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İbradı’nın, yıllardır önümüzde duran, ancak üzerinde pek 
fazla ciddi çalışma yapılmayan tarihî ve kültürel mirası-
na sahip çıkmak, hepimizin geçmişimize bir vefa borcudur. 

Göreve başladığım günden beri, ekibimle birlikte bu tarihî ve 
kültürel mirasa sahip çıkmak için çaba harcadık. Bizi biz ya-
pan bu değerlerin tanıtımı için çeşitli çalışmalar yaptık. Bugün 
geldiğimiz noktada da, bize kalan bu mirasın yavaş yavaş gün 
yüzüne çıkarıldığını görmekte ve ne kadar zengin bir kültürel 
mirasa sahip olduğumuzun farkına varmaktayız.

İbradı Belediyesi olarak  yayınlamakta olduğumuz bu tarih, 
kültür, sanat ve edebiyat dergisinin de, bu keşif yolculuğunda 
bize eşsiz bir katkı sağlayan, son derece önemli bir doküman-
tasyon oluşturacağını düşünmekteyim. Derginin her sayısında 
farklı konular yer alacaktır. İbradı’yla ilgili çalışma yapan bü-
tün araştırmacılar, bu dergide çalışmalarını yayınlayabilecek-
lerdir. İkincisini yayınladığımız bu sayımızda İbradı ve çevre-
siyle ilgili makaleler yer almaktadır. 

Bu sayımızda, İbradı’dan bilim dünyasına çok önemli bir 
katkı olan “Gökçe Tülüşah” bitkisinin yanı sıra; 19. yüzyılda İb-
radı ve çevresinin en büyük felaketleri olan “İbradı ve Ormana 
Yangınları”, İbradı için hayati önem taşıyan “Kesikbeli Yolu”, 
Türk halk bilimin öncü babası “İbradılı Pertev Naili Boratav 
Hocamızın Hayatı” ve Seydişehir’de yaşamış İbradılıları anla-
tan “Seydişehir’deki Aksekili ve İbradılılar” isimli çalışmalar ile 
"İbradı'nın Müze İhtiyacı" ve "Toroslarda Bir Huzur Esintisi" ya-
zıları bulunmaktadır.

Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Sunuş
Av. Serkan KÜÇÜKKURU
İbradı Belediye Başkanı
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Fotoğraf: Oğuz İpçi
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19. yüzyılın farklı dö-
nemlerinde İbradı 
ve Akseki, kıtlık 

ve kuraklıklar başta olmak 
üzere, çekirge istilalarının ve 
şiddetli şitânın neden olduğu 
bir dizi afetin mağduru oldu. 
Her iki kasabanın bu dönemde 
karşılaştığı en önemli felaket 
ise yangınlardı. 

Aslına bakılırsa ne kurak-
lık dönemleri ne de çekirge 
istilaları hiçbir zaman doğ-
rudan İbradı ve Akseki’de et-
kili olmamış, bölgeye İç Ana-
dolu üzerinden taşınmıştır. 
Bu durumun tek istisnası ise 
1893’te hem İbradı1 hem Ak-
seki’de2 görülen ve ambarlarda 
bulunan zahireleri telef eden 
çekirge istilasıydı. Fakat bu 
dönemde bile çekirgeler esas 
olarak İbradı ve Akseki’de de-
ğil, daha ziyade İç Anadolu’da 
görülmüş, bölgeye İç Anado-
lu’dan gelmişti. 

Coğrafyanın kurak olma-
masına, hatta bazen aşırı ya-
ğışların sel baskınlarına yol 
açmasına rağmen İç Anado-
lu’yu etkisi altına alan ku-
raklıkların ve İç Anadolu’daki 
buğday ve arpa tarlalarını te-
lef eden çekirge istilalarının 
sonuçlarının İbradı ve Akse-
ki’de de etkili olmasının sebe-
bi, kuşkusuz, bölgenin coğrafi 
yapısıydı. Gerçekten de taşlık 

(seng-istân) bir araziye sahip 
olmaları her iki kasabanın 
kaderini derinden etkilemiş, 
makûs talihini belirlemiştir. 
Arazi yapısı her şeyden evvel 
hâkim ekonomik aktivitenin 
yönünü tayin etmiş; tarıma 
elverişli toprakların yeter-
sizliği Aksekililerin ticaretle, 
İbradılıların ise devlet me-
muriyetiyle uğraşmalarının 
en önemli nedeni olmuştu. 
Ormana ve Ürünlü (Unulla) 
gibi köylerin sakinleri ise 19. 
yüzyılın tümünde geçimlerini 
temin etmek için İstanbul ve 
Bursa gibi şehirlerde çalışma-
yı tercih etmek zorunda kal-
mıştır.3 

Bu güç şartlar, burada üze-
rinde durulması mümkün 
olmayacak kadar tafsilatlı 
araştırmaları gerektiren ve 
bölgede çok güçlü olan te-
sahûb kültürünün de muh-
temel nedenleri arasında yer 
almaktadır. Bu şartlar İbra-
dılılık ve Aksekilik kimliğini 
pekiştirmiş, bölge halkının 
birbiriyle dayanışmasının en 
önemli nedenleri arasında yer 
almıştır. 

Arazi yapısı ve benzeri 
coğrafi özellikler, İbradı ve 
Akseki’nin iaşesi için tek ta-
raflı bağımlılık ilişkilerinin 

doğmasına da yol açmıştır. Bu 
bağımlılık ilişkisinin karşı ta-
rafında Bozkır, Seydişehir ve 
Beyşehir kasabaları yer almış, 
İbradı ve Akseki, tarihleri bo-
yunca zahire ihtiyaçlarını bu 
İç Anadolu kasabalarından 
temin etmiştir.4 Bu tek taraflı 
ilişki 19. yüzyıla gelindiğinde 
de birçok kere vurgulanmış-
tı. Sözgelimi 1818’de İbradı 
(Alanya ile birlikte) muhte-
mel bir afet nedeniyle zahi-
resiz kalınca, kasabanın öte-
den beri ihtiyacı olan zahireyi 
Bozkır ve Beyşehir’den aldığı 
hatırlatılmış ve İbradı’ya bu-
radan zahire getirtilmesi talep 
edilmişti.5 

Bu bağımlılık ilişkisi, men-
şei İbradı ve Akseki olmasa 
bile, her türlü afetin bölge 
üzerindeki etkisinin güçlü 
hissedilmesine neden olmuş-
tur. Örneğin 1889’da kuraklı-
ğın etkisiyle İç Anadolu zahi-
resiz kaldığında, bu koşullar 
Akseki’yi de etkilemiş ve ia-
şesi için Bozkır, Seydişehir ve 
Beyşehir’e bağımlı olan Akse-
ki ve çevresi büsbütün perişan 
olmuştu.6 Buna benzer örnek-
lerin sayısı hiç de az değildir.   

Kısacası, İbradı ve Akse-
ki’nin 19. yüzyılda maruz kal-
dığı her afetin etkisini arttı-
ran bu bağımlılık ilişkisiydi ve 
şüphesiz bu tespit, bu dönem-

19. Yüzyılda İbradı ve 
Akseki’yi etkileyen felaketler

Evren  DAYAR

1)  Tercüman-ı Hakikat, 26 Safer 1311/8 Eylül 1893.
2) Tercüman-ı Hakikat, 25 Muharrem 1311/8 Ağustos 1893.
3) BOA. DH. MUİ. 13-2-21 (9 Eylül 1325/22 Eylül 1909).
4) BOA. BEO. 1288-966, lef. 3 (4 Mart 1315/16 Mart 1899).

5) BOA. HAT. 617-30409 (29 Zilhicce 1233/30 Ekim 1818).
6) BOA. BEO. 1288-966, lef. 6 (27 Şubat 1314/)11 Mart 1899); 

BOA. BEO. 1288-966, lef. 9 (17 Şubat 1314/1 Mart 1899).
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de her iki kasabanın makûs 
talihi olmuş, onları diğer tüm 
felaketlerden daha fazla mağ-
dur etmiş yangınlar için de 
geçerliydi. Başka bir ifadeyle 
yangınlar, sadece bu kasaba-
ları yerle bir ettiği için değil, 
iaşelerinin temini için dışa 
bağımlı oldukları için de ya-
şayanlarını perişan etmişti. 

Eylül 1861 İbradı Yangını
19. yüzyılda İbradı’nın ma-

ruz kaldığı en önemli yangın-
lardan ilki, kasabadaki anıtsal 
kestane ağacına (Arapastık 
Kestanesi) adını veren talih-
siz olayların sonunda, Eylül 
1861’de, Saklı mahallesinden 
Emin Efendizade Mustafa 
Hulusi konağında çıkmış ve 
bu tarihte hemen hemen 500 
haneden ibaret olan İbradı’da 
130’dan fazla ev, dükkân ve 
misafirhanenin kül olması-
na neden olmuştu.7 Bu büyük 
felaket, İbradılıları sadece ev-
siz bırakmamış, arazi yapısı 
nedeniyle iaşesi dışa bağımlı 

olan kasabanın çok ciddi iaşe 
sıkıntısı yaşamasına da ne-
den olmuştu. Duruma ilişkin 
Alanya Meclisi’nin mazbata-
sında taşlık bir arazisi olan 
İbradı’nın sakinlerinin iaşesi 
için başka kasabalara muhtaç 
olduğu (infâk ve iksâları di-
yar-ı ahere muhtaç olduğun-
dan) bu sebeple yangından 
sağ kurtulanların bazılarının 
aç ve açıkta oldukları halde 
taş altlarında ve ağaç diple-
rinde perişan olarak kaldıkları 
vurgulamıştır.8

1883 Ormana Yangını
1883’te zuhur eden Or-

mana yangını, fiziki tahriba-
tı açısından değil, yol açtığı 
iaşe sorunu sebebiyle dikkate 
değerdir. Yangın, kasabadaki 
zahire ambarının bitişiğinde 
bulunan hanede çıkmış, kısa 
sürede ambara da sirayet et-
miş ve zahirelerin kül olma-
sına neden olmuştu.9 Yangın, 
tahmin edilebileceği gibi çok 
güçlü iaşe sorununa neden ol-

muştu. 

20 Temmuz 1889       
İbradı Yangını

İbradı tarihinin en büyük 
felaketlerinden biri olan 1889 
yangını, 20 Temmuz Perşem-
be günü çıkmış, yangının so-
nunda, 700 hane, bir camii, 
bir mescit ve bir rüştiye mek-
tebi ile çok sayıda dükkân eş-
yalarıyla beraber kül olmuş, 
sadece 50 kadar hane kurtu-
labilmişti. Yangında iki kadın 
ölmüş, yirmiden fazla hay-
van telef olmuştu. Felakete 
ilişkin belgelerde vurgulanan 
hususlardan ilki İbradılıların 
“ağaç altlarında çırılçıplak ve 
perişan bir vaziyette kaldığı” 
ve acil olarak karşılanması 
gereken çadır ihtiyacıydı. Bu 
sebeple kasabaya 400 kadar 
çadır getirilmesi Akseki kay-
makamından istenmiş, mağ-
durların iaşeleri için Akseki’de 
derhal bir komisyon kurulma-
sı kararlaştırılmıştır.10

Dönemin belgelerinde vur-
gulanan bir diğer husus ise 
yangının tahribatını arttıran 
nedenlerden biri olan İbra-
dı’nın arazi yapısıydı. Çün-
kü İbradı taşlık bir mevkide 
kurulmuştu ve kasabalıların 
çoğu ya memuriyet ya da tica-
ret için başka memleketlerde 
bulunuyordu. İbradı’nın iaşesi 
için gerekli olan zahire ise ka-
sabaya 18 saat mesafede olan 
Beyşehir kazasından hayvan-
larla naklediliyordu. Yangında 
mevcut zahire ambarları yan-
dığı için bu koşullar yangının 
mağdurlarını “büsbütün acı-
nacak bir hale” getirmişti.11

Fotoğraf: Serdar Orhan Arşivi

7) Evren Dayar, “19. Yüzyılda Antalya’da Siyah Köleler ve İbradı’da 
Arapastık Kestanesi”, Toplumsal Tarih, Mayıs 221, İstanbul, 2012. 

8) BOA. İ. MVL. 458-20539, lef. 2.
9) BOA. İ. DH. 899-71491, lef. 2 (24 Şaban 1300/30 Haziran 1883).

10) BOA. İ. DH. 1147-89452, lef. 1 (20 Temmuz 
1305/1 Ağustos 1889).

11) BOA. İ. DH. 1147-89452, lef. 2 (21 Temmuz 
1305/2 Ağustos 1889).
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1895 Akseki Yangını
1895’te zuhur eden ve 300 

nüfuslu 65 ailenin perişan 
olmasına neden olan Akseki 
yangını mutat olduğu üzere 
iaşe sorunlarına yol açmıştı.12

1902 İbradı Yangını
Etkisi 1889 yangını kadar 

kuvvetli olmasa da 1902 İbra-
dı yangını da iaşe sorunlarına 
neden olmuş; yangından kısa 
bir süre sonra afetin mağ-
durlarının ihtiyaçlarının çok 
sınırlı yerel imkânlarla karşı-
lanamayacağı anlaşılmıştı. Bu 
nedenle İstanbul’da Karahisar 
yangının mağdurları için oluş-
turulan komisyonda biriktiri-
len ianeden İbradı’nın yarar-
lanması kararlaştırılmıştı.13

22 Ağustos 1909     
Ormana Yangını 

22 Ağustos 1909’da gece 
saat altı buçuk raddelerin-
de çıkan ve Ormana’nın kül 

olmasına neden olan büyük 
yangın kundaklama eseriydi. 
Köy erkeklerinin ailelerinin 
iaşelerini temin etmek için 
“memleketlerini ve evlatla-
rını vatanlarında bırakarak” 
çalışmak için İstanbul’a git-
melerini fırsat bilen eşkıyalar 
Mehmed kerimesi Fatma’nın 
evini basarak burada bulunan 
kadınlara tecavüz etmek iste-
mişler, kadınların karşı koy-
ması üzerine Fatma’nın evini 
ateşe vermişlerdi. Olayın gece 
yarısı yaşanması yangına mü-
dahaleyi güçleştirmiş ve kısa 
sürede yangın tüm Ormana’yı 
etkisi altına almış, tüm evler 
kül olmuştu. Yangının çıktığı 
esnada İstanbul’da bulunan 
Ormanalı Mehmed tarafından 
Dâhiliye Nezareti’ne gönderi-
len telgrafta, durumun vaha-
meti vurgulanırken “Bunun 
üzerine her birimizin evlat 
ve ailesi meskensiz kalmıştır. 
Zaten hamisiz olduklarından 

kabristan köşelerine çadırlar 
altında aç ve sefil gözyaşları 
ile doluşmakta ve imdat bek-
lemektedir” denilmiştir.14  

Öte yandan bu büyük fela-
ketin üzerinden neredeyse bir 
sene geçmesine rağmen Or-
mana yangının mağdurlarına 
(harîk-zede-gân) herhangi bir 
yardım yapılmaması perişan-
lığı daha da arttırmıştı. Hatta 
“Ormana harîk-zede-gân adı-
na Mustafa” imzasıyla Dâhili-
ye Nezareti’ne iletilen bir telg-
rafta iddia edilenler doğruysa 
eğer Ormanlıların iaşe soru-
nuyla baş edebilmek için bir 
çaresi kalmamıştı. Mustafa, 
meskenlerinin olmadığını ve 
kışın gelmesiyle birlikte açlı-
ğın baş gösterdiğini ve yaşa-
nan iaşe sorunu nedeniyle üç 
kişinin açlıktan öldüğünü, Or-
manalıların “bütün bütün aç 
ve perişan” olduğunu “ağlaya-
rak bir an evvel iskân olmak 
istediklerini” söylemişti.15

12) BOA. BEO. 678-50829, lef. 3 (17 Ağustos 1311/29 Ağustos 1895).
13) BOA. BEO. 1922-144109, lef. 2 (2 Zilhicce 1320/2 Mart 1903).

14) BOA. DH. MUİ. 13-2-21 (9 Eylül 1325/22 Eylül 1909).
15) BOA. DH. MUİ. 1-10-36, lef. 8.

1950'li yıllarda İbradı, 
Yukarı (Tekke) Mahalle.
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Gökce Tülüşah
Öğr. Gör.

Dr. İlker ÇİNBİLGEL *

İbradı’da yeni bir bitki türü bulundu:



10

ibradı aralık 2015

Sayın okurlar, şahsım ile 
Sayın Doç. Dr. Özkan 
EREN ve Sayın Prof. Dr. 

Hayri DUMAN tarafından, 
Antalya’nın İbradı ilçesinde 
gösterişli bir bitki türü keşfe-
dilmiştir. 2014 yılında bilim 
dünyasına kazandırdığımız 
bu bitkinin ismi tarafımızdan 
Sayın Prof. Dr. Mustafa GÖK-
CEOĞLU’nun adına ithafen 
“GÖKCE TÜLÜŞAH” olarak ad-
landırılıp, Latincesi ise “Rha-
ponticoides gokceoglui” olarak 
verilmiştir. 

Şahsım ve Doç. Dr. Özkan 
EREN’in danışman hocası 
olan Prof. Dr. Mustafa GÖK-
CEOĞLU’nun ismini bu bitki-
ye vermekten mutluluk duy-
maktayız. Ayrıca, bu keşifle 
İbradı’nın doğasına önemli bir 
katkı sunulduğunu vurgula-
mak yerinde olacaktır.

GÖKCE TÜLÜŞAH, çok dar 
bir alanda olmasına rağmen 
yoğun bir topluluğa (popülas-
yona) sahip özel bir bitkidir. 
Yaklaşık 2 metre boya ulaşa-
bilen bu bitki, daha önce Pey-
gamber Çiçekleri (Centaurea 
sp.) olarak bilinen ancak daha 
sonra onlardan ayrı özellikle-
re sahip olduğu bulunan bir 
grup bitkiye, yani Tülüşahlara 
(Rhaponticoides sp.) dahildir.

Korunması Gerekir!
Yöre insanı, bu bitkinin sa-

dece İbradı’ya özgü bir tür ol-
duğunu bilmemektedir. Her 
yeni canlı türü gibi bir bitki-
nin sadece o bölgede bulun-
ması, o bitkinin bir çok özel-
liğinin olduğu düşüncesiyle 
topluluklarının tahrip edilme-
si ve yok edilmesi gibi bir so-
nucu doğurabilir. Bu nedenle, 
Botanikçiler bu tip bitkilerin 

tükenmemesi için çoğunlukla 
gizlilik esasını benimserler. 
Ancak, İbradı ve köylerindeki 
halkın bilinçli olması, doğay-
la iç içe yaşaması, doğayı ko-
ruyarak kaynak değerlerinin 
sürdürülebilir kullanımındaki 
örnek davranışları sonucunda, 
bu yazı İbradı Halkına ithafen 
ve minnet duyguları içerisin-
de yazılmıştır. 

Aslında doğa ve doğayı 
oluşturan her canlı ve cansız 
varlık, insanlar tarafından 
sahiplenilmemelidir. Çünkü 
sahiplenme o canlı üzerinde 
kullanma hakkı iddia edilmesi 
anlamına da gelebilir. Bizler, 
İbradı ve köylerinde yaşayan 
insanların yaklaşımlarının, 
bu duygulardan uzak ve sade-
ce bitkiyi korumak, yani türün 
neslinin tükenmesini önle-
mek olacağından ve bu şekil-
de doğaya sahip çıkacakların-
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dan eminiz. Öte yandan, zaten 
doğa ve birçok canlı çeşitli 
resmi kurumlar ve kuruluş-
lar, sözleşmeler, kanunlar vs. 
dahilinde hem ulusal hem de 
uluslararası ölçekte koruma 
altına alınmışlardır.

Üzerinde Daha Birçok 
Çalışma Yapılmalı!

GÖKCE TÜLÜŞAH, toprak 
altı sürünücü gövdesi ve dik 
toprak üstü gövdesi olan çok 
yıllık, parçalı yapraklı, soluk 
pembe ile pembemsi-mor çi-
çeklere sahip genişçe yumur-
tamsı çiçek kafaları bulunan 
otsu bir bitkidir. Özellikle Ka-
raçam ormanı açıklıklarında 
yetişir. 10 km2’den daha az 
bir alanda yaklaşık 1000 ka-
dar bireyden oluşan topluluğa 
sahip olduğundan Nesli Çok 
Tehlike’de olan bir türdür.   

