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Özet  

Ali Orhan İlkkurşun  Milli Mücadele anılarını kaleme alarak Celal Bayar’a 

göndermiştir. Bu yazı, Celal Bayar arşivinde bulunan sözkonusu hatıratın neşridir. 

Celal Bayar Ali Orhan İlkkurşun’dan Ben de Yazdım, Milli Mücadeleye Gidiş 

kitabında bahsetmektedir. 
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Abstract 

Ali Orhan İlkkurşun wrote his memoires of the Independece War and sent them to 

Celal Bayar, most probably at his request. This article gives the text of the memoires 

which are in the Celal Bayar archives. Celal Bayar gives an exensive account of Ali 

Orhan İlkkurşun in his Ben de Yazdım, Milli Mücadeleye Gidiş. 
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Celal Bayar, Milli Mücadele yıllarından tanıdığı Ali Orhan İlkkurşun’dan 

Milli Mücadele anılarını yazmasını istemiş, Ali Orhan İlkkurşun da anılarını yazarak 

Celal Bayar’a göndermişti. Ali Orhan İlkkurşun, anılarını hatırladığı gibi ve coşkuyla 

yazmış, anılarının tamamlandığını düşündüğü bir noktada daktilo ile “Bitti” yazmış, 

fakat sonra yazacağı başka şeyler de olduğunu hatırlayarak daktilo ile yazılmış “Bitti” 

kelimesinin son iki harfinin üzerine dolma kalemle bir ekleme yapmış, “Bitti”yi 

“Bitmedi”ye çevirmiş ve imzasını atmıştır.1 Bilahare 21 sayfalık metin sona erdiğinde 
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yine imzasını atmıştır.2 Bu anılar, Celal Bayar Arşivinin 102 No.lu Ödemiş 

Dosyasında muhafaza edilmektedir.3 Celal Bayar’ın Milli Mücadeleyi anlattığı Ben de 

Yazdım, Milli Mücadele’ye Gidiş4 kitabında Ege’de Milli Mücadele, efeler, dönemin 

olayları ve şahsiyetleri, ve bu arada Ali Orhan İlkkurşun hakkında birinci elden en 

etraflı bilgileri aktaran kaynaktır.  

Ali Orhan İlkkurşun’un hatırları şöyle kaleme alınmıştır: 

 

Ali Orhan İlkkurşun 

Kula, Alaşehir, Salihli Kuva-i Milliyeleri ve Salihli Cephesi 

Haziranın ilk haftasında Eşme’de bulunan 56 ncı fırka karargahında toplaşmış 

bulunuyorduk. Tahir, Hamit, Salih Vecdi, Selim Örsel, Jandarma mülazım evveli 

Aptullah beyler ile beş altı kadar Bozdağlılar olmak üzere 12 kişi idik. İsmi geçen 

Ödemiş kaymakamı Bekir Sami bey oradan ayrılarak İstanbul’a gitmişti. 

Erkanı Harbiyei Umumuye Reisi Cevat Paşadan gelen telgrafın şifreleri fırka 

yaveri tarafından hal edilirken ben de bulundum. Bunda Maliye sandıkları gibi 

milletin bilcümle mali menbalarından lüzumu derece istifade edilerek milli 

hareketlerin vücuda getirilmesi ve Ödemiş milliyet perverleri etrafında büyük 

kuvvetler toplanması isteniliyordu. Lakin biz bu telgrafı alarak miralay Bekir Sami 

beyin yanına gittiğimiz zaman kumandan hiç bir mali sandığa el süremiyeceğini 

söyleyince Hamit Şevket bey olanca şiddetiyle bağırdı: 

– Kumandan bey hangi günleri yaşıyoruz. Millet öldürülüyor. İstiklal elden 

alınıyor. Bu maddi membalardan istifade edilerek milletin, istiklalin kurtarılması mı 

lazımdır yoksa bunlar da mı düşmana bırakılmalıdır? Erkanı Harbiye Umumiye Reisi 

Cevat Paşa size bu emri verdikten sonra sizin tereddüte hakkınız nedir? 

Hamit beyin celadeti kumandanı sarsıyor ve bizi de heyecanlandırıyordu. Zeki 

kumandan bugün karargahtan atı olmıyanlar kendilerine birer at beyensinler ve silahı 
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olmıyanlar da depodan birer silah alsınlar dedi. 

Ertesi gün kumandan Bekir Sami bey önümüzde olduğu halde Kula’ya gittik 

ve orada yerli Rumlarla bir birlerini himaye etmek hususunda anlaşmış bulunan 

birkaç kişiyi bir kaçar saat hapsettik. Bundan sonra Kula milliyet perverleri ortaya 

atılmışlar ve kuvayi milliye teşkiline başlamışlardı. Ve birimiz de orada beklememiz 

için sebep kalmamıştı. Miralay Bekir Sami bey Cevat Paşanın emirlerini hakkıyla 

yerine getirmiyor ve her işi oluşuna bağlıyordu. 

Biz Salihli’ye hareket etmek üzereydik. Arkadaşlarımızdan Alaşehir’e teşkilat 

için gitmiş bulunan kasabalı yüzbaşı Süleyman Sururi bey ile ihtiyat zabiti rıza 

beyden müsbet bir neticeye varamadıklarını bildiren bir telgrafın gelmesi üzerine 

Alaşehir’e hareket ettik.  

Alaşehir’e vardığımız zaman Tahir bey Belediye heyetine şu kati sözleri 

söyledi: 

– Kolordu kumandanı namına söylüyorum. Müsbet veya menfi bir karar verin 

ve beş dakika içinde bana bildirin dedi. 

İzmir’in işgalinde 17 nci kolordu esir olduğu için 76 ncı fırka kumandanı 17 

nci kolordu kumandanlığı salahiyet ve vasfını da taşıdığından biz o zaman miralay 

Bekir Sami beye kolordu kumandanı diyorduk. 

Belediyede bulunanlar kuvayi milliye teşkilatına taraftar zevattan 

bulunduklarından bunların müzakeresi bir dakika bile devam etmedi. Ve fırsattan 

istifade ederek müsbet kararlarını hemen bildirdiler. Onlar müzakere odasındalar iken 

ben kapının önünde ve korirdorda geziniyordum. Akif ve Hüseyin Paşa oğlu Mustafa 

beyler de orada idi. 

Alaşehir kuvayi milliye heyeti o gün akşama kadar altmış kişilik bir kuvvet 

topluyarak ihtiyat zabitlerinin ve genç beylerin kumandanları altında Salihli’ye sevk 

etti. 

 

Salihli Cephesi 

Haziranın ikinci haftası sonlarındaydı. Salihli’nin yarım saat mesafesinde 

bulunan Kır Veli mahallesine girerken bütün mektep talebeleri saflar teşkil etmişler, 

binlerce kişiden terekküt eden halk kütleleri bizi istikbal ediyorlardı. Alkış ve yaşa 

sesleri bir tufan gibi her yeri çınlatırken Tahir bey heyecana kapılmış atını dört nala 

sürüyor ve bittabi biz de onu, o yolda takip ediyorduk. Sürat o derecede şiddetli 

oluyordu ki hiç birimizin simalarını kestirmek mümkün olamazdı. Ve tezahürat da o 



kadar kuvvetli oluyordu ki onun bir mislini daha görmek mümkün olamazdı. Lakin bu 

muhteşem istikbal kime ve kimlere oluyordu? Onu arzedeyim: 

Kolordu kumandanı Bekir Sami bey Salihli ile Kula arasında bulunan Darasıllı 

köyüne kadar gelerek kendisinin Salihli’ye gelmekte olduğunu söylemiş olduğundan 

bu büyük istikbal de onun için yapılıyordu. Halk kolordu ve kolordu kumandın 

geliyor diyerek ve o heyecın ile o emsalsiz tezahüratı yapıyordu. Halbuki gelen ve 

gelecek olan da hep bizden ibaret idi: 12 kişi. 

Alaşehir’den gelmiş bulunan altmış kişilik müfrezeye daha bir kısım yeni 

iltihak eden gönüllüler de olmak üzere 80 kişiden ibaret bulunan bu kuvvet Ahmetli 

kasabasına sevk edildi. Lakin bunlar Yunanlıların bir alayının gece baskınına 

uğradıklarından kısmen dağıldılar ve kısmen de esir düştüler. Esirler arasında fırka 

karargahından milli kuvvetlerimize iltihak eden 6 zabit de vardı. Bu esirler kasabada 

28 kişi olarak idam edildiler ki Yunanlılar bu küstahca hareketlerile kendilerine layık 

olan ağır akibetleri hazırlamakta olduklarının farkında olmuyorlardı. Bu Yunanlıların 

gece baskını hadisesi Haziranın 21 inci gecesi vuku buldu. 

