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Özet 

Mesutlulu Mestan Efe, Aydın'ın merkez köylerinden olan Mesutlu Köyündedir. Mestan 

Efe 1307 ( Miladi 1981) doğumludur. Milli Mücadele döneminde Yunan işgaline karşı Aydın 

güney cephesinde Yörük Ali gurubu ile birlikte mücadele eden efeler dendir. 7 Şubat 1957 

yılında vefat etmiştir. 1925 doğumlu oğlu İrfan Özkan ile yapılan mülakatta Mestan Efe ile 

ilgili bilgiler sözlü olarak aktarılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Mesutlulu Mestan Efe, Yunan İşgali, İrfan Özkan, Aydın. 

Abstract 

Mesutlulu Mestan Efe was born in Mesutlu village of Aydın in 1307 (1981). He took part 

in the combat against Greek invasion together with Yörük Ali’s group. He died on 7 February 

1957. This article relates information regarding Mesutlulu Mestan Efe based on accounts by 

his son İrfan Özkan (b. 1925). 
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Aydın'ın tarihinde yer eden başlıca efeler olarak Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, 

Kıllıoğlu Hüseyin Efe, Kozalaklı Mehmet Efe, Mesutlulu Mestan Efe, Sökeli Ali Efe, 

Danişmentli İsmail Efe, Zurnacı Ali Efe, Sancaktar Ali Efe, Tekeli İsmail Efe, Orhaniyeli 

Kara Durmuş Efe ve Cafer Efe’yi saymak mümkündür. Ancak Mesutlulu Mestan Efe ile ilgili 

başlı başına bir çalışmaya tesadüf edilmemektedir1. Yazılan bir ansiklopedi maddesi ise2 
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bilgiler dağınık ve kaynak gösterilmeden taslak halinde yazılmıştır. Bu nedenle yaşamında 

babasının yanında sürekli bulunmuş ve bir olayı babasından dinlemiş ve tanıklık etmiş olan 

oğlu İrfan Özkan ile yapılan mülakatı3 aynen vermeyi uygun bulduk.4  

 

Mülakat 

N.Ç: Bütün görüşmeler sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınacak.  

N.Ç: Adınız ne? 

İ.Ö: İrfan Özkan. 

N.Ç: Kimin oğlusunuz? 

İ.Ö: Mestan Efe’nin  (Mustafa Özkan)  oğluyum.  

N.Ç. Kaç doğumlusunuz? 

İ.Ö: 1341  (1925)  doğumluyum. 88 yaşındayım.  

N.Ç: Ne biliyorsunuz? Babanız hakkında ne biliyorsunuz? 

İ.Ö: Çok şey biliyorum.  

N.Ç: Ne biliyorsunuz? Anlatır mısınız?  

İ.Ö: Bu söylemekle bitmez.  

N.Ç: Bildiğin kadarı ile? 

İ.Ö: Ben çocukluğumdan bu yana babamın seyisi idim. Onunla gezdim. Onunla 

konuşmaları, zekâmızda devam ediyor ve ve oradan başlayacak olursak çok büyük. 

N.Ç: Babanız kaç doğumlu?  

İ.Ö: 1307 doğumlu.  

N.Ç: Babanız ne zaman vefat etti?  

İ.Ö: 1957 yılının Şubat ayının 7’sinde. 

N.Ç: Kaç kardeşsiniz? 

İ.Ö: 2. aileden  (hanımdan) 8 kardeşiz. 4 birinden 4 birinden. 

N.Ç: Mestan Efe bu köylümü? 
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Farih Özkurt, Yörük Ali Efe'nin Hayatı, Milli Mücadele Tarihi'ndeki yeri ve önemi, Fırat Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2008. 
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3 Görüşme 1 Mayıs 2013 günü Aydın merkez Mesutlu Köyünde İrfan Özkan’ın evinde gerçekleşmiştir. Tüm 
görüşme sesli ve görüntülü kayıtlar Necat Çetin arşivindedir.  
4 Açıklama: N.Ç: Necat Çetin, İ.Ö: İrfan Özkan. 

 



 

 

İ.Ö: Aslen bu köylü doğup büyüme.  

N.Ç: Dedesi, babası da mı bu köylü? 

İ.Ö: Onlar Yağcılar’dan inmişler. Şimdi… Bunların aslı Yörük. Aslen Erzurum’dan 

göçebe gelmişler. Yayladan Hacı Hasan diye bir mevkii var oradan yerleşmişler. Kendi adı 

Hacı Hasan’mış ve orada üremişler. Bu zaman içinde hastalıklar geçirmişler. Bu tepeden o 

tepeye gitmişler. Oralarda, hep kabirleri var ben inceledim. Böylelikle yaşamışlar.  

Bu Hacı Hasan, Hacı Mustafa, Hacı Hüseyin, Hacı Ali bu köyden evlenmiş. Bu köye 

yerleşmiş. 

N.Ç: Ne zaman? Cumhuriyet’ten önce mi? 

İ.Ö: Cumhuriyet’ten evveli burdan 12 çocuk sahibi olmuş. 10 tane bir aileden  (bir 

hanımdan), 2 tane bir hanımdan  (aileden). Bunlardan 8 oğlan, 2 kız olmuş. Oğlanlardan 5-6 

tanesi eşkıya olmuş. Bunlar, babanın oturup sohbet ettiği zamanki sohbetleri. Böylelikle 

bunlar dağda gezer iken çok meseleler geçirmişler. Babam, 9 sene eşkıyalık yapmış. 9 sene 

içinde jandarmalık yapmış. At üzerinde, teçhizatları üzerinde, silahları üzerinde. O günlerde 

Kamil Paşa varmış İzmir’de. Bunları düze indirmiş. Çakıcı’nın arkasına Hacı Hüseyin var. 

