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Yılkı atları, Tolhan

Tülin Şahin

ibradı aralık 2016

ibradı mart 2016

Sunuş
Av. Serkan KÜÇÜKKURU
İbradı Belediye Başkanı

İ

bradı; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri açısından ender
yerleşim yerlerindendir. Geçmişiyle, insanıyla ve doğasıyla
çok önemli bir merkezdir. Bugün İbradı’nın barındırdığı
farklı güzellikler, ilçemizi her göreni etkilemektedir. Bu
etkilenme de merak duygusunu artırmakta ve insanları
araştırmaya yönlendirmektedir.
Her geçtiğimiz gün, İbradı’yla ilgili farklı konuları
araştıranların sayısı artmaktadır. İbradılılar da kendi
doğasını, kültürünü ve tarihini merak etmekte ve araştırmak
istemektedir. Biz de bu noktada herkese katkı sağlayacağını
düşündüğümüz dergimizi, her sayısında farklı konuları
işleyerek sizlerle buluşturuyoruz.
Dergimizin bu sayısında; Öğr. Gör. Dr. İlker Çinbilgel
tarafından hazırlanan ve Expo 2016’nın da simgesi olan
“Şakayık (Ayı Gülü)” ve Torosların İncisi “Kardelen”, torunu
F. Gülsima Ağıldere Baykal’ın gözünden “Çanakkale Gazisi
İbradılı İbrahim Hayrettin Ağıldere”, Yard. Doç. Dr. Mesut
Sert tarafından hazırlanan “İbradı ve Ormana’dan Vergi
Hikayeleri”, Serkan Gedik’in yazdığı “XX. Yüzyılda İbradı’da
Yol Kesenler: Musa ve Talip”, Sami Demircioğlu’nun
hazırladığı “Doğu Antalya Alternatif Turizm Gelişim Planı”,
Himmet Cansız’ın yazdığı “Torosların Çığlığı” ve Haydar
Akdemir’in hazırladığı “Ünlü Bestekar Sedat Öztoprak’ın
Hayatı” isimli çalışmalar yer almaktadır.
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Ramazan Bozca
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Şakayık, Ayıgülü
Latince: Paeonia • İngilizce: Peony

Günümüzde
‘Şakayık’ın
farkedemediğimiz
değeri, EXPO 2016
ANTALYA’nın Sembol
Çiçeği olması
nedeniyle tekrar gün
yüzüne çıkmıştır.

Öğr. Gör.
Dr. İlker ÇİNBİLGEL *

cami mihrap ve bordürlerindeki çinilerde, porselenlerde,
vazolarda vs. rastlanmaktadır.
Geçmişte ülkemizde, doğal şakayıklar ihracat için toplanmaktaydı. Ancak, 2008 yılından günümüze şakayık türleri
“Doğadan Toplanmak Suretiyle İhraç Edilmesi Yasak Olan
Çiçek Soğanları” içerisinde yer
ahçelerde, parklarda ve
almaktadır.
diğer bir çok alanda yeOsmanlı döneminde kültiştirilen, gösterişli çiçek, yaprak veya diğer kısım- türel olarak önem verilen şaları olan bitkilere süs bitkisi kayık, Osmanlı edebiyatında
beyitlerde de yer almaktadır.
denilmektedir.
Örneğin,
Bir çalışmaya göre, 2012
…Şakayık hemdem olmuş
yılı verileri incelendiğinde,
bağçede ortanca dilberle
Dünya’da Süs Bitkilerinin üretim değerinin yaklaşık 66,5
Menekşe boynunu
milyar dolar olduğu ve en fazla
bükmüş yatur tenhâ
üretim değerine sahip ülkelegülzârda…
rin ABD, Çin, Hollanda, JaponBu beyitte bir gül bahçesi
ya, İtalya ve Almanya olduğu
tablosu içinde şakayık, ortangörülmektedir. Süs bitkileri ca ve menekşe çiçeklerine yer
ihracatı ise yaklaşık 22 milyar verilmiştir. Şakayık, koyu kırdolar değerindedir ve yakla- mızı renkte çiçekleri bulunan
şık 11 milyar dolarlık ihracatı
ile Hollanda lider ülkedir. Ülkemiz 2013 yılı rakamlarına
göre süs bitkileri ihracatında
yaklaşık 72 milyon dolar ile
25. sırada yer almaktadır.

B

Günümüzde ‘Şakayık’ın farkedemediğimiz değeri, EXPO
2016 ANTALYA’nın Sembol
Çiçeği olması nedeniyle tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Geçmişten günümüze kadar şakayık motiflerine kumaşlarda,

İbradı'da şakayık...
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Kazıma şakayık desenli
seladon vazo (Tizgöl, 2009)
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bir bitkidir. Beyitte şakayık,
bahçede ortanca çiçeğiyle arkadaş olmuş bir kimse olarak
teşhis edilmiştir.
Yapılan bir çalışmada, Türk
süsleme sanatlarının sevilen
motif çiçeğinin “şakayık” olduğu belirtilmiştir. “Şakayık”
kelimesinin “fazla açılmış” anlamı taşıdığı ve çok yapraklı,
hacimce büyük bir çiçek olan
şakayığın, bitki özellikleriyle
çok açılmış ve göbeği dışa fırlayan bir gül özelliği gösterdiği belirtilmiştir.
Şakayık, süs bahçelerinde
kullanılan bir çiçektir. Bir kaç
türünün tohumları bu amaçla kullanılır. Şakayık türleri,
çiçeklerinin güzelliği ve tıbbi
özelliklerinden dolayı “Otlar
Kraliçesi” olarak da bilinir.
Yine antik çağda Çin’de “Çiçeklerin Kralı” olarak kabul edilirdi. Şakayığın diğer
isimleri Ayıgülü, Kır lalesi,
Bocur, Tombak, Gülora’dır. Çok
uzun yıllar boyunca bahçelerde değerli bir çiçek olmasına
rağmen, günümüzde özellikle
Avrupa ve Kuzey Amerika’daki
bahçelerde, bitkinin popülerliği ve orjinal doğal türlerine
olan ilgi çok artmıştır.
Tıbbi özelliklerinden bahsetmek gerekirse, Şakayık
türlerinin özellikle kökleri, geleneksel Çin tıbbında ilaçların
en önemli hammadde kaynakları arasındadır. Şakayıklar,
yatıştırıcı, analjezik, iltihap
giderici, kalp-damar hastalık-
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ları için, kadınlarda genital
hastalıklar, egzema için ilaç
olarak kullanılmaktadır. P.
mascula ve P. peregrina türleri, Anadolu’da halk tarafından
ülsere, öksürüğe ve epilepsiye
karşı kullanılmaktadır. Tıbbi
kullanımları
kaydedilmesine rağmen, Çin, Türk ve Yunan şakayıklarının köklerinin
uçucu bileşenlerinin kimyasal
analizleri ile ilgili çok az kayıt
vardır. Yine bazı araştırmalara
göre şakayık kökünün özellikle nezle gibi üst solunum yolu
virüslerine karşı etkinliğinin
olduğu saptanmıştır. Asya’daki bir şakayık türü olan Himalaya Şakayığının kökleri
ve rizomları, sırt ağrısı, ödem
tedavisinde, ayrıca tonik, kusturucu, müshil, kan temizleyici, karın ve bağırsak ağrısı
tedavisinde, tohumları ise
müshil olarak geleneksel yöntemlerde kullanılmaktadır. Ek
olarak, kökleri baş ağrısı, baş
dönmesi, kusmaya karşı ve
gebeliğe destek için kullanılmaktadır. Astım tedavisinde
de geleneksel olarak ülkemizde kullanılmaktadır.

Kökleri baş ağrısı,
baş dönmesi,
kusmaya karşı,
gebeliğe destek için
ve astım tedavisinde
kullanılmaktadır.

Ülkemizde ise 8 farklı şakayık
bulunmaktadır. Bunlardan bir
tanesi endemiktir. Antalya’da
iki farklı şakayık türü yayılış göstermektedir. Bunlar P.
mascula (L.) Mill. subsp. mascula ve P. kesrouanensis Thiéb.’dir. EXPO2016’nın “Sembol
Çiçeği” olarak belirtilen tür,
P. turcica Davis & Cullen’dir.
Batı Antalya’da yayılışı bulunmaktadır ve P. mascula’ya
göre daha küçük ve kırmızı
çiçeklere sahiptir. Ancak bu
türün son çalışmalar ışığında
ayrı bir tür olmayıp aslında P.
kesrouanensis Thiéb. olduğu
bulunmuştur.
Böylece Antalya’da geniş yayılışlı iki tür,
şakayıkları temsil etmektedir.
İbradı’da da bulunan ve gösterişli büyük ve kırmızı çiçekŞakayık (Ayıgülü), Şakayık- lere sahip Şakayık olan Paegiller (Ayıgülügiller) ailesin- onia mascula (L.) Mill. subsp.
dedir. Kışın genellikle odunsu mascula, Nisan-Haziran ayları
gövdesi yere yatık şekilde olan arasında çiçeklidir. Meşelikler
herdem yeşil, dik, yumrulu ve çalılıklar ile kayalık yerlerdepo gövdeye ve etli köklere de 1000 ile 2200 metreler arasahip çok yıllık otlardan olan sında bulunmaktadır. Bu şaşakayığın yaprakları parçalı- kayık türü, ilk kez İsviçre’de
Avrupa,
dır. Çiçekleri 7-14 cm çapında, tanımlanmıştır.
çiçek rengi beyaz veya kırmızı Kafkaslar, Kıbrıs, Kuzey
olan çeşitleri bulunmaktadır. Irak ve Kuzey İran’da da
Folikül şeklinde meyveye sa- bulunmaktadır. Ülkemizde
hip ve bu folikül içerisinde to- Güney ve Güneydoğu Anadolu’da yayılış göstermekhumlar iki sırada yer alır.
tedir.
Dünya’da başlıca Avrupa ve
Şakayık, saksılarda iyi bir
Asya’nın ılıman bölgelerinde
yayılış gösteren yaklaşık 35 gelişim göstermez. Kesinlikle
şakayık türü bulunmaktadır. bahçe bitkisidir. Nemli, hu8
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muslu ve drenajı iyi yapılmış
toprağı sever. Dikim sırasında
torf ve gübre karışımı köklerinin güçlenmesi için iyidir.
Tohumla üretimden ziyade aşı
yöntemi daha çok kullanılmaktadır. Bunun nedeni, tohumun
ekiminden ancak 2 yıl sonra
çimlenmesidir. Bitki ekimin
yapıldığı yıl genelde çiçek vermez. Yerinin değiştirilmesinden pek hoşlanmaz. Özellikle
büyüme döneminde bitkinin
yeri ve toprağı değiştirilmemelidir. Dikim yapıldıktan sonra bolca sulanması önemlidir.
Kökleri oldukça fazla gelişebilen bitkinin yan yana ekimlerinde yaklaşık 90 cm. kadar
mesafe bulunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra bitkinin
köklerinin sürekli olarak nemli
ve serin kalması sağlanmalıdır. İlkbaharda gübrelenebilir,
kışın dona karşı hassas bir bitkidir. Eğer normalinden daha
iri ve gösterişli çiçekler istiyorsanız, şakayık dallarında her
bir çiçek dalında bir tomurcuk
bırakın, yanlardakini ilk göründükleri anda yok edin. Solan çiçekler derhal en üstten
koparılmalıdır. Tohum oluşturmasına izin verirseniz hem
çok kuvvet çekerler hem de bir
sonraki yıl daha az çiçeklenmeye sebep olurlar. Uzun dallı,
iri çiçekli şakayıklarda dallar
değneklere bağlanmalıdır ki
rüzgârda yağmurda kırılmasınlar. Güney veya güneybatı
yönlerine doğru dikim yapmanız bitkiniz için doğru seçim
olur. Kış mevsiminin yeterince
soğuk geçmediği yerlere uygun
değildir. Kışın uzun süre iyice
üşümezse iyi bir çiçeklenme
göstermez.
* Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Akseki Meslek Yüksekokulu, Akseki/ANTALYA • icinbilgel@gmail.com
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Geçmişten günümüze

“Kardelen”

Kardelenlerin
bilimsel ismi ilk
kez Linnaeus
tarafından 1735
yılında Yunanca’daki
“Gala (süt)”, “Anthos
(çiçek)” isimlerinin
birleştirilmesiyle
“Galanthus
(Sütçiçeği)” olarak
verilmiştir.

İbradı'da kardelen...
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Öğr. Gör.
Dr. İlker ÇİNBİLGEL *

N

ergisgiller
ailesine
dâhil olan kardelenin dünyada 22 çeşidi
mevcuttur. Bunlardan 14’ü ülkemizde yetişmektedir. Ülkemizde ayrıca bir tane de melez
türü bulunmaktadır. Kardelenin 6 çeşidi sadece ülkemize
özgüdür. Bu özelliklerden ötürü ülkemiz kardelenlerin vatanıdır diyebiliriz.
Aslında, bugün Avrupa
ülkelerini süsleyen birçok
soğanlı bitkinin vatanı Anadolu’dur, hatta Toroslar’dır.
Ülkemizden Avrupa’ya giden
soğanlı bitkilerden ilki “Lale”,
ikincisi ise “Kardelen” dir.
Anadolu’dan Avrupa’ya ilk
soğanlı bitki gidişi 1550 yılında Avusturya-Macaristan
elçisi tarafından Lale soğanlarının götürülmesiyle başlamıştır. Bundan 335 yıl sonra
da, 1885 yılında İzmir’de yaşayan Avusturya asıllı bir yabancının Toros Dağları’ndan
topladığı Kardelen soğanlarını Avrupa’ya ihraç etmesi ile
Anadolu’dan soğanlı bitkilerin
ticareti başlamıştır. 1960’lı
yıllara kadar sadece yabancı
firmalar tarafından yapılan
ihraç, 1960’lı yıllardan sonra yerli firmalar tarafından
da yapılmaya başlanmıştır.
Avrupa’daki talebin ve ilginin artması nedeniyle 1980’li
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yıllarda ihraç yapan firma
sayısı 15’e, kardelen soğanı miktarı ise yüzlerce tona
ulaşmıştır. Kardelen türleri
dâhil diğer çiçek soğanlarının
da ihracatını yapan firmaların sayısının ve rekabetlerinin
artması doğadan sökülen
çiçek soğanlarının miktarını
arttırmıştır.
1970’li yıllarda aşırı sökümler ile yaşanan tahribat
nedeniyle Toros Kardeleni’nin
ihracatının
yasaklanması
kararı alınmış ve bu nedenle 1973’de kardelen ihracatı
yapılamamıştır. Bu durum,
firmaları farklı çözüm yollarına itmiş ve Avrupa pazarının
kaybedilmemesini belirtilerek bir yıllık yasaktan sonra
doğadan kardelen sökümüne,
ihracat altı (elek altı) soğanlar
da dahil, hızlı bir şekilde devam edilmiştir. Sökülen elek
altı soğanlar tarlalara veya
bahçelere dikilmiş, ancak bu
dikilen soğanların %20 kadarı ticari boyuta ulaşmıştır.
Yıllık kontenjanın büyük bir
kısmı yine doğadan sökümlerle karşılanmıştır. Bu durumun doğayı tahrip eden en
büyük etkenlerden olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. 1985’lerde ülkemizde
kardelen toplanmasına 5 yıl
süreyle yasak getirilmesine
rağmen, ihracat 1983-1989
yılları arasında büyük artış
göstermiştir. Bunun bir nede-
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ni de firmaların, yasaklama
başlamadan hemen önce doğadan aşırı miktarda toplama
yaparak bunların tarlalara dikilmeleri ve sonraki yıllarda
üretim yapılmış gibi gösterilip, kontenjan artışı sağlamalarıdır. Yasağın başladığı ilk
yıllarda, tarlalarda üretilmeye
çalışılan kardelen soğanları
ve bu iş için servet harcayan
firmaların bu niyetleri, bilim
adamları tarafından üretim
odaklı bir anlayış olduğu sanılarak anlayışla karşılanmış
ve bu nedenle tarlalardan elde
edilen materyalin “üretim”
olarak kabul edilmesine ve bu
materyaller için ihracat izni
verilmesine yol açmıştır. Ancak birkaç yıl içinde üretimin
artacağı bir yana dursun, hızla
azalmış ve böylece kardelenlerin diğer bitkiler gibi kültür
alanlarında ve tarlalarda bu
şekilde üretilemeyeceği anlaşılmıştır. Kaçak ve kontrolsüz
olarak yapılan kardelen soğanı sökümü de doğa tahribatını
arttırmıştır.
Çözüm yolu olarak, doğa
kullanımında ve kontrolünde
en önemli anahtarın firmalar
arasındaki rekabetin ortadan
kaldırılması, toplamaların doğaya zarar vermeyecek miktarlarda yapılması, sökümlerin zamanında yapılması,
yavru soğanların ise doğada
bırakılmasının sağlanması ve
bunların sağlanması açısından ne tür yaptırımlara başvurulabileceği değerlendirilmiş ve bunun üzerine soğanlı
bitkilerin doğadan toplanmaları, depolama ve ihracatını
düzenleyen doğal çiçek soğanlarının söküm, üretim ve ihracatına ilişkin ilk yönetmelik 1989 yılında hazırlanarak

