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Ankara’da Mahal İsimlerine Yansıyan Tarih - I
 
 

Erman TAMUR
 

                 “Ankara’nın denizi yok,
                   dolayısıyla denizcileri de yok,

       ama Ankara’da bir “Denizciler Caddesi” var.
Bunun nedenini çoğu Ankaralı da bilmez.”

 
Mehmet Kemal, Türkiyenin Kalbi Ankara

 
 
  I. Kültürel Değerler Olarak Mahal İsimleri

Bir şehrin semt, mahalle, cadde, sokak ve meydanlarının isimleri, 
ekonomi, sosyoloji ve siyaset gibi birçok alanda, uzak ya da 

yakın geçmişe ilişkin veriler sunar. Bu bakımdan mahal isimlerinin zaman 
içinde uğradığı değişikliklerin araştırılması akademik açıdan önem taşır. 
Beri yandan insanların yaşadıkları şehirde, mahallerin isimlerini ne zaman 
ve ne sebeple aldığı, bu isimlerin süreç içinde nasıl değiştiği gibi bilgilere 
sahip olmaları, şehirlerini daha iyi tanımalarına ve dolayısıyla onu daha çok 
sahiplenip sevmelerine de katkıda bulunur.

Doğal ve tarihi zenginlikleri koruma gereğinin, ülke genelinde, 
giderek daha çok benimsendiği, bunu sağlamaya yönelik kurumsallaşmanın 
da bir ölçüde sağlandığı söylenebilir. Buna karşılık, elle tutulur bir varlığı 
olmayan tarihi mahal isimlerinin korunması konusunda, aynı ölçüde yaygın 
bir bilinçten söz etmek güçtür. Bu bağlamda, yeni oluşan şehir birimlerinin 
isimlendirilmesinde de doğru kıstaslar geliştirilemediği, sığ politik 
yaklaşımları aşan bir bakış oluşturulamadığı görülmektedir. Bu alan, yetkili 
konuma gelenlerin, tarih bilincinden, yaratıcılıktan ve estetik duygudan 
yoksun seçimlerine terk edilmiş gibidir. Bu hususlar göz önüne alındığında, 
mahal isimlerinin geçmişine ilişkin bilgi edinmenin, tespitler yapmanın, yeni 
isimlendirmeler gündeme geldiğinde, uygun öneriler geliştirmeyi sağlayacak 
bir bakış oluşturmaya da yararı olacaktır.

Ankara özelinde, Osmanlı dönemine ilişkin başlıca tarih 
çalışmalarında, mahalleler şehir yerleşiminin temel birimleri olarak önemle 
ele alınmış, bu bağlamda mahalle isimleri de yapılanma ve değişim süreçlerine 
ilişkin ipuçları veren unsurlar olarak değerlendirilmiştir.1 Bunlar dışında, 
1 Özer Ergenç’in XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya konulu doktora tezi ve yine Ankara’ya ilişkin 
çok sayıdaki makaleleleri ile Rifat Özdemir’in XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara başlıklı kitabı 
bunlara örnektir.
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Ankara’nın semt, mahalle, cadde, sokak, meydan ve park gibi mahallerinin 
isimlerini doğrudan konu alan bazı kitaplar da yayınlanmıştır. Ancak bunlar, 
isimleri oluşum ve değişim süreçleri içinde irdelemeyen, kapsam ve içerik 
bakımından yetersiz çalışmalardır.2

Cumhuriyet döneminde Ankara’da eski mahal isimlerinin 
değiştirilmesi ve yeni oluşan mahallerin isimlendirilmesi konusunda, bu güne 
kadar derli toplu bir araştırma yapılmış değildir. Bu boşluğu doldurma amacına 
yönelik olan makalemiz, özellikle, isimlerin değiştirilmesi ve yeni isimlerin 
seçilmesindeki etkenleri belirleme ve yorumlama bakımından orijinal nitelikte 
olmakla birlikte, konunun genişliği ve karmaşıklığı nedeniyle, hiç bir surette, 
eksiksiz ve hatasız olma iddiasını taşımamaktadır.
 