Ertesi günü sabahı yani 21 Haziran günü biz on iki arkadaş Ahmetli 

istikametine doğru yola çıkmıştık ki Salihli’ye bir saat mesafede bulunan Caferbey 

köyü karışısına vardığımız zaman Tahir beyden şu emri aldım: 

– Orhan bey, ben arkadaşlar ile işte bu köydeyim. Sen Selim beyi de 

beraberine alarak dağılan kuvvetleri de topladıktan sonra da Ahmetli’yi bir gece 

baskını ile istirdada çalış, muvaffak olacağınızdan eminim. Ben harekete devam ettim. 

Ve etrafa perakende bir halde dağılmış bulunan kuvvetleri topluya topluya ilerledim. 

Bilahere Hamit Şevket, Salih Vecdi ve mülazım evvel Aptullah beyler de kendi 

arzularıyla gelerek harekete iştirak ettiler. Mevcut kuvvet elli kişiye baliğ oldu. Gurup 

zamanında Ahmetli kasabasının önlerine varmış bulunuyorduk. Orada arkadaşlarımı 

topladım. Bütün efrad da dahil olmak üzere küçük bir halka teşkil ettiler. Elim ile 

işaret etmek suretiyle Ahmetli istaysonunun bir kilometre kadar cenubunda bulunan 

sırtları gösterdikten sonra maksadımı şu yolda izah ettim: 

Görüyorsunuz ki Ahmetli ova içinde kurulmuş bir kasabadır. Ve düşman 

henüz etrafta bir tahkimat hattı da vücuda getirmemiştir. Biz şimdi karanlık basmak 

üzere iken şu görülen sırtları işgal edeceğiz. Bu hareketimizi gören düşman ise 

gerisinde büyük kuvvetler bulunmıyan bu kadar küçük bir kuvvetin bu derecede 

sokulmak cesaretinde bulunmasına akıl erdiremiyecek ve arkamızda büyük kuvvetler 

bulunduğu hükmünü verecektir ve bizim bu yoldaki hareketlerimizi de yapılacak bir 



çevirme hareketinin başlangıcı telakki ederek geceleyin çekilmek lüzumunu 

hissedicektir. Çekilmeyip de müdafaa veya taarruz cihetine gitse bile sırtların gerileri 

hakim dağlar buluduğundan bizim ricatımız da müşkül olmıyacaktır, dedim. 

Pilan tatbik edildi. Ve neticede tanaatım veçhile tecelli etti. Düşman bir alayı 

ile ricat etmiş ve koca Ahmetli kasabasını bizim elli kişilik kuvvete teslim etmiş 

oluyordu. 

Netice alındıktan sonra ben orada kalmadım. Gerideki teşkilet işlerimiz daha 

mühim olduğundan Salihli’ye döndüm. Bir iki gün sonra Çerkez Etem beyin 7-8 

kadar arkadaşıyla Gediz’den geçip gelerek Ahmetli’nin emir ve kumandasını eline 

almış bulunduğunu telefonla kendisinden öğrendik. 

Lakin Ahmetli rumları kuvvetimizin 50-60 kişiden ibaret bulunduğunu gidip 

Yunanlılara bildirmiş olduklarından düşman aynı alay ile bir gece baskını yaparak 

Ahmetli’yi yeniden işgal etti. Ve kuvvetlerimiz de müdafaalarını yapa yapa ve 

düşmana zaiyat verdire verdire bir ket esir ve yaralı bırakmadın ricat ettiler. 

Şurada mühim bir ciheti arzetmeden geçmiyeyim. Birinci baskında bizim altı 

zabitimiz ile bir kısım efradımızın esir düşmelerinin sebebi maalesef işrete koyulmuş 

olmalarından ileri gelmiştir. Onlar hatalarının neticelerini canlarıyla öderlerken 

intikamlarının alınması vazifesini de bizlere emanet etmiş oldular. 

Ahmetli kasabasının böle alınıp verildiği sıralarda idi ki Aydın’ın milli 

kuvvetlerimiz tarafından işgal edildiği haberi geliyordu ve bu beşaret haberi hamkın 

maneviyatı üzerinde güzel tesirler yapıyordu. Artık Garbi Anadolu’da bir Salihli bir 

Aydın cephesi teşekkül etmiş biliyorduk. Akhisar ve bergama havalisinde de 

hareketler vuku bulduğundna haberdar oluyorduk. Bunlar çok güzeldi. Lakin aydın 

cephesile Salihli cepheleri arasında bulunan Ödemiş kazasının açık kalması ve 

düşmanın bu havalide harekatında serbest bulunması aydın ve Salihli cephelerini 

tehdit ediyordu. Çünkü düşman Bozdağ üzerinden Salihli ve Keles dağları yolu ile 

Alaşehir üzerine sarkmak isterse Salihli cephesi dağılabilirdi. Beydağ yolu ile de 

Nazilli ve Üçyol üzerinden de aydın istikametine yürürse aydın cephesi de fena 

kaibete uğrayabilirdi. Ödemiş havalisi ise harben terk edilmiş olduğundan mıdır nedir 

bilmem, o semt herkese korkunç ve karanlık geliyordu. Halbuki bu cepheyi yeniden 

açmak bir memleket meselesi idi. Ve bir ölüm dirim meselesi idi.  

İşte bu cihetleri düşünerek ben Alaşehir kuvayi milliye mevki kumandanlığına 

mahrem bir tahrirat ile müracaat ettim. Ve Osman bey isminde bir zatın 

Afyonkarahisar’ın esliha deposundan ve İngilizler ellerinden alıp kaçırdığı iki yoz 



Alman mudde tüfengnin verilmesini de şart koşmuştum. Ve teklifim de kabul 

edilmişti. Fakat Salihli cephesini vaziyetinin nezaket peydah etmesi dolayısıyla 

ayrılamıyordum. Temmuzun ilk haftasında ise düşmanın büyük kuvvetler ile Salihli 

önlerine kadar gelmesi tekmil kuvvetlerimizin Salihli’ye çekilmesine sebep oldu. 

Salihli cephesi için iki yoz kişilik taze bir kuvvet hazırlenerek kasabalı ihtiyat 

zabiti Rıza bey kumandasında sevk edildi. Bundan sonra da Ödemiş seferi için benim 

hazırlığım başlıyordu. 

Salihli’den ricat edilmekte iken Çerkez Etem bey kendisi de ricat halinde 

bulunduğu halde yollarda perakende bir halde Alaşehir’e gelmekte bulunan Türk 

erlerinden bir çok kimseleri öldürmüş ve bu hareketi ile bu millete hayırlı bir soluğu 

olmadığını daha o zamnlarda göstermişti. 

Bunu bilen Alaşehir mevki kumandanlığı badema Etem beyin bu 

taşkınlıklarına meydan vermemiş olmak için Tahir beyi yeniden Salihli cephesi 

kumandanlığına tayin etti. 

İşte bugün belediye kahvesinin bahçesinde Ödemişli arkadaşlarım ile 

oturmakta iken Tahir bey gelerek kumanda vazifesini aldığını ve hareket etmemiz için 

hazırlanmamızı söyledi. Bu esnada benim yeni vazifemi herhangi bir suretle öğrenmiş 

bulunan Hamit Şevket bey Tahir beye hitaben Ali Orhan Ödemiş cephesini yeniden 

açmak içinvazife almıştır. O bizden ayrılıyor dedi. Latin Tahir bey inanmıyarak Ali 

Orhan benden ayrılmaz süzünü söyledi ise de Hamit Şevket bey israr edince Tahir bey 

benim üyzüme baktı. Ve ben de meselenin mahrem bir ciheti kalmadığını 

gördüğümden cevap verdim:  

- Muhterem kumandanım, dedim, Ödemiş havalisinde düşman her türlü 

hareketlerinde serbest kaldıkça Salihli ve nazilli cephelerimiz için tehlike 

kespeteceğini arza hacet yoktur. Artık bu vaziyet tashih edilmelidir. Burada zatıaliniz 

ve arkadaşlarım bulundukça bu cephenin tekemmül edip gideceğinde şüphe yoktur. 

Mamafih isterseniz Ödemiş havalisine beraber gidelim, isterseniz ben gidip bu gediği 

kapadıktan sonra siz teşrif edin ve cephenin kumandasını da teslim alım. 

Tahir bey pek sıkıldı. Ve hiç söylenmeden çekilip gittikten sonra tekrar 

gelerek bana hitaben şunları söyledi: 

- Gerek sizim bindiğiniz ve gerek Selim beyin bindiği atlar kolordu 

kumandanlığından benim imzam ile alınmıştır. Onları teslim edin. 

Ben vermiyeceğimi söyledim ise de mevki kumandanı Süleyman Sururi bey 

araya girerek: 



- Kara günlerin en kutsi vazife yolcularısınız. Mukaddes gayeler peşinde 

beraber yürümüş arkadaşlarsınız. Gücengnlik yapmayın. Ben sana ondan daha iyi at 

vereceğim, dedi. 

Binanaleyh ben de arkadaşım Selim beye atları gidip teslim etmesini söyledim 

ve teslim ettirdim. 

