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Haymana; Hititlere, Frigyal~ lara, Galatl~lara, Romal~ lara Bizansl~ lara yurt
olmu~~Selçuklular~ n beldesi; Osmanl~ lar~ n Anadolu'ya geli~ lerindeki ilk u~rak yeridir.
Yüzy~llarca, padi~ ahlara, sadrazamlara has olmu~, Haymana tifti~inden
dokunan soflar Yeniçerilerin, Saray mensuplar~ n~ n vazgeçilmez giysileri say~lm~~ , ünü yurt d~~~ na ta~m~~ nr. Dünyaca ünlü kapl~calar~ , ilk ça~dan günümüze de~in binlerce insana ~ifa da~ilmaktad~ r.
Haymana; Mustafa Kemal'i Anadolu'da destekleyen ilk yürekli ses, Kuvayi-Milliyecilerin be~i~i, Ba~ kent Ankara'n~ n Milli Mücadeledeki zor günlerinde vazgeçilmez bekçisidir. Milli kurtulu~umuzun dönüm noktas~~olan Sakarya Meydan Sava~~, Haymana topraklar~ nda gerçekle~mi~ . Ba~~ ms~z Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada at~lm~~t~ r.
Tar~ m ve hayvanc~l~ kla geçinen Haymanal~ lar, ~ ç Anadolu'nun bu~day
ambar~~olan bereketli topraklara sahiptir.
~~ te; Tarihçi Mehmet Altay KÖYMEN, "Mum dibine ~~~ k vermez" misali
Ankara'n~ n geli~memi~~bu Anadolu kasabas~ n~ n-Dveci Köyünde 1916 y~l~nda do~du. Babas~~Ali R~za Bey di~er dört karde~ i gibi Çanakkale'de ~ehit
dü~mü~ . Genç ya~ ta dul kalan annesi de köyden biri ile evlenince, küçük
Mehmet'e, anneannesi Gök Ay~e Kad~ n bakmak zorunda kalm~~t~.
Ay~e Kad~ n'~ n hayattaki en büyük özlemi, torununu okutabilmekti.
Mehmet'i, köy hocalar~ n~ n yan~ na Kur'an ö~renmeye gönderdi. Daha sonra
Küçük Mehmet Haymana'ya götürüldü ve okumas~~için Erzurumlu bir ailenin yan~ na verildi.
1925 y~l~ nda köye geldi~i bir zamanda, köy civar~ nda büyük bir askeri
tatbikann yap~ld~~~ n~~gördü. Seyretmeye gitti~inde, bir subayla kar~~la~t~. Subay, Mehmet'in yan~ na yakla~~ p, biraz ileride giden otomobili göstererek
"Bu Mustafa Kemal'dir. Kendisine git, seni okutur" dedi. Mehmet mahçup
bir köylü çocu~u oldu~u için bu firsattan yararlanamad~.
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Haymana'da okula ba~lad~~~ nda, meslekten yeti~me ö~retmenler yerine,
imamlar ders veriyordu. Bir imam iki üç s~n~f~~okutuyordu. Kuran bildi~i
için onu üçüncü s~mftan ba~latt~ lar. Bu arada meslekten yeti~mi~~ö~retmenler gelmeye ba~lad~ . Mehmet'te dördüncü s~mfi okumak için Aya~'a gitti. Be~inci s~n~ fta tekrar Haymana'ya geldi. Ba~ö~retmen Sat~lm~~~Efendi'ydi. Küçük Mehmet'in çal~~kanl~~~~dikkatini çekmi~ ti. Mehmet Kur'an bildi~i için
Aya~'tayken "Küçük Lügat Naci'yi" ezberlemi~ti. Kolay dil ö~renmesi dikkati
çekti.
Sat~lm~~~Efendi ona okulun demirba~~defterini yazd~rd~ . Çünkü güzel
yaz~s~~vard~. O'na Altay ad~ n~~verdi. Ba~ö~retmen, ilkokulu bitirdikten sonra
onu bir okula vermek için gayret gösterdi. Mehmet, bugün Yüksek ihtisas
Hastanesi'nin bulundu~u yerde, Ta~~Mektep'te iki kez yat~l~~ s~nava girdi~i
halde kazanamad~ . Kazanamaymca köyüne dönmek zorunda kald~. Bu arada
Sat~lm~~~Efendi kendisine ö~retmen vekilli~i teklifi etti. Kabul etmedi. Anneannesi "Haymana'da dükkan açarm" dedi. Onu da kabul etmedi. O'nun
gözü okumaktayd~. Sat~lm~~~Efendi, dönemin Ankara Milli E~itim Müdürü
Rahmi Bey'e "Bu çocu~u neden okula alm~ yorsunuz? sorusuna Rahmi Bey;
~u çok dikkate de~er cevab~~vermi~ti: "Bu fakir çocuklar~~neden s~nava sokuyorsun. Biz devlet hesab~ na al~nacaklar~ n listesini önceden haz~ rl~yoruz".