  II. Osmanlı Dönemi Sonlarında Ankara’da Mahal İsimleri

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolunan Ankara’yı fiziksel olarak en iyi 
tanımlayan belge 1924 yılında Müdafayi Milliye Vekaleti Harita Dairesi’nce 
hazırlanan “Ankara Şehir Haritası”dır. Bu haritada, sınırları belirgin olmasa 
da, mahallelerin konumları gösterilmiştir. Haritanın hazırlanışından sekiz yıl 
önce vuku bulan büyük yangında yok olan mahalleler doğal olarak haritada yer 
almamış, bu bölge “harik mahalli” ibaresiyle işaretlenmiştir. Haritada mahalle 
oluşumları belirtilmeyen diğer bir yer de İç Kale ile buranın güneyinde, dış 
sura bitişen bölgedir. Bu eksikliğin nedeni muhtemelen, haritanın acilen 
tamamlanması gereği karşısında, kısa vadede imarı düşünülmeyen bu 
bölgede çalışma yapılmasından sarfınazar edilmesidir. 1924 haritasında 
gösterilmeyen ancak fiilen mevcut olan bu mahallelerin isimlerini o yıllara 
ait başka belgelerden yararlanarak belirleme imkanı vardır. Nitekim haritanın 
düzenlenmesinden bir yıl sonra basılan, Mübarek Galip Bey’in Ankara adlı 
eserinde Ankara’daki mahallelerin isimleri bir liste halinde sunulmuştur.3 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’da eski mahal isimlerinde yapılan 
değişiklikleri ve yeni oluşan mahallere verilen isimleri incelemeden önce 
biraz eskiye dönüp Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolunan Ankara’ya ilişkin 
son verileri gözden geçirmek gerekir. Bunun için yararlandığımız kaynak, 
1891 (1309 H.) tarihli Ankara Vilayeti Salnamesi’nden Rifat Özdemir’ce 
alıntılanan listedir.4 Mahalle isimleri şüphesiz, değişik kıstaslara göre tasnif 
edilebilir. Mahallelerin birleşmesi ve ayrılması gibi olguları açıklama 
kolaylığı bakımından genel olarak tercih edilen yöntem, komşuluk ilişkisini 
esas alarak yakın konumda olan mahalleleri sıralamada alt alta yazmaktır. 

2 Şeref Erdoğdu’nun Ankara’nın Tarihi Semt İsimleri ve Öyküleri, rahmetlinin bazı mahal 
isimlerini tevatüre dayalı bilgilerle açıkladığı mütevazı bir çalışmadır. Önder Şenyapılı’nın Ne 
Demek Ankara; Balgat, Niye Balgat!? başlıklı kitabı ise Ankara’daki mahal isimlerine ilişkin 
ansiklopedik sözlük niteliğinde bir çalışma olup, bir çok maddelerindeki bilgiler eksik ve 
hatalıdır.
3 Mübarek Galip, Anadolu Türk Asar ve Mahkukatının Tetebuatına Esas, Ankara I. Kısım, 
Mescidler, Camiler, Mezarlıklar, İstanbul, 1341 (1925), s. 6.
4 Özdemir Rifat (1986), XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları: 694, Ankara, s. 298-302.
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Nitekim Özdemir de böyle yapmıştır. Biz isimlendirme etkenlerini açıklayıcı 
olması bakımından aşağıdaki şekli tercih ettik:
1891 (1309 H.) tarihli Ankara Vilayeti Salnamesi’ne göre Ankara Mahalleleri: 
 
1. Meslek erbabı bir kişinin adını taşıyan mahalleler:
Boyacı Ali Mahallesi,
Dellal Karaca Mahallesi, (Tellal Karaca)
Hallac Mahmud Mahallesi,
Kazur Ali Mahallesi, (Çamaşırcı Ali, daha eski tarihlerde Kazuran: 
Çamaşırcılar)
Rüstem Naal Mahallesi, (Nalbant Rüstem)
Yakub Harrat Mahallesi, (Çıkrıkçı Yakub)
Yusuf Habbaz Mahallesi, (Ekmekçi Yusuf)
 
2. Genel olarak bir meslek grubunun adını taşıyan mahalleler:
Baklacı Mahallesi, (Yeşillik satanlar, manavlar)
Bostani Mahallesi, (Bostancılar)
Börekçiler Mahallesi,
Buryacı Mahallesi, (Hasırcı, Salname’nin yeni yazı çevirisinde yanlış olarak 
Boyacı)
Debbağlar Mahallesi, (Tabaklar, sepiciler, daha eski tarihlerde Debbağin)
Helvayi Mahallesi, (Helvacılar)
Kattanin Mahallesi, (Ketenciler)
Leblebici Mahallesi,
Saracan, (Saraçlar, daha eski tarihlerde: Saraç Sinan)
Sabuni Mahallesi, (Sabuncular)

3. Dini veya başkaca ünvan sahibi bir kişinin adını taşıyan diğer 
mahalleler:
Ahi Murad Mahallesi,
Ahi Tuğra Mahallesi, (Daha eski tarihlerde Ahi Tura)
Ahi Yakub Mahallesi,
Ali Bey Mahallesi,
Hacı Arab Mahallesi, (Daha eski tarihlerde Ahi Arab)
Hacı Bayram Mahallesi,
Hacı Doğan Mahallesi,
Hacı Halil Mahallesi,
Hacı İlyas Mahallesi,
Hacı Mansur Mahallesi
Hacı Musa Mahallesi,
Hacı Seyyid Mahallesi,
Halife Bayezid Mahallesi,
Hoca Hindi-yi Müslim Mahallesi,
Hoca Paşa Mahallesi,
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İbni Gökçe Mahallesi,
Kul Derviş Mahallesi,
Molla Büyük Mahallesi,
Ramazan Şemseddin Mahallesi,
Sultan Alaeddin Mahallesi,
Şeyh İzzeddin Mahallesi,
Teke Ahmed Mahallesi, (Galanti’ye göre Tekke-i Ahmed)
Yeğen Bey Mahallesi,
 
