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Sunuş
Av. Serkan KÜÇÜKKURU
İbradı Belediye Başkanı

Göreve başladığımız günden iti-
baren ilçe belleği kurma yönün-
deki çalışmalarımız bütün hı-

zıyla devam etmektedir. Bu kapsamda 
sözlü tarih çalışmaları yapılmakta, 
ilçemizi ilgilendiren yayınlar, fotoğ-
raflar ve belgeler toplanmaktadır. Ya-
pılan sözlü tarih çalışmaları ile yazılı 
kaynaklarda bulamayacağımız birçok 
bilgiye ulaşabilmekteyiz. Ayrıca bu 
çalışmalar bizim arşivimizi zenginleş-
tiren en büyük hazineler olarak, bellek 
merkezindeki yerlerini almaktadır. 

Arşivlerdeki bütün kaynaklar iti-
nayla araştırılmakta ve İbradı’nın 
geçmişiyle ilgili bütün bilgi ve belge-
ler bellek merkezimizce toplanmakta 
ve İbradı Belediyesi'nin arşivine ka-
zandırılmaktadır. İbradı’ya kazandı-
rılan bu belge ve bilgiler, bugün için 
İbradı’yla ilgili tez yazan, araştırma 
yapan onlarca öğrenci, araştırmacı ve 
akademisyenlerle paylaşılmaktadır. 

Bu çalışmalardan bazıları da İb-
radı Belediyesi’nin yayın organı olan 
İbradı Tarih –Kültür – Sanat ve Ede-
biyat Dergisi’nde siz değerli okuyucu-
larımızla buluşturulmaktadır. Beşinci 
sayısını yayınlamanın mutluluğunu 
duyduğumuz dergimizin bu sayısında; 

Dr. İlker Çinbilgel tarafından hazır-
lanan “İbradı Geofitleri ve Ekoturiz-

min Uyanışı” başlıklı çalışma, F. Gül-
sima Ağıldere Baykal’ın iki eseri ile 
ilgili “İbradı’da Bir Sonbahar” yazısı, 
Nabi Duru’nun anlatımından “Ebeoğ-
lu Mustafa Bey’in Bir Hatırası”, Ebe-
oğlu Mustafa Bey’in torunu ve İstiklal 
Savaşı Gazisi kızı Nihal Sunay’ın ai-
lesi hakkında vermiş olduğu bilgiler, 
Sami Demircioğlu’nun “İbradılılar İle-
ricidir” isimli yazısı, Serkan Gedik’in 
“İbradı’da Ayanlık İddia Edenler” 
başlıklı araştırması ile Ürünlü Köyü 
ahalisinin bir dilekçesi hakkındaki 
emrin Osmanlıca’dan günümüz Türk-
çe’sine çevirisi, Ayseli Minkari’nin 
merhum eşi için hazırlamış olduğu 
“Tarık Minkari” biyografisi ve İbradılı 
Cemil Gülçelik’in yine Tarık Minkari 
için yazmış olduğu “Tarık Minkari’ye” 
isimli şiiri, Himmet Cansız’ın “İbradı 
Gönlüm Sana Hiç Iramadı” isimli şiiri 
ve “Canlı Müze İbradı” yazısı, Hay-
dar Akdemir’in “Hazin Bir Seferberlik 
Öyküsü” başlıklı çalışması, Kamile 
Manav ve Doç. Dr. Vedat Çalişkan'ın 
"Geleneksel bir mesken tipinin 
turizmde çekicilik potansiyelinin 
araştırılması: Düğmeli Evler Örneği" 
başlıklı akademik çalışması ile Cemil 
Küçükkuru’nun “İbradı” ve “Köylü Ço-
cuğu” isimli şiirleri yer almaktadır. 

Emeği geçen herkese teşekkür ede-
rim.
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Allium cassium Boiss.

Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.
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İbradı'nın geofitleri ve
ekoturizmin uyanışı

Her yıl yağan karların 
erimesiyle birlikte, İb-
radı Belediyesi tara-

fından düzenlenen Geleneksel 
Kardelen Festivali zamanına 
yaklaşırken, festival kapsa-
mında ziyaretçilerin ilgisini 

çekmek ve farkındalık ya-
ratmak düşüncesiyle “İbradı 
Dergisi” için hazırladığım bu 
çalışmanın amacı, bir simge 

olan Kardelen ve diğer geofit 
arkadaşları hakkında kısaca 
bilgi vermektir.

Bakalım bu yılki festivalde 
hangi güzel geofit bitkilere 
rastlayacağız? Kardelen festi-
valinde doğanın bu güzellerini 
görmek, fotoğraflarını çekmek 
ve orada görüşmek üzere…

Öğr. Gör.
Dr. İlker ÇİNBİLGEL *

Allium rotundum L.

Bellevalia tauri Feinbrun

Allium sphaerocephalon L.

Hyacinthella heldreichii (Boiss.) Chouard

Dracunculus vulgaris Schott.

Dracunculus vulgaris Schott.

Prospero autumnale (L.) Speta Scilla bifolia L.
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Ornithogalum neurostegium Boiss. & Blanche
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Öncelikle Geofit teri-
minden bahsetmek yerin-
de olacaktır. Her ne kadar 
“Geo”nun anlamı yer veya 
yeryüzü demek olsa da geo-
fit yeraltı bitkileri için kul-
lanılan bir terimdir. Diğer 
ismi ise kriptofit (saklı bit-
kiler)’dir. Aynı anlamdaki bu 
iki terim, bitkilerin hayat 
formlarının bir türünü ifade 
etmektedir. Daha açık söyle-
yecek olursak, ekolojik şart-
ları (soğuk, kuraklık gibi) 
uygun olmayan mevsimde 
kendini yumru, soğan, sert 
soğan, rizom gibi meta-
morfoza uğramış gövdeleri 
(toprak altı organları) saye-
sinde toprak altında muha-
faza eden, uygun mevsimde 
ise sürgün verip çiçek açan 
bitkilere geofit, dilimizde 
ise saklı bitkiler denir. Ço-
ğunluğunun soğanlı olması 
nedeniyle Soğanlı Bitkiler 

de denilmektedir. Uygun ol-
mayan mevsimler bazı geo-
fitler için kış, bazıları içinse 
yazdır. Örneğin, yöremizde 
bulunan Domuz topalağı 
(Sıklamen) yaz aylarının son 
zamanlarında veya sonba-
harda çiçek açar. Yine yöre-
mizdeki Toros Kardeleni ge-
nellikle Şubat-Mart-Nisan 
aylarında karların erimesiy-
le birlikte uygun su ve sıcak-
lık ortamını bulunca çiçek 
açmaktadır. Tabii ki, yakın 
olan diğer türlerde bu du-
rum çevre şartlarına uyum 
ve genetik yapıya göre deği-
şebilmektedir.  

Unutulmamalıdır ki, na-
dir veya endemik olsun ol-
masın, geofitler hem ulusal 
hem de uluslararası kanun-
lar ve sözleşmeler ile korun-
maktadır. Çoğunun doğadan 
sökümleri yasaktır, geri ka-

lan bir kısmı ise kota ile izne 
tabidir. Bu nedenle Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı’nın Doğal Çiçek Soğanları-
nın 2017 Yılı İhracat Listesi 
Hakkında Tebliğe bakmak 
yerinde olacaktır.

Doğadan toplanmak su-
retiyle ihraç edilmesi yasak 
olan çiçek soğanlarından 
Allium (Yabani soğan) tür-
lerinin hepsi, Anemone (Yo-
ğurt çiçeği) türlerinin hepsi, 
Crocus (çiğdem) türlerinin 
hepsi, Fritillaria türleri, Mus-
cari türlerinin hepsi, Tulipa 
(Lale) türlerinin hepsi, Bia-
rum türlerinin hepsi, Gerani-
um tuberosum (Deve tabanı), 
Dracunculus vulgaris (Yılan 
bıçağı), Orchideceae (salep) 
türlerinin hepsi, Arum (Yılan 
yastığı) türleri, Paeonia (Şa-
kayık) türleri ile belirtilme-
yen diğer yumrulu ve soğan-

Colchicum dolichantherum K.Perss. Colchicum szovitsii Fisch. & C.A.Mey.K.Perss. Colchicum triphyllum Kunze

Crocus biflorus subsp. isauricus 
(Siehe ex Bowles) B.Mathew

Crocus biflorus subsp. isauricus 
(Siehe ex Bowles) B.Mathew

Crocus asumaniae B.Mathew & T.Baytop
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lı türlerin doğadan sökümü 
yasaktır. Bu nedenle bu tür-
lere dikkat edilmesi gerek-
mektedir. Ayrıca Cyclamen 
cilicicum (Sıklamen, topa-
lak), Galanthus elwesii (Toros 
Kardeleni), Eranthis hyemalis 
(Sarı kar çiçeği) ihracatı ko-
taya tabi ve koruma altında 
olan diğer soğanlı, yumrulu 
bitkilerdendir.

Geofitlerin; botanik özel-
liklerinin yanında ilgi çeki-
ci, gösterişli güzelliğe sahip 
çiçeklerinin olmaları, süs 
bitkisi olarak önde gelme-
leri ve tıbbi veya besin ola-
rak kullanılmalarının yanı 
sıra ekoturizm potansiyeli 
oluşturması nedeniyle de 
üzerlerinde daha fazla du-
rulmalıdır. Daha fazla foto-
safariler, doğa yürüyüşleri 
düzenlenilmeli ve yöre hal-
kının da daha iyi tanıması 

sağlanmalıdır. Böylelikle 
hem daha iyi bir koruma 
stratejisi hem de ekonomik 
kazanç kapısı oluşturulması 
sağlanır. Ekoturizmin gü-
cünden yöremiz ve ülkemiz 
için faydalanmalıyız.   

Bu yıl Kardelen Festiva-
li’nin her zamanki coşkusu-
na her yönüyle yeni aktivi-
teler ve bölümler eklenecek. 
Bu nedenle isteyen misafir-
lerimize en azından bu sene 
kısa bir parkur belirleyip, 
görülen geofitler hakkın-
da bilgi paylaşımı, fotoğraf 
çekimi şeklinde bir bölüm 
aktivite denemesini öngör-
mekteyim. İbradı Dergisinin 
burada da dağıtılmasıyla, 
misafirlerimiz aktivitelerin 
hedef noktasından çok mer-
kez noktasını oluşturur. 

Geofitleri birçok alanda 
figür olarak kullanmalıyız. 

Bu bitkilerin resmedildiği iş-
lemeler her alanda kullanıl-
malıdır. Aynen Anadolu’da 
bizden önce yaşayan bütün 
uygarlıkların yaptığı gibi. 

Ayrıca, kısa parkur gezi-
mize aşağıdaki gibi bir ek-
lenti yapmanın ve her sene 
daha da geliştirilecek bir 
denemenin yöre için yararlı 
olacağına inanmaktayım.

Dergiyi açtığınızda, bir 
tarafta listede isimleri, di-
ğer tarafta fotoğrafları gö-
rülen ilkbahar/sonbahar 
geofitleri bulunmaktadır. 
Festival katılımcısı olarak 
nereden katıldığınızı belirti-
niz (İbradı, Akseki, Antalya 
merkez vb.). Sonra festival 
parkurunda gördüklerini-
zi işaretleyiniz. Daha sonra 
bu işaretlediğimiz geofitle-
rin isimlerini biliyorsanız, 
listeye yazınız. Tabii ki, lis-

Crocus c  subsp. pamphylicus 
B.Mathew 

Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. Crocus speciosus M.Bieb.

Colchicum variegatum L. Geranium tuberosum L.K.Perss. Crocus antalyensis B.Mathew K.Perss.

30 31 32

25 26 27
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tedeki bütün bitkileri gö-
remeyeceksiniz. İsterseniz 
daha sonra bu bitkileri gör-
düğünüz Antalya’daki başka 
doğal alanlarda da bu işlemi 
yapabilirsiniz. Her sene bu 
uygulamayı genişletebiliriz. 
Her türlü yardım tarafımız-
dan sağlanacaktır.

Burada yaptığınız çalış-
maların (tablodaki) fotoğ-
rafını, ayrıca yorumlarınızı 
ve önerilerinizi isterseniz de 
çektiğiniz bitki resimlerini 
İbradı Belediyesinin resmî 
adresine elektronik posta ile 
gönderebilirsiniz veya pos-
ta yoluyla da iletebilirsiniz. 

Böylelikle, bu sonuçlar gele-
cek yıl düzenlenecek festiva-
limize bir altlık oluşturmuş 
olacaktır. Ayrıca bölgemizde 
ve çevremizde bulunan ge-
ofit bitkilerin yerel adlarını 
daha da ön plana çıkarmış 
olacağız.

AİLESİ FOTO 
NO:

GÖRÜLME 
DURUMU TÜRKÇE VE BİLİMSEL ADI YAYILIŞ 

DURUMU
SİZ 

İSİMLENDİRİN

NERGİSGİLLER 
(Amaryllidaceae)

1 KELDAĞ AKSOĞANI
Allium cassium Boiss. Geniş

2 PAK SOĞAN
Allium myrianthum Boiss. Geniş 

3 DOĞU SOĞANI
Allium orientale Boiss. Geniş

4 DELİ PIRASA
Allium rotundum L. Geniş

5 YILAN SARMISAĞI
Allium sphaerocephalon L. Geniş

6 KARDELEN
Galanthus elwesii Hook.f.

Geniş
Çatalca-Kocaeli 
ve Ergene 
Bölümleri, 
Ege Bölgesi, 
Y.Sakarya ve 
O. Kızılırmak 
Bölümleri, 
Akdeniz Bölgesi

Katılımcı:	 	 	 	 	 	 	 	 İli:

Yörede Bulunan Bazı Geofitlerin Listesi: Hangilerini gördüğünüzü belirtmek için 
+ işareti koyunuz. Yerel isminin ne olduğunu en son sütuna yazınız! 

Gladiolus anatolicus (Boiss.) Stapf Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl. Fritillaria acmopetala Boiss.

33 34 35
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YILANYASTIĞIGİLLER
(Araceae)

7
YILANCIK OTU
Arisarum vulgare O.Targ.
Tozz.

Geniş

8
TİRŞİK PANCARI
Arum dioscoridis Sm. 
var. dioscoridis

Geniş

9 AĞUKINASI
Biarum pyrami (Schott) Engl.

Geniş

10 YILANBIÇAĞI
Dracunculus vulgaris Schott

Geniş

KUŞKONMAZGİLLER 
(Asparagaceae)

11 GÜNEY SÜMBÜLÜ
Bellevalia tauri Feinbrun

Endemik, 
Akdeniz Bölgesi

12
GECE SÜMBÜLÜ
Hyacinthella heldreichii 
(Boiss.) Chouard

Endemik, 
Akdeniz Bölgesi

13 MORBAŞ
Leopoldia comosa (L.) Parl. Geniş

14
PÜSKÜLLÜBAŞ
Leopoldia tenuiflora 
(Tausch) Heldr. 

Geniş

15
ANA MÜŞKÜRÜM
Muscari anatolicum 
Cowley & Özhatay

Endemik, 
Y.Kızılırmak 
Bölümü, 
Akdeniz Bölgesi

16
GAVURBAŞI
Muscari armeniacum 
Leichtlin ex Baker

Geniş

17 TOP MÜŞKÜRÜM
Muscari bourgaei Baker

Endemik, 
G.Marmara 
Bölümü, B. ve 
O.Karadeniz 
Bölümleri, 
Ege Bölgesi,
Akdeniz Bölgesi

18
ARAP ÜZÜMÜ
Muscari neglectum 
Guss. ex Ten.

Geniş

19
SAHRA YILDIZI
Ornithogalum neurostegium 
Boiss. & Blanche

Geniş

20
GÜZ SÜMBÜLÜ
Prospero autumnale (L.) 
Speta 

Geniş

21 ORMAN SÜMBÜLÜ
Scilla bifolia L. Geniş

Fritillaria elwesii Boiss. Fritillaria pinardii Boiss. Fritillaria whittallii Baker Gagea villosa (M.Bieb.) 
Sweet var. villosa

36 37 38 39
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ACIÇİĞDEMGİLLER 
(Colchicaceae)

22
HATAY MAHRUTU
Colchicum dolichantherum 
K.Perss.

Geniş

23
KATIR ÇİĞDEMİ
Colchicum szovitsii 
Fisch. & C.A.Mey.

Geniş

24 ÖKSÜZ ALİ
Colchicum triphyllum Kunze Geniş

25 DAMALI ÇİĞDEM
Colchicum variegatum L. Geniş

TURNAGAGASIGİLLER 
(Geraniaceae) 26 ÇAKMUZ

Geranium tuberosum L. Geniş

SÜSENGİLLER
(Iridaceae)

27
ANTALYA ÇİĞDEMİ
Crocus antalyensis 
B.Mathew

Endemik, 
Ege Bölgesi, 
Antalya Bölümü

28
ASUMAN ÇİĞDEMİ
Crocus asumaniae 
B.Mathew & T.Baytop

Endemik,
Antalya Bölümü

29

İBRADI ÇİĞDEMİ
Crocus biflorus Mill. 
subsp. isauricus 
(Siehe ex Bowles) B.Mathew

Endemik,
Akdeniz Bölgesi

30

SÜSLÜ ÇİĞDEM
Crocus cancellatus Herb. 
subsp. pamphylicus 
B.Mathew

Endemik,
Akdeniz Bölgesi

31
SARI ÇİĞDEM
Crocus chrysanthus 
(Herb.) Herb.

Geniş

32 ÇAYIR ÇİĞDEMİ
Crocus speciosus M.Bieb. Geniş

33
EKİN ÇİÇEĞİ
Gladiolus anatolicus 
(Boiss.) Stapf

Geniş

34
KEKLİK ÇİĞDEMİ
Moraea sisyrinchium 
(L.) Ker Gawl. 

Geniş

Tulipa armena Boiss. var. armena Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Cephalanthera kurdica Bornm. ex Kraenzl.

40 41 42
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ZAMBAKGİLLER (Liliaceae)

35 DUGUK
Fritillaria acmopetala Boiss. Geniş

36 SÜRMELİ LÂLE
Fritillaria elwesii Boiss. Geniş

37 MAHÇUP LÂLE
Fritillaria pinardii Boiss. Geniş

38 ÇAM LÂLESİ
Fritillaria whittallii Baker

Endemik,
Antalya 
Bölümü, Konya 
Bölümü

39
TÜYLÜ YILDIZ
Gagea villosa (M.Bieb.) 
Sweet var. villosa

Geniş

40
LÂLE
Tulipa armena Boiss. var. 
armena

Geniş

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Orchis anatolica Boiss.

Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. solida

Paeonia mascula (L.) Mill. subsp. mascula

Cyclamen cilicium Boiss. & Heldr.

Corydalis erdelii Zucc.

Anemone blanda Schott & Kotschy

Limodorum abortivum (L.) Sw. Ophrys scolopax subsp. cornuta 
(Steven) E.G.Camus

43 44
45

46

49

47

50

48

51
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SALEPGİLLER (Orchidaceae)

41
SİVRİ SALEP
Anacamptis pyramidalis 
(L.) Rich.

Geniş

42
KURT KUŞÇUĞU
Cephalanthera kurdica 
Bornm. ex Kraenzl.

Geniş

43
ÇAM ÇİÇEĞİ
Cephalanthera rubra (L.) 
Rich.

Geniş

44
SAÇUZATAN
Limodorum abortivum (L.) 
Sw.

Geniş

45
YUNUS SALEBİ
Ophrys scolopax Cav. subsp. 
cornuta (Steven) E.G.Camus 

Geniş

46 DİLDAMAK
Orchis anatolica Boiss. Geniş

AYIGÜLÜGİLLER 
(Paeoniaceae) 47

AYIGÜLÜ
Paeonia mascula (L.) Mill. 
subsp. mascula

Geniş

HAŞHAŞGİLLER 
(Papaveraceae)

48 KAZGAGASI
Corydalis erdelii Zucc. Geniş

49
RUMELİ KAZGAGASI
Corydalis solida (L.) Clairv. 
subsp. solida

Geniş

ÇUHAÇİÇEĞİGİLLER 
(Primulaceae) 50

ŞEYTANKABALAĞI
Cyclamen cilicium
Boiss. & Heldr.

Endemik, 
Akdeniz Bölgesi

Anemone coronaria L.

Ficaria verna subsp. ficariiformis 
(Rouy & Foucaud) B.Walln.

Asphodeline lutea (L.) Rchb. Eremurus spectabilis M.Bieb.

Eranthis hyemalis (L.) Salisb. Ficaria verna subsp. calthifolia 
(Rchb.) Nyman

52

55

53

56

54

57
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DÜĞÜNÇİÇEĞİGİLLER
(Ranunculaceae)

51
DAĞ LÂLESİ
Anemone blanda 
Schott & Kotschy

Geniş

52 MANİSA LÂLESİ
Anemone coronaria L. Geniş

53 SARIKOKULU
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. Geniş

54
ÇÖP SALEBİ
Ficaria verna Huds. subsp. 
calthifolia (Rchb.) Nyman 

Geniş

55

ARPACIK SALEBİ
Ficaria verna Huds. subsp. 
ficariiformis (Rouy & 
Foucaud) B.Walln.