Onun yanında çalışmış babam. Hacı Hüseyin Ödemiş’te vurulmuş. Vurulmadan evvel babamı 

orada evermiş zengin bir arkadaş.  

N.Ç: Hangi köyden? 

İ.Ö: Küçükova Köyü’nden.  

N.Ç: Evlendiği kişi belli mi? 

İ.Ö: Hali hazırda soylarından kişi kalmamış. Geçen sene gittiğimde inceledim. Yaylalara 

gittim. Köylere gittim. O yaşlı insanlar diyor ki o buradan. O buradan gideli çok oldu diyorlar. 

Dedem buraya geldi annemin yanında vefat etti. Dedem Abdullah. 

N.Ç: Şimdi deden Abdullah. 

İ.Ö: Annen onun kızı. 

N.Ç: İsmi? 

İ.Ö: Hediye Özkan. 

N.Ç: Baban aslen Yağcılar doğumlu mu? 

İ.Ö: Mesutlu doğumlu. 

N.Ç: Deden, Yağcılar doğumlu. 

İ.Ö: Evet, Yağcılar doğumlu. 

N.Ç: Oradaki lakapları ne? 

İ.Ö: Hacı Süleman. Hacı Hasanlar. Çok zenginmiş bu Süleman. 

N.Ç: Bunlar aşiret mi? 



 

 

İ.Ö: Aşiret. 

N.Ç: Hangi aşiret? Karakeçili mi, Sarıkeçili mi? Bildiğin kadarıyla? 

İ.Ö: Bu köylerdeki eşraflar. Aydın’dan da gelir idi. Ben seyis idim. Otlarına bakardım. Hep 

muhabbet ederlerdi. Babam, Varsak yörüğüymüş.  

N.Ç: Varsak Yörüğü. Bak bu önemli. 

İ.Ö: Varsak. Farsak derlerdi. Yağcılar’dan bu köyden cincine kadar gitmiş bu sülale. 

Savran Deresi. Cincin, Çakırbeyli farsak. Hatta Adnan Menderes’e o da Farsak Yörüğü derdi.  

N.Ç: Hacı Hasan’ın çocuklarından, 5 tanesi eşkıya oldu diyorsunuz?  

İ.Ö: Hayır. Hacı Ali’nin. Dedem Hacı Ali.  

N.Ç: Onlardan kimler eşkıya oldu, dağa çıktı? 

İ.Ö: Şimdi Hasan varmış. Eşkıya Süleyman varmış, Eşkıya bubam Mustafa eşkıya bir de 

Memet varmış eşkıya. Bunlar hep vurulmuşlar. Bunlar 12’şer kişi taraf toplamışlar.   

İÖ-Eşkiyalık yaparlarken bunlar kalabalıkmış. Barınamamışlar. bunlar. Demişler ki baskın 

yapıyorlar barınamıyoruz demişler. Kamil Paşa demiş ki bunları düze indirin. Asker olsunlar 

demiş, asker olmuştur. 

NÇ: Eşkıya iken mi? 

İÖ: Eşkiyaken 

NÇ: Kırserdarı derler ona. 

İÖ: Enmişler buradan İstanbul’a gitmiş. Hasan varmış içlerinde ben ona çekmişim; derlerdi 

bene çok yaman, dürüst, düzgün, kötülüğü sevmeyen… hele hele kadına dokunana çok 

kızarmış, öldürürmüş hatta icap ederse… o şekilde. İstanbul’a bir albay mı yarbay mı gelmiş 

‘çıkarın bu ayıları demiş, sevk edin’’ demiş. Babamda ayı sensin demiş.Hasan amcam albayı 

yere yıkıyor.albay sevk edin bunu Batum’a diyor. Batum’da Ermeni harbine girmişler, 

Ermeni harbinde dağılmışlar. Başındaki kumandanı vurulmuş.36 kişi arkadaşları ile 

dağılmışlar. bubam 41günde ödemişe inmiş yayan… 

NÇ: Babanda mı Batum’a sevk edilmiş.? 

İÖ: Babamda 

NÇ: Babanızın ilk dağa çıkış sebebi nedir ? 

İÖ: ilk sebebi bu köyde yerli insanlar var bunlar çoban olduğu için anlaşamamışlar. 

Hayvan boku keçi boku toplarlarmış pınarın başına dökerlermiş.sonra senin geçiler kirletmiş 

deye bubamın başına geçerlermiş..Hala bizim sülale var hala bu mevzu devam ediyor.. Bu 

köyde. 

İÖ: Şimdi bizim Süleyman’ın torunu var o da dağa düşmüş ona da aynı hareketi ediyorlar 

zaten. 



 

 

İÖ: Anlaşamamışlar burada bunları askere sevk edelim demişler bunların sayısı çok burada 

öldürmektense... Babam asker oluyor.Sarıkışla’da İzmir’de Konyalılar ile kumar oynuyorlar. 

Konyalıları soyuyor, ütüyor… bütün altınları topluyor. Topladığı için vuracaklar hemen. 

İ.Ö: Hemen altınları toplamış, kapıdaki nöbetçiye, sen yönünü şöyle dön, ben çıkam demiş. 

Bir avuç, bir iki tane altın vermiş. O yönünü denizden tarafa dönüyor. Babam çıktığınla 

geliyor.  

N.Ç: Baban... 

İ.Ö: Umurlu’dan Amcam dağda imiş. 

N.Ç: Eşkıya? Çoban?  

İ.Ö: Kaçak kaçak. 

N.Ç: Ha asker kaçağı. 

İ.Ö: Asker kaçağı.  

N.Ç: Hangi amcan? 

İ.Ö: Kadir amcam varmış. 

N.Ç: Onun yanına sığınıyor. 