yayınlanmıştır. En son 2016
yılında yayınlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Doğal Çiçek Soğanlarının
İhracat Listesi Hakkındaki
Tebliğ”e göre; Toros Kardeleni
için 4 milyon adet doğadan,
3 milyon adet üretim ve
soğan çevre uzunluğu 4 cm
ve yukarısı olacak şekilde bir
kota belirlenmiştir.
Mevcut durum
Doğadan Kardelen sökümüne devam edilmektedir.
Kardelenin birçok Avrupa
ülkesinde kültürü ve üretimi
yapılmaktadır. Birçok Ulusal
ve Uluslararası Botanik Bahçesinde de nadide bir yere
sahip olarak bulunmakta ve
üretilmektedir (Örnek: Kew
Botanik Bahçesi). Ülkemizde
söküm nedeniyle doğal populasyonları (toplulukları) tehdit altındadır. Anavatanı olan
ülkemizde koruma altında olması, yerel ölçekteki bilinçle
önemini yitirmemesine dikkat
edilmesi gereklidir.
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Soğan, yaprak ve bitki büyüklüğü nedeniyle en çok tercih edilen kardelen çeşitidir.
Kışın karla kaplı olan bölgelerde karın erimeye başlamasıyla görülebilmektedir.
Bu bitki gen kaynaklarımız
ve gen potansiyelimiz açısından çok özel bir konuma sahiptir.
Tükenme tehlikesine karşı
hem uluslararası anlaşmalarla [CITES (Nesli Tehlikede
Olan Yabani Hayvan ve Bitki
Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme)] hem
de ulusal kanunlarla koruma
altına alınmıştır. İhracatı kotaya tabidir.

Kardelenin bir diğer önemi
“Süs bitkisi” olarak kullanılmasından ileri gelir. Avrupa ve
diğer birçok ülkede çok rağbet
gören bir süs bitkisidir. Beyaz,
narin ve gösterişli çiçekleri
nedeniyle
ünlü
botanik
bahçelerinde, park ve kaya
bahçelerinde peyzaj açısından
kullanılır. Baharın gelişini
müjdeleyen bitkilerden biri de
Özellikleri
kardelendir. Bir başka özelliği
Yöresel ismi Dağ Nergisi dayanıklı olması, insanlarda
(Nergis) olan Toros Kardele- güzel duygular uyandırması
ni, Kardelen türleri arasın- da tercih edilmesini sağlada gösterişi nedeniyle en çok maktadır.
tercih edilen çeşitidir (GaTıbbi özelliği
lanthus elwesii Hook. f. var.
elwesii). Bu çeşit endemik olÖzellikle soğan ve diğer
mayıp, ilk kez 1874 yılında kısımlarından elde edilen “Gaülkemizden toplanmış ve en lanthamin” denilen bir madyoğun topluluklarına Toros denin Alzheimer hastalığında,
Dağları’nda (İbradı ve Akseki çocuk felcinde (adele uyarıcı),
Yaylaları), 800 ile 1600 metre- kas zayıflığı ve diğer nörololer arasında, kireç bakımından jik hastalıkların tedavisinde
zengin kayaçların üzerindeki kullanıldığı, otsu kısımlarının
nemli topraklarda, orman- ise çeşitli mide rahatsızlıklalık, kayalık ve açık alanlarda rında, kalp kuvvetlendirici ve
rastlanmaktadır. Yunanistan adet söktürücü olarak ve yine
ve Bulgaristan’da da yayılışı toprak altı kısımlarının çıbanları iyileştirmede haricen kulmevcuttur.
12

lanıldığı belirtilmektedir. Bu
nedenle ticari ilaç üretiminde
hammadde olarak kullanılmaktadır. Kardelenin içeriğinde bulunan alkoloid madde
çeşitlerinin her birinin ilaç
olabilme özelliği ve bu maddelerin sentetik olarak elde
edilemeyişleri kardelenin potansiyel değerinin son derece
yüksek olduğunu göstermektedir.
Ekonomik değeri
Her yıl yaklaşık 400 bin
dolardan fazla ihracat tutarı
olduğu belirtilmektedir. Adet
miktarı değişen paketlerde
satılmaktadır. Örnek olarak
12 adet soğanı içeren paket
yaklaşık 15 Türk Lirasıdır. Her
şeyden önce yöre halkının geçim kaynağıdır.

Kardelen bitkisinin çoğaltılması için en uygun zaman
Nisan ayıdır, bazı kaynaklara
göre ise Yaz ve Sonbahardır.
Çoğaltılması soğandan ayırma yöntemi ile yapılmaktadır.
Bu yöntem hem zahmetsiz
hem de her ortamda yapılabilecek bitki çoğaltma yöntemidir. Ayrılan soğanlar bir saksının içine dikilerek çoğaltılır.
Dikim derinliği ortalama 6-8
cm’dir.

Saksıda nasıl yetiştirilir
Doğrudan güneş ışığı istemeyen kardelene, çok fazla
soğuk ve sıcak havada bırakma çiçeğin yapraklarına, çiçeklerine ve köklerine zararlıdır. Saksı değişimi iki yılda
bir olmak üzere sıcak ayların
başladığı zamanlarda yapılmalıdır. Yaz aylarında, bitkinin suya olan ihtiyacı artacağından bitkiye verilen suyun
arttırılması gerekmektedir. Su

Her zaman, getirisi olan
bir değerin veya varlığın bir
sorunu veya sorunları da beraberinde getirdiği aşikârdır.
Bu sorunları çözmek o varlığın sürdürülebilir kullanımını
sağlayacaktır.
Üretim
Bir kardelen tohumundan
yeni bir soğancık oluşumu için
4-5 sene geçmesi gereklidir.
Yavru soğan oluşturarak da
2-3 yıl sonra olgunluğa ulaşır.
Doğadan söküm nedeniyle
Toros Kardeleninin vatanındaki varlığını yoğun bir şekilde sağlamak için bitkinin
üretimine yönelik hızlı çoğaltma tekniklerinin kullanılması
gerekir. Doğal ortamındaki çoğaltma çalışmalarına ek olarak, Laboratuvar koşullarında
yapılan Doku kültürü çalışmalarında soğandan üretim
başarısı iyi, tohumdan üretim
başarısı ise kısmen düşüktür.

İbradı'da kardelen...
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toprağın her tarafına ulaştırılmalıdır. Bitkiyi sularken kullanılan kap her sulamada aynı
ölçüde, sulamalar aynı günde
ve aynı miktarlarda su dökülmelidir. Kış aylarında oda
sıcaklığının 12 °C nin altında
olmaması gerekir. Kardelen,
genellikle yaza doğru veya
yaz aylarında çiçek açar ve
çiçeklerini kış aylarına doğru
dökerek bir dinlenme sürecine
girer. Kış aylarında verilecek
su oda sıcaklığında olmalıdır.
Rüzgârla ve başka cisimlerle
temas ettirilmemelidir. Kardelenin, her çiçekçiden ve seradan alınabilecek vitamin ve
mineraller ile yılda en az bir
kere topraktan verilmek üzere beslenmelidir. Bu beslenme
bitkinin ömrünü uzatacağı
gibi çiçeğinin daha güzel görünmesini ve daha çabuk büyümesini sağlayacaktır.
Kardelen festivalinin
önemi
Son olarak, Kardelen’in toplumumuzda birçok anlamı
ve değeri vardır. Sosyal olay-

lar ve sosyal sorumlulukların * Alanya Alaaddin Keykubat Üniversisimgesi olan Kardelenin gü- tesi, Akseki Meslek Yüksekokulu, Akseki/ANTALYA • icinbilgel@gmail.com
nümüzde birçok hikâyesinin
olması ancak, efsanesinin ol- KAYNAKLAR
maması ilginçtir. Doğal, eko- 1) Alp, Ş., Onat, İ., & Kupik, M. 2011. Süs
Bitkileri Üretim Teknikleri ve Bakım
nomik, kültürel, gelenek-göİstekleri. In: “Bahçıvanlık El Kitabı”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
renek ve töresel değerleri olan
varlıkların efsaneleştiği top- 2) Anonim, 2016. Doğal Çiçek Soğanlarının
2016 Yılı İhracat Listesi Hakkında Teblumumuzda kardelenin de iyi
liğ (Tebliğ No: 2015/47), Resmi Gazete,
Sayı: 29596. http://www.resmigazete.
bir efsanesini bulmak geregov.tr/eskiler/2016/01/20160117-2.
kir. Yörelerimizdeki gelenekhtm
sel evlerimizin bahçelerinde, 3) Davis, P.H. (ed.). 1965-1985. Flora of
Turkey and the East Aegean Islands.
yöremizin soğanlı çiçeklerini
Vol: 1-9. Edinburgh Univ. Press.
barındıran bahçelerin varlığı
4) Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. 1988. Flora
ekoturizm açısından önemli
of Turkey and the East Aegean Islands.
Vol: 10, Edinburgh Univ. Press.
olabilir.
Kardelen ile beraber birçok
bitkiyi tanımak, doğayı tanımak, doğal güzelliklerin farkına varmak, bütün bunların
değerini bilmek ve korumak,
sürdürülebilir
kalkınmayı
sağlamak amacıyla yıllardan
beri süregelen bir gelenektir
“Kardelen Festivali”. Bu nedenle İbradı Halkına ve Yerel
Yönetimine bu güzel festivali
düzenledikleri ve değerli misafirleri davet ettikleri için teşekkür ederim.

5) Demir, A. 2009. Kardelende Ekonomik
Değer Analizi. Sosyoekonomik Gelişme
ve Biyoteknoloji Doktora Tezi, 231 s.,
Ankara.
6) Demir, A. 2010. Snowdrop’s trade in
Turkey and political approches. Biological Diversity and Conservation, 3(3),
111-120.
7) Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer,
K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the
East Aegean Islands. Vol: 11, Edinburgh
Univ. Press.
8) Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M.,
Babaç, M.T. (edlr). 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat
Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
9) Nasırcılar, A. G., & Karagüzel, Ö. 2006.
Galanthus elwesii Hook. f. Bitkisinin Olgunlaşmamış Embriyolarından In Vitro
Soğan Üretimi. Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 159-164.
10-) Tıpırdamaz, R., Ellialtıoğlu, Ş., &
Çakırlar, H. (1999).
10) Kardelenin (Galanthus ikariae baker.) doku kültürü yoluyla çoğaltımı:
eksplant tipi, ortam pH’sı ve karbonhidrat kaynağının soğancık oluşumuna etkisi. Journal of Agriculture and
Forestry, 23(4), 823-830.
11) Yüzbaşıoğlu, S. 2012. Morphological
variations of Galanthus elwesii in Turkey and difficulties on identification.
Bocconea 24: 335-339.
12) Yüzbaşıoğlu, İ.S., Aykurt, C., Çinbilgel,
İ., Göktürk, R.S., Deniz İ.G., Bozkurt, M.
2013. Some notes on Galanthus cilicicus and Galanthus peshmenii (Amaryllidaceae). Biological Diversity and Conservation, 6/1: 153-160.
1 3 ) h t t p : / / w w w. b i t k i b a k i m i . c o m / c i cek/291-kardelen-bitkisi-bakimi-ve-yetistirilmesi-hakkinda-genel-bilgiler.aspx,
14) http://www.bitkiler.gen.tr/kardelen-bitkisi.html,

İbradı'da kardelen...

15) https://kampusmyo.wordpress.com/

14

Alper Karakaya

15

ibradı mart 2016

ibradı mart 2016

Besime
Hanım’ın
barış için
yakarışı
ESE R
F. Gülsima AĞILDERE
BAYKAL

B

u resmi yaparken, büyükannem Besime
Hanım’ı düşündüm. Gencecik ve biricik oğlu
savaşırken, nasıl dayanmış Besime Ninem’in
yüreği?
Dedemi ve kahramanlıklarını da çok
düşündüm. Ona bir borcum olmalıydı bu
resim, onu hatırlamanın ve torunlarıma
hatırlatmanın, tanıtmanın bir yolu. Çekilen acıları
unutmamalıydık ve bir daha yaşanmaması için
barışı kalıcı kılmalıydık.
Bir başka etken de günümüzde hala devam eden
savaşlara olan isyanımdı. Neyi paylaşamıyoruz ki
bu dünyada diye düşündüm?
Bu düşünceler bana ilham verdi.
ESERİN TEMASI
Eserde, “Çanakkale Savaşı kahramanlarının şahsında
gerçekleşen ve sürekli barış
ve evrensel özgürlüğün temeli
olarak tüm insanlığa miras bırakılan sadakat, saygı, vatan
sevgisi, cesaret ve arkadaşlık
değerleri” konusu sanatsal
olarak ifade edilirken, tema
olarak bir Osmanlı askerinin
Anadolu’daki baba evi kulla-

nılır. Askerin annesi, Besime
Hanım, savaştaki oğlunun kayıp olduğu haberini almıştır
ve akıbetinden duyduğu şüphe ve büyük acıyla oğlunun
resmine sarılır.
Ayna, evin içini olduğu kadar, duyguları ve arzuları da
yansıtmaktadır. Evin içi savaşın ağırlığıyla karanlıktadır.
Barışı arzulayan, evlatlarının
eve sağ salim dönmesini bek16

leyen tüm annelerin umudunu, barışa açılan bir pencere
simgelemektedir.
Çanakkale Boğazına açılan
pencereden görünen barış güvercini, zeytin yapraklarına
dönüşerek içeriye gelecekte
gerçekleşecek olacak barışın
haberini göndermekte, içeriye dolarak, barış isteyen tüm
“Besime Hanım”ların adeta
giysisi olmaktadır.

Yine ayna içinde, savaş
kahramanlarına ve onların
cesaret, fedakârlık ve vatan
sevgilerine karşı güçlü şekilde
hissedilen saygının ve sevginin bir gösterisi olarak borazan çalan bir Anzak askerinin silüeti, bir zamanlar karşı
karşıya savaştığı asker için,
onun evinin ta içinde, sevgiyle misafir edilerek borazanını
üflemekte; her iki toplumun

da torunlarına barış bırakma
isteğiyle, artık düşman olarak
değil, bir dost, bir arkadaş olarak ona “barış ve dostluğu anmak için ti sesi” vermektedir.

askerinin resmini içine alır.
Sonunda, endişeli tüm anneleri temsil eden Besime Hanım’ın giysisi ve başındaki beyaz örtüsü olur.

Bir barış güvercininin getirdiği zeytin yaprakları, açık
pencereden evin içine akar.
Tüm zamanları temsilen bir
akrep ve yelkovanı bulunmayan masa saati ile Çanakkale’de savaşmış olan Türk

Tüm annelerin göz yaşlarını dindirecek olan barış, mutlaka ve mutlaka gelecek ve
gelecekteki tüm zamanlarda
tüm insanlığın doğal giysisi
olacaktır.
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İbradılı Gazi İbrahim
Hayrettin Ağıldere
F. Gülsima
AĞILDERE BAYKAL *

İbradılı Gazi İbrahim Hayrettin
Ağıldere, Çanakkale Savaşlarında, 25 Nisan
1915 sabahı Arıburnu’nda düşmanı ilk
karşılayan takımın kumandanıdır.

