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Say�n Kaymakam�m, de erli vekilim, de erli belediye ba kan�m, Say�n 
Özden Toker, nönü Vakf�’n�n de erli ba kan�, de erli ö retim üyelerimiz, 
de erli muhtarlar�m, de erli bürokratlar, de erli Haymanal�lar, Sevgili 
hem erilerim. Ben de hepinizi sevgiyle, sayg�yla selaml�yorum. Ho  geldiniz.  

Bugün yine burada, Sakarya Meydan Muharebesine, önemli ölçüde 
mevziileriyle, siperleriyle, stratejik önemiyle, kahramanl�k öyküleriyle ev 
sahipli i yapm� , bir kahraman topraklarda bulu arak bir sempozyum 
gerçekle tirece iz.  

Bu sempozyumda çok de erli ö retim üyelerini, çok de erli 
konu mac�lar� dinleyeceksiniz. Dinlemeliyiz, anlatmal�y�z ve 
yayg�nla t�rmal�y�z.  

De erli konuklar; benim bir isyan�m var. Haymana için bir isyan�m var. 
Sizler ad�na, Haymana’l� hem erilerim ad�na bir isyan�m var. Ben 
Haymana’da y�llarca avukatl�k ve siyaset yapt�m. Ve kendimi ya ad� �m, 
suyunu içti im, ekme ini yedi im bu topraklara kar � her zaman bir 
sorumluluk duygusu hisseden bir karde inizim.  

Haymana; y�llar öncesinde çok görkemli bir ekilde, pek çok köye 
sahipti. Ama bugün gelinen noktada, giderek küçülen bir Haymana var. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu una ve kurtulu una ev sahipli i yapm�  bir 
topraklar�n evlatlar� olarak, bugün sesimizi çok daha yükseltmemiz gereken 
bir süreçten geçiyoruz. Zaman giderek Haymana’n�n aleyhine i liyor. Ben 
bunu görüyorum, sizler de bunu ya �yorsunuz zaten. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderli inde büyük bir sava  verildi burada. Türkiye kolay 
kurulmad�. Türkiye için, sizler için, bizler için, bizden sonra gelecek nesiller 
için Kan döküldü, insanlar, askerlerimiz hayat�n� kaybetti.  Mustafa Kemal 
Atatürk, smet Pa a, bütün cephelerde sava t�lar. Bütün cephelerde 
dü manlar� yendiler. Modern, laik bir Türkiye kurdular.  

Haymana bunun en önemli ayaklar�ndan bir tanesi. Az önce de ifade 
edildi, Çal Da � Mangal Da �’ndan Polatl�’ya kadar uzanan 100 km’lik 
savunma hatt�nda dü man�n durdurulmas� mümkün olmasayd�, bugün Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurulmas� söz konusu bile olmayacakt�. Bu gerçe i 
bilmeyenler, Atatürk’ün, nönü’nün Türkiye aç�s�ndan neler ifade etti ini 

 Ankara Milletvekili 
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bilmeyenler, onlara kar � sald�r� içerisinde bugün Türkiye’de. Bugün ne yaz�k 
ki ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün heykellerini çöplüklerden 
toplad� �m�z bir süreçten geçiyoruz.  Yaz�kt�r, buna izin vermeyelim. En ba ta 
Haymanal�lar, sizler izin vermeyin.  

Kurtulu  Sava �’n� en güzel anlatan romanlardan bir tanesi, Yakup Kadri 
Karaosmano lu’nun Yaban isimli bir roman�d�r. Orada geçen bir bölümü 
sizlerle paylamak isterim. Roman kahraman�, Haymana’n�n uza �nda bir köye 
gider. Der ki; o köyde rastlad� � ki iye sizler, Milli Mücadele’de, bu sava ta 
ne yap�yorsunuz? Köylü cevap verir kahramana; “o bizim i imiz de il” der. 
“E peki kimin i i” der? Köylü; “O dedikleriniz Haymana’da ya ar” diye cevap 
verir. Sizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu unun, kurulmas�n�n ve 
ya at�lmas�n�n önder ö elerinden bir tanesisiniz ve dedeleriniz de Türkiye’nin 
en büyük kahramanlar�d�r. 

Evet, Haymana, gerçekten hak etti i bir yerde mi? Bununla yüzle memiz 
gerekiyor. Ben, say�n belediye ba kan�m�z�n öncülü ünde, farkl� partilerden 
de olsak, Haymana’n�n menfaatine olan her türlü uygulamay� destekliyorum. 
Haymana Kapl�calar�n�n tan�t�m� için ben de yanlar�nday�m. Haymana’n�n, 
Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçti i bu tepelerinin tekrar ortaya 
ç�kart�lmas� için yap�lan çal� malar�n tümünün yan�nday�m. Ama Sakarya 
Sava lar� dendi inde, bu sava lar devlet protokolü eklinde Polatl�’da 
kutlan�yor ve an�l�yor. Ayn� anda, e  zamanl� olmak üzere, Polatl�’da hangi 
resmi devlet törenleri yap�l�yor ve sahipleniyor ise ayn�s�n�n Haymana’da 
olmas� konusunda, D� i leri Bakanl� �na, Genelkurmay Ba kanl� �na 
defalarca ba vuruda bulundum Buna hakk�m�z var. Polatl�’da da olacak, 
Haymana’da da olacak.  

Burada, bu sempozyumu biz üniversitelerin belirleyicili i sayesinde 
gerçekle tiriyoruz. Bir devletin sahiplenmesi yok. Devlet var m�? Devletin 
olmas� gerekiyor. Buras� önemli tepelerle süslü bir mekând�r. Ve suyumuz 
var. Dünyan�n en iyi suyu diyoruz. Ama bu sene pansiyonlar bo  kald�. Bu 
makûs talihimizi yenmek durumunday�z. Y�llar önce, 100 köyü olan, 80 köyü 
olan, imdi mahalle diyoruz ama, 73’e dü en bir köy say�s� Haymana’n�n talihi 
de ildir.  

Nitelikli e itim, nitelikli sa l�k, ö rencilerimizin üniversitelerdeki 
ba ar�s�, Ömer Özkanlar, Abbas Güçlüler gibi çok de erli isimleri üretmemiz 
gerekiyor, yeti tirmemiz gerekiyor. Bunu yapacak kapasitemiz var ama 
Haymana bir yerde suskun, bir yerde durgun. Ben elimi uzat�yorum, say�n 
belediye ba kan�m�za, Ak Parti Milletvekilimize, ilçe ba kan�m�za, hepinize. 
Gelin Haymana’n�n talihini beraber de i tirelim.  
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872 ilçe aras�nda geli mi lik düzeyi aç�s�ndan Haymana’n�n 585.s�rada 
oldu unu biliyor musunuz? Haymana’n�n alt� gruba ayr�lan geli mi lik 
s�ras�nda 4. grupta yer ald� �n� ve 100 üzerinden puan�n�n 47 oldu unu biliyor 
musunuz? Bu topraklarda dü man� geçirmeyen Haymana, bunlara lay�k 
m�d�r? Niçin biz Haymana’da Fransa’daki o kapl�cas�yla ünlü kasaba, Vichy 
Kasabas� gibi 1 milyon insan� Haymana’ya getirmeyelim!.. Gelibolu’da 
oldu u gibi, otobüsler dolusu insanlar, Haymana’ya niçin gelmesin? 
Haymana’y� yüceltmek, aya a kald�rmak mümkündür. Bunlara kafa yoral�m. 
Say�n belediye ba kan�m�z Haymana’n�n tan�t�m� için bir giri im ba latt�. 
Kendisini yüre imle destekliyorum. Ama geçti imiz y�l bu mecliste Haymana 
kapl�calar� için, Türkiye’ye kazand�r�lmas� için neler yap�lmas� ile ilgili 
önergemiz kabul edilseydi, bugün çok daha farkl� bir noktada olurduk. Bugün 
burada sempozyumu izleyen sevgili Murat Alparslan karde imiz, Ak Parti 
milletvekili, benim çok yak�n arkada �m, o da bu konular� çok yak�ndan takip 
ediyor. Sizleri yaln�z b�rakmadan, el ele vererek Haymana’y� kalk�nd�rmak ve 
Haymanal�lar�n hak ettikleri ölçüde her türlü adaletten, e itimden, sa l�ktan, 
akl�n�za gelecek her türlü konudan adil pay almas� için gerekli çal� malar� 
yapmak zorunday�z. Ben bu konuda ilçemizi yönetenlerin bana verece i her 
türlü görevi bir talimat olarak kabul edece imi ifade ediyorum. Sizlerle 
beraber olaca �z.  

Haymana deyince parti ayr�m� yok. Haymana deyince hepimiz parti 
rozetlerini bir kenara b�rakaca �z. Kaymakam�m�z, belediye ba kan�m�z, 
de i ik siyasi partilerden milletvekillerimiz, her biri Haymana için bir siyasi 
parti ya da ideoloji hissetmeden bir hem erilik kültürü içerisinde görev 
yapacaklard�r, yapmal�d�rlar. Haymana’y� geli tirmek ve yüceltmek 
hepimizin elindedir. Bu sempozyumun da az önce zaman darl� � nedeniyle 
ifade edebildi im duygular çerçevesinde Haymana’n�n tan�t�m�na Sakarya 
Meydan Muharebesi’ndeki Haymana’n�n önemini anlatmaya Haymana’y� 
geli tirmeye, güzelle tirmeye, Haymana’y� daha da yüksek noktalara getirme 
konusunda çok olumlu ve yararl� görü ler ifade edece ini biliyorum. Bu 
duygular içerisinde, bu toplant�ya kat�lan herkesi bir kez daha sevgi ile sayg� 
ile selaml�yorum, hepimizin yolu aç�k olsun diyorum.  
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MURAT ALPARSLAN   

 Ankara Milletvekili 
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ABBAS GÜÇLÜ   

Gerçekten tarih konusunda hem daha önceki konu mac�lar�m�z, hem 
bundan sonraki konu mac�lar�m�z konu acakt�r. Benim birkaç tespitim var. 
Özellikle onlar� söylemek istiyorum. Birincisi, geçen y�l sempozyumu 12 
Eylülden, sonraki, bir tarihte yapal�m ki öyle salon dolu dolu olsun dedik. 
Böyle de yap�ld�. Haymana’n�n ö retmenleri, Haymana’n�n ö rencileri bu 
ruha sahip olsun dedik, ama görüyorum ki, yine ö retmenler ve ö renciler 
yeterince yok. Ke ke okullar tatil edilseydi de buraya gelselerdi. Bundan daha 
güzel e itim-ö retim olmazd�. E itim-ö retim sadece s�n�fta, masa ba �nda 
olmaz, sadece fizik ve kimya da de ildir. Ya ad� � topraklar�n önemine vak�f 
olmayan ne ö retmen ne de ö renci bunlar� ya atabilir. Sadece tarihi ileri 
atmak yetmezdi. Onlar� buraya getirmek gerekirdi. n allah gelecek y�l bu da 
gerçekle ir. Bu sempozyumlar�n gerçekle tirmesi için 90 y�l bekledik. Umar�z 
bunun için de beklemeyiz. Ö lenden sonraki oturumlardan itibaren salonun 
t�kl�m t�kl�m oldu unu görürüz.  

kincisi, ben bir tashih yapt�rmak istiyorum. Özellikle Sakarya Meydan 
Muharebesi yanl�  bir isim. Zaman�nda böyle bir yanl�  var diye 90 y�ld�r 
böyle geliyor diye böyle gitmesi do ru de il. Haymana Meydan Muharebesi 
ise 1921’in gazetelerine bakt� �m�z zaman, buralarda Haymana Meydan 
Muharebesi diye geçiyorsa biz niye bunu tashih etmiyoruz? Bir yanl� � yanl�  
diye diye niye 90 y�ld�r, 100 y�ld�r sürdürüyoruz? Üst ba l�k Sakarya Zaferi 
olabilir ama, alt ba l�k, burada yap�lan sava �n ad�, Haymana Meydan 
Muharebesi olmal�d�r. Ve Haymana Meydan Muharebesindeki pankartta, 
Sakarya Meydan Muharebesi yaz�yor. Sakarya’n�n ne i i var burada. Sakarya 
ile ne alakas� var m� bu sava �n? Bu yanl� � sizler düzeltmeyeceksiniz de, biz 
mi düzeltece iz!.. Bunu y�llard�r konu uyoruz, konu uyoruz, ama ayn� yanl� � 
devam ettiriyoruz. Birisi bir yanl�  yapt� diye, o yanl� � bugüne kadar 
gelmemeliydi. Üst ba l�k o olabilir, ama alt ba l�k Haymana Meydan 
Muharebesidir. Bunu siz diyorsunuz. Bu sava lar burada oldu. Tarihçiler 
tarihi de i tirmekten korkarsa, kim yapacak? Bir yanl�  varsa bu yanl� �n da 
düzeltilmesi gerekiyor.  

Mangalda �, Çalda �… Biz y�llard�r, burada konu uyoruz, 
konu uyoruz!.. Mangalda �, Çalda � sanki Çin’de!.. Niye gidip görmüyoruz, 
niye bu sempozyumun bir k�sm� orada yap�lm�yor? Niye ö le aras�nda bir 

 Milliyet Gazetesi Yazar� 
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yeme i orada ehit menüsü ile yemiyoruz? Orada insanlar, aylarca y�llarca 
sava t�. Mehmetçik sava t�. Efendim, zormu . Say�n ba kan araba ayarlas�n, 
ö leden sonra m� olur, yar�n m� olur, biz oralara gidelim, görelim. Bu 
sempozyumun bir parças� orada yap�ls�n. Bu o kadar zor de il. Yani u 
salonlar�n d� �na birazc�k ç�kal�m. Salonlar�n d� �na ç�k�lmad� � sürede de bu 
olmaz diyorum.  

O ehitlikler için, mezar aramak için bo una zaman harcamay�n Selim 
Bey. Bu sava  alan�n�n tümü ehit mezarl� �d�r. Niye ehit mezarl� �? Biz 
çocuklumuzda hat�rl�yoruz, oralara çitlembik toplamaya gitti imiz zaman ya 
da büyüklerimiz tarla sürdükleri zaman, sürekli olarak sava  kal�nt�lar� 
ç�k�yordu. Bazen o bir kemik oluyordu, bazen bir silah parças� oluyordu. Ve 
erezyon da vard�. Onlar yok olup gitti. imdi arasan�z da bulamayacaks�n�z. 
O yüzden tek tek belli noktalar� ehit mezar� ilan etmek yerine, bütün o bölgeyi 
ehit mezarl� �, ehit an�t� olarak kabul etmek çok daha do ru olacakt�r. Di er 

kaybolan mezarlara haks�zl�k olmu  olur. Bence bütün bölgenin korunmas� 
gerekir.  

Yine bir ba ka tespit, bu dersin özellikle ba ta Ankara’da da, 
Haymana’da da seçmeli ders olarak konulmas� laz�m. Gidin bak�n, imdi 
onlarca seçmeli ders var. Ya sen kendi tarihini kültürünü bilmiyorsan dahas� 
ne olacak. Bu salona bu ö renci, bu ö retmen gelmeyecekse, Haymana’ya 
gelen ö retmen Haymana’daki Meydan Muharebesinin detay�n� bilmiyorsa 
neyi ö renecek, neyi ö retecek? 

Bir ö renci Haymana’n�n tarihini kültürünü bilmeyecek ise neyi 
ö renecek? Bence bunun art�k bir ay�p olmaktan ç�kart�lmas� gerekir. Sadece 
tarihle de il. Ö leden sonradan itibaren e er burada ö renci-ö retmen yoksa 
bir daha ben de gelmiyorum. Haymana’da oturan, Haymanal� gelmiyorsa, 
Haymana’n�n içindekiler, Haymanal�lar da gelmiyorsa biz niye geliyoruz? 
Haymanal� olup da insan� mert, suyu sert u bu de il, sen önce toplant�na gel. 
Burada bir tarih yazd�ysan tarihine sahip ç�k. Tarihine sahip ç�kmayan bir 
insan, hiçbir eyine sahip ç�kamaz. 

Gelelim Son Kale olay�na. Son Kale biziz. Bunu tarih de yaz�yor, 
buradaki sempozyumlar da!.. Geçen hafta televizyonda bir program seyrettim. 
Polatl� son kale biziz diyor. Açt�m sordum belediye ba kan�na. Bunu ba kalar� 
bilmeyebilir ama sen biliyorsun, bizim kurtulu  12 Eylül sizinki, 13 Eylül 
dedim. Biz kurtulmasayd�k zaten s�ra size gelmeyecekti dedim. Yani biz 
tarihimizi Polatl�’ya kapt�racaksak, köyleri kapt�rd�k, ekonomiyi kapt�rd�k, 
onu bunu kapt�rd�k, bir tarih kalm� t� onu da kapt�ral�m!.. Ba kan�m�z otursun. 
Kaymakam Bey yeni oldu u için ona bir ey demiyorum ama sahip ç�k�n. 
Tarihimize sahip ç�k�n.Yani Polatl� onu da elimizden almas�n diyorum.  
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Gelelim Haymana’n�n e itim-ö retim durumuna Haymana’y� Haymana 
yapacak özelliklerin ba �nda e itim-ö retim gelir. Say�n kaymakam, ilk kez 
güzel bir ey yapm� , ö retmenler art�k bir yere gitmeyecek. Haymana’n�n 
ö retmeni hafta içi de Haymana’da kalacak. Hafta sonu ailesini ziyarete 
gidecekse gitsin. Ben son y�llarda görüyorum, Haymana’da ö retmen yok. 
Pek ço u imdi belki de gitti. Köyde oturmayan bir ö retmenden, 
Haymana’da kalmayan bir ö retmenden e itim ve ö retimde fayda 
sa lanabilir mi? Sa lanamaz!.. Onun için ö rencisi de ö retmeni de,  herkesin 
önce burada oturmas� laz�m. Önce buran�n e itiminin ihya edilmesi gerekir. 
E er her sene s�navlarda ya da bir ba ka e itim kademelerinde önceki y�ldan 
daha iyi olmuyorsa, imdiki Milli E itim Müdürümüz, daha iyi oldu u için mi 
terfii etti? Milli E itim Müdürünü, okul müdürlerini al�n kap�n�n önüne 
koyun, e er bir önceki y�ldan daha iyi de ilse. Bu hedefleri de bilin. Köy 
okullar�n�n, kapat�lanlar�n, daha iyi edilmesi gereklidir. Köyler bo ald�. Sen 
okulu kapat�p, ö retmeni çekersen geriye, ne kald�? O köy nas�l ya ayacak? 
Köyler daha önce ya an�yordu da, imdi ne oldu da birden bire köyde insanlar 
karn�n� doyuramaz hale geldi? imdi köylü sabah ak am gelin-kaynana 
program� izliyor, yumurtas�n� etini, sütünü d� ar�dan al�yor… Böyle bir 
köylülük olmaz. En az�ndan böyle bir köy Haymana’ya yak� maz.  

Levent Bey rakamlar� söyleyince üzülmemek elde de il!.. 872 ilçe 
içerisinde biz 585. s�radaysak yuh olsun hepimize. Biz bir kere atalar�m�za, bu 
topraklarda can veren ehitlerimize haks�zl�k etmi  oluyoruz. Yani onlar ne 
mücadeleyle buray� kazand�lar. “dur” dediler dü mana, biz imdi s�rt üstü 
yat�yoruz. E itim-ö retim yok, ticaret yok, o yok, bu yok, tarihe sahip ç�kmak 
yok!.. Peki, ne var Haymana’da o zaman? Önce çuvald�z� kendimize 
bat�rmam�z gerekiyor. Hamaset yap�p, her ey iyi güzel, helal olsun 
Haymana’ya demek, ancak bizim ruhumuzu tatmin eder. Ondan sonra yine 
birbirimizle kalaca �z. Haymana’da hiç bir ey olmamaya devam edecek.  

Carlovari diye Atatürk’ün ziyaret etti i bir kapl�ca kenti var. Y�lda 5 
milyon turist geliyor. Bizden daha iyi de il, suyu bizden daha iyi de il, hiçbir 
eyi bizden daha iyi de il ama y�lda 5 milyon turist geliyorsa bize niye 

gelmiyor? Bunun sorgulanmas� laz�m. 

Meslek Yüksekokulunda üç bölüm vard�. ki tanesi duruyor, bir tanesi 
al�p Ankara’ya götürmü ler. Niye? Ö renciye zor geliyormu . Ö renciye bu 
mekânlar� biraz gezdirmek gerekir. Burada, bu sava ta, senin atalar�n burada 
aylarca y�llarca mücadele verdi, zor gelmedi de, sana Ankara’ya staja gitmek 
mi zor geliyor diye bir anlatmak laz�m. Bunlar anlat�lmad� � için bugünün 
ö rencisi her eyi zor olarak görüyor.  

Gelelim tarihe sahip ç�kma konusuna: Tarihe sahip ç�kma sadece y�lda 
bir sempozyumla olmaz. Bunun 365 gün ya anmas� laz�m. 90 y�l sonra 
Haymana’ya, bize zaman geldi sahip ç�kmak için. Öyle büyük bir ulusuz ki, 
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öyle bir anl� tarihimiz var ki, biz daha Viyana’y� tam olarak anlayamad�k. Bu 
sene Viyana’dayd�m.  Viyana’y� niye kaybetti imiz anlat�l�nca a �z�m aç�k 
kald�. Onun daha hikâyesini bilmiyoruz. Biraz tarihimizi, hamaset 
nutuklar�yla de il de, art�lar�yla eksileriyle oturup ö renirsek tarihte 
yapt� �m�z hatalar� bugün yapmay�z. Viyana teslim olmaya haz�r, 
Çekoslovakya teslim olmaya haz�r. Viyana’da, bekliyorlar ki, Osmanl� 
gelecek, teslim olacaklar. Bizimkiler de bekliyorlar teslim almamak için. Niye 
peki içeri girmiyorlar. çeri girmiyorlar. Çünkü e er kent teslim olursa o bütün 
kentin, zenginli i varl� � padi aha kal�yormu . E er sava �p içeri girilirse o 
zaman sava ç�lara kal�yormu , yeniçerilere kal�yor, ganimet olarak 
da �t�l�yormu . Bizim komutan Merzifonlu mu hangisi, ismini de 
hat�rlam�yorum, padi ah�n gözüne girmek için onlar�n teslim olmas�n� 
bekliyor. Teslim olsunlar ki, ben de padi ah�n gözüne girmek için bütün bu 
mal� mülkü padi aha veririm ve erken yapt� �m, ondan habersiz yapt� �m bu 
ku atma da zaferle sonuçlan�r, bana k�zmaz diyor. Sonuçta adamlar bir gün, 
üç gün, be  gün bekliyorlar. “Bu Osmanl� niye bize gelmiyor, biz teslim 
olmaya haz�r�z ama gelmiyor gelmiyorsa bunlarda bir ey var. Hadi bir 
bakal�m” diyorlar. Sonra bir iki sald�r� yap�yorlar, bak�yorlar ki, Osmanl� 
yenilebiliyor. Osmanl� hezimete u rat�labiliyor. Ondan sonra sürekli herkes 
sald�rmaya, sald�rmaya ba l�yor. Ve bu günlere kadar geliniyor. Yani tarihin 
tarih kitaplar� gibi de il, farkl� yönleriyle de anlat�lmas� laz�m. Burada projeler 
üzerinde konu uluyor. O tarihin ya da sava lar�n, ya da hezimetlerin ya da 
zaferlerin, art�lar� eksileri nedir, bunlar�n farkl� yönleri ile anlat�lmas�nda yarar 
vard�r diyorum. Yoksa tarih pek ço umuzun biraz önce gördü ü gibi 
emalar�n ötesine geçmez. O emalar�n ötesine geçip, yediklerini içtiklerini 

anlatmak laz�m. O gün Mehmetçik ne yiyordu, ne içiyordu, onu merak 
ediyorum. Üzerindeki k�yafet neydi onu merak ediyorum. Aya �ndaki potin 
neydi, onu merak ediyorum. Kaç gün aç kald�, onu merak ediyorum. 
Haymana’n�n bütün ormanlar� o dönemde Mehmetçi e ekmek yapmak için 
ate  olarak yanm� . Peki, o gün ba ka bir çare yoktu, ekmek yap�lacakt�. 
Yedi i ba ka bir ey de yoktu. O ormanlar kesildi de niye hala biz orman 
dikmiyoruz. Otelin çevresine bak�n, önceki y�llarda dikilen a açlar�n hepsi 
ye ermi . Eminim ki, 10 sene sonra buras� ormanl�k hale gelecek. Niye biz bu 
sempozyumu her yapt� �m�zda ehitlerimiz ad�na 10 bin tane, 20 bin tane, 15 
bin tane a aç dikmiyoruz? Bu o kadar zor mu? Biraz u salonlar�n d� �na 
ç�kal�m diyoruz. Salonlar�n d� �na ç�kmad� �m�z sürece, buralarda kal�r�z, 
diyorum 

Burada içimizde çok de erli bir isim var. Bu topraklarda, bu karalar� 
verirken Mustafa Kemal’in en yak�n�ndaki isim smet nönü’ydü. Özden 
Han�m buradayken ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Mikrofonu 
Özden Han�m’a verirlerse, Haymana deyince ne konu uluyordu, ben onu 
merak ediyorum. 
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ÖZDEN TOKER   

De erli büyüklerimiz, say�n komutan�m�z, sevgili Haymanal�lar. Sizlerle 
beraber burada olmaktan çok mutluyum, çok da mahcubum. Sevgili Abbas 
Güçlü, o beni buraya sizin aran�za ç�kard�, bana bu f�rsat� verdi. Evet, ben, 
sizler gibi, sizlerin birço u gibi, ama biraz farkl� bir ekilde 87 senedir 
Haymana’ya gelirim. Sizin memleketliniz gibi burada büyüdüm say�lmaz ama 
aile olarak, babam smet nönü Haymana’ya çok merakl�yd�. Ben 87 y�ld�r 
Haymana’n�n ismini, Haymanal�lar�, hakikaten, aram�zda, evimizde, imdi 
halen oturdu umuz Pembe Kö k’te, sizden hikâyelerle dinledim. Buralara 
geldim, buralar� gezdim, gördüm. Hatta biraz evvel genç kaymakam�m�z 
konu urken bir eyi hat�rlad�m. Biz çok sene evvelden hala ahbab�m olan, 
hatta garip bir tesadüf, dün bir kaymakam�n k�z� ile beraberdim. Onun babas� 
burada Haymana Kaymakam� idi. Ve biz hep sa l�k sorular�ndan dolay� 
gelirdik buraya. Annem, babaannem, babam buradan yararlan�rlard�. Hem de 
bu arada Haymanal�larla temas etmek, onlarla dost olmak, onlar� tan�mak 
ans�m�z olurdu. Tabii bunlar�n aras�nda ev sahipli i yapan o zamanki 

kaymakam vard�. imdi onun k�z� Ayten benim halen, 80 y�ll�k arkada �m ve 
dün tesadüf, onunla beraberdik. Ona bugün Haymana’ya gidece imi 
söyledim. O da çok sevindi çok heyecanland�. Ve her zaman Haymanal�lar�n 
nezaketini, bize ne kadar yak�nl�k gösterdiklerini, biz çocuk olarak bize ayr� 
bir ilgi gösterdiklerini ve bizim burada olmaktan çok mutlu oldu umuzu 
hat�rlad�k. Vatan sevgisi ile hep bir eyler yapmak, vatana hizmet etmek, yani 
memur, imdi pek be enilmiyor ama o zamanki memur zihniyeti, yani 
kendinden çok devleti dü ünmekti.  Yani biz çocuk olarak, Ayten de, ben de 
hep bu insanlar�n, yani Haymana’l�lar�n hep bu konu malar� aras�nda, 
buralarda dola t�k. 80 sene evvelki hat�ralar�m bunlar. Biraz evvel de Say�n 
Dinçer ile Say�n Ye iltepe ile beraber konu urken, yine 80 sene evveline 
gittik. 80 sene evvel annem Haymana’ya geldi i zaman, çocuklar� etraf�na 
al�r, çocuklara bir tak�m ufak tefek hediyeler da �t�rm� . Onlar da çok 
sevinirlermi . O da kendisi sonra Gazi Lisesi’ne gitmi . Ben de e iyle K�z 
Lisesi’nde okurdum. Genç nesile sitem ediyorsunuz, gelmiyorlar diye, ama 
sitem etmemek laz�m. Onlara merak duygusunu uyand�rmam�z laz�m. Merak 
etmeleri gerekir. imdi biraz evvel burada Kurtulu  Sava � ile ilgili ne güzel 
eyler anlat�ld�. Sakarya Meydan Muharebesi öyle iki sat�rla anlat�lacak bir 
ey de il. Sakarya’da de il, Haymana’da, daha do rusu bütün Türkiye’de 

yap�lan bir mücadele. Ve bunu öyle iki sat�rda, sava  oldu, hatta sava  oldu 

 nönü Vakf� Ba kan� 
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mu, olmad� m�, bunun münaka as�na girece imize, bu sava � merak edip, iyice 
ö rensek daha iyi olur. Hakikaten de erlerimiz etraf�nda toplanabilsek, 
bundan daha güzel bir ey var m�? Ve bizi daha çok ileri götürecek, ça da  bir 
Türkiye olarak ya atacak, bir araya getirecek, yani bütün sorunlar�m�z� 
halledecek ey, hakikaten tarihimizi iyi ö renmek ve tarihi de erlerimizin 
etraf�nda bir araya gelmek, birle mek de il mi? Bugün bak�n, sizin sayenizde 
böyle bir ey bana konu ma f�rsat� verildi. n allah siz de 80 sene sonra bunlar� 
böyle anlat�rs�n�z, olur mu?  
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GÜRSOY BABAO LU  

Say�n Kaymakam�n, Say�n Milletvekilim, Jandarma Komutan�m�z, 
Belediye ba kan�m�z Özdemir Turgut, de erli akademisyen hocalar�m�z, di er 
protokol üyeleri, sevgili hem erilerim. 

