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XVII.: YüZYILIN BAŞLARINDA ANKARA'NIN YERLEŞiM: 
DURUMU ÜZERİNE BAZI BİLGİLER 

Özer E.rgenç 

Bu makalede, Ankara'nın Osmanlı dönemindeki sosyal ve diıll yapıl~ın incele
llc;!rt:k plan,ının genel. özellikleri saptann:ıaya çalışılacaktır. Böyle bir araştırmaya•iki 
nedenden dolayı gerek duyulmuştur. İlk olarak, bu· tür-bir çalışmanın bu konuda
ki bilgilere önemli katkılar sağlıyacağı düşünülmüştür. Denebilir ki, bugüne değin 
Ankara üzerine yazılmış eserlerin hepsi, ya genel bilgiler vermekte ya da şehrin tari
hi. anıtlarını. şanat t_arihi açısından incelemektedir. Eğer Mamboury'nin turistlik reh
beriqi bir yana bırakacak olursak1, Türk dönemi Ankarasının yapılarını-incelemeye 
yönelen, fakat tamamlanamayan Mübarek Galib'in ça1ışması2 dışında Gönül Öney~ ~ 
in eseri3, Ankara'nın yalnızca Türk dönemi eserlerini sanaqarihi yönünden ele· alan 
ilk spesifik çalışma niteliğindedir. Ayrıca; Sema vi Eyice'nin, Alıkara'nın XVII. yüz-. . . '• . .. . ,' ' . - .... ·--- . . - -- . 
yılda yapılmış bir resmini tanıtan ve zengin pibliyografik bilgi ihtiva eden, dikkate 
değer makalesini de bu arada saymak gerekir4

• Yukarıda sözünü ettiğimiz çalışmf!
ların yanında arşiv belgelerinden derlerren tarihi bilgilerin sunulması, kuşkusuz bu 
konuda yarar sağlayacaktır ve kimi noktalara ışık tutacaktır. Unutulmamalı ki, ay
rıntılı Ankara tarihinin yazılabilmesi için belgesel araştırmalar biiinci derecede önem 
taşnriaktadır5• Bumi. rağınen, .belli tarihler arasında da olsa Ankara'yı konu -~dinen 

Ankara, Guide Touri:Stique, Ankara 1933. 
2 Ankara I-II, İstanbul 1335~1928. 
3 Ankara'nın Dini ve Sosyal Yapıları, Ankara 1972. Bu eserin tanıtma yazısı için bk. 

Katoğlu, Murat, Bibliyogra.fya I/1 (1972) 242-244. 
4 Ankara'nın· Eski Bir•Resmi, TTK Atatürk Konferansları IV (1972) 61~124. 
5 Bu konuda Avram Galanti'nin Ankara Tarihi I-II (İstanbul 1950-1952) adlı eseri

nin dışında Ankara'nın ayrıntılı bir tarihini yazma girişimi yokttir. · Galanti'nin eseri de 
sözünü ettiğimiz nitelikte değildir. Yalnızca MifErzen; İlk§ağ'da Ankara (Ankara 1946) adil 
eserinde beldenin eski tarihini incelemiştir. 
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iki doktora tezinin6 basılmamış bulunmasından dolayı, doğrudan arşiv malzemesine 
dayanan yayınların sayısı oldukça azdır7• İşte makalemizin kaleme alıınşının birinci 
nedeni budur ve geniş ölçüde yayınlanmamış doktora tezimize başvurularak hazır
lanmıştır. 

İkinci olarak da, Ankara'nın Osmanlı çağının belli bir dönemindeki yerleşme 
durumu incelenerek, Türk şehirlerinin tarihsel gelişimini izleyen ve ortak özellik
Ierini saptamaya yönelik çalışma yapanlara somut bilgiler verilmesi düşünülmüştür. 
Bilindiği gibi, Ankara uzun tarihsel dönemler boyunca belli bir planın yönlendirici 
ilkelerine bağınilı kalmadan, çeşitli kültür, siyasal yönetim ve olaylardan etkilenerek 
gelişmiş bir Anadolu şehridir8• Ankara'mn tarih öncesi çağlarda da yerleşme böl
gesi olduğu, yapılan kazılar sonucunda anlaşılmıştır. Bugünkü Ankara kalesinin ilk 
yerleşiklerinin Hititler olduğu söylenir. Ancak, Ankara'mn bilinen ilk tarihi Frigler 
(M.Ö. XII-VI.yy.)'le başlamaktadır ve onların oturduğu yer, muhtemelçn bugünkü 
Hacı Bayram camiinin bulunduğu yükseklikte kurulmuş olan bir kaledir. Galatlar 
(M.Ö. VI.yy.) döneminde Ankara, yine bir kale şehirdir. Fakat onları izleyen Ro
malılar zamanında şehir, güney ve batıya doğru genişleıniş, bu yönde oluşan mahalle
ler le bir açık şehir durumuna gelıniştir. Bu durum, kuvvetli imparatorluklar döneıni 
şehirlerinin gelişmesine uygun düşer. Bizanslılar zamarnnda Ankara'yı yine bir kale
şehir olarıilc görürüz. Bilindiği gibi, Anadolu o dönemde sürekli Arap saldırıları kar
şısında korunınayı amaç edimniş bir askeri-idan birim (Thema) halinde idi. Bu yüz
den Ankara da iyice tahkim edilmişti. Varlığım günümüze gelinceye değin koruyan 
Ankara kalesi, asıl olarak bir Bizans yapısıdır. Türklerin Anadolu'ya egenien olina~ 
larından sonra da Ankara, kaİe içindeki yapısım sürdürmüş, ayrıca şehir güney-doğu 
yönünde gelişme göstenniştir. Özellikle XIII. yüzyıldan itibaren tamamen Türk-İs
lam karakterine bürünmüştür. Bu oluş, XV. yüzyılda ,tainaİnlamr. İncelediğiıniz 
dönemde Ankara, ticaret yolları üzerinde, sof üretiminin yoğunluk kazandığı önemli 
bir Anadolu şehridir. 

6 Arıkan, Muzaffer, Ankara'nın 1462-3 (867} tarihli en eski tahrir defteri, Ankara Üni
versitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde basılmamış doktora tezi; Ergenç- ,Özer, 1580-
1596 Yılları Arasında Ankara ve Konya Şehirlerinin Mukayeseli İncelenmesi Yoluyla Osmanlı Şehir 
lllüesseseleri ve Sosyo-ekonomik Yapısı tl zerinde Bir Deneme, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'n-
de basılmarnış doktora tezi, Nr. 172 (Ankara 1974). , .. 

7 Konyalı, İ. Hakkı, Ankara Abidelerinden Karacabey Mamuresi,, Valifiyesi, Eserleri ve Ta
rihi, İstanbul 1943; Göyünç, Nejat, «Onaltıncı Yüzyılda Ankara», Belgelerle Türk Tarihi 
Dergisi I/1 (1967) 71-75. 

8 Bilindiği gibi, şehireilik ve bölge planlaması ile uğraşanlar, şehirleri çeşitli açılar
dan sınıflanciırırlar. Bir sınıflamaya göre şehirler ikiye ayrılır: a) Kendiliğinelen gelişırıiş 
şehirler, b) Bir hükümdarın ya da yönetim grubunun emriyle belli bir plan :cıııhilirıde ku
rularak sonradan gelişen şehirler (Bk. Hourani, A. H. «The Islamic City in the Ught of 
Recent Research», Islamic City, Ed. Hourani-Stern, London 1971, s. 9). Ankara, bunlardan 
birincisine girmektedir. 
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XVI. yüzyılın sonlannda Ankara şehrinin 25 bin dolayında toplam nüfusa sa
hip bulunduğunu, bu sayının üretim ve ulaşım teknolojisinin insan ve hayvan gücüne 
dayandığı bir çağda önemli sayılabileceğini; bu nüfus yoğunluğu ile, şehrin çevresin
deki tanmsal üretim arasmda uyum bulunduğunu, beslenme olanaklan açısından bü
yük problemleri olmayan şehirillerin dış pazarlar için sof üretiminde bulundi.ıklannı 
ve bunun ticaretini yaptıklarını bir başka çalışmamızda göstenniştik9. Bu yazımızda 
da, önemli bir büyüklüğe ulaşmış Ankara, mekan yönünden incelenecektir. 

I. Şehrin genel görünümü ve esas yol sistemi: 

İç Anadolu'nun kuzey-batısında, Sakarya nehrinin kollanndan Ankara çayının 
geçtiği ova üzerinde bulunan Ankara'nın, Oıia Anadolu'nun step m:ıl:ıtikasiD1iı ke
nannda, fakat İç Karadeniz bölgesinin dağlık yörelerinden uzak ve korunmaya el
verişli konumu nedeniyle, eskiden beri kervan yollannın uğrağı olduğu bilinir. Bur
sa'yı Tebriz'e bağlayan İpek yolu, Halep;e uzanan ve Anadolu'yu çaprazlama geçen 
bir başka ticaret yolu ve Antalya üzerinden İskenderiye deniz yoluna bağlanan bir 
diğeri, Allkara'nın transit ticarette öneınini belirlerler. 

Coğrafi bakımdan. böylesine uygun bir yerde bulunan Ankara, topoğrafik açı
dan, Hisar'dan bugünkü istasyona doğru gittikçe alçalan eğimli bir alan üzerinde 
yer almıştır. Görünümüne hisar egemendir. Kale dışında şehir iki bÖlümden oluş
muştur. İncelediğiıniz dönemde Kale çevresiniii Yukarı yüz, bugünkü Anafartatar 
caddesinin altında kalan ve Hacı Bayram camiinden Karacabey külliyesine kadar 
uzanan bölümün de Aşağı yüz diye adlandınldığını, şer'iye sicillerinden öğreniyo
ruz10. Aynı deyiınler, Cumhuriyet dönemine kadar gelıniştir11• 

Şehrin çevresinde, her tarafını saran bir sur bulunmaktadır12. Çeşitli yönlerden 

9 Ergenç, Özer, «1600-1615 Yıllan Arasinda Ankara İktisacü Tarihine Ait Araştır
malar», Türkiye İktisat Tarihi Semineri 8-10 Haziran 1973 (Ankara 1975), 145-168 . 

. 10 Ank. Şer. Sic. VII/2178. 
ll Kandemir (Seyyah), Ankara Viltiyeti, Ankara 1932, s, 132; Erdoğdu, Şeref, Anka-

ram, Ankara 1964, s. 104. . · 
12 AnJı:ara şelıri.pi çeviren sılrun ne zaman yapıldığını sicillerden saptamak mümkün 

olabilmektedir. Şöyle ki, 26 Şubat 1607 (28 Şevval 1015) tarihli bir fennaİıda, Ankara ka
dısının 1 605-6 ( 1 O 14) yılında, istenen avarız vergilerini ödeyemez durumda iken yeni ver
gilerin gelmesinden dolayı halkın perişan olduğunu • arzettiği bildirilmekte ve vergi ödeme
de acze düşmelerinin nedenleri sayılırken «Tautlden aynlan e§kiya haufından kendü mallan ile 
sı1r bina» ettikleri yazılmaktadır (Bk. Ankara Şer. Sic. X/1481). Tavil Mehmed, 1603 (1012) 
yılından itibaren Konya, Niğde, Haınid, Karaman ve Kütahya taraflarını talan eden bir 
şakldir. Kütahya'yı kuşatmış ve şehri 60 bin altın haraca bağlaınıştı (Bk. Akdağ; Mustafa, 
Gelali İsyanlari, Ankara 1963, s. 224-225). Buna göre sılrun yapunına 1604-1606 yılları ara
sında başlanınış olmalıdır. Zira şehrin korunması su·asında gayretleri ile ün yapan Viidan
zade Ahmed Efendi'nin Ankara kadılığına tayin tarihi 15 Eylül 1606 (12 C. Evvef 1015)' 
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gelen yolların şehre giriş noktaları nereleriydi? Bu hususun: tespiti, XVII. yüzyılın 
ilk yıllarında Celali saldırılarına karşı yapılan yukarıda sözünü ettiğimiz sfırun kapı
larının nerelerde olduğunun belirlenmesi ile mümkün olabilmektedir. Sicil kayıtları, 
Ankara'ya uğranuş çeşitli seyyahların verdiği bilgiler ve eserlerindeki resim ve kroki
ler yardımı ile şehri saran sfırun belli başlı üç kapısının varlığını öğreniyoruz. Bunlar, 
Cenabi kapısı 13, Doğan Bey zaviyesi yakınlarındaki kapı 14, Araba Pazarı kapısıdır 15 • 