Bir gün sonra muhterem kumandanım Tahir bey Denizli’ye bütün 

arkadaşlarımla beraber gitmiş olduğundan maalesef ben onların o güne kadar devam 

eden kıymetli arkadaşlıklarından mahrum kaldım. Vaziyetin mezaketi böyle icap 

ettirdi. 

 

Ödemiş Cephesinin Yeniden Kuruluşu 

Temmuz 12 nci veya 13 üncü günlerinden biri idi. Ödemiş cephesi için elde 

henüz elli kişilik bir kuvvet bulunuyordu. Çünkü Salihli cephesinin son vaziyeti öyle 

icap ettirmişti. Kuvvetimizin iki üç yüz kişiyi bulması için en az 10 günlük bir 

zamana ihtiyaç vardı. Çünkü silahlar dışarıdan gelecekti. Halbuki düşman bekler mi 

idi? 

Keles (Kiraz) nahiyesinden Hacı Ahmet efe beş arkadaşını göndererek bir 

Yunan alayının yanında topçusu ve süvarisi de olduğu halde Keles istikametine doğru 

ilerlerken Kaymakçı’da görüldüğünü bildiriyordu. Artık Salihli cephesinin gerisinden 

tehdit eden vaziyet kendini gösteriyordu. Alaşehir heyecana düşmüş ve bir çok 

insanlar da şehri terke hazırlanmağa başlamıştı. Beklemek olamazdı. Vakit geçirmek 

hiç bir zaman telafisi mümkün olmıyan felaketler getirebilirdi. Binanaleyh geceleyin 

bu elli kişilik kuvvet ile hareket etmiştim. Şehirde halkın sükuneti için ilanlar 

yapılıyordu.  

Dağın en yüksek noktasına ve Mezar Gediği ismini taşıyan meşhur yaylaya 

varmış bulunuyorduk. Gecenin dörtte üçü gitmiş ve şafağın sökmesine çok az bir 

zaman kalmıştı. 

Orada bizi bekliyen Hacı Ahmet efenin 50 kişilik kuvveti ile 14 kişilik Korga 

çetesi de iltihak edince kuvvetimiz o gün için güvenilir bir hale gelmişti. Bilhassa bu 

yeni kuvvetlerin evsafı harbiyeleri düşman efsafı harbiyesi ile kıyas kabul etmiyecek 

derecede yüsekti. Zira bunlar uzun zamanlar ya dağlarda zeybeklik yapmış veya 

zeybek (eşkiya) takiplerinde bunmuş adamlardı. Onlar hedefsiz bir mermi atmanın 

manasızlığını bilen ve en ufak hedefleri vurmakta aciz göstermiyen silahşörlerdi. 

Bunlardan on kişilik bir kuvvet biz düşman bölüğünü pusuya düşürür veya kuvvetli 



bir düşman bölüğüyle karşılaşırlarsa arazinin müsait olması şartiyle yarım saatlık bir 

müsademe neticesinde hasmın hiç bir hayrı kalmıyabilirdi. Ve zaman bunu böylece 

israf edecek, ikinci bir baskındı da onun en canlı misalini teşkil edecekti. 

Cerit aşiretinden Çandır oğlu Halim’e İbrahim’in siyah kıl çadırı içinde 

kahvelerimizi içerken sordum: 

- Hacı Ahmet efe, bu gün düşman nederedir? 

- Düşman dün Kaymakçı yolu ile Bellenbolu’ya (Beydağ) gitmiş ve bu geceyi 

orada geçiriyor. Bu sabah da Keles nahiyesine gelecektir. Kılavuzlarım bu haberi bir 

saat evvel getirdiler. Ve siz de tam zamanında imdada yetiştiniz. 

Tekrar sordum: 

- Düşman Alaşehir üzerinde yürümek isterse Mezar Gediği yolunu mu takip 

eder? 

Bu sualin cevbını Çakırcalı’nın babası bulunan Koca Çakırcalı ve Koca Cerit 

ile arkadaşlık yapmış olan çavuş dağlı ihtiyar Kemik Mehmet efe verdi. 

- Hayır, düşmanın geçmek istedikleri yol ya Tekke yaylası veya Ozan vadisi 

olabilir. 

Ben orada bulunan altı efenin hepsi üzerinde gözelrimi gezdirerek o halde 

bizim sabahleyin bulunmamız icap eden yer burası değildir, dedim. 

Onlar da hep birden: 

- Evet, burası el vermez, dediler. 

Ben de araziyi bildiğim için en müsait yerin Tekke Ormanı olacağı 

kanatındaydım. Çünkü orası hem Mezar Gediği yoluna ve hem de ismi geçen her iki 

yayla yollarına hakim bulunuyordu. 

 

xxx 

 

Tekke ormanındaydık. Kuşluk zamanına doğru ellerinde tek tüfekler, çifteler, 

palalar, martin ve mavzerler olduğu halde sert seciyeli dağlılar akmaya başlamışlardı. 

Bunların ardı ve arkası kesilmiyordu. Un ve erzak yüklü hayvanlar da kafileler 

halinde geliyorlar ve kesilmeküzere getirilen koyunlar, kuzular ve danalar da sürüler 

halini alıyordu. Ve bunların bir çoklarını da yanlarında bir kaçar çocuğu bulunan 

kadınlar getiriyordu. Keles nahiye merkezinde Şemsiler küyünde ve Vakıflar 

arazisinde düşmanın kaynaşmakta olduğu göz ile de fark edilebiliyordu. Dürbinle ise 

çok iyi görülüyordu. 



Sonradan öğrenildiğine göre düşman bu geceyi Beydağı’nda değil Keles 

nahiyesinde geçirmişti. 

Kamil adında bir sefilin köy köy dolaşarak halk elinde bulunan silahların 

götürülüp Yunanlılara teslim edilmesini söylemekte olduğu haber alındığından ben de 

elinde silahı olup da düşmana teslim edenleri ve gelip de bize iltihak etmiyenleri 

ölümle tehdit eden yazılar yazıyor ve bütün köylere gönderiyordum. Bu ilanlarda elan 

dağlarda bulunan zeybeklerin de derhal gelip iltihak etmelerini ifade eden fıkralar da 

bulunduruyordum. 

Ödemiş cephesinin ilk karargahına sahne olan Tekke ormanı öğleye doğru 

tarihinin enheyecanlı ve en şanlı alemini yaşamağa başlamıştı. 

Ovalarda düşmanların küstah askerleri miraz yedilere mahsus şişkinlikler ile 

şımarık şımarık koşuşurlarken bizim ormanın dört bir tarafına gurup gurup dağılmış 

ve oturmuş bulunan çetelre sazlarını, curalarını, bağlamalarını ve ağaçtan oyulmuş 

kemanlarını çalıyorlar ve yabık yabık türküler söylüyorlardı. Koşmalar söylenerek 

oyunlar oynanıyor ve köroğlu oyunu oynıyan delikanlıların bıçaklarından çıkan çelik 

sesler manzaraya bir hususiyet veriyordu. Tekke harabesi içinde on kadar kazan 

kurulmuş mutbak kaynıyor ve köylerden gelen pek çok kadınlar pınarların ve akar 

suların çimenli kenarlarına gurup gurup oturmuşlar hamırlar yuğuruyorlar, yufkalar 

açıyorlar, şibitler yapıyorlar ve bütün bunları büyük büyük sıralar teşkil eden demir 

saçlar üzerinde pişiriyorlardı. Çocuklar güreşiyor, onalar bebeklerini endiriyor, 

köpekler havlıyor, koyunlar ve kuzular meliyor, danalar bööğürüyor ve atlar 

kişniyordu. 

Bir alem ki eski Türk karargahlarından numuneler veriyor ve belki de altın 

ordu manzaralarının en canlı misallerinden biri arzediyordu. 

Bir an içinde bir kıyamettir kopmuştu. Koca orman ve koca yayla inliyordu. 

Saniyede yüzlerce silah birden patlıyordu. 

Her taraftan şu sesler yükseliyordu: 

- Nedir ooooooooo… Nedir ooo… 

koca orman hiç boş olur muydu? Gürültüden iki kurt yuvalarınadn fırlamışlar 

ve çıkıp aşırı gitmişlerdi. Silahlar onlara atılmıştı. 

Bu hadise bizim için mühim bir şeydi. Çünkü düşman vaziyetten haberdar 

oluyordu. Canım sıkılmıştı. Lakin bir an düşündükten sonra şu tedbiri tevessül etmeğe 

becbur olmuştum. Elbi köyünde bulunan rum bahçıvanlardan günde birer kıyya sebze 

istemek. Bundan maksadım ise düşmana kuvvetimizin fazla olduğunu göstermektir. 



Ve bunun derhal Yunanlılara duyurulacağından da ümitvar idim. Bunun için 

bahçıvanlara Pastav oğlu Mulla Halil isminde ihtiyar birini gönderdim ki bu tedbir 

istenilen neticeyi verdi ve kurtlar da bizim tarihi kurdumuz kadar kıymetli vazife 

görmüş oldular. Çünkü Elbi köyünden cinci denilen bir adam bunu gidip Keles’te 

bulunan Polis Ahmet efendiye söyemiş ve o da vaziyetten düşman alay kumandanını 

haberdar etmiş olduğundan düşman da o gün akşam üzeri Ödemiş’e dönmüştü. 

