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Bu mezuniyet cahsmasi bize dort yil boyunca teknoloji alanmda
kazandignmz bilgi ve yontemleri kullanma imkam saglamistir.
Bu cahsmami kendi bilgi ve becerilerimle yapmaya cahstim. Cahsmam
suresince hicbir zorlukla karsilasmadignm belirtmek isterim.
Bu cahsma benim icin ogretmenlik hayatimda ve edebiyat alanmda
yapmayi dtlstindugum cahsmalanmda bir basamak teskil edecektir.
Cahsmayi hazirlarken ilimin koklu ve bilinmeyen tarihi yonunu de
ogrenmis oldum. Bunun icin bu cahsmayi hazirlamama vesile olan degerli
hocam Doe.Dr. Billent Yorulmaz'a tesekkur ederim.

AylinKO<;

0NS0Z
Milletlerin oldugu gibi, sehirlerin de kendilerine ait tarihleri vardir.
Aydm, Sanh istiklal Savasi'rmzda dusman isgalinde bulundugu fi9 yil
icinde durmak ve usanmak bilmeyen gayretle, dusmanla zafere kadar mucadele
etmis, sehitler vermis kahraman insanlann diyandir.
Buyuk Menderes Nehri vadisinde dogudan banya uzanan 90k verimli
topraklar uzerinde bulunan Aydm ilimiz, basta tanm ve turizm olmak uzere
ticaret ve sanayi alanlarmda 90k ileri durumda olup, buna paralel olarak kultur
alanmda da yurdumuzun onde gelen illeri arasmdadir.
Aydm'Iilar, vatan ve Cumhuriyete, Buyuk Kumandan Ataturk'un
ilkelerine 90k siki bagh, devir aldigi yuce vatam gelecek nesillere daha iyi
devretme yansinda olan cahskan insanlardir.
Aydm'm eskiligi kadar zengin bir tarihi vardir.
Bu cahsmamda sehrin tarihini alarak kronolojiye gore sahiplerini
belirttim. Aydm zaman zaman sahibini degistirdi ve Turkler'in eline gecti.
Aydm'r, il'in adimn kaynagindan anlatmaya basladim.Tarih Oncesi,
Yazih Tarih, Beylikler Donemi'ni , Osmanh Yonetimini kisa kisa ele aldim.
Cok kisa olmak uzere tarihsel yapitlan ve Aydm' da edebiyan anlattim.
Kurtulus Savasi'nda Aydm, konusunda Yunan isgalinin Aydm tarihinin
en kotu gunlerini olusturdugu, gene, ihtiyar herkesin, dusmana karsi koymanm
buyuk sirlanna nasil erdiklerini gostermeye cahstim.

AYDIN iLi'NiN ADININ KAYNAGI
Aydm, onceleri Antheia olarak bilinen ve to XIII.yy'da BattAnadolu
kiyilanm istila eden Traklar'ca ele gecirilerek yeniden yapilan.Tralles kenti
uzerine kurulmustur. Tralles kenti uzerine kurulmustur. Tralles kentinin,
Menderes Vadisi'nin verimli topraklan uzerinde olusu nedeniyle yerlesim ve
yasam duzeyi lnzla gelismistir. Kent uzun sure ,iyonlar'm iy Anadolu ve kiyi
kentleri arasmda bir ticaret merkezi olmustur. Tralles tarihte, "mamur" ,
" cicekli" , "kuvvetli" sifatlan ile amlrrusnr.
to 26' da kent, Roma yonetiminde iken buyuk bir yer sarsmnsi sonucu
toprak altmda kalmisur .Daha sonra imparator Antronik, kenti yeniden
duzenlemis ve kente Andropolis (Andronik Kenti) adi verilmistir.
Selcuklu yonetimine gectikten sonra kentin admm Aydm Guzelhisan
oldugu gorulur.Xv. ve XVI. yy'lar Osmanh sayim defterlerinde "Kaza-i Guzel
Hisar der Liva-i Aydm " , " Nefs-i Guzelhisar der Liva-i Aydm" ve "Aydin
Eli"olarak adlandmlnustrr.
XIX. yy baslanndaki Aydm Eyaleti'nin merkezi oldugu icin, sonralan bu
kasabaya yalmzca Aydm denilmistir.

TARiH

ONCESi

Batt Anadolu' da yapilan kazilarda simdiye degin en 90k kalkolitik
donemi aydmlatan veriler bulunmustur.Bu donemde nufusun hareketliligi
nedeniyle belirli bir kultur yapismm ortaya cikamadigi gorulur.
Aydm'm iklimi ve verimli topraklan yerlesik yasama elversli
oldugundan yogun bir kultur gelisimi gorulmus ve yeni kultur katlan geldikce
eskileri kaybolmustur.
Anadolu'ya iliskin ilk yazih bilgileri gunumuzu ulasnran Hitit
egemenliginin basladigi donemlerde, Hititler' e bagli kimi topluluklarm buraya
yerlesmis oldugu ileri surulmektedir. Bu sav Hitit, yazih verilerinden ve
ozellikle de Kayseri Kultepe' de bulunan Asur Ticaret Arsivi'nden
kaynaklanmaktadir. Yine de Hitit
boylannm
Aydm
ve yoresindeki
hareketliliklerin ve kulturlerine iliskin kesin bilgiler yoktur. Hititler'in to
1200'lerde cokusu ile birlikte, degisik go9 kumeleri Aydm'a yerlesmislerdir.Bu
goc kumeleri, Yunan Yanmadasi'ndaki
Dor istilalarmdan etkilenerek
Trakya' dan bogazlar yoluyla gelen, Lidyahlar, Frigler ve adalar yoluyla
guneybatidan gelen Karyahlar' dan olusmaktaydi.
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YAZILI TARiH
KARYALILAR rto XII.yy)
IO XII.yy'da baslayan Dor akmlan ile
birlikte ,Karyahlar Mugla ve Aydm yorelerine geldiler. Once Milas'r
kendilerinemerkez
yaptilar.
Daha
sonra,
merkezi
Stratonikis'e
(Eskisehirjtasidilar. Karyahlar'a iliskin bugun pek fazla bilgi bulunmamakla
birlikte ,Karacasu, Bozdogan.Soke yorelerini ele gecirdiklerini.Karacasu'nun
Geyre Koyu' ndeki Afrodisias ile Yenice' deki Kinda kentlerini kurduklan,
Cine'nin Araphisar Koyu'ndeki Alabanda, Demircidere Koyu'ndeki Alinde
kentlerini imar ettikleri bilinmektedir.
FRiGLER no VIII.yy) : Dor akinlan nedeniyle Anadolu'ya gelen
topluluklardan biri de Frigler' dir.
Frigler'in yerlestikleri bolgeye Frigya denmis ve bolgenin smirlan cesitli
donemlerde degisiklik gostermistir. Frigya stmrlan iOXI.ve VIII.yy'larda Orta
Anadolu Platosu'nun buyuk bir bolumunu icermekteydi. Kucuk Asya'mn
kuzeybati kosesine Kucuk Frigya ya da Helespontos Frigyasi denmekteydi.
Frigya Bolgesi'nin cekirdegini olusturan asil alan Sangarios (Sakarya) Irmagi ve
Buyuk Menderes yukan cigirlan arasmdaki kucuk platoydu.
VIII. yy'm ortalarmda l.Gordios'ca kurulan Frigya Kralhgi'nm baskenti,
Sakarya ile Porsuk caylanmn aynldigi yerin kuzeyindeki Gordium kenti idi.Kisa
bir surede Frigya, banda Gediz ve Menderes vadilerine dek genislemistir.Frigler
bu donende, topraklanndaki bir 90k kenti onardilar. Yeni kentler kurdular.
Bugunku Aydm kentinin, bulundugu Tralles'in de, bu donemde onanldigi one
siiriilmektedir.Sultanhisar Ilcesi'nin merkezindeki Nysa ve Teke Koyu
yakmlanndaki Magnezi de Frigler'ce kurulmustur.
ilk Frig kralmm Gordios oldugu bilinmektedir.Fakat bu kral ve
doneminin siyasal olaylarma iliskin yeterli bilgi yoktur. to 700 'lere dogru,
Anadolu'ya gelen Kimmerler bir 90k yeri istila etmis ve dogu smirlan
Kizihrrnak'ta olan Frigya ile carpismalan kacmilmaz olmustur.Kimmerler
zaman zaman yaptiklan saldmlarla Frig Devleti'ni cokuntuye ugranp
yiknnslardir.
iYONLAR(iO VII. yy) : Dor akmlan nedeniyle Frigler' den sonra
Anadolu'ya goc eden topluluklardan biri de Eoliler oldu. Eoliler Canakkale
Bogazi ile Izmir arasmdaki kiyilara yerlestiler. Ege kiyilanna yerlesen bu
topluluklara tarihte Iyonlar adi verilir. Yerlesim bolgeleri ise Iyoni ya da Iyonya
olarak amhr.