4. Kişi ve meslek adı taşımayan mahalleler:
Ahi Mahallesi, (Daha eski tarihlerde: Afi)
Balaban Mahallesi,
Bazar-ı Ganem Mahallesi, (Koyun Pazarı)
Çeşme Mahallesi,
Direkli Mahallesi,
Emirler Mahallesi,
Emre Küli Mahallesi,
Erzurum Mahallesi,
Hacet Tepesi Mahallesi,
Hatuniye Mahallesi,
İğneci Mahallesi,
İmaret Mahallesi, (Karacabey İmareti)
Kayabaşı Mahallesi,
Ketegi Mahallesi, (Daha eski tarihlerde Genegi))

1916 yangını sonucu; Kurd, Dibek, Mihriyar, Kethüda, Behlül ve Çakırlar mahalleleri ile 
Hisarönü’nden arta kalan “harik mahalli.” Sağ yukarıda görünen uzun minare Yeğen Bey 

Camii’ne ait. Sol ortada Tabakhane Camii minaresi.
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Kureyş Mahallesi,
Mevcud Mahallesi, (Daha eski tarihlerde Mevdud: sevilmiş, dost olunmuş)
Misafir Fakih Mahallesi,
Mukaddem Mahallesi,
Müruri Mahallesi,
Öksüzce Mahallesi,
Papani Mahallesi,
Tulice Mahallesi,
Ürgüb Mahallesi,
Yenice Mahallesi,

5. Çoğunlukla Gayrimüslimlerin Oturduğu Mahalleler:
Behlül Mahallesi,
Çakırlar Mahallesi,
Dibek Mahallesi,
Hoca Hindi-yi Gayr-i Müslim Mahallesi,
Kethüda Mahallesi,
Kurd Mahallesi,
Mihriyar Mahallesi,
Rum Hacı Eshab Mahallesi,
Rum İmam Yusuf Mahallesi, (Daha eski tarihlerde Kirişciyan)
Valtarino Mahallesi, (16. yüzyılda Venedikli tüccarların oturduğu düşünülen 
mahalle)
 

Osmanlı döneminde Anadolu’daki bütün şehirlerde olduğu üzere, 
Ankara’da da mahalleler, cami veya mescid gibi bir dini yapının etrafında 
toplanan hanelerden oluşmuş, cami veya mescidin adı aynı zamanda 
mahallenin adı olmuştur. Nitekim, tasnifimizde 1-4. kategorilerde yer 
alan bütün mahallelerde, mahalleyle aynı adı taşıyan bir cami veya mescid 
bulunmaktadır. Cami veya mescid, bir çok kere inşa ettiren şahsın adını 
taşımakta, bazen de sahip olduğu bir özelliğe veya mahalle sakinlerinin belirli 
bir mensubiyetlerine atıfta bulunan bir isim almaktadır. 

1891 yılında Ankara’da hükümdar adı taşıyan tek dini yapı, Alaeddin 
Camii, bu nedenle de bir hükümdarın adıyla anılan tek mahalle, “Sultan 
Alaeddin Mahallesi”dir.5 Buna karşılık dini yapıların birçoğu, Hacı, Hoca, 
Molla gibi dini unvanı olan kişilerce, ya da onlar adına inşa ettirilmiştir. 
Bundan dolayı şehirde çok sayıda mahalle; Hacı Musa, Molla Büyük, Şeyh 
İzzeddin gibi isimlere sahiptir.

Bazı cami ve mescidler ise, saraç, hallaç, boyacı gibi zenaat 
mensuplarınca ya da onlar adına inşa ettirilmiştir. Dolayısıyla birçok mahalle 
de; Hallac Mahmud, Boyacı Ali veya Dellal Karaca gibi isimler taşımaktadır.
5 1874 yılında Romanya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin yerleştirildiği bölge 
henüz bir mahalle olarak teşkilatlanıp “Hamidiye” adını almamıştır. İnşa tarihi 
kesin olarak bilinmeyen, kanımızca yanlış olarak Sultan II. Abdülhamid tarafından 
yaptırıldığı ileri sürülen Hamidiye Camii de muhtemelen henüz inşa edilmemiştir. 
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Bir mahallede belirli 
bir mesleğe mensup olanlar 
yoğunlukla oturuyorsa, mahalle 
o mesleğin adıyla anılmaktadır: 
Debbağlar, Börekçiler veya 
Kattanin (ketenciler) Mahallesi 
gibi.

Eski Ankara’da belirli 
bir meslek erbabının veya genel 
olarak bir meslek grubunun adını 
taşıyan mahallelerin çokluğu 
ve çeşitliliği Ankara’da yoğun 
emeğe dayalı üretim ve ticaret 
dallarının toplum yaşamındaki 
ağırlığını ortaya koymaktadır. 
Birkaç mahalle de Ahi önderlerinin 
adlarını taşımaktadır. Ahiliğin, dini 
esaslara dayalı olarak, üretim ve 
ticarette düzen sağlamaya yönelik 
bir örgütlenme oluşu göz önüne 
alındığında, şehrin esnaflık ve 
zanaatkârlığa dayalı yaşamı daha 
da belirginleşmektedir.

