Vatan ve Hürriyet Birliği

ÖNSÖZ
KÜNYE
VatanBir Dergisi
Yıl:1 - Sayı:11 - Haziran 2009
ISSN:1308-2159
Genç Kalemler Derneği Adına Sahibi
İsmet Anlı
Genel Yayın Yönetmeni
Şenay Caner
dergi@vatanbir.org
Sorumlu Müdür
Onur Kavcı
Hukuk Danışmanı
Onur Burak Pilatin
Reklâm
Hasan Rençber
reklam@vatanbir.org
0555 859 66 53
Kapak Tasarımı ve Dizgi
VatanBir Grafik Birimi
dizgi@vatanbir.org
Dil Denetimi
Nazik Leylâ Erdal
Hayrünisa Okyay
Ümit Z. Nekiş
Yayının İdare Merkezi
Öncebeci Bükülü Sok. Heves Apt. Nu:11/3
Kurtuluş/ANKARA
0312 430 02 28
Yayının Türü
Yaygın Süreli
Basımevi
Yeniden Grup Matbaacılık
Büyük Sanayi Cad. Nu:105
Te: 0.312 341 20 08 - 03
Belge-geçer: 0.312 341 20 02
Basım Tarihi
25.05.2009 – ANKARA
Hesap Numaraları
Genç Kalemler Derneği Adına;
Ziraat Bankası:
1262 Mithatpaşa Şubesi,
Hesap Nu: 49604435-5001
PTT: 5609157
Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
Dergide yayınlanan yazılardan yazarlar
sorumludur.
Dergimiz basın-meslek ilkelerine uymaya
söz vermiştir.

VatanBir’in Değerli Okurları,
Yeni bir dergi ve yeniliklerle karşınızdayız. Siz değerli okuyucularımızdan aldığımız güçle gün geçtikçe büyümeye ve güçlenmeye devam
ediyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşmanın çalışmalarını da sürdürüyoruz.
Bu sayımızda özel bir konu olarak Aydın ilini pek çok yönüyle tanımaya çalıştık. Atatürk’ün Aydın iline bakışı ve önemini Zeynep Saygı araştırdı. Aydın denince akla gelen, dudaklardan dökülen, hakkında söylenen
sözlerin kaynağını, belki de sebebini bulacaksınız.
Aydın Eski Milletvekili, Kültür Ataşesi, Eğitimci Mustafa Kemal Yılmaz hocamız, Ulu önder Atatürk’ü gördüğündeki duygu ve düşüncelerini
bizlerle paylaştı.
“Aydın’da Milli Şuur ve Türk Eğitim Sen Aydın Şubesi” konularını
Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Rıdvan Naci Devli hocamız ile görüştük.
Hocamız, Aydınoğlu Beyliği’nin İstanbul’un fethinde payı olduğunu yaptığımız söyleşide bizlere aktardı.
Girişimcilik ve yerli üretim üzerine Aydın Genç İşadamları Derneği
Başkanı Selçuk Güler Bey yaşadıklarını bizlerle paylaştı. Yerel basının
güçlü sesi Ay TV Genel Yayın Yönetmeni Aslı Ulaş Aksu ile basında dil
konusunu ele aldık.
Nazilli Asılsız Ermeni İddiaları ile Mücadele Derneği Başkanı ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile kentin geleceğine dair projeleri
ve Ermeni iddiaları üzerine konuştuk. Şerif Kutludağ hocamız, Aydın ve
Nazilli’de geçen ilk gençlik yıllarını AydıNazilli adıyla birleştirdiği yazısıyla yâd ediyor.
Aydın adıyla birlikte anılan efe kültürünü dosya olarak ele aldık. Aydın
Efeler Derneği Başkanı ve körüklü çizme ustası Cafer Sağdıç Efe ile yaptığımız söyleşi ilginizi çekecektir. Efe deyince Yörük Ali’den söz etmeden
olmaz. Ege tarihi üzerine araştırmaları ile bilinen Sabahattin Burhan’ın
“Ege’nin Kurtuluş Destanı Yörük Ali Efe” adlı üç ciltlik romanından bir
bölümünü tadımlık olarak bu sayımıza aldık. Yörük Ali Efe’yi dağdan
indiren ve milli mücadelenin içine çeken, Aydın merkez Baltaköylü Arşın
teyzeyi de Sadettin Demirayak anlatıyor. Milli Mücadele döneminin ilk
şehitliklerinden üçünü Ali Erdoğan hazırladı.
Bölgede yaptığımız çalışmalarda ve derginin basımında desteklerini
esirgemeyen Rıdvan hocamıza ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Aydın İl Kültür Müdürümüz Sayın Nuri
Aktakka yazı ve fotoğraf desteğiyle bizlere güç vermiştir. Kendisine teşekkür ederiz.
Dergimizin şekil ve içerik olarak daha güzel olması için daha çok çalışacağız. Gelecek sayıda daha başka yeniliklerde buluşmak üzere hoşça
kalın.
Şenay Caner
0555 859 66 52
dergi@vatanbir.org
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VATANBIR’DEN

Aydın Özel Sayısı Projesinin Ardından
İsmet Anlı

ismet.anli@vatanbir.org

B

irçok Aydınlıya ulaşacak olan bu özel sayının
bizler için anlamı çok büyük. Çünkü il özel
sayıları projemiz kapsamında ilk çalışmamızı
Aydın’da yaptık. Projenin ilk uygulamasının Aydın’da gerçekleştirilmesinin iki sebebi vardı. Birincisi Ankara’daki etkin üyelerimizin önemli bir bölümünün Aydın’dan gelen üniversiteli öğrenciler olması. İkincisi ise Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçekleşecek olan Egem Platformu’nun düzenlediği Ege İlleri
fuarının 3 Haziran 2009 – 7 Haziran 2009 tarihleri arasında olması…
“Aydın Özel Sayısı” projesinin sorumluluğunu Mehmet Pekmezci arkadaşımız almıştı. Aramıza katılalı yaklaşık üç ay olmasına rağmen disiplinli, çalışkan ve girişimci bir arkadaş olduğunu
kısa zamanda bizlere gösterdi. Toplantılara düzenli olarak gelip
gitmenin yanı sıra, dergide de yazarlığa başlamıştı. Etkin olarak
da görev almak istiyordu. Bu kapsamda kendisine bir görev vermemiz gerekiyordu…
Önceden sadece ham bir fikir olarak aklımıza gelen ve henüz
projelendirmemiş olduğumuz il özel sayıları projesini Mehmet
Bey’in yapabileceği aklımıza geldi ve hemen kendisine önerdik.
Kendisi ile birlikte düşüncelerimizi projelendirdik ve harekete
geçtik. Bu kapsamda kendisi projeye başlamak üzere Aydın’a
gitti…
Proje kapsamında belediye başkanları, oda başkanları, sivil
toplum temsilcileri, araştırmacı-yazarlar ve firma yetkilileri ile
görüşülecekti. Mehmet Bey projeye sağlam bir giriş yaptı ve çok
olumlu görüşmelerde bulundu ve Ankara’ya döndü. Sonra projeyi daha da geliştirmek amacı ile ben ve reklâm sorumlumuz
Hasan Rençber Aydın’a geldik. Yaklaşık bir hafta boyunca proje
kapsamında ziyaretlerde bulunduk. Proje kapsamında Aydın’dan
Nazilli’ye kadar belediyelerden organize sanayi bölgelerine,
odalardan birçok sivil toplum kuruluşu ve firma yetkilisine kadar yaklaşık iki hafta boyunca çok ciddi bir görüşme yoğunluğu
vardı. Projeye destek veren kişileri zaten dergimizin içeriğinde
göreceksiniz. VatanBir adına huzurlarınızda tekrar kendilerine
teşekkür ediyorum.
Projeyi geliştirmeye yönelik önerilerinizi ve Aydın il özel
sayısı projesi ile ilgili görüşlerinizi “İl Özel Sayıları Proje Sorumlusu” Mehmet Pekmezci’ye iletebilirsiniz. Yine kendi ilinde benzer bir çalışma yürütüp il özel sayısı çıkarmayı düşünen üyelerimiz Mehmet Bey ile iletişime geçebilirler. İletişim
için: Mehmet Pekmezci, mehmet.pekmezci@vatanbir.org,
0.544.515 84 45
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Atatürk, Aydın ve

Atatürk’ün Soy Kütüğü
Zeynep Saygı

zeynep.saygi@vatanbir.org

“Arkadaşlar gidip
Toros Dağlarına
bakınız; eğer orada
bir tek Yörük çadırı
görürseniz ve o
çadırda bir duman
tütüyorsa, şunu
çok iyi biliniz ki
bu dünyada hiçbir
güç ve kuvvet asla
Türk’ü yenemez.”

Gazi Mustafa
Kemal Atatürk

A

ydın’ın Atatürk’ün hayatında farklı bir yeri
olduğunu söylememiz
yanlış olmasa gerek. Geçenlerde internette dolaşırken Atatürk’ün Aydınlı
olabileceğiyle ilgili bir yazı okudum.
Bu konuda bazı araştırmalar yaptım.
Edindiğim bilgileri sizinle paylaşmak
istiyorum.
Atatürk’ün soyunun Yörüklerden
geldiği herkesçe kabul edilen bir gerçek. Atatürk’ün kız kardeşi Makbule
Hanımın yazdığı, “Ağabeyim Mustafa Kemal”,1952 basımı adlı kitapta
ve Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt’un
anılarında, Atatürk’ün soyağacıyla ilgili bilgilere ulaşmak mümkün.
Mustafa Kemal’in kız kardeşi Makbule Hanım anılarında şunları söylüyor:
“Annemden sık sık şunları dinlemişimdir. “Bizim asıl soyumuz Yörük’tür.
Buralara Konya- Karaman yöresinden
gelip yerleşmişiz,” derdi. Annem her

zaman Yörük olmakla gurur duyardı.
Bir gün ağabeyim Kemal’e; “Yörük
nedir?” diye sordum. Bana:
“Yürüyen Türk, yani biz... Yörük
ile Türkmen eş anlamlıdır. Türkler
Anadolu’ya da yürüyerek gelip yerleşti. Biz de Anadolu’dan da Rumeli’ye
getirilip yerleştirilen Yörükleriz,”
dedi.1
Sultan Murat Hüdavengidar zamanında başlamak üzere, bütün
Türk Devleti padişahlık döneminde,
Rumeli’yi Balkanlar’ı ve Avrupa’yı
Türkleştirmek için soyunda ve sopunda hiçbir karışım olmayan Türk ailelerinden oluşan özel güçleri buralara
göndermişlerdir. Bu göçlerin büyük
çoğunluğu Oğuz Türkleri, Müslüman
Oğuzların Yörük Türkmen boylarından gönderilen aileler teşkil ermektedir. Müslüman Oğuzların, Tanrıdağı ve Karagöz Yörüklerinden olup,
Konya ve Aydın yöresine yerleşmiş

1)Ağabeyim Mustafa Kemal.1952- Makbule Atadan
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bulunan isimler, teker teker yazılı bulunmaktadır. Buradaki, 950 tarih ve
82 numaralı il yazıcı defteri ile 1051
tarih ve 469 numaralı il yazıcı defterinde Anadolu’dan Rumeli’ye geçen
Türk boy ve ailelerinin isimleri açıkça
yazılı bulunmaktadır. Bu kayıtlarda
Atatürk’ün soyunun Konya ve Aydın
yöresinden geldiği açıkça yazmaktadır.
Atatürk Ahmet Efendi’nin torunudur,
saçlarında ve sakallarında kızıllıklar
olduğu için kendisine Kırmızı Hafız
Efendi demişler. Hafız Efendi Kocacık
kasabasında öğretmenlik yapmıştır ve
bu kasabada yaşayan herkes Türk’tür.
Bu kasabaya yerleşenlerin çoğu Konya
ve Aydın’dan gelmişlerdir.2
Zübeyde Hanım’ın babasını, kocası Ali Rıza Efendi’yi ve Ali Rıza’nın
babası Kızıl Hafız Ahmet Bey’i de
tanıyan Selanik doğumlu Aydın Milletvekili Hasan Tahsin San (18651951) şu bilgileri verir: “ Atatürk’ün
validesi, Zübeyde Hanım, Sofu-zade
ailesinden Fethullah Ağa’nın kızıdır.
Selanik’te doğmuştur. Bu aile bundan
130 sene evvel (1800’lü yılların başı
oluyor.) Sarıgöl’den Selanik’e gelmişlerdir. Vodina sancağının batısında Sarıgöl nahiyesinde on altı köyden ibaret
olan bu nahiye ailesi, Makedonya ve
Teselya’nın fethinden sonra Konya civarı ahalisinden Osmanlı hükümetinin
sevk ve iskân ettirdiği Türkmenlerdendir. Son zamanlara kadar beş asır
müddet içinde hayat tarzlarını, kılıkkıyafetlerini değiştirmemişlerdi.”
Mustafa Kemal’in baba soyu, Aydın/ Söke’den gelerek Manastır vi-

layetine yerleştirilen,
“Kocacık Yörüklerindendir” (Koca Hamza
Yörükleri). Ali Rıza
Efendi,
Manastır’ın
Debre-i Bala sancağına
bağlı Kocacık’ta dünyaya gelmiştir(1839).
Amcası, Kızıl Hafız
Mehmet Efendi’dir. Taşıdıkları “Kızıl” lakabı ve yerleştikleri yere
“Kocacık”
denmesi;
Ali Rıza Efendi’nin soyunun, Anadolu’nun da
Türkleşmesinde katkısı olan “ KızılOğuz” yahut “Kocacık YörükleriTürkmenlerinden geldiğini göstermektedir. Anne soyunda olduğu gibi baba
soyunda da en sağlam bilgiler önce
Atatürk’ün, annesinin, kardeşinin anlattıkları; sonra çevrelerinin aktardıklarıdır.
Makbule Hanım: “Babam Ali Rıza
Efendi, Selaniklidir. Kendileri Yörük
sülalesindendir.”
Atatürk:”...
Benim
atalarım
Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş Yörük
Türkmenlerdendir.
“M. Kemal’in Selanik’te mahalle
ve okul arkadaşı, Kütahya Milletvekillerinden Mehmet Somer (1882-1950):
“Atatürk’ün ataları hakkında benim
bildiğim şunlar:
Atatürk’ün ataları Anadolu’dan
gelerek Manastır vilayetinin Debre-i
Bala sancağına bağlı Kocacık nahiyesine yerleşmişlerdir. Bunları ben
Selanik’in ihtiyarlarından duymuştum.
Kocacıklıların hepsi öz Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların
hepsi Yörük’tür... Bunların kıyafetleri
Anadolu Türklerine benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır.”
10 Kasım 1993’te Milliyet gazetesi
“Ata’nın Soy Kütüğü” isimli bir yazı
yayımlar. Gazeteci Altan Araslı, Kocacık köyüne giderek bir araştırma yapar
ve köylülerle konuşur. Kocacıklı Numan Kartal’ın aktardıkları:
“Ali Rıza Efendi, Manastır vilayetinin Debre-i Bala sancağına bağlı
Kocacık’ta dünyaya gelir. Kocacık’ın
nüfusu tamamen Türk’tür. Hepsi de

2)Şecaattin Zenginoğlu’nun “Bilgi Çağındaki Türk Gençliğinin Yükselen Sesi-1999
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Yörük Türkmenleri. Anadolu’dan
geldiler. Bizler, Müslüman Oğuzların
Türkmen boyundanız.”
Atatürk Aydın’a ilk kez 1924 yılında gitmiştir. İlk ziyaret ettiği yer
Söke olmuştur. Mustafa Kemal Paşanın Söke’ye gelişi Kuşadalı olan
Mahmut Esat(Bozkurt) Bey’in kendisini Kuşadası’na daveti üzerine
gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Paşa
daha İzmir’de iken Kuşadası’nı ziyaret
edeceğini öğrenen Sökeliler, Belediye
Reisi Mustafa (Ersoy) Bey, kasabanın
ileri gelen ailelerinden Hacı Halil Paşanın oğlu Hüseyin (Özbaş) Bey öncülüğünde bir heyet oluşturmuşlardır.
Kendisinin Söke’yi de şereflendirmesi
ricasında bulunmuşlar, Mustafa Kemal
Paşa da bu daveti kabul etmişlerdi.
Mustafa Kemal Paşa maiyeti ile
birlikte saat 15.00’de Söke’ye girdi.
Abelaki Semti’nde çok büyük bir kalabalık tarafından coşkun sevgi gösterileriyle karşılandı. Mustafa Kemal
Paşa burada otomobilden indi. Kendisini karşılayanlarla kısa bir görüşme
yaptı. Yürüyerek şehre girdi. Jale Tepe
İlkokulu’nun önüne gelince burada hazırlanan tören takının altında fotoğraf
çektirildi. Ardından doğruca Hükümet
Binası’na gidildi.
Hükümet Binası’ndaki temaslarını tamamlayan Mustafa Kemal Paşa,
buradan Belediye’ye giderek şehrin
sosyal ve ekonomik durumunu yetkililerle görüşmüş ve halkın sorunlarıyla
ilgili bilgi almıştır. Bu ziyaret sebebiyle şehrin “Rum Mahallesine”, “Kemal
Paşa” isminin verildiği Mustafa Kemal
Paşaya bildirilmiş, Mustafa Kemal
Paşa da bundan büyük bir memnuniyet
duymuştur. Heyet Belediye’den Türk
Ocağı’na gitmiş ve yeni inşa edilmiş
olan Söke Türk Ocağı Mustafa Kemal
Paşa tarafından açılmıştır. Mustafa Kemal Paşa Söke Türk Ocağı’nda biraz
istirahat ettikten sonra, âdeti olduğu
üzere kahvesini içmiş, ardından Fikir
İdman Yurdu ve Türk Ocağı hatırasını
güçlendirerek kendi el yazısı ile her iki
cemiyetin defterlerine Söke gençliği
ile ilgili övücü yazılarını kaleme almıştır. Mustafa Kemal Paşa Söke Türk
Ocağı’ndan davet üzerine eşraftan Hü-
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seyin (Özbaş) Beyin evine misafir olmuş, burada bir buçuk - iki saat kadar
istirahat etmiş ve kendisine burada
ikindi çayı ikram edilmiştir. Hüseyin
Beyin evine istirahat etmek ve çay ziyafeti için geçildiğinde, bir aile sohbeti
olduğu için buraya eşi Lâtife Hanım ve
yaverleri Rusuhi Beyler dışında görüşmelere başka kimse katılmamıştır. Heyetin diğer üyeleri hep beraber Söke
İstasyonuna gitmişlerdir.
Mustafa Kemal Paşa, 5 Mart
1930 yılında Aydın seyahati sırasında
Nazilli’ye de uğramıştır. Mustafa Kemal Paşa 5 Mart 1930 Çarşamba günü
hususi trenle İzmir istikametinden yola
çıktıktan sonra Kemer, Torbalı, Selçuk, Aziziye (Çamlık), Reşadiye (Ortaklar), Karapınar (İncirliova), Aydın,
Sultanhisar İstasyonlarında kendisini
karşılayan coşkulu vatandaş topluluklarının tezahüratlarıyla Nazilli’ye
gelmiştir. Gazi, Nazilli Kaymakamı,
mülki ve askeri erkân, Denizli Mebusu Yusuf Bey ve Nazilli halkı tarafından coşkun tezahüratla karşılanmıştır.
Aydın’da karşılaşılan manzaranın bir
benzeri Nazilli’de de yaşanmıştır. Nazilli İstasyonu’nu dolduran binlerce insan lokomotif durunca aynı anda trene
hücum etmiş, Mustafa Kemal Paşa’yı
görebilmek için adeta birbirlerini ezmişlerdir.
Nazilli
İstasyonu’nda
halk,
Gazi’nin, şehirde bir akşam misafir olmalarını rica etmişler, Gazi kendisine
yapılan bu teklife tıpkı Aydın’daki gibi
teşekkür ederek karşılık vermiş, başka
bir sefer bu isteği yerine getireceğini
belirtmiştir. Mustafa Kemal Paşanın
şehirlerinde kalamayacağını duyan Nazilliler bu duruma üzülmüşler; ancak
Gazi’ye de tezahürat yapmaktan geri
kalmamışlardır. Mustafa Kemal Paşa
çok az kaldığı Nazilli İstasyonu’ndan
Aydın Valisi Hüsnü Bey’in refakatinde vilayet hududuna kadar uğurlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa aynı gün
Sarayköy, Denizli, Dinar üzerinden
trenle Burdur’a, oradan da otomobille
Antalya’ya hareket etmiştir.
Mustafa Kemal Paşanın Aydın ve
Nazilli’yi İkinci Ziyareti:
Mustafa Kemal (Atatürk) Paşanın

Vatan ve Hürriyet Birliği

1931 yılında Aydın’ı ziyareti doğrudan doğruya yapılan bir gezi şeklinde
olmamıştır. Mustafa Kemal (Atatürk)
Ankara’dan İzmir’e 27 Ocak 1931’de
gelmiş, burada bulunduğu sırada AydınNazilli üzerinden Balıkesir’e kadar
uzanan bir yurt gezisi plânlamıştır. Gezinin düzenlenme nedeni ise ikinci çok
partili hayata geçiş denemesinde Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasını takip eden süreçte yaşanan inkılâp
karşıtı olayların ortaya çıkmasıydı.
Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ne ve yönetim anlayışına muhalif olanlar, Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya
yönelik faaliyetlere girişmişler, bunun
sonucunda Serbest Cumhuriyet Fırkası
kendisini feshetmiş olmasına rağmen,
23 Aralık 1930’da Menemen’de gerici bir isyan hareketi ile karşı karşıya
kalınmıştır. İsyan ve isyan sırasında
Cumhuriyet rejiminin sembolü durumundaki genç bir yedek subayının
öldürülmesi Mustafa Kemal Paşayı ve
Türk Milleti’ni bir hayli üzmüştür. Bu
üzücü olaydan sonra düşünülen gezi,
Mustafa Kemal (Atatürk)’in “Büyük
Ege Gezisi” olarak bilinmektedir.
Nazilli’nin Kurtuluş Savaş’ındaki
yerini unutmamak gerekir. “Yörük
Ali Efe, Nazilli’den çekildikten birkaç güngen (saat) sonra 21 Haziran’da
Denizli’de toplanan Ulusal Güçlerle
Ödemişli kollukçu Hamdi Bey ile 57.
Tümen Topçu Komutanı Şumnulu

Binbaşı İsmail Hakkı Bey Nazilli’ye
girmişlerdir. Nazilli’de düşman göremeyince yurtseverlerin çalışmalarını
destekleyerek direniş örgütü ile Sultanoğlu Sadık Bey, Ali Haydar Bey,
Mollaoğlu Hasan, Palamutçu İbrahim
Bey ile Avukat Ömer Lütfi Beylerle 4
Haziran gecesi Hacı Nuri Efendi’nin
evinde yaptıkları toplantıyla Nazilli
Ulusal Kurulu (Heyet-i Milliyesi)’nu
kurmuşlardır. Kurulan Nazilli Ulusal
Kurulunun başkanı Giritli İsmail Hakkı Efendi’dir.
Bu yönüyle Nazilli Kurtuluş savaşında Ege’de çakan ilk kıvılcımdır.
Böylece Ulusal Güçlerin (Kuva-yi
Milliye’nin) kökü Anadolu’da ilk kez
Nazilli’de atılmış, çığ gibi yurda yayılmış, bundan sonra tüm yurtta Ulusal Kurullar kurulmaya başlanmıştır.
Bu kurul, Ulusal Kurtuluş Savaşı boyunca ülkemize çok değerli yardımlarda bulunmuştur.”3 Görüldüğü gibi
Nazilli’nin Kurtuluş Mücadelemizde
çok önemli bir yeri var. Vatansever
Nazilliler sayesinde Ege Cephesi’nden
kimsenin bir şüphesi olmamıştır ve
Ege Cephesi büyük başarılara imza atmıştır.
Atatürk’ün soyuyla ilgili araştırmalara devam edeceğim. Bu konuda
edindiğim bilgileri ve Yörüklerle ilgili
araştırmalarımı daha ayrıntılı olarak
bundan sonraki yazılarımda sizinle
paylaşacağım.

3)Nazilli Direnişi, Prof. Dr. Övgün Ahmet ERCAN, 30.05.2006
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ATATÜRK’Ü GÖRENLER

Naf iz Onbaşı (ATICI)
Hazal Akşit- Tolga Çoşkun

N

afiz Atıcı bu gün
98 yaşında, ak saçlı
güler yüzlü, Cumhuriyetin ilk yıllarını yaşamış, bizlere o
yılları anlatabilen sevimli ve kahraman
dedemiz. Isparta Uluborlu’da doğmuş. Annesinin adı Hesna, babasının
adı Hüseyin imiş. Nafiz dede ilkokul
mezunu… O zamanlar okumak çok istemiş ama ülkenin durumu çok karışık
olduğu için imkân bulamamış.
Aydın’da 40 yıl boyunca sebze
komisyonculuğu yapmış. 12 yaşında
Ortaklar’a eniştesinin yanına gelmiş,
orada büyümüş. Bazen çalıştığı handa
yatıp kalkarmış. 17 yaşında evlendirmişler. Altı tane çocuğu olmuş. Üçü
halen hayatta, üçü tanesi vefat etmiş.
Nafiz dede askere gittiğinde 24 yaşındaymış. Ege manevrasında üç yıl askerlik yaptım, diyor. Bir yıl onbaşı olarak Germencik’te görev yapmış, daha
sonra Isparta’ya gönderilmiş. Atatürk,
Ege Manevrası için Yunan harbinden
daha büyük bir savaş olduğunu söylemiş. Nafiz dede bu sözlerden çok gurur
duymuş belli, durdu durdu söyledi.
Atatürk’ü ilk kez 28 yaşında gördüğünü anlatırken sanki o günleri tekrar
yaşıyor. Askerdeyken beraber tıraş
olmuşlar, gözleri parlıyor. Nafiz dede
tıraş olduğu sırada Atatürk içeri girmiş.
Nafız dede fırlayıp Atamıza sırasını
vermek istemiş. Atatürk bunu kabul etmemiş ve “Birlikte tıraş olalım asker”
demiş.
Yine bir gün Atatürk ve beraberindekiler, Mareşal Fevzi Çakmak, İzzettin Çalışkan Çamköy’de askerlerin atış
talimlerini izliyorlarmış. Bir ara Nafiz
dedenin de yanına gelmişler. Ata’mız
selam vermiş, Nafiz dedeye sormuş:
de:

- Ne yapıyorsun asker, demiş. Dede

- Karşı tarafa baskın tarzında ateş
ediyorum, demiş.
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- Ne zaman terhis oluyorsun, diye
sormuş Atatürk.
- Ölünceye kadar askerim! Sizin
emrinizdeyim. Siz ne zaman terhis
ederseniz o zaman olurum Paşam, demiş.
Nafiz Onbaşı’ya Ege Manevrası
bittiği zaman madalya vermişler. Hem
madalyasını hem hatıralarını bu güne
kadar saklamış. Atatürk o kadar büyük
bir insan ki hala bu vatanda rahatça
yaşayabiliyorsak onun sayesindedir,

diyor. Cumhuriyeti ona borçlu olduğumuzu söylüyor. Şimdiki gençlere çok
çalışmalarını hayatları boyunca vatana sahip çıkmalarını, boyun eğmeden
mücadeleci olmalarını istiyor. Çünkü
VATAN bir’dir diyor. Atatürk için ve
bu vatan için hala canını verebileceğini söylüyor. Atatürk’ü görmüş olmak
onun için onur ve şeref verici. Nafiz
Dedeyi de tanımak bizlere gurur veriyor…
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ATATÜRK’Ü GÖRENLER

AYDIN’IN KÜLTÜR BABASI MUSTAFA KEMAL YILMAZ

İŞTE GELİYOR
ATATÜRK UMURLU’DA

Mustafa Kemal Yılmaz

B

ir tren geçti Aydın yönünden Nazilli yönüne. Sonra bir tren daha
bu kez Nazilli yönünden Aydın yönüne
gitti. Her ikisi de durmadı. Arkasından düdük çalarak beyaz tren göründü. Öylesine görkemli bir gelişi vardı
ki… Bekleyen kalabalık birbirine girdi. Yaşa, Varol paşam… Kemal paşa,
çok yaşa. Allah seni başımızdan eksik
etmesin… Alkış, alkış, alkış…
Herkes sağa sola koşuşuyordu onu
görmek için. ”Durun amcalar bizi ezeceksiniz. İtme beni amca, beni yere düşüreceksin.”
Tren durdu. Alkışlar, konuşmalar,
çiçekler, çiçekler…
“Çekilin önümüzden… Göremiyoruz… Göremiyoruz ATATÜRK’ü… O
mübarek ellerinden öpmek istiyoruz.”
İşte tren kalkıyor. Onu göremeden
mi döneceğiz okula? Olur mu öyle şey,
ders girer mi aklımıza şimdi?
Tren yürüyor… Artık sıra mıra kalmadı. Ağır ağır uzaklaşıyor beyaz tren.
Koşuyoruz
ardından…
Yakalayacağız treni,
asılıp durduracağız…
Bunu yapacak gücü var

Umurlu’lu çocukların…
Vagonlar
geçiyor…
Hani ATATÜRK görünmüyor… İşte, İşte
son vagon, son pencere… Nur yüzlü, ay güneş yüzlü o güzel adam
gülümsüyor çocuklara.
Pencereden dışarı sarkıyor, el sallıyor. İşte
ATATÜRK O… Koşuyor, koşuyoruz beyaz
trenin ardından. Koşuyoruz tren gözden kayboluncaya kadar…
Ve mutluyuz artık…
Tren Ortaklar’da durunca Tarım satış Kooperatifi Müdürü’nün oğlunun saçlarını okşamış
ATATÜRK. Ona leblebi
vermiş… Benim saçlarımı okşamadı… Amcalar
önüme dikilmese ben de
sokulabilirdim yanına.
Ama ATATÜRK bize
gülümsedi, el salladı, selamladı bizi.
Umut verdi. İnanç
verdi.
Çalışma
gücü verdi o
yeter bize.

M. KEMAL YILMAZ’IN
ÖZGEÇMİŞİ
1921 yılında Koçarlı’nın Cincin köyünde doğan
Yılmaz, M: Kemal Yılmaz, Umurlu İlkokulunda,
Malatya, Siirt ve Aydın Ortaokullarında, Eskişehir
Lisesinde ve Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulunda öğrenim gördü. 1940 yılında Bartın Çiftlik
köyünde öğretmenliğe başladı. Yüksek öğrenimini
Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümünde (1945–1947) ve Paris Üniversitesinde
(1949–1950) tamamladı. 1947–1949 yıllarında Nazilli Ortaokulu Fransızca öğretmeni idi. 1950’de
Milli Eğitim Bakanlığı Dış Münasebetler Genel
Müdürlüğünde, Şube Müdür Yardımcısı olarak
başladığı görevini, Şube Müdürü ve Genel Müdür
Yardımcısı olarak sürdürdü. 1953–1956 yıllarında
Londra’da, İngiltere Bölgesi Öğrenci Müfettişi yardımcısı olarak çalıştı.
1964–1965 ders yılında Orta Öğretim Genel Müdürü idi. Talim ve Terbiye Kurulu üyesi iken 1965
genel seçimlerinde Aydın’dan milletvekili seçildi.
Bu görevini iki dönem (8 yıl) 1973 seçimlerine kadar sürdürdü. M. Kemal Yılmaz’ın Ankara’da Gazi
Eğitim Enstitüsü’nde, Yüksek Öğretmen okulunda ve Devlet Memurları Yabancı Diller Okulunda
Fransızca öğretmenliği vardır.
1979’da Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı İşçi
Çocukları Eğitimi Genel Müdürü iken Londra Büyükelçiliğimiz nezdinde Kültür Ataşeliği ve İngiltere Bölgesi Öğrenci Müfettişliğine atandı.
M. Kemal Yılmaz Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 1948’de Fransızcadan, 1956’da İngilizceden
Devlet Memurları Yabancı Dil Sınavını vermiştir.
Ayrıca, İngiltere’de Cambridge Üniversitesinden
İngilizce Ehliyet Sertifikası almıştır. Fehmi Baldaş ile birlikte Ortaokul Fransızca ders kitaplarını yazmıştır.
Öğretmen örgütlenmesinde 1950’den itibaren çaba harcamış ve bir ara Türkiye Öğretmen
Dernekleri Milli Federasyonu Genel Sekreterliğini yürütmüştür.
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ATATÜRK’Ü GÖRENLER

ATATÜRK’ÜN ELİ
Daha ben,
Atatürk’ü doyasıya göremeden,
Beyaz treni ağır ağır gelip geçti bizim köyden.
Son vagonda,
Son pencerede bir güzel adam,
El eder durur bana.

tar.