İ.Ö: O muhitte bunlardan korkuyorlar. Bunlar dürüst insanlar. İki yakaya sarkıntılık 

yapmayan insanlar amma oradaki yörüğün kızı babama vurulmuş, ayrılmıyormuş. “Git gızım 

(kızım). Sen bize gelirsen kirletirsin dermiş.” O kız gitmezmiş. Bu sefer gün taşı derler o taşın 

başına çıkarmış. Oya edermiş. Müfreze gelirken Sarıkız Sarıkız diye bağırmış. Bu seferde 

onlar kaçarmış.  

N.Ç: Parola Sarıkız.  

İ: Ö: O adam devamlı ihbar edermiş. Demiş ki babam, yanında buna tembih edelim 

Madran’da bir efe var. Yanında eşkıya, bir yanında jandarma. 2 tarafı idare ediyormuş. 

Dedemin de yayla arkadaşı imiş. Böylelikle onun yanına sığınalım oraya gidelim demiş. 

N.Ç: Ordaki adam kim hatırlıyor musun? 

İ.Ö: Ordaki adam ismi hatırlıyorum. Tuhaf bir ismi var. 

N.Ç: Neyse, o adam. 

İ.Ö: O adama demişler. Ben Çoban Ali’nin oğluyum. Ağabeyimi vurdular. Bende ihbar 

edeni öldürcem dedim. Velakin ben kaçcam demiş. Ah oğlum. Az evvel Hacı Hüseyin geldi. 

O arkadaşı ile beraber yanına arkadaş arıyor. Ben onların yanına katıverdim demiş. O taşın bu 

taşın arkasına saklanırken, derenin içinde bomba çukuru çıkmış. Hacı Hüseyin, yiğit adam.  

N.Ç: Hacı Hüseyin, Ödemişli mi? 

İ.Ö: Ödemişli. Çakıcı’nın arkadaşı. 

N.Ç: Çakıcı vurulmuş mu o zaman? 



 

 

İ.Ö: Evet. Vurulmuş o zaman. Bubam, şimdi hedefe alıyor. Tüfeğe Hacı Hüsen, hem 

çıkmış hem de doğultmuş tüfeğe. “At elinden len tüfeğe” demiş. Bubam anladım yanına 

gircem efe olduğunu atıverdim diyor. Efe gel otur demiş. Benim demiş. Şimdi aşık denilen bir 

Yörük ağası. Orada ceviz var. Altı çeşme. O çeşmenin suyu oradan gelirmiş. Çeşmenin suyu 

kesildi mi eşkıya var cevizde belli olurmuş, giderlermiş. Onlar gelmişler, gitmişler. 

Giderlerken bir takım elbise bırakmışlar. Bir de tüfek bırakmışlar. Eğer buraya arkadaş 

gelecek olursa alıp götürelim.  

N.Ç: Yani zeybek elbisesi bırakıyorlar. Giyim bırakıyorlar derken Aşık  (Yörük beyi)  bir 

müddet sonra gelmiş. O bıraktığım tüfekle elbiseyi getirin demiş.  

“- Senin adı ne? 

- Mustafa. 

- Traş bilin mi? 

- Bilirim, demiş.  

-  Beni bir traş et bakam demiş. 

Bir traş ediyor. Bundan sonra beni sen etçesin diyor demekle birlikte bir alıyorlar bubamı. 

Antalya dağları, Denizli Dağları derken. 

N.Ç: Farklı gruplarla, çetelerle müsadereye girmişler mi? 

İ.Ö: Bubam girmemiş. Ama bubam buraya Yonan  (Yunan)  cepheyi kurarken  (gurarken)  

çeteler varmış. Madran Dağı’ndan o tepeyi gösteriverdiler. Bana gelin demiş köyünüze.  

N.Ç: Hacı Hüseyin ile kaç sene beraber oluyor? Burdan devam edelim. 

İ.Ö: 3 sene buraya gelmeden kaçıyor. 3 sene sonra Beydağı’nda yemekleniyorlar. Buradan 

yemekle geçince Tepecik Köyü’nde Şefik Bey isminde. Ben orda ilk defa salçalı köfte 

yemiştim.  

N.Ç: Tamam devam edelim. 

İ.Ö: Tepecik Köyü’nde yemek yiyorlar. Oradan Koçarlı’dan Gökbel’e geçiyorlar. Gökbel’e 

geçince babam bu tarafa gelmiş.  

– Bu adam benim babamı öldürdü. Burdan öküzün kuyruğuna girse bulurum dedin diye 

düşürürken silahı almış kucağına düşünmüş. Hacı Hüseyin de dikkat ediyormuş düşündüğüne. 

Bir sıçramış babam sıçrayıncaya kadar babamı. 

H: Mustafa aklından ne geçti? 

M: Geçmedi efem. 

H: Geçti demiş.  

M: Ben sizin yanınıza gelmeden evvel ağabeyimi öldürdülerdi. Ben size söylemedimdi. Bu 

adamın yanına galdı bunla demiş. Bu adamı öldürmem lazım demiş. Bubam hiç vukuatsız 



 

 

kaçmış dağa. Hiç vukuatı yok. Bir asker kaçağı olarak dağa çıkmış. Ve böylelikle Kürekoğlu 

varmış İsmail diye biri. O adam Senirkentli o adam. Benim asker arkadaşı vardı. Onun oğlu 

öğretmendi. O köyde öğretmenlik yapmış. Bir bir anlatmış aynı sene anlattığımı oğluyla. 

İ.Ö: Benim babam asker arkadaşı. Gidemedim o adamın yanına sağ iken. Bütün hepsini 

konuştuk tanıdıklarını. Ama o adamın yanına bir gidemedim. 

– Hacı Hüseyin, Madran’ı geçtik mi hiçbir şeye bakmayacağız önce Mustafa’nın işi 

bitecek demiş. 

N.Ç: İntikam alınacak.  