Böyle gösterişli bir bitkinin 
bilinmeyen diğer özelliklerini 

bilim dünyasına kazandırmak 
için birçok çalışma yapılmalı 
ve bu çalışmalara destek ve-
rilmelidir. Bu bitkinin yaşama 
koşullarının laboratuvarda 
ve kendi ekolojik ortamında 
daha detaylı olarak ortaya çı-
karılması gerekir. 

En Yakın Akrabası 
İstanbul’da!

GÖKCE TÜLÜŞAH’ın bulun-
duğu gruba verilen genel isim 
“Tülüşah”tır. Tülüşahlar ül-
kemizde dokuz tür ile temsil 
edilir. GÖKCE TÜLÜŞAH’ın en 
yakın akrabası İstanbul’da, bir 
başka yakın akrabası ise Kara-
man’dadır. 

Devlet Yolu
GÖKCE TÜLÜŞAH’ın bulun-

duğu doğal alanın yakının-
dan, eski ipek yolu istikame-
tinde açılacak olan karayolu 
geçmektedir. Bu karayolunun 

ulaşımda belirli avantajları 
getireceği kesindir; ancak, bu 
yol etrafında daha sonraki yıl-
larda ortaya çıkacak yapıların 
doğayla uyumlu olması, doğal 
alan ve canlılarına büyük bir 
baskı getirmeyecek şekilde 
planlanması önemlidir.

Araştırma Ekibi
Prof. Dr. Mustafa GÖKCE-

OĞLU’nun da içinde bulun-
duğu araştırma ekibimiz, An-
talya başta olmak üzere doğal 
alanlar, bitki örtüsü ve bitki 
çeşitliliği konusunda birçok 
ulusal ve uluslararası çalış-
malarda bulunmuş tecrübe-
li bir ekiptir. Ayrıca, Doç. Dr. 
Özkan EREN’in de Tülüşahlar 
üzerine geniş çapta çalışmalar 
yapmış ve ülkemizde bu bitki-
leri ilk tanıtan bir uzman ol-
duğunu söylemek gerekir. 
* Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 

Akseki Meslek Yüksekokulu, Akseki/
ANTALYA • icinbilgel@gmail.com

Dr. İlker ÇİNBİLGEL
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Anadolu Selçuklula-
rı Dönemi’nde baş-
kent Konya’yı Seydi-

şehir üzerinden Antalya ile 
Alanya’ya bağlayan üç yolun 
olduğu bilinmektedir. Bun-
lardan birincisi Konya-Bey-
ş e h i r -Ye n i c e - S e y d i ş e h i r 
güzergâhı, ikincisi Konya-Ha-
tunsaray-Karaviran-Seydişe-
hir güzergâhı, üçüncüsü ise 
Konya-Hatip-Çayırbağı-İnli-
ce-Seydişehir güzergâhıdır.  
Bu yol güzargâhları, Seydişe-
hir’den sonra Ortapayam Hanı, 
Ebu’l-Hasan Hanı, Tol Han, 
Mutbel Hanı üzerinden Kar-
gı Han’a ulaşmakta; buradan 
biraz daha güneye inerek An-
talya ve Alanya’ya ayrılmak-
tadır. Alanya sancağının Kon-
ya’ya bağlı olması ve ulaşımın 
bu kervan yoluyla sağlanması, 
kervan yolunun işlek, Seydi-
şehir kazasının da sosyal ve 
ekonomik açıdan canlı olma-
sını sağlamıştır. Seydişehir’in 
Konya-Alanya ve Antalya yol 
güzergâhında olmasının yanı 
sıra Akseki ve İbradı bölge-
lerinin Seydişehir’e yakınlığı, 
dağlık olan bölgenin tahıl ih-
tiyacını kazamızdan karşıla-
maları, Seydişehir’i bir cazibe 
merkezi haline getirmiştir. 

Akseki ve İbradı bölgeleriy-
le yüzyıllardır var olan sosyal 
ve ekonomik ilişkiler, özellikle 
büyük âlim ve kanaat önderi 
Hacı Abdullah Efendi (1807-
1903)’nin döneminde (1833-
1903) daha da canlanmış, 
onun zamanında Antalya 

bölgeden birçok öğrenci tahsil 
amacıyla Seydişehir’e gelmiş, 
bunların büyük bir kısmı ise 
Seydişehir’e yerleşmiştir. 
Akseki ve İbradı bölgesinin 
Seydişehir’e yakın olması, 
kadı, asker ve memur gibi 
kamu görevlilerinin ve 
esnafın Seydişehir’e gelmesi 
ve göç etmesinde etkin rol 
oynamıştır. 

Hacı Abdullah Efendi 
Medresesi’nde Okuyan 
Akseki ve İbradılılar 

Aksekili Kadı Ali Rıza 
Efendi, Akseki-Değirmen-
likli Müderris Yahya Efendi, 
Akseki-Sadıklar köyünden 
Hacı Sadık Efendi (oğlu 
Hasan Hüsnü Erdem), Akseki-
Gödeneli Acaipzadelerden 
Hilmi Efendi, Akseki-Gödene-
li Kadı Hüseyin Nazım Efen-
di, İbradılı Kadı Ahmet Asaf 
Efendi, İbradılı Kadı Ahmet 
Necip Efendi, İbradılı Kadı 
Halil Haşmet Efendi, İbradılı 
Kadı Hüseyin Hüsnü Efendi, 
İbradılı Kadı İbrahim Halil 
Efendi, İbradılı Kadı İbrahim 
Halil Efendi, İbradılı Kadı İb-
rahim Zühtü Efendi, İbradılı 
Kadı İsmail Hakkı Efendi, 
İbradılı Kadı Mehmet Emin 
Efendi, İbradılı Kadı Mehmet 
Sadık Efendi, İbradılı Kadı 
Ömer Lütfü Efendi, İbradılı 
Kadı Şeyh Mehmet Efendi, 
İbradılı Kadı Mustafa Hulusi 
Efendi.

Seydişehir’de Görev Yapan 
Akseki ve İbradılılar

İbradılı Naib İbrahim İh-
san Efendi, İbradılı Naib 
Şeyh Mehmet Efendi, İbradılı 
Naib Mehmet Tevfik Efendi, 
İbradılı Naib Mehmet Emin 
Efendi, İbradılı Kadı, (Ahmet) 
Asaf Efendi (Seydişehir Bele-
diye Başkanı), İbradılı Naib 
Ahmet Necip Efendi, İbradılı 
Naib Ali Ata Efendi, Gödeneli 
Kadı Ömer Lütfi Efendi, Göde-
neli Kaymakam İbrahim Hak-
kı Bey. 

Seydişehir’de Vefat Eden 
Akseki ve İbradılılar

İbradılı Kadı Osman Efendi 
(ö.1877), İbradılı Kadı Mehmet 
Efendi (1832-1908), İbradılı 
Kadı Ömer Lütfi Efendi (1847-
1910), İbradılı Kadı Mustafa 
Şükrü Efendi (1916’da, Sey-
dişehir’de ikamet ediyor), 
İbradılı Kadı Mehmet Cevdet 
Efendi (ö.1928), İbradılı Naib 
Mehmet Sadık Efendi (1868-
1932), İbradılı Gökkadı Ra-
şit ve kardeşi Uzun Hacı Ab-
durrahman Kadı (GÖKTEKE), 
İbradılı Kadı Mahmut Esat 
Efendi (KADASTER), İbradılı 
Sabit oğullarından av. Ra-
şit DURANOĞLU, Ali Kemal 
DURANOĞLU (Belediye Baş-
kanı), İbradılı Hüsnü Çavuş 
oğlu Tuğgeneral Ziya APAK, 
İbradılı Nafi oğlu İrfan Tahir 
oğlu Nevzat AKBAŞ (Belediye 
Başkanı), İbradılı Macar oğlu 
Tevfik BAĞATIR, Ormanalı 
Şeyh Abdurrahman el-Hadi-

Seydişehir’deki
Aksekili ve İbradılılar

Yrd. Doç. Dr.
Şerafettin YILDIZ *
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1900’lü yıllar. Sakallı, İbradılı Rıfat Efendi (Yalçın)  ve Mustafa Efendi (Ülker).
Fotoğraf: Şerafettin Yıldız Arşivi

mi oğlu Hacı Ahmet Efendi 
(ö.1911), Ormanalı Şeyh Ab-
durrahman oğlu Hacı Ahmet 
oğlu Abdullah Feyzi ÖZEKER 
(1880-1937), Akseki-Gödeneli 
Naib Ali Rıza Efendi ve oğlu 
Kaymakam İbrahim Hakkı Bey 
(ö.1920), Akseki-Hüsamettin 
köyünden Seydişehir müftü-
sü Ömer Efendi (1843-1883) 
ve oğlu Nuh Naci KAPLAN 
(1882-1947), Akseki-Gağras-
lı (Cevizlili) Ömer Lütfi Hoca 
ve oğlu Tayyar TÜKEL, Akse-
ki-Çimili Paşa sülalesinden 
Mustafa oğlu Adil ve oğlu 
Haydar YÜCE, Akseki-Çimili 
Hacı Yusuf oğlu İmam Hafız 
Ali UYSALER, Akseki-Çimili 
Hakkı oğlu Hüseyin KOCA-
OĞLU, Akseki-Çimili Mehmet 
Çavuş oğulları Hasan ve Ab-
dullah ULAŞAN, Akseki-Çi-
mili Hafız Ali Yiğit (MÜEZZİ-
NOĞLU), Akseki-Çimili Hacı 
Süleyman Paşa oğullarından 

Mehmet ÇETİNKAYA, Akse-
ki-Kızılağaç köyünden Hafız 
Hasan oğlu Cemal Oğuz ÖCAL, 
Aksekili Sadık Hocazade Ra-
mazan ÖZ, Aksekili Ali Usta 
oğlu Hasan ŞEN, Aksekili Hacı 
Hüseyin DURUSOY, Aksekili 
Hasan oğlu Tevfik Fikret BA-
RAN, Aksekili Mustafa SINAK, 
Tekeli Müderris Mustafa Efen-
di (1856-1920) ve oğlu Süley-
man TEKELİ.

Günümüzde Seydişehir’in 
köklü ailelerinin büyük bir 
kısmının Akseki ve İbradı 
kökenli olması, Seyyid Harun 
Veli (ö.1320)’nin Seydişehir’i 
kurarken yardım amacıyla 
gelen yöre halkına söylediği 
şu sözü akla getirmektedir: 
“İnşallah sonradan gelene bu 
şehir, çok faydalı ola. Şâki olan 
onmayıp akıbeti hayr olmaya!” 

Akseki-İbradı bölgesin-
den Seydişehir’e göç eden 

ailelerin, Seyyid Harun Veli 
Hazretlerinin hayır duasıyla 
müjdelenen kişiler olduğunu 
düşünüyorum, zira bu bölge-
den gelen kişilerin kazamızın 
gerek ekonomik gerekse kül-
türel faaliyetlerinde etkin ol-
ması böyle bir izlenim bırak-
maktadır. Artık kendilerini bir 
Seydişehirli olarak gören bu 
ailelerin, geçmişle bağlarını 
koparmadıkları, ata yurtlarını 
ziyaret ettikleri bilinmektedir. 

Akseki-İbradı bölgesiyle za-
ten var olan kültürel ilişkilerin 
kaymakamlık ve belediyemi-
zin öncülüğünde sivil toplum 
örgütlerimizin de katkısıyla 
yeniden canlandırılması, her 
iki bölgenin yararına olacak-
tır. Umarız Akseki-İbradı ve 
Seydişehir arasındaki kültürel 
bağ, yeniden hayata geçirilir 
ve ortak şenliklerle bu bağ, 
daha da güçlendirilir. 
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Seydişehir’de medfun veya ikamet 
eden bazı İbradılılar

İbradılı Kadı Osman 
Efendi (Ö.H. 1294/1877)
Hacı Mustafa Efendi’nin 

oğlu olup İbradı’da doğmuş-
tur. Seydişehir şer’iye hâkim-
liği yapmış ve bu görevdey-
ken 5 Ramazan 1294/13 Eylül 
1877 tarihinde vefat etmiştir. 
Kabri, Akyol Mezarlığı’ndadır. 

Osmanlıca mezar taşı kita-
besinde şunlar yazılıdır: Hu-
ve’l-Bâkî/ Seydîşehrî Kasabâsî 
hâkimu’ş-şer‘î/ îken irtihâl 
ve ibtikâ’ îden İbrâdîlî Hâcî 
Mustafa zâde / eşrâf-ı kuzât-
tan es-Seyyid Osman Efen-
di’nin rûhuna fâtiha/5 Rama-
zan sene 1294.

Kadı Mehmet Efendi 
(1832-1909) 

Mehmet (Esad) Efendi, Ay-
dın’ın Adalı kazası nâibiyken 
ölen İsmail Hakkı Efendi’nin 
oğlu olup 1248/1832 yılında 
İbradı’da doğmuştur. İlk bil-
gilerini aldıktan sonra on yedi 
yaşında medreseye girmiş-
tir. 1293/1877’de imtihanla 
Meclis-i İntihâb-ı Hükkâm’da 
istihdâm olunmak üzere 
şehadetnâme almıştır.

1270/1854 yılından itiba-
ren yedi sene kadar babası İs-
mail Hakkı Efendi, Tavas nâibi 
Ali Rıza Efendi ve Çerkeş nâibi 
Mustafa Şerif Efendi’nin ma-
iyyetinde şer‘iyye mahkemesi 
kâtibliklerinde bulunmuştur. 
Nahiye niyâbetlerinde de bu-
lunduktan sonra Kânunisâ-
ni 1282/Ocak 1867 tarihin-

de Halîlü’r-Rahman kazası 
niyâbetine tayin olmuştur. 
Daha sonra ise sıra ile Bâb-ı 
Cubûl, Haçîn, Mut, Sungurlu, 
Lâdik, Velçetrîn, Seydişehir, 
Koçhisar, Gediz,      Bozkır, Urla 
ve Bayramiç kazaları niyâbet-
lerinde bulunmuştur. Kânu-
nievvel 1322/Aralık 1906’da 
Sultaniye/Karapınar kazası 
niyâbetine tayin olunmuş-
tur. Teşrinisâni 1324/Kasım 
1908’de Sultaniye’den ayrıl-
mış ve 4 Şubat 1324/19 Şubat 
1909 tarihinde vefat etmiştir.

Araştırmacı Mehmet 
Önder, İbradılı Kadı Meh-
met’e ait R. 1324/1909 tarihli 

mezar taşının Seydişehir Çatlı 
Kemal Mezarlığı’nda olduğu-
nu belirtmektedir. Ancak gü-
nümüzde bu mezarlık ve me-
zar taşı, mevcut değildir.

Nâib Ömer Lütfi Efendi 
(1847-1910)

Ali Rıza Efendi’nin oğlu olup 
1263/1847 yılında İbradı’da 
doğmuştur. 1275/1859’da 
sıbyan mektebine başlamış, 
1279/1863’te İbradı’da bu-
lunan medreseye başlamış, 
1284/1868’de Seydişehir’de-
ki Şeyh Hacı Abdullah Efendi 
Medresesi’ne girmiş, bu med-
resede sekiz yıl fıkıh, ferâiz, 
tasavvurât ve tasdîkât dersle-
ri okumuştur.

Kânunisâni 1294/Ocak 
1879’da nahiye niyâbeti-
ne tayin edilmiş, Teşrinisâ-
ni 1310/Kasım 1894’te Feke 
kazası nâibi olmuştur. İki 
yıl hizmetten sonra ayrıl-
mış, Nisan 1314/1898’den 
Nisan 1316/1900’e kadar 
Şile, Eylül 1316/1900’den 
Ağustos 1318/1902’ye ka-
dar ikinci defa Feke, Şubat 
1318/1903’ten Kânunisâni 
1320/Ocak 1905’e kadar Ana-
mur, Şubat 1321/1906’dan 
Şubat 1323/1908’e kadar Has-
sa niyâbetinde bulunmuştur. 
Eylül 1324/1908’de Seydişe-
hir nâibliğine atanan Ömer 
Lütfi Efendi, Seydişehir nâibi 
iken geçirdiği kalp krizi sonu-
cu 6 Kânunisâni 1325/19 Ocak 
1910 tarihinde vefat etmiştir.
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Kadı Mehmet Cevdet 
Efendi (1865-1928)

İbradılı Hacı Ahmet Fah-
rettin Efendi’nin oğlu olup 
h.1281/1865 yılında İstan-
bul’da doğmuştur. Mekteb-i 
Kuzât’ta kadılık sınavına gir-
miş ve beşinci sınıf kadı ola-
rak göreve başlamıştır. Sey-
dişehir ve çevresinde Cevdet 
Kadı lakabıyla tanınan Meh-
met Cevdet Efendi, Seydişe-
hir’in köklü ailelerinden eski 
hanın sahiplerinin kızı Nazi-
ke Hanımla evlenmiş ve bu 
evlilikten Fehime (= eşi Raşit 
DURANOĞLU), Leman, Ekrem 
ve Enver adlarında dört çocu-
ğu dünyaya gelmiştir. Erkek 
çocukları, genç yaşlarda vefat 
etmişlerdir. 

Cevdet Kadı; Adana-Os-
maniye, Niğde-Bor, Ilgın ve 
Hatay-Dörtyol kadılıklarında 
bulunmuştur. 1916 yılında 
Hatay-Dörtyol kadılığı göre-
vinden emekli olup Seydişe-
hir’e yerleşmiş ve 1928 yılın-
da vefat etmiştir.

Kadı Mehmet Sadık Efendi 
(1866-1932)

Koca Mehmetzâde Meh-
met Efendi’nin oğlu olup 
h.1283/1866 yılında İbradı’da 

doğmuştur. Lakabı “Tahtacı 
Kadı” olup Nafi oğlu İrfan 
Tahir AKBAŞ (1888-1961)’ın 
dayısıdır. Mehmet Sadık Efen-
di, Sıbyan ve Rüştiye mektep-
lerini bitirdikten sonra İbradı 
ve Seydişehir medreselerinde 
Arapçadan Celal’e kadar oku-
muştur. 

Teşrinisani 1301/Ka-
sım 1885’te Koçhisar kazası 
şer’iye mahkemesi katipli-
ğine tayin edilmiştir. Daha 
sonra Soma kazası katipliği-
ne tayin edilmişse de Şubat 
1305/1890’da Mihalgazi na-
hiyesi naibi olmuştur. Kosova 
vilayetinin inhası Kanunisa-
ni 1309’da Osmaniye kazası 
naibi olmuştur. Kanunievvel 
1312/1896’da ise Adana’ya 
bağlı Osmaniye kazası naib-
liğine tayin edilmiştir. Daha 
sonra İslahiye, Erciş, Pereme-
di, Gediz, ve Kanunisani 1324/
Ocak 1909’da Ürgüp niyabeti-
ne tayin olmuş, Kanunievvel 
1326/Aralık 1910’da buradan 
ayrılmıştır.

İlmi rütbesi Rebiu-
levvel 1311/Eylül 1893’te 
İbtidai Hariç Bursa müder-
risliği olmuş ve Cemaziye-
levvel 1322/Temmuz 1904’te 
Sahn’a terfi olunmuştur. Mart 
1327/1911’de Terme naibi 
oldu ve Şubat 1328/1913’te 
mazul sayılmıştır. Bu tarih-
ten sonra Eskişehir-Seyitga-
zi kazası hâkimliğine, ardın-
dan Beyşehir hâkimliğine 
atanmış, Beyşehir’de bir ay 
görev yaptıktan sonra emekli 
olmuştur.

Seydişehir’e yerleşen Kadı 
Mehmet Sadık Efendi, hiç 
evlenmemiş ve 1932 yılında 
Seydişehir’de vefat etmiştir. 
Akyol Mezarlığı’nda Akbaş 
aile kabristanında medfundur.