Ben Atatürk’ün elini gördüm,
Görüp de hemen selam durdum.
Bir el ki
Kocaman, dağ kadar,
Bir el ki, kara tahtada ak kalem tuBir el ki ışık mı ışık…
Taptaze… Yeni doğmuş geceden,
Bir eli vardı uzanmış dudağına,
Farkı yok bilmeceden.
Bir el ki, düşünür ha düşünür…
Taa… Kocatepe’den.
Uzakta bir el sallanır…
Baştanbaşa nur…
Tutar selamımı alır…
Okşar beni,
Bir er başak olur,
Sararır kalır.
Biçer ekinlerini köylülerimin,
Bir el orak,
Bir el tüfek olur,
Atar,
Parmak parmak.
Bir el yorgun mu yorgun…
Karanlıklar yarar,
Uzanmış ANITKABİR’DEN
Ellerimizi arar.

Mustafa Kemal Yılmaz
Bu eli sıkı tutun çocuklar. O eli boşlukta bırakmayın. O elin gösterdiği yoldan ayrılmayın.
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TÜRKÇESİ VARKEN
Ümit Z. Nekiş – Sevda Uçak

umit.nekis@vatanbir.org - sevda.ucak@vatanbir.org
Etiyoloji: Fransızca étiologie sözü
“1. Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, 2. Hastalık sebeplerini araştıran tıp
dalı.” anlamlarına gelmektedir. Sözün
ikinci anlamı için neden bilimi uygun
bir karşılıktır.
Bibliyotek:
Fransızca
(bibliothèque) bu sözün dilimizde kullanılmasına gerek yoktur. Dilimizde bu
kavram için kitaplık, kütüphane gibi
karşılıklar bulunmaktadır.
Realizasyon: Fransızcadan dilimize geçen bu kelime; “gerçekleştirme,
gerçekleşme” anlamı yanında, bir bankacılık terimi olarak “paraya çevirme,
varlığı nakde dönüştürme süreci” anlamını da taşımaktadır. Sözün günlük hayattaki kullanımı için gerçekleştirme;
bankacılık alanındaki kullanımı için
ise kâr amaçlı satış karşılıkları önerilmektedir.
Obsesyon: Batı kökenli bu söz
dilimizde bir psikoloji terimi olarak
“Bilince takılarak korku ve bunalım
yaratan, kişinin çabalarına karşı kurtulamadığı düşünce, sürekli endişe, sabit
fikir.” anlamlarında kullanılmaktadır.
Bu söz için takıntı karşılığı da önerilmektedir. obsesif; takıntılı
BİR SÖZCÜĞÜN DİL KÖKENBİLİME (ETİMOLOJİ) GÖRE İNCELENMESİ:
Boyut: cisimlerin ölçülmesinde
söz konusu olan uzunluk gibi bir anlamı vardır.
Eski Türkçede boy kelimesinden
ya da Arapça bu’d;buut ‘uzunluk’ kelimesine benzetilerek türetilmiştir. Yeni
bir kelimedir

TÜRKÇEDEN DİĞER DİLLERE GEÇMİŞ SÖZCÜKLER

Kaynakça:
beygir: beygir < bargir. Yük taşıyan at. Türkçede kullanılan beygir
biçiminin birinci hecesindeki r > y
değişmesi benzeşmezlik sonunda oluşmuştur. Sırpça: béjgir, béngir

•
•

TDK Büyük Türkçe Sözlük
http://tdkterim.gov.tr/bts/
Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü
Hasan EREN
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TEBRIK VE KINAMA

Ticarette Türkçe
Hazırlayan: Ümit Z. Nekiş
umit.nekis@vatanbir.org

Türkçeye Duyarlı Aydınlılar Olarak Esnafımıza Sesleniyoruz!
Aydın halkı olarak tabelalarda yabancı sözcük görmek istemiyoruz. Türk
topraklarında Türk halkına Türkçe hizmet vermenizi bekliyoruz. Aydın’ın
efelerine Türkçe isimle ticaret yakışır.
Halk olarak Türkçe tabelalı işletmeleri
daha çok tercih ettiğimizi ve bu yerlerden daha çok alışveriş yapıp hizmet aldığımızı sizlere belirtmek isteriz.

Türkçeye Duyarlı Aydınlılar Olarak Tüm Aydın Halkına Sesleniyoruz!
Tüm Aydınlılar olarak, Türkçeye
olan duyarlılığımızın hepimiz farkındayız aslında. El birliği ile belediyeye
aldırmış olduğumuz tabelalarda Türkçe kararı da bunun çok net bir göstergesidir. Hepimiz Türkçenin ortak değerimiz olduğunun farkındayız ve bu

davaya sahip çıkıyoruz. Birçoğumuz
tabelalarda olsun, görsel kampanya yazılarında olsun yabancı sözcüklerden
rahatsız, bunu da biliyoruz. Fakat çoğumuz bu yanlışa karşı ne yapılacağı
konusunda tereddüt yaşamakta.
Yapılacak olan şey bellidir. Ticarette yabancı sözcük kullanan işletmeleri
kibar bir dille uyarmalıyız Ticarette
Türkçeye özen gösteren, isim seçimlerinde ve reklâm / kampanya vb. etkinliklerinde Türkçe sözcükleri kullanan işletmeleri tercih etmeliyiz. Bu
tavrımız, isim seçimlerinde ve reklâm
/ kampanya vb. etkinliklerinde yabancı
sözcük kullanan işletmeleri de Türkçeye daha çok özen göstermeye teşvik ettirecektir. Böylece yabancı sözcük kullanmalarının sebebini yabancı sözcük
kullananları daha çok tercih edilmesi
olarak açıklayan işletme sahiplerinin
de yanılgılarını ispatlamış olacağız.
İşletmelere bizlerin ticarette Türkçeye
özen gösteren işletmeleri tercih ettiğimiz gerçeğini daha çok anlatarak, sorunu çözecek olan bizleriz!

Teşekkür Ettiklerimiz

Rica Ettiklerimiz

Konu ile ilgili etkinlik
önerilerinizi aydin@vatanbir.
org adresinden bizlerle paylaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
VatanBir Aydın Öbeği

Bu alanda dergimize abone olan işverenlerden, işyerinin ismi Türkçe
olanların kartvizitleri yayınlanacaktır. Siz de dergimize abone olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz: abone@vatanbir.org
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GÖRELIM YASAYALIM

Geçmişte Haziran Ayı
1 Haziran1929
2 Haziran1961
2 Haziran1966
3 Haziran 1925
4 Haziran 1930
7 Haziran 1557
7 Haziran 1866
8 Haziran 1951
9 Haziran 1942
11 Haziran 1930
11 Haziran 1937
12 Haziran 1966
13 Haziran 2008
14 Haziran 1935
15 Haziran 1942
16 Haziran 1949
19 Haziran 1934
20 Haziran 1976
21 Haziran 1934
22 Haziran 1988
25 Haziran 1971
29 Haziran 1939
30 Haziran 1927

Latin harfleri resmi işlemlerde yürürlüğe girdi
Yurtdışında öğrenim görmek serbest bırakıldı
Kıbrıs’ta Rumlar, Lefkoşa’nın Türk kesimine giriş-çıkışı yasakladı.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisiydi.
Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşuyordu. Heyet başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.
Mimar Sinan tarafından inşa edilen, Süleymaniye Camii açıldı.
Anadolu’da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın demiryolu açıldı
Türkiye’de ilk kalp ameliyatı Ankara Gülhane Askeri Hastanesi’nde
gerçekleştirildi.
Anıtkabir proje yarışmasını Emin Onat ve Orhan Ada’nın kazandığı
açıklandı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kurulmasına ilişkin kanun
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.
Atatürk bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirdi.tır
Keban Barajı’nın temeli atıldı.
Türkiye’nin 4. iletişim uydusu TÜRKSAT 3A 11 dakika gecikmeyle saat
01:05’de Fransız Guyanası’ndaki Kourou üssünden uzaya fırlatıldı.
Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsü ve Etibank’ın kurulmasına ilişkin
kanunular da kabul edildi.
Atatürk’ün Şişli’de oturduğu ev Müze oldu.
Devlet Tiyatro ve Operası kuruldu.
İlk Türk operası Özsoy Ankara’da oynandı
Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde ilk kez seçim yapıldı. Rauf Denktaş devlet
başkanı seçildi.
Soyadı Kanunu kabul edildi.
Futbolcu Tanju Çolak 39 golle “Avrupa Gol Kralı” oldu.
İlk Türk firkateyni Berk Gölcük’te denize indirildi
Eylül 1938’de kurulan Hatay Devleti Meclisi Türkiye’ye katılma kararı
aldı.
Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa (İsmet İnönü) askerlikten emekliye
ayrıldı.

Keban Barajı

Rauf Denktaş

Süleymaniye Camii

Tanju Çolak
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TARIHTE BU AY

AYGİAD İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
BAŞKANI SELÇUK GÜLER İLE

GENÇLİK VE GİRİŞİMCİLİK

Söyleşiyi Gerçekleştiren: Mehmet Pekmezci

“Ben önce o
işyerinin bana
vereceklerini aldım. Sonrasında
verdiklerini geliştirdim. En önemlisi işimi sevdim,
yaptığım işi sevdim. Ben bunları
yaşadığım için
söylüyorum. Siz
oradaki insanlarla aynı seviyeye
gelmeyi istiyorsunuz. Onlar
başarılıysa siz de
başarılı oluyorsunuz.”
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VatanBir: Genç İşadamları Derneği niye var ne ile uğraşır. Derneğinizin çalışmaları konusunda bilgi
alabilir miyiz?
AYGİAD: 1993 yılında kurulan
derneğimizin onuncu başkanı olarak
hizmet etmekteyim. Onun dışında 50
üyemiz var. Açıldığında yedi kurucu
üye ile kurulmuş, sonra yükselmiş bu
sayı. Ama genelde 50 üye civarında
kalıyor. Şu anda 47 üyemiz var. Bunlar azalıyor, çoğalıyor. Çok kolay üye
alımı yapmıyoruz, biraz daha seçici
davranıyoruz..
Faaliyetlerimiz daha çok kendi
üyelerimize yönelik, üyelerimizi bilgilendirici çalışmalardır. Kanun değişiklikleri olsun, ya da dışa açılabilecek
konular olsun yeni teknolojiler, smilasyon eğitimleri gibi, onlara faydalı
olabileceğini düşündüğümüz eğitim
çalışmalarına yer veriyoruz. Onun dışında il müdürlerinin, mülkî amirlerin
yanı sıra, ulusal konuklarımız da oluyor.
1993 yılından beri gelenek haline
gelmiş, Salı günü akşamları yemekli toplantı yaparız. Konuklarımızı da
burada ağırlarız üyelerimizle beraber.
Onların bize sunumları olur. Daha sonra soru cevap şeklinde devam ederiz.

VatanBir: Girişimcilik konusunda neler düşünüyorsunuz? Neden işyeri açma, ticaret yapma isteği duydunuz? Aileden gelen bir istek mi?
Devlet memuru da olabilirdiniz.
AYGİAD: Bilgisayara meraklı olmam, ilgi alanımdı benim zamanımda
bilgisayar çok yoktu. Üniversiteyi bitirdikten sonra 1996 yılında bir iş yerinde çalışmaya başladım, 1998 yılında da askerlik görevim için ayrıldım,
2000 yılının şubat sonunda bitirdim.
Nisan’da da işyerimin kuruluşunu yaptım. Mart ayında nasıl yapabiliriz, nasıl
ederiz diye çalışmalar yaptım. Benim
babam da sonuçta devlet memuru.
Hani öyle babadan gelen güç, destek,
maddi anlamda yok. Manevi anlamda
herkesin babası arkasında bir duvardır, kaledir. Benim babam da öyleydi.
2000 yılında kurduk. Kurarken iki üç
arkadaşımla yola çıktık. Sonrasında
cesaret çok önemlidir bu tür şeylerde.
O zamanlarda, yeni açtığımda da 2000
yılında kriz oldu. Bizim işlerimiz dövizle. Döviz krizine yakalandık. Ekonomik krize yakalandık, ama hep birileri destek oldu, yani arkadaş çevremiz
destek oldu, bir başkaları destek oldu.
2002 yılında Aydın Genç İşadamla-
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rı Derneği’ne üye oldum. O derneğin
de bana çok büyük katkısı oldu, ufkumu açtı. Ben orada yatırımcı olup, başarılı olan insanlarla tanıştım. Onların
tecrübelerinden faydalandım, onlara
takıldığım yerlerde sordum, danıştım.
Bunlar da çok önemliydi. Kendimden
büyük insanlarla muhatap olmak veya
kendimden büyük insanlarla vakit geçirebiliyor olmak bence önemli bir
avantaj. Dernekte de bunu yaşıyorsunuz. Yaşça ve işçe sizden daha üst seviyede, sektörel tecrübeleri olan veya
en azından ticaret tecrübeleri olan insanlara her istediğinizi soruyorsunuz.
Sorduğunuz soruların cevaplarını alıyorsunuz. Ve samimi cevaplar alıyorsunuz, yani yalan dolan olmayan, net
cevaplar Bunlar size çok destek verici
oluyor. Ondan sonra işte birazcık büyüme isteği de doğuruyor. Ama öncesi
tabiî ki dürüstlük.
1996 yılında çalışmaya başlarken
bilgisayar işini çok sevdiğim için, iş
istemeye gittiğimde bana dediler ki
“Maaş ne düşünüyorsun? Üniversite
mezunusun hani” “Maaş filan istemiyorum” dedim. “Ee nasıl olacak?”
dedi. “Ben merak ediyorum dedim,
öğrenmek istiyorum, geleyim, gideyim
burada bir şeyler öğreneyim” “İyi bakalım” dediler, o şekilde girdim.
Şimdi baktığım zaman, hatta bizim
üniversitelerdeki hocalarımızla da konuşuyoruz, söylüyorlar yani, bilgi işlem
bizim de birazcık alanımız, Aydın’da
üniversitede iki yıllık meslek yüksek
okulundaki öğrencilere soruyorlar hani
ne yapmak istiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz diye. Zaman zaman bize de
soruyorlar. Bize yönlendirmelerini istiyoruz. Geliyorlar, tamam, otur bakalım
“ne biliyorsun?” “Biz şunu biliyoruz”
diyorlar. Kitaptan okuyarak kimse bir
şey öğrenemiyor. Mutlaka pratiğini
yapması gerekiyor. Ama o gelen insanlarda hem pratik yok, hem bir tecrübe yok, direk gelip oturacak müdür
koltuğuna, iki milyar maaş alacak. Ben
bunu yapmadım. Ben önce o işyerinin
bana vereceklerini aldım. Sonrasında
verdiklerini geliştirdim. En önemlisi
işimi sevdim, yaptığım işi sevdim. Ben
bunları yaşadığım için söylüyorum.
Siz oradaki insanlarla aynı seviyeye
gelmeyi istiyorsunuz. Onlar başarılıysa siz de başarılı oluyorsunuz. Başarılı olmak için bir şeyler arıyorsunuz,
ne yapabilirim başka diye. İstemek ve
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dürüstlük. Bunlar olduğu zaman başarı
zaten geliyor. En önemli anahtar dürüstlük. Çünkü insanlar bir şekilde sizi
dürüst olduğunuz için destekliyorlar.
Biz dernekte de, vakfımızda da dürüst
olan insanların hep başarılı olduklarını
görüyoruz.
VatanBir: Aydın gerçekten tarımsal değeri olan çok değerli bir
bölge. Türkiye’nin en değerli bölgesi, fakat sanayi ya da tekstil sektörüne baktığımız zaman çevre illere
göre, özellikle Denizli’ye göre, Aydın
biraz geri kalmış. Bunun sebepleri
nelerdir ya da bu sorunu çözmek
için neler yapılabilir Aydın’da?
AYGİAD: Bir kere bu hükümetle ilgili, teşviklerle ilgili. Hükümetin
Denizli’ye verdiği teşviklerle bize verdiği teşvikler tabii ki çok farklı. Ama
Aydın’da gelişecek olan sanayicilik
tarıma dayalı bir sanayicilik olur veya
en azından tarıma dayalı sanayicilik olmalı Onun dışında, sanayi dalında birçok firma var Aydın’da. Denizli sadece
tekstil üzerine yoğunlaştığı için dikkat
çekiyor, ama ekonomik açıdan şöyle
bir değerlendirilirse, şöyle bir Aydın’ın
ekonomisi belki ülke ekonomisine çok
daha fazla şey katıyordur. Onların tabii
mutlaka verileri vardır ama o veriler
bizde yok.
Gelişmesi için ne gerekiyor? Teşvik
bir kere kesinlikle gerekli. Güzel organize sanayi olması gerekli. Bu sanayiciliğin en büyük derdi enerji. Enerjiyi
nasıl sağlarız, bir kere bizim her yerden fışkıran doğal sularımız, yani termal sularımız olsa burasının sanayisi
siz istemeseniz, burada tarım sanayisi
yapacağız başka bir şey yapmayacağız
bile deseniz, burada ister istemez gelişecek. Daha önce HYUNDAI falan
gelmeye çalıştı, gelemedi ve bunlar
Aydın’da hani bedava bir enerji
çünkü. Bedavaya yakın bir enerji
buldukları takdirde de insanların
odak noktası haline geleceğini
düşünüyoruz. Bundan önceki
Belediye Başkanlarımız da
en son bu yerel seçimlerdeki
adaylarımızın da hepsinin birinci öncelikli projesi termal
enerjiydi. Bunu inşallah hayata
geçirirlerse Astim organize sanayinin, Muğla organize sanayinin daha da hareketleneceğini düşünüyorum. Birincisi enerji, ikincisi

teşvik, üçüncüsü de bu sebepler; buraya gelmek isteyen sanayicilerin önünü
kesiyor. Çünkü başka bir yerden, dışarıdan gelecek biri için Aydın olmuş,
Denizli olmuş, Uşak olmuş çok fark
etmiyor. Kaldı ki Uşak çok konuda da
teşvikler alıyor, özellikle enerji konusunda. Bizim Aydın çok güzel, yani
elektriği güneş enerjisinden üretebilir,
üretirse çok güzel bir potansiyeli var.
Zaten doğal kaynaklarımız da potansiyel olarak var. Bunların da hareketlendirilmesi gerekiyor en azından. Burada
bizim de üzerimize görevler düşüyor.
Muhtemelen yeni seçilen belediye
başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu da bu
konuda istekli ama bizlerin de bunun
takipçisi olmamız gerekiyor.
VatanBir: Peki Başkanım, Genç
girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
AYGİAD: Konuşmamın içinde de
söylediğim gibi, yapacakları işi araştırarak yapmaları. Bir işi herkes yapıyor diye yapmamaları. Bir sene pamuk
para ediyor, bir sene etmiyor. Bir sene
çiftçi ekmiyor, para etmedi diye geçen
sene, o sene az pamuk oluyor; pamuk
sıkıntısından, pamuk para yapıyor. Bir
şeyden hemen vazgeçmemeli, inatla
üstüne gitmeli. Bir iş yeri açıyorsunuz,
aynı gün başlamayacak hemen her şey.
Herkes gelip hemen sizden alışveriş
yapmaya başlamıyor, sabır çok önemli.
O da zaten hani pamuk örneğine gidiyor. Bu sene
para etmedi
bir
daha ek
baka-
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lım… Genelde herkes aynı psikolojide
yaptığı için, herkesin pamuk ekmediği zaman pamuk ekmeli, bunu yapabilmek önemli. Bir ara internet kafe
furyası oldu, herkes internet kafe açtı,
etraf kafeden geçilmedi, bilgisayarcılar da öyle. İnsanların örnek aldıkları,
baktıklar şeyler hep farklı oluyor. Ben
2000 yılında açtım 60 tane bilgisayarcı
vardı Aydın’da, şu an 150 küsur tane
var. Ama 2000 yılında açtığımda piyasada 7-8 yıldır iş yapan firmalar vardı Aydın’da. Şimdi baktığımız zaman
benim firmam ilk onun içinde sayılıyor, bu güzel bir şey tabii. Bu başarıya
nereden ulaştık? Biraz önce saydığım
sebeplerden dolayı işte. Biraz önce
söylediğimle çelişiyor zaten 60 tane
bilgisayarcı varken siz niye açtınız, o
da bir şeydi belki benim çevremdeki
insanların veya benim müşteri portföyümde olan birebir ilişki kurduğum insanların desteklemesiydi ki, ben ilk işyerini açtığım zaman yaklaşık 100 tane
müşterim oldu bir anda. Onlarla olan
ilişkim sürecinde onları memnun bırakmam, onlarla iyi ilişkiler kurmam,
dürüst olmamdan kaynaklanan sebepler. Halâ benden gözü kapalı alışveriş
yapan çok müşterim vardır. Bunun dışında resmi kurumlar da alır. Tavsiyelerden çıkarken yola, herkesin yaptığı
işi balıklama atlamamak, yani bilgili
olduğun konuda mutlaka bilgi ve istek,
yani sevmek işini çok önemlidir.
VatanBir: İlk olmak da çok
önemli.
16
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AYGİAD: O ilk olmak farklı bir
şey..O ilk olduğun zaman, bilginin olması, becerinin olması, dürüst olmak, o
zaman her şeyi başarıyorsun. İlk olduğun zaman bu saydığım özelliklerden
hiç birinin olmasına gerek yok zaten.
Üçkâğıtçı da olsan ne yapacak insanlar, alacaklar mecburen. Ama önemli
olan on tane petrolün içinde senin kendini tercih ettirebilmen. Herkes pamuk
üretiyorsa sen farklı bir şey üret, yani
farklılıklar yaratmak önemli her zaman
için.
VatanBir: Bu dernekte olmasaydınız, tek başınıza aynı başarıyı yakalayabilir miydiniz?
AYGİAD: Ben saydım ya, ben dernekte olmasaydım büyüklerimin bana
tavsiyelerini duyamayacaktım. Hani
derler ya bir insanın arkadaşı, karısı
vezir de yapar rezil de gibi. Ben onu
hep arkadaşa yönlendiririm çünkü
arkadaşınız neyse siz osunuzdur. Arkadaşınızla bara gidiyorsanız oradan
çıkmazsınız, ama arkadaşınızla kitap
okursanız, kitap okursunuz gibi Çevrenizde sorumluluk sahibi insanlar olduğu için siz de ister istemez sorumluluk
yükleniyorsunuz. Siz hiçbir şey yapmasanız da onlar sizi itiyor. Beni böyle ittiler diye düşünüyorum ben. Bunu
belki bana hiç kimse git sen bilgisayar
marketi aç demedi ama siz onların
yaptıklarına bakınca onlar yapmış,
ben niye yapamayayım diye düşünüyorsunuz. Ben inanıyorum bu derneğe
girmemiş olsaydım şu anda buralarda

olmazdım.
VatanBir: Sizin işiniz teknoloji
üzerine Teknolojik ürünlerin çoğu
maalesef yabancı dilde. Türkçenin
dil bütünlüğünün de korunması gerekiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
AYGİAD: Bu konuda da doğru
söylüyorsunuz. Benim şirketimin ismi
de yabancı. Ama şu an ismi değiştiremiyoruz da, öyle de bir şey var. Tanındı, herkes onu biliyor. Şimdi isim değiştirince insanlar farklı anlıyorlar. “O
battı, yeni şirket oldu” diyorlar, güzel
bir şey değil. Türkçemizi ne kadar öz,
ne kadar düzgün kullanabiliyorsak o
şekilde kullanmamız lâzım. Özellikle
benden bir dönem önceki başkanımız
vardı, biz ‘notebook’ deriz, o inatla
‘diz üstü bilgisayar değil mi’ derdi,
ve İngilizce bir kelime söyleriz, öyle
değil böyle o, derdi, kesinlikle dikkat
ederdi. Mesela e-mail demez o, e-posta
der. Mesela Bilgisayarda geçen terimler var. Teknolojik terimler girdiği için
belki işin içinden çıkamayacak. Ben
elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum ama bilgisayarda alışkanlık
olmuş, ister istemez kullandığımız kelimeler var. Yok dersek, yalan olur. Diz
üstü bilgisayar deyince anlamıyor karşındaki. Hard diski sabit bellek olarak
tanıtamıyorsunuz mesela müşteriye.
VatanBir: Teşekkür ederiz.
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TÜRK’ÜN DELİ OĞLU:

“ZEYBEK”
Kartal kanadı gibi açılır zeybeğin keskin kolu
Başında börk, belinde kuşak atılır tepeden tepeye.
Kartalın uçuşa hazırlığıdır ayağını kaldırışı dağların üzerinde
Diz vurur yere, göğe; zulme karşı cepkeni efelikle dolu.
Kimilerine göre bir halk oyunudur
efelik, kimine göre bir kültürdür. Eğer
bu biçimde bakarsak efelere, tarihi yok
saymış oluruz. Efelik bir başkaldırıdır.
Zalime, yöneticinin adaletsiz oluşuna
bir isyandır. “Bana dokunmayan yılan
bin yıl yaşasın” düşüncesinde olmadığı
için “efedir” onlar. Gördüğü yanlışlık
karşısında susan toplumun susmayan
kahramanıdır. Toplumun kahramana
ihtiyaç duyduğu dönemlerde özellikle
Batı Anadolu’nun dağlarında “zeybek”
adında, “efe” adında yiğitler diz vurmuşlardır vatan toprağına. Gizemli bir
yapıya sahiptirler. Nerden geldikleri
hakkında, kim oldukları hakkında, bu
gizemlerinin neler olduğu hakkında
onları bağrına basan millet tarafından
yüzlerce olağan ve olağanüstü söylence çıkarılmıştır.
Zeybekler adıyla da tartışma konusu olmuştur. Bu konuda birçok varsayım ortaya atılsa da dilbilim açısından
en mantıklı olan “Zağmak” sözcüğünün değişerek Zeybek biçimini alması
görüşüdür. Zağmak, zağbak sözcüğü
Anadolu’nun çeşitli yörelerinde hala
kullanılmaktadır. Zağ sözcüğü güçlü,
kuvvetli anlamında (Isparta, Denizli,
Kütahya, Sivas, Niğde) ve sertlik, peklik anlamında (Sivas, Isparta, Niğde)
kullanılmaktadır.1 Bek sözcüğüne gelince bu konuda da çeşitli görüşlere yer
verilmiştir. Yer verilmeyen iki nokta
vardır. Özellikle “bek” sözcüğüne ek
gibi yaklaşılmıştır. Oysa bek kavramının sözcük olması gerekir. Çünkü
“Zağ” sözcüğüne karşılık gelen güçlü,
sert, yerinde durmayan, hızlı hareket
1.
2.
3.
4.

eden anlamları “bek>beg>beğ” sözcüğüyle birleştiğinde güçlü beğ, yerinden durmayan, hızlıca hareket eden
beğ anlamına gelir. Bek sözcüğü eski
Türkçede koruyan kişi anlamında kullanılmaktaydı. “Zağ-bek” sözcüğü anlam olarak “güçlü, etrafındaki insanları
koruyan, beğ olan” anlamına gelmektedir.
Geleneksel bir yapıyla türeyen, gelişen zeybeklik kendi kavramlarını da
kendisi ortaya koymuştur. Bu da bize
onun düzenli oluşunu ve işleyişinde
bir töre olduğunu gösterir. Başkaldıran
topluluğun tümüne kendi deyimleriyle
“çete”, bir bütün olarak çetenin içinde
yer alan bireylere “zeybek”, çetenin
başında bulunan ve öncülüğünü, sorumluğunu üstlenen zeybeğe “efe”, çetenin öteki bireylerine “kızan”, efenin
yardımcısına “başkızan” veya “başzeybek” denilmektedir. Efe her zaman, her
yerde en öndedir. Kendi deyimleriyle
bir efe, dağda da düzde de en önde olsun ki, efe olsun. Zeybekler içlerinden
en erdemli, en yiğit, en yetenekli olanı
“Efe” olarak seçerler. Çetede kararları efe verir, onun kararına hiçbir çete
üyesi itiraz edemez.2 Zeybeklikte yer
alan bu yapılanma, Türklerin devlet
anlayışına yakındır. Başta bir önder
bulunur. Budun yani millet, kağanının
sözünden aykırı hareket etmez. Kağan
da budununu bir töreye göre yönetir ve
töreyi bozan cezalandırılır.
Zeybeklikte yer alan başka bir kavram da “yüze inme”dir. Yüze inmek,
başkaldırıya neden olan olayın bölge
ya da genel yönetim tarafından sona
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erdirilmesidir. Bu sona erdirme de
belli bir antlaşmayla oluşur. Yüze indikten sonra yani eylemsel başkaldırı
sona erdiğinde çete üyeleri dağıtılmaz,
önceden belirlenen bir köye yaşam
sürdürülürdü. Çetenin üyelerinin dağıtılmaması, o zamanki yönetimlere güvensizlikten kaynaklanırdı. Zeybeklik
kişiye öncelikle toplumda saygın bir
yer edinmesini sağlardı. Çünkü onlar
artık sıra dışı, ölümün kıyısında dolaşan, her türlü baskı ve adaletsizlik
karşısında suskun olmayan kişilerdir.
Efelerin yüze indikten sonra “efelik
töresi”ne göre sürdürdükleri yaşamları
da oldukça önemli, özendirici ve ilgi
çekicidir. Bu davranışlar toplumdaki
etkin kişiliğin de açık göstergesidir.
Efelik töresine göre: Düşküne, kimsesize zarar verilmez. Yetime, yoksula yardım edilir. Kadınlara ve kızlara
karşı saldırganlığa kesinlikle izin verilmez, bu tür saldırganlık yapanlar kendi
aralarında yaşatılmaz. Yerel yöneticiler
ve halk ilişkilerinde yoksul, kimsesiz
ve güçsüz insanların ezilmesinin önüne
geçerler. Eğlence ve gösterişten kaçınırlar. Yoksul, kimsesiz, yetim gençleri
evlendirirler.3 Bu tür uygulamalar onların yaşamlarında kural haline geldiği
için kendilerince olağan uygulamalardır. Bu uygulamalardan yola çıkıldığında zeybeklerin elde ettiği maddi,
manevi gücü milletiyle paylaştığı görülmektedir. Yönetimin yanlışlarına
karşı başkaldıran zeybeklerin halk tarafından bunca sevilmesinin bir nedeni
de bu uygulamalardır.4
Zeybekler yer olarak dağları mes-

Türkiye’de Halk Ağızları Derleme Sözlüğü, Cilt 11,s.4341 Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara 1979
Ali Haydar Avcı, Zeybeklik ve Zeybekler Tarihi, s. 22, E Yayınları, Aralık 2004
Celal Bayar, Ben de Yazdım- Milli Mücadeleye Giriş, Cilt 6, s. 1748-1750; Şeref Üsküp, Hey Gidinin Efesi, Hürefe Matbaası, s. 107, İzmir 1988
Ali Haydar Avcı, Zeybekler ve Zeybeklik Tarihi, s.23-24, E Yayınları, Aralık 2004
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Bölücülük yoktur,
vatana ihanet yoktur.
“Biz yürüyelim, millet arkamızdan gelir”
diyen Yörük Ali Efe’ydi.
“Efeler yolumuzu
kesmeselerdi, Ankara toplanmaya vakit
bulamazdı” diyen de
Yunan İşgal kuvvetleri
komutanıdır.

ken tutmuşlardır. Dağın onlar için ayrı
bir önemi vardır. Dağlar öncelikle yerel ve genel anlamda karşıt güçlerin ve
halk deyimiyle namerdin kolaylıkla
giremediği, girse bile uzun süre kalamadığı ve denetim altına alınamayan
bir yerdir. Daha ilerisini söylemek gerekirse bu alanda, bu yerde yaşamını
sürdürenlerin yaşadıkları ve gördükleri
hakkında suskun kaldıkları gizemli bir
dünyadır, dağlar. Bu nedenle zeybek
yaşamında ve türkülerde “dağ motifi”
önemli yer tutar.5
Ünlü Zeybeklerden Yörük Ali
Efe’nin anlattığı zeybeklik, onlar hakkında yazılanı, çizileni özetler, bilgi
verir: Efe ve zeybek hakkını arayan
adamdır. Saltanat devrinin o karmakarışık, milletini adam yerine koymayan,
hiçe sayan yönetime boyun eğmeyen
adamdır. Köylerde, kasabalarda halkın
arasında yaşarken hükümet denen kuv5.
6.
7.
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vete haklı derdini anlatamayınca silahını alıp dağa çıkar. Orada soyundan
getirdiği bağımsızlık ruhuna kavuşur.
Bir de çalıkakıcı vardır. Bu düpedüz
hırsızdır. Çalar, çarpar, hak, namus bilmez. Soyar, sonra ormanlarda saklanır.
Elindeki, avucundaki bitince yeniden
yol keser, köy basar. Efeyi, zeybeği bu
serseri ile karıştırmayınız. Zeybekler,
efenin yardımcısıdır. Çalmaz, soymaz.
Çalanın, çarpanın düşmanıdır. O yalnız
zulme, hak tanımayan hükümet kuvvetine meydan okur. Halkın sırtından
kasalarını doldurmuş zenginleri haraca
keser, imana getirir. Fakat bunları gizli kapaklı değil, apaçık yapar. İsmini,
kimliğini bildirir. “Ben filan efeyim,
hükümet bilsin, gelsin, arasın bulsun
beni” diye haber bırakır. Efe intikam
bilmez, kin tutmaz. Öyle olsaydı zaman zaman sürü sürü insanları öldürmesi icap ederdi.6