Böyle anlaml� bir konu üzerine düzenlenmi  bir sempozyumda burada 
bulunmak çok onur verici, gurur verici. Hepiniz ho  geldiniz öncelikle. Bu 
ç�lg�n alk� lar�n�za çok te ekkür ediyorum, çok sa  olun.  

Ben k�saca kendimden bahsedip, daha sonra Haymana bölge folkloru 
üzerine kendi ar ivimde olan, hem kurum ar ivinde, hem de Ankara devlet 
konservatuar�, imdi Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, hem de TRT Genel 
Müdürlü ü ar ivinde kendi özel çal� malar�mla buldu um baz� eylerle ilgili 
sizleri bilgilendirece im.  

Ben 1979 Ankara Haymana, Yurtbeyli Köyü do umluyum. Müzi e 1990 
y�l�nda Mehmet Özbek hocayla çal� arak ba lad�m. Daha sonra 1994 
senesinde TRT Gençlik korosunda e itim almaya ba lad�m. 1998 y�l�nda TRT 
bünyesinde sözle meli sanatç� olarak çal� maya ba lad�m. 2004 y�l�nda 
profesyonel sanatç� olarak görev ald�m. Daha sonra kurumun elindeki mevcut 
ar ivi dijitale almak için, sekiz sene çal� �p TRT Genel Müdürlü ü’ndeki 
büyük ses ar ivini, plaklar, tel kay�tlar, yani bildi imiz ba lama teli gibi olan 
tele yap�lan kay�tlar, mum plaklar, bunlar�n hepsini dijital ortama alarak, 
onlara hem kurum hem de kurum d� �ndaki kullan�c�lar�n hizmetine sokmak 
için TRT’nin bütün ses kay�tlar�n� ben dijital ortama ald�m. Bunlar� al�rken de 
kendi bölgemle ilgili kar �ma ç�kan eyleri bir kenara ay�rd�m. 

Müzik çal� malar�m halen devam ediyor. Ankara Radyosu’nda Türk 
Halk Müzi i Sanatç�s� olarak, ayn� zamanda folklor ara t�rmac�s�y�m. 
Babam�n Çayyolu’ndaki bir arsas�n�, sa  olsun, ondan al�p, daha farkl� 
ara t�rmalar�m için materyal sa lamak için kullanmaya ba lad�m. Ve yakla �k 
10 bine yak�n bir plak ar ivim var. Ülkedeki Türk müzi i anlam�nda bas�lan 
neredeyse yüzde 70’ine ula t� �m yaz�l� kaynaklar elimde. Bunlarla ilgili 
çal� malar�m devam ediyor.  

TRT repertuar�nda u anda be  tane Haymana Türküsü vard�r. Bunlar�n 
isimleri : “Bahçelerde Ayda Bar”, “Karpuz Kestim Yiyen Yok”, “Ay 
Dolanayd�”, “De irmenin Ta lar�”, “Vur Testiye Gümlesin” adl� türküler.  
Oysa 1937 y�l�nda Milli E itim Bakanl� �’n�n te vikiyle Ankara Devlet 

 TRT Sanatç�s� 
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Konservatuar�’nda, Muzaffer Sar�sözen hocam�z�n, ülke genelinde ilk kez 
Türkiye’de yap�lan derlemede 11 tane görünüyor. Sad�k Güler ve Remzi 
Co kun önemli isimlerdir. Remzi Co kun 1910 do umlu, Sad�k Güler 1912 
do umlu. Hatta size Sad�k Güler’in 1937 y�l�ndaki ses kayd�n� imkânlar 
dâhilinde dinletmek istiyorum.  

Ben de bunlar� ilk dinledi imde çok heyecanlanm� t�m. Bu topraklarda 
1937 y�l�nda al�nan bir ses kayd� bu. Ve buna benzer Haymana ile ilgili di er 
kay�tlar da var ama çok anla �labilir olmad� � için onlar� tekrar ve sürekli 
dinlemeye çal� �yorum. Ve notalar�n� yazaca �z. te bu 11’inin içerisinde 
hepsinin kimlik bilgileri buradad�r.  O dönem 1937 y�l�nda yap�lan ülkedeki 
bütün derleme kay�tlar�n�n, her ki inin bir kimlik bilgisi var böyle. Hangi 
köyde, bu türküyü kimden ö renmi  ve hangi pla �n hangi yüzünde gibi 
durumlar var. Bir de imkânlar imdiki gibi olmad� � için mum plaklara 
kay�tlar yap�l�yor ve kay�t için akümülatör ile geziyorlar. Onun için Muzaffer 
Sar�sözen Hocam�z, her türkünün bir k�tas�n� kayda alm� . Gerisini ise eliyle 
yazm� . Ben burada sevgili Kaymakam�m�zdan ve Belediye Ba kan�m�z 
Özdemir Turgut’tan kendi ad�ma öyle bir projeden bahsetmek istiyorum. 
E er beni desteklerlerse bu bölgede, Haymana’n�n Kürt köyleri ve Türkmen 
Köylerinde yakla �k, benim tahminimce 400 tane halk türküsü var. Bu 
derleme çal� mas�n� Kaymakam�m�z ve Belediye Ba kan�m�z�n önderli inde, 
kendi aç�mdan ben hiçbir ey talep etmiyorum, sadece her köyle 
bulabildi imiz, ula abildi imiz, ya l� ki ilerden kendi da arc� �yla birlikte 
onlar toprak olmadan o türküleri almak gerekiyor. Tamam� 11 tane kesinlikle 
de il. Benim babam 1966 y�l�nda TRT’de ses sanatç�l� � s�nav�n� kazan�yor. 
Babalar� rahmetli o zaman, onlar küçükken öldü ü için a abeyleri babam� 
köye almayacaklar�n�, onu lise okumak için, üniversite okumak için 
Ankara’ya gönderdiklerini, e er müzik ile u ra �rsa reddedeceklerini 
söylüyorlar. O zamanlar çok ay�p bir ey müzik ile ilgilenmek. Bizler çok 
ansl�y�z çok ükür, yani bir abdall�k gelene i gibi, hep d� lan�yorlarm� , 

çalg�c�, müzisyen. Babam, ona hala çok üzülür. Benim de tabii müzi e olan 
bu yetene im babamdan geliyor. Bu konuda sevgili Belediye Ba kan�m�z ve 
Kaymakam�m�zdan kendileri ile görü üp, Haymana’da bir alan çal� mas�, bir 
derleme çal� mas� yapmak istiyorum. Ve kendileri bana bu anlamda bana 
destek verirlerse çok sevinirim.  

Bir de k�saca Haymana’da yap�lmas�n�n dü ündü üm, yap�lmas� güzel 
olacak birkaç proje var. S�nav yapmak kayd� ile Türk Halk Müzi i Korosu 
kurup ve yönetmek istiyorum. Haymana bölgesinde bir halk oyunlar� 
toplulu u kurulmas�, gene çok güzel olacakt�r. Bölgedeki müzi e olan 
etkisinden dolay� Haymana merkez ve köylerinde folklor ad�na derleme 
çal� malar� yapmak ve bunu yaz�l� olarak bas�lmas�n�n faydal� olabilece ini 
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dü ünüyorum. Bölgemizin müzik yap�s�n� her yönü ile içeren, bölgedeki Kürt 
köylerinde de biliyorsunuz birçok dil farkl�klar� var, yine Tatarlar, Türkmenler 
onlar�n hepsinin kendi folklorundaki de erleri, türküleri derleyip Haymana 
Türküleri albüm çal� mas�nda da yine her anlamda, hiçbir talepte bulunmadan 
yer almak isterim. Bir de tabii ne kadar yap�labilecek bir ey daha, Haymana 
Radyo ve Televizyonunun kurulmas� imkânlar dâhilinde olursa çok 
sevinece im.  Belediye ba kan�m�za ben huzurlar�n�zda çok te ekkür ederim, 
hem sanata sanatç�ya olan ilgisinden dolay�, bizlere her zaman her yerde çok 
destek oluyor, çok sa  olsun. 

Söyleyeceklerim bu kadar. Sadece u da eklemek istiyorum. Kendim 
müzisyen oldu um için hep müzik konu tum, çok özür dilerim. Tabii böyle 
bir sempozyumda tarih alan�m olmasa da, ben de bilinmeyen birçok eyden 
bahsetmek isterdim. Ben de keyifle dinledim hocalar�m�z fazlas�yla 
bahsediyorlar zaten. Bölgedeki türküleri, bölge folklorunu ülkemize tan�tan, 
sevdiren bir Ne et Erta  hep orta Anadolu müzi i için söyleniyorsa, bu 
bölgenin türkülerini Kürt Remzi nam-� de er, Kürt Remzi hocam�z�n; bir 
Ramazan Cihan, TRT’de beraber çal� t� �m a abeyim, sanatç�; evket 
Kâ �tç�, inan�lmaz faydas� olmu tur. Bu sayd� �m isimler sayesinde, burada 
okunan bir ezgiyi �rnak’ta da duyabilirsiniz. Ve Mehmet Do an gibi… 
Bunlar albüm yapt�klar� için bunlar� söylüyorum, bu bölgede bu anlamda çok 
zenginlik var. Dedi im gibi, ben kendi memleketim ile alakal�, Haymana ile 
ilgili, bu i i profesyonel olarak yap�yorum ve faydam olacak her projede de 
hiçbir kar �l�k gözetmeden yer almak, her zaman yer al�r�m. Bir emirdir, 
yeterlidir. Te ekkür ediyorum, çok sa  olun.  
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PROF. DR. ÖMER ÖZKAN  

Say�n ba kan, de erli kaymakam�n, de erli belediye ba kan�m, say�n 
vekilim, komutan�m, de erli protokol mensuplar�, hem erilerim, tekrar 
aran�zda bulunmaktan çok mutluyum. 

imdi tabii, bizim yapaca �m�z temennilerin d� �nda baz� eyler 
yapmam�z gerekti ini de Abbas A abey çok güzel söyledi. Biraz ele tirisel 
yönden ama bir k�sm� en az�ndan hayata geçirilebilecek eyler söyledi. Ama 
ben, hep gelece i dü ünürken, öyle bir ey söylüyorum:  Az önce say�n 
hocam bir ey söyledi, yapt�klar�m�z yeterli de il ama dedi, bence 
yapt�klar�m�z, bugün için yeterli de, gelecek için yeterli de il. Öyle 
dü ünmemiz laz�m.  

Ben 1984 y�l�na kadar Haymana’dayd�m. Ama unu bilirdim, 80’li 
y�llar�n ba �nda Haymana’ya bir heykel yap�ld� ilk defa, Atatürk heykeli. 
Hükümet kona �n�n hemen önündeki, heykeldir. “Hatt-� müdafaa yoktur; sath� 
müdafaa vard�r” güzel bir alt yaz�yla o cümle vard�. O cümlenin Haymana’da 
söylendi ini o zaman duydum ben. Bak�n ta 80’li y�llar. Bu olay 1921 y�l�nda 
oluyor. Ve bir top arabas� vard� Haymana’da, hat�rlar m�s�n�z? Hala duruyor 
mu bilmiyorum!.. Hükümet Kona �’n�n önünde, o sava tan kalan top arabas� 
vard�. Bizim tek bildi imiz, aktivasyon da oydu Haymana’da, o y�llara kadar. 

imdi günümüzde bu türlü aktivasyonlar�n yap�lmas�, bu tür isteklerde 
bulunmam�z, ne kadar ileriye gitti imizi gösteriyor. Bugün için yeterli ama 
gelecek y�l da daha çok ey isteyelim.  

15 gün önce bire kongrede Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan Hoca ile 
beraberdik. Ben ona özellikle te ekkürlerimi ilettim, destekleri için. O da 
sizden çok iyi ekilde bahsetti, hatta bunlar�n yetersiz oldu unu, daha iyi 
eyler yapmam�z gerekti ini kendisi bize iletti. Sizin ahs�n�zda özellikle size 

ve ekibinize ve Erkan hocaya, çok te ekkür ediyoruz. Çok iyi sahiplendi 
hakikaten. Ankara’da birçok üniversite varken, hem Meslek Okulu düzeyinde, 
hem e itim düzeyinde hem de bu tür aktivasyonlar aç�s�ndan Haymana’y� çok 
iyi sahiplendiklerini, ben dü ünüyorum. Te ekkür ediyorum, özellikle size ve 
ekibinize.  

Bir de tabii siz, ilk sabahki konu man�zda de indi iniz gibi, b�kmadan, 
aksatmadan, biz Haymana d� �ndan gelen en devaml� ö rencileriz, en devaml� 
misafirleriz. Ama bundan b�k�lmaz, biz bundan onur duyuyoruz. Ke ke daha 

 Akdeniz Üniversitesi, T�p Fakültesi, Ö retim Üyesi. 
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çok eyler yap�labilsek. Buras� bizim büyüdü ümüz, yeti ti imiz topraklar. 
Hakikaten, her türlü iyili i bizi her zaman çok sevindiriyor. Her türlü kötülü ü 
de bizi inan�n buradakiler kadar, hatta fazlas�yla üzüyor. Çok ükür üzen 
eyler son y�llarda azald�. Ama biz daha iyi eyler olsun diyoruz.  

Tarih bilinci çok önemli!.. Çünkü tarih, e itimin içinde yer al�yor. E itim 
ne kadar önemliyse, tarih de bunun içinde yer al�yor. Ben, Abbas a abeyin 
anlatt� � k�sm� bilmiyordum. Viyana ku atmas� ile çok önemli bir eyler 
anlatt�. Tarihi, sadece sevinmek ya da üzülmek için ö renmeyece iz. 
Gelecekte onlardan ders almak için ö renece iz. Geçmi i yad etmek için, 
onlar� anmak için, onurla anmak için ö renece iz. Tarihini hakikaten çok iyi 
ekilde özümsemeyen hiçbir milletin, çok daha ileri gidebilece ini ben asla 

dü ünmüyorum. Lisede benim çok iyi bir tarih hocam vard�. O kadar güzel 
anlat�rd� ki, çok zevk al�rd�m. Ama inan hiç sorulmayaca �n� bildi im halde, 
ben birçok ki inin bilmedi i tarihleri çok iyi bilirdim. Hala ezbere çok iyi 
bilirim. Otlukbeli Sava �, Miyekefelon Sava �, bunlar� hakikaten zevkle 
dinliyorum. Beyninizin kö esinde, hard diskte çok küçük bir yer tutacak 
bilgiler bunlar. Bunlar hakikaten önemli eyler. Ö rencilerin burada olmamas� 
tabi kötü bir ey ama hani zorlayarak de il, ancak belki bu tarihe çekmi ken 
gelecek dönem de gelmeliler  bence!.. Ö renci ve ö retmenlerin buralarda 
olmas� çok daha önemli olacak. Çünkü biz onlara, zorlayarak de il, onlar� 
mutlu edecek, burada bulundurmaktan sevindirecek eyler de sunmam�z 
gerekecek. Bunlar bir ekilde gelecekte onlar�n da akl�na bir eyler gelecek, 
bu da olay�n geli mesine yard�mc� olacak.  

Ba lang�c� bile çok önemli olan bu sempozyumun, ikincisi diyoruz ama 
alt�nc�s� oluyor herhalde. Alt�nc�s� sempozyumun, dü ünün kaç y�ll�k 
Haymana tarihinde bu alt�nc�s� yap�ld�. Ve her defas�nda çok farkl� konularda 
çok farkl� eyler dinliyoruz. Asla s�k�lm�yoruz. Sonuna kadar güzel eyler 
dü ünüldü ü oluyor. Bunun için organizasyon komitesine, hakikaten, 
belediye ba kan�m�za, kaymakam�m�za, eski kaymakam�m�z Turan Bey’e çok 
te ekkür ediyorum.  

Ama çok önemli bir ey var önümüzde, bu sempozyumun, bu 
toplant�lar�n 100. Y�l� yakla �yor. Böyle üç y�l dört y�l çok uzun bir zaman 
de il asl�na bakarsan�z. Orada bizim bir eylere patlatmam�z laz�m, bir eyleri 
hedeflememiz laz�m. Orada vurucu noktay� yapmam�z laz�m. Bana göre ne 
yap�lmas� laz�m, sabah dü ünmü tüm ama bizim bir eyi sahiplenmemiz 
gerekiyor. Yunanl�lar�n baklavay�, künefeyi sahiplendi i gibi burada bir 
patent almam�z laz�m. Polatl�’y� çok seviyorum. Polatl�l�lar da beni çok 
seviyor biliyorum ama Haymana’y� daha çok seviyorum. Ama 
Haymanal�lar�n bu i i çok iyi, daha iyi sahiplenmesi artt�r. Sakarya ehitli i 
çok güzel bir alan, haritalarda da görüyoruz. Ama onun daha iyisini hak eden 
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yer Haymana’d�r. imdi tarihte Malazgirt’imiz var, i te, Afyon var, son olarak 
da belki de tarihimizin en önemlisi, çok güzel kutlad� �m�z bence lay� � ile 
kutlad� �m�z Çanakkale var. Ama bir de onlar kadar önemli, hiçbir ekilde 
onlardan daha az önemli olmad� �n� dü ündü üm Sakarya var. Sakarya’n�n 
ad� de i ir de i mez, onun önemi yok. Ama biz biliyoruz ki, o dönemde 
hepsinin ad� Haymana. Haymana Ovas�. Polatl� diye do ru dürüst bir yer yok 
asl�na bakarsan�z. Polatl�’n�n da bundan gurur duyaca �n� dü ünüyorum. 
Çünkü o dönemde, bize, Haymana bir bölgenin ad�ym� , bir ilçenin ad� 
de ilmi  zaten. Dolay�s�yla bizim o ehitli in çok daha iyisini yapmam�z 
gerekiyor. Devletin önemli mercilerinin bunu gereksiz bir masraf olarak 
dü ünülmemeleri gerekiyor.  Ömer Bey de çok güzel anlatt�. Bence bu hedefi 
koymalar� gerekir. Onun çok daha iyisini, bu tepelere, bu bozk�r tepelerine, 
çok güzel ekillendirecek, insanlar�n gördü ünde gurur duyaca �, hakikaten 
çok daha iyisini hak ediyoruz. Bu devlet bunu bir sene içerisinde çok rahatl�kla 
yapar ama planlamas� gerekiyor. Bunu mutlaka zorlamam�z gerekiyor. Bu 13 
Eylül Polatl�’n�n kurtulu u, 12 Eylül Haymana’n�n kurtulu u, Sakarya’n�n 
zaten zafer günü 12 Eylül’dür öyle, de il mi hocam, yanl�  söylemiyorum? 

Haymana kurtulduktan sonra, geriye do ru biz de kurtulduk. Bizim, 12 
Eylül’de bunu çok gürültülü bir ekilde kutlamam�z gerekir diye 
dü ünüyorum. Haymana ve Sakarya iki önemli isim, yani özel isimdir. 
Haymana, bir kere Türkiye mozai inin çok iyi temsilidir. Türkiye’nin tüm 
etnik gruplar�, burada çok güzel bir biçimde, çok bar� ç�l bir ekilde,  bar�  
içinde, mutlu bir ekilde ya �yor. Ve çok güzel bir ekilde Haymana co rafik 
olarak Türkiye’nin en orta noktas�na denk geliyor. Bahsetti imiz Sakarya 
Sava � da zaten bizim. Malazgirt’ten sonra uzakla �p da geri dönerken en son 
tak�l�p, belki de burada bir tökezleseydik, siz sabah dediniz “neler 
olabilece ini tahmin edemiyorum”. Ben tahmin edebiliyorum. Siz de eminim 
tahmin ediyorsunuz. Hakikaten çok farkl� eyler olacakt�. Bunu çok iyi 
anlatabilmek laz�md�r. Bu bilinci, bizim gelecek nesillere, gençlere, 
ö rencilerimize de yerle tirmemiz laz�m. Tabii bu sempozyum, bizim aralarda 
yapt� �m�z 5-10 dakikal�k görü meler, sizin anlatt� �n�z eyler kadar çok 
önemli eyler var. Tarih kitaplar�ndan bunlar� çok güzel okuyabilirsiniz. 
nternete girerseniz her eyi çok güzel okuyorsunuz. Ama o kadar güzel emek 

harc�yorsunuz ki, hakikaten gönülden söylüyorum. Ben sempozyumu, yar�n 
mecburen ayr�laca �m ama sonuna kadar hep dinleyen biriyim. Ama her 
toplant�da öyle güzel eyler ö reniyorum ki, bizim için, zahmet edip 
giremedi imiz yerlerden, ar ivlerden belgeler ç�kart�l�p, belgeler okunuyor. 
Burada kitap bilgisi verilmiyor. Ben biliyorum ki, tarih her zaman, belirli, çok 
bilinmi  hocalar�m�z vard�r. Onlar�n kitaplar� de erlidir, ama herkes bir 
ekilde kendine göre konuyu yöneltebiliyor. Ama asla ar ivler yalan 

söylemez, belgeler yalan söylemiyor. Biz burada belgeleri görme ans�m�z 
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oluyor ki, ben ula sam ula sam bir belgeye, üç belgeye, on belgeye 
ula abilirim. Sayenizde her toplant�da en az onlarca, yirmiye yak�n, otuza 
yak�n belgeyi bir anda görme ans�m oluyor ve beni çok mutlu ediyor Peki, 
neden? Sakarya Meydan Muharebesi’nin çok konu ulmamas�n�n en büyük 
nedeni de, ben kendi aç�mdan öyle yorumluyorum sizin anlatt�klar�n�zdan 
tabii, ö reniyoruz ki, Türkiye Tarihi’nin belki Çanakkale’den daha fazla, en 
büyük ac�lar�n�n ya and� � dönem olmu . Özellikle de bu bölge için!.. Bu 
bölgede ya ayan halk�n, bir ekilde hiçbir eyi kalmam� . O Tekâlif-i Milliye 
Emirleri de il mi hocam? Bu kanun ne yapm� ? “Elinizdeki, kuca �n�zdaki, 
avucunuzdaki her eyi vereceksiniz” demi . Ama en çok buras� vermi , 
vermek zorunda kalm� . Bu sava ta öyle ac�lar ya anm�  ki, giderken 
yak�lm� , y�k�l� , insanlar bir sürü tacize, tecavüze u ram�  ve benim 
anlad� �m kadar�yla on y�l, on be  y�l bir daha burada sava tan bahsedilmemi . 
Biz Çanakkale’yi kazan�rken tüm Türkiye Çanakkale ba ar�lar�n� konu mu , 
bu bir sembol olmu . Bizim Kurtulu  Sava �m�z�n da ba lang�c� olmu  ama 
maalesef Sakarya konu ulmamas� gereken bir bölge olarak kalm� . Bu çok 
önemli asl�nda, bunun üzerinde durmak gerekiyor. Bunu ancak ar ivlerden, 
belgelerden insanlar�n neler ya ad� �n�, o Haymana Kaymakam�n�n o zaman 
ne dedi ini, müftünün ne dedi ini, onlar�n ar ivlerinde neler dedi ini 
duydu unuz zaman, o zaman anl�yorsunuz bunun ne kadar önemli oldu unu.  
10-15 y�ll�k konu mama dönemi de, bunun bizce halk�n mantalitesinde bir 
miktar geride kalmas�n�n sebebi olarak kalm�  ama bunun tekrar gündeme 
gelmesi ve anlat�lmas� görevi de hepimize dü üyor. Tabii bununla ilgili 
biliyorsunuz, kinci dünya Sava � ile ilgili onlarca, yüzlerce film var. Birazdan 
burada güzel bir toplant� olacak. Bilim-siyaset, bunlarla ilgili eyler, maalesef 
bunlarda çok gerideyiz. Hep övüyoruz kendimizi ama ilerde oldu umuzu asla 
söyleyemeyiz. Hep ki isel bazda bir eyler yapmaya çal� �yoruz. Tabii ki 
eskiye göre,  çok daha ilerdeyiz ama asla bulundu umuz nokta yeterli de il. 
Bugün yeterli de gelecek için asla yeterli de il. Bunu söyleyelim. Bunun için 
de “Er Ryan’� Kurtarmak” filmini izliyoruz, orada askerin, bilmem, ölmesine 
hakikaten üzülüyoruz, a l�yoruz. Bu Sakarya Sava �’nda ne ac�lar 
ya anm� t�r, neler ya anm� t�r? Bunlarla ilgili ne filmlerimiz, bizim 
yapt� �m�z diziler de, filmler de var. Ama günü kurtarmaya yönelik, günlük 
artlar gibi oluyor. Bunlar� anlatt� �n�z zaman ancak, toplum bilinciyle, bu 

Sakarya Sava �’n� çok güzel anlat�rs�n�z.  

Bu sempozyumlar olacak. Bunlarla ilgili senaryolar olacak. Bunlar� da, 
yapacak giri imlerde bulunmak gerekiyor. Ben tekrar ahs�n�zda, özellikle 
belediye ba kan�m�za, bu sempozyumu ya atmak için, daha ileriye götürmek 
için yapt� � çabalar için çok te ekkür ediyorum. Ben çok mutlu oluyorum 
bunlar� duydu um sürece. Ve en çok da ahs�n�za ve ekibinize te ekkür 
ediyorum. Sa  olun.  
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GÜVEN D NÇER    

Efendim en sonuncu konu mac� benim, o bak�mdan en az zaman� olan 
konu mac� da benim. Size k�saca dü üncelerimi söylemek isterim. Büyük bir 
dü ünür ve edebiyatç� olan Meksikal� yazar Octavio Paz diyor ki; “tarih 
insan�n kendisidir.” ster istemez insan kendi etraf�nda tarihi görebiliyor. Ben 
bir Ankaral� ailenin çocu uyum. Nall�han’dan Kaya ’a, Haymana’dan 
Çubuk’a kadar olan arazi içinde, geni  yerle me alan� içinde, dedelerimiz, 
ninelerimiz var. Bütün ailemiz buralar�n çocuklar�.  

Babaannem, Haymana’n�n bir köyündendir. Dedem memuriyet 
sebebiyle, kasaban�n ilk ilçe olarak kurulu unda gelmi . Babam 1903’de 
Haymana’da do mu . Ben de 1934’de do dum. Ama ben çok ansl� bir 
insan�m. Bugün 83 ya �nday�m ama Türkiye’nin en ansl� insanlar�ndan 
biriyim. Türkiye’nin en güzel okullar�nda okudum. Atatürk’ün, nönü’nün 
kurdu u en güzel okul binalar�nda, onlar�n yeti tirdi i Cumhuriyetçi 
ö retmenlerin okulunda ve kurdu u fakültede okudum. lk fakülte, 
biliyorsunuz 1925 Ankara Hukuk Fakültesi’dir. Orada okudum ve ailemin 
bütün fertlerinden on ki i Ankara Üniversitesi mezunudur. ki Dil ve Tarih-
Co rafya Fakültesi, iki T�p Fakültesi, üç Hukuk Fakültesi, iki Ziraat ve bir 
Fen Fakültesi mezunu var ailemizde. On ki i, Ankara Üniversitesi mezunu. 
Ve Ankara Üniversitesi’nde ben her zaman hayranl�k duydum. Bu ulusun 
kurulu  sembollerinden biridir. 

imdi biliyorsunuz son zamanlarda tarihimizle oynamak isteyen insanlar 
var. Bu, stanbul’un çevresinde ve orada baz� üniversiteler ak�l almaz i ler 
yap�yorlar. stanbul’da baz� yay�nevleri kuruldu. Bu yay�nevleri ne yap�yorlar, 
o talihsiz 1915 Olaylar�’n� tek tarafl� yans�tmak için, tek tarafl� eserler 
bas�yorlar. Mübadeleyi tart� �yorlar. Sanki Yunanistan, Haymana önlerine 
kadar “izci kamp�” kurmak için gelmi ti. Bunun sonucunda olaylar 
mübadeleyi getirmi ti. Kar �l�kl� antla ma ile biz bunu sulh içinde çözdük. 
Ama imdi “a lama duvar�” haline getirdiler. Onlarla ilgili tek tarafl� anl�lar 
yay�nlan�yor. O bak�mdan ben Ankara Üniversitesi’nin yapt� �n� çok büyük 
bir sayg� ve sevgi ile kar �l�yorum. Gerçek tarihin ve haf�zam�z�n bekçisi 
olarak onlar görev yap�yorlar. 

imdi, ben ansl� bir insan�m dedim. Ankara’ya bakt� �m zaman unu 
görüyorum. Ankara, Orta Anadolu’dur; Ankara, tarihi boyunca bir büyük 
eyalet merkezidir. Büyük bir Anadolu merkezidir. Ve ayn� zamanda bin y�ll�k 

 Emekli Anayasa Mahkemesi Ba kanvekili  
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bir devletin ve ulusun olu um merkezidir. Bütün çimento, harç, Ankara 
çevresindedir. te bu harc�n içinde k�rsal alan�n sahibi Haymana’d�r. Bütün 
göçler buraya olmu tur. Yüzy�l önce, bin y�l önce ba layan göçler, ta yak�n 
zamana kadar burada sürmü tür. Burada bütün ulusumuzun kaynaklar� gelip 
birle mi tir, kayna m� t�r. Ve bugünkü ulusu meydana getirmi tir. O derece 
ki, Haymana k�rsal alan olarak, Türk devletinin ve ulusunun kurulu unun 
bütün safhalar�n� ve onurunu ta �yan bir yerdir. O bak�mdan Haymana’n�n yeri 
çok önemlidir.  