Dernschwamm'ın çok basit bir krokisi sayılmazsa, Tournefort adlı seyyahın resmi 
ile von Vincke'nin planı ve en son Prof. Dr. Semavi Eyice'nin tanıttığı XVII. yüzyıl 
Ankarasını gösteren resim 16 ile 1922 (1341) tarihli Ankara planı üzerinde yapılan 
inceleme ve karşılaştırmalar, bu kapıların yerleri ile şehrin diğer kesimleri hakkında 
bize aydınlatıcı bilgiler vermektedir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, sOrun yapıldığı tarihlerdeki sicil kayıtlanndan 
üç kapısınııi varlığı anlaşılmaktadır. Daha fazla olması da mümkündür17• Tespit 
edebildiklerimizden doğudaki kapı, Cenabi Paşa kapısıdır18• Adını, yakınında bu-

dır (Bk. Ankara Şer. Sic. X/414). Fülen görev başlamas; ise16 Kasım 1606 (15 Receb 1015) 
dır (Bk Ankara Şer. Sic. Xj577). Viidan-zade 22 Haziran 1607 (26 Safe!: 1016)'ye kadar gö
revde kalmış, bu tarihte Ankara'ya Mehmed Sadık Efendi atanmış, o da göreve 12 Ağus
tos 1607 (18 R. Ahir 1016)'de başlamıştır (Bk. Ankara Şer. Sic. X/1449). Surun yaprmına 
Viidan-zade zamanında da devam edilmiş ve ancak tamamlanmış olmalı ki, Kasım başları 
1607 (Evasıt-ı Receb 1016) tarilıli bir kayıtta «lıiilii binti olunan.sf'ln> sözü geçmektedir (Bk. 
Ankara Şer. Sic. X/1274). Naima'nın, Vildan-~a.cİe'nin «mukaddema na-tamam olan Ankara st1-
runu tamamlayıb ve Geliili mazarratmdan korumakda ihtimiim etmek iÇün» tayin edildiğini beyan 
ederken sılrun na-tamam olduğunu belirtınesi (Tarih II, İstanbul 1280, s. 10) ile Evliyii Çe
lebi'deki «suru Genabi Ahmed Paşa'nın yaptırdığıila dair» bilgiyi (Seyahat-ndme II; İstanbul 
1314, s. 430) bağdaştırmaya çalışan ve Kanuni döneminde Ankara'da bir sılr irışa edilmeye 
başlanmış ve Viidan-zade'nin kadılığı.sırasında tamamlanmış olabileceğini söyleyen Sema
vi Eyice'nin tahmini (Bk. Ankara'nm Eski Biı: Resmi, TTK Atatü~k Konferansları IV, s. 73) . 
böylece düzeltilmiş olmaktadır. Sicillerde 1606'da·n önce Ankara çevresinde, tamamlan
mamış da olsa bir surun varlığını gösteren bir kayda rastlanmamıştır. Aksine, Nisan son
ları 1605 (Evail-i Zi'l-hicce 1013) tarihli bir fermanda, eski Ankara kadısi olan Çelebi Meh
med Efendi ikinci kez aynı göreve atanırken, ilk kadılığı sırasında şehrin etrafına metris'ler 
ka~arak koruduğu için eski görevine getirildiğinden söz edilmektedir (Bk. Ankara Şer. Sic. 
X/1882). Çelebi Mehmed Efendi'nin ilk kadılığı 1601 (1009)- 1604 (1013) yılları arasın~ 
dadır. Bu tarihlerde Ankaı:a etrafında bir sui: yoktur ki şehir hendekler kazılmak suretiyle 
korunmuştur. · · . 

I 3 Bk. Ankara Şer. Sic. X/886, 1 159. 
14 Bk. Ankara Şer. Sic. X/1274, 1355. 
15 Bk. Ankara Şer. Sic. VIII/412. 
16 Bk. Eyice, Semavi, aynı eser, s. 61-124. 
17 Nitekim, Evliya Çelebi 4 kapısının olduğunu söyler (Seyahat-name II, s. 430). Da

ha sonraki yüzyılların seyyahları 12 kapısının varliğindan sözedi;rler · (Bk. Eyice'; Sema vi, 
aynı eser, s .. 76'da Ankara'ya gelen P. Lucas'ın 7 büyük, 5 küçük kapı gördüğüıiuyazdığıiıı 
zikreder). 
, 18 · Bk. Ankara Şer. Sic. XJ886. 
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lunan Cenabi Ahmed Paşa camiinden almıştır. Bu kapı, Vincke'ninplanındaKayse
ri Kapısı olarak adlandınlmıştır 19. Bu kapıdan başlayan bir yolun, şehir içinde Avan
cıklar mahallesinin altında, Ulucanlar (Ahi Yakub ), Hacı Ara b mahallelerinden geçip 
hafif bir eğimle yükselerek At pazarı'na ve oradan Bedestelı'e ulaştığı anlaşılmaktadır. 
Bir sicilde Hacı· Ara b mahallesinde, Kayseri' den gelen. mal yüklü arabalann yokuş 
yolc;ia geriye doğru kayarak bir çocuğu ezdiği anlatılıyor20. 1922 (1341) tarihliAıi
kara·.planında, Cenabi Paşa camii ile Atpazarı arasındaki bu yol rahatlıkla izlenebil
mektedir21. Atpazarı, Uzunçarşı üzerinden Ka!edibi (Tahte1l~kal'a)'ne bağlanıyordu. 

Kaledibi, bir yandan bugünkü· Denizciler caddesinin altına düşen Araba pazarı ka
pısına, Karaoğlan çarşısı yoluyla da Hacı Bayram camii ve Debbfiğhane'ye açılmak
taydı. Hacı Doğan mahallesi yakınındaki kapının, sonralan !zmir kapısı diye anılan 
sfir kapısı olması muhtemeldir. 

II. Ankara'mn sanat ve ticaret yerleri: 

Şehrin sanat ve ticaret kesimini hanlar ve esnaf çarşılan belirler. Bunların yer
lerinin tespiti, şehir planında ticaret faaliyetleriilin nerelerde toplandığını ortaya ko
yacaktır. 

1) Bedesten ve hanlar: 

Bedesten: Hisar~ın dış duvarının güney-doğu kıyısında ve Atpazan denilen yer
dedir. Fatih Sultan Mehmed'in sadrazaını Mahmud Paşa tarafından yaptınlmıştır22• 

96 hücreli büyük bir bina olduğu, arşiv kayıtlannda belirtiliyor23• Özel bekçiler ta
rafından korunan, kıymetli eşyanın saklandığı ve ticaret kesiminin merkezi durumun
da olan bir yapıdır. 

Penbe Halıı: Bu han da Mahmud Paşa tarafından yaptınımıştır ve Atpazarı'nda
dır24. Tahrir defterlerinde, 28 adalı olduğu ve yanında vakfa dahil dükkanlarla bir
likte kiraya verildiği kayıtlıdır25• Çeşitli mukataa kayıtları,. incelediğimiz dönemin 

19 Bk. Mamboury, E., Ankara, Guide Touristique, s. 78-79. 
20 Bk. Ankara Şer. Sic. VII/826. 
21 Bu planı, yararlanmak üzere veren Doç. Dr. Muzaffer Arıkan'a şükranlarımı su-

n arım. 

22 Ankara Şer. Sic. V/758; Tekindağ, Şehabeddin, :Mahmud Paşa madd., İslam An
siklopedisi VII, s. l88'de Bedesten'in inşa tarihi olarak Taci-zade Cafer Çelebi'nin 1459-60 
(863) yılını verdiğini, vakfİyesine göre 1464 (869)- 1471 (876) yılları arasında yapılmış ola
bileceğini söyler. 

23 Başbakanlık Arşivi, Tapu Dif.· 438, s. 369; Tapu K ad. Gen. Müd. Kuyud-ı Kadime Ar- . 
şivi, Tapu Dif. 558, s. 49 a. Mimari yapısı hakkında bk. Öney, Gönül, aynı eser, s. 135. 

24 Ankara Şer. Sic. II/822, III/931, IV/853, V/1257, VI/655, VII/1294, 2054, IX/534. 
25 Başbakanlık Arşivi, Tapu Dif. 438, s. 369, Kuyud-ı Kadfme, 558, s. 49 a. 
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işlek hanlarından biri olduğunu göstermektedir..Mart sonlan 1()06 (Evail-i Zi'l-ka'de 
1014) tarihli bir fermanda, bu hana gelen tüccarlann hayv;ınlanmn sık sık ulağa26 

alınması nedeniyle hanın müşterisiz kı;ıldığı, mütevellileri tarafından şikayet . edildi
ğinden, bu durumun önlenmesi emredilnıektedir27• Adından ve çevresindeki dük:
kanlardan28 bezciler ve iplikçiler ile bu işin ticaretini yapanlarm mıntıkasına mer~ 
kezlik ettiği anlaşılmaktadır. 

Kapan H anı: Keyyalin mahallesindedir29. Ke)'yaün mahallesi de Hisar'ın •ya
kınında, Atpazan'mn batısına düşmektedir. Çelebi Mehmed dönemi emirlerinden 
Bayezid Paşa'mn oğlu İsa Bey tarafından30, Bursa'daki medrese ve ziiviyesine gelir 
sağlamak amacıyla yaptınlmıştır31 • Hanın Fatih Sultan Mehmed döneminde yap
tınldığı anlaşılmaktadır. Çünkü vakıf kayıtlannda İsa Bely'in vakıflan arasında, An
kara'daki Kapan Ham ile 92 dükkandan oluşan Arasta (Haffil.flar çarşısı) ve Murta
zabad kazasına tabi Kayı köyünün gelirleri zikredilmektedir32• 1462-3 (867) tarihli 
Fatih dönemine ait talırir defterinde Kayı köyünün mülkiyetinin İsa Bey'e IT. Mu .. 
rad tarafından verildiği, Fatih Sultan Mehmed'in de Bursa'da yaptırdığı medrese 
ve zaviyesine vakfiyetini tamdığı ve emr-i şerifverdiği kayıtlıciır33 .. 

Kapan Ham, şehrin çevresi' ile olan ticaretinin, özellikle yiyecek ve içecek mad
delerinin satışının yapıldığı kesimin önemli yapısıdır. 

Kurşun/u Han: Bedesten'in bitişiğindedir. Tahrir defterlerinde, Fatih dönemi 
vezirlerinden Rum Mehmed Paşa tarafından Üsküdar'daki imaretiıle vakf olarak 
yaptınldığı bildirilmektedir34• Yine ayın kayıtlardan 48 odadan. oluştuğu anlaşılmak
tadır. Yapılış tarihi, Bedesten'inkine pek yakın oluşundan.dolayı, bu harun da Mah
mud Paşa tarafından yaptınldığı samlmaktadır35• Belgelerdeki açık bilgi, bu yanlış-

26 Bilindiği gibi Osmanlı devletinde merkez ile taşra arasmda haberleşme menztl teş
kilatı yolu ile yapılmaktaydı. Bazı alıvalde reaya bir çeşit avarız vergisi öder gibi lıayvan
lannı bu hizmet içiri vermek zorundaydı. Buna ulak hizmeti ·aenmekteydi: · · · · 

.. 27 Ankara Şer. Sic. X/1374. · · 
28 Ankara Şer. Sic. X/917 ve 534 no'lu zabıtlarda, Penbehanmm yalanındaki dükkan;. 

lanndan pamuk bezi, keten toplarının çalındığından yakman esnafın davalan görülmek
tedir. 

29 Ankara Şer. Sic. VII/1107. 
30 Sicill-i Osmani II, s. 6-7. 
31 Başbakanlık Arşiui, Tapu Dif. 438, s. 368; Kuyud-ı Kadtme Arşivi, 558, s. 47:. «Ev 

kaf-ı İ~a Bey b. Bayezid Paşa heray-ı medrçse .ve zaviye-i u der Burusa .... ». 
32 Ankara Şer. Sic. VIII/725. 
33 Başbakanlık Arşiui, Maliye Dif. 34, 90 b. 
34 Başbakanlık Arşiui, Tapu Dif. 438, s. 364; Kuyud-ı Kadtme Arşivi, 558, 491a. 
35 Mamboury, E. ayııı eser, s. 195-196; bu yanlışlık, Ayveı:di, Ekrem Hakkı, Osmanlı 

Mi'mftrisinde Fatih Devri III, İstanbul1973, s. 33 vd.'da da görülmektedir. Malimud.Paşa'
nm vakfı olan, Penbe Han'dır. Ayverdi, .İstanbul Vakıflan Tahrir Difteri (953fl!j46tarihli)'n 
deki (İstanbul 1970) kervansaray kaydını (s. 43), Kurşuıılu Han olarak anlamış!JI. 
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lığı düzeltecek niteliktedir. incelediğimiz dönemin en işlek hamydı. Zira, sicillerdeki 

kira zabıtlanndan bu sırada en fazla gelir getiren han olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bedesten'e yakınlığı dolayısiyle gerek tüccann konaklaması, gerek alışveriş yapılma~ 
sı için en uygun yeri teşkil ediyordu. Özellikle sof tüccarlarıriın konduğu, maliarım 
depoladığı bandı. 