Burada şunu da kaydetmelidir ki köylülerimizin yüksek duyguları bize çok hizmet 

ediyordu. Yüz kişilik bir kuvvetimizi görseler beş bin on bin kişi göstermeği bir vatan 

borcu biliyorlardı, en küçüğünden en büyüğüne kadar hep böyle hareket ediyorlardı. 

Ve bütün bunlar bir sevki tabii ile yapılıyordu. Bundan dolayıdır ki düşman daima 

meçhulat içinde bocalıyordu. Molla Halil efendi de ilk olarak o güzel rolü pek iyi 

oynamış ve o şüksek vazifesini meharetle ifa etmişti. 

Biz bu ricat hadisesinden 24 saat sonra haberdar olduk. 

İlkkurşun veyahut Ödemiş cephesinin yeniden ve daha kuvvetli bir surette 

teşkili maksadiyle toplanan kuvvetlere üç gün ve iki gece karargahlık yapan Tekke 

ormanı Keles (Kiraz) nahiye merezinin üç buçuk saat kadar şarkı şimalisinde ve 

Bozdağ üzerine sıralanmış mühim yaylalardan biri olan Tekke yaylasının üzerindedir 

ki onun şimaline akan dereleri ve pınarları Gediz ırmağına, cenubuna gidenleri de 

Küçük Menderes’in başını teşkil eden Omurcalı çayına dökülürler. 

Orman, Keles ovasıyla Çavuş Dağ vadilerine ve düşmanın geçmek 

isteebileceği bütün boğazlara hakim olduğu gibi Ödemiş ovasıyla Keles ovasını 

birbirlerinden ayıran Göçen Dağlarıyla Beydağ nahiyesini göz önünde bulundurması 

itibariyle stratewik bir ehemmiyeti vardır. 

Ozanlı Nasuh ve Çömlekçiden Mustafa bey efelerin çeteleri ile yüzlerce dağlı 

mufrezeme burada iltihak ettikleri gibi şakavat hallerini muhafaza eden on kadar 

çetenin reisleri ile birer teşekül halinde gelip iltihak edebilecek derecede nüfuzlu 

şahıslara kat’i ifadeleri havi mektupları buradan yazmış ve eli silah tutanların harekete 

geçmeleri zamanı geldiğini bildiren ilanları da etraf köylere hep buradan göndermiş 

olmaklığım itibariyledir ki Tekke ormanı milli harekatta en verimli teşebbüs ve 

hamlelerimize sahne olmuştur. 

Milletin bağrına silah çevirmiş, köyler ve kasabalar basmış, devletin jandarma 

ve askerleri ile müsademeler yaparak bir çok vatandaşların kanlarını dökmüş bulunan 

bu eşkiya gruplarının afları birer kanuna veya padişahların iradelerine mütevakkıf 

olduğu halde bunların günah ve cezalarını af edeck kadar ileriye varmanın şahsen 



idamımla neticeleneceğinde şüphe yok iken bu hareketlere mecbur olmamın 

sebeplerini şurada hülasatan olsun arz etmenin tarihi bir ehemmiyeti ve hatta lüzumu 

olduğuna kani olduğumdandır ki bu mühim nokta üzerinde biraz tevakkıf edilecektir. 

1. Sebeplerin en başta gelenlerinden biri silah yoksuzluğu idi ki bu grupların 

birer birer gelip silahları ile kuvvetimize katılmaları o gün için büyük bir ihtiyaç idi.  

Takdim ettiğim raporlardan da anlaşılacağı veçhile yüzlerce ve binlerce 

vatandaşların silah için bekleştiklerini hararetli yazılar ile arzettiğim halde alaşehir 

mevki kumandanlığı bize vazifedarlardan toplamak suretiyle ancak on silah 

gönderebiliyordu. Karşı karşıya bulundağamuz ve belki de beş on saat sonra 

çarpışmakmecburiyeti karşsıında kalacağımız düşmanın kuvveti ise 3-4 bin kişiden 

hiç de aşağı değildi. Binanaleyh işte o vahim ve ağır vaziyetler karşısında idi ki o 

idamlı mesuliyetleri üzerime alraak eşkiyaların cezalarını af edecek kadar ileriye 

varmış ve kendilerini vatanın hizmetine çağırmıştım. 

2. Bu eşkiya zümrelerini eski hallerinde bırakmak gerilerin emniyet ve asayişi 

noktayı nazarından hiç de iyi bir şey olmıyacağı gibi esasen kafi bir derecede 

bulunmıyan kuvvetlerimizin birer kısmını bunların tenkilleri için ayırmak da akıl karı 

olamazdı. Binanaleyh o pürüzleri o suretle ortadan kaldırarak münhasıran 

önümüzdeki büyük dava ile meşkul olmak memleketin selameti icabatındandı. 

3. Dünyanın son sistemsilahları ile mücehhez bulunan bir düşmanla cephe 

muharebeleri yapmak için bizim vaziyetimiz ne kemiyet ve de de keyfiyet itibariyle 

müsait olmadığından biz düşmanımızı ancak çete muharebeleri ve gece baskınları ile 

yıprandırabilirdik. Zeybekler ise bu hususta fevkalade yetişkin, fevkalade sölahşör ve 

boşuna tek bir fişek atmanın manasızlığını bilen adanlar olduğu ve kendi aralarındaki 

zabıt ve rabıtaları harükülade derecelerde mükemmel bulunduğu içindir ki o gün için 

o teşekkülleri oldukları gibi ele almak kadar mühim bir kazanç daha tasavvur 

edilemezdi. 

4. Ahali nazarında harikulade derecelerde birer yaradılış telakki edilen ve 

korku nedir bilmedikleri iddia ve itikad olunan bu zeybeklerin o ana kadar etrafa 

saldıkları korku ve heycanları o günden itibaren de rumlar vasıtasıyla Yunan 

askerlerini aksettirmek kadar esaslı bir tedbir daha olamazdı. Bu faydalı neticelre ise 

fevkalade derecelerde gösterişli, heybetli ve o nisbette şeci birer kahraman 

olduklarında şüphv bulunmıyan bu efeler muharebe saflarımız arasında çepkenlerinin 

mavi kollarını savura savura savletler yaparlarken ve o korkunç nağralarını düşman 

askerlerinin kulaklarına aksettirirlerken elde edilebilirdi. 



Bu vaziyetler o ünlü efeler ile yanyana harp edecek olan ve fıtraten temiz 

seciyeli birer kahraman olduklarına şüphe bulunmıyan diğer köylü muhariplerimizn 

gururlarını son dereceye getirebileceği de mühahaza dışı tutulamazdı. 

5. Memleketin o yaramaz çocuklarını o hırçınlaklıra sevk eden sebeplerin 

içtimai ve siyasi şartların berbatlığından başka bir şey olmadığını bilmiyor değildik. 

Onlar da hiç şüphesiz bu milletin sinesinden doğmuş ve bir çokları da en temiz 

ailelerden gelmiş kimselerdi. 

Onların en meşhur karakterleri mertlik, ağır başlılık; yalancılığı, ırızcılığı, 

cıvıklığı ve müfsitliği sevmemekti. Tekmil bir halk nazarında efe demek arzettiğim bu 

mümtaz vasıflara malik olmak demekit. 

Asırlar boyunca birbirilerini takib edegelmiş ve her birerleri dağların 

hakimleri ve kralları ad edilecek kadar ün almış bulunan eski efe guruplarından 

birçoklarının hükümetin en buhranlı zamanlarında devlet reislerinden gelen nameler 

üzerine bayraklar açarak serhatlerde koştuklarını daha evvelden biliyorduk. Namları 

asırlardan beri kulaktan kulağa ve ağızdan ağıza nakledilip gelen o şanlı adamların 

Karadağ harplerinde, Sırp isyanlarında, Bosna karışıklarında, Rus ve Nemse 

muharebelerinde o mephur narelerini ata ata şanlı palalariyle düşman safları üzerine 

atılırlarken celadetin, kahramanlığın ve efeliğin ne demek olduğuğunu dost ve 

düşmanlara göstererek herkesi hayretler içinde bıraktıklarını ve son nefeslerine kadar 

döğüştükten sonra şehitlik mertebesine ererlerken nurlar gibi pırıltılar çıkararak 

düşmanların bile gözlerini yaşarttıklarını göz yaşları içinde hikaye eden 

ihtiyarlarımızdan çocukluğumuzda dinlemiş ve öğrenmiş bulunuyorduk.  

Şu halde son zeybeklerin milli hislerinden, mertliklerinden, vatan 

duygularından ve onların da o gibi mühim şehamet destanları yaratabileceklerinden 

neden şüphe edecektik? 

