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Ankara'da 
Cumhuriyet döneminin ilk 

ve önemli bir müzesi. 

Hacettepe'de Ulus-Kızılay yolu üzerin
de Namazgah tepesinde bulunmaktadır. 

Burası eski Ankara'da bayram namaz
larının kılındığı, dini ve milli çeşitli top
lantıların yapıldığı bir vakıf arazisi idi. 
Cumhuriyet'ten sonra. Ankara 'nın yeni 
şehir silueti içinde önemli bir noktayı 
teşkil eden arazi, Bakanlar Kurulu ka
rarı ile ve müze inşa edilmesi şartıyla 

Maarif Vekaleti ·ne devredildi. 1925 yı
lında yapımına başlanan ve 1927'de ta
mamlanan müzenin mimarı. birinci mil
li mimarlık akımı mimarlarından İsmet 
Hikmet Koyunoğlu'dur. Suranın bir et
nografya müzesi olarak kullanılmasını 
ise Macar Türkologları'ndan Prof. J. Mes
zaros teklif etmiş ve İstanbul Müzeleri 
Müdürü Halil Ethem Eldem başkanlığın
da bir komisyon tarafından çeşitli yol
larla derlenen eserlerin sergilenmesiy
le 18 Temmuz 1930 tarihinde ziyarete 
açılmıştır. İlk müdürü Harnit Zübeyr Ko
şay'dır. 21 Kasım 1938'de müzenin iç 
avlusu Atatürk'ün geçiCi kabrine ayrıl
mış ve on beş yıl süreyle bir yandan 
anıtkabir olarak kullanılan binada diğer 
taraftan müzecilik çalışmaları sürdürül
müştür. 

854 m 2'lik bir alan üzerine kurulmuş 
olan müze binası tek katlıdır; on salon 
ve bir halden ibaret sergileme komplek
si ile beş adalı idare bölümünden mey
dana gelmektedir. Dış cephe duvarları 
köfeki taşı ile kaplı yapının ön cephede
ki alınlık kısmı mermerden olup eski 
Türk .eserlerini hatırlatan oyma tezyi-
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natla süslüdür. Yirmi sekiz basarnakli 
bir merdivenle çıkılan binaya dört sü
tun arkasında yer alan üç göz bir kapı
dan geçilerek girilir. Burası kubbealtı 

halüne açılmakta. oradan da iç iıvluya 

geçilmektedir. İlk inşası sırasında üstü 
açık olan bu avlunun ortasında mermer 
bir havuz vardı. Ancak burası anıtkabir 
olarak kullanılmaya başlandığında ha
vuz bahçeye nakledilerek avlunun üstü 
bir çatı ile kapatılmıştır. Sergileme sa
lonları bu avlunun etrafında yer almak
tadır. Bunlar giyim, işlemeler, halı ve 
kumaş, bakır eşyalar, tekke ve tarikat 
eşyaları, yazı, ahşap eserler ve Sesim 
Atalay salonları olarak düzenlenmiş, bi
ri de Türk odası şeklinde döşenmiştir. 
Ho! şeref salonu olarak kullanılmakta, 
koridorlardaki vitrinierde ise çini. cam, 
porselen, kesici ve ateşli silahlarla muh
telif sanat ve etnografya eserleri sergi
lenmektedir. 

Etnografya Müzesi'nde bugün 40.000 
eser bulunmaktadır. Bunlar arasında. il
gili bakanlıklar kararı ile müzelere dev
redilen şer'i mahkemelere ait 1 580 sicil 
defteri ile ihtisas kitaplığında yer alan 
6500 cilt kitabın önemli bir yeri vardır. 
Sergilenen eserler Selçuklu dönemin
den günümüze kadar çeşitli deviriere 
ait halk giysileri, süs eşyaları, çeşitli 

araç gereç, halı ve kilim koleksiyonla
rı gibi geleneksel sanat ürünlerinin seç
kin örneklerinden meydana gelmekte
dir. Anadolu'da gelişen İslam maden sa
natının değişik örnekleri de müzenin 
dikkate değer eserlerindendir. Bilhas
sa tavan ve duvar süslemeleri itibariyle 
kıymeti olan bir Ankara evinin misafir 
odası restore edilerek orijinal haliyle ko
runmaktadır. Tasawuf ve tarikatlarla il
gili pek çok eşya yanında Selçuklu ve 
Osmanlı devri yazma kitap, minyatür ve 
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Ankara Etnografya Müzesi'ndeki eserlerden X. yüzyıla ait 

bir ibrik ve XIII-XIV. yüzyıllara tarihlenen tunç bir şamdan 

hat sanatının şaheser örnekleri. Taşkın 
Paşa Camii ahşap minber ve mihrabının 
da aralarında bulunduğu ağaç işçiliği

nin seçkin örnekleri, müzenin en kıy

metli koleksiyonlarını meydana getir
mektedir. Bunlara Sesim Atalay'ın ve
fatından önce müzeye armağan ettiği 

eserleri de ilave etmek gerekir. 
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ANKARA SAVAŞI 

Yıldırım Bayezid ile Timur arasında 
Ankara yakınlarında 

Çubuk ovasında 28 Temmuz 1402'de 
meydana gelen savaş. 