Töreden ve törenden beslenen zeybekler bütün işlerini yine bu kaynaklarla düzenlerler. Onların yanlışlığa ve
yaşama karşı “soruları” vardır. Haksızlığa çıkan sesleri vardır. Ruhları asidir,
bu asilikle yiğitliklerini, mertliklerini birleştirerek toprağa diz vururlar.
Yanlışlığa bu şahlanışla “dur” derler.
Zeybeklerin bu asiliğinin, başkaldırışının yanlış yönetime ve ağalara karşı
olduğunu söylemiştik. Ama bu asilikte adaletsizlik yoktur, ihanet yoktur,
zulüm yoktur. Birilerinin sırtına çıkıp
mazlumları öldürme yoktur. Bölücülük yoktur, vatana ihanet yoktur. “Biz
yürüyelim, millet arkamızdan gelir”
diyen Yörük Ali Efe’ydi. “Efeler yolumuzu kesmeselerdi, Ankara toplanmaya vakit bulamazdı” diyen de Yunan
İşgal kuvvetleri komutanıdır. Kurtuluş
savaşına bakıldığında efelerin Kuvay-ı
Milliye’nin ve direnişin ana gücünü
oluşturdukları, Kurtuluş savaşının halk
tarafından başlatılmasında ve kazanılmasında tarihi rol oynadıkları bir
gerçektir. Sosyal başkaldırının unsuru
olan zeybekler en tehlikeli günlerde
hiç çekinmeden Kuvay-ı Milliye saflarına katılmışlar ve kısa bir sürede onun
temel gücü olmuşlardır. Düzenli ordu
kurulana dek Batı Anadolu’da yılgınlığın giderilmesine, toparlanmaya, kırılan ve kaybolan umutların yeşermesine
büyük ölçüde zemin hazırlamışlardır.7
Uyumuş, Türklüğü unutturulmuş,

Ali Haydar Avcı, a.g.e., s.25, E Yayınları, Aralık 2004
Ali İhsan Usta, Efelerin Efesi Yörük Ali Efe, s.269, Hürefe Matbaacılık, İzmir
Kurtuluş Savaşı Ansiklopedisi, Cilt 1, Bulvar Gazetesi Yayını, İstanbul 1985; H. Zekiye Yaraş, İzmir’in Efeleri, Zeybekleri, Kızanları, Atlas Dergisi Özel
Sayı, s. 32-33, Haziran 1996 İstanbul
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devleti tarafından öksüz, cahil bırakılmış yılgın toplumu dalga dalga canlandıracak olan “Sarı Kurt, Sarı Zeybek”
henüz yola çıkmamıştı. İstanbul’da
yöneticiler kör ve sağır olmuş, acıları görmüyor, çığlıkları duymuyordu. İşbirlikçi, devşirme beyinlilerin
Şeyhülislam’ı Dürrizade Abdullah,
“Padişahın dağılmalarını buyurmasına
rağmen asi olup, işgalcilere direnenleri
ve onlara yardım edenleri öldürmek şeriata uygundur, vaciptir, farzdır” diye,
işgale karşı direnmeye başlayanların
öldürülmesi için fetvalar veriyordu.8
1919 yılında vatanın ve halkın silahsız
ve savunmasız kalması üzerine zeybekler düze inerek milli safları oluşturmuşlardır. Kendi aralarında küçük
birimler kurarak, gece-gündüz baskınları yaparak işgalci güçleri yıldırmayı başarmışlardır. Dağları geçitleri
tutan zeybekleri; inanılmaz biçimde
süren saldırılar, köyleri, kentleri, kavurup yakmalar, yıkmalar ürkütmedi.
Her an nereden olacağı belli olmayan
saldırı ve baskınlarla işgalci güçlerin
maneviyatını kırdılar, çöküntü yaşamalarına neden oldular.9 Kısa sürede
düşman güçleri arasında ve milletin
içinde efelerin bu ünü yayılmıştır. Bu
ün, savaştan, umursamazlıktan sıkılan,
devletinin öksüz bıraktığı Türk milletinin ayağa kalkmasında en önemli etkenlerden olmuştur.
Kuvay-ı Milliye günlerinde halk
tarafından Ulu Önder Atatürk’e Sarı
Zeybek denilmekteydi.10 Kanının son
damlasına kadar savaşacağını, mücadele edeceğini gören halkın, karanlık
ve bunalımlı günlerde ortaya çıkan
ve kendine önderlik eden kişiye “Sarı
Zeybek” demesi rastlantı değildir.11
1919 yılı Aralık ayının son günleridir. Havalar soğuk. Bir yanda bıçak gibi ince, keskin bozkır ayazı; bir
yanda duman, yerler buzlu… Hacı
Bektaş’tan umut rüzgârı olarak gelen
Mustafa Kemal, Dikmen sırtlarından
Ankara’ya girdi. Mustafa Kemal’i
büyük çoğunluğu seymen ve efelerin
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

oluşturduğu binlerce kişilik bir topluluk karşıladı. Bu kalabalığı gören Mustafa Kemal arabadan inerek kalabalığa
doğru yürüdü.
- Merhaba efeler, dedi.
Efeler hep bir ağızdan gür bir sesle,
- Sağ ol Paşam, diye yanıtladı.
Mustafa Kemal,
- Arkadaşlar buraya niçin geldiniz,
diye sordu.
Efeler topluca,
-Millet yolunda kanımızı akıtmaya
geldik, dedi.
Mustafa Kemal,
- Fikrinizde sabit misiniz, diye sordu.
Efeler yine topluca yanıtladı:
- And olsun, sabitiz, dediler.
Bu durum karşısında Mustafa
Kemal’in gözleri yaşardı,
- Var olun yiğitler, dedi.12
Düzenli ordu kurulmadan mücadelesini, haklı direnişini kuran ve işgale
karşı koyan, dağlardan geçit vermeyen, düşmanı yıldıran ve korku salan
zeybeklerim, efelerim, kızanlarım ruhunuz şad olsun…
Yeryüzünde bir koca kartal/ Açmış kanadını dünyayı örter/ Bazı yiğit
vardır ölümden korkar/ Ben korkmam
ölümden er geç yolumdur… Günümüze “zeybekliğin kültürü” olarak gelen
zeybek oyunlarını da açıklamak gerek.
Yaygın kanıya göre zeybek oyunlarının figürlerinin ortaya çıkışında oyuncuların duygu, düşünce ve yetenekleriyle birlikte, o an içinde bulundukları
toplumsal ve ruhsal durum da etkili
olmuştur. Bu durumu zeybekler “Çalımına nasıl gelirse öyle oynarız” biçiminde özetlemektedirler. Bu nedenle
aynı oyunu oynayan zeybeklerde arasında bile yürüyüş, diz çöküş, geri dönüş, eğilme, yeri avuçlama, sıçrama ve
yekinmelerde farklılıklar görülebilir.
Zeybek oyunlarında sekmeler, yürüyüşler, tartımlar ve yere diz vurmalar,
zeybeklerin kendilerine olan güvenlerinin, mertliğin, dürüstlüğün, kor-

kusuzluğun ve meydan okuyuşlarının
anlatımıdır. Zeybek oyunları “ağır” ve
yürük olarak ikiye ayrılır. Efeler ağır
zeybekleri, zeybek ve kızanlar yürük
zeybekleri oynarlar. Ağır zeybekler tek
kişi tarafından oynanır.13
Zeybeğin oynarken parmağını
şaklatması, yekinmesi (ileriye doğru
fırlamaları), geriye doğru yaslanması karşı koymanın, baş eğmezliğin ve
dağlara yaslanmanın anlatımı olarak
yorumlanır.14 Zeybeklerin oyun sırasında eğilerek elini yere vurması
ve toprağı avuçlaması cömertliğin,
“varsıldan alıp, tekrar yoksul halka”
vermenin simgesi sayılır. Bir başka
yorumlamaya göre zeybeklerin oyuna
başlamadan kolları aşağıda gezinmesi,
kartalın uçmaya hazırlanışıdır. Kollarını havaya kaldırıp oyuna başlaması,
kartalın kanatlarının açılması; kollar yukarıda hareketsiz olarak kalma,
kartalın gökte süzülüşü; çömelmeler
ve yere diz vurmalar kartalın ansızın avına saldırması ya da dağ başına
konmasının canlandırmasıdır. Oyunda
atılan naralar da kartalın sesini yansıtmaktadır.
Oyun başlarken başı dik olan zeybek selamını sağ ayağını sol ayağının
yanına sertçe vurarak verir. Oyunun
bitişinden sonra da sağ kol havada kalır, vücut diktir; bakışlar ise güvenli ve
sertçe karşıya yönelir. Selamlamalarda
vücut kesinlikle eğilip bükülmez, bu
dalkavukluk olarak algılanır.
Zeybeğin gezinleme sırasında oynadığı alanda yer çizmesi “Burası benim vatanımdır, benim yerimdir. Ben
izin vermedikçe hiç kimse bu sınırlardan içeri giremez” demesidir.15
Zeybeklik kültürü Batı Anadolu’yla,
Türklükle var olsun dünya dönene
dek… Hakkımızda devlet vermiş fermanı/ Ferman padişahın dağlar bizimdir… Başına bir hal gelirse/ Dağlara
gel bağlara gel/ Seni saklar vermez ele/
Dağlara gel bağlara gel…

Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt 2, s. 116-117, Bilgi Yayınevi, Ankara 1992
Kazım Özalp, Milli Mücadele 1919-1922, Cilt 1, s. 31, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1988
Sabri Yetkin, Anadolu Coğrafyasında Ayaklanma Geleneği, “Osmanlı Döneminde Anadolu Halk Kültürü ve Kızılbaş Aleviliği” Sempozyumu-Bildirileri,
15-16 Ocak 2000, Almanya
Ali İhsan Usta, Efelerin Efesi Yörük Ali Efe, s.1-2, Hürefe Matbaacılık, İzmir
Şeref Erdoğdu, Ankaram, s. 61, Alkan Matbaacılık, Ankara 1965
Ali Haydar Avcı, Zeybekler ve Zeybeklik Tarihi, s.488-489, E Yayınları, Aralık 2004
Ersal Yavi, Efeler, s. 57, Aydın Valiliği İl Özel İdaresi Yayını, Aydın 1991
Hayrettin İvgin, Efeler ve Zeybekler, Size Dergisi, sayı 269, s. 7, Mart 1996
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Sıra dışı bir dernek:
KÖŞK SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLER VE
DAYANIŞMA DERNEĞİ
Mehmet Pekmezci
Dernek Üyesi
Aydın’ın şirin ilçesi Köşk’te faaliyetlerini sürdüren Köşk Sosyal Kültürel Faaliyetler ve Dayanışma Derneği,
2003 yılında gençlerdeki kültürel yozlaşmayı yok etmek amacıyla kurulmuştur. Yönetim kurulu ilçe esnaflarından
oluşan, üyelerini ise ilçe gençlerinin
oluşturduğu Köşk Sosyal-Kültürel
Faaliyetler ve Dayanışma Derneğinin
başkanlığını. Nuri Ağaçcı kurulduğu
günden bu yana sürdürmektedir.
Dernek haftada iki gün genç üyelerine Zeybek oyunları üzerine kurs
veriyor. Ayrıca derneğin yaklaşık 30
kişiden oluşan profesyonel bir Zeybek Halk Oyunları ekibi var. Bu ekip
2006 ve 2007 yılında Akşehir Nasrettin Hoca festivalinde Aydın’ı başarıyla temsil etmiştir. Ayrıca Aydın içinde
birçok küçük festival, önemli geceler

ve milli bayramlarda gösterileriyle Aydın halkının beğenisini kazanmaktadır.
Derneğin en önemli özelliği ise,
devletin kendilerine tiyatro getirmesini
beklemeyip kendi tiyatrolarını kurmaları. 2006 yılında “Ormancı” türküsünden esinlenerek ilçe esnafları ve öğrencilerinin rol aldığı “Ormancı” adlı
tiyatro gösterisini Köşk halkının beğenisine sundu. Oyun yoğun istek üzerine Aydın’da Şükran Güngör Tiyatro
salonunda bu kez Aydın halkına sergilendi. 2006 yılında tiyatro alanında
büyük gelişme kaydeden dernek, 2007
yılı 18 Mart’ında tamamıyla kendilerinin ürünü olan ve Köşk’ten Çanakkale
cephesine gönderilen Köşklü askerleri
konu alan “Kahraman İlyas” adlı oyunuyla Köşk ve çevresinde büyük ses
getirdi. Ertesi gün aynı oyun “Aydın

Genç İşadamları Derneği” sponsorluğunda Aydın Şükran Güngör tiyatro
salonunda tekrar sergilendi. Dernek
üyeleri tiyatro ve halk oyunları haricinde, diğer sanat dallarına da oldukça
meraklı. Dernek, 2004 ve 2005 yıllarında “Çanakkale” konulu oratoryo ve
birbirine sevdalı iki insanın bölgedeki
büyük menderes nehrinde hayatlarını
kaybetmelerini konu alan “Menderes”
adlı mizanseni yine Köşk halkının beğenisine sundu. Tüm bu faaliyetler ile
ilçedeki genç erkekleri kahvelerden,
genç kızları da evde boş boş beklemekten kurtaran dernekten gençler de
bir hayli memnun. Biz de bu güzel derneğe Vatanbir Aydın özel sayısında yer
vermek istedik ve bu derneği ziyaret
ettik.

ANKARA AYDINLILAR DERNEĞİ
Ender Vardar
Ankara’da yaşayan hemşerilerimiz
arasında dayanışma ve yardımlaşmayı
amaç edinen derneğimiz, 1992 yılında
kurulmuştur. Bu amaçla imkânsızlıklar
içinde kurulan ve pek çok ilkleri bir
arada gerçekleştiren derneğimiz, değişik etkinliklerle hemşerilerimizi buluşturarak birbirleri ile tanışmalarını
ve hemşerilerimiz arasındaki birlik ve
beraberliğin artırılmasını sağlamıştır.
Aynı zamanda derneğimiz, başta valimiz olmak üzere, Aydın’daki kamu ve
sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek Aydın ile Ankara arasında
bir köprü olmuştur. Bu anlayış içinde
faaliyetlerini sürdüren derneğimiz,
hemşerilerimizin daha iyisine layık
olduğu bilinciyle hareket ederek; daha
etkin, daha güzel ve daha kalabalık faaliyetleri sizlerin katılımı ve desteği ile
20

gerçekleştirecektir.
Bu vesile ile derneğimizi kuran
ve bu güne kadar yönetim kurullarında görev yapan hemşerilerimize ve de
üyelerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.
Derneğimiz 1999 yılından bu yana
faaliyetlerini Libya Caddesi Becerikli Sokak No:18/9 Kocatepe adresinde
sürdürmektedir.
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Aydınlılar Eğitim Kültür ve
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OSMANLIDAN CUMHURİYETE
AYDIN TÜRK OCAĞI
Eyüp Doyuran

Türk Ocakları Aydın Şubesi Başkanı

T

ürk Ocakları; Osmanlı İmpara-torluğu’ndan
Türkiye Cumhuriyeti’ne
miras kalmış, yeni Türk devletine geçişte, bu devletin kurulmasında, kurum
ve ilkelerinin yerleşmesinde önemli
görevler almış bir merkezdir.
Milli şuur sahibi 190 tıbbiyeli
öğrencinin girişimi ile 1912 yılında
milli şair Mehmet Emin Yurdakul’un
başkanlığında kurulmuştur. Osmanlı Devletinin dağılmaya başladığı bir
ortamda, Türk unsuru, kendi varlığını,
milli varlığı korumak için tek yolu teşkilatlanmak olarak görür ve böyle bir
ihtiyaçtan Türk Ocağı ortaya çıkar. Bu
bir milli reflekstir.
1920’de İstanbul işgal edildiğinde
Meclis-i Mebusan’ı basmadan önce
İngilizler Türk Ocağı binasını işgal
ederler. Türk Ocağı yöneticilerinin
bir kısmı Malta’ya sürülür. Bir kısmı
Anadolu’ya, Mustafa Kemal Paşa’nın
yanına geçerler. Türk Ocaklılar, Milli
Mücadelenin fikir zeminini ve felsefesini oluştururlar. Mustafa Kemal
Paşa’nın onayı ve düzenlemeleri ile
İstanbul’dan sonra ilk kez İzmir, Bursa, Ankara şubeleri açılır. 1927 yılında
yapılan Türk Ocakları genel kuruluna
katılan 270 delegenin 180’i TBMM
üyesidir.
Yunan işgalinde yıkılan ve yanan Batı Anadolu’da ilk Türk Ocağı
İzmir’de açılırken 1922 Kasım ayında
Söke ve Kuşadası Türk Ocakları faaliyete geçmiştir. Birkaç ay sonra ise
1923 Ocak ayında Aydın Türk Ocağı
açılmıştır. Faaliyete başlar başlamaz
Yunanlılar tarafından yakılmış ve yıkılmış Aydın’ın yeniden imarı, Aydın
Türk Ocağı’nın en önemli çalışma
konusu olmuştur. 1924 yılında Aydın
Türk Ocağı’nı ziyaret eden Türk Ocakları Umum Reisi Hamdullah Suphi

Tanrıöver” Türk Kültürü ve Medeniyeti “üzerine yaptığı konuşmada Türk
Ocaklılara moral desteği vermiştir.
Aydın Belediyesinin temin ettiği
İstasyon Meydanındaki arsa üzerine
1924 yılında Türk mimari özelliklerine
uygun inşa edilen binada tiyatro, toplantı salonları, kütüphane, çay ocağının yanı sıra dönemin ziraat ve ticaret
odaları, Kızılay gibi kuruluşlarına da
yer verilmiştir. Bu haliyle Aydın Türk
Ocağı sosyal ve kültürel cazibe merkezine dönüşmüştür. Mustafa Kemal
Atatürk’ün Aydın’a olan ziyaretlerinde
trenden indikten sonra ilk uğrak yeri
Aydın Türk Ocağı olmuştur.
Halen Aydın şehir merkezinde,
Kurtuluş Mahallesinde kendine ait
dairede çalışmalarını sürdürmektedir.
Türk Ocakları’nın ülkü ve ilkelerine
uygun olarak konferans ve toplantıların yanı sıra, yayla şenlikleri, kitap
tanıtımı ve imza günleri, ödül törenle-

ri, geziler, doğa yürüyüşleri, film gösterileri, müzik programları, radyo ve
televizyon programları, kitap basımı,
basın açıklamaları, sosyal yardımlar ve
sağlık yardımları gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Milli şuurun, milli kültürün yayılması, kökleşmesi için çalışmayı temel
ilke olarak benimseyen, Türk milletine
hizmet amacını entelektüel planda gerçekleştirmeye çalışan Türk Ocaklarının temel çalışma konuları milli kültür
ve eğitim, milli meselelerdir.
Türk Ocakları olarak bugün ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi dikkatle izliyoruz. Her şart altında
milli varlığımızı ayakta tutmak, milletimizi bekleyen tehlikelere karşı onu
uyanık tutmak için elimizdeki her türlü
imkânı kullanmaktayız. Türkiye’nin
sıkıntıları ve çözümleri her zaman ilgi
alanımızın içinde yer almaktadır.
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TÜRKİYE KUVAYİ MİLLİYE
MÜCAHİTLER DERNEĞİNİN KURULUŞU
ve Aydın Şubesi
Mustafa Yormaz

Türkiye Kuvayi Millîye Mücahitler
Derneği Aydın Şube Başkanı
lerini savunma teşkilatlanmasıdır.
Özellilikle: Aydın’da Ay Yıldız
Kuvayi Milliye Teşkilatını kuran Dönemin Başbakanı Merhum Adnan
MENDERES yakın tarihimize de ışık
tutmuştur.

Türkiye Kuvayi Milliye
Mücahitler Derneği 90 yıl
önce, yurdumuza saldıran
düşmanlara karşı koymak
gayesiyle
kurulmuştur.
Teşkilat tüm yurdumuz
sathında, Akşehir, Yalvaç,
Şarkîkaraağaç, Isparta, Akhisar, Alaşehir, Adana, Kadirli, Pozantı, Gaziantep,
Kahramanmaraş, Nazilli,
İzmir, Denizli ve daha sayamadığımız pek çok yerde
bilfiil faaliyetlerde bulunmuştur. Düzenli ordu birliklerimiz kuruluncaya kadar il, ilçe, nahiye, mahalle
ve köylerde; çeteler, efeler,
zeybekler ve korkusuz halk
kahramanlarının emperyalistlere karşı topyekûn var
olma savaşı veren mücahitlerin sivil direnişi, dinlerini, topraklarını ve hürriyet22

Kırmızı ve yeşil şeritli İstiklal Savaşı Madalyası ile taltif olunan Başbakan Merhum Adnan MENDERES,
Aydın civarında Kuvayi Milliye Teşkilatını kurmuştur. Adı Ay Yıldız olan bu
teşkilat milli mücadelede kahramanlık
göstermiştir. Bu savunma Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün dikkatini
çekmiştir. Mebus olarak meclise giren
Başbakan merhum Adnan MENDERES tarafından yaklaşık 90 yıl önce
kurulan Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Cemiyeti, Türk Hava Kurumu,
Türk Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk
Esirgeme Derneği gibi o zamanki isimleri cemiyet olan bu kurumlar Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün vefatından sonraki hükümet döneminde
kapatılmaları gündeme gelmiştir.
Kuvayi Milliye Teşkilatları ile teşkilata yön veren şahıslar, Ay Yıldız
Teşkilatı, Menderesler Cephesi, Akşehir, Afyon, Isparta Demir Alayı, Çelik
Alayı, Çine, Salihli, Denizli, Muğla,
Adana, Toroslar, Mersin, Silifke, Maraş, (Güney Cephesi) Haruniye, Urfa,
Kilis, Ayvalık, Bergama ve Alaşehir’de
Kuvayi Milliye Hareketini isyan olarak
vasıflandıran, şeyhülislam ve İstanbul
Hükümetine karşı Milli Mücadele ve
Kuvayi Milliye Hareketini meşru olduğu yönde fetvalar veren Milli Mücadeleci ve Kuvvacı Din Adamları ayrıca
mevcuttur.
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Aydın İl İzci Ekibi Olarak İlk Şehitlik
Parkını Aydın’da Yaptırdık
Aydın Gençlik toplulukları içinde önemli bir yere sahip olan Aydın
İzcilik İl Temsilcisi Murat Aydın ile İzcilik faaliyetleri üzerine görüştük.
Söyleşi: Aydan Öztürk - Yusuf Sürmeli
VatanBir: İzcilik kavramı nasıl
ortaya çıkmıştır? Aydın’da öğrenciler arasında nasıl ilgi görüyor ve
faaliyetleriniz nelerdir?
Murat Aydın:. Kendisi bir İngiliz generali olan Baden Powell İngiltere’nin
sömürgelerinden Hindistan’da yerli
kabilelerle yaptığı savaşta, yerli kabilelerin çocuklarının yaşam tarzına
bakmış. Onların hayata tutunmalarını
ormandaki yaşayış tarzlarını izlemiş
savaş sonrası İngiltere’ye döndüğünde
bu yerlilerden gördüğü çalışmaların
aynısını İngiltere’nin Brownsea adasında 21 kişilik ilk izci kampıyla hayata geçirmiştir.
Etkinliklerimizin amacı gençlerimizi topluma kazandırmak, ana prensibimiz iyi insan, iyi yurttaş, iyi vatandaş yetiştirmektir. Tamamen gönüllü
yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz.
Örneğin 1999 Marmara depreminde ve
ondan önceki Dinar depreminde birer
ekibimiz hazır bulundu. Deprem bölgelerine yardım malzemesi ve teknik
ekip götürdük. İlimizde huzur evinde
kalan yaşlılarımızı da önemli günler
başta olmak üzere fırsat bulduğumuz
zamanlarda ziyaret ediyoruz. Onları
unutmadığımızı bildiriyoruz. Şehitlerimiz adına Aydın’da bir şehitlik parkı
yaptık. Aydın ekibi olarak bunu ilk biz
başardık. Ağaç dikme faaliyetlerine
katılıyoruz. Gençleri ağaç dikmeye,
çevreyi, tabiatı korumaya yöneltiyoruz.
VB: Bu tür çalışmaları yaparken
başka kuruluşlarla bağlantı kuruyor
musunuz?
M.A.: Birçok sivil toplum kuruluşuyla ortak çalışıyoruz. İzmit depreminden sonra Türkiye’de büyük bir

arama kurtarma ekibi eksikliği çıktı.
Mesleğim itfaiyecilik olduğundan bu
konuda birçok kurslar gördüm. kendi
çapımızda depremden önce İZKUT
arama kurtarma ekibimizi kurduk.
Bunlara Aydın itfaiyesi bünyesinde
profesyonel olarak arama kurtarma
eğitimi verdik. İlimizde mevcut olan
UMUT arama kurtarma ekibiyle beraber ortak çalışmalar yaptık. Deprem
tatbikatı için Yalova’da almış olduğumuz eğitimlerle beraber Aydın’da Sivil
Savunma Genel Müdürlüğünün düzenlediği büyük bir arama kurtarma faaliyeti olmuştu bu tatbikatı gerçekleştirdik. Ekibimiz orada tam takım görev
aldı. Bu işi yapabileceğimize kanaat
getirdik ve şu an profesyonel olarak
hem trafik kazalarına hem de her türlü
afete müdahale edebilecek tam tesisatlı
bir ekibimiz var.

VB: Başka ne gibi katkıları oluyor izcilik çalışmalarına katılanların?
M.A.:. İzcilik çalışmalarına katılanlar, her şeyden önce işlerini kendi kendilerine yapmayı öğreniyorlar.
Etkinliklere katılan gençler sevgi ve
saygının paylaşıldığı bir ortamda, kendilerine yetmeyi öğreniyorlar. Hiçbir
ebeveyn desteği olmadan başarmanın
tadına varıyorlar. Kampta ne pişirirlerse onları yiyorlar, yatakların kendileri topluyorlar. Çamaşırların yılmayıp
düzenliyorlar. Anne ve babaların kıymetlerini daha iyi anlıyorlar.
VB: Aydın İzci Temsilciliği olarak, son zamanlarda ne gibi etkinliklerde bulundunuz?
M.A.: 23–25 Nisan tarihleri arasında Çanakkale de yapılan milli bilinç
23
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İzci Türesi
Türkiye izcilik teşkilatının izci türesi aşağıdaki gibidir;

kampı çok önemli bir çalışma oldu.
Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan,
İngiltere bu ülkelerden gelen yaklaşık
20–30.000 genç Çanakkale’deki Anzak günü etkinliklerine katılıyorlar.
Çanakkale’de şehit düşenlerin sayısına
bakacak olursak her evden, her ilden
bir şehidin olduğunu biliyoruz. Orası
yalnız Çanakkale değil, Aydın, İzmir,
Bursa... Gencimizin sadece gezmesi
değil o toprakların kokusunu alması
orada yatan şehitlerin ne için öldüğünü
bilmesi lazım. Benim de izcilik federasyonunun yaptığı kamplar içinde en
çok önem verdiğim ve en çok katılımla gitmek istediğim kamp Çanakkale
kampıydı. Yine her sene olduğu gibi
bu sene de yaklaşık 40 tane izcimizle
kampa gittik. Yeterli mi? Hayır değil.
Daha fazla izci götürmek isteriz.
VB: Kamplarınızda her ilden izciler olduğunu söylediniz. Gittiğiniz
kamplarda kültürel etkileşim adına
ne gibi çalışmalar yapılıyor? Kazanımlar neler oluyor?
M.A.: İzcilik kamplarında değişik
illerden gelenler kültürlerini bir birleriyle paylaşıyorlar. Değişik illerden
arkadaşlarımız dostlarımız oluyor. İzcilikteki faaliyetler sadece kamplarda
kalmaz. Kamptan döndüğü zaman da
izciler birbirlerini ararlar, sorarlar, bir
telefon kadar yakınlardır birbirlerine.
Yaptıkları tüm faaliyetleri birbirlerine
bildirirler. Bizde yapılan tüm faaliyetler gönüllüdür, gönüllü olan her şeyde
24

dostluk vardır. İzcilikte her şey dostluk çerçevesinde olur.
Birçok izcimizin gece korktuğunu, nöbet tutmasını bilmediğini gördük. Bulaşık yıkayamayan, yemek
yapamayan birçok kız izcimiz vardı.
Gençlerimize biz bunları zorlamadan
öğretiyoruz. Gençlerin en büyük kazanımlarından biri de kötü alışkanlıklardan uzak durmaları. İzciliğin hiçbir
ortamında, hiçbir faaliyetinde alkol,
sigara, tütün mamulleri bulunan hiçbir şey kullanamıyorsunuz. Çünkü izci
andımızda, kendimi bedence sağlam,
fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma
şerefim üzerine ant içerim diye yemin
ediyorsunuz. Bu sözün arkasında duruyorsunuz. Biz de liderler olarak bu sözün arkasında durmanız için elimizden
geleni yapıyoruz.
V.B.:Aydın izcileri adına son olarak söylemek istediğiniz nedir?
M.A. Sözlerimi İzci Andı ile bitirmek isterim.
Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik
türesine uyacağıma, başkalarına her
zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık
ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden
geleni yapacağıma şerefim üzerine ant
içerim.

1. İzci, sözünün eridir.
Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
2. İzci, yurduna, milletine, ailesine ve
izci liderlerine sadıktır.
3. İzci,
başkalarına
yardımcı ve yararlı
olur.
4. İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
5. İzci, herkese karşı
naziktir.
6. İzci, bitki ve hayvanları sever ve
korur.
7. İzci, büyüklerinin
sözünü dinler, küçüklerini sever ve
korur.
8. İzci, cesurdur, her
türlü şartlar altında neşeli ve güler
yüzlüdür.
9. İzci, tutumludur.
10. İzci, fikir, söz ve
hareketlerinde açık
ve dürüsttür.
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Bir Yerel Güç AY-TV
Genel Yayın Yönetmeni Aslı Ulaş Aksu ile

Basın ve Dilimiz
Söyleşi: Mehmet Pekmezci
mehmet.pekmezci@vatanbir.org

V

atanBir:
Aydın
ilinin tek yerel televizyonu olarak
uzun zamandır yayın yapmaktasınız. Siz aynı zamanda bir öğretmensiniz. Eğitimcilikten genel yayın yönetmenliğine geçme hikâyeniz nasıl
oldu?
Aslı Ulaş Aksu: Vallahi çok düşünmeden başıma kalan bir şey oldu
demem daha doğru olur. Çünkü ben
dört sene öğretmenlik yaptım, bu dört
senede iki yıl devlet okulunda, iki yıl
da İstanbul’da özel bir okulda çalıştım. İki çelişkili okulda öğretmenlik
yaparak ülkenin gerçeğini öğrendim
öncelikle. Yani ben nasıl bir ülkede
yaşıyorum diye düşündüm. Bu gerçekle yüzleştim. Biz başka bir dünyada
yaşıyormuşuz. Yaşadığım toplumun
gelişmiş, farklı olduğunu düşünüyordum. Ama ilk gittiğim devlet okulunda
bunun yanlış olduğunu fark ettim. Beni
olaylar bu işin başına getirdi. Daha ya-

rarlı olabileceğim bu alanda devam
ediyorum.
VatanBir: Aslı Hanım, bizim
“Vatanbir” olarak en önemli ilkelerimizden biri de Türkçenin düzgün
kullanılması. Siz de Aydın Televizyonunun genel yayın yönetmeni olarak
“Basında Türkçe” konusunda neler
söylemek istersiniz?
A.U.A: Bugün lise mezunu elemanlarımın, hatta üniversiteyi bitiren
elemanların birçoğunun dilini iyi kullanmadığını gördüm. Gerek haberlerin
yazımında, gerek diğer programların
metinlerinde yetersizlikleri ortaya çıkıyor. İnanılmaz dil, anlatım ve yazım
hataları yapıyorlar. Hatalarını düzeltmek zorunda kalıyorum. Hatta ben her
bir birime imlâ kılavuzu aldım. Bu dil
sorunu tamamen dilin iyi öğretilmemesinden kaynaklanıyor. Bir kişi olsa
dediğim, ama her gelen kişinin kendini
ifade edemediğini görüyorum.
Ülkemizdeki en önemli sorunlar-

dan birinin de iletişimsizlik olduğunu,
bunun en önemli nedeninin de insanların ana dillerini kullanma konusunda
iyi yetiştirilmedikleri ve kitap okumadıkları olduğunu görüyorum. Gelişmiş
toplumlarda inanılmaz bir kitap okuma
alışkanlığı var. Yani insanların televizyon dördüncü veya beşinci gündem
sıralamasında, kitabı ellerinden düşürmüyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Dilleri gelişmiş oluyor, dünyaları gelişmiş
oluyor, kelime hazneleri gelişmiş oluyor ve anadillerini eksiksiz kullanıyorlar.
VatanBir: Televizyon insanlar
üzerinde çok etkili bir araç. Dolayısıyla dilin doğru ya da yanlış kullanılması konusunda televizyonun
toplum üzerinde çok büyük bir etkisi var.
A.U.A.: Televizyon programlarının
çoğunda Türkçenin eksiksiz kullanılması kaygısı taşınmamaya başlandı.
25
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Eskiden TRT döneminde düzgün Türkçe alışkanlığı ne kadar önemli idiyse,
bugün de bunun tam tersi bir uygulama
yapılıyor. İnsanlar, günlük maddi kaygılar içerisinde. Hal böyle olunca Televizyon, insanların çok sık kullandığı
bir eğlence makinesi haline geldi. Daha
da kötü, yani insanlar uyuşturuluyor.
Dertlerini unutuyorlar. Onları çözmek
yerine, problemini çözmek yerine düğüm atıyorlar. Dolayısıyla Türkçeye
yapılan yanlışlar aynı zamanda Türk
diline, yarına yapılmış olan yanlışların
büyük bir bölümünde ahlakî, çeşitli değer yargılarının yitirilmesine de neden
oluyor.
Çok önemli bir konu da bu mağaza
isimleri, yani bunlar belediye başkanlarının mutlaka duyarlı olması gereken
konular, ama ne yazık ki popülizm öne
çıkıyor. Bir de toplumun yabancılara
öykünmesi. Bunu, Avrupa ülkelerinde
hiç görmüyorsunuz. Herkes kendi dilinde konuşuyor. Fransa’ya gittiniz, bir
Fransız, başka bir dil bilse bile konuşmuyor.
VatanBir: Aslı Hanım siz “Köyümüz Kentimiz” programıyla özdeşleşmiş birisi olarak biraz o programdan da bahseder misiniz?
A.U.A.: Köyümüz Kentimiz programı televizyonu yönetmeye başladığım yıl formatladığım bir programdı.
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Köyümüz Kentimiz adından da anlaşılacağı gibi hem köyümüz bölümü
vardı, hem kentimiz bölümü vardı.
Amacım, o program sayesinde köylerimizdeki yaşam tarzını, ayrıca kentteki
insanlarımızın verdiği mücadeleyi, ikisi arasındaki farklılıkları yansıtmaktı.
Ama yerel televizyon koşullarında ne
yazık ki bir iki program Kentimiz bölümünü yapabildim. Daha sonra Kentimiz bölümünü kaldırmak zorunda
kaldım. Çünkü ikisini bir hafta için hazırlıyordum. Bana zaman yetmiyordu.
Kentimiz bölümünü yapamadım ama
köyümüz bölümü daha sonraki yıllarda, ummadığım biçimde ilgi gördü.