Haymana nedir? Haymana göç ile kurulmu tur. Yak�n zamana kadar da 
göç alm� t�r. lk göçler, kimsenin zannetti i gibi zor ile yap�lan göçler de ildir. 
Basra’ndan, Güneydo udan dâhil bütün Ankara’ya göçler oldu u zaman 
Haymana ve civar�nda yerle me olmu tur. Daha sonra imparatorlu un 
gerileyi  döneminde Kafkasya’dan, K�r�m’dan, Dobruca’dan, Rumeli’den, 
Bosna’dan ve Arap illerinden göçler olmu tur. Ve mparatorlu un yükseli  
döneminde Balkanlara ve Girit’e bu çevreden insanlar gönderilmi tir. 
Bodrum’da tan� t� �m zmir Sanayi Odas� ba kan� bana �srarla, 
“Ankaral�s�n�z, neresindensiniz?” dedi. Ben de “her taraf�ndan�m” dedim. 
“Yok” dedi, “söyle” dedi. Anlatt�m. Biz dedi, Girit’e ailemiz Haymana’dan, 
Haymana’n�n güneyindeki köylerden göç etmi , dedi.. Girit al�nd� �nda, 
buradan göç gönderiliyor. Sonra Ba savc�l�kta bir Savc� ile görü tüm. O 
arkada  da bana dedi ki, “biz dedi Giritliyiz, asl�m�z, ama dedi Haymana’n�n 
güneyindeki köylerden gönderilmi iz”. Yani Evlad-� Fatihan dedi imiz 
insanlar, Rumeli’ye gönderilen Anadolu insan�, buradan beslenmi tir. 

Niye? Tamamen çok büyük özellikleri var. Bir defa ulusal birli in 
sembolü olan bir yer. Türkiye fetret devrinden sonra ç�k� �n� Ankara ve 
çevresinde güçlenen insanlar sayesinde sa lam� t�. kinci fetret devri 1918-20 
aras�d�r. Yine bu fetret devri, bütün Türkiye’nin kahramanlar�n�n Ankara’da 
toplanarak ve Ankaral� hem erilerimizin ve Ankara’n�n k�rsal taban� olan 
Haymana’n�n deste i ile ayakta kalm� t�r.  

Orta Anadolu nedir? Ülkenin erzak ambar�d�r. skender, ran seferine 
giderken birden bire Toroslar�n Anadolu’ya bakan yakas�ndan yolu çeviriyor, 
Gordion’a geliyor. Herhalde dü ümü çözmek için gelmiyordu. Ordusunu ran 
seferi için doyurmak, erzak ambarlar�n� doldurmak için geliyordu.  

Bütün hayat� boyunca Ankara ve çevresi, Orta Anadolu, devleti 
desteklemi  ve ülkeyi doyurmu tur. 1915’de, ben halam�n e inden duydum,  
Ankara’da bir toplant� yap�l�yor. Talat Pa a ordunun erzak�n� sa lamak için 
Ankara’ya geliyor. Ankara ve çevresinden herkes o toplant�ya kat�l�yor ve 
orada kararlar al�n�yor. Bütün hayat boyu böyledir. Biliyorsunuz sempozyum 
sayesinde de daha çok ö rendik, stiklal Harbi yap�l�rken, dü man Haymana 
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önlerine kadar gelmi ti. Bat� illeri i gal alt�ndayd�. lk Ermeni olaylar�n�n 
ba lamas� sebebiyle Do u ve Güneydo u ve i galler sebebiyle yokluk ve 
yoksulluk içindeydi.  Kendisine bakacak hali yoktu. Milli Mücadele 
yap�l�rken iki bölge vard�. Bir Orta Anadolu, bir de Karadeniz vard�. Tekâlif-
i Milliye nereden elde edilmi tir? Tekâlif-i Milliye bu ülkenin yapt� � en 
büyük fedakarl�kt�r, onurdur tarih için. Yine bu topraklarda ve Karadeniz’de 
olmu tur.  

imdi 1889’un son ay�nda, son gününde Ankara’ya demiryolu gelmi tir. 
Demiryolu niye gelmi tir Ankara’ya? u sebepten gelmi tir, 93 Harbi’nde biz 
Romanya’y� kaybettik, bu day ambar�n� kaybettik. stanbul-Köstence 
aras�ndaki mesafe, stanbul-Ankara aras�ndaki mesafenin 2/3 kadard�r. Bütün 
stanbul ununu Romanya’dan getiriyor. O zamana kadar kendi param�zla sat�n 

ald� �m�z unu yabanc� para ile sat�n almak mecburiyetinden kald�k. te o 
zaman mparatorluk, Ba dat demiryolunu Ankara’ya kadar uzatt�. Ve ilk 
burada, Ankara’da yap�lan ose nerenin osesidir, mparatorluk döneminde? 
Haymana-Ankara osesidir, Polatl� osesidir. Bu 50 km’lik mesafe ose olarak 
niçin yap�lm� t�r? Orta Anadolu’nun bu day�n� stanbul’a götürebilmek için 
yap�lm� t�r. stanbul’da iki tane naip var, Unkapan� naibi, Ya kapan� naibi. 
Bunlar kad�, hukukçu. Gelen unlar�, ya lar� denetliyorlar. O zamana kara un 
Romanya’dan geliyordu, sonra Orta Anadolu’dan gelmeye ba lad�.   

kinci Cihan Harbi hakk�nda yalan yan�  baz� cami hikâyeleri anlat�l�r. 
Ben o zaman babam�n vazifesi nedeniyle Beypazar�’ndayd�m. lkokulun ilk 
s�n�f�ndayd�m. Beypazar�’nda baz� camiler ambar yap�ld�. Ambar yap�ld�. 
Milyonluk ordu besliyorduk. lk önce Almanlar�n i galinden korkuyorduk, 
daha sonra Almanlar yenildi, Bulgaristan dâhil, Ruslar indi. Onlar�n biz 
korkusunu ya ad�k. Bir milyon insan, 18 milyonu beslemeye kalk�yordu. Ne 
kadar büyük eydi. O zaman tabii, bizi yöneten insanlar çok büyük insanlard� 
ve o bizim çocuklu umuzda ya ad� �m�z s�k�nt�lar�, bütün Türkiye’yi yöneten 
insanlar da gram gram, dirhem dirhem ya ayan insanlard�. O bak�mdan, o 
günleri biz kolayl�kla atlatabildik ve bu günlere geldik.  

Ben, o kadar çok ey anlat�labilir ki, k�saca kesece im. Haymana ne 
olabilir diye dü ünüyorum hep. Ben bir e itim kenti olmas� dü üncesindeyim. 
Dünyan�n her yerinde yeni kurulan üniversiteler büyük kentlerde 
kurulmuyorlar. Büyük kentlerin çevresinde kuruluyorlar. Amerika’da olsun, 
New York etraf�nda, Atlantik k�y�s�nda, Pasifik k�y�s�nda, San Francisco’da. 
Üniversiteler da �lm�  vaziyette. Chicago’da ve onun çevresinde var. Hatta 
idarelerin kesin yasaklar� var. Lenin bir üniversiteyi kurdu unda illa ba ka 
yerde olacak.  
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imdi bizim Ankara’n�n üç ilçesi, kentle me bak�m�ndan eski bir tarihe 
sahiptir. Aya , Beypazar� ve Kalecik böyle yerlerdir. Ama onlar�n bir 
konudaki potansiyeli, gücü bellidir. Ama bizim Haymana’n�n potansiyeli 
bütün Konya’ya kadar olan, öbür taraftan da Ni de Aksaray’a kadar olan geni  
bir alan�n potansiyeli. Ve insan kayna � çok zengindir. Bu insan kayna �ndan 
yararlanarak biz Haymana’y� bir e itim kenti de yapabiliriz. Ecevit’in iktidar� 
zaman�nda 8 y�ll�k e itim kabul edildi i zaman, Haymana’ya dört tane 
merkezi okul yapt�r�ld�. Türkiye’de 300 tane yap�ld�. Haymana’ya da dört tane 
yap�ld�. Çok büyük bir imkând�r.  O yüzden bütün köylerimiz okul imkân�na 
kavu tular. imdi ve daha sonra yeni okullar yap�ld�. Bunu Meslek Okullar�na, 
Üniversitelerin ubelerine do ru geni letmemiz gerek. Ama ne yaz�k ki bizim 
bu konuda eksikliklerimiz var. Mesela Aya  gibi kültürlü bir yere yüksek okul 
yerine hapishane yapmaya kalkt�k. Tabii olacak i  de il. O da tabii 
memleketin geli mesinde yahut da ayakta durmas� için bir kurumdur. Ama 
e itimin önüne geçecek bir kurum de ildir. Ben Haymana için yeni yeni 
üniversite ubelerinin aç�lmas�n� ve burada bir yerle ke olmas� gerekti ini 
dü ünüyorum. Bu büyük bir imkând�r. Biz, bir yüksek okul açt�k, açt�k ama 
ondan sonra o kald�. Onun devam etmesi laz�m. Yeni ubeler aç�lmas� laz�m. 
Çünkü yeni yap�lan yoldan dün gelirken gördük ki, Haymana’ya geli  
Ankara’dan, Gölba � bizim bir mahallemiz oldu una göre, 30-40 dakikada 
gelebilece iz. imdi bizim burada ö retmenevimiz var. Ö retmenevimizde 
kurs aç�lm� . Ben öncülü ünü yapm� t�m,  Bankas�’ndan 8.000 TL ‘ye ald�k 
koca binay�.  Bankas� bize niye verdi bu binay�?   Ö retmenevi için verdi. 

imdi gelmi  oraya kurs aç�yor bizim Milli E itim. Ne hakk� var, ba ka binada 
açs�n. Oras�n� ö retmenler için ald�k biz. Ö retmenler daha çok istifade 
edebilsin diye ald�k. ehir merkezindeki eski ube binam�z, Milli E itim 
binas� olmu . Bizim derdimiz kâtiplerimize yer bulmak de il. O muhteremler 
nerede otururlarsa görevlerini yapabilirler. Oras� Halk E itim Merkezi. Halka 
hizmet verme durumunda. Ben istirham ediyorum yerel yöneticilerden, 
sahiplerine versinler o binay�. Buran�n büyük bir okuma potansiyeli var. Bu 
bozk�r�n insan� h�rsl� insand�r. Göç ile yerle en insan dünyan�n en h�rsl� en 
çal� kan insan�d�r. Topra �n� terk edip geliyorsun, burada tutunuyorsun, 
ya �yorsun. Bunlar okumaya, ö renmeye çok merakl� insanlard�r. O bak�mdan 
ben Haymana’n�n e itimi üzerine, yerel yöneticilerimizin ve di er 
yöneticilerimizin dikkatle durmalar�n� öneriyorum. Buray� bir e itim kenti 
yapal�m. Bunun için çok büyük imkânlar�m�z, insan imkân�m�z var. Haymana 
ova olarak, güçlü insanlar, çal� kan insanlar olarak her eyi yapabilecek 
güçteler. Ayr�ca Ankara’da da, Ankara Üniversitesi gibi cumhuriyeti yaratan 
üniversite var. Her türlü imkânlar� var. Polatl�’da bir Fen-Edebiyat Fakültesi 
kuruldu biliyorsunuz, oras� nas�l geli ecek bilmiyorum. Ben de oraya e imle 
birlikte 1500 kitap hediye ettik. Liseden beri okudu umuz Tük Edebiyat� ile 
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ilgili kitaplar ve büyük klasikler serisinden… O zaman çevrilenleri alm� t�k. 
Yenileri ile de takviye ederek oraya bir kitapl�k kurduk. Haymana’ya da bir 
üniversite ubesi aç�labilir ve bu son derece kolayl�kla da yürüyebilir. Çünkü 
dedi im gibi Haymana art�k Ankara’n�n bir semti gibi. Bunu da 
de erlendirmeliyiz. Bir e itim kenti olarak geli tirmeye devam edelim. En 
önce bilgisayarl� muhasebe vs e itimi olmak üzere, yeni baz� ubeler açal�m. 
Çünkü okulumuzun potansiyeli daha fazla ö renciye müsaittir. Onlar için de 
bir yurt yaparsak, tabii çok daha büyük bir imkân olacak. Benim on binlerce, 
otuz, k�rk senelik kupür ar ivim var. Hepsini de Ankara Üniversitesi’ne 
in allah verece im. Kitap koleksiyonlar�m�, 700 kitapl�k Ankara kitapl� �m 
var. Onu da Ankara Üniversitesi’ne verece im in allah. Ve Haymana’da onun 
bir parças� olarak bunlardan yararlanacakt�r diye dü ünüyorum.  
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E. Seda ARSLAN MUHAC R  

 
Öz 

Bu çal� man�n amac� Ankara- Haymana lçesi’nin sahip oldu u 
do al, kültürel, sosyal, çevresel ve ekolojik özellikler ba lam�nda 
turizm potansiyelinin de erlendirilerek, Haymana lçesi için geli tirilen 
turizm stratejilerini irdelemektir. Bu kapsamda Türkiye Turizm 
Stratejisi 2023’e göre Frigya Kültürel ve Termal Turizm Geli im 
Bölgesi içinde yer alan Haymana lçesi’nin sahip oldu u turizm 
de erleri, belirlenen turizm seçenekleri ile ili kilendirilecektir. 
Çal� man�n sonuç bölümünde literatür çal� malar�, çal� ma alan�na 
ili kin istatistikler ve Haymana lçesi’nde gerçekle tirilen yar�-
yap�land�r�lm�  görü melerden elde edilen sonuçlar çerçevesinde 
belirlenen termal, tar�msal ve kültürel turizm seçeneklerine ili kin 
öneriler getirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ankara, Haymana, Kültürel Turizm, 
Tar�msal Turizm, Termal Turizm.  

  

OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT TOURISM 
STRATEGIES IN ANKARA HAYMANA COUNTY 

Abstract 

Abstract The aim of this study is to determine tourism potential in 
terms of natural, social, environmental and ecological features of the 
Ankara-Haymana County and scrutinize tourism strategies developed 
for the Haymana County. In this context, according to 2023 Tourism 
Strategies of Turkey, tourism values of the Haymana County where is 
in the Phrygia Cultural and Thermal Tourism Development Area will 
associate with the tourism alternatives. In conclusion, some suggestions 
will made for the thermal, cultural and agro tourism that are determined 

 Dr. Ö r. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, E-posta: esedaarslan@gmail.com 
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for the study area according to literature studies, statistics of the study 
area and the results of semi-natural interviews.  

Keywords: Agro Tourism, Ankara, Cultural Tourism, Haymana, 
Thermal Tourism 

 

G R  

K�rsal ekosistemlerin bir parças� olan k�rsal peyzajlar zaman içerisinde 
do al ve kültürel süreçlerle ili kili olarak de i mekte ve dönü mektedir. Bu 
de i im k�rsal peyzaj�n morfolojik yap�s�n� etkilemenin yan� s�ra bu yap�ya 
ba l� olarak kültürel ve sosyal süreçlere de etki etmektedir. Bu de i im ve 
dönü üm içerisinde k�rsal peyzaj�n do al kültürel ve sosyal süreçlere uyum 
sa lamas� o peyzaj�n sahip oldu u ekolojik, sosyal ve kültürel özelliklere göre 
korunmas� ve kullan�lmas� ile mümkün olabilir. K�rsal alanlarda 
gerçekle tirilen bir turizm türü olan k�rsal turizm k�rsal peyzajlar�n 
potansiyeline uygun kullan�m� ve korunmas� için uygun bir seçenek 
olabilmektedir. 

Bu ba lamda çal� ma alan� olarak seçilen Ankara-Haymana lçesi k�rsal 
alanlarda yap�labilecek k�rsal turizm etkinlikleri için potansiyel 
olu turmaktad�r. Son y�llarda büyük oranda nüfus kayb� ya ayan Haymana 
lçesi için k�rsal turizm etkinliklerinin hem ilçenin sahip oldu u do al ve 

kültürel potansiyelin de erlendirilmesi hem de kalk�nmas� yönünde en uygun 
alternatif oldu u dü ünülmektedir.  

Ayr�ca Haymana lçesi’nin Termal turizm bölgesi olarak ilan edilmi  
olmas� ve Kültür ve Turizm Bakanl� � Türkiye Turizm Stratejileri 2023 ve 
Ankara Bölge Kalk�nma Plan� 2014–2023 kapsam�nda öncelikli ilçeler 
aras�nda yer almas� sebebiyle k�rsal turizm konulu çal� malara katk� sa lamas� 
ve kaynak olmas� beklenmektedir.  

Bu bildirinin amac�, do al ve kültürel de erlere sahip, ula �m problemi 
ya amayan, termal turizm bölgesi olarak ilan edilmi , Türkiye Turizm 
Stratejileri 2023 kapsam�nda k�rsal turizm faaliyetlerine uygun ve Ankara 
Kalk�nma Plan� 2014–2023 kapsam�nda öncelikli ilçeler aras�nda olan 
Haymana lçesi’nin do al ve kültürel özellikleri ba lam�nda k�rsal turizm 
seçenekleri sunmak ve Haymana ilçesi için geli tirilen turizm stratejilerini 
irdelemektir.  
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1. ÇALI MA ALANI  

Co rafi Konum ve Ula �m: Ankara’ya ba l� Haymana lçesi’nin kuzey 
ve kuzeydo usunda Gölba �, do usunda yine Gölba � ve Bala, bat� ve 
kuzeybat�s�nda Polatl�, güneydo u ve güneyinde Konya li yer almaktad�r 
( ekil 1). Ankara'n�n güney kesiminde yer alan Haymana lçesi, bir plato 
niteli indedir. Cihanbeyli platosunun devam� olan, yer yer ova ve bazen de 
yayla özelli ini ta �yan platonun bat�s�nda yüksekli i 1200 m’yi a an tepeler 
de yer almaktad�r.  

 
ekil 1 Çal� ma alan�n�n co rafi konumu1 

 

Haymana lçesi Ankara’ya 74 km uzakl�ktad�r. Ula �m, ilçe içinde ve 
kom u illere asfalt ve bölünmü  yoldan sa lanmaktad�r.  Haymana lçesi, 
kendisine s�n�r olan Konya line 201 km uzakl�ktad�r. Haymana lçesi’ne ba l� 
bulunan Çal� , Yenice, Balç�khisar, Bumsuz ve Yurtbeyli beldelerine ula �m 
asfalt yoldan sa lanmaktad�r. Bunun d� �nda köylere ula �m asfalt yollardan 
sa lan�rken baz� köylerde (Büyük Konakgörmez, Küçük Konakgörmez, 
Emirler, Kerpiç, Devecip�nar�, Serinyayla) ula �m toprak ve stabilize 
yollardan sa lanmaktad�r. Haymana lçesi’nde 5 adet belde, bu beldelere ba l� 
66 adet köy ve 15 adet yayla bulunmaktad�r ( ekil 2).  

1Emine Seda Arslan Muhacir, Ekosistem Servisleri Kapsam�nda K�rsal Turizm 
Alternatiflerinin De erlendirilmesi: Ankara-Haymana lçesi Örne i, Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2014. 
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ekil 2 Culuk Köyü tar�m arazileri ve Güzelcekale Köyü’nden yap�lar2 

 

Nüfus: 2016 y�l�na ait güncel nüfus verilerine göre Haymana lçesi’nin 
toplam nüfusu 28.127 ki idir. lçe nüfusunun 2007 y�l�ndan bu yana giderek 
azald� � gözlemlenmektedir (Tablo 1).3 

 
Tablo 1 Y�llara Göre Haymana lçesinin Nüfus De i imi 

Y
�ll

ar
 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

H
ay

m
an

a 
 

N
üf

us
u 28.127 28.355 31.176 42.566 31.058 32.705 33.886 34.912 40.537 39.310 

 

Tarihçe ve Kültür: Haymana lçesi ve çevresinin tarihteki çok say�da 
uygarl� a ev sahipli i yapt� � görülmektedir.  

Haymana lçesi’nin çe itli yerlerinde Cumhuriyet’in ilk y�llar�nda 
yap�lan arkeolojik ve antropolojik kaz�lar, ilçede Paleolitik, Kalkolitik ve 
Tunç devirlerinde yörede bir yerle im oldu unu göstermektedir.4 

Haymana lçesi’nde yer alan ifal� su kaynaklar�n� ilk kullanan kavmin 
Hititler oldu u san�lmaktad�r. Haymana kapl�cas�n�n oldu u yerde yap�lan 
kaz�lardan ç�kan havuz parçalar�n�n Dereköy yak�n�ndaki Hitit’i ibadet yeri 

2 Arslan Muhacir a.g.t.  
3 http://www.ankararehberi.com/haymana.html 
4 Halil brahim Uçak, Tarih içinde Haymana. Haymanal�lar Yard�mla ma ve Dayan� ma 
Derne i, Ankara, 1987; Arslan Muhacir, a.g.t. 
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oldu u kesinlik kazanan Gavur Kalesi ta lar�yla ayn� kökenli oldu u 
uzmanlarca belirlenmi tir (Anonim 2012a; Arslan Muhacir 2014). 5  

Hititlerin ibadet yeri olarak bilinen Gavur Kale'de önemli bir Frig 
yerle mesi ortaya ç�kar�lm� t�r. Burada 1998 y�l�nda Anadolu Medeniyetleri 
Müzesinin yapm�  oldu u kaz�larda ortaya ç�kan eserler müzeye konmu  ve 
Gordion’dakilerle benzerlik ta �d� � görülmü tür. Türkhöyük Köyü surlar� 
içerisinde bulunan mezarl�kta mermer sütunlar ortaya ç�kar�lm�  olup, bunlar 
Roma ve Bizans dönemine tarihlendirilmi tir. Bu höyük de önemli bir Hitit 
yerle im merkezidir.6 

Hititlerden sonra Frigyal�lar ve Galatlar yöreye yerle mi lerdir. Ankara 
yöresi Galatlar�n en büyük merkezlerinden biri olmu  ve kapl�calar�ndan ötürü 
de burada uzun süre hüküm sürmü lerdir. Tarihi Kral Yolu güzergâh�nda 
bulunan Haymana kapl�calar�n�n, daha birçok kavim taraf�ndan kullan�ld� � 
san�lmaktad�r. Bu bölge de Galatlar�n bu bölgeye Galatia Salutaris yani s�cak 
su kayna � ad�n�n vermesi rastlant� de ildir.7  

Hititler ve Galatlar’dan sonra Romal�lar da bu kapl�cay� geli tirmi tir. 
Ortaça da Haymana lçesi’nin tarihi konusunda yeterli bilgi mevcut de ildir. 
Ancak Haymana’n�n çe itli yerlerinde yap�lan binalar�n temel kaz�lar� 
s�ras�nda Bizans dönemine ait izlere rastlanm� t�r. Elde edilen kal�nt�lar 
Bizansl�lar�n Ankara ve çevresinde yerle erek, buray� k� l�k konaklama yeri 
olarak kulland� �n� göstermektedir. Bunun yan� s�ra Haymana lçesi ve 
civar�nda Bizans dönemine ait birçok arkeolojik esere rastlanm� t�r. Culuk,  
Çal� ,  Çingirli,  Çeltikli ve Balç�khisar köylerindeki harabeler ve ma aralar, 
yine ayn� köylerde ratlanan mezar ta lar�, kolonlar, mermer parçalar� ve 
höyükler bu kal�nt�lardan baz�lar�d�r.8 

Haymana lçesi’ndeki Bizans hâkimiyetinden sonra yörenin Selçuklu 
hâkimiyetine girdi i dü ünülmektedir. Selçuklular�n Haymana lçesi’nde 
kald�klar�n� belgeleyen tarihi yap�lara ve restore ettikleri dü ünülen köprülere 
ve medreselere rastlanm� t�r. Selçuklu hâkimiyetinden sonra s�rayla Mo ollar 
ve ahilerin yönetimine geçen Haymana lçesi Yavuz Sultan Selim zaman�nda 
Osmanl� topraklar�na kat�lm� t�r.9 

5 Arslan Muhacir 2014,  http://www.ankararehberi.com/haymana.html 
6 Dünyan�n Durumu 2012 Sürdürülebilir Refaha Do ru, Türkiye  Bankas� Kültür 
Yay�nlar�, stanbul, 2012; Arslan Muhacir, a.g.t.. 
7 Arslan Muhacir, a.g.t.;  http://www.kenthaber.com/ic-
anadolu/ankara/haymana/Rehber/genel-bilgi/haymana-genel-bilgi 
8 Uçak, a.g.e.; Arslan Muhacir a.g.t. 
9 Uçak a.g.e. ; Arslan Muhacir, a.g.t. 
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Haymana lçesi ayn� zamanda Kurtulu  Sava �’n�n da izlerini 
ta �maktad�r. 23 A ustos 1921' de ba layan Sakarya Meydan Sava �’nda 
Haymana lçesi’nin stratejik önemi bulunmaktad�r. Haymana lçesi ve 
çevresinde Türk ve Yunan sava � s�ras�nda Atatürk' ün "Hatt� müdafaa yoktur, 
Sath� müdafaa vard�r. O sat�h bütün vatand�r" sözleri Haymana' da söylemi  
olmas� Haymana lçesi’nin Kurtulu  Sava � s�ras�ndaki önemini aç�klayan bir 
delildir.10 

Atatürk’ün bu dönemde kald� � ev, Haymana lçesi’ne ba l� Çal�  
Beldesi’nde yer almaktad�r. Atatürk Evi ( ekil 4) ve Gâvur Kalesi’nin yer 
ald� � Çal�  Beldesi tarihi ve kültürel özellikler bak�m�ndan, Yenice ve 
Bumsuz beldeleri ve bunlara ba l� köyler ise yaylalar�n ve di er alanlara 
nazaran farkl� peyzaj görünümlerinin yer ald� � do al özellikler bak�m�ndan 
zengindir.11 

Haymana lçesi’nde ayr�ca y�llard�r Cimcime Sultan Efsanesi 
süregelmektedir. Kapl�calar�n ifal� oldu unun kan�t� olarak gösterilen 
Cimcime Sultan Efsanesinde Cimcime adl� bir genç k�z�n yaralar�ndan ifal� 
kapl�ca suyu sayesinde kurtuldu u anlat�lmaktad�r. Cimcime Sultan’�n ehir 
merkezinde türbesi bulunmaktad�r ( ekil 3).12 

      
ekil 3 Atatürk Evi ve Cimcime Sultan Türbesi  (Arslan Muhacir 2014) 

 

Termal kaynaklar ve konaklama: Haymana ilçesi Uluslararas� ifal� 
Su Kaynaklar� Ara t�rma Merkezi’nin 30 ülkeyi kapsayan ara t�rmas�na göre; 
Haymana Kapl�calar� nitelik bak�m�ndan dünyada ikinci s�rada yer almaktad�r 
Su s�cakl� � kaynakta 44, havuzda ise 42-43 0C ‘dir. Kaynak ak�m de eri, 4,8 
lt/sn, PH 6,8, toplam mineralizasyon ise 882,77mg/lt olarak ölçülmü tür.13 

10www.haymana.bel.tr ; Arslan Muhacir, a.g.t. 
11 Arslan Muhacir, a.g.t. 
12 Arslan Muhacir, a.g.t. 
13 Arslan Muhacir,  a.g.t.  
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Haymana ilçe merkezinde Belediye’ye ba l� 3 adet kapl�ca 
bulunmaktad�r. Bunlar, Merkez Kapl�ca, Saray Kapl�ca ve Medrese 
Kapl�calar�d�r. Ayr�ca yine Haymana Belediyesi’ne ba l� Cimcime Oteli 
bulunmaktad�r.14 Bunun yan� s�ra termal olanaklar sunan özel i letmeler yer 
almaktad�r.  

Ekonomi: Haymana lçesi’nin ekonomisi büyük ölçüde tar�m ve 
hayvanc�l� a dayanmaktad�r. Haymana lçesi’nde tar�m ve hayvanc�l�k 
faaliyetleri modern yöntemlerle gerçekle tirilmektedir. lçenin verimli ve 
geni  topraklar�nda hububat ürünleri (bu day, arpa, yulaf), baklagiller (nohut, 
mercimek), endüstri bitkileri ( eker pancar�, ayçiçe i), yem bitkileri (fi , 
silajl�k m�s�r), t�bbi ve aromatik bitkiler (kimyon) yeti tirilmektedir.15 
Haymana lçesi’nde genel olarak yap�lan kuru tar�m faaliyetlerinin yan� s�ra 
baz� nadir sulu alanlarda, kavun yeti tirilmektedir. Haymana lçesi’nde büyük 
ba  hayvan yeti tiricili inin yan� s�ra merinos koyunu yeti tiricili i 
yap�lmaktad�r.16  

Arazi kullan�m�: Çal� ma alan� Corine 2006 arazi örtüsü haritas�nda 
çal� ma alan�n�n %74’ün tar�m arazi oldu u görülmektedir. Haymana 
lçesi’ndeki di er arazi tipleri orman özelli i ta �mayan yar�-do al alanlar, 

meralar ve k�rsal yerle im alanlar� oldu u görülmektedir ( ekil 4).  

 
ekil 4 Arazi büyüklükleri 17 

 

14 Dünyan�n Durumu 2012 Sürdürülebilir Refaha Do ru, Türkiye  Bankas� Kültür 
Yay�nlar�, stanbul, 2012; Arslan Muhacir, 2014 
15 Süleyman Odaba �, Do rudan gelir deste inin Haymana lçesi’nde tah�l yeti tiren tar�m 
i letmelerine ekonomik etkileri, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans 
tezi, Ankara, 2007; Arslan Muhacir, a.g.t. 
16 Dünyan�n Durumu 2012 Sürdürülebilir Refaha Do ru a.g.e.; Arslan Muhacir, 2014. 
17 Arslan Muhacir, a.g.t. 
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2. KIRSAL TUR ZM ALTERNAT FLER  

Haymana lçesi Ankara k�rsal�nda tarihi, kültürel termal ve tar�msal de er 
ta �yan bir ilçe konumundad�r. Haymana lçesi’nin özellikle son 10 y�l 
içerisinde demografik, ekonomik sosyal ve kültürel anlamda geli mi lik 
düzeyindeki yetersizlikleri ilgili bölge planlar�nda da yer verilen sorunlar 
aras�ndad�r. Bu durumun kaynaklar�n etkin kullan�lmamas� ve plan uygulama 
eksiklikleri gibi nedenlerden dolay� meydana geldi i öngörülmektedir. Bu 
nedenlerden kaynaklanan etkiler göç, i sizlik ve kültürel de erlerin giderek 
kaybedilmesi eklinde ortaya ç�kmaktad�r ( ekil 5). 