Bazı mahalleler de, bulunduğu yerin konumu, sahip olduğu bir 
özellik, orada bulunan bir yapı veya sakinlerinin geldiği şehir gibi değişik 
nedenlerle bağlantılı isimler almaktadır; Kayabaşı, Yenice, Çeşme ya da 
Erzurum Mahallesi gibi. 

Tasnifimizde 5. kategoride yer alan “Hoca Hindi-yi Gayr-i Müslim 
Mahallesi” Ankara’da Musevilerin yoğun olarak oturduğu başlıca mahalledir. 
Diğer gayrimüslim mahallelerinde oturanlar, Hıristiyanlığın muhtelif 
mezheplerine mensup Ermeniler ve Rumlardır. Bu mahallelerden ikisindeki 
“Rum” nitelemesi bunların gayrimüslim mahallesi olduğunun belirtisidir. 16. 
yüzyıl belgelerinde dahi adı geçen “Valtarino”nun ise, Ankara’dan bazı Avrupa 
şehirlerine tiftik kumaşları gönderilen o dönemlerde, Venedikli tüccarların 
oturduğu mahalle olduğu düşünülmektedir.6 Burada sıraladıklarımız dışındaki 
gayrimüslim mahallelerinin bu özelliklerini isimlerinden anlamak mümkün 
değildir.

Cumhuriyet öncesi Ankara’da özel ismi olan yerleşim birimleri elbette 
mahallelerden ibaret değildir. Bir kaç mahalleden oluşan ve bu nedenle bir 
semt olarak da niteleyebileceğimiz “Hisarönü” ile çok daha büyük bölgeleri 
tanımlayan “Yukarı Yüz” ve “Aşağı Yüz”ü bu bağlamda sayabiliriz. Keza 
şehrin Kale’ye yakın yüksek bölümlerinde yer alan “At Pazarı”, “Koyun 

6 Galanti Avram (1950), Ankara Tarihi, Ankara’nın Türkiye Eline Geçtiği tarihten Mustafa 
Kemal Paşa’nın Ankara’ya Ayak Bastığı İlk Günlere Kadar, İstanbul, s. 108.

1916 yangınında yok olan, Ankara’nın en 
gelişmiş semti Hisarönü’nden bir sokak.
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Pazarı”, “Saman Pazarı” gibi pazar yerlerini, alçak bölgelerde bulunan 
“Karaoğlan”, “Balık Pazarı”, “Taht-el Kal’a Pazarı” gibi çarşı bölgelerini, 
Aşağı Yüz’ün uzantılarında yer alan “Kağnı Pazarı”nı, “Hergele Meydanı”nı 
ve bazı özel zamanlarda halkın toplu halde ibadet ettiği “Namazgah Tepesi” 
ile Altındağ yükseltileri üzerinde yer alan “Hıdırlık Tepesi”ni de unutmamak 
gerekir.
 
 III. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ankara’da Mahal İsimleri

1891 Salnamesi’nde sıralanan mahalle isimlerini, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarındakilerle karşılaştırmadan önce, arada geçen otuz yılı aşkın sürede, 
hem Osmanlı ülkeleri genelinde hem de Ankara’da çok önemli olaylar 
cereyan ettiğini hatırlamak gerekir. Kısa bir özet yapacak olursak; bu süre 
içinde, Balkan Savaşları (1912-13) ve Osmanlı Devleti’nin sonunu getiren 
Birinci Dünya Savaşı (1914-18) yaşanmış, Ankara her iki savaşta Müslüman 
nüfusundan büyük kayıplar vermiş, buna karşılık bir kaç ayrı tarihte şehre 
Balkan göçmenleri getirilip yerleştirilmiş, 1915 de Ermenilerin büyük 
çoğunluğu toplu halde şehirden göç ettirilmiş, 1916 yangınında şehrin en 
gelişmiş bölgesi yıkıma uğramış, özellikle Ermenilerin oturduğu mahalleler 
tümüyle yanıp yok olmuştur.

Ankara’da 19. yüzyıl sonlarına doğru devlet eliyle başlatılan imar 
hareketlerinden de söz etmek gerekir. Bu bağlamda, Mekteb-i İdadi, Mekteb-i 
Sanayi, Darü’l-Muallimin ve Vilayet Konağı gibi büyük binaların inşası, 

