuriyet döneminin ilk 15 y›l›nda devrim say›la-
bilecek çal›flmalar yap›ld›. “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kül-
türdür” diyen Atatürk, güzel sanatlar alan›ndaki çal›flmalar› biz-
zat yönlendirdi, baflar›l› sanatç›lar› ödüllendirdi.

Çoksesli Bat› müzi¤inin ülkemizde yayg›nlaflt›r›lmas› temel
ilke olarak benimsenirken, geleneksel Türk Müzi¤i türlerinin der-
lenmesi, araflt›r›lmas› için 1924 y›l› Eylül ay›nda Ankara’da Mu-
siki Muallim Mektebi (Müzik Ö¤retmen Okulu) aç›ld›. 1936 y›l›n-
da Ankara Devlet Konservatuar›’n›n aç›lmas›yla bu okul, Gazi
E¤itim Enstitüsü müzik bölümüne dönüfltürüldü. Baflta Paul
Hindemith olmak üzere Alman ö¤retmenlerin ve Avrupa’ya gön-
derilerek yetifltirilmifl Türk ö¤retmenlerin çabalar›yla Ankara
Devlet Konservatuar› Türkiye’nin ihtiyaç duydu¤u müzik, tiyatro,
opera, bale sanatç›lar›n› yetifltirmeye bafllad›. Bu Konservatu-
ar’da kurulan Muzaffer Sar›sözen’in flefli¤indeki folklor arflivin-
de, her y›l düzenlenen derleme gezileriyle binlerce halk türküsü,
oyun havas› topland›. “Türk Beflleri” olarak tan›nan Ahmet Ad-
nan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kâz›m Akses, Cemal Reflit
Rey, Hasan Ferit Alnar ilk sonat, senfoni, konçerto ve operalar›-
n› yazd›lar. 1934 y›l›nda ilk Türk operalar› olan Ahmet Adnan
Saygun’un “Öz Soy” ve “Taflbebek” operalar› Ankara Halkevi’nde
temsil edildi. Darülelhan’›n (‹stanbul Belediye Konservatuar›)
ö¤retim program› yeniden düzenlendi. Türk müzi¤i derslerinin
yan›nda Bat› müzi¤i derslerine de yer verildi.

Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›’n›n temeli olan ‹stan-
bul’daki Muz›ka-i Hümâyun Mart 1924’te Ankara’ya getirildi.

GÜZEL SANATLAR 
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Riyâset-i Cumhur Musiki Heyeti ad›n› ald›. 1933’te bando bölü-
mü orkestradan ayr›ld›. Orkestran›n flefli¤ini 1935 y›l›na kadar
Zeki Üngör ve Ahmet Adnan Saygun yapt›. 1935’te Alman Dr.
Ernst Praetorius flefli¤e getirildi. Bu flefin yönetiminde orkestra
büyük geliflme gösterdi. 1940 y›l›nda bafllayan opera temsille-
rinde de görev ald›.  ‹stanbul’da Dârülbedâyi ve baz› özel tiyat-
rolar faaliyet halindeydi. Türk kad›n sanatç›lar nadiren sahneye
ç›kabiliyordu. Cumhuriyet yönetimi, Türk kad›n›na sanat›n kap›-
lar›n› açt›. Dârülbedâyi 1931’de ‹stanbul Belediyesi’ne ba¤land›.
1934’te ise ad›, “‹stanbul fiehir Tiyatrolar›” oldu. Tiyatro ve ope-
retleriyle büyük ilgi çekiyordu. Tiyatro sanat›n›n yurda yay›lma-
s›nda Halkevleri’nin önemli hizmetleri görüldü. Ankara Halkevi
sahnesinde Ak›n (1932), Çoban (1932), Mavi Y›ld›r›m (1932)
oyunlar›n›n ilk temsillerinde Atatürk de haz›r bulundu. Ankara
Devlet Konservatuar› Tatbikat Sahnesi’nde gerçek anlamda ilk
oyunlar›n temsilinden sonra Ankara’da Devlet Tiyatrolar›n›n ku-
rulufluna giden yol aç›ld›.

Atatürk dönemi Türkiye’sinde plastik sanatlarda da büyük
geliflme gözlendi. 1924’ten itibaren Sanayi-i Nefise Mektebi Âli-
si mezunlar› Avrupa’ya gönderildi, Cevat Dereli, Mahmut Cüda,
Refik Epikman, Muhuttin Sebati, fieref Akdik, Ali Karsan ilk gön-
derilen sanatç›lardand›r. Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi 1928’de
Güzel Sanatlar Akademisi ad›n› ald›. 1932-1933 ö¤retim y›l›nda
Gazi E¤itim Enstitüsü Resim-‹fl Bölümü aç›ld›. Böylece sanatç›
yetifltiren bir okul daha kurulmufl oldu. Atatürk, an›t ve heykel
yap›m›na önem vererek, Cumhuriyet’in heykelt›rafl kufla¤›n›n ye-
tiflmesini destekledi.

Baflkent Ankara’da devlet deste¤iyle 1924 y›l›ndan itibaren
resim ve heykel sergileri aç›lmaya bafllad›. ‹stanbul’da ise Gala-
tasaray Sergileri ve grup sergileri devam ediyordu. Ankara’da 1
Mart 1926’da aç›lan resim sergisini Atatürk, 30.06.1927’de aç›lan
sergiyi de Baflbakan ‹nönü gezdi. Resim ve heykel sergileri yay-
g›nlaflt›. ‹nk›lâp Plastik Sanatlar Sergileri (1933-1937), Halkevle-
ri Resim ve Heykel Sergileri (1936-1939), Ankara Halkevi Birleflik
Resim ve Heykel Sergileri (1937-1938), önemli sergilerdir. Anka-
ra’da yapt›r›lan Sergi Evi sanat çal›flmalar›n› h›zland›rm›flt›r.
Dolmabahçe Saray› Veliaht Dairesi’nde Atatürk taraf›ndan 20
Eylül 1937’de aç›lan Resim ve Heykel Müzesi bu alandaki çal›fl-
malara verilen önemin son halkas› olmufltur.

Sinema sanat› da Cumhuriyet döneminde büyük geliflme
göstermifltir. Muhsin Ertu¤rul tiyatroda oldu¤u gibi sinema sa-
nat›n›n geliflmesinde de görev alm›flt›r. Sinema salonlar›n›n sa-
y›s› artm›fl, uzun metrajl›, konulu filmler çekilmifltir.189
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1923

13 Ekim 1923 Ankara baflkent oldu.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Gazi Mustafa Kemal Pafla
Cumhurbaflkan› seçildi.

30 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ‹lk Hükümetini, ‹smet (‹nönü)
kurdu.