Geniş

ÇİRİŞGİLLER 
(Xanthorrhoeaceae)

56 SARI ÇİRİŞ
Asphodeline lutea (L.) Rchb.

Geniş 

57 ÇİRİŞ
Eremurus spectabilis M.Bieb. Geniş

Kardelen
Galanthus elwesii
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Ne tatlı bir telaştır İb-
radı’da sonbaharlar.  
Bu telaşın yorgunlu-

ğunu birebir yaşayanların, 
“ah, bir de bize sor!” dedik-
lerini duyar gibiyim. Haksız 
değiller, bunu gözlerimle 
görüyorum. Tüm emekleri 
önünde saygıyla ve hayran-
lıkla eğiliyorum. Geleneksel 
sonbahar hazırlıklarını, can-
larını dişlerine takıp sürdür-
dükleri için minnettarım. 
Gençlerimizin de bu sonba-
har hazırlıklarını sevgiyle 
sürdürmek için aynı bilince 
ve gayrete sahip olmalarını 
diliyorum. 

Çocukluğumdaki İbra-
dı’nın sonbaharında, baba-
annem, Fatma Nefise Ağıl-
dere Hanımefendi, bahçeden 
toplattığı bademleri kırar ve 
bize yedirirdi.  Kestaneler 
toplattırılır, soba üzerinde 
kebap yapılırdı.  Konya’daki 
evimize, İbradı’dan erişte, 
üzüm pekmezi, kekik, tar-
hana çorbası, cevizli ve ba-
demli sucuk (köfter/köftü) 
gelirdi.  Evimizde bütün kış 
çarşıdan alınanların yanın-
da, bunlardan da afiyetle 
yerdik.  Tadları damağım-
dan hiç silinmedi. 

Arkamızda bıraktığımız 
2016 sonbaharı, İbradı’da 

şimdiye kadar en uzun kal-
dığım mevsim oldu. İzle-
mesi çok keyif veren sonba-
har telaşına yakından şahit 
olurken, resimlerim için pek 
çok ilham aldım.  En çok da 
ayvalardan etkilendim. 

Yürüyüş yapması keyif-
li İbradı sokaklarında, şiir-
sel görünümlü taş duvarla-
rın üzerinden hangi meyve 
ağacının dalları dolmuşsa, 
onlar sarkacaktı mutlaka. 
İşte böylece, bağ arasından 
Arapastığı Kestanesine doğ-
ru yürürken, Halis Hoca’nın 
ayvaları gülümseyiverdi-
ler.  Eşiyle birlikte bizi kah-
ve içmeye davet etmişlerdi. 
Böylece kahvemizi içtikten 
sonra hem bağda dolaştık ve 
mevcut herşeyden topladık, 
hem de ayvaları uzun uzun 
seyredip,  fotoğrafladım.  
Daha sonra, Tozak’a, çarda-
ğımızın olduğu arazimize 
gittik. Birkaç ayva ağacımız 
var. Henüz hepsi büyümedi-
ler ama yukarıya giden yol 
üzerindeki en yaşlısında her 
sonbahar ayvalar olur. Reçel 
yapmak için toplarım. Onlar 
da gözümün içine baktılar.  
Eve dönerken, Mevlüde Tey-
ze’nin evinin yakınındaki 
ayva ağacının üstünü dol-
durmuş olan büyük ayvaları 
da fotoğrafladım.

Artık  sarı-turuncu temalı 
sergi için yapacağım resmi 
biliyordum.  Var olan her-
şeyin, dengeli tek bir bütün 
olarak algıladığım doğanın 
bir parçası olduğu inancıma 
uygun olarak, ayvayı tüm 
doğasıyla resmettim. Ayva 
kendini bize veriyordu, aynı 
zamanda ekşilik böceğini 
besliyordu. Ziraî literatür-
de “zararlı” olarak geçiyor 
ama bu böcek bir canlı ola-
rak nasıl beslenecek? Ayva-
dan. Onu da ayvanın yanına 
çizgisel bir leke kullanarak 
ekledim. Böylece, sarı-tu-
runcu renklerin baskın ol-
duğu, bana özgü çizgilerden 
oluşan dokumu, lekelerimin 
üzerine yerleştirdim. Kon-
türlerle birlikte, farklı çizgi-
leri bir arada dengeli olarak 
kullanmayı amaçladım. Tıp-
kı, doğadaki tüm farklılıkla-
rın bir arada dengede bulun-
maları gibi.  

Böylece, burada fotoğraf-
ları görülen resimler ortaya 
çıktı.  Birisi 50cm X 50 cm, 
diğeri ise, 75 cm X 80 cm 
büyüklüklerinde, tuval üze-
rine yağlıboya tekniğiyle ya-
pılmış iki resim. İçerdikleri 
sanatsal elemanların yanı 
sıra, İbradı’da geçen keyifli 
bir sonbaharın belgeleri ola-
rak da saklanacaklar.

İbradı’da bir 
sonbahar

F. Gülsima
AĞILDERE BAYKAL
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Muhterem hemşeh-
rilerim, merhum 
Turgut Özakman’ın 

Çılgın Türkler kitabında 
aziz milletimizin yaratı-
cı gücünü, vatan sevgisini, 
fedakârlığını; kısacası, Türk 
ve insan olmanın bütün 
meziyetlerini okurken hep 
şunu düşündüm. Vaktiyle 
Torosların tepesinde küçük 
bir yerleşim yeri olan 
İbradı’mızın, 17. , 18. ve 
19. asırlarda imparatorluk 
döneminde, 20. ve 21. asır-
larda Cumhuriyet dönemin-
de, devlet ricalinde ve ilim 
sahasında yetiştirdiği ve 
vatan sathından başka yurt 
dışında da isim yapmış İbra-
dılıların mevcudiyetini niçin 

bizler topluma duyurmuyo-
ruz diye hep üzülmüşümdür.  
Tarihe mâl olmuş saygıde-
ğer hemşehrilerimizin isim-
lerini ve hatıralarını bugün-
kü ve yarınki nesillerimize 
nasıl duyurabiliriz diye dü-
şünmüşümdür.

Bu neslin bilmediği güzel 
bir söz, yıllar sonra eski bir 
fotoğrafta karşımıza çıktı. 
Bunu da burada hatırlatma-
dan geçemeyeceğim. “Arz-ı 
mukaddes-i nam-ı diğer-i 
yiğidin harman olduğu yer 
ki İbradı”. Bu söz, İbradı ve 
İbradılıları çok güzel anlat-
maktadır. 

Şimdi ise, İbradı Beledi-
yesinin çıkardığı “İBRADI 
DERGİSİ” ile tasavvurları-
mın gerçekleştiğini görünce 
çocuklar gibi sevindim. Bu 
dergiyi çıkaran başta Bele-
diye Başkanı Av. Serkan Kü-
çükkuru olmak üzere, dergi-
nin editörü Serkan Gedik’i, 
redaktörü F. Gülsima Ağıl-
dere Baykal’ı ve daha önce-
ki çalışmalarından dolayı 
Haydar Akdemir’i ve bütün 
emeği geçenleri tebrik eder 
ve şükranlarımı sunarım. 
Ayrıca başarılarının daim 
olmasını temenni ederim.

Burada şunları zikretme-
den geçemeyeceğim. Lütfen 
bu dergi, zinhar birkaç sene-
lik falan olmasın. Zira İbradı 

Başlarken...
Nabi DURU

Serdar Orhan Arşivi
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ve çevresi, köylerle birlikte 
kısa bir zamana sığdırıla-
bilecek bir mekân değildir. 
Ayrıca yurt içinde ve yurt 
dışındaki değerlerimizi va-
tandaşlarla birlikte bizler ve 
bilhassa yeni yetişen nesli-
miz öğrenmelidir ki, onlarda 
da Sayın Sami Demircioğ-
lu’nun geçen sayıda belirtti-
ği “İBRADILILIK RUHU” ya-
ratılsın.  Bir de, yurt içinde 
ve yurt dışındaki değerleri-
miz de hem İbradı’ya ısın-
sın ve onların çocukları da 
İbradılı olmanın gururunu 
taşısınlar. Onun için de, der-
gimizi bizlerden sonraki ne-
siller de devam ettirebilsin 
ki, “ÇILGIN TÜRKLER” misa-
li geçmişimizdeki kıymetler 
dilden dile dolaşsın.

Ben de bu dergiye kat-
kı koyabilmek amacıyla bir 
hatıramı yazıya dökmek is-

tedim.

EBEOĞLU	MUSTAFA	
BEY’	İN	BİR	HATIRASI	

Benim çocukluğumda İb-
radı ve köylerinde I. Cihan 
Harbi ve Kurtuluş Savaşına 
katılmış gazilerimiz vardı. 
Onların anlattıkları gerek 
şahsi ve gerekse harp anı-
larını kayda geçirmek maa-
lesef o yıllarda hiçbirimizin 
aklına gelmedi. Hatıramda 
kalan bazı anıları kaleme 
alacağım.

1990’lı senelerde eşimin 
ablası merhum Mebrure Yü-
cekök’ün anlattığı bir anıyı 
topluma duyurmak istiyo-
rum. İbradı’da Tevfik Haki 
caddesinde şimdi Diri soya-
dındaki hemşehrilerimizin 
sahip olduğu evin ilk sahi-
bi, merhum Kadı Ebeoğlu 
Mustafa Bey’dir. Merhum 
kadının büyük oğlu Ali, Ça-

nakkale Harbinde şehit ol-
duktan sonra İbradı’ya şe-
hitlik künyesi gelmiş. Ama 
aradan birkaç ay geçmesi-
ne rağmen merhum Kadı-
nın oğlunun şehit olduğunu 
kendisine duyurmaya cesa-
ret edememişler. O zaman 
İbradı’da Mustafa Bey gibi 
altı ay izinli olan kadıları 
veya emekli kadılar düşün-
müşler; Mustafa Bey’in oğ-
lunun şehit olduğunu kendi-
sinin duymadığını bilmeyen 
birisi, yolda, yolakta Kadı’ya 
taziyede bulunabilir; hem de 
bunu eninde sonunda nasıl 
olsa duyacağı için “biz top-
lanalım, bu şehadeti ken-
disine bildirelim” diye dü-
şünmüşler. Arkasından da 
Mustafa Bey’e “akşam mü-
saitseniz zat-ı âlinizi ziyaret 
etmek istiyoruz” demişler ve 
Kadı’nın buyur etmesi üzeri-
ne akşam otururken lisan-ı 

Ebeoğulları Ailesi
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münasip şekilde oğlunun 
şehadetini duyurmuşlar.  

Merhum Ebeoğlu Mustafa 
Bey ne yapsa beğenirsiniz? 
Misafirlerinden iki dakika 
müsaade ister. Gider abdest 
alır ve iki rekât namaz kı-

lar. Daha sadece iki dizinin 
üzerinde otururken iki elini 
yüzüne götürür; gözyaşını 
tutabilmek için yukarıya 
bakar “Allah’ım çok şükür 
şehit babası oldum” diye üç 
defa duada bulunur.

Bu olayı bana ilk anla-
tan merhum Mebrure Yü-
cekök’ten sonra Ebeoğlu 
Mustafa Bey’in torunu Sa-
yın Nihal Sunay da aynısını 
anlattı. Merhum Mebrure 
Abla ve eşimin babası Mer-
hum Hâkim Ali Rıza Alpay 
da Mustafa Bey’in yeğenidir. 
Fırsat buldukça İbradı’ya 
yazları teşrif eden Nihal 
Sunay Hanım da Ebeoğlu 
Mustafa Bey ailesinin ha-
yatta olan en son ferdidir. 
Şimdi bizler düşen vazife 
de, bu aile fertlerinden bi-
risinin adını İbradı’da mü-
nasip bir yere verip, aileyi 
İbradı’da ebedileştirmektir. 
Zira Ebeoğlu Mustafa Bey’in 
sıradan bir insan olmadığını, 
çocukluğumuzda büyükle-
rimiz tarafından sitayişle 
bahsetmişlerdir. Bu vesile 
ile başta Merhum Mustafa 
Bey’e, şehit oğlu Ali’ye, diğer 
oğlu Nihal Sunay Hanım’ın 
babası Ahmet Hulusi Bey’e, 
Nihal Hanım’ın halaları Na-
dire, Düriye ve Hayriye Ha-
nımlara Allah’tan gani gani 
rahmet diler, Nihal Sunay 
Hanım’a da sağlıklı uzun 
ömürler dileriz.

•	 Hulusi	Sunay	/	Konya,	1934
•	 Ebeoğlu	Mustafa	Efendi'nin	
Kızı	Huriye	Serpil.

Huriye	Serpil'in	Eşi	Şükrü	
Serpil	ve	Kızı

Hulusi	Sunay,	Hayriye	Sunay,	
Gülsüm	Sunay,	Nadire	Sunay,	
Düriye	Sunay,	Nihal	Sunay		

ve	İlhan	Güralp
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Hulusi 
Sunay'ın	

İstiklal 
Madalyası 

Vesikası

Ben, Nihal Sunay. PTT 
Genel Müdürlüğü Amirli-
ğinden emekliyim.

Antalya’nın İbradı İl-
çesinde doğmuşum. İbra-
dılı olmaktan ve İbradılı 
bir ailenin ferdi olmaktan 
gurur duyuyorum. Aileme 
gelince, İstiklal Savaşı 
gazilerinden Hulusi 
Sunay’ın kızıyım.  İbradı 
ilçesi eski kadılarından 
Ebeoğlu Mustafa Şükrü 
Efendi’nin de torunuyum. 
Dedem Ebeoğlu Musta-
fa Şükrü Efendi, 1918’de 

Yüksek Hakimler Kurulu 
Başkanı iken vefat etmiş. 

Her Türk vatandaşı 
gibi, aile büyüklerim de 
vatan sevgisiyle bu mem-
leket için mücadele etmiş, 
amcam Çanakkale Sava-
şında şehit olmuştur. Ba-
bam da İstiklal (Kurtuluş) 
Savaşında gazi olmuştur. 
Babamdan dolayı “İstik-
lal Madalyalılar Derneği” 
üyesiyim. Derneğin bana 
verdiği üye kartını da ya-
şantım boyunca taşımak-
tan gurur duyacağım. 

Nihal Sunay
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İbradı, binlerce yıllık ka-
dim bir kültüre sahip 
yerleşim yerlerindendir. 

Bu yöre çeşitli kültürlere ev 
sahipliği yapmış ve yörede 
bir kültür mozaiği  oluşmuş-
tur. Coğrafyanın sunduğu bu 
imkânları İbradılılar çok iyi 
değerlendirmişlerdir. İçinde 
bulundukları zamanın ve 
toplumun hep önünde ol-
mayı istemişler ve bunu da 
başarmışlardır. Osmanlı’dan 
başlayarak aydınlanmayı ve 
çağdaşlaşmayı kendilerine 
rehber edinmişlerdir. Bunun 
Osmanlı’da birçok örneği 
vardır. En güzel örneği de 
III. Selim’in ilerici reformla-
rını destekleyen ve bunu ha-
yatıyla ödeyen İbradılı Kadı 
Abdurrahman Paşa’dır. 

İbradılılar I. Dünya 
Savaşı’nda birçok cephede 
kahramanca savaşmışlardır 
ve onların destansı hikâyele-
ri de günümüzde hala bizle-
rin göğsünü kabartmaktadır. 
Özellikle, Çanakkale Cep-
hesinde Arıburnu’nda düş-
mana ilk kurşunu sıkarak, 
büyük zaferin kazanılma-
sında önemli rol oynamış 

olan İbrahim Hayrettin 
Ağıldere’nin verdiği efsanevi 
mücadele, her dinleyeni 
duygulandırmaktadır. Ça-
nakkaleliler kendisini “İbra-
dılı” lâkâbıyla tanımakta ve 
bugün de saygıyla anmakta-
dırlar. Emperyalizm ve onun 
işbirlikçilerine karşı verilen 
Milli Mücadele yıllarında 
da, İbradılılar çok önemli 
görevlerde bulunmuşlardır. 
Her zaman Mustafa Kemal 
Atatürk ve onun devrimle-
rini desteklemişler ve genç 
cumhuriyetin önemli kadro-
larında yerlerini almışladır. 

Birçok İbradılı da Cum-
huriyet’in eğitim alanında 
en büyük kazanımlarından 
birisi olan Köy Enstitülerine 
gidip, çağdaş, bilimsel, üre-
time dayalı bir eğitim sis-
temi ile yetişip öğretmen 
olmuşlar, bu aydınlanma 
ışığını tüm yurda yaymak 
için uğraşmışlardır. İbradı-
lı hemşehrilerimiz de gerek 
İbradı’da gerekse bulunduk-
ları her yerde Atatürk Dev-
rimlerinin ve onların kaza-
nımlarının farkında olarak 
yaşamışlar ve insanları 

aydınlatmaya çalışmışlar-
dır. Devlet, siyaset, ticaret 
ve bilimsel alanda başarıya 
ulaşmış bütün İbradılılar bu 
yolda mücadele etmişler-
dir. İbradı’dan yetişen Prof. 
Dr. Muammer Aksoy da bu 
yolda mücadele etmiş, bu 
mücadelesi sırasında bir su-
ikast sonucu aramızdan ay-
rılmıştır.  

İbradılılar; bilimi, çağdaş-
laşmayı, ilericiliği ve Ata-
türk Devrimlerini her zaman 
örnek alıp bu yolda yılma-
dan yürümüşlerdir. Her za-
man bulundukları toplumun 
önünde olmuş ve geleceği 
görerek hareket etmişlerdir. 
Bizleri de öğretmenlerimiz, 
ailemiz ve büyüklerimiz 
İbradı’da ilkokula başladı-
ğımız günden itibaren bu 
yönde yetiştirdiler ve biz de 
bu amaçla mücadele ettik. 
İçinde bulunduğumuz du-
rum da bizlere Muammer 
Aksoy’un ve diğer bütün 
İbradılıların mücadelesinin 
ne kadar haklı olduğunun 
göstermektedir. 

İbradılılar 
ilericidir

Sami DEMİRCİOĞLU
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İbradı’da ayanlık 
iddia edenler

Serkan GEDİK
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AYANLIK
Ayan, sözlükte memleke-

tin ileri gelenleri hakkında 
kullanılan bir tabirdir.1 Os-
manlı Döneminde XVI. ve 
1)	 Ferit	Develioğlu,	Osmanlıca-Türk-

çe	Ansiklopedik	Lügât,	Ankara,	
2003,	Sayfa	54.

XVII. yüzyıllarda esnaf ve 
tüccarların önde gelenleri, 
ulema, kapıkulu mensup-
ları, mültezimler, mukataa 
eminleri, kethüda beyleri, 
azledilmiş ve emekli olmuş 
sancak beyleri, kadılar, mü-
derrisler, müftüler gibi dev-

let görevlileri ve bunların 
çocukları ayandan sayılır 
ve tümüne ayan-ı belde, 
ayan-ı memleket, ayan-ı vi-
layet veya eşraf denilirdi.2

2)	 Yücel	Özkaya,	Osmanlı	İmpa-
ratorluğu’nda	Ayanlık,	Ankara,	
1994,	s.	7.

1960'lı	
yıllarda 
İbradı esnafı 
ve eşrafı
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XVI. yüzyılın ikinci ya-
rısından itibaren bu seçkin 
zümre Osmanlı Devlet teşki-
latında görülen aksaklıklar 
nedeniyle önem kazanmaya 
başlamıştır. Toprakları ge-
nişlemiş, adamları artmış, 
paşmaklık ve arpalık olarak 
verilen topraklara genellik-
le voyvoda veya mütesellim 
olarak atanmaya başlama-
larıyla zenginliklerinin yanı 
sıra idari yönden de güçlen-
meye başlamışlar ve halk 
ile devlet arasındaki işler-
de aracı rolünü üstlenmeye 
başlamışlardır.3 İlk ayanlık 
seçimleri 1680’li yıllarda 
yapılmış ve 1695’te de ma-
likâne sistemine geçilmiş-
tir. Bu iki olay ayanlığa etki 
eden iki unsur olmuştur.

1683-1718 yılları ara-
sındaki savaşlar nedeniyle, 
devlet, ayanlardan borç para 
almak zorunda kalmıştır. 
Savaşlarda ayanların as-
keri gücünden yararlanan 
devlet, 1726 yılından itiba-
ren ayanları beylerbeylik ve 
sancakbeyliği gibi görevlere 
getirmiş, böylece resmî sı-
fat kazanan ayanlar askeri 
sınıfa da dâhil olmuşlardır. 
XVIII. Yüzyılda başıboş ka-
lan levendler de ayanların 
hizmetine girmişlerdir. Taş-
rada güçlenen ayan aileler, 
zaman zaman birbirlerine 
karşı mücadeleye de giriş-
mişlerdir.4 

Zamanla görev ve yetkile-
ri artan ayanların bir kısım 
görevleri şunlardır: görev 

3)	 Özcan	Mert,	TDVİA,	c.	4,	İstanbul,	
1991,	s.	196.