Hisar yamaçlarından Hacı Bayram yönüne bakış: Tabakhane, Börekçiler, Ahi Tuğra, Hacı 
Bayram ve Ahi Yakub mahalleleri.
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1892’de demiryolunun gelişi ve bununla bağlantılı olarak Gar Oteli ve Hotel 
Angora (Taş Han’da) gibi Ankara’nın ilk otellerinin hizmete girişi, bu yapıların 
yer aldığı bölgelerin kendi içinde ve istasyonla bağlantılarında geniş yollar 
düzenlenmesini zorunlu kılmış ve böylece Ankara ilk kez “cadde” kavramı 
ile tanışmıştır. 1924 Haritası’nda, şehrin düzensiz dar sokaklarının isimleri 
yoktur ama yeni açılan bu yollara birer ad verilmiştir. İstasyonu Taşhan’a 
bağlayan yol ile Namazgah Tepesi yanından Gureba Hastanesi’ne bağlayan 
yolun her ikisi de “İstasyon Caddesi” olarak belirtilmiştir. Sanayi Mektebi 
önünden geçen yol “Mekteb-i Sanayi Caddesi” olarak adlandırılmış iistasyonu 
Taşhan’a bağlayan yol üzerinde, daha sonra Baruthane Meydanı adını alacak 
olan kavşaktan İstanbul yönüne uzanan yola da “Ankara İzmit Caddesi” ismi 
uygun görülmüştür. Bu ilk cadde isimlerini, resmen kararlaştırılmış isimler 
olmaktan ziyade haritayı hazırlayanlarca yapılan pratik tanımlamalar olarak 
düşünmek gerekir.

Tarihsel gelişime dönecek olursak; Büyük Savaş ertesinde, Mondros 
Anlaşması hükümlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin belirsizlik ve Batı 
Anadolu’nun Yunan Ordusu’nca işgali ülkeyi yeniden savaş ortamına sokmuş 
ve bu süreçte Ankara, Millici güçlerce Kurtuluş Savaşı’nın karargahı olarak 
seçilmiştir. Savaşı yönlendirecek ve yeni rejimi biçimlendirecek olan Büyük 
Millet Meclisi’nin de Ankara’da toplanmasıyla Ankara, ülkenin İstanbul’la 
birlikte en önemli iki şehrinden biri konumuna yükselmiştir. Bu sürecin 
şehrin yapılanmasında yeni ve önemli etkenler olduğu açıktır. Kurtuluş Savaşı 
sonunda başkent yapılışıyla esaslı imar hareketlerine girişilmesi, Ankara’yı 
geleneksel yapısından koparan modern bir gelişme çizgisine oturtmuş ve 
giderek bir metropole dönüşmesinin yolunu açmıştır. Nitekim 1924 Haritası, 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolunan Ankara’yla birlikte yeni dönemin ilk 
imar ve yapılaşma girişimlerini de yansıtmaktadır. 

1924 Haritası’nda sokak isimlerinin yazılmayışının nedeni, o dönemde 
ve öncesinde, Ankara’da her sokağın bir isminin olmayışıdır. Mahallelerin 
küçük, hane sayılarının sınırlı olması nedeniyle bir şahsın adresi belirtilmek 
istendiğinde, şahsın adının meslek ya da lakabıyla birlikte söylenip, oturduğu 
mahallenin belirtilmesi yeterli olmaktadır; “Saraç Sinan Mahallesi’nde mukim 
Attar Mustafa Efendi” gibi.

1924 Haritası’nda bazı mahalleler yanlış konumlarda gösterilmiştir. 
Bazı mahallelerin isimlerinde de yazım hataları vardır. Benzer hatalar Mübarek 
Galip Bey’in listesindeki mahalle isimlerinde de görülmektedir.7 Bunları bir 
değişiklik olarak yorumlamak yanlış olur. Konuyu karmaşık hale getirmemek 
7 Listede 19. sırada kayıtlı “Yapaz Ganem Mahallesi” buna örnektir. Kitabın Altındağ 
Belediyesi’nce 1996 yılında yeni yazıyla yaptırılan baskısında da hata sürdürülmüş 
ve bu kez mahallenin adı; “Papaz Ganem” olmuştur. Mübarek Galib’in listesinde, 
64. sıradaki mahallenin adı “Rüstem Fazıl” biçiminde yazılmıştır. Eski Ankara 
araştırmalarına biraz mesai harcamış olanlar, bu isimlerin aslında “Bazar-ı Ganem” 
yani Koyun Pazarı ve “Rüstem Naal” yani Nalbant Rüstem olduğunu bilirler. Mübarek 
Galib’in hatasına bakarak, Rüstem Naal Mescidi’nin tabelasında halen “Rüstem Nail 
Mescidi” yazılı oluşunu doğal karşılamak gerekecektir.
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için, mekanik karşılaştırmalar yapmaktan kaçınmak, kaynaklardaki bu tip 
hatalar ve küçük farklılıklar üzerinde durmadan isimlerin başka belgelerle de 
teyit edilen yaygın biçimlerine itibar etmek doğru olacaktır.

1924 Haritası ve Mübarek Galip Bey’in listesi birlikte değerlendirilip 
1891 Salnamesi’ndeki mahalle isimleriyle karşılaştırıldığında, 1924-25 
yıllarında Ankara’daki mahallelerin isimleriyle ilgili şu tespitler yapılabilir:
 
1. Adı değişikliğe uğramayan mahalleler:
Afi Mahallesi, (1891 Salnamesinde Ahi, daha eskilerde yine Afi)
Ahi Yakub Mahallesi,
Baklacı Mahallesi,
Balaban Mahallesi,
Bostani Mahallesi,
Boyacı Ali Mahallesi
Börekçiler Mahallesi,
Buryacı Mahallesi,
Çeşme Mahallesi,
Direkli Mahallesi,
Dellal Karaca Mahallesi,
Emirler Mahallesi,
Erzurum Mahallesi,
Hacı Arab Mahallesi,
Hacı Bayram Mahallesi,
Hacı Doğan Mahallesi,

