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ÖNSÖZ

Kentlerin mekânsal gelişimini izlemeye yarayacak düzen-
li/düzgün arşivler yoktur ülkemizde. Cumhuriyet’in başkenti
Ankara’nın dahi 80 yıllık geçmişinde nasıl bir mekânsal geli-
şim ve dönüşüm geçirdiğini belgelemek zordur.

Bu çalışma ilk kez 1984 yılında yapıldı. O sırada Ankara
başkent olalı henüz 60 yıl dolmuştu. Ama, geçen 60 yıl içinde
sosyo-ekonomik ve siyasal olarak yaşanan değişimler ve dönü-
şümlerin mekâna nasıl yansıdığına değgin (dair) tutulmuş
toplu kayıt yoktu. Varolan kayıtlar dağınıktı.

Varolan kayıtları bir araya toplayarak hem o gün için, hem
de sonraki zaman dilimlerinde yapılacak değerlendirmelere
ışık tutacak bir belge oluşturmanın yararlı olacağı düşüncesiy-
le, başkentteki gecekondulaşmanın gelişim ve değişimini araş-
tırmaya giriştim.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir
ve Bölge Planlama Bölümü’ndeki öğrenciliğim sırasında bu
konuda benim ve sınıf arkadaşlarımın yapmış olduğu ödevler,
Prof.Dr. İlhan Tekeli, Prof.Dr. Sevgi Aktüre, Doç.Dr. Özcan
Altaban gibi meslekdaşlarımın bana açtıkları kişisel arşivleri,
Prof.Dr. İlhan Tekeli’nin, Ankara İmar Müdürlüğü’nün dağıt-
tığı arşivini bölüm arşivine getirerek yarattığı zengin kaynağa
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ve erişebildiğim diğer değerli akademik çalışmalar ve kaynak-
lara dayanarak “Ankara Kentinde Gecekondu Gelişimi: 1923-
1960” başlıklı çalışma ortaya çıktı. 1985 yılında Kent-Koop
çalışmayı bastı. O günün basım teknolojisi bağlamında çalış-
manın eki olan 43 harita ve grafik kitaptan ayrı bir dosya için-
de basıldı. 1986 yılında çalışma Sedat Simavi Sosyal Bilimler
Ödülü’nü aldı.

Aradan geçen süre içinde Ankara’nın mekânsal gelişimiyle
ilgili çeşitli dönemleri anlatan değerli akademik, biyografik ve
edebi çalışmalar basıldı. Dolayısıyla, çalışmamı yeniden ele
alarak gözden geçirmek, yeni kaynaklar katarak genişletmek
istedim.

Böylece elinizdeki kitap ortaya çıktı.
Bu kitabın basımında sayın Tanıl Bora’nın çok emeği geçti;

sabrına ve basımla ilgili yönlendirmelerine teşekkür ederim.

TANSI ŞENYAPILI
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BİRİNCİ BÖLÜM

1923-1930 YILLARI ARASINDA
KENT MEKÂNININ BİÇİMLENMESİ

Eski Kent Dokusu ve Özellikleri

1923’te Cumhuriyet ilan edildiğinde, Ankara kenti kale etekle-
rinden başlayıp batıda bugünkü Atatürk Bulvarı, güneyde ise
tren yoluna dek uzanarak yaklaşık 140 hektarlık bir yerleşme
alanını kapsıyordu. Kentin bu yıllarını 1926 tarihli, 1/4.000 öl-
çekli haritadan okumak olanaklıdır (Bkz. Şekil 1). Bu haritanın
1921 yılında kente gelen askeri haritacıların çizdiği haritaya
yapılan eklemelerle elde edildiği varsayılmaktadır. Şekil 1’e gö-
re kent, 978 m. yükseklikteki tepede yer alan kale ve ona biti-
şik 5 hektar kadar bir alana yayılmış olan Hisar Mahallesi’nde
odaklanarak tepenin batı ve güneyindeki yumuşak eğimler
üzerine yayılmıştı. Kalenin güneyine inen sırtın üzerinde Atpa-
zarı, Koyunpazarı, Samanpazarı gibi hayvan ve tarımsal ürün
pazarlarının yanısıra yerleşmenin eski mahalleleri yer alıyordu.
Batıda ise Kızılbey, Hatuniye, Hacı Doğan gibi mahalleler vardı.

Kalenin doğu ve güneydoğusundaki mahalleler yönetim açı-
sından Yukarıyüz’ü oluştururken, batıda kalan kesim Aşağıyüz
denilen yöreyi oluşturuyordu (S. Kandemir, 1932). Bu yörele-
rin alt bölümleri de karakol örgütlenmesine göre ayrılmıştı.
Yerleşmenin kuzeyi sert bir eğimle dar bir vadi oluşturarak
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Bentderesi’ne iniyordu. Bu sırtın üzerinde 19. yüzyılda deb-
bağların yer aldığı Tabakhane Mahallesi vardı.1 Kuzeye doğru
yeniden yükselen arazi üzerinde Hacı Bayram ve İsmet Paşa
mahalleleri yer alıyordu. Kalenin doğusu ise oldukça dik bir
eğimle Hatip Çayı’na iniyordu.