31 Ekim 1923 Seferberli¤in 1 Kas›m 1923 tarihinde kald›r›lma-
s›na iliflkin Kanun T.B.M.M.’nde kabul edildi.

1 Kas›m 1923 Fethi (Okyar) Bey T.B.M.M. Baflkanl›¤›na seçildi.

1 Kas›m 1923 Milli Mecmua yay›mlanmaya bafllad›.

14 Kas›m 1923 Temyiz’in (Yarg›tay) Ankara’ya tafl›nmas›n› öngö-
ren kanun, T.B.M.M.’nde kabul edildi.

10 Aral›k 1923 Türkiye-Arnavutluk aras›nda dostluk antlaflmas›
imzaland›. (Ankara)

15 Aral›k 1923 Türkiye-Macaristan dostluk antlaflmas› imzalan-
d›. (‹stanbul)

26 Aral›k 1923 “Zafer ve Bar›fl fierefine” kimi suçlar d›fl›nda “Aff-›
Umumi Kanunu” T.B.M.M.’nde kabul edildi.

1924

1 Ocak 1924 Gazi Mustafa Kemal, ‹zmir’e gitti.

2 Ocak 1924 T.B.M.M.’nde “Hafta Tatili Hakk›nda Kanun” ka-
bul edildi. (O güne de¤in hafta tatili zorunlulu-
¤u yoktu.)

28 Ocak 1924 Türkiye-Avusturya dostluk, ticaret ve ikamet ant-
laflmalar› imzaland›.

7 fiubat 1924 T.B.M.M.’nde, Milli Mücadelede flehit olan gö-
nüllü ve subaylar›n ailelerine maafl ba¤lanmas›-
na iliflkin kanun kabul edildi.

15-22 fiubat 1924 ‹zmir’de harp oyunlar› yap›ld›.

16 fiubat 1924 Ankara fiehremaneti Kanunu TBMM’de kabul
edildi. Ça¤dafl anlamda belediye kuruldu.

3 Mart 1924 Hilafet kald›r›ld›.

3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, e¤itim-
de birlik sa¤land›.

3 Mart 1924 fieriye ve Evkaf Vekaletleri kald›r›ld›.

3 Mart 1924 Erkan-› Harbiye-i Umumiye Vekaleti kald›r›ld›.

ATATÜRK DÖNEM‹
KRONOLOJ‹
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5 Mart 1924 T.B.M.M.’nde “Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teflki-
line Dair Kanun” kabul edildi.

8 Mart 1924 T.B.M.M. Birinci dönem üyelerine ‹stiklal Ma-
dalyas› verilmesi yolunda karar ald›.

13 Mart 1924 T.B.M.M.’nde “Orta Tedrisat Muallimleri Kanu-
nu” kabul edildi.

18 Mart 1924 T.B.M.M.’nde “Köy Kanunu” kabul edildi.

1 Nisan 1924 Ergani Bak›r madeninin devletçe iflletilmesi ko-
nusunda Kanun, T.B.M.M.’nde kabul edildi.

8 Nisan 1924 “Mehakim-i fier’iyenin ‹lgas›na ve Mehakim
Teflkilat›na Ait Ahkam› Muaddil Kanun” ile din-
sel mahkemeler kald›r›larak mahkemeler bir-
lefltirildi.

20 Nisan 1924 Yeni Anayasa kabul edildi.

21 Nisan 1924 T.B.M.M.’nde “‹stanbul Darülfünunu’nun fiahsi-
yet-i Hükmiyesi Hakk›nda Kanun” kabul edildi.

22 Nisan 1924 T.B.M.M.’nde “Anadolu Demiryollar›n›n Müba-
yaas›na ve Müdüriyet-i Umumiyesinin Teflkiline
ve Vezaifine Dair Kanun” kabul edildi. (Bu Ka-
nun’la, Devlet Demiryollar› kurulmufl oldu.)

23 Nisan 1924 Ankara’da toplanan kurultay ile Türk Ocaklar›
yeniden kuruldu.

5 Haziran 1924 Haydar Bey Ankara fiehremini (Belediye baflka-
n›) oldu.

8 A¤ustos 1924 Lozan Antlaflmas› yürürlü¤e girdi.

26 A¤ustos 1924 Türkiye ‹fl Bankas› kuruldu.

30 A¤ustos 1924 Dumlup›nar’da Meçhul Asker an›t›n›n temeli at›ld›.

1 Eylül 1924 Ankara’da Musiki Muallim Mektebi kuruldu.

11 Ekim 1924 T.B.M.M. yeni yap›lan binas›na tafl›nd›.

10 Kas›m 1924 Halk F›rkas›, “Cumhuriyet Halk F›rkas›” ad›n› ald›.

17 Kas›m 1924 Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas› kuruldu.

21 Kas›m 1924 ‹smet (‹nönü) Pafla, Baflbakanl›ktan çekildi.

22 Kas›m 1924 Fethi (Okyar) Bey Baflbakan oldu.

26 Kas›m 1924 Kaz›m (Özalp) Pafla T.B.M.M. Baflkan› oldu.

20 Aral›k 1924 “K›rkkilise ‹sminin K›rklareli’ye Çevrilmesi Hak-
k›nda Kanun” T.B.M.M.’nde kabul edildi.

29 Aral›k 1924 T.B.M.M.’nde “Bahriye Vekaleti Teflkili Hakk›n-
da Kanun” kabul edildi.

1924 Ankara’ya ait ilk harita askeri haritac›lar taraf›n-
dan yap›ld›.

1924 Kente ilk kez elektrik verildi.
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1925

1 Ocak 1925 Gazi Mustafa Kemal Konya’ya do¤ru yola ç›kt›.

3 Ocak 1925 Türkiye-Letonya dostluk antlaflmas› (Varflova)
yap›ld›.

16 fiubat 1925 Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti ad›
ile) kuruldu.

17 fiubat 1925 Âflar kald›r›ld›.

19 fiubat 1925 Ankara T›p Fakültesi aç›ld›.

25 fiubat 1925 Dinin siyasete alet edilmemesi hakk›ndaki ka-
nun kabul edildi.

26 fiubat 1925 Frans›z flirketince yönetilen Tütün Rejisi’nin 1
Mart’ta kald›r›lmas›na iliflkin “Tütün ‹dare-i Mu-
vakkatesi ve Sigara Ka¤›d› ‹nhisar› Hakk›nda Ka-
nun” T.B.M.M.’nde kabul edildi.