İ.Ö: Alıncak. Madran’dan geliyorlar. Eee Mustafa, düş bakalım. Köyün neresi. Bu adamlar 

nereden, nedir diye… Tabi o zamanlar dedemin keçi keçi kalabalık. Belki bin var. Tabi 

kalabalık geçi köyün taa gerisinde. Böylelikle orada oturuyorlar. Dedem yemekliyor. Hayvan 

kesiyorlar. 3 gün dedem yalvarmış. “Yapmin  (yapmayın)  böyle şeyler oluverir unutulur” 

diye. “Ben o evladımı kaybettiysem bu evladım var.” Dediyse de… 

N.Ç: Vuruyorlar mı adamı? 

İ.Ö: Hindi  (şimdi)  geldim gelicem oraya. Geliyorlar eve. Süleyman denilen adam eve 

evdeymiş. O zaman eşkıya çıkmamışmış onlar alıp gidiyorlar. Sabaha karşı… Öğlen öğlen 

kuşluk yemeğini yiyorlar. Dedem yalvarıyormuş. Onu yalvartmamak için. “Tez at kuşanın.” 

Demiş. Bir kısıltı koptu diyor. Kütür patır kuşanıyorlar diye kuşanan çıkıyormuş. Arkadan 

yetişmiş. Şimdi bunlar gitti. 45 dakika da gittikleri yeri. Şimdi 1,5 saat. 

N.Ç: Cebri yürüyüşle? 

İ.Ö: Ama nasıl böle böle  (sallanma hareketi)  gidiyorlarmış.  

Patır kütür anlatıyordu o yürüyüşü. Adamı alıyorlar evden. Ne kadar erkek varsa 

topluyorlar. 

Amcamın bir enam varmış. Müslüman olarak bir de lagand tabancası varmış. Alman 

markalı Aslan markalı. O tabancalar kalmış üzerinde. Öyle bir durumda öldürmüş ki adam 

yaneşamadım diyor. Şahnalı Köyü’ndeki müfreze taramış.  

N.Ç: Evet. 

İ.Ö: Onda bu silahlar olunca demiş ki hanımı tepenin arkasında harman savuruyor. O 

zamanın yabaları hiç bilmem savurdun mu? Babam bir bakmış harman savurup duru… 

N.Ç: Tınaz da. 

İ.Ö: Tınaz da. Dur demiş bu namussuz buradan varırsak buraya gaçar. Ben burayı kesem 

demiş önüne. Babam, bu taraftan gitmiş. Öbürkünler öbür taraftan. 

N.Ç: Vuruyorlar adamı? 



 

 

İ.Ö: Furmuyorlar  (vurmuyorlar) daha. Adam, Tınaz’ı bitirmiş bitirmiş. Şöyle soluklanı 

verem deyince bakıyor zeybekler geliyor. Aklına gelmiş adamın. Bubamdan tarafa kaçmış. 

Babam da heyecanlandım, diyor. Adam da öldürmedim daha diyor. Sakır sakır sakramış. Bir 

çekmiş, vurmuş. Hemen elini kaldırdı diyor babam. Yıkıldığını görüyor. Bubam da 

heyecanından yıkılıyor.  

N.Ç: İlk vurduğu adam, o yani düşmanlısını, kanlısını vuruyor? 

İ.Ö: Bubam heyecanından yıkılınca Hüseyin Efe, “Eyvah, Mustafa f (v) uruldu” diyor. 

Vurun yanındaki adamlara diyor. Onun akrabalarına 6 kişiyi furdular  (vurdular)  diyor. Şimdi 

var toplandık diyorlar. Eve geliyorlar. Beşikte çocuk var. Erkek denen nesli koymamışlar. 

Hacı Hüsen hepsi öldürtmüş. Erkek kalmıcak demiş bu sülaleden. Onun da çocuğun bileğinde 

boncuk varmış. Kız o demişler. 

N.Ç: Halbuki kız değil. 

İ.Ö: Kız değil oğlanmış. Böyle derlerdi muhabbetlerinde. Eski zamanlarda… Böylelikle 

çekiliyorlar gidiyorlar Madran’a. 6 sene sonra iniyorlar. 4 sene Hacı Hüsen kırserdarlığı 

yapıyor. Sonra bir asker kaçağı vuruyor Ödemiş Dağı’nda. O furulduktan sonra tutunmuyor 

bubam. Buraya geliyor. Burada kardeşleri var. Hasan olsun Süleyman olsun. Dağda zeybek. 

Kadir vurulmuş. Onlar hemen mihr toplamış arkadaşları beraber. 

N.Ç: Peki, Mestan Efe’nin efeliği ne zaman başlıyor? 

İ.Ö: O zaman başlıyor. 

N.Ç: Yunan çıkıyor mu bu arada? 

İ.Ö: Yunan çok var daha. Bu arada zeybeklik yaparken ederken buraya geliyor. Bubam efe 

oluyor gari. Efe olduktan sonra Denizli Beşparmağından dolaşıp Ödemiş Dağı’na geliyorlar. 

Oradan Gökbel’e geçecekler. Buraya geçerken mutlaka Gökbel’e uğrarlarmış.  

N.Ç Tepecik neresi? 

İ.Ö: Şura. Aydın’ın mahallesi.  

N.Ç: Yatakları orada mı? 

İ.Ö: O adam orda. O adamın kardeşi de padişahın yanında katibiymiş. Onun yazdıkları ile 

muhabere edermiş. 

N.Ç: Kim o? 

İ.Ö: Şefik Bey. Hatta kuvvetli bir adam duruyordu. Bahçeyi biliyorum ben. Annem oraya 

misafirliğe gider gelirdi. Yayan giderdik hep. 