Şekil 1’de izlenen büyük mezarlıkların, yerleşik alanın dı-
şında yer aldığı düşünülürse, kentin 19. yüzyılda kapladığı
alanın sınırlarının bu mezarlıklar olduğu söylenebilir.2 Mezar-
lıkların çevresi de, izlendiği gibi ekili alanlar ile çevrilidir. Bu
sınırlar içine, tepenin konturlarına göre biçimlenmiş ve niteli-
ğini, organik enerjiye dayanan bir dolaşım sisteminin tanımla-
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fiekil 1. Ankara, 1926.

1 19. yüzyılda Ankara kentinin mekânsal yapısını ekonomik yapıya bağlayarak
açıklayan bir yaklaşım için Bkz. S. Aktüre, 1978.

2 19. yüzyılda Ankara kentinin bilinen haritası 1938 yılında General von Molt-
ke’nin kurmaylarından Binbaşı von Vincke tarafından yapılmıştır (Bkz. Ek 1).
1914 tarihli Karl Baedeker haritası ise (Bkz. Şekil 3) von Vincke haritasından
basitleştirilerek yapılmıştır.



dığı, karmaşık ve dolambaçlı bir yol ağı yerleşmişti. Bu yol ağı
1926 tarihli haritada izlenmektedir (Bkz. Şekil 1).

Ortalama 2,5-3 hektarlık alan kaplayan mahalleler bu sokak
dokusu üzerinde yoğun (200-250 kişi/ha.) bir konut dokusu
oluşturuyordu. Mahallelerin odaklandıkları noktalar, sokakla-
rın birleştiği uçlarda oluşan ufak meydancıklar ve buralarda
yer alan camiler ve çeşmelerdi. Su kıt olduğu için çeşmelerin
dağılımı harita üzerinde belirtilecek kadar önem taşıyordu. Şe-
kil 1’de konut dokusunun sık sık üç yolun birleşmesinden
oluşan üç köşeli meydancıklarla kesildiği görülüyor. Yol doku-
su ve meydancıkların bazıları Şekil 1’de izleniyor.

Bir Tipik Mahalle

1920’lerin başında bu doku içinde tipik bir mahalleyi (kalenin
güneyinde Hamam Arkası Meydanı-bugünkü Hamamönü-ya-
nında yer alan Tacettin Mahallesi) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
anlatıyor (Y.K. Karaosmanoğlu, 1935). 1923 yılında Ankara’ya
gelen Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay ile birlikte Hamam Arka-
sı Mahallesi’nde üç katlı, eski hımış bir konutu kiralamıştır. Ka-
raosmanoğlu’nun Ankara isimli romanında anlattığı Tacettin
Mahallesi, kuşkusuz yazarın bu yıllardaki gözlemlerine dayanı-
yor. Yazara göre, Tacettin Mahallesi Eski Kentin tipik yapısı olan
kiremit damlı, tahta kepenkli, iç avlulu, kerpiç, tek ve iki katlı
konutlardan oluşuyordu. Böyle bir konutu, sahipleri ile paylaşan
roman kahramanı İstanbullu hanım, avludaki pis kokulu tuvalet
ve açıktaki bir oluktan akan bulaşık sularından yakınır. Mahalle-
nin çamurlu, su birikintileri ile dolu, döşemesiz sokaklarından
gündüz serbest bırakılan ve kentin çevresinde otlayan hayvanlar
akşamları döner ve konutların altındaki ahırlara kapatılır.

Ulaşım Arteri Özellikleri ve Demiryolu

Kent içinde en önemli ulaşım arteri eski merkez bedesten
ile batıda perakende ticarette yoğunlaşan Karaoğlan Çarşısı ve
güneyde toptan ticarette yoğunlaşan Atpazarı-Samanpazarı-
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Koyunpazarı çarşılarını birleştiren bağlantı idi (Bkz. Şekil 1).
1915 yılında çıkan büyük yangın bugünkü Işıklar Caddesi ile
Çıkrıkçılar Yokuşu arasını ve Saraçlar Çarşısı’nı da yakarak
güneye değin genişlemişti. Bu yangında bedesten ile kalenin
batı eteklerinde yer alan Ermeni ve Rum mahalleleri de yan-
mıştır. Bu büyük yangın yeri Şekil 1’de kalenin batısında ‘ha-
rik alanı’ olarak işaretlenmiştir. Yangın söndürme işlevinden
sorumlu olan tulumbacı örgütü, sık ve kerpiç konut dokusun-
da çıkan yangınları zaten kısıtlı olan su arzı ile denetleyemedi-
ğinden bu yangınlar yerleşmeye büyük zarar veriyordu. 1915
yangınından sonra bedesten önemini yitirince, kendi içinde,
ticaretin türü ve yöneldiği müşteri açısından farklılaşan iki
çarşı, yangın yerinin güneyinden geçen bugünkü Anafartalar
ekseni üzerinden birleşme eğilimi gösterdi.