1 Mart 1925 Anadolu Ajans› çal›flmaya bafllad›.

2 Mart 1925 Fethi (Okyar) kabinesi istifa etti.

3 Mart 1925 ‹smet ‹nönü Hükümeti kuruldu.

4 Mart 1925 Takrir-i Sükun (huzur ve güveni sa¤lama, anar-
fliyi önleme) Kanunu T.B.M.M.’nde kabul edildi.

24 Mart 1925 583 say›l› yasayla Ankara eski kent dokusu ko-
runarak kalenin güneyinde yeni semtler kurul-
mas› kabul edildi. S›hhiye’de 400 hektar arazi
kamulaflt›r›ld›.

5 Nisan 1925 fieker Fabrikalar›n›n kurulmas› ile ilgili kanun
T.B.M.M.’nde kabul edildi.

17 Nisan 1925 Ankara-Yahflihan demiryolu iflletmeye aç›ld›.

19 Nisan 1925 “Cumhuriyet’in ‹lan günü olan 29 Ekim Gününün
Milli Bayram Addi Hakk›nda Kanun
T.B.M.M.’nde kabul edildi.

19 Nisan 1925 T.B.M.M.’nde “Ticaret Sanayi ve Maadin Banka-
s› Kanunu” kabul edildi.

22 Nisan 1925 T.B.M.M.’nde “Ticaret ve Sanayi Odalar› Kanu-
nu” kabul edildi.

22 Nisan 1925 T.B.M.M.’nde “Kadastro Kanunu” kabul edildi.

22 Nisan 1925 642 Say›l› Ebniye (Binalar) Kanunu kabul edildi.

5 May›s 1925 Ankara’da Gazi Orman Çiftli¤inin kurulmas› ça-
l›flmalar›na baflland›.

23 A¤ustos 1925 ‹stanbul’da Sarayburnu’nda Mustafa Kemal’in
ilk heykeli dikildi.

27 A¤ustos 1925 Mustafa Kemal Pafla flapka ile ‹nebolu Türkoca-
¤›na geldi.

1 Eylül 1925 Ankara’da Birinci Türk T›p Kongresi topland›.

2 Eylül 1925 Tekke ve Zaviyeler kapat›ld›.
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1 Ekim 1925 Bursa dokuma fabrikas› aç›ld›.

5 Kas›m 1925 Ankara Hukuk Mektebi aç›ld›.

20 Kas›m 1925 Yahfliyan - Yerköy demiryolu iflletmeye aç›ld›.

22 Kas›m 1925 ‹stanbul Darülfünunu’na ‹nk›lap Tarihi Kürsüsü
ve bir ‹nk›lap Müzesi kurulmas› konusunda Ede-
biyat Fakültesi meclisinde karar al›nd›.

23 Kas›m 1925 fiuray-› Devlet (Dan›fltay) yeniden kuruldu.

25 Kas›m 1925 fiapka Kanunu ç›kt›.

30 Kas›m 1925 Tekke ve Zaviyeler ile türbelerin kapat›lmas›na
ve türbedarlar ile baz› ünvanlar›n men ve ilga-
s›na dair kanun yürülü¤e girdi.

8 Aral›k 1925 Maarif Vekaleti “Türk Birli¤ini Parçalamaya Ça-
l›flan Cereyanlar” üzerine bildiri yay›nlad›.

9 Aral›k 1925 T.B.M.M.’nde “Yerli Kumafltan Elbise Giyilme-
sine Dair Kanun” kabul edildi.

17 Ararl›k 1925 Türk - Sovyet tarafs›zl›k ve sald›rmazl›k antlafl-
mas› ve ba¤l› üç protokol Paris’te imzaland›.

26 Aral›k 1925 Milletleraras› saat ve takvimin kabulü hakk›nda
Kanun kabul edildi.

1926

30 Ocak 1926 Türkiye - fiili dostluk antlaflmas› imzaland›.

17 fiubat 1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

1 Mart 1926 Yeni “Türk Ceza Kanunu” kabul edildi.

3 Mart 1926 T.B.M.M.’de “Hakimler Kanunu” kabul edildi.

14 Mart 1926 Gazi Mustafa Kemal’in an›lar›, Ankara’da “Haki-
miyeti Milliye”, ‹stanbul’da “Milliyet” gazetesin-
de yay›mlanmaya baflland›.

17 Mart 1926 T.B.M.M.’de “Demir Sanayinin Tesisine Dair Ka-
nun” kabul edildi.

22 Mart 1926 “Memurin Kanunu” T.B.M.M.’nde kabul edildi.

24 Mart 1926 Türkiye’de petrol arama ve iflletilmesinin dev-
letçe yönetilmesini öngören kanun
T.B.M.M.’nde kabul edildi.

1 Nisan 1926 T.B.M.M.’nde “Zafer Bayram› Kanunu” ile 30
A¤ustos günü bayram olarak kabul edildi.

10 Nisan 1926 “‹ktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kulla-
n›lmas› Hakk›nda Kanun” T.B.M.M.’nde kabul
edildi.

22 Nisan 1926 “Borçlar Kanunu” T.B.M.M.’nde kabul edildi.

23 Nisan 1926 Samsun - Kavak Demiryolu iflletmeye aç›ld›.

7 May›s 1926 Gazi Mustafa Kemal yurt gezisine ç›kt›.

13 May›s 1926 T.B.M.M’nde “S›tma Mücadelesi Kanunu” kabul
edildi.
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22 May›s 1926 T.B.M.M.’nde “Emlak ve Eytam Bankas› Kanu-
nu” kabul edildi.

26 May›s 1926 “Mücadele-i Milliye’ye ‹fltirak Etmeyen Memu-
rin Hakk›nda Kanun” T.B.M.M.’nde kabul edildi.

28 May›s 1926 Ödemifl’te, ‹lk Kurflun An›t› aç›ld›.

31 May›s 1926 T.B.M.M.’nde “‹skan Kanunu” kabul edildi.

2 Haziran 1926 T.B.M.M.’nde Genel Nüfus Say›m› konulu ka-
nun kabul edildi.

1927

17 fiubat 1927 Amerika Birleflik Devletleri ile yeniden siyasal
iliflkilerin kurulmas› için notalar al›n›p verildi.

2 Mart 1927 “Takrir-i Sükun Kanunu”nun ikinci maddesini
de¤ifltiren ve konunu iki y›l daha uzatan kanun
T.B.M.M.’nde kabul edildi.

