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Sunuş

G

Av. Serkan KÜÇÜKKURU
İbradı Belediye Başkanı

eçmişi, günümüze ve daha ötesine taşımak son derece önemli,
bir o kadar da emek ve incelik
isteyen bir iştir. Bilgi, birikim ve tecrübe gerektirir. Ayrıca, bunu kitlelere
ulaştırmak için çok iyi bir araca ihtiyaç
vardır. İbradı Belediyesinin de, geçmişi günümüze ve geleceğe taşımak için
ürettiği önemli bir araç, hiç şüphe yok
ki, İbradı Belediyesi Tarih, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisidir.
Her sayısında farklı konuların işlenmesine özen gösterilen bu dergi, bizim
tarihî ve kültürel zenginliklerimizi tanıtmamız açısından çok önemlidir. Tanıtım amacının yanı sıra, İbradı’dan
önceden göç etmiş veya çeşitli nedenlerle İbradı’yla bağları zayıflamış hemşehrilerimizin tekrar memleketleriyle
güçlü ilişkiler kurmasında da önemli
bir aracı rolünü üstlenmiştir. Amacımız bu derginin yayın hayatının uzun
yıllar devam etmesidir. Dergimizin hazırlanma aşamasında yazı, bilgi, belge
ve fotoğraf gönderen herkese, ayrıca
emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma
teşekkür ederim.
Dergimizin bu sayısında; İbradılı
Prof. Dr. Ali Bozer ve Prof. Dr. Yüksel
Bozer hocalarımızın aileleri hakkında hazırlamış oldukları “Bozer Ailesi” isimli yazıları, çok kıymetli tarihçi
hocamız Prof. Dr. Ali Birinci’nin “Türk
3

Yurdu kalemleri: Ali Himmet Berki’nin
Hayatı ve Eserleri” isimli çalışması,
dergimizin redaktörü F. Gülsima Ağıldere Baykal’ın “Arap Beli – Toroslar’da
Bir Zirve” isimli yazısı, Gülay Bilge’nin
“Ormana’da Gılamık Dokuma” isimli
araştırması, Yar. Doç. Dr. Şerafettin Yıldız hocamızın “Mutasarrıf İsmail Hakkı Paşa –Türegün” isimli çalışması, Ressam Adil Ocak’ın “Toroslarda Bir Kültür
İlçesi İbradı” isimli yazısı, dergimizin
editörü olan tarihçi Serkan Gedik’in
Osmanlıca’dan günümüz Türkçesine
çevirdiği ve her sayımızda yer alan “Arşivden Bir Belge” bölümü, Şair Güven
Baykan’nın “Ormana’ya” isimli şiiri,
Belediyemiz tarafından yürütülen sözlü tarih çalışmaları kapsamında Serkan Gedik tarafından hazırlanan “Bir
Ormana Sevdalısı: Nihat Özbal” isimli
çalışma, Prof. Dr. Kani Işık hocamızın
dedesinin gerçek bir hikayesinden derlediği “Kahveci Kendini Okkaya Getir”
isimli bir hikaye, Cemil Gülçelik’in “İbradı Şiiri”, Nabi Duru’nun “İbradı Güç
Birliği ve Kalkınma Vakfı’nın Kuruluşu” ile ilgili yazısı, Haydar Akdemir’in
“Ali Sururi Paşa” isimli çalışması, Bekir
Kıvran hocamızın “Karanlık Sokaktan
Başlar’a İlk Işık 9 Eylül 1947” isimli
şiiri ve Mustafa Cansız’ın “Osmanlı Dönemi Akseki Sarıhacılar Köyü Yazıtları”
isimli araştırması yer almaktadır.
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Bozer Ailesi
Yargıtay Birinci Başkanı

Mustafa Fevzi Bozer

M

ustafa Fevzi Bozer,
1887 yılında İbradı’da
doğmuştur.
Babası Bozoğullarından Ahmet Efendi’dir. İbtida, idadi
ve rüştiyeyi tamamladıktan
sonra, 1908 yılında 23 yaşında İstanbul Hukuk Fakültesinden üstün derece
ile mezun olmuştur. Değişik
yerlerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra 1923
yılında terfi ederek, Adliye
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel
Müdürü olarak atanmıştır.
1925 yılında Eskişehir
Temyiz Mahkemesine atanmıştır. 1934’te Yargıtay 4.
Hukuk Dairesi Başkanı seçilmiş ve bu görevde on altı
buçuk yıl kalmıştır. Medeni
hukuk şerhini hazırlamak
için toplanan komisyonda
üye olarak bulunmuştur.

Mustafa Fevzi Bozer
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Ayrıca, Adliye Meslek
Yüksek Okulunda Medeni
Hukuk dersleri vermiştir.
1946 yılında uyuşmazlık
mahkemesi üyeliğine seçilmiştir. 1947’de ise yüce divan üyeliğine atanmıştır.
5 Haziran 1950 tarihinde
M. Fevzi Bozer, Yargıtay Birinci başkanlığına seçilmiştir. 13 Temmuz 1952 tarihinde emekliye ayrılmıştır.
5 Eylül 1953’de İstanbul’da
vefat etmiştir. Cenazesi Ankara Cebeci Asri Mezarlığın- Kars Eski Senatörü Turgut
da defnedilmiştir.
Göle’nin eşidir. Sevim GöZehra Göleli ile evli olan le’nin oğlu, Fevzi Bozer’in
Fevzi Bozer’in Ali, Yüksel gördüğü tek torunu Prof.
ve Sevim isminde üç çocu- Dr. Celal Göle, uzun yıllar
ğu vardır. Kızı Sevim Göleli Ankara Üniversitesi Siyasal

Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
yapmıştır. Diğer torunu Nilüfer Göle Akat sosyologdur.
École des Hautes Études en
Sciences Sociales’de görev
yapmıştır.

Bozer Ailesi
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Prof. Dr. Ali Bozer

rof. Dr. Ali Bozer, 1925
yılında Ankara’da doğmuştur. M. Feyzi Bozer’in oğludur. Ankara Kolejini 1942-1943 öğrenim yılı
sonunda bitirmiş ve 19461947 yılında da Ankara Hukuk Fakültesinden mezun
olmuştur. 1951 yılında İsviçre Neuchatel Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde doktorasını verdikten sonra yurda dönmüştür. Önce Adalet
Bakanlığı’nda görev almış,
daha sonra asistan olarak
1952 yılında Ankara Hukuk Fakültesine atanmıştır.
1955 yılında doçent olmuş,
aynı yıl on bir ay süreyle
Harvard Üniversitesi Hukuk
Fakültesine gönderilmiştir.
1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden yurda
dönüşte vatani hizmetini yapmıştır. 1961 yılında
Ordu Yardımlaşma Kurumu
Yönetim Kurulu üyeliğine
seçilmiştir ve yirmi yıl süre
ile bu kurumun Yönetim Kurulunda görev almıştır. Ayrıca bu süre içinde Kurumun

iştiraklerinden OYAK – Renault Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve
Çukurova Çimento sanayii
A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği,
daha sonra da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde
bulunmuştur.
1965 yılında Ankara Hukuk Fakültesinde Profesör
olmuştur. 1960-1980 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Ticaret Hukuku Kürsüsü
Başkanlığı yapmıştır. Aynı
yıllar arasında Banka ve
Ticaret Hukuku Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü görevini de yürütmüştür. 1980
yılına kadar Ankara Hukuk
Fakültesinde, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde
ve diğer Yüksek Okullarda
Ticaret Hukuku ve Borçlar
Hukuku derslerini vermiştir.

Yönetim Kurulu üyeliğine
atanmış ve OYAK-Renault
Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
ve sırasıyla OYTAŞ ve OYAK
- Kutlutaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini
üstlenmiştir.

Prof. Dr. Ali Bozer, Avrupa
Toplulukları ve Sigorta Hukuku üzerinde de çalışmış,
ayrıca Turco - Suisse haftalarına katılmış ve bildiriler
sunmuştur. Ayrıca Avrupa
Konseyi Eksperler Komitesinin sorumluluk hukuku
çalışmalarına
katılmıştır.
Milletlerarası Sigorta Hukuk
Türk Derneğinin Başkanlığını yürütmüştür. Bu kuruluşun uluslararası toplantılarına katılmıştır. Avrupa
Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi Hakimliği yapmıştır.
Çeşitli uluslararası itilaflarProf. Dr. Ali Bozer, üç yıl da hakem olarak görev görsüre ile TRT Yönetim Kurulu müştür.
üyeliği ve Başkan YardımcıProf. Dr. Ali Bozer, 22 Aralığı yapmış ve TRT’deki göre- lık 1981 ve 13 Mayıs 1983
vinin bitiminden sonra gene tarihleri arasında Gümrük
Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Tekel Bakanlığı yapmış,
6

ibradı aralık 2017
Prof. Dr. Ali Bozer ve
Prof. Dr. Ahmet Yüksel Bozer

6 Kasım 1983 seçimleriyle
Ankara Milletvekilliğine seçilmiştir. Bu tarihten, feshedildiği tarihe kadar olan
sürede partisinin (Milliyetçi Demokrasi Partisi) Parti Grubu Başkan vekilliğini
yapmış, Avrupa Konseyi Dayanışma Kurulu üyeliğinde
bulunmuştur. MDP’nin feshinden sonra parlamentoda
bir süre bağımsız üye olarak
kalmış sonra ANAP’a (Anavatan Partisi) girmiştir.
17 Ekim 1986 tarihinde
de AET işleriyle görevli Devlet Bakanlığına atanmıştır.
29 Kasım 1987 seçimlerinde İçel Milletvekili olarak Parlemontoya girmiş ve
ikinci Özal Hükümetinde
tekrar Devlet Bakanlığına,
31 Mart 1989 tarihinde ise
Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcılığına
atanmıştır. 9 Kasım 1989 tarihinde
kurulan Yıldırım Akbulut
Başkanlığındaki hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev almıştır. 21 Şubat 1990
tarihinde Dışişleri Bakanı
olarak atanan Prof. Dr. Ali
Bozer, aynı zamanda AT ile
ilişkiler konusuna görevini
sürdürmüştür.

Prof. Dr. Ali Bozer, Aktif Politikadan ayrıldıktan
sonra, OYAK-Renault otomobil Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığında,
Axa-OYAK Hayat Sigortası
Yönetim Kurulu üyeliğinde,
Türk Fransız Ticaret Odası
Başkanlığında, Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerin Eski
Parlamenterleri
Derneği
Yönetim Kurulu üyeliğinde
ve Başkan Yardımcılığında
bulunmuş, Siyasal Bilgiler
Fakültesinde dersler vermiş,
Çankaya Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde öğretim üyesi
olarak görev yapmıştır.
7

Prof. Dr. Ali Bozer, “Officier de L’ordre National
de la Legion d’Honneur”
ve “Medaille d’or du Mérite
Européen” nişanlarıyla taltif
edilmiştir.
Fransızca ve İngilizce bilen Prof. Dr. Ali Bozer evli
ve üç çocuk babasıdır. Prof.
Dr. Ali Bozer, çeşitli şirket
ve kuruluşların hukuk danışmanlığını da yapmıştır.
Prof. Dr. Ali Bozer’in Türkçe ve Fransızca olmak üzere
yaklaşık 80 makale ve 6 kitabı yayımlanmıştır.
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Prof. Dr.
Ahmet Yüksel Bozer

rof. Dr. Ahmet Yüksel
Bozer, 1928 yılında,
o yıllarda babasının
görevli olduğu Yargıtay kurumunun bulunduğu şehir
olan Eskişehir’de doğmuştur.
Ankara Kolejini, 1946 yılında iftihar kitabına geçerek
birincilikle ve 1952 yılında
da Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesini bitirmiştir. Askerlik hizmetinden sonra
1957 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde
Genel Cerrahi uzmanı olmuş
ve hemen akabinde Hacettepe Çocuk Hastanesine Cerrahi Şefi olarak atanmıştır.
1957 yılında bir süre İngiltere Londra’da, Çocuk Cerrahisi üzerine The Hospital
for Sick Children (Great Ormond Street)’da çalışan Prof.
Dr. Bozer, yurda döndüğünde
Hacettepe konjenital anomalilerde yaptığı ameliyatlarla çocuk cerrahisinin ayrı
bir dal haline gelmesine öncülük etmiştir. 1960 yılında
Üniversite tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ne
gönderilerek önce iki yıl Boston, Harvard Üniversitesi,
Children’s Medical Center’de
Kalp Cerrahisi Laboratuvarlarında ekstra-korporeal dolaşım ve özellikle derin hipotermi üzerinde Research
Fellow (Araştırmacı) olarak
araştırmalarda bulunmuş,
bilahare iki yıl süre ile de
Washington,
Georgetown

Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Kalp-Damar Cerrahisi Kliniğinde Clinical Fellow (Klinik
Asistan) ve sonra Clinical
Chief Fellow (Baş Asistan)
olarak çalışmıştır.

yetiştirmiş ve pek çok doçentlik ve profesörlük sınavına başkanlık etmiştir.
Türkiye’nin ilk ve öncü Kardiovasküler Cerrahlarından
birisidir.

Prof. Dr. Bozer yurda döndüğünde Toraks ve Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı ünvanını almış, 1964 yılında
Doçent ve 1969 yılında da
Profesör olmuştur. 1969 yılından itibaren, emekli olduğu 1 Kasım 1995 gününe
kadar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks ve
Kalp-Damar Cerrahisi Bilim
Dalı Başkanlığını sürdürmüştür. Prof. Dr. Yüksel Bozer, bugüne kadar beş kalp
transplantasyonu ve Türkiye’de ilk defa bir gecede peş
peşe iki kalp transplantasyonu yapmıştır. Yine, Türkiye’de ilk defa kalp cerrahisinde derin hipotermiyi,
Gleen ameliyatlarını, Patent
Ductus Arteriosus’un (PDA)
kapatılmasında aorta üzerinden yaklaşımı ve hiç kas
kesmeden
retroperitonal
lomber sempatektomi’yi uygulamıştır. Ayrıca yüzlerce
mitral ve aorta kapağını değiştirmiştir. Kalp Kapakları,
konjenital kalp hastalıkları,
Fontal ameliyatları ve damar ameliyatları geniş serilerine sahiptir.

Pek çok yurt içi ve dışı
kongrelerde sunduğu tebliğlerin yanı sıra, Prof. Dr.
A. Yüksel Bozer’in yayınlanmış 200’den fazla makalesi
ve Ekstrakorporeal Dolaşım
ve Hipotermi (1973), Şok:
Patogenezve Tedavisi (1972
ve 1877), Kalp ve damar
yaralanmaları (1983), Damar Hastalıkları ve Cerrahisi (1984), Kalp Hastalıkları
ve Cerrahisi (1985), Toraks
Cerrahisi (2007) isimli altı
bilimsel kitabı ve ayrıca Yaşadıklarım-Gördüklerim-Düşüncelerim (1997), Kur’an’daki
Peygamberler
(2001)
başlıklı iki kitabı vardır.

Ekstrakorporeal dolaşım ve hipotermi hakkındaki kitabı dünyada bu konudaki bütün çalışmaları
topladığı gibi özellikle derin
hipotermi üzerinde yaptığı
araştırmalar yönünden zamanın tek başvuru kitabı
olmuştur. Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki mecmualarda yayımlanan makaleleri
ile Potts anastomozlarının
kapatılmasında ve bazı anadan doğma kalp anomaliProf. Dr. Bozer, bugüne lerinde atrial septal defekt
kadar 80’den fazla uzman meydana getirmede yeni
8
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yöntemler ileri sürmüştür.
Bunun yanı sıra ilk model
Björk – Shiley kapaklarının yapısal özelliğine bağlı
komplikasyonu dünyada ilk
defa yayımlayarak E.A.Lefrak ve AStarr’ın kitabında
(1979) yer almıştır. Ayrıca
S.L.Turek’in Ortopedi isimli
kitabının (1980) “Periferik
Damar Hastalıkları” bölümünü tercüme etmiş, Temel
Tedavi (Fidan Kitapevi 1983)
kitabının da “Aortanın Akkiz
Hastalıkları” bölümünü yazmıştır.
Prof. Dr. Bozer, 19651969 yılları arasında Ankara Tabip Odası Başkanlığı,
1969-1971 yıllarında Ankara Tabip Odası Haysiyet Divanı Başkanlığı, 1970-1973
yıllarında Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcılığı,
1973-1976 yılları arasında
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 1989-1990 döneminde Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığı, 1973-1975 yıllarında Yükseköğretim Kurulu Üyeliği, 1973 yılından
itibaren emekli olana kadar
Üniversitelerarası
Kurul
Üyeliği ve 1980-1997 yılları
arasında da bazı kesintilerle
Yüksek Sağlık Şurası Üyeliği
ve iki yıl K.K.T.C Lefte Üniversitesi İdari Heyeti Üyeliği
yapmıştır. Prof. Dr. Bozer, 1
Ağustos 1982 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Rektörü
olarak atanmış ve emekli olduğu 1 Kasım 1995 tarihine
kadar bu görevini üç dönem
üst üste on üç yıldan fazla
kesintisiz sürdürmüştür. 2
Ocak 2004’den beri Başkent
Üniversitesi Mütevelli Heye-

ti üyesidir.
1984-2000 yılları arasında Kızılay Merkez Genel
Kurulu Üyeliği ve bir süre
Genel Başkanlığı yapmıştır.
Ayrıca Türkiye Aile Planlaması Vakfı (kurucu üye), Hacettepe Üniversitesini Geliştirme Vakfı (Kurucu Üye
ve Başkan), Türkiye Üçüncü
Sektör Vakfı, Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve
Dayanışma Vakfı (Kurucu
Üye, Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterleri)
ve Kalp Cerrahisi Vakfı (Kurucusu ve Başkanı) ile İbradı Güç Birliği ve Kalkınma
Vakfı (Kurucusu ve Başkanı)
üyesidir.

allimi) madalyası ve payesi
verilmiştir Ayrıca Bozer, 20
Nisan 1994’de N. Nerimanov adına Azerbaycan Tıp
Üniversitesi’nin Büyük İlmi
Şurası’nın verdiği Fahri Doktora sahibidir. A. Yüksel Bozer’in adı İbradı’da bir sokağa verilmiştir. (Karar No:3,
Tarih 06. 06. 1990).
İyi derecede İngilizce bilir, evli ve iki çocuk babası,
üç torun sahibidir. Yüksel
Bozer ve eşi Ferihan Bozer’in
bir kızı, diğeri erkek iki çocuğu vardır. Kızı Prof. Dr. A.
Deniz Bozer halen Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyat
Bölüm Başkanıdır. Oğlu,
Prof. Dr. A. Yavuz Bozer
1956 doğumludur ve ODTÜ
Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezundur. Halen
yaklaşık 40 yıldır Amerika
Birleşik Devletlerinde Michigan Üniversitesinde hocadır. Üç çocuğu vardır. İkisi
Üniversite mezunudur, birisi ise halen üniversite birinci sınıftadır.