19. yüzyılın ikinci yarısında mekânsal yapının gelişmesini
ve bu gelişmenin yönünü etkileyen en önemli öge 1889’da
kente ulaşan İstanbul-Bağdat demiryolu olmuştur. Eski Kentin
batısında bir istasyon ile ana girişini yapan demiryolu yerleş-
meye güneyde değerek geçiyordu. Bu durum kentin batıya ve
güneye sarkmasına neden olmuş, konutlarla birlikte özellikle
Karaoğlan-Balıkpazarı çarşıları batıya, bugünkü Ulus Meyda-
nı’na yönelmişti. Ulus Meydanı ile istasyon arası bataklık ol-
duğu için kent daha batıya inememiş, istasyondan gelen yol
bu noktada kente bağlanmıştı. Bu yol, Falih Rıfkı Atay’a göre
‘...iki taraflı bir bataklıktan, ağaçsız bir mezarlıktan geçerek ken-
te gelen dar ve tozlu bir patika’ idi (F.R. Atay, 1980).

Bu yolun güneyinde kalan alan, İncesu’nun taşkın alanı ol-
duğundan yazın bataklık kışın da toz içinde kalırdı. Halkın,
Kanlıgöl adını verdiği ve bugün Gençlik Parkı olarak bilinen
bu alanda yabani ördek bile avlandığı, avcıların silah seslerinin
kentten duyulduğu söylenirdi (H.V. Velidedeoğlu, 1983). Bura-
sı kent için sıtma kaynağı idi. Nitekim 1919’da daha sonra sö-
zü edilecek olan Taş mektebe öğrenci olarak gelen Hıfzı Veldet
Velidedeoğlu ve Halide Edip Adıvar, birçok Ankaralı gibi sıtma
kapmışlardı. Ankara Palas ve İkinci Meclis binalarının olduğu
yerler boş alanlardı. Burada, kâgir, ufak bir silah deposu vardı.
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O dönemde Taşhan Meydanı adı verilen Ulus Meydanı top-
rak bir meydancıktı. Eski dönemlerde burada infazlar gerçek-
leştirilirdi. Bugünkü Sümerbank binasının yerinde, 19. yüzyı-
lın ilk yarısında yapılmış olan Taşhan ortasında avlu olan 45-
50 m. uzunluğunda iki katlı bir bina idi. Ortasındaki fıskiyeli
havuzda hayvanlar sulanırdı. Üst katta ise konuk odaları var-
dı. Taşhan’ın önünde Meşrutiyet Oteli, karşısında bugün anı-
tın durduğu yerde, ‘darülmuallimin’ (öğretmen okulu) binası
vardı. Binanın önü ‘viranelikti’, içinde bir han harabesinin yı-
kık duvarları kalmıştı. Ulus iş hanının olduğu yerde ise bir
nalbant dükkânı ile bir de arabacı dükkânı vardı. Karşıda ise
Millet Bahçesi yer alıyordu. Ziraat okulu bu bahçeye on kadar
akasya dikmişti. Ortada küçük bir havuz ve bir de ahşap tiyat-
ro binası vardı (Ş. Erdoğdu, 1965). İstasyondan gelen yolun
Taşhan’a vardığı yerde, Millet Bahçesi’nin karşısında ise İttihat
ve Terakki Cemiyeti’nin yaptırdığı inşaaatı tamamlanmamış
bir bina bulunuyordu.

1920 Sonrası ve Merkez

Şekil 1 üzerinde Eski Kentin, bugünkü Atatürk Bulvarı’nın
geçtiği izin güneyine taştığı, özellikle Kızılbey Mahallesi ve
mahallenin merkezi olan Kızılbey mescidi ve türbenin bugün-
kü bulvarın batısında kaldığı izleniyor. Bu yıllarda istasyon-
kent arası en önemli bağlantının, güneyde demiryolu yakının-
dan geçerek toptancı pazarı Samanpazarı-Koyunpazarı ile is-
tasyonu bağlayan İstasyon Caddesi olduğu varsayılabilir. Bu
yol tarımsal ürünlerin kent pazarlarına getirilmesi için de kul-
lanılıyordu. 1926 tarihli haritada İstasyon Caddesi’nden ayrı-
lan İstanbul-İzmit yolundan Kızılbey Mahallesi’ne bir giriş gö-
rünmekte, Taşhan Meydanı’ndan da aynı mahalleye bir giriş
izlenmektedir. Ancak bu girişler mahalle dokusu içinde kay-
bolmakta, açık bir birleşme göstermemektedirler. 1926 tarihli
haritada izlendiği gibi, daha sonraları 1925’te açılan bulvar,
Kızılbey Mahallesi’nin ortasından geçmiş ve mahallenin ağırlık
merkezi olan türbe ve mescidi yerleşmeden ayırmıştı.
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Kentin güney kesiminin merkezi Atpazarı ve Samanpazarı-
Koyunpazarı idi. Koyunpazarı’nın Ankara’nın ticaret merkezi
olduğu, buradan Atpazarı düzlüğüne dek uzanan yokuşta sağlı
sollu 20-25 kadar han olduğu ve köylerden alışveriş için gelen-
lerin bu hanlarda kaldığı iletilir (Ş. Erdoğdu, 1999). Atpazarı
düzlüğünde nalbantlar toplanmıştı, güneydeki Samanpazarı,
Koyunpazarı ve kağnıpazarında ise saman, tahıl, hayvan ve
odun ticareti yapılırdı. Çevre köylerden buğday ve arpa getiri-
lip buradaki tüccarlara satılır, buradan at arabaları ile istasyona
taşınırdı. Gene burada köylülere kredi ile satış yapan dükkân-
lar vardı. Arada, her türlü mal satan aktarlar da yer alıyordu.