H

er zaman rahmetle,
saygıyla ve derin bir
“onu bilme ve anlama”
isteğiyle andığım, fedakâr bir
Türk kahramanı olan dedem
hakkında, İbradı Dergisinde
yazmak onur veriyor. Onun
hakkında, saygıdeğer tarihçi
ve araştırmacıların belgelere dayanarak yazdıklarının
yanı sıra, kendimin dedemle
bağlantılı anılarımı ve onun
hakkında rahmetli babamdan,
annemden ve babaannemden
duyduklarımı aktaracağım.

Askeri üniforması içinde
Gazi İbrahim Hayrettin Bey

Gazi dedem İbrahim Hayrettin Bey, Çanakkale ve Gelibolu yörelerinde, “İbradılı”
olarak tanınıyor. Bu nedenle,
ben de onun isminin başına
bu lakabını gururla ekleyerek
kullanıyorum.

tin Bey1, soyadı kanunu çıktığında, Arıburnu, Balıkçı Damları yakınında, savunmanın
yoğun olduğu ve takımıyla
birlikte düşmana karşı cesaretle savaştığı bölgenin ismi
olan “Ağıldere” soyadını almıştır.
1888 yılında, Akseki Kazasının İbradı Nahiyesinde
dünyaya gelmiştir. Babası,
Ağazade Mehmet Sadık Efendi, annesi Besime Hanım’dır.
Bir kız kardeşi vardı (Şerife
Okay). İbradılı İbrahim Hayrettin Bey, 16. Yüzyıl başlarında Anadolu’ya yerleşmiş olan,
Horasan asıllı Minkârîzâde
Oruç Ali Efendi ahfadındandır. Şeyhülislâm Minkârîzâde
Yahya Efendi’nin erkek kardeşi olan Oruç Ali Efendi birinci kuşak olarak sayıldığında,
Minkârîzâde Soy Ağacında
11. kuşakta yer almaktadır.
Minkârîzâde Soy Ağacının
Osmanlıca yazılı orijinali,
Beyazıt Kütüphanesinde bu-

İbradılı Gazi İbrahim Hayrettin Ağıldere, Çanakkale
Savaşlarında, 25 Nisan 1915
sabahı Arıburnu’nda düşmanı
ilk karşılayan takımın kumandanıdır. 27. Alay, 2. Tabur, 4.
Bölük, 1. Takımın kumandanı
1 Gazinin Torunu
olarak iki defa gazi ünvanını
Çanakkale Gazileri, Ahmet Uslu, ÜÇ S
alan İbradılı İbrahim HayretBasım, 2015.
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lunmaktadır. Aynı soy ağacından olan Gülriz Sururi’nin
“Kıldan İnce Kılıçtan Keskin”
adlı kitabı ile yine Minkârîzâdelerden olan Prof. Dr. Tarık
Minkari’nin “Bir Cerrahın Anıları” adlı kitabında da, bu soy
ağacının Türkçe olarak hazırlanmış çizimine ve diğer bazı
ilave bilgilere yer verilmiştir.
Bu kitaplarda verilen soy ağacı çizimi, bana da babam tarafından verilmişti ve devamı
açısından, ben de babamı ve
amcamı, annemi ve yengemi,
kendimi, kardeşlerimi, kuzenlerimi, çocuklarımı ve torunlarımı da ekledim. Eskiden, soy
ağaçlarına kadınlar yazılmazmış, bu nedenle, Minkârîzâde
Soy Ağacında da ben ekleyene
kadar kadınlar yazılı değildi.
Ben de ancak bildiğim kadınları ekleyebildim.
16. Yüzyıldan itibaren, önce
Osmanlı
İmparatorluğuna
ve kuruluşundan bu yana da
Türkiye Cumhuriyetine çok
sayıda hukukçu, kamu yöneticisi ve doktor ile pek çok diğer
alanda eğitim görmüş, hayırlı
evlâtlar yetiştirmiş olan bir
aileye mensup olan İbradılı
İbrahim Hayrettin Bey, çoğu
hukukçu olan ailenin, bu geleneğine uygun olarak okumaya
başladığı İstanbul Hukuk Fakültesini, Birinci Dünya Savaşının çıkmasıyla, son sınıfta
bırakarak, gönüllü olarak Balkan Savaşlarına katılmıştır.
Daha sonra, Çanakkale Savaşlarına Yedek Asteğmen olarak
katılmış, gösterdiği başarılar
nedeniyle terfi ettirilmiştir.
Savaşla ilgili anılarını, komutanı Albay Mehmet Şefik
Aker’in talebi üzerine 26 Haziran 1934 tarihli bir mektupla kayıt altına almıştır. Bu

İbradılı’nın
kaleminden
25 Nisan
1915
gününü
anlatan
mektubun
birinci
sayfası

mektup, Şefik Bey’in 27. Alayla ilgili bir raporunun temelini oluşturmuş, bir askeri mecmuada yayınlanmıştır.2
Ayrıca, bir radyo programı
için kendisine müracaat etmiş
olan Feridun Fazıl Tülbentçi’ye yazmış olduğu bir mektupta da aklında kalan anılarını özetlemektedir.3 4
Rahmetli babaannem Fatma Nefise Ağıldere’den ve de2 Ahmet Uslu, Çanakkale 1915, 2007 (1.
baskı), 2015 (2. baskı), Seddülbahir
1915 Özel Müzesi Yayınları (Bahsi
geçen mektubun metni bu kitapta
Türkçe olarak yer almaktadır).
3 Arıburnu 1915, Haluk Oral, Türkiye İş
Bankası Yayınları, 2012
4 Çanakkale 1915, Haluk Oral, Türkiye İş
Bankası Yayınları, 2015.
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demin büyük oğlu, rahmetli
babam Yusuf Hayrettin Ağıldere’den dinlediklerimden bildiğime göre; Çanakkale Zaferinden sonraki yıllarda, farklı
cephelerde de savaştıktan sonra İbradı’ya dönerken, Konya
Ayaklanması sırasında, ayaklanmacılardan olduğu sanılarak yanlışlıkla tutuklanmış,
Konya İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanarak Konya
Hapishanesinde tutulmuştur.
Bunun bir haksızlık olduğunu, Balkanlarda, Çanakkale’de
ve Güney Cephesinde savaşarak vatanını savunduğunu, bu
nedenle Gazi Mustafa Kemal
Paşa tarafından kendisine liyakat madalyası verilmeye
layık görüldüğünü, vatanı için
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Savaş sonrasında İbradı’ya dönerek, Fatma Nefise Hanım ile evlenen
İbradılı İbrahim Hayrettin, 1935 yılında soyadı kanununun yürürlüğe
girmesiyle; büyük vatan mücadelesini, Çanakkale’yi ve oradaki
kahramanları daima hatırlamak üzere, “Ağıldere” soyadını almıştır.
vatan mücadelesini, Çanakkale’yi ve oradaki kahramanları daima hatırlamak üzere,
“Ağıldere” soyadını almıştır.
Büyük oğlu Yusuf Hayrettin
Ağıldere ve gelini Emine Celile Ağıldere’den 10 Kasım 1956
tarihinde doğan ilk torununa
“Mustafa Kemal” adını vermiştir. Ancak ilk torununu
maalesef bir haftalık küçük
bir bebekken kaybetmişlerdir.
Ayrıca, 30 Ağustos 1928 tarihinde dünyaya gelen ikinci
oğlunun adını “Dumlupınar”
koymuştur.

İbradılı’nın
Feridun
Fazıl
Tülbentçi’ye
yazdığı
mektup

çarpışarak iki kere gazi olduğunu anlatabilmesi ve bunun
doğrulanması süreci aylar almıştır. Sonunda, yapılan yanlışlık anlaşılarak serbest bırakılmıştır fakat yine eşinin
(Nefise Hanım) ve büyük oğlunun (Yusuf Hayrettin Ağıldere) hayattayken anlattıklarından bildiğimize göre, Konya
Hapishanesinde geçirdiği bu
aylar ve kendisine yapılan bu
haksızlıktan sonra içine kapanmış, büyük bir sessizlikle,

İbrahim Hayrettin Ağıldere ve Yusuf Hayrettin Ağıldere

yaşadığı acıları kimseyle paylaşmadan yaşantısını sürdürmüştür.

Ben dedemin kucağına aldığı ikinci torunuyum. Benden sonraki torunlarını göremeden bu dünyadan ayrılmış.
İsmimi, dedemin isteği üzerine, annesinin ismi ile aynı anlama gelen “Gülsima” koymuşlar. Güleryüzlü anlamındaki
“Besime” ismini bu nedenle
çok severim. Dedemin annesi olan büyükannem Besime
Hanım da oğlunun soyadını
almıştır. Besime Ağıldere’nin
mezarı, eşi Mehmet Sadık Bey
ve onun atalarının da mezarlarının bulunduğu tarihi İbradı Mezarlığındadır.5

Ancak, daha sonraki yıl5 Tarihi bir Osmanlı Mezarlığı olan
larda, Cumhuriyete olan bağİbradı Mezarlığında bulunan Mezar
lılığını, farklı zamanlarda ve
Taşlarındaki yazılar, 2011 yılında
İbradı Belediyesinin girişimiyle, tarihçi
farklı yollarla adeta bütün
Serkan Gedik tarafından Türkçeye
dünyaya kanıtlamaya çalışçevrilmiştir. Mezarlığın ölçümü,
mıştır. Savaş sonrasında İbSüleyman Baykal ve F. Gülsima
radı’ya dönerek, Fatma Nefise
Baykal tarafından yapılmış ve haritası
çıkarılmıştır. Bilgileri derleyen Serkan
Hanım ile evlenen İbradılı İbGedik’in kitabı, Antalya Kent Müzesi ve
rahim Hayrettin, 1935 yılınAntalya Belediyesi yayınları içindedir.
da yılında soyadı kanununun
Serkan Gedik, Antalya Kent Müzesi ve
yürürlüğe girmesiyle; büyük
Antalya Belediyesi Yayınları, 2014.
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Dedemin üzüntüsünün en
önemli bir başka nedeninin,
tekrar üniversiteye dönemeyerek, aile geleneği olan hukuk mesleğinden uzak kalmış
olmasının olabileceğini düşünüyorum. Mersin’de, Konya’da
ve İbradı’da yaşamış olan dedem, Singer Makineleri Şirketinin Müdürlüğü görevinde
çalışmıştır. Hukuk Fakültesini bitirerek babasının hayalini
gerçekleştirmek, büyük oğlu
Yusuf Hayrettin Ağıldere’ye
nasip olmuştur.
İbradı’da kaldığı zamanlarda, bugün İbradı ilçe merkezinde boş bir arsa olarak
kalan yerde, tipik bir İbradı
mimarisiyle inşa edilmiş olan
evinde yaşardı. Bu evin içini
ve evde babaannemi ziyarete
gittiğimiz zamanları hatırlıyorum. Bir bahçe kapısında
içeri girerdik ve küçük bir iç
bahçe vardı. Tam karşıda ve
sağda yüksek bir duvar vardı.
Sağdaki duvarın üzerinde bir

İbradı’da kaldığı
zamanlarda,
bugün İbradı ilçe
merkezinde boş bir
arsa olarak kalan
yerde, tipik bir İbradı
mimarisiyle inşa
edilmiş olan evinde
yaşardı.
kestane ağacı dikiliydi. Bahçe
ağacın gölgesinde kalırdı. Ev,
sol tarafta kalırdı.
Taş ve sedir ağaçlarından
yapılmış olan evin girişinde, zemin katta sağda büyük
bir kiler vardı. Bu kilerin içine girilince bir kayaya dayalı dururdu. Birkaç basamaklı
merdivenden çıkılınca, solda
“ayazlık” denilen küçük bir
balkon ve hemen ayazlığa çıkmadan da bir tuvalet vardı.
21

Bu ara kattan üst kata çıkıldığında, ortada büyük bir salon
ve merdiven boşluğunun arka
tarafında mutfak yer alıyordu.
Salonun köşeleri sayılabilecek
noktalara açılan kapıları bulunan dört oda vardı. İşte bu
odalardan mutfak tarafında
kuzey cephesinde bulunanı,
çok büyük bir kitaplık odasıydı ve dört duvarı da içleri kitaplarla dolu olan kitap
dolaplarıyla kaplıydı. İçinde
İbradılı’ya ait büyük kitaplık
bulunan bu ev, 1970’li yılların
sonuna doğru iklim koşullarına dayanamayarak yıkılmıştır. Evin su sarnıcı ve evin
arkasında yer alan bademlik,
hala orada bulunmaktadır.
5 Aralık 1958’de vefat eden
İbradılı İbrahim Hayrettin
Ağıldere’nin mezarı, Konya
Musalla Mezarlığındadır. Eşi
Fatma Nefise Ağıldere ve oğlu
Yusuf Hayrettin Ağıldere’nin
mezarları ile yan yana bulunmaktadır.
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İbradı ve Ormana’dan
Vergi Hikâyeleri

B

Arşivden Bir Belge

u sayımızda, İbradı’nın Aşağı Mahallesinde meydan gelmiş olan ilginç bir
olayla ilgili resmi bir belge sunuyoruz. Belgeye göre, bundan yaklaşık yüz
yirmi yıl önce, İbradı’da dört elli, dört ayaklı ve iki kafalı bir kız çocuğu
dünyaya gelmiş. İşte sunduğumuz bu belge, olayla ilgili yetkili makamlarla yapılan yazışmalardan birisidir.
BELGENİN ASLI:
Dahiliye Nezaret-i Celilesine
Atûfetli Efendim Hazretleri
Akseki Kazasına tabi İbradı Kasabasının Aşağı Mahallesinden ve efkâr-ı
fukaradan Ornazlı Veli nam-ı kimesnenin zevcesi Ümmü Gülsüm Bi-hikmetillahi Teâli dört elli, dört ayaklı, iki kafalı
bir batnide bir nefer kız çocuğu tevellüd
ederek re’sandan birisi ağlar ise diğerinin sükût de olup el-yevm bir can olduğu kaza-yı mezkûr kaymakamlığının
iş’arına atfen bunun Teke Sancağı mutasarrıflığından ba- tahrirat izbar kılınmış olmağla arz-ı malumat kılınır. Ol
bab da emr-ü ferman hazret-i meni’ül
emrindir.
Fi 14 Kanun-i Evvel 1313
ve Fİ 15 Eylül 1312
Konya Valisi Vekili

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE
ÇEVRİLMİŞ OLARAK:
Büyük İçişleri Bakanlığına
Merhametli Efendim Hazretleri,
Akseki Kazasına bağlı İbradı Nahiyesinin Aşağı Mahallesinden ve fukaralardan Ornazlı Veli ismindeki kişinin
eşi Ümmü Gülsüm, Allah’ın hikmetiyle
dört elli, dört ayaklı, iki kafalı bir kız
çocuğu dünyaya getirmiştir. Çocuğun
başının birisi ağlarsa, diğeri susmaktadır. Yazının yazıldığı gün çocuğun halen yaşamakta olduğu, adı geçen yerin
kaymakamlığına yazı ile bildirilmiştir.
Teke (Antalya) Sancağının Mutasarrıfından yazı ile bildirilmiş olmasıyla bilinenler takdim edilmiştir. Bu konuda
emir ve irade efendimizindir.
26 Aralık 1897

2012 yılında İbradı
ve Ormana’da
yapılan görüşmeler
sonucunda
dönemin vergileri
ve mükelleflerin bu
vergileri öderken
yaşadıkları sorunlar
yanı sıra tahsildarlar
konusunda elde
edilen bilgileri
aşağıdaki şekilde
özetlemek
mümkündür.