Prof. Dr. A. Yüksel Bozer,
Türk Kardiyoloji Derneği, International College of Angiology (FICA), American College
of Cardiology (FACC), International College of Surgeons
(FICS), International Society
of Cardio-Thoracic Surgeons
(ISCTS) (Japonya), The European Association for Cardio-Thoracic Surgery ve KarBozer ailesi, Türkiye’deki
dio-Vasküler Cerrahi Derneği
diğer ender ailelerindendir.
(Kurucusu) asli üyesidir.
Ülkemize çok önemli hizProf. Dr. Bozer’e, başa- metleri olmuştur. İbradı’yla
rıyla gerçekleştirdiği kalp bağlarını hiçbir zaman kotransplantasyonları nede- parmayan bu ailenin ilçeniyle 2 Ekim 1991 tarihin- mize çok önemli hizmetleri
de Hacettepe Üniversitesi olmuştur. İbradı Güç Birliği
Senatosu tarafından Bilim ve Kalkınma Vakfı’nın kuBaşarı Belgesi verilmiştir. rulması ve İbradı’nın ilçe
Ayrıca, Fransa Hükümetin- olmasındaki katkılarından
ce 15 Haziran 1992’de “Offi- dolayı İbradılılar her zaman
cier de L’ordre National du kendilerini minnetle anarMérite “ ve Türkmenistan lar. İlçe olmamız sürecindeBilim Bakanlığı tarafından ki katkılarından dolayı Safa
26 Ekim 1994’te “Türkme- Giray ve Metin Emiroğlu’nu
nistanyn Ussat Mugallymy” da İbradılılar hiçbir zaman
(Türkmenistan’ın Üstat Mu- unutmamışlardır.
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Türk Yurdu kalemleri

Ali Himmet Berki’nin
Hayatı ve Eserleri *
Prof. Dr. Ali BİRİNCİ

A

li Himmet Berki hem
hukuk sahasındaki
uzun ve hizmetlerle
dolu bir memuriyet hayatı
hem de mesleğine ve Osmanlı Tarihi ile İslâmiyet’e
dair yazdığı kıymetli eserleriyle ismi her zaman hatırlanan ve hatırlanacak olan
isimler arasındadır ve hattâ ilk safta bulunan isimler
arasında hatıra gelmektedir.1

Ali Himmet Berki daha
hayatta iken hayat hikâyesi ansiklopedilere kâfi derecede geçmiş bir şahsiyet
olmuştu.2 İrtihâlinden sonra
da yine mühim ansiklopedilere ismi madde olarak girmiştir.3 Keza hemşehrileri
tarafından da Akseki ve İbradı hakkında yazılan kitaplara, kısa da olsa, faydalı bir
seviyede hâl tercümesi girmiştir.4 İstanbul Müftülüğü

Arşivi’ndeki kısa sicili de, soyadına işaret edilmeksizin,
hülâsaten
neşredilmişti.5
Hakkında yazılmış olanların
kendisini tanımak isteyenler için kâfi derecede bilgi
ortaya koyduğu muhakkak
ise de kıymetli bir şahsiyet
olan Ali Himmet Berki’nin
daha geniş bir mikyasta yazılmış bir hâl tercümesiyle
hatırlanmaya lâyık olduğu
açıktır.6

1) Bu yazıyı yazarken Kâmil Büyüker ve Serkan Gedik’in yardımlarını gördüm. Resimleri torunları ve bazı bilgileri Ali
Selçuk ve Ömer Beylerden temin ettim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.
2) Hakkındaki ilk bilgiler ve resmi için: İslâm-Türk Ansiklopedisi Mecmuası, No.3(22 Teşrinisanı 1940), s. 2; Hasan Basri
Erk, Meşhur Türk Hukukçuları, İstanbul, 1954, s. 472-473; Afşin Oktay, Biyografiler Ansiklopedisi, Ankara, 1958, s. 78
3) Şakir Berki,” Berki, Ali Himmet,” TDV. İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 1992, C.5, s. 509-510
4) Kemal Özkaynak, Akseki Kazası, Ankara, 1954, s.140-141
5) Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Ulemâsı, İstanbul, 1996, C.1, s. 327. Albayrak, doğduğu köyün (Unulla) ismini Ötle
şeklinde okumuştur. Bu bilgiyi nakleden İbradılı tarihçi Serkan Gedik (Geçmişten Geleceğe İbradı, Antalya, 2008, s.
98) bu ismin Ürünlü olabileceğine işarette bulunmuştur. Bu isim Unulla’nın isminin değiştirilmesiyle konulan yeni
ismidir. İbradı’nın eski belediye başkanlarından Kemal Naci Şahankaya’nın kitabına (Çeşitli Yönleriyle İbradı, İzmir,
1977, 132 s) Ali Himmet Berki’nin isminin dahil edilmemesi şaşırtıcıdır. Son Devir Osmanlı’da İbradı Ulemâsı, (Haydar Akdemir, Antalya, 2015, s. 79-80) isimli bir kitapta sadece Sadık Albayrak’ın kitabındaki bilgileri aynen aktarmış
ama kitaba da yazar sıfatıyla imza atmıştır. Hiç değilse derleyen veya aktaran şeklinde imza atmalıydı. Bu arada İbradılı olduğunu belirten yazar Unulla köyünün ismini iki defa yanlış veren (H.Akdemir, Ötle, s.79; Unla, s. 169) yazar
Sadık Albayrak’ın bu yanlışını tashih etmeliydi. Mehaz olarak kullanılmakla Ekmeleddin İhsanoğlu’nun da isminden
bahsedilmiş ise de yazısının tam bir künyesi verilmemiş; sadece basıldığı kitaba Açıklamalı Mecelle ismiyle işaret
ve nakledilmiştir. İbradı Belediyesi’nin böyle tuhaf yanlışları ihtiva eden kitabı nasıl bastığı anlaşılmamaktadır. Hiç
değilse İbradı köylerinin ismini yanlış yazma imtiyazı bir İbradılı’ya tanınmamalıydı.
6) Bu yazımızdaki bir mehazı işaret edilmeyen bütün bilgiler Adalet Bakanlığı’ndaki sicil dosyasından (no. 2142) alınmıştır.
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AİLESİ, DOĞUMU,
EVLİLİĞİ, ÇOCUKLARI
VE ÖLÜMÜ

Ali Himmet Berki
(Fotoğraf: Ömer Berki Arşivi)

Ali Himmet, Demircizâde
Osman Efendi’nin oğlu olarak babasının kadılık yaptığı
Elbistan’da 16 Ocak 1882 (26
Safer 1299) tarihinde dünyaya
geldi.7 Annesi Fatma Hanım
tefeülen ismini Elbistan’daki Himmet Baba’ya izafeten
Himmet koymuştur.8
Babası
Osman
Efendi
(1250-1319) İbradı’nın (Akseki) Unulla köyünde (şimdi Ürünlü) doğdu. Köyünde
başladığı tahsiline İstanbul’da
devam etti. Fatih dersiâmlarından Rizeli Hasan Sabri Efendi’nin derslerine dahil oldu ve
1280’de (Hicrî) icazet aldı ve
aynı zamanda Muallimhâne-i
Nüvvap’tan da 1283 (Hicrî) senesinde mezun oldu. Sırasıyla
Beypazarı (Ankara, 31 Ağustos 1867) Menemen (Aydın, 13
Mayıs 1869), Bayındır (Aydın,
16 Şubat 1870), Nazilli (Nazilli, 11 Kasım 1874), Elbistan (Halep, 8 Ağustos 1880),
Akşehir (Konya, 24 Eylül
1884), Keşan (Edirne, 2 Temmuz 1888)9, Karaisalı (Adana,
3 Ocak 1889-8 Ağustos 1890)
ve son olarak 1 Recep 1310’da
(1 Ocak 1893) Çorum naipliğine tayin edildi. Bu son vazife-

sinden ayrıldığı tarih kayıtlara tu.11 Doğduğu Unulla köyünde defnedildi. Mezar kitabesi:
girmemiştir.
“Yüksek ilim ve ahlâkıyla hüBu sonuncu vazifesinde unküm veren-Kadı Osman Efenvanı “Naip ve Bidayet Mahke- di’nin ruhuna Fâtiha-1319.”
mesi reisi” idi.10 Bu meyanda Kadı Osman Efendi’nin mezar
Edirne Müderrisliği pâyesine kitabesi meslek hayatının bir
(19 Kasım 1871) nail olmuş- hülâsası sayılabilir.12

7) Doğum tarihini Safer 1299 olarak bildiren bir mehaz için: Kemal Özkaynak, age, s. 140; Oğlu Şakir Berki ise tam
tarihini vermişti: Şakir Berki, agm, s. 509. Kendisiyle yakinen tanışan Ekmeleddin İhsan(oğlu), babasının dostu olan
Ali Himmet’in doğum tarihini Hicrî olarak doğru bir şekilde nakletmiş ise de bu tarihi Milâdî 1880 senesi olarak
vermiştir: “ Büyük Hukuk Âlimi Ali Himmet Berki’nin Ardından (1880-1976)”, Açıklamalı Mecelle (Haz. Ali Himmet
Berki), İstanbul, 1978, s. XIII
8) Ali Himmet Berki’nin mezar taşında bulunan anne ismi için: Ali Sümbül, Evliya Çelebi Gibi Geze Geze-Akseki Kazası ve
Köyleri, İstanbul, 1989, s. 110; Kemal Özkaynak, age, s. 140
9) Bu memuriyeti için: Sâl-nâme-1306, s. 650
10) Bu vazifesi için: Sâl-nâme-1312, s. 638
11) Buradaki vazifelerinin tarihleri meslektaşım Kâmil Büyüker’in sayesinde temin ettiğimiz İstanbul Müftülüğü Arşivi’ndeki dosyasından (Nu. 575) nakledilmiştir. Bu dosyanın çok kısa bir hülâsası için: Sadık Albayrak,age, C.4, s. 160
12) Osman Efendi’nin mezar kitabesi için: Ali Sümbül, age, s. 110
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Ali Himmet 14 Aralık 1911
tarihinde hocası Mehmet Şakir Efendi’nin kerimesi Ayşe
Hanım (? -8 Kasım 1978) ile
evlendi ve bu evliliğinden üç
oğlu ve üç kızı dünyaya geldi.
Oğulları Osman Fâzıl Berki
(Üsküdar, 1912-Ankara - 21
Kasım 1980), Şakir Berki (Tokat, 1 Ocak 1915 - Ankara, 13
Eylül 1988), Ahmet Sadeddin
Berki (1333-Yalova - 4 Temmuz 1996); kızları Bedia Hundi
(İzgü, Ankara, 1920 - Ankara,
12 Ocak 2012), Sadiye Berki
(30 Haziran 1923 - Ankara, 12
Aralık 1998) ve Sabahat (Yalçınkaya, Ankara, 1930-?) ismini taşıyordu.13
Ali Himmet, daha genç bir
kadı iken kalabalık bir nüfusun
fedâkâr hâmisi olmuştu. Tokat
Kadılığı’na giderken iki buçuk
yaşındaki oğlu Osman Fâzıl ve
dört aylık diğer oğlu Şakir, kayınvalidesi ve üç kayınbiraderi
de kendisi ile ile beraberdi ve
dokuz kişilik bir ailenin mesûliyeti omuzlarındaydı.
Ali Himmet Berki yazılmamış bir destan gibi olan meslek
hayatını takiben son senelerini
Ankara’da avukatlık yaparak
geçirdi ve 24 Mayıs 1976 tarihinde doksan dört yaşında
Hak’ka yürüdü. Vasiyeti üzerine baba vatanı İbradı’nın
Unulla köyü kabristanına emanet edildi. Babası ve meslekta-

şı Kadı Osman Efendi ile yan
yana ebedî istirahat-gâhındadır. Hukuk Tarihimizin iki kıymetli ve unutulmaz temsilcisi,
meçhûl bir baba ile meşhur
ve kıymetli bir müellif oğlu,
Unulla Köyü kabristanının sinesinde ebediyet uykusundadır. Mezar kitabesinde, mutâdın aksine, annesinin ismi de
belirtilmiştir:” Temyiz Mahkemesi Reislerinden Kadı Osman, Fatma Hanımın oğlu Ali
Himmet Berki ruhuna fâtiha.
Doğumu:1299, ölümü 1976.”14
Resmî kayıtlara göre orta
boylu, elâ gözlü, buğday benizli ve vücut sağlığı tam bir
kimseydi.

TAHSİL HAYATI
Ali Himmet, ilk tahsiline
kendi köyü Unulla’da başladı ve babasının tayini üzerine Çorum’da devam etti.
Babası bu esnada Çorum’da
“Naip ve Bidayet Hukuk
Mahkemesi reisi” olarak bulunuyordu. Bu son vazifesinden sonra babası Osman
Efendi’nin tekaüde ayrılmış
olduğu ve köyüne döndüğü
anlaşılıyor. İbtidaî tahsilini
takiben İbradı nahiyesinde
vâki Rüştiye Mektebi’nde de
dört sene mürettep dersleri tahsil ve ikmâlden sonra
birincilikle şahâdet-nâme
aldı.

Ali Himmet, tahsil uğrunda büyük bir irade ve
aşkla yoluna İstanbul’da
devam etti. 26 Eylül 1898
tarihinde bu şehre geldi.
Fâtih dersiâmlarından Tokatlı Mehmet Şakir Efendi
ile Kayserili Büyük Hamdi
Efendi’den15 ve diğerlerinden ulûm-ı aliye ve âliye
ve Arapça ve ders almaya
başladı. Mehmet Şakir Efendi’den, üç yüz civarında diğer talebe ile Recep 1327’de
(1 Recep-19 Temmuz 1909)
icâzet-nâme almıştı. Bu esnada Eylül 1906’da kaydolduğu Mekteb-i Kudât’tan da
26 Ağustos 1909 (9 Şâbân
1327) âliyü’l-âlâ derece ile
ve sınıfının birincisi olarak
mezun olmuştur.16
Ali Himmet mezun olduğu sırada, Arapça ve Türkçe
tekellüme ve Türkçe kitabete
muktedirdi ve en mühimi de
daha sonra bunun delillerini
fazlasıyla ortaya koyacağı
gibi sonsuz bir “mütalâa ve
telif” aşkı ile dopdoluydu.17

MESLEK HAYATI
Ali Himmet Berki’nin bütün meslek hayatı lekesiz
ve meselesiz bir destan gibi
seyretti. Kendisine verilen
her vazifeyi tam bir vukufla ve hak aşkıyla ifa etmişti.
Bu arada nüfusunun kesa-

13) Ali Himmet Berki’nin çocuklarının isimleri için: Ekmeleddin İhsanoğlu, agm, s. XVI
14) Ali Sümbül, age, s. 110; Unulla köyü hakkında: Macit Selekler, Yarım Asrın Arkasından, İstanbul, 1960, s. 112; Kemal
Özkaynak, age, s. 103-104; Bu köy hakkındaki son yazılardan biri için:Dilek Metin-Sert,” Ürünlü Köyü aile ve evlilik
gelenekleri,” İbradı, Sayı. 4(Eylül 2016), s.34-39
15) Mekteb-i Kuzât’tan aldığı şahâdet-nâmesinin bir resmi için: Muhammed Tandoğan,” İbradı’nın Unulla (Ürünlü)
Köyünde Yeşeren Ulu Bir Çınar: Ali Himmet Berki (1882-1976),” İbradı, Sayı. 4 (Eylül 2016), s. 20
16) Bu bir yorum değil, kendi ifadesidir: Afşin Oktay, age, s. 78. Bu surete rağmen Tandoğan, mezun olduğu mektebin Mekteb-i Nüvvâb olduğunu yazmıştır.
17) Bu bir yorum değil, kendi ifadesidir: Afşin Oktay, age, s. 78. Bu surete rağmen Tandoğan, mezun olduğu mektebin Mekteb-i Nüvvâb olduğunu yazmıştır.
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fetinden ve dolayısıyla maişet darlığından dolayı uzak
diyarlardaki bazı vazifelerinden affını talep etmek
zorunda kalması ise lehine yorumlanması gereken
başka ve dikkate değer bir
keyfiyet olmuştu18.

II. MEŞRUTİYET
DEVRİNDEKİ
VAZİFELERİ
Ali Himmet’in ilk vazifesi Merkez Tensik
Komisyonu’nun 14 Eylül 1909 tarihindeki
kararıyla ve sekiz yüz
kuruş maaşla tayin edildiği Fetva-hâne-i Âlî İlâmât
Odası mümeyyizliği oldu ve
çok kısa bir müddet sonra (2
Ekim 1909) ise aynı odanın
evrak memur muavinliğine
nakli yapıldı. 18 Eylül 1911
tarihinde ise aynı ikinci sınıf müsevvidliğe (bin kuruş)
terfi etti.
Bu vazifesinde iken 16
Aralık 1913 (17 Muharrem
1332) tarihinde Encümen-i
İntihâb-ı Memurîn-i İlmiye’nin kararıyla uhdesine
ilâveten Medresetü’l-Kuddat’ta Kanun-ı Arazi muallimliği (altı yüz kuruş) tevdi
edilmiş ve bu vazifesine de
17 Aralık 1913 tarihinde fiilen başlamıştı. Bu vazifesine
tayini hakkında Encümen’in
kararı şöyle idi: ”Medresetü’l-Kuddat Kanun-ı Arazi
muallimliğine ahiren tayin
buyurulmuş olan Musa Kâzım Efendi mâzeret beyanıyla şimdilik İzmir’den ge-

lemeyeceğini is’ar eylemiş
ve muallimliğin tûl-i müddet münhâl bulunması gayri
caiz görünmüş olduğundan
mümaileyhin müstafi adiyle
mezkûr muallimliğe medrese-i mezkâreden aliyyülâlâ
derecede mezun ve Fetva-hâne-i Âlî memurlarından Ali Himmet Efendi’nin
tayini-4 Kânun-ı evvel sene
1329) tensip olunmuştu.
Ali Himmet’in ilk defa
Tokat Kadılığı hakkındaki
irade ile 12 Ağustos 1914
naklen Anadolu’ya gönderilmesi hayatında yeni bir devrenin açılması demekti. Bu
şehir hocası ve aynı zamanda kayınpederi olan Müderris Mehmed Şakir Efendi’nin
de memleketiydi. Burada
ancak bir sene
(5 Kasım
1914-28 Eylül 1915) kadar
kaldı. Bu şehirde selefi yine
kendisi gibi İbradılı olan
Tevfik Efendi idi ve Sivas

Adliye müfettişi Hasan
Tahsin’in ifadesine göre
işleri karışık bir hâlde
bırakmıştı. Müfettişinin
tezkiyesine (28 Temmuz
1915) göre Ali Himmet
“hüsnü ahlâk ile muttasıf,
işret ve sair menhiyatla
melûl değil. Beyne’l-halk
iyi bir mevkii var. Sarıklı
ve tarz-ı telebbüsü memuriyetle mütenasip. Maiyeti
üzerinde hüsnü nazar ve
nüfuzu var. Ast ve üstleriyle
münasebâtı iyi. Halkla teması memuriyetiyle mütenasip. Memuriyetine lâyık.
Mukarrerâtında isabetli,hukukta ihtisası daha ziyadı.
Gayretli, intizam-perver ve
evsâf-ı hâkimiyeti (hakîm,
fehîm, emin, mekîn, müstakim) haizdir. Vazifesinden
vakit buldukça Müdafaa-i
Milliye’ye ait işlerle meşgûl
olur” bir vaziyette idi. Keza,
ifade edildiğine göre, Tokat
Kadılığı esnasında “ fezail-i
ilmiye ve ahlâkiyesini her
vecihle ispat” etmişti. Terfi
suretiyle Amasya’ya nakli üzerine Sivas Vilâyetine
“sa’y ve gayretine ve rüyet
ve faziletine burhan olmak
üzere” bir telgraf çekilmiş
ve bunun üzerine kendisinin
Mahreç pâyesi ile taltifine
dair irade-i seniye sâdır (6
Ekim 1915) olmuştu.
Daha
sonra
vazifesi
Amasya Sancağı Kadılığı
ile devam etti. Bu şehirde
ilk defa uzun bir müddet (2
Ekim 1915-19 Aralık 1920)
bir vazifede bulunuyordu.