Gene bu alanda bezzaz, urgancı, semerci, kaba tuzcu, nal-
bant, testici, nalbur, keçeci, tiftikçi, palacı, çuhacı ve yemenici
esnafı vardı. Kalenin güney kesiminde, Tahtakale’de ise Aşağı-
yüz’ün çerçi, bezzaz ve kavafları ile birlikte meyhane ve kah-
veler yer almıştı. Çıkrıkçılar Yokuşu’nda ise çeyiz sandığı ya-
pımcıları, tabutçu ve düvenciler vardı. Kuzeyde Hacı Bayram
Mahallesi’ne ise sofçular yerleşmişti (Ş. Erdoğdu, 1965). Bu
kesim tarımsal bir alanın ürününü toplayıp karşılığında top-
tan ve perakende ticaret ile tarım araç ve gereçleri hizmeti su-
nan tipik, farklılaşmamış bir sanayi öncesi çarşısıdır.

Daha çok zenginlerin alışveriş yaptığı Karaoğlan-Balıkpazarı
çarşısı ise bugünkü Anafartalar çarşısı ile belediye binasının
olduğu kesimi kapsıyordu. Bu çarşılar daha çok perakende tü-
ketim mallarında özelleşmişti. Örneğin, genelde Ermeni esna-
fın işlettiği kuyumcu dükkânları bu kesimdeydi. Ancak, Falih
Rıfkı Atay, ‘Çarşı o kadar iptidai idi ki, küçük bir masanın üstü-
nü aynı çeşit bardak ve tabakla donatmazdık’ diyor (F.R. Atay,
1980). Aynı yargıyı başka kaynaklar da paylaşıyor.

Bu kesimin güneyinde, Ulucanlar’da semtlere göre farklılaş-
mış kahveler vardı. Daha güneyde, Hamamönü-Cebeci arasın-
da Hamit tarlası adı verilen ve bayram yeri olarak kullanılan
büyük bir açıklık vardı. Daha batıda Erzurum Kapı, Tacettin
Mahallesi ile Hacettepe arasında tarikat erbabı otururdu. Mu-
kaddem Mahallesi yakınında Namazgâh ise en önemli dinsel
toplantı yeriydi. Toplu cuma namazları burada kılınırdı. Karşı-
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sı ise mezarlıktı. İtfaiye Meydanı, o günkü adı ile Hergele
Meydanı büyük bir düzlüktü. Sabahları büyükbaş hayvanlar
burada toplanıp dağılırdı, eskiden deve kervanları da buradaki
düzlükte konaklardı (Ş. Erdoğdu, 1965). Bugünkü Türk Hava
Kurumu, Radyo Evi, Olgunlaşma Enstitülerini içine alan saha
mezarlıktı. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi’nin olduğu alan da
Hıristiyan mezarlığı idi (Ş. Erdoğdu, 1999).

Konut Dokusu

Konut dokusu, genelde tek ve iki katlı kerpiç konutlardan
oluşuyordu. Bu konutlar, konturlara göre biçimlenmiş dar yol
ağının çevresinde sıkışık bir biçimde yerleşmişti. Daha önce
sözü edilen meydancıklar, yalnızca, birleşen sokak genişlikle-
rinin oluşturduğu aralıklardı. Konut çıkmaları yolların üst ke-
sitlerini daha da daraltıyor, konut dokusunu, görüntüsel ola-
rak kesintisizleştiriyordu. Bu doku içinde bazı yerli zengin
tüccarlar ile genelde Hıristiyan tüccarların büyük konakları
vardı. Demiryolunun gelişinden sonra bu konaklar daha çok
batı yüzde görülüyor.

Değişik bir konut dokusu, 1926 haritasında doğudaki Boş-
nak Mahallesi’nde izleniyor. Bugün Sakarya Mahallesi adını ta-
şıyan bu yörede, 1896’da Sultan Hamit miri arazinin bir kısmı-
nı 60 kadar arsaya ayırarak Boşnak göçmenlere vermiş ve on-
lar da bu alana tek katlı, çift eğimli, kiremit damlı konutlar ya-
parak yerleşmişlerdir (A. Düren, 1972, ileten E. Acar, 1975).