Iyonlar, yerlestikleri bu bolgede 12 kent devleti kurdular ve bu kentleri,
hirer ticaret merkezi durumuna getirdiler.Bunlar
Milet,Priene,Miyos,Efes,F oca.Kolofon.Labedos, Teos.Eritre.Klozomen.Sakiz ve
Sisam kentleriydi.
Milet, lyonlar Donemi'nde geliskin bir kiyi kenti oldu. Transit merkezi
konumundaki Tralles' den gelen mallar buradan dagitildi.
Daha sonralan Lidya kiyilan, Izmir' den Mil et' e de gin i yonlar' m eline
gecti. Boylece, Iyonlar Ege'de genis bir siyasal birlik olusturdular. Efes,
Menderes kiyilanna dek inen Iyonlar'm merkezi oldu.
LiDY ALILAR (iO VIII. yy-546) : Dor akmlarmm yol a9ttg1 Ege
gocleriyle Anadolu'ya gelen ve uzun yillar Frigyahlar'm Kimmer istilalan
sonucu etkinliklerini yitinnesiyle bagimsrzhklanna kavusmuslardir.
Lidyahlar'm, bulunduklan yerlere egemen olmalan, onderleri Meon
doneminde oldugundan, buralara once Meonya, halkina da Meonlar
deniliyordu.Daha sonralan Lides admda bir prensin iktidara gelmesi ve bu
ailenin uzun yillar yonetimde kalmasi, bolgenin Lidya, halkmm da Lidyahlar
olarak amlmasma yol acnustir.
Lidyahlar, guneyde Menderes Irmagi ile snnrlan cizilen Karya'dan
(Mugla), doguda Frigya (Denizli-Mugla) ve kuzeyde ise Misi (KutahyaBahkesir) ile cevrili bolgede yerlesmislerdir.
Lidyahlar Iyon kentlerini egemenliklerini altma almak amacryla
giristikleri savaslar sirasmda, Kimmerler' in saldmsma ugranuslardir.
Kimmerler, Gennencik'in Teke Koyu yakmlarmdaki Magnezi kentine yakip
yikmislar ve Men deres' e de gin inmislerdir.
Lidya Kralhgi, iran'da kurulan Pers Devleti'nin Anadolu'ya
gelmesiyle son buldu.
Buluntular, Lidya'nm ozgun bir uygarhk besigi olmayip, daha 90k
cesitli dogu etkilerinin birlestigi bir merkez oldugunu kamtlarnaktadir.
PERSLER (iO 546- 334) : iran topraklarmda siyasal bir butunluk
icinde yasayan Medler'le Persler arasmda kansikhklar cikmis ve sonucta guclu
bir Pers devleti kurulmustu.Lidyahlar zamanmda Anadolu, ekonomik bakundan
en parlak donemini yasamaktaydi.Iyonya' nm olaganustu zenginligi Persler'in
Lidyahlar uzerine saldirmasmda etkin rol oynadi.Pers Krah Darius Lidya
uzerine yuruyerek to 546'da Lidya topraklanm ele gecirdi. Boylece, Batt
Anadolu'nun buyuk bolumu ve Aydin lli'nin Menderes'in kuzeyinde kalan
bolumu Pers egemenliginegirdi.
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iSKENDER DONEMi (iO 334-281): to 334'te Canakkale
Bogazi'mdan Anadolu'ya gecen Makedonya Krah Flip'in oglu iskender
.Anadolu' da yaygm bir egemenlik kuran Pers ordusunu Granik Cayi
. -akmlannda yendi. Sard dustu.Efes ise hicbir direnme gostermeden teslim oldu.
Tralles ve Magnezi kentleri de delegeler gondererek iskender'in egemenligini
amdilar. iskender, Karirsimdiki Mugla) topraklanna gecerek iranhlar'm
direnisini Halikamas' da (Bodrum) bir kez daha kirdi ve butun Karya kentlerini
ele gecirdi.Simdiki Aydin ili'nde olan Alabandos, Afrodisyas, Nysa, Kina dustu,
~13 yd suren Iran egemenligi son bularak, iskender donemi basladi.
iskender'in to 323'te olmesiyle kardesi Filip iktidara geldi. Cok
gecmeden o da oldu. iskender'in oglu Kucuk iskender Ege zamamnda bir sure
generallerin katkilanyla devletin siyasal gucu ve birligi korundu.
ROMA- BiZANS
(DOGUROMA)
Bergama Kralhgi'mnkoma egemenligine gecmesiyle Tralles, Milet,
Priene, Magnezi,Alabanda ve Alinda kentleri de Roma yonetimine girmis oldu.
Romahlar Anadolu'yu iki prekonsulluge aymmslardi. Buyuk
Menderesin kuzeyinde kalan kentler Trakya Prekonsullugu kapsarmndaydi.
Roma Donemi'nde ikiyuz yd huzur icinde yasayan kentler,
Hristiyanhgm yaygmlasmasi surecinde sarsildilar, Sonucta Hnstiyanhk butun
Anadolu'ya yayildi.
Roma Imparatoru Teodusyus olmeden once, imparatorlugu ogullan
Honorius ve Arkadius arasmda paylasnrdi. Aydin kenti, Dogu Roma
lmparatorlugu' na (Bizans )bagland1.
Devlet yonetiminde dinin buyuk etkinligi olan Bizans Donemi'nde
Aydin topraklan, Anadolu Patrikligi'ne bagh olarak yonetildi. Milet ve Priene
ise, baspapazhk oldular."
SEL<;UKLULAR VE AYDIN
Malazgirt'ten sonra Selcuklular Anadolu'ya yayihrken, izmir'i alarak
Ege adalanndan bazilanna kuvvetler gonderen Cakalsey'in bolgede kisa bir sure
de olsa egemenlik kurdugu bilinmektedir. Ancak XI. Yy sonlanna dogru Birinci
Hach ordulannm etkileriyle Batt Anadolu yeniden Bizanseline gecmis, boylece
Aydin ve cevresinde Bizans-Turk mucadelesi hemen hemen iki yuz yd
surmustnr.

cinci Hach Seferi'nde Fransa Krah VII. Louis yonetimindeki kuvvetler, Buyuk
Menderes boyunca ilerlemis, Turk smmndaki Denizli'yi (Laodiquia) gecince
Honaz yakmlannda Sultan Mesud ordulannca dagttilrmslardtr.
Daha sonra l 176'da Selcuk Sultam II. Kihcarslan I. Comnene Manuel
cuvvetlerini yenmis, Turkler, Bah Anadolu'yu ve Menderes boylanm ele
gecirmislerdir. Bu srrada Aydm ve Antiohia(bugunkii Karacasu Merkez Ilcesi
_ -akinlannda ) kentleriyle kimi kalelerde almarak Ege Denizi'ne dek uzamlnnssa
da, lmparator I. Manuel Turkleri yenilgiye ugratarak buralan yeniden alnustir.
Yine II. Kihcarslan'in 1187'de gonderdigi ordular, Kucuk Menderes
Ovasr'na akmlar yaparak, imparator Isak Argelos'u her yd Selcuk sultamna
·ergi odemeye zorunlu kilnusnr.
BEYLiKLER

DONEMi

AYDINOGULLARI DONEMi (1308-1390): XIII.yy'm sonlannda,
Anadolu'nun guclu Genniyan Beyligibatiya dogru ilerleyerek Bizans
opraklanm ele gecirmeye basladigmda, Aydmogullan da bir gfi9 olarak ortaya
cikrmstir. Bu devletin kurucusu Aydmoglu Mehmet Bey'in (Mubarizuddin Gazi
Mehmetlsey) Germiyani Alisiroglu Yakup Bey'ebagh bir subasi oldugu
ilimnektedir.
MEHMET BEY DONEMi (1308-1334): 1308'de Sasa Bey'i yenip
Birgi'yi alan Mubarizuddin Gazi Mehmet Bey, egemen oldugu yerleri bes
bolume ayirarak, ogullannm herbirini oralara "Bey" atanustir. Buyuk oglu Hizir
Bey'e Ayasulug'u ve Sultanhisan'm ;Umur Bey'e Izmir' i ; Ibrahim Bahadir
Bey'e Bodomya'yi ; Suleyman Bey'e Tire'yi vermis.En kucuk oglu Isa Bey'i de
Birgi' de kendi yamnda ahkoymustur.
Denizcilikte en onde giden kiyi beyligi Aydmogullan olmustur,
1328'de Asag; Izmir almmadan once, beyligin en onemli iskelesi Ayasulug
Efes), Mehmet Bey'in ilk donanmasmi yaparak, denizcilige basladigi yerdir.
Aydmoglu Mehmet Bey doneminde son akm, oglu Gazi Umur Bey
romutasmda Kuluri ve Mora'ya yapilrmsnr. Pek 90k tutsak ve ganimetle donen
mur Bey'i babasi Izmir 'de karsilamistir.
UMUR BEY DONEMi (1334-1348): Gazi Umur Bey, 25 yasmda
Aydin Beyi oldu.Bahauddin takma adiyla amlan Umur Bey'in omru savaslarla
gecmistir. Babasmm son zamanlarmda Hachlar Izmir' e saldirmis, bu saldm
Umur Bey'in ilk yillanna rastlamasma karsm, geri puskurtulmustur.
Umur Bey, 1335'te izmir'e saldiran Hachlar'dan intikam almak
uzere, Mora Seferi'ne cikrms, pek 90k tutsak ve ganimetle donmustur.Aym yil,
Iogollar arasmda bas gosteren kansikhklar sirasmda obur Anadolu beylikleri
gibi, Aydmogullan Beyligi de tam bagimsizhgma kavusmustur.

HIZIR BEY DONEMi (1348- 1360) : Umur Bey olunce, buyuk
kardesi Ayasulug Emiri Hizir Bey Aydin Beyioglu (1348). Hizir Bey Hachlar'a
karsi direnemedi; 18 Agustos 1348' de 20 maddelik 90k agir bir anlasmayi kabul
etti.
Anlasrnanm bashca kosullan sunlardir:
1- Aydin Eli'nin tum iskelelerinde almmakta olan gumruk vergisinin
yansi Haclilar' a birakrlacak ve bu verginin miktan zamanla
azaltihp cogaltrlarmyacaknr.
2- Deniz kuvvetlerinin bir ay icinde silah ve donanmn ahnarak tumu
karaya cekilecektir.lstenihrse bu gemiler, yakilmaya hazir
bulundurulacaknr.
3- Beyligin, egemenligindeki yerlerde yasayan Hristiyan halka iyi
davramlacak; buna karsihk Hristiyanlar da Turkler' e hie bir zarar
vermeceklerdir.
OSMANLI YONETiMi
Aydin Osmanh yonetimine XIV. yy' da girmistir. Yildmm
Bayezit' in Anadolu Beylikleri uzerine yaptigr seferler sirasmda Osmanh
topraklanna katilmrstrr.Aydm Osmanh yonetimine girdikten sonra
Aydmogullan'nm bu topraklarda yeniden egemenlik kurma cabalan ve balk
ayaklanmalan nedeniyle duzenli bir yonetim saglanamarmsti.Bu kansik donemi
XV. yy'a dek surmustur. Aydin ancak XV. yy'dan sonra onem kazannns ve Batt
Anadolu' da bir kultur merkezi haline gelmistir.
KLASiK DONEM: Hizir Bey' den sonra basa gecen isa Bey 13601390 arasmda hukum surmustur. Bu surede Aydmogullan Osmanhlar'Ia dost ve
miittefik olmuslardir. Murat Hudavendigar'm olumunden sonra yerine gecen
Bayezit'in kardesi Yakup Bey'i oldurmesiyle, basta Karamanogulan olmak
iizere, butun kiyr beyliklikleri ile Aydmogullan da Osmanhlar'a karsi saldmlar
diizenlemeye basladilar.Bunun uzerine Yildmm Bayezit once Bizanshlar ve
Srrplar'la anlasarak bau bolgesini guvence altma aldi. Daha sonra Bizans
gucleriyle birlikte Anadolu beyliklerine saldirarak, Alasehiri, Aydin, Saruhan
ve Germiyan ellerine aldi, ardindan Mentese ve Hamid ellerine yuruyerek
oralan da kendisine boyun egdirdi.Son olarak da Karamanhlar'i basndi,
Yildmrn Bayezid isa Bey' e, Tire' de oturmak kosuluyla kimi yerlerin
yonetimini ve hanedan vakiflanm tasarruf hakkun vermekle birlikte, hutbe, para
bastirma ve timarlann beratnu verme gibi egemenlik belirtilerini Osmanh
yonetiminde biraknnstr.