Ankara Bölge Plan� 2014-2023 verilerine göre I. Alt Bölge ( ekil 6) 
içerisinde Bala Evren ve ereflikoçhisar ilçeleri ile birlikte yer alan Haymana 
lçesi geli mi lik düzeyi bak�m�ndan son s�ralarda yer almaktad�r. Bölge 

plan�nda bu ba lamda Haymana lçesi için ‘zengin jeotermal kaynaklar�ndan 
gerek turizm aç�s�ndan gerekse de enerji olarak daha etkin bir ekilde istifade 
edilmesi bu alt bölgenin kalk�nmas�na önemli katk�da bulunacakt�r’ ifadesi yer 
almaktad�r. Buna göre Ankara Bölge Plan� 2014-2023 ba lam�nda ilçenin 
sosyo-ekonomik anlamda geli ebilmesi için termal turizm faaliyetlerinin 
çözüm olarak öngörüldü ünü söylemek mümkündür.  
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ekil 6

18 Ankara Kalk�nma Ajans�, Ankara Bölge Plan� 2011-2013, Ankara, 2017; Ankara 
Kalk�nma Ajans�, Ankara Bölge Plan� 2014- 2023, Ankara, 2017. 



60 

19 Faruk Pekin, Çözüm: Kültür Turizmi, leti im Yay�nlar�, stanbul, 2011; Arslan Muhacir 
a.g.t. 
20 Metin Uçar, Hüseyin Çeken, evket Ökten, K�rsal Turizm ve K�rsal Kalk�nma (Fethiye 
Örne i), Detay Yay�nc�l�k, Ankara, 2010; Arslan Muhacir a.g.t. 
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21 T.C. Kültür ve Turizm Bakanl� �, Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Eylem Plan� 2007-
2013, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl� � Yay�nlar�, Ankara, 2007 
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Söz konusu kazan�mlar�n elde edilebilmesi için öncelikle idareci 
konumundaki ki ilerin ve yerel düzeyde faaliyet gösteren kurulu lar�n ve 
özellikle Haymana lçesi’ndeki yerel halk�n k�rsal turizm faaliyetlerine 
inanmas� ve kalk�nma yönünde bir araç olarak kabul etmesi gerekmektedir. 

Çal� ma kapsam�nda Haymana lçesi için geli tirilen k�rsal turizm 
faaliyetlerinin gerçekle tirilmesinin te viki yönünde baz� öneriler 
getirilmi tir.  

Sosyo- kültürel özellikleri bak�m�ndan Ankara’dan farkl�l�k gösteren 
Haymana lçesi, Ankara l Merkezi ko ullar� de erlendirildi inde geli mi lik 
düzeyi bak�m�ndan ilk bak� ta anla �lacak düzeyde geri kalm�  bir ilçedir. Bu 
aç�dan de erlendirildi inde k�rsal kalk�nma politikalar�n�n gündeme gelmesi 
kaç�n�lmazd�r. Ankara Bölge Plan�’nda (2011-2013 ve 2014-2023) 
Ankara’n�n kalk�nmas�, hem ekonomik hem de sosyal aç�dan zenginle mesi 
için stratejiler geli tirilmi tir. Buna göre Haymana lçesi hem ekonomik hem 
de sosyal aç�dan kalk�nmas� ve desteklenmesi gereken bir ilçedir.  

Haymana lçesi k�rsal turizm faaliyetlerinin uygulanabilirli i konusunda 
farkl� potansiyel özelliklere sahiptir. Bu kapsamda mevcutta termal turizm 
faaliyetleri için uygun alanlar yer almaktad�r. Bu kapsamda Haymana lçesi’ni 
termal turizm konusunda Türkiye’de marka isim yapmaya yönelik çal� malar 
yap�lmas�, otel ya da termal banyolar�n say�s�n�n art�r�lmas� ve buna yönelik 
yat�r�m yapmak isteyen giri imcilerin desteklenmesi gerekmektedir.  
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Bu durum sosyal aç�dan de erlendirildi inde ise yap�lacak olan 
faaliyetlerin halk�n ekonomik yönden ihtiyaçlar�n� kar �lamas� gerekmektedir. 
Ancak halk�n sosyo geli mi lik düzeyi inceledi inde turizm için tecrübeli 
eleman�n yeterli olmad� � görülmektedir. Haymana lçesi’nde ya ayan halk 
için öncelikle Haymana Belediyesi ve Haymana Kaymakaml� �’n�n te vikiyle 
kurslar düzenlenmeli ve termal turizm konusunda tecrübeli elemanlar 
yeti tirilmelidir. Bunun için sivil toplum kurulu lar�na da görevler 
dü mektedir. 

Ayr�ca k�rsal turizm kapsam�nda Haymana lçesi’nin sahip oldu u 
tar�msal potansiyel de dikkate al�nmal� ve yöresel ürünlerin sat� � 
desteklenmelidir. Bunun için yöresel ürün pazarlar� kurulabilir ve Haymana 
lçesinde yer alan ürünlerin pazarlamas� yap�larak markala mas� yönünde 

ad�mlar at�labilir. Bu çerçevede Haymana Belediyesi Haymana 
Kaymakaml� � ve sivil toplum kurulu lar� öncülük yapmal�d�r. 

Öte yandan Haymana lçesi’nin fiziki durumunun iyile tirilmesi yönünde 
çal� malar yap�lmal� ve k�rsal turizm için yol güzergâhlar� belirlenmelidir. 
Haymana lçesi’ndeki mevcut ula �m a lar� gözden geçirilmeli güncel olarak 
harita üzerine i lenmeli ve buna ili kin bir veri taban� olu turulmal�d�r. 
Bunlar�n gerçekle mesi Haymana lçesi’nde yap�lacak olan di er çal� malar 
için oldukça yararl� olacakt�r.  

K�rsal turizm konusunda yap�lan ve yap�lmas� dü ünülen tüm 
çal� malarda do al ve ekolojik dengeyi korumak için çal� malar yap�lmas� bu 
faaliyetlerin sürdürülebilirli i için esast�r. 
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G R  

Referandum (halkoylamas�), geri almak veya getirmek anlam�na gelen 
Latince “referre” kelimesinden türemi tir. TDK Güncel Sözlük’te, “Halk�n 
türlü siyasi ve toplumsal sorunlar kar �s�nda olumlu veya olumsuz görü ünü 
belirlemek için ba vurulan oylama, plebisit”1 eklinde tan�mlanan 
referandum, hukuk sözlü ünde de “Yasama organ�n�n haz�rlad� � bir yasan�n 
kabul edilip edilmemesi konusunun halka sunulmas�; plebisit”2 olarak 

1 http://www.tdk.gov.tr (Eri im Tarihi: 24.07.2017) 
2 Ejder Y�lmaz, Hukuk Sözlü ü, 2. Bask�, Yorum Matbaac�l�k-Yay�nc�l�k Yay�nlar�, Ankara, 
1982, s. 385.  
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aç�klanm� t�r. Anayasa hukukçusu Kemal Gözler de, hukuk sözlü ündeki 
tan�ma benzer bir ekilde referandum için, “parlâmento taraf�ndan kabul 
edilen veya edilecek olan bir kanun metninin halk�n onay�na sunulmas�d�r” 
demi tir. Di er yandan referandum, egemenli in kullan�lmas� bak�m�ndan 
demokrasinin üç ayr� uygulama biçiminden biri olan ve egemenli in 
kullan�m�n�n halk ile temsilcileri aras�nda payla �lmas� anlam�na gelen yar�-
do rudan demokrasinin önemli araçlar�ndan biri olarak da kabul edilmi tir. 
Anayasa de i ikli i, yasalar�n kabulü veya yasalar�n de i tirilmesi ve baz� 
çok önemli ülke sorunlar� konusunda halk�n do rudan, arac�s�z karar 
vermesini sa lamak amac�yla ba vurulan yöntemler aras�nda say�lm� t�r.3 

Türkiye'de günümüze kadar, toplam yedi referandum yap�lm� t�r. Bunlar, 
anayasalar�n kabulü ve 1982 Anayasas�’n�n maddelerinin de i tirilmesi ile 
ilgilidir. lk referandum, 27 May�s 1960’da silahl� kuvvetlerin yönetime el 
koymas�ndan sonra olu turulan Kurucu Meclis'in haz�rlad� � 1961 
Anayasas�’n�n, 9 Temmuz 1961’dehalk�n onay�na sunulmas�yla 
gerçekle tirilmi tir. kinci referandum, 12 Eylül 1980'de yine silahl� 
kuvvetlerin yönetime el koymas�ndan sonra kurulan Dan� ma Meclisi'nin 
haz�rlad� �, 1982 Anayasas�n�n kabulüne yönelik yap�l�rken di er 
referandumlar ise 1982 Anayasas�’n�n baz� maddelerinin de i tirilmesiyle 
ilgili olarak 6 Eylül 1987, 25 Eylül 1988, 21 Ekim 2007, 12 Eylül 2010 ve 16 
Nisan 2017’de gerçekle tirilmi lerdir. 

Bu referandumlar�n baz� özelliklerine bak�ld� �nda ilk iki referandumun, 
anayasa yap�m�yla ilgili oldu u ve her iki anayasan�n da askeri müdahale 
sonras�nda olu turulan ve ad�na Kurucu ve Dan� ma Meclisi denilen kurullar 
taraf�ndan haz�rland� � görülmektedir. Konu bir ba ka aç�dan 
de erlendirildi inde ise her iki referandumun da yönetimi ele alan askeri 
rejimin me ruluk aray� lar�n�n bir sonucu oldu u ve anayasal temellerinin 
olmad� � söylenebilir. Gerçekte Türkiye’de referandum konusu,1982 
Anayasas� döneminde anayasal bir temele oturtulmu  ve Anayasan�n 175. 
maddesiyle de ilk defa Türk Anayasa Hukuku sistemine girmi tir.4 Bu 
nedenle, daha sonra yap�lan referandumlar 1982 Anayasas�n�n yedinci 
k�sm�nda yer alan Anayasan�n De i tirilmesi, Seçimlere ve Halkoylamas�na 
Kat�lma ba l�kl� 175. maddesi ile 23.5.1987 tarih ve 3376 say�l� Anayasa 

3 Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giri , 10. Bask�, Ekin Kitabevi Yay�nlar�, Bursa, 2007, 
s. 115-124.  
4 Bir Do rudan Demokrasi Arac� Olarak Referandum Türkiye – ABD - Avrupa 
Uygulama Örnekleri, Yay�na Haz�rlayanlar: Ercan Durdular, Mehmet Solak, Hüdai encan, 
TBMM Ara t�rma Merkezi Yay�nlar�, Ankara, 2010, s. 91. 
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De i ikliklerinin Halkoyuna Sunulmas� Hakk�nda Kanun hükümlerine göre 
gerçekle tirilmi lerdir.5 

Bu bildiride, genellikle Türkiye’de ya anan ola anüstü dönemlerin 
hemen sonras�na veya siyasi atmosferin gerilimli oldu u dönemlere denk 
gelen söz konusu referandumlarda, Ankara’n�n Haymana ilçesinde hangi 
gerekçelere dayan�larak, nas�l bir tutum sergilendi i aç�klanmaya çal� �lm� , 
bildirinin temel sorunsal� bunlar olmu tur. Türkiye statistik Kurumu’nun 
yay�nlad� � referandum ve genel seçim sonuçlar�n�n say�sal verileri ise 
incelemenin temel kayna �n� olu turmu tur. Dolay�s�yla bildiride elde edilen 
sonuçlar, bu say�sal verilere dayand�r�lm�  ve Haymana’daki referandum 
sonuçlar�, Türkiye geneli ve Ankara’n�n di er ilçelerinde elde edilen 
sonuçlarla kar �la t�rmal� bir analize tabi tutulmu tur. Ayr�ca referandum 
sonuçlar�n� anlamland�rabilmek için, milletvekili genel seçimi sonuçlar� da 
birer veri olarak kullan�lm� t�r. Öte yandan “evet” ve “hay�r” oylar� 
seçmenlerin iradesini yans�t�rken, referanduma kat�l�m oranlar�n�n da 
seçmenlerin referandum konusuna yönelik ilgilerini gösterdi inden hareketle, 
bu incelemede referandumlara kat�l�m oranlar� üzerinden de bir de erlendirme 
yap�lmaya çal� �lm� t�r. 

 

1. YEN  ANAYASALARIN KABULÜ HAKKINDA YAPILAN 
REFERANDUMLAR 

ngilizce ve Frans�zcada kullan�lan “constitution” kelimesinin kar �l� � 
olan Anayasa, Türkçede “Kanun-u Esasi”, “Te kilat-� Esasiye Kanunu” ve 
“Anayasa” olarak isimlendirilmi tir.6 Anayasa kavram�, Türk Dil 
Kurumu’nun sözlü ünde de, “Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, 
yürütme, yarg�lama güçlerinin nas�l kullan�laca �n� gösteren, yurtta lar�n 
kamu haklar�n� bildiren temel yasa, kanunuesasi”7 olarak tarif edilmi tir.  

Türkiye’de Anayasal hareketlerin ba lang�ç noktas� konusunda farkl� 
yakla �mlar olmas�na kar �n Tanzimat dönemi boyunca zaman zaman 
yay�nlanan fermanlar�n anayasal hareketlere bir basamak te kil etti i ileri 
sürülebilir.8 Bununla birlikte, 1876 Kanun-u Esasi Türkiye’de Anayasal süreci 
ba latan, ilk Anayasa’d�r. Sonras�nda 1921Te kilat-� Esasiye Kanunu, 1924 
Te kilat-� Esasiye Kanunu, 1961 Anayasas� ve 1982 Anayasas� olmak üzere 

5 Suna Kili- eref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, 2. Bask�, Türkiye  Bankas� Kültür 
Yay�nlar�, stanbul, 2000, s.332-333; http://www.mevzuat.gov.tr (Eri im Tarihi: 06.08.2017) 
6 Gözler, Anayasa Hukukuna…, s. 7. 
7 http://www.tdk.gov.tr (Eri im Tarihi 01.08.2017) 
8 Temuçin Faik Ertan, “Osmanl� Devleti’nde Anayasal� Rejime Geçi  (1876 Kanun-� Esasi’si)”, 
H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 12, Sa.:1-2, s. 99. 
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toplam dört anayasa daha haz�rlanm� t�r. Ancak bunlardan sadece 1961 ve 
1982 Anayasalar� halkoyuna sunulmu tur. 

 

1.1. 9 TEMMUZ 1961 REFERANDUMU 

1961 Anayasas�’n�n Kabulü Hakk�nda Yap�lan Referandum ve 
Haymana’n�n Tutumu 

Türk siyasi tarihinde ilk referandum, 27 May�s 1960 tarihinde Türk 
Silahl� Kuvvetleri’nin yönetime el koymas�ndan sonra, Milli Birlik Komitesi 
ve Temsilciler Meclisi9 üyelerinden olu turulan bir Kurucu Meclis taraf�ndan 
haz�rlanan Anayasa’n�n kabulü için 9 Temmuz 1961’degerçekle tirilmi tir.10 

Referandumun sonuçlar�, referanduma kat�l�m oranlar� aç�s�ndan 
de erlendirildi inde 27 May�s 1960 askeri müdahalesinin ürünü olarak ortaya 
ç�kan 1961 Anayasas�’n�n11 oylamas�na Türkiye genelinde % 81.0, Ankara 
genelinde % 81.3, Haymana genelinde ise % 90.1 oran�nda kat�l�m sa land� � 
görülmü tür. Buna göre, Haymana’daki referanduma kat�l�m oran�, hem 
Türkiye hem de Ankara genelinden oldukça yüksek olmu tur.12 

Konuya, Haymana özelinde biraz daha detayl� bir ekilde bak�ld� �nda, 
Haymana merkezde kat�l�m oran� % 75.1, bucak ve köyler toplam�nda ise 
kat�l�m oran� % 91.7olmu tur.13 Bu durumda da, Haymana’n�n bucak ve 
köylerindeki kat�l�m oran�n�n merkeze göre çok daha yüksek oldu u 
söylenebilir. 

Ankara’n�n di er ilçeleri ile k�yasland� �nda ise referanduma kat�l�m 
oran� olarak Haymana, Çubuk (% 91.9) ve Delice’den (% 91.7) sonra 
gelmi tir.14 Bununla beraber 1961 referandumunda Çubuk’tan % 61.3 oy 
oran� ile hay�r ç�kt� � da ayr� bir gerçektir.  

Referandum sonuçlar� evet ve hay�r oylar� aç�s�ndan de erlendirildi inde 
ise Türkiye geneli evet oylar� % 61.7, hay�r oylar� % 38.3, Ankara geneli evet 
oylar� % 68.4, hay�r oylar� % 31.6, Haymana’da evet oylar� % 82.5 ç�karken 

9 Temsilciler Meclisi üyeleri, Devlet Ba kan�, Milli Birlik Komitesi, ller, CHP, CKMP, 
Barolar, bas�n, Eski Muharipler Birli i, esnaf kurulu lar�, i çi sendikalar�, meslek odalar�, 
ö retmen kurulu lar�, tar�m kurulu lar�, üniversiteler, yarg� organlar� taraf�ndan seçilmi tir. 
Gözler, Anayasa Hukukuna…, s. 185.  
10 Halk Oylamas� Sonuçlar� 2007, 1988, 1987, 1982, 1961, Türkiye statistik Kurumu, 
Ankara, 2008, s. VI; Gözler, Anayasa Hukukuna…, s. 185. 
11 Gözler, Anayasa Hukukuna…, s. 185. 
12 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 24.07.2017) 
13 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 24.07.2017) 
14 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 24.07.2017) 



70 

hay�r oylar� da % 17.5 oran�nda ç�km� t�r.15 Buna göre, Haymana evet oyu 
aç�s�ndan dikkat çekici bir ekilde farkl�l�k göstererek, Türkiye ve Ankara 
ortalamas�n�n çok üzerinde yer alm� , hatta Ankara’n�n 20 ilçesi içinde 1961 
Anayasas�’na, ehir ile bucak ve köylerin toplam� göz önüne al�narak 
bak�ld� �nda, en çok evet oyu veren ilçe % 82.5oy oran� ile Haymana 
olmu tur. Say�mlar sadece ehir toplam� aç�s�ndan de erlendirildi inde Delice 
% 86.7 ile birinci s�rada yer al�rken, Haymana % 84.3 ile ikinci s�rada, Kalecik 
ise % 84.2 oy oran� ile üçüncü s�rada yer alm� t�r. Say�mlar bucak ve köyler 
toplam� aç�s�ndan de erlendirildi inde ise Haymana % 82.4 oy oran� ile 
birinci s�rada yer alm� t�r.16 

1961 Anayasas�’na kabul edilmesine kar �n, Türkiye ve Ankara ili 
genelinde oldukça yüksek say�labilecek bir oranda hay�r oyu da verilmi tir. 
Bu durum, Demokrat Partinin, dolay�s�yla onun temsil etti i kesimlerin, 
anayasa yap�m sürecinden tamamen d� lanmas� ile ilgili olabilece i gibi, 1982 
Anayasas�’na k�yasla anayasa aleyhinde daha serbest bir propaganda ortam� 
olmas�ndan da kaynaklanm�  olabilir.17 Dolay�s�yla Haymana’n�n, 
referandumdaki Türkiye ve Ankara genelinden farkl� tutumu, asl�nda DP’ye 
kar � yap�ld� � söylenebilecek olan 27 May�s askeri müdahalesine kar � tepkili 
olmad� � eklinde yorumlanabilece i gibi, müdahale öncesinde Haymana’da 
DP’nin yeterli oy potansiyeline sahip olmad� � eklinde de yorumlanabilir.18    

Bu iddiay� destekleyen önemli bir veri, 1961 Anayasas�’n�n yürürlü e 
girmesinden sonra, 15 Ekim 1961’de yap�lan milletvekili genel seçimlerinin 
sonuçlar�d�r. Buna göre, Türkiye genelinde seçime kat�l�m oran� % 81.4 iken 
seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) % 36.7, Adalet Partisi (AP) % 
34.8, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) % 14, Yeni Türkiye Partisi 
(YTP) % 13.7, Ba �ms�zlar ise % 0.8 oy alm� t�r.19 

Ankara genelinde seçime kat�l�m oran� % 81 iken seçimlerde, CHP % 
38.7, AP % 19.8, CKMP % 35.6, YTP % 5.1, Ba �ms�zlar ise % 0.8 oy 
alm� t�r.20 

Haymana’da ise seçime % 88 oran�nda kat�l�m olmu , ba �ms�zlar % 0.2 
oy al�rken 1961 Anayasas�’n�n haz�rlanmas� sürecine kat�lan ve kamuoyu 

15 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 24.07.2017) 
16 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 24.07.2017) 
17 Bülent Tanör, Osmanl�-Türk Anayasal Geli meleri, Yap� Kredi Yay�nlar�, 2. Bask�, 
stanbul, 1998, s. 376. 

18 TÜ K’de, 1950-1960 aras�nda yap�lan genel seçimlerde Haymana ile ilgili bir bilgiye 
ula �lamam� t�r. 
19 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 24.07.2017); Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi 
Tarihi, 2. Bask�, mge Kitabevi Yay�nlar�, Ankara, 2000, s. 119. 
20 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 24.07.2017) 
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olu turulmas�nda aktif rol oynayan CHP % 45.3, CKMP % 41.1, merkez 
sa da kurulan ve CKMP ile birlikte DP’nin miras�na sahip ç�kmaya çal� an 
AP (% 10.6) ve YTP (% 2.8) ise toplam % 13.4 oy alm� lard�r.21Bu arada, 
Ankara’n�n 1961 Anayasas�’na hay�r oyu veren Alt�nda , Çaml�dere, 
K�z�lcahamam, Yenimahalle, Güdül ve Çubuk ilçelerinde DP’nin miras�na 
sahip ç�kmaya çal� an AP ve YTP’ye verilen oy oran�n�n Haymana’dan daha 
fazla oldu u görülmektedir.22 Ayr�ca belirtmek gerekir ki DP’nin miras�na 
sahip ç�kmaya çal� an Osman Bölükba � önderli indeki CKMP 1946-1960 
y�llar� aras�nda bir ba ka deyi le DP’nin siyasi faaliyette bulundu u dönemde 
DP’ye kar � muhalif bir duru  sergilemi tir. YTP ise Anayasan�n kabulü için 
propaganda yaparken asl�nda DP’nin gerçek mirasç�s� olan AP de, “Hay�rda 
hay�r vard�r” slogan�yla Anayasaya kar � propaganda yapm� t�r.23 

Bu sonuçlara göre, Haymana’n�n büyük bir tutarl�l�k gösterdi i, 1961 
milletvekili seçimlerinde de Anayasa oylamas�ndaki tavr�n� devam ettirerek 
buradaki sonuçlara yak�n bir tutum sergiledi i ve DP e iliminde olmad� � 
söylenebilece i gibi, Anayasan�n kabulü konusunda yap�lan propagandan�n 
Haymana’da daha etkili bir sonuç verdi i de ileri sürülebilir. 

 

1.2.7 KASIM 1982 REFERANDUMU 

1982 Anayasas�’n�n Kabulü ile Kenan Evren’in 
Cumhurba kanl� �n�n Onaylanmas� Hakk�nda Yap�lan Referandum ve 
Haymana’n�n Tutumu 

Türk siyasi tarihinin ikinci halk oylamas�, 7 Kas�m 1982 tarihinde 
gerçekle tirilmi tir. Referandumda,  1980 askeri müdahalesinden sonra 
haz�rlanan 1982 Anayasas�’n�n kabulü ile geçici bir anayasa maddesi 
gere ince Kenan Evren’in cumhurba kanl� �n�n da onaylanmas� söz konusu 
olmu tur.24 

21 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 24.07.2017); 1961 referandumunda DP d� �ndaki 
siyasal partiler kamuoyu olu turulmas�nda aktif bir rol oynam� lard�r. Gözler, Anayasa 
Hukukuna…, s. 192. 
22 Ankara’n�n 1961 Anayasa referandumunda hay�r oyu veren ilçelerinin 1961 seçimlerinde AP 
ve YTP’ye verdikleri oy oranlar�: Alt�nda  AP (% 20.5) YTP (% 2.7), Çaml�dere AP (% 30.4) 
YTP (% 2.1), K�z�lcahamam AP (% 36) YTP (% 7.6), Yenimahalle AP (% 23.5) YTP (% 4.7), 
Güdül AP (% 15.8) YTP (% 3) ve Çubuk AP (% 32.2) YTP (% 5.2) http://www.tuik.gov.tr 
(Eri im Tarihi: 24.07.2017) 
23 Çavdar, a.g.e., s. 119-120; Tanör, a.g.e., s. 376. 
24 Halk Oylamas� Sonuçlar�…,s. VI; 1982 referandumunda Anayasan�n kabulü, 
Cumhurba kan�n�n seçimiyle birle tirilmi tir. 1982 Anayasas�’n�n Alt�nc� K�s�m�’nda bulunan 
Geçici Hükümler ba l� � alt�ndaki birinci maddesinde “Anayasan�n, halk oylamas� sonucu, 
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29 Haziran 1981 tarih ve 2485 say�l� Kurucu Meclis Hakk�nda Kanun ile 
yeni bir anayasa haz�rlamakla görevli bir “Kurucu Meclis” olu turulmu tur. 
Kurucu Meclis, Mili Güvenlik Konseyi ve Dan� ma Meclisi’nden meydana 
gelmi tir.25 

1961 Anayasas� gibi yine askeri bir müdahalenin ürünü olan 1982 
Anayasas�n�n kabulü ve Kenan Evren’in cumhurba kanl� �n�n onaylanmas� 
için 7 Kas�m 1982’de yap�lan referandum sonuçlar� referanduma kat�l�m 
oranlar� aç�s�ndan de erlendirildi inde, Türkiye genelinde % 91.3, Ankara 
genelinde % 89.9, Haymana genelinde ise referanduma kat�l�m oran� % 94.3 
olmu tur.26 Bu sonuçlara göre, Haymana’da 1982’de yap�lan referanduma 
kat�l�m oran�, 1961 Anayasas�’n�n kabulü için yap�lan referandumda oldu u 
gibi, hem Türkiye hem de Ankara genelinden yüksek olmu tur. 

Haymana merkezde ise kat�l�m oran� % 90.1iken bucak ve köyler 
toplam�nda ise kat�l�m oran� % 94.9 oran�nda olmu tur.27 Bu durumda 
Haymana’n�n bucak ve köylerindeki kat�l�m oran�n�n, yine 1961 
Anayasas�’n�n kabulü için yap�lan referandumda oldu u gibi, Haymana’n�n 
merkezine göre daha fazla oldu u, bununla birlikte bu defa evet oylar�n�n 
merkezden daha fazla oldu u görülmektedir. 

Haymana, Ankara’n�n di er ilçeleri ile k�yasland� �nda ise Ankara’n�n 
Yenimahalle (% 88.6) ve Çankaya (87.1) ilçeleri hariç, di er tüm ilçelerinin 
referanduma kat�l�m oranlar� birbirlerinden çok fazla farkl�l�k göstermemekle 
birlikte en yüksek kat�l�m oran� Çubuk’ta (% 95.1) gerçekle mi , bu ilçeyi 
Aya  (% 94.9) ve Nall�han (% 94.8) takip ederken Haymana ise dördüncü 
s�rada yer alm� t�r.28 

Referandum sonuçlar� evet ve hay�r oylar� aç�s�ndan de erlendirildi inde 
ise Türkiye genelinde evet oylar� % 91.4, hay�r oylar� % 8.6, Ankara genelinde 
evet oylar� % 88.1, hay�r oylar� % 11.9, Haymana genelinde evet oylar� % 95.9 
ç�karken hay�r oylar� da % 4.1 oran�nda ç�km� t�r.29 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas� olarak kabul edildi inin usulünce ilan� ile birlikte, 
halkoylamas� tarihindeki Milli Güvenlik Konseyi Ba kan� ve Devlet Ba kan�, Cumhurba kan� 
s�fat�n� kazanarak, yedi y�ll�k bir dönem için, Anayasa ile Cumhurba kan�na tan�nan görevleri 
yerine getirir ve yetkileri kullan�r…” ibaresi yer alm� t�r. Gözler, Anayasa Hukukuna…, s. 
192; Kili--Gözübüyük, a.g.e., s. 327-328. 
25 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 4. Bask�, Ekin Kitabevi Yay�nlar�, Bursa, 
2007, s. 48.  
26 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
27 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
28 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
29 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
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Haymana, evet oyu aç�s�ndan 1961 Anayasas� referandumunda oldu u 
gibi yine Türkiye ve Ankara ortalamas�n�n üzerinde yer alm� t�r. Ancak bu 
defa, Ankara’n�n 20 ilçesi içinde 1982 Anayasas�’na en çok evet oyu veren 
ilçeler % 96.7oy oran� ile Bala ve % 96.1 oy oran� ile Beypazar� olmu , 
Haymana da % 95.9evet oy oran� ile üçüncü s�rada yer alm� t�r. Sonuçlar 1961 
referandumu ile k�yasland� �nda ise Haymana’n�n 1982 Anayasas�’n�n kabulü 
için yap�lan referandumda daha fazla evet oyu verdi i görülmü tür. Ayr�ca 
tüm Türkiye’de oldu u gibi, 1982 Anayasas�na Ankara’n�n ilçelerinden de 
hay�r oyu ç�kmam� , bununla beraber Ankara’n�n % 15.7 oy oran� ile en fazla 
hay�r oyu veren ilçesi Çankaya olmu tur.30 

Bu oransal aç�klamalara kar �n, 1961 Anayasas� için yap�lan 
referandumun aksine, ordunun yönetime el koymas�ndan sonra tümü 
kapat�ld� � için, gerek Anayasa’n�n yap�lma gerekse de halka sunulma 
sürecinde hiçbir siyasi partinin aktif olarak yer almad� �31 1982 
referandumundaki Haymana’n�n tutumu, Türkiye genelinden ve Ankara’n�n 
di er ilçelerinden çok farkl� olmam� t�r. Haymana’da da, referandumda söz 
konusu yerlerle ayn� temayül gösterilmi  ve oldukça yüksek oranda bir kat�l�m 
sa lanarak verilen yine yüksek orandaki evet oylar�yla hem 1982 Anayasas� 
hem de 1980’de yönetime el koyan dönemin Genelkurmay Ba kan� Kenan 
Evren’in Cumhurba kanl� � onaylanm� t�r. Türkiye genelinde ve Haymana’da 
böyle bir sonuç al�nmas�nda ise referandumun yap�ld� � ko ullar�n etkili 
oldu u ileri sürülebilir. Daha aç�k bir deyi le, Anayasan�n aç�klanmas�n�n ve 
tan�t�m�n�n serbest, ancak ele tirilmesinin yasaklanmas�n�n ve referanduma 
kat�lmayanlara yapt�r�m uygulanacak olmas�n�n32 referandumda ortaya ç�kan 
sonuçlar da etkili oldu u söylenebilir. 