Bent Deresi üzerinde Çakırlar Köprüsü; devamında yer alan yokuş yol 1916 yangınında yok 
olan Çakırlar Mahallesine çıkar.
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Hacı Halil Mahallesi
Hacı Musa Mahallesi,
Hacı Seyyid Mahallesi,
Hallac Mahmud Mahallesi,
Hatuniye Mahallesi,
Helvayi Mahallesi,
Hoca Paşa Mahallesi,
İbni Gökçe Mahallesi,
İmaret Mahallesi,
Kayabaşı Mahallesi,
Kul Derviş Mahallesi,
Kureyş Mahallesi,
Leblebici Mahallesi,
Mevcud Mahallesi
Misafir Fakih Mahallesi,
Molla Büyük Mahallesi,
Mukaddem Mahallesi,
Müruri Mahallesi,
Öksüzce Mahallesi,
Papani Mahallesi,
Rüstem Naal Mahallesi,
Sabuni Mahallesi,
Sultan Alaeddin Mahallesi,
Şeyh İzzeddin Mahallesi,

Kalenin doğusunda yer alan Saraç Sinan, Direkli, Kayabaşı mahallelerine bakış. Solda 
ortada Direkli Camii.
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Teke Ahmed Mahallesi,
Tulice Mahallesi,
Ürgüb Mahallesi,
Yakub Harrat Mahallesi,
Yenice Mahallesi,
Yusuf Habbaz Mahallesi.

2. Adı değişen mahalleler:
Ahi Murad Mahallesi, Hacı Murad Mahallesi olmuştur. 
Ahi Tuğra Mahallesi, 1924 Haritası’nda Ahi Tuğra iken, Mübarek Galip 
Bey’de Ahi Zafer olarak belirtilmiştir.
Bazarı Ganem Mahallesi, 1924 Haritası’nda Koyun Pazarı, Mübarek Ga-
lib Bey’de Bazar-ı Ganem olarak yazılıdır. Muhtemelen her iki isim de 
kullanılmaktadır.
Debbağlar Mahallesi, Debbağhane Mahallesi olmuştur.
Hacet Tepesi Mahallesi, 1924 Haritası’nda Hacı Tepe, Mübarek Galib Bey’de 
Hacet Tepe olarak yazılıdır.
Hacı İlyas Mahallesi, 1924 Haritası’nda Hacı Ayvaz, Mübarek Galib Bey’de 
Hacı İvaz olarak yazılıdır.
Halife Bayezid Mahallesi, 1924 Haritası’nda Bayezid, Mübarek Galib Bey’de 
Hanife-i Bayezid şeklinde yazılıdır.
Hoca Hindi-yi Müslim Mahallesi ile Hoca Hindi-yi Gayr-ı Müslim Mahallesi,             

Eski Ankara’nın doğu ucunda 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyıl başında gelişen mahalleler. 
Sağda görünen Cenabi Ahmet Paşa Camii’nin solunda boş arazi bitişiğinde Boşnak Mahal-

lesi. Solda görünen küçük minare Şükriye Camii’ne ait. Civarı Şükriye Mahallesi.
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Mübarek Galip’de birleşmiş olarak Hoca Hindi Mahallesi şeklinde yazılıdır.
İğneci Mahallesi, İğneci Belkıs Mahallesi olmuştur. Mahallede yer alan ve 
halk arasında “Belkıs Sütunu” olarak anılan “Julian Sütunu”na atfen “Belkıs” 
sözcüğü isme eklenmiştir.
Kattanin Mahallesi, Kattani Mahallesi olmuştur.
Kazur Ali Mahallesi, 1924 Haritası’nda Gavur Ali, Mübarek Galib Bey’de 
Kazur Ali olarak gösterilmiştir. “Gavur Ali”, Ankara’ya yabancı olan harita 
ekibinin yanlış tespitinden ya da yazım hatasından kaynaklanmış olsa gerektir.
Ketegi Mahallesi Mübarek Galib Bey’de çok eski tarihlerde olduğu üzere, 
Genegi Mahallesi olarak gösterilmiştir.
Ramazan Şemseddin Mahallesi, Ak Şemseddin Mahallesi olmuştur.
Rum Hacı Eshab Mahallesi 1924 Haritası’nda Hacı Sahhab, Mübarek Galib 
Bey’de Hacı Ashab Mahallesi olarak gösterilmiştir.
Rum İmam Yusuf Mahallesi, İmam Yusuf Mahallesi olmuştur.
Saracan Mahallesi, 1924 Haritası’nda Saraç Sinan, Mübarek Galib Bey’de 
Saractan olarak gösterilmiştir.
Valtarino Mahallesi, 1924 Haritası’nda Valtariye-i Rum ve Valtariye-i Müslim 
olarak iki mahalle halinde gösterilmiş, Mübarek Galib Bey’de ise Valtarin 
Mahallesi şeklinde yazılmıştır.
Yeğen Bey Mahallesi, 1924 Haritası’nda, Yenge Bey olarak gösterilmiş, 
Mübarek Galib Bey’de yer almamıştır. “Yenge Bey” tuhaflığı yazım hatasından 
kaynaklanmış olsa gerektir.