18) Ali Himmet Berki’nin memuriyet hayatı hakkındaki bilgilerimiz Adalet Bakanlığı arşivindeki dosyasına (No. 2142)
dosyasına dayanmaktadır. Bu bilgiler torunu Ömer Berki tarafından bir fotokopisi lûtfedilen “Memurlara Mahsus
Sicil Cüzdanı” mündericâtında da aynen bulunmaktadır.
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Bu arada 9 Mayıs 1918
tarihinde iki bin beş yüz kuruş maaşla ve bir misli tahsisatla Erzincan Kadılığı’na
naklolunmuş ise de ilk defa
mâzeret bildirmek zorunda
kaldı. “İstitâat-ı maliyesinin
ma-aile hattâ yalnız olarak
Erzincan’a gitmeğe gayri
müsait olduğu gibi şu sıra
efrâd-ı ailemden üçü esir-i
firâş olduğundan” bu vazifesinden affını (9 Mayıs 1918)
talep etmişti
Amasya Kadılığı’nı takiben tekrar Tokat Kadılığı’na
7 Aralık 1920 tarihinde tayini yapıldı ve fiilen dokuz
ay kadar (3 Ocak 1921- 27
Eylül 1922) bu vazifeyi ifa
etti. Bir bakıma I. Dünya
Harbi’nin ve İstiklâl Harbi’nin bütün senelerini bu
iki şehirde geçirdi.
Kuvva-yı Milliye için
de büyük gayret gösterdi.
Amasya’da Saat Kulesi’ne
İngiliz bayrağı çekildiği zaman buna karşı çıkan Ali
Himmet halkın mâneviyâtını yükselten bir heyecanla
konuştu. Gözyaşları içinde
halka söylediği “sakin olun
kardeşlerim, Allah büyüktür.
Böyle asîl bir milletin memleketinde, böyle âlimler, evliyalar yatağında yabancı

bayrağı dalgalanamaz” söz- Aralık 1923-31 Ocak 1924)
leri İstiklâl mücadelesinin bulunmuştu.
tarihine nakşolmuştur.19
Adliye Vekâleti’nin 1 MaTokat Kadılığı esnasın- yıs 1924 tarihli büyük tahda 16 Mayıs 1921 tarihinde vilâtı esnasında kendisine
Bidayet Hâkimliği ilâvesiyle İstanbul’da Mahkeme-i Asyeni teşkil edilen Kars San- liye reis-i sânîliği vazifesi
cağı Merkez Kadılığı’na nak- terfien verilen Ali Himmet,
li (beş bin kuruş) yapılmış 3 Mayıs’ta istifasını vermek
ise de bu vazifesine20 gitme- zorunda kalmış ve Adliye
den yine Tokat Kadılığı’nda Vekâleti’ne geçmişti.22 Bu
(üç bin kuruş) ipka edildi ve tarihten itibaren fâsılasız
uhdesine Bidayet Hâkimliği bir şekilde bu vekâletin bir
vazifesi de verilmişti. 2 Ha- mensubu olmuştu.
ziran 1921 tarihinde yeniAli Himmet’in İstanbul
den işe başladı.
mesaisi de bir sene bir ay
Ali Himmet, 13 Eylül (1 Haziran 1924-1 Ağustos
1922 tarihinde İstiklâl Har- 1925) kadar devam etmiştir.
bi’nin merkez karargâhı olan
12 Temmuz 1925 tarihinAnkara’ya Merkez Kadılığı
vazifesiyle geldi21 ve bir kısa de Mahkeme-i Temyiz âzâbir müddet (16 Kasım 1922- lığı ile tekrar İstanbul’dan
28 Mayıs 1923) bu vazifede ayrıldı ve Eskişehir’e yerleşti23. İstiklâl Harbi esnasında
bulunmuştu.
Sivas’ta kurulan Temyiz HeCUMHURİYET
yeti (2 Haziran 1920) 14 KaDEVRİNDE VAZİFELERİ sım 1923 tarihli bir kanunla
Bu vazifeden sonra He- Eskişehir’e taşınmış ve 10
yet-i İftaiye âzâlığı (28 Ma- Haziran 1935 günlü ve 2769
yıs 1923-3 Mayıs 1924) ile tarihli kanunla Ankara’ya
kadılık vazifesinden ayrıldı. nakledilmişti. Ali Himmet
Bu vazifesinin ismi daha Berki, mahkemenin Ankasonra Diyanet İşleri Reisli- ra’ya taşındığı tarihe kadar
ği Heyet-i İstişare âzâlığına ma-aile Eskişehir’de kalmış
tahvil edilmişti. Bu meyan- ve bu meyanda çocukları da
da ilâveten Şurâ-yı Evkaf bu şehirde tahsillerinin ilk
Riyaseti vekâletinde de (24 ve orta ve lise devrelerini

19) Bu sözleri nakleden bir müşahitin ifadesi için: Kemal Demiray, Resimli Amasya, Ankara, 1954, s. 132
20) Ceride-i Resmiye, Nu. 16 (23 Mayıs 1337), s. 1. Buradan nakleden bir kaynak için; Hüseyin Menç, Millî Mücadele
Yıllarında Amasya, 2013, s.59. H. Menç, aynı sayfadaki kısacık Ali Himmet biyografisinde Elbistan’ın Akseki köyünde
toprağa verildiğini yazıyor ki bu fâhiş bir dalgınlıktır. H. Menç’in kitabına atıfta bulunan başka bir kitap için: Ali Sarıkoyuncu, Millî Mücadele’de Din Adamları, Ankara, 2007, C.I, s. 179,183
21) 23 Eylül 1338 tarihli tayin kararı için: Ceride-i Adliye, Sayı.7-8-9 (Şubat 1339), s.292
22) 1 Mayıs 1340 ve bunu takip eden diğer kararlar için: Ceride-i Adliye, Sayı.22-23-24 ( Mayıs-Haziran-Temmuz 1340),
s. 1-71. Ali Himmet hakkındaki tayin kararı için: s.4
23) Temyiz Mahkemesi’ndeki vazifeleri dolayısıyla ismi devlet sâl-nâmelerine girmiştir: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sâl-nâmesi, 1925-1926,Ankara, 1926, s. 95. Burada vazifesi “ihtiyat âzâ” şeklinde verilmektedir. Sâl-nâme 1926-1927, Ankara,
1927, s. 62; Sâl-nâme 1927-1928, Ankara, 1928,s. 74; T.C. Devlet Yıllığı 1928-1929, Ankara, 1929, s. 59; Devlet Yıllığı
1929-1930, Ankara, 1930, s. 65; Devlet Yıllığı 1944-1945, Ankara, 1945, s. 51; Devlet Yıllığı 1945, Ankara, 1946, s. 49
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geçirmişti.24 Ailenin haya- lu kararı (11 Temmuz 1949)
tında Eskişehir’in hususî bir çıkmıştı.25
mevkiinin bulunduğuna bu
Bu vazifeyi uzatma karavesile işaret etmek gerekir.
rına rağmen bir sene sonra
Bu mahkemenin çatısı 2 Haziran 1950 tarihinde,
altında 5 Haziran 1950 ta- sıhhî sebepler ileri sürerek,
rihinde tekaüde ayrılıncaya tekaüdü hakkında istidasını
kadar, yirmi beş sene çalıştı. verdi. 5 Haziran 1950’de teTemyiz Mahkemesi’nde âzâ kaüde ayrıldığında hizmeti
olarak çalışan (12 Ağustos fiilen kırk seneden fazla idi.
1925-12 Nisan 1933) Ali
Gerçekten de son seneleHimmet, sekizinci senede, 1 rinde sıhhî vaziyeti pek düzNisan 1933 tarihinde Tem- gün gitmemişti. Bir ara Guyiz Umumî Heyeti tarafın- rebâ Hastahanesi’nde tedavi
dan münhâl bulunan ikinci için 29 Aralık 1948 tarihinreisliğine seçildi ve 12 Nisan de İstanbul’a hareket etmiş;
1933 tarihinden itibaren bu 4 Ocak 1949’da hastaneye
sıfatla mesaisine devam yatarak ayın yirmi ikisietti. Temyiz’in tarihinde bu ne kadar tedavi görmüş ve
makamı on yedi sene şerefle Ankara’ya dönerek 22 Ocak
temsil eden tek isim de ken- 1949’da vazifesine başladisi olmuştu.
mıştı. Bu esnada Maltepe,
Rumî 1300 doğumlulardan otuz kadar hâkim ve
müddeiumuminin 13 Temmuz 1949 tarihinde tekaüde ayrılması bahis mevzuu
olduğu zaman mühim bir
mesele de kendiliğinden zuhur etmişti. Bunlardan bir
kısmının yerine münasiplerinin getirilmesi mümkün
ise de senelerden beri bu
mahkemede âzâlığı ve daire
reisliği ifa etmiş olan ve eski
ve yeni hukuka derin vukufu
dolayısıyla yerinin doldurulması mümkün bulunmayan
Ali Himmet Berki hakkında Adalet Bakanı Fuat Sirmen’in teklifi (8 Temmuz
1949) ile bir sene daha çalışması için Bakanlar Kuru-

Onur sok. No. 58’de oturuyordu.

EMEKLİLİK SENELERİ
Ali Himmet Berki’nin
emeklilik seneleri ikinci bir
destan gibidir. Ankara’da
geçen bu senelerinde bir taraftan avukatlık yaparken26
diğer taraftan da hukuk bilgisini makaleler ve kitaplar
hâlinde neşretmeye başlamıştı. Bu mesaisi rahmetli
olduğu 24 Mayıs 1976 tarihine kadar devam etti. Hakk’a
yürüdüğünde çok verimli ve
faziletli, gerçekten de yazılmamış veya farkına varılmamış bir destan gibi bir hayat
hikâyesini geride kalanlara
yâdigâr bırakmıştı.

YAZI HAYATI
Ali Himmet Berki’nin hayatında iken basılmış bir
hâl tercümesine, herhâlde
kendi vermiş olduğu cevapla, merakı “mütalâa ve telif” idi27. Gerçekten de daha
Temyiz Mahkemesi senelerinde başladığı makale ve
kitap telifine bilhassa tekaüde ayrıldığı 1950’den sonra
büyük bir hız vermiş ve bir
taraftan avukatlık mesleğini
icra ederken diğer taraftan
bütün vaktini çok yoğun bir
telif çalışmasına tahsis etmiştir.
Bu devrede önce Maltepe Onur Sokağı nu. 58’de iki
katlı müstakil bir evde eşiyle ve kısa fâsılalarla bazı
aile fertleriyle; daha sonra
da aynı yerde numarası 36
olarak değişen yeni dört katlı apartmanda kızı Sadiye
Berki ile oturan Ali Himmet
Berki’nin emeklilik devresindeki hayatı hakkında torunu Ömer Berki’nin tasviri
çok şey anlatmaktadır:
“Ankara Maltepe Onur Sokak 36 numaralı bahçe içindeki iki katlı müstakil evinin
yaklaşık 400 m2’lik bahçesinde, özellikle meyve ağaçları ve sarmaşık türü bitkiler
yetiştirmiştir.
Bahçesinin,
evin arka tarafına düşen köşesinde yaklaşık 10 m2’lik bir
kümeste, ciddi sayıda tavuk
beslerdi. Yumurtaları toplamak bazen bana düşen bir

24) Mahkemenin bu safhaları hakkında: Recai Seçkin, Yargıtay Tarihçesi Kuruluş ve İşleyişi, Ankara, 1967, s. 108-109,
298-299
25) Aynı uzatma kararı âzâlardan Kâzım Suda için de alınmıştı: Adalet Bakanlığı Sicil Dosyası Nu. 2142
26) Ankara Barosu 1958-1959 Levhası, s. 27
27) Afşin Oktay, age, s. 78
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görev olurdu. Babam Şakir
Berki de Kavacık Subay Evleri semtindeki bahçeli evimizde aynı modelle “bahçecilik”
yapmıştır. Hatta babamız
tarımda daha da yoğun faaliyetler yürütmüş, yaklaşık
250 m2’lik arka bahçemize
20-25 kadar da meyve ağacı
dikmiş, onları, zamanı gelince aşılamış veya aşılatmış;
aynı alanda 15 tür kadar
sebzenin de ekimini yapmıştır. Tabii, yine bahçenin
komşu evin bahçesine bitişik
köşesinde de, olmazsa olmazımız: Kümes”.

YAZILARI
Ali Himmet Berki’nin
gıpta edilecek bir neşriyat
hayatı olmuştu. Yazı hayatının başlangıcında Adalet
Bakanlığı tarafından neşredilen Adalet Dergisi’nin hususî bir yeri ve değeri bulunmaktadır. En
çok yazı yazdığı bu
dergideki 1936-1973
devresindeki ( 19361940, 1945, 19621966,
1969-1973)
yazılarının tam bir listesi de kendisinin bu
sahadaki büyük gayretinin ve katkısının ne
kadar mühim olduğunu
göstermeye kâfidir28.

1941-1948) neşrettiği maddelerden ibaret gibi görünüyor. Bu ansiklopedide Âbâ
(s. 36-38), Âdile (s.102-104),
Ağaç (s. 122-126), Âile (s.
171-176), Âkil (s. 235-236),
Âlet (s. 279-280, 281), Âmir
(s. 412-413), Ârâ (s.457),Ârız
(s. 521-528), Â’şar (s. 586588), Âşir (s. 602-603), Â’yan
(s. 657-660) ve Âyise (s. 685686) maddeleri Ali Himmet
Berki imzasını taşımaktadır29.
Tekaüde ayrıldığı 1950
senesinden itibaren yazı hayatına hız veren Ali Himmet
Berki’nin Adalet Dergisi’ndeki yazılarına devam etmekle
beraber başka dergilere de
devamlı bir şekilde yazı verdiği ve bereketli bir yazı hayatını, ölümünden üç sene
öncesine, 1973

1950 senesine kadar
yazı neşrettiği bilinen
ikinci bir kitap, görebildiğimiz kadarıyla, hemen
hemen İslâm-Türk Ansiklopedisi’nde (İstanbul,

senesine kadar devam ettirdiği görülmektedir. Bu arada bu yazı hayatının tam bir
tespitinin yapılmadığına da
işaret etmek gerekir.
1950 sonrasında Ankara
Barosu Dergisi (1954, 19571958), Ankara Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi Dergisi
(1959, 1969), Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi (1964,
1970-1971), Hilâl (19581959, 1963, 1964), İslâm
(1956, 1958-1961), Mukayeseli Hukuk Dergisi (19571959), Sebilürreşad (1950),
Türk Yurdu (1960) ve Vakıflar (1958, 1962, 1965, 19681969, 1973) dergilerinde
çok kıymetli araştırmalarını
neşretti.

KİTAPLARI
Ali Himmet Berki’nin
çok verimli bir kitap neşriyatı olmuştur. İmzasını
taşıyan kitaplarının birincisinin bir Galâtat lügati
olması dikkate değer bir
keyfiyettir ve ismini büyük oğlu Osman Fâzıl’ın
ismine izafeten koymuştu. Fâzıl’ın Galatât Defteri (Samsun 1338, 91 s.
Şems Matbaası) başlıklı
bu eseri Amasya kadılığı vazifesinde iken
yazdığı ilk kitabıdır ve
“İfade-i meram” başlıklı takdimi (s. 3-4) 1
Mart 1334 (1918) tarihlidir. Az sayıdaki
galatât lügatleri arasında bulunan bu ese-

28) Bu yazılarının tam bir listesi için: Ejder Yılmaz-Tacar Çağlar, Adalet Dergisi-Dizin (1935-1979), Ankara, 1980, 235 s. Adalet
Bakanlığı Yayınları
29) Ali Himmet Berki’nin makalelerinin eksik bir listesi Vakıflar hakkındaki yazılarını toplayan bir kitapta verilmiştir: Hüseyin
Çınar (Haz.), Vakıf Hukuku Yazıları, Ankara, 2013, s. 37-42. Bu ansiklopedi maddeleri de listede eksiktir.
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rinin araştırmalara da mevzu teşkil ettiğine bu vesile
ile dikkati çekmek gerekir30.
Ali Himmet Berki’nin hukuk, tarih ve İslâm sahasında çok zengin bir kitap
neşriyatı olmuştur31. Bu
neşriyatın baskı tarihlerine göre ilk baskılarının bir
sıralaması şöyle yapılabilir:

HUKUK
SAHASINDAKİ
KİTAPLARI
1.a- Eski Hâdiselerde Tatbiki Lâzım Gelen
İrs ve İntikal, Ankara, 1938,
188 s. Hapishane Matbaası. Bu kitabın değişik isimle
ikinci baskısı: Miras ve Tatbikat, İstanbul, 1947, 384 s.
Şirketimürettibiye Basımevi. Geliştirilmiş ve kısmen
değiştirilmiş üçüncü baskısı: İslâm Hukukunda Feraiz ve İntikâl, Ankara, 1954,
177 s. Diyanet İşleri Reisliği
Yayınları,1.b-Vakıflar,
Ankara, 1940, IX+328 s. Cihan
Kitaphanesi,c- Vakıflar, Ankara,İkinci kitap, 1950, 215
s. Nur Matbaası, 1.ç-Hukuk
Mantığı ve Tefsir, Ankara,
1948, 271 s. Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O,1.dTasarruf Hukuku Bakımından Dalyan ve Voli, Ankara,
1953, 62+2 s. İdeal Matbaası, 1.e- Hukuk Tarihinden İslâm Hukuku, Ankara, 1955,
163 s. Diyanet İşleri Reisliği
Yayınları, 1.f-Sular Hukuku

(Sedat Çumralı ile), Ankara,
1959, 130 s. Yeni Matbaa,
1.g- Mecelle, Ankara, 1959,
XVI+ 316. Banka ve Ticaret
Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları,1.h-Vasiyet ve
Ölüme Bağlı Tasarruflar, Ankara, 1961, 170 s. Ege Matbaası,1.i- İslâmda Şeriatında
Kaza: Hüküm ve Hâkimlik
ve Tevabii, Ankara, 1962, 90
s. Yargıçoğlu Matbaası, 1.jKanunâme-i Ticaret ve Zeyilleri (Fikri ve Tekin Gürzumar ile), Ankara, 1962, 276
s. Banka ve Ticaret Hukuku
Araştırma Enstitüsü Yayınları.
Ali Himmet’in eserleri
hakkında ifade edilmesi gereken başka husus ise halen
kıymetli bir hukuk lügati
olma vasfını muhafaza eden
Türk Hukuk Lügati (Ankara,
1944, s. XI,XIII) heyetinde

çalışmasıdır. Bu lügatin
İslâm hukuku ıstılahlarını tespit eden ve bunların mânâlarını veren
beş kişilik heyete dahil
olmasına işaret etmek
gerekir. Bu heyetin reisi Ebululâ Mardin, diğer
âzâları ise Temyiz âzâsından Mehmet Gönenli, eski
Darülfünun müderrislerinden Mehmet Şevket
Yunt ve İstanbul Müftülüğü müsevvitlerinden Ömer
Nasuhi Bilmen idi. Meselâ
bu lügatin Kur’an maddesinin kendisinin kaleminden
çıktığı, Kur’an hakkındaki
kitabı ile mukayese edildiğinde kolayca anlaşılmaktadır.

İSLÂM HAKKINDAKİ
KİTAPLARI
Ali Himmet Berki’inin
İslâm hakkında iki kitabı
bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi dostu Osman Keskioğlu ile beraber yazdığı
Hatemü’l-Enbiyâ
Hazret-i
Muhammed ve Hayatı (I. Kitap: Mekke Devri, Ankara,
1959,192 s.II. Kitap. Medine
Devri, Ankara, 1960, 193440 s. Diyanet İşleri Reisliği
Yayınları) başlıklı eseridir.
İki kitaptan oluşan bu kitabın ikinci cildinin basıldığı
sene (1960) aynı zamanda
tek kitap hâlinde ikinci baskısı da yapılmıştı.
Bu kitap yeni harflerle
basılan ve en hacimli olan

30)Ekmeleddin İhsan (agm, s. 3) bu kitabın künyesini vermemiştir. Bu ilk kitabı dil çalışmalarında kullanılmıştır: Zuhal Kültüral, Galatât Sözlükleri, İstanbul, 2008, 325 s. Simurg
31) Bu neşriyatının listesi için faydalandığımız yazılar: Ekmeleddin İhsan, agm, s. 3-6; Kitap ve makalelerinin tasnifli bir listesi için: Ahmet Hamdi Furat,”Ali Himmet Berki (1882-1976)”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı.6 (2005), s.505-513;
Hüseyin Çınar, “ Ali Himmet Berki’nin hayatı, şahsiyeti ve eserleri,” Ali Himmet Berki, Vakıf Hukuku Yazıları, Ankara,2013,
s. 26-36
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ilk siyer kitabı olarak tatlı
ve açık bir üslûp ile yazılmıştır ve basıldığı andan itibaren büyük bir alâka görmüş ve zevkle okunmuştur.
Günümüzde de Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında, mevcudu tükendikçe,
basılmaktadır. En çok basılan kitabıdır. Bu kitabının
son baskısı 2013 senesinde
yapılmıştır.
Ali Himmet Berki’nin
hakkındaki yazılara, her nedense, girmeyen bir kitabı
Kur’an (Ankara, 1963, 99 s.
Yargıçoğlu Matbaası) hakkındadır. Kur’an hakkındaki
bu eseri en az bulunan ve
dikkati çekmeyen eseridir.
İslâm hakkındaki üçüncü
ve son eseri ise önce Ahlâka Ait 239 Hadis-Tercüme
ve İzahı (Ankara, 1968, 208
s. Diyanet İşleri Reisliği Yayınları) daha sonra ise 250
Hadis (Ankara, 1972, 208
s. Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayınları) ismiyle basıldı.
Bu kitabı da en çok basılan ikinci eseridir. Bu kitabı
aynı zamanda imzasını taşıyan kitaplarının sonuncusudur. Daha sonra herhangi bir
kitap neşretmemiştir.

TARİHE DAİR
KİTAPLARI
Hiç şüphesiz aynı zamanda kararlı bir tarih okuyucusu olan Ali Himmet bu
sahada da, bir hukukçu nokta-i nazardan, Fatih Sultan
Mehmet hakkında bir araştırma yapmış ve İstanbul’un
fethinin 500. Yıldönümünde

bu kitabını neşr etmiştir.
Büyük Türk Hükümdarı İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han ve Adalet Hayatı
(İstanbul, 1953, 157 s. Kutulmuş Basımevi) başlıklı bu
eseri Fatih’in hukuk sahasındaki tedvin çalışmalarına
olan hayranlığının bir delili
olarak görülebilir. Bu kitabı
Arapçaya çevrilmiş ve basılmıştır.

daha sağlam bir şekilde müdafaa etmiş ve kâdim hukukumuzun çağı kapanmamış
bir hukuk olduğunu ve temel kaidelerinin hukuk hayatımızda halâ yaşayan kaideler olduğunu göstermiştir.