Ancak bu arada belirtmek gerekirse, Haymana’n�n referandumdaki 
tercihinin arkas�nda, 12 Eylül yönetimine mesafeli durmamas�n�n da etkili 
oldu u ileri sürülebilir. Çünkü 1983 y�l�nda yap�lan seçimlerde, Haymana’dan 
Kenan Evren’in seçim öncesinde aç�kça destek verdi i Turgut Sunalp’in 
ba �nda bulundu u Milliyetçi Demokrasi Partisi’ne (MDP) Türkiye ve Ankara 
ortalamas�n�n üzerinde oy ç�km� t�r. Söz konusu partiye Türkiye genelinde % 
23.3, Ankara genelinde % 18 oy ç�karken, Haymana’da ise % 32.4 oran�nda 
oy ç�km� t�r. Bu arada Anavatan Partisi (ANAP) % 38.9, Halkç� Parti (HP) de 
% 27.9 oran�nda oy alm� t�r.33 

 

30 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
31 Gözler, Anayasa Hukukuna…, s. 192. 
32 Bir Do rudan Demokrasi Arac� Olarak…, s. 124-125. 
33 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 27.07.2017) 
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2. ANAYASA DE KL KLER  HAKKINDA YAPILAN 
REFERANDUMLAR 

1982 Anayasas� Türkiye genelinde % 91.434 gibi çok yüksek bir oyla 
kabul edilmesine kar �n sürekli olarak ele tirilerin oda �nda yer alm�  ve 
yürürlü e girdi i tarihten günümüze de in Anayasada toplam 18 kez 
de i iklik yap�lm� , en geni  kapsaml� de i iklikler de 1995, 2001, 2010 ve 
2017 y�llar�nda gerçekle tirilmi tir.35 1987, 1988, 2007, 2010 ve 2017 
y�llar�nda yap�lan anayasa de i iklikleri ise bir referandum sonucunda 
olmu tur. Söz konusu referandumlar�n ikisinde ANAP, üçünde de Adalet ve 
Kalk�nma Partisi (AK Parti) iktidardad�r. 

 

2.1. 6 EYLÜL 1987 REFERANDUMU  

Siyasi Yasaklar�n Kalkmas� Konusunda Yap�lan Referandum ve 
Haymana’n�n Tutumu 

Anayasa de i iklikleri ile ilgili olarak yap�lan ilk referandum 6 Eylül 
1987’de gerçekle tirilmi tir. Referandum konusu ise1982 Anayasas�nda 
bulunan ve 12 Eylül 1980 tarihinden önce siyasi parti liderlerine ve 
yöneticilerine siyasi faaliyet yapmay� yasaklayan, Anayasan�n Alt�nc� 
k�sm�ndaki Geçici Hükümler ba l� � alt�nda bulunan 4. maddenin yürürlükten 
kald�r�lmas�na yöneliktir.36 Bir ba ka deyi le 1982 Anayasas�’n�n Geçici 4. 
maddesi ile getirilen 10 ve 5 y�ll�k siyasal yasaklar�n kalk�p kalkmamas� 
konusunda bir referanduma gidilmi tir.37 

Referandum sonuçlar� referanduma kat�l�m oranlar� aç�s�ndan 
de erlendirildi inde, Referanduma, Türkiye genelinde % 93.6, Ankara 
genelinde % 90.9, Haymana genelinde ise % 95.7 oran�nda kat�l�m 
olmu tur.38Haymana merkezde ise kat�l�m oran� % 93.5, bucak ve köyler 
toplam�nda ise kat�l�m oran� % 96.1 olarak gerçekle mi tir.39 

Haymana, Ankara’n�n di er ilçeleri ile k�yasland� �nda Yenimahalle (% 
87.9) ve Çankaya (% 72.1) ilçeleri hariç di er tüm ilçelerinin referanduma 
kat�l�m oranlar� birbirlerinden çok farkl�l�k göstermemekle birlikte 
referanduma en fazla kat�l�m oran� % 97.7 ile Güdül’de gerçekle mi , bu 

34 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 24.07.2017) 
35 Yusuf evki Hakyemez, “2010 Anayasa De i iklikleri Ve Demokratik Hukuk Devleti”, Gazi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIV, 2010, Sa. 2, s. 387-406, s. 388. 
36 Gözler, Türk Anayasa Hukuku…, s. 544; Kili-Gözübüyük, a.g.e., s. 329-330. 
37 Halk Oylamas� Sonuçlar�…, s. VI. 
38 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
39 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
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ilçeyi s�ras�yla Aya  (% 97.6), K�z�lcahamam (% 97.6), Kalecik (% 97.5), 
Delice (% 97.4), Çubuk (% 96.9), Nall�han (% 96.7), Beypazar� (% 96.6), 
Çaml�dere (% 96.6), Elmada  (% 96.4), Bala (% 96.2) ve Keskin (% 96.2) 
takip etmi tir. Haymana ise referanduma % 95.7 kat�l�m oran� ile Ankara’n�n 
24 ilçesi içinde 12. s�rada yer alm� t�r.40 

Bu sonuçlara göre, Haymana kat�l�m oran� aç�s�ndan Türkiye ve 
Ankara’n�n üzerinde yer almas�na kar �n, Ankara’n�n di er ilçeleri aras�nda 
geride kalm� t�r. Ancak birinci ile aras�ndaki oran fark� da fazla de ildir. Bu 
nedenle Haymana’n�n bu referanduma da büyük bir ilgi gösterdi ini söylemek 
mümkündür. 

Referandum sonuçlar� evet ve hay�r oylar� aç�s�ndan de erlendirildi inde 
ise Türkiye genelinde evet oylar� % 50.2, hay�r oylar� % 49.8, Ankara 
genelinde evet oylar� % 49.2, hay�r oylar� % 50.8, Haymana genelinde ise evet 
oylar� % 56.1 ç�karken hay�r oylar� da % 43.9 oran�nda ç�km� t�r. Bu 
sonuçlarla, Haymana hem referanduma kat�l�m hem de evet oyu aç�s�ndan 
Türkiye ve Ankara ili ortalamas�n�n üzerine ç�km� t�r.41 

Ankara’n�n 24 ilçesi içinde referandumda ehir ile bucak ve köyler 
toplam� göz önüne al�nd� �nda ise en çok evet oyu % 56.1 ile Haymana’dan 
ç�km�  ve Haymana birinci s�rada yer alm� t�r. Bir ba ka deyi le Ankara’n�n 
18 ilçesi iktidar�n beklentisi do rultusunda referandumda hay�r oyu verirken 
di er alt� ilçesi ise iktidar�n beklentisine uygun oy vermemi , Haymana’da bu 
konuda ba � çekmi tir. ktidar�n beklentisine uygun olarak en az evet oyu 
veren ilçe ise % 33.0 ile Delice olmu tur.42  

Söz konusu referandumun en önemli özelli i temel hak ve özgürlükler 
alan�nda yap�lm�  olmas�d�r.43 Referandumun yap�ld� � s�rada iktidarda 
bulunan Turgut Özal liderli indeki Anavatan Partisi (ANAP), referandumda 
halk�n “Hay�r” oyu kullanmas� yönünde propaganda yapm� t�r. Dönemin 
Ba bakan� Turgut Özal referandumda “Hay�r” oyu ç�karabilmek için, “Evet” 
oyunun askeri müdahaleye yol açan iddet ve karga a ortam�na yeniden 
dönülmesine neden olabilece ini dahi söylemi tir.44 

ktidarda bulunan ANAP’�n ve partinin lideri Turgut Özal’�n tüm 
çabalar�na kar �n referandumun sonucu, çok küçük bir farkla da olsa “Evet” 
olarak ç�km�  ve Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alparslan Türke  ve 

40 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
41 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
42 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
43 Bir Do rudan Demokrasi Arac� Olarak…, s. 128. 
44 FerozAhmad, Modern Türkiye'nin Olu umu, Çev.: Yavuz Alogan, Sarmal Yay�nevi, 
stanbul, 1995, s. 274; Bir Do rudan Demokrasi Arac� Olarak…, s. 131. 



76 

Necmettin Erbakan ba ta olmak üzere 1980 öncesinin siyasetçilerine siyaset 
yasa � getiren geçici anayasa maddesi kalkm� t�r. Öte yandan referandumun 
sonucu eski siyasetçiler için olumlu olsa da, temel hak ve özgürlüklerin 
referanduma sunulmas� ise ça da  demokrasi ilkeleriyle hiçbir ekilde 
ba da mayan bir uygulama olarak kabul edilebilir. Dahas� 6 Eylül 1987 
referandumu, ki i temel hak ve özgürlükleri hakk�nda yap�lm�  bir referandum 
olarak de erlendirilmi  ve çokça ele tirilmi tir.45  

Haymana halk� ise referandumda ç�kard� � sonuçla, ki i hak 
özgürlüklerinin k�s�tlanmamas�ndan yana bir duru  sergilemi tir.  

Konu referandum öncesinde yap�lan 6 Kas�m 1983 ve sonras�nda yap�lan 
29 Kas�m 1987 milletvekili genel seçimleri aç�s�ndan de erlendirildi inde de, 
yukar�da yap�lan yorumu destekleyen bir sonucun ortaya ç�kt� � 
görülmektedir. Haymana’da 1983 seçimlerinde birinci ç�kan parti % 38.9 oy 
oran�yla ANAP olmu tur. Her ne kadar 1987 seçimlerinde ANAP % 30.8 oy 
oran�yla ikinci parti konumuna dü mü se de yine de oy oran�n� büyük ölçüde 
korumu tur. Ancak burada as�l ilgi çekici olan siyasi yasaklar�n kalmas�ndan 
sonra seçime giren partilere Haymana’dan çok fazla oy ç�kmam�  olmas�d�r. 
Necmettin Erbakan liderli indeki Refah Partisi (RP) 8.7, Demirel 
liderli indeki Do ru Yol Partisi (DYP) % 9.9 oy al�rken Bülent Ecevit 
liderli indeki Demokratik Sol Parti (DSP) ise % 9.7 oy alm� t�r. Bu durumda, 
Haymana halk�n�n eski siyasi liderler için konan siyasi yasa �n kald�r�lmas�n� 
onlara duydu u ihtiyac�n bir sonucu olarak savunmad� �, siyasi yasaklara 
kar � oldu u için referandumda hay�r dedi i ileri sürülebilir.46 

 

2.2. 25 EYLÜL 1988 REFERANDUMU 

Yerel Seçimlerin Öne Al�nmas� Konusunda Yap�lan Referandum ve 
Haymana’n�n Tutumu 

Anayasa de i ikli i için ikinci referandum25 Eylül 1988 tarihinde, yerel 
seçimlerin bir y�l erkene al�n�p al�nmamas� konusunda, 1982 Anayasas�’n�n 
127.maddesinin 3. f�kras�n�n de i tirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi ile 
ilgili olarak yap�lm� t�r.47 

45 Bir Do rudan Demokrasi Arac� Olarak…, s. 133. 
46 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 27.07.2017) 
47 Halk Oylamas� Sonuçlar�…,s. VI; Söz konusu madde u ekildedir: “Mahalli idarelerin 
seçimleri, Anayasan�n 67’nci maddesindeki esaslara göre be  y�lda bir yap�l�r. Kanun, büyük 
yerle im merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.” Kili-Gözübüyük, a.g.e., s. 308; bu 
madde 23.07.1995 tarih ve 4121 nolu kanunla de i tirilmi tir. Maddenin de i iklik yap�ld�ktan 
sonraki hali ise öyledir: “Mahalli idarelerin seçimleri, Anayasan�n 67’nci maddesindeki 
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Referandum sonuçlar� referanduma kat�l�m oranlar� aç�s�ndan 
de erlendirildi inde, Türkiye genelinde % 88.8, Ankara genelinde % 87.4, 
Haymana genelinde de % 91.6oran�nda kat�l�m olmu tur.48 

Haymana, Ankara’n�n di er ilçeleri ile k�yasland� �nda ise Yenimahalle 
(% 83.0), Gölba � (% 84.3), Keçiören (% 85.6), Mamak (% 85.6), Alt�nda  
(% 85.7) ve Çankaya (% 88.1) ilçeleri hariç di er tüm ilçelerinin referanduma 
kat�l�m oranlar� birbirlerinden çok fazla farkl�l�k göstermemekle birlikte 
referanduma en fazla kat�l�m oran� % 94.8 ile Aya ’ta gerçekle mi , bu ilçeyi 
s�ras�yla ereflikoçhisar (% 94.5), Kalecik (% 94.2), Bala (% 94.0), Beypazar� 
(% 93.8), Sulakyurt (% 93.5), Güdül (% 93.2), Çubuk (% 93.0), Elmada  (% 
92.7), Nall�han (% 92.5) ve K�z�lcahamam (%92.0) takip etmi tir. Haymana 
ise Ankara’n�n 24 ilçesi içinde kat�l�m oran� olarak 1987 referandumunda 
oldu u gibi yine 12. s�rada yer alm�  ve yine birinci ile aras�ndaki fark çok 
fazla olmam� t�r.49 Dolay�s�yla Haymana’da bu referanduma da ilginin 
azalmad� �n� söylemek mümkündür. 

Referandum sonuçlar� evet ve hay�r oylar� aç�s�ndan de erlendirildi inde 
ise Türkiye genelinde evet oylar� % 35.0, hay�r oylar� %  65.0,Ankara 
genelinde evet oylar� % 36.5, hay�r oylar� %  63.5 ç�km� t�r.50 Ankara’n�n 24 
ilçesi içinde referandumda ehir ile bucak ve köyler toplam� göz önüne 
al�nd� �nda en az evet oyu % 28.2 ile Haymana’dan ç�km� t�r. Dolay�s�yla en 
fazla hay�r oyu da % 71.8 ile yine Haymana’dan ç�km�  ve Haymana bu 
konuda birinci s�rada yer alm� t�r. Çaml�dere ise % 51.5 ile en çok evet oyu 
veren ilçe olmu tur.51 

Bu sonuçlarla, Haymana referanduma kat�l�m oran� aç�s�ndan hem 
Türkiye hem de Ankara ortalamas�n�n üzerine ç�karken, evet oyu konusunda 
ise her ikisinin de alt�nda yer alm�  ve hay�r oyu çok daha fazla ç�km� t�r.   

Referandumun yap�ld� � s�rada iktidarda bulunan Turgut Özal 
liderli indeki ANAP, referandumda halk�n “Evet” oyu kullanmas� yönünde 
propaganda yapm� t�r. “Hay�r” kampanyas� yürüten muhalefet partileri ise 
referandumu hükümete kar � yap�lacak bir güven oylamas�na 
dönü türmü lerdir. Muhalefetin bu tutumu üzerine Özal, kar � hamlede 

esaslara göre be  y�lda bir yap�l�r. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya 
sonraki bir y�l içinde yap�lmas� gereken mahalli idareler organlar�na veya bu organlar�n 
üyelerine ili kin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yap�l�r. 
Kanun, büyük yerle im merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.”Kili-Gözübüyük, 
a.g.e., s. 308; Resmi Gazete, 26 Temmuz 1995, Say�: 22355. 
48 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
49 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
50 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
51 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 25.07.2017) 
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bulunmu  ve oylama sonuçlar�na göre ba bakanl�ktan hatta siyasetten 
çekilebilece ini söyleyerek halk� siyaseten tehdit etmi tir. Böylelikle 1988 
referandumu, referandumun konusu olan anayasa de i ikli inden çok Özal'�n 
iktidar�n�n oyland� � bir halkoylamas�na dönü mü tür. Sonuçta, Türkiye’de 
ilk defa bir referandum sonucunda “Hay�r” oylar� “Evet” oylar�n� geçmi tir.52 

Haymana, 1983 milletvekili seçimlerinde ANAP’� ilçesinde birinci parti 
yapm� t�r. Referandumdan yakla �k bir y�l önce yap�lan 29 Kas�m 1987 
milletvekili seçimlerinde de ANAP, Haymana’da ikinci parti olmu tur. Söz 
konusu seçime, siyasi yasaklar�n kalkmas�yla birlikte kat�lan ve daha önce 
yasakl� olan liderlerin kurduklar� partilere ise Haymana’dan oldukça dü ük 
oranda oy ç�km� t�r. Bir ba ka deyi le ANAP, Haymana’da güçlü bir siyasi 
partidir ve eski yasakl� siyasilerin partileri de Haymana’da yeterli ilgiyi 
bulamam� lard�r. Ancak tüm bunlara kar �n, Haymana referandumda Türkiye 
ve Ankara ortalamas�n�n oldukça üzerinde “Hay�r” oyu vererek tercihini 
ANAP’�n iste i d� �nda kullanm� t�r. Buradan hareketle, Haymana’da 
milletvekili genel seçimlerinde siyasi parti olarak ANAP’�n tercih 
edilmesinin, referandumdaki tercihlerinde belirleyici olmad� � ve ba ka 
etkenlerin ilçe halk� üzerinde daha belirleyici oldu u ileri sürülebilir. 

 

2.3. 21 EK M 2007 REFERANDUMU 

Anayasa De i ikli i Paketinin Oylamas� ve Haymana’n�n Tutumu 

21 Ekim 2007’de yap�lan referandum, Anayasa de i ikli i hakk�nda 
yap�lan üçüncüancak2002’de iktidara gelen Adalet ve Kalk�nma Partisi (AK 
Parti) döneminde yap�lan ilk referandumdur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas�’n�n Baz� Maddelerinde De i iklik 
Yap�lmas� Hakk�nda 5678 ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasas�’n�n Baz� 
Maddelerinde De i iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanunda De i iklik Yap�lmas� 
Hakk�nda 5697 Say�l� Kanunlarla yap�lan de i iklik halkoyuna sunulmu tur.53 

Sonuçlar referanduma kat�l�m oranlar� aç�s�ndan de erlendirildi inde, 
referanduma Türkiye genelinde % 67.5,Ankara genelinde %  63.8, Haymana 
genelinde de % 61.7 oran�nda kat�l�m olmu tur.54Haymana merkezde ise 
kat�l�m oran� % 56.5, bucak ve köyler toplam�nda ise kat�l�m oran� % 63.1 
ç�km� t�r.55 

52 Bir Do rudan Demokrasi Arac� Olarak…, s. 133-136. 
53 Halk Oylamas� Sonuçlar�…, s. VI. 
54 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
55 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
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Ankara’n�n di er ilçeleri ile k�yasland� �nda ise ilçeler aras�nda 
referanduma en yüksek kat�l�m Çubuk (% 84.7), Akyurt (% 82.3), Elmada  
(% 77.0) ve Nall�han’da  (% 77.0) gerçekle irken, Haymana ise % 61.7’lik 
dü ük bir kat�l�m oran�yla 24 ilçe aras�nda 19. s�rada yer alm� t�r.56 

Bu sonuçlarla, Haymana referanduma kat�l�m oran� aç�s�ndan ilk kez hem 
Türkiye hem de Ankara’n�n ortalamas�n�n alt�nda kalm� , bu referanduma 
fazla ilgi göstermemi tir. 

Referandum sonuçlar� evet ve hay�r oylar� aç�s�ndan de erlendirildi inde 
ise Türkiye genelinde evet oylar� % 68.9, hay�r oylar� %  31.1, Ankara 
genelinde evet oylar� % 65.6, hay�r oylar� %  34.4,  Haymana genelinde ise 
evet oylar� % 88.9 ç�karken hay�r oylar� da % 11.1 oran�nda ç�km� t�r.57 

Ankara’n�n 24 ilçesi içinde referandumda en fazla evet oyu ise kat�l�m 
oran� az olmas�na kar �n % 88.9’luk oy oran�yla Haymana’dan ç�km�  ve 
Haymana bu konuda birinci s�rada yer alm� t�r. En az evet oyu ç�kan ilçe de 
% 41.2 ile Çankaya olmu tur.58 

21 Ekim referandumunun temel nedeninin 2007’de yap�lan 
cumhurba kanl� � seçimi s�ras�nda ya anan kriz oldu u söylenebilir. Söz 
konusu referandum, Anayasa Mahkemesinin çok tart� �lan karar� sonras�nda, 
11. cumhurba kan�n� seçmesi pratikte imkâns�z hale gelen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin kabul etti i, 31 May�s 2007 tarih ve 5678 say�l� Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasas�n�n Baz� Maddelerinde De i iklik Yap�lmas� 
Hakk�nda Kanun’la getirilen anayasa de i ikli i konusunda yap�lm� t�r. 16 
May�s 2007’de görev süresi dolmu  olan 10. Cumhurba kan� Ahmet Necdet 
Sezer’in yerine yeni bir Cumhurba kan� seçilememi tir. 11. cumhurba kan� 
seçiminin zaman�nda yap�lamamas�n�n nedeni, cumhurba kan� seçiminde 
toplant� yeter say�s� olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsay�s�n�n 
üçte iki ço unlu unun gerekti i eklindeki görü lerin Anayasa Mahkemesinin 
1 May�s 2007 tarihli karar�yla onaylanm�  olmas�d�r. Siyasi bir kriz haline 
dönü en 11. cumhurba kan� seçimi, Anayasa Mahkemesi’nin toplant� yeter 
say�s�n�n 367 olmas� gerekti i yönündeki karar�yla ve ana muhalefet partisi 
CHP’nin Genel Kurul birle imlerine kat�lmamas�yla pratikte imkâns�z hale 
gelmi tir. Adalet ve Kalk�nma Partisi erken seçim karar� vermi  ve aralar�nda 
en önemlisi cumhurba kan�n� halk�n seçmesini sa layan de i iklik olan bir 
dizi de i ikli i içeren anayasa de i ikli i paketini Meclisten geçirmi tir. 5678 
say�l� Kanunla kabul edilen bu anayasa de i ikli i 10. Cumhurba kan� Ahmet 

56 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
57 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
58 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
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Necdet Sezer taraf�ndan ihtiyari referanduma sunulmak üzere Resmî Gazetede 
yay�mlanm� t�r.59 

Referandumda evet oyu ç�kmas�yla birlikte, Anayasa de i iklikleri 
aras�nda en dikkat çekici olan�, Cumhurba kan�n�n halk taraf�ndan ve 5 art� 5 
sistemiyle seçilmesini öngören düzenlemenin de aras�nda yer ald� � Anayasa 
de i iklikleri kabul edilmi tir. 

Referandum s�ras�nda iktidarda bulunan AK Parti Anayasa 
de i ikliklerinin kabul edilmesi yönünde “Evet” oyu verilmesi için kampanya 
yürütürken, muhalefet ise “Hay�r” verilmesi yönünde bir kampanya 
yürütmü tür.   

22 Temmuz 2007  milletvekili seçimlerinin hemen ard�ndan yap�lan bu 
referandumda, Haymana ilk kez referanduma kat�l�m oran� aç�s�ndan hem 
Türkiye hem de Ankara ortalamas�n�n alt�nda kalmas�na kar �n referandumda 
verdi i yüksek oranda evet oyu ile her ikisinin de oldukça üstünde yer alm� , 
hatta Ankara’n�n di er ilçeleri aras�nda referandumda en yüksek evet oyu 
ç�kan ilçe, Haymana olmu tur. 

3 Kas�m 2002’de gerçekle en milletvekili genel seçimleri s�ras�nda 
Haymana’dan AK Parti’ye yüksek oranda oy ç�karken, bu oy 22 Temmuz 
2007 milletvekili seçimlerinde daha da artm�  ve % 67.8’e ula m� t�r. 
Dolay�s�yla 2007 referandumunda, Haymana’n�n tutumunu belirleyen en 
önemli etkenin, Türkiye genelinde de oy oran�nda oldukça büyük bir art�  
ya ayan iktidardaki AK Parti oldu u söylenebilir. 

 

2.4. 12 EYLÜL 2010 REFERANDUMU 

Anayasa De i ikli i Paketinin Oylamas� çin Yap�lan Referandum 
ve Haymana’n�n Tutumu 

12 Eylül 2010’daAnayasa de i ikli i hakk�nda dördüncüsü yap�lan 
referandum, AK Parti iktidar� döneminde gerçekle tirilmi tir. Uzun süredir 
Türkiye'nin gündeminde olan anayasa de i ikli i tart� malar�n�n bir sonucu 
olarak 13.04.2010 tarihinde AK Parti Genel Ba kan� Recep Tayyip Erdo an 
ve 264 milletvekili, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Say�l� Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasas�n�n Baz� Maddelerinde De i iklik Yap�lmas� Hakk�nda 26 
maddelik bir kanun teklifi vermi lerdir. 

Teklifin özetinde yap�lacak düzenlemeler k�saca öyle ifade edilmi tir: 

59 Bir Do rudan Demokrasi Arac� Olarak…, s. 136-137, 146. 
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“Anayasa De i ikli i Teklifi ile kad�n-erkek e itli inin sa lanmas�nda 
Devletçe al�nacak tedbirlerin e itlik ilkesine ayk�r� yorumlanamayaca � ve 
toplumun baz� kesimlerinin sosyal devlet ilkesi gere i daha iyi korunmas� ve 
gözetilmesi öngörülmekte, ki isel verilerin korunmas�, bireylerin yurt d� �na 
ç�k� lar�yla ilgili s�n�rlamalar�n daralt�lmas�, çocuk haklar�n�n anayasal 
temele kavu turulmas� düzenlenmekte, sendikal haklar ve grevle ilgili baz� 
s�n�rlamalar kald�r�lmakta, memurlara ve di er kamu görevlilerine toplu 
sözle me hakk� tan�nmakta, siyasi partilerin kapat�lmas� yeniden 
düzenlenmekte, bilgi edinme hakk� anayasal dayana a kavu turulmakta ve 
Kamu Denetçili i Kurumu kurulmas� öngörülmekte, bir siyasi partinin 
kapat�lmas�na sebep olan milletvekilinin milletvekilli inin dü mesine son 
verilmekte, Yüksek Askeri ura kararlar� ile memur ve di er kamu 
görevlilerine verilen uyarma ve k�nama cezalar� yarg� denetimine aç�lmakta, 
askeri yarg�n�n görev alan� daralt�lmakta, Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler 
ve Savc�lar Yüksek Kurulu yeniden yap�land�r�lmakta, Ekonomik ve Sosyal 
Konseyin kurulu u anayasal dayana a kavu turulmakta ve Anayasan�n 
Geçici 15 inci maddesi yürürlükten kald�r�lmaktad�r.”60 

2010 Anayasa de i iklikleri a �rl�kl� olarak yarg� ile ilgili konulara 
odaklanm�  ve Anayasa Mahkemesi ve HSYK’n�n olu umunda esasl� 
de i iklikler yap�lm� t�r. Bu de i ikliklerle, siyasal sistemin i leyi inde çok 
önemli i levi ve konumu olan yarg�n�n yeniden yap�land�r�lmas� gibi bir sonuç 
ortaya ç�km� t�r.61 

Referandum sonuçlar� referanduma kat�l�m oranlar� aç�s�ndan 
de erlendirildi inde, referanduma Türkiye genelinde % 73.7, Ankara 
genelinde %  79.9, Haymana genelinde de % 79.7 oran�nda kat�l�m olmu tur.62 

Haymana merkezde ise kat�l�m oran� % 77.3, bucak ve köyler toplam�nda 
ise % 80.7ç�km� t�r.63 

Haymana, Ankara’n�n di er ilçeleri ile k�yasland� �nda ise Aya  (% 
89.0), Çubuk (% 88.8) ve Elmada  (% 87.4) referanduma en fazla kat�l�m 
sa layan ilçeler olurken, Haymana ise 25 ilçe içinde % 79.7’lik kat�l�m 
oran�yla Alt�nda  (% 79.7) ile birlikte 19. s�rada yer alm� t�r.64 

Referandum sonuçlar� evet ve hay�r oylar� aç�s�ndan de erlendirildi inde 
ise Türkiye genelinde evet oylar� % 57.9, hay�r oylar� %  42.1, Ankara 

60 Bir Do rudan Demokrasi Arac� Olarak…, s. 151. 
61 Hakyemez, a.g.m., s. 388. 
62 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
63 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
64 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
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genelinde evet oylar� % 54.1 hay�r oylar� %  45.9, Haymana genelinde ise evet 
oylar� % 82.6 ç�karken hay�r oylar� da % 17.4 oran�nda ç�km� t�r.65 

Ankara’n�n 25 ilçesi içinde referandumda ehir ile bucak ve köyler 
toplam� göz önüne al�nd� �nda en fazla evet oyu % 84.4 ile Çaml�dere’den 
ç�km� t�r. Haymana ise % 82.6 evet oyu ile % 83.2 evet oyu veren Akyurt’tan 
sonra üçüncü s�rada yer alm� t�r.66 

Bu sonuçlarla, Haymana referanduma kat�l�m oran� aç�s�ndan Türkiye 
ortalamas�n�n üstünde ancak çok az bir farkla da olsa Ankara’n�n 
ortalamas�n�n alt�nda kalm� t�r. Bununla beraber evet oyu aç�s�ndan ise 
ikisinin de oldukça üzerine yer alm� t�r. Haymana’n�n söz konusu referandum 
s�ras�nda iktidar�n beklentilerine uygun olarak yüksek oranda evet oyu 
vermesinin siyasi parti tercihinden kaynaklanm�  olabilece ini söylemek 
mümkündür. 