Kentin altyapısı tam kurulmamıştı. Elektrik saat 22’de sö-
nüyordu (N. Uzgören, 1983). Konutlarda su yoktu. Su mahal-
le çeşmelerinden elde ediliyordu. Aynı biçimde, pis su akıtma
şebekesi de yoktu. Bu nedenle konutlarda yemek pişirme, ha-
zırlama ve su ile yapılan temizlik işleri iç avlularda sürdürülü-
yor, pis sular akıtılamadığı için avluda ve bu suların taştığı so-
kaklarda çevre kirlenmesine yol açılıyordu. Bu avlularda fos-
septik çukurlarına bağlı tuvaletler ve hayvanların barındığı
ahırlar da vardı.
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Farklılaşmamış Tarım Ekonomisi

Çarşılarda olduğu gibi, konut dokusu da farklılaşmamış bir
tarımsal ekonomiyi mekâna yansıtır. Kente giren gelirin belli
tüccarların ellerinde toplandığı açıktır. Bu artı gelir, konak tü-
rü yaşantıya yansırken, geçim düzeyi çevresinde bir standart
tutturabilen kent halkı kerpiç dokuda yaşamını sürdürüyordu.
Kuşkusuz, yaygın, çeşitlenmiş ve hatta mekânda, sürdürdüğü
ticaret biçimi ve yöneldiği müşterinin alış gücü açısından fark-
lılaşmış kent çarşılarının varlığı bu konut dokusuna yansıyan
ekonominin ürünü değildir. Daha çok çevreden, Ankara ova-
sından toplanan ürünün toplama ve dağıtımından doğan ve
belirli yerli-Hıristiyan ama daha çok Hıristiyan tüccarların
elinde toplanan bir artı gelirin anlatımıdır.

Bu nedenle kentte tarım ile uğraşan nüfusun yanısıra bir de
esnaf-tüccar nüfus daima varolagelmiştir. Ankara kentini, tek
boyutlu ekonomilerin biçimlendirdiği diğer Anadolu kasabala-
rından ayıran özellik; kentin onlara oranla daha yaygın konut
dokusunu ve çarşılarını açıklayan, aileleri geçim düzeyi altına
inmekten kurtaran, ticaret gelirinin belli ellerde toplanması-
nın yanısıra konutlarda da farklı sektör gelirlerinin birleşebil-
mesi idi. Ancak 19. yüzyılda tarım ve ticaret gelirleri nüfus ile
belirli bir dengeyle ulaşmıştı. Kentin bu yüzyıl içinde nüfus ve
gelir açısından fazla bir büyüme göstermemesi bu dengeyi ser-
gilemektedir (Bkz. Tablo 1).

1920 öncesi kent ekonomisi tarım ürünleri ve ticaretine da-
yanıyordu. İmalat sektörü ise gıda maddeleri ve inşaat sektör-
lerinde çoğu da aile işletmesi olan ufak işyerlerinden oluşu-
yordu. Demiryoluna ilişkin bir-iki tamir atölyesi de vardı. Sa-
vaşın Orta Anadolu’ya kayması ile birlikte başlangıçta İstan-
bul’dan Eskişehir’e gelen silah tamir atölyesi Ankara’ya taşın-
dı. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise kentin ekonomisine devlet
eli ile gelişen bir silah sanayii eklendi.
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Toplumsal Yaşam

Dönemin sosyal yaşamı ise romanlar ve anılardan izlenebili-
yor. Yerli halk kente yeni gelen grupları ve getirdikleri yeni ya-
şam biçimini yadırgıyordu. Falih Rıfkı Atay, yerli halkın kendi-
lerine ‘yaban’ dediğini ve arsa almak üzere pazarlık yapmaya
kalktığı bir köylünün dilini hiç anlamadığını iletiyor (F.R. Atay,
1980). Yine Atay’a göre ‘yerli halk devletin kalkıp gitmeyişinden
memnun değildir’ (F.R. Atay, 1980). Atay bu davranışı yabancıla-
rın gelişinin yaşamı pahalılaştıracağı kaygısına bağlıyor. Benzer
bir tepkiyi Yakup Kadri Karaosmanoğlu iletiyor (Y.K. Karaos-
manoğlu, 1935). Ankara romanında, Tacettin Mahallesi halkı
İstanbullu çiftin yaşantısından tedirgin olur ve konut sahibi on-
ları konuttan çıkartmak için bir atılımda bulunur. Sosyal ya-
şamdaki bu ikilem mekânsal yapıya da yansımıştır. İleride de
değinileceği gibi, kente yeni gelen gruplar eski dokuya girmek
ve eklenmek yerine kendilerine yeni bir yerleşme kurmuşlardır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında aileler içe dönük yaşam sürer-
ler, ev ya da kır gezmelerine gidilirdi. 1930’lu yıllara doğru
kentte özellikle erkeklerin gittiği lokantalar, kahveler açıldı.
Ankara Palas genelde üst kademe bürokratların buluşma yeri,
o yıllarda üst kademe sosyal gruplar için kentin en önemli eğ-
lencesini oluşturan baloların mekânı idi. Taşhan en önemli
konaklama noktasını oluşturuyordu. Bunlara ek olarak Ana-
fartalar Caddesi üzerinde Kuyulu Kahve, Merkez Kıraathanesi,
Zeybekler Barı, bir muhallebici ve Fresko’nun Barı açılmıştı.
Taşhan’da da bir pastahane vardı. Dışkapı yönünde Çankırı
Caddesi üzerinde Merkez Lokantası, meclis binasının yanında
Kemal’in Lokantası, meclis binasının karşısında Millet Bahçe-
si, arka sokakta Çiçek Bahçesi vardı. Kentte kadın nüfusunun
gidebileceği çarşılar, sinemalar daha sonraları açıldı.