Mesut SERT *

D

evletle bireyin karşı
karşıya geldiği temel
alanlardan biri olarak,
vergi ilişkisinin tarihin her
döneminde sorunlu olduğu ve
tarafların her ikisi açısından
da sık sık yakınma konusu
edildiği söylenebilir. Bu çerçevede, bireyler yüksek vergilerden ve ödeme güçlüklerinden
şikâyet ederken; idarenin, artan nakit ihtiyacı karşısında
vergi hâsılatını artırıcı önlemlere başvurduğu görülür.
1940’lı yıllar İbradı’sının da
bu gelişmelerden ayrı tutulamayacağını yapılan görüşmelerden çıkarmak mümkündür.
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından
desteklen “Tahsildarın İzinde:
1930-1980 Türkiye Maliye
Tarihine Bakış” başlıklı proje
kapsamında, 2012 yılında İbradı ve Ormana’da yapılan görüşmeler sonucunda dönemin
vergileri ve mükelleflerin bu
vergileri öderken yaşadıkları
sorunlar yanı sıra tahsildarlar
konusunda elde edilen bilgileri aşağıdaki şekilde özetlemek
mümkündür.
VERGİLER: AŞAR, AĞNAM
VE YOL PARASI
Yapılan görüşmelerde, gö-
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rüşülen kişilerin yaşları dikkate alındığında anlatılanların
büyük ölçüde 1940’lı yılların
vergi yapısına ilişkin olduğu
söylenebilir. Kanunlar düzeyinde vergi adlarını bazen karıştırsalar da anlatıcıların belleğinde, özellikle üç verginin,
Aşar, Ağnam ve Yol Parası’nın
yer ettiği görülmektedir.
Vergi adları konusunda ilk
karışıklık Aşar ile ilgili görünmektedir. Vergi sistemimize
Osmanlı mirası olarak geçmiş
olan Aşar Vergisi, Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarında hükümet açısından en
önemli gelir kaynağı olmuştur. Vergi gelirlerinin yaklaşık
%50’sini oluşturan Aşar Vergisi, İzmir İktisat Kongresinde
alınan karar doğrultusunda
1925 yılında kaldırılmıştır.
Anlatıcıların yaşı dikkate alındığında bahsi geçen Aşar’ın
gerçekte Saraçoğlu Hükümeti tarafından çıkarılan 1941
Tarih ve 4429 Sayılı Toprak
Mahsulleri Vergisi olduğu söylenebilir. Savaş koşullarında
temel olarak ordunun beslenme ihtiyacını karşılamak
üzere belirli tarımsal ürünler
üzerinden alınan ve iki yıllık
uygulama sonrasında 1944
yılında kaldırılan bu verginin
köylü mükellefler üzerinde
büyük bir yük yarattığı görülmektedir.
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yaya olarak da döndü.” (Hüseyin Gerçek ile 02.09.2012’de
Yapılan Görüşme).
***

Vahdettin
Barut

1925 Ormana doğumlu Ali
Canbaş, Ağnam’ı belleğinde
kaldığı şekliyle şöyle anlatır:
“...bir de şey çıktı hatırlayabilirsem. Askere gitmemiştim
daha tarlada ekine baktılar,
ekin bu vaziyette başak halinde. Başak halindeki ekine toprağımızın durumuna göre elli
kile tohum, yirmi kile buğday
vereceksin, bize de hatırlayabilirsem 15 kile buğdayın verilmesi için şey yapıyorlar.” (Ali
Canbaş ile 31.05.2012’de Yapılan Görüşme). 1926 Ormana
doğumlu Vahdettin Barut da
belleğindeki Ağnam’la ilgili olarak “Mahsulü şu camiye
topladılar. Muhtarlık camiye
topladı. Camiye koyarlardı. En
büyük caminin orda toplarlardı. Oradan Akseki’ye giderdim.
Kazaya.” (Vahdettin Barut ile
31.08.2012’de Yapılan Görüşme) demiştir. 1925 Ormana
doğumlu Hüseyin Gerçek ise:
“... Sonra bizim bir tarlamız
var, tarlaya buğday ekiyoruz,
üşür dedikleri bir kanun mudur nedir o devirde öyle. Kaç
kilo buğdayın var 20 kilo 50
kilo buğdayın var. Bunun 3
kilosunu 5 kilosunu Akseki’ye
gidip teslim edeceksin.” (Hüseyin Gerçek ile 31.08.2012’de
Yapılan Görüşme) diyerek anlatıyı desteklemiştir.

Köylü açısından vergiyi
ilçe merkezine taşımanın ise
adeta bir eziyete dönüştüğü
görülmektedir. Bu çerçevede
Ali Canbaş’ın yaşadıkları, uygulamanın tümüne genellenebilir niteliktedir. Şöyle der
Ali Canbaş: “Bizim de evimizde bir topal eşek var o zaman,
ben bununla beraber sardık,
Akseki’ye gittim. Çuvala bir
şey attı, dedi bu temiz değil
götür bunu temizle de gel. Götürdüm Akseki’ ye tekrar getirdim, Akseki o zamanın şartlarında altı saat, yedi saat...”
(Ali Canbaş ile 31.08.2012’de
Yapılan Görüşme). Benzer
şeyleri Vahdettin Barut da
belirtmiştir: “O vakit atlara
yükletiyorlar. Yani beygir dediğimiz onlara yükletiyorlar.
Aksekiye’ye gidiyor. Bütün her
evde hayvan vardı. Hayvanla
buradan yüklettirirler, sekiz
saatte, altı saatte, dört saatte Akseki’ye varırlardı. Oraya
götürürlerdi.” (Vahdettin Barut ile 31.08.2012’de Yapılan
Görüşme). Hüseyin Gerçek örneğinin gösterdiği gibi taşıma
işi kimi zaman sırtta ve yaya
olarak da yapılmaktadır: “...
Ben çok iyi biliyorum ve çok iyi
hatırlıyorum annem arkasına çuvalı aldı buradan 30 km.
yaya olarak Akseki’ye gitti ve
24

Ağnam Vergisi için de, her
açıdan benzer şeyler söylenebilir. Cumhuriyetin ilk kanununun 24 Nisan 1920 tarih
ve 1 numaralı Ağnam Resmi
olması, söz konusu verginin
önemini gösterirken, anlatıcıların yaşları dikkate alındığında bu dönemi hatırlamaları mümkün görünmemektedir.
1924 yılında 410 sayılı Sayım
Kanunu kapsamında düzenlenen Hayvan Vergisi için de
benzer şeyleri söylemek mümkündür. Anlatıcılar açısından
söz konusu olan büyük ölçüde 1931 Tarih ve 1839 Sayılı
Hayvanlar Vergisi Kanunu olduğu söylenebilir. Aşar da olduğu gibi Ağnam’da da köylülerin belleğinde verginin eski
adıyla yerleştiği görülmekte, kimi zaman Sıkat Vergisi,
kimi zaman da Sırkat Sayma
olarak yer almaktadır. Ayrıca
köylü tarafından en çok şikâyet edilen ve vergiden kaçmanın yolu olarak hayvanların
saklandığına yönelik oldukça
fazla hikâyenin de halk belleğinde yer aldığı vergidir.
Ağnam’ı Ali Canbaş şöyle
hatırlamaktadır:
“Şimdi efendim, bizim çocukluğumuzda Ağnam derlerdi yani ağnamın ismi şu;
evinde on tane beş tane keçisi
olandan bir miktar para alırlardı ama bugünkü durumda
hatırlayamıyorum. Ya on para
ya o zamanın para değeriyle
... o zaman gidip malını kayıt
ettiriyodun, nereye kayıt ettiriyosan. Benim beş tane keçim
var diyordu. Ama aslında beş

tane değil keçileri ...” (Ali Canbaş ile 31.08.2012’de Yapılan
Görüşme).
***
Hayvanın fiyatı ile vergi
miktarı arasındaki orantısızlık köylü açısından vergiyi sorunlu kılan temel nokta
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Buna karşı köylülerin hayvanları kaçırma ve saklama
şeklinde çözüm geliştirdikleri
görülmektedir. Hemen hemen
tüm Anadolu’da görülen hikâyelerin benzeri İbradı ve Ormana’da da görülmektedir. Ali
Canbaş: “... Biz onları on tane
keçi varsa evde iki tane, üç
tanesini gösterirdik. O günkü
şartlarda para yok çünkü yedi
tanesini köyün bir kenarında
jandarma gelir diye kaçırırdık.
Jandarma gündüz giderdi, akşamına evimize giderdik. Öyle
bir devirdi ... Şimdi bu keçiyi
de şey yapmak için jandarmalar dağda onu takip ederlerdi.
Onlar da yakın yerlerde durmaz, uzaklara giderlerdi. Gösterdiği yüz tane fakat elinde
var beş yüz tane. O devir öyleydi. Biz de çocukluğumuzda
buğday pamuk yükleriz, Ali
Suyundan ileride oraya kaçırırdık. Çocuğuz, jandarmalar
ne zaman köye gelir; sabahtan gelir, gündüz gelir, biz de
akşam oldu mu karanlıkta
eve gelirdik. Malımızı da getirirdik. İşte çocukluğumuzun
verdiği o günkü şartlar memlekette böyle.” (Ali Canbaş ile
31.08.2012’de Yapılan Görüşme) derken; yine aynı yöreden
Hüseyin Gerçek: “... Bir de burada çok çoban yaşardı bizim
bölgemizde bizim yöremizde.
Sirkat diye bir kanun vardı,
sirkat. Bu sirkatı kaçırmak için
çobanlar dağların arkasına

Köylüler tarafından şikâyet
edilen diğer önemli vergi olarak karşımıza çıkan Yol Parası ile ilgili olarak, Ali Canbaş
kendi ödediği vergi hakkında bilgi vermektedir: “... ben
1944’te buradan gittim. İstanbul’a çıktım, üç sene sonAnlatılarda öne çıkan bir ra, İstanbul’a çıktıktan sonra
diğer vergi ise Yol Vergisi’dir. benim de gelmiş yol param.
Aşar ve Ağnam örneklerinde İstanbul’a çalıştığım yere şey
olduğu gibi Osmanlı dönemin- gelmiş, polis gelmiş yol parası
den beri çeşitli isimler altında için. O parayı ödedim ben ama
uygulanan Yol Vergisi, Cum- hatırlamıyorum ondan sonra
huriyet yönetimi tarafından bir daha ödemedim. Demek ki
da uygulanmıştır. İlk olarak 7 kalktı ve şeyden sonra kalktı
Mart 1921 Tarih ve 102 Sayılı herhalde, hükümet kuruldu,
Tarik Bedel-i Nakdisi Hakkın- Menderes Hükümeti kuruldukda Kanun ile düzenlenen Yol tan sonra herhalde ondan sonVergisi, 1925 yılında 542 Sa- ra kalktı yol parası.” (Ali Canyılı Yol Mükellefiyeti Kanunu baş ile 31.08.2012’de Yapılan
ile yeniden düzenlenmiştir. Görüşme).
Vergisini ödeyemeyenlere
Anlatıcıların bahsettiği düzenleme 1929 Tarih ve 1525 ilişkin olarak ise hapis veya
Sayılı Şose ve Köprüler Kanu- bedeni mükellefiyet şeklinde
nu’na dayandığı söylenebilir. cezalar söz konusu olmaktaSöz konusu kanunda sırasıy- dır. Ali Canbaş’ın anlatımınla 1931/1882, 1943/4427 ve dan, babasının yol parasını
1945/4751 sayılı kanunlarla ödeyemediği için hapis edildeğişiklikler yapılsa da siste- diğini görüyoruz: “... Daha önmin özü değişmeden kalmak- ceden çocukluğumuzda gene
ta ve anlatıların yoğunlaştığı aynı vaziyette yol parası vardı.
dönem 1945 tarihli düzenle- Bu yol parası için babamı on
meyi kapsamaktadır.
dokuz (19) gün Akseki’de hapse
gönderdiler. Para yok altı lira;
saklanırlardı. Önce 300 davar
yazdırmış. Sirkatçı geldimiydi, davarı 500 aslında, kaçırırlardı, ordan ceza vermemek
için dağlara sığınırlardı bu
çobanlar.” (Hüseyin Gerçek ile
02.09.2012’de Yapılan Görüşme) demiştir.

Ali
Canbaş
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fakat o parayı babam veremediği için on dokuz gün Akseki’de hapis yattı.” (Ali Canbaş
ile 31.08.2012’de Yapılan Görüşme).
Vergiden kaçınmanın yollarından biri olarak altı çocuk
sahibi olmanın köylüler tarafından kullanıldığı, Hüseyin
Gerçek’in anlatısından açıkça görülmektedir: “...Eniştem
vardı. Rıza Usta diye marangoz ustası. Altı çocuk yapmak
zorunda kaldı. Çok fakir bir
adamdı, yol parasını vermemek için, altı çocuğu da yaptı
yol parasından kurtuldu... Yola
gitmemek için o yol parasını
vermemek için. Yol parası o
devirlerde büyük bir paraydı.
Fakirin beyninde yani büyük
bir işkence gibi bir şeydi yani.
Adam ödeyemiyor ne yapsın
çocuk yapıyor.” (Hüseyin Gerçek ile 02.09.2012’de Yapılan
Görüşme).
TAHSİLDARLAR: NECİP
AĞA VE GENE MEMET
Bölgenin tahsildarları olarak köylü anlatılarında özellikle iki isim ön plana çıkmaktadır: Necip Özkılınç ve

Rüştiye mezunu olan Necip Özkılınç ilkin muhtarlık
yaptıktan sonra tahsildarlık
işine başlamış ve 28 sene tahsil memurluğu yapmış. Atlı
tahsildar olarak çalışan Necip
Özkılınç bölgenin otuz köyünün tahsildarı imiş. Necla Duru’nun anlatımına göre; “… Babam at üstünde devamlı gider
gelirdi. Kış, kar, yağmur, sıcak
hiç demez çalışırdı. Böyle işte
her hayvan şeyi üzerine paralakabıyla hatırlanan Gene Me- sı vardı onları tahsil eder bir
de ev, arsa vergilerini de tahsil
met.
ederdi… Otuz tane köyün tahHer ikisi de hayatta olma- sildarıydı babam. Otuz köyü
yan tahsildarlardan Necip gezip yapıyordu.” (Necla Duru
Özkılınç hakkında kızı Necla ile 31.08.2012’de Yapılan GöDuru şunları hatırlamaktadır: rüşme).
“Babam 1890 yılında İbradı’da
Bu geziler sırasında yaşadıdoğmuş. Annesi Konya’nın Karaman ... mış. Babası da İbra- ğı zorluklar konusunda pek bir
dılı Şeyh Tahirzadeler’in (?) şey anlatmadığını söyleyen
oğluymuş. Babası, babam çok kızının belleğinde kalan beyaz
küçükken vefat etmiş. Üç kar- ekmek tatlısı, babasından kadeşmiş bunlar. Ninem onlara lan bir anı olarak yer etmiştir:
bakmış. Büyümüşler. Babam “Babamın heybesi vardı. Onu
bir abisi 17 yaşında vefat et- da hiç unutmam. Burada her
miş. İsmi Tevfikmiş. Benim bir şey bulunmaz fakat Akseki’de
de Mehmet diye amcam vardı. her şey bulunur. Orda köylerde
O abisiydi. Bunlar öksüz büyü- olan bir şeyleri, Akseki’de olan
müşler. Ninem bunlara bakmış bir şeyleri, satılan şeyleri bave bunlar da Kadılar varmış bam her şeyi getirirdi... babamı
onların hizmetlerini yapmış- gözlerdik. Babam Akseki’den
lar ve okumuşlar. Rüştiye me- beyaz ekmek getirecek diye.
zunu olmuşlar. Sonra bu Cihan Annem de onu hiç unutmam
Harbi olmuş, Cihan Harbi’nde tereyağında kızartır, üstüne
amcam da babam da cepheye ceviz döker onun üstüne ya
gitmişler. Hatta amcamın be- şeker ya pekmez döker ekmek
linde birkaç tane kurşun çı- tatlısı yapardı.” (Necla Duru
karamamışlar onunla beraber ile 31.08.2012’de Yapılan Göyaşamış. Gaziydi o. 75 yaşla- rüşme).
rında falan vefat etti. Babam
İşini severek yaptığı anlaşı71 yaşında vefat etti.” (Necla lan Tahsildar Necip’in köylüDuru ile 31.08.2012’de Yapı- lerle ilişkisinin ise genelde iyi
lan Görüşme).
olduğu ve çevresinde sevilen
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bir kişi olduğu kızının anlatımlarından çıkarılmaktadır:
“Hiç yakınmadı. Severek
yaptı işini. Annem derdi bu at
üstünde daha sen bu kadar.
Hayır ben vazifemden memnunum. Babam kendini o kadar sevdirmişti ki bütün köylüler Necip Ağa derler başka
bir şey demezlermiş … babamı
çok severlerdi. Yani bütün bu
otuz köy Tahsildar Necip derse
herkes, onu yaşlılar bilir, nasıl adam olduğunu onlar bilir.
Derlerdi çünkü gelenler o şöyle
insan böyle insan diye. Kimseyi kırdığını bilmiyorum babamın … Çok dürüst ve çok merhametli bir insandı babam.”
(Necla Duru ile 31.08.2012’de
Yapılan Görüşme).
Bölgenin bir diğer tahsildarı olan Gene Memet konusunda ise Necla Duru’nun anlatımından Necip Özkılınç’tan
sonra göreve başladığı anlaşılmaktadır:
“…Sonradan herhalde bir
de tarla ev vergileri çıktı, o
zaman bir arkadaş daha vermişler. O da Aksekili’ydi. Bazen
babamla gelirdi bize misafir
olurdu ondan biliyorum... Gene
Mehmet derlerdi. Aksekili’ydi.
Ne soyadını bilirim iyicene.
Bu lakabı olarak niye öyle derlerdi onu da bilmem. O kadar
aklımda kalmış.” (Necla Duru
ile 31.08.2012’de Yapılan Görüşme).