Ormanalı Hocazade 
Abdullah Feyzi  Efendi 

(1880-1937)

Şeyh Hacı Abdullah Efendi 
(1807-1903)’nin müritlerinden 
İbradı-Ormanalı Hacı Ahmet 
Hoca (ö.1911)’nın oğlu olup 
1880 yılında doğmuştur. Ken-
di elyazısıyla şeceresini,  “Sey-
dişehirli Hocazâde Abdullah 
Feyzi b. Ahmet Seydişehrî b. 
Şeyh Abdurrahman Ormanavî 
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b. Abdullah el-Hâdimî” olarak 
kaydetmiştir. 

Abdullah Feyzi Efendi, İb-
radı-Ormana kasabasında tür-
besi bulunan Nakşibendi Şey-
hi Abdurrahman b. Abdullah 
el-Hâdimî (ö.h.1278/1880)’nin 
torunudur. Bu yüzden Seydi-
şehir ve çevresinde Hocazâde 
Abdullah Efendi, Türkiye’de 
ise Seydişehirli Abdullah Fey-
zi Efendi adlarıyla tanınmış-
tır. 

Hocazâde Abdullah Efendi, 
küçük yaşta Hacı Abdullah 
Efendi Medresesi’ne girmiş, 
Şeyh Hacı Abdullah Efen-
di’nin büyük oğlu müder-
ris Mehmet Hacegân Efen-
di (1836-1906)’den Arapça, 
Farsça, mantık, fıkıh, ferâiz, 
meâni, beyân ve ilm-i kelâm 
gibi dersleri okuyarak icazet 
almıştır. Hem aile ortamında 
hem de medresede tasavvufla 
iç içe olan Hocazâde Abdullah 
Efendi; Nakşibendi Tarikatı 
Hâlidî kolu şeyhi Hacı Abdul-
lah Efendi’ye intisap etmiş; 
ondan tefsir, tasavvurât ve 
tasdikât dersleri tahsil etmiş-
tir. Medrese tahsili sırasında 
Hacı Abdullah Efendi’nin dinî 
ve tasavvufî sohbetlerine ka-
tılarak zâhirî ve bâtinî ilim-
lerde kendisini çok iyi yetiş-
tirmiştir. 

Hocası Mehmet Hacegân 
Efendi’nin 1906 yılında vefa-

tından sonra İstanbul’a git-
miş, orada yüksek tahsilini 
tamamlayarak icazet almış-
tır. Sonra Seydişehir’e dö-
nerek Hacı Abdullah Efendi 
Medresesi’nde bir süre ders 
okutmuş, ardından uzun süre 
Seyyid Harun Camii’nde ver-
diği dinî ve tasavvufî içerikli 
vaazlarla Seydişehir halkını 
bilgilendirmiştir. 

Hocazâde Abdullah Feyzi 
Efendi; Seydişehir’de kabuğu-
na sığamamış, İslam’ı ve ta-
savvufu anlatmak için il il do-
laşmış, gittiği her yerde ilmine 
saygı gösterilmiş, kendisine 
vaaz ve sohbet yapması için 
kürsüler gösterilmiştir. İstan-
bul, İzmir, Isparta ve çeşitli 
yerlerde vaaz ve konferanslar 
vermiş, 1917 yılında Konya 
Aziziye Camii’nde kürsüye çı-
karak sohbette bulunmuştur.

Her zaman dinî ve tasav-
vufî meseleleri, müspet ilim-
lerden örnekler vererek açık-
lamış, İslam’ı anlatmak için 
yer seçmediği, bir yeri kendine 
mekân tutmadığı ve bir yerde 
sürekli kalmadığı için kendisi-
ne “seyyar vaiz” denilmiştir. 

Medresede okuduğu ders-
leri çok iyi harmanlayan, fikir 
yürütme kabiliyetine sahip, 
ileri görüşlü ve zeki bir âlim 
olan Hocazâde; dinî ilimlerin 
yanı sıra matematik, fizik, 
kimya ve fen gibi müspet ilim-

lerdeki derin bilgisiyle, bilim 
adamlarını kendine hayran 
bırakmış ve onların takdirini 
kazanmıştır. Bir meseleyi izah 
ederken, kuvvetli aklî delil-
ler getirerek muhatabını ikna 
etmesinden dolayı kendisine 
“filozof” lakabı takılmıştır. 

Hocazâde Abdullah Efendi, 
İstanbul’a gittiğinde mensu-
bu olduğu Nakşibendi Tarikatı 
Hâlidî kolunun dergâhlarında 
kalmış, bu tarikatın mensup-
larının yoğun olduğu camii ve 
dergâhlarda sohbetler yapa-
rak hitabeti ve seçtiği konu-
larla büyük dinleyici kitlele-
rini cezbetmiş ve İstanbul’da 
âlimler arasında Seydişehirli 
Abdullah Feyzi Efendi adıyla 
ünlenmiştir.

1920 yılında İstanbul’da 
bulunduğu sırada yaptığı bir 
dinî sohbete, o zaman medrese 
öğrencisi olan Mehmet Zâhit 
Kotku (1897-1980) Hocaefen-
di de katılmış, sohbetten bü-
yük haz alınca Abdullah Feyzi 
Efendi’nin ders ve sohbetleri-
ne devam etmiştir. Mehmet 
Zâhit Kotku, hem zâhirî hem 
de bâtinî ilimlerde bir derya 
olan Abdullah Feyzi Efendi’nin 
sohbetlerinden etkilenerek 16 
Temmuz 1920 tarihinde Cuma 
namazını Ayasofya Camii’nde 
kıldıktan sonra, Vilâyet kar-
şısındaki Fatma Sultan Camii 
yanında bulunan Gümüşha-
nevî Dergâhı’na gitmiş, orada 
Dağıstanlı Şeyh Ömer Ziyaüd-
din Efendi’ye intisap etmiştir. 

Mehmet Zâhit Hocaefendi, 
Şeyh Ömer Ziyaüddin Efen-
di’nin sohbet ve derslerinde 
bulunarak tasavvuf alanında 
ilerlemiş, sonraki dönemlerde 
İstanbul’da Nakşibendî Tari-
katı Hâlidî kolu şeyhi olmuş-
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tur. Mehmet Zâhit Kotku Ho-
caefendi’nin sohbetlerinden 
keyif alıp etkilendiği, onun 
kalbinin tasavvufa meylet-
mesine sebep olan ve Hocae-
fendi’nin biyografilerinde “Bil-
hassa Seydişehirli Abdullah 
Feyzi Efendi’nin sohbetlerine 
katıldı”, “Hocası Seydişehirli 
Abdullah Feyzi Efendi’yi çok 
severdi” gibi ifadelerle zikri 
geçen Seydişehirli Abdullah 
Feyzi Efendi; Seydişehir’de 
Hocazâde Abdullah Efendi 
olarak bilinen bu kişidir.

Konya’da yayınlanan 31 
Ekim 1920 tarihli Öğüt gaze-
tesinde çıkan bir habere göre, 
Hocazâde Abdullah Efendi; 
Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na 
mensup olup fırkanın diğer 
mensupları Hoca Rasih (Er-
kan), Hatip Şakir, Nuh Naci 
(Kaplan) ve mahkeme azası 
Hacı Abidin (Eğilmez) ile bir-
likte 1920 yılında Seydişe-
hir’de bir “Kuvve-i İslahiye 
Heyeti” kurmuşlardır. Hocazâ-
de Abdullah Efendi, isyana 
katıldığı gerekçesiyle 20 Ka-
nunulevvel 1337/20 Aralık 
1921 tarihinde on sene hapse 
çaptırılmış, 6 Nisan 1922 tari-
hinde ise berat etmiştir.

Abdullah Feyzi Efendi, bir 
süre İzmir’de kalmış, orada 
saatçilik mesleğini öğrenmiş 
ve geçimini bu meslekten sağ-
lamıştır. İzmir’de bulunduğu 
dönemde ilim meclislerinin 
aranan kişisi olmuş, birçok 
sohbete katılmış, hatta hal-
ka açık konferanslar vermiş-
tir. Sohbet ve konferanslarına 
dönemin değerli din ve bilim 
adamları da katılmıştır. 1927 
yılında İzmir’de “Yaşamak İs-
teyenlere Kanuni Hayatiyye-
den Bir Nebze” adlı bir konfe-

rans vermiş ve bu konferansın 
metni, 38 sayfalık bir risâle 
(kitapçık) olarak basılmış-
tır. Bu kitapçığın sonuna Dr. 
İsmail Hasan ile Kimyager 
Mehmet Abdüsselam Beyler, 
birer takdir yazısı yazmışlar-
dır. Osmanlıca olarak basılan 
bu kitapçık, merhum Abdur-
rahman Ayaz (1945-2009) 
tarafından 1984 yılında Yeni 
Seydişehir gazetesinde tefrika 
halinde yayınlanmıştır.

Abdullah Feyzi Efendi, 
1934 yılında tekrar İstanbul’a 
gittiğinde, o zamanlar hafta-
da bir yayınlanan Hafta Mec-
muası ve Cumhuriyet gazete-
si yazarı, gazeteci Mekki Sait 
Esen (1903-1970); kendisiyle 
bir röportaj yapmış ve bu rö-
portaj, Hafta Mecmuası’nda 
yayınlanmıştır. Mekki Sait 
Esen, yazısına “İstanbul’da 
İki Seyyar Feylesof” üst baş-
lığı atarken, alt başlıkta ise 
“Biri İngiltere’den, öteki Sey-
dişehir’den yola çıkmış; ikisi 
de diyar diyar dolaşacaklar. 
Abdullah Bey, İlm-i Hayat 
Mütehassısı’dır!” ifadelerini 
kullanmıştır. Sonra da filozof-
ların ileriye dönük düşünce 
ve niyetlerini dile getirmiş-

tir: “Geçen hafta İstanbul’a iki 
seyyar feylesof uğradı. Biri İn-
giltere’den, biri Seydişehir’den 
yola çıkmış… İngiliz’in adı 
mıstır İllion, yolculuğunu Ti-
bet’e kadar uzatmak niyetinde. 
Seydişehirli İstanbul’a kadar 
gelebilmiş. Ormana’daki çiftli-
ğini satabilirse Venüzoella’ya 
kadar gidecek!”. 

Gezmeyi seven, şehir şehir 
dolaşan Hocazâde Abdullah 
Efendi, Fransa’dan gelen kon-

feransa katılma daveti üzeri-
ne bir pasaport almış, fakat eşi 
Makbule Hanım izin vermedi-
ği için Fransa’ya gidememiş-
tir. İstanbul’dayken kendisiyle 
röportaj yapan gazeteci Mekki 
Sait Esen’e Ormana’daki çiftli-
ğini satabilirse Venezüella’ya 
kadar gitmek istediğini söy-
lemesi, onun Türkiye sınırla-
rını aşma isteğinin, fikirlerini 
dünyaya tanıtmak için can 
attığının bir göstergesidir. Ne 
yazık ki maddi imkânsızlar, 
onun yurt dışına çıkmasına, 
kendini dünyaya tanıtmasına 
mani olmuştur.

Hocazâde Abdullah Efendi, 
yeniliklere açık, ileri görüşlü, 
ufku geniş ve zeki bir kişi olup 
sosyal ve teknolojik konular-
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daki yenilikleri de yakından 
takip etmiştir. Zira o, Seydi-
şehir’e bisikleti ilk getiren ve 
kullanan kişidir. Seydişehirli-
ler, ilk kez radyoyu onda gör-
müş, ayrıca o, 1930’lu yıllarda 
kendi kurduğu kalorifer siste-
miyle evini ısıtmıştır. 

Hocazâde Abdullah Efendi, 
astronomi ilmiyle de uğraş-
mış, evinin ortasında çatıyı 
açtırmış, açık kısmı camla 
kaplatmış, oradan dürbünle 
gökyüzünü ve yıldızları ince-
lemiştir. Fen bilimlerine me-
raklı olup canlıları incelemek 
için bir mikroskop almış, bu 
aleti deneylerde kullanmış-
tır. Ayrıca o bir kimyager olup 
zatürree ilacını bulmuş, o za-
man Paparanın Osman Gül-
geç (1904-1976) ile Kozlulu 
Osman, onun yaptığı ilaçla 
iyileşmişlerdir. Ne yazık ki o, 
Türkiye’de genelinde aranan, 
sohbeti dinlenir bir hoca ola-
rak büyük saygı görür ve ken-
disine övgüler düzülürken, her 
nedense Seydişehir’de değeri, 
yeterince bilinememiş veya 
fikirlerini anlayan kişiler çık-
mamıştır.

Hocazâde Abdullah Fey-
zi Efendi, ilk evliliğini Meh-
met Hacegân Efendi (1836-
1906)’nin genç yaşta dul kalan 
eşi Emine Hanım’la yapmış, 
Emine Hanım’ı ve yetim kalan 
çocuklarını kendi evladı gibi 
koruyup kollanmıştır. Hocazâ-
de ikinci evliliğini günümüzde 
Mehmet Beyler sülalesi olarak 
bilinen Seydişehir eşrafından 
müstantik/sorgu hâkimi Meh-
met Bey (ö.1929)’in kızı Mak-
bule Hanım’la yapmış, bu 
evlilikten Zükaeddin (küçük 
yaşta vefat etmiştir), Züka, 
Hamide ve Hatice adlarında 
dört çocuğu dünyaya gelmiş-
tir. Makbule Hanım; ilk evlili-
ğini İçelli Mustafazâdelerden 
müftü İbrahim Efendi oğlu 
Mehmet Sait Ünal (1883-
1952)’la yapmış, bu evlilikten 
öğretmen Mustafa Faik Ünal 
(1908-1982) doğmuştur. 

Kardeşi Ahmet (1911-1986) 
ile birlikte “ÖZEKER” soyadı-
nı alan Hocazâde Abdullah 
Feyzi Efendi, 1937 yılında bir 
yaz günü pekmezli kar yemiş, 
Seydişehir’deki evinde aniden 
rahatsızlanınca Konya Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılmış, ora-
da 57 yaşında zatürree hasta-
lığından vefat etmiştir. Kabri, 
Konya Musalla Mezarlığı’nda-
dır.

Kadı Mustafa Şükrü 
Efendi (1883-1916’da Sağ) 

Hama sancağı nâibi 
İbradılı Mehmet Raşit Efen-
di’nin oğlu olup 1299/1883 
yılında İbradı’da doğmuştur. 
Haziran 1314/1898’de rüşti-
yeyi pekiyi derecede bitirip 
akabinde İstanbul’a giderek 
imtihanla girmiş olduğu Mek-
teb-i Kuzât’tan Şaban 1328/
Ağustos 1910’da mezun ol-

muştur. Kanunievvel 1326/
Aralık 1910’da Karaman kadı-
sı olmuştur. Teşrinisani 1328/
Kasım 1912’de ayrılmış, Eylül 
1329/1913’te Refahiye kazası 
kadısı olmuştur. 1332/1916’da 
harp dolayısıyla ayrılıp Seydi-
şehir’de ikamet etmeye başla-
mıştır.

AVUKAT AHMET RAŞİT  
DURANOĞLU (1886-1970)

İbradılı Sabitoğullarından 
Kolağası Mustafa Efendi ile 
Raziye Hanım’ın oğlu olup 
1302/1886 yılında Seydişe-
hir’de doğmuştur. Annesinin 
genç yaşta vefatı üzerine kü-
çük yaşta ağabeyleri Emin 
Sabitoğlu ve Sabit Rahman 
Sabitoğlu ile birlikte öksüz 
kalmıştır. Babaannesi Eme-
tullah Hanım (ö.1260/1844), 
Çopurkadı Mahmut Esat Efen-
di (ö.1260/1844)’nin kızı, Kadı 
Mehmet Emin Efendi’nin 
ise kızkardeşidir. Öğrenim 
yıllarının büyük bir kısmını 
babası Mustafa Efendi’nin 
dayıoğlu Osmanlı Mebusu 
Mahmut Esat Efendi (1855-
1917)’nin yanında geçirmiştir. 
Raşit Bey’in babaannesi Eme-
tullah Hanım, Mahmut Esat 
Efendi’nin halasıdır.
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Darülfünun Edebiyat bö-
lümünü bitiren Ahmet Raşit 
Bey, yirmi iki yaşında ede-
bi konularda gazete, dergi 
ve kitap yayınlamaya baş-
lamış, bu arada İstanbul 
Tıp Fakültesi’ne kaydolmuş, 
ancak dayısı Mahmut Esat 
Efendi’nin yönlendirmesiyle 
Tıp Fakültesi’ni bırakıp Hukuk 
Fakültesi’ne girmiştir. Bu fa-
kültenin dördüncü sınıfınday-
ken arkadaşlarıyla beraber gö-
nüllü olarak Balkan savaşına 
katılmış, ardından da Kafkas 
ve Filistin cepheleriyle Kurtu-
luş savaşında cepheden cep-
heye koşarak ulusu ve ülkesi 
için büyük yararlılıklar gös-
termiştir. İstiklal Harbi ma-
dalyası ve Alman Ehl-i Salib 
nişanı gibi ödüller alan Raşit 
Bey, Konya’daki iç isyanların 
bastırılmasında Kuva-yı Mil-
liye birlikleri içerinde subay 
olarak görev yapmıştır. Soya-
dı kanunun kabul edilmesiyle 
Sabitoğlu lakabını Türkçe kar-
şılığı olan “Duranoğlu” soya-
dını, baba bir anne ayrı olan 
küçük kardeşi Belediye Baş-
kanı Ali Kemal Bey ile birlik-
te kullanırlarken diğer iki öz 
kardeşi, “Sabitoğlu” lakabı ve 
soyadını kullanmışlardır. 

Raşit Bey ve ağabeylerin 
hayat hikâyeleri çok hüzün-
lüdür. Ağabeyi Emin Sabi-
toğlu, İzmir’de Alman bir ka-
dınla evli zengin bir hukukçu 
ve yazardır. Hilafet yanlısı 
olduğu ve yeni kurulacak hü-
kümet karşıtı yazılar yazdı-
ğı için hakkında idam kararı 
verilir. Kuva-yı Milliyeci olan 
Raşit Bey, ağabeyini idamdan 
kurtarmak için araya girer ve 
onun hatırına idamı durdu-
rulur. Raşit Bey, ağabeyi için 
hastaneden akli dengesi ye-

rinde olmadığına dair göster-
melik bir rapor almaya çalış-
mış, ancak Emin Sabitoğlu; 
aklının yerinde olduğunu, Hi-
lafet yanlısı ve Atatürk karşıtı 
olduğunu belirttiği için İzmir 
Valisi Halit Paşa tarafından 
1920 yılında idam edilmiştir. 
Diğer ağabeyi Rahman Sabi-
toğlu ise Azerbaycan’a gitmiş, 
orada klasik batı müziğin-
de ünlü bir müzisyen olarak 
1970 yılında vefat etmiştir.

Ahmet Raşit Bey, Seydi-
şehir’de Cevdet Kadı’nın kızı 
öğretmen Hatice Fehime Ha-
nım’la evlenmiş ve bu evlilik-
ten Ertuğrul (1920-1988, SSK 
Daire Şefi), Özdemir DURA-
NOĞLU (1924-2015, albay) ve 
Neriman SARYAL (doğ.1929, 
Öğrt. Gör.) adlarında üç çocuğu 
dünyaya gelmiştir. Daha sonra 
1929 yılında kırk üç yaşında 
son sınıf sınavlarına girerek 
Hukuk Fakültesi diploması al-
mıştır. Vefatına kadar Konya 
Barosu avukatı olarak Konya 
ve Seydişehir’de görev yapan 
şair, yazar ve hukukçu Ahmet 
Raşit DURANOĞLU, 1 Ara-
lık 1963 tarihinde Konya’da 
vefat etmiştir. Kabri, Konya 
Musalla Mezarlığı’ndadır. Ba-
sılı Eserleri: 1-) Kalbî Sedalar 
(Şiir ve Nesir Kitabı, Osman-
lıca), İkbal-i Millet Matbaası- 
Kostantiniyye 1327 (1911) 2-) 
Yanan Gül (Şiir Kitabı, Yeni 
Kitap Basımevi, Konya 1939) 
3-) 1908 yılında Eskişehirli 
H. Mustafa ile birlikte İstan-
bul’da Mecmua-i Nevâdır-i 
Edebiye (İkbal-i Millet Matba-
ası, İstanbul 1324/1908) adlı 
bir mecmua yayınlamıştır. 
Basılmamış Eserleri:1-) Kon-
ya’da Millî Teşkilât ve İhanet 
Hadiseleri 2-) Mesnevinin Ter-
cümesi.