Mehmet bu durum kar~~s~nda, y~lmad~~ve Ta~~Mektep'e yak~n bir yerde ah~ r
bozmas~~bir ev tutup, okulu, K~z~lay'~ n verdi~i yemelderle gündüzleri okudu.
Orta l'i ba~ar~ yla geçti. Yat~l~~al~nanlar~n ço~u ya s~n~fta kalm~~~ya da bütünlemeye kalm~~t~ . Bu arada anneanesi vefat etti~inden okula devam imkan~~
bulamad~. O'nun amac~~lise tahsiline devam etmekti.
O ara Gazi E~itim Enstitüsü ilkö~retrnen Okulu k~sm~ nda bir imtihan
aç~lm~~t~. 32 ki~iyle birlikte, imtihana girdi. ~ki ki~i kazand~. Biri Mehmet'ti
idi. Ö~retmenli~in istikötekisi de gelece~in Profesörü MUSTAFA AKDA~~
undan
buruktu,
bununla
beraber
ö~retmen okulunda da
oldu~
rl~~
bMi s~n~
zaman,
Gazi E~itim Enstitü~i
ba~ar~s~n~~ devam ettirdi. Bir gün köyden geldi
sü'nün ilk k~sm~n~n kald~ r~ld~~~n~ , kendisinin de Adana Ö~retmen Okuluna
verildi~ini ö~rendi. Mehmet'in ba~ar~lar~~ Adana'da da devam etti. Okulu ise
Haydarpa~a Ö~retmen Okulu'nda tamamlad~ . Bu arada Dil ve Tarih Co~rafya Fakültesi yeni aç~lm~~t~. Giri~~s~nav~na kat~ld~, kazanamad~. Para biriktirmek için Haymana'ya döndü ve 1 y~l Çal~~~Köyü'ne ö~retmenlik yapt~. Bu
s~ rada Eski~ehir'de aç~lm~~~Çavu~~Ö~retmen yeti~tirme kurslar~na 12 ö~retmenle birlikte gönderildi. ~kinci kez ba~vurdu~u DTCF'ye girdi. Fakülte ha-
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yau yo~un bir çal~~ mayla geçti. Hocalarm~ n verdi~
i ödevleri dikkatle yerine
getirdi. Amaç, onlar~ n gözlerine girip, yat~ l~~
okumaku. Çünkü köyde biriktirdi~i para, babas~ n~n ~ehit maa~~~
bitmek üzereydi. Bir defas~ nda verilen
ödevi kimin yapt~~~n~~ soran hocaya "ben" diye cevap vermi
~~ve 1.5 saat s~ n~fta
o konu üzerine konu~mu~ tu.
Doçent ~inasi ALTUNDA~~
hocan~ n takdirini kazanm~~ , hoca kendisine
~ u iltifatta bulunmu~
tu: "Tarih problemlerini bir matematik denklemi gibi
çözüyorsun" O' da "Hocam ben as~ l matematikçiydim, imkan bulamad
~m"
cevab~n~~vermi~ ti. Fakülte ö~reniminin ikinci y
~l~ nda Fuat KÖPRÜLÛ'nün
dikkatini çekti. Çok çabuk lisan ö~rendi~i için Almanca yaz
~ lan eserleri
Türkçe gibi ba~ar~ yla çeviriyordu. Almanca, Frans~zca,
~ ngilizce, Farsça ve
Arapça'y~~ ö~rendi. Fuat KÖPRÜLÜ'nün teveccühü ile yat
~l~~oldu. Mehmet
art~ k düze ç~ km~~t~ . 1939-1940 ders y~l~n~
n yaz sömestri sonunda yap~lan imtihanlar neticesinde pekiyi derece ile esas zümre Orta Zaman Tarihi, yard~mc~~zümreler, Farsça, Hint Tarihinden mezun olmaya hak kazand
~. 194
numaral~~diplomas~ nda Maarif Vekili Hasan Ali YÜCEL'in imzas
~~bulunmaktad~ r. Daha sonra doktora s~ n~fina ayr~ld~
."Kirman Selçuklular~~ Tarihi" konusunda yazd~~~~tez 3.7.1943 tarihli talimatname dairesinde kurulan jüri heyetince ilmi bak~ m~ ndan de~erli görüldü~ü ve yap~
lan imtihanda pekiyi derecede muvaffak oldu~u için 15.8.1943 tarihinde toplanan fakülte meclisince Edebiyat Doktoru unvan~~ verildi. Doktora s~nav~~
jürisi ~u isimlerden
olu~ uyordu; Ord. Prof. Dr. ~
evket Aziz KANSU, Ord. Prof. Dr. Fuat KÖPRÜLÜ, Prof. Dr. Akdes Nimet KURAT, Prof. Dr. Necati LÜGAL, Doç. Dr.