İ.Ö: Öylelikle Şefik Bey çekiyor. “Kalk bakalım Mestan, diyor. Efelerin içinde en büyük 

adam sensin. En cesur adam sensin. Ben, Yunan’dan mektup aldım. Yunan çıkcakmış buraya. 



 

 

Yabana gitme. Kusura kalmayalım diyor.” Ne diyor babam rahmetli çağırın imama o zaman 

okur yazar yok. Velhasıl imam geliyor. Her köye yazı yazıveriyor.  

… Eli kolu tutan, asker kaçağı kim varsa Yenipazar’da toplanacak deye. Cephe kurcak 

Yunan’ın önüne. Yunan gelmemiş emme cephe kurdurcaklar. Efeler varmış o zaman. Yörük 

Ali, Demirci hepsini Yenipazar’a getirmiş toplamış. Ne yapcaz şimdi? 500 asker toplamış.500 

askerin defteri varmış onda. 

N.Ç: O defterlerden var mı? 

İ.Ö: O defterleri olduğu gibi Atatürk’e teslim etmiş. Bu defterde 500 asker kayıtlı. Biz 

dağdan endik. Askeri terbiye görmedik. Biz efelik terbiyesi ile yananı böyle buraya getirdik 

diyor. Ona teslim etmiş. 

N.Ç: Ona teslim etmiş. Peki… Yenipazar’da cephe kurulmaya başlandığında Yörük Ali, 

Demirci? 

İ.Ö: Bunlar kakıyorlar. Demiryolundan Menderes’e kadar Menderes’ten Baltaköy’e kadar 

bubama veriyorlar. Demiryolundan Başçayı’na kadar demirci alıyor. Başçayır’dan Üçgözler’e 

kadar Kumtepe’ye kadar Yörük Ali’ye veriyorlar. 3 sene bu cephe durmuş burda salmamışlar. 

N.Ç: Yunanla müsademesini anlatmaz mıydı? Yunanlara baskınını? 

N.Ç: Mesela Malgaç baskını? 

İ.Ö: Malgaç baskınını ben Yörük Ali’nin ağzından duydum. 936 senesinde köye geldi. Efe 

dedi Malgaç harbinde bene cepheyi vermesedin dedi bu ismi alamazdım ben dedi. Senin 

sayende bu ismi ben aldım ben dedi. 

N.Ç: Şimdi Mestan Efe de bir anlamda Yörük Ali’nin bir üstü gibi oluyor.  

İ.Ö: Yine üstü. Eline, ayağına kapanıyor gibi. Bu ismi sen verdin bana dedi. Ben bunu 

duydum. Çünkü misafir ağırlığını ben yapıyordum. Babamın yakınındaydım. Ben hizmet 

ediyordum. Onlara, misafirini ben hizmet ederdim evde. Böylelikle Malgaç’a muavfak 

olmuşlar. Burada, Menderes’in kenarında karakollar varmış. Gölhisar halkından biri 

topuğundan vurulmuş. Hatta babam imza ediverdi de maaş aldı öldü gitti. Onun parası ile ta 

bu camiyi yaptırdım. 

Böylelikle baskınla Mendirez  (Menderes)  kenarındaki karakolları kaldırtmış. Baskın 

yaparken hatta köyden biri ben 14 yaşındaydım. Babam kulağımdan tuttu getti nöbete dikti 

beni dedi. 

N.Ç: Kim? 

İ.Ö: Mehmet Ersoy sonunda eğitmen oldu. Sonra o dedi bana. Ben bilmem ne kadar nöbet 

bekledim Menderes’in kenarında dedi.  

N.Ç: Peki İrfan amca Cafer’le ilgili konuşur muydu baban Sökeli? 



 

 

İ.Ö: Hayır. Bilmiyorum. Çocukken çok adam geldi buraya beygirler ile. Böyle efe sen gel 

Söke’ye çok arazi vercez demişler. 

N.Ç: Peki, Sökeli Cafer Efe’nin Çamlık çaskını ile ilgili sizinle konuşur muydu baban? 

Söke’den beyler gelirdi. Sohbet ederlerdi. Germencik’in köylerinden vardı Mehmet Efe. 

Gelirdi. Sohbet ederlerdi. Şu Salavatlı’dan vardı. Gittim görüştüm.  

N.Ç: Babanız hiç Hortunalı Hamit diye birinden söz eder miydi? 

İ.Ö: Ben onu bilmiyorum. Ben, buraya misafir gelir görüşürler ise biliyorum ama biz 

misafirliğe gideriz. Mesela bir imzadan dolayı dolayı Nazilli’ye gittik biz. Demircinin kahvesi 

var onun kaldırımlı bir yerde Demirciyi çağırttı. Gelmedi. Hâlbuki babama çok hürmetkarlı 

imiş. Evine gittik. Her minderin altında silah… Demirci… Mehmet dedi. Böyle kaçmakla 

adam olunmaz dedi. Çık dışarı. Efeysen, korkma dedi. Bir şey yapamazlar dedi. Allah’dan 

başka canını alan olmaz dedi. Ona surat etti.  

N.Ç: Çıktı mı? 

İ.Ö: Neden çıkcak? Korkuyormuş adam.  

N.Ç: Peki Yunanlılarla çarpışmalarını anlatır mıydı? Nerelerde çarpışmışlar? 

İ.Ö: Babamın bölüğü Baltaköy’de, İmraz Köyü derler. Ağaç köprünün karşısında tepede. 

Şimdi yeri belli. Şimdi ordayken bir emir gelmiş. Nasıl geldiyse… Adnan Menderes, Ethem 

Menderes bölükte teğmenmiş. Bubası Mustafa bunlar senin yanında kalsın. Bunları ara yerde 

kırıverirler demiş. Adnan Menderes’in babası Çakırbeyli beyi. Ondan onu yanına almış onlar 

dururken bir emir gelmiş. Kalkmışlar. Ben o evi iyi bilirim. Taş eve kuyutelli Dutlu kuyu ismi 

hala öyle. O kuyuda dinamitler hazır.  