GE<;i~ DONEMi:XV.yy'ba~lanndan sonra, Osmanh Devleti'nin batida
gesisen ticari kapitalizme ayak uyduramamasi, ekonomisinin zayiflamasi,
bunabagh olarak merkezi otoritesinin etkenligini yitirmesi sonucu, tum
Anadolu' da gorulen ayaklanmalar Aydin yoresinde de basgostermistir. Bu
yuzden Anadolu buyuk bir kansikhgm icine dusmus, XVIII. Yy baslanndan
sonra ayanhklar biciminde beliren yerel yetkiler bir anlamda merkezce de kabul
edilir duruma gelmistir.
XVI.yy'da baslayan ekonomik sorunlar Anadolu halkmm onemli bir
bolumtmun topragnu birakmasma yol acrmstir. Topragim birakan halk ya
daglara cikarak levend adr altmda soygunculuga ve eskiyahga baslamis ya da
kryi bolbelerinde kimi zaman birkac gemi bularak korsanhk yapnustir. Bu
donemde aynca, ekonomik bakimdan sikmnya dnsen halk, ozellikle
cocuklanmn gelecegini giivence altma almak amaciyla onlan medreselerde
okutma olanaklanm arastmmstir. Medreselere olan bu ilgi, ekonomik kaygilar
yamnda ,o donemde medreselerin degisen konumundan da kaynaklaniyordu.
MEDRESELER XV.yy'dan sonra salt dini bilgilerin ogretildigi kurumlar
olmaktan cikmis, aym zamanda devlete kamu gorevlileri yetistiren kurumlar
durumuna gelmislerdi. Halkm, ozellikle gene nufusun medreselere olan bu ilgisi,
medreselerdeki yasam kosullanm agrrlasnrnnsn. Bu nedenle Suhte Isyanlan
diye adlandinlan medreseli isyanlan Osmanh Devleti'ni uzun sure
ugrastmmstrr.
Bu donemlerle ilgili belgelerden Batt Anadolu'nun bir cok yoresinden
onemli korsanlann ortaya ytkt1gi Ege kiyilannda yapuklan gemilere Aydm'dan
da tayfa yazdiklan anlasrlmaktadir. Bu tayfalar genellikle yorenin ciftci ve
gocebe Turkmen halklanndandi.
Aym donemle ilgili olarak Aydin Kadisi ile Sancak Beyi'ne yollanan bir
buyrukta harami firkateyn levendlerinden Tireli Mahmud, Ahmetcik Arnavut
Hasan gibi tanmnus levendlerin bir cok levendle kimi zaman Uy ve daha bir cok
firkateynle Ayapurul, Tashyuk ve Karaca limanlarmda demirledikleri, kent ve
koylerden zorla para bugday un ahp kiz ve oglan cektikleri, gunduz de Sisam
Adasi'na gectikleri aciklannustir. Bir sancak beyinin mektubunda, adi gecen
reislerin, deniz levendleriyle birlikte 19 Mayis 1560'da Aydm'r basarak bir
kisinin evini yagmaladiklan, daha sonra adami oldnrup oglunu aldiklan
, aym korsan firkateynlerinden 40-50 levendin yine Aydm'da baska bir kisinin
evini bastiklan 60000 akcesini aldiklan, oglunugoturdukleri anlatilmakta ve
kendisine Uy firkateyn verilirse bunlan onleyebilecegi yazihdir. Kanuni Sultan
Suleyman yonetiminin sonuna dogru iy korsanhk gittikce zayiflanusnr. Bunda
onemli bir etken, ozel kisilerin gemi yapmalannm yasaklanmasidir.

<;AGDA$ DONEM: Aydm iii ve dolaylannda XVIII. yy'm ikinci
yansmdan, XIX. yy'm ilk 15 yilma degin hukum suren Karaosmanogullan
ailesinin, yorenin ozellikle tanmda gelismesine onemli katkilan bulunduklan, bu
amacla Rum nufusun buralara yerlesmesini ozendirdikleri anlasilmaktadrr. Bu
donemde, bazi ailelerin Mora Arkadiasi'ndan bile goc ettikleri kimi tarihcilerle
belirtilmektedir. II.Mahmud'un ayanlan etkisizlestirme cabalarmdan sonra bu
ailenin de etkisi azalrmstir. Ancak ailenin kurdugu duzenin, sert tutumlarma
karsm bir olcude benimsendigi anlasilmaktadir.Daha sonra bu ayanlar yeniden
eski guclerine kavusabilmek icin caba gostermislerdir. 1821 Haziram' n da,
Izmir ve Manisa dolaylarmdaki olaylar, eski ayanlarla yandaslannm eseridir.
1829'da Zeybeklerin isyanmda sonra, Hasan Pasa'ya karsi pek direnis
gostermeyen ayanlar, onun olumunden ve mutesellimliklerin kendilerine ihale
edilmesinden sonra, bu isyam bastmmslardir.Ayanlar, 1833'te Ibrahim Pasa'nm
Anadolu'da bulundugu sirada devlete karsi bir harekete girismemisler; 1833'ten
sonra bir grup iltizam alarak bir sure daha etkenliklerini surdurmuslerdir.
Sulta Mahmud'un, Anadolu'da ki ayanlara davramsnu bu donemlerde
Anadolu'da bulunan, Poujoulat da amlannda elestirmektedir.Poujoulat'a gore;
"Ayanlar idaresinde Turkler ve reaya musavi olarak mesud idiler ve derebeyleri
buyuk zenginliklerin kaynagi olan ticaret ve ziraati himaye ediyorlardi". Yine bu
yazara gore, bu davranism Osmanh Devleti'nde bir mutluluk donemi yaratugmi
soylemek de mumknn degildir.Cunku Anadolu'ya bakildigmda, halkm Sultan
Mahmud'un reformlanyla hie ilgilenmedigi gorulur.
1826' da yenicerilik kaldmlmca yonetimsel bolumlenmede de bir takim
degisiklikler daha yapilnusnr. Anadolu Eyalet'i dorde bolunmus; Aydm yine
merkez olmus, buraya bagh Hamideli (Isparta), Izmir, Saruhan (Manisa), Tekeli
(Antalya), Mentese (Mugla) sancaklanm yonetimi, Vezir Huseyin Pasa'ya
verilmistir.
1845'te Aydm Eyaleti Musiri bulunan Karaosmanogullan'ndan Yakup
Pasa gorevinden ahnnns, Saruhan Aydm' dan Karesi Hudavendigar' dan almarak
ikisi birlestirilmis ve yonetimi Sahib Pasa'ya verilmistir.Bu arada Aydm ve
Mentese sancaklanni dan, askeri musirlerden Sadullah Pasa atannustir.l Sa 7' de
eski duruma donulmus, Sadullah Pasa gorevinden almarak Istanbul' da oturmaya
mecbur edilmistir. Daha sonra da Selanik Valiligi'ne gonderilmis bulunan
Karaosmanoglu Yakup Pasa yenden Aydin Valiligi'ne getirilmistir.
1848 'de Resid Pasa sadrazam, Ali Pasa hariciye nazm, Rifat Pasa
Mecalis-i Vala reisi oldugundan, acikta kalan eski Mecalis-i Vala reisi Halil
Pasa'ya bir yer bulmak amaciyla Karaosmanoglu Y akup Pasa gorevinden
ahnmis, yerine Halil Pasa Aydm' a atanmrsnr.