Diğer taraftan İslâm hakkında yazdığı ve çok alâka
gördüğü eserleriyle dinî neşriyata da çok kıymetli katkılarda bulunduğu dikkati
çekmektedir. Ayrıca, pek az
HUKUK
kitabı hariç, bütün eserlerini
ARAŞTIRMALARININ
kendisi bastırıp dağıtmış ve
HUSUSİYETLERİ
bu hususta büyük zahmetleAli Himmet Berki, Türk
Hukuk Tarihinin en temiz ve re katlanmıştır.
Ali Himmet Berki, hiç
çalışkan isimlerinin başında gelmektedir. Kendisiyle şüphesiz, eserleri ile daima
mukayese edilebilecek ikin- yaşayacak ve rahmetle yâd
ci bir isim bulmak zordur. edilecek çok kıymetli ve en
Bu bakımdan hem tatbikatı çalışkan hukukçumuzdur.
bilen ve hem de Osmanlı ve
* Türk Yurdu, Sayı. 356
Cumhuriyet devri Türk Hu(Nisan 2017), s. 65-71
kukunu bilen bir hukuk âlimi olarak yazdığı kitapları
ve makaleleri ile en büyük
katkıyı yapan şahsiyet olarak dikkati çekmektedir. Bir
hukuk sisteminden başka
bir hukuk sistemine intikâle
katkıda bulunan ilk isim de
yine Ali Himmet Berki’dir31.
Cumhuriyet devrinde hukuk sahasında Garp hukuku mevzuatı hakkında doğrudan bir tavır aldığı veya
bir muhalif görüş ifade ettiği dikkati çekmemektedir.
Buna dair bir yazısına rastlanmamıştır. Ancak kendisi
İslâm ve Osmanlı hukukuna
dair yazdığı makaleleri ve
kitaplarıyla İslâm ve Osmanlı hukukunun değerini
dolayısıyla ve eserleriyle

32) Bu yorumlar için: Ahmet Hamdi Furat, agm, s. 514; Hüseyin Çınar, age, s. 25-26
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G

Gılamık Dokuma

eleneksel bir sanat
olan
dokumacılığın
yaşam alanı tüm Türkiye coğrafyasında olduğu
gibi Antalya yöresinde de
gittikçe daralmaktadır. Ancak bugün kişilerin kendi
çabaları ve bazı kurumlarca
yaşatılarak gelecek nesillere
aktarılması için çaba gösterilmektedir. İbradı İlçesi
sınırları içerisinde bulunan
Ormana’da da, yöreye ait ismiyle Gılamık dokumayı yaşatmak için eldeki imkânlar
mümkün olan en iyi şekilde
kullanılmaktadır.

Gülay BİLGE

miz dokuma çeşididir. Ormana yöresinde yapılmakta
olup, halen Nevin Peşmen
Hanım’ın kişisel gayretleri
ile Sevim Kaplan tarafından
Mustafa Nazmi Demiröz İlkokulunda yaşatılmaya çalışılan ipekli bir dokumadır.
Nevin Hanım’ın söylediği
üzere; bu ürün 1952 yılından 1992 yılına kadar hiç
dokunmamıştır.
1992’de,
dokumayı yeniden canlandırmak için, Ormanalı Dürdane Hanım’ın teşvikiyle
Gılamık dokuma; pamuk parçalanan tezgâhlar topve ipek karışımı, bez ayağı lanmış, eksik parçaları ahdokuma olarak da bildiği- şaptan ilaveler yapılarak
19

yeniden kurulmuş ve kaybolmaya yüz tutan el sanatının icrasına başlanmıştır.
Sadece iki adet kalmış olan
bu el tezgâhları, eskiden de
kullanılan tezgâhlar olup
tarihi niteliktedir. Yörede
”Kılamuk”, ”Gılamık”, ”Gılamuk”, ”Gılamıklı”, ”Kılamulu” isimleriyle de bilinir. Ormana bölgesinde “gılamık”
kelimesi, “koza ipeği” anlamında kullanılmaktadır.
Ormana’da kullanılan bu
ahşap bez dokuma tezgâhlarına yöresel olarak “düzen” adı verilmektedir. Ahşap tezgâhlar genelde kayın
ağaçlarından yapılmaktadır.
Bu çeşit düzene “çukur tez-
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gâh” adı verilmektedir. Bez
dokuma tezgâhını – yöresel
adı ile düzeni – meydana
getiren parçalar şunlardır:
ayakçak, geledir, tefe, kücü,
kamış, çubuk, gel geledir,
top geledir, delikli taş, şakıra (hademe ve kuş), kötürüm, kücü sopası, iki adet
yazım tahtası, çımbar, mekik ve tarak.
Bez ayağı örgülü kumaşın her iki yüzü de aynıdır.
Kumaşa herhangi bir desen
oluşturma işlemi uygulanmamışsa bez ayağı örgünün
desen etkisi yoktur. Bez ayağı
örgüsü en basit ve dayanıklı
dokuma örgüsü olduğundan
pamuk, yün, ipek ve sentetik
ipliklerle yapılan dokumalar
için uygundur. Dokumada
kullanmak için hazırlanan
büyük masuralara sarılan
ipler, çözgünün hazırlanacağı yere götürülür. Yöre halkı
tarafından buraya “çağa” adı
verilir. Dokumada kullanılacak olan çözgünün hazırlanacağı odada, dokunacak
bezin ebatlarına göre birbirine paralel dikine iki ahşap
tahta bulunur. Bez dokuma
için ipler bobin aparatında
hazırlanır. Daha sonra, çözgü aparatında hazırlanarak

bez dokuma tezgâhı üzerine
aktarılır.
Çözgü aparatı yörede dikey olarak kullanılmaktadır.
Yaklaşık boyu 1.50 cm ve eni
20 ilâ 30 cm arasında değişen iki dikey tahta üzerinde,
12 ilâ 15 cm sabit aralıklarla monte edilen yaklaşık 15
cm boyunda ahşap çubuklar
bulunur. Bez, tek bir renk
dokunacaksa, bütün masuralar bobin aparatında aynı
renk ve ip grubundan dizilir.
Fakat dokuma renkli olacak
ise, renklere göre farklı ip
masuraları dizilir. Bu farklı
masuralarda ipek ipi, fitil ya
da bükme denilen ipler kullanılır.
Çözgü aparatında hazırlanan çözgü iplerinin birbirine karışmaması için birbiri
arasından geçirilerek toplanır. Toplanan çözgü ipleri,
düzen üzerine aktarılmak
için toplanan ipin ucundaki
bir masuradan geçirilerek
takılır. Takılan ip, üstten düzenin arka tepsisinde olan
bir ahşaptan geçirilerek ucu
dokuyucunun sol tarafındaki ahşap çubuğa sağlam bir
şekilde bağlanır. Buna gerim
adı verilir. Gerim, ipin gergin durmasını sağlar. Gergin
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bir şekilde bağlanan çözgü
ipleri gerek duyulduğunda
gevşetilerek uzatılır. Bu işlem dokunan bezin sarımına
göre dokuyucu tarafından
sürekli tekrar edilir. Daha
sonra iplerin birbirine karış-
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masını önlemek için çapraz
aralıklara tahtalar koyulur.
Bu tahtaların kaymasını önlemek için tahtalara ağırlık
bağlanır. Bu ağırlıklar, ortası delik taşlar ya da içi doldurulan poşetler olabilir. Bu
işlem bittikten sonra, çözgü
ipleri düzen üzerinde bulunan çerçevelere takılı olan
gücü gözlerinden biz yardımı ile desene göre tek tek
geçirilir.

rastlanılmıştır. Gücü gözlerinden geçirilen çözgü ipleri
daha sonra tefe tarağından
aynı yöntem ile tek tek geçirilir. Geçmiş yıllarda tefe
tarağı kamıştan yapılarak
kullanılmıştır. Günümüzde
metal tel kullanılarak yapılan tefe tarakları mevcut
olmakla beraber, geçmişte
kamıştan yapılmış olan tefe
tarakları da yöre köylerinde
dokuma yapan dokuyuculaYörede düzen üzerinde rın düzenlerinde halen kulbulunan gücüler, geçmiş lanılmaktadır.
yıllarda iplikten yapılarak
Gücü gözlerinden ve tefe
kullanılmıştır.
Günümüz- tarağından çözgü ipleride ise iplik yerine metal tel ni geçirme işlemi bittikten
kullanılarak yapılan gücüler sonra geçirilen çözgü ipleri
mevcuttur. Fakat araştırma- ıslatılmış top geledire yapışlar esnasında eskiden kal- tırılır ya da düzen üzerinde
ma köylerde dokuma yapan daha önce kalan dokuma
dokuyucuların düzenlerin- parçalarına dikilerek monte
de ipten yapılmış gücülere edilir. Geledir gerilerek me21

kiklere sarılı atkı ipleri ile
bez dokuması başlatılır. Dokuyucu tarafından dokunan
bezin düzen üzerinde sarıldığı kalın bir silindir mevcuttur. Buna yöresel olarak
“top geledir” denir. Top geledirin etrafında oyuklar bulunur. Dokuma sırasında dokunan bezi sarmak için bu
oyuklara takılan bir çubukla
silindir şeklindeki top geledir çevrilir. Böylece dokunan
bez top geledire sarılmış
olur. Gücü çerçevelerini hareket ettirmek için, tezgâhın
üst kısmında yatay bulunan
bir tahtaya her iki ucundan
bağlı, içinde makara olan
küçük tahtadan ya da metalden yapılmış düzenekler
vardır.
Bir ucu gücü çerçevesine
bağlanan ipin diğer ucu, bu
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düzeneğin içindeki makaradan geçer ve ayağa bağlanır.
Bu düzeneğe “şakıra” denir.
Böylece hangi ayak basılırsa
o gücü çerçevesi aşağı iner.
Bırakıldığında ise yukarı
kalkar. Her düzende iki şakıra bulunur. Şakıralar dokunacak desene göre çoğalırlar.
Düzen üzerine aktarılan
çözgülerle, bez dokunmaya
başlanır. Yöredeki düzenler
iki pedallı yani iki ayaklı olduğu için dokumaların hepsi
bez ayağı dokumalardır. Yörede bu pedallara “ayakçık”
ismi verilir. Düzen üzerinde
bez dokuma işlemi devam
ederken atkı telleri “mekik”
yardımı ile çözgü tellerinin
arasından geçirilir. Bu mekiklere desendeki renklere
göre farklı ipler de takılabilir. Dokumanın şeklinin
bozulmaması için “çımbar”
denilen metal bir alet kullanılır. Bu alet, kenarlarındaki dişlerden dokumanın iki
ucuna tutturulur ve kemer
gibi, dokumanın gidişatına
göre sıkılıp gevşetilebilir.
Böylece düzgün dokumalar
elde edilir. Çımbar, Anadolu’daki tüm atkı yüzlü dokumalar ve kumaş doku-

malarında da kullanılan bir siği (Yörede bulunan çeşmealettir. Dokumanın eninin nin adı) gibi isimler.
çekmemesini sağlar.
KAYNAKÇA
Gılamık dokuma, 45 ilâ Yazılı kaynak
50 cm eninde olup genel- • Antalya’da Yaşayan Geleneksel
Meslek, Sanat ve Zanaatlar. Anlikle oda takımları ve çarşaf
talya İl Kültür ve Turizm Müolarak kullanılır. Geçmişte
dürlüğü – 2015
ise büyük ölçüde kadın baş
giyiminde kullanılmaktay- • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Genç, Süleyman Demirel Üniversitesi
dı. Dokumanın eninin dar
(Yayınlanmamış Araştırma Yaolması nedeniyle, dokunan
zısı) - 2014
parçalar birbirine birleştiSözlü Kaynak
rilerek büyük parçalar elde
• Nevin Peşmen (Dokumacı)
edilir. Modellere yöre adları
• Aydın Özgüven (İş Adamı)
verilmiştir. Örneğin; Çataloluk modeli, Karadağ modeli,
Eski model, Eynif modeli,
Kızılağaç modeli, Söğüt modeli, Beydiğin modeli, Taşke-
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Toroslarda bir kültür ilçesi

M

anavgat’tan,
kuzeye
Göller Bölgesine doğru Torosların içinden her iki
yanı yemyeşil ormanlarla
çevrili kıvrımlı yolları katederek zirveye geldiğinizde
İbradı ile karşılaşıyorsunuz.
Dört yazdır bu zirvede sanatsal bir etkinlik yapıyoruz:
Artoros Kültür ve Sanat Çalıştayı bir Türkiye klasiğine
dönmüştür. Bu oluşumun
gerçekleşmesinde emeği geçen başta İbradı Belediye
Başkanı Sayın Serkan Küçükkuru ve Ormana Active’in
sahibi Sayın Aydın Özgüven
ile İbradı halkının sanata ve
kültüre verdikleri önem, yörenin tanınmasında büyük
önem taşıyor.
İbradı, Ormana ve Ürünlü
kendilerine özgü “DÜĞMELİ EVLERİ” ile yaşayan bir

Adil OCAK *
müze kent olarak misafirlerini ağırlamaktadır. Son
yıllarda yerli ve yabancı
turistlerin çok rağbet gösterdikleri bu yörede, yöre
insanlarının misafirperverlikleri görülmeye değer. Yörenin en önemli özellikleri
olan mimarisi, yani düğmeli
evleri, Eynif ovası, yılkı atları ve Altınbeşik mağarası ile
yürüyen kayaları mutlaka
görülmeye değer ögelerdir.
Her yıl Ağustos ayının son
haftası, resim, heykel ve fotoğraf sanatçıları ile birlikte ARTOROS SANAT FESTİVALİNİ gerçekleştiriyoruz.
Katılan sanatçıların her biri
kendi alanlarında Türkiye’nin önemli sanatçılarıdır.
23

Sanatçılarla İbradı halkının kaynaşmaları sonucunda çok keyifli beraberlikler
oluşmakta ve büyük coşku
yaşanmaktadır.
İbradı geçmişinde de çok
önemli kadılar ve devlet
adamları yetiştirmiş bir ilçemizdir. Ayrıca Muammer
Aksoy adına açılan kültür
merkezinde sanat ve kültürün her alanında çalışmalar
yapılmaktadır.
Sanat festivalinin sonunda yapılan çalışmalar büyük
bir sergi ile halkla bütünleşerek, yararlı ve güzel bir
çalıştayı tamamlamış oluyoruz. Ülkemiz için en önemli
unsurlar, Bilim ve Sanattır.
Bunu da İbradı halkıyla paylaşmanın gururunu taşıyoruz.
* Ressam
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Mutasarrıf İsmail
Hakkı Paşa -Türegün
Yrd. Doç. Dr.
Şerafettin YILDIZ *

Ş

eyhülislam
Yahya
Efendi
sülalesinden
İbrahim
Şemseddin
Efendizade Kadı Ahmet Hilmi Efendi’nin oğlu
olup h.1269/1852 yılında
İbradı’da doğdu. Sıbyan ve
rüştiye mektebinden sonra
mülkiyeye girerek tahsilini tamamladı. 21 Cemaziyelevvel 1291 (6 Temmuz
1874)’de, 670 kuruş maaşla,
Aydın (İzmir) vilayeti dâhilinde Teryande nahiyesi
müdürlüğüne tayin edildi.
19 Ramazan 1294 (27 Eylül
1877)’te Adala nahiyesi müdürlüğüne tahvil edilmiş ise
de gitmeden yine o tarihte

1.200 kuruş maaş ve iskân
memurluğu ilavesiyle Karatekeli aşireti müdürlüğüne
nakledildi. Bir ay sonra istifa etti.

ziyelahirde (Mayıs 1881),
1.250 kuruş maaşla, Saruhan sancağı dâhilinde Salihli kaymakamlığına tayin
ve aynı sene 5 Şevval 1298
(31 Ağustos 1881)’de aylığıyla Kula, gurre-i Ramazan
1299 (17 Temmuz 1882)’da
da yine maaşıyla Akhisar,
7 Zilhicce 1301 (28 Eylül
1884)’de aylığıyla Bayındır, 6 Recep 1302 (21 Nisan
1885)’de 1.750 kuruş maaşla
Bergama, 6 Cemaziyelevvel
1305 (20 Ocak 1888)’te aylığıyla Ödemiş kaymakamlığına atandı.

28 Ramazan 1296 (15 Eylül 1879)’da, 900 kuruş maaşla, Kula kaymakam vekâletine tayin edildi. Asilin
gelmesi üzerine beş ay sonra ayrıldı. 22 Cemaziyelahir
1297 (1 Haziran 1880)’de,
1.250 kuruş aylıkla, Trabzon
vilayeti dâhilinde Tirebolu
kaymakamlığına tayin oldu.
Havasıyla imtizaç edemediğinden, gurre-i Muharrem
Bergama kasabasından
1298 (4 Aralık 1880)’de istifa etti. Yine o sene Cema- Muhan kazasına ve Diki24
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li nahiyesiyle diğer yerlere
yapılan şoselerde eski kaymakam Tevfik Efendi, belediye reisi ve yol komisyonu
heyeti ve mühendis ve müteahhit ve nahiye müdür ve
zabıta memurları tarafından
vukua getirildiği ihbar olunan suistimallerle alakası
görüldüğünden, onlarla birlikte muhakeme altına alınmalarına irade çıktığından,
işten el çektirildi. Tahkikat
sonunda mahalli müstantıklığınca men’-i muhakemesine karar verilmesiyle,
memuriyetine iade olundu.
“Çekirgenin itlafıyla aşarın külliyetli zamla ihalesince görülen ikdamına mükafaten”, 14 Zilkade 1308 (21
Haziran 1891) de saniye sınıf-ı sanisi rütbesi verildi.
“Kazada birtakım emlak
ve akar edinmiş olmasına
ve hakkında şikâyet eksik
olmamasına mebni”, 25 Rebiyülahir 1312 (26 Ekim
1894)’de Nazilli kaymakamlığına nakledildi. “Vazife-i memuriyetini hüsn-i
ifada ikdam ve mesaisine
mebni” 2 Receb 1312 (30
Aralık 1894)’de rütbesi mütemayizliğe terfi olunduğu
gibi, 16 Recep 1313 (2 Ocak
1896)’te de dördüncü rütbeden Osmanî nişanı verildi.
28 Rebiyülevvel 1314 (6
Eylül 1896)’te, 5.000 kuruş
maaşla, Asir mutasarrıflığına tayin edildi. 1 Mart 1313
(13 Mart 1897) tenkihatında
aylığı 4.500 kuruşa indirildi. Tutulduğu hastalık sebebiyle, mutedil havalı bir
yere naklini istediğinden ve
o sırada ise açık yer olma-

dığından ileride başka bir
mahalle nakledilmek üzere,
4 Ramazan 1315 (27 Ocak
1898)’te yerine diğeri tayin olunmakla açıkta kaldı.
1.500 kuruş mazuliyet aylığı
bağlandı.
Muş mutasarrıflığına bir
münasibinin tayini hakkında Bitlis vilayetinden vaki
işar üzerine, 28 Safer 1318
(27 Haziran 1900)’de, 6.750
kuruş maaşla, Muş mutasarrıflığına tayin oldu. “Kıdem
ve ehliyetine ve taltifa layık
olmasına mebni”, 26 Rebiyülevvel 1318 (24 Temmuz
1900)’de mir-i miranlık rütbesi tevcih olunduğu gibi,
yine o sene Rebiyülahirinin
altısında ikinci rütbeden
Mecidî nisanı verildi.

26 Rebiyülevvelde (9 Mayıs
1907) ikinci rütbeden Osmanî nişanı verildi.
Bolu’nun havasıyla imtizaç edemediğinden bahisle,
başka bir yere naklini istemesi üzerine, 16 Zilhicce
1325 (20 Ocak 1908)’te Yozgat mutasarrıflığına nakledildi. “İfa-yi vazife hususunda ibraz eylediği mesai-i
memduha ve mesai-i makbule-i
reviyyetkâraneden
naşi”, 19 Muharrem 1326
(22 Şubat 1908)’da tebdilen
birinci rütbeden Mecidî nişanı verildi.
Tercüme-i hâline Saruhan mutasarrıfı semahatlü Sururî Efendi tarafından
“hüsn-i ahlak ile muttasîf ve
umura memuresinde mukdim ve dirayet ve metanetçe
dahi emsaline faik olduğu”
mülahazasının yazıldığı ve
Aydın (İzmir) valisi Naşid
Paşa tarafından ilave olunan mülahazada da “kaymakamlık vazifesini hüsn-i
idare etmekte olunduğunun
teyit edildiği” yazılıdır.