Anadolu' dan Hindistan' a kadar uza
nan bir imparatorluk kurmuş olan Ti
mur'un fütuhat sahasına Anadolu'yu da 
dahil etmesi, aynı yer üzerinde hak iddia 
eden Osmanlılar'la arasını açmıştır. Di
ğer taraftan Memlük Sultanı Berkuk'un 
ölümü, Timur'un kendisine rakip olarak 
gördüğü Mısır ve Anadolu'daki bu iki 
devleti ortadan kaldırmak için uygun bir 
zemin hazırlamıştır. Ayrıca Memlükler'le 
Osmanlılar'ın arasının açılması da Ti
mur'un işini kolaylaştırdı. Bu fırsattan 
faydalanarak 1399'da Bağdat'ı ele ge
çiren Timur, Celayirli Hükümdan Sultan 
Ahmed ve Karakoyunlu Türkmen reisi 
Kara Yusuf'un Osmanlılar'a sığınması
na sebep oldu. Bu durum Timur'un Os
manlı Devleti'ne müdahale etmesine fır-



sat verdi. Nitekim bunların iadesi isteği 
Yıldırım tarafından kabul edilmedi ve 
bundan dolayı iki hükümdar arasında 
hakaret dolu mektuplar teati edildi. Os
manlılar'a vergi vermekte olan Eıı:incan 
Emlri Mutahharten'in bu sırada Ti
mur'un hakimiyetine girmesi, iki hü
kümdarın arasının daha da açılmasına 
yol açtı . Mutahharten ·e vergisini öde
mesi için ihtarda bulunan Bayezid'e Ti
mur tarafından gönderilen tehdit ve 
nasihat mektubuna Bayezid sert bir şe
kilde karşılık verdi. Bunun üzerine Ak
koyunlu beyi Karayülük Osman Bey ile 
Mutahharten'in rehberliğinde Sivas'a yü
rüyen Timur, Malkoçoğlu Mustafa Bey 
tarafından müdafaa edilen Sivas'ı ku
şartı. On sekiz gün dayanabilen Sivas, 
kimsenin kanının dökülmeyeceği vaa
diyle teslim oldu ise de Timur şehre gi
rince müdafıleri hendekiere doldurtup 
canlı canlı üzerierini örttürrnek suretiy
le büyük bir katliam yaptı, şehri de ya
kıp yıktı. Ancak Bayezid'in kuwetleri 
hakkında yeterli bilgiye sahip olamadı
ğı için, kendisine sığınmış olan Anadolu 
beylerinin tahrikine rağmen daha ileri 
gitmedi. Timur bundan sonra Elbistan 
üzerinden hareket ederek önce Malat
ya ' yı , sonra Behisni'yi aldı ve 1401'de 
Suriye seferine çıktı. 

Yıldırım Bayezid hazırlıksız yakalan
dığı için Sivas kuşatmasına müdahale 
edemedi ise de muhtemel bir istilaya 
karşı Kayseri civarına geldi. Timur'un 
Suriye seferi ile meşgul olduğu bir sıra
da da Sivas seferinde Timur'a yardım 
eden Mutahharten'i cezalandırmak mak
sadıyla doğu sınırına giderek Erzincan 
ve Kemah'ı aldı. Fakat Timur yanındaki 
kuwetleri yeterli görmeyerek Bayezid'e 
karşı bir harekete girişmedi. Diğer taraf
tan bu müdahaleler Bayezid'le Timur'un 
arasının büsbütün açılmasına yol açtı. 

Nitekim Timur'un Arran'a gelmesi Ba
yezid'in muhtemel bir istilaya karşı or
dusuyla Sivas'a doğru hareketine sebep 
oldu. Bunun üzerine Timur da Nahcivan'a 
geldi ; Bayezid'in durdurulması için de 
torunu Şahruh idaresinde kuwet sev
ketti. Ancak, Mutahharten'in aracılığı ve 
Osmanlı devlet adamlarının ısrarı ile iki 
hükümdar arasında bir anlaşma teşeb
büsü olduysa da Kara Yusuf'un kendi
sine teslim edilmesini isteyen Timur an
laşmaya yanaşmadı. Bunda, Çin impa
ratorunun ölümü dolayısıyla doğuya ya
pacağı sefer öncesinde kendisi için bü
yük bir tehlike teşkil eden Anadolu me
selesini halletmeye karar vermesi rol 

oynamış olmalıdır. Bu sebeple Orta As
ya· daki kuwetlerinden takviye alan Ti
mur, 13 Mart 1402'de Tebriz'den gön
derdiği elçi vasıtasıyla , savaŞ mesuliye
tini Bayezid'e yüklemek için ondan bazı 
isteklerde bulundu. Timur'un istekleri 
arasında Kemah'ın Mutahharten'e geri 
verilmesi, Anadolu beylerinden alınan 

toprakların iadesi, şehzadelerden biri
nin kendi yanına gönderilip bağımlılık 

alameti olarak vereceği külah ve keme
rin kabul edilmesi, ayrıca Kara Yusufun 
da kendisine iadesi yer alıyordu. Ancak 
bu teklifierin hiçbiri Bayezid tarafından 
kabul edilmedi. Bunun üzerine Timur 
bütün ordusunu toplayarak Anadolu'yu 
istila etmek için harekete geçti. 