İ.Ö: hazır etmişler. Bizzat Adnan Menderes’in ağzından duydum ben. Köye geldi, orda 

dedi.  

Dinamit hazırlarken dinamit zehirmiş. Terini eliyle silince zehir baş ağrısı yapmış. Efe 

gidiyom ben diye kıvranıyormuş. Bubam, gidin kuyudan su alın gelin çamurlanır. Burnu açık 

kalıncaya kadar gömün demiş. Çamur zehir emermiş. Bizzat bu olayı 948’de kahvede bizzat 

anlatıldı. Celal Bayar, Manisalı bir adam da vardı. Bunlar grup olarak Manisa’dan 

geliyorlarmış, efeye uğramadan geçmeyelim demişler. Ben oturuyordum. Seyrediyordum. 

N.Ç: Peki Yunanın çözülmesinde? 

İ.Ö: Yunanın çözülmesi… Bunlar hücum ediyorlar. Babam sabaha kadar hem gusül 

aldırıyor hem 2 rekât namaz kıldırıyor. Bakın diyor, sabahlen 5’te hücum etcez. Aydın’ı 

furcaz  (vurcaz). Eğer abdestiniz bozulursa teyemmümle abdest alın. Toprakla teyemmüm 

edin. Çünkü önünüz şehitliktir. Ölürseniz bile şehit olcasınız. Dalacaksınız geri 

gelmeyeceksiniz demiş ve ondan sonra minarede makineli tüfek varmış. Babam 



 

 

söktürtmemiş. Babam Tepecik’ten geçtikten sonra hemen gelmiş İmren Köyü’nde 3 top 

varmış. Babamın mahiyetine vermişler. Biri Karahayıtta, biri Baltaköy’de biri bizim kövde  

(köyde). O topu paçavra ile ateş etmişler. Onu söndürmüşler. Bu gerçek bilgi. Ve öylelikle 

orayı söktürüyorlar. Babam sokak harbini çok iyi bilirmiş. Evleri bastıkları için sokağı iyi 

bilirmiş. Suriye’de olan şeyi ayrı anlatıvercem. Böylelikle söktürüyor Aydın’ı. Böylelikle 

efeleri topluyorlar. Gümrük önünde. Yörük Ali Efe’ye biz şuraya bir yere varıp gelcez 

demişler. Rum mahallesine gidip soygunculuk yapmışlar. Babam sürmüş Germencik’e kadar 

gitmiş. 

N.Ç: Soygunculuk yapanlar kim? 

İ.Ö: İstasyonda çok zengin şey vardı. O para yaramaz dedi yaramadı. 

N.Ç: Kim o? 

İ.Ö: Şey vardı. Keresteci bilmem kim derlerdi.  

N.Ç: Salcıoğlu mu? 

İ.Ö: Hayır. Eskiden deveciymiş. Sarışın bir adam. O soygundan sonra zengin oldu.  

N.Ç: Peki, Aydın’dan İzmir’e doğru gidiyorlar.  

İ.Ö: Evet. Torbalı’ya varıyorlar. Torbalı’ya vardık dedi bubam. Kadınlar ağaçlara 

kollarından çiviyle çakı çakıvermişler. Bunları görünce bir iğreniverdim dedi bubam. Ne 

kadar esir varsa öldürt dedi. 

N.Ç: Torbalı’dan İzmir’e inmişler mi? 

İ.Ö: İnmişler. Uşak tarafından Atatürk gelmiş. Bu taraftan bubamgiller bir sürü efe… 

N.Ç: Albay Şefik Bey’den söz eder miydi baban? 

İ.Ö: Ederdi. Her gittiğinde ziyaret ederdi.  

N.Ç: Peki harp bittiğinde? 

İ.Ö: Mustafa bu defterde 500 asker var biz askeri terbiye görmedik, 1’er ay olsun. Askeri 

terbiye et öyle terhis et demiş. Atatürk, ondan severdi.937 senesinde Aydın’a geldiğinde 37 

yılı temmuz ayı içindeydi.  

N.Ç: Babanız Atatürk ile görüştü yani görüşte bende gördüm. 

İ.Ö: Babam gizli dururdu. Atatürk ondan severdi babamı. Bazı efeler yanlış hareket etmiş. 

Atatürk o efeleri sevmezdi. Babam köye çekildi. Buraya geleni gideli çok olurdu. 

N.Ç: Babanız ne zaman evleniyor? 

İ.Ö: Ben dünyaya geldiğimde annem benle uğraşırken babam 2. karıyı alıyor.  

N.Ç: Anneniz nereli?  

İ.Ö: Ödemişli. Üst ovacıktan. 

N.Ç: 2. karıyı alıyor. Ondan da 4 çocuk oluyor.  



 

 

İ.Ö: Ondan çok oldu da öldü. 

N.Ç: En büyük siz misiniz? 

İ.Ö: En büyük benim. Köyün en büyüğü benim.  

N.Ç: Celal Bayar’la görüşür müydü? 

İ.Ö: Annem anlatırdı. Görüşürmüş. 3 ay burda kalmış. 3 ay Karahayıt’ta kalmış.  (Şükrü 

Saraçoğlu 1 ay kalmış.)  Çünkü Demirci kalmış. Köşkte casus deyi hapsetmiş bir yere Hoca 

kılığında. 

N.Ç: Galip Hoca? 

İ.Ö: Galip Hoca. Neyse… Bubam demişler çiftlik köyünde o adamlar ile konuştum 

görüştüm. Bubamgil beygirle aldı geldi dedi bana neyse babam Demirciye haber gönderiyor 

bir atlan. Demirci aramasın ben aldım geldim deyi. O hapsetmiş ona.  