“Muş’un havasıyla imtizaç edemediğinden bahisle, mutedil bir yere tahvili
talebinde bulunmasına ve
bu hususu tabip raporuyla
da tevsik etmesi hasebiyle,
orada kalamayacağı anlaşılmasına binaen”, mazuliyet
aylığı bağlanmak üzere 25
Rebiyülahir 1320 (1 Ağustos
İsmail Hakkı Efendi, 10
1902)’de azledildi.
Muharrem 1327 (1 Şubat
23 Zilhicce 1320 (23 Mart 1909)’de 2.829 kuruş maaş1903)’de, 5.400 kuruş ma- la emekli edildi. Hakkı Paaşla, Kayseri mutasarrıflı- şa’nın vefat yeri ve tarihine
ğına tayin olundu. “Vazife-i dair bilgilere ulaşılamadı.
memuriyetini mukdimane
KAYNAK
ifa etmekte olmasına mebBaşbakanlık Osmanlı Arşivi,
ni”, 25 Şaban 1322 (4 Kasım Sicill-i Ahval Defterleri, 3. Defter,
1904)’de terfian Rumeli bey- sayfa: 668-669; 150. Defter, saylerbeyiliği payesi verildi.
fa: 81’den Mehmed Zeki Pakalın,
14 Rebiyülahir 1323 (18
Haziran 1905)’te maaşıyla
Preveze, 27 Safer 1325 (11
Nisan 1907)’te, 400 kuruş
aylıkla Bolu mutasarrıflığına nakledildi. Yine o sene
25

Sicilli Osmani Zeyli, Türk Tarih
Kurumu Yayınları, Ankara 2008,
VII,135-136.
* Selçuk Üniversitesi
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Bir Ormana sevdalısı

Mustafa Nihat Özbal
İbradı
Belediyesi’nin
kültür projeleri
arasında yer alan
ve uzunca bir
süredir devam eden
“Sözlü Tarih
Çalışmaları”
kapsamında Sayın
M. Nihat Özbal
ile bir söyleşi
gerçekleştirdik.
Serkan GEDİK

D

ergimizin bu sayısında konu ettiğimiz
Ormanalı M. Nihat
Özbal’ı, çevresinde tanınan,
sevilip sayılan, başarılı bir iş
adamı ve köyü için sosyal ve
kültürel alanda uzun yıllar
özveride bulunmuş biri olarak tanıyoruz.
Bu sohbetimiz sırasında
kendisi, ailesi, işi ve Ormana’ya ilişkin birçok konu
hakkında daha geniş bilgi
sahibi olduk. Bu zamana kadar yapmış olduğu sosyal ve
kültürel faaliyetler hakkında önemli bilgiler aldık. Ormana ile ilgili yazmış olduğu kitabı yakından inceleme

Ben 1929’da Ormana’da
fırsatı bulduk. Sohbetimizin
bir bölümünü burada sizler- doğdum. 1935’de babamı
le paylaşmak istiyoruz.
kaybettim.
İlköğrenimimi
Ormana’da
tamamladım.
Sizi daha yakından
1942 yılında İstanbul’a gittanımak üzere, biraz
tim. Hayatını kendi kazankendinizden, ailenizden,
iş hayatınızdan bahseder mış her insan gibi, sırası ile
nalbur çıraklığı, kahveci çımisiniz?
Öncelikle söylemek is- raklığı, kuruyemişçi çıraklıterim ki benim kendinden ğı yaptım. Bir ara, Haliç’te,
bahsetmeyi, kendini öne şimdi Kadir Has Üniversitesi
çıkarmayı istemez bir mi- olan, tekel sigara kutu fabzacım var. Rahatlığı daima rikasında işçi olarak çalıştevazuda ararım. Ne var ki tım. Kuruyemişte çalışırken,
sorularınıza anlaşılır ce- Galatasaray’daki bir Macar
vaplar verebilmek gereği bu Hocadan 9 ay süre ile notalı
sınırları zorlayabilir. Bu iti- keman dersleri aldım. Asbarla sizlerin ve sayın okur- kerliğimi 1949-1951’de, Anlarımızın hoşgörüsüne sığı- kara Mamak’ta çavuş olarak
nırım.
tamamladım. Askerlik dö26
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nüşü kuruyemişçide çalışırken Aker Holding bünyesinde Şirketler Grubuna intisap
ettim. Hayatımın en verimli
yılları 1954-1981 arasında
burada geçti.

da Küçükçekmece Kanarya
Mahallesinde ortağım Kâzım Erdem’le Özer Kollektif
Şirketini kurdum. Bu isimle
inşa ettiğim ikisi yazlık biri
kışlık sinema işlettim.

Buradan emekli olduktan
sonra 1981 yılında kendi işimi, ortağım Hasan Turan’la
Royal Çikolata ve Şekerleme
Fabrikası A.Ş. yi kurdum.
Değişik işler, yatırımlar yaptık. 1990‘da Antalya’da “Tarım İnşaat Sulama Araç ve
Gereçleri A.Ş. yi (TARİNSU)
kurdum. “Fırat Plastik ve
ÇBS” gibi firmaların bayiliklerini aldım. Bu ara aniden çıkan Körfez savaşının
getirdiği ekonomik kriz ve
daha önemlisi, geçirdiğim
önemli rahatsızlık sebebi
ile “TARİNSU”yu zararla kapattım. 1960-1974 aralığın-

1959 yılında matbaacı
Davut Ertuna’nın kızı Aynur Ertuna ile Kanarya’daki,
henüz elektriği suyu olmayan kendi evime evlendim.
1960’da ve 1961’de iki kız,
1968’de bir erkek olmak
üzere üç evlât sahibi olduk.
Bugün itibariyle üçü kız üçü
erkek altı torunumuz, bir
yaşında bir kız torun çocuğumuz var. Üç çocuklu bir
çekirdek aile iken, iki damat
bir gelin evlât dahil on altı
kişilik kalabalık bir aile olduk. Allah herkesin gönlüne
göre versin.

Nihat Bey, Ormana
ile ilgili sorulara
sıra gelecek ama,
web sitenizde gördük,
çevrenizle ilgili
sosyal faaliyetleriniz
var, isterseniz önce
bunlardan bahsedelim ne
dersiniz?
Olur tabii. Madem bu işe
gönüllü olduk, hakkını verelim. Biraz önce, henüz elektriği suyu olmayan kendi
evimizde, 1949’da evlendiğimizi söylemiştim. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi
elektriği, suyu, yolu, okulu,
camisi, tren istasyonu olmayan, tek ve iki katlı, seyrek, bahçeli evlerden oluşan
yeni bir yerleşim bölgesi idi.
Mahrumiyetlerin giderilmesi için çaba gerekiyordu. Sirkeci’deki büyük postanenin
müdürü Zeki Tuncer’in ön-

Nihat Özbal ve Ailesi
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cülüğünde, üç beş mahalle
komşumuzla birlikte 1960
yılında “Kanarya Mahallesi Güzelleştirme Derneği”ni
kurduk. Halkla bütünleşerek, ihtiyaçlar için kolları sıvadık. Uzun soluklu bir çaba
gerekiyordu. Bir yıl sonra
Dernek Başkanlığı üstüme
kaldı.
1960 devriminden sonra
ilk yerel seçimler 1963’de
yapılacaktı. Meclis üyesi
adaylığı için, Küçükçekmece’nin ileri gelenleri beni
CHP’ye kaydettiler. Aday
belirleyici delege oyları ile
geri sıralara düştüm. Bu kez
CHP ilçe kontenjanından
girdiğim ikinci sıradan meclis üyesi seçildim. Bütçe komisyonu başkanlığı ve meclis reis vekilliği görevleri
verdiler. Bu görevler 19631968 ve 1968-1973 iki devre on yıl devam etti. Bu dönemlerde Belediye Başkanı,
kapalı çarşı esnafından Hüdai Bukağılı idi. İzinli veya
mazeretli olduğu zamanlarda vekâleten
Belediye Başkanlığı
yaptım. Sonraki 1973
yerel seçimleri için aldığım ısrarlı belediye
başkan adaylığı tekliflerini kabul etmedim.
Siyasette olmak yerine
ticarette olmayı tercih
ettim. Aker’deki görevlerim beni mutlu ediyor
ve bu görevlerimi seviyordum.

çabalarla üç beş yıl içinde
Kanarya mahallesine yol,
su, elektrik geldi. Peşinden
bir okul, iki cami ve tren istasyonu yapıldı. Bu meyanda çocuklarımın eğitimi için
1965’de Bakırköy’e kiraya
taşınmıştık. 1971’de yine
Bakırköy’de kendi dairemize, 1983’de Yeşilköy’deki
kendi evimize yerleştik.
Burada da rahat kalmayacaktım. 1986 yılında,
264 daireli, 30 çalışanı, 1,5
trilyonluk bütçesi olan, Yeşilköy sitesinin 12 kişilik
yönetim kuruluna girdim.
Sayılı işadamlarının, Hazine
genel müdürlüğü ve enerji
bakanlığı yapmış Erhan Işıl
ve Devrim paşalarından İrfan Özaydınlı gibi isimlerin
bulunduğu yönetim kurullarında uzun dönemler başkanlık yaptım. Burada verilen ağır ve önemli hizmetler
meyanında Erhan Işıl, İdaş
firması sahibi Müştak İşeri
ve diğer bazı

isimlerle birlikte kurduğumuz “Yeşilköy Tenis Kulübü Derneği”nin tüzüğü için,
Fenerbahçe ve Galatasaray
kulüplerinin tüzüklerini inceledim ve bunlardan esinlenerek derneğin tüzüğünü
hazırladım. Her yerde değerli dostlarım, hepsi ile güzel
anılarım oldu.
Sıra Ormana’ya geldi
diyebiliriz. Ormana için
ne gibi çabalarınız oldu?
Anlatır mısınız?
Bizler, hizmet anlayışı
anlamında, önceki kuşak
yöneticilerden ilham aldık.
Gerçekten köyüne bağlılık,
sınırsız özveri ve sadakat,
Ormanalının şiarında hep
var olmuş, birlikte güzel işler görülmüştür. Ama bir
gün olmuş, toplum yöneticileri arasında bir vakıf kuruluşu sebebi ile uzun süren,
ciddi bir anlaşmazlık toplumu ikiye bölmüş, herkes bir
birine küserek bir köşeye çekilince bir fetret başlamış.
1958 – 1967 yıllarını
kapsayan bu dönem Ormana’nın üzerine adeta
bir ölü toprağı serilmişti.
İşte tam bu sırada
genç kuşaktan bir ekip
öne atılarak duruma el
koyduk, 24 Nisan 1967
tarihinde seçimle Dernek yönetimini ele aldık. Kâzım Erdem’le
başlattığımız bu harekette Kemal Öztürk,
Rafet Keleş, İhsan
Şerbetçioğlu,
İhsan
Taşkur ve Turan Kumruluoğlu ekipte yer
almışlardı. Başkanlığa Turan Kumrulu-

Dernek başkanlığı ile
meclis üyeliği sıfatımı
birbirine karıştırmadan
hassasiyetle yürüttüm.
Kıyasıya
harcadığımız
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oğlu, yardımcılık görevine
Kâzım Erdem getirilmiş, ben
genel sekreterlik görevini
üstlenmiştim. 21 maddelik
çalışma programını ben hazırladım. Bu programda her
şey düşünülmüştü. 67 ateşi
böyle yakılmış, hizmet fırtınası böyle başlatılmıştı.
Bundan sonra Köyümüz
Ormananın Sesi Dergisi çıkarıldı. Kırk yıl sürecek ilk
Üzüm Bayramı başlatıldı.
Kalkınma kooperatifi kuruldu. Bu paralelde dargınlar barıştırıldı, hizmet,
işbirliği içinde bir hayır
yarışı başladı. Çarşı tanzimi, yol genişletilmesi,
içme suyu getirilmesi, beton direkli elektrik şebekesi
tesis edilmesi, sağlık ocağı
yapılması, PTT şubesi açılması, caminin ve Zelili Türbesinin yeniden yapılması,
Eynif toprağının ekilmesi,
muhtar değiştirilmesi, yol,
çeşme, vakıf binası yapılması ve bunlara ek, küçük
ama önemli birçok hizmet,
gösterilen sebat ve sadakat
neticesinde gerçekleştirildi.
Ormana Postası adı ile
bir gazete çıkardınız.
Şimdi de bir kitap
yazdınız. Bunlardan
bahseder misiniz?
Ormana Postası gazetesini, 2001- 2007 dönemindeki
Vakıf başkanlığım sırasında
Vakıf yayın organı olarak çıkardım. Gerçekten de malzemesi, basımı ve içeriği itibarı ile toplam kaliteye sahip,
beğenilen, okunan, aranan
bir gazete idi. Ormana’nın
yüz akıydı. Ben 2007’de Vakıf başkanlığını selefime
devredip ayrıldım. Benden

sonra devam ettiren olmadı
üzgünüm.
Kitaba gelince, benim Ormana üzerindeki elli yıllık
birikimimdir. Adı üstünde
“Bir Toplumun Anatomisi”; bu kitapta Ormana her
yönü ile mercekten geçirilmiştir. Kanaatimce ve gelen yorumlara göre nesiller
boyu, döne döne okunacak
bir eser olmuştur. Böyle bir
eserin yazarı olmakla mutluyum.

Kitabı yazarken
bir amacınız, bir
hedef kitleniz
var mıydı?
Amacınıza
ulaştınız mı?
Gelen yorumlar
dediniz, ne gibi
yorumlar aldınız?
Amacım, Ormana’nın tarihini ve
yaşanmış
olayları
bugünkü ve gelecek
nesillere aktarmak ve
yaşatmak. Bir hedef
kitle
düşünmedim.
Çünkü bu bir ticari
olay, bir reklâm değil.
Kitle kitaba ilgi duyan herkes için. Gelen
yorumlardan bir tanesini
vermek yeterli olur. Örneğin, Ormana kökenli Avukat
Necmettin Emre’nin ifadelerinden bir özet: “Ben yirmi
yediliyim, seksen senedir
Bursa’da yaşıyorum, Bursa
ile ilgili yüzlerce, binlerce
kitap yazıldı, onların arasında bu kadar güzeline rastlamadım”, başka güzel yorumları ve ifadeleri de var. Daha
başkaları da.

Özbal Ailesi
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Ormana’ya
Güven BAYKAN
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“Kahveci Kendini
Okkaya Getir”
1930’lu yıllarda Ormana’da yaşanan bir olayın
gerçek hikâyesidir
Prof. Dr. Kani IŞIK *

Â

şık Mehmet (18781948), 1930’lu yıllarda bir sonbahar günü
atına binip Ormana’ya gelir.
Atın adı “Düldül”dür. Âşık,
Düldül’den indikten sonra,
onu köy kahvesinin yan tarafındaki bir dut ağacının
gölgesine bağlar. Mevsimi
gelmiş, ağacın yaprakları
hafiften sararmaya başlamıştır. Düldül’ün yem torbası, atın üstündeki eyerin
terkisinde sıkıca bağlıdır.
Âşık, ata yem vermek için
eyerin terkisindeki torbayı
çözüp ağzını açar, torbayı
sağa sola sallayıp içindeki
sıkıştırılmış yemi gevşetir ve
havalandırır. Sonra da yem
torbasını atın başına asar.
Torbanın içinde yem olarak
atların çok sevdiği yonca
otu bulunmaktadır.

torbasındaki yemi iştahla
yemeye başlar. Bunu memnunlukla izleyen Âşık, atın
başını keyifle okşadıktan
sonra ağır adımlarla kahveye doğru yönelir. Kahve yarı
yarıya doludur. Âşık içeri
girince, sol yanda duvarın
dip tarafında boş bir masa
görür. Masanın kenarındaki
tahta sandalyelerden birini
yavaşça çekip oturur. Kendisine yaklaşan kahveciye
bir sade kahve getirmesini
söyler. Kahveci, “bekle biraz”
diye mırıldanıp başka müşterilerle ilgilenmeye başlar.

pek az kişi vardır. Kahvelerde
çokları oyun ile meşgul olurlar. ‘İstanbul ve İzmir ticareti
bu sene iyidir, değildir…’ gibi
ticaret ve kazanç hakkında
sohbetler yaparlar. Köye her
çeşit gazete gelir. İstanbul ve
İzmir’de bulunan köylüler
de (Köye) gazete gönderirler.
Kahvelerde okuyup yazma
bilenler (gazeteleri) okurlar,
bilmeyenler dinlerler. Köyde
bazı gazetelere abone olanlar bile vardır. Köye haftada
iki gün, İbradı Postanesi vasıtasıyla 20-30 mektup gelir
ve o miktarda da gider…”

O günlerde Ormana’daki kahvelerle ilgili olarak,
1930’lu yıllarda köyde başöğretmen olarak görev yapan Mithat Karabıyık şu bilgileri yazmaktadır:

Tahta sandalyede oturan
Âşık’ın belinde sarılı vaziyette, renkli bir Yörük kuşağı vardır. Âşık, kahvesinin
gelmesini beklerken ala kuşağı çözüp masanın üstüne
“Köyde üç kahve vardır. koyar. Kuşağın içinde sarılı
Düldül, başına asılan yem (Köyde) kahvelere gelmeyen olan tütün tabakasını özen-

1) Ormana: Antalya ilinde, Toros’larda İbradı İlçesine bağlı, halkının çoğu İstanbul’da ve İzmir’de ticaretle uğraşan,
yaklaşık 980 m yükseltide yer alan, taş ve ahşap karışımı “düğmeli evler” mimarisiyle ünlü kadim bir yayla köyüdür.
2) Düldül: İslam kültüründe, Hz Muhammet tarafından Hz Aliye Hediye edildiği söylenen binek hayvanının adıdır. “Düldül” sözcüğü, Türkler tarafından genelde, binek hayvanlarından sadece “At” için kullanılır.
3) Eyer: Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne. Eyerin terkisi, eyerin arka bölümüdür.
4) Bu ot türü (Vicia sp.), değerli bir mera bitkisidir. Eynif Ovası Boğazyurt mevkiinde, Yaylacık dağının doğuya bakan yamaçlarında yetişmekte; Boğazyurt mevkiini yayla olarak kullanan Beydiğin köylüleri tarafından yaz ortasında doğal
ortamından hasat edilip yem olarak özellikle büyükbaş hayvanlara verilmektedir.
5) Kaynak: “Ormana Köyü”. Yazan Mithat Karabıyık. Türk Akdeniz, 1938, Cilt 10, Ek: Köylerimiz Serisi 2. (Not: Günümüzde Ormana Beldesinde Mithat Karabıyık adı taşıyan bir de cadde bulunmaktadır).
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le çıkarır. Tabakanın içindeki kâğıtlardan birini de aynı
özenle seçip bir adet tütün
sarar. Bu arada sigarasını
tutuşturmak için kahveciden bir ateş ister. Kahveci yine uzaklaşır. Kahvenin
tam ortasında kurulu olan
soba gürül gürül yanmaktadır. Ormana Köyü ve çevresinde meşe ağaçları, orman
ve odun boldur.
Âşık Mehmet bir kahve
tiryakisidir. Ne var ki o günlerde kahve her yerde bulunmaz ve nispeten pahalıdır.
Çünkü kahve bitkisi Türkiye’de yetişmemekte, kahve çekirdeği ta Yemen’den
kervanlarla getirilmektedir.
Piyasada öğütülmüş olarak
satılan kahvelerin içine, ticaret ahlâkına aykırı bir
biçimde, kavrulmuş nohut,
kavrulmuş buğday, ya da
kavrulmuş arpa karıştırılma
ihtimali çok yüksektir. Kahveye karıştırılan bu baklagil
ve hububatlar önce kavrulur, kavrulurken hafifçe yakılır, sonunda kahverengi
bir renk alırlardı. Öğütülmüş
saf kahveye kasten karıştırılan bu maddelerin koku
ve lezzetini de herkes ayırt
edemezdi. Bu nedenle kahve tiryakileri, çoğu kez kah-

Âşık Mehmet, Manavgat, 1943

ve çekirdeklerini piyasadan
öğütülmemiş olarak (tane
halinde) satın alırlar, bu çekirdekleri evde kendileri kavururlar, “kahve değirmeni”
denilen küçük aygıtlarda
bizzat kendileri öğütürlerdi. Böylece, içtikleri kahvenin “has kahve” olduğundan

emin olurlardı.
Âşık Mehmet’in evinde de
bizzat kendine has bir kahve takımı (kahve değirmeni,
cezveleri, fincanları, şekeri,
çiğ kahve kesesi) ve onları
sakladığı küçük bir kahve
sandığı vardır. Âşık, kendi