"Elinde defterle
gelirdi. Biraz da
yaşı herhalde, yahut
gözünde arıza mı
vardı neydi, gözlük
de takardı onu da
biliyorum. Gözlük
takardı böyle makbuz
keserdi ... Efendim
millete geldiği zaman
gene gibi yapışırdı"
yün tahsildarı idi o dönemde [1930’lar].” (Ali Canbaş ile
31.08.2012’de Yapılan Görüşme).
Gene Memet hakkında ayrıntılı bilgi veren Hüseyin
Gerçek ise lakabın anlamı konusunda ilginç bir hikâye de
anlatmıştır:
“Gene Memet diye birisi vardı İbradılı. Her zaman o gelirdi
ve onu tanıyorum ben... 1.731.75 boylarındaydı. Benim
boyum şu an 71. Benim gibi
falandı yaklaşık. Zayıf değildi. Yüzü şaplak kişiydi. Bazen
kasket giyer, bazen fötr şapka
giyer çünkü İbradılı olduğu

Lakabın anlamı konusunda Ali Canbaş:“... İsmi de Gene
Mehmet derlerdi... Şimdi Gene
dedikleri, vazifesine çok sadık
bir adamdı. Vazifesine sadık
olduğu için ona lakab takmışlar Gene Mehmet demişler. Aksekili mi İbradılı mıydı
bilemiyorum ama devamlı kö-

için biz gelir giderdik nahiyemize, o zaman nahiyeydi burası kaza değildi. Ordan tanıyorum kendisini Gene Memet’i.
Elinde defterle gelirdi. Biraz da
yaşı herhalde, yahut gözünde
arıza mı vardı neydi, gözlük
de takardı onu da biliyorum.
Gözlük takardı böyle makbuz
keserdi ... Efendim millete geldiği zaman gene gibi yapışırdı
(Gülüyor). Ben öyle biliyorum.
Hatta burada bizim bir büyüğümüz vardı şimdi Allah rahmet eylesin öldü o. Onun da
ismi Mehmet’di. Evine doğru
gelirken Gene Mehmet geliyor
demiş. Gene ismi çok kötü bir
isim, insana yapıştığı zaman
çıkmayan bir nesne. Ondan
sonra bana Gene Mehmet dedi
diye bu adam bunu dava ediyor, Ömer oğlu Mehmet Efendi’yi dava ediyor. Mahkemede
hayır efendim ben ona o maksatla söylemedim, yine Mehmet geliyor diye söyledim diyor
ve mahkemede beraat ediyor.
Bunu ben gözlerimle gördüm
yaşadım.” (Hüseyin Gerçek ile
02.09.2012 Tarihinde Yapılan
Görüşme).
* Dr. Akdeniz Üniversitesi
İİBF Maliye Bölümü

Necla
Duru
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XX. yüzyılda İbradı’da yol kesenler

Musa ve Talip
D

Serkan GEDİK

İbradı Belediye Meclis
Üyesi Ahmet ve Ahaliden
Sadık’ın Dâhiliye Nezaretine
çektikleri telgraf

ünya tarihinde yol kesme ve kervan soyma
hikâyeleri çok eski zamanlardan beri bilinmektedir.
İbradı’da anlatılan ve çocukluğumuzdan beri yaşlılardan
dinlediğimiz, ama hiçbir yazılı
belgede bu zamana kadar izine rastlayamadığımız Musa
ve arkadaşlarının hikâyeleri
de bu tür hikâyeler arasında
yer alır.
Olayların ortaya çıkışı, Birinci Dünya Savaşının sürdüğü, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılma sürecine
girdiği, otorite boşluğunun
olduğu ve Akdeniz Bölgesinde
eşkıyalık hadiselerinin arttığı
bir döneme rastlamaktadır.
Dönemin koşulları düşünüldüğü zaman bu tür olayların
olması doğaldır. Fakat bizim

merak ettiğimiz nokta, acaba
Musa, Talip ve diğerleri gerçekten yol kesen, insanları soyan ve halka zulmeden birer
zorba mıydı? Yoksa otoriteye
boyun eğmeyen, yönetime isyan eden ve yörede yaşayan
halka yardım eden bir halk
kahramanı, ünlü tarihçi Eric
Hobsbawm’ın tabiriyle “sosyal eşkıya” mıydı? Bu soruya
yanıt verebilmek için olayları tarafsız bir şekilde ve arşiv
belgelerinin ışığında incelemek ve gün ışığına çıkartmak
istedik.
Arşivlerde yaptığımız araştırmalarda, Musa ve diğer yol
kesenlerin hikâyeleri ilk olarak bir telgrafta karşımıza
çıkmaktadır. İbradı Belediye
Azası Ahmet ve ahaliden Sadık’ın 6 Şubat 1914’te İbradı’dan Dâhiliye Nezareti’ne
çektikleri telgraf şöyledir:
“Asker firarilerinin iyi şekilde mevzilenerek Seydişehir
ve Beyşehir yollarını kestikleri, jandarmaların silahlarını
ellerinden aldıkları, bunların
İbradı’yı basacakları ve ahalinin can ve malının tehlikede
olduğu söylenmektedir. Seydişehir jandarmasının bu olayla
ilgilenmediği ve bir takip heyetinin gerekliliği anlatılmaktadır.”1

1 B.O.A. DH-EUM-6Şb-00011-00062-013.
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Bu telgraftan anlaşılacağı
üzere yörede yol kesenlere karşı yerel kolluk kuvvetlerinin
kayıtsız kalması, olayı daha
üst mercilere taşımıştır.

Teke Jandarma Tabur Komutanının Raporu

18 Kasım 1916 tarihinde
Dâhiliye Nazırı’ndan Antalya
Mutasarrıfı’na çekilen başka
bir telgrafta İbradı’dan çekilen
telgrafın incelenmesi istenmiştir.2 Teke (Antalya) Jandarma Komutanı da Dahiliye
Nezaretine çektiği telgrafta
bundan sonra olayla bizzat ilgileneceğini belirtmiştir.3 Bunun üzerine, Teke Mutasarrıfı
1 Aralık 1916 tarihli telgrafın
gizli üç maddesini Antalya Livası Jandarma Komutanlığı’na
yazılı olarak göndermiştir. Üç
maddelik bu belge yol kesenlerin yaptığı olaylar hakkında
çok önemli bilgiler vermekte;
belgede anlatılanlardan, yöredeki büyük yolların ve civar
köylerin eşkıyaların tehdidi altında olduğu anlaşılmaktadır.
“Beyşehir tarafına gitmekte olan İbradı ahalisinden ve
Tarikat-ı Alîye-i Nakşibendî
Meşayıhından (Şeyhlerinden)
Hüseyin Ağa, Bâla (Yukarı)
Mahallesinden Göklü Mehmet,
Haşim oğlu İbrahim ve Ormana’dan bir takım kimselerin,
İbradı’nın Gembos mahallinde
Orta Badem mevkiinde önlerine çıkan Musa, Talip ve on dört
kadar arkadaşı adı geçen kişileri soymuşlardır.
Daha sonra Eynif’ten Seydişehir’e zahire götüren Deveci
Çoban Süleyman’ın oğlu Ahmet
ve rüfekasının (arkadaşlarının)
Seydişehir’e sevkine nöbetleşe
2 B.O.A. DH-EUM-6Şb-00011-00062-003.
3 B.O.A. DH-EUM-6Şb-00011-00062-007.

memur edilen iki jandarmanın,
Dal Katıran mevkiinde katar
halinde gelmekte iken gece karanlığından istifade ederek habersizce silahlarını ellerinden
almışlardır.
Ertesi sabah Koca Oluk mevkiinde İbradı’dan Kelle Küt oğlu
Mustafa ve rüfekasının üzerine
hücum etmişlerdir. Mustafa ve
rüfekasının karşı koyması üzerine yol kesen yandaşlardan
bazıları firar etmişlerdir. Kelle
Küt oğlu Mustafa birisini yakalamıştır. Yakalanan kişinin Seydişehir’in Dalayman (Çamlık)
29

Köyü’nden Muhtar Mehmet’in
oğlu olduğu anlaşılmıştır. Arkadaşlarının da jandarmaların
silahlarını alan, Şeyh Hüseyin
Efendi ve rüfekasını gasp edenler olduğu ortaya çıkmıştır.
Bunların Seydişehir’de birileri
tarafından himaye edildiği anlaşılmıştır.
Saldırganların yayıldıkları alan Seydişehir, Dalayman,
Dere, Gencek, Kaşıkçıbel ve İbrim civarıdır. Olayların, Kaşaklı jandarma mıntıkasına civar
bulunduğu halde, jandarmanın
hiçbir suretle varlık gösterme-

ibradı mart 2016
diği söylenmektedir. Akseki ve
İbradı’nın pazar yollarına denk
gelen üç tarik, Okluk Dere-Akçalar, Kaşıkçıbel-İbrim Belleri, Dalayman-Zekerya (Taşlıpınar) ve
civar köy ahalilerinden birkaç
kişi, ilkbaharda faaliyetlerini
arttırmışlardır. Ahalinin emval
ve eşyalarını gasp etmiş ve bazı
köylerde ırz ve namusa tecavüz
etmişlerdir. Akseki’nin Zilan ve
Bodamya köylerini basarak paraları ve değerli eşyaları almışlardır. Bodamyalı Hacı Hatip ve
Kocamaz namına zahire getirmek üzere Seydişehir’e gitmiş
olan katırcılardan Ömer oğlu
Mustafa’nın oğlu Mustafa’nın,
Yaylı oğlu Mustafa’nın, Berber
Tahsin ve rüfekasının, Yamacı
Selahattin’in paralarını ve eşyalarını soymuşlardır. Ürünlü
ahalisinden bir yük devecisi
Ahmet Kethüda ve rüfekasının
kasaba adına getirmekte oldukları zahireden bir yük ve bir
denk zahire gasp etmişlerdir.
Bu olaylara karışanlar, yollarda ve köylerde sessizce hareket
etmelerinden dolayı, güvenlik
güçleri tarafından takip edilememişlerdir. Bu durumdan da
cesaret almışlardır.
Göynem taraflarında gasp
ettikleri Göklü Mehmet ve rüfekası, bu şahısların İbradı’ya
gelip baskın yapacaklarını jandarmaya anlatmışlardır. Bu
ihbar, kasabaya tebliğ edilmiş
ve hükümetçe de araştırılmaya başlanmıştır. Kasabaya 2-3
saat mesafeye gelerek jandarmaların ellerinden silahlarını
aldıkları için, müfreze çıkarılarak tatbikata başlanması gerekir.”4
Görüldüğü üzere belgede yol
4 B.O.A. DH-EUM-6Şb-00011-00062-005.

kesenlerin yaptığı faaliyetler
ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu belge, eşkıyaların
faaliyetleri hakkında birinci
elden bilgi verdiği için önemlidir.
18 Aralık 1916’da Teke Mutasarrıflığı tarafından Dâhiliye
Nezaretine çekilen telgrafta
ise “Seydişehir’in Zekeriya Köyünden Musa ve arkadaşlarının yakalanması hususunda
gerekli tedbirleri almak üzere
memur edilen jandarma tabur
komutanının hazırladığı raporun gönderildiği”5 ifade edilmektedir.
İbradı ve civarındaki eşkıyalık olaylarıyla ilgili bir diğer önemli belge ise Jandarma
Tabur Komutanı Bekir Bey’in
Teke Mutasarrıflığı’na yazdığı 23 Aralık 1916 tarihli rapordur. Önemi nedeniyle bu
raporun da tümünü sunmayı
uygun gördük:
“Tabur Komutanı, İbradı
ahalisinin şikâyeti üzerine
gerekli tahkikat evrakının hazırlamak ve kesin bir karara
varabilmek için yola çıkmıştır.
İbradı’ya gelip meseleyi öncelikle şikâyet edenlerden dinlemiş ve aldığı cevabı ortaya
koyan varakayı bir rabıta ile
takdim etmiştir. Dinledikleri
karşısında araştırmayı derinleştirip, olayı bir sonuca bağlamaya karar vermiştir. Anlatılanlara göre; Seydişehir’e
bağlı Dalayman ve Zekeriya isminde iki köy vardır. Köylerden
her birisi bir haytanın (eşkıyanın) mahallidir. Bu köylerdeki
iki hayta öncelikle birleşerek
İbradı ve Akseki’den Seydişehir
ve Beyşehir’e giden yolcuları
5 B.O.A. DH-EUM-6Şb-00011-00062-001.
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daima tehdit eder ve genellikle
soyarlarmış. Sonradan bu iki
hayta birbirinden ayrılmışlar
ve birbirine kin beslemeye başlamışlardır.
Dalayman Köyü’ndeki hayta Talip ismindeki bir şer işleyendir. Zekeriya Köyü’ndeki
hayta okumuş, zabıta vekilliğine yükselmiş birisidir ki, ismi
Musa’dır. İşte bu Musa, bütün
bellere hâkim olmuş, maiyetindeki efradına silah atma talimleri yaptırarak çarpışmaya
hazırlamıştır. Ekim ayının ortalarında İbradı civarına gelip İbradı ahalisine yemeklik
zahire almak üzere yola çıkarılmış devecilerin rüfekasında
bulunan iki ikmal neferine Eynif Ovası’nda hücumda bulunmuş ve silahlarını ellerinden
almıştır. Devecileri soymuşlardır. Kervandakiler de Talip
ve adamlarının İbradı’yı basacaklarını yetkililere ihbar etmişlerdir. Mesele bundan ibarettir.
Talip haytası olayı yaptıktan sonra yine Seydişehir
mıntıkasına geri dönmüştür.
Bundan haberdar olan Akseki
Jandarması derhal haytanın
takibatına başlamıştır. Bu sırada Musa ile Talip’in arası bozulmuştur. Musa kendisinden
zayıf olan Talip ve bir arkadaşını yaralamıştır. Musa, bu iki
haydudu ve martin tüfeklerini
Zekeriya muhtarı aracılığıyla
Seydişehir hükümetine teslim
ettirmiştir. Aynı zamanda olayı haber alan Akseki müfrezesi
Talip haytasından kalan beş
neferi Dalayman’da sıkıştırarak yakalamış ve Seydişehir
hükümetine teslim etmişlerdir.
Böylece İbradı’da örgütlenen
bu Talip haytasının tamamı
eksiksiz elde edilmiştir.

Yine rapordan anlaşılacağı
üzere, Musa haytasının yakalanması için teşebbüste bulunulmuştur. Yapılan tertibat
çerçevesinde iki üç gece gizlice, Musa’ya baskın yapılmıştır.
Fakat Musa’nın köylüler tarafından himaye edilmesi sebebiyle yakalanamamıştır. Fakat
o havalede barınma ihtimalini sona erdirecek tedbirler
alınmıştır. Umut edilen, (Musa’nın) himaye edilmeyeceği
için teslim olabileceğidir.