N.Ç: Peki Esat hoca ile görüştü mü? Baban söz eder miydi? 

İ.Ö: Babam ederdi sözünü. Ben konuşmadım görüşmedim ve onlarla görüştüklerini 

görmedim. 

N.Ç: Baban çiftçilikle mi yaşamını sürdürdü? 

İ.Ö: Babam, çiftçilik yapmadı. Yiyip işmelen kavelerde. 

İ.Ö: Oturmaya gelip giden çok olurdu. Ben onlara misafirlik hizmetlerini yapardım, onların 

muhabbetlerini dinlerdim.  

N.Ç: Babanıza istiklal madalyası verildi mi? 

İ.Ö: Verildi. Ama elbisesi, madalyası 2. karı ile gitti. Mavzeri de onda gitti araştırdım. 

Oğlu sattım dedi. Lagand tabanca bene verdilerdi.  

N.Ç: Lagand sizde mi şimdi? 

İ.Ö: Hayır. Benim birader Bayındırlık Müdürlüğünde mutemetti. Sen oğlum çok para ile 

geziyorsun. Devlet parası silahsız olmaz. Ya silah al ya bu silahı al dedim. O da bu silahı 

Muğla’da bir yerlerde satmış. Ben bir haber edin ben sizin paranızı öderdim demiş.  

N.Ç: Babanıza ait sizde ne var? 

İ.Ö: Bir fotoğrafı var. Onu da Şükrü Saraçoğlu’nun evinden aldım, arabına büyüttüm. Onu 

da babam taassuptu Müslüman’dı. çok dürüsttü. Kolay kolay şey yapmazdı. Bir ölümüne 

anlatsam inanmazsın.  

N.Ç: Kaç yılında babanız vefat etti? 

İ.Ö: 957 yılı 7 Şubatta. Köyde öldü. 

N.Ç: Cenazesine valilikten, şuradan burdan gelen oldu mu? 

İ.Ö: Oraya geleceğim. Bana, “Oğlum ben haftaya Cuma akşamı ölcem. Ne kadar eşim 

dostum var ise helalleşelim” dedi. Bende bildiğim kadarı ile haber verdim. Tamam, dediler. 



 

 

Bu şekilde devamlı ziyaretçi geldi. 3 tane kadın tuttuk gelenlere yemek yaptırıyoruz. Koyun, 

tavuk kestik. Gelip gidenlere yediriyoruz. Kave  (kahve), çay veriyoruz. Çay yoktu o 

zamanlarda. Derken Perşembe gününe kadar gitmedi. Cuma selası verilmeden evvel vefat etti. 

Şahnalı Köyü’nün imamı vardı. Alimdi. Bu memlekette sayılan biri idi. Beni götürdü gitti. 

Oğlum ben bu cenazeyi Cumadan önce gömerim dedi. Nereye gitti ise olmadı. Halk çok 

kalabalıktı. Vali geldi. Neden erken kaldırdın dedi? Biz tören yapcaktık ona dedi. Bende 

efendim bayılmış düşmüşüm. Bacanağı vardı o kaldırtmış dedim. Öylelikle başımdan savdım 

N.Ç: Mestan Efe’nin mezarında mezar taşı var mı? 

İ.Ö: Var emme vasiyet etti. Fotoğrafım çekmen dedi.  

N.Ç: Peki mezar taşında yazıyor mu Mestan efe? 

İ.Ö: Yazıyor ama etrafını yaptırmadık. Benim kabrimi yapman dedi. 

N.Ç: Babanız Suriye Cephesi’nde bulunmuş mu? 

İ.Ö: Hayır. O ayrı mesele. Yörük Ali’nin oğlu Ali dedik bu efeleri bir araya toplayalım bir 

kabristan yaptıralım dedi. Ben bubam gelmez oraya dedim. O zaman babam sağ idi. Zaten 

gelip duru benim kabrimi yapman şöyle yapma deyip duru dedim.  

Beni babam çağırdı onun beygiri vardım benim atım ayrıydı. Ben gem geçiriverdim 

hayvana… Bunu şöyle yapmışsın. Şunu şöyle yapmışsın, yapcaksın diye söyledi. Ben dedim 

o zamana kadar amale çok. Pamuk sulanıyor motorlar çalışıyor. Ben oğlum 15 güne kadar 

gelirim dedi. O zaman eyi dedim yetişirsin. Gitti bu yok gitti. Para bitti. Amele var. Gittim 

onun alışveriş ettiği arkadaşlardan pamuk parası aldım. 100 lira bütün var onu bozduracağım. 

Ziraat Bankası’na gittim. Bir müdür var gelmedi mi baban dedi. Gelmedi dedim. Bozuverdiler 

parayı. Ben o parayı aldım dağıttım. Bayramdı önü elli kuruş kalmış bene.50 kuruş ile bayram 

yaptım.  

N.Ç: Suriye olayı ne? 

İ.Ö: Efelerin içinde hep bunlar kayıtlı imiş mecliste bakıyorlar. En dürüst, en iyi Mestan 

Efe var Aydınlı. Onu çağıralım diyorlar. Suriye’ye inkılâp yapılcak. Kazım Orbay sivil terhis 

olmuş o. Bubamı Suriye’ye gönderiyorlar İnkılâp yapmaya. 

N.Ç: Devirmeye. 

İ.Ö: Devirmeye. Bubam hiç yalan söylemezdi bende söylemem. O yalanı söylediği vakitte 

gerçeği söylediği vakitte şaşırdım ben. Buba sen hiç yalan söylemezdin dedim. Öyle icap etti 

dedi. 

N.Ç: Gitmiş mi? 