7 Mart 1927 ‹stiklal Mahkemeleri kald›r›ld›.

10 Nisan 1927 Yerköy-Kayseri Demiryolu iflletmeye aç›ld›.

12 May›s 1927 Mimarl›k ve Mühendislik Hakk›nda Kanun ka-
bul edildi.

25 May›s 1927 Türkiye-Meksika dostluk antlaflmas› imzaland›.

1 Haziran 1927 Devlet Demiryollar› ve Limanlar› ‹daresi kuruldu.

16 Haziran 1927 T.B.M.M.’nde Yedek Subaylarla ilgili kanun ka-
bul edildi.

18 Haziran 1927 T.B.M.M.’nde “Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-
nunu” kabul edildi.

20 Haziran 1927 T.B.M.M.’nden “Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile
Ali Mektepleri Tesisine ve Ziraat Tedrisat›n›n
Islah›na Dair kanun” kabul edildi.

21 Haziran 1927 T.B.M.M.’nde “Küçükleri Muz›r Neflriyattan Ko-
rumu Kanunu” kabul edildi.

27 Haziran 1927 T.B.M.M.’nde “Umumi Müfettifllikler Teflkiline
Dair Kanun” kabul edildi.

30 Haziran 1927 Gazi Mustafa Kemal, ‹smet ‹nönü, Kaz›m Özalp
askerlikten emekliye ayr›ld›lar.

3 Temmuz 1927 Ankara imar plan› ile ilgili üç yabanc› uzman ile
anlaflma yap›ld›. Heussler plan›na göre S›hhi-
ye’de çal›flmalar bafllad›.

12 Ekim 1927 Amerika Birleflik Devletleri’nin ‹lk Türkiye Büyü-
kelçisi Joseph C.Grev, Ankara’dan Gazi Mustafa
Kemal’e itimatnamesini sundu.

28 Ekim 1927 Türkiye’de birinci genel nüfus say›m› yap›ld›.

29 Ekim 1927 Etno¤rafya Müzesi önündeki atl› Atatürk Hey-
keli aç›ld›.

1 Kas›m 1927 T.B.M.M.’nin üçüncü dönemi aç›ld›. Gazi Musta-
fa Kemal ikinci kez Cumhurbaflkanl›¤›na seçildi.
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4 Kas›m 1927 Gazi Mustafa Kemal Ankara Etnografya Müzesi
önünde ve Yeniflehir’de dikilen heykellerinin
aç›l›fl›n› yapt›.

4 Kas›m 1927 Afgan Kral› Amanullah Han Ankara’da Gazi
Mustafa Kemal’i ziyaret etti.

6 Kas›m 1927 Bünyan Mensucat Fabrikas› aç›ld›.

24 Kas›m1927 Krippel’in Ulus Atatürk Heykeli aç›ld›.

25 Aral›k 1927 ‹lk kad›n avukat Süreyya A¤ao¤lu göreve bafllad›.

1928

8 Ocak 1928 Adliye Vekili Mahmut Esat (Bozkurt) Ankara Türk
Oca¤›’nda Latin Harfleri konusunda konufltu.

16 Ocak 1928 T.B.M.M’i, Ticaret ve Ziraat vekaletlerinin, ‹ktisat
vekaleti olarak birlefltirilmesini sa¤layan kanunu
kabul etti.

31 Ocak 1928 Türk Kültür Kurumu kuruldu.

31 Ocak 1928 Türk Maarif Cemiyeti (Türkiye E¤itim Derne¤i) ku-
ruldu.

3 fiubat 1928 Hutbe ‹stanbul’da Türkçe okunmaya baflland›.

10 Nisan 1928 Anayasa’n›n dinle ilgili maddeleri kald›r›ld›.

16 Nisan 1928 ‹lk Divan-› Ali Karar› al›nd›.

19 May›s 1928 T.B.M.M.’nde “Yüksek Mühendis Mektebi Kanu-
nu” kabul edildi.

20 May›s 1928 Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu’nda Türk Harfle-
ri hakk›ndaki nutkunu söyledi.

20 May›s 1928 Afgan Kral› Amanullah Han ile Kraliçe ‹stanbul’da
Gazi Mustafa Kemal taraf›ndan kabul edildi.

22 May›s 1928 Türkiye - Afganistan dostluk ve iflbirli¤i antlafl-
mas› yap›ld›.

23 May›s 1928 T.B.M.M.’nde “Damga Resmi Kanunu” kabul edildi.

24 May›s 1928 Latin as›ll› Türk rakamlar› kabul edildi.

24 May›s 1928 Ankara’da yap›lacak vekalet binalar› hakk›nda ka-
nun kabul edildi.

28 May›s 1928 Millet Mekteplerinin aç›lmas› kanunu kabul edildi.

28 May›s 1928 Türk Vatandafll›¤› Kanunu kabul edildi.

28 May›s 1928 1351 say›l› Ankara ‹mar Müdürlü¤ü Kurulmas›
Hakk›nda Kanun kabul edildi.

4 Haziran 1928 Gazi Mustafa Kemal ‹stanbul’a geldi.

13 Haziran 1928 Düyunu Umumiye (D›fl Genel Borçlar) hakk›nda
Paris’te, ilgililerle bir anlaflma yap›ld›.

8 A¤ustos 1928 ‹stanbul’da Taksim An›t› aç›ld›.

2 Eylül 1928 Kütahya - Tavflanl› Demiryolu iflletmeye aç›ld›.

1 Kas›m 1928 Yeni Türk Harfleri kabul edildi
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31 Aral›k 1928 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana Demiryollar›
ile Haydarpafla Liman›n›n sat›n al›nmas›na iliflkin
antlaflma T.B.M.M.’nde bir kanunla onayland›.

1929

1 Ocak 1929 Millet Mektepleri aç›ld›.

4 Ocak 1929 Türkiye-Uruguay dostluk antlaflmas› imzaland›.

4 Mart 1929 “Takrir-i Sükun Kanunu” kald›r›ld›.

9 Nisan 1929 T.B.M.M.’nde “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu-
nu” kabul edildi.

24 Nisan 1929 ‹cra ve ‹flas Kanunu kabul edildi.

13 May›s 1929 T.B.M.M.’nde “Ticaret Kanunu” kabul edildi.

16 May›s 1929 Ankara ‹mar Plan›n› seçecek jüri oluflturuldu.

27 May›s 1929 Alman mimar Prof. Herman Jansen Ankara ‹mar
Plan› Yar›flmas›n› kazand›.

1 Haziran 1929 Türk harfleri devlet ifllerinde zorunlu olarak kulla-
n›lmaya baflland›.

10 Haziran 1929 T.B.M.M.’nde “Yol ve Köprü Yap›m›na Dair Ka-
nun” kabul edildi.

5 A¤ustos 1929 Gazi Mustafa Kemal trenle Ankara’dan ‹stanbul’a
do¤ru yola ç›kt›.

30 A¤ustos 1929 Dumlup›nar’da Meçhul Asker An›t› aç›ld›.

1 Eylül 1929 Okullarda Arapça ve Farsça dersler kald›r›ld›.  .

9 Eylül 1929 Fevzi Pafla-Gölbafl› Demiryolu aç›ld›.

29 Kas›m 1929 Tekirda¤’da Atatürk An›t› aç›ld›.

1930

30 Ocak 1930 Milli ‹ktisat ve Tasarruf Cemiyeti (Ulusal Ekono-
mi ve Araflt›rma Kurumu) kuruldu.

1 fiubat 1930 Kayseri - fiark›flla Demiryolu iflletmeye aç›ld›.