4)	 Meryem	Kaçan	Erdoğan,Meral	
Bayrak	Ferlibaş,	Kamil	Çolak,	Rus-
cuk	Ayanı,	İstanbul,	2009,	s.	24.	

yaptığı bölgenin çeşitli ihti-
yaçlarını karşılamak, vakıf-
ların mallarını korumak ve 
bakım işlerini yapmak, pa-
zarların mallarının fiyatları-
nı belirlemek, bazı vergilerin 
tahsil zamanını belirlemek, 
kötü idarecileri azletmek ve 
yerlerine seçilecek görevli-
leri İstanbul’a bildirmek ve 
menzillerin (posta) işleyi-
şini ve düzeni sağlamaktır. 
XVIII. Yüzyıldan sonra bu-
lundukları bölgede asayişi 
sağlamaya, eşkıya ile mü-
cadele etmeye ve savaşlara 
asker göndermeye başlamış-
lardır.5

Hükümetin, ayanların 
seçimine yönelik ilk müda-
halesi de 1765 yılının Ni-
san ayında gerçekleşmiştir. 
Valilerin ayanlık buyrul-
dusu vermesi yasaklanmış, 
halkın resmi ayan adayının 
kadı ilâmı ile sadarete duyu-
rulması zorunlu hale getiril-
miştir. Ancak 1769 yılında 
halktan mazhar, kadıdan 
ilâm ve validen buyruldu 
alınan eski sisteme geri dö-
nülmüştür. Eski sistem ayan 
olmak isteyenler arasında 
mücadelelere, asayişin bo-
zulmasına ve suistimallere 
yol açtığı için 1779 yılın-
da alınan bir kararla tekrar 
1765 yılındaki uygulamaya 
geçilmiştir. Bununla bera-
ber, valiler ayanlık buyrul-
dusu vermeye devam edince, 
hükümet 1784’te sadrazam 
kararı olmadan ayan oluna-
mayacağı konusundaki hük-
mü yenilemiştir. Ancak, bü-

5)	 Dr.	Ali	Rıza	Gökbunar,	Türk	Maliye	
Tarihinde	Yanlık	Kurumu	Rantiyer	
Bir	Sınıfın	Oluşum	Mücadelesi,	
Manisa	2007,	s.	26,27,28.

tün düzenlemelere rağmen 
alınan kararlar uygulanma-
mış, her kazada birden faz-
la ayan ortaya çıkmış, bun-
lar halka zulmettikleri gibi, 
kendi aralarındaki mücade-
leler de kanlı çarpışmalara 
yol açmıştır. Bunun üzerine 
hükümet 1786 yılında ayan-
lığı kaldırmış ve yerine şehir 
kethüdalığını getirmiştir.6 
Ancak sorun çözülmemiş, 
taşrada hala ayan olduğu-
nu iddia edenler olmuş ve 
1790 yılında ayanlık geri 
getirilmiştir. Halk tarafın-
dan seçilmiş ayanların kadı 
ilâmıyla tayin edilmeleri 
ve valilerin seçime müda-
hale etmemeleri kararlaştı-
rılmıştır.7 Halk da valilerin 
ve eşkıyaların korkusundan 
ayanlığın güçlü kimselere 
verilmesinden yana bir tu-
tum sergilemiştir. 

Eşkıyalar ile mücadele 
ve eşkıyaları devlete karşı 
kullanma konusunda güç-
lenen ayanlar nüfuzlarını 
arttırmaya devam etmişler-
dir. Devlet de bunların ar-
tan güçleri karşısında yeni 
yöntemler geliştirmeye baş-
lamıştır. Bazen birbirleri ile 
mücadelelerinde onları ba-
rıştırma, bazen birini des-
tekleme yoluna gitmiş ve 
birbirleriyle ittifak yolunu 
engellemeye çalışmıştır.8 

Ayanların etkili olduğu 
dönemde Osmanlı’yı zor du-
rumda bırakan bir gelişme 

6)	 Meryem	Kaçan	Erdoğan,	Meral	
Bayrak	Ferlibaş,	Kamil	Çolak,a.g.e,	
s.	30.31.

7)	 Mehmet	Ak,	Osmanlı	Devleti’nde	
Bir	Ayanlık	Örneği	Yılanlıoğulları,	s.	
5.

8)	 Yücel	Özkaya,	a.g.e,	s.	168.
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de nizam-ı cedit hareketidir. 
III. Selim’in ıslahat hareket-
leri içinde olan bu hareke-
ti Anadolu ayanlarının bir 
kısmı desteklerken Rumeli 
ayanlarının bir kısmı bu ha-
reketi kendilerine karşı bir 
hareket olarak algılamışlar-
dır. Rumeli ayanları, Nizam-ı 
Cedit Ordusu’nun Rumeli’de 
kurulmasına karşı çıkmış-
lar ve Osmanlı tarihinde II. 
Edirne Vakası olarak bilinen 
olayın yaşanmasına sebep 
olmuşlardır.9 Ayanlar, imza-
ladıkları Sened-i İttifak adlı 
sözleşme ile de varlıkların 
iyice güçlendirmişlerdir.10 
29 Eylül 1808’de ayanlarla 
imzalanan bu belge, padişah 
otoritesine gölge düşürür ni-
teliktedir.11 II. Mahmut ile 
başlayan Tanzimat reform-
ları, ayanların görevinin pek 
çoğunun bürokratlar tara-
fından yerine getirilmesini 
sağlamış, mali reformlarla 
da ayanlara pek gereksinim 
kalmamıştır. Ayanlar bu 
dönemde etkinliklerini kay-
betmeleri nedeniyle zaman 
zaman isyan etmişlerdir. 
Tanzimat’tan sonra ayan-
lık kurumu mütesellimlik 
ile değiştirilmek suretiyle 
kaldırılmışsa da ayanların 
yakınları mütesellim tayin 
edildiklerinden, yöneticiler-
le işbirliği yaparak ve pek 
çok kuruma üye olarak var-

9)	 Özcan	Mert,	TDVİA,	c.	4,	İstanbul,	
1991,	s.	197.

10)	Ali	Akyıldız,	“Padişahların	Otorite-
sinin	Tartışmaya	Açılması:	Sened-i	
İttifak”,	Osmanlı	Bürokrasisi	ve	
Modernleşme,	İstanbul,	2004,	s.	83.

11)	Toktamış	Ateş,	Siyasal	Tarih,	İstan-
bul,	2004,	s.	181.

lıklarını sürdürmüşlerdir.12

İBRADI	VE	
ÇEVRESİNDE	AYANLAR

Osmanlı döneminde 
XVIII. ve XIX. yüzyıllarda, 
İbradı’da ayanlar, ileri gelen 
veya eşraf diye tabir edilen 
kişiler veya aileler olmuş-
tur. Örneğin, Minkarizade-
lerden birkaç kişinin İbradı 
veya yakın kazalarda ayan-
lık yaptıkları bilinmektedir. 
Alanya’dan Kadı Abdurrah-
man Paşa, bu ailedendir.  
Yine yöremizde Manavgat’ta 
Tugayoğulları, Antalya’da 
Tekelioğulları, Isparta’da Yı-
lanlıoğulları gibi aileler yıl-
larca bu yörede hüküm sür-

12)	Dr.	Ali	Rıza	Gökbunar,	a.g.e,	s.	152.

müşlerdir. 

Bu yöredeki ayanlar da, 
kendi aralarında zaman za-
man işbirliği yapmışlar veya 
mücadeleye girişmişlerdir. 
Örneğin Kadı Abdurrahman 
Paşa’nın Bozkır Maden Emi-
ni olan amcasının eşkıyalar 
tarafından öldürülmesi üze-
rine, Manavgat Ayanı Tuga-
yoğlu Emin’in Kadı Paşa’nın 
amcasını cezalandırmak 
için görevlendirilenlerin 
arasında olduğu görülmek-
tedir. Yöredeki feodal güçle-
rin birbirleriyle ilişkilerine 
bir güzel örnek de III. Se-
lim’in başlattığı Nizam-ı Ce-
dit hareketinin başarısızlığa 
uğraması ve Yeniçerilerin 
Nizam-ı Cedit’i destekleyen 
Kadı Abdurrahman Paşa’nın 
öldürülmesini istemeleridir. 
Bunun üzerine Yeniçerilerle 
işbirliği yapan Tekelioğulla-
rı, on bin kişilik bir kuvvetle 
İbradı’ya gelip Kadı Paşa ve 
oğullarını öldürmüşlerdir. 
Çok büyük bir mal varlığı 
olan Kadı Paşa’nın mallarına 
Tekelioğulları el koymuş ve 
bir kısmını da Tugayoğulla-
rıyla birlikte paylaşmışlar-
dır.13

İBRADI’DA	AYANLIK	
İDDİA	EDENLER	VE	
SÜRGÜN	KARARLARI

İbradı ayanları, eşrafı 
veya ileri gelenleri ile ilgili 
yaptığımız araştırmalarda 
maalesef bizi aydınlatacak 
çok bilgi bulunmamaktadır. 
Ancak yaptığımız araştır-
malarda 1796 ve 1819 yıl-

13)	Mehmet	Ak,	“Manavgat’ta	Bir	
Ayan	Ailesi	Tugayoğluları”,	Ulus-
lararası	Sosyal	Araştırma	Dergisi,	
2010,	S.	28.

İbradı eşrafına ait bir                     
mezar	taşı	örneği.

Kitabesi:
Hüve’l Baki

İbradı eşraf u hanedan-ı
Kadiminden Adil Efendi zade

Devriye medreselerinden
Ve Eşraf-ı Kuzzattan Adil

Efendi Ruhu içün El Fatiha
Sene H. 1304
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ları arasında birçok belgede 
İbradı’da ayanlık iddia eden 
ve bazı karışıklıklara sebep 
olanlar hakkında yazışma-
lar, şikâyetler ve sürgün ka-
rarlarının tebliği gibi arşiv 
belgelerine rastlanmaktadır. 

Bizim tesadüf ettiğimiz 
belgeler arasında Beyşehir 
Mutasarrıfı Seyit İbrahim 
Paşa tarafından yazılan bir 
yazı oldukça önemlidir. 30 
Ağustos 1796 yılındaki bel-
geye göre İbradı hanedanın-
dan, Kuzzattan Osmanzade 
Abdurrahman Efendi halkın 
üzerindeki etkisini kullana-
rak ahaliyi birbirine düşür-
düğü ve bazı karışıklıklara 
yol açtığı için Konya’ya sür-
gün edilmesi hakkında bir 
kıta tahrir İbradı’ya gönde-
rilmiştir. Fakat Osmanzade 
Abdurrahman Efendi, Seyit 
İbrahim Paşa’nın kardeşi 
Mehmet Bahri Bey ve Pa-
şa’nın dayısı Seyit Bektaş 
Ağa ve Kuzzattan Yahyaza-
de Mustafa Efendi ile işbir-
liği yapmış ve ilgili karara 
itiraz etmiştir. Aralarında 
Alanya Mutasarrıfı Tahir 
Paşa’yla da sorunlar çık-
ması üzerine Cündi Ali Ağa 
konuyla ilgilenmesi için gö-
revlendirilmiştir. Cündi Ali 
Ağa İstanbul’a gerekli ya-
zışmaları götürmüştür.14 Bu 
sırada da Beyşehir, Kaşaklı, 
Alanya ve çevresinden, Kon-
ya ve kazalarından kadı ve 
yardımcılarının ve İbradı ve 
Alanya ahalisinden çok sa-
yıda şikâyet dilekçesi gerek-
li mercilere gönderilmiştir. 
Belgelerden anlaşıldığına 
göre Osmanzade Sadık Efen-
di belli bir süre Kaşaklı’da 
14)		B.O.A.	C.ZB.00042-02083-001.

(Yeşildağ) adamlarıyla bera-
ber ikamet etmeye zorlan-
mıştır.15

İbradı, Alanya ve Konya 
çevresinde Kadı Abdurrah-
man Paşa belirli bir süre 
otorite sağlamıştır. Ancak, 
Kadı Paşa’nın öldürülmesin-
den sonra bir otorite boşlu-
ğu olduğu tekrar görülmek-
tedir. Yerel feodal güçler 
tekrar güçlenerek eski imti-
yazlarını geri alma ve halka 
karşı adaletsiz uygulamalar 
yapmaya başlamışlardır.

Alanya Mutasarrıfı Ha-
fız Ali Efendi tarafından 
1812’de İstanbul’a gönde-
rilmeye başlayan yazışma-
ların konusu yine Kuzzat-
tan Mehmet Şakir ve Raşit 
Efendi adlı kimselerin ayan-
lık iddiasıyla ortaya çıkma-
larından meydana gelen 
sorunlardır. Belgelerden 
anlaşıldığına göre; Alanya 
Sancağı’na bağlı İbradı Ka-
zası on iki köyden oluşmak-
ta ve öteden beri müstakil 
bir ayan olamadığı için ile-
ri gelenler yardımıyla idare 
olunmaktadır. Beş altı yıl-
dan beri de Kuzzattan Şakir 
ve Raşit Efendi isimli kişiler 
de başlarına yüz kadar adam 
toplayarak ahaliye zulüm ve 
işkence etmektedirler. İki-
si de sürekli yanlarında el-
li-atmış adamla dolaşarak 
serkeşlik yapmaktadırlar. 
İbradı ahalisi tarafından 
Alanya ve Karaman’a şikâ-
yet dilekçeleri gönderilmiş 
ve Karaman Valisi Abdullah 
Paşa’ya da bir şikâyet di-
lekçesi yollanmıştır. 6 Ocak 
1816’da İbradı, Manavgat ve 

15)		B.O.A.	C.ZB.00042-02083-002.

Alanya hâkimlerinin verdik-
leri ilâmlar sonrasında, ken-
dilerinin Kadı Abdurrahman 
Paşa’nın yakınları olduğunu 
iddia etmişlerdir.16 

Şakir ve Raşit efendiler 
sürgün kararlarına uymaya-
rak İbradı’dan iki yüz kadar 
süvari ile firar ederek sabık 
Anadolu Valisi Şakir Ahmet 
Paşa’nın kardeşlerine sığın-
mak için harekete geçmişler-
dir. Sığındıkları yerdekilerin 
bunlara sahip çıkacağının 
anlaşılması üzerine, Sadr-ı 
Azam Efendi, haklarındaki 
fermanı, on bin kuruşla bir-
likte Ahmet Çavuş ve bir ta-
tarla Hafız Ali Paşa’ya gön-
dererek, nereye sığınırlarsa 
yakalanmaları istenmiş-
tir.17 18 Ocak 1816 tarihli 
belgeden de, daha önceden 
Midilli ve Rodos adalarına 
sürgünleri kararlaştırılan 
Şakir ve Raşit efendilerin 
mallarına el konularak sür-
gün işlemlerinin başlatıldığı 
anlaşılmaktadır.18

1818 ve 1819 yılında 
karşımıza çıkan bir belgede 
de yine bir ayan olan, Kuz-
zattan Osmanzade Sadık 
Efendi’den bahsetmekte-
dir. İbradı ahalisinden olan, 
Kuzzattan Osmanzade Sa-
dık Efendi, İbradı’da ihtilale 
karışmıştır.19 Osmanzade 
Sadık Efendi bir müddetten 
beri İbradı Kazası ayanlığı 
ile meşguldür. Ancak, dev-
lete olan yükümlülüklerini 
yerine getirememekte ve 
halkın arasında fitne ve fe-

16)		B.O.A.	HAT.00502-24670-00001.

17)		B.O.A.	C.DH.00154-07662-001.

18)		B.O.A.	C.ADL.00038-02269-001.

19)		B.O.A.	C.ZB.	00042-02063-001.
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sat yaratarak karışıklığa yol 
açmaktadır. Sadık Efendi’nin 
bu davranışları üzerine İb-
radı, Düşenbe ve Alanya’dan 
şikâyet dilekçeleri yazılmış-
tır. Sadık Efendi’nin mahke-
me kararıyla Kıbrıs Adası’na 
sürülmesi uygun görülmüş-
tür.20 Sadık Efendi, Kıbrıs’a 
sürülme kararını haber alır 
almaz daha rahat hareket 
edeceğini düşündüğü için 
Gebeceler Hanı’nda bir işle 
meşgul olan Kara Mustafa 
Oğlu Mehmet’in yardımıyla 
ve ondan cesaret de alarak 
Alanya’ya firar etmiştir. Bel-
gelerden sürgün kararının 
uygulanması için çalışmala-
rın devam ettiği anlaşılmak-
tadır.21

Sonuç olarak; XVII. yüz-
yıldan itibaren başlayan 
askeri başarısızlıklar ve top-
rak sisteminde ortaya çıkan 

20)		B.O.A.	C.ZB.	00042-02063-003.

21)		B.O.A.	C.ZB.	00042-02063-001.

değişiklikler, mukataa sis-
teminin yaygınlaşması ve 
malikâne sisteminin uygu-
lamaya geçilmesiyle taşra 
ileri gelenleri arasında yer 
alan ayanlar giderek güç-
lenmeye başlamıştır. XVIII. 
yüzyılın ortasından itiba-
ren meydana gelen otorite 
boşluğundan faydalanarak 
nüfuzlarını arttırmışlar-
dır. Osmanlı’da birçok yer-
de olduğu gibi İbradı’da da, 
özellikle Kadı Abdurrahman 
Paşa’nın öldürülmesini fır-
sat bilen bazı yerel egemen 
sınıflar karışıklıklara yol 
açmışlardır. Tarımsal ürün-
lerin üzerinden alınan ver-
gilerin toplanmasına aracı-
lık etmesi gereken ayanlar 

veya ileri gelenler keyfi uy-
gulamalar yaparak halka 
zulüm ve işkenceler etmiş-
lerdir. Bunlardan bazıları da 
Kadı Abdurrahman Paşa’nın 
yakınları olduğunu iddia 
ederek yaptıkları haksızlık-
ları meşrulaştırmaya çalış-
mışlardır. İbradı’daki karı-
şıklıklara sebep olanların 
birçoğu da ayan seçimlerin-
deki ilamları düzenlemeyle 
görevli kadılardır. Onlar da 
ayanlığın getirdiği ayrıca-
lıklardan yararlanmak için 
bu tür mücadelelere giriş-
mişlerdir. İbradı’da baskıcı 
feodal güçlerin rantiyer bir 
sınıfa dönüşebilme müca-
delesi de genellikle sürgünle 
sonuçlanmıştır.

Abdurrahman	Efendi’nin	sürgün	kararıyla	ilgili	belge

Şakir	ve	Raşit	Efendilerin	Midilli	ve	Rodos	
Adalarına	sürgün	edilmelerini	gösteren	belge
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Tarık Minkari İbradılı 
olup, Minkarizade sü-
lalesindendir. Doğum 

tarihini soranlara “Doğum 
yılım tek ama doğum gü-
nüm çift” demiştir. Nedenini 
de şöyle açıklamıştır: “Ba-
bam ben doğunca Kuran-ı 
Kerim’in içine 16 Mart 1925 
yazmış ama nüfus kütüğü-
ne 5 Eylül 1925 yazdırmış. 
Evde 16 Mart’ı kullanıyo-
rum, resmî işlemlerde de 5 
Eylül’ü kullanıyorum. Bu 
nedenle okula bir yıl erken 
başladım, işimden 6 ay geç 
emekli oldum” demiştir.

Aile kökeni olarak İbra-
dılı olan Tarık Minkari, Bar-

tın’da doğmuştur. 1939’da 
ortaokulu Ayvalık’ta bitir-
miştir. 1942’de Vefa Lise-
sini, 1948’de de İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesini 
bitirmiştir. Aynı yıl doktor 
olmakla beraber, tıp fakül-
tesine bağlı Cerrahpaşa Kli-
niğinde Genel Cerrahi İhti-
sasına başlamıştır. 1952’de 
uzman, 1957’de doçent, 
1964’de de profesör olmuş-
tur. 

Değişik yıllarda Paris’te, 
Boston’da, Londra’da, Hous-

ton’da hastaneleri dolaşmış, 
sabırla modern cerrahi uy-
gulamalarını izlemiştir. Ça-
lışma arkadaşları ile “Mide 
Kanser Cerrahisi”, “Mide 
Cerrahisi”, “Özofagoloplasti-
ler”, “Özofagusun Kötü Huy-
lu Hastalıklarının Cerrahisi”, 
“Özafagusun İyi Huylu Has-
talıklarının Cerrahisi”, “Ka-
raciğer Cerrahisi”, “Pankreas 
Cerrahisi”, “Ana Safra Yolla-
rının Cerrahisi” gibi çeşitli 
konularda kitaplar yazmış-
tır. Türkçe ve yabancı diller-
de 250’den fazla makalesi 
yayımlanmıştır. Çağdaş cer-
rahiye, değişik konularda on 
sekiz çeşit ameliyat tekni-

Prof. Dr. Tarık Minkari 
kimdir

Tarık	Minkari	İbradı’da	öğrencilerle	birlikte...

Ayseli MİNKARİ
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ği ile katkıda bulunmuştur. 
1985’de Sağlık Bakanlığı ta-
rafından “Gastroenterolojik 
Cerrah” unvanı verilmiştir. 

1987’den itibaren Çağ-
daş Cerrahi Dergisi’nin edi-
törlüğünü yapmıştır. 1992 
yılında yaş sınırı nedeni ile 
emekli olmuştur. 1993’de 
İstanbul Yeni Etiler Kulü-
bü tarafından “Melvin Jo-
nes Hizmet Dostu Üyelik 
Ödülü” ile onurlandırılmış-
tır. 1996’da Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nde, Cerrahi Ana 
Bilim Dalı’nda, bir amfiye 
adı verilmiştir. Yine 1996 
yılında Dr. Oktay Duran ta-
rafından “Cerrah Yazar Tarık 
Minkari” adında bir kitap 
yazılmıştır. 2000’de İstan-
bul Kadıköy Rotary Kulübü 
tarafından “Ömür Boyu Ba-
şarı Ödülü” ile onurlandırıl-
mıştır. 2002’de Dünya Kar-
deşlik Birliği Mevlana Yüce 
Vakfı tarafından “Evrensel 

Kardeşlikten Dünya Barışı-
na Çağrı Ödülü” verilmiştir. 

Son 14 yıl içinde 29 kita-
bı çıkmış, ve bunlara toplam 
54 baskı yapılmıştır. Anı-
ları, 2000 ile 2003 yılları 
arasında, usta karikatürist 
Haslet Soyöz’ün vinyetleri 
ile güçlendirilmiş ve canlan-
dırılmış olarak, Posta Gaze-
tesinde aralıksız 1150 gün 
yayımlanmıştır. 2003 yılın-
da Tunca Aykut Bey, Tarık 
Minkari’nin yazılı anıların-
dan yararlanarak, iki perde-
lik “Merhaba Hayat” adında 
bir oyun yazmıştır. Bu oyun, 
2004 yılında Mahmut Gököz 
tarafından İstanbul Akatlar 
Kültür Merkezinde sahne-
ye konmuştur. 2007 yılında 
İş Bankası Kültür Yayınları 
Nehir Söyleşi dizisi içinde 
“Mizah Zekânın Zekatıdır” 
isminde bir Tarık Minkari 
Kitabı yayınlanmıştır. Yine 
2007’de Prof. Dr. Sadık Perek 

imzası ile Minkari Teknikle-
ri adında bir kitap yayınla-
mıştır. 