Hasan Paşa ·Ham: Kaledibi'ndedir. II. Bayezid dönemi emirlerinden Hasan 
Paşa tarafından yaptırılmıştır36 • Hasan Paşa'run vakfİyesinin 1508 (914)'de düzen
lenmiş ve buna 1511 (917)'de bir zeyl eklenmiş olmasına bakılırsa, harun bu tarihler 
arasında yapılınış olması gerekir37• Han, Ankara' mn Aşağı yüz diye adlandırılan 
kesiminin merkezi durumundadır. İleride açıklanacağı üzere, çevresinde esnaf çar
şıları yer alınıştır. Bedesten ile arasında:uzanan çarşıya Uzwıçarşı denmektedir. 

Bugün kalıntıları bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafındanrestore edil
mekte olan hana, Suluhan adı veriliyor. Mamboury38 ve ona dayanan Gönül Öney39; 

bu harun XVIT. yüzyılda yapıldığım söylemektedirler. Suluhan'ın Orta Doğu Tek;. 
nik Üniversitesi'nce yapılan restitüsyonunda, 63 odadan daha fazla odayı ihtiva et
tiği görülmekteıfir40. Eğer bu restitüsyon doğru ise ,Suluhan, Hasan Paşa Hanının ya~ 

· mnda yapılınış bir başka han olmalıdır. Çünkü Hasan Paşa Ham, tahrir defterlerin
deki kayıtlara göre, 63 odadan oluşmaktadır. Bugün Suluhan denilen han kalıntı
larımn bitiştiğinde, Gönül Öney'in stil bakımından XVI. yüzyıl yapısım andırdığım 
söylediği harab hücreler vardır. Bunların bizim zikrettiğimiz Hasan P;ışa Ham olması 
düşünülebilir. Ancak karnma göre, bugün Suluhan denilen han, Hasan Paşa Hamdır 
ve belki xvn. yüzyılcia gördüğü tamirlerden dolayı, sanat tarihi araştıncilarına bu 
yüzyılda yapılmış olduğu izlenimini vermektedir. Çünkü yine Gönül Öney, .kitabına 
ekiediği «Düzeltllleler ve ilaveler» kısmında, Suluhan'ın avlusunda XVI. yüzyıl ya
pısı bir mescidin fotoğrafının bulunduğunu söylemektedir. Bütün bunlar, bizim ka
nuruzı kuvvetlendirecek deliller olarak alınabilir. Zaten, XVI. yüzyılın yapısı bir 
harun 50-60 yıl içinde yıkılıp, yerine bir başka harun yapılabileceği pek akla yatkın 

gelmemektedir. ·' 

36 Bfl§bakanlık Arşivi, Tapu Def. 438, s. 369; KuyUd-ı Kadtme Arşivi, 558 48 a: «Evkaf-ı 
merhum Hasan Paşa ki Akşehir'de olan imaretine vakf etmiştir, der nefs-i Ankara: Ham
mam-ı çifte der mahalle-i Belkıs; hammarn-ı diğer der mahalle-i Kafirköyü; karhansaray 
der kurb-i Tahte'l-kal'a, asiyab e'ş-şehir bi-Uzunoluk>>. Hasan Paşa, sarayda yetişcikten 
sonra Konya beylerbeyi olmuştur. 1503-4 (909)'da Anadolu, 1505-6 (91 l)'da Rumeli bey
lerbeyi olarak atanmıştır. 1514 (920) Çaldıran savaşında şehld dü§müştür (Sicill-i Osmani 
II, s. 119). 

37 · Konyalı, İ. Hakkı, Algelıir, İstanbul 1945, s. 328-339; Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivi, 734 no'lu defter, s. 114-122. 

·~ - -

38 Mamboury, aynı eser, s. 196-197. 
39 Öney, Gönül, aynı eser, plan 71 a, b, c, d. 
40 Öney, Gönül, aynı eser, s. 138-139. 
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Zağfiranc1 Ham: Atpazarındaclır. 1512 (917).yılında aslen Kayserİlı olup An
kara'ya yerleşmiş bulunan Hacı İbrahim b. Hacı Mehmed tarafından yaptmlmıştır41 • 
Hanın klasik Osmanlı hanlan tipinde fevkani ve tahtani hücreleri, iç ;ıvluya bakan bir 
han olduğu ve çevresinde duvarlarına bitişik 20 dükkanın yer alclığı .sicil kayıtların
dan anlaşılmaktadır42 • Han, yaptıram tarafından soyundan gelenlere yarısı mülk 
olmak, yarısı kendi ruhuna cüz'-i şerif okutulmak ve hanın yakınındaki ıpescidlerin 
onarımı gözetitmek üzere vakfedilmiştir. 

Tuz Ham: Keyyalih mahallesindedir43• Mukataa kayıtlarından, yukanda say
clığımız haniara nazaran daha küçük bir han olduğu anlaşılmaktadır~4• Han, Mimar 
Cafer adlı bir hayır sahibi tarafından yaptırılmıştır45• Adıgeçen Mimar Cafer'in 
kim olduğunu ve hanı hangi tarihte yaptırdığını tespit etmek inüinküii olmamiştır. 

Yine Keyyalin mahallesinde Unkapanı yakınında, Mimar Cafer'in bir sibyan mekte
binin bulunduğunu biliyoruz46• Hanın, bu mektebe.ve oraya muallim olanlara vak
fedildiği anlaşılıyor. Kanuni ve II. Selim dönemleri tahrir defterlerinde Mimar Ça
fer'in vakıfkayıtlarına rastlanamamıştir. Bu durumdahanın XVI. yüzyılın sonlarında 
yaptırılmış olabileceği düşünülebilir. 

Çengel Ham: Atpazarındadır. Kİtabesinden 1522-3 yılında yaptirıldığı anla
şılmaktadır47. Rüstem Paşa evkafından olduğuna dair, sicillerde kayıtlar vardır48• 
Vakıfı Rüstem Paşa'nınkimliğini tam olarak bilemiyoruz49• İncelediğini.iz dönemin 
işlek hanlarından biridir. 

Bakır Ham: At12azarındadır. Karaca Paşa'nın oğlu Ahmed Çelebi tarafından 
yaptırılmıştır50• 1462-3 (867) tarihli tahrir defterinde «Akçaoğlu kervansaniyı» de
nilen bir hanın Ahmed Çelebi vakfı olduğuna dair bir kayıt vardır51 • Anlaşılan bu 
han, incelediğimiz dönemde Bakır Hanı olarak amlmaya başlamıştİr. II. Murad veya 
Fatih döneminde yapılmış -olmalıdır. 

41 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, No. 582, s. 163. 
42 Ankara Şer. Sic. VI/1026, 1087, 1028-1046. 
43 Ankara Şer. Sic. III/300. 
44 Ankara Şer. Sic. IV/665, 720 (5 Nisai:i 1592'de 1800 akçayakiraya verilmiştir. Oysa 

aym tarihlerde Kurşunlu Han üç yıllığına 41.500, Çengel Ham 28.000 akçaya kiralanmış" 
tır). · 

45 Ankara Şer. Sic. VI/293. 
46 Ankara Şer. Sic. V/871. · 
47 Öney, Gönül, aynı eser, s: 138. 
48 Ankara Şer. Sic. VII/2236, IX/442. 
49 Sicill-i Osmanı'de (II, s. 377), Enderun'dan yetişip büyük hizmetler. göı;l!n, yeni

çeri ağalığı yapan ve Budin beylerbeyi olan, 1539'da ölen bir Rüstem Paşa vardh-. Adıge-
çenin Çengel Ham'nın hanisi olduğu düşünülebilir. · 

50 Ankara Şer. Sic. VII/1298, VIII/947. 
51 Başhakanlık Arşivi, Maliye Dif. 34, 96 a. 
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Bu hanlardan başka, İspartalı Ali Bey adlı bir yeniçeriİlİn mülkü olan, Hallilc 
Mahmud mahallesinde Çatal Ham52, Atpazan yakınında, Hacı Arab mahallesinde 
Yeni Han (Yeniçeri Mustafa Bey Hanı)53, yerini tespit edemediğimiz H elvacı Hanı54, 

Karaoğlan çarşıs~nda Cemaloğlu Hanı55 gibi nispeten küçük yapılar, incelediğimiz 
dönemin Ankarasında ticari fonksiyonlar yüklenınişlerdir. 

Büyük vakıf hanlan ile mülk hanların önemli bölümünün Atpazarı ve çevresinde 
toplandığı, Hasan Paşa .Hanı ile Karaoğlan çarşısı ve Kaledibi'nin bir İkİİlci sanat 
ve ticaret kesimi oluşturduğu, yukarıda sözünü ettiğimiz yapıların yerlerinden çok 
iyi anlaşılmaktadır. Hanlar, hem yolcu ve şehre gelen yabancıların konakladığı yer
ler, hem de özellikle tücc~rların btirlıfmesi (deposu) _durumunda oldukları için çoğu
nun Atpazarında toplanı:~ış olması sebepsiz değildir. Hisar'a yakınlığı sebebiyle bu
rasının güvenilir bölge sayılınasının yanısıra, Bedesten'in merkezini teşkil ~ttiği şeh-

. rln asıl iş çevresi de burasıdır. Esnaf çarşılarının yerini, de saptadıktan sonra bu durum 
daha iyi anlaşılacaktır. . 

2) Esnaf çarşıları ve pazar yerleri: 

Esnilf çarşıları topoğrafik duruma uygun olarak, şehirde iki kısımda yer alınış
tır. Yukarı yüzün esnafı, Bedesten'in ·çevresindeki düzlükte bulunan Atpazarı çarşısı 
ile Samanpazarından Bedesten'e doğru çıkan Koyunpazarı arasında kümelenirken; 
Aşağı yüzdeki sanatkarlar, Kaledibi (Tahte'l-kal'a) ile Karaoğlan çarşısı arasında 
özel sokaklarında sanat ve ticaret hayatlarını sürdürmüşlerdir, Ankara esnilfı, bu yüz
den sicillerde yerlerİİle göre zikredilir. Örneğin, Aşağı yüzün kalaycıları, · Koyunpa
_zarının kazancıları v.b. gibi. Bu yerleşmeyi daha iyi açıklayabilmekiçİİl, şehrin belli 
15aşlı çarşılarının nerelerde bulunduklarını göstermekte yarar vardır: 

Atpazarı çarşısı: Hisar'ın dış surunun önündeki düzlüktür. Bir kıyısında Bedes
ten yer almıştır. Atpazarında çoğunluğun u Çerçilerin işgal ettiği dükkaniarın bulun
duğunu56, burada hayvanalım-satımı da yapıldığını57 sicil kayıtlarından öğreniyo
ruz .. Ayrıca, Atpazarında özellikle her türlÜ eşya alıp satan çerçileriıı .sergi hillinde 
mallarını pazarladıklarını da anlıyoruz58• Ankara hanlannın bir çoğunun ve Bedes-

52 Ankara Şer. Sic. VII/1837 (21 C: Ahir- 1009). 
53 Ankara Şer. Sic. VIII/646, 647, 1274, 2638 (6 Zi'1-ka'de 1009, 9 Şevva1 1010). 
54 Ankara Şer. Sic. VIII/896 (1 7 Zi'1-hicce 1009). 
55 Ankara Şer. Sic. IX/2035 (27 Zi'l-hicce 1013). 
56 Ankara Şer. Sic. II/19, IV/898. 
57 Ankara Şer. Sic. V/252. 
58 Ankara Şer. Sic. VIII/2368 (24 Şubat 1601): «Ben Atpa:ianrtda · yayınmış idim. 

Esbabıma basdı, dağıttı. Elimde bıçak vardı, dokunduğunu bilmezim=». ·Aynca bk. An
. kara Şer. Sit: VIII/286: «Atpazarında bii· Tüi:ke bıçak sattım .. ». 
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ten'in bu çevrede yer alması dolayısiyle Atpazarı, Ankara'run en önemli sanat ve ti
caret merkezi olmuştur. 