Başmuallim Mustafa Lütfi 
Duran (1888-1955)

Mehmet Efendi’nin oğlu 
olup 1304/1888 yılında Akse-
ki-İbradı’da doğmuştur. İbradı 
Mektebi ve Rüştiyesi’nde oku-
duktan sonra Bursa İdadisi’ni 
bitirmiş, ardından İstanbul 
Dârulmuallimîn Mektebi’n-
den mezun olmuştur. Mustafa 
Lütfi, Dârulfünûn Hukuk Fa-
kültesi’nin birinci sınıfını oku-
muştur.  1327/1911 yılında 23 
yaşında Rüştiye Muallimliği 
diploması alıp aynı yıl göreve 
başlamıştır. 1339/1923 yılın-
da Seydişehir Merkez Erkek 
Mektebi’ne başmuallim ola-
rak atanan Mustafa Bey, 1920 
yılında Seydişehir eşrafın-
dan Banka kâtibi İbradılı A. 
Tevfik DURU (1869-1962)’nin 
kızı Nafiye Hanım (1899-
1998)’la evlenmiş, çiftin bir 
kızı olmuş, fakat genç yaşta 
vefat etmiştir. 

İyi bir matematik öğret-
meni olarak tanınan Mustafa 
Lütfi DURAN, emekli olduk-
tan sonra tedavi için gittiği 
Konya’da 11.6.1955 tarihinde 
vefat etmiştir. Konya Üçler 
Mezarlığı’nda medfundur.

Tahrirat Müdürü İrfan 
Tahir Akbaş (1888-1961)

İbradılı Akbaşoğullarından 
Nüfus memuru Nafi Efen-
di’nin oğlu olup 1888 yılında 
Seydişehir’in Sofuhane Ma-
hallesi’nde doğmuştur. Seydi-
şehir Kaymakamlığı’nda Tah-
rirat Katibi/Yazı İşleri Müdürü 
olarak çalışmıştır.  

İrfan Tahir Bey, Seydişehir 
eşrafından Vasfiye Hanım 
(1897-1970)’la evlenmiştir. 
Vasfiye Hanım’ın babası, Gö-
deneli Naib Ali Rıza Efen-
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di oğlu Kaymakam İbrahim 
Hakkı Bey (ö.1920), annesi ise 
Seydişehir eşrafından Hacı 
Şerif Ali Ağa’nın kızı Hesna 
Hanım’dır. Hesna Hanım, Ak 
Mehmet ve Mustafa Çavuş’un 
kız kardeşidir.

Tahir Bey-Vasfiye Hanım 
çiftinin, Mehmet Şekip (1919-
1992, başsavcı), Ali Nevzat 
(1922-2010, Belediye Başka-
nı) ve Ahmet Necip AKBAŞ 
(1923-2012, avukat) adların-
da üç oğlu dünyaya gelmiş-
tir. İrfan Tahir AKBAŞ, 1961 
yılında Seydişehir’de vefat 
etmiştir. Akyol Mezarlığı’nda 
medfundur.

Gökkadızâde Öğretmen 
Raşit Gökmen Gökteke    

(1901-1956) 
İbradılı Kadı Raşit Efendi 

ile Nefise Hanım’ın oğlu olup 
1901 yılında Seydişehir’de 
doğmuştur. İlkokulu Seydişe-
hir’de bitirdikten sonra 1924 
yılında Konya Erkek Muallim 
Mektebi’nden mezun olmuş-
tur. 

Raşit Gökmen Bey, Dava 
vekili Hacı Nabi Erdem (1880-
1955)’in kızı Melek Hanım’la 
evlenmiş, oğlu Yılmaz GÖKTE-
KE dünyaya gelmiştir. 

Raşit Bey,  Konya Gazi Paşa 
Mektebi muallimliği (1924-
1926), Bozkır Kız Mektebi 
başmuallimliği (1926-
1927) yapmıştır. 13 Şubat 
1927’de Ilgın Argıthanı köyü 
muallimliğinde bulunmuş, 1 
Eylül 1927’de ise Karaman 
Taşkak (Kızıllar) köyüne atan-
mıştır. 1927 yılında, önce Boz-
kır Kız Mektebi’ne, ardından 
Seydişehir Kız Mektebi’ne 
tayin edilmiştir. Raşit Gökmen 
GÖKTEKE, 27 Ağustos 1956 
tarihinde 55 yaşında Seydi-
şehir’de vefat etmiştir. Akyol 
Mezarlığı’nda medfundur.

Tuğgeneral Yusuf Ziya 
Apak  (1903-1981)

İbradılı Rüştü Çavuş ile Ayşe 
Hanım (1881-1955)’ın oğlu 

olup 1903 yılında İbradı’da 
doğmuştur. Kardeşleri; Zeh-
ra (eşi Seydali MEMEÇ), Feri-
de, Hayrettin SÜDOR (ö.1970) 
ve Mürüvvet’tir. İlk ve orta 
öğrenimini Seydişehir’de 
yapmış, 1923’te Konya Li-
sesi’nden mezun olmuştur. 
Aynı yıl Harp Okulu’na girmiş, 
1925’te Topçu Asteğmeni ola-
rak orduya katılmıştır. Topçu 
Okulu’nu bitirdikten sonra 
yurdun çeşitli bölgelerinde 
kıta hizmetlerini yapmıştır. 
1936’da Harp Akademisi’ni 
bitirerek kurmay subay ola-
rak Çorlu, Edirne, Siirt, Elazığ, 
Ankara ve Gelibolu’da birlik 
komutanlıkları, karargâh hiz-
metlerinde bulunmuştur.

Ziya Bey, Onullar 
sülalesinden Mehmet Ali 
Onul (ö.1942)’un kızı Huriye 
Hanım’la evlenmiş, bu evlilik-
ten tek çocukları Selçuk APAK 
(doğ.1946) dünyaya gelmiştir. 

Harp Okulu ve Topçu Oku-
lu’nda öğretmenlik de yapan 
Yusuf Ziya Bey, Tuğgeneral-
liğe terfi ettikten sonra Erzu-
rum’da 3. Ordu Topçu Komu-
tanlığı’na atanmıştır. Kara 
Kuvvetlerinde Daire başkan-
lığından sonra Tetkik Kuru-
lu üyesiyken 1960 yılında 
emekliye ayrılmıştır. 

Hacı General Yusuf Ziya 
APAK, 17 Temmuz 1981 ta-
rihinde vefat etmiştir. Seydi-
şehir’de Akyol Mezarlığı’nda 
medfundur. 

Belediye Başkanı Ali 
Kemal Duranoğlu (1911-

1970)
 1911 yılında Seydişehir’de 

doğmuştur. Babası, İbradılı 
Sabitoğullarından Kolağa-
sı Mustafa Efendi; annesi ise 
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Hacı Celiller sülalesinden 
Hacı Salih Efendi kızı Nuri-
ye SÖNMEZ’dir. Kız kardeşi, 
Durdu Hanım (= eşi Hüseyin 
ARIKAN), ağabeyi ise baba 
bir, anne ayrı kardeşi avukat 
Ahmet Raşit DURANOĞLU 
(1886-1963)’dur. 

İlkokulu Seydişehir’de 
bitirdikten sonra Konya 
Erkek Sanat Meslek Lisesi 
Makine Bölümü’nden mezun 
olmuştur. Kemal Duranoğlu; 
Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf 
öğrencisiyken annesinin is-
teği üzerine okulu bırakmak 
zorunda kalmış ve Sabitoğlu 
Çiftliği’yle ilgilenmiştir. Çift-
likteki tüm makinelerin ta-
miri ile yakından ilgilenen Ali 
Kemal Bey, sanata ve özellikle 
de müziğe meraklıydı, ayrıca 
çizimi çok iyiydi.

Ali Kemal Bey, 1946’da 
dayısı Sait Sönmez (1889-
1945)’den sonra Seydişehir 
Belediye Başkanlığı’na seçil-
miş ve bu görevi 1950 yılına 
kadar sürdürmüştür. Ayrıca 
yıllarca Seydişehir Belediye 
Meclisi üyeliği yapmıştır.

Ali Kemal Bey’in birinci eşi 
Zehra Hanım’dan Nihat ve Ne-

jat Duranoğlu, ikinci Eşi Rahime 
Hanım’dan Demir Duranoğlu 
(=eşi Seyit Ali Barlas kızı Serpil) 
ve üçüncü eşi Sabiha Hanım’dan 
Asuman Yetkin, Nuriye Nur (Öğ-
retim Görevlisi, eşi Yüksel EĞİN-
Lİ), Şahika (Öğretmen, eşi Meh-
met SULUÇAY), Hülya (Yazar, 
eşi Mehmet EROL), Ahmet (kü-
çük yaşta vefat) ve Sema (=eşi 
Ercüment TOPKARA) dünyaya 
gelmiştir. 

Ali Kemal DURANOĞLU, 
hastalığı sebebiyle götürüldü-
ğü Konya Devlet Hastanesi’n-
de 12 Ocak 1970 tarihinde ve-
fat etmiştir. Seydişehir Akyol 
Mezarlığı’nda medfundur.

Başsavcı Mehmet Şekip 
Akbaş (1919-1992)

17 Ocak 1919 tarihinde 
Seydişehir’in Sofuhane Ma-
hallesi’nde doğmuştur. Baba-
sı; İbradılı Akbaşoğulların-
dan Nafi oğlu İrfan Tahir Bey 
(1888-1961), annesi ise Göde-
neli Kaymakam İbrahim Hak-
kı Bey (ö.1920)’in kızı Vasfiye 
Hanım (1897-1970)’dır.

Nermin Hanım’la evlenen 
Mehmet Şekip Bey’in,  Kutlay 
(ö.1992) ve Olcay adlarında 
iki çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Şekip Bey, İstanbul Hukuk 
Fakültesi’nden sonra Cumhu-
riyet savcısı olarak Boyabad, 
Gerze ve Niğde’de görev yap-
mış, Kartal ve Üsküdar baş-
savcılığında bulunmuştur. 
Kartal başsavcısı iken 1971 
yılında emekli olmuştur. Meh-
met Şekip AKBAŞ, 22 Kasım 
1992 tarihinde İstanbul’da ve-
fat etmiştir.

Belediye Başkanı Ali 
Nevzat Akbaş (1922-2010)

1922 yılında Seydişehir’in 

Sofuhane Mahallesi’nde doğ-
muştur. Babası, İbradılı Ak-
başoğullarından Nafi oğlu 
İrfan Tahir Bey (1888-1961); 
annesi ise Gödeneli Kay-
makam İbrahim Hakkı Bey 
(ö.1920)’in kızı Vasfiye Ha-
nım (1897-1970)’dır. Baba 
İrfan Tahir Bey, ikinci oğlu 
olunca çok sevdiği dayısı 
İbradılı hâkim Mehmet 
Sadık Efendi (1868-1932)’ye 
“Yeğenin Nevzat, ellerinizden 
öper.” diye kısa bir mektup ya-
zar, Mehmet Sadık Efendi de 
“Ali’nin gözlerinden öperim.” 
şeklinde kısa bir cevap gön-
derir. Mesajı alan Tahir Bey, 
oğlunun ismini ‘Ali Nevzat’ 
koymuştur. 

İlkokulu Seydişehir’de, orta-
okulu Konya’da okumuş, Kara 
Harp Okulu’nu İstanbul’da ta-
mamlayarak 1942 yılında teğ-
men olarak mezun olmuştur. 
İlk görev yeri İskenderun’a 
atanan Akbaş, sırasıyla Erzu-
rum, İstanbul, Gelibolu, Anka-
ra askeri birliklerinde hizmet 
etmiştir. 1963 yılında kendi 
isteğiyle Kurmay Binbaşıyken 
emekliye ayrılıp Seydişehir’e 
yerleşmiştir. 1963-1977 yılla-
rı arasında üç dönem ilçenin 
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belediye başkanlığını yapan 
ve hiç evlenmemiştir. 

Ali Nevzat AKBAŞ, 6 Ha-
ziran 2010 tarihinde Seydi-
şehir’de vefat etmiştir. Ak-
yol Mezarlığı’nda Akbaş aile 
kabristanında medfundur. 
Ali Nevzat Bey’in ağabeyi; 
Mehmet Şekip (1919-1992, 
başsavcı), kardeşi ise Ahmet 
Necip AKBAŞ (1923-2012, 
avukat)’tır.

Avukat Ahmet Necip  
Akbaş (1923-2012)

İbradılı Akbaşoğulların-
dan Nafi oğlu İrfan Tahir 
Bey (1888-1961) ile Gödeneli 
Kaymakam İbrahim Hakkı 
Bey (ö.1920) kızı Vasfiye Ha-
nım (1897-1970)’ın oğlu olup 
1923 yılında Seydişehir’in 
Sofuhane Mahallesi’nde doğ-
muştur. Seydişehir Merkez 
İlkokulu’nu, Konya Karma Or-
taokulu’nu ve 1943’de Konya 
Lisesi’ni bitirmiştir.

1948’de İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuştur. 1944-1948 
yılları arasında İstanbul Kon-
yalılar Derneği ve Mili Türk 
Talebe Birliği Hukuk Derneği 
başkanlıkları yapmıştır. Kon-
ya’da avukatlık stajı yaptıktan 

sonra Seydişehir’de avukatlığa 
başlamıştır. Ahmet Necip Bey, 
öğretmen Süleyman Tekeli 
(1902-1970)’nin kızı Fatma 
Ülkü Hanım’la evlenmiş, 
bu evlilikten Vasfiye Nuray 
(doğ.1953, eşi Mehmet GÜ-
RAY), Tülay (doğ.1957, eşi Hi-
cabi KIZILTAN) ve Cem Tahir 
AKBAŞ (doğ.1962, eşi Filiz 
ŞAHİN boşanmıştır) dünyaya 
gelmiştir.

Necip Bey, 1955’te Seydişe-
hir’de kurulan Gençler Birliği 
Spor Klubü başkanlığı, Merkez 
İlkokulu, Mahmut Esat Or-
taokulu ve Seydişehir Lisesi 
Koruma Dernekleri başkanlık-
ları, ayrıca 1952-2002 yılları 
arası 50 yıl Türk Hava Kurumu 
Seydişehir Şube başkanlığı, 
Demokrat Parti ilçe başkanlığı 
görevlerinde bulunmuştur.

DP ilçe başkanlığı dönemin-
de sergilediği tavır ve kararlı-
lığıyla Seydişehirli DP tarafla-
rının 27 Mayıs 1960 darbesi 
sırasında zarar görmemesini 
sağlamıştır: “Darbe sırasında 
Belediye reisi Bakırcı Osman 
Özdemir’di. DP ilçe başkanı 
Av. Necip Akbaş, yönetiminde 
bulunan bazı isimler ise Hacı 
Hafız’ın Muhittin, Mehmet 
Sağlam ve Hasan Ulaşan. CHP 
ilçe başkanı yine bir avukat 
Vasfi Yalçın’dı. Düşmanlıklar 
yoktu. İlçede hoşgörü hâkimdi. 
Ülke genelindeki gerginliğe ve 
onca tahrike rağmen ilçemiz 
sakindi. En büyük sebebi ise; 
dönemin DP ilçe başkanı Av. 
Necip Akbaş’ın ortaya koydu-
ğu iradeydi. Av. Necip Akbaş, 
hükümetin muhalefetin ve ba-
sının eylemlerini soruşturma 
ve tutuklama yetkisine sahip 
olan Tahkikat komisyonlarını 
kurma kararına karşı çıkmış, 

dönemin milletvekillerine de 
bu konuda muhalefetini açık-
ça beyan etmişti. Seydişehir’in 
bucak ve kasabalarında Vatan 
cephesi oluşumuna izin ver-
memiş, içinde bulunduğu cep-
heyi Seydişehir bazında heye-
cana sürüklememişti. Darbe 
sabahı evinin balkonuna çık-
tığında, CHP ilçe başkanı Vasfi 
Yalçın ve şube reisinin sokağa 
çıkma yasağına rağmen sokak-
ta gezmelerine hayıflanmış ve 
o da sokağa çıkmıştı. Darbeye 
Seydişehir ayağında en büyük 
tepki de buydu belki…”

Ağabeyleri, Mehmet Şekip 
(1919-1992, başsavcı) ve Ali 
Nevzat AKBAŞ (1922-2010, 
Belediye Başkanı)’tır. 1992 yı-
lında emekliye ayrılan Ahmet 
Necip AKBAŞ, 22 Ocak 2012 
tarihinde Seydişehir’de vefat 
etmiştir. Akyol Mezarlığı’nda 
medfundur.

Yarbay Özdemir  
Duranoğlu (1924-2015)

Sabitzade avukat Ahmet 
Raşit Bey ile öğretmen Hatice 
Fehime Hanım’ın ikinci çocu-
ğu olup 15 Mart 1924 yılında 
Seydişehir’de doğmuştur. İl-
kokul 3. sınıfa kadar Seydişe-
hir Mahmut Esat İlkokulunda, 
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4. ve 5. sınıfları Konya İsmet 
Paşa İlkokulunda okumuştur. 
1941 yılında Konya Lisesi 2. 
sınıftayken Kuleli Askeri Lise-
sine geçiş yapmış ve 1945’te 
Ankara Harp Okulundan me-
zun olmuştur. 1952-1953 yıl-
larında Kore’de 3. Türk Tugayı 
3. Taburda keşif ve gözetleme 
subayı olarak görev yapmış, 
çıkan bir çatışmada sağ ko-
lundan yaralanmıştır.

Ordu tarafından 6 aylık bir 
kurs için ABD’ye gönderilen 
Duranoğlu, 1960 yılında Gazi 
Eğitim Enstitüsü İngilizce 
Bölümünden diploma almış, 
1961’de İngilizce öğretme-
ni olmuş ve 1966 yılına ka-
dar Silahlı Kuvvetler Yabancı 
Diller Okulunda öğretmenlik 
yapmıştır. Yarbay rütbesin-
deyken 1966 Mayıs ayında 
kendi isteğiyle emekli olup 
Amerika’ya gitmiş, 1967 Ocak 
ayında ülkeye dönmüştür. 
Duranoğlu, 1967-1993 yılları 
arasında ABD Hava Kuvvetleri 
Türkçe-İngilizce öğretmenliği 
görevinde bulunmuş, aynı za-
manda Ankara’da Türk Ame-
rikan Derneği ve Türk İngiliz 
Kültür Derneği’nde İngilizce 
öğretmenliği yapmıştır. 

Özdemir Bey’in ilk eşinden 
Mine, Nejat ve Metin, ikinci 
eşi Gönül Hanım’dan ise Yücel 
ve Çiğdem adlarında çocukları 
dünyaya gelmiştir. Dokuz 
yaşından beri resim yapan ve 
yağlı boya çalışan Duranoğlu, 
ressam Sami Yetik’in öğren-
cisidir. Eşi ressam Gönül Ha-
nım’la birlikte ortak sergiler 
açmıştır. Özdemir DURANOĞ-
LU, 14 Şubat 2015 tarihinde 
Ankara’da vefat etmiştir. An-
kara Karşıyaka Mezarlığı’nda 
medfundur.

Eserleri: 1-) A Complete Tur-
kish Course (Yabancılar için), 
Ankara 1974 2-) A Guide for 
Punctuation (İngilizce) 3-) 
Translation for Turkish Stu-
dents (İngilizce) 4-) A Daily 
Turkish Course.

Yazar Neriman Duranoğlu 
Saryal (1929-       )

1 Eylül 1929 yılında İbradı 
kökenli Sabitoğlu ailesinden 
ve Kuvay-ı Milliye kahraman-
larından şair, yazar, avukat 
Ahmet Raşit Duranoğlu ile 
Cevdet Kadı kızı öğretmen Ha-
tice Fehime Hanım’ın üçüncü 
çocuğu olarak Seydişehir’de 
doğmuştur. İlk ve Ortaokulu 
Konya’da, Liseyi İzmir Kız Li-
sesi’nde okumuş, Ankara Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünden 
mezun olmuştur. Millî Kü-
tüphanede bibliyograf (1953-
1960), TED Ankara Koleji’nde 
öğretmen (1968-1981), Teknik 
Eğitim Fakültesi ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nde öğre-
tim görevlisi (1983-1994) ola-
rak çalışmıştır.