TARIHSEL YAPITLAR
ANTiK KENTLER : Aydm yoresi antik kentler baknnmdan oldukca
zengindir.
AFRODiSYAS: Karacasu'ya 12 km uzakhktadir. Denizden yuksekligi
600 m' dir. ilk adi "Ninoe" iken Afrodit Tapmagi'nm yapilmasi uzerine
Afrodisyas, sonra da Stavrapolis (Hay Sehri) adnu aldi. Kurulusu oldukca
eskilere giden Afrodisyas' m en parlak donemi Roma Imparatorlugu zamanmda
oldu.
Hamam : Kentin bugun de ayakta duran yapitlanndan hamamlan ve
agora, imparator Hadrianus zamanmda yaptldi. (iS 117-118). Hamam bircok
bolme ve odadan olusmaktadir. Yapmm plam, bugunku saunalara
benzemektedir.
Tapmak: Kentin tapmagi to lOO'lerde yaprlrmstir.On yuzu doguya
donuktur. Propylon denen ana girise 150 m ondedir. Tapmak, zamanla onanmlar
gormus, Hristiyanhk'm kabulunden sonra da kiliseye cevrilmistir.Gunumuzde,
kimi sutunlan ayakatadrr.
Stadyum: Oturma yerleri gunumuzde de duran 30.000 kisilik yapmm
uzunlugu 262, eni 59 m'dir. Burada, spor karsilasmalan ve araba yanslan
yapihyordu. is 100 dolaymda yapilnnsnr.
Tiyatro: Kazisi 1973'te tamamlanmis ve Pulpitum, Sken, Cavea,
Annalomma Diozoma ve Orkestra gibi bolumler yeniden duzenlenmistir.
AKARAKA: Sultanhisar'm Salavath Koyu yakmlarmdadrr. EfesCelenea ticaret yolunun uzerinde, Nysa'mn batisma dusen bir yerlesim
merkeziydi. Kukurtlu su kaynaklan vardir.Aynca kent, Pluton ve Kora adh iki
tannh dinin kutsal merkezi sayilmaktaydi. Komsu Nysa Kenti'ne gorkemli
mezarlar arasmdan uzanan genis bir yolla vanlmaktaydi. Y ol uzerinde, bugun
devrilip parcalanmis olarak duran iki bucuk metre yuksekliginde islemeli bir
Tumulus mezanm "Fallos" u bulunmaktadrr ki, bu Fallos hayata donusu
simgeliyordu.
ALABANDA : Cine'nin Araphisar Koyu' nde ilceye 26 km uzakhkta
bir Karya kentidir adi "at" ve "zafer" anlamlarma gelen "ala" ve "banda"
sozcuklerinin birlesmesinden olusmustur, to XV yy'da adi, Waliwanda olan
kent, Milet'ten baslayan ticaret yollan uzerindeydi. Hititler ve Akalar,
Alabanda'yi elde etmek icin savaslar verdiler.
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ALiNDA: Mugla yolu uzerindedir. Karya bolgesinin askeri
kentlerindendi. Kent to 340'ta Karya Satrapi'run kizkardesi Ada'mn,
kardeslerince buraya yerlestirilmesiyle onem kazandi. Alinda, korunakh
konumu ve surlanyla Buyuk iskender' e direnebilen tek kent olmustur.
Anadolu'yu ele geciren iskender, Karya bolgesinin yonetimini Kralice Ada'ya
verdi. Boylece Alinda, Helen kulturunun etkisine girdi. Alinda gucunun ve
onemini Romahlar zamanmda dakorudu.
Sudar: Gunumuzde de ayakta durmaktadir. Dikdortgen plam burclar iki
kathdir. Ost katlarda pencereler vardrr. Burclardan birisi otekilerden daha
amtsaldir.
Tiyatro: Sarp kayakhk guney kesimindeki yapilann ortasmdadir.
Tiyatronun guneybanya bakan "cavea'tsi kayalarm icerisine oyulmustur, capi
70m' dir. Duvarlar yuksektir.Besik tonozlarla kapaulmis gecitlerde parados
duvarlanmn sadece birisi butundur.
Stadyum: Kentin dismda, guneydogusundadir. Agoranm uzeri acik,
avlusu 50x99m boyutlarmdadrr.
DiDiM : Anadolu'nun en buyuk tapmaklanndan Apollon Tapinagi
Didim'dedir. Milet'e 16 km uzakhktadir. ilk arkaik tapmagi, to VI yy'da
Branhitler yaprmslardir. to 494 Pers saldmlan sirasmda bu tapmak yikildi ve
yagmalandi. Daha sonra Buyuk iskender'i izleyen Helenistik Donem' de simdi
de ayakta durmakta olan tapmak yapildi. Y apum neredeyse iki yuzyil surdu.
Tapmagm eni 60,boyu 180m'dir. Dort yam, yedi basamakh bir merdivenle
cikilan platformla cevrildi. Yapiyr iki sira 124 sutun sarmaktadir. Yuzdeki 13
basamakla tapmaga cikihr ve 12 sutunlu on salona girilir. Bu sutunlar, sekiz
koseli kaideler uzerine oturmustur, Yuzleri bitki figurleriyle susludur. Ikisi
imparator Kaligular rts 37-41) zamamndankalma oteki lO'u Iyonik
bicimindedir. Sutun yuksekligi 19,70m'dir. Buradan sutunlu salona gecilir, iki
sutun arasmda 1,45m yukseklik farki vardir. Tapmmak icin gelenlerin asil kutsal
yere girmelerini onlemek icin yaprlmrstir. Bu iki salonun birlestirmek icin 5,60m
genislikte, 19m yiikseklikte bir kapi yeri vardir. Burada da iki sutun bulunur. iy
bolum ile "adition" un birlestigi yerde iiy kapi gorulur. Birer kapi ve merdivenle
de yukardaki odalara gecilir. Salon penceresizdir. Kahinler buradan
konusurlardi. Genis merdivenler asil kutsal yere, "adition" a uzamr. Boyutlan
21,70m x 145m'dir. Karsihkh duvarlannda 11 'er, bati duvarmda 3 filpaya
vardrr. On salonla adition arasmda duzgun menner bloklardan olusan egimli bir
tunel bulunur. Didim Milet' e mermer doseli kutsal bir yolla baghydi. 4 km
uzakhktaki denizle baglantisi buyuk gemilerin bile yanasabildigi Panormos adh
limamyla saglamyordu.
LO

MAGNEZYA: Ortaklar-Soke karayolu uzerindedir. Ortaklar'a 5 km
uzakhkta Menderes Irmagi uzerindedir. Kent, Iyonya'mn merkezinde olmakla
birlikte, asil kuruculan Yunanistan'daki Magnezya'dan gelen Aiollar'dir. Bir
surede Lidya Krah Giges'ce yonetilmistir do 680-652). 650'de kenti Kimmerler

basnlar. Kent yakihp yikildi. Halkuunda cogun olduruldu, Kacabilenler Efes ve
Milet' e gitmis, daha soma onlardan sagladiklan yardimlarla donerek kenti
yeniden kurmuslardir.
Artemis Tapmagi : Magnezya'da ki Artemis Tapinagi kirec tasmdandir.
Sutunlanmn kaideleri Efes'tekilere benzer. Govdelerinde 32 yiv vardrr.
Vitruvius'a gore, tapmagi yapan mimar Hermokgenes'tir. Boyutlan 41 m x 67
m'dir. Sutunlann, lyon tarzmdadir. Batiya bakan yapmm sella bolumunde
Artemis heykelinin bulundugu kaidenin temelleri durmaktadir.
MASTAVRA: Nazilli'nin Bozyurt Koyu ile Eyeelli Yaylalan
arasmdadir.Kalmnlan agaelar altmda kalrmstir. Burada eski duvar yikmtilan,
kemerli temel kahntilan gorulmektedir.7 5 ill capmdaki halka bicimli duvarm bir
amfiteatr ya da tiyatro oldugu samlmaktadrr.
MiLET : Aydm ili'ndeki en onemli tarihsel kalmtilardan birisidir. Buyuk
Menderes Irmagi'nm Ege Denizi'ne ulastigi yerde kurulmustur, Soke'nin Eski
Balat Koyu'ndedir. Kurulusu oldukca eskilere giden Milet Hititler'den soma
Giritliler'in ve Iyonlar'm gelmesiyle Akalar'm kolonisi olmustur. Bizans
Donemi ile birlikte Milet, onemini yitirmeye baslamisnr. Kent knculdu,
yapilann cogu yikildi, surlar daraldi.
Tiyatro : Batt Anadolu' daki tiyatrolar arasmda Milet Tiyatrosu'nun ayn bir
yeri vardir. Bir yamac iizerine oturtulmustur. Denizden yuksekligi 30-40 m
kadardir. Obur antik tiyatro yapilan gibi Uy bolumludur: Seyircilerin oturdugu
bolum ile alan (orkestra) yanm daire bicimindedir. Sahne bolumu ise siitunlarla
suslenmistir. Tiyatronun on yuzu 140, yuvarlak bolumu 230, sahne ise 34 m
uzunluktadir. Tiyatro iiy kathdir. Batt yonu merdivenlidir, dogudan ise duzayak
girilir. Dort sutunlu olan seref kosesinin bugun iki sutunu kalnusnr. Sahne
yukardadir. Kabartma islemelidir. Apollon, Eros, Grifon'un Uy ayakh kazan
kabartmalan yikmnlar arasmdadir.
Faustina Hamami : Milet'te ayakta kalan bashca yapitlardan biridir. Guney
Agora ile tiyotro arasmdadir. Onde bekleme salonu ve bitisiginde Muza'lar
odasi yer almaktadir. Salonun yamndaki avlu 77 m x 79,41 ill boyutlanndadir.
Bekleme salonundaki soguk odalarda bulunan biiyiik havuzun kenarlan aslan ve
nehir tannsi heykelleriyle susludur. Bu heykellerden su gelmektedir.

LI.

Stadyum: Tiyatro ile limamn hemen onundedir. Dikdortgen bicimindedir.
Roma Donemi'nin sonralannda 4.500 kisilik oldugu saruhyor. Burada atletizim
yansmalan yapilmaktaydi.
Serapis Tapmagi : Dort basanmakh bir merdivenle cikilan tapmak
dikdortgen bicimindedir. Giristeki tavan bolmelerinde tann ve muz
kabartmalan gorulur. Tapmakta, oluklu dort sutunlu korent bashklar uzerinde
yer alan arsitrav, onun iizerinde de Helois Serapis kabartmasi bulunan ucgen
almhk yer almaktadir.
Kent Meclisi: Guney Agora yakmlanndadir. Tiyaro yapilanru andmr.
Onde giris kapisi yer almaktadir. Avlunun iki yam sundurmahdrr. Avlunun
ortasmda bir amt-mezar gorulur ve sanduka bicimindeki podyumun ustunde bir
tapmagi andmr,
PRiENE: Aydm'daki antik kentlerin en onemlilerinden

birisidir. Soke'ye

15 km uzakhkta Gullubahce'dedir, Iyon gocleri sonucunda Yunanistan'dan
gelen Grekler' ce kuruldu. Kent zamanla, Lidya ve Pers saldmlanna ugradi,
yakihp yiktldi. Bizans Donemi'nde piskoposluk merkezi olan kent zamanla
onemini yitirmeye basladi. Kale duvarlanyla cevrelenmis kentte uv buyuk gins
kapisi vardir.
Misir Tapmagi : Misir tanncalannm tapmma yeridir. Kale kapismdan
sonra ulasihr. Duvarlarla cevrili avlunun ortasmda, kurbanlann kesildigi yedi
basamakh bir sunak vardi.
Yukan Gimnazyum: Helenistlik Donem yapisr olmakla birlikte, zamanla
degisikliklere ugranustrr. ilk biciminde guney duvarlan, doguda giris kaprsi ve
otunna yerlerinin temelleri kalmisttr.
Tiyatro : Sahne orkestra ve amfiteatrdan olusan tiyatro, iyi korunmus
durumdadir. Ondeki bes mermer koltuk ileri gelenler icindi.
Athena Tapmagi : Tannca Athena icin yapilnnsnr. Iyon tarzmdadir.
Onde 6, yanlarda 11 sutun vardir. Onunde birde sunak yer almaktadrr. Sella
bolumunde Athena'mn altm ve fil disinden yapilma haykeli yeralmaktaydi.
Guneydeki duvarlar oldukca gucludur. to II.yy'da tamamlannusur.
Zeus Tapmagi : Agora'run dogusundadir. Plaru oteki tapmaklardaki
gibidir. II. yy' da yaptlnnstir. Y anma sonradan bir Bizans Satosu yapilnnsnr.
ALiHAN BABA TURBESi (ALiHAN KUMBETi) : Uveys Pa~a
Mahallesi'nde, Hukumet Caddesi 5.Sokak'ta XIV. yy yapmdir. Aydmogullan
Beyligi Donemi'nden kalan yapi, Aydm'rn en eski Turk yaprti olmasi
bakimmdan cok onemlidir.