İ.Ö: Gitmiş. Orada (Suriye)  inkılabı yapmışlar. Bütün vatandaşa duyuldu bu. 4 ayda 

geldiler. Kasım ayında geldiler. Haziran ayında pamuk suyu başladığında gitti. Kasım ayında 



 

 

geldi. Geldikten sonra gelen geldi. Ev doluyor, boşalıyor. Onlar şunu konuşuyor. Osman 

vardı. Acantacı o götürdü gittiydi. Orda para gömmüşler. O arada Arabın biri paranın üstüne  

Ev yapar mı. Onu tahliye edinceye kadar kaldık bu zamana dedi. 

N.Ç: Yalan söylüyor yani ? 

İ.Ö:  (Gülerek)  Bu yalandı. Ben inandımdı. Şam’dan geldi mektubu. Bir arkadaşı vardı 

onun. Ben çağırdım Aydın’dan. Şimdi bu geldi. Bu sefer efeler vardı. Efeler geldi. Yenipazar 

yanda Ali Rıza isimli bir efe vardı. Kırmızı bir atı vardı. Kapkara etmiş. O beygiri terletmiş. 

Belki bir saat gezdirdim olmadı. Bıcağınan sıyırdım o tere olmadı. Eyerleri yelledim ettim 

oturdum şöyle. Bubamlar hareketten muhabbet edip durular. E Kazım bey höle dedi ben 

hurdan vurdum. O şurdan vurdu. Höle yaptık hökümatı aldık teslim olmuyorlar. Filan filan 

numaralı tankları getirin dedik. Dört bir yandan tankla vurmuşlar. Bakmışlar görmüşler 

olmucak teslim olmuşlar. Sonra hükümeti teslim ettik dedi. Çünkü bunlar sülale dedi. Bir 

sülaleden aldık diğer sülaleye verdik dedi. Şimdi yöre hükümet yıkılcak. 

N.Ç: Kaç yılında oluyor bu olay? 

İ.Ö: 948 Temmuzunda Yeniasır Gazetesi’ni bulursanız 26 Ağustos 1948 Cuma Yeniasır 

Gazetesi buna neşretti.  

N.Ç: Ne yazdı orda? 

İ.Ö: Suriye Harbi’nin oluşunu, Türkiye’nin yaptığını yazdı orada. 

N.Ç: Baban Teşkilat-ı Mahsusa’dan bahseder miydi? 

İ.Ö: Ederdi. Ben her muhabbeti dinleyemiyordum. Ben, ne zaman su koycam, sofra 

kurcam, su dökerdik o zamanları. 

N.Ç: Kuşcubaşı’ndan söz eder miydi? 

İ.Ö: Etmiştir emme habarım yok. Konuşmadığı bilmediği yer yoktu. Çok bahsederlerdi 

emme biraz babam bizi pek yanaşmazdı. Benden pek kopmazdı. Bu bilgileri bilen yok zaten 

bu bilgilerden kardeşler arasında. Devamlı ben hizmet ettiğim için. Ben bu hizmetler arasında 

bunu öğrenirdim.  

N.Ç: Sen ne zaman evlendin? 

İ.Ö: Yunan gelmezden evveli. 

N.Ç: Yo sen sen_ 

İ.Ö: Ben mi? 953 senesinin 23 Nisanında Baltaköy’den aldım. 

N.Ç: Çoluk çocuğun var mı? 

İ.Ö: 8 dene çocuk, 21 torun var. 

N.Ç: Mestan Efe’nin Suriye olayına karıştığını bilmiyordum. 

N.Ç: Mestan Efe diyorsun ama Mustafa diyorsun. 



 

 

İ.Ö: O nüfusa kayıt ederken olmuş Mustafa.  

N.Ç: Muhtarlık yapmışsınız bu köyde. 

İ.Ö: 17 sene muhtarlık yaptım bu köyde.  

N.Ç: Sizin aile kaydınız bu köyün kütüğünde mi? Ne diye geçiyor kütükte? 

İ.Ö: Mustafa diye geçiyor. 

N.Ç: 1. Hanede kim var sizin kütükte? 

İ.Ö: Babam var.,  

N.Ç: Falan oğullarından Mustafa gibi. 

İ.Ö: Öyle geçiyor. Ben bu defterler elindeken eski isimler hep filan filan geçiyor. Soyadı 

yok. Çıkıncaya kadar öyleymiş. 

N.Ç: Niçin Özkan soyadını alıyor peki? 

İ.Ö: Şimdi sen özsün. Kanında öz soyunda öz. Kendi aralarında konuşmuşlar isim 

yazanlar. Memurlar öyle geçirmişler “Özkan” koyalım deye demişler.  

N.Ç: Özkan diye. Peki şu ana kadar bayağı bir sohbet ediyoruz. Şu ana kadar ki kayıtlarda 

çıkarmamı istediğiniz bir yer var mı? 

İ.Ö: Hayır, yok.  

N.Ç: Peki, babanızın fotoğrafını getirin beraber çekelim.  

İ.Ö: Ben bunu İstanbul’da büyüttüm, renklendirdim. 

 

Mestan Efe Türküsü5 

 

Öf aman da amanın da efeler 

Mesutlu içende akar duru çeşmeler 

Koca dutun gölgesinde eğleşir 

Menderes’den karşıya bakar durur yiğitler 

 

Öf aman da amanın da efeler 

Şu Madran’ın dağları defnelidir defneli 

Mestan Efem doru atın üstünde 

Kızanların önünde aslan gibi heybetli 

 

Avrat kestim gara dinli cavuru 

                                                             
5 http: //www.youtube.com/watch?v=h87ZcRmxJPI 



 

 

Gölhisarhisar’ın içinde kör irimde bekliyor 

Geçem dedim yollarının önünden 

Pusu da yatmışlar doru atım gitmiyor 

 

Halk ozanın Yetkin Karakaya tarafından bölgede yaptığı araştırma sonucunda 2007 yılında 

9/2 zeybek formatında bestelenmiştir. 
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