Timur'un Anadolu'ya hareketi karşı
sında Yıldırım Bayezid Bizans imparato
ruyla anlaşarak istanbul muhasarasını 
kaldırdı ve iki koldan hareket ederek 
Ankara önlerine geldi. Timur da torunu 
Mirza Mehmed vasıtasıyla Kemah Kale
si'ni aldıktan sonra Sivas'a yürüdü. Bu
nun üzerine ordusunun çoğunluğu pi
yade olan Yıldırım, dağlık bölgede mev
zilenmek için Akdağmadeni ve Kadışeh
ri civarına hareket etti ve Timur'u bura
da karşılamaya karar verdi. Casusları 

vasıtasıyla Osmanlı ordusunun her tür
lü hareketini öğrenen Timur, Tokat ta
rafının tutulduğunu haber alınca Kay
seri- Kırşehir yoluyla Ankara'ya geldi ve 
kaleyi kuşattı. Diğer yandan Bayezid de 
hızlı bir yürüyüşten sonra Kalecik- Ravlı 
üzerinden ve Timur'un hiç beklemediği 
bir yoldan Çubukova'da Melikşah köyü
ne indi. Osmanlı kuwetlerinin bekleme
diği bir anda karşısına çıkması üzerine 
Timur çok şaşırmış olmasına rağmen, 
Yıldırım · ın hemen saldırmaması sebe
biyle bir gece içinde yer değiştirerek ye
ni bir cephe meydana getirdi. Savaş bü
yük bir ihtimalle 28 Temmuz 1402 Cu
ma günü vuku bulmuştur. Kaynaklara 
göre Timur'un ordusu 160.000, Osman
lı ordusu ise Timur Feühnamesi'ne gö
re 70.000 (bk. Aka, s. 5-22). Behiştl'ye 
göre ise 90.000 kişi idi. öte yandan ço
ğunluğu süvari kuwetlerinden meydana 
gelen Timur'un ordusunda otuzdan faz
la da fıl vardı. Sırp kralı ise 20.000 kişi 
ile Osmanlı saflarında yer almaktaydı. 
Savaş, casusları vasıtasıyla Osmanlı or
dusundaki Kara Tatarlar'ı kendi tarafı
na çeken Timur'un lehinde gelişti. Neş
rl. başta Germiyan askeri olmak üzere 
bazı Anadolu beyliklerine ait kuwetlerin, 
daha önce Timur'a sığınmış olan beyle
rinin tarafına geçtiğini ifade etmekte-
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dir. Bu durum karşısında Osmanlı or
dusu bozuldu; yanında 3000 kişi olduğu 
halde savaşa devam eden Yıldırım Ba
yezid de sonunda esir düştü. Dağılan 
Osmanlı kuwetlerinin ardından bütün 
Anadolu Timur'a mensup emirler tara
fından istila edildi. Savaş sonrasında Ti
mur, Fransa Kralı VII. Şarl ile ingiltere 
Kralı IV. Henry'e zafername göndermiş 
ve kendilerinin yenemedikleri Osman
lı hükümdarına karşı başarısını bildir
miştir. 

Ankara Savaşı Türk tarihinde iki müs
lüman devlet arasında yapılan en bü
yük savaşlardan biridir. Bu yenilgiden 
sonra, Anadolu'da uzun mücadeleler so
nunda kurulmuş olan Türk birliği bo
zulmuş, ayrıca devletin fütuhat hareke
ti ve bu arada istanbul'un fethi yarım 
yüzyıla yakın bir süre aksamıştır. Savaşı 
takiben Anadolu beylikleri yeniden can
lanmış, Timur orduları tarafından şehir
ler yağmalanmış ve Osmanlılar'ın kurdu
ğu düzen bozulmuştur. Ayrıca Osmanlı 

şehzadeleri arasında başlayan taht mü
cadeleleri (bk. FETRET) pek çok yerin el
den çıkmasına ve kardeş kanı dökülme
sine yol açmıştır. 
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(ö. 1041 / 1631) 

Mevlevi şeyhi ve Meşnevi şanhi. 
_j 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Ankara'da 
doğdu. Doğum tarihi belli değildir. ilk 
öğrenimine Ankara'da başladı. Tasav
vuf yoluna girmeden önce şer'l ilimleri 
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