Şimdiye kadar yayınla-
nan anı ve gezi kitaplarının 
bazıları şunlardır;

• Bir Cerrahın Anıları
• Anılar Portreler Tören 
• Şaştım Kaldım
• Hoş ya da Boş
• Neler Gördüm Neler?
• Yetmişin Baharında
• Keyfimin Sepeti
• Yakında Yenileri 

Geliyormuş
• Coştum Koştum
• Alaska Kıyıları ve 

Kanada
Gezmeyi, yazmayı, oku-

mayı, sohbet etmeyi, balık 
tutmayı, kamera ile gözlem-
lerini belgelemeyi ve mizahı 
çok seven Tarık Minkari, 5 
Ekim 2010 tarihinde vefat 
etmiştir. 

Tarık Minkari İbradı gezisinde
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Bir ulu çınarın devasa dalı, 
Sulamış beslemiş ilimin seli, 
Minkâri Soyu’nun goncası gülü, 
Hocalar Hocası Tarık Minkari.

İlim târikinde menzili almış, 
Tebâbet denilen ummana dalmış, 
Daldıkça derine kökünü salmış, 
Hocalar Hocası Tarık Minkari.

Gururu, kibiri kenara atmış, 
Beş günü ayakta iki gün yatmış, 
Cerrahî ilmine çok şeyler katmış, 
Hocalar Hocası Tarık Minkari.

Her anada bir gayretli doğar mı? 
Bir ömüre bu başarı sığar mı? 
Lâyıkı olmasa herkes över mi? 
Hocalar Hocası Tarık Minkari.

Yaşamı mizahî, hep gülüp geçmiş, 
Neşterin ucuyla bir çığır açmış, 
O bir çerağ olmuş, ışıklar saçmış, 
Hocalar Hocası Tarık Minkari.

Lokman Hekim’in sırrını çözmüş, 
Ünlü seyyah olmuş, Dünya’yı gezmiş, 
Cerrah yazar olmuş, çok kitap yazmış, 
Hocalar Hocası Tarık Minkari.

Aşk ile gelinmiş lâyıkı yere, 
Gayretle çalışmış öz vere vere, 
O canlar kurtarmış binlerce kere, 
Hocalar Hocası Tarık Minkari.

Bizim İbradı’nın sevdası başka, 
Ele kalem alan geliyor aşka, 
Bu yarışta Hoca’m gidiyor başta, 
Hocalar Hocası Tarık Minkari.

Görüp etkiledi Ozan Cemil’i, 
Elimize değdi şifalı eli, 
Gönüller fethetmiş o tatlı dili, 
Hocalar Hocası Tarık Minkari.

Tarık Minkari
Cemil GÜLÇELİK



33

ibradı mart 2017

Konya	Vilayet-i	Celilesine

İbradı kazâsına tâbi’ Unurla 
karyesinde ehâlî tarafından in-
şâsına başlanılan medresenin 
itmâmı içün i’âneye ihtiyâç ol-
duğundan ve akârât-ı sâ’ire hizme-
tiyle icrâ-yı îcâbı hakkında karye-i 
mezbûre ehâlîsinden çend nefer 
kimesne taraflarından i’tâ olunan 
‘arz-ı hâl leffen irsâl kılınmağla 
me’âline nazaran iktizâsının îfâ-
sına himem-i ‘aliyye-i dâverîleri 
derkâr buyrulmak bâbında.

GÜNÜMÜZ	TÜRKÇESİ
Konya	Büyük	Vilayetine

İbradı kazasına bağlı Ürünlü 
köyünde halk tarafından 
inşasına başlanılan medresenin 
tamamlanması için para yardımı-
na gereksinim olduğundan, (köy-
deki) gelir getiren diğer yapıların 
gelirlerinin kendilerine tahsisi 
için gereğinin yapılması hakkında 
adı geçen köyün ahalisinden bir-
kaç kişi tarafından verilen ekteki 
dilekçe ile ilgili olarak; (köy ahali-
sinin) büyük emekler sarf ettikle-
rinin aşikar olduğunun bildirilme-
si uygundur.

Arşivden bir belge
Serkan GEDİK
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Kök salmışsın derine, emeğe taştan konaksın...
Bilginlere harman, çağlayan Melas gibi ırmaksın...
Kökün gövden ulu, Toroslarda koypak çanaksın...
Sedirlerin pek yüce, kızılcık gibi alca yanaksın...

Düğmelidir evlerin, güzel işlemiş usta; oya oya...
Ben sana tutuldum, yad elden konuk nasıl doya...

Ağaç, taş, kardelen, mağara; doyumsuz yaya...
Dağda dil, emek zengin, sağnak yağmur, ulu kaya...

Eynif, Gembos, yılkı atlar; İncilli, Boratav, Aksoy...
Kadı, kaymakam, hoca; ekilmiş deste; boy boy...
Derince süzülüp gelmiş çağlarca, bilgilere soy...

Kültürün bay; türkünle, oyunlarla yaşıyor şölen toy...

Karın, kışta; Toroslarda ak duvaktan gelinlik İbradı...
Karamıklı’da uluyordu kurt, coşkun yüreğe hiç ıramadı...

İçli ağıdın “Sade Mermerden” dağlandık; tuzda yaramadı...
Kucağındaysa gönlüm, başkaca hiç güzel aramadı...

İbradı!
Gönlüm sana 
hiç ıramadı

Himmet CANSIZ
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İbradı'ya ufuklu, yaratıcı, 
aşkın bir düşle bakıla-
bilse; yaşayan canlı bir 

müze misali. İşin özü, düşe 
de gerek yok. Çıplak gözle 
gözüken, her güzelliği der-
lemiş ve bütünlük oluştur-
muş. Doğal güzelliği tanrısal 
vergi elbette. Lakin, bu şirin 
kentten çıkıp, ülkemizde 
toplumsal yaşamın her ala-
nına kök salmış insanının 
birikimiyle, seçkin, bilinçli 
bir bellek yuvası İbradı. Ül-
kemizde turizm, artık dev-
rimci bir bakışla kendini 
yenilemeye, dönüştürmeye 
mecbur. Türkiye, her türlü 
varlık ve değerleriyle çok 
zengin bir ülke. Ne yazık ki, 
bizler zengin ülkenin yok-
sul insanları olarak yaşam 
mücadelesi verenlerdeniz. 
Birikimlerimizi, yetenekle-
rimizi, potansiyellerimizi, 
yöntemsel, analitik akıl-
la disipline etsek, her tür-

lü gönencimiz tavan yapar. 
Bu mümkün mü peki? Evet, 
mümkün. İnanmış, özgüven-
li bireyler ve kurumlar, teke-
den süt çıkarır. Başarmanın 
yarısı başlamak değil midir?

Dünden bugüne, ağıttan 
düğüne, kadim şehir İbra-
dı. Tarihsel, kültürel, arke-
olojik, folklorik, doğal, her 
türlü zenginlik, derinlik ve 
güzellik mevcut bu konal-
gada. Mümkün olduğun-
ca bürokrasiden kaçınarak, 
tüm envanterleri ortaya 
koyulsa, gerçekten evrenin 
başkentliğine aday, marka 
şehir olabilir. Türkiye›nin 
ve dünyanın pek çok yerin-
de İbradılı yaşıyor. Hepsi de 
genelde aşkın, her anlamda 
donanımlı insanlar.  Ha-
zırlanacak projeleri önerip 
sunmak konusunda, tüm 

kapıları zorlanmadan aşabi-
lecek konumdalar.

“Düğmeli Evler”, tek başı-
na İbradı’yı ihya eder. Bu öz-
gün evlerin veraset sorunları 
giderilip, restore edilerek ve 
etkili bir tanıtım yapılarak, 
dünyanın entelektüel insan-
larının uğrak yerine neden 
dönmesin ki İbradı.

Kültürlü ve zengin insan-
lar, parayı amacı doğrultu-
sunda harcıyor. İşte, tam da 
bu amaca cuk oturuyor İb-
radı. Kardelen Festivali bile, 
yurt içi ve dışı için, yeni bir 
konseptle akına uğrayabilir. 
Ama illa ki konaklama şart.

Vurucu, etkili kısa filmler-
le düşük maliyetli tanıtım-
lar mümkün. Konu bütünlü-
ğü tam ortaya konulabilen 
belgeseller de düşünülebilir. 
Salt kurumların olmamalı 
bu sorumluluk. Bilinçli her 
birey ve yurttaşa ödev as-
lında. Kurum baş tutabilir 
elbette. Ne demişler, bin işçi 
bir başçı. Bizim kültürümüz 
böyle. Biri baş tutmalı. Biri-
si yapmalı. Birşey yapmalı. 
Aslında çok şey yapmalı ve 
yapacak çok şey var.

“İbradı, devrimci bir bakışla 
Türkiye'yi  aşar  dünyaya  ta-
şar!"

“İbradı’ya  el  ol,  Türkiye'ye 
dil ol!”

Duyarlıyım. Ben varım!

Hayırlısıyla sen de ol!

Dostlukla hayırla kalın.

* Antropolog ve Şair-Yazar

Canlı müze İbradı
Himmet CANSIZ *

İbradı’da	Kardelen
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İbradı-Düzlen Mahallesi'nden

Demiroğlu Ahmet’in
(Ahmet	Akdemir)

hazin seferberlik 
hikâyesi

Haydar AKDEMİR



37

ibradı mart 2017

Bu yazı; aslen İbradı, 
Yukarı Mahalle Kütü-
ğüne kayıtlı bulunan 

ve yine İbradı’ya 8 km’lik bir 
mesâfede olup; adı, mahalle 
olarak geçen, küçük bir köy 
konumundaki Düzlen Ma-
hallesinde ikâmet ederek, 
21 yıllık askerlik hâyâtı dı-
şında kalan ömrünü burada 
geçirmiş olan ve “Demiroğlu 
Ahmet” nâmıyla tanınan, 
baba tarafından dedem Ah-
met Akdemir’in, seferberli-
ğe çağrılışı ile “Yemen Har-
bi’ne” katılış ve dönüşünün 
hikâyesini anlatmaktadır.

Dedem Demiroğlu Ah-
met Akdemir’in babası, Der-
vişoğlu Mehmet Efendi’dir. 
Annesi de, doğum târihi 
H.1272 (M.1856) olup, vefat 
târihi bilinmeyen Fatma Ha-
nım’dır. Köken olarak, Cum-
hûriyet öncesine kadar İbra-
dı’nın bir köyü olan Zilan’a 
(bugün, Akseki’ye bağlı Gü-
müşdamla) dayanmaktadır. 

Dervişoğlu Mehmet Efen-
di, H.1270 (M.1854) doğumlu 
olup, vefat târihi belli değil-
dir. Mezarı, şu anda Akseki - 
İbradı bağlantısını sağlayan, 
Manavgat ırmağı üzerindeki 

köprünün İbradı yakasında-
dır. Akseki istikâmetinden 
İbradı’ya gelirken, köprüyü 
geçtikten sonra, biraz daha 
İbradı yönüne ilerleyince, 
yolun sol tarafında büyükçe 
bir ardıç ağacı vardır. İşte, 
dedemin babası Dervişoğlu 
Mehmet Efendi’nin mezarı, 
şu anda, hâlen bu ardıcın di-
bindedir. Etrâfı taşlarla çev-
rili durumdadır.

Dedem Ahmet Akdemir’e 
Demiroğlu sıfatının veril-
mesi, onun sağlam, güçlü, 
kuvvetli, aynı zamanda ce-
sur oluşundan dolayıdır. 
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Sorduğum zaman babam, bu 
husûsu bana birçok defâ an-
latmıştır. Hattâ, soyadı ve-
rilirken nüfus memuru de-
deme; “Ahmet Efendi; senin 
lâkâbın “Demiroğlu” olduğu 
için, soyadın da buna uygun 
olsun, “Akdemir” diyelim” 
şeklinde bir teklifte bulun-
muş ve dedemin de kabul 
etmesiyle soyadı,  bu şekilde 
“Akdemir” olarak kararlaştı-
rılmıştır.

Dedem Demiroğlu 
Ahmet’in doğumu, H: 
1302 (M.1886) ve vefâtı, 
20.05.1957 olup, İbradı 
Büyük Mezarlıkta med-
fundur. Eşi, babaannem 
Gülsüm Akdemir’in meza-
rı ile yan yana bulunmak-
tadır.

SEFERBERLİĞE	
ÇAĞRILIŞI

Bir yaz günü, dedem De-
miroğlu Ahmet, İbradılılar-
ca bilinen ve o zaman ekin 
tarlaları ve özellikle bağla-
rıyla da meşhur, Gedezora 
denilen mevkîde harman 

sürmekte iken, jandarmalar 
gelmiş ve  “Amca,	 sefer-
berlik	îlân	edildi,	eli	silâh	
tutan	herkes	askere,	hay-
di	gidiyoruz” diyerek dede-
mi oradan alıp gitmişlerdir. 
Hiç kimseye Allahaısmarla-
dık bile diyemeden ve ya-
nında bulunan babaannem 
ile küçük bir çocuk olan 
babam Mustafa Akdemir 
(H.1319 –(M.1903) doğum-
lu)’den başkasıyla helâlleşe-
meden, bilmediği bir cephe 
için yolculuğa başlamıştır.

Yemen	 Cephesine	 git-
tiğini	 sonradan	 öğren-
miştir.	Yemen’e,	dedemin	
tertîbiyle yâni, dedemle 
birlikte İbradı’dan altı kişi 
gitmiş, üçü orada şehit 
düşmüş ve diğer üç kişi sağ 
sâlim dönmüşlerdir.	 	 (İb-
radı’dan,	 Yemen’e	 başka	
târihlerde	gidenler	de	ol-
muştur).

DEDEM	İLE	YEMEN’E	
BERÂBER	GİDİP,	
BERÂBER	DÖNEN	
GÂZÎLER

• Demiroğlu Ahmet (Ahmet 
Akdemir) :   (D.T: 1302- 
V.T: 20.05.1957)

• Seferoğlu Abdullah 
(Abdullah Tûfan):  (D.T: 
1303- V.T.1964)

• Taşlıoğlu İsmâil (İsmâil 
Taş) ---------:  (D.T: 1302 
-V.T:1958)
Dedem Demiroğlu Ah-

met; dolayısıyla, yukarıda 
ismi geçen Yemen Gâzîleri, 
Yemen’de yedi buçuk sene 
kalmışlardır. Tabii ki bu sa-
vaş süresi içerisinde pek çok 
mühim hâdiseler yaşamış-
lardır. Bir yandan cephede 
savaşırken, diğer yandan 
açlık, susuzluk, hastalıklar, 
esâretler, acımasız havâ ve 
doğa şartları vb. dayanılma-
sı zor güçlüklerle de savaş-
mışlardır.

YEMEN’İN	DURUMU	
HAKKINDA	BİRKAÇ	
SÖZ

Yemen, Osmanlı İmpa-
ratorluğuna, 1520 yılında 
katılmıştır. Halkı, öz Arap-
tır. Birtakım şeyhlerin ve 
imamların idâresinde bu-
lunmaktadır. Osmanlı Dev-
leti, Yemen’de herhangi bir 
yerleştirme (iskân) siyâse-
ti gütmemiştir. Yönetimle 
ilgili bir egemenlik kurul-
makla yetinilmiş ve İstan-
bul’dan gönderilen bir vâli 
tarafından yönetilmeye baş-
lanmıştır. Osmanlı Devleti, 
Yemen’in etnik ve kültürel 
durumunda da herhangi bir 
değişiklik meydâna getirme-
miştir. Yemen,	Osmanlılar	
için,	Müslüman	birliğinin	
tamamlanması,	 Hicaz’ın	
(Mekke	 ve	 Medîne)	 gü-
venliğinin	sağlanması	ve	

Demiroğlu Ahmet’in İbradı Mezarlığı’ndaki mezarı
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Demiroğlu	Ahmet’in	Düzlen	Mahallesi’ndeki	evi

bir	de	doğu	 ile	batı	 ticâ-
reti	 arasında	 önemli	 bir	
transit	 merkezi	 özelliği-
ni	 taşıması	 bakımından	
önemlidir.

Yemen’de, 258 kadar ka-
bîle olup, bunlar arasında 
sık sık çatışmaların meydâ-
na gelmesi; zaman zaman 
bir veyâ birkaçının Osmanlı 
idâresine başkaldırması se-
bebiyle, tam bir anlaşma ve 
devamlı bir düzen kurula-
mamıştır.  

Balkanlarda Rusların oy-
namakta olduğu rolü, İngi-
lizler de Arap Yarımadasında 
oynamaya başlamışlardır. 
Arap şeyhleri ile temasta bu-
lunarak onlara, para ve silâh 
yardımı yapmak sûretiyle, 
ayaklanmaları sağlamak-
tadırlar. İran’ı da, Rusya ile 
paylaşmış bulunan İngilte-
re, bu müttefîki ile Osmanlı 
İmparatorluğunu, doğudan 
ve kuzeyden de çemberle-
miş durumdadır.  Nihâyet, 
1908’de yine isyan çıkmış ve 
1909 yılında da yeniden ve 
âdetâ genel bir ayaklanma 

başlamış, 1910 yılı sonların-
da ise İmam Yahyâ, Türkle-
re karşı cihad îlân etmiştir. 
Zâten isyanlar ve ayaklan-
malar, uzun zamandan beri 
hiç eksik olmamış, birbirini 
tâkip edegelmiştir. 

Yemen’e ilk defâ ordu sev-
kiyâtı,  1287 (1871) yılında 
başlamıştır. Yemen, Osman-
lı için büyük bir problem 
olmuş, devleti çok yormuş, 
pek çok şehit verilmiştir. 

DEDEMİN	YAŞAYIP,	
ANLATTIĞI	
HÂDİSELERDEN	
BÂZILARI		

 (…) Bir defâsında, Demi-
roğlu Ahmet ve bir kısım 
askerlerimiz, esir düşmüş-
lerdir. Esir olan askerleri-
mizi, denizin içerisinde, su 
boğazlarına gelinceye kadar 
yürütmüşler ve orada sâbit-
leyerek, ayaklarını, deni-
zin dibinde olan demirlere 
bağlamışlardır. Anlaşılacağı 
üzere, ne ileri, ne de geri gi-
demedikleri gibi, dinlenmek 
maksâdıyla çömelme, otur-

ma imkânları da yoktur. Bu 
büyük işkencede çâresizce, 
şu anda hatırlayamadığım 
bir zaman süresi içerisinde 
aynı şekilde kaldıktan son-
ra, yetişen askerlerimiz ta-
rafından kurtarılmışlardır.

Başka bir defâ, yine esir 
düşmüşler ve bir binâya ka-
patılmışlardır. Burada aç ve 
susuz ne kadar kaldıklarını 
dedem bana anlatmıştı, ama 
şu anda esâret süresinin 
ne kadar olduğu hatırımda 
kalmamıştır. (Fakat, bu bil-
gileri babamdan, ağabeyim 
Ahmet Akdemir’den ve ko-
nuyu bilen büyüklerimizden 
doğruladım). Bu esir hücre-
sinde, hepsi birden küçük 
abdestlerini duvarın aynı 
noktasına yapmak suretiyle, 
orayı ıslatarak yumuşatıp, 
sonucunda delmek sûretiy-
le, kendi imkânları ile kur-
tulmuşlardır. 

Çölün ortasında, kumların 
üzerinde tel örgülerle çevril-
miş bir bölüm, esir kampı 
olarak kullanılmıştır. Dede-
min, başka bir esâret hâyâtı 
burada geçmiştir. Onun ifâ-
desine göre, bu kampa ve-
rilen isim, Telli Kebîr veyâ 
Tel-i Kebîr’dir. Gâzilerimiz, 
başka bir esâret hâyatlarını 
burada yaşamışlardır. Ak-
şamları verilen yemeklerin 
içerisine bir ilâç koydukları-
nı ve bu ilâcın, gözlerinden 
sürekli yaş getirdiğini ve 
göremediklerini, âdetâ kör 
olduklarını, bundaki ama-
cın da geceleri esirlerin, 
hiçbir yeri görememeleri ve 
böylece kaçmalarının ön-
lenmesi için olduğunu, yine 
Demiroğlu Ahmet Akdemir 
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anlatmıştır. İngilizlerin; bu 
kampta vefat edenleri, (şehit 
olanlar) tel örgülerin hemen 
dışına çıkararak, kumlara 
gömdükleri bilgisi de onun 
ifâdesidir.

Dedem; “oğlum, aç ve su-
suz. Olan asker yediği için, 
Yemen Çölünde çekirge kal-
madı” ifâdesini kullanmıştır.

Yine, “bir gün, bir adet at 
bulduk ve bunu keserek, çalı, 
çırpı ve otlarları yakmak sû-
retiyle olabildiğince pişirir 
gibi yapıp yedik. Bana da 
ancak, serçe parmağım ka-
dar bir şey düştü” demiştir. 
Yine onun bir sözü: “Yemen 
çölünde, bodur meşe ağaçla-
rı vardır. Belki mîdemizi tok 
tutar diye bunların kabukla-
rını kasatura ile soyarak çiğ-
ner, yutardık” şeklindedir. 
Havada uçan hiçbir kuş bile 
kalmamıştır.