Ben de kendilerine yazdığım mektuplarda en sadık ve en mert arkadaşlarım 

sizler olacaksınız demekte tereddüt etmemişitim. Acizleri şahsen o kanaatte idim ki 

esasen birer köylü çocukları bulunan bu vatandaşların milli hisleri tahrik edildiği 

taktdirde onların vücutlarından istifade etmemek için hiç bir sebep mevcut değildi.  

Takdim ettiğim vesikalarda da görüleceği veçhile Alaşehir mevki 

kumandanlğı da kanaatlerime iştirak ederek o hayırlı gayelerin tahakkuku 

temennisiyle acizlerini teşci ediyordu. 

Istikbalden çok emindem. Mesuliyet endişelerinin hatırımdan geçmesi şöyle 

dursun yaratılacak milli destanlar hayalime askeder gibi oldukça sevincimden adeta 



çıldırıyor ve oturduğum yerden kalkarak gururla, iftiharla ve zaptı tabil olmayan 

heyecanlar iüçinde gezinmeye başladığım zamanlar da oluyordu. Efeler de 

bağlamalarını ve sazlarını yanık yanık çalıyorlar ve şu kahramanlık türkülerini coşkun 

heyecanlar içinde söylüyorlardı: 

 

Bakırlı zeybek erip gelir erişten 

Her yanları görünmüyor gümüşten 

Bakırlı zeybek yeni çıkmış cümbüşten 

Aman aman Bakırlım zeybek aman bakırlım 

Beş yüz atlı çandırmayı koğalayan bakırlım 

 

Diğer bir türküden: 

 

Yeni pazar ortasında meteriz 

Meterizden telli kurşun atarız 

Biz üç kii bir orduya yeteriz. 

 

Başka bir türküden: 

 

Dağa çıktım dağlarım 

Martinimi yağlarım 

Bana derler Çakırcalı 

Düşmanlarım avlarım 

 

Ödemiş kavakları 

Dökülür yaprakları 

Bana derler Çakırcalı 

Yakarım konakları 

 

Dağda koyun yayılır 

Birer birek sayılır 

Çakırca zeybek gelirken 

Gören gözler bayılır 

 



Çakırcalı’nın arkadaşlarından Sarıkayalı Karaerkek denmekle maruf bulunan 

Mehmet efe karşımdaki büyük çam ağacının cesim köklerine yaslanmış bıyıklarını 

büküyor, siyah ve gür kaşlarını çatışından ve mağrurane durumundan onun heyecanlı 

anlar yaşadığı anlaşılıyordu. 

Çakırcalı ile daima düşman yaşamış ve uzun zamanlar biribirlerini takib etmiş 

olan Ozanlı nasuh efe ile o tarihten elli yıl kadar evvlel meşhur Koca Cerit ve 

Çakırcalı’nın babası Koca Çakırcalı ile arkadaşlık yapmış bulunan Çavuşdağlı Kemik 

Mehmet efe yanımda oturuyorlar ve gümüş tabakalarını sık sık bana takdim 

ediyorlardı. 

Diğer efeler, diğer çeteler ve bütün o dağlı mücahitler büyük büyük guruplar 

halinde çamlığın karşımdaki yamacına oturmuşlar hayatlarının en şanlı, en heyecanlı 

ve en velveleli alemlerini yaşıyorlardı. Çamlık inliyordu.  

Büyük düğünü kurmuş ve o milli davanın takibine efelerle beraber grişmiş 

bulunuyorduk. 

O vaziyet ve bilhassa o namlı adamlara emir ve kumanda edecek mevkide 

bulunmaklığım benim genç gururumu fevkalade okşuyordu. Niçin saklayayım, ben o 

tarihi vaziyetimi büyük bir mazhariyet ve talihin emsalsiz bir lütfu telakki ediyordum. 

 

İkinci Karargahımız 

Bir akşam üstü idi. Karargahımızı Tekke ormanından Karaburç köyüne 

nakletmiştik. 

Iki yüz kadar haneyi ihtiva eden bu köy Tekke yaylakıyla Ozan yaylasını 

biribirlerinden ayıran dağın bir burun halinde ovaya kadar inen cenup sathı maili 

eteklerinde ve ovaya bir kilometre kadar uzaklığında bir yerdedir. Köy ve civarı batı 

ve doğusundaki derelere ve cenubundaki ovaya hakimiyeti itibariyle müdafaaya da 

elverişlidir. 

Biz buraların bir gün sonra pek canlı hareketlere ve kaynaşmalara sahne 

olduğunu göreceğiz. Lakin o cazip manzaraların tarif ve tasviriyle meşgul olmaktan 

ziyade o kara günlerin hakiki karakterini çizmeğe yardım edebilecek hadiseler 

üzerinde duracak olursak maksada daha iye hizmet etmiş olacağız. Ve neticede şu 

esaslı noktalar da tebarüz ettirilmiş olacaktır: 

1. Milletin benliğine indirilen darbeyi en ziyade köylülerin ve bilhassa 

dağlıların hazme[tme]dikleri. 

2. Zeybeklerin haletiruhiyeleri, ananevi sevki idarelerindeki esrarengizlik ve 



birilerine karşı amansız düşmanlıkları. Ve vatanın giriftar olduğu felaketleri 

gördükten sonra da şahsi feragatler göstererek birbirleriyle barışmak suretiyle milli 

birliğin vacude gelmesine hizmet etmeleri. Ve cepheler kurmak hususunda köylüler 

kadar fedakarlıklarda bulunmuş olmaları.  

3. Bu hükümetsizlek devirlerinde anarşinin ve karışıkların çıkması ihtimali bir 

dakika için bile ortadan kalkmadığından halkın daimi ve gizli bir korku içinde 

yaşadığı ve bu rahatsızlıktan bizzat çetelerin bile uzak kalamadıklar. 

 

Birinci hadise 

Çetemiz köye henüz yerleşmemişti. Gurup zamanından biraz evvel elime 

dürülmüş küçük bir kağıt verdiler. Üzerinde Tekke yaylasındaki kuvvetlerin zabitine 

ibaresi yazılı bulunan bu mektupda şunlar ifade ediliyordu: Biz bütün tepeleri ve 

gedikleri tuttuk. Kuvvetlerimiz Nazilli’de bulunan Dokuzun kızanlarının emrindedir. 

Sözden irtibat almak istiyoruz. Görüşmek için bizi Gökgedik’deki koca çınarın altında 

bulabilirsiniz. 

Ümitlerin fevkinde bulunan bu haber beni o kadar sevindirmişti ki 

heyecanımdan şu emri bağırarak vermiştim: 

- Hacı Ahmet efe, bu mektup Gökgedik’te bulunan dağlı çetelerden geliyor. 

Mühim noktaları işgal ettiklerini yazıyorlar. Hemen atları çeksinler, oraya gidip 

geleceğiz. On kişi hazır et. 

Hacı Ahmet efe de benim kadar sevinç duydu ve aldığı emri arkadaşlarına 

bağırakak verdi. Lakin efe birkaç dakika sonra yanıma gelerek şunları söyledi: 

- Zeybeklikte çağırılan yere birdenbire gidilmez. Çünkü pusuya düşürmek için 

bunun bir hile olmak ihtimali vardır. Bundan dolayıdır ki evvela silahsız bir adam 

gönderelim. Hakikat anlaşıldıktan sonra kendimiz gidebiliriz. 

Bu kedbir hiç şüphesiz ömrünün yarım asırdan fazla bir zamanını o esrarlı 

hayata geçirmiş bulunan ve esasen çok hassa ve çok zeki olan Kemik Mehmet efenin 

tecrübelerinin mahsulü idi. Ben de bittabi o makul düşünceye iştirak etmiştim. 

Beş dakika sonra Mehmet efe silahını ve fişekliğini bırakmış o istikamete 

doğru gidiyordu. 

O güzel haber benim emellerime o kadar kuvvet vermiş ve hülyalarımı o kadar 

genişletmişti ki heyecanımdan uyuyamamış ve gecemi yatağımın içinde geniş 

tasavvurlar ile geçirmiştim. Gecenin sonuna doğru biraz uyuyabilmiş isem de anında 

bir zeybek yanıma gelerek fısıltı ile kulağıma şunları söyledi: 



- Kemik Mehmet efe Gökgedik’ten geldi. Oradaki çetelerden birkaç kişiyi 

Hallar köyüne kadar getirmiş. Orada görüşecekmişsiniz dedi ve atların da hazır 

edildiklerini ilave etti. 

Bu mühim haberden ne kadar memnun kaldığımı tarif edemem. Yatağımdan 

süratle kalkmış ve süratle dışarıya çıkmıştım ki zebyeğin dediği gibi her iş tamadı. 

Hacı Ahmet efe ile on kadar zeybek atlarının dizgenlir ellerinde beni bekliyorlardı. 