Koyunpazarı çarşısı: Bugünkü Samanpazarı'ndan Atpazarı'na çıkan cadde idi. 
Ekmekçi, nalband, bakkal dükkanlarırun bulunduğuna dair sicil kayıtlarından, bu
ranın her türlü esnafın toplandığı bir çarşı olduğu anlaşılmaktadır.,Aynca bu cadde
ye açılan sokaklarda, esnaf gruplan ayrı ayrı kümelenmişlerdi. 

Karaoğlan çarşısı: Bugünkü Ulus meydanından Anafartalara çıkan yol, ince
lediğimiz dönemde bu adla anılıyordu. Hace Paşa mahallesinin yakınında yer alan 
çarşı, Aşağı yiizün en önemli çarşılanndan biriydi59• Bugünkü Köyişleri Bakanlığı'
mn arkasına düşen ve o zaman bir ticaret yeri olan ıruntıka ile birleşiyordu60• 

. Debbfığ-lıane pazarı: Ankara'mn debbağlan, şehiin :kuzey~batisıiida Beiıd De
resi denilen yerde, bugün kapatılınış olan Hatip Çayının kollanndan birinin kenann~ 
da faaliyette bulunuyoriardı. Kullamlmaya hazır hale getirdikleri derileri burada pa.: 
zarladıldarından dolayı, burası aynı zamanda bir pazar yeriydi. Sicilleide, Debbağ
hane pazarının nehir kenarında olduğu belirlenmektedir61 • 

Araba (Kağnı) pazarı: Öksüzce mahallesi yakımnda, bugünkü Denizciler cad
desi girişinde, Ticaret Lisesi'nin arkasında yer alıyordu62 • Araba Pazarı'riın ne za
mandan beri bu adla anıldığını ve ne çeşit ticaret maddelerinin burada sergilendiğini 
saptayainadık. Ancak, sura yakınlığı dolayısiyle çevre köylerden gelenlerin kolaylık
la uğradıkları. ve alışveriş yaptıkları bir yerdir. 

Uzwıçarşı: Bedesten'den ·Hasan Paşa Ham'na doğru, yani Kaledibi (Tahte'l
kal'a)'ne inen büyük ç:ırşıdır63• Her çeşit esnafın dükkanlannın bu çarşıda bulundu
ğu gibi, şehrin esnafının özel çarşıları da Uzunçarşı'ya açılıyordu. Sicillerde «Uzun
çarşı kalaycıları», «Uzunçarşıya çıkan yol başında bezzaz dükkam» gibi ifadelere 
sık. sık rastlanmaktadır. 

Kapan: Keyyalin mahallesinde, Unkapanı Ham bitişiğindedir; Un, buğday, mey
·va ve diğer yiyecek maddelerinin, yani şehrin beslenmesi ile ilgili ticaretin yapıldığı 
yerdir. Bir tartı aletinin bulunduğu bu pazar64, şehrin eiı önemli yerlerinden biridir. 

Bu genel pazar yerlerinden başkiı., İsa· Bey evkafı olduğu kayıtlardan anlaşılan 
Arasta (Haffaflar Çarşısı); Malımud Paşa'nın vakfı olan Sarac-lıane (Kaledibi'nden 
Atpazan'na çıkarken), Hacı Murad çarşısı, iskender Bey çarşısı gibi adlarla anılan 

çarşılar, ticaret kesiminin belli başlı yerlerindendir .. · 

60 Ankara Şer. Sic. VII/1837. 
61 Ankara Şer. Sic. V/803. 
62 Ankara Şer. Sic. IV/1127. 
63 Ankara Şer. Sic. III/652. 
64 Ankara Şer. Sic. VIII/2278 (5 Şaban 1010): <<Ankara Kapanında vez_n olunan 

seksen vukıyye olub=». 

';--- ------~- --- -
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Sicillerinden anlaşıldığına göre, her esnafın ayrı bir çarşıda toplandığını söyle~ 

nıiştik. Örneğin, Çanakçılar, Çerçiler, Denıirciler, Eskiciler, .İplikçiler, Kalaycılar, 
Keçeciler, Kaftancılar, Kazancılar, Külahçılar, Saraclar, Tenekeciler, Terziler, Yor
gancılar çarşılannın adları sık sık geçmektedir: Bunların tam olarak yerinin tespiti 
mümkün olamamaktadır. Ancak şu kadarı söylenebilir: Büyük kısmı Atpazan ve 
çevresinde, yani Yukarı yüzde yer almıştır. Aşağı yüzde, Karaoğlan çarşısının yakiı:ııı:ı.
da da bir grup esnafın varlığı anlaşılmaktadır. Örneğin bir Koyunpazannda, bir de 
Kaledibi'nde Haseki camii yakininda Demirciler çarşısı vardır. 

III. . Y.önetim örgütlerinin toplandığı yerfet : 

1) Hisar: 

Ankara Hisarı, 978 metre yüksekliğinde bir tepe üzerinde inşa edilnıiştir65• Kö
keni çok eskilere gider. Ahalisi arasında: Hititlerin, Friglerİn yeraldığı Ankara, Roılıa 
istilasından önce Galatların bir kolunun merkezi idi66• Şeıllr; kaleiıin kapladığı alana 
inhisar ediyordu. incelediğimiz dönemde göİülen ve kullanılan iç ve dış hisar, Bizans
lılar zamanında yaptınlmıştır67• Jerphanion, arkeolajik araştırmaları soıil.ında, Hi
~ar'da birbirine yakın iki yapı dönemi ·saptamıştır.' Bunlardan birincisi, tesisatın esa
sını teşldl eden, hemenhemen dikdörtgen şeklindeki kısımdir. İki~cisi ise, bu_ilk te
sisatın onarımı ve onun güneye ve batıya doğru çıkıntı teşkil eden;. tahkinı duv~rlan 
ile genişletilmesinden ibaret kısımdır68• Osmanlılar zamanın:dabirinci kısım fç Kale, 
ikincisi ise Dış kale diye adlandınlmıştır. Jerphaİıioıi'un, esas kısmın inşa tarihi olarak 
· Sasani hükümdan Hüsrev'in 620'de Ank:ara'yı zaptının arkasından 629'da yenilip 
çekilmesindem sonraki yıllan vermesine karŞılık69, Paul Wittek'e göre, Ankara ili
sarinın yapılışı Arap saldırılan ile ilgilidir ve muhtemelen 64l'de Bizansimparatoru 
Heraklius'un ölümünden sonra Anadolu'da.Arap saldırılan görüİdüğünde, 654'de 
Ankara da onların eline düşmüŞ ve . bu okı.ydan soılra 6S9'da :Arapları Çekilllleye 
ve banşa zorlayan II~ Konstaıit zamanmda Hisar yapılımşt:ir7° ;· > 

Ankara, VIII. yüzyılda bir tlıema merkezidir ve bu yüzden istihkamına d:i.kkat 
edilmiştir. DıŞ kale surları, Bizans imparatoru III. Michael zamanında~·ıx. yüzyıl
daki Arap sal<lırıları sırasıİlda görülen tahribat giderilirken; 859'd:i'inşa edilmiştirn. 

Ankara Hisan, Selçuklular. zamanında Alaaddin Keykfıhad ve Il .. Keykavfis 
• •' 1 

65 Darkot, Besim, Ankara madd., İslô.m Ansiklopedisi I, s; 437. 
66 Wittek, Paul, Ortazamanlarda Ankara, Çığır 43~44 (1936), s. 50; Erzen; Mif, İlk-

çağda Ankara, Ankara 1946. · 1 

67 Jerphanion, G., Melanges d'Archeologie· Anatolienne, Beyrut 1928'den nakleden 
Paul Wittek, aynı eser s. 50. 

68 Wittek, P., aynı eser, s. 50. 
69 Jerphanion, G., aynı eser, s. 313. 
70 v\Tittek, P., aynı eser, s. 50 . 
. 71 vVittek, P., aynı eser, s. 51. 
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tarafından tamir edildi ve bazı eklentiler yapıldı. Örneğin, İç Kalenin doğusundaki 
Akkule denilen müstahkem mevki' bir selçuklu yapısıdır. Osmanlılar, Hisarı Selçuk
lular dönemindeki haliyle muhafaza etmişler ve kullanmışlardır. Ancak zamanla or
taya çıkan tahribat karşısında, gerektikçe onarım yapmışyardır. 

Ankara kalesinde de zindan (hapishane), devlete ait para ve eşyaların korunaca
ğı yerler, askerlerin barınakları bulunmakla, diğer Osmanlı kalelerinin fonksiyonunu 
üstlenmiş durumdadır. Şehrin güvenliğinin sağlanması, çeşitli tehlikelerden korun
masında kale önemli rol oynuyordu. Örneğin, 5-22 Temmuz1604 (7-24 Safer 1013) 
tarihleri arasında Ankara şehri Karakaş eeliili grubu tarafından saldırıya uğramış, 
bu süre içinde şehir halkı değerli eşyalan ile birlikte kaleye çekilerek kendisini ko
rumaya çalışmıştır. Kadı da buraya sığındığından Mahkeme kapalı kalmıştır7~. An
karalılar, 21-26 Mart 1605 (1-6 Zi'1-ka'de 1013) gün,lerinde Celiili Hasan;in73, 7 
Ekim 1606 gününden itibaren beş gün Kalenderoğlu'nun74 işgali sırasında Kaleye 
kapanarak çok büyük kayıplara uğramaktan sakınmışlardır. 

Tahrir defterleri ve diğer maliye kayıtları gibi resmi belgeler, devlete ait para ve 
eşya, ayn9a vakıflann, tüccarların kıymetli eşyası, en güvenilir yer olması dolayısıy
la Kalede saklanırdı. Çünkü kale, bir dizdar· ve kethüdamn yönetimindeki mustalı
fızlar tarafından korunmaktaydı. Örneğin, Mart 1600 (Ramazan 1 008) tarihli, An
kara Kalesi Dizdan Abdurrahnian Ağa'ya ait heratta «tüccar ta(fesinin emanet konu
lan esbabını zayi' ı'e telef ettiği» yolundaki şikiiyetlerin aslı olmadığından sözedilmek
tedir75. Ankara Kales!Kethüdası Musa Bey'in, kendisi ile ilgili bir sicil kaydında 
sefere gitmediği gerekçesi iİe azledilmesl üzerine söylediği şu sözle.ı; de ilginÇtir: «Sefer 
zamarnnda y~dimde emrim var idi, einr ile kethüdalıic zabt itdirilmeyüb, berat ih
rac idinceyekadar şeferlü gittiğinden ,kale .dizdan burada kal, mal-i miriye ve kaleye 

.hizmet eyle dedi»76, Mahkemedeki bu soruşturmadan sonra Musa Bey'in durumu 
kadı tarafından merkeze arzedilip yerinde kalınasi sağlanmıştır77 . 

Ankara kalesinin Osmanlı döneıriliıdeki bir özelliği de, burasının yerleşme böl
gesi olarak dikkati çekmesi dir. Kanuni devrinde Kale içinde Güzel-oğlu mescidi 7na-

hallesi, Dudiran ( ~1-'-.:ı_,.:ı ) mescidimahallesi, Aşağı Kapı mescidi mqhallesi, Yazıcı 
Şa'büddin mescidi mahallesi, Cami mahallesi diye 5, müslüman, bir de gayrimüslim 

72 Ankara Şer. Sic. IX/288: «Yevm-i mezkCırda Karakaş gelüb on yedi gün mahke
me-i şerif.~ açulmayub Kal'ada mubasara olunmağın mesalih-i müsliriıin görülmeyüb muat
tal olduğu eelden şerh verildi». 28 Ağustos 1604 (2 R. Ahir 1013) tatilili kayıtta, Mahmud 
b. Hüseyin, H u bi adlı' zirnıniye 3 vukıyye ipliğini «S afer ayında eelali geldikde aldılar, Kal'
aya çıkaramadım idi>> diyerek verernediğini söylemektedir ... 

73 Ankara Şer. Sic. IX/1564. 
74 Ankara Şer. Sic. X/320. 
75 Ankara Şer. Sic. VII/2343. 
76 Ankara Şer. Sic. VII/159. 
77 Ankara Şer. Sic. VII/2481. 
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mahallesi vardıi5• Kale yerleşilderi, hizmetlerinden dolayı her türlü yükümlülüğüıi 
dışında bırakılmışlardı. Bunlara ilave olarak incelediğimiz dönemde Dış Hisill·'da 
Fişenkoğlu mescidi, İç Hism·'da lviisafir nıescidi, Suluk mahallesi, Şetnseddin b. Ra
mazan malıallesi gibi adlar geçmektedir. Polonyalı Simeon, Kalede Ruıiılara ait 
Panaia adlı bir kilisenin bulunduğunu bildirir79• Kısacası, Kalenin içi yoğun bir is
kan alanıdır ve duvarlarından itibaren sivil yapılarliı. kaplanmıştır80• 

Ayrıca Kaledeki evlerin, Aşağı şehirdekilere nazaran çok daha pahalı olduğunu 
görüyoruz. Muteber kimselerin çoğunun Kalede oturmayı tercih ettikleri de anlaşıl
maktadır. Nitekim, Ankara müftisinin H. 1008 yılında Kalede oturduğunu . tespit 
ediyoruz81• Bir başka kayıtta da bir sİpahinin Kale içinde evi oiduğu yazılmakta, 
anlatılanlardan etrafındaki anbarları ile bu evin muhteşem durupıda bulunduğu 
belirmektedirs2. 