Bunların yanında, nice 
çile ve zorluklarla, hastalık-
larla, açlık ve susuzluklarla 
bu savaşa yıllarını veren va-
tan evlâtları içerisinde sağ 
olarak dönenlerin arasında 
olan, İbradılı bu üç gâzîmiz, 
Yemen’den vatana dönüş-
lerinde, yolculuğun bir kıs-
mını trenle yapmışlardır. 
(Dedem, tren için, “hasret 
kavuşturanla geldik” derdi). 
Adana’dan yürüyerek, Tuz 
Gölünün olduğu mevkîye 
ulaşmışlar ve burada, çıkrık-
lı bir kuyu görmüşler, su çe-
kip içmek için kuyunun ya-
nına gelmişlerdir. Ama, bir 
kova suyu çıkrıkla çekmeye 
güçleri yetmemiş ve çeke-
memişlerdir. Sanırım, bu 
hâlin izaha ihtiyâcı yoktur… 
Orada koyun otlatan bir yö-

rük kadını bunları görmüş 
ve yanlarına gelerek: “Çeki-
lin şuradan, çekilin; üçünüz 
bir herif etmezsiniz !” diye-
rek suyu çekivermiştir. On-
lar da durumlarını kadına 
anlatıp, açıklamışlardır. Bu 
kadın, gâzilerimize bohça-
sından ekmek verip, karın-
larını doyurmuştur. Oradan, 
Konya’ya ve Beyşehir üze-
rinden de yürüyerek İbra-
dı’ya ulaşmışlardır.

Bu arada, yedi buçuk yıl 
boyunca, İbradı’da dedem-
den ve seferberlik arkadaş-
larından hiçbir haber alına-
mamıştır.

DEDEM	YEMENDE	
İKEN,	BABAANNEMİN	
SEYDİŞEHİR’DEN	
BUĞDAY	GETİRMESİ

Dedem, Demiroğlu Ah-
met’in seferberlikte (Ye-
men’de) olduğu süre içeri-
sinde, babaannem Gülsüm 
Hanım (Akdemir), buğday 
almak için İbradı’dan Sey-
dişehir’e giden bir ekiple 
berâber yola çıkmışlardır. 
İbradı’dan bu yolculuğa iş-
tirak eden kişilerin hepsinin 
beygirleri (atları) vardır. Ba-
baannem de bu yolculuğa, 
merkebiyle iştirak etmiştir. 
Ekip, Seydişehir’e ulaştıktan 
sonra, herkes birer yük buğ-
day alıp, bineklerine yükle-
yerek, İbradı istikâmetinde 
yola koyulmuşlardır. Baba-
annem	 Gülsüm	 Hanım,	
merkebine	 yüklediği	 yü-
kün	 hâricinde,	 bir	 çuval	
buğday	daha	satın	alarak,	
onu	da	sırtına	yüklenmiş	
ve	 yola	 bu	 şekilde	 çık-
mıştır.	Sırtında	bir	çuval	
buğdayla,	 Seydişehir’den	

İbradı’ya	 yürümenin	 ne	
demek	 olduğunu,	 ne	 ka-
dar	zor	ve	meşakkatli	bir	
yolculuğun	 geçeceğini,	
zannederim	 açıklamaya	
gerek	yoktur.

Ninem; güçlü, kuvvetli, 
cesur, sağlam inançlı, pek 
çok zorluklara yılmadan gö-
ğüs geren, aynı zamanda ça-
lışkan, azimli bir kadındır.

Fakat, bir insanın, üstelik 
kadının boş olarak bile tâ 
Seydişehir’den İbradı’ya ka-
dar yürüyerek gelmesi dahî 
başlı başına bir zorluk, aynı 
zamanda katlanılması güç 
bir çiledir. Üstelik mevsim 
sonbaharın sonlarına rast-
lamaktadır ve yolların da 
büyük bir kısmı bugünkü 
imkânlardan çok uzak olup, 
genelde basit patikalardır.     

Seydişehir’den İbradı’ya 
gelmekte olan ekip yola de-
vam ederken başlayan kar 
yağışı, İbradı hudûdu yakı-
nındaki Zilan	 Halacı de-
nilen mevkîye gelindiği za-
man, had safhaya ulaşmıştır. 
Beygirler (atlar), merkepten 
daha yüksek oldukları için, 
en az 50-60 cm’yi bulan kar-
da daha rahat bir şekilde 
gidebilmektedirler. Ancak, 
babaannemin merkebindeki 
çuvalların alt kısmı sürekli 
olarak yükselen karlara sür-
tündüğü için, daha fazla güç 
harcayan merkep, yorulmuş, 
çok ağır bir şekilde yol al-
maya başlamıştır.  

Ninemle birlikte yolculuk 
yapan bu kişiler: “Gülsüm 
abla, biz gidelim, sen yavaş 
yavaş gelirsin” deyip, yolla-
rına devâm etmişlerdir. Bu 
arada akşam olmuş, havâ 
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kararmış, yorulan merkep 
daha fazla gidememiş, ora-
da kalmıştır. Yalnız kalan 
ninem, merkebin yükünü 
yıkıp, (çuvalları merkepten 
indirip) bir adedinin ağzını 
açarak,  merkebin yemesi 
için önüne koymuş ve çâre-
siz orada beklemeye başla-
mıştır. Zâten dizlerinden yu-
karıya çıkan karın içerisinde 
neredeyse donmak üzeredir. 
İbradı ve yerleşim birimle-
rine hayli uzakta bulunan, 
ıssız bir yol üzerinde, vah-
şî hayvanların tehlikesinin 
de olduğu, karlar içerisinde 
tek başına kalan bir kadının 
çektiği çile ve içinde bulun-
duğu ruh hâlini anlatmanın 
ne kadar zor olduğu takdîr 
edilecektir.

Ninemden ayrılıp, İbra-
dı’ya gelen ekip, ata dostu 
olan Demirci Mustafa’ya 
(Mustafa Gülçelik)  haber 
vererek, ninemi gidip oradan 
almalarını söylemişlerdir. 

Demirci Mustafa da onlara 
sinirlenmiş, “Sizlere yazık-
lar olsun! Bir kadının yükü-
nü beygirlerinize birer denk 
atıp, kadını da kendi merke-
bine bindirip getiremediniz 
mi?  Siz nasıl insanlarsınız?” 
diye sitemini belirtmiştir. 
Hemen kendi beygirini alıp 
yola çıkmış ve babaanne-
mi, orada ölüm-kalım savaşı 
verirken bularak İbradı’ya,  
kendi evine getirmiştir. 

Özellikle ayaklarının don-
muş olduğu eve geldikten 
sonra anlaşılmış, bunun için 
elden gelen ve bilebildikleri 
her türlü tedbiri uygulamış-
lardır (un ve kepek karışı-
mından lâpa yapmışlar, kıl 
vb. şeyleri ayaklarına sar-
mışlar).  Babaannem saba-
ha kadar, donan ayağından 
ve perişân olan vücûdundan 
dolayı dayanılmaz acılar 
içinde ağlamış, kıvranmış, 
acı çekmiştir. Sabah saatle-
rinden îtibâren acıları biraz 

dinmiş ve uykuya dalmıştır.

Dedem, Yemen çöllerinde 
savaşırken, ninemin de va-
tanda, memleketinde neler 
yaşadığının dile getirilmesi 
zordur. Atalarımızın hangi 
zorluklara katlandıklarını, 
neler yaşadıklarını, bu va-
tanı bizlere hangi şartlarda 
emânet ettiklerini, kendile-
rini ve evlâtlarını yaşatabil-
mek uğruna çektikleri acı ve 
zorlukları unutmayıp, ahde 
vefâ güden fertler olmamız 
arzu edilen hasletlerdir.

BABA	İLE	OĞULUN	
KAVUŞMASI

Sonunda bir gün, Düz-
len’de ikâmet etmekte olan 
babaannem, dolayısıyla, or-
talama 14 yaşlarına gelmiş 
olan babam Mustafa Akde-
mir, “Yemen’e gidenler İbra-
dı’ya dönmüş” diye bir haber 
almışlardır. Babam, kendi 
yaşlarındaki halası oğlu, 
Yusuf Soysal ile dedemin 

Yemen	Gazisi	
Demiroğlu 
Ahmet'in	

evlatları Mehmet 
Akdemir	(solda),	
Gülsüm	Akyol	

ve Mustafa 
Akdemir.
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haberini almak üzere İbra-
dı’ya hareket etmişlerdir. O 
zamân patika olan yoldan 
İbradı’ya giderken, Hisar 
mevkîine çıkmadan, yol üze-
rinde bulunan “Hasan Hoca 
Bağı’nın” yanına vardıkları 
anda; Hisardan aşağı, Düz-
len’e doğru, efe kıyâfetine 
benzer elbîsesi olan birisi-
nin geldiğini görmüşler ve 
hemen ormanın arkasına 
saklanmak istemişlerdir. Bu 
zat, babam ve Yusuf Soysal’ı 
görerek onlara: 

- "Hey evlât, kaçmayın, 
gelin bakayım!" diye 
seslenmiş, bunlar da 
tekrar yola çıkmış ve 
bir araya gelmişlerdir. 
İbradı’dan gelen bu kişi: 

- "Siz kimsiniz, nereye 
gidiyorsunuz?” diye 
sormuş, babam da; 

- "Amca, benim babam 
Yemen’e gitmişti, şimdi 
Yemen’e gidenler İbradı’ya 
gelmiş dediler, benim 
babam da geldi mi diye 
ona bakmaya gidiyoruz” 
demesi üzerine, bu kişi 
babama soruyor: 

- "Oğlum senin babanın 
adı nedir?” Babam cevap 
veriyor: 

- "Babamın adı, Demiroğlu 
Ahmet’tir.” O kişi yine 
soruyor: 

- "Senin adın nedir?”  
- Babam: "Benim adım 

Mustafa” deyince bu zat:
- "Oğlum	senin	baban	
benim!"	diyor ve 
ağlaşarak birbirlerine 
sarılıyor,  kucaklaşıyorlar… 
Bu kavuşma, gerçekten 

de çok hazin bir olaydır ve 

bir nevi mûcizedir. Burada 
anlatmış olduğum hâdise, 
uydurulmuş bir hikâye de-
ğil, bizzat yaşanmış olan 
ve yaşayanlardan, sayısını 
bilemeyeceğim kadar din-
lediğim, özellikle bu kavuş-
ma olayını her anlatışında, 
babamın dolu dolu ağladığı, 
gözümün önünde duran ger-
çek bir sahnedir. 

Girişte	 de	 bahsetmiş	
olduğum	gibi,	dedem	De-
miroğlu	Ahmet	Akdemir,	
Yemen	 harbi	 dışında,		
Çanakkale	 dâhil	 olmak	
üzere	 birçok	 cephelerde	
savaşlara	 katılmak	 sû-
retiyle,	 normal	 askerliği	
ile	berâber	toplam,	21	yıl	
vatan	 hizmetinde	 bulun-
muştur.

(NOT:  Anne  taraftan  de-
dem  olup,  medrese  tahsîli  de 
yapmış  olan,  Ormanalı  Kâmil 
Balaban dahî Çanakkale gâzî-
si  olup,  İstiklâl  Madalyasına 
sâhiptir).

İşte, yukarıda özetlenmiş 
bulunan, dedemin seferberlik 
ve Yemen cephesinde geçen 
hâyat	 hikâyesini,	 ben	 de		
“Yemene	 Doğru”	 başlığı	
altında	 bir	 şiirle	 anlat-
maya	 çalıştım.	 Takdir,	
okuyucularımızındır.
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Yemen-Hicaz	Cephesi'nde	Osmanlı	askerleri...	(Arşiv)
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“Eli silâh tutan toplansın!” derler,
Seferberlik varmış. Îlân ederler,
Jandarmalar gelmiş, alıp giderler,
Öküzü dövenden salmadan geldim.

Hısım, akrabâyı görmedim bile,
Harmandan, evime varmadım bile,
Eşe, dosta haber vermedim bile,
Çoğunun mâlûmu olmadan geldim.    

Gören duâ eder, ağlaşır kimi,
Derler ki: “Mektup yaz, unutma emi?”
Sırtımda duruyor harmanın kumu,
Alnımın terini silmeden geldim.

Meçhul bir yolculuk başladı buradan,
Hakkınızı helâl edin hep birden,
Ayrıldık sıladan, evlâttan yârdan,
Yol, hangi cepheye bilmeden geldim.

Küçük Mustafa’mı koydum sılada,
Arzumanım kaldı gözü elâda,
Bir yandan yurdumun başı belâda,
Ağlamadımsa da gülmeden geldim.

Yemen Çöllerine düştü yolumuz,
Yedi yıldır bilen yoktur halımız,
Hem duâda, hem tetikte elimiz,
Şükrolsun, cepheye ölmeden geldim.

Açlıkla susuzluk, hastalık, ölüm,
Çöllerde, cebelde savaşlar, zulüm,,
Rediflerin hâli, perişan, elîm,
Alnıma bir leke çalmadan geldim.

Ordumuz zafer çün eyledi ahid,
Şâhit yer, gök, zaman, mekân, her muhit.
Nice er, zâbitân, gâzî ve şehit
Olurken, bir huzur bulmadan geldim.

Ben ki yirmibir yıl askerlik ettim,
Nice cephelerde savaşa gittim,
Burdan da sağ sâlim sılama yettim,
Hiç bir meşakkatten, yılmadan geldim.

Terhisle, hızlana hızlana geldim,
Vatanda, özlene özlene geldim,
Kendi köyüm olan Düzlen’e geldim,
Ümitsizliklere dalmadan geldim.

GAYRETÎ nakletti bu hâdiseyi,
Bir vefâ borcudur, görevdir deyi,
Derdi ki: “unuttuk cânı, her şeyi,
Ömür varmış, orda kalmadan geldim”.

Demiroğlu Ahmet, söylenir nâmım,
Dillerde vird olmuş hep serencâmım…

(Dedemin	dilinden)
Yemen'e doğru

Haydar AKDEMİR
(Gayretî)
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Düğmeli 
evler 

örneği

Geleneksel bir mesken 
tipinin turizmde 

çekicilik potansiyelinin 
araştırılması

Kültürün mekâna yan-
sımasının güçlü araç-
larından biri olan ge-

leneksel meskenler ve halk 
mimarisi örnekleri, Türki-
ye’de özgün formlarıyla bü-
yük bir zenginlik sergile-
mektedir. Araştırmada ele 
alınan “düğmeli evler”; Ak-
deniz bölgesinde, Antalya 
ilinin dağlık kesimlerinde 
yer alan Akseki, İbradı ilçe-
lerinde ve bu ilçelere bağlı 
kırsal yerleşmelerde dağılış 
göstermektedir. İnsan-çev-
re ve kültür etkileşimini 
yansıtan “düğmeli evler”, 
yakın çevreden kolayca te-
min edilebilen taş ve ağaç 
malzemelerin özgün bir yapı 
tekniğiyle inşa edildiği kül-
türel bir miras değer olarak 
dikkat çekmektedir. 

Nitelikli bir doğal çevrede 
dağılış gösteren ve gelenek-
sel mimari değerleriyle dik-
kat çeken ve çekiciliği olan 

‘düğmeli evler’ den turizm-
de yararlanmak mümkün-
dür. Özellikle son yıllarda 
bazı yerleşmelerde “düğme-
li evler” den otel, pansiyon, 
restoran, müze gibi turizme 
yönelik girişimlerle bu sü-
reç başlamış görünmektedir. 
Kültür turizmi bakımından 
fırsatlar sunan bu kültürel 
kaynak değerinin, turizm 
ile mevcut ilişkilerini belir-
leyebilmek gelecekle ilgili 
planlamalar açısından ol-
dukça önemlidir. Dolayısıy-
la “düğmeli evler”in dağılış 
gösterdiği sahada turizmin 
gelişme potansiyelini değer-
lendirmek amacıyla SWOT 
analizinden yararlanma 
yoluna gidilmiştir. SWOT 
analizine temel oluşturan 
veriler, saha çalışmaların-
daki gözlemler ile araştırma 
alanında uygulanan müla-
kat ve anketlere dayanmak-
tadır. Araştırma kapsamın-
da Akseki ilçe merkezinde 

4 ve kırsalında 47;  İbradı 
ilçe merkezinde 3 ve kırsa-
lında 6 olmak üzere toplam 
60 belediye ve muhtarlık 
birimine 20 sorudan oluşan 
anket uygulanmıştır. Böy-
lece “düğmeli evler” in bazı 
tarihsel periyotlar içindeki 
mekansal dağılış özellikleri, 
fonksiyon değişimleri ve tu-
rizm ile bağlantılarını açık-
layabilmek mümkün olmuş-
tur. Araştırma kapsamında 
“düğmeli evler” in dağılış 
özelliklerine dayanarak kül-
türel bir yörenin sınırlarının 
çizilmesi de denenmiştir.
1)	 Bu	makale:	Doğu	Coğrafya	

Dergisi	(Ocak-2017,	Yıl:22,	Sayı:	
37,	Sayfa:215-240)	adlı	dergide	
yayımlanmıştır.

2)	 Yüksek	Lisans	Öğrencisi,	Çanakkale	
Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Sosyal	
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GİRİŞ
Mesken kavramı, insan-

ların içinde yaşadıkları ve 
hayatlarını sürdürdüğü, en 
ilkel formdan en gelişmiş 
örneklere kadar çeşitliliği 
olan tüm konutları kapsar. 
Yerleşimin en küçük birimi 
olan meskenler, kullanılan 
malzeme çeşidi, yapım tek-
nikleri ve çeşitli kısımları-
nın düzeni bakımından çok 
farklı görünümler sergiler. 
Bu görünümün meydana 
gelmesinde içinde bulunu-
lan  iklim, topoğrafya ve 
toprak yapısı gibi coğrafi 
koşullar etkili olmaktadır 
(Tolun-Denker,1977: 59-60). 
Kültürel özellikler ve coğrafi 
koşulların etkisinin mekana 
yansıması çeşitli şekillerde 
hayat bulmaktadır. Kır-
sal çevrelerdeki geleneksel 
mesken türleri ve gelenek-
sel halk mimarisi, genellikle 
bu ilişkiyi en somut haliy-
le yansıtmayı başarmıştır. 
Meskenlerin yapım şekli ve 
fonksiyonel özellikleri üze-
rinde uğraşılan ekonomik 
uğraşıların türü, ailelerin 
sosyo-ekonomik özellik-
leri, tarihsel ve kültürel 
bağlantılar gibi birçok fak-
tör rol oynamaktadır (Do-
ğanay, 1997: 321; Zaman, 
1995:501; Özdemir, 2000: 
165; Rapoport,1969: 58). 
Kültürel coğrafi görünümün 
belki de hiçbir yönü, mekan 
üzerinde, kültürün yarattığı 
mimari tarzı kadar kolaylık-
la görülmemektedir. Maddi 
kültürel coğrafi görünüme 
egemen olan binalar en ba-
sit konuttan en gösterişli 
konutlara kadar değişik şe-
killerdedir. En mütevazi ko-

nut bile bir kültür ve onun 
değerleri hakkında çok şey-
ler anlatabilir. Bu mimari 
özellikler, içinde yaşayan-
ların kültürlerinin canlı bir 
kaydıdır. Bu nedenle de, ge-
leneksel olarak beşeri coğ-
rafyacılar, bütün dünyada 
böyle yapılara çeşitli bakış 
açılarıyla, büyük dikkat 
harcamışlardır (Tümertekin 
ve Özgüç, 2010: 116).

Kuşkusuz mesken tiple-
ri ve kullanılan malzeme-
ler geçmişte doğal çevre 
şartlarına sıkı bir şekilde 
bağlı kalmıştır. Dolayısıy-
la inşa teknikleri ve mima-
ri de yerel kültürle güçlü 
bağlantılara sahip olmuş-
tur. Fakat; “yerlerin” dün-
ya ile bağlantılarını artıran 
ekonomik, toplumsal ve 
teknolojik gelişmeler, yapı 
formları üzerinde de etki-
li olmaya başlamış ve za-
manla dünyanın çok farklı 
yerlerinde inşa edilen mes-
kenlerde “aynılaşma süreci” 
baş göstermiştir. Tüm bu de-
ğişimlere rağmen dünyanın 
çok farklı bölgelerinde, doğa 
şartlarının yönlendiricili-
ği altında, yerel malzeme-
nin kullanımıyla geleneksel 
formlarda inşa edilen mes-
kenlerinde varlığı söz konu-
sudur. Kültürel coğrafi gö-
rünümün anahtarı rolünde 
olan bu yerel mimari ürün-
lerin (Tümertekin ve Özgüç, 
2010: 117) dağılış gösterdiği 
kültürel çevreler, günümüz-
de büyük ilgi görmektedir. 
Mısır’ın “düz damlı kare ev-
leri”, Orta Asya’da Özbek ve 
Paştunların “kubbe çatılı” 
evleri, Kuzey Avrupa’nın so-
ğuk ormanlık alanlarındaki 

“kütük evler” (Tümertekin 
ve Özgüç, 364-365: 2010) 
gibi, Anadolu’da da Çukuro-
va yöresine özgü derme çat-
ma ev olan “Huğ Ev”ler (Gö-
ney, 141: 1976; Özat, 2015), 
Şanlıurfa’ya özgü konik bi-
çimli “Suruç Kümbet Evleri” 
(Şahinalp: 2012) ve burada 
sunulan araştırmanın konu-
sunu oluşturan, batı Toros-
lara özgü kültürel bir yöreyi 
temsil eden “düğmeli evler”,  
bunlardan sadece birkaçıdır.