 

2.5. 16 N SAN 2017 REFERANDUMU 

Cumhurba kanl� � Hükümet Sistemine Geçi  çin Yap�lan 
Referandum ve Haymana’n�n Tutumu 

16 Nisan 2017’de Anayasa de i ikli i hakk�nda be inci referandum 
yap�lm� t�r. Yine AK Parti iktidar� döneminde gerçekle tirilen bu 
referandumda, Anayasada 18 maddelik bir de i ime gidilmi tir. Ancak bu 
Anayasa de i iklik paketi di erlerinden çok farkl� olup, son derece köklü bir 
de i imi de beraberinde getirmi  ve Türkiye’de parlamenter sistemden 
cumhurba kanl� � hükümet sistemine geçilmesine olanak sa layan bir sonuç 
ortaya ç�km� t�r. 

Referandum sonuçlar� referanduma kat�l�m oranlar� aç�s�ndan 
de erlendirildi inde, referanduma Türkiye genelinde % 85.4,Ankara 
genelinde % 90,Haymana genelinde de % 79.8oran�nda kat�l�m olmu tur.67 

Ankara’n�n di er ilçeleri ile k�yasland� �nda ise referanduma en fazla 
kat�l�m sa layan ilçeler % 91.4 oranla Çankaya ve Elmada  olurken, en az 
kat�l�m�n oldu u ilçelerden biri de Haymana olmu  ve 25 ilçe aras�nda 
Evren’den (% 79.6) sonra 24. s�rada yer alm� t�r.68 

Referandum sonuçlar� evet ve hay�r oylar� aç�s�ndan de erlendirildi inde 
ise Türkiye genelinde evet oylar� % 51.4, hay�r oylar� %  48.6, Ankara 

65 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
66 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
67 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
68 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
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genelinde evet oylar� % 48.9 hay�r oylar� %  51.1, Haymana genelinde ise evet 
oylar� % 71.6 ç�karken hay�r oylar� da % 28.4 oran�nda ç�km� t�r.69 

Ankara’n�n 25 ilçesi içinde referandumda en fazla evet oyu % 84.4 ile 
Çaml�dere’den ç�km� t�r. Haymana ise % 71.6 evet oyu ile Akyurt (%79.4), 
Çubuk (% 77.0) ve Pursaklar’dan (%76.4) sonra dördüncü s�rada yer alm� t�r. 
Referandumda en fazla hay�r oyunun verildi i ilçe ise referanduma en çok 
kat�l�m�n sa land� � ilçelerden biri olan Çankaya (% 78.3) olmu tur.70 

Bu sonuçlarla, Haymana referanduma kat�l�m oran� aç�s�ndan hem 
Türkiye hem de Ankara’n�n ortalamas�n�n alt�nda kal�rken, evet oyu aç�s�ndan 
ise bir öncekinde oldu u gibi yine her ikisinin de oldukça üstünde yer alm� t�r. 
2002 y�l�ndan itibaren yap�lan bütün milletvekili genel seçimlerinden AK 
Parti, Haymana’da hep aç�k ara birinci parti olarak ç�km� t�r. 2002 ve 2007 
milletvekili genel seçimlerinde Haymana’danyüksek oranda oy alan AK Parti 
daha sonraki seçimlerde de bu ba ar�s�n� sürdürerek, Haymana’dan, 12 
Haziran 2011 tarihinde yap�lan milletvekili genel seçimlerinde % 70.2, 7 
Haziran 2015 milletvekili genel seçimlerinde  % 58.0, 1 Kas�m 2015 
milletvekili genel seçimlerinde de % 69.5 oy alm� t�r.71 Dolay�s�yla 
referandumda Haymana’da bu sonucun ortaya ç�kmas�nda yine siyasi parti 
tercihinin etkisi oldu u ileri sürülebilir. 

 

SONUÇ 

Referandumla ilgili olarak ça da  manada ya anan ilkler sviçre’de 
gerçekle mi tir. Dolay�s�yla da dünyadaki ilk referandum, 1848’de sviçre 
kantonlar�nda yap�l�rken, 1874’te referandumu anayasas�na ekleyen ilk ülke 
de sviçre olmu tur. Avustralya ve rlanda gibi ülkeler de ise referanduma 
gitme konusunda rekor sahibi olmu lard�r. 

 Türk tarihinde ise referandum gelene i, Cumhuriyet döneminde 
ba lam� t�r. Öte yandan dünyan�n kimi ülkelerinde tart� mal� yasa 
de i iklikleri için de referanduma gidilirken Türkiye’de günümüze kadar 
yap�lan referandumlar ise yeni Anayasa kabulü ve Anayasa de i iklikleri ile 
s�n�rl� kalm� , ba ka konularda bir referandum yap�lmam� t�r. Daha aç�k bir 
deyi le 1961 ve 1982 referandumlar� yeni anayasa yap�m�yla ilgilidirler. 
Sonras�nda yap�lan referandumlar ise 1982 Anayasas�n�n yedinci k�sm�nda 
yer alan Anayasan�n de i tirilmesi hükümlerine göre gerçekle tirilmi lerdir. 

imdiye kadar Anayasa de i iklikleri ile ilgili olarak da be  referandum 
yap�lm� t�r. Bunlardan ikisi ANAP, üçü ise AK Parti döneminde 

69 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
70 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 26.07.2017) 
71 http://www.tuik.gov.tr (Eri im Tarihi: 28.07.2017) 
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gerçekle mi tir. Bu arada belirtmek gerekirse, iki partinin de ortak özelli i 
ikisinin de güçlü bir ekilde iktidara gelmesi ve liderlerinin bir süre sonra 
cumhurba kanl� � makam�na seçilmi  olmalar�d�r. Di er yandan, Anayasa 
de i ikli ine ili kin be  referandumun ikisinde-Özal döneminde yap�lan 1987 
ve 1988 referandumlar�- iktidar�n destekledi i görü  halk taraf�ndan kar �l�k 
bulmam� t�r. 

Bildirinin as�l konusu olan Haymana’n�n referandumlardaki tutumuna 
bak�lacak olunursa Haymana’dan, Türkiye’nin geneliyle uyumlu sonuçlar 
ç�kt� � görülmektedir. Bir ba ka deyi le Türkiye genelinde sonuçlar nas�l 
ç�kt�ysa, Haymana’da da ayn� sonuçlar ç�km� t�r. Buradan hareketle, 
Haymana’n�n Türk toplumunun geneliyle ayn� refleksleri gösterdi i 
söylenebilece i gibi, Haymana’n�n Türk toplumunun genelinin o günkü 
iktidara ve muhalefete bak� �n� yans�tt� � da söylenebilir. Bununla beraber 
Haymana’dan, 1987 ve 2017 referandumlar�nda ba l� bulundu u Ankara 
ilinin genelinden farkl� sonuçlar ç�kt� � da ayr� bir gerçektir. Dolay�s�yla 
Haymana’daki referandum sonuçlar�, ilçesi bulundu u Ankara ili genelini 
yans�tmazken, Türkiye’nin genel e ilimlerini yans�tmaktad�r. Buradan 
hareketle, herhangi bir seçim öncesinde Haymana’da yap�lacak bir kamuoyu 
yoklamas�n�n, Türkiye geneli hakk�nda fikir verebilece i de ileri sürülebilir.  

Öte yandan, yine Özal döneminde yap�lan 1987 ve 1988 referandumlar� 
hariç tutuldu unda, Haymana’dan hep dönemin iktidarlar�n�n istedi i yönde 
oy ç�kt� � da görülmektedir. Bununla beraber Haymana, Turgut Özal 
hükümetleri döneminde yap�lan referandumlarda, Özal’�n partisine 
milletvekili genel seçimlerinde yüksek oranda oy vermesine kar �n, Türkiye 
genelinde de oldu u gibi, iktidar�n beklentileri do rultusunda karar vermemi , 
adeta Özal döneminde gerçekle tirilen referandumlarda Ankara’n�n di er 
ilçelerine k�yasla en muhalif ilçe olmu tur. Böylelikle Haymana 
referandumlarda oy verirken siyasi parti tercihlerinin d� �na ç�kabilece ini 
göstermi tir. AK Parti hükümetleri döneminde yap�lan referandumlarda ise 
milletvekili genel seçimleri s�ras�nda bu partiye verdi i yüksek oranda oy ile 
çeli kiye dü meyecek bir ekilde hareket etmi  ve iktidar�n beklentileri 
do rultusunda karar vermi tir. 

Referandum sonuçlar� oran olarak de erlendirildi inde ise evet ya da 
hay�r fark etmeksizin sonuçlar, hem Ankara hem de Türkiye ortalamas�n�n çok 
üstünde ç�km� t�r. Buna dayanarak, Haymana’n�n büyük ço unlukla iktidarla 
uyumlu oldu u ileri sürülebilir. Bununla beraber Haymana’da referandumlara 
kat�l�m oran�, 2007 ve sonras�nda düzenlenen referandumlarla birlikte 
geçmi e göre, hem Türkiye’nin hem ba l� bulundu u Ankara ilinin hem de 
Haymana’n�n daha önceki ortalamalar�n�n alt�na dü mü tür. Bu durum, 
Haymanal�lar�n zaman içinde bu tür oylamalara yönelik ilgisinin azald� � 
eklinde yorumlanabilir. 
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Aral�k 1919 günü büyük bir telâ , sevinç ve heyecanla haz�rland�k; a a � holde toplanarak 
s�raya girdik. Tren istasyonu taraflar�na do ru, Mustafa Kemal Pa a’n�n geçece i yola kadar 
gidip, arka arkaya iki saf halinde kenara dizildik. Ben ön s�raya dü tü üm için ne kadar da 
sevinmi tim. Köylerden ve yak�n ilçelerden gelenler de içinde olmak üzere on binlerce ki iden 
olu mu  mah erî bir kalabal�k vard�. Yaya ve atl� Ankara seymenleri millî k�yafetleriyle dikkati 
çekiyor, bir k�sm� düzeni sa l�yor, yani polis vazifesi görüyordu. Bizim okul saf�n�n sol 
yan�nda, birkaç gün sonra Ankara’dan kaçt�klar�n� ö rendi imiz, iki Frans�z i gal subay�, at 
üzerinde yer alm� t�.” H�fz� Veldet Velidedeo lu, Bir Lise Ö rencisinin Millî Mücadele 
An�lar�, Varl�k Yay�nevi, stanbul, 1971, s.33-34 
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4 “O zaman bu bina, Frans�z karargâh� idi. Frans�z bayra � çekilmi ti. Frans�z yüzba �s� 
Doburazo pencere önündeki bo lukta bize bakarak gülüyordu. Binan�n kar �s�ndaki bahçede 
çad�rlar kurulmu tu. Frans�z askerleri vard�. Onlar da hayretle bize bak�yorlard�.”,  Kansu, 
A.g.e., s.499. 
5 apolyo, Kemâl Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, s. 375-376. 
6 Kansu, a.g.e., s. 506 
7 “Müftü Efendinin getirdi i bu paray� memleketin e raf� aralar�nda toplam� lar; bizim paras�z 
kald� �m�z� anlam� lar, Müftü Efendi ile göndermi ler. Cümlesine te ekkürlerde bulunduk. 
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Müftü Efendiyi Mustafa Kemal Pa a çok severdi.”, Kansu, A.g.e., s.507-508. Na it Hakk� Ulu , 
Hem ehrimiz Atatürk, Türkiye  Bankas� Kültür Yay., 3. Bask�, 1997, s.76. 
8 apolyo, A.g.e., s. 381-382. Mahir z, Y�llar�n zi, 5. Bask�, stanbul, 2013, s.86. H�fz� Veldet 
Velidedeo lu bu ziyaretten öyle bahsetmektedir: “Geldi. Yan�nda bulunanlardan sadece, 
okulumuza önce de gelmi  oldu u için, Ankara Defterdar� ve Vali Vekili, sakall� ve gözlüklü 
Yahya Galip Beyi tan�yordum. Yaln�z lise s�n�flar�n�n ö rencilerini alt holde toplam� lard�. 
Mustafa Kemal Pa a gelince biz disiplini bozarak onun etraf�nda yar� halka oluverdik. K�sa bir 
konu ma ile bizlere “Mücadelei milliyenin gayesini” ve “Türk milleti necibesinin yekpâre bir 
vücut halinde feveran etti ini” anlatarak bizlerin de art�k “menafii milliyeyi müdrik birer 
münevver” say�laca �m�z�  ve her zaman bu s�fatla hareket etmemiz gerekti ini söyledi.”, 
Velidedeo lu, A.g.e., s.37. 
9 Kansu, A.g.e., s. 503-503.  Mustafa Kemal Pa a’n�n, “Heyet-i acizanemizi Ankara’ya 
muvasalat�m�z günü umum ahalinin erkek, kad�n, çocuk tekmil halk�n samimi ve 
vatanperverane tezahürat-� fevkaladesiyle taltif buyurdunuz. Bugün müctemien eref-i 
ziyaretinizle de bahtiyar k�ld�n�z…” sözleriyle ba layan konu mas�n�n tam metni için bkz., 
Nutuk, Ankara, 1927, s.220-227. “ stiklâl Sava �nda ba ar� kazanman�n en öndeki ko ulunun, 
bu sava � halka mal etmek oldu unu bilen Mustafa Kemal Pa a’n�n, Ankara’ya geli inden bir 
hafta kadar sonra kendisini ziyarete giden Ankaral�larla bir konu ma yapt� �n�, babas� bu 
ziyarete kat�lan, bir okul arkada �m�zdan ö renmi tik.”, Velidedeo lu, A.g.e., s.35. 
10 apolyo, A.g.e., s.382.  



154 

 “Ko u tam vaktinde yar�mda ba lad� ve o zamana 
kadar henüz arkas� al�nmayan bir kalabal�k ehirden, bu geni  
meydana do ru ak�yordu. Bilhassa ko u mahallinde intizam 
pekiyi temin edilmi ti… Ko uya ricalimizden, çocuklar�m�za 
kadar büyük bir kalabal�k i tirak etmi ti. … smail Zühtü Bey’in 
idare etti i güzel tak�m mutena havalar çal�yordu. Bilhassa pek 

11 Ulug, A.g.e.,s.71,114. apolyo, A.g.e., s.390. 
12 “At Ko usu”, Hakimiyet-i Milliye (HM), 5 Te rinievvel 1920. 
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çok foto rafç� ve foto raf merakl�lar� bu e lenceli günün 
hat�ralar�n� tespit ile me gul bulunuyordu. Han�mlara tahsis 
edilen yerde de büyük bir kalabal�k görülüyor ve ko unun bütün 
safahat�n� büyük bir tehalükle kar �lad�klar� anla �l�yordu.” 

13 “Dünkü At Ko ular�”, HM, 13 Te rinisani 1921. 
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14 “Dünkü At Ko usu” HM, 24 Nisan 1922. 
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15 “Ankara’n�n E lenceli ve Mesut Bir Günü”, HM, 31 May�s 1921. 
16 apolyo, A.g.e., s.424-425. 
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17 “Dünkü Tatl� Gün”, HM, 24 Nisan 1922. 
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18 “Salih Bozok’un Hat�ralar�”, Haftal�k Mecmua, 31 A ustos 1341, 925 Pazartesi, No:7, s.4-
5. 
19 Tarih IV Türkiye Cumhuriyeti, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Yay., Devlet Matbaas�, 
stanbul, 1931. 

20 Afet nan, Türkiye Cumhuriyeti, s.230. Foto raflar�n Türk nk�lâp Tarihi Ar ivinden 
al�nd� � belirtilmektedir.  
21 Foto raflarla Atatürk, (Yay�na haz�rlayan: Dr. Ö r. Bnb. Hüsnü Özlü- Hv. Ö r. Yzb. Deniz 
Kurt), Gnkur. Bas�mevi, Ankara 2011, s.52-53. 
22 “Cumhuriyet Y�k�lmaz”, Hürriyet, 29 Ekim 2011. “ Mustafa Kemal ve yaveri Muzaffer 
K�l�ç, 6 Nisan 1921’de Gölba �’nda cepheye erzak ta �yan köylülerle sohbet ediyor. Amaçlar� 
ayn�: Büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni in a etmek”. 
23 Mehmet Önder, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Ankara, 1998. “Atatürk, 27 Ekim 1919’da Tokat 
köylüleri aras�nda”, s. 443. 
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24 Selahaddin Duman, “Bir Foto raf�n Gerçek Hikâyesi”, Sabah, 27 Ekim 1998. “Bizim 
Köyün lk Tarihi ahsiyeti”, Sabah, 28 Ekim 1998. 
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“ Beni Ankara’n�n hamiyetli hem ehrileri aras�na 
girme e davet suretiyle tecelli eden yeni iltifat�n�za 
samimî ruhumdan arz-� ükran eylerim. Sevgili 
milletimizin bütün bir cihân-� husûmete kar � 
muzafferiyetle tetvîc eyledi i istiklâl mücâhedesi tarihinde 
Ankara nâm� en aziz bir mevki muhafaza edecektir. Bu 
mücadeleye ilk ba lad� �m�z s�ralarda bizi ihâta eden 
mü külât�n derecesi cümlemizin malûmudur. Baz�lar�nca 
iktihâm� hemen gayrimümkün zannedilen bu mü külât 
kar �s�nda sizler bir dakika tereddüt etmediniz ve üç sene 
mukaddem Sivas’tan Ankara’ya ayak bast� �m zaman bir 
misalini geçen gün dahi göstermi  oldu unuz samimî ve 
kalbî tezâhürat ile beni kollar�n�z aras�na ald�n�z. O 
zaman gösterdi iniz bu vatanî cesaret sayesinde ecnebi 
müdahalesiyle stanbul’da kapatt�r�lm�  olan Meclis-i 
Mebusân’� daha vâsi bir salahiyet ve ân-� millîye lay�k bir 
istiklâl ile Ankara’da açmak müyesser olmu tur. 

stanbul’da ecnebi süngülerine istinat edenlerin 
da �tt�klar� Meclis-i Mebusân’da cesur Erzurum 
hem ehrilerimin mebusu s�fat-� fâhiresini haiz idim. Büyük 
Millet Meclisi için yeniden yap�lan intihâpta beni 
Ankara’dan aza intihâp etmek suretiyle bu s�fat-� fâhireye 
ayr� bir salahiyet-i kanuniye ilâve buyurdunuz. Büyük 
Millet Meclisi sizin muhit-i himayenizde biperva istiklâl 

25 “ ehrimizde Zafer Abideleri, stikbal Haz�rl�klar�”, HM, 1 Ekim, 1922. 
26 Ulu , A.g.e., s.171. 
27 “Ankara’n�n En Mübeccel Hem ehrisi”, HM, 3 Ekim 1922. Ulu , A.g.e., s.170. 
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mücâhedesine devam edebilmi tir. Binâenaleyh Ankara 
hem ehrilerimin bu istihlâs-� vatan mücâhedesinde ayr� 
bir hisse-i erefi vard�r. Bu vesile ile hem ehrilerimi bir 
karda  samimiyetiyle tebrik eder ve bana kar � 
gösterdi iniz kalbî muhabbete mukabeleten cümlenizi 
deragû  eylerim.”28 

Heyeti 
Temsiliye Ba kan� Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kan� Ba komutan Gazi 
Mustafa Kemal Pa a

Gazi Günü

28 “Mustafa Kemal Pa a Hazretleri ve Ankara”, HM, 6 Ekim 1922. 1967 Ankara l Y�ll� �, s. 
164-165. Ulu , A.g.e.,s.170-171. 
29 “Gazi Pa a Ankara Nüfusuna Mukayyed”, HM, 14 Aral�k 1922. 
30 Atatürk 19 Y�l Önce Bugün Ankara’ya Gelmi lerdi, Ankara, Ulus Bas�mevi, s.25. 
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31 Afet nan, (Yeni bask�ya haz�rlayan: Ar� nan), Atatürk Hakk�nda Hat�ralar ve Belgeler, 
15. Bas�m: Ocak 2017, stanbul. Türkiye  Bankas� Kültür Yay�nlar�,  s.26 



165 



166 



167 



168 

 Selahattin Duman, “Bizim Köyün lk ahsiyeti”, Sabah, 28 Ekim 1998. 
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1  ,       .    
   (1830-1880) [Örnek Krall�k ve Megali dea. Yunanistan’daki 

Ulusal Sorunun Boyutlar� (1830-1880),  ,  1988, s. 21. 
2 Yunanistan’da 1923 y�l�na kadar Jülyen takvimi geçerli oldu undan tarihi olaylar Gregoryan 
takvimine göre 13 gün geriden gelmektedir. Bu nedenle dünya tarihini ilgilendiren olaylarda 
metnin asl�na sad�k kalma gayretiyle iki tarih bir arada verilmi tir. 
3     . , - ,  
, [Yunanistan Ulusal statistik Birimi. Envanter-Nüfus, Cilt I],  2009, s. 14.   
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“milletçe tuhafl�klar�m�z�n, hayalperestliklerimizin ve hatta 
küstahl� a varan taleplerimizin hepsi ‘les enfants gates de l’histoire’  
oldu umuzla alakal�d�r”6

d�  Yunanlar�n

4 , : 7495,  4,     1828-1829, 1973, s. 10.  
5 Michael LLewellyn Smith, Yunan Dü ü, Çeviren: Halim nal, Ayraç yay., Ankara 2002, s. 
18.  
 Tarih kap�s�n�n çocuklar�. 

6  , «      » [Ça da  
Yunan Lehçesinin Dilbilim Ara t�rmalar�], , 15.11.1856,  ,  160, s. 374. 
7 D�  Yunanlar olarak adland�r�lan grup iki kategoriden olu maktayd�. lk kategoridekiler 
kurtar�lmay� bekleyen karde ler olarak soyda lardan olu uyordu. kinci grupta Yunan 
diasporas� vard� ve bunlar da kendi aralar�nda üç alt gruba indirgenmi ti: hay�r sahipleri, 
yabanc�lar ve kar güdenler. Yunan diasporas� Helenizm’in en fakir ve cahil kesimini olu turan 
Yunan krall� �nda ya ayan Yunanlara göre daha zengin ve e itimliydi. Bu nedenle diaspora 
Yunanlar� ne ya ad� � yerleri ne de kendilerini özgürle tirme hevesinde olmad�. Bu konuda 
kapsaml� bir analiz için bkz: , «    », [ ç ve D�  Yunanlar], a.g.e., 
s. 65-85.   
8 . . , «    »,  , [«Büyük Dü », 
Yunan Romantizmi], ,  1994, s. 405.    
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�dee f�xe

 

9 , a.g.e., s. 268-269. 
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10  . ,    1204-1985 [Ça da  Yunan Tarihi, 
1204-1985],  ,  1987, s. 350. 
11             
(19  1912-30  1913) [May�s 1912-Eylül 1913 Meclis Tutanaklar�],  

  ,   1913, s. 100.   
12 Venizelos’un s�n�r geni lemesindeki bir ba ka endi esi Yunanistan’daki az�nl�klar 
konusuydu. Epir ve Makedonya’n�n ele geçirilmesi ile birlikte çok büyük oranda Arnavut, Slav, 
Makedon ve Müslüman az�nl�k, Yunan nüfusuna dâhil olmu tu. ayet Yunanistan topraklar�n� 
k�y� boyunca daha fazla geni letirse az�nl�klar sorunu iyice a �rla acakt�. Zira ne Trakya’da ne 
de Anadolu’da Yunanlar ezici ço unlukta de illerdi. LLewellyn Smith, a.g.e., s. 39. 
13 M�chael Howard, Yüzüncü Y�ldönümünde Birinci Dünya Sava �, Çeviren: Sinem Gül, 
Dost yay., Ankara 2014, s. 17.    
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14 LLewellyn Smith, a.g.e., s. 60-61. 
15 Britain Foreign Office, General Series 800/63, 25.01.1915, s. 69. 
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16 LLewellyn Smith, a.g.e., s. 81-83. 
17 Konuyla ilgili kapsaml� bir çal� ma için bkz:  . , 1915.   

, [1915. Ulusal Bölünme],  ,  2015.  
18 Christopher Seton-Watson, Italy from Liberalism to Fascism, 1870-1925, Methuen, 
London 1967, s. 464. 
19 Fahir Armao lu, 20. Yüzy�l Siyasi Tarihi, 1914-1995, Tima  yay., stanbul 2014, s. 128.  
20 Almanya ile Versailles, Avusturya ile Saint Germain, Bulgaristan ile Neuilly, Macaristan ile 
Trianon. Durmu  Yalç�n, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Ara t�rma Merkezi, Ankara 
2000, s. 109-111.  
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21   , «         
 1919» [Eleftherios Venizelos ve 1919 Bar�  Görü melerinde Ulusal Taleplerimiz], 
    o ,    ,  1988, 

s. 247-248. 
22 Arnold Joseph Toynbee, Türkiye’de ve Yunanistan’da Bat� Meselesi, Çeviren: Kadri 
Mustafa Ora l�, Yeditepe yay., stanbul 2007, s. 80. 
23 Harold Nicolson, Curzon. The Last Phase 1919-1925, Constable and Company, London 
1934, s. 95. 
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24 LLewellyn Smith, a.g.e., s. 105-106. 
25 Curzon, a.g.e., s. 97. 
26 Harold Nicolson, Peacemaking 1919, Book II, “As It Seemed Then”, Faber and Faber, 
(yay�n y�l� ve yeri belirtilmemi ), s. 231-233. 
27 LLewellyn Smith, a.g.e., s. 120. 
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“Venizelos’un güvendi i tek adam benim”

“umar�m bu kötü karar içimizdeki insanlar�n 
katliamlar�na sebep olmaz” 

28 Major General Sir Charles E. Callwell, Field-Marshal Sir Henry Wilson Bart., G. C. B., D.S. 
O. – His Life and Diaries, Volume II, Cassell and Company, London 1927, s. 206. 
29 Callwell, a.g.e., s. 193. 
30 Nicolson, Curzon. The Last Phase 1919-1925, s. 103.  
31 A.g.e., s. 105.  
32 Winston S. Churchill, The World Crisis. The Aftermath, Thornton Butterworth, London 
1929, s. 369. 
33 LLewellyn Smith, a.g.e., s. 124. 
34 Callwell, a.g.e., s. 294. 
35 .g.e., s. 208. 
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“inanmas� zor ama gerçek. Ya an�lanlar tatl� bir rüya m� yoksa 
gerçe in bizzat kendisi mi? zmir’in rengârenk, güzel k�y�s�nda Fustanella 
giymi , süngülü Evzon askerleri, yani bizimkiler… gurur duyduk. Gâvur 
zmir! Art�k dalgalar bile korkusuzca buras� yonya topra �d�r, buras� 

Yunanistan’d�r diye hayk�r�yor”
“Ecdad�m�z�n babas� Venizelos”

36  , «       , 1916-1917» [ Yabanc�lar�n 
gözünden Venizelos],     , ,    

,  1988, s. 239. 
37 , «  .   .    » [Tarihi 
Gün. zmir i gal edildi. Konferans karar�], 02.05.1919, : 194-5953, s. 1. 
   , «  .   .     » [Tarihi 
Gün. zmir Yunan topra �. Ordumuz ayak bast�], 03.05.1919, : 195-5954, s. 1. 
38 , «     » [Yunan Efsanesinin Gerçekle mesi], 
12.05.1919, : 9008, s. 1.   
39 A.g. 
40  . ,  :   [Göç eden 
Yunanlar: Otobiyografik Kronik], ,  1953, s. 155. 
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41 A.A. Pallis, Greece Anatolian Venture and After. A Survey of the Diplomatic and Political 
Aspects of the Greek Expedition to Asia Minor (1915-1922), Methuen, London 1937, s. 22. 
42 Toynbee, a.g.e., s. 258.  
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43 Pallis, a.g.e., s. 22-25. 
44 Engin Berber, Sanc�l� Y�llar: zmir 1918-1922. Mütareke ve Yunan gali Döneminde 
zmir Sanca �, Ayraç yay., Ankara 1997, s. 264. 