2) Sancakbey i saray I ve mahkeme binası: 

Ankara'da devlet tarafından yaptırılnıış, şehre gelen her sancakbeyi ve kadının 
görev yaptığı belli bir saray ve mahkeme binasının bulunmadığı anlaşılmaktadır. 
Her sancakbeyi ve kadının kendisi, ikametgah ve aynı zamanda resmi daire olarak 
kullanacağı bir bina ~ulmakta ve bu binanın bir bölümünde görevlerini de yerine 
getirmektedir. 

Örneğin, 3 Mart 1605 (12 Şevval1013) tarihli bir kayıtta, Ankaraya kadı olarak 
atanan Şemseddin Efendi'ye gündeliği on beş akçaya «merhum beyin» evinin kiralan
dığı yazılıdır83 • Sözü edilen evin Şeyhl Murad Bey adlı eski sancakbeylerinden birine 
ait olduğu ve aynı evin Viidan-zade Ahmed Efendi'nin kadılığı sırasında da (16 Re
ceb 1015-15 Kasım 1606) mahkeme binası olarak kullaıiıldığını görüyoruz84

• 

Anlaşılıyor ki, sancakbeyi ve kadılar şehre geldikleri . zaman kendileri bir ev 
kiratamakta ve bu ev aynı zamanda resmf daire olmaktadır. O dönemden günümüze 

78 Başbakanlık Arşivi, Tapu Dif. 117, s. 43-46; Başbakanlık Arşivi, Tiıpıı Def. 438; s. 339. 
79 Andreasyan, Hrand D, Polonyalı Simean Seyahatnamesi, İstanbul 1964is. 162. 
80 Örneğin, 20 Muharrem 1014'de Mehmed b. Ahmed adlı bir ihtiyar «sabah: na

mazına kalkıp burc üzerinde gezinmeğe gittiğinde» düşerek ölmüştür (Ankara Şer. Sic~ IX/ 
2299). 

81 Ankara Şer. Sic. VIIJ898. 
82 Ankara Şer. Sic. IX/2582. 
83 Ankara Şer. Sic. IX/2: «Sa'adetlu Şems Efendi hazretleri içün merhum beyin evi 

yevınl onbeşer akça ile malı-ı Şevvalin onuncu günü isticar olunuh kayd olundu». 
84 Ankara Şer. Sic. Xj577: «Efendi hazretleri sa'adetle malı-ı Recebin onbeşinci günü 

ki yevmü'l-hamisdir Ankara'ya vasıl olub, malı-ı mezburun on altıncı günü ki yevmü'l
cum'adır, merhum Şeyhi ~-Iurad Bey hazretlerinin sa'adet-haneleri mahkeme-i şerifff olub 
görülen mevaddım. 
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kadar kalintılan intikal etmiş bir idare binası veya mahkeme bulunmayışı da bu ne
denden ötürüdür. 

IV. Dini.ve sosyal yapılar: 

1) Ankara'nın ve cami ve mescidleri: 

Osmanlı şehrinde çoğu kez bir mescid, bir mahalleyi belirler: Büyük dl.miler, 
şehrin kalabalık semtJeri olan ticaret-kesiminde yer almışlardır. Bu durum, .Ankara 
için de söz konusudur. Beldemizin Türk-İslam döneminde kazandığı cami ve mescid
lerili sayısı, ayrı bir araştırınayı gerektirecek kadar çoktur ve böyle bir araştırma, ge
çen· yıl, makalemizin girişinde, sözünü ettiklerimize eklenmiştir85, ~ Biz~, burada,7 kadı 
sicillerinde rastladığımız cami ve mescid adlarını sıralamakla yetineceğiz: 

Ahl Elvan camii (XIV. yüzyıl yapısı), Ahl Ya'kub camii (794/1392), Alaaddin 
camii (574/11 78), Ahi Şerafeddin (Arslanhane) camii (XIII. yüzyıl), Ali Çelebi mesci
di, Ahl Turamescidi (XIV-XV. yüzyıl), Araba Pazarı mescidi, Bakiacı mescidi (697 f 
1297-8), Bezcioglu ri:ıezeidi, Boyacı Ali mescidi (Xrv-XV. Yüzyıl), Buryacı mescidi 
(XIV-XV. yüzyıl), Balabari İnescidi (XIV~XV. yüzyıl), Cenabi Alııiıed; Paşa caİİıii 
(973/1565); Çakırhir mescidi;'Çe·şme meseidi, be b bağhane camli (848/1444:5)~ Dibek 
mescidi, Direkli mescidi (XV. yüzyıl), Dudiran mescidi,' Deİnirci HÜseyin mes6idi, 
Eyyüb mescidi (XIV-XV. yüzyıl), Fişenkoğlu mescidi, Genegi mescidi (XIV-XV. yüz
yıl),' Güzeloğlı:ı mescidi, Hacendi mescidi (XIV-XV. yüzyıl), Hacı Ali mescidi, Hacı 
Arab mescidi (XIV-XV. yüzyıl), Hacı. Bayram canili (831/1427-8), Hacı Doğan mes
cidi (XIV-XV. yüzyıl), Hace Paşa mescidi (XIII. yüzyıl), Hacı Musa canili (895/1489-
99), Halife Bayezid mescidi (917/1511), Haseki camii, Hacı Seydi mescidi (XIV-XV. 
yüzyıl), Hacı Sindel mescidi, Hace İbadulhih mescidi, Hallac mescidi (952/1545), 
Helvayi mescidi,, İsfendiyaroğlı,ı mescidi, KaracaBey caınü (847/1440), Kalender
hane mescidi, Kassaboğlu mescidi, Kiçülü mescidi (1443), Kızılbel camii (699/1299-
1300), Kulderviş mescidi (XIV-XV. yüzyıl), Kurşunlu mescid (XVI. yüzyıl), Küçük 
mescid (Mahmud Efendi mescidi). Leplebici mescidi, Melike Hatun mescidi. (XV. 
yüzyıl), Misafir mescidi; Molla BüyÜk mescidi ·cxrv-xv. yÜzyİl), MÖlla Habib ca
mii, Mürıiri mescidi, Mukaddem.mescidi (854/1450-51), Öksüzce mescidi, Pehlivan 
Dede mescidi, Sabuni mescidi (XIV-XV. yüzyıl), Rüstem Na'al mescidi (XIV-XV. 
yüzyıl), Sarac Sinan mescidi (687/1288), Sitioğlu mescidi,. Seydioğlu mescidi, Şeyh 
İzzeddin mescidi (XIV-XV. yüzyıl), Teke Alımed mescidi, Yeğen Bey camii (842/ 

. 1438-39). 

\ . 

85 Konyalı, İ. Hakkı, Ankara Camileri, Ankara 1978. 
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2) Medreseler ve sibyfin mektepteri: 

incelediğimiz dön_\':mde Ankara'da sekiz medrese bulunuyordu. Bunlar sırasıy
la şunlardır: 

Ak Medrese: Hacı Bayram türbesi yakınındaydı. Civarındaki mahalle adını 
bu medreseden alıyordu85 •. Medresenin kim _tarafından_ ve ne zaman yaptırıldığını 
tespit edemedik. Fatih dönemine ait tahrir defterinde bu adla. arnlan bir. medreseye 
rastlanmaımştır. Yalnıı; Tficü't-tev.ririlı'de, II. Bayezid dönemi ulemaı;ındaıı Çorlulu 
Ali Efendi'nin bu medresede ders· verdiği anlatılır87• Elimizde Ankara'ya_ ait en eski 
tahrir defteri olan 1462-3 (867) tarihli defterde adı geçmediğine göre, 1462'den sonra 
Fatih dönemi sonlannda veya II. Bayezid zamanında yaptırılmış olmalıdır. Medre
senin evkafı arasında, Ank3:ra'da Kaleqibi harrıaım ve Murtazabiid'a bağlı Zaviy~ 
köyü vardı88• 

Kara Medrese: XIV. yüzyılın sonlarında veya XV. yüzyıl başlarında. yapılıınş 
olması muhtemel. Ankara'daki ilk Osmanlı yapılarından biridir. Melil.\e Hatun ta

. rafından yaptırılımştır89• Kanuni dön~mi. defterlerinde Melike Hatun medresesi 
adıyla amlır. · incelediğimiz dönemde. ise, Kara M,edr~~e 3:dıyla ~eşhiir. olm~_ştur90• 
Yerini kesinlikle tespit edemedik. Bununla be~aber,_.ba~ı kayıtlar bize bu hususta 

86 Bfl§bakanlık Arşivi, Tapu Dif. 117 (11 Ekim 1523/1 Zi'l-hicce 929 tarihli Ankara 
tahrir defteri), s. 41. Ak Medrese mahallesindeki 23 nefer muaf için şu kayıt düşülmüştür: 
«Zikr olan yirmi üç nefer muaflardır. Merhum Ha:cı Bayram Sultan-neveraUahu merka
dehu-hazretlerinin mezarı dairesinde olan hanelerdir .. »:. 

87 .. Sa'deddin Efendi (Hoca), Tô.cü't-tevô.rzh II, s. ,?64: « .. el-mevla İmam Ali Amasya 
nevahisinden Çorum nam kasabadandır. Sultan Bayezid Han hazretlerinin Amasya imaını 
idi. Tekrir-i şefaetle Gümüş medresesin alıverdiler. Serir-i saltanata cülfrs buyurdukda An
kara kazasın virüb medine-i mezbfrrede olan Ak Medrese'yi zamime etdiler=». 

88 Başbakanlık Arşivi, Tapu Dif. 438, s. 367'deki kayıt şöyledir: «Vakf-ı Ak Medrese 
der .nefs-i Ankara: Mukataat-ı hammarn-ı çifte. (Debbağhane Hammaını) der şehr-i An
kara fi seıie 15.120; zemin-i karye-i .Zaviye der tevabi' -i M urtazabad 2500, yekun: ·17620». 
Karşıla, Ankara Şer. Sic. VI/403, VII/2115, IX/548, X/1386. 

89 Melike Hatun'un, Eynebey Subaşı Hamamından kendisine tayiı:\. edilen 17 ak
. çadan 4 akçayı- hergilı?. mescidine vakfettiğini öğreniyoruz (BA 438, s. 360·; KK 4558, 5 a). 
Sicill-i Osman{ (I, s. 448)'de Eynebey'inJ. Murad'ın subaşısı olduğu ve Kosova'danTimur 
muharebesine kadar harblerde bulunduğu, Ankara savaşındah sonra Süleyman Çelebi ile 

·,Edirııe'ye firar ettiği ve oradan İsa Çelebi'nin yanına geçip, onun muharebesinde öldüğü 
anlatılıyor .. Melike Hatun, bu Eynebey'in çağdaşıdır ve Fatih döneminde ölmüş: olduğu 
anlaşılıyor. Çünkü 1462-3 (867) tarilıli defterde, vakıf köylerine oğullarının mutasarrıf bu
lundukları kayıtlıdır (BA, Maliye 34, 29 b). 