EDEBiYATTA

AYDIN

Cumhuriyet doneminde Turkiyedeki toplumsal degisimin en yogun
yasandigi bolgelerden biri de Ban Anadolu'dur.
Bu bolgede, sanayilesmenin birlikte getirdigi toplumsal degisme
olgusunun keskin cizgilerle yasandigi kentlerden biri de Aydm' dir. Aydm
ili'nde, toplumun cesitli kesimlerinin bir arada ve farkh bir yasam surmesi, hizla
degisen toplumsal yapi ve 1945 sonrasmda cok partili siyasal yasamm
baslamasiyla da demokrasinin yerlesme surecinde gorulen olusum ve olaylar
pek cok edebiyat yaprtma kaynak olmustur.
Aydm yoresindeki yasanu konu alan ilk yapitlardan biri, Resat Nuri
Giintekin'in "Yesil Gece"'sidir (1928). Giintekin, "Yesil Gece"de yoksul,
egitimsiz, dinin ve bos inananlann etkisindeki Sanova Kasabasi'sma atanan
ogretmen Sahinin kisiliginde cumhuriyetci dusunceyi savunur. Romanm
kahramam Sabin, dinsel okullarda okuyup "yesil sancak" dusleri gordukten
sonra bu inancim yitirerek ogretmen okuluna gitmis biridir. Artik, "zavalh
memleket, yuzyillardan beri yesil bir gece icinde yasiyordu. Halk, dunyayi hep
bu karanhgm arasmdan goruyordu" biciminde dusunmeye baslamisnr :
"Anadolu' daki fikirlerin geri insanlarm sefil kalmasi, islerin fena gitmesi hep bu
yiizdendir."
Aydm yoresini edbiyat alanmda ilk yansitan Sabahattin Ali olmakla
birlikte, bunu butun bir Cumhuriyet doneminin seruveninin bir cok yapitiyla
isleyerek daha kapsamh olcude yapan yazar Samim Kocagoz olmustur. Soke
dogumlu bir sanatci olan Samim Kocagoz hemen hemen biitiin yapitlannda bu
yoreden bireysel ve toplumsal gorunumler aktanr, yoredeki olusumlara dergiler
Samim Kocagoz, Kurtukus Savasi'run oykusunu anlattigi yapitlan Kalpakhlar
(1963) ve Doludizgin (1964) ile onemli bir girisimde bulunur.
Bir baska sanatci da Hasan izzettin Dinomo'dur. Dinamo, Kutsal isyan
(1966-1967) adh sekiz ciltlik belgesel roman dizisinde daglardaki direnis yanhsi
cetecileri, Kuvayi Milliye'cileri, Ankara'dan yonetilen bagimsizhk eylemini
orgutlemek uzere yorede cahsma yapan askerleri, halkm, halkm destegini ve
savasima kanhsnu da yapitmda zengin bir anlatimla sergiler.
Yine Aydm dogumlu bir oykucu olan Ferzan Gurel kadm sorununu daha
"icerden" bir bakisla yansitmaktadir. Kara Tutku (1971 )adh oykuler demetinde
derledigi yapitlarmda, tasranm yoksullugunu ve yoksulluklar icindeki Anadolu
kadmmi isler. "Ayselerden Biri'toykusu daha carpici bir sorunsar iizerine
kurulur.

KURTULUS

SAVASI'NDA

AYDIN

Yunanistan Girit'i, italyanlar Misir'adek Trablusgarb vilayetini ve 12
adayi isgal etmislerdi. Balkanlardan Meric Nehri'ne dek Srrplar, Bulgarlar,
Yunanhlar tarafmdan almdi. Anadolu'da bukunan azmhklara soz verilen
ozgurluk imgeleri onlan silaha sanlmaya zorluyor ve her biri Turk' e amansiz bir
dusman kesiliyordu. Osmanh Imparatorlugu bu dununda iken, 1. Cihan
Savasma girmek zorunda btrakildi. Karst buyuk devletler goz diktikleri
topraklan aralarmda paylasmak, Turk toplumunu tarihten silmek, bu ulkeyi
rahatca somurmek amacmda idiler. Yunanistan kiskunhyordu. 22.11.1914' de
Arnavutluk'u, 30.3.1915'de Aydm, Mugla, izmir, Manisa,Bahkesir,
Denizli
illerini, 7.10.1915'de Kibns Adasi'nrYunan'a soz verdiler. Tum bunlar

Yunanistan' 1 simartryordu. Basvekil Venizelos, "Buyuk Yunanistan'm" imgesi
icinde bir cok siyasal oyunlar ceviriyor, cok yakm dostlan lngilizlerin ve
Fransizlar'm etkisinden kendisini kurtaramayarak, sonunda 1917 yih biterken 1.
Cihan Savasi'nda bu dostlarma katildi.
Canakkale'de Ingiliz, Fransiz ordulanni perisan eden, Galicya'da,
Kafkaslar' da, Irak'ta, Sina collerinde her turlu olanagm kithgina ragmen zengin
ve gururlu dusmanlara karsi zafer destanlan yaratan Turk ordusu yenilmis
sayildi. Cok buyuk kayiplarla perisan olan Imparatorluk 30 Ekim 1918 tarihinde
"Mondros"silah birakismasnu imzaladi. Boylece 600 yilhk Osmanh
Imparatorlugu kayitsiz sartsiz teslim olmustu, Bundan yararlanan Yunanistan
Basvekili Venizelos, kendilerini tek basma galip sayan Ingiliz, Fransiz
hukumetleri ile isbirligi yapti. Ozet olarak soyle istiyordu: "Yunanistan'm da
oldukca buyuyebilmesi icin, Batt Anadolu' daki toprak parcasmm mukadderatim
Yunanistan'a katmak mumkundur, Onemli olan kuvveti, Yunan milletinden
isteyebilmem icin, Turkiye'nin taksimine karar verilmeli ve Turkler Anadolu
yaylasma atilmahdir.
Yunanistan boyle bir ugras icinde iken, simdi Turk Vatam bir taknn
basiboslugun ve bencil isteklerin catisugr, yoksullugun kol gezdigi bir yer
halinde idi. Rum azmhklar ise Atina'mn havasma uyarak bayram yapiyor,
orgutlenip, silahlamyorlardi.
- YORAN iSYANI-19 Subat 1919: Bugunku adi Didim'in onceki adi
YORAN' di, 19.2.1919 gunu bu koyun rum halki isyan cikararak oradaki
jandarma karakolumuzu basnlar. Bir miktar silah ve cephaneyi ele geciren
rumlar, Kovala limanma inerek orada gorevli Turk memurunu ailesi ile beraber
yakalayip, elleri kollan bagh olarak, sille, tokat ve dipcik darbeleri altmda koy
meydanma getirdiler.