Toplumsal
Geri Dönüş

Anlamda

Bir köye gittim, diğerine hiç benzemiyor, ayrı dünyalar. Benzerlikleri
de var tabii. İnanılmaz zenginleştim
ben kendi adıma. İnsanların köydeki
yaşamlarını, köyleri kaydettim. Belki
20–30 yıl sonra benim elimdeki belgeler kalacak, birçok köy yok olup
gidecek. hatta şu günlerde bile yok
olma aşamasında olan köylerimiz var.
Göçler nedeniyle yavaş yavaş azalıyor
nüfusları. Bir müddet sonra hiç kimse
kalmayacak. Bir köyün başka bir köye
bağlanması ya da tamamen kaldırılması söz konusu. Yaptığım programı bu
gün değerlendirdiğimde çok zorluklar
çektim ama diyebilirim ki yaşamımda en dolu dolu geçirdiğim, en renkli
geçirdiğim süreçti. Çok farklı yerler
tanıdım. Sadece Aydın’da da kalmadım programda. Çanakkale’ye de gittim. Orada da çok değerli bir rehberimiz vardı, bizi bilgilendirdi, yardımcı
oldu.
Ben Çanakkale’ye özellikle farklı
açılardan ele alınmaya başlandığı dönemde gittim ve çok da faydası oldu.
Hatta orada rehberlik eden Ahmet Bey
sizin programınızdan sonra, inanılmaz bir ilgi oldu dedi. Uğur Dündar
da o benim çekim yaptığım günde
gelmişti Çanakkale’ye. Okulların
Çanakkale’ye ziyaretlerinin yoğunlaşmasına neden olduk, buraya ilgi
arttı. Sergiler açıldı. Sonra, sonrası
da iyi gelişti. Bu anlamda benim
çok keyif aldığım, mutlu olduğum,
sonucunu da aldığım bir program

oldu. Bizim çalışmalarımız hep böyle.
Toplumsal anlamda geri dönüş bekliyorum. Yani toplumda bu konuda
ne kadar bir uyanış oldu. Bu konuda
duyarlılığı arttı, bu bizi mutlu ediyor.
Yani amaç bu.
VatanBir: Aynı şekilde bizim de
dergide yapmaya çalıştığımız bu.
Hedef kitlemiz çok geniş bizim de.
Öğrencilere, üniversitelere, kurumlara, her yere ulaşmaya çalışıyoruz.
A.U.A: Anında olmuyor aslında,
belli bir zamanda oluyor. Benim de
hiç bilmediğim bir alanda gelişmem,
öğrenmem epey zaman aldı. Bir televizyonu yöneteceksiniz, aynı zamanda
hiç bilmediğiniz bir alanda gelişeceksiniz. Bu son derecede zorlandığım bir
iş oldu. Ama sonuçta her şeyin başının
öğrenmekten geçtiğini düşünüyorum.
Öğrenildiği zaman önünüzde çok daha
geniş alanlar açılıyor. Çok daha zenginleşerek okyanuslara ulaşıyorsunuz.
Tabii ki sorumluluklarınız artıyor, yaptığınız iş zorlaşıyor ama onu aşmak da
bir o kadar kolaylaşıyor. Artık bilgiye
ne kadar ulaştığınızı, nasıl değerlendirdiğinizi tüm bunları bildikten ve öğrenmeye açık olduktan sonra bence her
iş kolaylaşıyor. Yaptığınız işi de sevmeniz çok önemli. Televizyonun her
alanına öğrenerek adım atıyorsunuz.
VatanBir: Dergimizde bir köşe
var, Atatürk’ü görenler köşesi. Program hazırlarken gittiğiniz yerlerde
böyle birileriyle karşılaştınız mı?
Hatırlarsanız eğer ve hayatta ise gidip ziyaret etmek isteriz.
A.U.A: Vallahi karşılaştım tabii
ama sayıları son derecede azdı. Ben
bundan daha önemli bir şey söylemek
istiyorum. Türkiye nasıl yozlaştırılıyorsa, Atatürk konusunu da herkes bir
yerinden tutuyor. Ben köylere zaman
zaman Atatürk ile ilgili sorularla gittim. Birçoğunun bilgi sahibi olmadığını, birçoğunun anlatamadığını gördüm.
Bu konuda bilgilenmemiş insanların
Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkması gibi bir şey düşünebilir misiniz?
VatanBir: Sizi yaptığınız programlardan ve duyarlılığınızdan dolayı kutluyoruz. Sohbetiniz için teşekkür ederiz.
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AYDIN’DA KÜLTÜR VE TURİZM
Nuri Aktakka

İl Kültür ve Turizm Müdürü

D

eniz, kum ve güneşin yanı sıra tarih,
termal, kongre, avcılık, yayla, spor turizmi gibi alternatif
turizm çeşitlerini bünyesinde barındıran ilimiz bir turizm cenneti özelliği taşımaktadır. Bu nedenle mevcut turizm
potansiyelinin çok iyi değerlendirilmesi, turizm ile iç içe olan insanımızın
turizm ve çevre konusunda çok duyarlı
olması gerekmektedir.
Unutmamalıyız ki turizm, insan
ilişkilerinde oldukça yapıcı bir etkiye
sahiptir. Turizmin yapıcı etkileri toplumsal ilişkilerin ve dünya barışının
sağlanmasında da çok önemli bir faktördür. Turizm aynı zamanda insanlar
arasında din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin; barış, dostluk, kardeşlik duygularını pekiştiren özelliği yanında ülke
ekonomisi açısından da çok önemlidir.
Binlerce yıl önce Büyük Menderes Irmağının suladığı bereketli ovalar
üzerine kurulmuş Aydın doğanın kültürle kucaklaştığı ve Türkiye’de turizmin başladığı ilk illerden biridir. Aydın,
eşsiz nitelikteki antik çağın kent ve tapınakları ile muhteşem doğal güzelliklere sahiptir. Kent coğrafi konumundan

ötürü çeşitli uygarlıklara ev sahipliği
yapmış ve her bir uygarlık bölgede
kendi izlerini bırakmıştır. Antik çağın
Afrodisias, Milet, Alinda, Didyma,
Nysa, Priene, Magnesia gibi önde gelen kentlerinde doğa filozofları Thales,
Anaksimender ve Anaksimenes’i, tarihçi ve coğrafyacı Hekatais’u, şehir
plancısı ve mimar Hippodamos ile
İsidoros’u yetiştirmiş olan Aydın; Kuşadası ve Didim gibi sahil ilçeleriyle
turizm açısından Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biridir.
Ülkemizde deve güreşlerinin ilk
olarak İncirliova ilçesi Hıdırbeyli köyünde 200 yıl kadar önce yapılamaya
başlandığı ve günümüze kadar geldiği
bilinmektedir. Göçerliğin yaygın olduğu o dönemde göçerler ve obalar arası
rekabet nedeniyle ortaya çıkan deve
güreşleri süreklilik kazanıp geleneksel
hale gelerek günümüze kadar ulaşmıştır.
Aydın’a bağlı köylerde yapılan
boğa güreşleri oldukça çekişmeli geçmektedir. Güreş için “bıçak” adı verilen sivri keskin boynuzlu boğalar
seçilir. Güreştirilecek boğalar özenle
beslenmektedir. Rakibini yenen boğa
27
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pehlivan olarak tanımlanmaktadır.
Aydın’da el sanatları da farklılık
gösterir. Dünyanın pek çok yerinde
“Türk Danteli” olarak bilinen iğne oyaları pek çok yerde, özellikle Yenipazar
ve Bozdoğan ilçelerinde çok güzel olarak yapılmaktadır. Ayrıca efelerimizin
giydiği körüklü çizmeler de çok özel
yapılmaktadır.
Tarih boyunca çeşitli uygarlıklara merkez olan Aydın, aynı zamanda
doğanın kültürle kucaklaştığı bir ildir.
Bu özellikler de ilimizde turizm çeşitliliğini artırmakla ve deniz (Kuşadası,
Didim plajları), termal, gençlik, kültür,
sanat ve eko turizm gibi farklı imkânlar
sunmaktadır. Her ilçenin hem tarih ve
kültür hem de eko turizm açısından
ayrı bir güzelliği vardır. Bu yüzden,
ülkemizin turizm açısından muhteşem
güzelliklerinin gözler önüne serildiği
bir yer olan Aydın’ı tanımak ve görmek gerekir.

28

Vatan ve Hürriyet Birliği

SOYLESI

KIRK İLDEN DAHA BÜYÜK İLÇE
NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI
HALUK ALICIK İLE
Mehmet Pekmezci
nı seçildim. Evliyim, 2
çocuk sahibiyim.

V

atanBir: Sayın başkan, yeni göreve
geldiniz, görevinizde başarılar diliyoruz. Sizi, projelerinizi kısaca tanıyabilir miyiz?
H.A.: Ben 13.07.1966 Nazilli doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Nazilli’de bitirdim. 1988’de Aydın
Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru
olarak göreve başladım. Daha sonra İzmir 70.Yıl Sağlık Eğitim Enstitü’sünde
3 yıllık eğitimden sonra mezun oldum.
Daha sonra Çankırı Sağlık Meslek
Lisesi’ne öğretmen olarak atandım.
Nazilli Sağlık Meslek Lisesi ve bir
dönem Nazilli Devlet Hastanesi müdürlüğü yaptım. 2007 yılına geldiğimizde Milliyetçi Hareket Partisi’nden
milletvekili adayı oldum. 29 Mart seçimlerinde de Nazilli Belediye Başka-

VatanBir:
Peki
başkanım, Nazilli’nin
geleceğine dair projeleriniz nelerdir?
H.A. : Biz Nazilli’de
aday olduğumuzda 5
konu üzerinde durduk,
Nazilli’nin
öncelikli
sorunu olarak gördüğümüz. Bir tanesi tanıtımdı. Nazilli aslında üreten
bir toplum. Nazilli’de
bir tanıtım eksikliği var.
Nazilli’nin çarşısını, sanayisini dolaştığınızda
yurtdışına ihracat yapan
o kadar çok yer var ki.
Mesela Ziya Bey var,
bizim belediye meclis
üyemiz. 10 ihracatçının
arasında ilk üçe girer.
Ayrıca Uğur var, yine
o da dev bir tesis. Uğur
bugün dünyadaki yedi
kıtaya mal ihraç ediyor.
Bence bu çok önemli. Osmanlı zamanında üç kıtaya hükmetmiş. Bu firma
da bugün yedi kıtaya mal ihraç ediyor. Dolayısıyla yedi kıtaya teknolojisiyle hükmediyor. Bu çok önemli bir
şey. Bunun gibi daha birçok örnekler
var. Tanıtım eksikliği var demiştik biz
Nazilli’de. Hatta biz şunu söyledik;
Aynı Vatanbir dergisi gibi bir dergi
oluşturup en azından bunu 81 ilin valisine, 81 ilin Ticaret odalarına, sanayi
odalarına, yurtdışına ulaştıralım. En
azından Nazilli’de ne var ne yok duyuralım. Nazilli’de bugün sanayimiz
çok geri kalmış vaziyette, yatırımcının
önü açılmamış. Bununla birlikte yatırımcı, Nazilli’yi emekli şehri olarak
biliyor. Emekli şehri olmadığını gösterebilmemizin ölçüsü de Nazilli’de üreten insanların olduğunu Vatanbir gibi

dergilerimizle, basın yoluyla, fuarlarla
Nazilli’yi doğru tanıtmamızdır. Bu birinci husustu.
İkinci. husus Nazilli’nin en büyük
eksikliği organize sanayi. Organize
sanayi ile ilgili bugün insanlarımız
canla başla çalışıyor. Yerler dağıtıldı, inşaat aşamasında olan yerler var
ama Nazilli’nin organize sanayisinin
bir an önce bitirilip faaliyete geçmesi
lazım. Biz bugün organize sanayi için
ne yapmak gerekiyorsa yapacağız.
Bunu göreve gelir gelmez bir aylık
dönem içinde de yaptık zaten. Bizim
bugün organize sanayi için her gün
görüşmelerimiz sürüyor. Belediyenin
ne imkânı varsa değerlendiriyoruz. Bir
an önce bitsin diye uğraşıyoruz. Niye?
Tüm Türkiye’deki sıkıntı aş ve iş derdine çare bulamamak. Bacalar tüterse
orada 1000 tane 2000 tane insanımız
çalışır, çalıştığı zaman da bu sıkıntıyı
gidermiş oluruz. Bugün Nazilli’deki en
büyük devasa kuruluş Uğur. Uğur’dan
sonra Devlet Hastane’si geliyor çalıştırdığı işçi sayısı bakımından. Ondan
sonra Ziya Bey geliyor, Ondan sonra
da biz geliyoruz. Nazilli’de iki tane
kamu kuruluşu, Devlet Hastanesi ve
Belediye en çok işçi çalıştıran kuruluşlar arasında. Bundan dolayı biz bu
göreve geldiğimizde Organize sanayi
için ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğini düşündük. Projelerimizin arasında
bu da vardı. Ve yaptık ve yapıyoruz da
şu an.
Bunun yanında alt yapı sıkıntımız
da var. Özellikle 1974 yılından bu yana
alt yapıda bir su problemi var. Bundan
dolayı biz göreve geldiğimizde elimizde biraz paramız olsaydı bu sorunu düzeltecektik ama şu an borçla devraldık
belediyeyi. Bugün 10 trilyona yakın iller bankasında bizim projemiz var. Bunun 6–8 trilyonu bitiriliyor ama 36 ay
içinde ödenmesi gereken para bu. Tabi
6–7 trilyon paranız olsa çok rahatlıkla
girebilirdiniz bu işe. Ama bu sorunu
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da ayrı bir gurur.

ileriki günlerde mutlaka çözmemiz gerekiyor. Biz Nazilli’nin çocuğu olarak,
Nazilli’nin evladı olarak ve bir Türk
milliyetçisi olarak bunu muhakkak
yapmamız lazım.
Çünkü bizim çocuklarımız, bizim
insanımız her şeyi iyi suyla yapmıyor.
Ne yapıyor, çamaşırını normal suyla
yıkıyor, çocuğunu çeşme suyuyla yıkıyor. Efendim su borularımız, sularımız
sağlıklı, temiz olmazsa genç nesiller
de hasta olursa bizim Belediye Başkanı olmamızın bir anlamı yok o zaman.
Bunun bilincinde olduğumuzdan dolayı mutlaka alt yapı sorununu çözmemiz
gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde
inşallah olacak bu.
NAZİLLİ SANAYI VE ÜNİVERSİTE ŞEHRİ OLMALI
Bunun yanında üniversite Nazilli’de
çok büyük sıkıntı. Düşünün Nazilli
150 bin nüfuslu, 80 bin seçmeni olan
bir yer. Böyle bir Nazilli’de üniversitemizdeki bizim öğrenci sayımız
1400- 1500, ama bugün Karacasu’da
2000 öğrenci var. Elimizdeki fakültenin bölümleri İsabeyli’ye taşındı. Tabi
Nazilli’de bu sıkıntı olmaya başladı.
Çünkü bizim Nazilli’den amaçladığımız şu: Nazilli hem sanayi şehri olsun,
hem de Üniversite şehri olsun. Tabi bunun olabilmesi için Nazilli’ye öğrenci
gelmesi lazım. Özellikle Aşağı Nazilli
bizim için kalkınmada öncelikli bir yer.
Çünkü yatırımların bir şekilde yukarı
olduğu dönemde üniversitenin Aşağı
Nazilli’de olması oraya bir canlılık getirmişti. Üniversitedeki öğrencilerin de
30

İsabeyli’ye taşınmasıyla beraber orada
yurtlardan tutun da lokantasına kadar
bütün insanlar sıkıntı içinde kaldı. Biz
bu dönemde üniversite konusunda beyaz sayfa açtık. Zaten sağ olsun rektör
Şükrü Boylu beyefendi bizi kırmadı,
davet ettik kendisini buraya, konuştuk.
Bizim bu konuda bir beyaz sayfa açtığımızı kendisine ilettik. Amaçladığımız
bir takım şeyler var. Bunları yaparsak
Nazilli’deki üniversite öğrencisi sayısı
2500-3000’e çıkacak. Tabii ileriki günlerde İsabeyli de bize bağlanıyor. Bir
sıkıntı çıkmazsa önümüzdeki 5 yıllık
süreçte Nazilli’nin sınırı İsabeyli’ye
kadar genişlemiş olacak. Ben daha
göreve gelişimin ikinci haftasında üniversiteye gittim. Ne istiyorsanız yapalım dedim, yaptık da. Ama ben şunu
söylüyorum. Nazilli’de artık bağımsız
Sümer Üniversitesi olmalı. Bu Nazilli
için şüphesiz çok önemli.
Bizler 5 yıllık kalkınma sürecinde
bunları yapmayı düşünüyoruz. Ama
bunun yanında Nazilli Belediyesi çok
güçlü bir belediye. Nazilli Belediyesi bence doğru yönetilirse ekonomik
olarak kendi kendini yönetebilecek
bir belediye. Buranın bir işyerinden
farkı yok yani. Efendim işyerinizi nasıl girerken besmeleyle açıyorsunuz,
kapatırken besmeleyle kapatıyorsunuz, giren çıkana bakıyorsunuz. Biz
de belediyemizi bu inançla açıyoruz
her sabah. Paramız nereye gidiyor bakıyoruz. Eğer bakmazsak sıkıntılı bir
belediye olur. Eğer bakarsanız kendine
yeter. Nazilli Belediyesi kendi kendine
çok rahatlıkla yetebilecek bir belediye.
Nazilli zaten 40 ilden daha büyük bir
ilçe. Tabi bu belediyenin bizde olması

VatanBir: Sümer Üniversitesi
projeniz ne durumda şu an?
Haluk Alıcık: Sümer Üniversitesi
ile ilgili biz meclise soru önergesini
verdik. Zaten YÖK’ün de bu konuda
bir çalışması var. YÖK Türkiye çapında 500 tane üniversite hedefliyor.
Nazilli’nin yıllardan beri hedeflediği
şeyler var. Nazilli mesela Aydın’ın il
olmasından dolayı hep sıkıntı altında
kalmıştır. Bunu yaşıyorsunuz burada.
Nazilli’ye sahip çıkacak insanların
kimler olduğunu halk bu dönem mutlaka görmeli. Ben hatta şunu söylüyorum
her zaman siyasette 2. sıra Aydın milletvekili adayları mutlaka Nazilli’den
olmalı. Ben bunu diğer partilerdeki arkadaşlara da söylüyorum. 150 bin nüfuslu Nazilli’den siyasi partiler 2. sıra
milletvekili adayı vermeyecekse nereden verecek? Ama bakıyorsunuz çok
farklı oluyor. İşte bu konuda Nazilli
milliyetçiliği yapmak lazım. Ve Nazillili milletvekilleriyle de Nazilli’yi şaha
kaldırmak lazım.
VatanBir: Peki başkanım, bizim
dergi olarak asılsız Ermeni iddiaları konusunda da çalışmalarımız var.
Siz de burada Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği başkanısınız. Biraz da bu konudan bahseder
misiniz?
H.A.: Bu konuyla ilgili Türkiye’de
3 tane federasyon var. 5 şube bir araya gelince bir federasyon oluyor. Van,
Erzurum, İstanbul federasyonu var. Bu
dernekler kurulduklarında bağımsızdı.
Sonra bir araya gelerek federasyonları
oluşturmuşlar. Tabiî ki Türk insanına,
Türk çocuğuna, Türk gencine tarihin
hiçbir döneminde atalarının soykırım
yapmadığını öğretmek bizim dernek
olarak en büyük hedefimizdir. Biz ne
yazık ki Türk milleti olarak sağduyulu
yaklaşmışız. Bize gelen her türlü saldırılara karşı hiçbir zaman kendimizi
savunma yolunu seçmemişiz. Çünkü
doğal olarak bir suçluluk duygusu hissetmediğimiz için, biz Allah’ın nizamını yaymak için uğraşmışız yüzyıllardan beri. Zaten Allah’ın yarattığı bir
kulu durduk yere öldürmek bizim gibi
bir milletin çocuklarına nasip olmamıştır. Çünkü yaratılmışların en güzeli
insandır. Zaten biz soykırım yapmış olsaydık bakın Osmanlı devletine 3 kıta
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7 denizden şimdi 760 bin metrekareye
gelmezdik. Ama hiç kimseyi biz öldürmemişiz. Eğer biz soykırım yapmış olsaydık, bugün Avrupa’nın birçok ülkesi
olmazdı. Biz olurduk oralarda. Türk’ün
damgası olurdu. Değil mi yani? Öyle
düşünmek lazım. Türk çocuklarına atalarının tarihte hiçbir zaman soykırım
yapmadığını öğretmek lazım.
1915’i iyi görmek lazım. Yani 1915
ne? Ben bayağı da okuyorum bu konuyla ilgili. 1915 kadar gelen sürece iyi
bakmak lazım. Türk devleti 1000 yıllık
bir süreçten geliyor. Örneğin Alparslan Anadolu’ya ilk dayandığı zaman
Bizans’ın zulmünden kaçan Ermeniler
Alparslan’a yani Türklere sığınıyorlar.
Anadolu’nun fethinde bizim Ermenilerle birlikte Bizans’a karşı mücadele
ettiğimiz bir dönem var. Böyle bir süreç ve biz Ermenilere “Millet-i sadıka”
adını vermişiz. Sadık millet dediğimiz bir dönemde ki, 1000 yıl birlikte yaşadığımız insanlara ki Osmanlı
Devleti yönetiminde 29 tane paşa, 22
bakan, 41 tane yüksek derecede devlet memuru Ermeniydi ve biz bunlara
bu görevleri verdik. Şimdi bu kadar
yüksek derecede görev verdiğimiz insanları sözde öldürmek için 1915’e
kadar beklemeye gerek var mıydı?
Ermenilerin sözde soykırım günü ilan
ettikleri 24 Nisan, Ermenilerin vatan
kurma hayallerinin bittiği gün. Tabii
biz asimilasyon ve soykırım yapacak
bir millet olmadığımız için adamlar
asıllarını 1915’e kadar unutmamışlar.
Asıllarını unutmadıklarından dolayı da
aslını rücu etmişler adamlar ve 1. Dünya savaşında cephe gerisindeki masum
Türkleri öldürmeye kalkmışlar. Ayaklanma çıkarmaya kalkmışlar. Biz de o
zaman Osmanlı Devleti olarak savunma mekanizmamızı harekete geçirerek
24 Nisan’da bir karar almışız. Tehcir
kararı. Bunlarla beraber bakın çok enteresandır, biz kendi askerimize sıcak
çorba veremediğimiz bir dönemde,
paramızın olmadığı bir dönemde 250
milyon kuruş para harcıyoruz yalnızca
tehcir için. Osmanlı maliyesinden çıkıyor bu para. Siz 1.Dünya savaşı yaptığınız bir dönemde 250 milyon kuruş
para harcıyorsunuz, 16 ay sürüyor bu
süreç ki bu insanları bir araya topluyorsunuz sonra trenlerle Şam, Halep
gibi yerlere göç ettiriyorsunuz ve bu
insanların bıraktıkları taşınmaz mal-

larını bile güvence altına alıyorsunuz.
Bu çok büyük bir şey. Yani 1915’te biz
tehcir için askerinden tut sıcak çorbasına kadar, sağlıkçısına kadar gönderdik
her şeyi. Ama 1915 olaylarını bugün
gündeme getirmelerindeki amaçları 4T
dedikleri bir plan var zaten. Tanıtım,
Tanınma, Toprak ve Tazminat. En sonunda da büyük Ermenistan’ı kurmayı
hayal ediyorlar. Tüm bunlara rağmen
bence bizim devlet olarak da politikamız yanlış. Bugün Ermenistan zamanında Hocalı katliamını yaptı ve hala
Karabağ’dan çıkmış değil. Biz artık
Türk milleti olarak silkelenip kendimize gelmemiz lazım.
Bizde dernek olarak 150–200 tane
eski resim var. Yusuf Halaçoğlu hocamdan aldım. Kazım Karabekir’in
kızı Timsal Karabekir hanımefendiden
de aldım. Mesela Kazım Karabekir birçok yetim Ermeni çocuğuna bakmıştır.
Bu konuyla ilgili Kazım Karabekir’in
Trabzon’da bir büstü var. Şimdi düşünün hem sözde Ermenileri öldüreceksiniz, hem de Ermeni yetimlerinin
babası Kazım Karabekir isimli bir büst
yapacaksınız. Böyle bir şey var mı?
Sonuç olarak Türk insanı tarihin hiçbir
döneminde kimseyi öldürmek için uğraşmamıştır. Örneğin Taksim’de kendini yakan bir Ermeni vatandaşımız var:
Artin Penik. Hiçbir Ermeni bunu anıyor mu? Niçin yakmış adam kendini?
Peki, o adamcağız zamanında Türkler
bizi katletti, bundan dolayı kendimi

yakıyorum deseydi herhalde Ermeniler
onu her sene anarlar, büstünü yaparlardı. Adam ama tam tersini söylüyor.
Türkler bizi hiçbir zaman katletmemiştir diyor ve durumu protesto ederek
yakıyor kendini. Bugün o adamı hiçbir
Ermeni anmıyor.
VatanBir: Peki başkanım, bizim
bu söyleşimizin yayınlanacağı Haziran Aydın özel sayımız, özellikle
Ankara’da 3–7 Haziran tarihleri
arasında yapılacak olan Ege illeri
fuarında yaklaşık 30–35 bin vatandaşımızın beğenisine sunulacak.
Okuyucularımıza Nazilli Belediye
başkanı olarak neler söylemek istersiniz?
H.A.: Biz herkesi Nazilli’ye yatırıma teşvik ediyoruz. Nazilli’de her şey
var. Biz Nazilli’de yatırımcıyı teşvik
etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Arsa istiyorlarsa arsa, alt yapıysa
alt yapı, biz bunları yapıp Nazilli’yi
organize sanayi ve üniversite şehri
yapmak için canla başla çalışıyoruz.
Yatırımcılarımızı biz Nazilli’ye bekliyoruz. Belediye olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız.
VatanBir: Bizi kırmayıp söyleşi
teklifimizi kabul ettiğiniz için VatanBir olarak teşekkür ederiz.
H.A.: Ben Teşekkür ederim.
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EFELERİN GİYDİĞİ KÖRÜKLÜ ÇİZME USTASI,
EFELER DERNEGİ BAŞKANI

CAFER EFE*
Söyleşiyi Gerçekleştiren: Fatih Can Varal
ZEYBEK YEMİNİ
- Kızanlar! Bu dağların sahibi kim?
- Erimiz!
- Yiğidi kim?
- Efemiz!
- Susuz derelerde kavak biter mi?
- Bitmez!
- Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
- Tütmez!
- Yiğit kime derler?
- Sözünde durup efesiyle ölene
- Korkak kime derler?
- Sözünden dönen aman dileyene.
- İnsan dünyaya niçin gelir?
- Ölmek için.
- Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler...
- Dertlenip hortlamaya!
- Varyemezlere acımak mı yoksa dayak
mı haktır?
- Dayak haktır!
- Yiğitlerde ne yoktur?
- Merhamet
- Korkaklar zeytini nerede döverler?
- Ağaç dibekte!
- Yiğitler yağı nerede kavururlar?
- Zalim göbeğinde!
- Sözünde durmayan kahpe bacının öz
kızanı olsun mu?
- Olsun!
- Şu dualı yatağan böğrüne batsın mı?
- Batsın!
- Doğru söylediğinize Nasuh tövbesi
olsun mu?
- Olsun!