Atlarımıza binmiş ve hızla yola koyulmuştuk. Sicim gibi devam edip giden dar 

patikalar bize şüseler gibi geliyor, bayırlar düz ovalar yerine geçiyordu. Palamut 

ağaçlarının dallarına çarpılmamak için kah eyer kayışına kapanıyor ve kah daha 

aşağıya kadar sarkıyorduk. Çarpılma tehlikelerinin fazlalaştığı yerlerde de atlarımızı 

daha açıklardan fırlandırıyor, hendeklerden sıçraytıyor, kayaların ve fundaların 

üstlerinden atlatıyorduk. Hiç bir mani dilemeksizin durmadan koşuyorduk. 

Yarım saatlik bir yol aldıktan sonradır ki solumuzda eski devirlerin hazin ve 

garibane hatıralarını taşıyan bir yakım harabeler göründü: meşhur Gevele harabeleri. 

Bunların gerilerinde de dağın yamacına serpilmiş bir kısım evler seçilebiliyordu. 

Dönerek efeden sordum: 

- Hacı, burası neresidir? 

- Burası Hallar köyüne bağlı Gevele mahallesidir, Kocakulak işte bu 

köydendir. 

- Haydi bir kere Kocakulak’ın yanına uğrayalım… 

- Bizim onlarla aramız açıktır, isterseniz siz yahmız olarak uğrayın, biz burada 

bekleyelim. 

 

İkinci hadise 

Fecir zamanı olmuş ve yıldızlar azalmaya başlamıştı. Harabenin altından 

geçerek dar ve karanlık bir irime girmiştim ki onun iki tarafından çıkan pınarlar yolun 

üstünde kalın bir kubbe teşkil etmişler ve ona bir tünel hali vermişlerdi. Yol oldukça 

yokuştu. Atım kalın bir zencir gibi diş diş olmuş kayaların üztünde zorlukla 

ilerliyordu. Bir in kadar karanlık olan bu yolun içinde kırk elli metre kadar 

ilerlemiştim ki sol tarftaki duvarın arkasında mavzi almış bir zeybek tüfengini bana 

çevirmiş bekliyor ve hiç bir söz söylemiyordu. Beş metre kadar ileride ve yolun 

sağında diğer bir zeybek de kayanın arkasına geçmiş yüzüne aldığı silahiyle beni takip 

ediyordu. Hendeğin arkasın ayatmış bir üçüncüsü de aynı vaziyette idi. Bidayetde ben 

bunların topuna bir selam vermiş ve hareketleri tabii bularak bir şey söylememiştim. 



Kendi kendime bunlar mazurdur diyordum. Fakat ne münasebet idi… bu çetleer 

biribirlerine düşman iseler bu haller daha ne zamana kadar devam edip gidecekti? Bu 

böyle gittiği takdirde onların vücutlarından ne istifade edilecekti? Vaziyetin buna 

müsait olmadığını bu adamlar ne zaman idrak edeceklerdi? Vatanı işgal eden 

düşmanların baş vekili bulunan Venizelos dünya efkarına karşı kendilerini haklı 

göstermek için sebep olarak Anadolu’nun asayişsizliğini ileri sürmüş değil miydi? Ve 

o asayişsizliği meydana getirenler bu adamlardan başkaları mıydı? O yolsuzluklar, o 

zorbalıklar daha ne zanana kadar devam edecekti. Bu düşünceler üzerine ise kanım 

başıma fırlamıştı. Ve fevkalade kızarak en acı bir sesle: 

- Bu nedir böyle canım? Orada pusu, burada pusu? Millet düşman ayakları 

altında çiğneniyor, elan pusu, hala pusu. Bunlar böyle daha ne zamana kadar devam 

edecektir arkadaşlar? deye bağırdım. 

Seharın sessizliklerini ihlal eden benim bu gürültülerim üzerine yolun yedi 

sekiz metre kadar sağında ve sırtın üstünde oturan iri vücutlu, koca kafalı, koca bıyıklı 

ve kırk beş yaşlarında bulunan bir zeybek ayağa kalkarak: 

- Sıkılma bey, sıkılma, dedi. O senin arkandaki efeler dört gece evvel beni 

pusuya düşürdüler, kurşunları üzerime yağmur gibi geliyordu. Ne yapalım mecburiyet 

böyle yapıyor. 

- Hüseyin efe, sen misin? 

- Evet Koca Kulak Hüseyin benim. 

- Benim yazdığım mektubu almadınız mı? 

- Aldım, okuttum ve yanımdadır, diyerek silahlığının katları içinden çıkardı. 

- Efe, dedim, bütün işimiz sizin biribirlerinizle barışmanızdan sonra 

başlayabilecektir. Selamet yolumuz ancak böyle bulunabilemcektir. Düşmanlar bizim 

ülkelerimizi almak ve buralara sahip olabilmek için memleketimizin eşkiyalar ile dolu 

ve asayişsizlik içinde bunaldığını ileri sürdüler. Semep olarak bunları gösterdiler. Bu 

yüzdendir ki bugün milletimiz düşman çizmeleri altında kalmıştır. Irız ve namuz 

çiğneniyor, bu vatanı kanlarımız pahasına kurtarmak vazifesi bu gün bizlere düşüyor. 

Biz onu beraber olarak kurtaracağız. Şu şartla ki eski düşmanlıklar tamamen 

unutulmalıdır eğer bu haller böyle devam edip gidecek ise vay bu zavallı milletin 

haline… artık onun için bir fatiha okumaktan başka yapılacak bir iş kalmamış 

demektir. Lakin iş öyle değlidir, bu millet kurtarılacaktır ve bu yurttan düşmanlar 

kovulacaktır. 

- Biz düşmanı yurtlarımızdan koğacağız Efendi, onun için de kellelerimizi 



koltuğumuza almış bulunuyoruz. Biz biribirlerimizle barışmaz isek iyilik yerine 

fenalıklar geleceğinde de şüphe yoktur. Buna da aklımız pek iyi erer. Lakin ne de olsa 

biz cahil adamlarız. Hiç bir zeybek barışmak için düşmanının yanına çekilip gidemiz. 

Çünki bu cihet bizim hepimizin de onuruna dokunur. Bunun içindir ki bu barış işini 

siz üzerinize almalısınız. Yarın bütün zeybekler Karaburç köyüne geldikleri zaman siz 

bunları birer birer çağırarak barıştırırsanız çok iyi olur. Ve bu barış işi halledilir de 

bütün zeybekle el ele verirlerse bu düşman buralarda tutunamaz. Çünki bu 

meyhanecilerin bizim yanımızda tavuk kadar kıymetleri yotur. 

Ben işin bu kadarını kafi görerek sözümü değiştirdim. Ve dedim: 

- Gökgedik taraflarında bir takım kuvvetler varmış, bizimle anlaşmak üzere 

bunlardan Hallar köyüne birkaç kişi gelmiş. 

Efe sözümü keserek: 

- Haberim var, dedi. 

- Ben onlarla görüştükten sonra Karaburç’a döneceğim. Siz de sabahleyin 

oraya gelirsiniz. Şimdilik allahaısmarladık. 

- Uğurlar olsun, göreceksiniz çok işler olacaktır. Biz o düşmanı 

topraklarımızda boğacağız ve bunun içinde icabederse hepimiz de öleceğiz. Biz 

elbirliğiyle yürüdükçe Yunan da ülkelerimizden koğulacaktır. 

- Yaşa efem yaşa. İşte böyle olacaktı. 

- Diğer zeybekler de güle güle efendi, uğurlar olsun dediler. 

İlk defa pususuna düştüğüm zeybek ise çok fazla bir alaka ve heyecan 

göstererek en yüksek avazıyla şunları söylemiye başladı: 

- Bizim bundan sonraki pusularımız yalınız Yunanlılar için kurulacaktır. 

Bundan sonra bizim onlardan başka bir düşmanımız daha yoktur. Vatan kurtulsun da 

biz kendimizi onun için feda edelim. Biz kellelerimizi koltuklarımıza aldıktan sonra 

bu düşman buralarda yaşıyamaz. Bizim canlarımız icabederse vatan için feda 

edilecektir. Bu uğurda şehit olmakta bir devlet değil mi? Haydi sana uğurlar olsun. 

Allah işine kolaylıklar versin defendi. 

Pek temiz bir seciyenin coşkun bir tezahüründen başka bir şey olmıyan bu gür 

sese Umurcalı çayının başını teşkil eden büyük derenin enginleri içinde seda akisleri 

yaparken benim yalınız asabiyetimi yatıştırmakla kalmıyor, muzlim ufukların 

gerilerinden ümit ışıklarının şaşaalı pırıltıları belirir gibi oluyordu. 

Bağırışlar çoğalmıştı. Bu son zeybeğin heyecanlarıydı, yerlerine de sirayet 

etmiş ve onların da ruhlarının derinliklerinde uyuyan milli seciyenin uyanmasını 



mucip olmuş olmalıdır ki diğer efelerde en acı sayhalarla: 

- Kafirlerin bu ülkelerde yerleri yoktur efendi. Bu canlar bu vatan için feda 

edilecektir. Irz ve namusumuzu düşmanlara teslim edemeyiz, bayrağımızı 

çiğnetemeyiz yollu biribirlerine karışan sesler fecrin saf ve sakin havası içinde 

dalgalanıyordu. 