Kent Çevresi

Kent çevresi üç akarsuyun oluşturduğu ovalar, vadiler ile tepe
ve ufak derelerden oluşan bir topoğrafya gösteriyor. Kent deği-
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şik yükseklikleri olan arızalı bir yapı üzerindedir. En alçak kot
istasyon civarında 850 m. dolayındayken, Çankaya, Dikmen,
Keçiören, Etlik tepeleri 1.100 m.’yi aşan kotlardadır. Ayrıca,
Hıdırlık, Aktaş ve Kale tepesi gibi tek tek ufak ve yüksek tepe-
ler de vardır. Kentin çevresini oluşturan üç ana vadi, Kayaş,
İncesu ve Çubuk’un içinden akan Hatip, İncesu ve Çubuk
çayları Akköprü civarında birleşerek Ankara Çayı’nı oluşturu-
yorlar. 1222 yılında yapılmış olan Akköprü kent açısından
önemli bir noktadır. Kenti İstanbul-İzmit doğrultusuna bağla-
yan karayolu bu köprüden geçtiği için hacca ve askere giden
gruplar bu köprüden uğurlanıyor ve karşılanıyordu.

Bostanlar ve Bağ Dokusu

Bu az engebeli arazi üzerinde kentin en yakın çevresinde
bostanlar vardı. Bunlar, batıda Bentderesi’nin geçtiği sulak
alandaki Soğukkuyu ve Kazıkiçi bostanları yöresinde, bir bö-
lümü ise Cebeci’den Kayaş’a giden Hatip Çayı vadisinde top-
lanmıştı. Bostanlar, çayların suyu ile sulanırdı. Çaylarda ayrıca
hayvanlar da sulanır, kadınlar çamaşır yıkardı. Kentin çevre-
sindeki ikinci halkada ise, iki büyük bağ yöresi vardı. Anka-
ra’nın tarihine ilişkin yazılı kaynakların çoğu bu bağlardan ve
bağ konutlarından söz ediyor.

1900 yılına ait Ankara Vilayet salnamesi 20. yüzyılın başla-
rında Ankara çevresinde 10.000 kadar bağ konutu olduğunu
bildiriyor. Kentin doğu ve batısı İncesu ve Hatip çaylarının
taşkın alanını oluşturduğundan buralarda zaten bağ dokusu
yoktur. 1920’lerde çevredeki bağ konutlarının 2.000 dolayında
olduğu ileri sürülebilir. Yenişehir düzlüğünden sonra güneyde
su basman alanından kurtulan Dikmen, Kavaklıdere, Esat te-
pelerine doğru bağların başladığı izlenir. Kuzeyde de bağlar,
Çubuk ve Ankara çaylarının su basman alanının hemen etek-
lerinde, Keçiören, Etlik, Kalaba tepelerinde yoğunlaşmıştır.
Ankara çevresindeki bu bağ dokusu iki ayrı bölümde toplana-
bilir (Ş. Erdoğdu, 1965):
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Çankaya Kesimi Keçiören Kesimi
- Dikmen Keçiören Bölümü
- Küçük Ayrancı - Çoraklık
- Büyük Ayrancı - Kızlarpınarı
- Büyük Esat - Cevizlikır
- Frenközü - Aktepe
- Kavaklıdere - Kubbeli
- Balgat - Hacıkadın
- Öveç yatağı - Toklu
- Çengi kayası - Mecidiye
- Davulcu tepesi - Danişment
- Samanlık - Güllükaya
- Balkeriz - Deliktaş
- Tuzluçayır Etlik Bölümü

- Ayvalı
- Kurtini
- Eğlence
- İncirlik

Bir ya da iki dönüm bağ, meyve ağaçları ve bostanlardan olu-
şan bu ufak çiftliklerde kümes ve küçükbaş hayvan da besleni-
yordu. Bu çiftlikler aileler için kuşkusuz önemli bir ekonomik
kaynak oluşturuyordu. 1861 yılında Ankara’ya gelen Georges
Perrot’a göre Müslüman, Hıristiyan tüm Ankaralıların kent dı-
şındaki tepelerden birinde ‘bağ’ dedikleri konutları vardı (G.
Perrot, 1864, ileten Yurt Ansiklopedisi, 1982).