V

atanBir:
Sayın
efem öncelikle efe
nedir? Kime efe

denir?
Cafer Sağdıç: Efelik demek mertlik yiğitlik demektir. Efe; ırz, namus
koruyan, haklıyı savunan, hak yemeyen birisidir. Vatanperverdir. Milliyetçidir. Kızanlarına bir baba gibi olan,

vatanını savunandır efe. Kimileri efeler
için eşkıya diyor. Eşkıya dağda gezer.
Bulduğundan haraç ister, soyar, hırsızlık yapar, gasp yapar; ırza, namusa
göz diker. Efe öyle değildir. Efe eşkıya
değildir.
VatanBir: Peki efeyle zeybek arasındaki fark nedir?
C.S: Efe baştır. Bir onbaşı gibidir.
Zeybekler ise kızanlarıdır. Kızanları
efe için bir evlattır. Kızanlar bunu bilir ve ondan korktuklarından değil, ona
saygı duyduklarından saygıda kusur
etmezler.
VatanBir: Efelerin bizim kültürümüze yaptığı katkılar nelerdir?
C.S: Bütün gücüyle Ege halkını
korumuş, bazı kişileri esirlikten kurtarmış, bu insanların vatanı kurtarması
tabiî ki kültüre yarar sağlamıştır. Çünkü vatan kurtulmasaydı ne kültürümüz kalırdı ne de başka bir şey. Ayrıca
mertlikleri ve dürüstlükleriyle de yüce
Türk halkının namını duyurmuşlardır.
Fransa’dan bir hanım Çakırcalı Mehmet Efe’yi görmek için önce nöbetçi
kızana söylüyor. Kızan Çakırcalı ile

görüştürüyor hanımı. Sohbet sırasında
gelen hanım “Efe nerde?” diye soruyor. Çakırcalı, efe benim diyor. Kadın
inanmayınca efe soruyor; Sen ne bekliyordun? Kadın cevap veriyor. Ben iki
omuzu arası 8 karış, boyu 2.80 birini
bekliyorum deyince Çakırcalı başlıyor gülmeye. Kadın neden gülüyorsun
diye sorduğunda Çakırcalı “ Bizim buralarda öyle develer var. Onlar ırgatlık
yapar, yük taşır. Efelik boyla, omuzla
olunmaz; yürekle olunur.”diyor. Yani
boy olmuş, cüsse olmuş; yürek olmamış bir faydası yok ki…
VatanBir: Şimdi Aydın dendiğinde ilk akla gelen Yörük Ali Efe’den
bahsetmezsek olmaz. Onun hakkındaki düşünceleriniz ve Milli Mücadele döneminde yaptıkları nelerdir?
C.S: Yörük Ali Efe Aydın’ımızın
iftiharla bahsettiği birisidir. Bu efemiz
Aydın’ı ve Ege Bölgesini Yunan işgalinden, çetelerden, işkencelerden korumuş, kurtarmış bir kişiliktir. Şimdi
Kurtuluş Savaşına gelirsek, Yörük Ali
Efeyle Gökçen Efe ortaklaşa çalışıyorlar. Yörük Ali Efe Nazilli’den başlıyor. Gökçen Efe ise Tire’den başlıyor.
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Torbalı’da birleşiyorlar. Birçok kızanları şehit düşüyor. Torbalı’da bir olay
meydana geliyor. Yunan karakolundan
bir elçi gönderiliyor ve Gökçen Efe’ye
teslim ol çağrısı yapılıyor. Gökçen Efe
beyaz atına atladığı gibi Yunan karakoluna giriyor atıyla. Subayın önünde
duruyor. Gökçen Efe’nin elinden mavzerini alıyorlar. Ama altıpatlar denilen
silah belinde kalıyor. Yunan subayı
şöyle bir bakıyor. Ve “Geçenlerde bir
Türk kızı gecemi süsledi. Çok güzel
bir kızdı. Çok direndi. Yaklaşamadım
ancak silahımla yaklaşabildim.” diyor.
Gökçen Efe iyice sinirleniyor tabiki.
“Peki, o kız sen onla boğuşurken sana
bir şey dedi mi?” diye soruyor. Yunan
subay “ Benim öcümü bir Türk genci
alacaktır” dedi” diyor. Gökçen Efe kızanlarını öncesinden yerleştirmiş karakolun etrafına. Çekiyor silahını “ İşte
sana Türk genci” diyerek onu öldürüyor. Silah sesini duyan kızanlar karakolu hemen ele geçiriyorlar. Bu mertlik
değil de nedir? Bir de başka bir Yunan
teğmeni Bey Camiinin minaresinde
pusu kurmuş bekliyor. Yörük Ali’nin
kızanlarından biri tedariksiz davranınca yemiş kurşunu. Yörük Ali’de attığını
vuranmış hani. Hiç karavana atmamış
hayatında. Bu ölen kızanını kendine
siper alaraktan minaredeki teğmeni tek
kurşunla indirivermiş aşağıya.
VatanBir: Peki zeybek oyunu figürlerine gelirsek, bu figürlerde özel
bir anlam var mı?
C.S: Şimdi efe oyuna başlarken
şöyle bir gezinir. Ellerini açtığı za34

man “Bu vatan bizim.” anlamına gelir.
Parmaklarını şaklatırken ileriye işaret
parmakları uzanır. Bu ise “Vatanıma
kasteden düşmanın gözünü oyarım.”
anlamına gelir. Diz vurduğu zaman
“Dizimle kafasını ezerim.” anlamına
gelir. Ayak atmada “Tekmemle düşmanı geldiği yere yollarım.” anlamına
gelir.
VatanBir: Son olarak bu kültürle
nasıl tanıştığınızı bizlere anlatır mısınız?
C.S: Ben küçüktüm, daha yetişme
çağlarındaydım. 7 Eylül günü bayram
vardı. Oraya efeler geldi. Ben onların
sağında solunda koşuşturup duruyo-

rum. Babamda çizme yapıvermişti
bana. Efenin biri beni gördü. Başımı
okşadı. “Çizmeler çok yakışmış küçük
efeye” dedi. Benim göğsüm kabardı
tabi. İşte o günden beridir bu işlerle
uğraşıyoruz, oğlum. Allah sonumuzu
hayır eylesin.
VatanBir: Efem, bizimle paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz.
*Efeler Derneği Başkanı Cafer Sağdıç Efe,
78 yaşında olup halen küçük dükkânında sipariş verildiğinde körüklü efe çizmelerini imal etmektedir. Kendisine yardım eden ve bu mesleği
öğrenen Halil Aksoy dört yıldır yanında çalışmaktadır.
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EGE YAKIN TARİHİ ARAŞTIRMACISI

SABAHATTİN BURHAN
İLE GÖRÜŞTÜK

Söyleşi: Hasan Rençber
hasan.rencber@vatanbir.org
VatanBir: Zeybeklik ve milli
mücadele dönemi hakkında yazmaya nasıl karar verdiniz?

Yunan Taburunu Yine Basarız
Sabahattin Burhan*

Sabahattin Burhan: ilkokula
giderken bu konuya ilgi duymaya
başladım. Konuyla ilgili araştırma
yaptığımda, yeterli kaynak bulamadım. Bunun üzerine kendim
bir şeyler yapmaya karar verdim.
O dönemde hayatta olan Tekeli
İsmail Efe ile görüşmeye gittim
ve anlattıklarıyla bir kitap yazacağımı söyledim. Küçük bir çocuk
olmama rağmen beni ciddiye aldı
ve yaşadıklarını anlattı. Küçük bir
teybim ve fotoğraf makinem vardı. Anlattıklarını kaydettim. Uzun
yıllar araştırmalar yaparak, Tekeli
İsmail Efe, Sancaktar Ali Efe ve
bölgedeki yaşlılarla konuşarak
bilgi topladım.
VatanBir: Topladığınız bilgileri nasıl kitaplaştırdınız?
S.B.: Elimde oldukça fazla
bilgi ve belge birikmişti. Bunları kitap haline getirmek yıllarımı
aldı. Çünkü yazdığım her şeyin
doğru ve eksiksiz olmasını istiyordum.
Ege’nin Kurtuluş Destanı
Yörük Ali Efe Kitabımı tamamladıktan sonra Tekeli İsmail Efe’ye
giderek anlattım. İlk kitabım basıma gireceği sırada Tekeli’nin
vefat ettiğini öğrendim. Bunun
üzerine basımı durdurarak birinci
cildin 500. sayfasındaki dipnotu
telefonla yazdırdım. Tekeli İsmail
Efe ile ilgili ek bilgiler ekledim.
VatanBir: Böyle değerlerimizi
bizlere aktardığınız için teşekkür
ederiz. Yeni romanlarınızı bekliyoruz

D

avulcu, Yenipazar
Çarşı Camiinin karşısındaki kahvenin
önündeydi. İnce çığlıklar veren dut
dallarının gölgesine dikilmiş, Binbaşı
Hacı Şükrü Bey’in emrine göre göbeğinin üstündeki koca davulu patlatırcasına dövüyordu. Yırtık sesi davulunkinden de f azlaydı.
“Hey ahali. Hey Yenipazarlılar.
Yörük Ali Efe bugün Yenipazar’a iniyooooooor! İstirnan etmiş düze çıkıyooor!”
Hâlbuki Yörük Ali Efe, İzmir’in
işgal edildiği günlerde dağlarda dolaşmaktan vazgeçmiş, çeşitli köylerde dolaşmasına rağmen ekseriyetle Çine’nin
Yağcılar köyünde oturmuştu. Dağlara

çıksa bile gezmek, dolaşmak temiz havayı koklamak içindi. Tümen Komutanı, Cevat Paşa’dan gördüğü müsamaha,
destek ve direktif üzerine zeybeklerle
konuştuğunu, iş birliği yaptığını örtmek, Yenipazar’ın yerli Rumlarını gocundurmamak için Binbaşı Hacı Şükrü
Bey’in takip edeceği usulü belirtmişti.
Binbaşı da hazırladığı plana göre davulcuyu bağırtıyordu.
“Duyduk, duymadık demeyin! 175.
Alay Komutanımız Binbaşı Hacı Şükrü Bey, Efeyi Jandarma Komutanımız
Yüzbaşı Şerif Bey’in odasında bekliyooor! Yenipazarlılaaaaar duyduk duymadık demeyin! Hepiniz davetlisiniz”
“Hey Yenipazarlılaaaaar!. Efe şu
anda Madran’ın yamacında göründü!
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Yel değirmenlerine geliyorlaaaaar!.
Bütün kızanları da yanında!”
Mekân olarak Yenipazar güzel
planlanmıştı. Çünkü Yörük Ali Efe’nin
dozda olduğunu Yenipazarlılardan tek
kişi bilmiyordu. Bilenler de inanmıyorlardı. Kıllıoğlu’nun soyulma hadisesinden sonra efelerin tekrar dağa
çıktığını ve bir daha da inmediklerini
zannediyorlardı. Bir, bir buçuk ay önceki çok korkulu günleri bitiyor, efelerin düze indiklerini gözleriyle görüyorlardı. Miralay Şefik Bey, araştırmaları
neticesinde planının mükemmel işleyebilmesi için bu yüzden Yerıipazar’ı
en isabetli yer olarak görmüştü.
“Yenipazarhlaaaaar! Yörük Ali Efe
Yenipazar’a girmek üzere!”
Binbaşı Hacı Şükrü Bey son sözlerden sonra yavaşça; “Efendiler” dedi.
“Şimdi kalkalım. Yörük Ali Efeyi karşılayalım.” Sadece Mülazım Cafer Bey
kaldı. Diğerleri odadan çıktılar.
Çok geçmeden Binbaşı Hacı Şükrü
Bey, Şerif Bey’in makam odasına tekrar geri döndü.
Yanında Yörük Ali, Kıllıoğlu Hüseyin Efeler vardı. Hacı Hasan, Gülbayram, Kör Ahmet, Kınalı Dokuz
peşlerinden geldiler.
Yüzbaşı Şerif Bey ev sahipliği yapıp zeybeklere oturacakları yer göstermeye çalışırken, Binbaşı birkaç adım
ilerledi. Odanın orta yerine gelerek
durdu. Yörük Ali Efe’ye dönerek;
“Mübarek olsun, Efe” dedi ve ona
sarıldı. Odaya giren kızanlarla da tokalaşarak, Efeye duyduğu muhabbeti
ifade etmek istedi. Etrafına bakındı.
Yenipazarlılardan beş kişinin dışında
kimsenin davete gelmediğini görünce
hiç sakınmadan hemen konuya girdi.
“Size can-ı gönülden teşekkür ederim, Efe... Yunan’a ilk silahı Nazilli’de,
Menderes nehri kenarında patlattınız.
Hakiki vatansever olduğunuzu gösterdiniz. Allah sizlerden razı olsun.”
Binbaşı, Yörük Ali Efe’nin fazla
bilinmeyen Nazilli baskınını daha önce
duymuş, Arap Yüzbaşı’dan teferruatı
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öğrenmişti. Şimdi yapmayı düşündüğü ilk şey efeleri, zeybekleri, kızanları
teşvik edip çalışmalarını hızlandırmak,
bir an önce düşman üstüne salmaktı:
“Efeler, Aydın’ın doğal özlü,
fedakâr ve kahraman evlatları! Yunan,
vatanın harim-i ismetine girmiştir. Namus ocağı, mukaddes ocak, kutsal aile
yuvası kâfirlerin murdar çizmeleri altındadır. Anasının, babasının elinden
başka el deymemiş masum kızlarımızın ırzlarına saldırmışlardır.” Binbaşı
heyecanlanmıştı. Gür kaşlarını çatarak
heyecanını bastırmaya çalışıyordu.

Yörük Ali’ye
Davet
“Sözü uzatmadan hemen konuya
gireceğim, Efe. Çünkü sizinle, daha
önce Çine’de askerlik şubesinde konuştuğumuz zaman bende fevkalade
itimat uyandırdınız. Bundan sonra silahlarımızı hep beraber düşmana çevirelim. Eğer birlik olursak vatanımıza
büyük hizmetler ifa ederiz.”
Yörük Ali Efe her türlü şüphe, tereddüt ve gocunmalardan sıyrıldığı,
zihni berraklaştığı için ilk defa bir ordu
mensubuna karşı açıkça konuştu:
“Bizim istediğimiz, isteğinizden
gayrı değildir Binbaşım...”
Yörük Ali’nin sözleri, Binbaşıyı

fazlasıyla memnun etmişti:
“İki cihanda aziz olasın Efe. Allah yâr ve yardımcınız olsun. Bu sözleri sizden duydum ya, gâvurun kısa
zamanda kovulacağına inancım daha
da kuvvetlendi. Ayrıca şu anda dağda
gezen efeler üzerindeki nüfuzunuz da
malumumuzdur. Onların sizin sözünüzden çıkmayacaklarını, sizi kırmayacaklarını biliyoruz.”
“Sözümüzü dinlerler”
“Bu hususta Nazilli Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Nuri Bey’e sizin ve
Nazillilerin deyişiyle Arap Yüzbaşıya
gereken talimat verilmiştir. Bundan
sonrası size ait Ben şimdi müsaadenizi
rica edeceğim. Çünkü hemen Çine’ye
gitmek mecburiyetindeyim.”
Hâlbuki çiftliğe daha yeni yerleştiğinden, kendi işlerini bile düzene koymaya fırsat bulamamıştı. Yenipazar
jandarma komutanının, “dikkat” çekmesi üzerine, Binbaşı Hacı Şükrü Bey
sözünü ettiği subaylarla çıkarken kalanlar selam verdiler. Tekrar oturdukları zaman Arap Yüzbaşı ayağa kalktı.
Hemen söze girdi:
”Burada apaçık konuşmakta hiçbir
mahzur yoktur. Kadir Ağa Yenipazar’da
Kuva-yı Milliye kurmaya çalışıyor.
Mehmet Ağa ve kardeşi Salih Ağa,
Çakırın Ali Efe onunla beraberdirler.
Zenginlerin Nuri ve Alanyalı Molla
Mehmet de Kadir Ağa’ya yardımcıdırlar. Hepsi sağ olsunlar.”
Efe, Miralayımızın emirleri şunlar-
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dır:

Bir, her ne pahasına olursa olsun
Malgaç Karakolu basılacak, tren yolu
köprüsü berhava edilecek, telleri koparılacak. Ta ki Yunan’ın Aydın ve Nazilli ile irtibatı kesilsin. Ayrıca Malgaç
Karakolundan ele geçirilecek mühimmat Yüzbaşı Ahmet Bey vasıtası ile
57’nci Tümen’e ulaştırılacak. Baskın
planında hesapta olmayan gelişmeler
görülürse Yüzbaşı Ahmet Bey’in bu
vazifesi Yenipazar Jandarmasına devredilecek.
“İki, Malgaç Karakolu baskınıyla
Nazilli ile irtibatı kesilen Yunan, daha
belini doğrultamadan da Nazilli’deki
Yunan taburu basılacak. Aldığımız
malumata göre, Aydın ile Nazilli arasında Yunanın üç taburu var. Bunun bir
taburu Nazilli’de, bir taburu Atça’da,
diğer taburu ise Umulu, Köşk, Sultanhisar ve “Malgaç’a dağılmış durumda.
Nazilli’de de vatanseverler bir araya
gelmek üzere. Nazilli’den ele geçirilecek mühimmat da Nazilli ve çevresindeki vatanseverlere dağıtılacak.
Arap Yüzbaşı hem konuşuyor, hem
de eline aldığı kasaturayla sözünü ettiği yerleri bölge haritasından göstermeye çalışıyordu.
“Vazifeniz ağır Efe”
“Vazifenin ağırlığı bizi kamçılar
Yüzbaşım. Bu zorlu işleri görünce bileniriz.”
Yörük Ali, “Gülbayram” dedi.
“Emret Efem” diye karşısına dikilen Gülbayram’a;
“Eline kâğıt kalem al” diye emretti. Silahlığından kâğıt ve kurşun kalem
çıkaran Gülbayram masanın kenarına
ilişti:
“Buyur Efem.”
“Yaz. Yörük Ali’den Orhaniyeli
Kara Durmuş Efe’ye. Gün bu gündür.
Yunanla kozumuzu bölüşecek zaman
gelmiştir. Seni bütün kızanlarınla en
geç üç gün içinde Donduran köyünde
bekliyorum. Eğer üç gün içinde toplanıp gelmezsen, Aydın Menderes köprübaşına git..57. Tümene katıl. Yörük
Ali Efe.”
“Tamam Efe.”
Yörük Ali:
“Yaz. Yörük Ali’den Mesutlulu
Mestan Efe’ye. Çağırdığım zaman geleceğine söz vermiştin.”

Yazıyorum Efe.
Diğer taraftan da Kara Durmuş
Efe’ye yazdıklarını aynısını ilave et.
Mektep, medrese görmedim ama altına
imza yerine bir ayın harfi çizerim. Ayrıca Osmanbükü’nden Nazım Efe’ye,
Danişmentli İsmail Efe’ye, Ortakçılı
İnce Mehmet’e, Sökeli Cafer Efe’ye,
Sancaktarın Ali’ye, İsabeyli’den Ese
Efe’ye, Tekeli İsmail’e de aynı şeyleri
yaz.’
Arap Yüzbaşı’ya gülümsedi:
“Bu iş de bitmiştir, Yüzbaşım”
Kızanlara döndü:
“Dostlarımıza ve yataklarımıza
Donduran’da toplanmaları için haber
salınsın.”
Yüzbaşı Nuri Bey hayranlığını gizleyemedi
“Var olasın Efe. Açık söylemem
gerekirse, inanın ki size hayranım.
Yörük Ali Efe yine gülümsedi.
Sözlerini şakaya vurdu:
“Yüzümüze karşı övgümüzü yapmayın Yüzbaşım. Bizi şımartırsınız
sonra.”
Gülbayram:
“Efe, dediklerini yazdım. Yazdım
da üç gün içinde dedik. Hangi tarihi
atayım?”
Arap Yüzbaşı atıldı:
“12 Haziran 1335 de.” Yörük Ali
Efe yine şakayla;
“Var olun Yüzbaşım.” dedi. “Biz,
ayı, günü unutmuşuz.”
……
.Giilbayram:
“Mektupları tek tek yazdım, Efe.”
“Getir de mühürleyeyim.”
Yörük Ali hepsini mühürleyince
dışarıya seslendi.
“Şakirt!”
Şakirt koşarak geldi. “Emret
Efem!”
“Bu pusulaları tek tek bizim yataklara ulaştır. Onlar icabına baksınlar.
Hem, kızanlara söyle, hepsi hazır olsunlar. Donduran köyüne hareket edeceğiz. Mühim işlerimiz var. Allah nasip
ederse Malgaç Karakolu’nda Yunanın
tepesinde yıldırım gibi patlayacağız.
Yenipazar’dan hareket için hazırdırlar
herhalde.”
“Hemen giderim Efe. Zaten hepimiz Kınalı Dokuz’un haberinden sonra
tekmil vaziyetteydik. Emir bekliyor-

duk.”
“Bu sefer Donduran’dan sonra ilk
durak Malgaç!”
Şakirt, Efenin haberini duyurduğu
zaman çoktandır durgun hayat yaşamaktan sıkılan kızanların bir “eğlence” başlayacağından ruhları ferahladı.
Yüzleri gülerken kalpleri aynı türküyle
çarpmaya başlamıştı.
Yörük Ali Türküsü
Şu Dalmadan geçtin mi
Soğuk sular içtin mi
Efelerin içinde
Yörük Ali’yi seçtin mi
Şu Dalmanın çeşmesi
Ne hoş olur içmesi
Yörük Ali’yi sorarsan
Efelerin seçmesi
Cepkenimin kolları
Parıldıyor pulları
Yörük Ali geliyor
Açıl Aydın yolları
Hey gidinin efesi, efesi
Efelerin efesi.
Malkoç çayında durdun
Binlerce Yunanlıyı vurdun
Yüz tane efe ile
Aydın’ı, Yunan’dan aldın
Hey gidinin efesi, efesi
Efelerin efesi.
Hey gemici gemici
Nerden aldın pirinci
Efelerin içinde
Yörük Ali birinci
Bak kaçıyor Yunanlı
Yörük Ali geliyor
Bak kaçıyor Yunanlı
Hey gidinin efesi, efesi
Efelerin efesi.
*Ege’nin kurtuluş mücadelesine katılan
kahramanların hayatını kapsamlı çalışmasıyla
ortaya çıkaran Sabahattin Burhan, Nazillili bir
eğitimci ve yazar. Doğup büyüdüğü toprakların
yakın tarihine merakı lise öğrenciliği yıllarına
dayanan Burhan, Kozalaklı Mehmet Efe’nin
hayatını yazıp Ege Ekspres Gazetesinde iki yıl
tefrika edildiğinde lise birinci sınıftaydı. Efelerin gerçek hayat öyküsünü, hayatta kalan yakınlarıyla birebir görüşmeler yaparak, onlardan
kalan bilgi ve belgeleri toplayarak, bölgeyi ve
Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı bütün Ege topraklarını gezerek oluşturan yazar, elde ettiği bilgi ve
belgeleri bir belgesel roman formuna dönüştürüyor. Yazar, 30 yılda oluşturduğu binlerce sayfa
doküman, belge ve ses kaseti ile başta Aydın ve
çevresi olmak üzere Ege’nin sahip olduğu tarihi
değerleri ve sözlü kültürü gün ışığına çıkarmaya
çalışıyor.
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GÖKYÜZÜNÜN ALTINDAKİ
EN GÜZEL KARA PARÇASI
Ayşe Kıran
Eğitimci

A

ydın kentinin yer
aldığı verimli topraklarda yetişen pek
çok sebze ve meyveler içinde öyleleri
vardır ki dünyaca kabul görmüştür ve
mucizeler yaşatır. Şehre ilk gelenlerin
portakal zannettiği turunç ağaçlarında
her zaman meyvesini görebilirsiniz.
Hem çiçeğini hem de meyvesinin aynı
anda üzerinde taşır. Meyve ile çiçek…
“İncir, hurma ve zeytinin bittiği
yerde bit.”
“Sen de bu topraklarda ol, bu topraklara yerleş.”
Kuran’da Tin suresinde; “And olsun incire, zeytine, Sina Dağına ve şu
emin şehre ki, biz hakikaten, insanı en
güzel biçimde yarattık.” denmektedir.
Hz. Muhammed (SAV) “Eğer seçme
hakkı olsa cennete götüreceğin incir
ağacı olsun.” demektedir.
İncir ağacı ve meyvesi büyük dinlerin tümünde sembol olarak kullanılmış ve sıkça bahsedilmiştir. Museviler
Fısıh Bayramı kutlamalarında geleneksel yiyecek olarak kullanırken, İncil’de
cennetin bahçesinde bir ağaç olarak
zikredilmektedir. Eski Yunanlılarda
incir yapraklarının “onur verici bir hediye” olarak kabul edilmesi, olimpiyatlarda kazanan atletlere yemeleri için
incir meyvesi verilmesi ve başlarına
incir yaprağından örülmüş taç giydirilmesi, incir kültürünün daha temiz bir
ahlakın yol göstericisi olarak belirlenmesi bunun bir örneğidir.
Efsanelerde “Ölmez Ağacı” ya da
“Hayat Ağacı” diye geçen zeytin ağacı yüzyıllarca yaşayabilen bir bitkidir.
Efsanelere göre yeryüzüne gönderilmiş bir hediyedir o. Ortalama ömrü
300–400 yıldır. 1000–2000 hatta 3000
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yıl yaşayanlarının olduğu söylenmektedir. Ne
müthiş bir şey!
Şehrin birçok yerinde, okul bahçesi,
parklarda, sokaklarda
görürüm onları ve nelere tanıklık ettiklerini
merak ederim. Kimlere
gölge oldular, kimlere
besin, savaşlarda neler
gördüler? Hangi Efe’ye
yarenlik ettiler?
İnanışa göre ademoğulları yeryüzünde
çoğaldıktan bir müddet
sonra büyük kötülükler yapmaya başlar. Bu
durumdan çok rahatsız
olan Tanrı onları cezalandırmaya karar verir.
Nuh Peygamber’e bir
gemi yapmasını emreder. Bu gemiye hayvan

bir güvercin uçurur. Güvercin akşama
doğru gagasında zeytin dalı ile döner.
Yeryüzünde bir tek canlı kalmıştır, o
da ölmez ağacın yani zeytin ağacının
ta kendisidir.
ve kuşlardan eşit miktarda her cinsten
bir dişi, bir erkek almasını söyler. Nuh
Peygamber gemisini yapar bitirir ve
emredilen hayvanları gemisine doldurur. Daha sonra büyük bir tufan kopar.
Geminin içindekiler dışında canlı kalmaz, büyük sel felaketi hepsini yok
eder. Nuh Peygamber suların çekilip
çekilmediğini anlamak için sabahleyin

Tarihçi Heredot’a atfedilen bu topraklar için söylenmiş söz her şeyi anlatıyor:.
“Gökyüzünün altında ki en güzel
kara parçası” Bu üç ağaç da zaten bunu
ifade etmiyor mu?
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RIDVAN NACİ DEVLİ İLE

AYDIN’DA MİLLİ ŞUUR VE
TÜRK EĞİTİM SEN
AYDIN ŞUBESİ ÜZERİNE
Söyleşi:İsmet Anlı
ismet.anli@vatanbir.org
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atanBir: Türk Eğitim Sen’in kuruluş
amacı nedir?
Rıdvan Naci Devli: Allah üç kıtayı
şöyle bir düğüm ile birbirine bağlamış:
Sonradan Anadolu adını verdiğimiz
bu düğümü de biz Türklere emanet
etmiş. Hem üç suya yani Karadeniz,
Ege ve Akdeniz; Hem de üç kıtaya
Avrupa, Asya ve Afrika’ya hükmeden
bu düğüm dünyadaki herkesin iştahını kabartıyor. Hani bazı aklıevveller
“Herkes mi bize düşman canım?” diyorlar ya böylesine iştah kabartan bir
toprak kendiliğinden birçok düşmanı
da yaratıyor. Biz bu gerçeği gelecek
nesillere aktarmak mecburiyetindeyiz.
Eğer bunu yapmazsak biraz önce söylediğim propagandanın etkisinde kalan
ülkesini ve kültürünü koruyamayan zayıf nesiller yetişir ki bu tarihin birçok
döneminde birçok milletin başına gelen felaketlerin Türkiye ve Türkler için
de tekrarlanması gibi sonuçlar doğurur.
İşte bu gerçeği görenlerin eğitimci sıfatı ile hem ülkeye hem tarihe hem de
gelecek nesillere borcunu ödemeye niyetli olanların bir araya geldiği kurum
Türk Eğitim Sen’dir. “
VatanBir: Türk Eğitim Sen Aydın Şubesi ne zaman kuruldu ve
bugüne kadar hangi etkinlikleri gerçekleştirdi?
R.N.D. : Aydın’da 1993 yılında bu
düşüncelerle bir araya gelen 16 arkadaş Türk Eğitim Sen Aydın şubesini
müteşebbis heyetini oluşturduk. O
günden bugüne kesintisiz olarak Türk
Eğitim Sen Aydın’da sürekli büyüyen
daha çok üye sahibi olan ve yaptığı etkinliklerle kendisini ispat eden bir kurum hâline dönüşmüştür. Zaman geldi
hakarete uğrayan ve yere atılan Türk

bayrağını kaldırıp göndere yükseltmek
için yürüyüşler ve mitingler yaptık, zaman geldi ses bayrağımız olan dilimizi
Türkçemizi saldırılardan korumak ve
ona gereken değeri vermek için birçok
etkinlikte öğretmenlerle bir arada bulunduk. Türk Eğitim Sen Aydın şubesi, Türk ocağı Aydın şubesi ve Mercek
Gazetesi ile birlikte Türkiye çapındaki
isimlerden oluşan aylık konferans zincirleri, ilk iki yıl onar gün günde yirmi dört saat başında nöbet beklenerek
açık tuttuğumuz Çanakkale şehitleri
sergisini daha sonra kapalı mekânlara
taşıyarak yıllarca devam ettik. Bunun
sonucunda başka dernek ve vakıflar harekete geçerek Aydın’da ve ilçelerinde
Çanakkale şehitleri anıtları yapmaya

başladılar. Yine Çanakkale etkinlikleri
kapsamında Atatürk meydanında kurduğumuz çadır sergide Çanakkale’den
getirttiğimiz özel eşyaların yanı sıra bir
metre kareye düşen altı bin merminin
ne demek olduğunu görsel olarak anlatmak için bir metre karelik cam havuzun içine altı bin boş kovan döktük.
Bu görsel olay Çanakkale savaşının
dehşetini anlatmakta belki de en etkili
yöntem oldu.
VatanBir: Düzenlediğiniz etkinlikler arasında sizde etki bırakan etkinliklerden bir anınızı paylaşabilir
misiniz?
R.N.D. : Uzun yıllar kültürümüz ile
ilgili çalışmalar yapan öğretmen arkadaşlarımıza kaynak teşkil edebilecek
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alanında uzman kişileri Aydın’a getirerek onların bilgilerinden faydalanmaya çalıştık. Hatta yıllar önce Aydın’a
davetlimiz olarak Prof. Dr. Bahattin
Ögel’i istirahat edeceği öğretmen evindeki odasına götürdükten sonra bize
“Evlad-i Fatihan gelin oturun yanıma,
sohbet edelim!” dedi. Biz yol yorgunu
hocamızı rahatsız eder miyiz diye tereddüt edince hoca yorgunluktan şaşırdı galiba burası söğüt değil Aydın
diye mi düşünüyorsunuz? Gelin fetihte
sizin payınız çok büyük, gelin Aydınoğulları dedi ve bize Aydınoğulları ile
ilgili bilgi vermeye başladı ve şunları
dile getirdi:
“Aydınoğlu Türklerin denizle ilk
tanışan ve denizcilik konusunda en
ileri gitmiş olan beyliğidir. İrili ufaklı
üç yüz parçalık bir donanmaya sahip
olmuştu. Aydınoğlu Umur Bey, kendi
denizcileri için Aydın’ın yakınlarında
bir köy kurmuştu. Buralarda Umur
Köy gibi bir şey olması lazım. (Umur
dediği Umurlu idi. Aydın merkeze 10
km uzaktadır.) Yelkenli gemilerdeki
ip merdivenlere tırmanan leventlerin şalvarları ayaklarına dolanmasın
diye dize kadar kısalmıştı. Bu daha
sonra sizin zeybeklerinizin kıyafeti
oldu. Aydınoğulları’nın donanması
Adriyatik’te düşman güçler tarafından
sıkıştırıldığı zaman karadan gemilerini kızaklar üzerinde kaydırarak Ege
denizine geçmeyi ve o sıkışıklıktan
kurtulmayı başarmıştı. Fatih Sultan
Mehmet şehzadeliği sırasında Manisa
Valisiyken Aydınoğlu Beyliği’ni onların denizciliğini ve Aydınoğlu Mehmet
Bey’in fikirlerini ve ilmî çalışmalarını çok iyi incelemişti. Bildiğiniz gibi
Mehmet Bey matematik ve astronomi
üzerinde çalışmalar yapmış hatta köy40

lülere toplattığı meteor parçalarını bile
incelemiştir. İstanbul’un fethi sırasında
karadan gemi yürüterek Türk donanmasını Haliç’e indiren Fatih, bu fikri
Aydınoğlu’ndan almıştı. O yüzden size
Evlad-i Fatihan dedim. Fetihte mutlak
payınız var.” diyerek Bahattin Ögel
hocam hem Zeybek kıyafeti hem de
İstanbul’un fethi sırasındaki ilk defa
yapıldığını zannettiğimiz karadan gemi
yürütmenin aslında Aydınoğlu Beyliği
tarafından daha önce kullanıldığı gibi
önemli bilgileri de sohbeti sırasında
bizlere sunmuş oldu.
VatanBir: Hocam, Aydın’daki
millî bilinç ve Türkçe duyarlılığı sizce yeterli düzeyde mi? VatanBir’in
bu yöndeki çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
R.N.D. : Aydın’da sohbetin başlangıcında söylediğimiz millî şuuru gelecek nesillere aktarma çabası içerisinde
bulunan iki bin beş yüz öğretmen bir
araya toplanmışsa, bu Aydın’daki millî
şuurun bence bir ölçüsüdür. Kıbrıs
konusunda iki gün öğleden sonraları
üçer saat halka açık olarak süren imza
kampanyasında altı saat süresince toplam 6.700 imzanın şehir merkezinde toplanmış olması yine Aydın’daki
millî şuurun yüksekliğinin bir ölçüsüdür. “Bunun dışında VatanBir’in
Aydın’daki çalışmalarını yakından
takip ediyorum. Türkçe konusundaki
imza kampanyasında Türk Eğitim Sen
olarak doğrudan destek verdik. Dil
konusundaki çalışmaları yer yer ortak
yürütmeye çalıştık. Millî kültürümüze
yapılacak her türlü saldırıyı önlemek
ve onu her alanda yaşatmak konusunda VatanBir’in ciddi çalışmalarını
görüyorum ve bu yüzden kendilerine
bir öğretmen olarak teşekkürü bir borç

biliyorum.
VatanBir: Bildiğimiz kadarı ile
Aydın’daki öğretmenlerin yaklaşık
yarısı herhangi bir sendikaya kayıtlı
değil. Sizce bunun sebebi nedir? Bu
hocalarımız da sendikalara kayıt olmalı mı? Olması ise neden sizi tercih
etmeliler?
R.N.D. : Ciddi sayıda eğitim çalışanı sendikasız ve çoğu sendikalı olmakla kazanabileceği haklardan habersiz.
Biz üyelerimize ferdi kaza sigortasını
yedi yıldır yaptırıyoruz. Uğradıkları haksızlıklar karşısında konusunda
uzman avukatlardan ücretsiz yararlanabiliyorlar. Bunun yanında birçok
işletmeden Türk Eğitim Sen’e özel
indirimlerle alışveriş yapmak ve hizmet almak hakkında sahiptirler. Yine
Anadolu Sigorta’dan %35’e varan kasko indirimi, Ekol Dershaneleri’nden
%25 iskonto haklarına da sahiptirler.
Biz Aydın’daki eğitim çalışanlarını
Aydın’da 2.500 Türkiye çapında da
125.000 kişilik geniş ailemize davet
ediyoruz. Buyrun bu geniş ailenin bir
ferdi olun ve biraz önce saydıklarımızdan başlamak üzere birçok özel
imkândan faydalanın.
VatanBir: Peki, hocam, sendikanıza üye olmak için hocalarımızın ne
yapması gerekiyor?
R.N.D. : Her okul ve eğitim kurumunda mutlaka bir temsilcimiz bulunmaktadır. Onlarla görüşmeleri üye
olmaları için yeterlidir. Her ihtimale
karşı Aydın şubemizin iletişim bilgilerini söyleyeyim: http://aydin.tesweb.
org.tr isimli internet sitesinden ve 214
81 42 numaralı telefondan bize ulaşabilirler.
VatanBir. : Hocam, verdiğiniz
bilgiler için teşekkür ederiz.