O dönemde yol kesenlerin hakim olduğu yerlerden Kocaoluk Mevkii

Seydişehir ve Beyşehir jandarmaları mevcutlarının yetersizliği ve olaya kayıtsız
kalmaları da bu rapora yansımıştır. Gerekli tedbirlerin
alınması ve ihtiyaçların giderilmesi konuları, Jandarma
Umum Komutanlığına bu raporla bildirilmiş ve tahkikat
için hazırlıklar başlamıştır.”6
Bu sırada olaylar devam
etmiştir. İbradı’dan, eski kadılardan Alaeddin ve rüfekası
imzalarıyla İbradı’da olayların
tekrar arttığı yönünde Dâhiliye
Nezareti’ne 1 Temmuz 1917’de
şikâyetler ve müracaatlar başlamıştır.7 12 Temmuz 1917’de
de, eşkıyalar Ormana’ya saldırmışlardır. Ormana eşrafından Eyüpzade Mehmet ve
İzzet Efendilerin evi basılmış
ve evler soyulmuştur. Yine Ormana eşrafından Bıyıklı oğlu
Mehmet Efendi İbradı-Beyşehir yolunda eşkıyalar tarafından öldürülmüştür. Ormana
eşrafı ve esnafı da olayların
tekrar etmesi üzerine Dâhiliye
Nezareti’ne yeniden şikâyette
bulunmuşlardır.8
6 B.O.A. DH-EUM-6Şb-00011-00062-011.
7 B.O.A. DH-ŞFR-00079-00019-001-001.
8 B.O.A. DH-ŞFR-00078-00098-001-001.

Musa’nın Vurulduğu Yer

Belgelerden de anlaşılacağı
üzere Musa ve Talip ilk başlarda birlikte yöredeki köylere
baskın yaparak ve yollardaki
kervanları soyarak belirli bir
süre arkadaşlık etmişlerdir.
Musa’nın 20 küsur adamı, Talip’in ise 14 kadar adamı olduğu bilinmektedir. Bunlar daha
sonra birbirlerine düşmüşler
ve çatışmaya girmiştir. Daha
güçlü olan Musa, Talip’i bertaraf etmiştir. Bunların yaptığı faaliyetlerin üst mercilerce
haber alınması üzerine yöreye
gönderilen jandarma müfrezeleri yol kesenlerin geriye
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kalanlarını da derdest etmiştir. Belgelerde Talip’in akıbeti
bellidir. Musa da sözlü kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Dal Katıran mevkiinde
jandarma takip müfrezelerinden birsine ateş açmış ve jandarmalarla girdiği çatışmada
öldürülmüş ve vurulduğu yere
gömülmüştür.
Ayrıca, İbradı ve civarında
Musa, Talip ve adamlarının
faaliyet gösterdiği dönemde
bazı eşkıya çeteleri de olaylara neden olmuştur. Örneğin, 18 Mart 1915’de İbradı
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sal ve ekonomik durumunun
çok iyi tahlil edilmesi gerekmektedir.

Musa’nın Mezarı

ve civarında başka bir eşkıya
grubu daha görülmüştür. Bu
eşkıya grubunun çingene olduğu anlaşılmış ve kısa sürede
yakalanmışlardır.9 19 Kasım
1916’da Mutasarrıf Ethem tarafından Konya Jandarma Komutanlığı’na çekilen telgrafta,
“Seydişehir’in Zekeriya Köyünden Kemal adında bir asker
firarisinin başına topladığı 20
küsur firari ve bakaya ile İbradı taraflarında, Seydişehir
ve Beyşehir’e giden yollarda
ahaliye tecavüz, emval ve eşyalarını gasp ettiği” yazılmış;
“Akseki ve Seydişehir’den10
takip kollarının çıkarılması
gerektiği” vurgulanmıştır.116
Aralık 1916 tarihli Dâhiliye
Nezareti’ne ait bir belgede de,
“Kemal ve efradının yakalandığı; ancak, Kemal’den geriye
kalanlar olduysa, Beyşehir ve
Seydişehir dâhilinde olabileceği ve takip kollarının faaliyetlerine devam etmesi gerektiği”
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anlatılmaktadır.12 Musa, Talip,
Kemal ve çingene çeteleri bertaraf edildikten sonra, 14 Nisan 1919’da üç silahlı eşkıya
Akseki ve İbradı’da faaliyete
başlamışlardır. Fakat kısa bir
süre sonra müfrezeler tarafından ele geçirilmişlerdir.13
Eric Hobsbawm’ın önemli bir tezi, bu tür hareketlerin
birden ortaya çıkmadığı ve bu
hareketlerin ardında uzunca
bir geçmişin yattığıdır. Hobsbawm bu hareketleri; uzun süredir devletin (yani askerin ve
polisin, hapishanelerin, vergi
tahsildarlarının, belki de kamu
görevlilerinin), sınıf farklılıklarının ve toprak sahiplerinin,
tacirler ve benzerlerinin sömürüsünün ortaya çıkarabileceği bir sürece bağlamaktadır.14
İbradı ve civarında gelişen
olaylarda bu süreci tam olarak
açıklayabilmek için yörenin o
dönemdeki idari, sosyal, siya-

Hobsbawm’ın “Eşkıyalar”
ismindeki önemli eserinde de
değindiği gibi, eşkıyaların hayatı büyük bir halk hareketi
ile birleşmezse faaliyet süreleri 2-3 yılı geçmemektedir.
Nitekim Musa ve Talip’in de
etkili oldukları süre 2-3 yıldır. Yine Hosbawn’ın eserinde
altını çizdiği bir diğer önemli
nokta, eşkıyaların köylülerden
ve yöredeki yaşayanlardan
yardım alamadığı zaman faaliyetlerini sürdürememeleri
ve o yörede tutunamadıklarıdır. Zaten yetkili makamların
yeterli ölçüde askeri bölgeye
yığacakları ve eşkıyayı korkutup kaçırmaktan ziyade ona
destek çıkan köylülerin hayatını perişan edebilecekleri
söylenmektedir.15 İbradı ve
çevresindeki olayların raporunu tutan jandarma tabur komutanının, raporda Musa’nın
yakalanabilmesi için alınacak
tedbirlerde bu hususa değinmesi Eric Hobsbawm’ın iddiasında ne kadar haklı olduğunu
göstermektedir:
“Bendeniz İbradı’ya ulaşmışken, Musa haytasının yakalanması için teşebbüste bulundum.
Yaptığım tertibat dairesinde iki
üç gece gizlice baskın yaptım.
Fakat Musa’nın köylüler tarafından himaye görmesi sebebiyle yakalayamadım. Fakat o
havalede barınma ihtimalini
sona erdirecek tedbirler aldım.
Umut ettiğim, himaye edilmeyeceği için teslim olmasıdır.”16

9 BO.A. DH-EVM-3-Şb-00004-00036-001.

12 B.O.A. DH-EUM-6Şb-00011-00062-009.

10 B.O.A. DH-EUM-6Şb-00011-00062-015.

13 B.O.A. DH-EUMAYŞ-00005-00121-001.

15 Erıc J. Hobsbawm, Eşkıyalar, İstanbul,
2011, s. 78-79.

11 B.O.A. DH-EUM-6Şb-00011-00062-017.

14 Erıc J. Hobsbawm, İlkel Asiler,
İstanbul, 2014, s. 14.

16 B.O.A. DH-EUM-6Şb-00011-00062-011.
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Doğu Antalya Alternatif
Turizm Gelişim Planı
Merhabalar,
İbradı Belediyesi’nin kültür ve sanat alanında yaptığı
çalışmalara eklediği bu dergi
nedeniyle, başta İbradı Belediye Başkanımız Av. Serkan
Küçükkuru olmak üzere, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Sami DEMİRCİOĞLU
mız, Arapastı anıtsal kestane
ağacımız, İbradı Mezarlığı, Çukurviran Anıt Mezarı, Üzümdere Alabalık Vadisi, Ürünlü’de
Altınbeşik Mağarası, Ormana’da tarihi düğmeli evlerimiz, Tol Han, Eynif Ovamız ve
yılkı atlarımız gibi saymakla
bitmeyen doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz vardır.
İşte bütün bu değerleri belirli
bir organizasyon çerçevesinde
Türk turizmine kazandırabilmek için, konu hakkında bilgilenmemiz gerekiyor.

Belediyemizin çalışmaları
turizmin gelişmesi yönünde
yoğunlaşmaktadır ve bunda
da başarı sağlanmaya başlamıştır. İlçemizin içinde bulunduğu konum dikkate alındığında, bu sektörün, diğer
enstrümanları ile birlikte geliştirilmesi gerekliliği ortada
Bu sayıda, sizlere “Doğu
durmaktadır. Tarım ve hay- Antalya Alternatif Turizm Gevancılık da bunlarla birlikte lişim Planı”nı sunacağım. Bu
düşünülmelidir.
planı, 2005 yılında Antalya İl
İlçemizde, kadı konakları- Kültür Turizm Müdürlüğün33

de şube müdürü olarak görev
yaptığım sırada, uygulanabilir
bir proje olarak hazırlamıştım.
Proje, aşağıda ana hatlarıyla
açıklanmaktadır.
Bu planı uygulayabilmek
için gereken imar planı dahilinde, ilçemizde 1997 yılında
ilan edilmiş olan bir “Turizm
Alanı” mevcuttur. Şimdi sıra,
bu planı belirtilen alana uygulamak ve ilçemizin işsizlik ve
nüfus sorununa çözüm sağlamaktır. Bu nedenle, bilmemiz
gereken önemli bir konu, ilçemiz sınırları içerisinde, hatta
Akseki ilçemizde, HES, taş ve
mermer ocağı gibi geriye dönüşü mümkün olmayan yatırımlara izin verilmemesi gerektiğidir.
Esen kalın
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PLAN
Aşağıda incelemenize sunulan proje, Avrupa Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers) tarafından yürütülen “Türk Oda Geliştirme
Programı” ile Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası ile Barselona
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa sürdürülen
“Batı Akdeniz Bölgesi İçin Turizm Sektörüne Yönelik Sürdürülebilir Yerel Kalkınma
Modeli” konulu proje kapsamında, Mayıs 2005 tarihinde
Barselona’da yapılan inceleme
gezisi sonucu, tarafımca hazırlanmış olan “Doğu Antalya
Alternatif Turizm Gelişim Planı”dır.
AÇIKLAMA
Bu planda söz edilen alanlarda bulunan köy ve ilçeler,
tarihi dokularını belirli ölçüde yaşatmaktadırlar. Proje,
bu yerleşim merkezlerinin
muntazam yollarla ulaşılabilir hale getirilerek, her bir
merkezde birer sokağın orijinal haline dönüştürülmesini
önermektedir. Bu sokaklarda,
kaybolmaya yüz tutmuş veya
unutulmuş geleneksel mesleklerin yeniden hayat bulacağı atölyeler, köy kahveleri, lokantalar v.b. mekanlar, belirli
bir organizasyon ve planlama
çerçevesinde oluşturulacak ve
bir konsorsiyum tarafından
entegre bir hizmet anlayışıyla
işletilecektir.
Üretilen ve sunulan her
türlü hizmet, yerli ve yabancı
turistin özgürce gezip, dilediğini satın alma, dilediği yeri
görme düşüncesini karşılayan
bir anlayışla hazırlanıp sunulacaktır.

Bülent Ülker

Belirlenen bu alandaki yerleşim yerlerine gerçekleştirilecek ziyaretlere ilişkin ulaşım
ve rehberlik hizmetleri, konsorsiyum tarafından ücretsiz
sağlanacaktır. Bu hizmetlerin
dünya standartlarına uygun
olmalarının yanı sıra, herhangi bir ticari kaygı taşımaksızın
sağlanması ana hedeftir.
Ülkemizde ilk kez uygulanması planlanan ve “Barselona
Modeli” olarak bilinen bu sistemin başarıya ulaşması, diğer turizm merkezleri için de
bir örnek teşkil edecek olması nedeniyle büyük önem arz
etmektedir. Bu amaçla modelin uygulanması için seçilen
bölgenin, turizm hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı
merkezler ve yerleşim bölge34

ULAŞIM 1
Bu alana erişim, 3 ana
ulaşım yolundan gerçekleştirilmelidir. Bunlardan birisi, halen kullanılmakta olan
ve herhangi bir sorunu bulunmayan Manavgat – Akseki - Konya yoludur (1). İkinci
ulaşım yolu ise “gidilen yoldan dönülmemeli” ilkesinden
hareketle Manavgat Şelalesi
çıkışlı Yaylaalan – Ürünlü –
Ormana – İbradı güzergâhıdır
(2). Bu yol Manavgat, Side ve
yakın çevredeki kapasitelerin
iç bölgelere ulaşımı ile birinci ulaşım yolundan gelen turistlere, dönüşte bu güzergâhı
kullanarak başta dünyanın en
büyük yeraltı göllerinden Altınbeşik Mağarası olmak üzere, Oymapınar ve Manavgat
Barajlarının kuşbakışı görüldüğü muhteşem kanyonu ve
Manavgat Şelalesini görme
imkânı sağlamaktadır. Bu yol
halen asfalt kaplama olup,
kullanılır durumdadır. Bazı
endemik soğanlı bitkiler, pro- noktalarda koruma bandı yafesyonel rafting, treking, orga- pılmalıdır.
nik tarımsal üretim sahaları,
Üçüncü ulaşım yolu ise en
ev pansiyonculuğu ve mağa- sorunlu olandır. Burada Köpra turizminin yanı sıra, ipek rülü Kanyon Milli Parkı’na
üretimi, Ormana Mahallemize gidecek yerli ve yabancı tuözgü bürümcük bezi üretimi, ristlerin dolu dolu bir gün
kıl çadır, kilim, heybe, urgan yaşamalarını teminen, gidişve diğer el sanatları ürünleri. te ya da dönüşte kullanabilecekleri yeni bir güzergâh söz
ELE ALINMASI
konusudur. Taşağıl’dan başlaGEREKEN KONULAR
• ULAŞIM

lerine yakın olması mutlak
başarı için gerekli koşuldur.
Böylelikle iç ve dış pazar taleplerinin dengeyi sağlaması
hedeflenmiştir. Sonuç olarak, Akseki, İbradı, Manavgat, Gündoğmuş ve Serik ilçeleri içerisinde bulunan sarı
çizgi ile çevrilmiş bölge pilot
alan olarak seçilmiştir. Harita üzerinde işaretlenen alan
hakkındaki açıklamalarımıza bakacak olursak, sarı çizgi ile çevrilen alan, alternatif
turizm hareketlerinin birçok
varyasyonunu barındıran bölgedir.

bit noktalar tespit edilecektir.
Bu alanda bulunan yerleşim
birimleri geleneksel mimari
tarzlarını kısmen kaybetmiş
olsalar da, genel anlamda doğal, tarihi ve kültürel yapılarını korumaktadır. Bu projenin
bir an önce başarıya ulaşması
ile bölgede yaşanacak iç ve dış
turizmdeki hareketlilik, yöre
halkına sürdürmesi yük gibi
görünen tarihi, doğal ve kültürel değerleri, onların umut
kapısı yapacak ve daha önem- • RESTORASYON
lisi kalkınmasının temeli turizm sektöründe çeşitlilik sağ- • ALT YAPI
layacaktır.
• EĞİTİM

Bu alan bire bir ölçüyle
belirlenmiş bir alan olmayıp,
yaklaşık olarak gösterilmiştir. Alan üzerinde yapılacak
saha çalışmaları sonucu, sa-

Yörenin sahip olduğu çeşit- • KÜLTÜR VE TURİZM
lilikleri şöylece sıralayabiliriz:
BAKANLIĞINCA İLAN
Av turizmi, yaban hayatı izEDİLMİŞ “KÜLTÜR VE
leme, meteor çukurları, kaya
TURİZM KORUMA ve
tırmanma, olta balıkçılığı,
GELİŞİM BÖLGESİ”
35

1 Editörün notu: Proje 2005 yılında
hazırlandığından, ulaşım yolları o
günün koşullarına göre önerilmiştir.
Bugün yapımı devam etmekte olan
tünel ve yol çalışması, İbradı ve
çevresini doğrudan yeni bir anayolla
Taşağıl üzerinden Antalya’ya
bağlayacaktır. Ayrıca Akseki – İbradı
arasındaki yol çalışmaları da büyük
ölçüde düzenlenmiştir. Yazının
değerlendirilmesinde tarih farkı
dikkate alınmalıdır.
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birimlerinde belirlenecek alt
yapı sorunları, ilgili kurum ve
kuruluşların işbirliği anlayışı
çerçevesinde çözümlenmelidir. Belirlenen hedef alanının
büyük bölümünün yukarıda
sıralanan turizm koruma ve
gelişim bölgeleri sınırları içerisinde kalması, bunun yanında “Altınbeşik Milli Parkı”
olarak ilan edilen alanında bu
sınırlar içinde olması nedeniyle tespit edilecek altyapı
eksikliklerinin giderilmesinde
ilgili bakanlıkların desteğinin
sağlanması daha kolay olacaktır.

yıp Beydiğin köyü üzerinden
İbradı’ya gelen bu yol, aynı
zamanda ulaşıma kapalı 6872 No’lu devlet yoludur. Bu yolun büyük bir bölümü asfalt
olup yaklaşık 8 km’lik bir bölümü ulaşıma imkân vermemektedir. Yolun araç trafiğine uygun hale getirilmesiyle,
Kundu ve Belek turizm merkezlerinde bulunan turistlerin
de bir günlük tur kapsamında
rahatlıkla buraları görüp dönmelerine imkan sağlanmış
olacaktır.
Bu yolun açılmasındaki en
önemli kazanım ise, Derebucak, Huğlu ve Beyşehir gibi
önemli merkezlerimizin Antalya’ya ulaşımında büyük
kolaylık sağlanarak ilimiz
ekonomisine olacak katkıdır.
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1997 yılında ilan
edilen “İbradı- Maşat Kültür
ve Turizm Koruma ve Gelişim

Bölgesi”ne ulaşımı sağlayacak en önemli yoldur (3). Bu
üç ana ulaşım yolundan başka İbradı – Akseki arasında
bulunan 20 km’lik yolun (4)
genişletme ve iyileştirme çalışmaları tamamlanmalıdır.
Ayrıca Ürünlü Köyü – Altınbeşik Mağarası arasındaki 3
km’lik yolun güvenli ulaşıma
uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
Bu turizm alanının yanı
sıra bölgede bulunan “Antalya, Alanya, Akseki Turizm
Merkezi” ile “Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi”, bu planın önemini bir kat daha artırmaktadır.

yaşam alanı bulma olanağı
görülen birer sokakta bulunan
bütün evlerin, başlatılacak bir
çalışma programı çerçevesinde orijinal haline getirilmesi
sağlanmalıdır. Bu projeye; ilgili odalar, Çekül Vakfı, Kültür
ve Turizm Bakanlığı, ticaret
odaları, belediyeler ve gönüllü kişi ve kuruluşlar katkıda
bulunabilirler. Ayrıca, Kültür
ve Turizm Bakanlığınca arazi
tahsisi yapılan büyük ölçekli
turistik tesis sahiplerinin katılacağı “her tatil köyü ile 5 ve
4 yıldızlı otel bir evin restorasyonuna katkı yapmalı” başlıklı bir kampanya başlatılabilir.
Ya da projenin tamamı, oluşturulacak bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirebilir.