3. 1891 Salnamesi’nde adı bulunduğu halde, 1924 Haritası’nda ve 
Mübarek Galib Bey’de yer almayan mahalleler:

Selçuklu eseri Kızılbey Türbesi ile 20. yüzyıl başında inşa edilen Düyun-u Umumiye Binası. 
Civarda gelişen yerleşim Kızılbey Mahallesi adını almıştır.
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Baklacı Mahallesi’ne katılıp ayrı bir mahalle olmaktan çıkan Ali Bey Mahallesi 
dışında, aşağıda sıralanan mahalleler 1916 yangınında yok olmuştur.
Behlül Mahallesi
Çakırlar Mahallesi
Dibek Mahallesi
Emre Küli Mahallesi
Hacı Mansur Mahallesi
Kethüda Mahallesi
Kurd Mahallesi
Mihriyar Mahallesi
 
4. 1891’den sonra oluşan mahalleler:
Boşnak Mahallesi: 1903 yılında, şehrin doğu ucunda, Bosna göçmenleri için 
oluşturulan planlı toplu yerleşim alanıdır. Sakinlerinin Boşnak oluşlarına 
atfen bu şekilde adlandırılmıştır.
Cebeci Mahallesi: Şehrin doğusunda Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlayan 
sivil yerleşim gelişerek bir mahalle haline gelmiştir. “Silah muhafızı, silah 
tamircisi” anlamına gelen adını, Kurtuluş Savaşı döneminde kullanılan askeri 
depo ve tesisler nedeniyle almıştır.
Hamidiye Mahallesi: 1874 yılında Romanya ve Bulgaristan’dan getirilen 
göçmenler için kurulan bir mahalledir.8 Adını, göçmenlerin getirilip 
yerleştirilmelerini sağlayan Sultan II. Abdülhamid’den aldığı açıktır.
İstasyon Mahalli: 1892 yılında demiryolun gelişi ve istasyon tesislerinin 
kurulmasıyla belirli bir yapılaşma ortaya çıkmış olmakla birlikte, sivil 
konutların yer almadığı bölge bir mahalle olarak değil bir mahal olarak 
adlandırılmıştır.
Kavaklı Mahallesi: Yeni yerleşim olmamakla birlikte, gelişen yapılaşma 
bağlamında oluşturulan ve adını muhtemelen mahaldeki kavak ağaçlarından 
alan bir mahalledir.
Kızılbey Mahallesi: Mekteb-i Sanayi arkasında gelişen mahalle, adını, 
mektebin karşısında bulunan Kızıl Bey Türbesi’nden almıştır.
Kicik mahallesi (Mübarek Galib’de Giçik): Şehrin doğusunda Cenabi 
Ahmed Paşa Camii’nin batısında oluşmuştur. İsminin ne anlama geldiği 
belirlenememiştir.
Osmaniye Mahallesi: Şehrin kuzey sınırında oluşmuştur. Bu konumuna göre, 
bir göçmen mahallesi olması muhtemeldir. İsminin kaynağına ilişkin bir bilgi 
sağlanamamıştır.
Şükriye Mahallesi: Şehrin doğu sınırında, Bent Deresi kıyısında kurulmuştur. 
Kanıtlarına ulaşamamış olmakla birlikte, bu mahallenin de Hamidiye ve 
Boşnak Mahalleleri gibi Balkan göçmenlerinin iskanı için oluşturulduğunu, 

8 Konyalı İbrahim Hakkı (1978), Ankara Camileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 
Ankara, s. 51. Kerpiçten yapılmış basit bir yapı olması nedeniyle, İ. Hakkı Konyalı’nın 
Hamidiye Camii’nin II. Abdülhamid tarafından yaptırıldığı görüşüne katılmamız mümkün 
değildir. Göçmenlerin sultana şükranlarının bir ifadesi olarak mahalleye verilen isim banisini 
bilmediğimiz camiye de verilmiş olmalıdır. 
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isminin de göçmenlerin şükran duygularını ifade bakımından “Şükriyye” 
konduğunu düşünmekteyiz. Mahalledeki caminin Şükriye Hanım adında bir 
kadın tarafından yenilendiği9 ve mahallenin ismini buradan aldığı yolundaki 
anlatımın bir yakıştırmadan ibaret olduğu kanısındayız.
Taceddin Mahallesi, adını 1901/2 (1319 H) tarihinde inşa edilen Taceddin 
Camii’nden almıştır.
Tahta-Kal’a Mahallesi, 1916 yangını öncesinde bağlı olduğu mahallenin yok 
oluşuyla, Taht–el Kal’a Çarşısı ve civarı yeni bir mahalle olarak düzenlenmiştir. 
Çarşı’nın, kale altı anlamına gelen orijinal ismi yerine halk dilindeki söylenişi 
esas alınmıştır.
Bu karşılaştırma özetle şu sonuçları ortaya koymaktadır: 1891 (1309 H) 
Salnamesi’ndeki listede yer alan mahallelerin yaklaşık üçte ikisi 1924-25 
yıllarında isimlerini aynen korumaktadır. 1924 Haritası’nda, Yeğen Bey’in 
Yenge Bey, Kazur Ali’nin Gavur Ali şeklinde yazılışını, yanlış tespit ya 
da yazım hatalarından kaynaklanan farklılıklar olarak bir yana bırakacak 
olursak; değişikliklerin büyük bölümü anlam ya da mesaj farklılığı içermeyen 
(Debbağlar’ın Debbağhane, Kattanin’in Kattani, Hacet Tepesi’nin Hacet Tepe 
oluşu gibi) değişikliklerdir. 
1916 yangınında yok olan Hıristiyan mahalleleri isim olarak da varlıklarını 
yitirmişlerdir.
Balkan ve Rumeli göçmenleri için şehrin bir kaç ayrı yerinde kurulan mahalleler 
ile 19. yüzyıl sonlarında Darü’l-Muallimin-Mektebi Sanayi binaları ekseninde 
(Bugünkü Bankalar Caddesi) gelişen mahalleler, kuruluş nedenleri veya 
mahallin özellikleriyle bağlantılı isimler almışlardır. Şehrin diğer bölgelerinde 