6) Bu çeşit Yörük kuşağı, genelde yörükler tarafından kullanılan, pamuk ipliğinden yapılmış, çoğunlukla sarı, kırmızı,
mavi ve diğer bazı renklerle bezeli, kalınca bir bezdir. Rengârenk olduğu için bu kuşağa halk dilinde “ala kuşak” da
derler. Bu kalınca kumaş, geleneksel olarak bel çevresine kuşak olarak sarılır; ya da omuzda ve boyun çevresinde
poşu olarak kullanılır.
7) O günlerde kibrit ve çakmak Avrupa ülkelerinden ithal edilmekte, bu nedenle her ikisi de piyasada çok zor bulunmaktaydı. Türkiye’de ilk kibrit fabrikası İnhisarlar (şimdiki adıyla Tekel) Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 1932 yılında
İstanbul’da, Büyükdere’de kuruldu. Kibrit yapımı, ithali ve satışı 1952 yıllından itibaren serbest bırakıldı ve böylece, özel
teşebbüse ait kibrit fabrikaları da kurulmaya başlandı. Kibrit ve çakmak bulunmadığı yerlerde ve yıllarda, ateşe ihtiyaç
duyulduğunda iki yola başvuruluyordu. (1) Komşuya gidilip fazla vakit geçirmeden bir öğsü (öksü, ucu yanmakta olan
odun ya da çıra parçası) getirilmekte; ateş, o öksü kullanılarak yakılmaktaydı (ki, bir komşuya gidilip hemen dönüldüğü durumlarda, ziyaretin çok kısa olduğunu vurgulamak için nazire olarak söylenen “Ateş almaya mı geldin?”
sözünün temeli bu gelenekten gelmektedir). (2) Uygun büyüklükte küçük bir çelik parçasını, bir çakmaktaşına çarparak
ortaya çıkan kıvılcımlardan (zahmetli uğraşlardan sonra), önce bir kav parçasının, sonra da önceden hazırlanıp bekletilen talaş ve/veya çıranın tutuşturması yoluyla ateş yakılmaktaydı.
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Kahveci, bir anda ne di- nin bu nefis kokusunu alır
yeceğini şaşırır. Karşısında almaz, Âşığın bütün öfkesi
oturan yaşlı bir Yörük koca- yok olur.
sından böyle okkalı sözler
Çevredekiler Kahveciye
işiteceğini hiç aklına ge- dönüp, Âşık Emminin elini
tirmemiştir. Bir anda, tüm öpmesini söylerler. Mahalli
kahvede oturanlar, biraz geleneklere göre böyle bir
önce hiç fark etmedikleri ak- durumda el öpmek, bir büKahveci, sipariş edilen sakallı Yörük kocasına doğru yüğe karşı yapılan hatadan
kahveyi getirmekte epeyce bakarlar. Kahvedeki ahali- dolayı “af dileme” anlamına
gecikmiştir. Kahveci ile Âşık den birkaç tanesi, Beydiğinli gelir. Kahveci de Aşığın elini
birkaç kez göz-göze gelirler. Âşık Mehmet’i hemen tanır. öper. Eli öpülünce, büyükleÂşık, kahvesinin gelmediği- Pek çoğu da ismini gıyaben re de affetmek düşer. Âşık,
ni kahveciye bir kere daha duymuştur. Tanıyanlardan bunun üzerine şu dörtlüğü
hatırlatır. Sabırları zorla- birkaç tanesi Âşığın masa- söyleyerek işi tatlıya bağlar:
gelirler.
yan belirli bir süre geçtik- sına
Has gayfa getirdin koydun masama,
ten sonra, kahveci bir fincan “ O r m a n a ’ y a
Hoş
Geldin
Aşık
İlaç oldu hiddetime, tasama,
“kahve!” getirir. Sobadan
Emmi”
diyeAllah salâh versin eşe, dostuma,
tutuşturup getirdiği küçük
rek,
gönül
alıcı
Gayfacı kendini hizaya koydun…
bir çıra parçasını da Âşık’a
uzatır. Kahve gelir ama Âşık sözlerle Âşığı
kahvenin görünüşünü, ren- sakinleştirmeArtık “af dilenmiş”, “af
gini ve köpüksüz oluşunu ye çalışırlar. İçlerinden gün edilmiş” ve her şey tatlıya
pek tutmamıştır. Sigarasını görüp geçirmiş biri Kahveci- bağlanmıştır. Daha sonraki
yakıp, kahveden ilk yudumu ye kaş-göz işaretiyle, hemen tarihlerde Âşığın Ormana’ya
alınca yüzü buruşur, ağzı- gerçek bir “has kahve” yapıp her gelişinde Kahveci, özennın ve gönlünün tadı kaçar getirmesini söyler. Kahveci le hazırladığı bol telveli, köve Âşık, o anda hemen hiciv az sonra, cezvesi ve finca- püklü ve meşe odunu kömüiğnesini çıkarıp, şu sözlerle nı ile birlikte, pişirdiği “has ründe pişmiş “has” kahveyi,
kahve”yi getirir ve kahve
kahveciyi iğneler:
fincanını Âşığın Âşık daha masasına oturur
masasına koyar. oturmaz getirmektedir.
GAYFACI KENDİNİ OKKAYA GETİR
Âşık, cezveden
Bundan böyle Âşık ve
Tiryakiyim, oldum gayfa kölesi
çıkan buharı ve Kahveci dost olmuşlardır.
Nerde evlat bu gayfanın telvesi,
üstündeki kö- “Bir fincan kahvenin kırk yıl
Heç tadı yok, nedir bunun hilesi,
pükleri
görür hatırı vardır” çünkü.
Gayfacı kendini okkaya getir…
görmez bunun
* Âşık Mehmet’in torunu
Bir gayfa getirdin aslı arpadan,
has kahve olduBir ataş istedim gelmez sobadan,
ğunu anlamışHeç mi terbiyen yok, ana-babadan,
tır. Has kahveGayfacı kendini okkaya getir…
evinde misafirleriyle birlikte
has kahve içer, gittiği yerlerde de has kahve pişiren kahvehaneleri arayıp bulurdu.
İçtiği kahvenin tadına ve kokusuna bakarak sahte kahve
ile gerçek kahveyi birbirinden kolayca ayırt edebilirdi.

8) Gayfa. Yerel halk şivesinde “kahve”ye “gayfa” derler. Arapca “qahwa” sözünden gelir.
9) Gayfa kölesi olmak: Kahve tiryakisi olmak. Kahve içmeye tutsak olmak.
10) Heç: Yerel halk şivesinde “hiç” anlamında kullanılır.
11) Aşık bu sözü “Kendi kendini tart, kendini teraziye koy, adil ol, saygılı ol” anlamında kullanmıştır.
12) Ataş: Yerel halk şivesinde “ateş” anlamında kullanılır.
13) Koca: İhtiyar erkekler için kullanılan bir hitap sözcüğü
14) Salâh: İyilik, düzelme, barış.
15) Kendini hizaya koydun: “Kendini doğru yola getirdin, doğruyu buldun” anlamında kullanılmıştır.
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Karanlık Sokaktan
Başlar’a
İlk Işık 9 Eylül 1947
Bekir KIVRAN *
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Arşivden bir belge
Serkan GEDİK
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Konya vilâyeti dâhilinde İbradı nâhiyesinde Mehmed Şükrî imzâsıyla verilen
‘arz-ı hâlde tab’ ve neşrine ruhsat i’tâsı istid’â olunup teftîş ve mu’âyene ve tedkîk-i
mü’ellifât heyetlerince lede’l-mu’âyene
tayy ve tashîh olunduğu vecihle tab’ında
be’is olmadığı anlaşılarak tab’ına ruhsat
verilen Âsâr-ı Şükriye nâm risâlenin usûl-i
müttehaza-ı âcizeye tavzîfen Matbû’ât-ı
Dâhiliyye İdâresince mu’âmele-i lâzimesi
îfâ olunmak üzere bir nüshası mertûbenn
savb-ı ‘âlî-i âsafânelerine irsâl kılınmış olmağla ol bâbda [Yanda] Rahsatnâmesi merbûtdur.

İçişleri Bakanlığı Yüksek Makamına
Konya İlinde bulunan İbradı Nahiyesinden Mehmet Şükrü imzasıyla verilen dilekçede, basımı ve yayımı için izin istenip,
kontrol ve gözden geçirme ve yazılı eserleri
inceleme heyetlerince okunup düzeltilmiş
olması sebebiyle, basımında engel olmadığı anlaşılarak basımına izin verilen Asar-ı
Şükriye1 isimli ilim kitabının, İçişleri Basın
İdaresince görevlendirme usullerine uygun
olarak gereken işlemin yapılması için, bir
nüshasının basılı olarak üst makama yakışır surette ve durumda gönderilmiş olduğu
hakkındadır. İzni ektedir.

15 Mart Sene 320

Yazılma Tarihi: 28 Mart 1904

1) Âsâr-ı Şükriye: İlm-i inşaiye dairdir. İstanbul’da Arif Efendi Matbaasında 1903 yılında basılmıştır.
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İbradı, 1960

Sakıp Koçak arşivi
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İbradı Güç Birliği ve
Kalkınma Vakfı’nın
Kuruluşu
Nabi DURU

D

eğerli hemşehrimiz
Sayın Prof. Dr. A. Yüksel Bozer, 2000 senesi
öncesinde beni arayarak şu
hayırlı teşebbüsü bildirdi:
“Bir tesadüf neticesinde,
hemşehrimiz, Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Tunay İnce Bey’le
tanıştım. Kendisi de İbradılı
olduğunu belirtince, kafamdaki İbradı ile ilgili düşüncemi açtım. Ona, Hacettepe
Üniversitesi’ni
Geliştirme
Vakfı ve Kalp Cerrahisi Vakfı Başkanı olduğumu, ayrıca
Türkiye-Azerbeycan Dostluk
ve İşbirliği Vakfını ve Aile
Planlaması Vakfını kurduğumuzu belirterek Ankara’daki
birçok hemşehrimizle birlikte İbradı’ya faydalı olabilmek için de İbradı’ya âit
bir vakıf kurulmasını arzu
ettiğimi belirttim. Memnuniyetle arzumu kabul ettiği

gibi, İbradılı olan anne ve
babasının Konya Ereğli’sine
yerleştiğini, kendilerinin de
orada büyüdüğünü, hatta
Ereğli adına da Ankara’da
bir vakıf kurduğunu, hâlen
kendisinin de o vakfın başkan vekili olduğunu belirtti.
Benimle birlikte de vakıf işine sarıldı.”
Sayın Bozer, telefonla yukardaki bilgileri verdikten
sonra, benden bir talepte
bulundu. “Bir vakfın kurulması için en az on milyar
(bugünkü parayla on bin)
TL sermayesinin bankada
bulunması gerekir” dedi. Bu
meblağı da oradaki memur
kökenli hemşehrilerimizden
temin etmek zor olduğu için
iş sahibi hemşehrilerimizden sağlayıp sağlayamayacağımızı sordu. İlâveten,
devlet ricalinde tanıdık veya
tanımadık zatlarla yapaca40

ğımız temaslarda vakıf etiketi ile görüşmemizin daha
tesirli olacağını da belirtti.
“Gayemiz ahir vaktimizde
İbradı’ya bir faydamız olmasıdır” dedi.
Sayın Hocamızın, memleketimiz hakkındaki samimi
ve hayırlı düşünceleri için
minnet ve şükranlarımı arz
ettim. Gereken meblağın temini için hemşehrilerle temas edip, neticede hayırlı
sonucu bildireceğimi ümit
ettiğimi belirttim. Eksik
olmasınlar, aşağıda görüştüğüm hamiyetli hemşehrilerimizin hepsi, memnuniyetle vakfın kurulması için
gerekli fedakarlıkta bulundular: Yaşar Duru, merhum
Nedim Saraçoğlu, Savaş Titiz, Erol Özen, Nuri Ülker,
Kazım Erdoğan, Kemal Erdoğan, Mehmet Ali Yedek, İbrahim Yedek, Tarık Duru, Ali
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Rıza Yörür ve Nabi Duru’dan
temin edilen meblağlardan
sonra, o sırada maalesef
mecburen devredilen İbradı Spor Kulübünün 2,800
küsur lirası buna ilave edilerek, vakfımızın kurulması
sağlanmıştır.
Sayın Hocamız Prof. Dr.
A. Yüksel Bozer ve Tunay
İnce’den başka; Hakkı Süha
Okay, Av. Fazıl Özuğur, Prof.
Dr. Meziyet Arı, Nedim Saraçoğlu, Muharrem Kaya,
Nabi Duru, Nuri Ülker, Dr.
Kamil Savaş Titiz, Yaşar
Duru, Tarık Duru, Erol Özen,
Mehmet Ali Yedek, Kazım
Erdoğan, Kemal Erdoğan,
İbrahim Yedek ve Ali Rıza
Yörür gibi hemşehrilerimiz,
vakfımızın kurucu üyeleridir.
Saygıdeğer
hemşehrilerimiz; Prof.Dr. Ali Bozer,
Gülriz Sururi, Nilüfer Gülek,
Tayyibe Gülek, Vedat Milör,
Engin Çağlar, Hulûsi Turgut,
merhum Tarık Minkarî’nin
eşi Aysel Minkârî ile vakfımıza yaptığı ve yapacağı
fedâkârlıkla daima anacağımız Nihal Sunay vakfımızın
onur üyesidirler.
Vakfımızın kurulduğu sırada İbradı Belediye Başkanı da tabii olarak vakfımızın
kurucu üyesi olmuştur. Ayrıca İbradı Belediye Başkanları bu görevleri süresince,
vakıf senedi gereği, vakfımızın mütevelli heyet üyesi
olurlar ve yönetim kurulunda yer alırlar. Şu an İbradı
Belediye Başkanı Av. Serkan
Küçükkuru da vakfımızın
yönetim kurulu üyesidir.
Vakfımız

kurulduktan

sonra sayın Nihal Sunay,
halası merhume Hûriye
Serpil’den kendisine intikal
eden Adapazarı’nın Karasu
ilçesindeki bir arsayı vakfımıza hibe etmiştir. Burada
merhume Hûriye Serpil’i,
merhum eşi Şükrü Serpil’i
ve merhume kızı Fernan
Serpil’i gerek Vakıf olarak
gerekse İbradı olarak dâimâ
şükranla yâdetmenin kadirşinaslık olacağını zannediyorum. Bu arsa satılarak
parası ana sermayeye ilâve
edilmiş olup, bugün Vakfımızın 34.000 TL sermayesi vardır. Vakfımız, İbradılı
üniversite öğrencilerimize
burs vermeye ve yapılacak
bağışlarla bunların sayısını
artırmaya gayret etmektedir.
Ebeoğlu Mustafa Bey’in
torunu olan Sayın Nihal
Sunay, Vakfımıza yaptığı
ve yapacağı yeni bağışlarla,
kendisi ve ailesini ebedîleştireceği gibi, birçok yardımsever hemşehrimize de örnek olduğu için, Vakfımız ve
bütün İbradılılar kendisine
minnettardır. Onun için Sayın Nihal Sunay ve ailesinin
isminin bâki kalması için,
yapılacak bir esere onun
isminin verilmesi, Vakfımıza düşen bir vefa borcudur. Vakfımızın kurulduğu
günden bugüne kadarki giderleri kurucu üyelerimiz
ve başkanların kendileri ve
kuruluşları tarafından karşılanmıştır. Değerli hocamız
Sayın Yüksel Bozer ilerleyen
yaşı dolayısıyla kendi isteği
ile Vakıf Başkanlığını Sayın Tunay İnce’ye yedi sene
önce devretmiş olup, İbradı
41

için kendisine düşen bir iş
olursa, bugüne kadar olduğu gibi, yine bizlerle beraber
olacağını ifade etmiştir. Gerek Vakfımızın kurulmasını
sağlayan, yalnız Vakfımız
kararıyla değil, her hususta
İbradı için hizmetlerini esirgemeyen Prof. Dr. Ali Bozer’e
ve hatta bütün Bozer ailesine yalnız ben değil, bütün
İbradı ve köyleri, şükran ve
minnettarlığımızı arz ederiz.
Zira Bozer Ailesi İbradılıların gururudur.
İbradı olarak geçmişimizle, daha nice değerlerimizi
ve bugünkü güzide evlatlarımızı yadetmeye vesile
olan bu dergiye emeği geçen herkese şükranlarımızı
arz ederim. Bu arada, gerek şahıs olarak ve gerekse
bizden çok önce kurdukları
vakıflarıyla, Ormana’mıza
fedakarlıkla hizmet etmiş
olan hemşehrilerimizi de
burada belirtmeyi vicdani
bir borç bilirim. Vaktiyle İstanbul’un Kadıköy semtinde
Çiviciler diye ünlenen, kuruyemiş üzerine de İstanbul ve İzmir’de isim yapan
muhterem hemşehrilerimizi
dahi bu dergimizde gençlerimize ve umuma tanıtmak
vefa borcumuzdur. Konya
Ereğli’sinde İbradılı Mehmet
Efendi diye isim yapan ve o
zamanki İvriz Köy Enstitüsünde okuyan bütün İbradılı
öğrencilerimize hamilik yapan merhum hemşehrimizin
evladı ve Vakfımızın başkanı Tunay İnce’ye de sonsuz
başarılar dileriz.
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İbradı
Cemil GÜLÇELİK
Yâdınıza gitmesin İbradı adı,
Ol ilmin beşiği, mekân-ı kadı,
Diyar-ı gurbette bunca evladı,
Vatana hizmette bir yarışı var.

Hizmet ifa etti kaç tane nâzır,
Bir irfan ordusu daima hazır,
Bulup cehaletin kökünü kazır.
Onun ileriyi bir görüşü var.

Sayıları binler ile âlimin,
Yetişmişler her dalında bilimin,
Ta ezelden benim cedd-i velimin,
Mektep medreseyle bir barışı var.

Lehimize döndü ol çark-ı devran,
İlçe olduk biz de ederiz bayram,
Prof. Ali Bozer’e saygıyla selam,
Gel gör İbradı’nın bir gülüşü var.

Şeyhülislâm vermiş Âli Osman’a,
Mazhar olmuş rütbe ile nişana,
Ceddim lâyık imiş ilme irfana,
İlmin kıymetini bir bilişi var.

Tarihe mal olmuş nice ünlümüz,
Biri Fitnat Hanım şair yönlümüz,
Safa Giray’la dolu gönlümüz,
Onun gönlümüzde bir duruşu var.

Allah nasip etmiş ilmi buraya,
Doktoru çok neşter vurur yaraya,
Osmanlı’da namı varmış saraya,
Aslın ta ezelden bir gelişi var.

Kültür mirasıyla bir İbradı var,
Kadı Paşa’sıyla eder iftihar,
Kalkın şahlanalım evlâd-ı güzâr,
Ceddimin ruhunun dirilişi var.

Çok çalışmış çok okumuş çok görmüş,
Yıllar yılı hizmetini sürdürmüş,
Vali olmuş, paşa olmuş, nam vermiş,
Her makamı başka dolduruşu var.

Kestaneyi gel seyreyle dalında,
Hoş kekiği lezzet olmuş balında,
Bir güzel beldedir kendi halinde,
Gönlümün güzele bir dönüşü var.

Sanki bu İbradı ismi efsane,
Prof adedini bilmem kaç tane,
Hukukta hâkimi var adilane,
Hukukla beraber var oluşu var.

Havası hoş, suyu güzel buranın,
Ömrü uzar İbradı›da duranın,
Takdiri var üzümünü görenin,
Hele üzümünün bir yenişi var.

Muammer Aksoy ki, hukukun başı,
Onu şehit verdik dinmez gözyaşı,
Bu melânet cahil yobazın işi,
Aydınlığa karşı kara düşü var.

Uzun müddet ayrı düştüm yöreden,
Hiçbir zaman ayrılmayız töreden,
Senin CEMİL sana ünler buradan,
Bunu âcizane bir sunuşu var.
44
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Ali Sürûrî Paşa
Haydar AKDEMİR

A

li Sürûrî Paşa; İbradılıdır ve 1822 yılında
burada doğmuştur.
Yetiştirmiş olduğu pek çok
hukuk, ilim, siyâset ve üst
kademe devlet memurlarıyla parlak bir mâzîye sâhip
olan bu kasabadan çıkmış
değerlerimizden
birisidir.
Annesi taraftan, özellikle Üçüncü Selim zamânında, bilhassa Nizâm-ı Cedîd
teşkîlâtının kurulup yayılmasında büyük hizmetler
vermiş olan İbradılı Kadı
Abdurrahman Paşa’nın torunudur. Başka bir ifâde ile,
Kadı Abdurrahman Paşa’nın
kızı Nefîse Hanım’ın oğludur. Annesi Nefîse Hanım,

28 Hazîran 1300 H. ve 1883
M.’de İbradı’da vefat etmiş
olup, hâlen mezarı ve mezar
kitâbesi, babası Kadı Abdurrahman Paşa’nın da mezarının bulunduğu, İbradı büyük
mezarlığında mevcuttur. 1
Ataları, Oruç Ali’ye dayanmaktadır. Oruç Ali sülâlesi, Türkistan’dan, Basra
civarındaki Minkar köyüne
gelip yerleşmişler, oradan
da Anadolu’ya geçmişlerdir. Bu sülâlenin bir kısmı
Minkârî, bir kısmı da Oruç
Beyler diye adlandırılırlar.
Sürûrî Paşa, Yüksek devlet
memurluğunda, san’at alanında ve kalem erbâbı olarak isim yapmış, oldukça ge45

niş bir âilenin fertlerinden
birisidir. Bugün, kökeni aynı
âileye dayanan pek çok zevat, hâlâ hâyattadırlar.

ALİ SÜRÛRÎ
EFENDİNİN AİLE
ÇEVRESİ
Ali Sürûrî Efendi’nin babası, kadılardan Ali Nazif Efendi’dir. Ali Sürûrî
Paşa’nın oğlu da,
Nazif
Sürûrî Bey’dir. Nazif Sürûrî
Bey, Şûrâ-yı Devlet (Danıştay) Âzâlığında bulunmuş,
yazı ve şiirleriyle adını duyurmuş, pek kıymetli kalem
erbâbındandır. İkinci meşrûtiyetin îlânından sonra,
zararlı görülen yazılarından
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dolayı, memleketi olan İbradı’ya sürgün edilmiş ve daha
sonra bir süre Avrupa’da
eğitim gördükten sonra da,
dünyâ savaşının başlamasıyla Türkiye’ye dönmüş ve
orduya katılmıştır.
Nazif Sürûrî Bey’in; 16
yaşında ince hastalıktan vefat eden Manzûme isimli bir
kızı, Yusuf Sürûrî, Osman
Sürûrî, Celâl Sürûrî, Lütfullah Sürûrî ve Ali Sürûrî adlarında beş oğlu olmak üzere, altı adet evlâdı olmuştur.
Lütfullah Sürûrî’nin eşi, Sûzan Lütfullah olup; Gülriz
Sürûrî hanımefendi bunların kızıdır.
Nazif Sürûrî Bey’in oğlu
olan hukukçu Osman Sürûrî
Bey, soyadı kânunu çıktığı
zaman, ataları olan Oruç Ali
sülâlesi isminin unutulmaması için, ERORUÇ soyadını
almıştır. Eroruç dile biraz
zor geldiğinden dolayı, zaman içerisinde söylene söylene ERULUÇ’a dönüşmüş;
fakat neticede yine SÜRÛRÎ
soyadı benimsenerek yerleşmiştir.
Ali Sürûrî Paşa’nın İbradı’daki konağının yeri, bugünkü Yaşar Duru’ya âit
bahçenin içerisidir. Yâni,
şimdiki Erdoğanlar’a âit konağın karşısındadır. Bu konağın, Osmanlı döneminde
medrese olarak da kullanıldığı bilinmekte olup, şu
anda tamamen yıkılmış ve
yeri meyve bahçesi haline
getirilmiştir.

de, babası gibi kadı olarak
yetişmiş; Midhat Paşa’nın
Tuna Vâliliği zamânında
vilâyet merkezi olan Ruscuk
Nâipliğinde ve Dîvân-ı Temyiz Reisliğinde bulunmuş,
o sırada, Midhat Paşanın
yaptığı teşkîlât aleyhinde
tahkîkatına istinâden, Paşa
ile arası açılıp, kendi mütâlaasına göre, istifâ etmiş
ve bundan dolayı Midhat
Paşa ile aralarında bir husûmet olmuştur.