Vatan ve Hürriyet Birliği

TARIH

İSTANBUL VE FETİH RUHU
Ertuğrul Irmak
Eğitimci, İdareci
ertugrul.irmak@vatanbir.org

T

arih sahnesinde var olduğu günden bu güne,
zaferden zafere koşan
milletimiz, kazandığı başarılarla hem
kendi ülkesinin, hem de dünyanın gidişatına yön vermiş asil bir millettir.
İstanbul’un fethi de asil milletimizin
bizlere armağan ettiği eşsiz zaferlerden
biridir.
Osmanlı sultanlarından İI. Mehmet Han’ın 29 Mayıs 1453’te Bizans
İmparatorluğu’nun başşehrini almasıyla kavuşulan bu mübarek fetih, İslamiyet ile ortaya çıkan mukaddes bir
gayedir.
Mukaddes kitabımızda “Beldetün
Tayyibetün” (Hoş bir beldedir.) olarak geçen bu şehir için Hz. Peygamber
(s.a.v.) “Kostantiniyye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir. Bu fethi gerçekleştirecek hükümdar ne güzel hükümdardır ve onun askerleri ne güzel
askerdir.” Hadis-i Şerifi ile İslam kumandanlarına hedefi göstermiş, feth-i
mübin’in gerçekleşmesini dilemiştir.
Orta Asya bozkırından dünyaya
nizam verme gayesiyle yola çıkan biz
Türklerde ise fetih serencamı 1040
yılındaki DANDANEKAN SAVAŞI
ile başlamıştır. Malazgirt ile girilen
Anadolu’ya, Miyrekefalon ile yerleşilmiş olup, hadis-i Şerifteki ulvi gayeye
erişilmesi için, Osmanlı Devleti’nin
kurucusu Osman Gazi tarafından da
oğlu Orhan Gazi’ye “İstanbul’u al,
gülzâr et.” vasiyetinde bulunulmuştur.
Stratejik önemi bulunan İstanbul;
tarih içerisinde, milletlerin rüyalarını
süsleyen bir kent olduğundan, değişik
milletler tarafından 28 kez kuşatılmış
ise de hiç bir kumandan İstanbul’u ele
geçirememiştir. Hak ile bâtılı birbirinden ayıran ve “hak”kı galebe çalan
Feth-i Mübin’i gerçekleştirmek için
bu defa yola çıkan ise “Gayretim İmanımdandır.” diyen Osmanlı Sultanı II.
Mehmet’tir. Bir milletin mukadderatında mevki sahibi olabilmek için,
O’nun kudretini takdirde ehliyet sahibi

olmak şarttır. Sultan II. Mehmet Han;
Osmanlı’nın Akşemseddin, Molla Gürani, Mo1la Hüsrev, Molla Hayreddin
gibi âlimlerin elinde doğu ve batı ilimlerinde terbiye ettiği, milletinin ruhunu çok iyi bilen, tarihimizdeki alperen
tipinin en güzel örneği, siyasi, askeri
ve diplomatik özellikleriyle kendisini

ülkesine ve dünyaya kabul ettiren bir
dehadır.
Osmanlı Devleti’nin ihtişamlı devrinde, bu yüce cihangirin aklı, mantığı,
cesareti, milletimizin üstün harp tekniği ile coğrafya olarak küçük, siyasi
nüfuzu oldukça büyük olan Bizans
İmparatorluğu 29 Mayıs 1453 günü
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İstanbul’un fethine sadece bir şehrin alınması, Bizans Devleti’nin yıkılması olarak bakmamak gerekir. Bu fetih, Anadolu’ya yerleşmemizden sonraki Beylikler
Dönemi’nden, devlete sıçrayışın tabii bir neticesi, Anadolu Türk’ünün devlet vasfından imparatorluğa atlayış kaderinin son aşamasıdır.
İstanbul Boğazı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

tarihe intikal ettirilmiş, Konstantiniyye
adı İstanbul’a dönüştürülmüş, İstanbul
bize ebedi vatan yapılmıştır. İstanbul
ki, tarihin akışı içerisinde birçok şairimizin, yazarımızın eserine konu olmuş
şehrimiz, gözbebeğimizdir.
Şair Nedim’in;
“Bu Şehr-i Stanbul ki bî-misl ü bühadır
Bir sengine yek-pâre Acem mülkü
fedadır.
Bir gevher-i yek-pâre iki bahr arasında
Hurşid-i cihan-tâb ile tartılsa
sezâdır,”
”Eşsizdir ve paha biçilemeyecek
kadar değerlidir. Bir taşına bütün acem
ülkesi fedadır. İki deniz arasında tek
parça mücevherdir. Dünyayı aydınlatan güneş ile mukayese edilse layıktır.”
diyerek övdüğü işte bu şehirdir.
İstanbul’un fethine sadece bir şehrin alınması, Bizans Devleti’nin yıkılması olarak bakmamak gerekir. Bu
fetih; Anadolu’ya yerleşmemizden
sonraki Beylikler devresinden, devlete
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sıçrayışın tabii bir neticesi, Anadolu
Türk’ünün Devlet vasfından imparatorluğa atlayış kaderinin son aşamasıdır.
Bu fetih, varlığımızın en büyük kader senaryolarından birisinin sahnelenişidir.
Bu fetih, iki bin yıllık Roma
İrnparatorluğu’nun, maddi ve manevi
pislikleriyle tarihin karanlıklarına gömülmesi, orta çağın kapatılıp yeni bir
çağın başlamasıdır. Bu fetih, güçlünün
güçsüze galip gelmesi değil, meziyetin
faziletsizliğe, üstün ahlak ve medeniyetin, yozlaşmış ahlak ve medeniyete
galip gelmesidir.
İşte; İstanbul’u fetheden kumandan
bunun için güzel, onu fetheden asker
bunun için mübarektir.
Bu fetih i1e,Türk’ün Anadolu ve
Rumeli’deki toprakları birleştirilmiş,
Ortodoks Kilisesinin tekrar bağımsızlığa kavuşturulması, inanç ve vicdan
hürriyetinin temini ile Hıristiyan birliğinin yeniden kurulması önlenmiş;
ticari serbestliğin sağlanması ile eko-

nomik düzenin bozulmasına engel
olunmuş; Anadolu’dan ve Rumeli’den
getirilen Türklerle, İstanbul Türkleştirilmiş, ilim ve sanat erbabı kişiler himaye altına alınmıştır.
Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun
çokluğu ile değil, akıl ve fazilet sahibi
kişilerinin çokluğu ile ölçülür. Milletinizin yetiştirdiği değerlerden biri olan
Fatih; saltanatı boyunca ikisi imparatorluk, dördü krallık, altısı prenslik,
beşi dükalık olmak üzere on yedi ülkeyi imparatorluğuna katarak, askeri
dehasını, hem de dünyada az bulunur
tarzda ispatlayan altı lisan bilen bir
ilim aşığıdır.
O, bir elinde kılıç, bir elinde kalem,
yüreğinde iman ile doğudan batıya giden kapıyı açmıştır.
Dünya tarihindeki Napolyon, Iskender gibi cihangirler maneviyattan
yoksun oldukları için kendilerine ve
etraflarına hüsran bırakırlarken, Fatih bütün insanlığa, fetih sonrasında,
”Herkes inancında serbesttir.” diyerek
olgunluk bırakmıştır, hoşgörü bırakmıştır.
Tarihi olaylar gösteriyor ki başında
sosyal psikolojisine uygun lider bulunduğu zaman, Kurtuluş Savaşı’nda
Atatürk örneğinde de görüldüğü gibi
bu milletin aşamayacağı enğel, varamayacağı hedef yoktur.
Geçmişe ait her şey unutulabilir.
Ama insanlık tarihinde bir çağın kapatılıp yenisinin açılmasına vesile olan o
gün, o fetih, o kumandan ve o asker, o
Türk ihtişamı ve hadisin gerçekleşmesi
mutlaka ve mutlaka değişik yönlerden
araştırılmalı ve destana dönüştürülmeli. Her yıl, bu önemli gün sade törenlerle geçiştirilmemeli,”Fetih ruhu” insanımızda uyandırılmalıdır.
Netice itibariyle, bize düşen vazife,
devletimizin şanını yükseltmek, atalarımıza layık nesil olduğumuzu meydana koymak ve onların ruhlarını şad
etmektir.

HOCA AHMET YESEVÎ’DEN
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HİKMETLER
TÜRK DİLİ
Sevmiyorlar âlimler
Sizin Türkçe dilini
Ariflerden dinlesen
Açar gönül ilini
Ayet hadis anlamı
Türkçe olsa anlarlar
Anlamına erenler
Başı eğip dinlerler
Miskin kul Hoca Ahmet
Yedi atana rahmet
Fars dilini bilir de
Sevip söyler Türkçeyi
SONSUZLUK DERSLERİ
Gönül gözü parlamadan taat kılsan
Dergâhına makbul değil bildim işte
Hakikatten bu sözleri tam öğrenip
Sonsuzlukta haktan dersler aldım işte
Bir ve Vâr’ım dersler verdi perde açtı
Yer ve gökte duramadı şeytan kaçtı
Sofra kurup vahdet içkisi içerek
Sonsuzlukta Hak’dan dersler aldım işte
Aşk makamı türlü makam akıl ermez
Baştan ayağı zorluklar sıkıntılar
Melametler ihanetler kılsa geçmez
Sonsuzlukta Hak’dan dersler aldım işte
Aşk belası başa düşse inler eyler
Aklı alır, şaşkın kılar hayran eyler
Gönül gözü açılırda ağlar eyler
Sonsuzlukta Hak’dan dersler aldım işte
Ağlar idim seher vakti bir ses geldi
“Didarımı göstereyim” vade kıldı
Aklım aldı şaşkın kılıp aklın verdi
Sonsuzlukta Hak’dan dersler aldım işte
Allah derdi satılmaz ki satın alsan
Olgun mürşit yolunda toprak olmasan
Hak yoluna gitmek olmaz pak olmasan
Sonsuzlukta Hak’dan dersler aldım işte
Not: Ahmet Yesevi Yolu ve Hikmetler kitabının
tamamına www.aygazete.com adresinden ulaşılabilir.
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“Aydın Havası”
Sözüyle Bilinen Aydın
Atila İnce

Psikolojik Danışman
Aydın şehrini, M.Ö. 5. yüzyılda
yaşamış ünlü tarihçi ve doğa felsefecisi Heredot; “Gökyüzünün altındaki en
güzel şehir”, 17. yüzyılda yaşamış ünlü
gezginci Evliya Çelebi; “Dağlarından
yağ, ovasından bal akan şehir” diye tanımlamışlardır.
Batısında Ege Denizi, kuzeyinde
İzmir, doğusunda Denizli ve güneyinde Muğla ile sınır. İzmir ve Muğla’dan
gelen karayolunun birleşip Denizli’ye
doğru uzanan, Ege sahillerinden
Anadolu’ya açılan yolun kesiştiği
noktada kurulmuştur. İzmir’e 110 km,
Denizli’ye 126 km, Muğla’ya 90 km
uzaklıktadır.
İncir, zeytinyağı, kestane, bamya,
pamuk, çilek Heredot’un güzel yeryüzü dediği Aydın’da bolca yetişir. İncirin
yüzde 60’ı, zeytinyağının yüzde 25’i,
kestanenin yüzde 42’si bamyanın yüzde 50’si, pamuğun yüzde 46’sı, Evliya
Çelebi’nin seyahatlerine konu olan bu
güzel şehirde yetişir. 6,4 milyon incir
ağacından yılda 150 bin ton incir üretilmekte. Yetiştirdiği ürüne adını vermiş bir de ilçesi vardır, İncirliova…
Denizden yüksekliği 40 metre, Ege
Denizi’ne sınır bir şehir olmakla birlikte şehir merkezi denize 50 km uzaklıktadır. Kuşadası ve Didim ilçe merkezleri deniz kıyısındadır.
Ege bölgesindeki tek otoban
Aydın’da başlar, İzmir ve oradan Ege
denizinin, denizaşırı ülkelerine açılan
Çeşme ilçesine kadar uzanır.
Cadde ve sokakları, yeşil yaprağı
hiç sararmayan turunç ağaçlarıyla süslenmiştir. Hiç kimse de turunçları dalından koparmaz. Ancak kendiliğinden
düşerse toplanır reçeli yapılır, salataya
ekşilik tadı versin diye sıkılır. Palmiye ağaçları fistan giymiş gelin misali
salına salına gözlerimizi renk katar.
İğne yapraklı çam ağaçlarının kokusu
caddelere yayılır. Yürüyüş yollarında
ve parklarda çokca dut ağaçlarını gö44

rebilirsiniz. Dutlar yetişince isteyen istediği kadar dalından koparıp ilkbahar
meyvesini tadarlar.
Ana yolların haricinde mahalle araları kilitli parke taşları ile döşenmiştir.
Doğanın natürelliğini görebilirsiniz bu
kilitli taşlara bakınca…
Şehrin kuzeyi, Aydın dağlarının
eteklerindedir. Yazları şehrin yarısı serin, yarısı sıcak olur. İlkbahar mevsimi
yaşanmadan bir gece vakti kış kendini
yaz sıcaklarına bırakır. Bir akşamüstü
kazaklarınızda caddelerde dolaşırken,
aynı gecenin sabahı kısa kollu gezebilirsiniz. Hani derler ya “Aydın havası”
diye, işte bundan dolayı sanırım.
Büyük Menderes nehri dağlardan
sürükleyerek getirdiği verimli topraklarla koca bir ova oluşturmuş. Azgın
ve derinden akarak, nazlı ve bereketli
Aydın topraklarına can katmakta…
Aydın, cumhuriyet öncesi ve sonrasında tarihe büyük damga vurmuştur. Osmanlı’nın kurulması sürecindeki beyliklerinden Aydınoğulları
Beyliğinin merkezidir. Kurtuluş Savaşı sürecinde topraklarının işgal edilmesine karşı gelen ve direnen Efeler
Aydın’ın kahramanlık simgesidir. Caddelerinde efe heykelleri şehrin simgesidir.
Yine yakın siyasal ve demokrasi
tarihimizin miladı olan 1950 seçimlerini kazanarak iktidara gelen Demokrat
Parti’nin Genel Başkanı ve 1950–1960
döneminin Başbakanı Adnan MENDERS Aydınlıdır. Her şehre nasip
olmayan ve siyasal tarihe damgasını
vurmuş bir başbakanla birlikte anılır
Aydın ilimiz.
1992 yılında kurulan Aydın’ın üniversitesinin adı, “Adnan Menderes
Üniversitesi”dir. Şehre hâkim bir noktadan bakan Aytepe mevkiindedir.
Aytepe’ye komşu tepe Topyatağı
mevkisinde deniz ve sahillere inzibat
askeri yetiştiren askeri birliği (Acemi

birliği) vardır.
Her türde orta öğretim kurumu mevcuttur. Eğitimde büyük başarılara imza
atmıştır. Fen Lisesi’nin her yıl Üniversite sınavında mutlaka ilk üç başarısı
vardır. Sosyal Bilimler Liseleri, sadece büyükşehirlerde kurulması kararına karşılık büyükşehir dışında sadece
Aydın’da Sosyal Bilimler Lisesi vardır.
Atatürk’ün başlattığı girişimlerle o dönemde açılan 21 Köy Enstitüsü’nden
biri Germencik ilçesinin Ortaklar beldesinin eski adı Adabelen olan köyde
kurulmuştur. Halen Ortaklar Anadolu
Öğretmen Lisesi olarak eğitime hizmet
vermektedir.
Dağlarından çıkan kaynak sularının
içimine doyum olmuyor. Çine Madran
suyu ve Topçam suyu Ege Bölgesi’nin
içme suyu ihtiyacını karşılıyor.
Sokaklarında kar helvası, taze sıkma meyve suyu satılır. Pazarlarında
çeşit çeşit ot ve sebzelerden geçilmez.
Buraya gelenler ot ve yeşil türü yiyecekle tanışırlar.
Bir tarih kenti aynı zamanda, antik
çağın Afrodisias, Milet, Alinda, Didyma, Nysa, Priene, Magnesia açık alan
müzeleridir. Tarih her daim Aydın’ımızı
kollarında büyütmüştür.
Denizli ve Söke’den gelip şehrin
içinden geçerek İzmir’e doğru uzanan
demiryolu, Aydınlıları gideceği yerlere
ulaştırır.
Sanayi alanında da büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Kontini yağ makinesi,
derin dondurucu, motosiklet, zirai alet
ve makineler yapan fabrikaları vardır.
Ayrıca Tariş ve dokuma fabrikaları
vardır.
İnsanları yumuşak karakterli, becerikli, zeki ve üretmeyi sever, Anadolu
dostluğunu yüreğinde taşır…
Aydın’da yaşamak bir ayrıcalıktır.
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NAZİLLİ’DE YAŞAYAN

KIBRIS GAZİSİ HASAN KARATAŞ’TAN
BİR YAŞANMIŞLIK
Hasan Karataş
Kıbrıs Gazisi

T

emmuz 1974’te Muharebe Okulu (Mamak/
Ankara) Talimgâh Taburunda yüksek hız telsiz operatörü öğretmenliği görevini yapıyordum.
Kıbrıs’taki karışıklık başladığında
üst komutanlıklardan gelen emirler
doğrultusunda mevcut çavuş adaylarından bilgili, atik ve itaatli olanların
isimleri istenerek bu adayların başka birliklere atanmaları yapılıyordu.
Aradan birkaç gün geçtikten sonra bu
askerlerin çıkarma yapacak birliklere
takviye olarak atandıklarını öğrendim.
10–15 Temmuz tarihleri arasında subay
ve astsubayların da takviye olarak birliklere atanmaları sırasında, benim de
acil koduyla atamam yapıldı. Okuldan
ilişiğim kesilerek ait olduğum birliğe
hemen katılmam sağlandı. Gururumdan ailemin nasıl yaşam sürdüreceğini
bile düşünmeden evimden ayrıldım.
19 Temmuz akşamına kadar tüm
hazırlıklar tamamlandı ve birliğim Taşucu denen bölgeye intikal etmeye başladı. Bana da kripto cihazlarının adaya
götürülmesi görevi verildi. Cihazları
aldım ve Adana Şakir Paşa havaalanına giderek oradaki komutanı buldum.
Ve 012 nolu helikopterle Kıbrıs’a
gitme hazırlıklarını tamamladım. Helikoptere binip yarım saat sonra adanın üzerine geldiğimizde, adanın kıyı
kesimlerinin alev alev yandığını gördüğümde heyecanım kat kat artmıştı.
Helikopterimizle dağların arasından
Rum atışları altında isabet almayarak
geçerek Beşparmak dağlarının arkasında Kırnı denen bir bölgeye indirildim.
Oradaki mevcut Türk mücahitleri bana
yardımcı oldular ve birliğime katılmamı sağladılar.
20 Temmuz günü denizden çıkarma
başladığında, denizdekilerle havadan
inen birlikler arasında bir irtibat yoktu.

Her iki birlik arasında kalan Rum birlikleri ne yapacaklarını şaşırıp doğuya
ve batıya doğru kaçışıyorlardı. Denizden atılan mermiler Rumları kaçırmaya
yetiyordu. Başpiskopos Makaryos’un
evinin olduğu Balabayı köyü biraz mukavemet gösteriyordu. Ama Allah’ın
izniyle orası da çabucak düştü. Dikoma, Lefkoşa, Hisarköy, Girne arasında
ilk hareket sınırı çizilmiş oldu. Öyle
ki karşı taraftan bir havan atıldığı zaman her yere ulaşabiliyordu. 5 gün 5
gece böyle devam etti. Bu arada çalılıklar arasında mevzilenerek yatıp
kalktık. Tek korkumuz Makaryos’un
Afrika’dan getirip dağlara attığı zehirli
yılanlardı. Ben bu yılanları bizzat gördüm ve yaşadım. Gece bir kayanın kenarına yattım. Tabiî ki orada nasıl sabah
olacağını siz tahmin edin. Sabahleyin
uyandığımda etrafımda 3–5 kadar çöreklenmiş siyah yılanları gördüğümde
dondum kaldım. Duyumlarımıza göre
müdahale etmemize imkân yoktu. Ben
biraz kıpırdandığımda onlar da çözülüp çalılıklar arasına süzülerek gittiler.
O an işte ilahi mucize bu olsa gerek
diye dua ettim ve oradan ayrıldım. Ta
ki ikinci harekâta kadar bu tür olaylar
ara sıra devam etti.
Dikoma köyünden ikinci harekât
başladığında Magosa’ya doğru bizler
daha güvenli, daha cesur adımlarla
ilerlemeye başladık. Değirmenlik denen köye doğru ilerlediğimiz sırada en
çok zorlandığımız bir bölge oldu ama
Allah’ın izniyle 2–3 saat sonra orayı
da teslim aldık. O gün akşama doğru
Serdarlı köyüne ulaştık. Geceyi köyün
yakınlarında geçirecektik. Yakınlarda karpuz tarlası gördük. Askerlerime
yedirmek için M–37 Dodge aracıyla
tarlaya girdim, karpuz topladım ve
araca yükledim. Geriye döneceğim
zaman tarlada mayın döşeli olduğunu
gördüm. Çaresiz kalınca İstihkâm Tabur komutanı: “Nasıl girdiyseniz öyle

çıkın” diye emir verdi. Ben de şoföre
“ Oğlum aynı izi takip edip çıkalım”
dedim ve öyle çıktık. Kenara vardığımızda tabur komutanı bu bir mucize!
Böyle yerlere tuzak hazırlarlar bir daha
girmeyin.” dedi. İşte Allah’ın mucizesi
yine burada gerçekleşmiş oldu. Geceyi
orada tamamladıktan sonra ertesi gün
Magosa’ya vardık. Aynı gün batıya
giden birlikle yer değişimi oldu. Onca
yol gece çar çabuk geçti. Oysa günümüzde normal şartlarda bile onca yol
konvoyla birlikte bitmez ama o gün
bitti.
İşte bir olay daha. İstirahat verildiğinde sanki Anadolu toprakları
gibi asker hemen matarayla su aramaya koyulur. Ama orada su bulmak
ne mümkün! Bir müddet yol aldıktan
sonra karşısına 3 tane Rum komando
subayı çıkar. Üzerlerinde tüm silahları mevcut asker ne yapacağını şaşırır.
Elindeki alüminyum matarayı onlara
atmak için elini havaya kaldırır. Bunu
gören Rum subaylar hemen silahlarını
atar ve teslim olur. Onları birliğine getiren asker Rumları, komutanına teslim
eder. Durumu gören komutanı olaya el
kor ve Rum subaylara “Niye teslim oldunuz?” diye sorar. Rumlar “Biz onu
vursaydık üzerindeki bombalar patlar
biz de ölürdük. Teslim olmakla kurtulduk.” derler.
Kısacası böyle olaylara rastladığında o an için sanki normal, olağan bir
olaymış gözüyle bakmıştık ama zaman
geçtikçe öyle bir olayın olmayacağı
düşünülüyor. Olsa olsa “mucize” denen olay olduğuna inanmak zorunda
kalıyoruz. Şu ana kadar yazdıklarımı
askeri eğitimime sadık kalarak en yüzeysel şekilde yazmak zorunda kaldığımı bildirir saygılarımı sunarım.
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TURK MUTFAGI

TÜRK MUTFAĞI
AYDIN MUTFAĞI

KEDİRGEN
Sevgi Ünal

sevgi.unal@vatanbir.org
Kedirgen-Sarmaşık Kavurması
Aydın ve çevresinde baharın gelmesi sarmaşıkların çıkmasıyla onaylanmış olur. Nedir bu sarmaşık derseniz, batı kaynaklı yemek kitaplarında
kuşkonmaz adı ile bilinir ve iki ayrı
çeşidi vardır. Kalın ve koyu renkli olanı daha az bulunur ve daha lezzetlidir.
Diğer cinsi ise, ince, uzun, yeşil renkli
ve zarif yapraklıdır. Bazen ikisi bir arada karışık pişirilir.
Dağlardan çalılar arasından tek tek
toplama imkânı olmayanlar, Aydın’da
semt pazarlarında kolaylıkla sarmaşık bulabilirler. Pazaryeri dışında da,
kucaklarında, ince bilek kalınlığında
bağlanmış sarmaşıkları satanlara rastlamak mümkündür. Onlarla kentin en
merkezi yerlerinde karşılaşmak mümkündür. Bahar aylarında bu manzarayla karşılaşmanız kaçınılmazdır.
Malzeme
2 bağ sarmaşık
1 bağ kedirgen
2 soğan veya 1 pırasa
3 yumurta
Tuz
1 fincan zeytinyağı
Yapılışı
Toplaması ayrı, ayıklaması ayrı,
pişirmesi ayrı püf noktaları barındıran
sarmaşıklar bol su ile yıkanıp kuruması
için süzgece bırakılır. İncecik yaprakları koparılıp, sadece dal haline gelen
sarmaşıkların veya kedirgenlerin kök,
yani kalın kısmından başlayıp, elinizle
46

büküp kırmaya çalışınız. Kolay kırılıncaya kadar yani çıt sesi gelinceye kadar boyunu kısaltınız. Bundan sonrası
taze kısmı demektir.
Tavaya zeytinyağını koyup, ince
doğradığımız pırasa veya soğanları
hafif ölünceye, pembeleşinceye kadar
pişiriyoruz. Bunlar pişirirken diğer
yanda ayıkladığımız sarmaşık ve kedirgenleri, bir kesme tahtası üzerinde in-

cecik kıyıyoruz. Tavadaki pırasa veya
soğanların üzerine bu kıyılmış sarmaşıkları bırakıyoruz, biraz tuz atıp kapağını kapatıyoruz. Sakın demir kaşık
değdirmeyin. Hatta hiç karıştırmayın.
Yoksa acı olur. Piştikten sonra üzerine
yumurtaları kırıp ağzını kapatıyoruz.
Yörede şifalı olduğu, hiç olmazsa yılda
bir kez olsun yenmesi gerektiği söylenir. Afiyet olsun.
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ŞEHİTLİKLER
Hazırlayan: Ali Erdoğan
Eğitimci - İdareci

ÇAYYÜZÜ ŞEHİTLİĞİ
Aydın merkeze bağlı Umurlu beldesine 5 km uzaklıktaki Çayyüzü köyü
yakınlarında bulunan şehitlik, Kurtuluş Savaşı sırasında Yörük Ali Efe tarafından bu köyde kurulan ilk Kuvvayı Milliye birliği olan “Milli Aydın
Alayı”na çocuk denecek yaşta gönüllü olarak katılarak şehit olanlar adına
oluşturulmuştur.
1920 yılında Umurlu yakınlarındaki Dipçiktepesi Faslıgedik mevkiinde,
Mısırlı Ömer Çavuş ve yedi gönüllü
genç siper almış, ana yolda ilerlemeye
çalışan Yunan askeri ile çarpışıyorlardı. Üzerlerine gelen top mermisi Ömer
Çavuş’un arkasına düştü, yanındaki silahların neden sustuğunu anlamak için
geriye dönen Ömer Çavuş, yanında
kimsenin kalmadığını ve gökten etrafına insan parçalarının döküldüğünü
gördü. Emrindeki gönüllüler parçalanarak şehit olmuşlardı. Ömer Çavuş
Çayyüzü’ndeki karargâha gitti, yedi
çuval getirdi ve her birine bir şehidin
naşını koydular. Bugünkü şehitliğe
getirildiler, namazları kılınarak baş ve
ayakuçlarına birer taş konularak gömüldüler.
Bu şehitlik Kurtuluş Savaşı şehitleri için yapılan ilk şehitliktir. Yörük
Ali Efe, Millî Aydın Alayı komutanı
Teğmen Zekai Bey ve diğer subayların maddi katkıları ile oluşturulmuştur.
Şehitlikteki anıt Kurtuluş Savaşı şehitleri için ilk olarak Karacasulu mermer
ustalarına yaptırılmıştır. Yörük Ali Efe
grubu tarafından dağlardan taşınarak
getirilmiştir. Savaş sırasında üzerine “Vatan için ölenler burada yatıyor.

Milli Aydın Alayı Mart 1920”
yazılmıştır. Anıt üç basamaklı
dikdörtgen kaide üzerindeki
sütun üzerinde bulunan bir piramittir.
Kurtuluş Savaşı sırasında çevrede şehit olanların da
buraya getirilerek gömüldüğü
bilinmektedir. Araştırmacı yazar Sabahattin Burhan’a göre
burada 51 şehit yatmaktadır.
Şehitlik daha sonraları unutulmuş, makilik içerisinde kaybolmuştur. Sabahattin Burhan’ın
keşfetmesinden sonra onun,
Umurlu Esnaf ve Sanatkârlar
Odası Başkanlığının ve hayırseverlerin gayretleri ile bugünkü hâle getirilmiştir.

ATÇA ŞEHİTLİĞİ
24 Nisan 1921 günü akşamının alaca karanlığında yerli
Rumların önderliğinde Yunan
askerleri Atça’nın saygın insanlarından on beş kişiyi evlerinden topladılar.
Yanlarına kazma ve kürek almalarını
istediler. Atça sokaklarından uzaklaşmaya başladılar, Atçalılar yol tamiri
yapılacağını sanıyorlardı. Çomaklı
mevkiine varıldığında Yunan askerleri
Atcalıları durdurdular ve bulundukları
yeri kazmaya başlamalarını istediler.
Herkes kuşku içinde yeri kazmaya başladı ve kendi aralarında fısıltı halinde
“Burayı neden kazıyoruz acaba?” diye
konuşmaya başladılar. Bunu duyan Yunan askeri Rum şivesi ile “Kaz mezarini! Konuşma!” diye bağırdı. Çukurlar göbek hizasına geldiğinde Yunan
subayının bağırması ile herkes açtığı
çukurun içinde doğruldu ve yeri göğü

inleten sesleri ile makineli tüfekler
Atçalılara ateş kusuyordu. Atçalıların
12’si hemen orada öldüler; ayın bulutlar arasına girmesinden faydalanan
üç kişi ise sürünerek hemen ilerideki
sazlıkların arasına saklandı. Yunan
askerleri gidince Menderes nehrini bir
çobanın yardımı ile geçip Yenipazar’a
ulaştılar.
1921 yılında on iki Atçalı için toplu
mezar yapıldı. Bu mezar yıllarca ovanın ortasında Büyük Menderes sularının altında kaldı. 1946 yılında yeniden
inşası yapıldı. Atça Belediyesi tarafından restore edildi ve 3 dekar alana
sahip şehitlikte çevre düzenlemesi yapıldı. Ziyaretçiler için oturma ve din47
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Atça Şehitliği

lenme yerleri düzenlendi.
Anıtın ön yüzünde 12 şehidin,
arka yüzünde ise sağ kalan 3 kişinin
adları yazılıdır.
Şehitlerin isimleri şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kayalıoğlu Mehmet
Kostakoğlu Tahir
Mollavelioğlu Mehmet
Tekelioğlu Hüseyin
Hamzaoğlu İbrahim
Akmehmetoğlu İsmail
Yenipazarlıoğlu Emin Efendi
Gacaroğlu Ahmet
Sarhoş Mustafa
Adıgüzeloğlu Hacı Mehmet
Ali
11. Adıgüzeloğlu Ahmet
12. Hüseyinbeyoğlu Haydar
Sağ kalanlar şunlardır:
1.
2.
3.