Türkiyede geleneksel 
yönü bulunan mesken zen-
ginliğin temelinde Anado-
lu’nun ilk çağlardan bugüne 
farklı kültür ve kavimle-
re yerleşme sahası olması; 
farklı kültür ve medeniyet-
lerin temas ve etkileşimleri 
yatmaktadır. Yerleşmelerin 
köklü tarihsel geçmişlerinin 
biriktirdiği bu deneyim ve 
miras, aynı zamanda Ana-
dolu’nun mesken malze-
melerine etki eden coğrafi 
faktörlerinin zenginliği ile 
şekillenmiştir. Nitekim Ana-
dolu’nun çeşitli yörelerinde 
geçmişten günümüze değin 
ulaşma başarısı gösteren ge-
leneksel yapı teknikleri bu 
yönüyle tarihsel ve kültürel 
miras değerlerimizi temsil 
etmektedir. 

Zamanla belirli tarzları 
temsil eden mimari çalış-
maların bir yerde yığılması 
bir kültür sistemini ve do-
layısıyla da bir kültür böl-
gesini karakterize eden bir 
bölgesel tarz ortaya çıka-
rabilmektedir (Tümertekin 
ve Özgüç, 1997:117). Özgün 
örneklerine sadece Torosla-
rın batı kesiminde rastlanan 
“düğmeli evler”in dağılış 
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özellikleri de yöresel bir çer-
çevede; Antalya ilinin “Ak-
seki Dağlık Çevresi” içinde 
sınırlanmış durumdadır.  

Antalya’nın deniz sevi-
yesinden en yüksek ilçeleri 
olan Akseki ve İbradı ilçeleri 
ile bu ilçelere bağlı mahal-
lelerde en özgün formlarına 
rastlanan “düğmeli evler”, 
Manavgat ve Gündoğmuş il-
çelerinin Akseki ve İbradı’ya 
sınır olan yerleşimlerinde 
benzer formlarda görülmek-
tedir. Bu iki ilçe arasında 
kuzey-güney yönünde uza-
nış gösteren, Manavgat ça-
yını oluşturan kolların yer 
aldığı vadi sistemi (antik 
çağdaki adıyla Melas vadisi) 
öteden beri Akdeniz kıyıları 
ile iç kesimleri bağlayan ta-
rihi yolların bir parçası ol-
muştur. Kıyı ve iç kesimler 
arasındaki doğal yol sistemi 
üzerinde uzanan bu yörede, 
tarihsel süreç içinde gerçek-
leşen etkileşim, Akseki-İbra-
dı çevresindeki meskenlerde 
karakter kazanarak günü-
müze değin ulaşabilmiştir. 
Bu iki ilçede coğrafi çevre 
koşullarının etkisi ile oluşan 
yerel kültür, geleneksel mi-
mari yoluyla kendini yansıt-
mıştır.

Bir çevrenin ayırt edici 
kültürel özellikleri bazen o 
yere özgü geleneksel mes-
ken tipleri ve onların dağı-
lış özelliklerinde görünür 
hale gelmektedir. Tarihsel 
ve kültürel açıdan önem 
taşıyan geleneksel mimari 
örneklerinin iyi korunduğu 
çevreler günümüzde turizm-
de kültürel bir kaynak ve çe-
kicilik oluşturabilmektedir. 
Kültür turizmi bakımından 

anlam ve değeri keşfedilen 
Cumalıkızık, Beypazarı, Saf-
ranbolu vb. yerleşmeler gü-
nümüzde kültürel turizm ve 
kültürel miras turizminin 
canlı bir çekim merkezi du-
rumundadır.

Geçmişin deneyimini ye-
niden yaşamak isteyenler 
tarafından tercih edilen kül-
tür turizmi, aynı zamanda 
bir bölgenin kültürel de-
ğerlerinin temel çekim öğe-
si olduğu turizm çeşididir 
(Boyd, 2001: 212; Kahra-
man ve Türkay, 2012: 51). 
Kültürel mirasın korunarak 
gelecek kuşaklara aktarıl-
masında, bu mirastan ya-
rarlanarak ortak bir kültür 
bilincinin oluşturulmasın-
da etkin bir rol üstlenmek-
tedir (Emekli, 2005:104). 
İnsanların kendisininkinden 
farklı kültürleri görmeye, 
öğrenmeye karşı olan merakı 
sonucu gelişen kültür 
turizmi sayesinde geçmişin 
önemli bir turistik deneyim 
olarak değeri yeniden anla-
şılmıştır (Özgüç, 2015:151; 
Boyd, 2001: 212). Büyük 
bir potansiyele sahip oldu-
ğu halde hızlı bir yok olma 
sürecine giren ve gereği gibi 
değerlendirilemeyen kültür 
mirasının, koruma kullan-
ma-yaşatma ilkeleri doğ-
rultusunda ‘turistik ürüne’ 
dönüştürülmesi ve kültürel 
turizm aracılığıyla değer-
lendirilmesi amaç olmalıdır 
(Emekli, 2005:103-104). 

Son yıllarda dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de 
doğal ve kültürel süreçle-
rin etkileşimi içinde olu-
şan çekiciliklerin büyük ilgi 
görmesi, turizmin çeşitlen-

mesine ve turistlerin fark-
lı beklentilerinin karşılan-
masına olanak sunmuştur. 
Nitekim Türkiye’de kıyı ve 
deniz turizmini tercih eden 
ziyaretçiler aynı zamanda 
kültürel mekanları ziyaret 
amacıyla iç kesimlerdeki 
yerlere de ziyarette bulun-
maktadır. Kıyı turizminin 
yoğunlaştığı Antalya ilinin 
dağlık kesiminde dağılış 
gösteren “düğmeli evler” de 
Antalya’da kültür turizmi 
ve kültürel miras turizmini 
çeşitlendirmek için önemli 
fırsatlar sunmaktadır.

 “Düğmeli evler”, gelenek-
sel halk mimarisinin giderek 
silikleşmeye başladığı günü-
müzde, iyi korunmuş özgün 
örnekleriyle bir yörenin kül-
türel mimari mirasını sergi-
lemeyi sürdürmektedir. Kır-
sal bir çevrenin geleneksel 
mesken mimarisini temsil 
eden “düğmeli evler”, aynı 
zamanda yerel bir kültü-
rün doğal çevre koşullarıyla 
bağlantısını en açık şekilde 
gözler önüne sermektedir. 
Yerel ve geleneksel bu mes-
ken tipinin doğal koşullarla 
ilişkisi kültürel ekoloji bakı-
mından ilgi çekici bir örnek 
durumundadır.  “Düğmeli 
evler”in dağılış gösterdiği 
yörede doğal çevrenin yön-
lendirici etkisini bütün açık-
lığıyla görmek mümkündür. 
Komşu çevrelerden farklı 
fakat, kendi içinde tekto-
nik birlik oluşturan yörede, 
fiziksel çevre koşullarının 
çetin ve engebeli olması 
ulaşım olanaklarını da kı-
sıtlamıştır. Yakın çevrelerle 
ulaşımın sınırlı olması ne-
ticesinde etkileşimi sınırla-
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yan bu özellik, çağdaş inşa-
at malzemelerinin ve yapı 
tekniklerinin yöreye taşın-
masını da engellemiştir. Bu 
faktörlerin etkisi altında 
“düğmeli evler”, bozulmaya 
uğramadan geleceğe bir mi-
ras değer olarak günümüze 
taşınabilmiştir. Kuşkusuz 
bu tür örneklerin geleceğe 
kültürel mimari miras ola-
rak taşınması onların yakın-
dan tanınmasını gerektir-
mektedir. 

AMAÇ	VE	YÖNTEM
Nitekim “düğmeli evler”i 

konu alan bu araştırmanın 
temel amacı “düğmeli ev-
ler”in mevcut durumu ve 
özelliklerini, mekânsal da-
ğılış özelliklerini, fonksiyo-
nel kullanım özelliklerini 
belirleyerek, literatürde çok 
iyi belgelenmemiş bu konu-
ya dikkat çekmektir. Bunun 
yanı sıra kültür turizmi ve 
kültürel miras turizmi ba-
kımından fırsatlar sunan 
ve kültürel bir kaynak ola-
rak güçlü bir çekiciliğe sa-
hip olan “düğmeli evler”in 
turizm ile mevcut ilişkile-
rini belirlemek; “düğmeli 
evler”in dağılış gösterdiği 
çevrede turizmin gelişme po-
tansiyelini değerlendirmek 
de çalışmanın diğer amaçla-
rı arasındadır.

Kültür turizmi bakı-
mından fırsatlar sunan ve 
kültürel bir kaynak değeri 
temsil eden “düğmeli ev-
ler”in turizm ile mevcut 
ilişkilerini belirleyebilmek, 
yörede turizmin gelişme 
potansiyelini ve geleceğini 
değerlendirmek çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır. 

Araştırmanın amaçları doğ-
rultusunda, anket, mülakat, 
saha çalışmaları ve gözlem 
yöntemlerine başvurulmuş-
tur. Bu süreçte Akseki ilçe 
merkezinde 4, kırsalında 
47; İbradı ilçe merkezinde 
3,  kırsalında 6 olmak üzere 
toplam 60 belediye ve muh-
tarlık birimine 20 sorudan 
oluşan anket uygulanmıştır 
(tablo 1). Anketler mahal-
le muhtarlarına posta yo-
luyla uygulanmıştır (Aralık 
2015-Nisan 2016 tarihleri 
arasında). 8 tur operatörüy-
le yüz yüze gerçekleştirilen 
görüşmeler ise Antalya’nın 
Alanya (3 operatör ile) ve 
Manavgat (4 operatör ile) 
ilçelerinde, ibradı’nın Or-
mana Mahallesinde (1 tur 
operatör ile) gerçekleştiril-
miştir (Mart 2016). Saha 
çalışmaları ve gözlemler; 
Temmuz 2015-Eylül 2016 
tarihleri arasında merkez 
mahallelerle birlikte toplam 

25 mahallede gerçekleşti-
rilmiştir (tablo 1). Böylece 
“düğmeli evler” in mekansal 
dağılış özelliklerini, fonksi-
yon değişimlerini ve turizm 
ile bağlantılarını değerlen-
diröeye yardımcı olabile-
cek veriler elde edilmiştir. 
Sağlanan bilgi ve verilere 
SWOT analizi de yapılarak, 
yörede turizmin geleceği 
ile ilgili planlamalara katkı 
sağlanmıştır. Anketler SPSS 
18 istatistik analiz progra-
mıyla frekans dağılımları 
analiz edilerek, sonuçları 
değerlendirilmiştir. Harita-
ların üretilmesinde 1:800 
000 ölçekli Türkiye Mülki 
İdari Birimler Haritasından 
yararlanılarak, Arc GIS 
10.3.1 Coğrafi Bilgi Sistem-
leri (CBS) programı aracılı-
ğıyla üretilmiştir. Araştırma 
kapsamında yerel ve gele-
neksel bir mesken örneğinin 
dağılış özelliklerine daya-
narak, kültürel bir çevrenin 

İLÇE ADI
(toplam 
mahalle 
sayısı)

Anket 
Uygulanan 
Yerleşmeler

(60)

MAHALLE ADI

Akseki İlçesi
(51)

Merkez
Mahalleler

(4)
                 Boğaz**, Hacı İlyas**, Demirciler**, Fakılar**

Taşra 
Mahalleleri

(47)

Akşahap*, Alaçeşme, Aşağıaşıklar, Bademli**, 
Belenalan*, Bucakalan*, Bucakkışla, Büyükalan*, 
Ceceler, Cemerler, Cendeve*, Cevizli**, Çaltılıçukur, 
Çanakpınar, Çınardibi, Çimi, Çukurköy, Değirmenlik*, 
Dikmen, Dutluca, Erenyaka, Emiraşıklar*, Geriş, 
Güçlüköy, Gümüşdamla, Güneykaya, Günyaka, 
Güzelsu, Hocaköy, Hüsamettin, Karakışla*, Kepez, 
Kepezbeleni, Kuyucak, Mahmutlu, Minareli, 
Menteşbey, Pınarbaşı, Sadıklar, Salihler, Sarıhacılar*, 
Sarıhaliller Sinanhoca, Susuzşahap, Süleymaniye*, 
Taşlıca, Yarpuz*.

İbradı İlçesi
(9)

Merkez
Mahalleler

(3)
Yukarı Mahalle**, Aşağı Mahalle** Aydınyayla**

Taşra 
Mahalleleri

(6)

Başlar*, Ormana**, Ürünlü** Üzümdere*, Çukurviran, 
Düzlen*,

* Bir kez saha çalışması yapılan mahalleler (14), **Birden fazla saha çalışması
yapılan mahalleler (11). Toplam: 7 merkez, 18 taşra olmak üzere 25 mahallede

saha çalışması yapılmıştır.
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sınırlarının çizilmesi de 
denenmiştir.

LİTERATÜR	ÖZETİ
Ulusal literatürde mes-

kenler ve geleneksel mes-
kenlerle ilgili, çeşitli di-
siplinlere aitçok sayıda 
araştırma bulunur. Coğrafya 
disiplini mensupları tara-
fından gerçekleştirilen ça-
lışmalar mesken konusunu 
beşeri ve fiziki coğrafya fak-
törlerinin etkisiyle birlikte 
ele alan araştırmalardır. Gü-
nümüzde yerel ve geleneksel 
mesken örnekleri kültürel 
miras ve turizm bakımından 
da ilgi görmeye başlamıştır. 
Bu yeni gelişmeler nedeniy-
le konuya henüz bu perspek-
tifle eğilen coğrafya araş-
tırmalarının henüz sınırlı 
olduğu gözlenmektedir.

Coğrafyacıların Anado-
lu’da mesken tiplerine odak-
lanan çalışmaları, genellikle 
meskenlerin şekil ve planla-
rına etki eden faktörleri, fi-
ziki ve beşeri coğrafi faktör-
lerle açıklama şeklindedir. 
Ayrıca bu araştırmalarda 
meskenlerin yapım şekli ve 
fonksiyonlarında uğraşılan 
ekonomik faaliyet şekilleri, 
ailelerin sosyal, ekonomik 
ve kültürel düzeyleri ile tari-
hi nedenler ve gelenek-göre-
nekler gibi birçok faktörün 
de rolü olduğu belirtilmiştir 
(Tunçdilek, 1967; Tanoğlu, 
1969; Tolun-Denker, 1977; 
İzbırak, 1996; Doğanay, 
1997;  Güngördü, 2011). Tür-
kiye’de mesken sorunlarına 
da değinen İzbırak (1996), 
yapılacak meskenlerde ik-
lim, depremler ve sosyo-eko-
nomik şartların göz önünde 

bulundurulmasını önermiş-
tir. Tümertekin ve Özgüç 
(2010), meskenlerin doğal 
çevrenin özelliklerinin ya-
nında bir bölgenin egemen 
kültürü ve geçiş kültürleri 
hakkında bilgi verdiğini de 
ifade etmiştir.

 Öte yandan Türkiye tu-
rizmini konu alan çalışma-
larda da geleneksel mesken-
lerin çekiciliğine ve rolüne 
değinen çalışmalar da son 
derece sınırlı kalmıştır. 
Bunlar arasında Güngördü, 
(2003) ve Şenol (2008; 2011), 
Türkiye’de geleneksel mes-
kenlerin özgün örneklerinin 
görüldüğü belli başlı yer-
leşmelerden örnekler (Cu-
malıkızık-Bursa, Safranbo-
lu-Karabük, Mudurnu ve 
Göynük-Bolu vd.) vererek, 
buralardaki geleneksel mes-
kenlerin kültürel yönlerine 
de değinmişler, tanıtımları-
na katkı sunmuşlardır.

 Meskenleri konu alan böl-
gesel ve yerel çalışmalarda 
da benzer metodlar denen-
miştir. Bu tür yayınlar da 
(Tunçdilek, 1960; Kanadı-
kırık, 1972; Göney, 1965 ve 
1973; Işık, 1992; Sarıkaya, 
1993; Zaman, 1995; Ünal,	
1997;	Uzun, 1997; Özdemir, 
2000; Soylu, 2000; Hayli, 
2001; Demir, 2002; Altaş 
ve Arkadaşları, 2006; Özav 
ve Yılmaz, 2007; Şahinalp, 
2012) meskenlere etki eden 
faktörleri doğal ve beşeri 
çevre şartları ile ilişkilen-
dirmişlerdir. Ayrıca hemen 
hemen tüm çalışmalarda 
çevrenin mesken üzerindeki 
şekillendirici etkisinin, eko-
nomik ve sosyo-kültürel ge-
lişimlere bağlı olarak zayıf-

ladığına ve gelenekselliğin 
böylece ortadan kalktığına 
işaret edilmiştir. 

Meskenlere kültürel coğ-
rafya perspektifinden bakan 
çalışmalar genellikle daha 
yerel ölçekli çalışmalar-
dır. Bu çalışmalarda (Köse, 
2005; Gök ve Kayserili, 
2013; Güzel, 2013; Kocaman 
ve diğerleri, 2014; Doğanay 
ve Orhan, 2014) geleneksel 
konutlarda kültürün etki-
sini incelemişlerdir. Ayrıca 
geleneksel konutların ko-
runması ve turizme kazan-
dırılmasına da  (Güzel, 2013; 
Kocaman ve Diğerleri, 2014; 
Doğanay ve Orhan, 2014) 
dikkat çekilmiştir.

 Meskenlerin kentsel ge-
lişim ve kent yaşamı üze-
rindeki etkilerini konu alan 
çalışmalar da mevcuttur. 
Çalışkan ve Sarış (2008), ko-
nutlar ile mekânsal değişim 
ilişkilerini; yakın geçmişi 
olan TOKİ uygulamaları-
nı (Gök ve diğerleri, 2007; 
Hayır ve Akyol, 2009; Kara, 
2010; Koca ve Karadeniz, 
2014); özel konut alanla-
rını Aliağaoğlu (2015) ve  
konut-kiracı ilişkilerini ele 
alan çalışmalar (Aliağaoğlu, 
2016) bunlar arasında sayı-
labilir.

Meskenlerin eklentile-
ri ile ilgili çalışmalarda ise 
Sinop-Kastamonu yöresine 
özgü hasat mevsimi yapı-
lan dönemlik bir mesken 
olan “Gelik”i, Yılmaz (1998); 
Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu Bölgesine özgü dönemlik 
mesken olan “Hollik”i, ), Eli-
büyük ve Güzel (2003); Doğu 
Karadenize özgü ev eklentisi 
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olan ve samanlık olarak kul-
lanılan “Merek”i, Bekdemir 
ve Sever (2003); Balıkesir ve 
çevresinde kırsal avlu peyza-
jını Köse (2007); Türkiye ör-
neğinde, göçebe çobanların 
meskenleri olan çadırları 
(Gürbüz 1997) ulusal litera-
türe kazandıran araştırma-
lar öne çıkmaktadır.

ARAŞTIRMA	ALANI
Araştırma alanı, Türki-

ye’nin en önemli turizm 
merkezlerinden olan Antal-
ya ilinin Akseki Dağlık Çev-
resinde yer alan Akseki ve 
İbradı ilçelerini kapsamak-
tadır. Akseki ilçe merkezi 
Antalya’ya 155 km, İbradı 
ilçe merkezi ise 166 km me-
safede bulunmaktadır. An-
talya’nın kuzey doğusunda 
kalan Akseki’nin batısında 

Manavgat ve İbradı, doğu-
sunda Gündoğmuş, Ahırlı 
ve Bozkır, kuzeyinde Beyşe-
hir ve Seydişehir, güneyinde 
Manavgat ve Gündoğmuş 
ilçeleri bulunmaktadır. An-
talya’nın kuzey doğusunda 
kalan İbradı’nın ise doğu ve 
güneydoğusunda Akseki, gü-
ney ve batısında Manavgat, 
kuzeyinde Derebucak ilçeleri 
yer almaktadır. (Şekil 1)

BULGULAR
Düğmeli	Evlerin	Temel	
Mimari	ve	Fonksiyonel	
Özellikleri

Yöre halkı tarafından 
“düğmeli ev” olarak adlan-
dırılan mesken tipleri, An-
talya İlinin “Dağlık Akseki 
Çevresi”nde (Erol,1993) yer 
alan Akseki ve İbradı ilçele-
rinde ve bunlara bağlı kırsal 

yerleşmelerde dağılış gös-
termektedir. Antalya’nın ra-
kımı en yüksek ilçeleri olan 
Akseki ve İbradı ilçeleri ile 
bu ilçelere bağlı mahalle-
lerde en özgün formlarına 
rastlanan “düğmeli evler”, 
Manavgat ve Gündoğmuş 
ilçelerinin Akseki ve İbra-
dı’ya sınır olan yerleşimle-
rinde de benzer formlarda 
gözlenmektedir. Akseki-İb-
radı çevresi, tarih boyunca 
ticaret yollarına ev sahipliği 
yapmanın yanı sıra, klima-
tik özellikler bakımından da 
bir geçiş yöresidir. Bu çevre-
nin Akdeniz’in ılıman ve iç 
kesimlerin soğuk karasal ik-
limleri arasında geçiş alanı 
olması da bu özgün mimari 
tekniğin keşfine yardımcı 
olmuştur.“Düğmeli evler”in 
dağılış gösterdiği yerleşme-
ler, Akdeniz Bölgesinde di-
ğer yerleşmelere göre daha 
yüksekte bulunur. Yükselti-
nin etkisiyle serin ve nemli 
havanın “düğmeli evler”in 
inşaatında kullanılan ağaç-
ların kullanım ömrü üzerin-
de olumlu etkisi de olmuş-
tur.