Bir tek Turk memuruna o meydanda akla gelmedik iskenceler ettiler. Bu vahset
hareketlerinden cesaretlenen isyancilar daha da azitarak cevreye saldirmaga,
isyam buyutmege kalkisnlar. Isyan, Akkoy, Doganbey (Domatca), Gullubahce
tGelebec;), Guzelcamli (Canh) gibi koylere bir anda yayildi. Bu arada pusuya
dii~iirdiikleri birkac jandarma erimizi de sehit ettiler.
.
.
O zaman merkezi Aydm'da bulunan 57.Tiimen ile merkezi Izmir'de
bulunan 56.Tiimenlerden gorevlendirilen bir birlik birkac gun icinde isyam
basnrdi. Aydm'da bulunan 57.Tiimenin Kumandani Albay Sefik
Bey'di.Tumen'in 173.Piyade Alayi Soke'de Alay'm bir taburu da AydinEgridir demir yolunu korumak icin gorevli bulunmakta idi. Bu Tumenler,
l.Cihan Savasi'nda kiyi koruma ve depo kitasi olarak meydana getirilmistir.
Cogu hasta, geri hizmet gorecek subaylarla Turk aslmdan gelmeyen Suriye'li
asci, arabaci ve at bakicisi erlerdendi. Bu nedenle kendilerinden bekleneni
basaranuyorlardi.
istanbul' daki Hukumet ve Padisah vatanm icine dustugu duruma care
bulacak gucte degildi. 1.Cihan Savasi'nda dusmanlar 7 Mayis 1919 gununde
Izmir' e guclu bir deniz filosu gonderdiler. Anadolu topraklanmn paylasilmasi
Turklugu galeyana getiriyor, yapilan mitingler ve protestolarla Turklugun duygu
ve gorii~ii dunya kamuoyuna duyrulmaya cahsihyordu. izmir' de toplanan
Aydm, izmir, Denizli.Mugla, Manisa, Bahkesir Belediye Baskanlan ile
Muftuleri cok agir bir dille Paris Bans Konferansi'mn aldrgi bu haksiz kararlan
protesto ettiler.
·
Istanbul Hukumeti bu tur davramslan istemiyor ve daima dusmanlann
isteklerine boyun egiyordu, Bu amacla Anadolu'ya bir ogut verme kurulu
gonderdi. Abdiilhamit'in oglu Sehzade Abdurrahim de bu kurulda idi.29 Nisan
1919 gunu kurul trenle Aydm'a geldi. Amaclan Aydm'da sahlanan karsi
koymak hareketlerini onlemekti. Ancak Aydm'hlar kararlanm vermislerdi.
Sonuna dek amaclanmn pesinden aynlmayacaklardi.
insanhk tarihinin binlerce yilhk gecmisine tarukhk olan ulkemiz, kit' alar
arasi bir ulke olmaktan dogan ozellikleriyle cesitli doga zenginliklerini de
kendinde toplar. Tarih boyunca Anadolu'ya akan butun ordular, hep Menderes
havzasi olan Aydm iii smirlan icinden gelip gectiler. Bu bakundan Aydm'm
tarihte cok onemli ve sanh bir gecmisi vardrr.
Yunan ordusu Izmirin isgaline hazirlanmakta iken, italyanlar 29 Nisan
1919 gunu Antalya'yi, 13 Mayis 1919 gunu Kusadasi'm birden isgal ederek,
Izmir'e de bir harp gemisi gondermislerdi. Izmir'in italyanlar tarafmdan isgal
edileceginden korkan dusmanlar kendi desteklerinde Yunan ordusunun lzmir'e
cikmasun cabuklastrrdilar.
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Bir taraftan da Anadolu'nun onemli kent ve istasyonlanna haber alma
subaylanm gonderdiler. Bu nedenle Aydm'a iki Ingiliz subayi geldi. Mc.
Andrews and Forbes Company binalarma yerlestiler. Aym giinlerde Soke yerli
rumlan asm taskinhklar yaparak cete orgutu kurmaya cahsan Omer Aga' nm
oglu Mehmet Aga'y; kacirdrlar. Amaclan Aydm'da sahlanan karsi koyma

hareketlerini onlemekti. 0 gunku mahalli hukumet bu sahsi rumlann elinden
alamadi. Ancak Soke Forbes Mudnru Hoder' in ricasi ile Mehmet Aga serbest
birakildi. Rumlann taskmhklan karsismda Soke halki Yunan isgalinden
corkmaya basladi. Osmanh Hukumeti'nin yilgmlik icinde bulundugunu, halk
anlamisti. Kendi varhklan m hakh bir caba ile korumak zorunlulugu vardi.
15 Mayis 1919 gunu ingiliz donanmasmm desteginde Yunanhlar
lzmiriisgale basladilar. Bu durum, yurdun her yerinde buyuk uzuntu ve tepki ile
karsilandi. ilk olarak hukumetten buyruk beklemeden Ayvahk'a cikan dusman
birligine karsi Rahmetli Ali Cetinkaya 172. Alayi ile karsi koydu.
SOKE'NiN i$GALi(l 7Mayis 1919) : Obur taraftan italyanlar, l6May1s
1919 gunu Milas uzerinden yuruyerek, 17-18 Mayis 1919 gunu de Soke' ye
girdiler. Halk bu girisi act duygu ve dusuncelerle izledi.
italyan KumandamLuka, halka soyle sesleniyordu: "Bir memleket kalben
fethedilmelidir. Biz buraya Sultan'm emriyle geldik. Sizlere yardim
edecegiz.t'Bu srrada italya bayragi direge cekilirken Kumandan "Bubayrak
ancak kanla iner"demek suretiyle Soke'Ii Turkleri sindirmeye cahsiyordu. Bu
davrams halki cok etkiledi. Bu olay karsismda Soke'nin vatansever kisileri bos
durmadi. Ataturk'ten aldiklan sifre uzerine en kisa gunde ulusal guclerini
kurdular. Bunlara Albay Selahattin Bey, Binbasi Saip Bey, onderlik etti. Bu
mufrezenin "Anzavur isyam'nda" basansi gorulmustur. Komutanlan Cafer
Efe'nin kardesi Haydar Ag a idi. Bunlarm arkasmdan ozgurluk lursi ile silaha
sanlanlarm sayisi gun gectikce artiyordu. Once ceteler halinde carpisan, soma
ulusal orduya katilan bu yigitler, dusmam yurttan atmcaya dek hizmet ettiler.
YUNAN i$GALi GENi~LiYOR :
Yunanhlar cok gecmeden isgal ettikleri Turk topraklarmda rum azmhgi
korumak gerekcesi ile yayilmaya basladilar. Birkac gun sonra Yunan
ordusununaydin'agelecegi haberi duyulmustu. Bu olaylar Aydm'da tepki ile
karsilamyordu. Bu maksatla 19 Mayis 1919 gunu "Yedi Eylul ilkokulu"nun o
gunku binasmda toplandilar. "Kamnuzm son damlasma kadar mucadele
edecegiz" diye yemin ettiler.
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Halknmza misilleme olarak yerli rumlar da isgallerden cesaretlenerek sehir
icinde ve cevrede zulumlerini arttrrmaya basladilar.
Artan tehlike karsismda 57. Tumen'in 175. Alay 1. B taburu once
Yenikoy, Ovaemir'i tepelerine tasindi. Sonra da Tumen Kumandam Sefik Bey,
taburu Menderes koprusu karsismdaki srrtlara gecirdi. Tumen merkezini de
Cine'ye tasidi. Telefon hatlanni emniyete aldi.
AYDIN'IN

iSGALi: (27.5.1919)