45 Kurul’da ABD ad�na Amiral Bristol, Fransa ad�na General Bunoust, ngiltere ad�na General 
Hare, talya ad�na General Dallolio ve Yunanistan ad�na Albay Mazarakis bulunuyordu. 
A ustos ay�nda çal� maya ba layan kurul ekim ay�nda raporunu verdi. Rapor Yunanlar�n zmir 
ç�karmas� s�ras�nda ç�kan olaylardan, Yunan kuvvetlerinin ilerlemesi esnas�nda iç bölgelerde 
meydana gelen düzensizlikten ve kan dökülmesinden Yunanlar� sorumlu tutuyordu ve rapor 
özünde Yunanlara çok kar �yd�. LLewellyn Smith, a.g.e., s. 166.                       
46 Callwell, a.g.e., s. 206. 
47 LLewellyn Smith, a.g.e., s. 165. 
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48 A.g.e., s. 177. 
49 Foch’un 30 Mart tarihli raporuna göre Türkiye’nin kabul etmeyece i bir bar�  antla mas� 
ancak yirmi yedi tümen askerin gerekli deste iyle yürürlü e konulabilirdi. Ancak böylesi bir 
kuvvetin olu turulabilmesi hayal gücünün çok ötesinde bir durumdu. LLewellyn Smith, a.g.e., 
s. 177.  
50 Callwell, a.g.e., s. 230. 
51 LLewellyn Smith, a.g.e., s. 181. 
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52  ,    ,  ,   1901-
1959 [Yunan Bas�n tarihi. Cilt II, 1901-1959 Atina Gazeteleri], ( . ),  1959, s. 141. 
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“ulusal, siyasi ve 
toplumsal gazete”53

“demokratik ilkeler 
gazetesi”54

53 , 15.04.1910, : 107, s. 1. 
54 , 23.07.1917, : 1, s. 1. 
55 ,  : 7  , «60  » [60 Y�ll�k Destan], 
23.02.2003, : 8507, s. 15. 
56 ,  : 7  , «     - 

   »[ çi s�n�f�n�n bayra �-Halk�n özgürlük sanca �], 
10.02.2008, : 9999, s. 11-14. 
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“demokratik ilkeler gazetesi” 
“sosyalist gazete”57

Burjuvan�n kutlad� � bar�  ve halk�n 
arzulad� � bar� ” “ya as�n Do u (Anadolu) 
halklar�n�n özgürlü ü, ya as�n dünyadaki tüm özgürlükler!”

“sömürüye hay�r, Venizelos’a hay�r!, Çiftlik 

57 , 15.09.1919, : 771, s. 1. 
58 3 Aral�k 1924’de yap�lan partinin 3. ola anüstü kongresinde Sosyalist çi Partisi (SEKE) ad� 
Komünist çi Partisi (KKE) olarak de i tirildi. ,  : 7  , 
«     » [SEKE’den KKE’ye], 21.11.2004, : 9034, s. 11.  
59 , a.g.e., s. 143-145. 
60 ,  : 7  , «   »[Küçük Asya 
Felaketi], 19.08.2012, : 11337, s. 2. 
61 Foti Benlisoy, Kahramanlar, Kurbanlar, Direni çiler. Trakya ve Anadolu’daki Yunan 
Ordusunda Propaganda, Grev ve syan 1919-1922, stos yay., stanbul 2014, s. 30. 
62  .   1918-1924,   [KKE. 1918-1924 Resmi 
Metinler],  ,  1974, s. 104-110.  
63 , 13.09.1920, : 1110, s. 1. 
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a alar�na, krallara hay�r!, Sava a hay�r, seferberli e hay�r!”64

“Sevgili Ba kan�m, taraf�ma yazd� �n�z mektupla 
verdi iniz destek için size ne kadar te ekkür etsem az. Sarf etti iniz ifadelerde 
ngilizlerin yan�mda oldu unu bilmek memnun edici. Yunanistan’daki 

seçimlerin sonucu beklenmedik oldu. Demokrasi hususunda herhangi bir 
umutsuzlu a gerek yok. Sava tan yorgun dü en Yunan halk�n� k�namamal�y�z 
çünkü her eyden önce, ate kesin ard�ndan 2 y�l daha seferberli i devam 
ettirme zorunlulu undayd�m ve terhis aç�s�ndan kesin bir netlik de yoktu.”

“ imdi ben tek kald�m”66

“ya as�n 
Konstantin!”

Fliaria (Gevezelik)
“Bu gece, Asya Tiyatrosunda: 20 y�ld�r Asker.”68

64 , 27.09.1920, : 1133, s. 2.  
65 David Lloyd George, The Truth About Peace Treaties, Volume II, Victor Gollancz Ltd, 
London 1938, s. 1345-1346. 
66 Churchill, a.g.e., s. 387. 
67 , a.g.e., s. 177. 
68 Benlisoy, a.g.e., s. 10. 
69 LLewellyn Smith, a.g.e., s. 222, 224. 
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“Cephedeki asker yolda lar, bugün sizi ölmeniz 
için cepheye gönderenler, zenginle mek için bar� ta al�n terinizi, sava ta 
kan�n�z� sömürenlerdir. Sizler cephelerde ölüm kal�m sava � verirken onlar, 
iktidarla el ele verip sava  süresince halktan çald�klar�yla zenginliklerine 
zenginlik kat�yorlar. Çocuklar�n�z açl�ktan, evleriniz mutsuzluktan k�r�l�yor. 
ktidar� ellerinde tutanlar, sizleri cepheden cepheye sürükleyerek aral�ks�z 

sekiz y�ld�r sizleri sava t�r�yor, size eziyet ediyor.”73 

“Hükümet, Antant güçlerine verdi i söz üzerine, 
sava  program�n� yerine getirmek için tüm firarileri ve yoklama kaçaklar�n� 
orduya göreve ça �r�yor. Hele unlara bir bak�n! Yunanistan yine bir 
seferberlik ilan edip sava � sürdürüyor. Yunanistan, biçare ulus… Sekiz y�ldan 
bu yana sürekli bir sava �n içinde. Yunanlar� mutsuzlu a bo an sava �n 
yükünü bu millet sekiz y�ld�r üzerinde ta �yor. Yabanc� ç�karlara hizmet eden 
iktidar�n oyu yere bats�n.  kadar insan�n hayat�na, ekonominin felaketine 
mal olan ey nedir? Tüm bu felaketi hiç mi görmüyorlar?”74

70 Benlisoy, a.g.e., s. 28. 
71 , «       1919» [1919 Ukrayna’da Yunan 
Askeri harekat�],16.03.2014, : 11796, s. 17. 
72  Rusya’da Bol evik hareketinin ve yabanc� ülkelerdeki Bol evik propagandan�n yava  ama 
emin ad�mlarla ilerledi ine ve dünyan�n büyük bir bölümünde etkin hale geldi ine dair uyar� 
nitelikli gizli belge için bkz:  Cabinet Office 24/114/101, 12.11.1920, s. 529-530. 
73  .   1918-1924 [KKE. Resmi Metinler 1918-1924],  

, s. 151-152. 
74 , «    » [Seferberlikte Yunanistan], 07.01.1921, : 
1235, s. 1. 
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“Bu trajikomik durum ne zamana dek 
sürecek? Ne zamana kadar enayiler birbirini bo azlayacak?”75

“Antant’a ra men hükümet halk�n s�rt�na binen 
yükü sona erdirmelidir. Halk bu sömürüye daha fazla dayanam�yor”76

“Bay Rallis hiçbir ey sizi yolunuzdan 
al�koymas�n! Yunan ulusunun anl� tarihi bunu gerektirir. Acaba Ba dat’ta 
da kurtar�lmas� ulusal görevimiz olan sar�kl� bir Yunan ikamet etmekte 
midir?»

“Ba dat 
da Yunan Krall�k topra �na dahildir çünkü orada eski ça lardan kalm�  
kurtar�lmay� bekleyen bir Yunan ailesi oturur.”79

75 , «    », [Görü ümüzden] 12.01.1921, : 1240, s. 1. 
76 , «     » [Halk�n dayanacak gücü kalmad�], 12.01.1921, 

: 1241, s. 1. 
77 , «  »[Kurtar�c�lar], 17.01.1921, : 1248, s. 1. 
78 , «    » [Ba dat’tan], 01.01.1921, : 1230, s. 1. 
79 , « ,   » [Vatanperverlik, Küf ve Tavuklar], 
15.01.1921, : 1243, s. 2. 
80 , «  » [Son Tokat], 25.01.1921, : 1253, s. 1. 
81 , «  », [Sadece orada], 16.01.1921, : 1244, s. 1. 
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“bize hakikati söyleyin” 
“Hükümet ordumuzun 

parlak zaferini ilan ediyor. Öte yandan Avrupa bas�n� Yunan ordusunun 
yenilgisini yaz�yor. Hükümet, b�rak�n bu haberleri yalanlamay�, Yunan 
ordusunu zafer kazanmamas�na ra men zafer kazanm�  gibi gösteriyor. Buna 
art�k bir dur denmelidir. D�  politikas�nda ulusal propaganda yapmay� art�k 
sona erdirmelidir. Yurt d� �ndan gelen gazeteler sadece s�radan haberleri 
getirmiyor ayn� zamanda ayr�nt�l� ve kesin say�larla askeri raporlar da 
sunuyor. Kemal’in ordusu taraf�ndan esir edilen binlerce Yunan askerinden, 
çok say�daki Yunan askerinin öldü ünden, Yunan ordusunun geri 
çekilmesinden bahsediyorlar. Yunan halk� sava �n gidi at� hakk�nda 
bilgilendirilmelidir. Gerçek nedir? Do ru rakamlarla can kayb�m�z ne 
kadard�r? ayet Yunan hükümeti bu görevi yerine getirmezse biz gazete 
olarak yabanc� bas�n�n Anadolu cephesiyle ilgili neler yazd� �n� Yunan 
halk�na aktaraca �z. Bizler, böylesine büyük bir aldatmacan�n yükünü Yunan 
halk�n�n s�rt�na yüklemenize izin vermeyece iz. Bu durum haddi a an bir 
aldatmacad�r.”84 “hükümet gerçe i sakl�yor. Bursa ve 
Afyonkarahisar cephesinde Yunan ordusunun geri çekildi ini sansürlüyor”

“Say�n yetkili, son birkaç ayd�r Rizospastis’te ç�kan mevcut 

82 , «   », [Bitmeyen Ölümler], 08.11.1921, : 1588-99, 
s. 1. 
83 , «    ;» [ nkar etmek için ne söylenir?], 21.01.1921, 

: 1240, s. 1. 
84 , «    » [Bize gerçe i söyleyin], 19.01.1921, : 1247 
, s. 1. 
85 , «   » [Siyasi durum], 01.04.1921, : 1819, s. 2. 
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politik durumla ilgili makaleler sadece komünistler aras�nda de il ayn� 
zamanda fanatik milliyetçiler aras�nda da co ku yaratmaktad�r. Burjuva 
bas�n�n�n zehir ve sahtekarl�k dolu haberleriyle kafas� y�kanm�  okuyucu 
Rizospastis’te yaz�lanlar�n hiçbirine inanmak istemeyecektir. Rizospastis’ten 
gerçekleri okumak orduda say�lar� az olmayan komünistler için adeta birer 
soluk almad�r.”

Anne: Onlar senin karde lerin. Sak�n onlar� vurma! 

86 , «  » [Okuyucu Mektuplar�], 18.06.1921, : 
1396, s. 1. 
87 Benlisoy, a.g.e., s. 37. 
88 Benlisoy, a.g.e., s. 32. 
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“ zmir’deki askeri otoritelerin e i benzeri görülmemi  müdahalesi dü ünce 
özgürlü ünden ne anlad�klar�n� aç�kça ortaya koymaktad�r. Askerler, art�k 
hükümet ne isterse onu okuyacaklar. Cephede Rizospastis gazetesinin tüm 
say�lar�na ambargo uygulanmaktad�r. Oysa birkaç gün öncesine kadar 
cepheye gazete sat� �n� yapan bayiler faaliyetlerini devam ettirebiliyordu. 

imdi ise hükümet kar �t� gazetelerin cephede da �t�m� Atina’daki sansür ve 
zmir’deki kriz ortam� gerekçe gösterilerek askeri otoriteler taraf�ndan 

yasakland�. Bundan sonra gazeteler askeri birimlerce da �t�laca �ndan 
Rizospastis’in cepheye giri i art�k mümkün olmayacakt�r. Oysa cephedeki 
askerler Rizospastis gazetesini di er tüm gazetelerden daha fazla 
okumaktad�r. ki gün önce bize gelen telgrafta art�k cepheye Rizospastis 
gazetesinin gönderilmemesi istenmi tir.”90

“Yorum yok”

89 A.g.e., s. 33, 38. 
90 , «       » [Orduda dü ünce özgürlü ü], 
20.01.1922, : 1658-170, s. 1. 
91 , « !» [Bar� !], 15.08.1922, : 1851-372, s. 1. 
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“Rizospastis’in dünkü 
say�s� neredeyse bembeyaz bir sayfa olarak ç�kt�. Haince görülen makalemiz 
ülkenin güvenli inin korunmas� sebebiyle sansüre u rad�. ayet bizler içinde 
bulundu umuz durumla ilgili dü üncelerimizi oldu u gibi yazmasayd�k, bu 
sansür ah kim bilir ne yapard�?”  

“Soytar�l� �n�z bats�n! Suçlular, art�k gerçe i itiraf edin!”98

92 , «  » [Yorum yok],19.08.1922, : 1854-375, s. 1. 
93 , «   !» [Bizi y�ld�ramazs�n�z], 05.07.1922, : 1820-333, s. 
1. 
94 , «    » [Sava �n suçu], 24.06.1922, : 1809-322, 
s. 1. 
95 , «     !» [Halk gerçe i bilmeli!], 20.08.1922, : 
1855-376, s. 1. 
96 , «       » [Bir halk sabr�n� yitirdi inde], 
25.06.1922, : 1810-323, s. 1. 
97 , «         » [Kör siyasetiniz 
yalanlar�n�za son versin], 12.08.1922, : 1848-369, s. 1. 
98 , «     !    » 
[Soytar�l� �n�z bats�n! Suçlular art�k gerçe i itiraf edin], 08.07.1922, : 1821-334, s. 1. 
99 Benlisoy, a.g.e., s. 33, 46-47.  
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“Güç bela ba a gelmeyi ba ard�n ve zamanla paralar� sa a 
sola saç�p s�k�nt�lar getirdin. Halk�n� satarken yabanc�lara gebe kald�n. 
Kan�m�z� emdin ve bizi bo az�m�za kadar borçland�rd�n. Sen de Venizelos gibi 
ba ka bir dilenci oldun. Ama gün gelecek halk son noktay� koyacak.”102

Sinadelfos (Tertip) 
“ nsan bile diyemeyece im bu 

müsveddeler için söylenebilecek tek bir kelime dahi bulam�yorum. Dün 
Sinadelfos gazetesinde, dinlenmeye çekilen tümenimizde bir askerin etraf�na 
toplad� � kalabal� a Türklerin nazik çabas�(!) ile cepheye ula an Rizospastis 

100 Halide Edip Ad�var’�n Türk’ün Ate le mtihan� adl� kitab�nda da Rizospastis gazetesinden 
bahsedilir: “Bizim Yunanca mütercimimiz bir Türk’tü. Her gün Yunanlar�n ‘Risos Pasttis’ adl� 
günlük gazetelerinden tercümeler yapard�. Herhalde Atina’da bu Anadolu sava �n�n insan 
hayat�na kar � bir k�tal oldu unu anlayanlar vard�.” Halide Edip Ad�var, Türk’ün Ate le 
mtihan�, Özgür yay., stanbul, 2005,  s. 227. 

101 Benlisoy, a.g.e., s. 42. 
102 , «  » [Gounaris’e], 06.02.1922, : 1675-187, s. 1. 
103 , «    ,    » [Yeni vergilere 
hay�r. Bar� a ve terhise evet], 14.03.1922, : 1709-221, s. 1. 
     , «    ,  ,     

 » [Yeni vergilere hay�r. Bar� a, terhise ve askeri malzemenin 
azalt�lmas�na evet], 16.03.1922, : 1711-223, s. 1. 
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gazetesini da �tt� �n� okudum. Bizler Kemalistlerin ne demek oldu unu çok iyi 
biliyor, görüyoruz. Ö renmek için ne tavsiyeye ne kan�ta ihtiyac�m�z yok. 

ayet onlar (Rizospastis okuyanlar) Kemal’i bu kadar çok seviyorsa, gitsinler 
onunla birlik olsunlar.”

“halk�n öfkesi hükümete kar � giderek 
artmaktad�r. Halk siyasileri asla affetmeyecek. Bu öfkesini de sadece 
seçimlerde ortaya koymayacak ayn� zamanda tüm ya at�lanlar�n öcünü de 
alacak.”

1921 Raporu. Halk Anayasal Özgürlüklere getirilen yeni düzenlemeye ve 
Bar� ’a tehdit olu turdu. 

104 , «    .   ;» [Cepheden bir ses. Kime 
söylüyorsun?], 13.05.1922, : 11, s. 2.  
105 , «    » [Halk intikam�n� alacak], 21.03.1922, : 1717-
229, s. 1. 
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Dünya Krizi

106 Llewellyn Smith, a.g.e., s. 205. 
107 Llewellyn Smith, a.g.e., s. 219. 
108 Churchill, a.g.e., s. 387-388.  
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“Küçük Asya111 seferi sadece yeni 
Türkiye’ye kar � sava mak de ildi. Yunan ulusunun ya amsal ç�karlar�na 
kar � da bir dönü tü. Bu yüzden bizler sadece Küçük Asya yenilgisine 
üzülmedik ayn� zamanda ONU ARZULADIK.”  Emperyalist güçlerin ve yerli 
halk�n ç�karlar� için haks�z yere canlar�ndan olan karde lerimize üzüldük ve 
üzülmeye de devam ediyoruz…”

109 A.g.e., s. 388.  
110 Toynbee, a.g.e., s. 299-300.  
111 Anadolu. 
 Büyük punto vurgusu, bu bildirinin yazar�na ait de ildir. Gazetenin kendi yorumudur.   

112 , «  » [Bir çekinge], 12.07.1935, : 409-7852, s. 1. 
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1 stanbul Anla mas�: 1915 y�l�n�n ubat ve Mart aylar�nda ngiltere, Fransa ile Rusya aras�nda 
yap�lan Bo azlar dahil stanbul ve çevresinin Rusya’ya verilmesini öngören gizli anla mad�r. 
Londra Anla mas�: 26 Nisan 1915 tarihinde tilaf Devletleri ile talya aras�nda Mente e Adalar� 
(Oniki ada)’n�n ve Anadolu payla �ld� � takdirde Antalya ve çevresinin de talya’ya b�rak�ld� � 
gizli antla mad�r. Saint Jean Maurienne Anla mas�: 18 A ustos 1915 tarihinde tilaf Devletleri 
ile talya aras�nda yap�lan gizli antla ma ile talya’ya verilecek pay ve nüfuz alan� 
geni letilmi tir. Sykes-Picot Anla mas�: 9-16 May�s 1916 tarihinde yap�lan antla ma ile 
Suriye’nin Fransa’ya, a a � Mezopotamya’n�n ngiltere’ye verilmesi kabul edilmi tir. Ayr�ca 
1915-1916 y�llar�nda ngiltere’nin M�s�r Yüksek Komiseri M. C. Mahan ile Arap liderleri 
aras�nda gerçekle en görü meler sonucu Araplar�n ba �ms�zl� � kabul edilmi tir. Balfour 
Bildirisi: 2 Kas�m 1917 tarihinde Yahudilere bir yurt verilmesinin vaat edildi i bildiridir (Fahir 
H. Armao lu, Siyasi Tarih 1789-1960, AÜ SBF Yay., Ankara, 1975, s. 438-439, 451-452). 
2 Alptekin Müderriso lu, Kurtulu  Sava �’n�n Mali Kaynaklar�, Ankara, 1981, s. 18-19. 
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3 Mustafa Kemal Atatürk’ün 9. Ordu Müfetti li ine tayini ile ilgili ayr�nt�l� bilgi için bkz: Salim 
Koca-E. Semih Yalç�n, “Mustafa Kemal Pa a’n�n Dokuzuncu Ordu Müfetti li ine Tayininde 
Osmanl� Genel Kurmay�n�n Rolü1”, Atatürk Ara t�rma Merkezi Dergisi, Cilt: X, Say�: 29 
(Temmuz 1994), s. 401-416. 
4 Toktam�  Ate , “Milli Mücadele’de Ordu, Sava lar ve Cepheler”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 
Türkiye Ansiklopedisi, C. 5, stanbul, leti im Yay., 1985, s. 1172. 
5 Ayr�ca Sevr’in tam metni için bkz: Ömer Budak, Sevr Payla �m�, Ankara, Bilge Yay., 2002, 
s. 59-284. 
6 Ayr�nt�l� bilgi için bkz. Lenard Smith, The Aboriginal Population of Australia, Australian 
National University Press, 1980, Canberra. 
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7 Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu anlam�na gelen ANZAC (Avustralia and New Zeland 
Army Corps) kelimelerinin ba  harflerinden meydana gelmi  bir k�saltmad�r.  
8 Bkz, Edward Bean, The Story of Anzac: the first phase, First World War Official Histories, 
London, 1941. 
9 Ali Sar�koyuncu-Esra Sar�koyuncu De erli, “Avustralya Bas�n�nda Çanakkale Muharebeleri”, 
Atatürk Ara t�rma Merkezi Dergisi Çanakkale Özel Say�s�, S. 73, (Mart 2010) Ankara,  ss., 
39-62. 
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10 Argus, 13 Temmuz 1921, s.1. 
11 Argus, 27 Temmuz 1921, s. 1; Barrier Miner, 28 Temmuz 1921, s.5. 
12 Barier Miner, 8 A ustos 1921, s. 1. 
13 Avrupa Devletleri Türklerin Anadolu’ya ayak bas� lar�ndan itibaren, Türkleri Anadolu’dan 
almak ve yok etmek için her f�rsat� de erlendirmi lerdir. Bat�’n�n Türklere kar � süregelen bu 
tutum ve davran� lar� daha sonra ark Meselesi olarak adland�r�lacak ve ayn� zamanda da yeni 
bir ekil ve mana kazanacakt�r. Örne in Osmanl� Devleti’nde ba  gösteren çökü  belirtilerinin 
ba lamas�yla ark Meselesi, Avrupal�lar nazar�nda Osmanl�’n�n miras�n�n payla �lmas� halini 
alacakt�r. Yüzy�llara göre de i ik hedefler gösteren bu politika, XIX. Yüzy�l�n lk yar�s�nda 
Osmanl� Devleti’nin toprak bütünlü ünün korunmas� ikinci yar�s�nda Türklerin Avrupa’daki 
topraklar�n�n bölü ülmesi anlam�nda kullan�lm� t�r (Enver Ziya Karal, Osmanl� Tarihi, C.V, 
Ankara, 1947, s.207-208). 

Viyana Kongresi(1815) esnas�nda Çar Alexandre taraf�ndan ilk olarak kullan�lan ark 
Meselesi bir di er ifade ile Do u Sorunu, günümüzde Türkleri Anadolu’dan sürmekten ba ka, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bölüp parçalamak anlam�nda kullan�lmaktad�r. Bu konuda daha 
fazla bilgi için bkz. Albert Sorel, La Question d’ Orient, Paris, 1889;Enver Ziya Karal,”Nam�k 
Kemal ve ark Meselesi”   Nam�k Kemal Hakk�nda, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Co rafya fakültesi Yay�n�, stanbul,1942;Cevdet Küçük,” ark Meselesi Hakk�nda Önemli Bir 
Vesika” Tarih Dergisi, Say�:32  (Mart 1979),  Bayram Kodaman,  ark Meselesi I � � Alt�nda 
II.  Abdülhamid’in Do u Anadolu Politikas�, stanbul,1983;Abdülhaluk M.Çay,” ark 
Meselesi veya Emperyalistlerin Türk Politikas�” Türk Kültürü, Say�:350(Haziran 1992);Ali 
Sar�koyuncu, ark Meselesi ve Tarihsel Geli imi”   Askeri Tarih Bülteni, Say�: 36( ubat 
1994). 
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14 Tweed Daily, 3 A ustos 1921, s. 3 
15 Recorder, 3 A ustos 1921, s. 3; Daily Mail, 9 A ustos 1921, s.7; The Maintland Daily 
Mercury, 8 A ustos 1921, s. 5; Geelong Advertiser, 9 A ustos 1921, s. 4; Recorder, 9 
A ustos 1921, s. 1. 
16 Barrier Miner, 17 A ustos 1921, s. 4; Newcastle Sun, 17 A ustos 1921, s.6; Daily 
Examiner, 18 A ustos 1921, s. 5; Daily Standart, 18 A ustos 1921, s. 4; Northern Star 18 
A ustos 1921, s.5. 
17 Ballarat Star, 8 A ustos 1921, s. 1; Sun, 8 A ustos 1921, s. 1; Daily Examiner, 9 A ustos 
1921, s. 1. 
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18 Murchison Times, 9 A ustos 1921, s. 1. 
19 News From Near and Far, 8 A ustos 1921, s.1; Northern Times, 9 A ustos 1921, s. 1; 
Frontier Situation Obscure, 9 A ustos 1921, s. 3. 
20 Hosham Times, 23 A ustos 1921, s. 5; Recorder, 23 A ustos 1921, s. 1. 
21 Daily Telegraph and Norh Murchison and Pilbarra Gazzette, 24 A ustos 1921, s. 1. 
22 West Australian, 24 A ustos 1921, s. 7. 
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23 Argus, 25 A ustos 1921, s. 7; Ballarat Star, 25 A ustos 1921, s. 2; Murchison Times and 
Day Dawn Gazzette, 26 A ustos 1921, s. 3; Barrier Miner, 27 A ustos 1921, s. 1; Northern 
Times, 27 A ustos 1921, s. 3. 
24 Daily Examiner, 29 A ustos 1921, s. 1; Daily Herald, 29 A ustos 1921, s. 3; Geelong 
Advertiser, 29 A ustos 1921, s. 3. 
25 Barrier Miner, 31 A ustos 1921, s. 4; Daily Standart, 31 A ustos 1921, s. 4; Sun, 31 
A ustos 1921, s. 1; Daily Examiner, 1 Eylül 1921, s. 5; Daily Mail, 2 Eylül 1921, s. 2. 
26 Barrier Miner, 2 Eylül 1921, s. 1. 
27 Ballarat Star, 2 Eylül 1921, s. 1; Barrier Miner, 2 Eylül 1921, s. 1; Daily Advertiser, 2 
Eylül 1921, s. 2; Daily Herald, 2 Eylül 1921, s. 5, Daily Standart, 2 Eylül 1921, s. 4; Geelong 
Advertiser, 2 Eylül 1921, 5; Northern Star, 2 Eylül 1921, s. 5; Recorder, 2 Eylül 1921, s. 1; 
Riverine Grazier, 2 Eylül 1921, s. 2; Ballarat Star, 3 Eylül 1921, s. 1; Barrier Miner, 3 Eylül 
1921, s. 4; Daily Examiner, 3 Eylül 1921, s. 5; Daily Herald, 3 Eylül 1921, s. 5; Daily 
Standard, 3 Eylül 1921, s.6. 
28 Ballarat Star, 31 A ustos 1921, s. 1. 
29 Bozk�r olarak da tan�mlanan bu bölge için Avustralya bas�n�nda genellikle Tuzlu Çöl ifadesi 
kullan�lmaktad�r. Co rafi olarak Afyon ile Tuz Gölü aras�nda bulunmaktad�r. 
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“… bir de utanmadan 
Hindistan’daki Müslüman haklar�na sayg� istiyorlar…”

30 Maintland Weekly Mercury, 3 Eylül 1921, s.2; Northern Standard, 3 Eylül 1921, s.3. 
31 Barier Miner, 6 Eylül 1921, s. 1; Daily Standard, 6 Eylül 1921, s. 4; Pilbarra Goldfield 
News, 6 Eylül 1921, s.3; Daily Herald, 7 Eylül 1921, s. 5; Geelong Advertiser, 7 Eylül 1921, 
s. 5; Northern Star, 7 Eylül 1921, s. 5; Newcastle Sun, 7 Eylül 1921, s. 1; Recorder, 8 Eylül 
1921, s. 3. 
32 Northern Star, 31 A ustos 1921, s. 5; Daily Examiner, 31 A ustos 1921, s. 5; Daily 
Herald, 31 A ustos 1921, s. 5; Maintland Daily Mercury, 31 A ustos 1921, s. 5. 
33 Daily Examiner, 31 A ustos 1921, s. 5. 
34 Barrier Miner, 31 A ustos 1921, s. 4; Daily Standart, 31 A ustos 1921, s. 4; Sun, 31 
A ustos 1921, s. 1; Daily Examiner, 1 Eylül 1921, s. 5; Daily Mail, 2 Eylül 1921, s. 2. 
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35 Narrocoorte Herald, 9 Eylül 1921, s. 3; Northern Star, 9 Eylül 1921, s. 5; Recorder, 9 
Eylül 1921, s. 1; Maitland Weekly Marcury, 10 Eylül 1921, s.2; Northern Territory Times 
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“Kemalist kuvvetleri çok ahiste tarafs�z bölgeye 
taraf ilerlemekted�rler ve genel olarak kar �l�kl� tehdit ve 
muzakereyle de u ra maktad�rlar. ngiliz komutan� 
kemalistelere kerelerce uyar� vererek tarafs�z bölgeye 
taraf ilerlememelidirler diye uyar� vermekted�r, ama 
Kemalistler kabul etmeyip tarafs�z bölgeye 
ilerlemektedirler”.22 

20 Nev Bahar, 2.s, 2 Ekim 1922 , s. 32 
21 Setareye ran,  21  11 Aral�k 1922, 105.s, s.1 
22  Nev Bahar , 2.s, 2 Ekim 1922, s.32,13 y�l. 5. Dönem 
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“10 tane Yuanan gemisi Pirustan, Samsun ve 
Karadenizin ba ka limanlar�ndan muhacirleri ta �maya 
harekete geçtiler, Osmanl� devletiyle dostluk anla mas� 
ba layarak cihazlar zapt önerisiyle Osmanl� sültan� ve 
bakanlar� mühak�me önerisi üzerine Ankara milli meclis de 
onaylanm� t�24. Amerikan�nYak�n do u Haricye komitesi 
temsilcisi Mezkûr cihazlar�n sorumlulu unu Osmanl� sular�nda 
üstenelecekt�; Ankara devleti taraf�nda hrist�yanlar�n d� ar� 
koyma konusunun art�k gere i kalmay�p tasd�k edilip bütün bu 
tertipler dostluk üzerinde olmal�d�r”25. 