“Düğmeli evler” inşa tek-
niği ve kullanılan malzeme-
ler bakımından karakteristik 
özelliklere sahiptir. İnsan-
çevre ve kültür etkileşimini 
yansıtan “düğmeli evler”, 
yakın çevreden kolayca 
temin edilebilen taş ve ağaç 
malzemelerin özgün bir 
yapı tekniğiyle inşa edildiği 
kültürel bir miras değer 
olarak dikkat çekmektedir. 
“Düğmeli evler”in inşasın-
da hiçbir bağlayıcı malzeme 
kullanılmaz. Bütünüyle taş 
malzeme ve ağaç kullanımı Şekil	1.	Araştırma	Alanının	Lokasyonu.
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Foto.	1.	Kuru	Yığma	Duvar	Örneği	(11.10.2015,	Ormana	Mahallesi).

Foto.	2.	İç	Mekanda	Tavan	Süslemesi	Örneği	(21.10.2015,	Cevizli	Mah.-Akseki).

söz konusudur. Ağaç türle-
ri olarak, Türkiye’de dağılış 
alanı daha çok Antalya-Kah-
ramanmaraş hattıyla sınırlı 
kalan, işlenmesi kolay ve 
suya dayanıklı bir ağaç türü 
olan Toros Sediri (Cedrus li-
bani)’nin yanı sıra Katran 
Ardıcı (Juniperus oxycedrus) 
tercih edilmiştir. Andız Ağa-
cı (Juniperus drupacea) ve 
Dut (Moraceae) ağaçları da 
kullanılan diğer ağaç türleri 
olarak dikkati çekmektedir. 
Yatay gideri hatıl olan ve 
sedir ağacı ile yapılan evle-
rin “düğme” olarak adlandı-
rılan kısımları ise andız ya 
da katran ağaçlarından inşa 
edilir. Bu fonksiyonel birim 
peştivan (ya da piştuvan) 
olarak adlandırılır. Hatıllar; 
duvarların dengede kalması, 
duvarın yükünün azaltılma-
sı ve en önemlisi depremler 
esnasında gerekli esnemeyi 
sağlayarak yıkılma tehlike-
sini azaltma görevi üstlen-
miştir. Doğal çevre şartları 
ile en yüksek düzeyde uyum 
gerçekleştirmiş bu kırsal 
yerel mimari, Anadolu’daki 
diğer geleneksel örneklerde 
benzerine rastlanmayan, ah-
şap iskeletli çerçeve sistem 

ve yığma taş duvarın oluş-
turduğu karma bir sistemle 
inşa edilmektedir.  (Foto.1)

“Düğmeli evler” genellik-
le iki katlı olarak inşa edilir. 
Yöre halkının geçim  kayna-
ğının tarım ve hayvancılığa 
dayalı olması nedeniyle, bu 
yapıların zemin katları ahır, 
samanlık ve kiler olarak kul-
lanılır (ahırın zemin katta 
olması  özellikle ısınmada 
tasarruf sağlamak içindir). 
Topografik koşulların sınır-
landırıcı etkileri “düğmeli 
evler”de malzeme kullanı-
mını, yer seçimini, evlerin 
büyüklüğünü, bahçeli ya da 
bahçesiz olmaları gibi bir-
çok şekilde kendini göster-
miştir. “Düğmeli evler”in yer 

seçiminde çevre koşulları-
na bağlılık dikkat çekicidir. 
Evlerin inşası için daha çok 
verimsiz araziler tercih edi-
lirken, sınırlı olan kullanışlı 
araziden ekonomik faaliyet-
ler yoluyla yararlanma be-
nimsenmiştir. Arazi koşul-
ları aynı zamanda evlerin 
formlarını ve fonksiyonel 
ünitelerini de belirgin ola-
rak etkilemiştir. Arazinin 
engebeli olması nedeniy-
le genellikle bahçesiz evler 
yaygındır. Bahçesi olan ev-
lerin duvarları ise, engebeli 
araziye uyum sağlayarak, 
dayanıklı olması amacıyla 
yüksek değildir. Üst katlar, 
yaşama mekânlarını oluş-
turan salon, oda ve köşk adı 
verilen birimleri içerir. Evle-
rin bazı ahşap kısımları do-
ğal malzemenin tamamen 
el işçiliğiyle süslenmesiyle 
dekoratif özellik kazanmış-
tır (Foto.2).

Akseki-İbradı	
Havzasındaki	Turistik	
Çekicilikler	ve	Turizmin	
Gelişimi

Tarihsel dönemlerde-
ki adlandırılmasıyla Klik-
ya, Pamfilya ve Psidya 
bölgelerinin birbirine yak-
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laştığı bir üçgende yer alan 
Akseki ve İbradı’da çok 
farklı medeniyetlerin ve 
kültürlerin izlerine rastlan-
maktadır (Özkaynak,1954). 
Kültürel kaynakların yanı 
sıra doğal kaynakların da 
zengin olduğu bu havza, Sel-
çuklular döneminde Antalya 
ve Konya arasındaki ticareti 
sağlamak için kullanılan ta-
rihi ticaret yolları sistemi-
nin bir parçasına ev sahipliği 
yapmıştır. Antalya’nın batı 
kıyıları ile iç kesimlerdeki 
yaylalar arasında hareket 
eden konar-göçerlerin de 
kullandığı göç yolları yine 
bu çevreden geçmiştir. Geç-
mişin bu hareketli güzerga-
hında yer alan ve düğmeli 
yapılara ev sahipliği yapan 
yerleşmelerin yakınlarında 
yer alan anıt mezarlar, su 
sarnıçları, tarihî düğmeli 
camiler, tarihi hanlar vb. 
unsurlar yörenin kültür tu-
rizmi potansiyelini artıran 
diğer kültürel ögelerdir.

Akdeniz iklimi ve karasal 
ikliminin geçiş noktasında 
olan havzada, topoğrafyanın 
kısa mesafelerde ani deği-
şim göstermesi, arazinin kı-
rıklı ve kalkerli yapısı; birçok 
mağara, düden, dolin gibi 
karstik şekillerin zengin ola-
rak görülmesine, birçok flora 
ve faunanın zengin habitat 
oluşturmasına yol açmıştır. 
Nitekim, Akseki-İbradı Hav-
zası ormanları WWF (Dünya 
Doğayı Koruma Vakfı) tara-
fından korunmada öncelik-
li sıcak noktalar listesinde 
(Küresel 200 Eko-Bölge)  yer 
almaktadır. Ayrıca havza-
da dağ keçileri için doğal 
yaşam alanları ve avlanma 

sahaları, milli parklar, av 
geliştirme ve yerleştirme 
sahaları mevcuttur. 1994 
yılında UNESCO tarafından 
koruma altına alınan Al-
tınbeşik Milli Parkı ve Ma-
ğarası, Üzümdere Milli Par-
kı diğer doğal çekicilikleri 
oluşturmaktadır. Bu çekici-
likler havzada yayla turizmi, 
kayak turizmi botanik turiz-
mi, bisiklet turizmi, kamp 
karavan turizmi, yaban ha-
yatı gözlemciliği, sportif 
olta balıkçılığı, av turizmi, 
foto safari, ornitoloji (kuş 
gözlemciliği), trekking (doğa 
yürüyüşü) mağaracılık, kaya 
tırmanışı gibi birçok doğa 
temelli alternatif turizme 
zemin hazırlamıştır (Yılmaz 
2015;  Akseki  Belediyesi;  Milli 
Parklar;  Kültür  Turizm;  Man-
suroğlu ve Baytekin: 2011).

Yörede turizmin gelişme 
göstermeye başlaması An-
talya Mimarlar Odası’nın 
1998’de başlayan koruma 
çalışmaları ile başlamıştır. 
Akseki’de “düğmeli evler”in 
özgün örneklerinin görül-
düğü yerleşmelerde tescil 
ve tespit çalışmalarının ya-
pılması bu sürece önemli 
katkı sağlamıştır (Uçkan ve 
Olcay; 1999). Esas önem-
li gelişme ise 2000 yılında 
gerçekleşmiştir. İçişleri ve 
Orman Bakanlığı, ÇEKÜL 
(Çevre ve Kültür Değerlerini 
Koruma ve Tanıtma Vakfı), 
Mimarlar Odası Genel Baş-
kanlığı ve yöresel sivil top-
lum örgütlerinin taraf ola-
rak katılmasıyla; kültürel 
mirasın korunması, biyolojik 
çeşitliliğin korunması, yöre 
insanının kültürel değer-
lerinin korunması gibi alt 

başlıklarla Türkiye’de ilk 
defa havza bazında bir yak-
laşımla uygulamalı bir proje 
olan, Akseki–İbradı Havzası 
Gelişim Planı imzalanmış ve 
yürürlüğe girmiştir (Akseki- 
İbradı Havzası Geliştirme 
Projesi Taslağı; 2000). Resmi 
olarak hızlanan faaliyetlere 
yörede yaşayan girişimci-
lerin de destek vermesiyle 
“düğmeli evler” otel pansi-
yon restoran vb. işletmelerle 
turizme kazandırılma süreci 
başlamıştır.

ANKET	BULGULARI					
“Düğmeli evler” Akse-

ki-İbradı ilçelerindeki yer-
leşmelerin tamamında gö-
rülür. Yöredeki düğmeli 
evler Süleymaniye mahal-
lesi (Akseki) dışında, bu iki 
ilçenin tüm yerleşmelerinde 
kullanılır durumdadır. Geç-
mişe ait düğmeli ev örnek-
leri bulunan Süleymaniye 
mahallesinde, yeni konutla-
rın inşasında bu geleneksel 
tarz ve teknik terk edilmiş 
görünmektedir. Esasen gü-
nümüzde, sadece turizmle 
bağlantı kurabilmiş olan 
yerleşmelerde “düğme-
li evler”in yeniden inşası-
na rastlamak mümkündür 
(Sarıhacılar Mah./Akseki ve 
Ormana Mah./İbradı). Diğer 
yerleşmelerde ise sadece 
restorasyon ve tamir amaçlı 
küçük girişimler söz konu-
sudur. Uzun süredir Akseki 
ve İbradı ilçelerinden dışa-
rıya olan göçler, bu çevrede 
yeni meskenlere talep oluş-
turmadığından, “düğmeli 
ev” tekniğiyle inşa edilen 
meskenler de zamanla azal-
mıştır. Bu süreçte geleneksel 
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inşa tekniği de kaybolmaya 
yüz tutmuştur.

Anket bulgularımıza göre 
araştırma alanında dağılış 
gösteren “düğmeli evler’in 
toplam meskenler içindeki 
oranı % 38,2 olarak bulun-
muştur. “Düğmeli evler” çe-
şitli duvar örme teknikle-
riyle inşa edilebilmektedir. 
Fakat bunlar arasında en 
yaygın olan yöntem “kuru 
yığma duvar tekniği” dir (% 
90,6). Tercih edilen diğer 
yöntemler “Horasan tekniği” 
(% 3,4) ve özellikle 1970’li 
yıllardan itibaren yaygın-
laşma gösteren “çimentolu 
örme tekniği”dir (% 6). Bazı 
yerleşmelerde tüm mesken-
ler “düğmeli ev” formunda-
dır (Akseki / Hüsamettinköy, 
Belenalan, Sarıhacılar, vd.). 
Bu yerleşmelerde modern 
inşaat malzemeleri ile (tuğ-
la, briket vb) yapılan hiçbir 
mesken örneği halen konu-
su değildir (foto.3). 

Günümüzde yörede yeni 
mesken inşaatının nadiren 
görüldüğü birçok yerleşme-
de, gözlenen inşaat faali-
yetleri genellikle geçmişte 
büyük şehirlere göç etmiş 
fakat yaz tatillerini köyde 
geçirmeyi tercih eden kişiler 
tarafından yapılmaktadır. 
Eskiyen “düğmeli evler”in 
tadilatı ve restorasyonu da 
çok yaygın değildir. Çün-
kü “düğmeli evler”in dağılış 
gösterdiği kırsal çevrede nü-
fus yaşlıdır. Yaşlı kişiler tadi-
lat işlerine fiziksel ve maddi 
güçleri yetmediğinden eski 
meskenlerle yetinmektedir.

“Düğmeli evler”in ilk ör-
neklerinin hangi tarihe ka-

dar uzandığı kesin olarak 
bilinmese de, kullanılabilir 
durumda ve günümüze ula-
şan en eski örneklerin yapım 
tarihleri günümüzden 330 
yıl öncesine tarihlenmekte-
dir. En eski örneklerin tem-
silcisi durumundaki mes-
kenler hala yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Anketler-
den elde edilen verilere göre 
yöredeki “düğmeli evler”in 
büyük bir kısmı (% 82,5), 
100, yıldan daha eskidir.

"Düğmeli evler”in ko-
nut amacı dışında kullanım 
örnekleri yaygın değildir. 
Yörede az sayıda “düğme-
li ev”in samanlık ((Cemer-
ler, Çukurköy mahalleleri/
Akseki), depo (Akseki mer-
kez ve Mahmutlu mahal-
lesi), işyeri (kalaycı dükka-
nı) (Çaltılıçukur mahallesi/
Akseki) gibi farklı amaçlar-
la kullanıldığı belirlenmiş-
tir. Bunlardan ayrı olarak;  
birçok yerleşmede gelen 
misafirlerin konaklama 
ihtiyaçlarını ücretsiz karşı-
layabilecekleri konuk evleri 

ve konaklar mevcuttur (İb-
radı merkez, Ürünlü, Orma-
na mahalleleri vd.). “Düğme-
li evler” sadece 8 yerleşmede 
turizme kazandırılmıştır (% 
0,7). Bunların; 4’ü müze, 4’ü 
kültür evi, 3’ü restaurant, 1’i 
bilgi merkezi, 1’i sanat evi, 
10’u  pansiyon (Foto.4) ve 4’ü 
otel olmak üzere toplamda 
27 adettir. Bu yerleşmeler; 
Akseki merkez ve Sarıhacı-
lar, Bucakalan, Emiraşıklar, 
Cevizli, Süleymaniye ma-

halleleri ile İbradı’ya bağlı 
Ormana ve Ürünlü mahalle-
leridir. Ancak bu yerleşme-
lerin hepsinde turizmin ge-
lişimi aynı düzeyde değildir. 
Yörede turizmin aktif olarak 
geliştiği yerleşmeler; Akseki 
Sarıhacılar, Emiraşıklar ve 
Bucakalan Mahalleleri ile 
İbradı’nın, Ormana ve Ürün-
lü mahalleleridir. Konakla-
ma hizmeti veren “düğmeli 
evler”in toplam “düğmeli ev-
ler” içindeki oranı ise sadece 
% 0,4’tür. Bu işletmelerin 
toplam yatak kapasitesi ise 
200’dür.

Foto. 3. Günümüzde	Faal	Olmayan,	Yöreye	Özgü	Mimari	İle	Yapılmış	
Okul	Binasından	Görünüm.	Okul	Binasının	da	Geleneksel	Halk	

Mimarisini	Yansıtması	Oldukça	İlgi	Çekici	Bir	Özelliktir	(22.03.2016,	
Belenalan	Mahallesi-	Akseki).	
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Sadece 17 yerleşmede  
(% 35,7) (Akseki merkez ile 
birlikte 14 yerleşme, İb-
radı merkez ile birlikte 3 
yerleşme) koruma, tescille-
me tamir, restorasyon, ye-
niden inşa türü faaliyetleri 
için Çekül Vakfı (Çevre ve 
Kültür Değerlerini Koruma 
Vakfı), BAKA (Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı) Akdeniz 
Belediyeler Birliği, Antalya 
Valiliği, Antalya İl Koruma 
Genel Müdürlüğü, Mimarlar 
Odası Antalya Şubesi, Ta-
biat ve Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulu (v.d.), yöre-
deki girişimciler, yerel der-
nekler ve belediyeler olarak 
tespit edilmiştir. Bu des-
teklerle 463 ev tescillenmiş 
(yöredeki düğmeli evlerin 
% 12,3’ü) ve 827 ev koruma 
altına alınmıştır ( yöredeki 
düğmeli evlerin  % 23,4’ü). 

Araştırma alanındaki 
“düğmeli evler”in yaklaşık 
%70’inde aileler barınmak-
tadır. Bu evlerin % 30’u 
metruk durumdadır. Metruk 
durumda olan evlerin yakla-
şık % 60’ının ağır, %40’ının 
hafif ve orta düzeyde ona-
rım ihtiyacı bulunmaktadır. 
Metruk olduğu halde otu-
rulan meskenlerin oranı ise 

%2 olarak bulunmuştur.

“Düğmeli evler”in kulla-
nılamaz durumda olması-
nın en temel nedeni, göçle-
rin etkisiyle yerleşmelerde 
nüfusun azalmasıdır. An-

cak yöreden dışarıya yapı-
lan göçlerin “düğmeli evler” 
üzerinde olumlu etkileri de 
olmuştur. Çünkü bu sayede, 
geride kalan ve kullanılma-
yan bazı “düğmeli evler”, 
orijinal formu bozulmadan 
günümüze değin ulaşabil-
miştir. “Düğmeli evler”in ge-
leceğini olumsuz etkileyen 
diğer faktörler şu şekilde be-
lirlenebilir: miras anlaşmaz-
lıkları, yangınlar, modern 
malzeme ve yöntemlerle ev 
inşa etmenin yaygınlaşma-
sı, restorasyon maliyetleri-
ni karşılayacak sermaye ve 
tasarruf yetersizliği, bilirki-
şilere danışmadan yapılan 
tamir ve diğer uygulamalar.

Foto.	4.	Pansiyon	Olarak	İşletilen	Bir	“Düğmeli	Ev”in	Odasından	Görünüm	
(06.10.2015,	Ürünlü	Mahallesi-	İbradı).
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Düğmeli evlerin turizm 
potansiyeli olduğunu 
düşünüyorum.

Frekans 24 17 10 4 2

Yüzde 42,1 29,8 17,5 7.0 3,5

Günümüzde düğmeli 
evlere ilginin arttığını 
düşünüyorum.

Frekans 19 12 6 12 8

Yüzde 33,3 21,1 10,5 21,1 14,0

Mahallemiz düğmeli 
evler sayesinde tanınır 
oldu.

Frekans 7 15 9 15 11

Yüzde 12,3 26,3 15,8 26,3 19,3

Düğmeli evlerin 
tanıtımına 
önem verildiğini 
düşünüyorum.

Frekans 16 13 12 6 10

Yüzde 28,1 22,8 21,1 10,5 17,5

Hediyelik eşya 
tarzında maketleri 
yapılsa daha geniş 
alanlarda tanınacağına 
inanıyorum.

Frekans 24 18 8 4 3

Yüzde 42,1 31,6 14,0 7,0 5,3

Mahallemizde tanıtım 
için festivaller ve resim 
sergileri düzenlenmeli.

Frekans 22 23 5 4 3

Yüzde 38,6 40,4 8,8 7,0 5,3

Düğmeli evler 
sayesinde 
mahallemizde turizme 
bağlı olarak ekonomi 
canlandı.

Frekans 4 8 4 14 27

Yüzde 7,0 14,0 7,0 24,6 47,4

Tablo 2. Mahalle Muhtarlarının 
Düğmeli	Evlerle	İlgili	Sunulan	
Yargılara	Verdiği	Yanıtların	

Dağılımı.
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Günümüzde “düğmeli ev-
ler”i geleneksel teknikle inşa 
edecek yeni ustalar yetişme-
mektedir. Geçmiştede, yöre-
deki tüm yerleşmelerdeki 
evlerin çoğu, o yerleşmele-
rinde yaşayan ustalarla bir-
likte yapılırken (% 84,3’ü), 
diğer kısmı ise sadece kom-
şu yerleşmelerde yaşayan 
inşaat ustaları tarafından 
yapılmıştır. (% 15,7’si)

“Düğmeli evler”in inşa-
sında en yaygın kullanı-
lan malzemeler olan ağaç 
ve taşın yanı sıra evin içini 
sıvamakta kullanılan be-
yaz killi toprak, genellikle 
yerleşmelere en yakın yer-
lerden temin edilmektedir. 
1970’li yıllardan sonra yö-
renin ulaşım bağlantıları-
nın gelişme göstermesiyle 
birlikte modern inşaat mal-
zemelerinin yöreye girişi 
hız kazanmıştır. Malzeme 
temininin yerleşmelere en 
yakın ilçe merkezine ve di-
ğer ilçelere doğru kaydığı 
bu süreçte geleneksel “düğ-
meli evler”in inşası da orta-
dan kalkmıştır. Ancak son 
yıllarda birkaç yerleşmede 
(İbradı ilçe merkezi ile bu 
ilçedeki Ormana, Ürünlü 
mahalleleri; Sarıhacılar, 
Emiraşıklar, Bucakalan ma-
halleleri/ Akseki) bazı me-
raklı girişimciler tarafından 
bazı düğmeli evler restore 
edilmiştir. Birkaç “düğmeli 
ev” de aslına uygun şekilde 
yeniden inşa edilerek, pan-
siyon ve otel olarak turizme 
kazandırılmıştır. (Ormana 
Mahallesi/İbradı  ve  Sarıhacı-
lar Mahallesi/Akseki).

Mahalle muhtarlarına 

uygulanan anketin bir bölü-
münde bazı yargılar sunul-
muş ve uygun yanıtın ve-
rilmesi istenmiştir. Yanıtlar 
beş nokta Likert Ölçeği ile 
“kesinlikle katılmıyorum” ile 
“tamamen katılıyorum” ara-
lıklarında ölçülmüştür (tab-
lo 2). Verilen yanıtlar genel 
olarak yöredeki muhtarlar 
arasında bazı yargılarda fi-
kir birliği, bazı yargılarda 
ise görüş ayrılığı olduğunu 
ortaya koymuştur. Bunun-
la birlikte “düğmeli evler”in 
turizm potansiyelinin oldu-
ğu”, “hediyelik eşya olarak 
düğmeli evlerin maketleri-
nin yapılmasının tanıtıma 
katkı sağlayacağı”, “tanıtım 
için festivaller ve resim ser-
gilerinin düzenlenmesinin 
yararlı olacağı” vb. değer-
lendirme ifadeleri yüksek 
düzeyde onaylanmıştır.