90 BA "438, s. 364'de Melike Hatun .medresesinin evkafı arasında Solfasol ve Balgat 
·köyleri zikredilir .. İncelediğimiz dönemin sicillerinderi 2.Ağustos 1594.tarihli.bir zabıttan 

da Kara Medrese'nin evkafı arasında aynı köylerin adlarını öğreniyoruz (Ankara ·şer. Sic. 
V/1013). Demek ki, her iki medrese aynı yapıdır. . . 
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yardımcı olmaktadır. Şöyle ki, tahrir defterlerinde, Ankara'n.ın Kirişçiler mahalle
sinde Melike Hatun'un bir de mescid inşa ettirdiği kayıt1ıdır91 . :Bu' mahalle sonradan 
Hatun mahallesi diye adlandınlmıştır92. Hatun mahallesi,; Yeğen. Bey:cil.iniinin al
tında İmam Yusuf ve Kebkebfi.r-ı müslimin mahallelerine bitişiktir93. Bugüne göre, 
Denizciler caddesinin güney tarafına, Gazi Lisesi'nin civarına rastlanınaktadır94. 
Bir sicil kaydından, Kara Medrese'nin yanında bir de camiin bulunduğu anlaşılıyor95. 
Eğer bu caıci, Melike Hatun mescidi diye anılan mabed ise, medrese de aynı mahal
lede idi demektir. Genellikle medreselerin, hanileri tanifından bir cami veya mescidle 
birlikte veya bir caminin yanında ya:pıldıklari düşünülürse, böyle bir talıminin kuv
vet kazanacağı açıktır: · 

IJankdh96 Medresesi: Ankara'nın Bend Deresi :mevkiitide; Hatip Süyu keniirin.:. 
da bir hankah vardı97 • Bu bankaha Kamerü'd-din hankahı-zaviyesi de deniyordu. 
Medrese bunun yanında idi. Ne zaman yaptırıldığını tespit etmek mümkün olamamış
tır. Ancak müderris tayinlerine ait kadıasker mektuplanndan buiasının ufak bir 
medrese olduğu anlaşılmaktadır98• 

Kıiıl Bey Medresesi: Ankara'nın en eski ıriedresesidir. KıZıl Bey'in inşa ettfr
diği cami ile yanyana idi99. Etrafındaki mahalleye kendi· adını· vennişti. Selçuklu 
sultanı Alaaddin Keykfi.bad dönemi eniirierinden Kızıl Beyioo tarafından yaptırıl-

91 Başbakanlık Arşivi Tapu Dif. 438, s. 360: <<Vakf-ı mescid-i Melike Hatun der ma
halle-i·Kirişçiyan», karş., Kuyud-ı Kadtme 558, 5 a. 

92 Ankara Şer. Sic. U/581 (Aralık ortaları 1589/Evail-i Sa er 998)'de Hatwz mahallesi 
ahalisinin, mescidlerine Melike Haturi'un Belömer ve Badeınli köylerini vakfettiğiııi söy
•leyip, · mesddlerinin 'tamirini istediklerini görüyoruz. Bu köyler, bir önceki notta zikrettiği
nıiz tahrir defterlerindeki Melike Hatun mescidiııin vakıflarıdır. Demek ki, Hatun mahal

-lesi adınİ bu mescidden almıştır: Nitekim, o sırada artık Kirişçiler adı geçmemektedir. 
93 Ankara Şer. Sic. VIJ1145 (24 Kasım 1604/6 C. Evvel 1008 tarihli zabıt). 

· 94 1922 (1341) tarihli Arıkara planı. 
95 Ankara Şer. Sic. VIII/146 (28 Şubat 1601}'de Hacı Bayram sülalesinden Şeyh Ha

lil Efendi'nin 2000 akçayı Kara Medrese'nin tamiri için, 2000 akçayı da yarimdaki camiin 
kandili için vakfettiği kayıtlıdır. · 

96 Hankah: Bir şeyhin yönetiminde, bir tarikat mensuplarinın müdaVinıi oldukları 
·ve gelen-geÇen yolculara, düşkünlere aş çıkaian ve barındıran bir çeşit zaviyedir (Pakalın• 
M., Osmanlı TaTih Deyimleri Sözlüğü I, s. 730-731). 

97 Ankara Şer. :Sic. VIII/55 (15 Şubat 1601/11 Şaban 1009)'da: <<Ankara zahirinde 
Hankah kurbunda .Bend Deresi suyu ile devran eden, bir tarafı Hankah binasına .. » diye 
bir değirmenin yeri belii-tilmektedir. Bu kayıt bize Hankab'ın, dolayısiyle medresenın yerini 

· açıklamaktadır. Karş. Başbakanlık Arşivi Tapu Dif. 438, s. 363. 
98 Ankara Şer. Sic. VII/2164, IX/3000. . . / 
99 · Ankara Şer. Sic. VII/2293 (6 Temmuz 1600/24 Zi'l-hic'ce 1008)'de Kizılbey camii 

:vemedre5esiııin 18 Mayıs 1600 (5 Zi'l-hicce 1008) ·günü vnkubU.lan zelzeleden şark tarafın
: daki kubbesinin harab olduğu ve tamiri gerektiği yazılıdır. 

100 Darkot, Besim, Ankara madd., İslam Ansiklopedisi I, s. 442. 
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mıştır. Yeri, bugünkü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün bulunduğu alana rast::. 
lıyordu 101 • XIII. yüzyılın ilk yansında inşa ettirilen medrese, Osırianlıhır döneminde 
bir çok defalar tamir görmüŞ ·ve asıl stilini kaybetmiştir102 • Hfiric medreselerdeli 
olan Kızıl Bey medresesi evkafının, incelediğimiz dönemde nazın XVI. yüzyılın ünlü 
nişancısı Hamza Efendi idi103. 

Yeğen Bey Medresesi: Bu medrese de XV. yüzyıl medreselerindendir. Yanıri
daki camiin Üzerindeki yazıttan 1438-9 (842) yılında yaptınldığı anlaşılıiıaktadırHl4: 
Cami ve medrese Ankara'nı~· Eşenhor mahallesindeydiHi5• BugÜn burası DenizCiler 
caddesinde Vergi dairesinin tam karşısına,. cadde~n aıt tarafına düşmektedir106. 
Medrese ve camiin kurucusu, II. Murad dönemi emirlerinden Yeğen Bey namr ile 
meşhur bir zattır. Yazıtta adı Hacı Ahined b.Hızır olarak geçfuektedir107. Yeğen 
Bey, Ankara'da bir hamam ve Akçavak köyünde zaviye ve camii olan Emir Turasan 
(Tor Hasan?) Bey'in yeğenidir. Turasan Bey vakfİyesinde ·Yeğen Bey'i öz kiz 
kardeşinin oğlu ve kendisinin oğullu~u olarak tanımlamakta ve vakfının tevliyetiru 
kızından sonra ona bırakmaktadır103.' Fatih döneminde Yeğen Bey'in oğullanılin h
mar sahibi olduklarına dair kayitlar vardır109• · Yeğen: Bey'in oğulları, babalannın ve 
Turasan Bey'in evkafının mütevelliliğini de yürütmüşlerdk Yeği:m Beiin oğlu Meh
med Çelebi'nin Hacı Bayram camiine vakıflardabulunduğu da bilinmektedir110• 

Yeşil Ahi Medresesi: Ahi Hacı Mutad ~ahallesindeydi. Yeri Karaca Bey 
hamamının arkasına düşmektedir111 • Son zamanlarda Y eşilhilne inedresesi diye 
anılmaya başlamıştır. Yapılış tarihini kesinlikle saptamak mümkün olama~ştır. 
Ancak I. Murad dönemi tırnar sahiplerinden Ahi Ahmed tarafından yaptınldığını 

. : . . . ' . . . 

101 Koşay, Harnit Zübeyr, Ankara Budun Bilgisi, Ankara 1935, s .. 20 .. 
ı02 Örneğin, 22 Haziran- 9 Temmuz ~594 (3 Şe;,..aı ~ 20 Şevval 1002) ta:rihıeri 

arasında uzun süren bir onarım geçirmiştir: Bu onarım ve yukarıda sözünü ittiğimiz dep
remin arkasından yapılan onarım sırasında kupbelerinin eski hali ile yapılmasına vakfın 
gelirleri yetmediğinden, yassı örtü yapİlmasına· karar verilmi~tir (Ankar.a Şer. Sic. V/4). · 

103 Ankara Şer. Sic. V/4~ . : ' ' 
104 Mübarek Galib, Ankara I, s. 5 I. 
105 Ankara Şer. Sic. III/317 (Ağustos sonları 1592/Evahir-i Zi'l-ka'de 1000), VI/259 

(16 Haziran ı599/22 Zi'l-ka'de 1007)'deki zab~t: «Eşenhor mahallesi sakinlerinden Dimitri 
veledi Mesih'in bir canibi Yeğen Bey camiine müntehi evini» sattığına dairdir. . , 

106 ı 922 ( 1 34 ı) tarihli Ankara planı. 
107 Mübarek Galib, Ankara I, s. 51; Öney, Gönül,· Ankara'nın Dint ve Sosyal Tapılan, 

s. 94: «Mefahirü'l-ümera ve'1-ekabir Hacı Mehmed b. Hızır e'ş-şehir bi-Yeğen Bey .. ». 
ı os· Biraz sonra Turasan hainarnı ile ilgili not. . . 
I 09 Başbakanlık Arfivi, Maliye Dif. 34, ı 44 a. 
110 Başbakanlık Ar,fivi, Tapu Dif. 438, s. 367: «Vakf-ı Hanedan~i Hacı Bayram Sul-

tan an' lqbel-i Mehmed -Çelebi b. Yeğen B~y». . · 
ll ı 1922 (ı34ı) tarihli Ankara planı.' 



102 

biliyoruz112• Bu nedenle, :x;IV. yüzyıl sonunda yaptınldığı söylenebilir. 
Sarı Hatfb Medresesi: Yerine, kurucusunu, neden bu adla anıldığım, ne zaman 

yaptınldığım tespit edemedik. 1462-3 (867) tı:ı.rihli Fatih dönemi tahrir defterinde 
ve Kanuni dönemi, II. Selim zamarn defterlerinde adı geçm~mektedir. Bu sebeple 
incelediğimiz döneme yakın tarihlerde yaptınlıınş olabileceği akla gelmektedi.r. 
Bu medreseye tayin edilen müderrislerin diğer Ankara medreselerindekilere nazaran 
d~pa yüksek ücret aldıkları görülüyor113• Ağustos sonları 1599 (Evail-i Safer 1008) 
~arihli bir fermandan sahn payesinde olduğunu arilıyoniz114• 

Yeni Medrese (Medrese-i çedide): Ankara'da yerini tespit edemediğimiz med
reselerden biri de Yeni Medrese'dir. Fatih ve Kanuni dönemi defterlerinde adına 
rastlanamaımştır. Kurucusunu ve nezaman yaptınldığım bilemiyoruz. Ancak hiç 
olınazsa. XVI. yüzyılın sonlarında yapılmış olabileceği söylenebilir. Dahil medrese
lerden olduğuna bakılırsa115, bir nüffızlunun inşa ettirmiş olması ihtimali akla gel
mektedir. 16 Mart 1593 (i2 C. Ahir 1001) tarihlibir zabıttan medresenin hücrelerinin 
kaşlarımn, ay lu duvarı ve kapısımn tamiri gerektiğini öğreniyoruz116. Bu. durum
da en az incelediğiı:p.iz dönemin 50:_60 yıl öncesinin .binası ola~ileceği de söylenebilir. 

Seyf Medresesi: Kanuni dönemi defterlerinde adına rastladığıımz bu. medre
seyi, incelediğimiz dönemin; sicillerinde görmüyoruz. Ancak, bumedreseye ait bir 
],<ayıt bulabildik. O da, Ankara müftisi Abdullah Efendi'nin aym zamanda bu .med
resenin müderrisi olduğuna ve 111~Cıre~enin . evkafının Beypazarı'nda bulunduğuna 
dairbilgi ver~ektedir117. Bir başka kayıttan, Müfti Abdullah.Efenc.İi'nin kale'de 
sakin olduğunu bil~:(pruz11 S. Acab,a bu medreseJ(alede miydi? Incelediğimiz dÖ
nemin sicillerinde bir başka kayda rastlamadığımıza göre, bir başka adla ım anılı-

112 Başbakanlık Arşiui, Maliye ~4, 45 b'd~ki kayıt şöyledir: «Karye-i Bayıııdır, tımar-ı 
Ahi Turabeyi ve Ahi Ahmed. Hüdavendigar zamanında dahi yerler imiŞ. Am~a Ahi Ah
med kendü hissesin ~kara şehrinde bina itcÜiği medreseye vakf it~iş. Kızı hatunu mÜte
velli kılmış kim her veeh-i tevliyet tasarruf idüb yılda iki buçuk eşküncü eşdüre .. Elinde pa
dişahımız hazretle~i (Fatih) hükmü var .. ». Kanuni dönemi tahrir defterinde (BA 438, s. 
366) Bayıııdır köyünün yarı hissesi Yeşil Ahi Medresesi evkafı arasında geçer.· Ankara Şer. 
Sic. VII/1520 (I Kasım 1600/23 R. Ahir 1009)'de YeşilAhi Medresesi müderrisiAli Efendi, 
Bayındır köyü ketlıüdasından vazifesini aldığını beyıpı etmektedir. Bu kayıtlardan medr~
seniİı hanisi ve yapıldığı devir aÇıklık kazanmakt~dır. 