Almanya-Münih’de Lu-
dwig-Maximilian Üniversitesi 
Türkoloji Bölümü’nde doktora 

öğrencisi olarak Prof.Dr. Hans 
Joachim Kissling’den ders al-
mış ve Die dichterische Entwi-
cklung Halide Edip Adıvar’s 
(1972) adlı çalışmasıyla lisan-
süstü eğitimini tamamlamış-
tır.

Şiir tutkusunu babasından 
alan yazarın ilk yazısı, lise son 
sınıf öğrencisiyken “Liseye 
Veda (1947)” başlığıyla Kadın 
Gazetesi’nde çıkmış, Ankara’da 
Üniversitede okurken ve daha 
sonra, Türk Kadını, Çağrı, Ece, 
Ilgaz, Ajanstürk, Karşıt gibi 
dergilerle, Yeni Konya, Ulus 
(Neriman Abla), Pazar Postası 
(Kitaplar-Kütüphaneler), Ha-
kimiyet (Sanat-Edebiyat) ve 
Kadın Gazetesi’nde; şiir, ma-
kale, biyografi, bibliyografya 
türlerinde yazılar yayınlamış-
tır.

Neriman Duranoğlu, Maki-
ne Yüksek Mühendisi ve ODTÜ 
eski Rektörü Prof. Dr. Nuri 
SARYAL ile evlenmiş, bu ev-
lilikten Nilgün SARYAL (Mak. 
Müh.)  ve Zümrüt Begüm Sar-
yal ÖGEL (Prof. Dr.) dünyaya 
gelmiştir. Eserleri şunlardır:

1) Türkiye’de Kadınlar 
Hakkında Yayınlamış 
Eserler Bibliyografyası, 
1959.

2) Nurullah Ataç 
Bibliyografyası (S. N. 
Özerdim’le )- 1962

3) Kasım (Şiirler), 1965.

4) Türk Kadınının Şiiri-
Antoloji (1970-2000).

5) Kırk Yılın Anısı (Şiirler), 
2002.

6) Çağdaşlığımın 
Gözyaşları (Şiirler), 2007.

* Selçuk Ün. Edebiyat Fak.
serafettinyildiz42@hotmail.com
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Kesikbeli Yolu
Serkan GEDİK

Tol Han
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İlk Çağda, İbradı ve çevre-
sinin Psidya sınırları içerisin-
de olduğu kabul edilmektedir. 
Bazı araştırmalarda, bura-
ların Pamfilya ve Psidya sı-
nırları arasında kaldığı iddia 
edilmekle birlikte genel kanı 
Psidya sınırlarında kaldığı yö-
nündedir.  İbradı isminin de 
Luvi dilinden veya onun ardılı 
olan Klikya dilinden, İbra(da) 
şeklinde geldiği bilinmekte-
dir.1 Pamfilya bölgesinde 2. 
binyılda konuşulan Luvi dili-
nin Hint-Avrupa kökenli, eski 
bir Anadolu dili olması dikkat 
çekicidir.2 

Yöredeki antik kentler olan 
Etenna, Kotenna ve Erymna, 
başlangıçta Psidya sınırları 
içerisinde değerlendirilmiştir.  
İ.S. 4. yüzyıldan sonra da Lyka-
nio bölgesinde yaşayan savaş-
çı ve yerli kavimler, Roma’nın 
egemenliğine girmiş ve vergi 
vermeye başlamışlardır. Daha 
sonra Psidya bölgesi iki ayrı 
eyalet haline getirilmiştir. İ.S. 

395 yılında Roma İmparator-
luğu’nun ikiye ayrılmasından 
sonra, Bizans çağını yaşayan 
Psidya’da pek çok kentin var-
lığını sürdürdüğü, kilise kayıt-
larından anlaşılmaktadır.3 

Strabon da bölgeyi, “Aspen-
dos’un üzerinde Pantelissos 
bulunur. Sonra bir başka ır-
mak ve keza çok sayıda ada-
lar gelir. Sonra Side’ye gelinir. 
Sonra Melas ırmağı ve bir de-
mir atma yerine ve Ptolemais 
kentine ulaşılır. Buradan son-
ra Pamfilya’nın sınırları baş-
lar” diye anlatmaktadır.4 Sel-
çuklu ve Osmanlı döneminde 
Teke bölgesi olarak anılan 
Antalya bölgesi de İlk Çağ’da 
Pamfilya olarak anılmaktay-
dı.5 

Psidya ve Pamfilya ile ku-
zeybatı ve kuzeydoğudaki bu 
yerleşim yerleri arasındaki et-
kileşim ve ulaşım eskiden beri 
canlıdır.6 Yukarıda bahsettiği-
miz Antik kentlerden Etenna, 
Kotenna ve Ermyna’dan geçen 

yollar, Göller Bölgesi ve Kon-
ya ile Orta Anadolu’ya geçit 
veren bir vadi olmaları konu-
muyla her çağda önemsenmiş 
ve yerleşim yeri kurmak için 
seçilmiştir.7 İki bölge arasın-
daki yerleşim yerleri çeşit-
li yollarla birbirleri arasında 
ulaşımı sağlamaktadırlar. An-
talya havzası da, İlk Çağdan 
beri gerek Psidya’daki yerle-
şimler ile, gerekse İç Anado-
lu ile bağlantıları olsun, doğu 
ulaşımını “Kesikbeli Yolu” ile 
sağlamaktaydı. Burası, Alan-
ya, Manavgat ve Antalya böl-
gesini İbradı’nın batısından 
Beyşehir bölgesine bağlayan 
bir dağ geçididir. Torosları, 
Demirkapı geçidi ile aşan bu 
yol güzergâhına kısaca “Ke-
sikbeli” denilmektedir.8 Haçlı 
Seferleri sırasında bu yol gü-
zergâhı üzerinde Kazıkbeli ve 
Kaşıkçıbeli mevkilerinde yerli 
halk ile Haçlılar arasında ça-
tışmaların da yaşandığı iddia 
edilmektedir.9

Başlar Köyü yakınlarındaki antik kalıntılarTepsili Han

1) Prof. Dr. Bilge Umar, Tarihsel Yer Adları, İstanbul, 
1992, s. 31.

2) Prof. Dr. Recai Tekelioğlu, “Pamfilya’nın Eski 
Halkları ve Dilleri”, Adalya Dergisi, Antalya, 2000, 
Sayı, ıv, s.1.

3) Prof. Dr. Havva İşkan-Prof. Dr. Nevzat Çevik, 
“Akseki Çevresi Arkeoloji ve Tarihi”, Moazik 
Dergisi, Antalya, 2004, s.51.

4) Strabon,  Antik Anadolu Coğrafyası, İstanbul, 
2005, s. 251-252.

5) Yard. Doç. Dr. Muhammet Güçlü, “Kesikbeli Yolu 
ve Son Yüzyıldaki Durumu”, Adalya Dergisi, 
Antalya, 2002, s. 237.

6) Karl Graf Von Lanckoronski, Pamphylia ve Pisidia 
Kentleri, I. Cilt, Antalya, 2004, s.7.

7) Havva-İşkan-Nevzat Çevik, A.g.m, s.51.
8) Muhammet Güçlü, A.g.m. s. 237.
9) Ramazan Topraklı, II. Haçlı Seferi Yalvaç Meydan 

Muhaberesi ve Kaşıkçıbeli Zaferi, Ankara, 2011, 
s.7.
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Kesikbeli Yolunun geçtiği 
güzergâh, Selçuklu Dönemin-
de devletin başkenti Konya ile 
Antalya bölgesini (Antalya ve 
Alanya İskelesi) birbirine bağ-
lamak için Selçuklu Sultanı I. 
Alaeddin Keykubat tarafından 
yer yer eski yol teknikleri kul-
lanarak açılmıştır.10 Türkiye 
Selçuklu Sultanları, Anadolu 
üzerinde yoğunlaşan ulusla-
rarası ticaret yollarının (bun-
lardan birisi de İpek Yoludur) 
ekonomik öneminin farkında 
olarak takip ettiği politika-
yı da buna göre düzenlemeye 
çalışmışlardır.11 Selçuklular 
Döneminde Antalya’nın ve 
Alanya’nın fethiyle beraber, 
Türkiye iktisadî yönden geliş-
me göstermiştir. Ticari alanda 
yaşanan bu canlılık Kesikbeli 
yolunda da kendisini göster-
miştir.12

Yol güzergâhı; Taşağıl’dan 
sonra Kargı Han (1237-1246), 
Beldibi Han, Atizi, Çaltılıkuyu 
ve Gelintaşı’nı, ardından da 
Demirkapı geçidini geçerek, 

Alikesiği ve Bahadın oluğun-
dan Tol Han’a ulaşır. Eynif, 
Üzümcü ve Sobuca’dan son-
ra Tepsili Han ve Dalkatıran 
Hanları’nı geçerek Gembos’a 
çıkar ve oradan Beyşehir’e 
ulaşır.

Selçuklular döneminde bu 
yol güzergâhı üzerinde, Antal-
ya-Kesikbeli, Beyşehir-Konya 
arasında, toplam 11 kervansa-
ray bulunmaktadır. Selçuklu 
Döneminde Kayseri yakınla-
rında kurulan Yabunlu Pazarı 
uluslararası bir pazardır. Bu 
pazara ulaşmak için Antalya 
ve Alanya’dan hareket eden 
kervanlar Kesikbeli Yolunu 
kullanıyorlardı. Bu da yolun 
Selçuklu ticareti açasından 
önemini göstermektedir.13 
Kesikbeli Yolu’nda (İpek Yolu) 
İbradı ilçe sınırları içerisinde 
kalan Tol Han da bu amaçla 
yapılan kervansaraylardan 
birisidir. Tol Han; 1220-1237 
yılları arasında I. Aleddin Key-
kubat zamanında klasik plana 
göre yapılmış bir handır.14 

Osmanlı Döneminde bu yo-
lun güvenliği Beydiğin aşire-
tine mensup Serdaroğlu ailesi 
tarafından sağlanmıştır. Aşi-
ret mensuplarının Kesikbeli 
Yolu güzergâhında bulunan 
Soğla bölgesini kullanacakla-
rına dair ellerinde, 19. Yüzyı-
lın başlarına ait bir tapu se-
nedi bulunmaktadır. Bölgede 
aşiretin adını taşıyan bir de 
köy vardır. Yolun ticari önemi 
yanında posta teşkilatı işle-
tilmesinde ve Yörüklerin göç 
yolu olarak kullanmalarında 
önemli bir işlevi olmuştur.15 
Osmanlı Döneminde de tica-
reti canlı tutmak amacıyla 
kervansaray ve han yapımına 
önem verilmiştir. Ya bir kül-
liyenin içerisinde ya da müs-
takil olarak hanlar yapılmış-
tır.15 İbradı ve çevresindeki 
Dalkatıran, Tepsili, Kocaoluk 
ve İbradı Han bu müstakil 
hanların örneklerindendir.

Osmanlı Döneminde Kesik-
beli Yolu için önemli bir ge-
lişme 1864 yılında çıkarılan, 

Dalgatıran Han
Muhtemelen Osmanlı döneminde yol 
yapımı sırasında yazı yazılan bir taş

10) Giray Ercenk, “Pamphylia Bölgesi ve Çevresi 
Eski Yol Sistemi”, Belleten 216, Ankara, 1992,s. 
362-363.

11) Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, 
İstanbul, 1993, s.283.

12) Muharrem Kesik, “Antalya’ya Yapılan İlk 
Akınlar, ve Selçuklu Hakimiyeti”, Son Bin Yılda 
Antalya Sempozyumu, (18-19 Aralık 2003), 

Antalya, 2006, s. 7.
13) Muhammet Güçlü, A.g.m, s.238.
14) Hakkı Acun, Anadolu Selçuklu Dönemi 

Kervansarayları, Ankara, 2007, s. 529.
15) Muhammet Güçlü, A.g.m, s.238-239.
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Dalgatıran Yolu’ndan bir görünüş
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25. ve 28. Maddeleri Vilayet 
Umum Meclisleri hakkında 
bilgiler veren İdare-i Umu-
miye Vilayet nizamnamesi-
dir. Yolların umur ve tesviyesi 
ve ahalinin suret-i istihdamı 
hakkında talimatname ile 
maabir (köprüler, geçitler, ke-
merler) nizamnamesi yayın-
lanmıştır. O dönemde vilayet 
merkezleriyle, İstanbul ve 
önemli iskeleleri demir yolla-
rını birbirine bağlayan yollara 
Sultani yollar (Devlet Yolları) 
denilmektedir. Kesikbeli Yolu 
da bu statüde bir yol idi. Bu-
nun üzerine Konya Valiliği 
1894 yılında bu yolu düzgün 
bir şekilde açmaya karar ver-
miştir.16 

Yol çalışmaları ile ilgili bir 
arşiv belgesi yolun açılması 
çalışmalarındaki zorlukları ve 
Antalya Mutasarrıfının yu-
karıda bahsedilen talimatna-
meyi uygulamaya çalıştığını 
göstermektedir. Belge aynen 
şöyledir; Ocak 1895’te Konya 
Vilayetine iletilen bir dilek-
çede Antalya Mutasarrıfı’nın 
kolera günlerinde halkı Ke-
sikbeli Yolunun inşasına sevk 
ettiği,  havaların soğukluğu 
(bürûdeti) nedeniyle inşaat 
esnasında insanların üşüdüğü 
ve bu durumun kolera hastalı-
ğının zuhuruna neden olduğu 
iddia edilmişti.17

Konya Valisi Sadrazam 
Avlonyalı Ferit Paşa da 1899 
yılında beraberindeki bir fen 
heyeti ile incelemelerde bu-

lunmak için önce Kesikbeli’n-
den sonra Akseki yolundan 
Antalya’ya gitmiştir. Kesik-
beli’nin kısalığını görerek ça-
lışmaların buradan devam et-
mesi gerektiğini söylemiştir. 
Aynı yıl yol yapım çalışmaları 
hem Serik hem de Beyşehir 
tarafından başlamıştır. Serik 
tarafından çalışmalar yavaş 
ilerlerken, yolun bir İtalyan 
müteahhide ihale edilen Kargı 
Han ve Beldibi Han arasında-
ki bölümü Murtbeli’ne kadar 
kemer, köprü ve menfezleriyle 
güzel bir şose şeklinde yapıl-
mıştır. Ancak Murtbeli-Aba 
Muarı Beldibi Han arasında 
bulunan bölüm, müteahhidin 
ölümü üzerine yarım kalmış-
tır. Konya tarafındaki çalış-
malar ise daha hızlı ilerlemek-
teydi.18 Ayrıca 1905 yılında 
yayınlanan salnamede İbradı 
Kesikbeli Yolu kullanılabile-
cek şekilde tamamlanmıştır 
ibaresi yer almıştır.19

Sultan II. Abdülhamit’in 
tahta çıkışının 25. Yılı (1902) 
nedeniyle Konya’da yapılan 
kutlamalar sırasında, Kesik-
beli Yolu Konya Vilayetinin 
parlak bir başarısı olarak nite-
lendirilmiştir. Yolun yapımın-
da İbradı’dan yetişen Kadı, 
müderris, şeyhülislamlar ile 
Konya Valisi Ferit Paşa’nın 
emekleri çoktur. Vali yapı-
lan işleri yerinde görmek için 
1905’de Kesikbeli Yolundan 
bir kez daha Antalya’ya gel-
miştir.20 İbradı’da büyük bir 

törenle karşılanan Vali, bütün 
kadıları sarık ve latadan iba-
ret temiz elbiselerle Akçeş-
me’de görünce bu karşılama 
sonrasında “kendimi bab-ı 
meşihat divanhanesinde san-
dım” demiştir.21

Yine Konya Vilayet Salna-
melerinde de Kesikbeli yolu 
hakkında bilgiler mevcuttur. 
H. 1322 (1904/1905) yılına ait 
salnameye göre; Antalya-Se-
rik-Taşağıl-Kesikbeli-Beyşe-
hir-Konya arasında 1899 yı-
lından beri 56 km. şose, 173 
km. toprak yol yapılmıştır. 
Yolun Beyşehir-Konya arasın-
da 119 taş köprü, 2 muhtelif 
köprü ve 16 menfez inşa edil-
miştir.22

II. Meşrutiyet’in ilanı sıra-
sında yolun yapımında yavaş-
lama görülmüştür.23 Yolun 
yavaşlamasındaki sorunlar-
dan birisi de İbradılıların ayrı 
kaza merkezi olma için ver-
dikleri mücadeledir. İbradı-
lılar bu amaç doğrultusunda 
yıllardır başkente ve vilayete 
heyetler göndererek çaba sarf 
etmektedirler.24 Eskiden beri 
İbradı ve Akseki arasında ka-
zalık merkezi olma yolunda 
mücadele vardır. Bundan do-
layı Akseki’de bu yola karşı 
tepki olmuştur. Nedeni de yol 
İbradı üzerinden geçtiği tak-
dirde, o yıllarda nüfus yönün-
den hemen hemen eşit olan 
iki yerleşim yerinden İbra-
dı’nın kaza merkezi olma şan-
sının artacağı düşüncesi idi.25 

17) Muhammet Güçlü”Müstaki Teke (Antalya) San-
cağı’nın kurulması ve İdari Düzenlemeye İlişkin 
Belge”, Adalya II, 1997, s. 289-291.

18) BOA. BEO. 555-41564, lef. 2. (18 Receb 1312/15 
Ocak 1895).

19) Muhammet Güçlü, “Kesikbeli Yolu ve Son Yüzyıl-
daki Durumu”, s. 239-240.

20) KVS.Def’a 29, Hicri 1322, s. 75.

21) Macit Selekler, Yarım Asrın Ardından, İstanbul, 
1960, s. 63-69.

22) Kemal Naci Şahankaya, Çeşitli Yönleriyle İbradı, 
İzmir, 1977, s. 17.