Izmir- Aydm demiryolu boyunca Yunan birlikleri dikkatli olarak
ilerlediler. 26 Mayis 1919 gunu Gennencik ve incirliova ele gecirildi. 27May1s
1919 Sah gunu dusman Aydm'a kadar sokulmus ve Tellidede'de, Topyatagi,
Aydin, izmzr Uluyolu boyunca kentin merkezine dogru adun adim ilerlemisti.
Aydm icin kara bir gun baslanustir. Herkes yash, dukkanlar, lokanta, ve isyerleri
kapanlrmstir. Aydm sehrinin isgal edilisi cevreye bir yildmm hizi ile yayildi.
Vatansever kisiler elem ve caresizlik icinde krvranirken, Aydm Efesi Yoruk
Ali'nin, Kilhoglu Huseyin'in, Kara Durmus'un, Kozalakh Mehmet'in,
Mesutlulu Mestan'm, Dokuzun Hasan'm, Demirci Mehmet'in Sancaktarm
Ali'nin, kizanlan ile dusmana saldiracagi, Bakirkoylu Tegmen Kadri Bey'in 80
kisilik kuvveti ile daga ytkt1gi duyuldu. Beliren umit isiklan, Aydm halkma buc
vermeye baslamisti. Yunan ordusunun girdigi her yerde, mal, can, rrz ve namus
guvenligi kalmarmstt. Bunlara dayanamayan vatanseverler silaha sanlarak
mucadele yollanm aradilar.
iLK ULUSAL BiRLiK : (30 Mayis 1919)
Cine'nin Yagcilar Koyu'nde bulunan Yoruk Alive Kilhoglu Huseyin
Efeler'le Yuzbasi Ahmet, Tegmen Zekai, Yedek Tegmen Necmi isbirligi
yaptilar. Birkac gun icinde orgutlenerek koylerine gonulluler toplamaya
basladilar. Cine' den Asekilil-laci Abdurrahmanoglu Mehmet, Giritli Memduh
Bey, Kutahyah Recep Cavus vs. bunlara katildilar. Iste Aydm'da ilk ulusal guc
budur. Aydm'dan Cine'ye dogru tasman 175.Piyade Alayi Kumandam Binbasi
Haer Sukru, makinah tufek bolugu kumandam Tegmen Serafettin Bey'lerdi.
Bunlar Cine Yarukhan'ayerlestiler. Cine'nin guney sirtlanna da Tegmen
Mahmut Bey kumandasmdaki Dag Topcu Taburu yerlesmisti. 30 Mayis 1919
gunu Tumen Kumandam Albay Sefik Bey Cine'y' geldi. Efeler ve subaylar daha
once yapilmis olan hazirliklardan Sefik Bey'e'bilgi vermediler. Yalmz Sefik
Bey'le tamstilar ve onun ogutlerini dinleyip elini operek aynldilar.
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Cahsmalar gizli tutuluyordu.1 Haziran 1919 gunu ulusal gu9 hazirhklannm
bitirmisti. 5 Haziran 1919 gunu Milas uzerinden gelen bir Itayan birligi Cine'ye
karargah kurdu. Milli Kuvvetlerin Cine' de kalmasi artik tehlikeli olabilirdi.
Milis kuvvetler 6 Haziran' da Dalama uzerinden Aydm yuzune gecerek Armutlu
Koyu'nde gece birlestiler. Yenipazar koylerinden de yeni gonulluler toplayarak
Donduran Koyu'ne geldiler. Yoruk Ali'nin etrafmdan, gozunu budaktan
sakmmayacak derecede mert 60 yigit toplanrmsn.
MALGA<; BASKIN! : (16 Haziran 1919)
Dusman 3 Haziran 1919 gunu Nazilli'ye girmisti. Her girdikleri bolgede
gosterdikleri zulmu Nazilli'de de tekrarladilar. Hat boyunca tum koyler
kasabalar 90k huzursuzdu. Efeler duyuyor ve dusman hakkmda bilgi
topluyorlardi. 15-16 Haziran 1919 gecesi Donduran koyunden hareketle,
Menderes Irmagi sallarla gecildi. Sultanhisar'a yuruduler. Sultanhisar'm dogu
kesiminde bulunan Malgac Demiryolu koprusunu bekleyen Yunan birligi
basilacakti. Sabahm altisma dogru cevre kusatildi. Once telgraf telleri,
direklerine tirmamlarak kesildi. Koprunun ayaklarma iki kahp dinamit
yerlestirildi. Buyuk bir gumburtu ilekopru havaya ucarken neye ugradiguu
bilmeyen Yunan birligi de silaha sanldi. Fakat cevreden acilan yayhm atesi ile
hepsi de yok edildiler. Silah sesine Sultanhisar' dan yetisen rum jandarmalan
efeleri gorunce silahlanm atarak kacip canlanm zor kurtardilar. Bu baskmda
yalmzca Cine -Ibrahimkavagi koyunden Tahtaci Memis bilinmeyen bir kursunla
yaralannusti. Yornk Ali cetesi baskmdan soma Uzunlar koyu'ne ulasti. Orada
bir sure dinlendikten soma Isabeyli'ye gittiler. Oradan Nazilli ile haberlesme
saglandi. Nazilli Jandarma Boluk KnmandaniArap Yuzbasi Nuri Bey aracrhgi
ile Demirci Mehmet Efe' ye mektup yazildi.
lsabeyli'de 19-20 Haziran gecesi aldiklan bir kotii haber uzerine gece
karanhgmda sabaha dek yuruyerek Sinekciler Koyu'ne cekildiler. Kulaklan
haberde ve seste, elleri tetikte olan efelere, koye gelen bir molla Demirci
Mehmet Efe'nin Nazilli'yi bastigim haber verdi.
Nazilli'denYunan'm kacmis olmasi efeleri sevindirdi. 21Haziran 1919
gunu Nazilli'ye gelen efeler, Nazilli'yi yagmalanmis buldular. Hemen Aydm'a
dogru dusmam kovalamaya basladilar.
Yunanhlar, Nazilli ve Atca'dan cekilirken 40 kisiyi de beraberlerinde
goturduler. Malgac'tan baslayarak hat boyunca her gorulen canhya ates ettiler.
N azilli, Atca ve Sultanhisar' dan beraberlerinde getirdikleri kisileri koskte
kursuna dizdiler.
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Nazilli hukumetsiz kalmisn. ismail Hakki Bey'in komutasmda Nazilli'ye
yetisen Denizli birligi yeniden duzeni sagladi. ismail Hakki Bey'in onderliginde
NAZiLLi HEYETi TEMSiLiYE'si kuruldu. Umurlu'ya dek dusmani kovalayan
Milis'lerle Dinar'dan Yuzbasi Ekrem Bey komutasmda gonderilen mizrakh
suvari birligi ve 57.Tiimen'le iliskiler saglandi. Saraykoy'de toplanan
"IOOO''ki~ilik gonulluler birligi, Cine ve Mugla'dan gelen Mugla birlikleri
dusmana karsi hazirhklara basladilar. Cine' de de bir "Cine Heyeti Milliyesi"
kuruldu. Bu kurulusta; Tuccar Kadikoylu Mustafa, Belediye Reisi Hafiz Hidayet
(Hidayet Eroglu), Caln Koyu'nden Molla Hasan oglu Hasan, Dereli Koyu'nden
Molla Emin, Molla Mehmet, Emekli Memur Cemal, Memur Nuri, Ziraat
Bankasi Memuru Ibrahim Etem, Cine'Ii Mehmet, Aydmvakiflar Muduru Ahmet
Bey gibiler gorev aldilr. Toplanan gonullu birlik 16-17 Haziran 1919 gecesi
Menderes kopru basma sevkedildi. Aydm ke tine sikistmlmrs olan dusmana
karsi kopru basmda bir cephe kurulmustu. Bir taraftan da Umurlu cephesi
besleniyordu. Her iki cephede dusmana zaman zaman saldmlar yapihyor, aman
verilmiyordu.
ERBEYLi BASKINI: (20-21Haziran 1919)
Malgac baskmmdan dort gun sonra 20-21 Haziran 1919 gunu Erbeyli
istasyonu basknn yapildi. Mugla, Cine, Aydm cevresi halkmdan olusan 70
kisilik bir Milis Birligi Bakirkoylu Tegmen Kadri Bey ve makinali tufek
kumandam Izzet Bey'in cevresine toplandi. Snnrteke koyu yakmlanndan
baslanarak Erbeyli istasyonuna dogru sessizce ilerlediler. istasyonda bulunan
tam mencutlu Yunan Efsun borugunun bir kismi geceleri Erbeyli koyunde
oturuyordu. Milislerin koyde oturan dusman birligi hakkmda bilgileri yoktu. ilk
baskm bombasuu Cine'Ii (55) yaslannda bir kahraman firlatti. Ani olarak buyuk
bir baskm ve yayhm atesi baslanusti. Yunan Efsun Birligi neye ugradiguu
bilmeyerek saskma donmustu. Bu meucadele sahnesi sabaha dek surdu. Koy
tarafindan acalan dusman atesi ile Milisler iki ates arasmda kalmalanna ragmen
savunma savasi vererek sabahleyin cekildiler. Milisler makinah tufek onbasisi
dahil, yedi sehit vermislerdir. Cine'Ii kahraman bombaci da agir yarah idi. Bu
baskmda Yunan bolugu 30olii 45 yarah verdigi gibi buyuk bir korkuya da
kapilmrsti. 22Haziran 1919giinii dusman olu ve yarahlanm trenle Aydm'a
getirerek burada kalan Turk halkma gosterdiler. Bunun ocunu alacaklanni
soylediler. Suclu aramayi one surerek Aydm halkma ve cevre koylerine saldmya
gecen dusman, gene ihtiyar demeden her ele gecirdigini dogradi. Aynca eli silah
tutabilecek suphe ettiklerini Erbeyli istasyonuna goturup (orada 72ki~i )kur~una
dizildiler.
J.9

Bununla da kalmayip, musluman halki sindirmek icin silah aramayi one surerek
evlere giriyorlar, erkeklerin gozleri onunde kadmlara saldmyorlardi. Kucuk
yavrulan sunguleyip, halki icine halki icine doldurduklan camileri, evleri
bombahyarak, atesleyerek yok ediyorlardi. Aydm bolgesinin bir 90k yerlerinde
sunaran rumlar iskencelerini arttmmslardr. Bunlara karsihk Turk Milisleri de
bos durmadilar. Yunan birliklerine baskilanm arttirdilar.
23 Haziran 1919 gunu Osmaniye'li Kara Durmus 70-80 kisilik
gonullulerle incirliova baskmnn yapti. Aym gun Yunanhlar Aydm'a toplanmis
olduklanndan onemli bir sonuc elde edemedi. Kara Durmus Aydm2a dogru
ilerleyerek Ovaeymir Koyu'ne gelip yerlesti. Bunun gibi tum Milisler Aydm
kentini sikisnrmaya baslamisn.Aydm' da sikisan Yunan ordusu durmadan
Izmir' den yeni kuvvet ve silah istemekte idi.
TELLiDEDE

SAVAS!: (24Haziran 1919)

Ulusal kuvvetler Aydm'r kurtarmak amacmda idiler. Eymir, Yenikoy
tepelerine 200kadar gonullu toplanrmsti. Kocarh'ian yedek subay Selami Bey'in
emrinde gelenlerle, Cine'Ii Tahir ve arkadaslan da 15-20ki~i ile aym tepelere
yerlestiler.
24 Haziran 1919 gunu Kara Durmus'un birliginden birkac kisi Tellidede
sntlannm arkasmdaki Sakizh, Dimitriyaki ciftliginin damlanm yakarak orada
cahsan iscileri korkutarak kovaladilar.
Karsihkh ates ogleden sonra basladi. iki saat surdu. Kara Durmus ve
arkadaslanmn atacak tek kursunu kalmadi. Tutunduklan yeri birakarak
Menderes koprusu yonune, 7 sehit vererek cekildiler.
Yunanhlar Tellidede carpismalannda 30 olu verdiler. Milislerin cekilmesi
ile dusman Eymir ve Y enikoy'u isgal ederek evleri yakti. Canh kimi buldularsa
sunguleyip oldurduler.
Kopru basmda bulunan "Ulusal Birlik" ler bu koylerin alevler icinde
yandigim gorduler. Koprubasr Komutam Binbasi Haer Sukru, makinah tufek
bolugu komutam Serafettin, bomba batarya komutam Ustegmen Tevfik, obus
bataryasmda Van'h Tevfik Bey'lerin enrrinde bir askeri birligi Yunan taburuna
karsi taarruza cikardilar.
KOPRUBASI

SA VASI

Kisa gunde Yunan isgal kuvvetlerinin karsismda ulusal inancla dolu
Turk Birligi belirmisti. Her eli ayagi tutan, eline silah geciren, cevre illerden,
koylerden gelenler kopru basma kosuyordu,
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Bu dirinme Turk Vatani'nm kurtanlmasi

icin bir saldirgana karsi ilk savunma

savasi olacakti. Menderes Koprubasi cesitli silah ve kiyafetle yurtsever
insanlarm doldurdugu bir savas yeri idi. Umurlu' dan Karahayit Koyn'ne gecen
e orada toplanan Yoruk Ali Efe Cetesi ile, Denizli'den Polis Komiseri Hamdi
Bey' in komutasmda toplanan Denizli Milisleri buraya gelmislerdi. Koprubasi
Kumandam Haci Sukru Bey birliklerin komutanlanndan Tegmen Zekai,
Tegmen Kadri, Yoruk Ali Efe, Topcu Alay Komutam Binbasi ismail Hakki,
Kocarh Mufrezesi Komutam Tegmen Selami, 176. Alay makinah tufek boluk
comutani Teymen Serafettin Bey'lerle toplanarak 57. Tumen Komutam Sefik
Bey'i ziyaret ettiler. Bu toplantida Aydm'da bulunan isgalci Yunan birligine
saldm karan verildi. Durum isgalci devletlerin Aydm'daki temsilcisi ingiliz
subayma bildirilmek uzere imza edildi. Mektupta akacak kanlarm
sorumlulugunun Turkler'e ait olmayacagi ve hemen Yunanhlar'm Aydm'a
bosaltmasi isteniyordu. Bu duyuru yola crkanlmadan 28 Haziran 1919 gunu
Yunan kuvvetleri, rumlarm da katrlmasi ile Koprubasi'na taaruzza gectiler.
Bir taraftan da izmir'den yeni kuvvetlerin gonderilmesine istediler. Aydm'da
efelere yardun ettiklerini one surerek balk uzerinde bir korku ve yildirma
amaciyla gorulmemis iskence ve zulumlere basladilar,
Aydin cevresinde Yunan isgal birliklerine karsm buyuk bir nefret
duygusu baslanusn. Yunan hayasizligma karsi Soke, Bagarasi bolgelerinde
hazrrhklara girisildi. Soke'ye giden Kurmay Yuzbasr Selahattin Bey, Orada
bulunan Binbasi Saip Bey'le Sokemufrezesini kurdular. Cafer Efe bu milislerin
en yigit kisisi idi.