1 fiubat 1930 T.B.M.M.‘nde “‹statistik Umum Müdürlü¤ünün
Vazife ve Selahiyetleri Hakk›nda Kanun” kabul
edildi.

20 fiubat 1930 Türk Paras›n›n K›ymetini Koruma Kanunu kabul
edildi.

3 Nisan 1930 Türk kad›n›na seçme ve seçilme hakk›n› da tan›-
yan “Belediye Kanunu” T.B.M.M.’nde kabul edildi.

24 Nisan 1930 T.B.M.M.’nde “Umumi H›fz›s›hha Kanunu” ka-
bul edildi.

29 Nisan 1930 ‹lk Türk Kad›n Yarg›çlar Asliye Mahkemesi üyeli-
¤ine atand›.

22 May›s 1930 T.B.M.M.’nde “Askeri Ceza Kanunu” kabul edildi.

9 Haziran 1930 T.B.M.M.’nde “Tütün ‹nhisar› Kanunu” kabul edildi.

11 Haziran 1930 T.B.M.M.’nde “Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kas› Kanunu” kabul edildi.
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18 Temmuz 1930 Ankara Etno¤rafya Müzesi halka aç›ld›.

12 A¤ustos 1930 Serbest Cumhuriyet F›rkas› kuruldu.

30 A¤ustos 1930 Ankara - Kayseri - Sivas Demiryolu iflletmeye
aç›ld›.

17 Eylül 1930 Türkiye - Lituanya Dostluk Antlaflmas› Mosko-
va’da imzaland›.

29 Eylül 1930 Adana’da “Ahali Cumhuriyet F›rkas›” kuruldu.

27 Ekim 1930 Yunan Baflbakan› Venizelos Ankara’da Atatürk’ü
ziyaret etti.

17 Kas›m 1930 Serbest Cumhuriyet F›rkas› kendini feshetti.

23 Aral›k 1930 Menemen’de Ö¤retmen yedeksubay Kubilay fle-
hit edildi.

1931

15 Mart 1931 Gölbafl› - Malatya Demiryolu iflletmeye aç›ld›.

23 Mart 1931 “Türkiye’de ‹lk Tahsillerini Mektepte Yapacak
Türk Vatandafl› Çocuklar›n Türk Mekteplerine Gir-
melerine Dair, 23 Eylül 1911 Tarihli Tedrisat-› ‹p-
tidaiye Kanunu’na Müzeyyel Kanun”
T.B.M.M.’nde kabul edildi.

26 Mart 1931 Ölçüler Kanunu kabul edildi.

12 Nisan 1931 Mustafa Kemal Pafla’n›n direktifiyle Türk Tarihi
Tetkik Cemiyeti kuruldu. (Türk Tarih Kurumu)

4 May›s 1931 Irak Kral› Emir Faysal Ankara’da Mustafa Kemal’i
ziyaret etti.

4 May›s 1931 T.B.M.M.’’nin VI. Dönem Fevkalade toplant›s›nda
Gazi Mustafa Kemal üçüncü kez Cumhurbaflkan-
l›¤›na seçildi.

1 Haziran 1931 Mudanya - Bursa demiryolu Hükümetçe sat›n
al›nd›.

25 Temmuz 1931 T.B.M.M.’nde “Matbuat Kanunu” kabul edildi.

3 Ekim 1931 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas› kuruldu.

29 Aral›k 1931 T.B.M.M.’nde “Gümrük ve ‹nhisarlar Vekaleti ‹h-
das›na dair Kanun” kabul edildi.

29 Aral›k 1931 T.B.M.M.’nde “Ziraat Vekaleti Teflkiline Dair Ka-
nun” kabul edildi.

1932

1932 Polis Teflkilat Kanunu kabul edildi.

15 Ocak 1932 Samsun’da Atatürk An›t› aç›ld›.

28 Ocak 1932 Balkan Konferans› ‹stanbul’da aç›ld›.

30 Ocak 1932 Gazi Mustafa Kemal ‹stanbul’a geldi.

1 fiubat 1932 Malatya - F›rat Demiryolu iflletmeye aç›ld›.

19 fiubat 1932 Halkevleri kuruldu.
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1 May›s 1932 Ankara’da Milli Sanayi Sergisi aç›ld›.

12 Haziran 1932 Gazi Mustafa Kemal, Hicaz Genel Valisi Emir Fay-
sal’› Ankara’da kabul etti.

2 Temmuz 1932 Ankara Halkevi’nde birinci Türk Tarih Konferans›
topland›.

12 Temmuz 1932Mustafa Kemal Pafla’n›n direktifiyle Türk Dili Tet-
kik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu)  kuruldu.

12 Temmuz 1932Yugoslavya Kral› Aleksandre Gazi Mustafa Ke-
mal’i ‹stanbul’da ziyaret etti.

18 Temmuz 1932Türkiye Milletler Cemiyeti’ne üye oldu.

23 Temmuz 1932Ankara kesin planlar› onaylanarak uygulamaya
konuldu.

27 Temmuz 1932 ‹zmir’de Gazi Mustafa Kemal’in heykeli aç›ld›.

27 Temmuz 1932‹mar Plan› Bakanlar Kurulu karar›yla onayland›.

23 Ekim 1932 Etibank hizmete girdi.

13 Kas›m 1932 Dr. Müfide Kaz›m ilk kad›n Hükümet Tabibi oldu.

12 Aral›k 1932 Adile Ayda ilk kad›n D›fliflleri memuru seçildi.

1933

15 Ocak 1933 Gazi Mustafa Kemal, Ankara’dan Eskiflehir’e yo-
la ç›kt›.

3 fiubat 1933 ‹stanbul - Ankara aras›nda ilk uçak seferi dene-
mesi yap›ld›.

7 fiubat 1933 ‹stanbul’da camilerde ezan ve kametin Türkçe
olarak okunmaya bafllanmas›.

15 Nisan 1933 Samsun - Çarflamba Demiryolu iflletmeye aç›ld›.

22 Nisan 1933 Türkiye Cumhuriyeti ile, Osmanl› Düyunu Umu-
miyesi hamilleri (alacakl›lar) aras›nda, Paris’te
borçlar›n saptanmas› ve ödeme flekli hakk›nda
anlaflma imzaland›.