EĞİTİM
Pilot olarak seçilen uygulama alanı içerisindeki Serik,
Manavgat, Akseki, İbradı ve
Gündoğmuş ilçeleri son derece köklü gelişime sahip yerleşim yerleridir. Bünyelerinde
geleneksel “Türk Kültürünü”
içerir yaşam tarzlarının yanı

sıra, yaşamlarını sürdürdükleri evleri de özellik arz eden
milli yapıya sahiptir. Ancak
bu evlerin bakım ve onarımı
zor ve masraflıdır. Bölge halkı
son yıllarda yüksek oranda iç
göç vererek genç nüfus, turizm
sektörünün yoğun yaşandığı
sahil kesimine kaymıştır. Yöre
halkı turizm sektörüyle bu
yönde tanışmıştır.
Bunun yanında bazı seyahat acentelerimizin özel ilgisi
sayesinde buralara günübirlik
turlar düzenlenmektedir. Buraları gören turistlerin tepkileri olumlu yöndedir. Ancak
sayıları yeterli değildir. Hızla
geleneksel yapı ve yaşam tarzı
kaybolmaktadır. Hazırlanacak
eğitim programı dahilinde,
yöre halkı bilinçlendirilerek
şu anda onlara sıkıntı gibi
gelen değerlerinin, aslında
kurtuluş yolu olduğu vurgulanmalıdır. Akseki Emiraşık-

RESTORASYON
Başlangıç olarak İbradı
ALTYAPI
ve Akseki İlçe merkezleri ile
Pilot olarak seçilen İbrauygun görülecek köy ve mahallelerde tespit edilecek, dı, Akseki ve gerekli görülegeleneksel mimari dokunun bilecek diğer ilçe ve yerleşim
36
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lar Köyü’nde yapılan Ali Paşa
Konağı ile İbradı’da yapılan
“Postacı Konak” tesisleri butik
otel bilinciyle inşa edilip aynı
bilinçle işletilmeye çalışılan
tesislerdir. Pilot olarak seçilen
alanda bulunan bu iki tesisimiz kendi çabalarıyla yürüttükleri faaliyetleriyle yörede
halkın bu konuda bilinçlenmesini sağlayarak bir şekilde
eğitim konusunda katkı sağlamaktadır. Ancak bu yeterli
değildir. Örnekleme sistemiyle hazırlanacak el broşürleriyle şimdiki durum ile projenin
tamamlanmasından sonraki
hali göz önüne konulmalıdır.
Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 1997 yılında ilan edilen
“İbradı – Maşat Turizm Koruma ve Gelişim Alanı”, çalışma
grubumuzca pilot olarak seçilen alan dahilinde bulunan
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İbradı ilçesi sınırları (mavi
taralı alan) içerisinde bulunmaktadır. Bu alan üzerinde
planlama çalışmaları ilgili bakanlıkça sürdürülmekte ise de
aradan geçen zaman bölge ve
turizm sektörü aleyhine işlemektedir. Bunun hazırlanması için gerekli girişimlerin ilgililerce bir an önce yapılması
önem arz etmektedir.
Sarı çizgiyle işaretlenen ve
pilot olarak seçilen alan dahilinde ayrıca “Altınbeşik Milli
Parkı” bulunmaktadır. Burası
son derece ilginç ve görülmeye değer doğal varlığımızdır.
Çevre ve Orman Bakanlığı
nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak buranın ziyaret

ibradı aralık 2016

edilebilmesi için, en büyük
sorunu olan mağaraya ulaşım
çözümlenerek hayata geçirilmelidir.

inceleme gezisinde müşahede
edildiği gibi, oluşturulacak bu
sistemin gerektirdiği eksikliklerin giderilmesi durumunda
başarısız olma şansı yoktur.
Ne mutlu ki ilgili bakanÇünkü bu alanda sunulacak
lıklarca da özel konumu fark
doğal ve tarihi değerlerimiz
edilerek, “Milli Park ve Turizm
büyük kentlerde yaşayan inAlanı” ilan edilen alanda oluş- sanlarımızın da ilgi odağı olaturulması hedeflenen sistem, caktır. Bu alanlara olan iç ve
turizm sektörümüzün içinde dış talepler hızla artmakta,
bulunduğu tekdüzeliği aşa- sosyo-ekonomik fayda oranı
cak, yeni soluk aldıracak ar- yükselmektedir.
gümanlara sahiptir.
Ayrıca yörenin serin ve
Avrupa Ticaret ve Sanayi nemsiz havası ile doğal ve taOdaları Birliği tarafından yü- rihi kazanımları, iklim bakırütülen “Türk Oda Geliştirme mından sıcak ve nemli hava
Programı” çerçevesinde 17 şartlarının hakim olduğu sa-24 Mayıs 2005 Tarihinde, hil bölgemize alternatif olarak
Barselona Kentinde yapılan karşımızda durmaktadır.
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İbradı Akyokuş mevkiinde sınır değişikliğine neden olan mermer ocaklarından biri.

Torosların Çığlığı
Himmet CANSIZ *

Halk olarak Toroslara
hep birlikte sahip
çıkmak zorundayız.
Ancak, Yörükler
için apayrı bir
önemi vardır bu
dağlarımızın.

T

oroslar, her ne kadar
sıra dağlar adı ise de
aynı zamanda bir kültür
coğrafyasının da adı. Akdeniz
Bölgesini en doğusundan en
batısına kadar kapsar. Üçüncü Jeolojik zaman diliminde
oluşan bu görkemli dağlar,
ağlıyor şu an… Çığlık atıyor!
Hes’ler, Taş ocakları, mermer
ocakları adı altında; su kaynaklarımız, doğamız, dağlarımız, ağaçlarımız yok ediliyor.
Soru şu: Ağaçsız, taşsız,
kurtsuz, kuşsuz, börtüşüz, böceksiz, deresiz, ırmaksız, gölsüz, denizsiz yurt, vatan mıdır? Çölden vatan olur mu?
Taklamakan çölü vatan olur
mu? Olamaz. O zaman kendi
yurdumuza, bu kadar hoyratlık, yağmalarcasına saldırmak
40

nedendir? Aç köpek fırın deler, ondan mıdır? Doğamız
yok olunca, buradan rant (getirim) sağlayanlar, kazandıkları ‘kağıttan paraları’ mı
yiyecekler? Toroslar; uygarlıklara, kültürlere, halklara
bin yıllarca ev sahipliği yaptı.
Son sahibi biziz. Asya bozkırlarından gelip yurt tuttuk.
Yörüğümüz; hayvanını otlattı… süte, ete, peynire, yoğurda,
ayrana, çökeleğe dönüştü Toroslar. Tahtacı-Türkmen’imiz; düzenli kesim yaptı.
Sedirler, çamlar, serviler eve
dönüştü. Akdeniz’in taşı, ahşabı evine gereç oldu. Konut
ve mimari kültürüne analık
yaptı.
Halk olarak Toroslara hep
birlikte sahip çıkmak zorun-

dayız. Ancak, Yörükler için
apayrı bir önemi vardır bu
dağlarımızın.
Yörük kültürü, bu ulu ve kutlu dağlarda
biçimlenmiştir. Tanrı Dağları’ndan yürüyerek gelen
Yörük!
Toros dağlarının
koyaklarını yurt tutmuş kendisine. Kışın kışlakta, güzün
güzlekte, yazın yaylakta yaylalamış, sürüsünü yayıltıp otlatmış, ulu Toros’ta. Biz Yörüklerin yüz akı yazarlarından
Mersinli güzel insan Osman
Şahin’in Son Yörük adlı öyküsünde okumuştum. Torosların bilge ve yarı şaman kadını Sultan Ana diyordu ki: ”Ulu
Toros’un bölgesi, tükendi
Yörüklüğün gölgesi.” Bu bilgece söz, bir Yörük olarak çok
etkiledi beni. Bu bir çığlığın
anlatımı... Kültürünün yok olduğunu gören, fakat elinden
bir şey gelmeyen çaresizliğin
çığlığı. Kültürü insan üretir,
kültürün üretilip şekillendiği
bir de mekân ve zaman vardır. Bizim mekânımız Toroslar’dı! Sultan Ana’yı beleyip
besleyen Toroslar. Sürüsüne
ot veriyordu. Bundan dolayı
Yörükler doğayla savaşmaz,
karşılıklı barış içinde yaşar.

ilçesi, o yüce dağları olmasaydı, belki de Türkiye çapında
hatta dünya ölçeğinde değerler çıkarabilir miydi? Bir
bilgenin dediği gibi: “İskender’in burnu biraz eğri olsaydı, dünya tarihi daha başka
olurdu”. Çok doğru bir özdeyiş. Çünkü insanların yazgısını biraz da yaşadıkları doğal
ve toplumsal çevre belirlemektedir. Şeyhülislam Yahya
Efendi, Kadı Abrurrahman
Paşa, Prof. Dr. Muzafer
Aksoy, Prof. Dr. Muammer
Aksoy, Prof .Dr. Ali Bozer,
Safa Giray, Prof. Dr. Pertev
Naili Boratav, İncili Çavuş
ve daha nice ulusal ve uluslararası bilim insanlarımız,
siyasetçilerimiz, nüktedanlarımız, kültür insanlarımız…
Torosların koypaklarından,
yaylalarından çıkmış aydınlatmış ülkemizi, dünyamızı.
İbradı; tarihi, folkloru, etnografyası çok zengin, şirin bir
kadim kent aynı zamanda.

sa insan ölür! Doğanın kalbi
de ormanlardır. Orman yok
olursa her şey yok olur. Akciğerimiz bu güzel ormanlar.
Oksijen istiyoruz! Oksijen
doğaya savaş açanlar için de
gerekiyor unutmayın! Hukuk
nasıl ekmek kadar, su kadar
lazımsa, orman da her şeyin
vazgeçilmezi. Talanın, yağmanın, üç beş rantçıdan başka kimseye faydası yok. Bırakın; tarih, doğa, kültür, insan
iç içe yaşasın. İbradı halkının
dirisinin de ölüsünün de ahını
almayın. İbradı mezarlığında
yatan canlar, gece düşünüzde size karabasan olur yoksa!
Benden söylemesi! (Taş ocağı
yaptığınız alanı, İbradı’dan
alıp Konya’ya bağlamanız, telaşınızı belli ediyor. Konya’sıyla Hanyası’yla bu topraklar
herkesin).

Bir Hint atasözü: “Dünyayı
yalnızca atalarımızdan miras
olarak almadık, aynı zamanda
Bu kadar bütüncül güzellik- çocuklarımızdan emanet allerin olduğu dağlara kıymayın dık” diyor. Dostlukla kalın.
efendiler! İnsanın kalbi durur* himmetcansiz07@hotmail.com

Ben de bir Avşar-Karahacılı-Himmetli obası Yörüğü
olarak, sesleniyorum: Bu kutlu dağlar herkesindir. Ama
daha çok bizim. Türkülerimizi, boğazlarımızı, sevilerimizi
bu dağlarda yaşadık, yaşattık.
Avşar’ın ulu ozanı Dadaloğlu’nun: “Ferman Padişahınsa, dağlar bizimdir” dediği
yer buraları. Torosları talan
edenlere yanıtımız: Dadaloğlu olsun. İbradı ve Akseki’nin
de dağları, doğası talanlarla
karşı karşıya.
Antalya’mızın bu iki güzide

Antik Melas Irmağı’nda HES yapılması düşünülen bölge
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İşte böyle bir şöhrete sâhip olan ve Antalya’nın ilçesi
bulunan, Torosların serin yamaçlarına yaslanmış, sâkin ve
huzur atmosferine sâhip, bu
güzel beldenin insanları, gerçekten de pek güzel meziyetlerle donanmışlardır.

İbradi’lı Ûdî Bestekâr

Sedât Öztoprak
(1890-1942?)

Haydar AKDEMİR

B

iliyoruz ki bu müstesnâ ve mütevâzî beldeden, bugüne
kadar, uzun bir zaman süresi içerisinde, başta hukuk
olmak üzere pek çok branş ve sahada, tahmînimizin
üzerindeki sayıda ilim adamı, ulemâ yetişmiştir. İbradı’dan
yetişen bu yetkin insanlar, başladıkları her vazîfede başarılı
olmuşlar; çalışkanlıkları, başarıları, düzen ve disiplinleriyle,
emsalleri arasında yükselerek oldukça mühim makam ve
mevkîlere ulaşmışlardır. Burada, Ref’i Cevat Ulunay’ın,
gazetedeki “Takvimden Bir Yaprak” adlı köşesinde, 1964 yılında
kaleme aldığı “İbradı’nın Hakkı” başlıklı yazıdan, yine önemli
bir tespit cümlesini aktarmak istiyorum:
…”Kasabanın, başlı başına bir mânâ ifâde etmeyen
bir isimi vardır. Fakat bu isim, bir üniversite hüviyetini
taşır. Devlet mekânizmasında, yüksek makâma erişen
bir zat için:
-İbradı’lıdır!