Hafız Halil Şükrü Keserlioğlu
Ayanoğlu Hüseyin
Mollavelioğlu Hasan

KARATEPE ŞEHİTLİĞİ
Yunanlıların yaklaşık olarak 40 ay
süren Batı Anadolu işgali sırasında
en çok zulüm gören yörelerimizden
biri de köyleri, kasabaları, kazaları ve
merkezi ile Aydın Sancağı olmuştur.
Özelikle Köşk ilçesine bağlı Karatepe
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köyünde yapılan işkence ve katliamlar
tarihte de gönüllerimizde de büyük yaralar açmıştır.
Yunan ordusunun bir müfreze
askeri 18 Şubat 1922 gecesi alaturka
saat ile 9 civarında yerli Rumların kılavuzluğunda Karatepe köyüne geldiler.
Amaçları, Kuvva-yı Milliye’ye destek
veren köyleri çevre köylere ibret olsun
diye cezalandırmaktır.
Yunan ihrak birliği (İhrak:
Yakma birliği; dünyada sadece Yunan
ordusunda bulunur.) askerleri köyün
etrafını kuşattıktan sonra teker teker
evlere girdiler. Köylülerden bazılarını
evlerinde silahla tarayarak ve yakarak
öldürdüler, bir kısmını da ite kaka camiye doldurdular. Bu arada bulabildikleri para ve değerli eşyaları gasp ediyorlardı. Evlerde yapılan katliamların
en büyüğü Sekiyurt mahallesindeki
Kazıkların evinde oldu. Ev halkından
dokuzu şehit oldu, üçü kaçarak kurtuldu. Yunanlılar, Sekiyurt mahallesinde oturanlardan 56 kişiyi Sekiyurt
camisine topladılar. “Sizi Allah’ınızın
evine getirdik, bakalım tanrınız sizi
kurtaracak mı?” diyerek önce makineli
tüfekle taradılar; sonra bomba attılar,
ölmeyenler tek tek süngülendi. Sonra
çalı çırpı toplanıp benzin dökülerek
cami ateşe verildi. 56 kişi şehit edildi.
O akşam Karatepe köyünde yaşanan
katliamda isimleri tespit edilebilen 78
şehidimiz vardır. İçerideki cesetlerin
çıkarılması mümkün olmadığı için bu
caminin dam üstü olan tavanını tutan
ağaç direkler kesildi; dam, yanan ce-

setlerin üzerine göçürülerek toplu mezar oluşturuldu.
Çayyüzü Şehitliği
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BATIDAN DOĞAN GÜNEŞ:

AYDIN VE ZEYBEKLER
Mehmet Pekmezci

mehmet.pekmezci@vatanbir.org
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aşıyla, toprağıyla, zeytiniyle, inciriyle, zeybeğiyle ve daha sayamadığım birçok nimetiyle gitmeyenin
tahmin edemeyeceği kadar güzel, eşsiz
bir yerdir Aydın. Ancak, siz de benim
gibi bir Aydınlıysanız, ömür boyu
Aydın’da otursanız dahi yaşadığınız
yerin kıymetini hiçbir zaman bilemezsiniz. Fakat eğer herhangi bir sebeple
Aydın dışına uzun süreliğine çıkmak
zorunda kalırsanız, işte o zaman anlarsınız arkanızda bıraktıklarınızın değerini. Ve sizi öyle biz özlem kaplar ki!
Birlikte iken herhangi bir şeymiş gibi
davrandığınız inciri, zeytini ya da düğünlerde zeybek oynayan birini gördüğünüzde gözleriniz dolu dolu olur.
Göğsünüz gururla kabarır. Ve dünyaya
haykırmak istersiniz “Ben de Aydınlıyım” diye.
Aydın denince akla ilk olarak şüphesiz zeybek gelir. Çünkü Anadolu’nun
neresine giderseniz gidin Anadolu insanı Efeler diyarı olarak bilir Aydın’ı. Ve
Aydın öyle bir yerdir ki davulun sesini,
zurnanın demini duyup ta tüyleri diken
diken olmayacak kimse yoktur. Halk,
zeybeklerle bütünleşmiştir. Adeta etle
tırnak gibi olmuşlardır. Her yörenin
kahramanları vardır. Egenin de kahramanları, Ege halkını zamanında ağır
vergilerden, zulümden ve en sonunda
da yunan mezaliminden kurtaran zeybeklerdir. Ali Haydar Avcı, “Zeybeklik
ve Zeybekler Tarihi” adlı kitabında bu
konuya dair şöyle bir saptama da bulunmaktadır;

Aslında toplumlar her dönemde bilinçli ya da bilinçaltında -belki de gücünün
ve yeteneğinin farkında olmadığındankahramanlara güvenir. Onların yiğitliğine, baş eğmezliğine gereksinim
duyar. Kahramanlar ise çok değildir.
Bu nedenle toplumlar kahramanları bulduğu an büyük bir susamışlık
içinde özlemle onlara sarılır, onlarla
bütünleşmeye çalışır. Tam bu noktada
durmak ve sormak gerekir. Toplumları bu duruma iten, insanları kahraman
yapan, saygın ve etkin kılan, sevgi
selinde boğan nedir? Toplumlar bazı
insanları neden yüzlerce yıl unutmaz?
Neden belleklerde yerleşir kalır, sonra
neden yana yana, döne döne arkasından ağlanır, derin bir sevgi ve saygıyla,
hatta niyazla anımsanır? Bunun yanıtı
açıktır: Emeğinden, yüreğinden hep
topluma verdiği, toplum için olanca
varlığını ortaya koyduğu, bedel ödediği, eylemi toplumların özlem ve istemleriyle örtüştüğü için… Bu boyutta
kahramanlık, insanın insana yanması,
umarsızlığına çare aramasıdır. Bir başka deyişle derin uykularda uyuyanlar
için karanlık bir gecede kuşatmalardan
kurtuluşun ağır sancısını duymanın,
tutsaklığın zincirlerini kırarak hep birlikte özgürlüğe kanat çırpmanın sevincini yaşamaktır. İşte böylesi insanlar
toplumların kahraman konumuna taşıdığı insanlardır. Belki zeybekler de
toplumun kendi içinden birileri olarak
gereksinim duyduğunda yarattığı böylesine kahramanlardır. Sanırım olayı
bir de bu yönde algılamanın ve değerlendirmenin yararı vardır.1

“Öncelikle bir olguyu bilince çıkarmak anlamlı olacaktır. Toplumların
gizli ya da açık kahramanları vardır.

Zeybek oyunları Türk insanında
bulunan cesaret, kahramanlık, özgürlük tutkusu gibi birçok vasfı bün-

1.

yesinde yansıtmaktadır. Dolayısıyla
Türkiye’nin “milli dansı” olma yolunda en çok şansa sahip oyunlardır. Bu
konuda da Cumhuriyetimizin kurucusu
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
de bir takım çalışmaları olmuştur. Zeybek oyunlarının geliştirilmesinde büyük çabası bulunan Selim Sırrı Tarcan’ı
örnek göstererek şöyle demiştir: Selim

Ali Haydar Avcı, Zeybeklik ve Zeybekler Tarihi, s.19–20, e yayınları, Aralık 2004
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Sırrı Bey, zeybek raksını geliştirirken
ona uygar bir şekil vermiştir. Bu sanatçı üstadın eseri hepimiz tarafından
kabul edilerek millî ve sosyal hayatımızda yer tutacak kadar olgunlaşmış,
estetik bir şekil almıştır. Artık Avrupalılara; “Bizim de eksiksiz bir raksımız
var” diyebiliriz ve bu oyunu salonlarımızda, okul gösterilerimizde oynayabiliriz. Zeybek dansı, her toplumsal
salonda kadınla beraber oynanabilir ve
oynanmalıdır.2
Bugün zeybekler konusunda insanların yanlış bildiği birçok kavram
vardır. Ben de yıllardır zeybek oynayan biri olarak başımdan şöyle bir olay
geçmişti: Üyesi olduğum Köşk Sosyal Kültürel Faaliyetler ve Dayanışma Derneği zeybek ekibiyle Akşehir
Nasrettin Hoca Festivaline katılmıştık.
Akşehir’in birçok meydanında gösterilerimizi yöre halkına sunduktan sonra
ben alışveriş yapmak için gruptan ayrıldım. İşte tam bu sırada o yörenin esnaflarından biri beni dükkânına davet
etti. Biraz sohbet ettikten sonra bana
şu soruyu sordu: Bu zeybeklerin eskiden mağaralarda yaşadığı, pis oldukları ve oyun oynarlarken pisliklerine
basmamak için seke seke oynadıkları
ve zeybek oyunlarının buradan doğduğunu duydum, doğru mu? Diye sordu.
Bu yanlış bilgi maalesef Anadolu’nun
birçok yerinde mevcut. Zeybekler ise
zeybek oyunlarının neden bu biçimde
oynandığı şeklindeki soruyu “Çalımına nasıl gelirse öyle oynarız” şeklinde
cevaplandırmışlardır.
Aydın, dünyanın en sempatik şivesine sahip müstesna bir yerdir. 8007
km karelik Aydın’da tek bir şive konuşulmamaktadır. Örneğin Köşk ilçesinin
24 köyü vardır. Ve bu 24 köyde birçok
farklı şive konuşulmaktadır. Gökkiriş
köyü farklı konuşurken hemen üstündeki Kıran köyü daha farklı bir Türkçe konuşmakta, onun da üstünde olan
Sarıçam ise çok daha farklı bir Türkçe
konuşmaktadır. Aydın’da 489 köy olduğunu düşünürsek çıkın işin içinden
çıkabiliyorsanız. Dolayısıyla Aydın,
ilçeleriyle, köyleriyle çok geniş bir
kültürel zenginliğe sahiptir. Eğer yo2.
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1925 (Atatürk’ün S.D.V, s. 38)

lunuz bir gün Aydın’a düşerse köylerine, bilhassa dağ köylerine uğrayıp köy
kahvesine girip selam verdikten sonra
“Ne edip bakırsınız bakem, deyverin
gari!” demeden geçmeyin. O tertemiz
insanlar bir bardak çayından tutun da
incirine, zeytinine, kestanesine kadar
hiçbir şeyi sizden esirgemezler.
Türkiye’de İzmir ile birlikte çekirdeğe “çiğdem” denilen başka bir yerdir
Aydın. Ankara’ya ilk geldiğim günlerde bir kuruyemişçiye girip “iki liralık
çiğdem alabilir miyim?” demiştim.
Satıcı da bana aval aval bakıp “Ne diyon hemşerim sen?” demişti.

Aydın, güzelliğiyle geçmişten günümüze herkesi kendine hayran bırakmıştır. Ünlü Tarihçi Heredot “Aydın,
gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzüdür” derken Evliya Çelebi ise Aydın
için “Dağlarından yağ, ovalarından
bal akan yer” demiştir. Dünya tarihine damgasını vuran bu büyük kişilerin
övgülerine mazhar olan Aydın bu dünyanın cennetidir. Bu eşsiz şehre uğramadan, zeybek oynayan efeleri izlemeden, köy kahvelerine oturup köylülerle
sohbet edip daha sonra onların ikram
ettikleri incirleri, zeytinleri, kestaneleri
almadan bu dünyadan göçüp gitmeyin
ya da Aydın’ı görmeden “Ben yaşıyorum” demeyin.
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“Dağlarından yağ; ovasından bal akan diyâr!..”

“AYDINAZİLLİ”

Şerif Kutludağ

serif.kutludag@vatanbir.org
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u bir âşk hikâyesidir
esasen…
1969’un
eylül
ayıdır benim Aydın’la tanışmam…
1970’in eylülü ise Nazilli ile buluşmam…
Denizli’nin Güney ilçesinde geçen
çocukluğumun ilk ve ortaokul yıllarının sonunda tıpkı bizim oralardan akıp
geçip Nazilli ve Aydın Ovalarını suladıktan sonra Ege denizine doğru yol
alan Büyükmenderes ırmağının sularına misal indim geldim Aydın’a…
Aydın Lisesi’nin sarı renkli tarihi
ahşap binası benim gözümde ömrümün
tek sarayı olup geldi hep… Ömrüm boyunca beynimde taşıyıp geldiğim hocalık şablonunu Aydın Lisesi’nin hürmetli hocası Cabbar Ertürk’le yaşadım.
Türk Dili ve Edebiyatı hocamız Habip
Cantez’in himmetleriyle ilk şiirimi
Yeni Kıroba gazetesinde yayınladım.
Lise 1. sınıfta bir bahar günü, ömrünün baharında aramızdan ayrılan
Nükhet arkadaşımıza, caddelerde sel
olup akan bütün Aydın’la beraber ben
de ağladım. Lise Müdürümüz Erzurumlu İbrahim Ethem Şehitoğlu’nun
Nükhet’in mezarı başındaki hitabetini
ömrüm boyunca, en insanî söylev olarak hep ruhumda taşıdım.
Cihanoğlu Camii’nin bahçesinde
yer alan Vakıflar Talebe Yurdu’nun taş
binasının rutubet kokan tonozlu odalarında, Ege Bölgesi’nin köyünden kasabasından gelmiş arkadaşlarımın arasında Vakıf Medeniyeti’nin Osmanlı ve
Selçuklu hatıralarını yaşadım.
Yıllar sonra rahmetli Valimiz Recep Yazıcıoğlu’nun da aynı yurtta kaldığını öğrendiğimde bundan biraz da
kendime övünç payı çıkardım.
Bilet paramız olmadığından dolayı
Aydıspor’un maçlarına hep duvardan

kaçak girdim.
1970 Eylülünde bu sefer Nazilli
Lisesi’ne kaydoldum. Üniversitelerden ve Eğitim Enstitülerinden gelen
ağabeylerin yaptıkları çalışmalardan
sağcılık ve solculukla ilgili ilk bilgilerle tanıştım.
Sınıf arkadaşlarımızdan birisinin
adının Süleyman Demirel olması, kurulamayan hükümet görüşmeleri sırasında öğretmenlerimizin “Süleyman
Demirel bir türlü şu hükümeti kuramadın gitti!..” takılmalarıyla siyasî gündemle buluştum.
Nazilli’nin Denizli girişinde yer
alan Gazhane (şimdi Yeşilyurt Mahallesi) tarafında pamuk tarlaları arasında yer alan üç beş bahçe evi arasında
aldığımız iki yüz metre karelik arsada
babamla ve annemle birlikte bir gecekondu yapmanın korkusu, sevgisi ve
heyecanlarını yaşadım. Elektriği, suyu,
yolu olmayan bir alanda Dinar’dan,
İsparta’dan,
Kars’tan,
Ağrı’dan,
Bitlis’ten, Siirt’ten gelen vatandaşlarımızla birlikte yaşanan çarpık yapılaşmanın ve gecekondulaşmayı ilikle-

rime kadar hissettim. Mahrumiyetin
ve yoksulluğun içinde mahallelinin
tek Liselisi olarak sevgi dolu bakışlar,
imrenmeler ve de korumalarla Nazilli
Lisesi’ni tamamladım.
Ankara Üniversitesi DTCF yıllarında Aydınlı ve Nazillili öğrenci
arkadaşlarımla halkalandım. Öyle
ki, Denizli’nin Güney ilçesinden olmama rağmen Üniversite yıllarında
Denizli’yle bir bağlantım olmamasının
yanında hep Nazilli’ye gelip gitmemden dolayı beni arkadaşlarım ya Aydınlı bildiler ya Nazillili…
Nazilli Lisesi o dönemde bir merkez liseydi. Buharkent, Horsunlu, Kuyucak, Yenipazar, Atça, İsabeyli vb.
yerlerden çok sayıda trenle günü birlik
gelip giden arkadaşlarımız vardı. Nitekim daha sonra iki dönem Pamukören Belediye Başkanlığı, iki dönem de
Aydın Belediye Başkan Yardımcılığı
görevini yürüten Ali Aksüt ile o yıllarda Nazilli Lisesi’nde sınıf arkadaşı
oldum.
Üniversite yılları süresince yaz ve
şubat tatillerinde, Nazilli’de, dönemin
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bakkaliye toptancısı olan ve bölgeye
hitap eden Özakçanlar’da tezgâhtar
olarak çalışmam dolayısıyla Büyükmenderes oluğundaki yerleşim yerlerini dört yıl boyunca dolaştım. Öyle
ki, Denizli’den Selçuk’a, Söke’ye,
Çine’ye; Muğla’dan, Bodrum’a kadar
olan yerleşim yerlerini defalarca ziyaret ettim.
Çivril, Çal, Güney tarafından akıp
gelen ve bütün ovayı sulayan Büyükmenderes ı misali, Güney ilçesinden
gelip, on altı ile yirmi üç yaşları arasındaki ömrümün baharında, okulunda, ovasında bayırında, köyünde kasabasında Aydın ve Nazilli’yi soludum.
Şimdi geriye dönüp bakınca hoş
hatıraların yanında bir de tarihe mal olmuş güzellikleri ve anıları görüyorum
Büyükmenderes oluğunda… Aydın’da
Âşık Ömer’i görüyorum. Türk Dil
Kurumu’nun ilk kurucu heyeti arasında şair Samih Rifat’ı görüyorum.
15 Mayıs 1915’te Yunan ordularının
İzmir’de Kordon’a çıkışlarından dört
saat sonra Denizli’de Bayramyeri’nde
“Düşmana karşı koymak farz-ı ayndır.
Elinizde hiçbir şey yoksa yerden üç taş
alıp düşmana doğru atmak gerekir.”
buyuran Müftü Ahmet Hulusi Efendiyi
görüyorum.
Kızanlarıyla Yunan ordularına
karşı kahramanca savaşan Yenipazarlı Yörük Ali Efe’yi, Nazillili Demirci
Mehmet Efe’yi görüyorum. Efeler yatağı olan yörenin namlı efelerini, Çakırcalı Mehmet Efe’yi, Gökçen Efe’yi,
Atçalı Kel Mehmet’i görüyorum. Malkoç Köprüsü’nde, Erbeyli’de şehit
düşen Mehmetçikleri görüyorum. Ege
Bölgesi’nin dağlarından köylerinden
dört nala akıp gelen gönüllü atlıları,
zeybekleri, kızanları görüyorum.
Her 30 Ağustosta Büyük Taarruz’un
ardından yaşanan Güney’in, Buldan’ın,
Nazilli’nin,
Aydın’ın,
Uşak’ın,
Alaşehir’in, Salihli’nin Turgutlu’nun,
Manisa’nın ardından 9 Eylül’de
İzmir’in kurtuluşuyla yaşanan kader
birliğindeki sevinci ve coşkuyu hatırlıyorum.
Dağlarından yağ, ovasından bal
akan, cennet vatanımızın bu cennet
köşelerinde yaşayan insanımızın tari52

hin çok da uzak olmayan zamanlarında
yaşadığı kader birliğinin yarınlar için
yapılacak çalışmalarda ilham ve güç
kaynağı olmasını diliyorum.
Söz gelimi Nazilli’yle Aydın’ın
gelecekteki konumlarının her iki şehrimizde yaşayan insanımızın güç birliğine bağlı olacağını düşünüyorum.
Gerek tarımsal, gerekse sanayiyle ilgili
oluşumlar için iki şehrin âkil adamlarının devlet bürokrasisini de yanlarına
alarak iki şehrin gelecek master planını
birlikte hazırlamaları gerektiğini düşünüyorum.
Sermaye ortaklığı, bilgi, düşünce
ve duygu birliğinin yanında yatırımların iki şehri buluşturacak şekilde
hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelecek elli, yüz, yüz elli yılda
Nazilli’yle Aydın’ın bir büyükşehir konumuna gelmesinin kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Daha da ötesi her
türlü meseleye bir İzmir-Aydın-NazilliDenizli diğer yandan da İzmir-ManisaTurgutlu-Salihli-Alaşehir, bütünlüğü
içerisinde bakılması gerektiğini düşünüyorum.
Bu birliktelik sağlanmadığı, gelecek doğru planlanmadığı, dengeli ve
bilinçli yatırımlar olmadığı takdirde
doğanın bu bölge insanını tıpkı şimdi
Büyükmenderes’in ve Gediz Nehri’nin
yol açtığı toprak ve ürün kirliliği sorununu çözümleyebilmenin peşinde koşmalarına misal hep yeni ve çoğalan sorunların peşinde koşturacağını tahmin
ediyorum.
Sözün özü, çözümler için bölgesel
sorunlara bütüncül yaklaşımların kaçınılmazlığı yanında özelde de Aydın
ile Nazilli’nin geleceğinin bir tek şehir bakışıyla ele alınması gerekliliğine
inanıyorum…
Denizli’nin Güney ilçesinden çıkıp
gelip gençlik yıllarının bütün duygusallığını bu iki güzide şehirde yaşamış
birisi olarak bu mevzu benim için “Bir
âşk hikâyesidir esâsen”
Aydın ile Nazilli benim için hep bir
“AydıNazilli” olarak yaşayacaktır gönül dünyamda…
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BALTAKÖYLÜ KADINLAR
Sadettin Demirayak

Aydın Eski Senatörü, Hukukçu
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919 yılının haziran ayının
son haftası, Aydın ovası sıcak mı sıcak. Güneş ışınları
insanların tepesinde. Ağaç
diplerinden ayrılmayı bile düşünmüyorlar. Tarlalarda çift sürmekten yorgun bırakılan öküzler Menderes nehrinin kenarında bulunan söğüt ağaçlarını
gölgesinde yatmışlar, kuyruklarını sallayarak geviş getiriyorlar. Aydın ovasına Baltaköy’den bakıldığında kımıl
kımıl sıcak altında sessizlik hâkim
durumda. Çevre köyler dâhil, bugün
de bitiyor, yarın ne olacak acaba diye
bekleyiş içindeler. Aydın güneyindeki
Telsiz Tepe yamaçlarında patlayan silah sesleri, onları ürkütmüştür. Ermez
ve Baltaköy’ insanları korkunun mu,
heyecanın mı esiri olmuş belli değil.
27 - 28 haziran gecesi, Baltaköy
içinden geçen (Yenipazar – Çine)
yolu, çok hareketli idi. İnsan ve hayvanların sesleri köyde çoğunlukta olan
kadınların uykusunu kaçırmıştı. Bazıları odalarının tahta pencere aralığından, bazıları da cesaret edip kapı aralığına kadar giderek yoldan geçenleri
izlediler. Silahlı askerler ve efe elbiseli
insanları görünce çok duygulandılar.
Efeler ve askerler Gölhisar köyü istikametinden Menderes Köprübaşına
doğru gidiyorlardı.
Bu günkü Askeri depolar içinde
bulunan Ermezköy civarında çok miktarda Aydın’ın işgal sonrası göç eden
Aydın’lı insanlar vardı. Köprübaşı’nda
toplanmış bulunan askerlerin büyük
çoğunluğu, Köşk istasyonuna trenle Denizli ve Burdur civarından gelen askeri birlikler, Dalama yolu ile
Köprübaşı’na akın akın geliyorlardı.
Köyler arasında dolaşan emir ve komut
veren omzu kalabalık subayların varlığı efelerimize de güç ve inanç veriyordu. Hayvanlarını dağ yamaçlarında
otlatan Baltaköylü İsmail, asker, subay
ve efelerin hareketlerini uzaktan görüp
izliyor, sonrasında köyüne gelip konu-

şabildiği insanlara gizli gizli anlatıyordu. İsmail, Menderes Köprübaşı’nda
gördüğü durumu büyük bir heyecanla
köy kahvesinde anlatınca kahvedekiler
adeta havaya zıplamışlardı.
57. Tümen Kumandanı Miralay
(Albay) Şefik, 175. Piyade Alay Kumandan vekili Binbaşı Hacı Şükrü
Bey, Baltaköylü bir şahsa ait bahçeli
bir evi Tümen Karargâhı olarak tespit
edip yerleşmişlerdir. Galip Hoca (Celal
Bayar) da yanlarındadır.
Karargâh olarak kullanılan ev ve
civarında, taarruz için hazırlanmış
birlikler şunlardı.
175. Alayın 100 kişilik 1. Taburu
135. Alayın 50 kişilik 3. Taburu
4
tüfekli, Makineli Tüfek Bölüğü
2
toplu Skoda Obüs Takımı
40 Atlı Mızraklı Süvari Bölüğü
50 kişilik Denizli Polis Komiseri
Hamdi Bey Müfrezesi
50 kişilik Yörük Ali Efe ve Kıllıoğlu Hüseyin Efe Müfrezesi
50 kişilik Çakırbeyli – Boydere
- Orhaniyeli Kara Durmuş Efe Müfrezesi
40 kişilik İhtiyat Topçu Teğmen
Çine – Muğla Müfrezesi
200 kişilik Dalama – Gölhisar yöresinden silahları ile birlikte gelerek
Yörük Ali Efe Müfrezesine katılan
Kuva-yı Milliyeci gönüllü birlikler,
Karargâhta, planlar yapılmış her
türlü hazırlık tamamlanmıştır. Kararlar
kesindir. Dualar okunmuştur. Ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıkılacaktır.
Aydın ovasında savaş başlamıştır.
Yunan kuvvetleri bütün güçleri ile saldırıya geçmiştir. Askerler ve milisler
korkusuzca düşmanın üzerine doğru yürümektedir. Tek amaçları güzel
Aydın’ımızı işgal eden düşman kuvvetlerini geri püskürtmektir. Haziran

ayının sıcağı, Yunan askerlerinin akın
akın hücumları milis kuvvetlerimizin
direncini kıramamıştır. Ter ve kan karışmıştır kutsal mücadeleye. Silah sesleri, vızıldayan kurşun, milislerin üzerlerinden geçmektedir. Teğmen Kadri,
asker ve milislerine toprak siperler
gerisinde beklemelerini emretmekte,
boşa kurşun atmamalarını söylemektedir.
57. Tümen Kumandanı Albay Şefik, Menderes Köprübaşı gerisindeki
savaş karargâhında, telefonla emirler
vermekte ve dürbünü ile Aydın ovasındaki çarpışmaları izlemektedir. Yunan
askerleri Tellidede civarındaki bahçeler arasına kaçmakta iken çıkardıkları
toz- duman incir ağaçlarının görülmesini mani olmaktadır.
Bu savaşın kahramanlarından olan
ve Aydın’ın üç günlük kurtarılışında
büyük rolü olan Yörük Ali Efe’nin
dağdan indirilişini anlatan eski Aydın
Milletvekili Dr. Necati Çelim;
“Baltaköylü kadınlar dağ yamaçlarındaki bahçelerinin içinde ekili bulunan arpanın orakla biçilmiş bulunan
demetleri toplamakta imişler. Dağ
yamaçlarından aşağıya doğru inmekte olan Yörük Ali Efe’nin ekibinden
önde olan bir zeybek, kadınların yanına yaklaştığında,
‘Çömelin kadınlar !.. Sırtınızı dö53
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nün !.’. diye emirler verirken içlerinden birisi dikleşip karşı gelmeye başlamıştır.
‘Neden çömelecekmişiz. Bizim
işlerimiz var. Akşama kadar bitireceğiz. Sen zeybeksen ben de Baltaköylü
Arşın’m.’
Bu davranış karşısında öfkelenen
zeybek, mavzerinin mekanizmasını çalıştırıp Baltaköylü Arşın Teyze’ye yönelttiği sırada arkadan gelmekte olan
Yörük Ali Efe yanlarına geldiğinde
atını dizginleyerek durdurmuştur.
‘Ne oluyor burada?’
‘Bu kadın söz dinlemiyor, dikleşiyor, işini bitireyim mi efem?’
Yörük Ali Efe, Arşın Teyze’ye dönerek;
‘Beni tanımadın mı? Ben Yörük
Ali Efe’yim.’
‘Sen efe misin?’
‘Evet.’
Bu söz üzerine Arşın Teyze biraz
daha sesini yükselterek ve elinde taşıdığı orakla Aydın istikametini göstererek;
‘Aydın’da cami minaresinde asılı
bulunan mavi bayrak orada dalgalandıktan sonra SEN EFE OLSAN NE
YAZAR OLMASAN NE YAZAR.
Hadi gidin işinize, biz de işimize bakalım.’
İşte dedi Necati Çelim. Yörük Ali
Efe’yi üç yıldır dağlarda gezmekten
vazgeçirten ve Milli Mücadeleye
sevk eden Baltaköylü bu Arşın Teyzenin sözlerdir. ”
28 Haziran 1919 günü Baltaköy
civarında 57. Tümen Karargâhı kurulmuştur. Karargâhta toplanan subaylar ve efeler Yunan işgal kuvvetlerini
Aydın’dan söküp atmak kararını almışlardır. Efelerimiz ve askerlerimiz omuz
omuza Menderes nehrinin her iki yakasında köprübaşında mevzilerindedir.
İtalyan kumandanının göz yumması ile
askeri topları bile yerleştirmişlerdir.
Yunan kuvvetleriyle karşılıklı atışlarla
savaş bütün hızı ile sürmektedir.
Albay Şefik’in dikkati ova üzerine yönelmiştir. Dikkatini dağıtan du54

rum ise, bulunduğu karargâhın doğu
tarafında bulunan Baltaköy içinden
gelen sesler olmuştur. Sabahın erken
saatlerinde harman yığınları arasından Menderes Nehrine doğru kaçışan
kadınlı erkekli köylülerin köylerine
gelince ovada duydukları kurşun seslerini ve çarpışmaları anlattıkları için
Baltaköy’de bir panik mi başladı acaba
diye düşünmektedir.
Baltaköy’de yalnız köylüler değil
Aydın’ın Yunan askerleri tarafından işgal edileceğini anlayanlar ve sezenler
işgal edilmeden önce, Aydın’dan kaçıp
gelen dost ve akrabaları hatta tanımadıkları kimseler de vardır. Köylüler
bunları muhacir diyordu. Aydın’dan
göç edenler bu kez Baltaköy’den de
daha uzak dağ köylerine mi göçe hazırlık yapmaktalar diye merak etmektedir kumandan.
Albay Şefik, muharebenin olumlu
sonuç alınacağından emindir. Planlarını ona göre yapmıştır. Denizli ve
Muğla illerinden gelen asker ve sivil
kuvvetler ile yaptığı toplantı sonucunda başarıya ulaşacağını, Yunan’ı
Aydın’dan söküp atmanın kesin kararını vermiştir. Aydın’ı avucunun içi gibi
bilmektedir. Zira 57. Tümen Karargâh
binası Aydın’da idi. Sokaklarını ve
insanlarını tanıyordu. Bütün düşüncesi Aydın Ovasını aşıp Tellidede sırtlarına ulaşmaktı. Ondan sonrası kolay
diyordu. Baltaköy halkının ve göçmen olarak gelenlerin göç etmelerini
istemiyordu. Köyde gelişen olayların,
bağırıp çağırmalarının hem kaynağını
öğrenmek hem de köylülere güven vermek gerekir diye düşündü. Çare olarak
yanı başında bulunan yaverini çağırır
hemen emir verir.
- Ne oluyor Baltaköy’de? Kadınlar
niye bağırıyorlar? Köyden göç etmelerine gerek yok. Bizler burada yanı başlarındayız. Bizleri güvensinler. Söylediklerimi aynen naklet.
Yaver, askerce selam verip hemen
atların bağlı bulunduğu ağaçların altına koştu. Atını aldığı gibi eğerin üzerine fırlaması bir oldu. Baltaköy’e doğru
hızla, adeta uçarcasına gitti. Köy içinde dolaşmaya başladığında duyduğu
sesler kulağında çınlıyordu yaverin.
Kumandanı Albay Şefik’in düşündük-