113 Ankara Şer. Sic. VI/1424'de medreseye yevmi 50 akça ile müderris atanıyor. 
114 Ankiıra Şer-:S~c. Vlf1517: «Medrese~imezbi'ıre paye-i salın olmak üzere İçil hük-

mü ile.kendüye .virilüb .. ». . , . . . 
115 . Ankara Şer. Sic. Xjl424'de .kayıtlı ferml'l,nda: « . .l)ahil müderrislerincİ~n _inah-

nıiyye-i Ankara'da Medrese-i cedide müderrisi olan Yahya .. >) denmektedir. .J
1 

116 Ankara Şer~ Sıc. IV/460. . . . . . 
fı7 Ank~~a· Şer. Sic. IV/487. 
118 Ankara Şer. Sic. VII/898 (ll Zi'l-ka'de 1008). 
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yordu? Örneğin Yeni veya Sarı Hatib-medreselerinden biri bu muydu? Şinidilik bu 
soruları cevaplamak olanağından yoksunuz. 

Sibyfin mektepleri (Muallim-hfineler): Sibyan mektepleri, çocuklara diıii bil
gilerin verildiği, Kur'an okumasının öğretildiği yerlerdi. Hayır sahibi kimselerin 
vakıfları ile yapılıyordu. Her muallim-baıie, muallim; halife denilen bir öğretmenfu 
idaresinde faaliyette bulunmaktaydı. Ankara'da aşağıdaki muallim-hfuıelerin buhindu
ğunu tespit ettik: 

Ahmed Baba muallim-banesi, Ali Bey mualliin.-banesi (Kızıl Bey mahallesinde), 
Mi'mar Cafer muallim-banesi (Keyyalin mahallesinde), Nalband Hacı Nazar mual
lim-banesi, Nalbandoğlu Edhein Çelebi 'muallini-banesi, Sitioğlu muallim-hfinesi 
(Hacı Doğan mahallesinde), Serlükoğlu muallim~hanesi(Yeğen Bey mahallesinde), 
Şamlı-zade muallim-banesi, Şükrü Çelebi muallim~banesi," Tac.eddin Halife mual
lim-banesi (Teke Ahmed mahallesinde), Umuroğlu muallim-lıanesi, İskender Ça
vuş muallim-hanesi, Koca Kethüda muallim-banesi, Hace Sinan muallim~banesi; 
D,eınirci. Hüseyin muallim-banesi. 

3) Hamamlar: 

Ankara' da, incelediğiıniz dönemde hemen hepsi AŞağı yüz' de, sekiz hamam var
dır. Biri dışında bunların yerlerini, ne zaman kinlıer tarafından . yaptırıldıklarinı 
tespit edebiliyoruz: 

Öğle Hamamı (Eyne Bey SubaşıHamamı): Hatun mahallesindeydi119• Civarıo
rında Apardiler (Konurca) ve Vattadn mahallelerinin bulunduğu anlaşılmaktadır120• 
Bugün kalıntısı Gazi Lisesi'nin bahçesine bitişik durumda görülmektedir. Eyne B~y 
Subaşı tarafından yaptınldığı çeşitli sicil kayıtlan ile sabittir121 • Eyne Bey Subaşı'mn 
kimliğini, Kara Medrese ile ilgili notta belirtıniştik (Dipıiot 89). Bu durumda hamam, 
XV. yüzyılın başlannda yapılınış olmalıdır. Nitekim, GÖnül Öney · hamaniılı yapı
ınında devşirme sütUn ve başlıklar kullanıldığına dikkati çekerek XV. yüzyıl yapılan 
arasına koyar122• incelediğimiz dönemde Öğle hamaını;· günde 30 ile· 50 akça' ara
sinde kiraya verilen işlek hamamlardan biridir123• 

119 Ankara Şer. Sic. VII/1333 (3 Eylül 1600/23 Safer ı009). 
120 Ankara Şer. Sic. VIII/ ı 4 76, ı 7 ı 4. 
ı2ı Ankara Şer. Sic. VIII/61 (ı 7 Şubat 160ıfı3 Şaban 1009): «Öğle harnınarnı di-

mekle ma'rfrf Eyne Bey Subaşı hammamı=». . _ 
122 Öney, Gönül, Ankara'nın Dint ve Sosyal Yapıları, s. 51. Mübarek Galib de; bu ha

mamın İshi.m öncesi bir eserin enkazı üzerine yapıldığım söyler (Ankara II, İstanbul ı928, 
s. 32). İbrahim Hakkı Konya!~, ı930'larda Belediye tarafından gaz deposu olarak·kullaml
dığını zikrettiği bu hamam hakkında aynı bilgileri tekrarlamaktadır (Karacabey maniuresi, 
Ankara ı942, s. 39). · 

123 Ankara Şer. Sic. VII/4ı9, VIII/2255, IX/1049. 
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Kaledibi (Talıte'l-kal'a) Hamamı: Ankara'nın Aşağı yüz'ünde Tiflis! mahalle
sindeydil24. Bugünkü duruma göre, Sebze halinin önünden geçen yola isabet et
mektedir. Fatih döneminin ünlü şahsiyetlerinden hhak Paşa tarafından yaptırılmış
tırııs. Yazıtı zamanımıza kadar gelebildiği için, yapılış tarihinin 1461-2 (866) oldu
ğunu bilebiliyoruz125. İshak Paşa bu tarihte Anadolu Beylerbeyidir127 ve Anadolu 
eyaletinin merkezi Ankaradır123. Tahte'l-kal'a hamamı. incelediğimiz dönemde 
zaman zaman harab durumda kalarak işletilmemiş, çeşitli tarihlerde de esaslı onarım 
görmüştür179. Yılda 9-12 bin akçaya kiraya verilişinden ahlaşıldığına göre130, en 
işlek hamamlardan biridir. Hamam son yıllara kadar ayakta kal~bilmiş ve 1929 An
kara büyük yangınında hasargördüğünden Belediye tarafından yıktırılmıştır131 . . 

Şengül Hamanı ı: Aşağı yüz'de Hacı Eshab mahallesindeydi 132. Bugün~ de ayak~ 
ta olan hamam, Anafartalarda Çocuk Esirgeme Kurumu binasının altında, Anafar
talar Lisesi'nin yanında bulunmaktadır. Tahte'l-kal'a hamarnı gibi, İshak Paşa ta
rafından yaptınlmıştır133• Yapdış tarihi kesin olarak tespit edilememekle birlikte 
XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olacağı açıktır. Kadınlar ve erkekler kı
sımlarından müteşekkil bir çifte hamamdır. 

Hasan Paşa hamam/arı: Hasan Paşa'nın 1511-2 (917) tarihli vakfİyesinden ve 
diğer kayıtlardan öğrendiğimize göre, Ankara'da iki hamarnı vardı. Bunlardan biri 
Belkıs mahallesinde (Bugünkü Hükümet konağı yakınlarındaydı) bulunan çifte ha
mam (Hasan Paşa hamamı), diğeri Keçeciler hamarnı diye anılan (Karaoğlan çar-

124 Ankara Şer. Sic. VIII/1220 (24 Temmuz 1601/23 ?vluharrem 1010): <<Aİıkara 
mahallatından Tiflis! mahallesinde vaki' bir tarafı benim mülküme ve··bir tarafı Tahtc'l
kal'a hammamına=». · 

125 Kuyz1d-ı Kadfme Ar,rivi 558, 48 a'da İshak Paşa'nın Ankara'daki evkafı arasınd~ 
~ahta'l-kal'a ile Şerigül hamarnİarı ve ilk hamamın yanında ll dükkan, ayrıca 2 değirmen 
zıkredilir, karş. Başbakanlık A~şi;( Tapu Dif. 438, s. 369. . . 

126 IVlübarek Galib, Ankara II, s. 32-33 ve Konyalı, 1. Hakkı, Karacabey i"\llamuresi, 
s. 104. 

127 Başbakanlık Ariivi, Maliye 34'de kayıtlı'1462-3 (867) tarihli defterde İshakPaşa'
nın Anadolu Beylerbe)ri olduğunu gösteren çeşitli kayıtlar vardır. Örneğin, 45 b'de Ahi 
Ahmed medresesi ile ilgili bir vakıf kaydınl.n «Beylerbeyi İshak Paşa emri ile deftere sebt 
olunduğı.ı,~ yazılıdır. Sicill-i Osman! (I, s. 323-324)'de İshak Paşa'nın Paşa Yiğit'in kölesi ve 
oğulluğu olduğu, II. Murad'ın ned!mi, vez!r, Fatih döneminde Anadolu ve Rumeli bey
lerbeyi, 875'de sadrazam olduğu, 890'da öldüğü yazılıdır. 
· 128 Anadolu eyaJetinin merkezi, İshak Paşa'nın beylerbeyiliğinden sonra Kütahya'-
ya nakledilmiştir (Solak-zade Tarihi, s. 191). 

129 Ankara Şer. Sic. II/752 (Kasım 1589), VII/1548 (6 Kasım 1600). 
130 Ankara Şer. Sic. IV/984 (5 Şa'ban 1001), V/465 (13 Ramazan 1022). 
131 Mübarek Galib, Ankara II, s. 32. . . . 

·132 Ankara Şer. Sic. II/ll4: «Şengü1lıamamı ardında Hacı Eshab mahallesinde vaki' 
evini». 

133 Ankara Şer. Sic. VI/852h. 
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şısına açılan Keçeciler sfi.kunda yer aldığından dola)'ı bu adla anılmış olmalıdır) ve 
Kafir köyü mahallesinde inşa edilmiş olan tek hamamdır134 . Tek hamam, inceledi
ğimiz dönemde herhalde işlemez hılle gelmiştir, zira adı pek geçmemektedie '--

Karaca Bey Hanıamı: Hacı Murad mahallesinde, Şeyh Habib dimiinin ya
kınındaydı13s. Bugün de ayaktadır ve Hamamönünde Talat Paşa bulvan üzerinde 
bulu,nmaktadır. Karaca Bey tarafından, imaretine ve camiine gelir sağlamak için 
yapjirılmıştır. Yazıtı olmadığından yapı !ış tarihini kesin, olarak bilemiyoruz. Ancak 
Kar~caBey'in vakfiyesi 1440-J (844) tarihini taşırlığına göre,.hiç olmazsa bu.tarihte 
yapımı . tamamlanmış olmalıdır 136. incelediğimiz dönemde çeşitli defalar onarım 
görmüş ve kiraya verilmek suretiyle işletilıniştir. Karaca Bey'in vakfİyesinin şartları 
gereğince gelirinden her gün 50 akça imaretine tahsis edilmiştir. 

Debbôğ-hfine (Kaledibi) Hamamı: Ak Medrese evkafındandır137. Bu hamam, 
İshak Paşa'nın Tahte'İ-kara hamamından ayrı, Debbiiğlar malıailesinde Debbiiğ-M
ne pazarı yakınındaydİ 13s. Bu yüzden Debbağ-hiine hamarnı diye adlandırılmıştı. 

Tor Hasan (Turasan-Tursan) Hamamı: Sicillerde yeri «Ankara'iıın zahirinde» 
diye tarif edilen ve Bend Deresi kenarında olduğu vakfİyesinden ve 'tahrir kayıtla
rından anlaşılan hamam, Yeğ(m Bey'in amcası Turasan Bey tarafından yapİırılmİş
tır139. Vakfiyesi Eylül başları 1423 (Evail-i Şevval 826) tarihini taşıdığıila göre, ya~ 
pılışı XV. yüzyılın birinci yarısında olmalıdır. 