ğu sırada, geçici olarak Yıldız Sarayına nakledilmiş
bulunan mahkemeye riyâset   (Başkanlık) ederek, eski
hasmı olup, aleyhinde jurnaller5 verdiği, Midhat Paşa
ve diğer maznunlar (zanlı,
sanık) hakkındaki îdam hükmünü imzâlamıştır.

Sürûrî Efendi daha sonra
1295 H. (1878 M.)’de, İstinaf Cinâyet Kısmı İkinci Reisi olmuş ve 1297 H. (1880
M.)’de Haremeyn rütbesiyle4 ve Adâlet Nâzırı Cevdet
Paşanın teklifiyle, İstanbul
İstinaf Mahkemesi Birinci Reisliğine tâyin edilmiştir.

ne dâir, başvekil Sâid Paşa
ile Şeyhülislâm Üryânîzâde Ahmet Esad Efendi’nin,
müşterek ârizaları7 vardır.

Sürûrî Efendi, bundan
sonra; İstanbul Kadılığı pâyesini almış ve müderris
rüusu verilmiş olan oğlu,
Ali Nazif Bey’in ilmiye rütAli Sürûrî Efendi; cerbe- besi de, “sânîye sınıf (ikinci
zesi (a- Beceriklilik, tuttuğu- sınıf) mütemâyiz-i Mülkiye”
nu koparma, b-Kolay, güzel rütbesine değiştirilmiştir.
ve inandırıcı şekilde konuşSürûrî Efendi’nin, 1299
ma yeteneği) ve zekâsıyla H. (1882 M.)’de İstanbul
tanınarak, mülkiye hizme- Mahkemesi Reisliğine tâyin
tinde kullanılmış ve 20 Şev- edilmesiyle, buraya bağval 1293 H. ( 08 Kasım 1876 lı mahkeme kısımları ikinM)’de Edirne Dîvânı Temyiz ci reislerle idâre edilmiş
Reisi iken, bu târihte istinaf ve kendisine, Anadolu Kamahkemesi2 Hukuk kısmı zaskerliği pâyesi verileâzâlığına tâyin edilmiştir. rek, 1300 Muharrem (1882
Sürûrî Efendi, ilmiye rüt- Aralık) ’de Mâmuretülaziz
belerinden, Bilâd-ı Ham- (Elazığ) Vâliliğine göndese3 rütbesiyle ve “İstanbul rilip, bir nevi İstanbul’dan
İstinaf Mahkemesi” Hukuk uzaklaştırılmıştır.6 (28 Mukısmı âzâsı olarak görevde harrem 1300 = 09 Aralık
bulunduğu sırada; 17 Receb 1882). Mâmuretülaziz Vâ1294 (28 Temmuz 1877)’de liliğine tâyin edilen Sürûrî
âzâlık üzerinde kalmak üze- Efendi’nin, 28 Muharrem
re, Edirne Vâli muâvinliğine 1300’de Mudanya vapuruyla
tâyin edilmiştir.  
İstanbul’dan hareket ettiği-

Sürûrî Efendi, 1301 H.
(1884 M.)’de Manisa mutasarrıflığına8 tâyin edilmiş ve
oradan da Trabzon Vâliliğine naklolunmuştur. Daha
HÂYÂTI VE
sonra, 02 Receb 1305 (16
MEMURİYETİ
İşte Sürûrî Efendi bu Mart 1888)’de uhdesinAli Sürûrî Efendi (Paşa) mahkemede reis bulundu- de bulunan kazaskerlik
46
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rütbesi, mülkiyeye tebdil edilmiştir. Ali Sürûrî Efenedilerek, kendisine VE- di’yi bu göreve, Adliye NâzıZİRLİK verilmiştir.
rı ve yine Midhat Paşa aleySürûrî Paşa, 1306 H. htârı olan, Ahmet Cevdet
(1889 M.)’de Sivas Vâli- Paşa tavsiye etmiştir. Sürûrî
si olup, bir yıl sonra Konya Efendi yargılamaya, siyah
Vâliliğine nakledilip, orada cübbe ve beyaz sarıkla kaiken hastalanmıştır. Tedâvi tılmıştır. Bu mahkemenin
olmak üzere İstanbul’a gel- ikinci reisi, Hiristo Forides
mesine müsaade edilmeye- Efendi’dir. Mahkeme günü,
rek, ancak İzmir’de tedâvi 15 Hazîran 1297 (29 Receb
olmasına irâde çıkmış ve 1298 = 27 Hazîran 1881)
bu sûretle 1308 Muharrem olarak tesbit edilerek, gaze(1890 Ağustos)’de bu vilâye- telerde îlân edilmiştir.
te gitmiştir.

istidâ red edilecek olursa,
savunmadan vazgeçeceğini
beyân eylemiştir.
Gerçi, usûli muhâkemât-ı
cezâiyye; Reise, selâhiyet-i
kâmile bahşeyliyerek hakîkatın tezâhürünü teshil için
şeref ve nâmûsunu her vâsıtaya mürâcaata vazîfedar
kılmakta ise de vicdânım,
Midhat Paşa’nın esassız talebine rağmen,
muhâkemesine
iştirâke müsaade etmiyor.
Binâenaleyh,
salâhiyetimi bizzat red ile,
muhâkemeden sarf-ı nazar
ile mevkiimi, size terk ediyorum” diyerek, bu celsedeki reislik makâmını Hristo
Forides Efendi’ye bırakarak
salondan çıkmıştır.

Midhat Paşa; kendisinin
yargılanması sırasında, Ali
Sürûrî Efendi’nin reisliğini
kabul etmemiş olduğundan,
Reis Sürûrî Efendi, bu celseye katılmayarak, riyâset
makâmını, ikinci reis Hiristo
Forides Efendi’ye bırakmış
Yukarıda da belirtildiği
ve bu sırada Hiristo Forides üzere, diğer celselerde mahEfendi’ye hitâben şu sözleri kemeye riyaset etmiştir.
söylemiştir:

Sürûrî Paşa, İzmir’de
çok fazla yaşamamış ve
oraya gidişinden birkaç
ay sonra, yâni, 17 Rebiyyülâhır 1308, (30 Kasım
1890)’de İzmir’de vefat
etmiştir. Abdülhamid, Midhat Paşa aleyhtarlığı ve
Yıldız Muhâkemesiyle kendisine hizmet etmiş olan
Sürûrî Paşa’nın hizmetini
“Onsekiz sene önce, Miunutmayarak, kendisine bir dhat Paşa Vâli bulunduğu
türbe yaptırmıştır.  
sırada ben, Tuna Vilâyeti
Bütün devlet işlerine akıl Mahkeme Şer’iyye Hâkimi
erdirmiş, vufuflu bir devlet ve Dîvân-ı Temyiz Reisi idim.
Bâzı sebepten dolayı diğer
adamı olarak tanınmıştır.
on memurla birlikte istifâmı
SÜRÛRÎ EFENDİ’NİN
vererek, İstanbul’a avdet eyMAHKEME REİSLİĞİ
lemiştim. İstifâmı, o zaman
Zanlılar ve idham altında aleyhine bir hareket gibi
bulunanlarım muhâkeme- telâkkî etmiş olan Midhat
leri, “İstinaf Cinâyet Mah- Paşa, bugün herhangi bir
kemesi” tarafından yapı- sûretle olursa olsun, muhâlacaktır. Bu mahkemenin kemesine iştirak etmemek
bulunduğunu
reisliğine; uzun yıllardan arzusunda
beri, yâni, Midhat Paşa’nın beyân eylemiş ve    kendiTuna Vâliliğinden îtibâren, sine, kânûna uygun olarak,
onunla araları açık olan ve isteğini bir dilekçe ile bilMidhat Paşa aleyhinde Ab- dirmesi bildirilmiştir. Middülhamid’e jurnaller vermiş hat Paşa’nın arzusu, kânûna
bulunan,   İstinaf Mahke- uygun değildir. Fakat; avumesi Cinâyet Kısmı Reisi katı Şehrî Efendi, eğer MidAli Sürûri Efendi tâyin hat Paşa’nın takdim edeceği
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SÜRÛRÎ PAŞA’NIN
DİĞER BÂZI
HİZMETLERİ

Ali Sürûrî Paşa, değişik
görevlerde bulunduğu süre
içerisinde, câmi, mescit ve
medrese gibi bâzı hayır ve
eğitim kurumları inşâ ettirmiş ve pek çoğunun tâmirlerini, onarımlarını yaptırmıştır.
İbradı’daki “Şeyh Mehmed Efendi Medresesi”
ile,
Akseki’deki “Şuhûdî
Efendi Medresesi”ni, Ali
Sürûrî Paşa kurmuştur. Akseki’deki medreseye “Şuhûdî” isiminin verilmesi, medresenin hocasının isminden
dolayı olmuştur. İbradı’da
mevcut olan Sürûrî ve Şeyh
Mehmed Efendi Medreseleri, ne yazık ki burada mey-
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dâna gelen 1889 yangınında
tamâmen yanmıştır.
(H.1307 - M.1889) târihinde, İkinci Abdülhamid
zamânında Konya Vâlisi bulunduğu sırada, Alâeddin
câmîinde yer yer gedikler
açıldığı ve münderis (eseri,
izi, nişanı kalmamış) olduğu
için, Sürûrî Efendi tarafından yenilenmiştir (Konya
Târihi, S: 294). Özellikle,
kapının da, yapılış tarzı ve
malzemesinden, Sürûrî Paşa
zamânında yenilendiği anlaşılmaktadır (Kon. Tar. Sh:
306). Konya Vâlisi Sürûrî
Paşa zamânında Alâeddin
Câmiî tâmir edilirken, köşkün eteğinde de kazı yapılmıştır. Burada, İnce Minâreye doğru uzanan, tonoz
örtülü geniş iki adet dehliz
çıkmıştır.
1288 yılından sonra, Akseki ile İbradı arasında bâzı
anlaşmazlıktan doğan bir
rekâbet meydâna gelmiş
ve bâzen bu rekâbet alevlenmiştir. Bu sırada Konya
vâlisi bulunan İbradılı Ali
Sürûrî Paşa, Konya’dan katır
sırtında Akseki’ye gelmek
ve bu anlaşmazlığı halletmek lüzumunu hissetmiştir.
Mâkul bir hakemlik yapmak
suretiyle, her iki kasabanın
da kendi özellikleri içinde, “memâliik-i mahrûse-i
şâhânede sây-i ikdamları sâyesinde safâ-yı hatırla gelip
geçmeleri”ni tavsiye ederek,
rekâbeti tatlıya bağlamıştır.  
Ayrıca, Sivas’ta bir câmi
yaptırmıştır.
Yine Sürûrî Paşa, yanmış
olam İbradı Merkez Büyük
Câmiini, Sultan Abdülhamid

Evkaf Şûrâ-yı Devlet Reisi
Nazif Sürûri Bey

Han asrında yeniden yaptırmış olup, bu husus, Osmanlıca kitâbesinde de mevcuttur.

kendi içlerinden yetişen ve
târihe mâl olmuş bulunan
zevatla her zaman iftihâr
ederler.        

İbradılılar, gerek kendisine ve âile efradına duydukları saygı ve vefakârlık,
gerekse   ismini yaşatabilmek maksâdıyla, İbradı
Merkez Büyük Câmiin ismini,   “Merkez Sürûrî Vezir
Paşa Câmiî” olarak değiştirmişlerdir. Buranın halkı,

ESERLERİ

48

Bir adet Felsefeye dâir,
bir de “Hallâl-ı Müşkîlâtı “
adında olmak üzere, bilinen
iki eseri bulunmaktadır.
1) Nefîse Hanım’ın mezar kitâbesi, Serkan Gedik’in yayınlamış olduğu
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“İbradı Mezar Taşları” adlı
eserde de gösterilmiştir (S:
118, Kitâbe no: 75). Kitâbe
yazısı şöyledir: “Huve’l
Bâkî—Merhum Kadı Abdurrahman Paşa kerimesi ve meşâhir-i nüvvabtan Ali Nazif merhumun
halilesi muhtereme ve
mekrumesi merhume ve
mağfura Nefîse Hanım
Efendi’nin rûhîçün fatiha.
–Sene1300 fi -- 22 Şâban,
<28 Hazîran 1883>”.

SELEKLER Macit, Yarım
siye”, sene:1300, Muharrem 28, Numara: 61, (Sürûrî Asrın Arkasından İbradı, Orhan Mete ve Ortağı Kollektif
Efendinin
İstanbula’dan
çıkarılışı Şirketi Matbaası, İstanbul
ve gidişinin hem Başvekil 1960

3) BİLÂD-I HAMSE MEVLEVİYETİ; Kelime olarak;
beş belde, beş şehir mânâsındadır. Bilâd-ı Hamse
Mevleviyeti; yâni Edirne,
Bursa, Şam, Mısır ve Halep
kadılıkları olup, bilfiil kadılıktan başka, aynı zamanda
pâye olarak da verilirdi.   

KAYNAKLAR:

SÜRÛRÎ Gülriz, Kıldan
ve hem de Şeyhülislâm tarafından Pâdişâha arzedil- İnce Kılıçtan Keskince, Domesi dikkate şâyân olup, bu ğan Kitap, İstanbul, Haziran
çıkışın, menkûben (gözden 2003 (5. Baskı)
düşürme, mevki ve itibârını
kaybettirme) olduğu tahmin
edilmektedir (İ.H.U.).

7) ÂRİZA: Yüksek bir
makâma sunulan tezkire,
2) İSTİNAF MAHKEMESİ: dilekçe, yazı
Eskiden, birinci derecede8) MUTASARRIF: Osmanki Bidâyet Mahkemeleriyle
Temyiz arasında bulunan lı Devlet teşkîlâtında, kazâ
ve Bidâyet Mahkemelerince ile vilâyet arasında olan,
verilen kararlara yapılan îti- sancak yahut Livâ da denirazlar için başvurma mercîi len birimin en büyük âmiri.
(Sancak Beyi).
olan bir üst mahkeme.

4) HAREMEYN MEVLEVİYETİ: Maremeyn Mevleviyeti pâyesi: İlmiye tâbirlerinden birinin adı olup,
Mekke ve Medîne şehirleri
için kullanılırdı. “Saygı ve
hürmet gerektiren iki yer”
mânâsındadır.
Haremeyn
pâyesi; İzmir Pâye-i mücerredinden büyük, İstanbul
pâyesinden küçüktür.
5) JURNAL: Bir kimse
aleyhine, yüksek bir makâma verilen gizli rapor, ihbar
yazısı, haber.
6) Yıldız evrâkı, “husû-

BAŞAR Serhat, Eserleri,
Fotoğrafları ve Âileleriyle
Osmanlı Şeyhülislâmları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayını, İstanbul 2017
ENHOŞ Mustafa, Av., Bütün Yönleriyle Akseki ve Aksekililer, İstanbul 1974
GEDİK Serkan, Geçmişten
Geleceğe İbradı, İbradı Belediyesi Kültür Yayını-Ekinci
Matbaa, Antalya 2008
GÖVSA İbrahim, Türk
Meşhurları, Alaeddin 1946
UZUNÇARŞILI
İsmail
Hakkı, Ord. Prof. Dr., Midhat
Paşa ve Yıldız Mahkemesi,
Türk Târih Kurumu Basımevi, Ankara 2000 (2. Baskı)
ÖZKAYNAK Kemal, Akseki Kazâsı, Akgün Matbaası,
Ankara 1954
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Toroslarda Bir Zirve

Arap Beli
Fatma Gülsima
AĞILDERE BAYKAL

A

rap Beli Zirvesi, yaklaşık 950 metre rakımda yer alan İbradı ilçe merkezinden kuzey
yönüne doğru, Beyşehir Yolunda ilerlerken karşınızda
görülen en yüksek tepedir.
Bölge, geçmişten bugüne,
yörüklerin ve çobanların
evi olan ve hayvancılık için
önemli beslenme kaynağı
sağlayan yaylaları barındırır.

benim İbradı’da gerçekleşen üçüncü kişisel resim
sergimin açılışı ve Konya
Maarif Koleji 1975 yılı mezunu, çok eski dostlarımdan
oluşan bir grubun İbradı
ziyaretlerinde, gruba İbradı ve çevresinde rehberlik
etme heyecanımın ardından, beklenen tırmanışın
tarihine karar verdik: 7
Ağustos 2017 gecesindeki
dolunayı izleyecektik.

2016 yazında, Gülay ve
Halil Diri ile bir dolunay
zamanı buraya tırmanmaya karar vermiştik. Nisan
2017’de İbradı’da düzenlediğimiz konferans (Dedem
Gazi İbrahim Hayrettin
Ağıldere’nin,
Çanakkale,
Arıburnu’nda 25 Nisan 1915
Sabahındaki Önemli Rolü),

O sabah, Çukurviran Derebucak yol ayrımındaki
çeşmenin önünde buluştuk.
Arap Belindeki pınara kadar bizi idare edecek suyu
şişelerimize doldurduk. Beş
kişilik ekibimizde eşim Süleyman Baykal, dostlarımız
Gülay ve Halil Diri ile kızları Bengisu Diri vardı. Bu-
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luşma noktamızdan bir-iki
kilometre kadar sonra İbradı’nın büyük su deposunun bulunduğu ara yola
saptık. Biraz ileride, Gülay
Diri bize ilk ören yerlerini
gösterdi. Yol boyunca, anlatımlarıyla bizi hiç bilmediğimiz, büyüleyici ve bir o
kadar da meşakkatli göçer
yaşamının içine götürdü.
Yolun araçla izin verdiği
yere kadar gittikten sonra,
aracı bir gölgeye park ettik. Burada, 1,350 metrede,
ilk dikkatimizi çeken, ikinci
ören yerlerinin yakınındaki
arı kovanları oldu. Balı bereketli olsun diye iyi dileklerimizi sunduktan sonra,
rehberimiz Gülay Diri’nin
ardından yürümeye başladık.
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Bir kere yıkanırsanız bütün gece ay ışığıyla
Bir türlü büyüyememiş bir ardıç ağacı çalısının dibinde
Üzerinizde sizi merak eden uğur böceklerinden rahatsız olmadan
Ve ruhunuz bir kere engellenmeden genişleyivermişse gökyüzüne,
Bir daha nereye sığınabilirsiniz?
Bedenimin kapladığı bu kaya parçasının üzerinden daha geniş
bir yatağım olacak mı bundan böyle?