Festivaller ve fuarlara 
katılımların tanıtım ve tu-
rizmin geliştirilmesi he-
deflerine yardımcı oldu-
ğu bilinmektedir. Çalışma 
alanındaki hemen hemen 
bütün mahallelerde toplan-

ma günleri, geleneksel yerel 
ve bölgesel nitelikte festi-
valler vb. etkinlikler düzen-
lenmektedir. Son yıllarda 
yörede uluslararası nitelikte 
festivaller de düzenlenmek-
tedir. Bu tür etkinliklere Ak-
seki’ye bağlı Sarıhacılar’da 
gerçekleştirilen Dünya 
Çocuklarının Toroslar’da 
Dostluk Buluşması Festiva-
li ve İbradı’ya bağlı Ormana 
Mahallesinde düzenlenen 
ARTOROS Uluslararası Kül-
tür ve Sanat Festivali örnek 
olarak verilebilir. Bunlar-
dan ayrı olarak ITB Berlin 
Turizm Fuarı’nda (2016, Al-
manya), Avrupa’nın En İyi 
Köyü Konferansında (2015, 
İtalya), City Expo Antalya ve 
Expo 2016’ da “düğmeli ev-
ler”in ve yörenin tanıtımları 
gerçekleştirilmiştir (Foto.5).

BÖLGENİN	TURİZM	
POTANSİYELİ	VE	
ANALİZİ

Doğa, kültür ve mağara 
turizmi gibi alternatif tu-
rizm potansiyeline sahip 
olan yöreye, “düğmeli ev-

Foto.	5.	Expo	2016	(Antalya)’da	“Düğmeli	Evler”in	Tanıtımı	İçin	
Hazırlanmış	Bir	Maket	Ev	Örneği	(26.09.2016,	Antalya).
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ler”in oluşturduğu çekici-
liğin de etkisiyle 2010 yı-
lından sonra düzenli olarak 
turlar düzenlenmeye baş-
lanmıştır. Günümüzde yö-
reye yapılan ziyaretlerin 
amaçları arasında ilk sırayı 
macera ve sportif turizm ak-
tivitelerini kapsayan doğa 
turizmi yer alırken; ikinci 
sırayı kültür turizmi, üçün-
cü sırayı mağara turizmi al-
maktadır (Şekil  2).

Akseki ve İbradı’ya ula-
şan ziyaretçilerin büyük 
bir çoğunluğu Antalya’nın 
diğer ilçelerinden (en fazla 
Alanya ve Manavgat ilçele-
rine turist olarak gelenler) 
tur operatörleri aracılığıy-
la gelmektedir. “Düğmeli 
ev” örneklerinin bulunduğu 
yerleşmeleri gezmeye gelen 
ziyaretçilerin sayıları bir-
birinden oldukça farklılık 
göstermektedir. Örneğin bir 
yıllık süre boyunca Akse-
ki’ye bağlı olan Bucakalan 
Mahallesi 5000 ziyaretçiyi  
ağırlarken, İbradı’ya bağlı 
olan Ormana mahallesi 30 
000 ziyaretçiyi ağırlamakta-

dır. Gelen ziyaretçilerin ço-
ğunun bu çevreye daha önce 
de geldiklerini belirtmeleri 
ve böyle bir mimari örneğe 
ilk kez rastladıklarını ifade 
etmeleri, “düğmeli evler”in 
turizmde çekicilik rolünün 
güçlü oluşuna işaret etmek-
tedir. Yöredeki ziyaretçile-
rin % 99’u yabancı, %1’i ise 
yerlidir. Yabancı ziyaretçiler 
başta Almanya olmak üzere 
çeşitli Avrupa ülkelerinden 
gelmektedir. Turlarla yöreye 

ulaşan ziyaretçilerin ta-
mamı bu ziyaretlerinin 

günübirlik olduğunu, 
burada konakla-
ma yapmadıkları-
nı belirtmektedir. 
Yörede konaklama 
yapan ziyaretçiler 

genellikle turlar dı-
şında bireysel ve küçük 

gruplar olarak hareket 
eden, kültür turistleridir. 

Esasen yılda 30 bini aşan 
ziyaretçi potansiyeline sa-
hip yörede, bu ziyaretlerden 
en büyük payı İbradı ilçesi-
ne bağlı Ormana ve Ürünlü 
Mahalleleri alırken; bu yer-
leşmeleri Akseki’nin Sarıha-
cılar ve Bucakalan Mahalle-
leri takip etmektedir. Yöre 
turizminin gelişmesinde 
bu çevredeki yerleşmelerde 
yaşayan girişimcilerin faa-
liyetleri de etkili olmuştur. 
Anket sonuçlarından elde 
ettiğimiz bilgilere göre “tu-
rizmin yerleşmelere eko-
nomik katkısı olduğunu 
düşünenlerin” oranı hayli 
yüksektir (%57,1). Yörede 
turizmin belirli yerleşmele-
re sıkışmasına karşın, “düğ-
meli ev” örnekleri bulunan 
diğer yerleşmelere doğru ya-

yılış göstermemesinin esas 
nedeni, diğer yerleşmelerde 
henüz turizm altyapısının 
olmayışı ve turizmin yerel 
toplum tarafından yeterince 
benimsenmemesinden kay-
naklanmaktadır. Bununla 
birlikte bu sonuç üzerinde, 
yöreye gelen turistlerin ge-
nellikle günübirlik amaçla 
gelmesi; sadece beş yerleş-
me (İbradı’ya bağlı Orma-
na, Ürünlü mahalleleri ve 
Akseki’ye bağlı Bucakalan, 
Sarıhacılar ve Emiraşıklar 
mahalleleri)  haricinde “düğ-
meli evler”de konaklama 
olanağının olmayışı; tanıtım 
faaliyetlerinin yetersizliği, 
turizme açılma ve turizmi 
geliştirme konusunda henüz 
girişimlerin olmaması gibi 
faktörler de etkili olmuştur 
(Şekil 3).

Tur operatörleri aracılı-
ğıyla yöreye gelen ziyaretçi-
lerin eğitim yaş ve cinsiyet 
gibi parametreleri hakkın-
da da bilgiler elde ettiğimiz 
çalışmada, ziyaretçilerin 
eğitim seviyesinin genel-
likle yüksek olduğu, hemen 
hemen her yaş grubundan 
katılımın olduğu (% 28,6’sı 
40 yaş altı; %71,4’ü 40 yaş 
ve üzerinde). Ziyaretçilerin 
büyük bölümünün 40 yaş 
ve üzerindeki yaş aralığında 
olması, gelen ziyaretçilerin 
genellikle küçük çocuklu ai-
leler tarafından tercih edil-
mesiyle yakından ilişkilidir. 

Yöreye gerçekleştirilen 
turistik amaçlı ziyaretlerin 
hemen hemen yılın tüm ay-
larına dağılım göstermesi 
olumlu bir özelliktir (şekil 
4). Genç ziyaretçiler yöre-
yi ziyaret için daha çok yaz 

Mağara 
turizmini 

tercih edenler
13%

Kültür 
turizmini 

tercih edenler
37%

Doğa turizmini 
tercih edenler

50%

Şekil	2. Düğmeli	Evler	İçin	Tur	
Düzenleyen	Operatörlere	Göre,	
Yöreye	Gelen	Turistlerin	Turizm	

Tercihlerinin Dağılışı.



58

ibradı mart 2017

aylarını tercih ederken, ileri 
yaş gruplarındaki ziyaretçi-
ler yaz mevsiminde yüksek 
sıcaklıklardan rahatsız ol-
maları nedeniyle özellikle 
kış aylarını tercih etmekte-
dir. Yöreye yapılan ziyaret-
lerde yaş gruplarına göre 
farklı mevsimlerin tercih 
edilmesi, turizmin yıl içinde 
dengeli dağılış göstermesine 
yardımcı olmuştur.

“DÜĞMELİ	EVLER”İN	
SWOT	ANALİZİ

Araştırma kapsamında 
Akseki ve İbradı ilçelerinin 
ilçe merkezlerinin yanı sıra, 
bu ilçelerdeki tüm mahalle 
muhtarlarıyla yapılan anket 
ve bilirkişi görüşmelerinin 
sonucunda elde edilen ve-
rilerle SWOT analizi yapıl-
mıştır. Analiz kapsamında 
“düğmeli evler”in kullanım 
durumları ve fonksiyonları 
ile turizm potansiyeli de-
ğerlendirilmiş; iç çevrede 
oluşabilecek, güçlü ve zayıf 
yönler ile dış çevreden 
gelebilecek fırsat ve tehdit 
unsurlarının belirlenmesine 
çalışılmıştır. Bu saptamalar, 
sahanın gelecekteki turizm 
durumu hakkında öngörü ve 

strateji geliştirilme-
sine yardımcı ola-
bilecektir.

SWOT analizi 
sonuçları “düğme-

li evler”in görüldüğü 
yerleşmelerin iç 

durumlarından kaynaklanan 
zayıf yönlerinin genellikle 
evlerin bakımı, onarımı, ya-
pımı ve turizm bilinci ile ta-
nıtımı konularında yetersiz 
olduğunu göstermektedir. 
Akseki ve İbradı ilçelerinde 
bulunan çok programlı 
liselere ve Akseki MYO 
bünyesine restorasyon, inşa-
at, turizm ve kültürel miras 
vb. bölümlerin eklenmesi, 
yöredeki kültürel miras de-
ğerlerin gelecek nesillere 
taşınmasına yardımcı olabi-
lecektir. 

Belirlenen dış kaynak-
lı tehditler ise bölgede 
yaşayan insanların bireysel 
olarak aşabileceği nitelikte 
değildir. Koruma konusunda 
desteklerin ve kaynakların 
yeterli düzeye getirilmesi, 
ulaşım olanaklarının iyileş-
tirilmesi ile turizm ve eko-

nomi canlanacak, yok olma 
tehdidi söz konusu olan bu 
geleneksel mesken örnekleri 
yaşatılabilecektir.

SONUÇ	VE	ÖNERİLER
“Düğmeli evler”in sade-

ce Toroslarda Akseki-İbradı 
yöresinde sınırlı bir dağılış 
özelliği göstermesi bu ge-
leneksel mesken örneğini 
oldukça ilgi çekici kılmak-
tadır. Antalya ilinin deniz 
seviyesinden en yüksekte 
yer alan iki yerleşmesin-
de, hemen orman alt sınırı 
çevresindeki yerleşmelerde 
gözlenen bu geleneksel mes-
kenlerin günümüze değin 
ayakta kalabilmesinin en 
büyük nedeni yine yörenin 
coğrafi özelliklerinde saklı-
dır. Yörenin yüksek ve enge-
beli arazisi, ulaşım olanak-
larını olumsuz etkileyerek, 
yörenin modern inşaat mal-
zemeleri ve yeni yapım tek-
nikleriyle geç tanışmasına 
yol açmıştır. Doğal çevre ko-
şulları böylece yöreye özgü 
mesken geleneğinin uzun 
yıllar boyunca korunmasına 
yardımcı olmuştur. Yöre in-

Şekil	3.	Düğmeli	Evlerin	Dağılış	Gösterdiği	Yerleşmeler	ile	Turizmde	
Düğmeli	Evlerden	Yararlanılan	Yerleşmelerin	Dağılımı.	

Şekil	4.	Gelen	Ziyaretçilerin	Yıl	
İçindeki	Dağılımı.

Nisan-Ekim
döneminde gelenler

83%

Kasım-Şubat
döneminde

gelenler
17%
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Tablo	2.	Düğmeli	Evlerin	Dağılış	Gösterdiği	Alanda	Mevcut	Durum	ve	Turizm	
Potansiyelinin SWOT Matrisi. 

GÜÇLÜ YÖNLER -S ZAYIF YÖNLER –W

SO Stratejileri
Güçlü yönler fırsatları 
avantaja çevirmek için 
kullanılır.

• Özgün örneklerin bugüne   ulaşabilmiş 
olması,
• Halkın turizme sıcak bakması,
• Son yıllarda birkaç yerleşmede düğmeli 
evlerin turizme kazandırılmış olması,
• Alternatif turizm potansiyelinin olması,
• Koruma altına alınmış evlerin olması,
• Koruma, tescil işlemlerinin devam ediyor 
olması,
• Turizm yatırımlarının günümüzde hız 
kazanması.

• Günümüzde Düğmeli evleri yapacak 
ustaların yetişmemesi,
• Düğmeli Evlerin bakım, onarım 
maliyetlerinin çok yüksek olması,
• Turizm bilincinin bütün yerleşmelerde aynı 
olmaması.
• Yörenin yeterince tanınır olmaması,
• Tanıtım eksikliklerinin olması.
• Genç nüfusun az olması,  
• Evlerin günümüz ihtiyacına cevap 
verememesi.

WO Stratejileri
Zayıf yönlerin üstesinden 
gelmek için fırsatlardan 
yararlanılır

ST Stratejileri Tehditlerden kaçınmak için 
güçlü yönler kullanılır.

WT Stratejileri
Tehditlerden kaçınmak 
için zayıf yönler minimize 
edilir.

SO STRATEJİLERİ FIRSATLAR-O TEHDİTLER-T
• Özgün mimarinin ulusal ve uluslararası 
tanıtım ve reklam çalışmalarında öne 
çıkarılması yararlı olacaktır. 
• Desteklerin yeterli hale gelmesi ile evlerin 
korunması ve turizme kazandırılması 
artacaktır.
• Özgün örneklerin bozulmadığı yerlerde 
UNESCO dünya miras listesine adaylık 
başvurusu yapılabilir. 

• Bu mimarinin dünyada hiçbir yerde 
görülmemesi,
• Turizm sayesinde evlerin korunurluğunun 
mümkün olması, 
• Antalya’ya olan mesafe yakınlığı,
• Girişimcilerin alanda yatırımlar yapması,
• Destekleyen kuruluşların varlığı, 
• Turizmin tüm yıla yayılması,
• Doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin 
artması,
• Bölgenin tanınırlığının her geçen gün 
artması.
• Tanıtım için fuar ve festivallere katılımın 
olması.

• Aslına uygun olmayan yapım yöntemleri,
• Yörede turizmin gelişmesine öncülük 
edecek insanların yetersiz olması,
• Gelen turistlerin konaklama yapmadan 
ayrılması ve aynı güzergahları kullanmaları,
• Koruma konusundaki yetersizlikler,
• Evlerin yangınlara maruz kalması.
• Ulaşım olanaklarının yetersizliği,
• Göç nedeniyle evlerin yıkılma sürecine 
girmesi,

WO STRATEJİLERİ ST STRATEJİLERİ WT STRATEJİLERİ
• Halka turizm konusunda eğitim programları 
düzenlenebilir,
• Destekleyen kuruluşların önderliğinde 
atölyeler açılarak ustalar tarafından düğmeli 
evler yapacak gençler yetiştirilebilir. 
• Liseler ve MYO okulu bünyesinde inşaat, 
restorasyon programları açılabilir.
• Turizme konu olmamış yerleşmelerde 
yatırım çalışmaları başlatılarak tanınırlığı 
artırılabilir.

• Turizmin yaygınlaşması ile genç nüfusun 
göçü önlenebilir,
• Yapılacak entegre turizm çalışmaları ile 
hem yörenin alternatif turizm potansiyeli 
gelişecek, hem de düğmeli evlerden 
konaklama, amaçlı yararlanılabilecektir.
 

• Ulaşım güzergahlarının iyileştirilmesi 
ve çeşitlendirilmesi ile gelen turist sayısı 
artabilecektir.
• Halka turizm bilincinin  kazandırılması 
ile koruma  ve tanıtım faaliyetleri bütün 
yerleşmelere yayılabilecektir.
• İyi bir planlama ile direk ülkelerinden 
getirilen turistler konaklama yaparak, bölge 
ekonomisine katkı sağlayacaklardır.

sanı, çevre şartlarının etkisi 
altında gelişen kültürüyle 
yörenin sunduğu doğal kay-
nak ve malzemelerden seçi-
mini yaparak, kendi ihtiyaç-
ları için en iyi uyarlanma 
yolunu keşfetmeyi bilmiştir.  

Malzeme kullanımı, inşa 
tekniği ve şekilsel form özel-
likleriyle özgün bir mimari 
karaktere sahip olan “düğ-

meli evler” doğal çevreden 
kolaylıkla temin edilen taş 
ve ağaç malzemeden inşa 
edildiği için aynı zamanda 
ekolojik bir mimari gelene-
ği temsil etmektedir. 1960’lı 
yıllara kadar “düğmeli evler”i 
inşa eden ustaların hemen 
her yerleşmede ve her aile 
çevresinde bulunması, mes-
kenlerin yapımının imece 

usulüyle nesilden nesile aile 
içinde öğrenilerek devam 
etmesi, bu geleneğin uzun 
süre yaşamasına katkı sağ-
lamıştır. Ancak; 1970’lerden 
başlayarak yöredeki ulaşım 
yollarının iyileşmesine bağlı 
olarak, modern inşaat mal-
zemeleri yöre inşaatlarında 
yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmış ve (çimento, kire-



60

ibradı mart 2017

mit, tuğla vd.) bu süreçte ge-
leneksel mesken formu gi-
derek ortadan kalkmıştır. Bu 
geleneğin yapımı ve yaşa-
tılması günümüzde destek-
çiler ve ustalar tarafından 
açılacak atölyeler sayesinde 
genç ustaların yetişmesiyle 
mümkün olabilecektir.

Yörede ilk olarak doğa te-
melli turizm faaliyetleriyle 
görünür hale gelen turizm, 
daha sonra “düğmeli ev-
ler”in tanınırlığının artması 
ile çeşitlenmiştir. “Düğmeli 
evler”in tanıtım ve korun-
ması çalışmalarının bütün 
yerleşmelerde hız kazan-
masıyla, özgün “düğmeli ev” 
örneklerinin görüldüğü bü-
tün yerleşmeler ekonomik 
olarak turizmden yarar sağ-
layabilecektir. Ekonomik ge-
çim kaynakları sınırlı olan 
bu yörede geleneksel değer-
lerin korunması ve yaşatıl-
masında turizmin aracılığı 
önemli yarar sağlayacaktır. 

“Düğmeli evler”in dağılış 
gösterdiği yörenin bölgesel 
ve ulusal ölçekte korunma-
sı çalışmalarının yanı sıra, 
yöre belediyeleri ile T.C. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nın 
işbirliği ile “düğmeli evler”in 
UNESCO Dünya Kültür 
Mirası olarak tescillenmesi 
amacıyla başvuru sağlan-
ması önem taşıyan bir konu-
dur. “Düğmeli evler”in elde 
edeceği uluslararası himaye 
statüsü aynı zamanda yöre-
nin tanınırlığını da uluslara-
rası boyuta taşıyacaktır. 

Doğa, tarih ve kültürel 
çekiciliklerin hayli zengin 
olduğu yörede, turizmin 
mevsimsellik sorunu bulun-

mamaktadır. Yöreye yapılan 
turist ziyaretleri yılın tüm 
aylarına dağılmış olsa da 
belirli yerleşmelere sıkışmış 
durumdadır. Oysa turizm 
faaliyetlerinin “düğmeli ev” 
örneklerinin bulunduğu tüm 
kırsal yerleşmelere dengeli 
bir şekilde dağıtılması ile 
istihdam olanakları artacak 
ve yöre yerleşmelerinden dı-
şarıya olan göçlerin önüne 
geçilebilecektir.

Küreselleşme ve moder-
nleşme süreçleri bir yan-
dan doğa ve kültürel çevre-
ler üzerinde “aynılaştırıcı” 
olumsuz etkiler oluşturur-
ken; diğer yandan da bir tep-
ki gelişmesine yol açarak ge-
lenekselin günümüzde daha 
iyi anlaşılmasına ve önem 
kazanmasına yol açmakta-
dır. Günümüzde küreselleş-
me ve modernizmin etkisiy-
le giderek aynı görünümler 
kazanan çevrelere bir tepki 
olarak geleneksel-kültürel 
çevrelere karşı değerbilir-
liğin ve saygının arttığı bir 
döneme tanıklık edilmekte-
dir. İnsan-kültür ve mekan 
etkileşimini en iyi şekilde 
yansıtan Anadolu’nun bu 
yerel-geleneksel-kültürel 
miras değerleri de yakın-
dan tanınmayı ve geleceğe 
bir miras olarak bırakılmayı 
hak etmektedirler.
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İbradıKöylü çocuğu
Yaz gelince İbradı’ya gideyim,
Çıkıp Enerliye seyran edeyim.
Yaban elden kız alıp ta n’edeyim?
İbradı’da güzellerin hası var.

Güzellikler diyarı, ilimin beşiği,
Devletimin çorbasının kaşığı,
Gurbette pek çoktur onun aşığı,
Eşsiz yaylalarla serin İbradı.     

Her çeşit meyven var, havan ve suyun,
Kötülük bilmeyen o güzel huyun,
Roma hukukçusu, çok asil soyun,
Doldurulmaz asla yerin İbradı.

Cemil KÜÇÜKKURU

Asya’dan Afrika’ya dek uzanır soyum,
Ayağımda çarıklar ben köylü çocuğuyum,
Her zorluğa katlanır, yokluğu bilir huyum,
Atatürk’ün köylüsü, ben köylü çocuğuyum. 

Toka Yaylası / İbradı



Çayır Çiğdemi
Crocus speciosus

İbradı'nın geofitleri ve
ekoturizmin uyanışı