leri ile gördüğü ve duydukları çok
farklı idi. Önce mana veremedi. Kulak
kesildi. Kadınlar kendi aralarında yüksek sesle konuşuyorlardı.
- Fadime, follukta ne kadar yumurta varsa hepsini tencerede kaynatıyorum.
- Bazlamalarımı pişirdim. Sacda
son bazlamam kaldı.
- Odun baltasını nereye koymuştun
Hatice?
- Ayranı iyice çalkaladın mı?
- Ayşe, pamuk çapasını almayı
unutma.
- Kocamı Çanakkale’de şehit verdim. Evladımı Aydın ovasında bırakmam.
- Dudu, orak nerde? Harmanda mı
kaldı yoksa?
Yaver bindiği atın üstünde köy
sokaklarında dolaşırken bu sözleri
duyabilmişti. Gördükleri ve işittikleri
göç hazırlığı değil, bir savaş hazırlığı
idi sanki. Aynı hızla Albay Şefik’in
karargâhına geri döndü. Duyduklarını
ve gördüklerini bir bir kumandanına
anlattı. Albay Şefik rahatlamıştı.
Güngörmüş Baltaköy’lü Arşın Teyze, kısa süre önce Dalama pazarına
gitmişti. İhtiyaçlarını aldıktan sonra
tam döneceği sırada kadınların yüksek
sesle konuşmalarına kulak vermişti.
Dalamalı kadınlar duvar dibinde Aydınlı kahraman bir kadının konuşmalarını dinliyorlardı. Aklında kalanları
düşündü. Dalamadaki asırlık bir çınar
ağacının altında
Aydınlı kahraman kadın;
“Yunan, Aydın’da mahallemizi
önce ateşe verdi. Ben (üzerinde oturduğu seccadesini göstererek) işte yalnız
bunu alarak, ancak üzerimdeki elbise
ile kaçarak kurtulabildim. Kaçamayacak kadar yaşlı annem ve babam orada kaldılar. Ne oldular? Öldürüldüler
mi hala bilemiyorum. Aydın’dan Yunan gitmeyince evime dönmeyeceğim
asla. Namusumun kefili kim olacaktır? Irzımızı, namusumuzu korumak
için Aydın’dan buralara kaçıp geldim.
Bizim için bundan büyük milli felaket
olabilir mi? ”diye İngiliz subayına bağırıyordu.
Arşın Teyze, bu konuşmayı düşünerek köyün yamacındaki ağaç dibine
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topladığı Baltaköylü kadınlara hitaben
yüksek sesle bağırarak,
‘Büyük harpte, Çanakkale’de,
Galiçya’da, Kafkasya’da, Irak’ta,
Filistin’de savaşarak canlarını feda
eden bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz,
kocalarımız babalarımız değil mi? O
yıllardan beri rahat yüzü gördük mü?
Kimimizin babası, amcası, kimimizin
de kocası oralarda kalmadı mı? Şimdi
de Aydın ovasında savaşanları görüyorsunuz. Kurşun seslerinden kulaklarımız sağır olacak. Güneşin sıcağında, rüzgârın tozunda savaşanlar bizim
evlatlarımız değil mi? Biz de gidelim
yanlarına. Onlarla birlikte savaşalım.
Yanlarımıza hazırladıklarımızı alalım.
Efelerimizi yedirelim içirelim. Gerekirse bu topraklar için can verelim
şehit olalım. Analar, kardeşler, bacılar,
kızlarımız öyle değil mi? Gün bu gündür!
Baltaköylü kadınlar Arşın Teyzenin konuşmasından çok duygulandılar
ve coştular. Albay Şefik, boşuna endişe
duymuştur Menderes Köprübaşı’nda.
Yaverinin getirdiği haberler doğru
çıkmıştır. Kadınlar günlük kıyafetler
içinde allı pullu renk cümbüşü içinde
şalvarları. Sıraya girmiş gibi marşlar
söylüyorlar, ağızlarında yanık Aydın
türküleri eşliğinde karargâhın bulunduğu yere yaklaşmaktadırlar.
Yalın ayak yürüyen kadınların yoldan çıkardıkları toz bulutu ovaya doğru yayılmaktadır. Albay, bu tablo karşısında heyecandan ağlamaklı olmuştur.
Tam yakınına gelenlere, önünden geçenlere dikkatlice baktığında, elindeki
dürbünü masa üzerine bırakarak,
‘Bacılarım, evlatlarım silah isterseniz vereyim.’ Sözlerine karşılık Baltaköylü kadınların başkanı durumundaki
Arşın Teyze,
‘Elimizde, baltamız var pamuk çapamız var. Yeter ki efelerimizin yanına
gidebilmemize izin verin.’ demiştir.
Baltaköylü kadınların kimisinin
omzunda içi su dolu toprak testi ve
elinde tenekeden yapılmış su tası, kiminin elinde balta, tara, hatta pamuk
çapası, güğümler içinde ayran. Sacda
pişirilmiş bazlamanın kokusunu his-

setmektedir kumandan. Küçük bir sepet içinde pişirilmiş yumurtalar. 57.
Tümen Kumandanı Albay Şefik, sanki
resmigeçit töreninde imiş gibi duygulu, vakur ve saygılı. Akın akın Menderes köprüsüne doğru yürümekte olan
Baltaköylü kadınları selamlamaktadır.
Toprak yolun tozu toprağı da batıdan
esen rüzgârın etkisiyle ortalığı kaplamıştır.
Köprünün epeyce ilerisinde, toprak siperlerden düşmana kurşun sıkan
evlatlarının, kardeşlerinin hatta babalarının yanlarına hızlı adımlarla, ölüme koşarcasına gidiyorlar Baltaköylü
kadınlar. Esir yaşamaktansa ölmeyi
düşünen kadınlarımız. ..
Baltaköylü kadınların en çok güvendikleri asker ve milislerin başında da tanıdıkları Yörük Ali Efe, Kıllıoğlu Hüseyin Efe, Kozalaklı Efe,
Mesutlu’dan Mestan Efenin bulunmuş
olmasıdır.
Menderes köprüsünü geçer geçmez
adımlarını biraz daha hızlandırdılar.
Siperlere doğru koştular. Ateş hattına
kadar sokulmuşlardı. Büyük bir heyecan içinde.
‘Deyindi Aslanlarım, deyindi yavrularım!’ şeklinde bağırdıkları gibi,
‘Korkmayın yiğitlerim! Biz yanınızdayız. Sizinle beraberiz. Yunan’ı
bu ovadan bu topraklardan, tarlalarımızdan kovmanız için sizleri doğurduk. Ölümse ölüm. Bizler sağ kaldıkça
vatan için yine doğuracağız. ’ diyerek
avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı.
Baltaköylü kadınların ateş hattına
kadar sokulmaları, siperlerdeki Kuvayı Milliyecileri teşvik ettiği gibi cesaret ve güç vermiştir. Bu olayın bir
benzeri görülmemiştir.
Kadınlardan birisinin omzunda testi bulunmaktadır. Testi düşman cephesinden gelen bir kurşunla parçalanmış
ama testinin sapı ve bir kısmı elindedir.
Silah sesleri arasında, toz duman içinde yaşadığı olayların farkında değildir.
Heyecan, korku ve sevinci aynı anda
yaşamaktadır. Siperde yaralı bir askerin
‘Su! Su! ’ diye bağırdığını duyar. Hemen oraya doğru koşar. Testinin su ile
dolu olduğunu zannetmektedir. Elinde
teneke tası yukarı kaldırarak omzun-

daki testiden su doldurmak ister. Testiden suyun akmadığını görünce testinin
parçalanmış olduğunu ve suyun sırtını
ıslattığını o an anlamıştır.
Baltaköylü kadınlar siperler arasında artık sürünerek yürümektedirler.
Köyden getirdiklerini dağıtmaktadırlar. Bazı kadınlarımız, kızlarımız tekrar Baltaköy’e dönemeden, Aydın’ın
kurtuluşunu göremeden efeleri, askerleri ile birlikte Aydın Ovasında vatan
için şehit düşmüşlerdir.
Baltaköylü kadınlar, 1919 yılı haziranının kızgın sıcağında bu davranışı
göstermişlerdir. Vatanlarını, topraklarını ve namuslarını sevdikleri için,
canlarını feda ederek birer kahraman
olmuşlardır.
Öncülük eden Arşın Teyzenin köydeki zeytinlik ve bahçeleri sonraki tarihlerde askeri depo yapılmak üzere
istimlâk edilmiştir. Bedelini alması için
Aydın’a çağrılmıştır. Hazırlanan evraklara imza atması ve sonrasında bedelini
alması için vezneye gitmesi istenmiştir.
Bu sözleri dinleyen Arşın Teyze, oturduğu yerden elindeki zeytin sopasına
dayanarak görevli memura;
‘Ailemden üç yiğidimi birer hafta
ara ile Gelibolu Savaşlarında yitirdim, Bu topraklarımda askerlerimize helal olsun. Para pul istemem, Hiç
olmazsa çan sesi dinlemiyoruz. Sen
bana mührümü basacak yeri gösteriver oğlum.’ demiştir.
Bu topraklar üzerinde yaşayan bizlerin, canlarını feda eden Baltaköylü
kadınlarımıza karşı insanlık borcumuz
yok mu? Hatırlamak için, anmak için
bir şeyler yapmamız, düşünmemiz gerekmez mi dersiniz? Yoksa geçmişte
yaşananlar beni ilgilendirmez mi diyorsunuz?
Toprak için, bayrak için, namus
için, Türklük için savaşan kadınlarımız! Sizleri unutmadık, unutmayacağız ve UNUTTURMAYACAĞIZ.
Elbet bir gün, sizleri mezarlıkta değil, dikilecek olan heykelleriniz önünde saygı ile eğileceğiz.
KAYNAKÇA
Sadettin Demirayak - Kuva-yı
Milliye’nin Aydın’da Doğuşu
Şefik Aker - İstiklal Harbinde 57.
Tümen ve Aydın Milli Cidalı
Celal Bayar - Ben De Yazdım
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DEYİMLER VE ÖYKÜLERİ
Postu Deldirmek

Başına Devlet Kuşu Konmak

Bir tilki ormanda soluk soluğa koşuyormuş. Görenler, “Nedir bu telaşın?” diye sormuşlar.

ler zamanında, böyle garip bir yolla
hükümdar seçildiğini gösterir bir
kayıt yoktur; üstelik böyle bir seçim
yapılmış olması, mantığa da uygun
düşmemektedir. Ama hak etmediği yerlere, şans eseri gelenler için,
‘başına devlet kuşu kondu’ denmesi, yukarıda sözü edilen masaldan
gelmiş olsa, yerinde ve anlamlı bir
sözdür.

Bir rivayete göre, vaktiyle
İran’da hükümdarlar öldüğü zaman,
bütün şehir halkı sarayın önündeki
meydanda toplanırmış. Sarayın balkonundan, adına devlet kuşu denilen bir kuş uçurulur, kimin başına
konarsa, o adam ülkeye hükümdar
olurmuş.

“Hiç sormayın, avcılar sürek avına
çıkmış. Bir kurdu önlerine katmış kovalıyorlar.” demiş.
Arkadaşları gülmüşler:
“İyi ama bundan sana ne, sen kurt
değilsin ki?” diye sormuşlar:
“Kurt olmadığımı ben de biliyorum
ama ben kurt olmadığımı ispat edinceye kadar, postu deldiririm, post elden
gider...” diye savunmuş kendini.

Gerçi tarihte, gerek İsa’dan önce
İran’da yaşayan Medler ve Persler,
gerek İsa’dan sonra yaşayan kavim-

Kaynak: ZAFER YAYINLARI Selim Gündüzalp , Yayın Yılı: 2008; 140sayfa

BULMACA

Hazırlayan: Ümit Z. Nekiş
umit.nekis@vatanbir.org

Geçen Haftaki Bulmacaların Çözümü

Sudoku Bulmaca

1’den 9’a kadar olan rakamları panoya yerleştirin. Her satır, her
sütun ve 3*3’lük 9’lu karede her rakamdan bir adet olmalıdır.
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VatanBir Aydın Öbeği

Aydın’da Yaptıklarımız:
1. VatanBir olarak Aydın’da
Türkçe Platformu kurduk. Liseliler
ve diğer öbekler ile mecliste bekleyen
Türkçe yasa tasarısı ve Aydın’da tabelaların Türkçe olması için ortak imza
kampanyası düzenledik. Etkinlik neticesinde imzalarımız meclise teslim
edildi ve belediye tabelalarda Türkçe
zorunluluğu kararı aldı.
2. Şehit ailelerine mektup etkinliği düzenledik.
3. Gazilere mektup etkinliği düzenledik.
4. Yapılan Dil Bayramı etkinliklerine katılım ve destek verdik.
5. VatanBir Dergisi’nin il özel
sayıları projesinin ilkini Aydın’da gerçekleştirdik.
6. AY TV’de Mercek programında canlı yayına katıldık.
Öbeğe katılıp yapabileceğiniz
katkılar:
1-Derginin lise, üniversite, mahalle, ilçe vb. temsilciliklerini alarak dergiyi daha fazla insana ulaştırmak
2-Etkinliklerimizde etkin olarak
yanımızda yer almak
3-Yeni etkin üyeler bulmak
İletişim için: Aydan Öztürk, aydin@vatanbir.org, 0505 607 70 07
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1. Türkçe Toplulukları Kurultayı Yapıldı

1-3 Mayıs tarihlerinde Süleyman
Demirel Üniversitesinin ev sahipliğinde aralarında Hitit, Bilkent, Osmangazi, Adıyaman, Mustafa Kemal üniversi-

telerinin de olduğu yirmi üniversitenin
Türkçe topluluğu bir araya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe
Topluluğunun öncülük ettiği 1. Türkçe
Toplulukları Kurultayı’nın açılışında
SDÜ Türkçe Topluluğu Başkanı Halit
Gökalp Küçük Kurultay’ın önemini
anlatan bir konuşma yaptı. Küçük, Kurultay sayesinde Türkiye’nin dört bir
yanından gelen Türkçe sevdalılarını
bir araya getirdiklerini belirterek, “Bu
Kurultay’ın amacı gençlerin arasındaki

bağları kuvvetlendirmek, Türkçe için
yaptıklarımızı paylaşmak ve neler yapabileceğimizi konuşmak, dostluktan
doğacak güç ile daha büyük işler başarmaktır. Birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle daha güzel işleri yapmayı
hedefliyoruz” diye konuştu.

Pilsiz El Fenerini Dünyaya Satıyoruz

Bursa’da düzenlenen Kalıp Avrasya 2009 Fuarı’na katılan firmanın sahibi Metin Yıldız, özellikle kentlerde
ani elektrik kesintileri karşısında ilk
başvurulan eşyaların başında mum ve
el feneri geldiğini belirtti.

Ülkede hemen hemen her evde
bulunan el fenerlerinin genellikle pilli
olduğunu ifade eden Yıldız, ‘’Bu el fenerleri elektrikler kesilene kadar genelde kimsenin aklına gelmez. Bu yüzden
içindeki pillerin durumu elektrikler kesildiğinde ortaya çıkar. Çoğunlukla da
uzun süre kullanılmadığı için pili boşalmıştır. Pil yoksa karanlıkta kalındı
demektir’’ dedi.
Özellikle deprem ve sel gibi durumlarda aydınlatmanın daha büyük
önem taşıdığını dile getiren Yıldız,
şunları kaydetti:
‘’Bu tür olumsuz hallerde pille ça-

lışan ürünlerle çalışmak çok zor. Bu
nedenle firma olarak pilsiz çalışan el
feneri ürettik. 3 yıl önce imal ettiğimiz
el fenerinin içinde bulunan dinamonun küçük bir kol yardımıyla yaklaşık
1 dakika çevrilmesiyle kondansatör
enerji doluyor. Bu enerji el fenerinin 1
saat civarında aydınlatmasını sağlıyor.
Üzerinde bulunan 3 ampul sayesinde
el feneri 100 metreden fazla bir uzaklığı aydınlatabiliyor. Bu el fenerleri ile
elektrikler kesildiğinde kolun bir dakika çevrilmesiyle aydınlatma görev
yapar.’’

Mayın Arama Tankı

Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu beldesindeki KTÜ Abdullah
Kanca Meslek Yüksekokulu Mekatronik bölümü öğrencileri tarafından

paletli mayın arama tankı üretildi. Ali
Günaydın, Emrah Fatih İyisu, Uğur
Erol, Mustafa Bülbül isimli öğrenciler
ile 2 öğretim görevlisi tarafından üretilen mayın arama tankı, 4 ayrı motordan oluşuyor ve aküyle çalışıyor. Her
motoru, kumandasında bulunan ayrı
tuşlarla idare ediliyor.
Projeyle ilgilenen Meslek Yüksek
Okulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ömür Akyazı, amaçlarının 750

TL’ye ürettikleri mayın arama tankını
proje yarışmasına sokmak olduğunu
belirterek, “Ancak maddi imkanların
yetersiz olması nedeniyle projeyi tamamlayamadık ve yarışmaya da sokamadık. Tüm doğa şartlarında kolayca
gidebilmesi için mayın arama tankını
paletli yaptık. Eğer sponsor bulabilirsek üzerine yerleştirmeyi düşündüğümüz kollarla bu tankımıza insan robot
şekli vermeyi düşünüyoruz.’’ dedi.
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Eskişehir Milli Kültür İçin Kolları Sıvadı

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin okul çantası, araç ve
gereçlerinde kullanılan yabancı hayali
kahramanları içeren resim ve figürler
yerine Nasreddin Hoca ve Keloğlan
gibi Türk milli kahramanların figür ve
resimlerinin kullanılması için çalışma
yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim
Ceylan, son yıllarda öğrencilerin okul
araç ve gereçlerinde yabancı hayali

kahramanları içeren resim ve figürlerin
kullanıldığını belirtti. Ceylan, “Neredeyse müstehcenliğe yakın resimlerin
çocukları hayal dünyasında gezdirdiğini, gerçeklerden kopardığını” söyledi.
Batı’nın kendi değerleri üzerine
ürettiği hayali kahramanların Türk kültürünü istila etmesine izin verilmemesi
gerektiğini ifade eden Ceylan, şöyle
konuştu: “Bu konuda sivil toplum örgütleri, öğretmenler ve ailelerden çok
sayıda şikâyet aldık. Öğrenciler genellikle çizgi film karakteri olan hayali
kahramanlar aracılığıyla kültür istilasına maruz kalıyor. Bu sorunu çözmek için çeşitli girişimler yaptık. Söz
konusu resim ve figürlerin bulunduğu
okul araç ve gereçlerini yasakladık.
Ancak, yasak kesin çözüm olmadı. Bu-

nun üzerine çocuklara milli kültürü ve
milli kahramanları sevdirecek projeler
geliştirdik.”
Ceylan, öğrencilerin çantalarında
Atatürk, Türk Bayrağı, Yunus Emre,
takım armaları görmek istediklerini
anlatarak, “Eskişehir Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsü ve Meslek Lisesi
öğretmeni Bala Arı, milli kahramanları
Eskişehirspor renkleriyle tasarladı. Biz
Milli Eğitim Müdürlüğüyüz. Her şeyimizin milli olması gerekiyor” dedi.
Ceylan, ilk olarak Eskişehirspor
forması ve kramponu giyen Nasreddin Hoca ve Keloğlan tasarladıklarını
belirterek, üretim aşamasında Yunus
Emre, Mevlana ve diğer milli kahramanlara da yer vereceklerini bildirdi.

Bursa Dünyaya Bulaşık Makinesi Satıyor

Geçen yıl İtalyan bir firma ile yaptıkları işbirliği sonucunda 6 bin tabak
yıkama kapasiteli bulaşık makinesi
ürettiklerine değinen Güceyü, şunları
kaydetti:

İnoksan Mutfak Sanayi ve Ticaret
A.Ş’nin Projeli Satış Grup Müdürü Fatih Güceyü, yaptığı açıklamada, 1980
yılında kurulan firmalarının 1985’ten
bu yana endüstriyel mutfak ürünleri
ürettiğini söyledi.
Her türlü endüstriyel mutfak ekipmanı üretebilir teknoloji ve alt yapılarının bulunduğunu ifade eden Güceyü,
buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, ye60

mek hazırlama üniteleri, patates soyma
makineleri, pişirme gereçleri gibi endüstriyel mutfakta akla gelecek hemen
her çeşitteki makine ve ekipmanı imal
edebildiklerini anlattı.
Güceyü, 1990’lı yıllarda başlayan
ihracatları kapsamında dünyanın dört
bir yanındaki otellere ürün gönderdiklerini vurgulayarak, yeni geliştirdikleri
ürünler ve yeni pazarlarla ihracatlarını
artırmaya çalıştıklarını anlattı.

‘’Paletli, tırnaklı bulaşık yıkama
makinesi, Türk mühendisinin, işçisinin
eseridir. Ön yıkama ve yıkama modülleri eklenerek kapasitesi artırılabilen
bu makineden 30 adet üretip, ihraç ettik. Biz doğrudan, endüstriyel mutfakta
adını duyurmuş, Avrupa’nın en büyük
bulaşık makine üreticisi İtalyan firmasına gönderiyoruz. Onlar da dünyanın
dört bir yanına pazarlıyor. Bu ürünümüz, otel grupları, büyük lokantalar ve
fabrikalara satıldı.’’
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Dünya Türk Mucidi Ödüllendirilecek

Buluşları ile tüm dünyadaki bilim
camiasının dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan İşadamı Faruk Durukan,
Gebze Sanayici ve İşadamları Derneği
tarafından özel ödüle layık görüldü.
Dünyadaki zeytincilik alanlarında
3 bin yıldan beri yok edilemeyerek
çevreye önemli zararlar veren zeytin
kara suyunu yüzlerce faydalı ürüne

ham madde haline getiren bilim adamı Faruk Durukan, Gebze Sanayici ve
İşadamları Derneği’nin 23 Mayıs günü
Osman Hamdibey Kültür Merkezi’nde
gerçekleştireceği ödül töreninde özel
ödül ile şereflendirilecek. Taşın suyunu elde ederek yanmayan maddelerin
üretimini sağlayan, orman yangınlarına etkin çözüm bulan, zeytin yaprağı
çayını keşfeden, zeytin çekirdeğinden
aktif karbon üretmeyi başaran, bitkiler
üzerinde çalışma yaparak özlerinden
kök boya elde edilmesini sağlayan,
onlarca bitki özünden gıda, tekstil ve
kozmetik sanayinde yeni bir sayfa açılmasını sağlayan, Türkiye’deki ilk bitki
özleri (ekstrakt) imalatını gerçekleştiren ve daha bir çok buluşun altına imzasını atan Türkiye’nin gururu Faruk
Durukan, davet edildiği ödül törenine

katılacağını söyledi.
Kocaeli Gebze’deki Sanayici ve
İşadamları Derneği’ne teşekkür ederek
davetlerini aldığını belirten Faruk Durukan, “Ülkemizin kalbi durumundaki
Gebze’de bulunan sanayici ve işadamlarımızın çevreci yaklaşımını takdire
şayan görüyorum. Çevre temizliğine
büyük katkı sağlayan zeytin kara suyuna çözüm olarak adlandırdığımız buluşun üzerinde duran dernek üyeleri ve
yönetimi, beni ödüllendirmek istemiş.
Bu da onların çevreye olan duyarlılıklarının bir ifadesidir. Bilindiği gibi fabrikalar ne kadar az da olsa istemeden
çevreyi kirletiyor ve bu buluş ile zeytin fabrikaları çevre kirliliği sıkıntısını
atlattı. Kendilerine şimdiden teşekkür
ediyorum” dedi.

Nazilli’nin Sırrı

Nüfusuna oranlandığında 90 yaş
üzeri yaşlısıyla Avrupa standartlarının
üzerinde bulunan ve Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi) Bölümü tarafından merkez kurularak uzun yaşamın
sırrı araştırılan Aydın’ın Nazilli ilçesi,
yeniden yapılanıyor. Bu yapılanmayla
beraber uzun yaşamın sırrı çözülecek.

Nüfusunun
her
100 kişisinden 23’ü
60 yaş ve üzerinde
olan, 90 yaş üzerinde
161 sağlıklı yaşlısıyla
Akdeniz Üniversitesi
Gerontoloji
(Yaşlılık
Bilimi)
Bölümü’nün
“Türkiye’nin Yaşlılık
Şampiyonu” ilan ettiği
Nazilli’de, yaşlılığın sırrına ilişkin çalışmaların bir yıl içinde ilan edilmesi
bekleniyor.
Nazilli Kaymakamı Caner Yıldız,
çalışmanın sonuçlarının alınmasından
sonra bilimsel dergilerde yayınlanacağını, ardından uluslararası makalelerin
çıkacağını belirterek, “Sanıyorum çok
yakın zamanda dünyadan çok sayıda
insanın buraya yerleşmek için talepleri

olacak. Çünkü uzun ömür ve gençlik
dediğimizde her şey duruyor, insanlar
buna önem veriyor” dedi.
Nazilli’deki nüfusun yaşlanma oranının Türkiye’deki ortalamanın çok
üzerinde bulunduğunu, ülkenin 20-25
yıl sonraki hedeflerinin yakalandığını
bildiren Yıldız, ilçenin bir uzun ömür
merkezi olduğunu söyledi.
Yıldız, buradaki yaşlı vatandaşların, aktif ve iş görebilme özellikleriyle
de farklılık gösterdiklerini kaydetti.
Bilimsel çalışmaların yayınlanmasıyla ilçenin dünyanın ilgisini çekeceğini ve buraya yerleşme konusunda
talep yaşanacağını savunan Yıldız,
Nazilli’nin hedefi bulunan bir ilçe olduğunu belirtti.
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OKUYUCU KÖŞESİ

Uzun uzun anlatmak değildir aslında marifet olan. Marifet, bir hayatı
on cümleyle anlatabilmektir. Buradan
bakınca bu derginin sadece adıyla bile
aslında ne kadar çok şey anlattığını
anlıyorum. Öyle ya; dilimizi, kültürümüzü, benliğimizi kısaca bizi biz
yapan her şeyi yaşayabileceğimiz tek
bir vatan var, vatanımız. Bu dergide
de özgürlüğünü kanımızla, canımızla
kazandığımız sadece bizim olan bu tek
vatanımız ve bunca zaman bu vatanda
neleri ellerimizle kaybettiğimiz var.
Ulu önderimiz “Ne mutlu Türküm
diyene” derken de bunu anlatmak istemişti herhalde kendini bu tek vatana ait hisseden herkesi kucaklayarak.
Şimdilerde onun açtığı yolda ilerleyen
bir dergi bizlere, ayrılarak, bölünerek
değil bir olarak, birlikte olarak çoğalabileceğimizi anlatıyor. Ben, sen, o
olmayı değil bütünde, vatanı bir, kültürü bir “biz” olmayı öğretiyor. Kutuplaşmamıza neden olacak bir yığın suni

Ülke gerçeklerini dile getiren ve
Türk gençliğini milli değerler doğrultusunda yönlendiren böyle bir derginin
çıkarılmasında emeği geçen ve katkısı
bulunan herkesi tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum. Her şeyden önce
anadilimiz Türkçenin sade ve anlaşılır
bir şekilde kullanılması ve genç nesillere aktarılması hususunda yapılmış
olan bütün çalışmaları bütün gönlümle
destekliyorum. Bu derginin köylüsünden kentlisine, işçisinden memuruna,
öğrencisinden öğretmenine kısacası
her kesime ışık tutacağına inanıyorum.
Dergimizin her kesime ulaştırılması ve
sahip çıkılması için herkesin üzerine
düşeni yerine getirmesin ümit ediyorum.
Ahmet MERT - Eğitimci, Yönetici
- AYDIN
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sebep bulanların anlayışlarına karşılık
bizlere milli değerlerimizle kurulmuş
tek bir ulus devleti yaşatmayı öneriyor.
Kendisi bu hedefe doğru ilerlemeye
devam ederken bizleri de kültür ve dil
birliği üzerindeki bu yola davet ediyor.
Farklı coğrafyaların kıvrım kıvrım yol
alarak aynı denize akan nehirleri gibi
kendi benliğimizden sıyrılıp daha büyük bir bütünde buluşabileceğimizi
söylüyor bizlere.
İnsan daha fazlasını elde etmeye
çalışırken çoğu zaman elindekini de
kaybeder. Zaten sahip olmak, her şeyden öte kendi elindekilerin kıymetini
bilmektir. İşte Vatanbir, sahip olduğumuz en büyük değerlerden birisi olan
dilimizin, güzel Türkçemizin değerini
ne kadar bildiğimizi soruyor. Başka
dilleri, başka kültürleri öğrenmeye
çalışırken dilimizi, kültürümüzü yani
kendimizi ne kadar unuttuğumuzu.
Hani derler ya; insanın başkalarını tanıyabilmesi için önce kendini tanıması

“Vatanbir” Adından Güzel Dergi
Ele aldığı konular; hem güncel hem
tarihi hem de bilimsel…İçerik olarak
ise son derece önemli konular. Konuları ele alanların önemi ise daha başka
daha güzel. Konu kişisinin karşısında
oturan genç yüzlerden anlaşılmıyor illaki bu önem. Vatana, dile okuyucuya
verdikleri önemden de kendi önemleri
çıkıyor ortaya. 12 yaşındaki yeğenim
de bir emekli okuyucu ile aynı heyecanla bekliyor yeni sayıyı. Her yaşa
seslenebilen aylık bir dergi. Evet, artık aylık bir dergi, her ay yeni haberler yeni tanıtımlar, yeni eleştiri ve yeni
övgüler yeni konular yeni konuklar…
Ve yeni bir dergi; hazırlanır basılır gelir önümüze. Hemen okuyamasanız da
bile arşivinizde olmalı. Bir gün mutlaka okunacaktır.
				
Hatice GERGİN - Bilgisayar Programcısı - AYDIN

gerekir. Peki, biz dilimizi bütün zenginliğiyle öğrendikten sonra mı meylediyoruz başka dillere? Sahip olduğumuz
milli ve ahlaki değerler başkalarınkinden daha mı değersiz ki onları terk
ediyoruz? Bütün bu soruları kafamızda
sorgularken bir rehberimiz var artık,
öğrenebileceğimiz ve öğrendikçe sahip olduklarımıza daha sıkı bağlanacağımızı anlatan bir rehberimiz. Zaten
bu millet de kendi gücünün farkına bir
önderin rehberliğinde varmadı mı? İşte
şimdi bana, bizlere onu anlatan, tanıtan
Vatanbir da kendi rehberini böylece seçerek bizlere yolumuzun aslında onun
yolu olduğunu anlatmıyor mu?
Hülya ÇETİNBAŞ –Eczacı - AYDIN

Derginizi, ilk çıktığı zamandan bu
yana severek okuyorum. Özenle seçilmiş konular ve bu konuların gündemi
takip etmesi, belleğimi yenilememe
yardımcı oluyor. Röportaj yaptığınız
değerli kişilerin fikirleri de olaylara
bakış açımızı genişletiyor. Özelikle
‘Deyimler ve Öyküleri’ bölümü çok
hoşuma gidiyor. Bir solukta okuduğum
derginizin, bir sonraki sayısını sabırsızlıkla bekliyorum. Dergide emeği geçen
tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim.
Emre Köksal KÜÇÜK - Eğitimci
- AYDIN
VatanBir dergisini beğeniyle takip
ediyorum. Konusunda uzman ve tanınmış kimselerle yapılan söyleşilerin
daha fazla olmasını diliyorum. Gelecek
kuşaklara kaynak oluşturacak yazılar,
güncel konularla karşımıza geliyor.
Davut KOCABAŞ - Eğitimci - AYDIN
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DERGİ İL VE İLÇE TEMSİLCİLERİ
İl

Ad Soyad

E-Posta Adresi

Telefon

Adana

Ebubekir ELÇİN

adana@vatanbir.org

0.506.622 40 90

Ankara

Ceren KESTEL

ankara@vatanbir.org

0.555.859.66 56

Antalya

Gülsüm DOĞAN

antalya@vatanbir.org

0.505.738 67 26

Aydın

Aydan ÖZTÜRK

aydin@vatanbir.org

0.555.859 66 52

Bilecik

Koray ÖZTEKİN

bilecik@vatanbir.org

0.532.668 46 93

Bursa

Hayrunisa OKYAY

bursa@vatanbir.org

0.505.854 82 91

Denizli

Öznur YAĞCI

denizli@vatanbir.org

0.537.872 03 77

Gaziantep

Sinan YAMAN

gaziantep@vatanbir.org

0.544.249 38 81

İstanbul

Dilek BİÇER

istanbul@vatanbir.org

0.555.961 07 59

İzmir

Burak BAŞ

izmir@vatanbir.org

0.532.767 82 66

KKTC

Volkan YALÇIN

kktc@vatanbir.org

0.533.842 06 37

Karabük

Mustafa UĞURLU

karabuk@vatanbir.org

0.536.711 24 99

Kırşehir

Asutay TEKTEN

kirsehir@vatanbir.org

0.506.459 45 40

Kocaeli

Nişvan AYCAN

kocaeli@vatanbir.org

0.506.616 35 16

Konya

Metin ARITÜRK

konya@vatanbir.org

0.505.694 50 18

Malatya

Emre YILMAZ

malatya@vatanbir.org

0.505.657 56 42

Muğla

Koray KIRIŞ

mugla@vatanbir.org

0.555.700 67 17

Halime BÜYÜKGÜZEL

fethiye@vatanbir.org

0.555.565 48 78

Onur NUREL

manisa@vatanbir.org

0.535.581 71 57

Fethiye
Manisa

DERGİ ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ
Atatürk Üniversitesi

Büşra Seher KABAKUŞ

ataturk.uni@vatanbir.org

0.505.557 69 95

Hacettepe Üniversitesi

Emre ÖZKAN

hacettepe.uni@vatanbir.org

0.505.462 81 22

ODTÜ

Hamid TATÇI

odtu.uni@vatanbir.org

0.506.318 72 75

Girne Üniversitesi

Sezer KARABULUT

girne.uni@vatanbir.org

0.533.836 01 70

DERGİ LİSE TEMSİLCİLERİ
Atatürk Lisesi

Ümitcan GÜVENİR

ataturk.lisesi@vatanbir.org

0.505.213 96 45
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