23) KVS.Def’a 29, Hicri 1322, s. 71-72.
24) Ali Sümbül, Akseki Kazası ve Köyleri-Evliya Çe-

lebi Gibi Geze Geze, 1989,İstanbul, 125-126.
25) BOA.YEO.0142-0190, Lef.1. (Fi 26 S Sene 1311).
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Macit Selekler’e göre; “Ak-
seki’den Manavgat’a yol yapıl-
masına ihtiyaç duyulmaması 
nedeniyle Akseki körleşecekti. 
Bu dönemde İbradı halkı zen-
gindi, H. 1305 yangınından 
sonra mükemmel konaklar 
inşa edilmişti. Bağlık, bahçe-
likti, manzarası daha cazipti. 
Halkı okumuş, emekli, önemli 
mevkiler işgal eden memur-
lardan oluşuyordu. Akseki’ye 
gelen memurlar İbradı’ya ge-
lince kaza merkezi burası ol-
malı, demekten kendini ala-
mıyordu. İbradı’nın 1914’de 
12 köyü itibariyle Akseki’nin 
en merkezi yeri olma gibi bir 
avantajı da vardı.26 Akseki 
halkı da Kesikbeli yolu ya-
pılması halinde İbradı’dan 
geçmek de istemiyorlardı.27 
Bu nedenlerle Kesikbeli yo-
luna karşılık Manavgat-Ak-
seki-Seydişehir-Konya yolu 
gündemde idi.28 

Bütün bu sosyo-ekonomik 
sıkıntılar karşısında yol açı-
sından önemli bir gelişme ol-
muştur. 1913 yılında Konya 
Vilayeti bütçesinden Kesikbeli 
Yolunun yapımı için önemli 

bir ödenek ayrılmış ve Teke 
sancağı emrine gönderilmiş-
tir. 23 Temmuz 1914 tarihin-
de imzalanan, 5 Ağustos 1914 
tarihli resmi gazetede yayın-
lanarak yürürlüğe giren ka-
rarname ile de Teke Sancağı 
Konya Vilayetinde ayrılarak, 
müstakil mutasarrıflık olmuş 
ve kendi bünyesinde umum 
meclisini oluşturmuştur.29 İb-
radı eski Belediye Başkanı Ke-
mal Naci Şahankaya yola kar-
şı olanlardan ve ödeneğin iade 
edilişinden şöyle bahsetmek-
tedir: “Bir tarafta Kesikbeli Yo-
lunun yapılması için çırpınan, 
didinen, bütçesinden mühim 
bir para gönderen Konya Vi-
layeti, diğer tarafta bu yola 
lüzum yoktur diye vazgeçen 
Teke Livası. Hadisede biraz da 
İbradı’yı sevmeyen Mutasarrıf 
Giritli Kemal Bey’in de rolü 
mühim. Akseki müftüsü Tahir 
Hoca da Kesikbeli Yolunun ya-
pımını istememektedir. Oğlu-
nu da bu fikr-i sabitle meclise 
göndermiştir. Rasih Kaplan’da 
Mutasarrıfın bu zaafından is-
tifade etmesini bilmiş, baba-
sının nasihatlarını harfiyen 

tutmuş ve yerine getirmiştir. 
Kesikbeli Yolu da bu şekilde 
yarım kalmıştır” diye kendi 
kitabında anlatmıştır.30

Keşfe görevlendirilen An-
talya Livası Bayındırlık Mü-
hendisi Suat Bey, “yolun 
iktisadi olmadığını ve ya-
pılmasından vazgeçilmesi” 
gerektiği yönünde bir rapor 
verince, Konya vilayetinin Ke-
sikbeli’ne gönderdiği ödenek 
te iade edildi.31 Bu gelişmeler 
sonucunda Konya Vilayetinin 
1899 yılından beri harcadığı 
para, sarf ettiği çaba ve emek 
boşa gitmiştir. Böylece İlk 
Çağdan beri Antalya bölge-
sinde yaşayan insanların yol 
sistemi ile ters düşülmüştür. 
Yöre halkı da etkin bir ula-
şımdan mahrum edilmiştir.32 
Rasih Kaplan, Cumhuriyet Dö-
neminde de uzun yıllar mil-
letvekilliği yapmıştır. Onun 
girişimiyle, Roma, Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı’dan mi-
ras olan Kesikbeli Yolu yerine, 
önceden hiçbir planı, olmayan 
Manavgat-Akseki-Seydişe-
hir-Konya güzergâhındaki yol 
açılmıştır.33

26) Muhammet Güçlü, A.g.m, s. 240.
27) Macit Selekler, A.g.e,s.65.
28) Kemal Naci Şahankaya, A.g.e, s.18.
29) Muhammet Güçlü,A.g.m, s. 240.

30) Takvim-i Vekayi, 5 Ağustos 133, No: 1911.
31) Kemal Naci Şahankaya, A.g.e, s. 18.
32) Kemal Özkaynak, Akseki Kazası, Ankara, 1954, s. 146.
33) Muhammet Güçlü A.g.m, s.240.
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Sahili çamlarla bağlar yaylaya
Efsane anlatır her gece aya,
İşlenmiş etektir ona Antalya
Kervanlar uğrağı kesikbeli yolu

Çözülür dökülür beyaz saçları
Başında taraktır çam ağaçları
Bir müşfik senedir o yamaçları
Yörük durağı Kesikbeli Yolu

Şahinler uçuşur tepelerinde
Yalvarsan bir hal var tepelerinde
Her zaman kar taşır zirvelerinde
Billur su kaynağı Kesikbeli Yolu

Nerde Polis Mehmet, nerde Pepe Mustafa
Hattat zade Necati, Pehlivanın Ali
Nerde Haşim Efendi, nerde Şakrak Edip
Belki çok içmekten kendinden geçmektedir.

Girdiğimiz kahvede oyun partisi vardı
Gözlerim hep Pepeyi, İmirziyi aradı
Nerde Memişoğlu, nerde Nuri Efendi
İkisinin de ivedilikte yoktu menendi

Nerde Hayrettin Bey nerde çifte Nuriler
İnsanlıkta dostlukta en başta gelenler
Kulağı az işidir fakat pek duygulu idi
Bin bir hüner taşıyan bizim Hatip İsmail

Ova hayat bulur esen yelinden
Hasretli taşınır gurbet elinden
Bin bir çiçek derersin en güzelinden
Gelinler duvağı Kesikbeli Yolu 36

34) Macit Selekler, A.g.e, s. 67.
35) Muhammet Güçlü, A.g.m, s. 242.
36) Kemal Naci Şahankaya, A.g.e. s. 58-59.

Not: Kesikbeli yolunda bulunan ve önemli 
geçitlerden biri olan Atizi ile ilgili Beydiğin 
köyünden Aşık Muhammet’in torunu Prof. 
Dr. Kani Işık’tan Yard. Doç. Dr. Muhammet 
Güçlü tarafından derlenen dörtlük:

Keykubat’ın at izini
Dağların bin bir gizini
Şahin kaya çam düzünü
Gördüm dostum Toroslarda.

KESİKBELİ

Cumhuriyet Dönemi’nde de 
Kesikbeli yolunun yapımına 
devam edilseydi, büyük bir 
bölümü tamamlanmış olduğu 
için, sadece 5 km. civarında 
olan Kesikbeli geçidi yapıla-
rak çok daha ekonomik bi-
çimde, hizmete girmiş olacak-
tı. Böylelikle Antalya-Konya 
arası 100 km. azalacaktı. XX. 
yüzyılının sonlarında bu antik 
yol güzergahını canlandırmak 
için harekete geçenlerin giri-
şimi, Kesikbeli Yolunun kara-
yolu ağına alınması ile sonuç-

lanmıştır. Böylece Kesikbeli 
Yolunun devlet yolu olduğu 
bir kez daha vurgulanmıştır. 
Yöre halkının beklentileri kısa 
sürede Konya’ya ulaşmak, 
tarihi yolun faaliyete geçile-
rek ülke ekonomisine katkı 
sağlamasıydı.34   Karayolları 
Genel Müdürlüğü 2013 yılın-
da bu yolun ihalesini yaparak 
yol yapım çalışmaları yeniden 
başlamıştır. Beyşehir – Gem-
bos arası yol yapılmıştır. Ta-
şağıl’dan Demirkapı’ya kadar 
olan bölüm tamamlanmıştır. 

Eynif’in girişinden Kargı Han 
yönüne doğru açılan tünelde 
2,530 metre kadar ilerlenmiş-
tir. Yetkililer, Kesikbeli Yo-
lunun 2016 yılının sonunda 
kullanıma açılmasını hedefle-
mektedir. 

Kesikbeli Yolu, İbradılılar 
tarafından eski dönemlerden 
beri o kadar benimsenmiştir 
ki bunu bazen şiirlerle dile ge-
tirmişlerdir. Emekli öğretmen 
Sadık Çiner’in yazmış olduğu 
şiir aşağıdadır:

Yol üzerinde bir çeşme

Cırcır Mevki karakol  kalıntıları



32

ibradı aralık 2015



33

ibradı aralık 2015

Fotoğraf: Hasan Uçar
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Türk halk edebiyatının 
ve halkbiliminin önde 
gelen adları arasında 

Pertev Naili Boratav’ın çok 
özel bir yeri vardır. Boratav, 
yalnızca bir halk edebiyatı 
araştırmacısı, halkbilimci de-
ğil, aynı zamanda bir aydın, 
aydınlanmacı, bir kültür ta-
rihçisi, bir insan sever, bir dü-
şün adamıydı. Halkbiliminin 
Türkiye’de bağımsız bir bilim 
olması için çok çaba verdi; 
yetinmedi kültür emperyaliz-
mine karşı da çetin savaşım 
verdi. Halk kültürünün ürün-
lerini derleyip daha güzel bir 
dünya için yorumladı ve yine 
halkına sundu. Bu uğurda bir 
yığın maddi ve manevi sıkın-
tılara göğüs gerdi.

Yaşamı
P. N. Boratav, bugün Bul-

garistan sınırları içinde kalan 
Darıdere’de (Zlatograd) 2 Eylül 
1907 yılında doğdu. İstanbul 
Erkek Lisesi’ni (1927) ve İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü’nü bitirdikten 
sonra (1930), kısa bir süre 
Fuat Köprülü’nün asistanlığı-
nı yapmıştır. Konya Lisesi ve 
Erkek Muallim Mektebi’nde 
çalışmıştır (1932-1936). Ana-
dolu’nun farklı yerlerinde halk 
edebiyatı ürünleri, masal, des-
tan, halk hikâyesi derlemele-
rine girişmiştir. Kısa bir süre 
Almanya’da öğrenim görmüş; 

yurda dönünce 1938’de AÜ 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte-
si’ne girmiştir. 1941’de Doçent 
olan Boratav, Niyazi Berkes ve 
Behice Boran’la Yurt ve Dün-
ya adında bir dergi çıkarmaya 
başlamış, burada halk kül-
türüyle ilgili denemeler ve 
incelemeler yazmış, 1946’da 
profesör olmuştur. 1940’lı yıl-
larda ülkede her anlamda bir 
cadı kazanı kaynamaya baş-
layınca, maalesef bu olumsuz 
durum onu da rahat bırakma-
mıştır. Başkanı olduğu Halk 
Edebiyatı Kürsüsü kaldırılmış, 
üniversiteyle ilişkisi kesilmiş-
tir. 1952’de Fransa’ya giderek 
Paris’teki Centre Nationale 
Recherche Scientifique’te (Bi-
limsel Araştırmalar Ulusal 
Merkezi) çalışmaya başlamış-
tır. 1974’te emekli olmuş ve 
burada çalışmalarını sürdür-
müştür. 16 Mart 1998’de Pa-
ris’te ölmüş ve oraya gömül-
müştür.

Ödülleri
• Sedat Simavi Vakfı Ödülü 

(Folklor ve Edebiyat 
kitabıyla 1983)

• Truva Folklor Araştırmaları 
Derneği Halkbilim Ödülü 
(1998)

Başlıca Yapıtları
• Köroğlu Destanı (1931-

2009)
• Folklor ve Edebiyat (ı:1939-

1982; 1945-1983)

• Bey Böyrek Hikâyesine Ait 
Metinler (1939)

• Halk Edebiyatı Dersleri 
(1942-2012)

• Pir Sultan Abdal 
(A.B.Gölpınarlı ile 
birlikte,1943)

• Halk Hikâyeleri ve Halk 
Hikâyeciliği (1946-2012)

• Typen Türkisher 
Volkmarchen (Türk 
Halk Masallarının 
Tipleri W.Eberhard ile 
birlikte,1953)

• İzahlı Halk Şiiri Antolojisi 
(1943-2000)

• Zaman Zaman İçinde (1958-
2009)

• Tekerleme/Le Tekerleme-
Contribution a l’etude 
typologique et stylistique 
du conte popu-laire turc 
(Tekerleme- Türk Halk 
Masalının Stilistik ve 
Tipolojik İncelenmesine 
Katkı, 1963-2000)

• Az Gittik Uz Gittik (1969-
2011)

• Türk Halkbilim 1 ve 2 
(1993-1995)

• 100 Soruda Türk Halk 
Edebiyatı (1963-2003)

• 100 Soruda Türk Folkloru 
(1973-1984)

• Nasreddin Hoca (1995-
2007)

• Üniversitede Cadı Kazanı 
(“Savunma” hazırlayan Mete 
Çetik, 1998)

Pertev Naili Boratav
Himmet CANSIZ *

Türk halkbiliminin öncü babası Toroslar’dan:
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Kişiliği
Pertev Naili Boratav, son 

derece çalışkan, üretken, titiz 
bir bilim insanıydı. 91 yıllık 
yaşamında 20’ye yakın kitap 
ve birçok bilimsel yazı yayın-
lamıştır. 1940’ların siyasal 
ortamında çok ciddi sıkıntılar 
çekmiş, ama o, ne düşünce-
sinden ne de bilimsel çalış-
malarından ödün vermiştir. 
Fakat bu süreçte ciddi geçim 
sıkıntılarını had safhada ya-
şamıştır. Her şeye karşın dur-
madan, yorulmadan Türk halk 
bilimine çok özgün yapıtlar 
kazandırmıştır. Ülkesini yurt 
dışında onuruyla ve başarıyla 
temsil etmiştir. Son çabaların-
dan biri de yıllarca emek verip 
kurduğu Halk Edebiyatı Arşi-
vini ülkesine kazandırmak ol-
muştur. Derin ve engin bilgisi, 
sevecenliği, hoşgörüsü, yar-
dımseverliği, doğru bildikle-
rinde ödünsüzlüğü, ona duyu-
lan saygı ve sevginin başlıca 
dayanağıydı. Türk halkbilimi 
çalışmaları, Pertev Hoca’nın 
çizgisini varsıllaştırarak sür-
dürmektedir.

Türk halk edebiyatı ve halk-
bilimi araştırmaları öncüsü P. 
N. Boratav, Anadolu’da derle-
diği, çok sayıda masal, çocuk 
oyunları, türkü, halk hikâyesi, 
fıkra, halk tiyatrosu, halk şa-
irlerinin şiirleri, yayınlanmış/
yayınlanmamış yazıları, ga-
zete kesiklerinden v.b. oluşan 
zengin bir belgeliği (arşivi) 
vardı. Aralık 1997’de Tarih 
Vakfı’na, noter kanalı aracılı-
ğıyla arşivini devretti. Bu bağ-
lamda belgeliğinin Türkiye’ye 
taşınmasını ve araştırmacı-
lara açılmasını istedi. Arşiv 
1998’de Türkiye’ye getirildi. 
Bu arada Türkiye’deki dostları, 
halkbilim araştırmacıları elle-

rindeki P. N. Boratav’la ilgili 
belge ve bilgileri Tarih Vak-
fı’na bağışladılar. Tarih Vakfı 
alan uzmanlarından oluşan 
bir Danışma Kurulu (İ. Gündağ 
Kayaoğlu, Muhsine Helimoğ-
lu Yavuz, Konur Ertop, Tülin 
Aren, Günay Kut, İlhan Gü-
lek, Arzu Öztürkmen, M. Sabri 
Koz, Oğuz İçimsoy, Metin Tu-
ran ve Tarih Vakfı temsilcileri) 
oluşturularak, malzemelerin 
değerlendirilmesi çalışmala-
rını başlattı. Danışma Kurulu 
bu arşivin Boratav’ın yöntem 
ve sistematiğine bağlı kalarak 
değerlendirilmesinde karar 
kıldı. Bir süre sonra Boratav’ın 
kitaplarının gözden geçirilmiş 
yeni baskıları yapıldı. Çalış-
malar bugün de sürmektedir.

Sevenlerin Dilinden
“Pertev Naili Boratav, 

1946’da Ankara Üniversitesi 
Dil Tarih Coğrafya Fakülte-
si’nde Halkbilim Kürsüsü’nü 
kuran adamdır. (…) Halkbi-
limcinin laboratuarı halktır. 
Pertev Naili Boratav ömür 
boyu halkından uzak yaşa-
maya mahkûm edildi. Yine 
de Türkiye’de halkbilimciliğin 
kurucusu, ustası, önderi oldu. 
Dünyada eşi olmayan bir tra-
gedyanın kahramanı gibi ya-

şadı; yıllar geçtikçe yüceldi. 

“Boratav’ın anlamı öylesi-
ne büyük ve çarpıcı ki insanın 
tüyleri ürperiyor; bedeni Fran-
sa’ya gömüldü; yüreği, benliği, 
kimliği, yapıtları Türkiye’nin 
en güzel ağacının kökünde ya-
tıyor. O ağaç dal dal sürgün ve-
recek, yaprak yaprak açacak…” 
İlhan Selçuk, Cumhuriyet 20 
Mart 1998.

“Pertev Hoca’nın dehşetli 
sağlam sinirleri ve eşi az bu-
lunur bir aydın dürüstlüğü 
var. O yumuşacık insan ki-
şiliğinin içinde saklanan bu 
dirence hep şaşmışımdır. Ben 
onunki kadar sağlam bir ira-
de ve eğilmez bir dürüstlük 
örneği görmedim. Hoca’nın 
evi taşlanır, kapısında ne idi-
ği belirsiz insanlar dolaşır, 
dövecekler mi Hoca’yı, evini 
mi basacaklar kimse bilmez. 
Akşam Hamamönü’ndeki o 
küçücük ve mütevazı evine 
uğrarım. Benim kaba tahtadan 
yaptığım kitap raflarının 
önünde Hoca oturmuş, sanki 
hiçbir şey olmamış gibi masal 
katalogları yapmakla uğraşır. 
(…) Nur içinde yat Hocam. 
Kolaylığın, palavranın, 
abartmanın dışında bir Türk 
Halkbilimi varsa bu bizlere 
senin en büyük armağanın. 
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Bu armağanı koruyacağız, 
geliştirmeye çalışacağız.” 
İlhan Başgöz, Cumhuriyet, 21 
Mart 1989.

“Pertev Naili Boratav öl-
dükten sonra kamuoyu onun 
hayat hikâyesinin ana çizgile-
rini basın aracılığıyla öğrendi. 
O, Alman faşizminin ve yerli 
gericiliğin azgın yıllarında, 
bilim dünyasında antifaşist, 
aydınlık, hümanist ve eleşti-
rel ışık yakan üç beş insandan 
biriydi. Bu yüzden üniversi-
teden uzaklaştırıldı. Güçlükle 
ülke dışına gitti ve elli yıl Türk 
halkbilimini Türkiye dışında 
geliştirmek zorunda kaldı.

Türkiye’de ilerici insanlar 
bu süreç içinde öyle badireler-
den geçti ki, Pertev Boratav’ın 
serüveni bunların yanında 
çok sıradan görülür. Yalnız 
arada önemli bir fark var: Bu 
olayların en yoğun biçimde 
seyrettiği 1940’lı yıllarda Per-
tev Naili Boratav ve arkadaş-
ları çok yalnızdır. Öğrencileri 
ve bir avuç aydın kişi dışında 
kendilerini kimse destekle-
medi. Bilim ve fikir insanları 
olarak onların kimlikleri top-
lum belleğinden hızla silindi. 
Sadece lekeli kişiler olarak 
hatırlandılar. Boratav soyadı 
1960’lı yılların sonuna kadar 
sakıncalı bir ad olarak kaldı. 
Taşıyanlar için sorunlar ya-
rattı. 12 Mart ve 12 Eylül re-
jimlerinde çok daha ağır baskı 
gören aydınlar hiçbir zaman 
Pertev Boratav ve arkadaşları 
kadar toplum dışına itilmedi-
ler.

Pertev Boratav bu orta-
mı, çalışmalarına köstek olan 

öğeleri dışında pek umursa-
madı. Bildiği gibi yaşamayı, 
çalışmayı sürdürdü. Hiç geri 
adım atmadı. Hayatını allak 
bullak eden dış etkenlerle ül-
kesinin insanlarını hep ayrı 
tuttu. Hem bir halkbilimci, 
hem bir aydın olarak, halkı ile 
barışık kaldı.” Korkut Boratav, 
Cumhuriyet, 25 Mart 1998.

Pertev Naili Boratav’ın 
öğrencisi olmaktan onur 
duydum hep. Elbette Boratav 
Hoca AÜ DTCF’de ders verir-
ken ben doğmamıştım. Ama 
biz daha doğmamışken, gel-
miş geçmiş tüm bilgelerin, dü-
şünürlerin, aydınlanmacıların 
öğrencisi değil miyiz zaten? 
Onları okuyarak, anlayarak, 
inceleyerek, değerlendirerek 
ışıklanmıyor muyuz? Ben de 
AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fa-
kültesi’nde sosyal-antropoloji 
ve etnoloji okudum. Halkbim 
ve etnoloji kardeş bilimlerdi 
haliyle. O dönem hocalarımız 
Pertev Hoca’nın kitaplarını 
salık verilerdi bize. Nevzat 

Gözaydın, rahmetli Gürbüz 
Erginer, Muhtar Kutlu. Eski-
ler “her ölüm erken ölümdür” 
demişler. Bir Sivas halk deyişi 
ölümü ne güzel yorumlamış: 
“Ölüm ölüm hezen ölüm/Ev-
den eve gezen ölüm/Her dü-
zeni bozan ölüm.” Pertev Hoca 
öleli elbet 17 yıl gibi bir süre 
oldu; ama o unutulmazların 
arasında çoktan yerini aldı. 
Koca Yunus ne demişti: “Ölür-
se ten ölür Canlar ölesi değil.”