31 May›s 1933 T.B.M.M.’nde “‹stanbul Darülfünunu’nun Ilgas›-
na ve Maarif Vekaletince Yeni Bir Üniversite Ku-
rulmas›na Dair Kanun” kabul edildi.

1 Haziran 1933 Belediyeler Bankas› Kurulufl Kanunu kabul edildi.

3 Haziran 1933 Sümerbank’›n kurulmas›n› öngören Kanun
T.B.M.M.’nde kabul edildi.

8 Haziran 1933 Halk Bankas›’n›n kurulmas›n› öngören Kanun
T.B.M.M.’nde kabul edildi.

10 Haziran 1933 “Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu”
T.B.M.M.’nde kabul edildi.

11 Haziran 1933 “Cumhuriyet ‹lan›n›n Onuncu Y›ldönümü Kut-
lama Kanunu” T.B.M.M.’nde kabul edildi.

11 Haziran 1933 T.B.M.M.’nde “Belediyeler Bankas› Kanunu” ka-
bul edildi.
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12 Haziran 1933 ‹zmir R›ht›m fiirketi’nin sat›n al›nmas› ile ilgili
Kanun T.B.M.M.’nde kabul edildi.

12 Haziran 1933 “Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Kanun-› Me-
deni’nin 452. Maddesine Göre Olan Tasarrufla-
r›n›n Mahfuz Hisseler Hakk›ndaki Hükümden
Müstesna Oldu¤una Dair Kanun” T.B.M.M.’nde
kabul edildi.

20 Haziran 1933 Milli E¤itim Bakanl›¤›, üniversitede bir ‹nk›lâp
Enstitüsü aç›lmas› hakk›nda karar ald›.

21 Haziran 1933 Belediye Yap› ve Yollar Kanunu kabul edildi.

27 Temmuz 1933Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe’de eski Af-
gan Kral› Amanullah’la görüfltü.

14 Eylül 1933 Ankara’da Türkiye - Yunanistan dostluk antlafl-
mas› imzaland›.

26 Eylül 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe’de Venize-
los’u kabul etti.

4 Ekim 1933 Türk ‹nk›lap Enstitüsü’nde ilk ‹nk›lap dersi Milli
E¤itim Bakan› Yusuf Hikmet (Bayur) taraf›ndan
verildi.

4 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe’de Yugoslavya
Kral› I. Aleksandr ile Kraliçeyi kabul etti.

4 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet’in onuncu y›l-
dönümü dolay›s›yla tarihi nutkunu söyledi.

26 Ekim 1933 Türk kad›nlar›na Köy ‹htiyar Heyetlerine seçme
ve seçilme hakk› tan›nd›.

26 Ekim 1933 T.B.M.M.’nde “Af Kanunu” kabul edildi.

29 Ekim 1933 Cumhuriyet’in Onuncu Y›l› kutland›.

30 Ekim 1933 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü aç›ld›.

4 Kas›m 1933 Mustafa Kemal Pafla’n›n Selanik’te do¤du¤u ev
müze haline getirildi.

18 Kas›m 1933 Yeni ‹stanbul Üniversitesi aç›ld›.

5 Aral›k 1933 Eskiflehir fieker Fabrikas› aç›ld›.

27 Aral›k 1933 T.B.M.M.’i fiehit Kubilay’›n annesine maafl ba¤la-
yan kanunu kabul etti.

1934

1934 Polis Vazife Selahiyet Kanunu kabul edildi.

1 fiubat 1934 Gazi Mustafa Kemal K›rflehir’e geldi.

9 fiubat 1934 Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ara-
s›nda Balkan Antant› imzaland›.

4 Mart 1934 ‹stanbul Üniversitesi’nde Türk ‹nk›lâp Tarihi
Enstitüsü ö¤retime bafllad›.

4 Mart 1934 Ankara Radyosu yay›na bafllad›.

6 Mart 1934 Eski Milli E¤itim Bakanlar›ndan Dr. Reflit Galip
öldü.
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4 Nisan 1934 Ankara’da Türkiye - Çin dostluk antlaflmas› im-
zaland›.

27 Nisan 1934 Menemen-Band›rma-Manisa Demiryolu sat›n
al›nd›.

3 May›s 1934 Kayseri uçak fabrikas›nda yap›lan ilk uçaklar-
dan biri Ankara’ya uçtu.

9 Haziran 1934 Belediyeler ‹stimlak Kanunu kabul edildi.

14 Haziran 1934 T.B.M.M.’nde “‹skan Kanunu” kabul edildi.

16 Haziran 1934 ‹ran fiehinflah› R›za Pehlevi Gazi Mustafa Ke-
mal’i Ankara’da ziyaret etti.

21 Haziran 1934 Soyad› Kanunu kabul edildi.

23 Haziran 1934 Hakimiyeti Milliye meydan›na yerlefltirilen Za-
fer abidesi’nin  yurtd›fl›ndan getirilen k›s›mlar›-
n›n gümrük resminden muaf oldu¤una dair ka-
nun kabul edildi.

2 Temmuz 1934 “Basma, Yaz› ve Resimleri Derleme Kanunu”
yürürlü¤e girdi.

13 A¤ustos 1934Bak›rköy bez fabrikas› aç›ld›.

18 A¤ustos 1934Dolmabahçe Saray›’nda ‹kinci Türk Dil Kurulta-
y› topland›.

30 Eylül 1934 Keçiborlu’da Kükürt, Isparta’da Gülya¤› Fabri-
kalar› aç›ld›.

3 Ekim 1934 ‹sveç Veliaht› Prens Gustav Adolf, Ankara’da
Gazi Mustafa Kemal taraf›ndan kabul edildi.

19 Ekim 1934 Turhal fieker Fabrikas› aç›ld›.

1 Kas›m 1934 Ankara K›z›lay’da Güven An›t› aç›ld›.

8 Kas›m 1934 Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› binas› aç›ld›.

20 Kas›m 1934 Konya Ere¤lisi Bez Fabrikas› aç›ld›.

22 Kas›m 1934 Ankara’da yapt›r›lan Emniyet Abidesi’nin hey-
kel ve parçalar›n›n gümrük resminden muaf ol-
du¤una dair kanun kabul edildi.

24 Kas›m 1934 Mustafa Kemal Pafla’ya ATATÜRK soyad› veril-
mesi hakk›ndaki kanun kabul edildi.

24 Kas›m 1934 Ayasofya Camisinin müze olmas›, Bakanlar Ku-
rulu Karar› ile kabul edildi.

26 Kas›m 1934 Efendi, Bey ve Pafla gibi lakap ve unvanlar›n
kald›r›ld›¤›na dair kanunun kabulü.

26 Kas›m 1934 ‹smet Pafla “‹nönü” soyad›n› ald›.

3 Aral›k 1934 Hangi dine mensup olursa olsun, din adamlar›-
n›n mabet ve ayinler d›fl›ndaki dini kisve tafl›ma-
lar›n›n yasaklanmas›na dair kanun kabul edildi.