Sedât Öztoprak

Denildi mi, onun o makamda bulunması, bir “hak”
olarak kabûl edilir”…
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Her zaman dile getirdiğimiz gibi, İbradı’dan; nâibler,
kadılar, müderrisler, müftüler,
nakîbü’l eşraflar, kazaskerler,
paşalar, beylerbeyiler, vâliler,
milletvekilleri, bakanlar ve
öğretmenler ön planda olmak
üzere, hemen hemen her alanda yetişmiş ve Osmanlı döneminden îtibâren yüksek memuriyetlerde bulunmuş olan
ecdâdımızla, her zaman gurur
duymak hakkımızdır.
Bu kadar ilim erbâbının yetiştiği, hattatların, dîvân sâhibi şâirlerin bulunduğu bir
yerde, muhakkak aynı seviyede san’at ve mûsıkî de var
demektir. Zâten, edebiyatla
mûsıkîyi birbirinden ayırmak,
pek de doğru olmayacaktır.
Ben bu yazımda; İbradı’lı bestekârlar içerisinde,
Şeyhülislâm Ebu İshakzâde
Mehmet Es’ad Efendi ile
berâber, özel bir yere sâhip
olan ve ülkemizde mûsıkî
alanında haklı bir şöhrete erişmiş bulunan, ancak
İbradı’lılarca pek de tanınmayan, belki de hiç bilinmeyen, kıymetli ûdî, bestekâr, özel insan, müstesnâ
kaâbiliyet, İBRADI’LI SEDAT ÖZTOPRAK’I, sizlerle
buluşturmak istiyorum.
SEDAT ÖZTOPRAK’IN
DOĞUMU VE ÂİLESİ
Sedât Öztoprak, İbradı’lı
olan babasının, Ağır Cezâ Reisi
olarak görev yaptığı Konya’da,

1890 yılında doğmuştur. Sedat Bey’in babası, genel olarak Sivas’taki görev ünvânıyla
anılmaktadır. Yâni, Sivas Hukuk Mahkemesi Reisi, İbradı’lı, Hüseyin Şâkir Bey’dir.
Aynı zat, İstinat Mahkemesi
Reisi olarak yaptığı görevinden dolayı da bâzı kaynaklarda, bu ünvânıyla, yâni “İstinat
Mahkemesi Reisi, İbradı’lı Hüseyin Şâkir Bey” şeklinde anılmaktadır. Annesi ise, Trabzon
Şatıroğlu âilesinden Kadriye
Hanım’dır. Sedat Bey âilede,
beş kardeşin, dördüncüsüdür. 1937 yılında vefat eden
eşinden Nazmiye, Necmiye,
Neclâ, Bülent ve Yüksel adlı
beş çocuğu olmuştur.
Babasının maddî durumu
iyi olduğu için, Sedat Bey’i,
İstanbul’a göndererek, Galatasaray lisesine kaydettirmiştir.
Lâkin, mûsıkî aşkı ve bulunduğu ortam, onu bu okuldan
koparmıştır. Dolayısıyla, âilesinin bütün baskılarına rağmen, mûsıkîye aşırı düşkünlüğü sebebiyle, Galatasaray
lisesinden ayrılmış, başka bir
ifâdeyle, tahsîlini sonlandırmış ve ortaokuldan sonra öğrenim görmemiştir.

lerini, Konya Mevlevîhânesinin dervişlerinden olan “Abdi
Dede”den almıştır. Bunun dışında, bilinen belli bir hocası
yoktur. Allah vergisi bir istidatla, kısa sürede sazını çok
iyi öğrenmiş, parlak bir ûdî olmuş, hattâ virtüözite seviyesine ulaşmıştır.
İstanbul’a yerleştikten sonra, kısa zamanda daha da ilerleyerek, mûsıkî çevrelerinin
dikkatini çekmiştir. Sazında
ve sanatında yükseliş kaydetmek sûretiyle, “Dârülhân"1
gibi önemli bir kuruma girerek, burada; 1926 yılında
Türk Müziği Bölümü kapatılıncaya kadar, ud hocalığı
yapmıştır.
“Dârüttâlim-i
2
Mûsıkî”ye de girmiş, burada da çalışmıştır. Bundan
sonra, plaklara çalmış ve
dönemin ünlü sanatçılarına eşlik etmiştir.
Öztoprak; sazını, metodik
bir teknikle çalmış ve aynı
zamanda, güzel bir sese sâhip bulunduğundan, icrâlarda
temiz bir üslûpla okumuştur.
Sedât Öztoprak, mizac olarak, son derece asabî bir
yapıya sâhiptir. İçkiye aşırı
düşkünlüğü vardır. Ömrü boyunca maddî sıkıntılar içerisinde yaşamıştır. Buna rağmen, para karşılığında mûsıkî
icrâ etmemiş ve bu konuda
gelen bütün teklifleri geri çevirmiştir! 1937 yılında, eşinin
vefâtı üzerine büsbütün yı-

SEDAT ÖZTOPRAK’IN
MÛSIKÎ HÂYÂTI
Çok küçük yaşta olmasına rağmen, mûsıkîye karşı olan eğilimi, kendisi de
bu şehirde ikâmet ederken,
Konya Mevlevî Dergâhında mûsıkî ile uğraşan ho- 1 DÂRÜLELHÂN : Lûgat mânâsı,
caların dikkatini çekmiştir.
“nağmeler evi” demektir. İstanbul
belediye konservatuarının,
Veled Çelebi’nin yeğeni ve
Meşrûtiyet döneminde kurulduğu
sonradan, Sedât Öztoprak’ın
zaman taşıdığı addır.
da öğrencisi olan Türkân Sa2 DÂRÜTTÂLÎM-İ MÛSIKÎ : Lügat
vut’un, Rûşen Ferit Kam’a
mânâsı, “mûsıkî öğretim evi”
yazdığı bir mektuptan öğrendemektir. Fahri Kopuz ve arkadaşları
tarafından kurulan bir mûsıkî
diğimize göre; ilk mûsıkî derscemiyetidir.
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sini aslâ bozmamaktadır. Sedat Öztoprak, yüzyılımızın
önemli bir saz ve sözlü eser
bestekârıdır. Özellikle, saz
eserleri, çok orijinal ve oldukça başarılıdır. Her biri, birer
virtüözite örneğidir. Çok güzel
ve san’atlı şarkıları da vardır.
Son derece parlak saz eserVEFÂTI
lerinde, onun şahsî üslûbu
Sonradan,
Dârülaceze’ye hemen göze çarpmaktadır.
kaldırılmış ve burada bir yıl
1915-1923 yılları arayaşadıktan sonra, çok genç
sında san’atının zirvesine
denilebilecek bir yaşta, 19423
ulaşmış, “Şehnaz Bûselik,
yılında, sabah kahvaltısını
Evc, Sûz-i dîl” Saz Semâîyaparken hâyâta gözlerini
lerini bu dönemde besteleyummuştur. Çok az bir topmiştir. Kendisinin de sevdiluluk ve yakınlarının yardımı
ği Sûz-i dîl Saz Semâîi,
ile cenâzesi kaldırılmıştır. Bir
türünün en güzel
bestekâr için, çok genç deniörneklerinden kalebilecek yaşta, kendisinden
bûl edilmektedir.
daha pek nâdide ve çok sayıda
Bu eserini, Fahri
eserlerin beklenildiği bir çağKopuz’un
ısrârı
da vefât eden Sedat Bey, mûüzerine
denetisıkî adına gerçekten de büyük
me göndermiştir.4
bir kayıp olmuştur…
Öztoprak’ın bu ve
birçok eserinde, deSEDAT ÖZTOPRAK’IN
ğişmeli ve tek kroBESTEKÂRLIĞI
matikler mevcuttur.
Sedat Bey’in, asabî duruBu eseri çok sevilmiş,
mu ve ruh hâlinin, eserlerine
bunun netîcesi olarak da pek
de yansıdığı sezilmekte ise de
çok sâzende ve korolar tarabu durum, eserlerinin kalitefından icrâ edilmiştir. Ayrıca,
çok güzel ve sanatlı şarkıları
3 SEDAT ÖZTOPRAK’IN VEFAT
da vardır.
TÂRİHİ’ni, M. Nazmi Özalp, “Türk

Raks Eden Kız”, Tâhir Oyun
Havasına, “Köyde Bayram”,
Sûznâk Zeybeğe, “Selânik Zeybeği”, Acemaşîrân Şarkıya,
“Coşkun Kız” vb…

Memleket
yörelerine
göre bestelenmiş oyun havaları, sâdece Sedât Bey’e
mahsustur. Ayrıca, Sedat
Öztoprak, eserlerine değişik
isimler vermiştir. Meselâ: Hicaz Oyun Havasına, “Zillerle

Değişik makamlarda Saz
Semâîi, Peşrev, Oyun Havası, Zeybek, Marş, Sirto,
Longa, Saz Eseri, Gelin Havası, Türkü, Fantâzi, Şarkı
vb. türde eserler bestelemiştir. Eserlerinin sayısı, bugün
elimizde olan ve bilinenlerin
çok üstündedir. Kendi el yazısı ile yazdığı eserlerini, üç
klasörde topladığı, bunlardan bir adedini, 14 yaşından,
Ankara Radyosuna gelinceye
kadar kendisinden ayrılmayan talebesi, Kânûnî Vecihe

kılmış ve sefâlete düşmüştür.
Öğrencisi, Türkân Savut’un
eşinin gayreti ile İstanbul
mezbahasında bir işe yerleştirilmiş, ancak burada da çalışmamıştır. Ne yazık ki aç,
sefil ve bakımsız bir durumda
parklarda yatmıştır…

Mûsıkîsi
Târihi” adlı eserinde, 1947 olarak
gösterdiği hâlde; kalemine îtibar
edilen İbnülemin Mahmud Kemal
İnal’ın “Hoş Sadâ” adlı eserinde,
1942; Yılmaz Öztuna’nın, “Büyük
Türk Mûsıkîsi Ansiklopedisi”
adlı eserinde 1942, “Müzik
Ansiklopedisi” adlı eserin
4. cildinde 1942, “Yeni Türk
Ansiklopedisi” adlı eserin 8.
cildinde 1942, Meydan Laorusse
9. ciltde, 1942 ve Ana Britanica
Ansiklopedisi 17. ciltde de yine
1942 olarak gösterilmiştir.
NOT: İstanbul’daki torunları ile
bir irtibat kurarak, vefat târihinin
doğrusunu öğreninceye kadar,
konuyu bu şekilde bırakıyoruz).

4 SÛZ-İ DÎL SAZ SEMÂÎİ, birçok
yerde Fahri Kopuz, Sedat Öztoprak
ortak bestesi olarak geçmektedir.
Ancak, bu eser, tamâmen Sedat
Öztoprak’a âittir. Bu konuda
Fahri Kopuz, talebesi Ûdî Halûk
İncekara’ya, ifâdede bulunmuştur:
”4. hânedeki kromatik dönüşte
tavsiyesi olmuştur”.
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Kemençe san’atçısı ve araştırmacı, Dr. M. Nazmi Özalp,
TRT Arşiv Şefliği görevinde
bulunduğu sırada, elde mevcut olan eserlerini toplayarak
arşivlemiştir. Bestekârımızın
eserlerini TRT arşivine kazandırdığı ve bunları da, kaybolup gitmekten kurtardığı için
kendisine, İbradı’lılar olarak
minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Eserlerinin tamâmı,
pek az san’atçıda bulunan tarz ve üslûptadır. Değişmeli ve
atlamalı seslerle
ve çok kısa ölçülerle, çeşitli makam
ve usûl değişiklikleriyle ve bilhassa
üçüncü hânedeki tiz
sesleri ile icrâcıları,
bir hayli güç duruma
düşürmüştür. Böylece eserleri, ûdîler için bir nev’i metot
özelliği taşımaktadır. Daha
ziyâde; lirizmin, virtüözlükle
kaynaştığı Saz Semâîleriyle
tanınmıştır.

(Sûzidîl Saz Semâîi ikinci sahife)
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Daryal Hanım’a; ikincisini, tıp
doktoru olan talebesine verdiği ifâde edilmektedir. Üçüncüsünün ise kimde olduğu
bilinmemektedir. Tahmînen
her klasörde 500 olmak üzere,
toplam 1500 kadar eserinin
bulunduğu sanılmaktadır.
Bugün elimizde; yedi Peşrev, onbeş Saz Semâîi, longa
ve Sirtolardan başka, değişik makamlardan yirmibeş
Oyun Havası ve otuzüç Şarkı
olmak üzere, toplam 101 civârında eserinin bulunduğu
belirtilmekte ise de, aşağıdaki
listede görüleceği üzere, kayıtlı eser sayısı (110) adettir.
Bestekârımız, pek çok öğrenci
de yetiştirmiş olup, bunların
içerisinde en önemlisi Vecihe
Daryal’dır. Selâhattin Erköse, Bâkî Duyarlar, Metin
Bükey, Sabiha Savut da öğrencilerindendir.

ÖN SIRA: (Solan sağa) Dürri Tûran (Tanbur). Sedat Öztoprak (ud), Vecihe
Daryal (kânun), Reşat Erer (Keman).
ARKA SIRA: (soldan sağa) Nûri Halil Poyraz, (diğer iki kişi tesbit edilemedi).

Sedat Öztoprak; sefâletle
geçen ve hüzünlü bir şekilde sona eren, kısa denecek ömrü içerisinde pek
çok eser vermiştir. Beste
yapmış olduğu makamlara
bakacak olursak; özellikle mûsıkî ile uğraşanların
daha da iyi değerlendirecekleri; üstâdın san’at anlayışı, kalitesi, mûsıkî bilgisinin ve makamlara vâkıf
oluşunun seviyesi, âşikâr
olarak görülecektir.

Son zamanlarda, Öztoprak’ın yanında olan arkadaşları ise; Kemençevî Rûşen Ferit Kam, Santûrî
Zühtü Bardakoğlu ve Tanbûrî
Mes’ut Cemil Bey gibi dönemin önemli san’atçılarSEDAT ÖZTOPRAK’IN,
dır. Kendisinin yapmış olduğu ud icrâlarını, bugün, MEVCUT BESTELERİNDE
KULLANDIĞI USÛLLER
bâzı taş plaklarda bulmak
mümkün olmaktadır. Ser’i
Nîm Sofyan, Semâî, Sofyan,
ve kendine has mızrap dar- Türk Aksağı, Yürük Semâî,
beleriyle, döneminde ekol Sengin Semâî, Devr-i Hindî,
olmuştur.
Düyek, Aksak, Curcuna, Aksak
Berlin Operasına kadar gir- Semâî, Devr-i Kebîr.
miş olan biyografîsi (hâyat
hikâyesi), “Türkiye’den bir
Türk Bethooven’i geçmiştir” diye bitmektedir. Böylesine değerli bir usta sâzende
ve kıymetli bestekârın hâyâtını, burada hemşehrilerime
arz etmek, benim için büyük
bir mutluluktur. İbradı’lı ûdî,
bestekâr, büyük kâbiliyet

SON SÖZ
İbradı’dan yetişen Sedat Öztoprak’ın beste yaptığı ve pek
çoğu da bugün az kullanılan
makamlardan olan Aşkefzâ,
Bûselik Aşîrân, Ruhnevâz,
Sûz-i dîl, Şedd-i Arabân, Dîlkeşhâverân, Evcârâ, Ferahfezâ, Tarz-ı Nevîn, Zâvil ve
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benzerleri; onun, bestekârlığı
konusundaki ifâdemizi doğrular niteliktedir. Âilece İbradı’lı
olan ûdî, Bestekâr, kıymetli
üstad Sedat Öztoprak’ı, bir
defâ daha, minnet ve rahmetle anıyoruz. Rûhu şâd
olsun…
SEDÂT ÖZTOPRAK’IN
ESER VERDİĞİ
MAKAMLAR
Acemaşîrân,
Aşkefzâ,
Bayâtî Arabân,
Bestenigâr,
Bûselik Aşîrân,
Çârgâh
(Aşîrânda
Çârgâh Oyun
Havası),
Çârgâhta Nikriz
Sirto,
Dilkeşhâverân,
Evc,
Evcârâ,
Ferahfezâ,
Ferahnâk,
Hicaz,
Hicazkâr,
Hüseynî,
Hüseynî Aşîrân,
Hüzzam,

Karcığar,
Kürdîlihicazkâr,
Mâhûr,
Muhayyer,
Müsteâr,
Nihâvend,
Nişâburek,
Ruhnevâz,
Segâh,
Sultânîyegâh,
Sûz-i Dîl,
Sûzinâk,
Şedd-i Araban,
Şehnâz,
Şehnâz Bûselik,
Tâhîr,
Tarz-ı Nevîn,
Uşşak,
Yegâh,
Zâvîl.

İbradı Marşı
Torosların üstünde doğanın bir cenneti,
Açık kalpli, tertemiz insanlar memleketi.
Bağrından çıkarmıştır nice değerli insan,
Onlarla yükselecek bu bayrakla, bu vatan.
Her ocakta görülür kaymakam, vali, paşa,
Ey şanlı İbradı'mız tarihinle çok yaşa!
On binlerce evladı hizmet verdi ülkeye,
Ata'nın yolundadır, çağdaş, laik Türkiye...
Av. Fazıl ÖZUĞUR
25/12/1998
Ankara
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