Not: Pertev Naili Bora-
tav hoca köken olarak Toros-
lar’dan İbradılı bir bilim in-
sanı. Kadim İbradı şehri, her 
dönemde yetiştirdiği değerler-
le Türkiye’yi olduğu gibi dün-
yayı da aydınlatıyor. İbradı 
Belediyesi tarafından kurula-
cak olan kütüphaneye Pertev 
Naili Boratav ismi verilmiş. 
İlgililere ve yetkililere değer 
bildiklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum.1

1) Acaroğlu, Mehmet Türker, Prof. Dr. Pertev Naili Boratav Kaynakçası (1931-1998) (1998-2000).
 Armağan Kitap, Pertev Naili Boratav’a Armağan (Haz. Metin Turan), Kültür Bakanlığı, Ankara,1998.

* Antropolog

Pertev Naili Boratav, eşi Hayrünnisa Boratav ile birlikte...
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İbradı’da bir müze kurul-
masıyla ilgili olan görüş, 
düşünce ve beklentilerimi 

açıklamadan önce, bu konu-
nun daha iyi anlaşılabilmesi 
ve öneminin kavranabilmesi 
için müzeler, müze çeşitleri, 
Türkiye’de müzecilik vb. konu-
larda kısa bir bilgi sunmanın 
uygun olacağına inanıyorum. 

Bu ön bilgilerin edinilme-
sinden sonra,  İbradı için bir 
müzenin ne kadar elzem oldu-
ğu, zannımca biraz daha kolay 
anlaşılacaktır.

Müze
Eski eserlerin, sanat eser-

lerinin, tarihî hatıraların, et-
nolojik ve etnografik eşyanın, 
bir konudaki ilmî ve teknik 

keşiflerin, buluşların, kolek-
siyonların, kısaca, herhangi 
bir bakımdan mânâ ve değer 
ifade eden şeylerin, içerisinde 
korunup, gösterildiği (muha-
faza ve teşhir edildiği), doğ-
rudan bu maksat için yapıl-
mış veya bu maksada tahsis 
edilerek, iç düzeni buna göre 
tertiplenmiş, umuma açık bi-
nalara müze denir.      

Müzeler, aynı zamanda 
toplumların bilim ve sanat 
ürünleriyle, yerin altında ve 
üstünde bulunan zenginlikleri 
sergilemek amacıyla oluştu-
rulmuş kurumlardır. Yüzyıl-
lar boyunca gizli veya saklı 
kalmış eserlerin, gün ışığına 
çıkarılarak sergilenmesi, top-
lumu meydana getiren fert-

lerin, geçmişi daha iyi kavra-
malarına imkân sağlar. Ayrıca 
müzeler, toplumu aydınlat-
mak amacıyla insan soyunun 
gelişimi, doğa olaylarının olu-
şumu ve teknolojinin geçirdiği 
değişim gibi konularda araş-
tırmalar yapan bilimsel mer-
kezlerdir.

Müzenin Amacı
Müzeler, tarihin eski dö-

nemlerinde yaşamış toplum-
ları, bilim ve sanat açısından 
inceleyerek, hem günümüzü, 
hem de geleceğimizi aydın-
latmak amacını taşıyan ku-
rumlardır. Müzelerde bulunan 
nesnelerin mânâ ve önemi, 
müze içinde ve dışında yazılı 
ve sözlü olarak; ayrıca, rehber 
eşliğinde yapılan gezilerde 

İbradı’nın müze ihtiyacı
Haydar AKDEMİR

Haydar Akdemir'in babası Mustafa Akdemir, 
döğenle harman sürüyor (1970)
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açıklanır. Böylece ziyaretçile-
rin, müzede yer alan eserler 
hakkında ayrıntılı bilgi edin-
meleri sağlanır. Sergiledikleri 
geçmişe ait eserlerle, ülkenin 
millî değerlerinin oluşmasına 
önemli ölçüde katkıda bulu-
nan müzeler, aynı zamanda 
etkin katılımı ve kalıcı öğren-
meyi sağlayan kurumlardır. 

Türkiye’de Müzecilik
Müzedeki eserlerin saklan-

ması, korunması ve sunulma-
sı için gerekli teknik bilgilerle 
yapılan bilimsel çalışmalara 
müzecilik denir. 

Müzecilik çalışmalarında 
müzenin kurulması, müzede 
yer alan eserlerin, kimin tara-
fından, ne zaman yapıldığının 
belirlenmesi ve sınıflanması-
nın yanı sıra, bunların ısı, toz 
veya nem gibi dış etkenlerden 
korunması konularında faali-
yet gösterilir.

Ülkemizde müzecilik, 19. 
yüzyıl ortalarında başlamıştır. 
1846’da, Sultan Abdülmecit’in 
emriyle, bazı eski eserler ve 
eski silahlar, “Aya İrini Kilise-
si”nde toplanmıştır. Daha son-
ra, 1868 yılında, Ali Paşa’nın 
sadrazamlığı sırasında bu ki-
lise, içerisindeki eserlerle bir-
likte  “Müze-i Hümâyun” adıy-
la ilk müze olarak açılmıştır. 
Bu dönemde Maarif Nezâreti 
(Millî Eğitim Bakanlığı), Os-
manlı Devleti sınırları içeri-
sinde bulunan bütün tarihî 
eserlerin İstanbul’a gönderil-
mesi hususunda bir emir ya-
yınlamıştır.

1881 yılında, Osman Ham-
di Bey Müze Müdürü olunca, 
gerçek anlamda müzecilik ça-
lışmaları başlamıştır. Osman 
Hamdi Bey, 1883 yılında, eski 

eserlerin yurt dışına çıkışını 
önleyen “Eski Eserler Kanu-
nu”nu hazırlamıştır. Yine bu 
dönemde, Anadolu’daki kazı-
lar denetim altına alınmıştır. 

Müzecilik, özellikle Ata-
türk’ün ilgisiyle, Cumhuriyet 
döneminde büyük önem ka-
zanmıştır. Atatürk’ün emriyle 
bir taraftan yeni müzeler ku-
rulurken, bir taraftan da bazı 
tarihî anıt ve eserler, müze 
olarak kabul edilmiştir. Müze-
ciliğin bir bilim dalı olarak or-
taya çıkışı, yine bu dönemde 
gerçekleşmiştir. 

1945 yılında, dönemin 
Millî Eğitim Bakanı, Hasan Ali 
Yücel, bütün Anadolu’yu bir 
açık hava müzesi durumuna 
getiren önemli çalışmaların 
temelini atmıştır.

Ülkemizde, son yıllarda 
müzecilik alanında önemli ça-
lışmalar yapılmaktadır.

Müze Çeşitleri
Müzeler; bilim, sanat, folk-

lor ve antika eşyalar gibi çe-
şitli konularda toplanmış 
eserleri bir arada sunabileceği 
gibi, doğa tarihi, etnoğrafya 
ve halıcılık gibi tek bir konuya 
ait eserleri de sergileyebilir. 

Arkeoloji Müzeleri: Arke-
ologların yaptıkları kazılar 
sonucunda ortaya çıkarılan 
buluntuların sergilendiği mü-
zelerdir. (Antalya Arkeoloji 
Müzesi, Çanakkale Arkeoloji 
Müzesi, vb.)

Tarih Müzeleri: Bir ülkenin, 
bir toplumun ya da bir kişinin 
tarihî gelişimini sistemli bir 
biçimde inceleyen ve açıkla-
yan müzelerdir. Tarih müze-
leri, yazılı ve görüntülü bel-
geleri bir araya getirerek, hem 
ziyaretçilerin, hem de araştır-

macıların hizmetine sunmak-
ta olan müzelerdir. (Selçuk 
Efes Harabeleri Müzesi)

Güzel Sanatlar Müzeleri: 
Resim, müzik ve heykel gibi 
güzel sanat dallarında ortaya 
konulan eserlerin sergilendiği 
müzelerdir. (İstanbul Arkeolo-
ji Müzesi, vb.)

Açık Hava Müzeleri: Tiyat-
ro, arena, agora gibi kapalı bir 
mekânda sergilenmesi müm-
kün olmayan eserler, açık 
alanlarda sergilenir. Bu tür 
mekânlara, açık hava müzele-
ri denir. (TCDD Açık Hava Bu-
harlı Lokomotif Müzesi)

Bilim Müzeleri: Bilim ve 
teknolojinin tarih boyunca ge-
çirdiği değişim, bilim müzele-
rinde sergilenmektedir. (Ata-
türk Eğitim Müzesi) 

Askerî Müzeler: Çeşitli dö-
nemlere ait askerî malzeme 
ve silahların sergilendiği mü-
zelerdir. (Birinci TBMM Bina-
sı)

Özel Müzeler: Kişi ve kuru-
luşlar tarafından, çeşitli ko-
nularda bir araya getirilmiş 
eşyaların yer aldığı müzeler-
dir. (Vehbi Koç Vakfı, Sadberk 
Hanım Müzesi)

İbradı’ya Müze 
Kurulmasının Önemi

Bilindiği üzere, en küçüğün-
den, en büyüğüne kadar her 
yerleşim biriminin, her mekâ-
nın, kendine has bir geçmişi, 
düşünebildiğimiz bütün ko-
nularda, yine kendine has pek 
çok özellikleri ve kültür de-
ğerleri mevcuttur. Bu, geçmiş 
medeniyetlerden günümüze 
kadar gelen uzun bir tarihî 
birikimin zincir halkaları gibi 
birbirine eklenmek suretiyle 
bizlere ulaşan ve bununla bir-
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likte, bugün de yaşanmakta 
olan değerler bütünüdür. 

Bir beldenin kıymeti, ta-
rihî gelişim içerisinde sahip 
olduğu kültürlerin değerinin 
bilinerek, yaşatılarak, bunları 
biriktirip korumanın yanı sıra, 
tanıtımını da yaparak, gelecek 
asırlara ve gelecek nesillere 
doğru ve sağlıklı olarak ulaş-
tırılabilmesiyle anlaşılır. Bu-
nun için de kaynak, belge ve 
malzeme ile bizi tarihin derin-
liklerine götürecek, köklerimi-
zin nereye kadar uzandığını 
belgeleyecek her türlü kültür, 
sanat ve etnografik eserlere 
ihtiyaç vardır. Eğer bunlara 
sahip değilsek ve bir arada 
bulunduramıyorsak, o zaman 
İbradı demek, bugün görünen, 
bakıp, temâşâ edildiğinde göze 
çarpan manzaradan başka bir 
şey değildir! Başka bir ifade 
ile, tarihle olan bağlantımız 
da kopuk demektir. Bir yerle-
şim biriminin tarihi ne kadar 
eski ise ve bunları belgeleye-
rek, her türlü dokümanla gü-
nümüze taşıyabilmişse, değeri 
de o kadar büyüktür. Müzeler, 
tarihin aynası hükmündedir.

Şu husus da çok acı bir ger-
çektir ki, bugün bir araştırma-
cı gelse ve “ben İbradı ile ilgili 
araştırma yapacağım, bana 
ilçenizin tarihi, kültürü, folk-
loru, ilmî konuları ve sanatıy-
la ilgili olarak istifade edebi-
leceğim kaynaklarını gösterir 
misiniz?” dese, acaba ne cevap 
vereceğiz?  Yazılı, görüntülü, 
sesli veya arşivlik hangi mal-
zemeyi gösterebileceğiz? 

Araştırmalarım neticesin-
de, gerek Belediyede, gerek 
Kaymakamlıkta, gerekse mev-
cut kütüphanede İbradı ile il-
gili kaynakları, dokümanları 
ihtiva eden bir arşivin, bir bö-

lümün oluşturulmadığı anla-
şılmıştır. 

En azından, şu andan iti-
baren, İbradı ile ilgili olarak 
bugüne kadar yayınlanmış ne 
kadar kitap vb. doküman var-
sa, ne kadar orijinal belge, ya-
zılı ve sesli, görüntülü kaynak 
mevcutsa, müzenin dışında 
bir birim oluşturulmak sure-
tiyle, bunlar orada muhafaza 
edilip, istifadeye sunulmalıdır 
(İbradı ile ilgili bu doküman-
ların muhafaza edileceği yer, 
bir “İbradı Kaynak Eserler Kü-
tüphanesi” veya bir “Bellek 
Merkezi” olarak kurulabilir). 

İşte bu noktadan hareketle, 
pek parlak bir maziye sahip 
olan İbradı’da, bugüne kadar 
gerçekleştirilmesi oldukça 
gecikmiş olan acil bir hizmet 
vardır ki, o da, bir müzenin 
kurulmasıdır.

Hepimizce malumdur ki, 
ülkemizin pek çok yerlerinde 
olduğu gibi, ilçemizde de za-
manın, çağın ve teknolojinin 
getirdiği şartlar dolayısıyla, 
birçok eski meslek, zanaat, 
gelenek ve görenekler, kültür-
ler, bunlarla birlikte, kaybolan 

mesleklere ait malzeme, eşya, 
alet ve edevatın, bir mânâ ifa-
de eden her türlü dokümanın 
yanında, sosyal hayatımıza 
ait pek çok hatıra da yok olup 
gitmekte, kıymeti bilinmediği 
için,  tahmin edemeyeceğimiz 
şekilde acımasızca zayi ol-
maktadır. 

Yine de tarihten, ataları-
mızdan kalan yüksek sanat 
ve antika değerine ve hatıra 
özelliğine sahip nice benzer-
siz eşyanın da evlerimizin el 
değmeyen en ücra köşelerinde 
kaderine terk edilmiş bir vazi-
yette, hamiyetkâr elleri bekle-
diğinden şüphem yoktur. 

Geçmişteki yaşantımızı ve 
bu yaşantının izlerini, bel-
gelerini, her türlü dokümanı 
muhafaza etmek suretiyle, 
gelecek nesillerimize aktar-
mamız gerekmektedir. Yoksa, 
İbradı’nın, tarihî seyir içeri-
sinde geçirdiği evreler, kültür 
birikimi, sanat, gelenek ve gö-
renekleri, yaşantı tarzı, ilmî 
ve bilimsel eserler, folklor, 
unutulan ve unutulmaya yüz 
tutan meslekler ile bu mes-
leklere ait herşey, her envan-

Habibe Düzenli, Düzlem Mahallesi'nde merkep ile 
küfelerde üzüm taşıyor (1972)
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ter, tarihe gömülüp gidecektir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
konuyla alakalı olan şu iki 
sözünü burada hatırlatmakta 
fayda vardır: 

“Büyük devletler kuran ec-
dadımız, büyük ve şümullü 
medeniyetlere de sahip ol-
muştur. Bunu aramak, ince-
lemek, Türklüğe ve cihana 
bildirmek, bizler için bir bor-
çtur.”1  

“Türk çocuğu ecdadını tanı-
dıkça, daha büyük işler yap-
mak için kendinde kuvvet bu-
lacaktır.”2

Yukarıdaki veciz sözlerde de 
ifade edildiği gibi, ecdadımı-
zı tanıyabilmemiz ve onların 
sahip oldukları medeniyetleri 
geleceğe aktarabilmemiz için, 
aynı zamanda atalarımıza 
vefa borcumuzu ödeyebilme-
miz açısından, mutlaka bel-
geye, malzemeye ve kaynağa 
ihtiyaç vardır. 

Temeli olmayan bir bina 
düşünemediğimiz gibi, mazisi 
ve tarihiyle ilgili hiçbir değeri 
elinde bulunduramayan top-
lumların da köklü, sağlam ve 
geleneğe dayalı kültürlerinin 
olamayacağı malumdur.

Belki, bugün bile kara sa-
banı görmemiş, nalbantın at 
nallayışını hiç seyretmemiş, 
merhum Mazhar Amcanın 
ve Avni Erdoğan’ın çarşıdaki 
küçücük dükkanlarında ağaç 
çivilerle kunduralar imal ediş-
lerine tanıklık etmemiş, iki 
kişi tarafından (alttan ve üst-
ten) tutularak lataları biçme-
ye yarayan, çift taraflı tahta-
cı bıçkılarının ahenkli sesini 

duymamış, suyla dönen un 
değirmenlerini canlı olarak 
görmemiş, kalaycı veya de-
mirci körüğünü tanıyamamış 
nice genç hemşehrilerimizin 
olabileceğine inanıyorum.

Öyleyse, bundan elli veya 
yüz sene sonra doğacak bir İb-
radılı; çiftçi, kalaycı olan, ya-
hut da başka bir mesleği icra 
etmiş bulunan dedesi veya 
büyük dedesinin  hangi alet 
ve araçları kullanarak bu işi 
yaptığını nereden bilecektir? 
Bu misalleri çoğaltmak müm-
kündür. 

Gerçekten de çok geç ka-
lınmış olan bu konuya, daha 
da gecikmeden, bir an evvel 
el atma zamanının geldiği 
açıkça ortadadır. Öncelikle 
bu fikre inanılmasına, böyle 
önemli bir ihtiyacın kavranıp, 
kabullenilmesine, daha sonra 
yer seçiminin yapılmasına ve 
uzman kişilerce projelerinin 
hazırlanmasına ihtiyaç vardır.  

Yurt sathında, illerimizin 
yanı sıra, pek çok ilçede de çe-
şitli müzeler bulunmaktadır. 
Bizim ilçemizde niçin bulun-
masın?

İlimde, tahsilde, devletin 
üst kademelerine, yüksek me-
muriyetlere liyâkatlı insan 
yetiştirmede, Osmanlıdan bu 
yana örnek olmuş ve bir nevi 
öncülük yapmış olan İbradılı-
lar, müze konusunda âtıl kal-
mışlardır.  

Tarihe geçmiş bu kadar 
ilim adamının memleketi olan 
bizim ilçemizin de müzeye ka-
vuşması gereklidir ve bu en 
büyük arzumuzdur. 

Bilindiği üzere, İbradı’ya bir 
“Kültür Evi” binası yapılmış 
olup, şu andaki “İbradı Mu-
ammer Aksoy Kültür Evi”dir. 
İbradı gibi bir ilçeye ne kadar 
eser kazandırılsa haktır ve ge-
reklidir. Bu kültür evinin ya-
pılması iyi de olmuştur. Ama 
keşke bununla birlikte bir 
müze de inşa edilmiş olsaydı.

Tarihî Konaklar ve Evler
Başka bir husus daha var-

dır ki, o da İbradı’nın mazisiy-
le bugünü birbirine bağlayan 
köprüler olarak kabul ede-
bileceğimiz tarihî binalar ve 
konaklarımızın bakım ve ona-
rımlarının yapılması ve ko-
runmasıdır. Çünkü bu binalar, 
İbradı’ya, bir nevi açık hava 
müzesi görünümü kazandır-
maktadırlar. 

İbradı’daki bir çok konak 
ve evin, muhakkak iyi niyetle 
tarihî eser kapsamına  alın-
dığı, İbradılılarca bilinmekte-
dir. Ancak, bu kapsama alınan 
bina sahiplerinden büyük bir 
kısmının maddî durumları, 
söz konusu binaların, oriji-
nal şekillerine uygun olarak 
tamir, bakım ve onarımlarını 
yaptırmaya müsait değildir.

Hiç olmazsa, tarihî, mimarî 
ve estetik açıdan özellik arz 
eden, yüksek seviyede sanat 
değeri taşıyan ve ekseriyeti 
bir nevi can çekişen belli ko-
nakların, birer sanat harikası 
iken, geçmişte kaybolup giden 
bazı konaklarımız gibi heba 
olup gitmeden, ilgililerce ve 
elbirliği ile ele alınıp, kurtarıl-
ması yolunda gerekli girişim-
lerin yapılması çok önemlidir. 
(Şu anda, bazı eski binaların 

1) Prof. Dr. A. Âfet İNAN - “M. Kemal Atatürk’ten yazdıklarım: Sh:111”

2) Prof. Dr. A. Âfet İNAN - “M. Kemal Atatürk’ten yazdıklarım: Sh:111”
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onarımlarına başlanılmış ol-
ması ve girişimlerin sürmesi 
gayet sevindiricidir).  