Zengin Rumların doğu kesiminde villaları vardı. Bu tepeler-
de su oldukça kıt olduğu için villalara su taşınıyordu. Perrot,
kendisinin Büyük Esat taraflarındaki bağları beğendiğini belir-
terek, bu kesimde küçük boğazların dibinde kavak ve söğüt
ağaçlarının yağmur sonrası oluşan küçük derelerin yerini gös-
terdiğine değiniyor ve Avrupalı zengin tüccarların burada yer-
leştiğini ekliyor. Bağda kalma süresi üç aydı. Nisan sonu ya da
mayıs başında gidilip hava çok sıcak olduğu ve bu bağlarda da
fazla sayıda ağaç olmadığı için haziran ortasında dönülüyor,
eylül ortasında yeniden bağa çıkılıp ekim ortasına dek kalını-
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yordu (G. Perrot, 1864, ileten Yurt Ansiklopedisi, 1982). Bu
bağlara ulaşım hayvan sırtında ve hayvanların çektiği arabalar
ile yapılıyordu. Yollar ise bu tür bir akımın arazinin konturları
ve ekili alanların mülkiyet sınırlarına göre dolaşarak açtığı iz-
lerden oluşuyordu.

Vehbi Koç da anılarında 1920’lerde ‘Zengin, fakir her ailenin
bağa çıktığını’ iletiyor (V. Koç, 1973). Falih Rıfkı Atay ‘Ahali-
nin yemiş ve gölge için bağlarda ağaç diktiğini’ anlatıyor (F.R.
Atay, 1980). Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun kahramanları
Etlik’te böyle bir bağı ziyaret ediyorlar (Y.K. Karaosmanoğlu,
1935). Bu bağ, yeni hükümetin milletvekillerinden birine ait-
tir. Tacettin Mahallesi’nden bağa yaylı bir araba ile kır yolları,
dereler ve tepelerden geçerek varılıyor. Milletvekili, yolların
çok kötü olmasına karşın bağın temiz havası ve suyu için ora-
da oturduklarını söylüyor (Y.K. Karaosmanoğlu, 1935).

Dikmen köyü tarafında, Çaldağ’ın kuzey yamaçlarında yer
alan bağlarda Rumlar yaşıyordu. Bu kesimde Büyük ve Küçük
Ayrancı’da, Yukarı ve Aşağı Öveçler’de, Çal ve Çataklı bağla-
rında güzel köşk ve bahçeler vardı. Çankaya kesiminde ise
Türkler oturuyordu. Kuzeyde Bağlum Dağı güney yamaçların-
da, Çubuk Çayı kenarındaki Keçiören ve Etlik bağlarında Hı-
ristiyanlar çoğunlukta idi. Doğuda Kayaş Vadisi üzerinde yer
alan Mamak birkaç konutlu bir köy idi. Aynı vadi içinde,
kentten 10 km. kadar uzakta yer alan Kayaş da, bağlar ve bah-
çeler arasında tarımsal bir yerleşme idi.

Yenişehir Bataklığı

İncesu Deresi’nin taşkın alanı içinde kalan bugünkü Yenişe-
hir bataklıktı ve Çankaya bağlarına değin boş bir alandı. Sıhhi-
ye tarafı ise çukur bir ova bölümü ile hafif eğimli yamaçlardan
oluşuyordu. Bu alan kısmen tarla ve otlak olarak kullanılıyor-
du. Şeref Erdoğdu, bu alanda yalnızca bugünkü Genel Kur-
may Başkanlığı binasının olduğu yerde reji memurlarından Sa-
lomon Efendi’nin ahşap bir konutu ve önünde de cılız bir ağa-
cı olduğunu bildiriyor (Ş. Erdoğdu, 1965). Nitekim Atatürk
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27 Aralık 1919’da kente geldiğinde Dikmen’de Kızılyokuş’tan
inen kortej bu konutun önünde durmuş, Atatürk otomobilin-
den inmiş ve seymenler burada bir dana kurban etmişlerdir (Ş.
Erdoğdu, 1965). Bugün Genel Kurmay binasının önündeki re-
füjdeki anıtta Atatürk’ün bu noktada Ankaralılar tarafından
karşılandığı yazılıdır.