5 Aral›k 1934 Türk kad›nlar›na milletvekili seçme ve seçilme
hakk›n›n verildi¤ine dair kanunun kabul edildi.
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1935

1 Ocak 1935 ‹stanbul Ruht›m fiirketi Devletçe sat›n al›nd›.

2 fiubat 1935 Ayasofya Müzesi halka aç›ld›.

18 fiubat 1935 “Baz› Kisvelerin Giyilemeyece¤ine Dair Kanu-
nun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname” ya-
y›nland›.

1 Mart 1935 Atatürk dördüncü kez Cumhurbaflkanl›¤›na seçildi.

1 Mart 1935 ‹lk kad›n milletvekillerinin kat›ld›¤› beflinci dö-
nem T.B.M.M. çal›flmalar›na bafllad›.

1 Mart 1935 Kayseri’de Atatürk Heykeli aç›ld›.

9 Nisan 1935 2/2295 say›l› kararname ile ordudaki rütbe adla-
r›n›n yeni karfl›l›klar› (bugünkü adlar›) saptand›.

18 Nisan 1935 ‹stanbul’da Milletleraras› Kad›nlar Kongresi top-
land›.

27 May›s 1935 T.B.M.M.’nde “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Hakk›nda Kanun” kabul edildi.

7 Haziran 1935 Belediyeler ‹mar Heyeti Kurulufl Kanunu kabul
edildi.

14 Haziran 1935 “Diyanet ‹flleri Reisli¤i Teflkilat ve Vazifelerine Da-
ir Kanun” T.B.M.M.’nde kabul edildi.

14 Haziran 1935 T.B.M.M.’nde “Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
Kurulmas› Hakk›nda Kanun” kabul edildi.

14 Haziran 1935 T.B.M.M.’nde “Etibank Kanunu” kabul edildi.

14 Haziran 1935 T.B.M.M.’nde “Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi Teflkili-
ne Dair Kanun” kabul edildi.

2 A¤ustos 1935 Atatürk Mimar Sinan’›n heykelini yap›lmas› için
emir verdi.

5 A¤ustos 1935 Fevzi Pafla - Ergani Demiryolu iflletmeye aç›ld›.

16 Eylül 1935 Kayseri bez fabrikas› aç›ld›.

13 Ekim 1935 Türkiye Mason Localar›, ‹çiflleri Bakanl›¤›nca ka-
pat›ld›.

29 Kas›m 1935 Paflabahçe fiifle ve Cam Fabrikas› aç›ld›.

1936

9 Ocak 1936 Dil ve Tarih - Co¤rafya Fakültesi Atatürk taraf›n-
dan aç›ld›.

20 Ocak 1936 Ankara’da toplanan Endüstri Kongresinde ‹kinci
Befl Y›ll›k Sanayi Plan›n›n esaslar› kabul edildi.

25 Ocak 1936 ‹stanbul’da Vapurculuk fiirketi ile yap›lan sözlefl-
me, bütün kabotaj›n Denizyollar› ‹daresine geç-
mesini sa¤lad›.

6 fiubat 1936 Beyaz Olimpiyatlarda ilk kez Türk Bayra¤› dal-
galand›.
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21 fiubat 1936 ‹zmir Havagaz› flirketi sat›n al›nd›.

24 Mart 1936 Afyon Zafer An›t› aç›ld›.

25 Mart 1936 Afyon - Karakuyu, Bozanönü - Isparta Demiryol-
lar› iflletmeye aç›ld›.

9 Nisan 1936 ‹stanbul Telefon fiirketi sat›n al›nd›.

6 May›s 1936 Ankara’da Devlet Konservatuar› kuruldu.

29 May›s 1936 Türk Bayra¤› Kanunu kabul edildi.

1 Haziran 1936 T.B.M.M.’nde “Bankalar Kanunu” kabul edildi.

8 Haziran 1936 Sosyal Haklar ve Sosyal Güvenlik aç›s›ndan ilk
önemli ad›m olan “‹fl Kanunu” kabul edildi

20 Temmuz 1936Montrö Bo¤azlar Antlaflmas› imzaland›.

11 A¤ustos 1936 Berlin Olimpiyatlar› ile Türkiye Cumhuriyeti ilk
alt›n madalyalar›n› kazand›.

24 A¤ustos 1936 Üçüncü Türk Dil Kurultay› Dolmabahçe Sara-
y›’nda topland›.

1 Eylül 1936 Atatürk, Devletçilik görüflünü aç›klad›.

4 Eylül 1936 Atatürk, çiftliklerini Devlete, bir k›s›m gayri men-
kullerini de Ankara Belediyesi’ne ba¤›fllad›.

4-6 Eylül 1936 ‹ngiltere Kral› VIII. Edward ‹stanbul’da Atatürk’ü
ziyaret etti.

1 Kas›m 1936 Atatürk Toprak Kanunu üzerindeki düflüncelerini
aç›klad›.

3 Kas›m 1936 Ankara’da Çubuk Baraj› aç›ld›.

6 Kas›m 1936 ‹zmit’de birinci Ka¤›t ve Karton Fabrikas› aç›ld›.

28 Kas›m 1936 Ere¤li Kömür fiirketi’nin Hükümetçe sat›n al›nma
sözleflmesi imzaland›.

10 Aral›k 1936 Zonguldak’ta Türk Antrasit Fabrikas› törenle aç›ld›.

1937

1 Ocak 1937 fiark Demiryollar› (Sirkeci - Edirne) sat›n al›nd›.

27 Ocak 1937 Cenevre’de Milletler Cemiyeti toplant›s›nda, Ha-
tay’›n ba¤›ms›zl›¤› kabul edildi.

4 fiubat 1937 ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi aç›ld›.

5 fiubat 1937 Alt› ok, Anayasa’ya girdi.

8 fiubat 1937 T.B.M.M.’nde “Orman Kanunu” kabul edildi.

13 fiubat 1937 Atatürk’ün Selanik’te do¤du¤u ev Selanik Belediye-
si’nce sat›n al›narak Atatürk’ün buyru¤una verildi.

28 fiubat 1937 Metoroloji Genel Müdürlü¤ü kuruldu.