134 Kon yalı, İ. Hakkı, Akşehir, s. 328-339; Başbakanlık Aı-şivi, Tapu Dif. 438, s. 369; 
Kuyud-ıKadime Arşivi 558, 48 a: Evkaf-ı merhum: Hasan Paşa ki Akşehir'de olan imar.e~ 
tine vakfitın:iştir, der nefS-i Ankara: Hammarn-ı çifte der mahalle-i Belkıs, hammarn-ı diğer 
der mahalle-i Kafir Köyü .. ». Kafir Kövünde bulunduğu belirtilen tek hamamın yeri için 
bk. Ankar~ Şer. Sic. I/397: « ... bundan akdem bir b~yaz kise içinc!eHasan Paşa'nin Keçecilei· 
hammamında sirkat olunub==». · 

135 Ankara Şer. Sic. VI/127. 
136 Konyalı, İ. Hakkı, Karacabey Mamuresi, s. 22. 
137 Ankara Şer. Sic. IX/548 (25 Eylül 1604/l C. Evvel 1013). 
138 Başbakanlık Arşivi, Tapu Dif. 438, s. 367: · · 
139 Vakıflar Genel .Müdürlüğü Arşivi'nde (De ter No: 2113, s. 326, sıra: 63), vakıfı.nıp. 

adı zikredilmeyen .Evaibi Şevval 826 tarihli, Ankara'nın Akçakavak köyü11de bina edilniiş 
cami, zaviyeye ait bir vakfiye sureti bulunmaktadır .. Arşiv de terine, vakıfın kızkard!'!Şinin 
oğlu Ye~en Bey mütevelli tayin edildiğinden dolayı «Yeğen Bey vakfiyesi» diye kaydedil
miştir. Bu vakfiye Turasan (Tor Basan) Bey'e aittir. Zira vakfiyede, vakfedilen yer ve bi
nalar arasında Ankara'da Bend Deresinde bir hamam, Akçakavak köyü, Sarıyalak, Kıb
rıs, Virancık, Akçain köylerinin adları geçer. Bu emiakin Turasan (Tor Hasan). Bey tara
fından vakfedildiğini gösteren bir kayıt, Fatih dönemine ait tahrlr. defterinde bulunmak
tadır (Başbakanlık Arşivi; Maliye 34). Adıgeçen defterde 145 a'daki kayıt aynen şöyledir: 
«Şimdiki halde merhi'ım Tor Hasan (Turasan) Bey,, malıruse-i Ankara tevabiinde, cami 
v~ zaviye bina idüb kendi halis emlakirideri Akçakavak, Sarıyalak, Kıbrıs ve Vira!lcİk ve 
Kızviran ve Pazar Divanı ve Bağviran ve Akçain adlı köyle_ri h:vahıkı ve tevabii ile ve ken-
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Kanuni dönemindeki tahrir defterlerinde adları geçen· bazı harnarnlara incele-
. ' . ·. 

diğimiz dönemin sicillerinde rastlamıyoruz. İlıtirnaL Iq, bunlar._ o sırada kullamlmaz 
hale gelmişlerdir. 

V .. Mahalle/er: 
. ' 

Ankara şehrinde de mahalleler, bir dini yapımn etrafında oluşmuŞlar ya da mes
lek gruplarından bazılannın veya aynı dini inanç ve gelenek etrafında toplananların 
bir arada oturma istekleri sonucu ortayaıçık:inışlardır. Bunların adlanni ve büyüklük
lerini,. şehrin nen!sinde yer aldıklarınıl;iem Kanuni dönenli tahr!r defterlerinden hem 
de XVII. yüzyılın baştimndaki avariz-Mnesi kayıtlanndan öğrenebiliyoruzı4o. -

Ankara şehrinde incelediğimiz ·dönemde-Kale. ve Kale dışiri da 8.5. mahalle var:
dır141. Kale, daha önce de ~eHrttiğimiz gibi, askeri-idari fonksiyon,Jaşımasının ya
muda; aynı z~manda halkı.ıı,da oturduğu bir bölgedir .. Kanııni c;Iönerni t~bdr defter7 

lerinde burası 6 mahalleden oluşmuş durumdayke.n, incelediğimiz dönemde 9. mahal~ . . . . . ~ . . ) .. '. . . . . . . ' - .·; 

leye ayrılmış ,görünmektedir142. . : i 

.. 1522 (?29) tarihli tahr!r defterine göre, Kale yerleşikleriS~ müslüman, 85,~mmi 
olma)<: üzere toplan;ı 170 hane idP43• 1589 (998) tatilıli cizye kqyıtlarında; Kaled~ki 
zimmiler 110 ci?ye-hanesi olarak geçmekteciir 1 ~4 - _Cizye_-haneleriniııtespitinde de, 
diğer vergi yükümlülerinde-aranan şartlar,gc;:ç_erli olduğuna göre.1i5,. 15l2'den ,XVII. 
yüzyılın başlarına gelinceye değin Ankara Kalesinin toplam nüfusunda % 30'luk bir 
artışın olduğu söylenebilir. Diğer kayıtlarla karşılaştırıldığında, Ankara Kalesi ha
nelerinin, şehrin toplam hanelerinin lf20'si kadar olduğu anlaşılmaktadİr. Askeri 
sınıfmensupları, vergi vermediği için bu hesaplam~nın dışındadır_: Askerllerin önem
ii bir kısinımn Kalede qrı:Irduğu düşünülürse, Kale _şehrinn:lifıis yoğunluğunun en 
fazla olduğu yer olarak gÖrülmektedir. Herhalde nüfus sıklığİmn nedenierind~~ ilki. 
yer olarak görülmektedir. Herhalde nüfus sıklığının nedenlerinden ilki, Kalenin şeh-

dü Ankara'da Bend Deresinde bina itdüği mülk harnmamını ve bağlarıni mezkur camün 
ve zaviyesinin ve türbesinin mesalihine vakfitmiŞ, 'rrierhılman babam vededeı::ıi -tabe seril.
huİna- mubrrer dutub hükümler vermişler ki bunlardan eşküncü taleb olunmaya. Ben 
dahi inukarrer dutub hükriı-İhünia}rıln virdim=». Medrese ve zaviyesinin AkÇak~tak'ta 
olduğunu da, Başbakanlık Arşivi, Tapu Def. 438,. s. 370'deki «Vakf-ı cami ve. zaviye-i Tor 
Hasan Bey der kary~-i AkÇakavak» kaydı' gösteriyor. _ ' 1 

·• · .- • • 

140 Başbakanlık Arşivi, Tapu Def. 438, s. 337 ve Tapu Def. ll 7 ile Ankara, Şer. Sic.· X/ 
1484 (24,Nisaıi 1607/26 Zi'l-hicc_e 1015, farih~~ ferman sureti) ve X/1486 (Mayıs soİıhirı 1607/ 
Evail-i Safer 1016 tarihli sicil). · · · 

'141 'Ankara Şer. Sic. X/1486. 
142 iiisar bölümü, s. 1:L· 
143 Ba,şbakanlık.Arşivi, Tapu Dif. 438, s. 337. 
144· Ankara Şer: Sic. II/2208;· 
145 ·. İnalcık, Halil, ·cizye' madd.' EI2. 
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rin en eski yerleşme kesimi ve en güvenilir bölgesi oluşudur, Bir diğer nedeni de, Ka-
lede owranların «hizmet ve yardımlarından dolı:ı.yı>> kiı:ı;ıi v~rgi yü14in;ılülükleri dı~ 

şında bırakılmış olmalarıdır. _._,~. 

Şehir. içindeki mahallelere gelince, büyük kısmının aşağı yukarı aynı oranda 
nüfusuiçine aldıkları görülmektedir. Örneğin, 1607'deki avarızhanesi tespitinegöre, 
3 nıahallenin avarız-hanesi 15 ve daha yukarı; 10 mahalleninki)O:J5 ar.ası; 55 ma
halleninki 5-10.arası; 17 mahalleninki 1-5 arasıdır. Aslınd~, mahalleleriniçine aldığı 
nüfusu, yüzölçümleri il~ birlikte dikkate almak gerekir. Ancak kapladığı alan baki
illindım mahalleleri incelemek için sayısal bilgilere sahip almadığımızdan böyle bir 
d~ğerlendirme yapamıyoruz. Fakat Ankara mahalleleri hakkında şunlar söylenebil-
mektedir: ··.· · 

· Ert kalabaJik mahalleler; Şehrin iş muhitlerine yakındır. Ayrıca bazı meslek men
suplarının topluca oturdukları mahalleler de, nüfus yoğunluğu fazla. olan yerlerdir. 
Örneğin, XVl. yüzyılın sonlarında en kalabalık mahalle oiarak görÜlen Alıf Hacı 
Murad bir yandan Koyunpazarı'na, diğer yaiıdan Kaledibi'nÜı iş yerlerine yaklıidı. 
Ayni şekilde Tuli mahallesi, Karaoğlan çarşısının iistüiıde yer alıyorciu: Şehim do~ 
ğusunda Kale'ye d~ğru gittikçe yükselen eğimli bir alanıiÇine alan Avi11icıklar ma..: 
hallesi; sofçularm oturduğu yerdi. Bu mahalle Kanuni döneininde 84 hanesi ile Ka
le'den sonra şehrin en kalabalık yeri idi146: Xv:r: yüzyıl~n soı:Üannda, XVII. yüzYI
lın başlarında burası Molla Büyük, Çeşme, Direkli Mescid ve Kayabaşı diye dört 
mahalleye bölündü147. 

Diğer yandan, sanat ve ticaret kesiinlerinin çevresinde birbirine çok yakın du
rumda birçok mahalle yer almıştır. Ankara'daki 85 mahalleden büyük kısmı, Bedes
ten ve Atpazarı'nın merkezini teşkil ettiği Yukarı yüz ile Karaoğlan çarşısının civa
rında bulunuyordu. 

incelediğimiz dönemde Ankara'da Aşağıdaki mahalleler bulunuyordu: 
Ahi Hacı Murad, Tuli, Halife Bayezid, Leblebici, Helvayi, Mürfıri, Ya'kfıb Har

rat, Hacı Halil, Kureyş, Hace Paşa, Ali Bey, Ballac Mahmu_d, Ürgüb, Buryacı, Sa
buni, Kattamn, Rüstem Na'al, Debbağin, Çakırlar, Ya'kfıb Na'al, Tiflisi, Hacı İvaz 
Hadda~, Belkıs, Şemseddin, Hankah, Ahi Ya'kfıb, Bostani, İğneci, Teke Ahmed, 

Hacı Musa, Çeşme Mescidi, Direkli Mescid, Emregölü (j_,} "v"l ), mıdenıli, Molla 

Büyük, Kayabaşı, Börekçiler, Şeyh İzzeddin, Afi ( Jl ), Sed, Kebkebfır-ı zimıni, 
Kebkebfır-ı müsliınin, Dibek, Kurd, Behlfıl, Mihriyar, Makramacı, Hendek, Kafir
köyü, Keyyalin Hacı Mansur, Balaman, Ahi Tura, Vattarin, Eşenhor, Koyunpazarı, 
Dellal Karaca, Celal Kattarin, Hacı Arab, Yusuf Habbaz, Erzurum, Mevdfıd, Hacı 
Eshab, Papani Sarac Sinan, Hacendi, İbn Gökçe, Baklacı, Öksüzce, Kızılbey, Genegi 

146 . Başbakanlık llrşivi, Tapu Dif. 438, .s. 337. 
147 Ankara Şer. Sic. X/1486 ve 1922 (1341) tarihli Ankara planı. 
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( J'-.·f" ) İmaret, Hacı Seydi ve Hacı Tepesi, Kul Derviş, Hatıln, Mukaddem, 
Konurca, Kazur Ali, Kiçülü, İmam Yusuf, Yenice', Boyacı Ali, Hacı:Doğan, Koç
hisar, Yenişehir. 

Ankara'nın çizdiğimiz bu genel görüntüsü, Türk-Osmanlı şehrinin fizik düzeni
nin özelUklerini yansıtmaktadır. İçinde islami öğeleri, Ortaasya Türk uygarlığının 
etkilerini ve yerel esinlenmeleri bulabileceğiıniz bu sentez diye nitelenen bu şehir 
tipinin çizgileriı4s Ankara'da da vardır. Bu' Özellikler kısaca şöyle sıralan~bilir: · . ' ' . . 

a) İslam şehir tipinin üç temel öğesi cami, pazar ve hamam, Ankara pl~nında 
da asıl elamanlardır. Ancak <?smanlı Ankara'sı imaret sistemi yolu ile planıni dah~ 
da zenginleştirmiştir. 

b) lç Kale, şelu·istan ve rabad'dan oluşan Ortaasya Türk şehir tipini~-- Kale 
geleneği, J\nkara'da dı,t devam etmektedir. . · _ 

· c) Bedesten ve Uzunçarşı'nın merkezini oluşturduğu. sanat ve tic~ret kesiıni 
esnaf çarşıları ile bütünİeşerek planın hakim öğesi durumuna gelmiştir. . ' 

. d) Mahallelere bölünmüş olmak, Ankara için de Ön(,'!mli ,bir öz~lliktir. Ancak; 
Osmanlı öncesi İslam şehirlerinde olduğu gibi; Ankara mahalleleri, birbirleri ile. 
organik· bağları olmayan ayrı yerleşme kesimleri diye nitelenemez. Ankara'da · n;ı.a-
halle, şehir bütünü içinde, bir yeri~Şme birimidir. · · · 

148 Ergenç, Özer, Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fizik Yapıya Etkileri; First 
lntemational Congress on the Social and Economic History of Turkey 1071-1920 (July 11-13, 1977 
.~ara). · 


	Button1: 