Bu çevre içinde Atatürk’ün Çankaya’da yer seçmesi kuşku-
suz kente yeni bir yönelim ekseni vermiştir. 1919’da, yanında
bir heyetle Ankara’ya gelen Atatürk, Keçiören yolu üzerinde
bir tepede İttihatçılar zamanında 1908’de ziraat okulu olarak
yaptırılan iki katlı taş binaya yerleşmişti. Binanın yanında bir
numune çiftliği ve yapıları vardı ki, heyet üyelerinin bir bölü-
mü, örneğin Halide Edip Hanım burada kalıyordu ancak çoğu
kez yemekler karargâh olarak kullanılan ana binada yeniyor-
du. Yunus Nadi anılarında bu binayı anlatıyor (Y. Nadi, 1955).
Binanın iki katının da ortasında birer koridor ve çevresinde
odalar vardı. Girişteki odalardan birisi kalem, diğeri şifre oda-
sı, bir diğeri de telgrafhane olarak kullanılıyordu. Üst katta ise
yatak odaları vardı. Atatürk ile birlikte Recep Peker ve Dr. Re-
fik Saydam da bu katta kalıyorlardı (Y. Nadi, 1955). İlk meclis
hazırlıklarının yapıldığı bu binaya sonradan kat eklenmiştir.
Bugün ise Meteoroloji Enstitüsü olarak kullanılıyor.

1923’te meclis açıldığında Atatürk, garı yapan Almanların
burada inşa ettikleri ufak kâgir binalardan birine geçti. Ata-
türk, bugün müze olarak korunan bu binanın üst katında kalı-
yor, alt katını ise çalışma mekânı olarak kullanıyordu. Ata-
türk’ün Çankaya’ya geçişini ise Şeref Erdoğdu, Ademzade Ah-
met Bey’in anılarından aktararak anlatıyor (Ş. Erdoğdu, 1965).
Aktarılan anıya göre, 1923’te Ankara’nın eşrafından Bulgurlu-
zade Mehmet Efendi, Kasapoğlu adında zengin bir Ermeni’nin
20-30 yıl önce Çankaya’da yaptırdığı bir bağ köşkünü Milli
Emlak’ten satın almıştı. Bir yemek sırasında Atatürk Ademza-
de Mehmet Efendi’ye, Etlik ve Keçiören taraflarını gezdiğini,
oralarda da güzel bağlar olduğunu ancak kendisinin Çankaya
tarafında yerleşmek istediğini söyler. Ademzade ise Çankaya
tarafındaki bağ konutlarının düzensiz, ahşap yapılar olduğu-
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nu, Paşa’ya göre bir konut olmadığı yanıtını verir. Birkaç gün
sonra bir toplantı sırasında Vali Yahya Galip Bey, Atatürk’ün
bir bağ satın almak istediğini belirterek Bulgurluzade’ye Milli
Emlak’e ödediği 9.000 liranın verilmesini ve bağın satın alın-
masını önererek ‘Paşayı kaçırmayın, size komşu olsun’ diye ek-
ler (Ş. Erdoğdu, 1965). Konutta bir süre tamirat yapılmış ve
çevresi düzeltilmiştir.

Feridun Fazıl Tülbentçi, 1924’te Çankaya’daki konut tamir
ettirildiğinden Atatürk ve Latife Hanım’ın gerideki bir tepede
yaverlere ayrılmış olan üç odalı, tek katlı yazlık bir binaya geç-
tiğini ve kendisine bir haber getirmekte olan Katibi Umumi
Hasan Rıza Soyak’ın, Paşa’yı, yanında Latife Hanım ve birkaç
arkadaşı ile birlikte, köşkün çevresinden attırdığı kayalara ne-
zaret ederken bulduğunu iletiyor (F.F. Tülbentçi, 1955).

Atatürk’ün Çankaya’ya yerleştiği 1923 yılında bu tepeye çı-
kan düzgün bir yol yoktu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun
ilettiğine göre varolan yol bağların ve hendeklerin içinden
geçen, ara ara izi bile kaybolan toprak bir kır yoluydu. Ka-
vaklıdere’den sonra dik bir yokuşa dönüşen bu yolun iki ta-
rafında ağaçlıklı bağlar ve kerpiç bağ konutları vardı (Y.K.
Karaosmanoğlu, 1935). Falih Rıfkı Atay da ‘Atatürk’ün konu-
tuna giden yol denilebilecek bir şey’ olmadığını, eski halkevi-
nin bulunduğu tepe eteklerinden Çankaya sırtlarına kadar
‘bozulmuş bağlar, asma kütükleri ve yabani gül fidanları arasın-
dan sarsıla sarsıla’ geçerek gittiklerini anlatıyor (F.R. Atay,
1980). Bu yıllarda çevredeki bu yolların durumunu gene
Atay’ın bir anısından çıkartmak olanaklıdır. 1923’te Anka-
ra’ya gelen yazar kentte geçirdiği ilk kış mevsiminde, Çanka-
ya’ya çıkan yolun bir ‘dere aşırı sırtında’ oturan Ruşen Eşref’in
konutuna konuk gittiğini ve konuklar otururken yağan kar
nedeniyle iki gün ve iki gece konuttan çıkamadığını anlatıyor
(F.R. Atay, 1980).

Kentin çevresinde, Atatürk’ün içinde yer seçerek kent geliş-
mesini yönlendirdiği bağ dokusunun da dışında, kente yakın
olup tarım yapan köyler vardı. Bu köyler Solfasol, Pasaklar,
Bağlum, Yakupaptal, Kıbrıs, Yakacık, Yuva, Susuz, Kayaş, Ne-
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