9 Konyalı İbrahim Hakkı, a.g.e., s. 86. 

1920’lerde şehrin doğu açıklarında gelişen Cebeci Mahallesi. Arka planda, eski Ankara ve 
Altındağ.
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de bazı değişim ve gelişmelere bağlı olarak yeni mahalle oluşumları ortaya 
çıkmış, bunlar da yine benzer saiklerle isimlendirilmişlerdir.
Dikkate değer iki değişiklik, Rum Hacı Eshab ve Rum Hacı Yusuf 
mahallelerinin her ikisinde de Rum nitelemesinin kaldırılmış olmasıdır. Bu 
değişiklik Cumhuriyet yönetiminin eski çoğulcu yapıdan bağlarını koparma 
ve yeni bir ulus devlet oluşturma yönündeki milliyetçi-totaliter politikasının 
ilk işaretlerindendir. Valtarino Mahallesi ise doğrudan azınlık nitelemesi 
içermeyen ismiyle bu uygulamanın dışında kalmış, “Valtariye Mahallesi” 
olarak varlığını sürdürmüştür.
Ahi Tuğra Mahallesi’nin Ahi Zafer’e dönüştürülmesi ile Halife Bayezid’in 
“Halife” sıfatından arındırılmasının da yeni yönetimin eski rejimi çağrıştıran 
kavram ve simgeleri ortadan kaldırma amacıyla bağlantılı olduğu kanısındayız.

Özet: Bir şehrin semt, mahalle, cadde, sokak ve meydanlarının isimleri, ekonomi, 
sosyoloji ve siyaset gibi birçok alanda, uzak ya da yakın geçmişe ilişkin veriler sunar. 
Bu bakımdan mahal isimlerinin zaman içinde uğradığı değişikliklerin araştırılması 
akademik açıdan önem taşır. İnsanların yaşadıkları şehirde, mahallerin isimlerini ne 
zaman ve ne sebeple aldığı, bu isimlerin süreç içinde nasıl değiştiği gibi bilgilere sahip 
olmaları, şehirlilik bilincini geliştirir. Doğal ve tarihi zenginlikleri koruma gereğinin, 
tarihi mahal isimlerinin korunması konusunda da benimsenmesi gerekir. Ankara’nın 
mahal isimlerini doğrudan konu alan çalışmalar olmakla birlikte bunlar, isimleri 
oluşum ve değişim süreçleri içinde irdelemeyen, kapsam ve içerik bakımından yetersiz 
çalışmalardır. Özellikle, isimlerin değiştirilmesi ve yeni isimlerin seçilmesindeki 
etkenleri belirleme ve yorumlama bakımından makalemiz Ankara mahal isimlerini 
tarihsel süreç içinde saptamakta ve irdelemektedir.
 
Anahtar sözcükler: Ankara mahal isimleri, tarihsel değişim, Osmanlı dönemi, 
Cumhuritet’in ilk dönem.

Place Names in Ankara in the Mirror of History - I

Abstract: The names of quarter, district, street, road and square in a city provide 
data related to distant and recent past in the fields of economy, sociology, politics, 
etc. Therefore an analysis of the process through which place names have changed 
constitues an important issue for academic researches. The information of when, why 
and how the names of places in the city they live have been changed in time increase 
the awareness of being urban. The attitude adopted for the protection of natural and 
cultural heritage should be the same regarding the protection of historical place 
names. Although the place names in Ankara have been subject to previous researches, 
unfortunately these researches are lack of historical background of formation and 
transformation processes of place names and are not sufficient in terms of scope and 
content. This paper deals with place names in Ankara from a historical perspective 
and particularly focuses on the changes in place names and the reasons for newly 
chosen names.

Key words: Ankara place names, historical alterations, Ottoman period, First 
Republican period. 