Bu yüksek konuşmalar yüz elli metre kadar uzakta beni bekleyen diğer onbir 

zeybeğin duyguları üzerinde de güzel tesirler yaptığında şühe yoktu. Zafer ve 

muvaffakiyetinden fevkalade gururlanmış bir genç heyecanı yaşıyordum. İçin icime 

sığmıyordu. Ve o tarif edilmez hislerin tesirleri altında iki ki sırf o ana mahsus bir 

vaziyet ve cevvaliiyetle atımı sürmüş ve tek bir söz söylemeksizin arkadaşlarımın 

önlerine düşmüştüm. Onlar da heyecanlar içinde özengiledikleri atlarını dört nala 

kaldırmışlar beni takibediyorlar ve on iki atın demir nallariyle dögüşen taşların 

çıkardıkları çatırtılar uzaklara kadar gidebiliyordu. 

Bu hadisede şu iki mühim nokta aydınlamnış oluyordu: 

1. Öteden beri biribirlerini birer kaşık suda boğmak hırsları içinde yaşamış ve 

biribirlerinin kanlarına susamış bulunan bu iki azılı çetenin yekdiğerleri üzerine 

atılmalarına mani olacak ve şahsi düşmanlıkları unutturacak kadar kuvvetli vatan 

düygularının hakim olmıya başlamış olması, 

2. Zeybeklerdeki casus teşkilatının mükemmeliyeti. 

Birincisi pek tabii idi. Çünki yıkılan bir vatanın harabeleri karşısında 

müteessir olmıyacak ve her türlü şahsi düşüncelerini unutmıyacak tek bir köylü 

çocuğu bulunamadı. 

İkinci nokta ise daha az calibi dikkat değildi. Zira biz Karaburç köyünden ani 

olarak yola çıkmış ve sür’ütle ilerilemiş olduğumuz halde Kocakulak bundan ne 

çabuk haberdar olmuş da bu tertibatı alıvermişti. 

Yanlarına gelenin ben olduğumu ve akramdaki adamların da Hacı Ahmet 

efe[nin adamları] olduğunu nasıl öğrenmişti? Hiç şüphesizdir ki onun adamı bizim 

hareketimizi gördükten sonra Karaburç köyünden bizimle beraber çıkmış ve bizden 

daha evvel gelerek vaziyetten Kocakulak’ı haberdar etmişti. Muhakkak ki o cevval ve 

sesur adam bir delikanlı idi. O, yolsuz yerlerde yıldırımlar gibi küşmuş, divarlardan 

ve hendeklerden uçar gibi atlıyarak geçmiş ve yol almış olmalıdır ki o hayati 

vazifesini tam zamanında ve hakkıyla ifa etmişti. 

Efenin Halılar köyüne gelmiş, olanlar hakkında malumatı olması da ayrıca 

mühim bir şeydi ve o da zeybeklerin casus teşkilatına çok şümullü bir elenniyet 



verdikelinde şüphe bırakmıyordu. 

Ben bir kör oğluyum dağda gezerim 

Esen rüzgarlardan hile sezerim 

diyerek kendi türküsünü kendi söyliyen ve çift bıçaklar ile o meşhur oyunu 

oynuyan pek eski bir efenin töresinsini ve ananesini asırlar byunca yaşatarak onun 

gibi daima uyanık duran ve atlatılmaları kabil olmıyan bu efe guruplarının küme 

küme gelerek milli çetemize katılmaları ne mühim bir kazançtı. Tüm bir çet eteşkilatı 

esası üzerine kurulmuş bulunan kuvvetlerimize bu şetişkin adamların gurup gurup 

gelerek iltihak etmelerinden sevinç ve heyecan duymamak kabil değildi. 

Gerçi o sert ve mağrur adamların zaman zaman hislerinin tesirleri altında 

kalacaklarında ve o yüzden bir takım sarsıntılara şahit olunacağında da şüphe 

edilemezdi. Lakin ahvalin fevkaladeliği bizim onları da düşünmemize müsait değildi. 

 

Üçüncü hadise 

Sabah olmuş ve her yer ağarmıştı. Hiç bir nüfuz ve kuvvetin baki olmadığını 

gösteren bir manzara karşısında idik. Bir zamanlar bütün o büyük havzaya hakim 

olmuş, kah cebir ve şiddet göstererek ve kah iltifat ve lütufkarlıklarıyla halkı bazan 

güldürmüş ve eğlendirmiş, baten de ağlatmış ve titretmiş bulunan eski 

derebeylerinden Dumanlı oğullarının cesim konakları önünde ve onun geniş avlusu 

içinde idik. 

Sakıfları çözülmüş, div endam duvarları birer taraf üzerine mayletmiş, 

direkleri köhnelemiş ve eğrilmiş, çürümüş tahtaları her taraftan sarkmıya ve 

sallanmıya başlamış bulunan o eski saray meşum bir mazinin kanlı ve soğuk 

hatıralarını taşıyan bir harabeden başka bir manzara arz etmiyordu. Biz dağlı çetelerin 

gönderdikleri heyeti işte o geniş avlunun içinde ve eski bir hasır üztünde otururlarken 

bulduk. 

Onlar ikisi yaşlı ve biri on dokuz yirmi yaşlarında bir delikanlı olmak zere üç 

kişi idi. Yaşlılar ağızan dolma çifte tüfenkleriyle delikanlı ise bir osmanlı mavzeri ile 

müsellah bulunuyorlardı. Bana muhatap olan ve söz söylemek selahiyetini taşıyan da 

o genç köylüydü. Yüksek tahsil görmüş bir mektepli kadar serbest ve muhakemeli 

konuşan ve daima güler yoz ile ifadei meram eden bu zeki köylü ile aramızda cereyan 

eden muhavere şuna benzer mahiyette oldu: 

- Mektubunuzda işgal ettiğinizi yazdığınız yerler nerelerdir? 

Parmağıyla göstererek ve gülümsiyerek cevap verdi: 



- Kazanıza bakan şu dağların hakim sırtları ve mühim geçit yerleri hep 

işgalimiz altındadır. Taşoluk’tan itibaren Gökgedik’e kadar olan bütün o mü[him 

noktalar.] 

- Teşkilatınız ve idare tarzlarınız neden ibarettir? 

- Mühim noktaların müdafaaları yerine göre onar onbeşer kişilik postalara 

teslim edilmiştir ki bunların iaşe kumandanları birer ihtiyardır. Esas kumandanları ise 

en dirayetli ve cesur kimselerdir. Biz bu kumandanların onbaşılık veya çavuşluk 

yapmış adamlardan olmalarından ziyede kafaları ve yürekleri sağlam kimseler 

olmasına dikkat ettik. Ve o hususta tedbirlerimizde de aldamış değiliz. 

- Mektubunuzda kuvvetlerinizin Nazilli’de bulunan Dokuzun kızanları 

emrinde bulunduğunu yazıyorsunuz. Başınızdaki bulunan ve hepinizi sevk ve idare 

edecek olan adamın kim olduğunu bildirmemişsiniz. Halbuki en mühim cihet bu değil 

midir? 

Delikanlı ciddi bir tavır alarak ve gözlerimin içine bakarak cevap verdi: 

- Mühim bir noktaya dokundunuz. Dönüşümde hemen Nazilli’ye giderek bu 

yanlışlığı düzelteceğim. Ya Dokozon kızanlarından biri gelerek kumandanlığı üzerine 

alsın veyahut birini tayin etsinler veyahutta bizi serbest bıraksınlar. Biz 

kumandanımızı kendimiz buluruz. 

- Dokuzun kızanları dediğiniz adamlar kimlerdir? 

Bunlar üç kardeştir. Dağda eşkiyalık yapmaktalarken başımıza gelen bu işgal 

belası üzerine eşkiyalıktan vaz geçtiler ve düşmanla uğraşmıya başladılar. Bunların en 

büyükleri Mehmet efedir. Teşkilat işlerine en çok aklı eren ise Hasan Hüseyin efedir. 

Varınca ben de Hasan Hüseyin efe ile görüşeceğim. Ve kumandan işini onunla 

halledeceğim. 

- Silahlarınızın cinsleri nedir? Ve kafi miktarda harp silahlarınız var mıdır? 

- Kafi miktarda harp silahımız bulunmasına imkan yoktur. Her postada ancak 

birer ikişer mavzer bulundurabiliyoruz. Diğerleri ise ağızdan dolma çifte ve tek 

tüfeklerdir. Ve en çoğu da tek tüfenktir. 

Muhatabım yazı ciddi ve yarı latife yapar bir vaziyetle şunları ilave etti: 

- Mavzersiz olmaz. Lakin biz onları düşman askarlerinden almak suretiyle 

tedarik edeceğiz. Başka çaremiz var mıdır? Siz de böyle düşünüyorsunuz, değil mi? 

bundan sonraki bizim silah depolarımız düşman askerleri ve düşman karakolları değil 

midir? 