Gülsima BAYKAL

Hedefimiz,
tahminen
2,300-2,400 metre yükseklikteydi. Yukarıya tırmandıkça, ardıç ağaçları yerlerini
sedir ağaçlarına bırakmaya başladı. Ağaçlar gittikçe
daha büyük, daha anıtsal
olmaya başladılar. Oldukça dik bir tırmanıştı burası,
kaymamak için dikkatli yürümek, ayağını sağlam basmak gerekiyordu. Tam da
dik tırmanışın ilk başında,
arkamızdan gelen birisini
fark ettik. Çoban Ercan’dı bu.
Sırtında büyük bir ekmek
torbasıyla bize yetişti. Yukarıda keçi sürüsünün başında
bulunan babası ve kendisi için ekmek almıştı İbradı’dan. Bize katıldı ve sohbet
ederek tırmanmaya devam
ettik.
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Duruşlarıyla, yeşilleriyle,
boylarıyla, ağırbaşlılıklarıyla, güçlü canlılar olduklarını
bildiren sedirlerin içinden
yürüyerek 1,600 metrelere ulaşmıştık. Yükseldikçe
ortaya çıkmaya başlayan
kayalık oluşumlar da bu
büyüleyici ortamı zenginleştirdiler. Uçurumların kenarından geçtik. Sedir ormanının en üstüne tırmandıkça,
ağaçları yukarıdan da görmeye başladık. Etraftaki bitki örtüsü seyreldi. Civardaki
tepeler, ovalar gözlenir olmaya başladı. Bazı yeni tepeler de belirdi. 1850 metrede bulunan Arap Beli pınarı
başına çıkışımız yaklaşık üç
saat sürdü.
Uzun yıllar önce, gençliğinde, rahmetli babam Yusuf Hayrettin Ağıldere de
buralara avlanmaya gelirmiş. Serkan Gedik’in dedesi
ile beraber dolaşmışlar buralarda. Bazı av hikayelerini
anlattığını hatırlıyorum.
Mola vermeden önce,
‘karlık’ları görmeye gittik.
Karlıklar, buralardaki dağların içinde, kayalıkların
arasında kendilerini gizlemiş olan derin obruklar.
Çocukluğumda, babaannem
bana dağlarda yürürken bir
obruğa düşen ve orada yitip
giden bir gelinin hikayesini
anlatmıştı. Çok korkmuştum. Belki de, İbradı Orta
Mahalledeki evin arka tarafındaki kayalıkları hep merak ettiğimi bildiğinden, alıp
başımı oralara gitmeyeyim
diye anlatmıştı.
Arap Beli’ndeki obruğun
dibinden Ercan bir parça kar

çıkardı bize. İnişi çok zor,
hatta bizim için imkansız
olan bu dik obruğun arka tarafında, bizim de biraz daha
içini görmemize izin verecek
bir seviyeye inebileceğimiz
bir başka obruk vardı. Tam
bir doğal soğuk hava deposu
olan bu obrukta, yiyecekler
saklanırmış yazın bozulmadan.

ye çıkmak için yola koyulduk. Bolca su aldık yanımıza
zira geceyi burada geçirecektik ve inene kadar başka
su bulma imkanımız yoktu.
Tırmanışın bu son kısmı, en
dik olanıydı ve tamamen
taşlıktı.
Zirveye
vardığımızda,
2,300 metre gösterdi altimetremiz. Yakın coğrafyanın bütün ayrıntılarını kuşbakışı görebiliyorduk. Öyle
bir noktaydı ki tırmandığımız yer, gece Antalya’nın
ışıklarını
görebiliyorduk
güney batı yönünde. Etrafımızdaki bütün dağları, dağlarla aramızda kalan yerleşimleri, 2017 ilkbaharında
yürüyüş yapmak üzere gittiğimiz Akseki yaylaların
bulunduğu tepeleri, Ormana Yolunu, Eynif Ovasını,
İbradı Tozak’taki komşularımın evlerini o kadar yüksekten seçebilmek heyecan
veriyordu. Göller Bölgesine
uzanan yolu, yol kenarında
açılmış tarlaları seçebiliyorduk. Tüm coğrafya; hiçbir
ayrım yapmadan bitkisini,
hayvanını; kayasını, taşını,
toprağını; ve insanını kucaklamıştı. Bizim de yapmamız
gerekeni açıkça gösteriyordu coğrafya: birbirimize sarılmak, kucaklamak, Toroslarımızı sevgiyle paylaşarak,
birlikte korumak, gelecek
nesillere barış içinde yaşama olanağı bırakmak.

Pınarbaşına yürürken, Gülay ve kızkardeşlerinin evcilik oynadıkları, içi oyuk, iki
katlı ev işlevi gören kayayı
da görüp, hikayeyi dinledikten sonra, pınar başında
yükümüzü indirdik. Yaygılarımızı serdik. Ateş yakıldı. En lezzetlisinden keçi
budu maharetli bir şekilde
hazırlandı. Yufka ekmeğimize sararak gerçek bir külbastı
yedik. 1,850 metrede, doğrudan pınarından içtiğimiz suyun lezzeti ve saflığı eşsizdi.
Yemeğin üzerine, kara çaydanlığımızda çayımız da hazırdı. Bir göçerle, bir çobanla gezmezseniz bu dağlarda,
ne yapacağınızı bilmezsiniz,
bu aşikardı. Suyun başında
dinlenirken, uzaktan keçiler
de su başına doğru geldiler. Ercan, altı kadar keçinin
memesini aynı pet şişe içine sağdı. Sütü bize hediye
etti. Fakat bizim sütü zirveye taşıyıp, orada kaynatıp
içme şansımız yoktu. Bunun
üzerine Ercan, pet şişeyi, pınarın suyunun içine aktığı
taş yalağa yerleştirdi. SuO gece ay tutulması olayun üzerine çıkmasın diye cağını biliyorduk. Ay yavaş
de üzerine ağırlık koydu. Dö- yavaş yükselirken, güneş
nüşte alacaktık.
tamamen kayboldu. Önce
Saat beşe yaklaşıyordu turuncu ve kocaman olan
ve hava kararmadan zirve- ay yükseldikçe, gökyüzü gü52
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Sedi ormanında yürüyüş ekibi...

müşi bir maviliğe büründü
ve ay ışığıyla kaplandı. Tüm
tepeler, dağlar, ağaçlar, çalılar, kayalar, taşlar, oyuklar,
eşyalar, hatta ateş bile ay
ışığıyla kaplandı. Bir müddet sonra ayın sağ alt kısmına bir bulut gelip takıldı. İnşallah başka bulutlar
da gelip kapatmazlar dedik.
Bütün gece yanacak olan
çoban ateşimizi yaktık. Esmeye başlayan poyrazdan
ve düşen çiyden korunmak
için sıkıca giyindik. Yatacak yerlerimizi ateşe yakın
tuttuk.
Keçi budumuzun
bir kısmını daha ateşe attık. Kalan yiyecekleri çıkardık. Karnımızı doyurduk,
çayımızı içtik. Hep kalkıp
kalkıp etrafa göz attım. Ne
keyifli, ne özgür bir durum-

du. Fakat bu ayın kuyruğuna takılan bulut onunla
birlikte yükseliyordu. Ne
garip, dedik, sanki aya yapışmış gibi. Bu konuda çeşitli fikirler yürüttükten sonra,
bastık kahkahayı! Ay tutulmuştu!
Sabah olup da gökyüzünün rengi yavaş yavaş değişmeye başladığında, ay ve
güneş yer değiştirmişlerdi.
Buradan, hem güneşi, hem
ayı; hem doğarlarken hem
de batarlarken görmekle
kalmadık, ayın yolculuğunu
da izledik. Güneş doğmadan,
ateşi kuvvetlendirdik. Çok
uzakta ve aşağılarda, Eynif
Ovası bulutlar altında kalmıştı. Güneşin kendini göstermesini bir tören gibi iz53

ledik. Ardından, kahvaltıya
ayırdığımız keçi budunun
son kısımları ateşe atıldı.
Çay ve yufka ekmekle kahvaltı yaptık.
Dönüş zamanı gelmişti.
En dik taşlık tepeden Arap
Beli pınarına indiğimizde
sütümüz taş yalağın içinde
bizi bekliyordu ve Ercan’ın
obruktan çıkarmış olduğu
kar da henüz erimemişti.
Zorlu inişimizde, arada elma
ve erik yeme molaları vererek kovanların olduğu alana
vardık. Ağaçlara veda etme
zamanıydı.
Arap Beli bölgesi; çobanlar, göçerler ve yöre hayvancılığı için şüphesiz çok
kıymetlidir. Bizler de, yöremiz ve havzamızın değerini
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Uçurum

bilmeli, tüm havza ahalisi
olarak, İbradılı, Aksekili, Ormanalı ve adını yazmadığım
diğer yerleşim yerlerinden
olan dostlarımızla hep birlikte, el ele, gönül gönüle
vererek, bu zenginliklerimizi
tanımayı, tanıtmayı ve korumayı görev edinmeliyiz.
Bu görevi başarıyla yerine
getirebilmek için, kendimizi
eğitmeli, geliştirmeli, farklılıklarımızı lehimize kullanmanın yollarını açmalı ve
gençlerimize yol göstermeliyiz.

Gün doğarken...

Yazımı; Gülay Diri’nin
derlemekte olduğu, yöre
kültüründe kullanılan sözler
ve ifadelerden öğrendiğim
bir atasözünü paylaşarak tamamlamak isterim: “Altını

tutacak gümüşten el ister”.
Arap Beli’nin ve benzer değerler içeren coğrafyamızın
kıymetinin bilinmesi, bizlerin bilinçli çabalarına bağlıdır.

Yazarın notu: Arap Beli Zirvesi tırmanışı ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve daha fazla resme, şu web adresinden
erişebilirsiniz: http://gulsimadenemeler.blogspot.com.tr/2017/09/arap-beli-zirvesinde-geceleme-7-8.html
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Osmanlı Dönemi
Akseki Sarıhacılar
Köyü Yazıtları
Mustafa CANSIZ *

A

kseki
Antalya’nın
dağlık bölgesinde yer
alan eski bir yerleşim
birimi. Yükselti bin metre
dolaylarında. Osmanlı döneminde kıyı ve içeriyle, özellikle de İstanbul ve Konya
ile hep ilişkili olmuş. Yörede
kıyılara göre daha yoğun bir
yaşam varmış. Bunun izlerini, bir bölüğü günümüze kadar gelebilen, çoğu yıkılmış,
terk edilmiş eski evlerde görebiliyoruz. Akseki merkezle
Sarıhacılar, Çimi, Bademli
köylerinde, en eskisi 1799,
en yenisi 1909 yılına ait ol-

mak üzere, mezar taşları dışında, Osmanlı döneminden
kalma yedi yazıt tespit ettik.
Bunlardan üçü cami, ikisi
kuyu, biri mezarlık duvarı,
biri de han yazıtı. Bu yazımızda Sarıhacılar köyündeki yazıtları ele alıyoruz. Bilindiği gibi “Yazıt, bir anıyı
yaşatmak, gelecek kuşakları uyarmak ya da Tanrı’dan
dilekte bulunmak amacıyla
taşa, kayaya veya başka bir
sert yüzeye kazınarak, oyularak, kabartılarak yazılan,
tarihsel değeri olan yazılardır.” Tespit ettiğimiz ya55

zıtların önce fotoğraflarını
çektik. Fotoğrafların altına
matbu Arap “abece”siyle yazımlarını yaptık. “Basit yazı
çevrimi”yle günümüz “abece”sine aktardık. Anlamlandırıp kavramlar üzerine
açıklamalarda
bulunduk.
Manzum olarak yazılanların
ölçüsünü bulduk. “Ebcet”le
düşürülen tarih dizelerini
kabarık harflerle yazıp çözümledik.
TRT Antalya Radyosu Yapımcısı /
Başbakanlık DAGM Osmanlı Arşivleri
Eski Çalışanı
*

e-posta: yazitlar@gmail.com
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Hatip-zade Hacı Mustafa Kuyusu
هداز بيطخ ىنعي ىفطصم جاحلا هشيپمراكم
هنادزي لظ بانج ردندناكدنب بحاصم
هلل ًهتبسح هناكنشت بل ىدليا رفح ويوق
هناسحا و ريخ فاص ءام ىدچآ عبنم رب لزوك
ىناحبس ضيف رادبآ هشيمه نوسلوا هاچ وب
هناشتمه مرايرهش نوسلوا ثعاب هياعد
راتخم لد لها رب ىنخيرات ىديدوصرب بوچيا
]هناخ ديمح ناطلس[ اعد ليق چيا بان بآ ندويوق
 هنس١٣٢٢ ىبويالا ليمج هبتك
Mükârim-pîşe el-Hâcc Mustafâ yaᶜnî Hatîb-zâde
Musâhib-i bende-gândandır cenâb-ı zıll-ı yezdâna
Kuyu hafr eyledi leb-teşne-gâna hasbeten lillâh
Güzel bir menbaᶜ açdı mâᵓ-i sâf hayr ü ihsâna
Bu çâh olsun hemîşe âb-ı dâr-ı feyz-i sübhânî
Duᶜâya bâᶜis olsun şehr-yârim himmet-şâna
İçüp bir su dėdi târîhini bir ehl-i dil-muhtâr1
Kuyudan âb-ı nâb iç kıl duᶜâ [Sultân Hamîd Hana]2
Sene 1322 [1904-5] ketebehü Cemîlü’l-Eyyûbî
Ölçüsü: Me fâ ‘î lün / me fâ ‘î lün / me fâ ‘î lün / me fâ ‘î lün (. - - - /. - - - /. - - - /. - - - )
1) Kabarık harflerle yazdığımız bölüm tarih ibaresi, buranın ebcetle değeri 1221, “bir ehl-i dil-muhtâr” derken çıkan
sayıya bir eklememizi imliyor, ekleyip yapım tarihi 1322’yi buluyoruz.
2) Ayraç içinde gösterdiğimiz son dizedeki “Sultân Hamîd Hana” ibaresi, İkinci Meşrutiyet (13 Nisan 1909) devriminden
sonra düşünsel karşıtlıktan dolayı kazınmış olmalı. Bunun örneğini başka yerlerde de görüyoruz. Selçuklu dönemi
yapıtlarından Alanya Şarapsa Han yazıtında da hanı yaptıran Selçuklu beyinin adı kazınmış.
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İyiliksever Hacı Mustafa yani Hatip-zade
Yüce Tanrı’nın gölgesinin (padişahın) yanında çalışanlardandır
Kuyu kazdı susamışlara Tanrı için
Güzel bir kaynak açtı, arı su, iyilik ve bağış için
Bu kuyu daima olsun Tanrısal kaynakla bol sulu
Yardımseverliği ile ünlü padişahıma dua edilsin
İçip bir su dedi tarihini seçkin bir gönül adamı
Kuyudan temiz su iç, dua et [Sultan Hamit Han’a]

S

arıhacılar köyünün konumu oldukça ferah.
Küçük bir düzlükten
yamaca doğru yayılmış. Sedir ve ardıç ağaçları arasında taşlık, kayalık, günümüzde ancak birkaç ailenin
yaşadığı küçük bir köy. Önü
açık. Evlerin yerleşimi topluca. Evler genelde iki katlı.
Altları ahırmış. Etrafı duvarlarla çevrili. Hepsi bahçeli. Günümüzde “Düğmeli
Ev” olarak anılan, bildiğimiz
yöresel evler. Bazıları yıkılıp taş yığınına dönmüş. Her
ne kadar günümüzde terk
edilmişse de, bir zamanlar
müreffeh bir yaşam varmış.
Merkezî bir konumu var. Eskiden içinden Alanya-Konya kervan yolu geçiyormuş.
Yolun döşemeleri ve basamakları duruyor yerli yerinde. Son yıllarda, bu döşeme
yolun köyle Akseki arası,
kaymakamlıkça elden geçirtilmiş. Anlatılanlara göre
köyde kervancıların sürekli
uğradıkları, ilişkide bulundukları, sabit evler varmış.
Ayakta kalmış evlerin alt
katındaki dükkanların yeri

günümüze kadar gelebilmiş.
Nalbant, bakkal, kalaycı,
demirci dükkanları… Bozulmuş sandık ve raf kalıntılarına rastlıyoruz bazı evlerin
alt katlarında.
Köyün camisi; ahşap, özgün ve tarihi değer taşıyor.
Minaresi, 1907 yılında yapılmış. Köyde mezar taşları dışında; kuyu, minare ve
mezarlık duvarı olmak üzere
üç eski harfli yazıt var. Sarıhacılar Hatip-zade Hacı
Mustafa Kuyusu günümüzde
de kullanılıyor. Üstü kapalı,
geniş. Üzerinde tulumba var.
Basınca su geliyor. Soğuk,
dinlenmiş, duru, temiz. Akseki kurak bir yöre. Su ölçülü kullanılmış. Bir damlası
bile israf edilmemiş. Kültür
de bunu buyuruyor. Geçmişte yörede yaşayanlar bu kültüre uymuş. Kuyuyu; 1904
yılında, sarayda, II. Abdülhamit’in özel işlerinde çalışanlardan Hatip-zade Hacı Mustafa kazdırtmış. Aynı kişinin
köyde başka hayır işleri de
var: Caminin minaresini ve
mezarlık duvarlarını da o
yaptırmış. Kuyuya Eyüplü
57

Cemil (Cemîlü’l-Eyyûbî) tarih
düşürmüş. İstanbul’da yaşayan Hatip-zade Hacı Mustafa, Eyüplü Cemil’den, açtırdığı kuyu için bir tarih şiiri
istemiş olmalı. İstek yerine
getirilmiş. Bu yazıtın İstanbul’da kabartılıp buraya getirildiğini (deveyle ya da katırla) söyleyebiliriz.
Köydeki hayır işleri yapılırken köylüler, kadın erkek
herkes, iş gücü olarak katkıda bulunmuş. Mezarlık duvarı yazıtından bunu anlıyoruz. 2016 yılı Eylül ayında,
Sarıhacılar köyüne uğradığımızda, kültür yatırımcısı
Mustafa Kavasoğlu’nu, köyde aslına uygun biçimde yenilediği evlerin çevre düzenlemelerini yaparken bulduk.
Kastamonu’dan ahşap ustaları getirmiş, yöreden taş ustaları bulmuş, üç evi ayağa
kaldırmış. Bununla kalmamış, köye bir de etnografya
müzesi kurmuş. Elli yıl boyunca biriktirdiği, eski yaşamın nesnelerini sergiliyor.
Sarıhacılar köyü, eski gönençli günlerine kavuşacak.
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Sarıhacılar Cami Minaresi
كنيرلترضح زمدنفا ىناث ناخ ديمحلادبع ناطلس ىنادم ىب ٔهفيلخ
ىدنفا ىفطصم ىجاح هداز بيطخ و ىرليرايرهش ترضح بحاصم
ندنفرط ىرلترضح ىدنفا كب ىفطصم ىجاح ولتداعس ىمودخم
هدنس هّيرجه ٔهنس شب ىمركي زوي چوا كيب فيرش ٔهرانم وبشا
 هنس هرد ّساف ردشمنلق اشنا ًاديدجت ىلاعت هللا ةاضرمل ًابلط١٣٢٥
Halîfe-i bî-müdânî Sultân ᶜAbdü’l-hamîd Han-ı Sânî Efendimiz Hazretleriniŋ
Musâhib-i Hazret-i Şehr-yârîleri ve Hatîb-zâde Hâcı Mustafâ Efendi
Mahdûmı saᶜadetlü Hâcı Mustafâ Beğ Efendi Hazretleri tarafından
İşbu minâre-i şerîf biŋ üç yüz yigirmi beş sene-i hicriyyesinde
Taleben li-merzâti’llâhi teᶜâlâ tecdîden inşâ kılınmışdır fâss-ı derruhu Sene 1325 [1907-8]
Baba, oğul aynı adı taşıyor. Baba Hatîb-zâde Hâcı Mustafâ Efendi, oğul Musâhib-i Hazret-i Şehr-yârîleri Hâcı Mustafâ Beğefendi. Köydeki hayır işlerini yaptıran oğul Musahib
Hacı Mustafa Beğefendi.
Tek halife sultan II. Abdülhamit Han efendimiz hazretlerinin
Özel hizmetinde çalışan Hatip-zade Hacı Mustafa Efendinin
Oğlu saadetli Hacı Mustafa Beyefendi hazretleri tarafından,
İşbu mübarek minare, Bin Üç Yüz Yirmi Beş hicri yılında,
İstek üzerine, yüce Tanrı’nın rızasıyla yeniden yapılmıştır, hayırlı olsun. Yıl 1907.

58

ibradı aralık 2017

Köy Mezarlığı Kapısı
رولك نوك رب مولوا نلك هزب هزب كقاب هرك رب كيمچك وهاي
هزمحور كيوقوا فيرش ٔهحتاف رب صالخا چوا هلل ًءاضر هزس
ىمودخم ىدنفا ىفطصم ىجاح موحرم هداز بيطخ ىياروب
كب ىفطصم ىجاح ولتداعس نديرايرهش ترضح نابحاصم
عيمجل و هناوخال و هيدلاول و هلرفغا ّمهللا ىدليا رامعا
 هيرجه ٔهنس ىفطصملا كيبن هاجب تانمٔوملاو نينمٔوملا١٣٢٥
Yâ hû geçmeyiŋ bir kerre bakıŋ bize bize gelen ölüm bir gün gelür
Size rızâᵓen lillâh üç ihlâs bir fâtiha-ı şerîf okuyuŋ rûhumuza
Burayı Hatîb-zâde merhûm Hâcı Mustafâ Efendi mahdûmı
Musâhibân-ı hazret-i şehr-yârîden saᶜâdetlü Hâcı Mustafâ Beğ
İᶜmâr eyledi Allahümmâğfir lehü ve li-vâlideyye ve li-ihvâne ve li-cemîᶜ
El-müᵓminîn ve’l-müᵓminât bi-câh-ı nebiyyike’l-Mustafâ sene-i hicriyye 1325
Yahu geçmeyin bir kere bakın bize, bize gelen ölüm bir gün gelir
Size, Allah rızası için üç ihlas bir Fatiha okuyun ruhumuza,
Burayı rahmetli Hatip-zade Hacı Mustafa Efendinin oğlu
Saadetli Musahip Hacı Mustafa Bey yaptırdı,
Tanrı onu, ana babasını, kardeşlerini ve bütün inananları,
Peygamber Mustafa hürmetine bağışlasın. Hicri yıl 1325 [1907-1908].
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