~inasi ALTUNDA~. Yine doktora diplomas
~ nda Maarif Vekili H. Ali YÜCEL
Bey'in imzas~~bulunmaktayd~ . Fakültede asistanl
~ k kadrosu bulunmad~~~~için
Milli E~itim Bakan~~Hasan AL~~YÜCEL'in iste
~iyle Gazi E~itim Enstitüsü tarih ö~retmenli~ine atand~. ~ki y~ l bu okulda ö
~retmenlik yapt~ ktan sonra
DTCF asistanl~ k s~ nav~ n~~kazanarak, Orta Ça~~
Kürsüsü Asistan~~ oldu. 1946'da
ç~ kan üniversite kanunu uyar~
nca, 1948'de doçent, 1958'de profesör oldu.
~ lk eseri ç~ kt~~~~
zaman Paris'te toplanan Oryantalistler Kongresi'nde büyük
ilgi gördü. Selçuklu tarihine ait büyük eserler yazd~ . Genel Tarih Kürsüsü
Profesörü oldu. 1981'de Bölüm Ba~kanl~~~
'na getirildi. Kendisi muhtelif zamanlarda Avrupa ve Amerika'ya ara~t~ rma gezileri yapt~.
Uzun y~ llar Eczac~l~
k, Hukuk ve ilahiyat Fakülte'lerinde Atatürk ilkeleri
ve ~ nkilap Tarihi dersi verdi. Bu arada Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurarken,
nas~ l bir tarihi temele dayand~~~
, bu temelin fikri kayna~~~ve Atatürk ilkele-
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~. Bugüne
rinin nas~ l ele al~ nmas~~gerekti~i konusunda birçok makale yazd
150
eser
ve
makalesi
bulunan
Mehmet
Altay
Köymen,
1946
kadar bas~lm~~~
gibi
bilim
r.
Babalar~~
~d~
y~l~ nda evlenmi~, biri k~ z, biri o~lan iki çocuk babas
i
yoldan
yürümektedirler.
KÖYMEN Hoca;
onun
çizdi~
adam~~olan çocuklar~~
~~t~ . Türk Tarih
meli
profesör
olarak
çal
~
ölümüne kadar DTCF'de sözle
sa
bir süre de olsa
~
Kurumu asil üyeli~i görevinde de bulunan KÖYMEN'in k
'mn
Genel
Ba~kanl~~~ 'n~~
~~
politika deneyimide olmu~ tur. Osman Bölükba
~dare
i
ve
1963
Mahalli
~
yapt~~~~Millet Partisi Genel idare Kurulu üyeli
~m
Seçimlerinde bu partinin Ankara belediye ba~kanl~~~~aday~~ oldu. 10 Kas
~mas~ nda KÖY1963 tarihinde adayl~~~~münasebetiyle yapt~~~~radyo konu
MEN Hoca, ~öyle diyordu:
uyordum. Söz Atatürk'e
"Bir gün bir ~ngiliz Profesörü arkada~~mla konu~
unu
söyledi.
'Sizin
de
Church~ l'iniz var' deintikal etti, büyük adam oldu~
dim. ~u cevab~~verdi:
ildir. Zira, O'nun baba
`Church~ l'in büyük adam olmas~~o kadar güç de~
ngiliz
aristokrat
ve
zengin
ailesine
mensup
tan~nm~~~insanlar&
ve dedeleri ~
udur. O'nun büyük
~
fakir
bir
halk
çocu
Atatürk ise, halk~ n içinden yeti~mi~~
adam olmas~~çok daha güç ve çok daha manal~d~ r".
Aziz vatanda~lar~ m,
Görüyor musunuz, Avrupal~ lar ne yönlere dikkat ediyorlar. Profesör
dostum demek isitiyor ki, Atatürk'ün büyük adam oluncaya kadar katetti~i
~sa ve
mesafe uzun ve çetin buna mukabil Church~l'in katetti~i mesafe ise, k
kolayd~r."
kalfal~ k eserlerimi
En son konu~mam~ zda bana ~öyle demi~ti: "Ç~rald~k,
m
eser
benim
Selçuklular
üzerine yazd~~~m
verdim. Bugün üzerinde çal~~t~~~
ustal~ k eserim olacakt~r" diyordu.
ü hastanede hayata
9 Aral~ k 1993 tarihinde Ankara'da tedavi gördü~
gözlerini kapayan Profesör Doktor M. Altay KÖYMEN eserleriyle bilim hayat~m~za ~~~ k tutmaya devam edecektir.
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