Refi Cevat Ulunay, “Tak-
vimden Bir Yaprak” adlı kö-
şesinde, 1964 yılında İbradı 
ile ilgili olarak yazmış oldu-
ğu makalesinde, binalarımız 
açısından şöyle demektedir: 
“… Burası, Antalya’ya bağlı 
bir nahiye merkezidir. Fakat, 
sekenesi (sakinleri, burada 
ikamet edenleri) ve büyük 
binaları ile çoğu kaza merke-
zinden daha ehemmiyetlidir”. 
(Maalesef, bahsi geçen binala-
rın, konakların bir çoğu bugün 
yoktur).

İbradı’nın, İbradılıların 
önemini, buna istinaden, ilçe-
ye bir müzenin ne kadar ge-
rekli olduğunun kavranması 
açısından, Ulunay’dan birkaç 
cümle daha nakletmek faydalı 
olacaktır:

“… Nahiyenin, memleke-
tin idarî tarihine yetiştirdiği 
adamlar bakımından büyük 
şöhreti vardır. Burası, asırlar-
dan beri memleketin idare ci-
hazına müstadit (istidatlı, bir 
şeye hazırlanmış gibi kabili-
yetli) ve kıymetli zekâlar ver-
miştir. Bu bakımdan doğum 
ve neseb itibariyle buraya 
mensup olanlar, haklı olarak 
gururlanırlar.” 

Kasabanın, başlı başına bir 
mânâ ifade etmeyen bir ismi 
vardır. Fakat bu isim, bir üni-
versite hüviyeti taşır. Devlet 
mekanizmasında yüksek bir 
makama erişen bir zat için 
“İbradılıdır” dendi mi, onun o 
makamda bulunması bir hak 
olarak kabul edilir. … Devletin 
hiçbir idarî makamı yoktur ki, 
orada İbradı’lılar muvaffaki-
yetle hizmet etmiş olmasın… 

(Not: Bu makalenin tamamı, 
“Son Devir Osmanlı’da İbradı 
Ulemâsı” adlı eserimizin “Ek-
ler” bölümünde mevcuttur).

Müze Kurulacak Yerin 
Seçimi

Tekrar müze konusuna dö-
necek olursak; böyle bir müze 
binasının yapılmasına ka-
rar verilmesi durumunda, en 
önemli hususlardan birisi de 
yer seçimidir. Mekan ve bina 
olarak estetik özellik taşıması, 
çevresinin geniş ve müsait ol-
ması, açık alan sergi bölümü-
nün geniş ve uygun bulunma-
sı, dolayısıyla buraların çevre 
düzenlemesinin yapılması 
suretiyle güzelleştirilmesi ve 
dışarıdan gelecek kafilele-
rin araçlarını rahatlıkla park 
edebilecekleri otoparkların 
bulunması, güvenlik vb. özel-
liklerin göz önünde tutulması 
önemlidir.

Müze İçin Hangi Envante-
rin Toplanacağı, Nasıl ve Ne-
reden Temin Edileceği, Bu İşin 
Nasıl Yapılacağı

Kaymakamlığımız veya Be-
lediye Başkanlığımız, itimat 
sahibi olup, bu konuyu halkı-
mıza izah ederek, onlardaki, 
müzede sergilenmeye uygun 
her türlü alandaki eşyayı tes-
lim almaya yetkili kişilerden 
bir ekip kurmak suretiyle 
isimlerini İbradı Merkez, Köy 
ve Mahalle Muhtarlarına bil-
dirir. Bu kişiler de durumu 
kendi halklarına duyururlar. 
Ayrıca bu duyuru, Cuma hut-
belerinde topluma ulaştırı-
labilir. Broşürler bastırılmak 
suretiyle halka dağıtılabilir. 
Uygun yerlere ilanlar asıla-
bilir. İbradı merkez ve bağlı 
yerleşim birimlerindeki bütün 
ailelere ayrı ayrı birer mektup 

yazılmak suretiyle konu izah 
edilebilir. Söz konusu görev 
için seçilmiş bulunan kişilere, 
yetkili ve görevli oldukları-
na dair birer belge verilir. Bu 
ekip, teslim alınan her türlü 
eşya için bir form düzenler. 
Teslim alınan kişinin ismi, 
ikamet ettiği yerleşim birimi, 
eşyanın kime ait bulunduğu, 
biliniyorsa menşei, kaç yıllık 
olduğu, kimin tarafından ya-
pıldığı, teslim alınma tarihi, 
vb. bilgiler forma işlenir. 

Karışıklığı önlemek ama-
cıyla, teslim alınan her eser 
numaralandırılır. Bu eserle-
rin, zarar görmeden müzeye 
nakli için ekip eğitilir. Ayrıca, 
müzelik eşyası olan hemşeh-
rilerimiz, bu malzemeleri ken-
dileri bizzat getirmek suretiy-
le de müze yetkilisine teslim 
edebilirler.

Kıymetli malzeme veya 
eserler; hibe yolu ile, bu müm-
kün olmadığı takdirde de sa-
tın alma şeklinde müzeye ka-
zandırılabilir. 

Bunlar, daha sonra düşü-
nülecek ve yapılacak detaylı 
işler olmakla beraber, şu an 
için hatırlatma maksadıyla, 
çok kısa bir özet olarak temas 
etme ihtiyacı duyulmuştur. 

Böyle Bir Müzenin Kurul-
ması Durumunda Hangi En-
vanter Sergilenebilir?

Şahsen ben, aklıma gelive-
ren birkaç konuyla ilgili olarak 
düşündüğüm hususları, misal 
olsun diye burada kısaca ifade 
etmek istedim. Bunlar,  sadece 
bir fikir vermek amacını güden, 
yüzlerce konudan birkaç tane-
sidir. (Kitap, dergi, makale vb. 
her türlü basılı ve yazılı, sesli, 
görüntülü kaynakların dışın-
da). 
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Çiftçilikle ilgili eşyalar, 
malzemeler:
• Kara saban (Tam takım: 

Saban demiri, saban oku, 
boyunduruk, boyunduruğa 
ait zelve vb.),

• Övendire (Ucunda embel, 
arkasında hopuzasıyla 
birlikte),

• Pulluk (Takım olarak),
• Kazma,                                                                  
• Çükür,
• Döven (Altı çakmak 

taşlarıyla döşenmiş 
olarak), 

• Orak,
• Tırpan,
• Yaba,
• Harman Küreği,
• Dirgen,  
• Kalbur, 
• Holus,
• Kıl harar,
• Kıl çuval, vb.
• Silahlar    
• Geçmişe ait her türlü ateşli 

silah ve edevatı (Tabanca, 
tüfek çeşitleri), 

Kesici ve delici aletler
• Baltalar,
• Nacaklar,
• Tahralar,
• Kılıçlar,
• Palalar,
• Hançerler,
• Kamalar,
• Süngüler,
• Bıçaklar,
• Kasaturalar.

Demircilikle ilgili 
malzemeler:

• Örs,                                                               
• Çekiç ve çeşitleri,
• Körük,
• Maşalar vb., ile

Kalaycılıkla ilgili 
malzemeler,
• Bakır, gümüş, porselen vb. 

kaplar, süs eşyaları,

• Her çeşit oyma, kakma, 
süsleme eşyalar,

• Tarihî sanat değeri taşıyan 
kapı, pencere, tavan süsle-
meleri,  

• Sanat değeri taşıyan tahta 
sandıklar, beşikler,              

• Değişik konularda yapılan 
her türlü bilimsel çalışma-
lar,

• Her türlü dokumalar, örgü-
ler, el işleri, oyalar,

• Geçmişten kalan her türlü 
kadın ve erkek elbiseleri, 
her çeşit giysiler,

• Atalarımızdan kalan ve bu-
nunla birlikte değişik dö-
nemlerde çekilmiş, İbradı 
ve İbradılılara ait siyah-be-
yaz ve renkli fotoğraflar, 

• Ressamlarımızın yaptıkları 
tablolar vb.,

• Osmanlı döneminden kalan 
mektuplar, asker mektup-
ları vb. yazılar.  

Sonuç
Bu misallerin adedi ve ko-

nusu sonsuzdur. Hayatımızı 
ilgilendiren her konu bu lis-
teye dâhildir.  Benim amacım, 
sadece müzenin İbradı için ne 
kadar önemli olduğunu ifa-
de edebilmek ve böyle birkaç 
misalle, bu düşüncenin anla-
şılmasını kolaylaştırmak yö-
nündedir. 

Şimdi, bu önemin daha iyi 
anlaşılabilmesi için konuyu, 
bütün İbradılıların bilgisi da-
hilinde olan bir misalle bitir-
mek, sanırım uygun olacaktır.

Hemen burada açıkça ifade 
etmek isterim ki, benim ver-
miş olduğum bu misal, asla 
hiçbir kimseyi suçlamak, ten-
kit etmek amacını gütmemek-
tedir.

İbradı’da yaşayan, yahut da 

İbradı Prof. Dr.Ali Bozer Parkı-
na uğrayan herkesin gördüğü 
gibi, şu anda burada sergile-
nen bir emme basma yangın 
tulumbası vardır. Bu parça, 
gerçekten de bir sanat harika-
sıdır ve bugüne kadar çok iyi 
korunabilmiştir. Muhakkak 
muhafaza edilmesi gereken, 
geçmiş dönemlere ait nadide 
bir eserdir. İyi niyetle de bu-
raya konulmuş olabilir. An-
cak, sıcak, soğuk, nem, güneş 
ışınları, yağmur, kar, buz, toz, 
toprak vb. her türlü olumsuz 
dış etkiye ve doğa şartlarına 
maruz  kaldığı için maalesef, 
özellikle ahşap kısımları çürü-
müş, kırılmış ve harap olmuş, 
elden çıkmış durumdadır. 

Yine bu parka, yukarıdaki 
ile beraber sergilenmek üzere 
konulmuş olan diğer tulumba; 
belli bir zaman sonra tahrip 
olup gitmeye yüz tutmuş iken, 
o zamanki sayın Kaymakam 
Bey tarafından buradan alı-
narak, temizlettirilip, bakımı 
yaptırılmak suretiyle, Kay-
makamlık Binası içerisinde 
muhafaza  altına alınmış ve 
kurtarılmıştır. Kendilerine ne 
kadar teşekkür etsek azdır.    

Bu konuda, her İbradılıya 
görev düşmektedir. Bahset-
tiğimiz görev ve yardım,  her 
konuda olabilir. Müze için 
yer seçiminde ve arsa tahsi-
sinde, söz konusu görevi üst-
lenenlere maddî ve manevî 
destekle, halkımızı teşvîk et-
mek gerekir.  Ayrıca, belde 
ve köylerimizi de bu hususta 
bilgilendirmek suretiyle, ilgi 
ve desteklerini kazanmak la-
zımdır. 

Diyorum ki;  her güzel şey, 
her çaba İbradı, İbradı’nın be-
kası ve İbradılılar içindir.
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İlkin 2015 baharında gör-
müştüm İbradı ve çevresi-
ni. Nedense adı ilginç gel-

mişti bana.  Adını duyduğum 
halde haritadaki yerini bilme-
diğim, ancak arayarak bulabil-
diğim İbradı’ya ilk gidişimdi. 
Aylardan Nisan’dı. “Kardelen” 
şenlikleri yapılıyordu. Evren-
sel yazarımız Yaşar Kemal üs-
tüne konuşma yapmak üzere 
davet etmişlerdi beni de. 

Antalya’dan havaalanın-
dan yolculuk başlamıştı yu-
karılara doğru. Yollar, yol-
lar… İçime denk, sonsuzlukta 
kıvrılan yollar. Yol boyunca 
içimden türküler söylemiş, 
ıslıklar çalmıştım. Geleceğe 
dair güzel düşler kurmuştum 
dağlara bakarken. Yollar dağ-
ların arasından kıvrıla kıvrıla 
uzayıp gidiyordu.  Kafamdaki 
sorunun yanıtını bulmalıy-
dım. Orada gördüğüm herkese 

sormuştum İbradı adının ne-
reden geldiğini. Ancak yeterli 
yanıt alamamıştım.  Sadece 
emekli bir tarih öğretmenin-
den tatmin olacağıma yakın 
bir yanıt alıp sevinmiştim. 

Küçük bir otel vardı İbra-
dı’da ama konaklayacağınız 
evler çoktu. Bizleri Postacı ko-
nağına yerleştirmişlerdi. İki 
katlı şirin bir konaktı. Sahi-
bi, aynı zamanda kayasından 
okumuş insan çıkartan Akseki 
ve İbradı türkülerini derleyen 
ve okuyan Sami Demircioğlu 
idi.  

Bahar baharlığını bir baş-
ka yaşıyordu sanki İbradı’da. 
Yayladaki kardelenleri görmek 
için daha yukarılara çıkmış-
tık. Yaylada ardıç ağaçlarının 
altında hala kar vardı. Kar-

lar beyaz buseler atıyorlardı 
sanki ağaçların altında kalan 
gölgeler içinde. Beyaz bir ses-
sizlikle kararan gözlerim mut-
luydu. Kardelenler karların 
arasından kışa inat rengârenk 
oldukları halde başlarını uza-
tıp bizleri karşılamışlardı. Eği-
lip koklamıştım toprağından 
sökmeden mor renkli olanlar-
dan birini. 

Eriyen kar suları, ince yol-
lar yapmış akarken, kuşlar 
yükseklere doğru kanatlarını 
açarken, pırıl pırıl yanan bir 
heyecanla merak etmiştim 
burada yanan yaz günlerini. 

Soğuk bozkır çocuğu olan 
ben, uzak bir iklimin ılık ha-
vasını solurken bahar güneşi 
hafiften ısıtıyordu kıştan üşü-
müş bedenimi. İnsan doğayla 
her yerde her an kucaklaşır 
bilirim ama bazen sonsuzluk 

İbradı
Toroslarda huzur esintisi:

Halil İbrahim ÖZCAN *

ibradı aralık 2015
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duygusu yaşadığınız yeri bir 
başka seviyor oluyorsunuz 
böylesi anlarda.

İkinci gidişimde mevsim 
yaz, aylardan Ağustos’tu. Ar-
toros festivalinin ikincisinin 
konuğuydum. Ülkenin ve dün-
yanın değişik yerlerinden ge-
len ressamlar, şairlerle doluy-
du her yer.  Kalabalık gurubu, 
İbradı, Ormana ve Ürünlü’de 
bulunan çok iyi hazırlanmış 
konaklama evlerine yerleş-
tirmişlerdi. Böylece, konuklar 
birbirleriyle daha yakından 
tanışıyorlardı. Konukların 
ağırlandıkları yerler bölgede 
turizme hazırlanmış evlerdi. 

Öyle ki dışarıdan gelenler bu-
ralarda kalıyorlar ve evlerde 
ne pişerse onu yiyerek ve çev-
reyi dolaşarak o mis gibi ha-
vayı soluyorlardı.

Ormana girerken karşı ba-
yırdaki  mezarlık karşılıyordu 
sizleri. Hatıraları içmiş mezar 
taşlarındaki yazılar…

Olağanüstü doğanın orta-
sında “Düğmeli Evler” başka 
bir güzelliğin sırrını açıyordu. 
Evlerin arasında dolaşırken, 
yaşanmışlıkların izleri üstün-
de yürüdüğünüzü hissettiren 
sokaklar… Renk renk açan çi-
çek kokularıyla düğmeli evle-
rin bahçelerindeki çiçekler… 

Dağların doruklarındaki se-
fere çıkmış kuşlar… İçimden 
geçen şey yaşanılan günün 
huzurunu dolduruyor insanın 
içine. 

İbradı’ya yakın Maşat ise  
başka bir yaşanmışlığı sunu-
yordu tarihten. Gök mavisi  
günün içinden geçerek ulaş-
mıştık.  Daha sonra Ürünlü’ye, 
Altı Beşik mağarasının bulun-
duğu yere gittik.  Botlara binip 
dalmıştık mağaradan içeri. Gö-
revli arkadaş mağaranın özel-
liklerini anlatırken ben  içile-
cek kadar billur sudaki aleme 
dalmıştım.  Gündüz gönlüme 
hoşluklar sunuyordu su.
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Etkinlikler dolu dolu geçi-
yordu. Ressamlar kendilerini 
izleyen halkın içinde resimle-
rini yapıyorlar, şairler akşam 
halka şiirlerini okuyor, fotoğ-
rafçılar sunumlarını yapıyor-
lardı. Keyifli geçen saatlerde 
huzur vardı. Hele Başkan’ın 
Köy Enstitülü babasının şiir-
lerinden birini okuması, in-
sanda o günlerin heyecanlı 
aydınlık yüzlerine ne kadar 
ihtiyaç duyduğumuzu göste-
riyordu bulanık yaşarken şu 
günlerimizde.

Gece konakladığımız evin 
bahçesinde kurduğumuz sof-
rada dünyanın hallerini, fes-

tivalin coşkusunu konuşurken 
gün doğmayabilirdi sabaha. 
Saatin kaç olduğunun da hük-
mü yoktu. Arkadaşlarımın 
yüzlerine bakıyordum bir bir. 
Herkes mutluydu. İçlerinde 
dünyanın birçok ülkesine bir-
likte seyahatler yaptığım Suat 
Baba en mutlularımız arasın-
daydı. Dert değildi yıldızların 
salkım saçak üstümüzde ol-
ması, yeterdi de artardı ken-
dimizi mutlu hissetmek için. 
“Boş ver diyordu” sanki ağır-
laşan göz kapaklarımdaki ölü-
ler. Herkes biliyordu ki ölünce 
herkes sonsuza kadar uyuya-
caktı. 

Sanki diye yola çıkıldığında 
dönüşün hüznünü anlatmak 
zor olur hep. Son gece bütün 
konuklarla birlikte geçirilen 
gece için İbradı Belediye Baş-
kanı Serkan Küçükkuru’ya ne 
kadar teşekkür edilse azdır.  
Konuklar dağıldıktan sonra 
festivale emek veren herkesle 
bir bir ilgilenmişti.

Sonunda ayrılık vakti gelip 
çatmıştı. Ayrı düşmek değil 
de, dönüşün ağırlığını yaşa-
mak… belki hatıralar kapımız-
da kişneyen azatlanmış bir at 
yalnızlığında kalırdı geriye.

* Şair-Yazar, PEN Yazarlar 
Derneği 2. Başkanı
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İbradılılar bir karşılama esnasında...
Fotoğraf: İbradı Belediyesi Arşivi
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İBRADILI

Taşının, toprağının, havasının, suyunun,
Tarihinin derinliğinden gelen ruhunun,
Dürüstlüğü, metliği ile güzel huyunun,
Harman olduğu yiğit insandır İbradılı.

Kadın erkek ayrılmaz, herkes beraberdir,
Kara günde, ölümde, düğünde el eledir,
Hepsi birbirine abla, abi, bacı, kardeştir, 
Çağdaş anlayışa örnek insandır İbradılı.

İlgili, meraklı, hem okuyan, hem yazan,
Olur hâkim, doktor, vali, paşa, bakan,
Muhtarı emekli vali, azası doktor olan,
Aydın bir memleketin evladıdır İbradılı.

Okumaktır işi, fazla bir seçeneği yok,
Vatana, millete hizmetten güzeli yok,
Ülke yönetimine gelen örneği pek çok,
İlim irfan için yaratılmış İbradılı.

Hem elma, hem de alme demesini bilir,
Girdiği ortamlara hemen uymasını bilir, 
Onun farkı kendisine olan özgüvenidir,
Bilgeliğin imbiğinde süzülmüş İbradılı.

Karnı aç olsa bile gözü ve gönlü toktur,
Özverili, uyumlu, görgülü tutumludur,
Hile hurda bilmez, haramda gözü yoktur,
Şiddete yer vermeyen insandır İbradılı.

Cumhuriyete inanır, yurdunu sever,
Ulu önder Atatürk’ün izinden gider,
Vatanın ve milletinin üstüne titrer, 
Onlara göğsünü siper eder İbradılı.

İlker KOÇAK / Emekli Albay

Fotoğraf: Ferhat Demircan

İbradı ve çevresi,  büyük bir tarihî, kültürel ve doğal mirasın üzerine kurulmuştur. 
Bu miras keşfedilmeyi beklemektedir. İbradı Belediyesinin yayınlamış olduğu bu 

dergi, bu önemli keşif için güçlü bir araçtır. Her sayısında farklı değerleri konu eden 
derginin bu sayısında oldukça ilginç başlıklar ele alınmaktadır.