“Per embe günü öyleden sonra saat dörtte 
ngilterenin ba bakan� Lioyd George a kar � Muhaf�zekar 

part�n�n ço unlu u onun yürüttü ü politikalar� tenkit 
ederek,  itimatsizl�k oyu verek istifa etmesine sebep oldu. 
Sava  döneminde ve ngilterenin geçirdi i en a �r 
saatlerde Lioyd George lider seçildi ve diyebiliriz ki onun 
faaliyetleri sayesinde ngiltere zaferleri ba r�na basm� t�, 
ama imdi sava tan sonra ve özellikle Yak�n Do u yapt� � 
yanl�  politikalar yüzünden – bu yanl� lar ona nisbet 
verilmi ti- ço unluk ona itimat etmeyerek istifaya mecbur 
etiiler. 

Yürtd� �ndan gelen haberler�n tamam�na göre, Mr. 
Bonar Law ngiltere ba bakan� seçilmi tir. 

Bonar Law mühaf�zekar partiden ve onun bakanl�  bu 
partinin galebes�n� göstermekted�r”.26    

24 Nev Bahar 8. s, s. 128, 14 Kas�m 1922, 13 y�l, 5. Dönem,  
25 Setareye Iran 1922, 104.s, s. 3  
26 13. y�l, 5. Dönem, 24 Ekim 1922, 5. s, s. 80, Nev Bahar 
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 “Ankara büyük milli Meclis, tilaf devletlerinden 
stanbulu bo at�lmas�n� ve Türklere iade edilmesini 

istemi tir. tilaf devletleri çe itli oturum ve fikir 
mübadeles� sonunda stanbulun Ankara yöneticilerine 
iadesinden imtina etmi leri. Bu konunu takiben Osmanl�da 
tilaf devletlere kar � büyük nümayi ler tertip verilmi  ve 

Ankara Meclisi tilaf devletlerini yalanc� ve hilebazl�k 
ittihaminda bulunmu lard�, ngiltere kabinesi ngiltere 
kuvvetlerini stanbulda durmalar�n�n kara�n� vermekted�r. 

Ankara istekleri: 

Ankara hükümeti a a �da olan isteklerinde israr 
etmekted�r, 

-Musulun geri verilmesi 

- zmir s�n�rlar�nda uzla ma 

-Yunan devleti 240 milyon lire sava  tazminat�n� ödemesi 

-Yunan Bat� Trakyada bütün hakk-� hukukundan 
vazgeçmesive güney Trakyada ise halk�n oylar�na dönü  
yapmas� 

-Küçük Asyan�n adalarda tam ba �ms�zl�k” 

 “ ngiltere D� i ler bakan� konu mas�nda, tilaf 
devletlerinin birlik olma ko uluyla kirizin çözülmes� 
gerçekle ecekt�,  e er bu birlik sa lanmazsa Avurpa büyük 
hasar ve zara görecekt�. Sonra Kurzon, konu ma s�ras�nda 
Osmanl� devlet�ni tehdit ederk, Osmanl� bilmeli ki 
ngilterenin o devlete verdi i imtiyaz va hakk hukuk s�n�rl� 

olmal�, ngiltere devlet� bar�  istikrar� için kendine 
hakaret� kabullenemez. Türk devleti, Avurpa ve ngiltere 
devletin�n iktidarini anlamal�, kar �l�k vermemek, an� 
davran� lar�nda bulunmamakla, müazzam develetler 
kar �s�nda helak olunmmas�n� kavramas� gerekiyor

27 8. s, s. 128, 14 Kas�m 1922, 13 y�l, 5. Dönem, Nev Bahar 
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8 Tadeusz Gasztoftt, Raports [in] Danuta Chmielowska, Polsko-Tureckie stosunki 
dyplomatyczne w okresie mi dzywojennym, Warszawa 2006, s.s. 75-163 
9 AAN, MSZ mikrof. nr, 17677, sygn.jedn, 1480, Raport MSZ z 16.II. 1920: Stan gospodarczy 
Polski i jego wp yw na stosunki polityczne, s.315-323 
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Ludów Azji  rodkowej, IO UW, Warszawa 2000 r.   
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15 Piotr ossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992, s.10 
16 Ibidem s.11 
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23 Piotr ossowski, ibidem, s.25-26. 
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26 Son Excellence, Sir Percy Wyndham, Ministre Plénipotentiaire en mission special á 
Varsovie. AAN.MSZ mikrof. Nr. D. 6637/VI.1919, 21.VIII.1919 
27 AAN.MSZ Ibidem 
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41 Roman Knoll (1888-1946) 
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I decided to grant the accreditation as my personal envoy to Mr. 
Roman Knoll to act as a Special Delegate and Plenipotentiary Envoy of the 
Most Serene Republic of Poland. The personal qualities of Mr. Knoll 
guarantee that he shall fulfill the mission vested upon his person with all due 
diligence, so that he may gain the full trust of Your Excellency whilst acting  
with my full approval.42 

When the day came, we started by cleaning our tail coats and 
brushing our top hats. We took great care that the dust coming through the 
windows did not stain our white shirts. Three cabriolets were sent to take us 
to Mustafa Kemal Pasha. Along with the came the head of diplomatic protocol 
with whom we had been already familiar. He took us to the residence of 
Mustafa Kemal Pasha. The automobiles were halted just before the gate. 
Here, the Polish diplomats awaited the presidential aide, who came in such a 
hurry, as if he" intended to catch his own breath," thus he hurriedly took us 
via a garden path straight to the villa. 

Diplomat Knoll wished to tell 
the aide that "from the peaks of mountains, thoughts of men reach a much 
broader horizon", but thought better of it as he was unable to catch his breath. 
Almost halfway on the road to the hillside, we were approached by an officer. 
He spoke to us in Turkish, and after that the orchestra behind him played, out 
of tune, the Polish anthem "Poland is not yet lost". The music played 
resembled our anthem only in the slightest fashion, which is why we failed to 
recognize it. Thus, we did not even pause to remove our hats in proper respect 
as we ascended the hilltop. The Turks may have been amazed to see Polish 
diplomats not halting to pay proper respect to their own national anthem. 

42 Danuta Chmielowska, Polsko-tureckie stosunki dyplomatyczne…s. 214 
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1923 ve 1927 yillarinda Türkiye ile Polonya arasinda 
imzalanan isbitligi anla malari,

43 Jerzy tka, Lehistan’dan gelen sefirler, Kraków (bez daty wydania), s.52-59 
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British System of Government and Its Historical Development, McGill-Quenn’s University 
Press, Canada, 2014; Mark Garnett, Principles and Politics in Contemporary Britain, 
Addison Wesley Longman Ltd, 2006; Philip Norton, Parliamant in British Politics, Palgrave 
Macmillan, Hampshire, 2013, s. 12-40.  
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stanbul, 2004, s. 491-505; Kenan K�rkp�nar, Ulusal Kurtulu  Sava � Dönemi ngiltere ve 

Türkiye (1919-1922), Phoenix Yay�nlar�, Ankara, 2004, s.183-195; Laurance Evans, 
Türkiye’nin Payla �lmas� 1914-1924, Milliyet Yay�nlar�, 1972, s. 265-280. 
4 Sabahattin Selek, Milli Mücadele (Büyük Taarruz’dan zmir’e), Yenigün Yay�nlar�, 1997, 
s. 11-75. 
5 Salâhi R. Sonyel, Türk Kurtulu  Sava � ve D�  Politika, Türk Tarik Kurumu Yay�nlar�, 
Ankara, 2003, C. 2, s.117-198; Ayr�ca bkz: Türk stiklal Harbi Bat� Cephesi, Genelkurmay 
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Yunanl�lar�n zmir’de bir hak iddia edemeyece ini 

6 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Termination Of the War 
(Date)”, 22 November 1920 vol 135 cc45-6. House of Commons Hansard Archives, 
Commons Sittings, “Mesopotamia”, 23 June 1920 vol 130 cc2223-85. 
7 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Greek Government (Loan)”, 
12 April 1922, vol 153, cc405-6. 
8 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Greece and Turkey”, 16 June 
1921, vol 143, cc593-6 
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ve i galin en ba �ndan itibaren yanl�  oldu unu” 
zmir’de Yunanl�lar ço unluktad�r ve u anda orada 

bulunmakta sonuna kadar hakl�d�rlar.” 
 9 

Binba � Glyn “Yunan Hükümetinin, 
ngiltere’nin ve tilaf Devletleri’nin deste ini almadan stanbul'a ilerlemeyi 

planlad� �na dair herhangi bir kan�t var m�?11  

 

“Türklerin Yunanl�lara kar � gittikçe artan 
zaferi ve Frans�zlar�n çekilerek Türk Hükümeti’ni tan�mas� gibi geli melere 
ra men, ngilizlerin hala Yunanl�lar� destekleyip desteklemeyece i

“Art�k, Yunanl�lar�n bizim 
hükümetimizin te viki ve deste iyle zmir’e girdi ini kimse inkâr etmiyor. Bu 
politikan�n yanl� l� � veya do rulu u uzun uzun tart� �labilir, fakat 
de i meyen bir gerçek vard�r, o da udur: Biz Yunanl�lara önce zmir’e sonra 

9 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Colonial Office”, 11 July 1922, 
vol 156, cc1137-53. 
10 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Turkey, Greek Operations”, 
28 June 1920, vol 131, c28. 
11 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Greece and Constantinople”, 
31 July 1922, vol 157, cc1017-20 
12 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Greece and Turkey”, 13 June 
1921, vol 143, cc25-9. 
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Anadolu’ya girmeleri için destekledik, onlar da bunu kabul etti ve gere ini 
yapt�.”13

‘‘Mr. Waterson: Türk Bar�  Anla mas�’n�n 
ko ullar� belirtilmeden, Yunanistan’a zmir’i i gal etme 
izni verildi mi? E er verildiyse, bu ate kesin ruhunu ihlal 
anlam�na gelmez mi? 

Mr. Bonar Law: May�s 1919’da Yüksek Kurul 
taraf�ndan Yunanistan’a zmir’e ç�karma yapma izni 
verildi. Anla ma artlar� Türkiye’ye May�s 1920’de 
bildirildi. Burada bir ihlal olmad� � aç�kt�r. 

Mr. Aubrey Herbert: Yunanlar�n yapt� � 
katliamlar da Konferans’�n ruhuyla uyumlu mu? 

Mr. Bonar Law: De erli arkada �m�n bu 
aç�klamas� kabul edilemez.14 

 

13 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Foreign Affairs”, 27 March 
1922, vol 152, cc985-1055. 
14 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Greek Operations”, 05 July 
1920, vol 131, cc1001-2. 
15 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Thrace (Greek Forces)”, 01 
November 1920, vol 134, c70. 



291 

Türk-Yunan Sava �’nda henüz bir ç�kar�mda bulunman�n 
erken oldu u ve iki ordunun Afyon civar�nda kar � kar �ya oldu u”

 “Türklerin 
taraf�na dair bir fikrimiz yok fakat durumun bizim için pek de iç aç�c� 
olmad� �n� söyleyebiliriz”

17

katliam ve isyan hareketi

16House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Greece and Turkey”, 09 
November 1921, vol 148, cc365-6. 
17 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Asia Minor Operations”, 14 
April 1921, vol 140, cc1288-9. 
18 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Massacres and Outrages”, 
Near East, 03 April 1922, vol 152, cc 1847-9. 
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“Sonunda talih döndü ve Türklerle hesapla ma vakti geldi. Türkler kendi 
içinde zaten bölünmü ler ve hangi yönetim ekli veya hükümetle 
yönetilecekleri bile belli de il. Türkleri dü ünürsek, imdiye kadar kültür, 
sanat veya di er alanlarda insanl� �n ilerlemesi için herhangi bir katk�da 
bulunmu lar m�d�r? Bilakis, bunlar yava  yava  insan� ele geçiren ve �zd�rap 
veren bir “kanser” veya “virüs” gibidir. Bu sava ta, Türkler için geri say�m 
ba lad�.”19 

21

19House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Turks and Constantinople”, 26 
February 1920, vol 125, cc 1949-2060. 
20 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Greece and Turkey”, 16 June 
1921, vol 143, cc593-6. 
21 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Turkey and Greece”, 10 April 
1922, vol 153, cc33-5. 
22 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Greece and Turkey”, 15 June 
1921, vol 143, cc382-4. 
23 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Turkish Prisoners of War”, 22 
February 1921, vol 138 c725. 
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“tüm 
belalar�n kayna � ve tüm soyk�r�mlardan sorumlu ki i”

“Türkiye ile ilgili karar alma konusunda esas güce sahip ki inin Mustafa 

24 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Turks and Constantinople”, 
26 February 1920, vol 125, cc1949-2060. 
25 Ayn� Yer 
26House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Navy Estimates 1920-21”, 18 
March 1920, vol 126, cc2441-551. 
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Kemal oldu u anla �ld� �na göre, Hükümet olarak bar�  anla mas�n�n 
imzalanmas� için kendisi ve Hükümetiyle görü meyi dü ünüyor musunuz?

 

“Türkler, sava taki durumu itibar�yla çaresizlik içerisinde ç�rp�n�yor ve 
ac� gözya lar� döküyor olmal�yd�. Fakat Mustafa Kemal ve büyük zaferleri 
sayesinde imdi Türkiye, tarih boyunca dü man oldu u ülkelerle bile 
anla malar imzalad� ve bu sava ta onlar�n da deste ini almay� ba ard�.”28 

“bizimle bar�  anla mas� 
imzala” bu topraklara, Anadolu’ya bar� � getir”

27House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Near East”, 06 March 1922, 
vol 151, c833. 
28House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Deut to United States”, 14 
December 1922, vol 159, cc3232-346. 
29 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Greece and Turkey”, 25 May 
1922, vol 154, cc1395-8. 
30 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Debate on the Address”, 08 
February 1922, vol 150, cc141-266. 



295 

“Ankara’daki 
Kemalist Hükümet, bugün Sovyetlerle böyle bir anla ma yapabiliyorsa, 
kimbilir s�rada ne vard�?

31 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Middle Eastern Services”, 09 
March 1922, vol 151, cc1535-604. 
32 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Defence Of North-West 
Frontier”, 31 May 1921, vol 45, cc381-405. 
33 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Turkey”, 10 April 1922, vol 
153, cc10-2. 
34 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Mustafa Kemal Pasha”, 19 
November 1920, vol 134, cc2259-60. 
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37

35 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Greece (Operations Against 
Turks)”, 18 April 1921, vol 140, c1531. 
36 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Address in Reply to His 
Majesty’s Most Gracious Speech”, 08 February 1922, vol 49, cc56-122. 
37 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Angora Government”, 02 May 
1922, vol 153, cc1164-5. 
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“Frans�zlar� temsilen Ankara Antla mas�’n� imzalayan Franklin 
Bouillon ki bu anla may� imzalad� � için kendisini tebrik edemeyece im, 
Ankara’da tan� t� � devlet adamlar�n� son derece zeki olarak 
nitelendirmektedir. Hatta durumu daha da abartarak, Türklerin Ermenilere 
ve di er az�nl�klara adil olacaklar�n� iddia etmektedir. nsanlar beni “Türk 
fobisi” olan biri olarak görebilir ama bununla ilgili de il. Türkler Avrupa’da 
ve hâkim olduklar� di er bölgelerde hiçbir zaman sözlerini tutmam� t�r.”  

 

“Yunanl�lar zmir’i bo altmak zorunda kal�rsa 
Ermenilerin durumu ne olacak? San�r�m bu durum, “Ermenistan” devleti 
kurma plan�n�n sonu olur.”  

“Türklerin bu mücadele azmini hayal edebilir miydik? Yunanl�lar�n 
zmir’i ve Anadolu’yu bo altmak zorunda kalabilece ini ve Kemalist 

Ordu’nun ve Anadolu Harekât�’n�n Yunanlar� bu sava ta yendi ini hayal 
edebiliyor musunuz? Sava tan yenik ç�kan bu millet olan Türklerin, 
Yunanl�lar� geldikleri yerlere geri gönderecek güçte oldu unu dü ünebilir 
miydik? Anadolu’daki planlar�m�z ve Ermenilerin durumu Yunanistan’�n 
ba ar�s�na ba l�yd�. Tarih boyunca Yunanistan, co rafyas� ve tarihiyle hep 
yükselen güç, Türkler ise yenilmeye mahkûmdu. Bu Yunanistan ve bizim için 
hiç iyi olmad�.”40 

38 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Foreign Affairs”, 27 March 
1922, vol 152, cc985-1055. 
39 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Foreign Affairs”, 27 March 
1922, vol 152, cc985-1055. 
40 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “Foreign Affairs”, 27 March 
1922, vol 152, cc985-1055. 
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“Türk-Yunan meselesinde taraf olundu u için ngiltere’nin 
dünyadaki imaj�n�n zedelendi ine, bunun da ngiltere’nin ticari ç�karlar�n� 
olumsuz etkiledi ine”

“Aubrey Herbert: Hükümet olarak, 5 Ocak 1918 
tarihinde, Türkleri stanbul’dan, Trakya’dan ve 
ço unlu u Türklerin olu turdu u Anadolu’nun verimli 
topraklar�ndan ç�karmak için sava mad� �n�z� iddia 
etmemi  miydiniz? 

Bonar Law: Evet do ru. 

Herbert: Verdi imiz söze sad�k kalmak ve en iyi 
yolu tercih etmek ngiliz devletadaml� � gelene inin bir 
gere i de il mi? 

Bonaw Law: Evet  

Herbert: O zaman, neden öyle davranmad�k?”43 

41 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “India”, 27 March 1922, vol 
152, cc1055-87. 
42 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, Most Gracioits Sovereign, 07 
February 1922, vol 150, cc8-126. 
43 House of Commons Hansard Archives, Commons Sittings, “War Aims”, 12 July 1920, vol 
131, c1954. 
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syphilis
yabanc� bir men e’den 

do mad� �

Frans�z 
hastal� � talyan hastal� � Napoliten hastal� �

spanyol hastal� Portekiz hastal� �

daül frenç Hristiyan hastal� � Avrupa 
hastal� � syphilis

1 Mehmet Temel, Atatürk Döneminde Bula �c� ve Salg�n Hastal�klarla Mücadele, Nehir 
Yay�nlar�, stanbul 2008, s. 27. 
2 Murat Arpac�, “Hastal�k, Ulus ve Felaket: Türkiye’de Frengi le Mücadele (1920–1950)”, 
Toplum ve Bilim, Say� 130, stanbul 2014, s.63. 
3 lhami Nasuhio lu, T�p Tarihine K�sa Bir Bak� , Diyarbak�r T�p Fakültesi Yay�n�, Ayy�ld�z 
Matbaas�, Ankara 1975, s. 34. 
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Emraz-� Zühreviye Nizamnamesi

Alt�nc� Daire-i Belediyye dâhilinde bulunan 
baz� hususi hanelerin hidemât-� s�hhiyyesine dair talimatname

Kastamonu Vilayeti ve Bolu Sanca � Frengi Mücadelesi 
Te kilat-� S�hhiyesi Nizamnamesi

4 nci Hot, “Ülkemizde Frengi Hastal� � ile Mücadele”, Türkiye Klinikleri T�p Eti i Hukuku 
Tarihi Dergisi, Say� 12, stanbul 2004,  s. 37. 
5 Zafer Toprak, “Alt�nc� Daire-i Belediye” Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi, Cilt 1, 
stanbul 1993, s. 221. 

6 ennur enel, “19.Yüzy�lda Kastamonu Vilayetinde Frengi Hastal� �yla Mücadele”, Celal 
Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Be eri Bilimler Say�s�, Cilt 13, Say�1, Mart 2015, 
s. 259-260.  
7 Abdülkadir Gül, “XIX. yy’da Erzincan Kazas�nda Salg�n Hastal�klar( Kolera, Frengi, Çiçek 
ve K�zam�k)”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Ara t�rmalar� Enstitüsü Dergisi, Say� 41, 
Erzurum 2009, s. 258, 259; enel, a.g.m., s. 265. 
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8 Mehmet Temel, “Osmanl� Devleti’nin Son Döneminde Fuhu  ve Frengi le Mücadele”, 
Türkler Ansiklopedisi, Ed. Hasan Celal Güzel v.d., Cilt 14, Yeni Türkiye Yay�nlar�, Ankara 
2002, s. 308-309. 
9 Temel, “Birinci Dünya Sava � ve Mütareke Y�llar�nda Türkiye’deki Bula �c� ve Zührevi 
Hastal�klara Kar � Al�nan Önlemler”, lmî Ara t�rmalar, Say� 6, stanbul 1998, s. 230. 
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Emraz-� Zühreviyenin 
Men-i Sirayeti

Anadolu da Endemik Frengi 
Hakk�nda Ara t�rmalar

masum 
frengi

10 Temel, “Birinci Dünya Sava �…”, s. 236-237. 
11 Arpac�, a.g.m., s. 63. 
12 Temel, “Osmanl� Devleti’nin Son Döneminde...”, s. 309-310. 
13 Arpac�, a.g.e., s. 64. 
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Frenginin Men’i ve Tahdid-i Sirayeti Hakk�nda Kanun

14 Hulusi Behçet, “Frengi Niçin Ay�p Görülür? Frengiyi Neden Gizli Tutmak Adet Olmu tur? 
Tabiatta Ay�p Denen Hastal�k Var m�d�r?”, stanbul Radyosunda Verilen Konferans, 
stanbul Halkevi, stanbul 1935, s. 5,6. 

15 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zab�t Ceridesi (TBMMZC), Devre 1, Cilt 1, 2 May�s 1920, 
s.185-186. 
16 Muhittin Gül, “Atatürk Dönemi Sa l�k Politikas�”, Gazi Üniversitesi Di  Hekimli i Dergisi, 
Cilt 5, Say� 1, Ankara 1988, s. 250. 
17 Muhittin Gül, a.g.m., s. 250. 
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Frenginin Men’i ve Tahdid-i Sirayeti Hakk�nda Kanun

18 smail Arar, Hükümet Programlar� 1920-1965, Burçak Yay�nevi, stanbul 1968, s.10-11. 
19 Suna Kili- eref Gözübüyük, Türk Anayasal Metinleri “Sened-i ttifaktan Günümüze”, 
Türkiye  Bankas� Kültür Yay�nlar�, stanbul 2000, s. 101.  
20 Nuran Y�ld�r�m, stanbul’un Sa l�k Tarihi, Avrupa Kültür Ba kenti Yay�nlar�, stanbul 
2010, s. 96. 
21 TBMMZC, D. 1, C. 3, 15 A ustos 1920, s. 256. 
22 TBMMZC, D. 1, C. 3, 6 Eylül 1920, s. 575. 
23 TBMMZC, D. 1, C. 7, 26 Aral�k 1920, s. 35. 
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24 TBMMZC, D. 1, C. 7, 26 Aral�k 1920, s. 35. 
25 TBMMZC, D. 1, C. 7, 26 Aral�k 1920, s. 36. 
26 TBMMZC, D. 1, C. 7, 26 Aral�k 1920, s. 36-37. 
27 TBMMZC, D. 1, C. 7, 26 Aral�k 1920, s. 37. 
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din ile tababet birle irse o gün bizim 
memleketimizde frengi defolmu  olur.

28 TBMMZC, D. 1, C. 7, 26 Aral�k 1920, s. 38. 
29 TBMMZC, D. 1, C. 7, 26 Aral�k 1920, s. 38.  
30 TBMMZC, D. 1, C. 7, 26 Aral�k 1920, s. 40. 
31 TBMMZC, D. 1, C. 7, 26 Aral�k 1920, s. 41-42. 
32 TBMMZC, D. 1, C. 7, 26 Aral�k 1920, s. 39.  
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Masum 
frenginin

 
liradan elli liraya kadar

alt� aydan iki seneye

iki aydan iki seneye

alt� aydan iki seneye

cezaland�rman�n e lerin ikâyetine ba l� olarak gerçekle mesini

üç aydan iki seneye
geçici rütbe kayb� memuriyetten at�lma

33 TBMMZC, D. 1, C. 7, 26 Aral�k 1920, s. 45, 46. 
34 TBMMZC, D. 1, C. 7, 26 Aral�k 1920, s. 45-47. 
35 TBMMZC, D. 1, C. 7, 01 Ocak 1921, s. 117. 
36 TBMMZC, D. 1, C. 7, 26 Aral�k 1920, s. 37, 38, 39, 40. 
37 TBMMZC, D. 1, C. 7, 1 Ocak 1921, s. 119-122. 
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Frengi Komisyonu
Frengi Talimatnamesi

Deri ve Tenasül 
Hastal�klar� Tedavi Evi

evlenecek olan erkek ve 
kad�nlar evlenmeden evvel t�bbi muayeneye tâbidir

38 TBMMZC, D. 1, C. 8, 5 ubat 1921, s. 84. 
39 TBMMZC, D. 1, C. 8, 5 ubat 1921, s. 89; Resmi Gazete, 7 Mart 1921, Say� 5, s. 6. 
40 Ahmet Salt�k, “Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi Sa l�k Hizmetleri”, 
http://ahmetsaltik.net/arsiv/2014/06, s. 14.   
41 Bilal Ak, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Sa l�k Hizmetleri”, Türkler Ansiklopedisi, Ed. Hasan 
Celal Güzel v.d., Cilt 17, Yeni Türkiye Yay�nlar�, Ankara, 2002, s. 425. 
42 Rüya K�l�ç, “Türkiye’de Frenginin Tarihi”, Kebikeç, Say� 38, 2014, s. 301.   
43 Ak, a.g.m., s. 427; Hot, a.g.m., s. 41. 
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1 Enver Pa a Do u Anadolu’da örgütlenmek için Te kilat-� Mahsusa’n�n önemli 
komitac�lar�ndan Halit Bey ve Rü tü Bey’i bölgeye göndermi ti. smail Akbal, Milli Mücadele 
Döneminde Trabzon’da Muhalefet, Serander Yay�nlar�, Trabzon 2008, s.58. 
2 Erik Jan Zürcher, Milli Mücadelede ttihatç�l�k, leti im Yay�nlar�, stanbul 2011, s.193. 
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3 Zürcher, age, s.189-191. 
4 Saime Yüceer, “Enver Pa a’n�n Anadolu’da ktidar� Ele Geçirme Çabalar�” Akademik 
Ara t�rmalar Dergisi, S. 33, 2007, s.205. 
5 Do an Avc�o lu, Milli Kurtulu  Tarihi 1838’den 1995’e, II, Tekin Yay�nevi, stanbul 1993, 
s.490. 
6 Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hat�ralar�, Milli Mücadele ve Bol evik Rusya, Haz�rlayan: 
Osman Selim Kocahano lu, Temel Yay�nlar�, stanbul 2002, s.58; Ali Fuat Pa a’ya göre 
Ruslar�n Anadolu hareketinin temsilcileriyle irtibat kurmak yerine Talat, Cemal ve Enver 
Pa alar ile temas kurmak istemesinin arkas�nda ad� geçen isimlerin Panislamizm ve Pantürkizm 
politikas�n� takip ettiklerinden onlar�n Türk- slam dünyas�ndaki nüfuz ve itibarlar�ndan 
yararlanmak istiyordu. Cebesoy, age, s.163. 
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7 Yüceer, agm, s.206. 
8 Cebesoy, age, s.25. 
9 Cebesoy, age, s.167. 
10 Yüceer, agm, s.206. 
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11 Avc�o lu, age, s.514; Mesai hakk�nda bkz: Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Ak�mlar1908-
1925, I, leti im Yay�nlar�, stanbul 2009, s.378.  
12 Masayaki Yamauchi, Ho nut Olamam�  Adam Enver Pa a, Türkiye’den Türkistan’a, 
Ba lam Yay�nlar�, stanbul 1995, s.51. 
13 Cebesoy, age, s.170; Enver Pa a ve adamlar�, Anadolu için haz�rlad�klar� ordu hakk�nda 
abart�l� rakamlar vererek dikkat çekmeye çal� maktayd�. Yamauchi, age, s.36. 
14 Mahmut Golo lu, Cumhuriyete Do ru 1921-1922,  Bankas� Kültür Yay�nlar�, stanbul 
2010, s.290.  
15 Akbal, age, s.317. 
16 Ayn� yer 
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17 Karabekir Pa a, Halil Pa a’n�n Trabzon’da kalmas�na daha önceki hizmetlerinde dolay� 
kendisinin izin verdi ini aç�klam� t�. Kaz�m Karabekir, stiklal Harbimizde Enver Pa a ve 
ttihat ve Terakki Erkân�, Yap� Kredi Yay�nlar�, stanbul 2010, s.81. 

18 Akbal, age, s.328. 
19 Golo lu, age, s.295. 
20 Yüceer, agm, s.209 
21 Ankara hükümeti, istihbarat memurlar� ve ajanlar� ile Enver Pa a’y� takip ediyor faaliyetlerini 
ö renmeye çal� �yordu. Moskova Askeri Ata esi Saffet Bey ve brahim Tali Bey bu konuda 
Ankara’ya bilgi aktar�yorlard�. Akbal, age, s.330. 
22 Karabekir, age, s.113. 
23 Karabekir, age, s.111. 
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24 Akbal, age, s.336. 
25 Cebesoy, age, s.243. 
26 Fahri Belen, Askeri, Siyasal ve Sosyal Yönleriyle Türk Kurtulu  Sava �, Ba bakanl�k 
Bas�mevi, Ankara 1973, s.338. 
27 Akbal, age, s.341. 
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28 Cebesoy, age, s.241. 
29 Cebesoy, age, s.237-238. Sakarya Sava � günlerinde Karabekir Pa a, kendisini ziyarete gelen 
Kars’taki Rus Konsolosu Mihailovskiye Enver Pa a’n�n Batum’da bulunmas�n�n Bol eviklere 
kar � samimiyetlerini azaltt� �n� söylemi ti. Karabekir, age, s.126. 
30 Cebesoy, age, s.239. 
31 Yamauchi, age, s.65 
32 Golo lu, age, s.297. 
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33 Cebesoy, age, s.247. 
34 Zürcher, age, s.196. 
35 Akbal, age, s.346. 
36 Ayn� yer. 
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