3 Nisan 1937 Karabük Demir ve Çelik Fabrikas›n›n temel atma
töreni yap›ld›.

7 Nisan 1937 Türkiye - M›s›r dostluk, ikamet ve tabiiyet antlafl-
mas› yap›ld›.

23 Nisan 1937 ‹stanbul Yedek Subay Okulu’nda (Harbiye) Ata-
türk An›t› aç›ld›.
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4 Haziran 1937 T.B.M.M.’nde “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka-
s› Kanunu” kabul edildi.

9 Haziran 1937 T.B.M.M.’nde “Ankara’da Bir T›p Fakültesi Tesisi
Hakk›ndaki Kanun” kabul edildi.

11 Haziran 1937 Atatürk, Trabzon’dan, Hükümete “Bütün çiftlikle-
rini ve mallar›n› millete ba¤›fllad›¤›n›” bildirmesi.

14 Haziran 1937 Hatay’›n Ba¤›ms›zl›k Antlaflmas› Büyük Millet
Meclisi taraf›ndan onayland›.

15 Haziran 1937 ‹fl Kanunu yürürlü¤e girdi.

17 Haziran 1937 “Kad›köy Su fiirketi”nin sat›n al›nmas›na dair söz-
leflme imzaland›.

1 Temmuz 1937 Fevzi Pafla - Meydan›ekbez, Toprakkale - ‹skende-
run Demiryolu sat›n al›nd›.

8 Temmuz 1937 Türkiye, ‹ran, Irak ve Afganistan aras›nda Tah-
ran’da Sâ’dâbat Pakt› imzaland›.

9 Temmuz 1937 Motorlu Tayyarecilik Okulu aç›ld›.

20 Eylül 1937 ‹kinci Türk Tarih Kurultay› Dolmabahçe Sara-
y›’nda topland›.

20 Eylül 1937 Atatürk, Türkiye’nin ilk resim galerisini Dolma-
bahçe’de açt›.

9 Ekim 1937 Nazilli Basma Fabrikas› Atatürk taraf›ndan aç›ld›.

25 Ekim 1937 ‹nönü Baflbakanl›ktan çekildi. Celal Bayar Bafl-
bakanl›k görevini devrald›.

28-30 Ekim 1937 Atatürk Ankara’da son defa Cumhuriyet Bayra-
m› törenlerine kat›ld›.

29 Ekim 1937 Yeni Gar Binas› hizmete girdi.

27 Aral›k 1937 T.B.M.M.’nde “Denizbank Kanunu” kabul edildi.

1938

14 Ocak 1938 Türkiye-Irak-‹ran-Afganistan aras›nda aktedilen
“Sadabat Pakt›” T.B.M.M.’nde onayland›.

22 Ocak 1938 Atatürk ‹zmit üzerinden Derince’ye geçti.

24 Ocak 1938 ‹zmir Telefon ‹flletmesi Hükümetçe sat›n al›nd›.

1 fiubat 1938 Atatürk’ün haz›r bulundu¤u törenle Gemlik Su-
niipek Fabrikas› aç›ld›.

2 fiubat 1938 Bursa Merinos Fabrikas› Atatürk taraf›ndan
aç›ld›.

30 Mart 1938 Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i Atatürk’ün
hastal›¤› hakk›nda ilk resmi bildiriyi yay›nlad›.

11 Nisan 1938 Üsküdar ve Kad›köy Su fiirketi sat›n al›nd›.

19 May›s 1938 Atatürk son defa 19 May›s Gençlik ve Spor Bay-
ram› gösterilerini izledi ve Hatay sorunu ile il-
gili olarak -rahats›zl›¤›na ra¤men- Güney gezi-
sine ç›kt›.
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20-24 May›s 1938 Atatürk Hatay Sorunu nedeniyle Mersin dolay-
lar›na gitti.

21 May›s 1938 Atatürk Mersin’de askeri geçit törenini izledi.

23 May›s 1938 ‹stanbul Elektrik fiirketi sat›n al›nd›.

24 May›s 1938 Atatürk Adana’da askeri geçit törenini izledi.

1 Haziran 1938 Devletçe sat›n al›nan Savarona Yat› ‹stanbul’a
geldi.

16 Haziran 1938 Kad›n Havac›m›z Sabiha Gökçen tek bafl›na
uçakla Balkan turuna ç›kt›.

19 Haziran 1938 Romanya Kral› II. Carol, Atatürk’ü ‹stanbul’da
ziyaret etti.

20 Haziran 1938 T.B.M.M.’nde kabul edilen “Ulusal Bayram ve
Genel Tatiller Hakk›ndaki 2739 Say›l› Kanuna
Ek Kanun” ile 19 May›s günü “Gençlik ve Spor
Bayram›” kabul edildi.

24 Haziran 1938 T.B.M.M. “Toprak Mahsulleri Ofisi Kurulmas›
Hakk›nda Kanun”u kabul etti.

28 Haziran 1938 T.B.M.M. “Cemiyetler Kanunu”nu kabul etti.

3-4 Temmuz 1938Türkiye ve Fransa, Hatay’da eflit say›da asker
bulundurmalar› konusunda anlaflma yapt›.

24 A¤ustos 1938 Demiryolu Kemah’a ulaflt›.

2 Eylül 1938 Hatay Millet Meclisi aç›ld› ve Devlet Baflkanl›-
¤›’na Tayfur Sökmen seçildi.

5 Eylül 1938 Atatürk vasiyetnamesini yazd›rd›.

5 Eylül 1938 Atatürk’ün hastal›k durumu hakk›nda, günlük
resmi tebli¤lerin yay›m›na baflland›.

17 Ekim 1938 Atatürk, ilk defa komaya girdi.

28 Ekim 1938 Ankara Radyosu yay›na bafllad›.

29 Ekim 1938 Kuleli Askeri Lisesi ö¤rencileri, vapurla Dolma-
bahçe önünden geçerken hep bir a¤›zdan ‹stik-
lal Marfl›n› söyleyerek Atatürk’ü selamlad›lar.

1 Kas›m 1938 Baflbakan Celal Bayar, Atatürk ad›na T.B.M.M.
aç›fl konuflmas›n› yapt›.

8 Kas›m 1938 Atatürk’ün hastal›¤›n›n a¤›rlaflt›¤›n› bildiren ra-
porlar yeniden yay›mlanmaya baflland›.

10 Kas›m 1938 Atatürk maddi hayata gözlerini kapad›.

20 Kas›m 1938 Atatürk’ün naafl› Ankara’ya getirildi.

21 Kas›m 1938 Atatürk’ün naafl› törenle Etno¤rafya Müze-
si’nde haz›rlanan geçici mezara kondu.

10 Kas›m 1953 Atatürk’ün naafl› An›tkabir’deki ebedi istirahat-
gâh›na defnedildi.
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