Ben elbette diyerek ayağa kalktım ve şunları söyledim: 



- Çok memnun kaldım. Bütün arkadaşlarınıza selam söyleyin bizimle irtibatı 

kesmezsin ve biz ileriledikçe siz de ilerilersiniz. Şumduluk Allah’a ısmarladık. 

İnşallah ileride daha çok görüşürüz. 

Onlar da ayağa kalktılar ve bizimle beraber büyük kapıya kadar geldiler. 

Dağlılar, okuyup yazması bile olmıyan bu gençi o mühim müzakereye menur etmekte 

hiç de aldanmamışlardı. Zeki delikanlı yürürken şu son sözlerini söylüyordu: 

- Bu büyük davayı elbirliğiyle halledeceğiz, bu yolun yolcusu oldukça daha 

çok görüşeceğiz. Siz de bizim selamlarımızı arkadaşlarınız söylersiniz. 

Birkaç gün sonra bu dağlı çete Nazilli’nin derebaşı küyünden Kirli oğlunun 

kumandası altında Emirli sırtlarına kada ilerledi. 

Ve Ödemiş kazası kuvvetleriyle işbirliği yaptı. Bu yeni kumandan yetmiş beş 

yaşlarında cesur, metin, müdebbir, şen, dinç ve gün görmüş bir adamdı. En büyükleri 

elli yaşlarında olmak üzere dört oğlu da maiyetinde idi. Kuvvetlerinin miktarı ise 

hepsi de mavzer tüfekleriyle müsellah olmak üzere yetmiş kişi idi. 

 

Karaburç köyündeki manzarai umumiye 

Yirmi dört saat geçmemişti. Kürüburç köyü temaşası tüyleri ürperten 

manzaralara ve çanlı kaynaşmalara sahne olmuştu. 

Her bir takımı o günün parasıyla beşer yüz liraya çıkabilen muhteşem 

elbiseleri ve günüş işlemeli silahlarıyla heybet ve ihtiyamın harikulade timsalleri 

halini almış yüzlerce zeybekler. 

Erbani sarıklı, mavi çuhadan yapılmış kısa mintanlı, uzun şalvarlı, acem şal 

kuşaklı ve uzun kamanlar eşkiya takiplerinde bulunmuş ve nüfuzları birkaçar köye 

şamil mağrur ve silahşör köy ağaları. 

Kısa dizlikleri, büyük kuşaklı, mavi çuhadan yapılmış kısa mintanlı veyahut 

zeybek camadanlı, baldırları açık veya kalçınlı, iki püsküllü fesleri üzerine oyalı 

yazmalar dolanmış veyahut ipek kefyeler sarılmış ova köylüleri üzerlerindeki eski ve 

perişan elbiselerinin ve başlarındaki fesler ile o fesler üzerine dolanmış yazmaların 

renkleri bile kalmamış ve omuzlarında kaput yerine kullandılmak üzer ebasit birer 

seccade ile arkalarında birer günlük ekmeklerin itaşıyabilecek küçük birer çanta 

bulunan dağlı vatandaşlar. 

Kilot pantolonlu, avcı ceketli, kıvırcık tüğlü siyah veya hahverengi kuzu 

derisinden yapılmış muhteşem kalpaklı, baldırları getirili, boyun bağlı ve oldukça 

münevver gençler. 



Sırtalır abalı, kıl poturlu, kırmızı dokuma kuşaklı, sahtiyan siyahlıklı, geniş 

çizmeli, başlarındaki fesler üzerine renkli değirmiler dolanmış pulot gibi kuvvetli ve 

ağır durumlu yörükler. 

Uzun entarili, yeşil veya beyaz sarıklı, kırmızı veya siyah yemeni babuçlu, şal 

kulaklı ve mavi çuhadan yapılmış kolları ve etekleri kısa mintanlı dağlı hocalar. 

Barınlar açık, yüzleri nurlu, ak sakallı, başları büyük külahlı, açık kalpli ve 

açık sözlü ihtiyar köylüler. 

Çıklarının ayakları babuçsuz, baldırları çıplak, yüzleri umumiyletle güneş 

yanığı ve ellerindeki silahlarının çoğu işe yaramaz bir halde bulunan on dörter on 

beşer yaşlı pek çok çocuklar.  

Sokakları dolduran erzak yüklü beygirler, esterler, merkepler, sürü sürü etlik 

koyunlar, kuzular, oğlaklar, danalar ve bunların başlarında gelen uzun üç etekli 

entarili, ayakları kırmızı çizmeli veya siyah yemenili, belleri şal kuşaklı, saçları ve 

başlarındaki yaküaları (?) maviboncuklar ve gümüş paralar ile işlemeli ve 

kuşaklarının üstlerine dolanmış bulunan örmelerinin püskülleri arkalarına doğru 

sarkıp sallanan yörük veya dağlı kadınları ve bunlar ile geldiklerinde şüphe olmıyan 

her yaştaki çocuklar ve pek çok köpekler. 

Bazılarının ellerinde ekmek saçları, ekmek tahtaları, oklagılar, ve bazılar […] 

olduğu halde milli çetelere ekmek yapmak üzere sokakları doldura doldura akıp gelen 

pek çok kadınlar. 

Karaburç köyü en büyük pazarlarda ve bayram yerlerinde bile misli 

görülmemiş bir inilti içinde idi. Herkes bir şey söylüyor, birşeyler anlatmak istiyor, ve 

içlerine dolduran heyecanları başkalarına da sirayet ttirmeği bir vtan borcu biliyordu. 

Hulasa orası görülmeğe değer bir alemdi. Ve denebilir ki orada bulunanların 

hepsi de tekbir kalp gibib işliyor. Ve tek bir kütle gibi kımıldanıyordu. Ben cami 

civarındaki meydenlıkta biribirleriyle düşman zeybekleri barıştırmakla meşguldün.  

Bu merasimde vakar ve ciddiyet tam mamasiyle muhafaza ediliyordu. Çok 

vakit asilane bir sükut hüküm sürüyor. Ve bazen de şu gibi kıymetli sözler ruhların 

derinliklerinden coşup geliyordu: 

- Arkadaş, biz kendimizi unuttuk ve unutmalıyız, yalınız milleti düşünmeliyiz, 

Allah yardımcımız olsun, Allah devlete ve millete zeval vermesin. 

- Biz çok cahil adamlarmışız, yaptığımız fenalıklar ile milletin başına 

felaketler getirdik eğer biz milletin selameti uğrunda canlarımızı feda etmezsek 

analarımızdan emdiğimiz sütler haram olsun. 



- arkadaşlar düşman memleketimizde kaldıkça aramızda paylaşılacak kozlar 

yoktur. Eski davalarımızı sonraya bırakalım. Şimdi ki halde hep kardeşiz. Ve hep bu 

vatanın fedaileriyiz. 

- Arkadaşlar Allah devlete ve millete zeval vermesin devletsiz milletin ne hale 

geldiğini şimdi görüyoruz. Vatan tehlikede kalmıştır. Fedakarlık günüdür arkadaşlar. 

O ağır felaketlerin karşısında dağların kırkar yıllık azılı eşkiyaları birle kuzu 

gibi olmuşlardı. O taş ve demir yorekli katil adamların gözlerinde boşanan yaşlar 

çeşmeler gibi akıyordu. Milli hissiyat ve billi heyecan zaptolunmaz bir hal almış, 

ruhların derinliklerinde uyuyan milli mertlik seciyeleri temamen uyanmıştı. Bu bir 

büyük ceryan iki ki onun tabii mecrasını bulacağında şüphe edilemezdi. Milli 

tarihimiz için şanlı bir sahifenin daha yaratılmakta olduğu aşikardı. Fedakarlık hisleri 

büyük ve küçük bütün halka şamil bir hal almıştı. Ağızdan dolma çifte ve tek tüfekler 

ile gelmiş bulunanların hepsi de ellerindeki o gayri müsait silahların iş göreceğine 

kani bulunuyorlardı. Gece baskınlarında düşman neferine yakından atılacak olan bu 

silahların kendi yerlerine birer Yunan tüfengi getireceğine inanmıyan kimse yok gibi 

idi. Bunların hepsi de iş görmek ve muharebelere iştirak etmek azmi ile gelmişlerdi. 

Halkın bu derecede korkunç ve mezbuhane bir boguşmaya atılmak kararına 

vermesinin sebebi hiç şüphesiz memletin üstüne çöken felaketin ağırlığı idi. Buna 

ölüm ve dirim savaşı demekten başka hiç bir vasıf bulunamazdı. 

Lakin o iptidai tüfenkler ile ve o gayri müsait şartlar altında karmakarışık 

vaziyetler ihdasına ve daha bidayette feci akibetler zuhuruna meydan veremezdim. 

Bunu içindir ki o temiz seciyeli vatandaşların yüksek hislerini takdir ve tebcil eden 

sözler sarfettikten sonra hepsini de köylerine iade ettim.  

Ali İlkkurşun 
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Ek. 3. 
Ali Orhan İlkkurşun’un daktiloyla yazılı anıları: 