AYDIN MUHAREBESi
28-30 Haziran 1919
Aydin Muharebesi, 28 Haziran gunu Yunanhlar'm, Menderes
Koprusu'ndeki teskilat merkezimize yapmaya yeltendikleri bir taarruz sebebiyle
basladi.
Gunes henuz dogmannsn. Menderes'in ve civanndaki batakhklann
tebehhuratmdan Aydm ovasi her zamanki gibi hafif bir sisle ortulu bulunuyordu.
Sabahm bu erken saatinde Aydin istikametinden gelen bir takim makinah tufek
sesleri kopru basmda bulunanlan uykularmdan uyandirdi.
Tedrican yaklasan ve yaklastikca daha iyi duyulmaya baslayan bu
makinah tufek seslerinin geldigi istikamette merkezlesen dikkatler ve etraf
arasnran durbunler 2,5-3 km uzakta takriben bir boluk kadar dusman
piyadesinin avciya yayilmis olarak Menderes Koprusu'ne dogru ilerlemeye
cahsngr gorulur.
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Bu bir boluk kadar dusman piyadesinin gerilerinde, sazhklar ve agachklar
arasmda daha kalabahk asker topluluklan goruluyordu.
Mukavemetin yuvasun dagitmaya ve bir hamlede Kuva-i Milliye'yi ezip
yok etmek isteyen Yunanhlar' m bizimkilerden daha cabuk davranarak ani bir
baskmla bizi can evimizden vurmaya yeltendikleri anlasihyordu.
Dusmamn hareketi, koru basmda bulunan asker ve milis mufrezelerimiz
tarafmdan buyuk bir sevincle karsilandi. Cunku, Yunanhlar'm ihzar eyledikleri
bu emrivaki ile bir gun evvel kopru basi toplantismda verilen malum kararm
tavsamadan fiil haline gelmesine frrsat ve imkan verilmis oluyordu. Aym
zamanda, muharebeye bizzat Yunanhlar sebebiyet vermis olduklanndan harp ve
darp esnasmda Aydm'm yamp yikilmasmdan ve bu arada vuku bulacak can mal
kaybmdan da Kuva-i Milliye'ye her hangi bir mesuliyet tevcih edilemezdi.
Yunan ilerleyisi karsismda hie; tereddut edilmeden derhal silah basi emri
verildi. Kisa bir zamanda muvazzaf ve milis butun kuvvetlerimiz silaha sanlmis
ve dusmanm uzerine atilmaya hazir bir duruma girmis bulunuyorlardt.
ilk once Bakirkoylu Tegmen Kadri kumandasmdaki Mugla milis
mufrezesiyle Komiser Hamdi Bey kumandasmdaki Denizli mufrezesi ileri
atilarak dusmam karsiladilar. Bir taraftan da "Golhisar Koyu'nde" Yoruk Ali
Efe ile "Umurlu' da" Binbasi Ismail Hakki Bey' e haber ucuruldu. Bir anda ovayi
kaplayan silah sesleri, gunlerden beri beklenilen Aydm Muharebesi'nin baslamis
oldugunu ilan ediyordu.
Yunanh'lar, Fransiz Yolu denilen ve o zamanlar henuz toprak
imlasmdan ibaret bulunan Aydin-Cine sosesinin dogusunda ve tarlalar icindeki
tiimseklerden ve barman yigmlanndan faydalanarak kopruye dogru ilerlemeye
cahsiyorlardi. ilk catisma burada basladi. Bir saat icinde Yoruk Alive Kilhoglu
Huseyin Efe'nin kumanda ettigi milis mufrezesi de kopru basma yetiserek
cepheden dusmamn uzerine saldirdi. Kuvvetlerimizin ac;tig1 siddetli tufek atesi
karsismda fazla mukavemet gostermeyen Yunanh'lar, adim adim geriliyorlar,
bizimkiler de peslerini btrakrmyorlardi. Cok gecmeden muharebenin Eymir ve
telsiz telgraf sirtlanna intikal ettigi ve burada dnsmamn mukavemet gostermesi
uzerine musademenin ciddi bir seklini aldigr goruldu.
Bu durum uzerine Menderes Koprusu mevkiinde bulunan ve
muharebenin gelismesini bekleyen Miralay Sefik Bey, Tegmen Serafettin Bey
kumandasmdaki makinah tufek bolugunu ileri surdugu gibi harbin gerektirecegi
tedbirleri almak ve Menderes Koprusu ile muharebe hatti arasmda irtibati tesis
ve temin eylemek uzere Binbasi Haci Siikrii Bey'i de ates hattma gonderdi.
Artik ok yaydan ciknns, asker milis butun kuvvetlerimiz mutecavizin uzerine
aulmis oldugundan iki taraf arasmda cok kanh, cetin ve korkunc bir mucadele
baslannsn.
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Merkezde Yoruk Ali mufrezesini takviye eden Tegmen Serafettin Bey'in
dusman uzerine aytlgt makmah tufek atesi, Yunanhlar'r hayli sarsmakla beraber
muharebe lnzmdan bir sey kaybetmedi. Bizimkiler, dusmani yerinden sokup
atmaya, onlar da tutunduklan mevzileri brrakmamaya cahsiyorlardi.
Muharebenin iyiden iyiye kizrstrgi ve ogle sicagmm tahammul edilmez
siddeti altmda birkac yuz vatanseverin kahramanca dogti~ttigtinti karsi
tepelerden goren (Baltakoy) kadmlarm kimi su testisini, kimi ayran gugumunu
omuzlayarak, kimi sepetine ekmek ve katik doldurarak erkeklerin takdir ve
hayranhklan altmda ates hattma kosusmalan ve hiv cekinmeden mevzilere
girerek mucahitlerimize su, ayran ve ekmek dagitmalan, "Deyindi arslanlanm"
"Deyindi yavrulanm'' diye muharipleri tesvik etmeleri uydurulmus bir efsane
degil, Kuva-i Milliye tarihinde emsali nadirattan olmayan olaylardandrr.
Muharebe o kadar cabuk gelisti ki, birkac saat icinde Aydm sehrinin
cenubunda Telsiz telgraf tepelerinden dogusunda Ihcabasi mevkiine ve Kepez
srrtlanna kadar uzayan bir muharebe hattmm teesus ediverdigi goruldu. Bu
hattm sol kanadmm ucunu teskil eden Telsiz telgraf tepelerini, ihtiyat Topcu
Tegmeni Selami Bey'in kumanda ettigi Kocarh milisleri ile Orhaniye'li Kara
Durmus ve arkadaslan tutuyordu.
Umurlu' da Binbasi ismail Hakki Bey kumandasmda bulunan piyade,
topcu, makinah tufek ve milis kuvvetlerinden murekkep mufrezelerimiz de
aksama dogru sehrin dogusunda, Ihcabasi mevkiine yetiserek muharebeye
kanldilar.
Cestepe ve Tepecik koyleri istikametinden ilerleyen Mesutlar'hlvhstan
Efe kumandasmdaki zeybekler aksamdan evvel sehrin cenup kesimlerine kadar
sokularak islam ahali ile temas ve irtibat tesisine muvaffak olmus, Cayyuzu
mevkiini silahlannuzm hakimiyetine terkeden Y unanhlar daha gerilere
cekilmeye mecbur kalnnslardi. Bugun dusman, en siddetli mukavemetini Kepez,
Eymir ve Tellidede sirtlannda gosteriyordu. Aksama kadar butun siddetle devam
eden muharebe ancak ortahk iyice karardiktan ve hedefler gorunmez bir hale
geldikten soma tavsannssada silah sesleri sabaha kadar butun butun kesilmedi.
28.Haziran muharebelerine dair cephe k:umandam sifatryla Binbasi Haer
Sukru Bey'in saat 20,30'da Miralay Sefik Bey'egonderdigi ilk yazih rapor
sudur:
Eymirkoy civanndan
Frrka Kumandanhgi'na
28.06.335
Saat 20,20
1- Eymir Koyu'nun simal ve hakim srrtlan Ali Efe cetesi tarafmdan
isgal edilmis ve dusman dere icinde ve takriben 500m ilerde bulunuyor.
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2- Efradm Alman cephanesiyle Osmanh mavzer cephanesine ihtiyaci
-ardrr.
3- Umurlu cihetinden elan hicbir cete sehre tekarrup etmemistir: Tesri
ekarrubu neye mutevekkif ise vatamn selameti icin emir buyurunuz, infaz
edilsin .
4- Vaziyetin halihazirda lehimizeceryan etmekte oldugu maruzdur.
17 5 .Alay Kumandam
Hac1 Sukrti
28Haziran muharebelerinde muhim zayiatumz yoktu. Butun telefatmuz
birkac sehit ve 5-1 Oyarahdan ibaretti.
Yunanhlar'a gelince; bugun aksama kadar ceryan eden muharebeler
neticesinde Aydm'i mudafaa edemeyecegini anlayan Yunan isgal kuvvetleri
cumandam Kaymakam Sihinazi, Izmir'deki isgal ordusu kumandam General
~ Iider' ebir 90k telgraflar cekmistir.
Sihinazi'nin birinci telgrafi sudur:
Isgal Ordusu Kumandanhgi 'na
Aydin: 28.06.1919
Saat 9'dan beri Aydm'm cenubunda musademe basladi. Saat 14'ten beri
bu musademeler tevessu ederek hakiki bir harp sahnesi haline girdi. Saat 20'ye
dogru kuvvetli dusman gruplan her taraftan sehri kusatmaya basladilar.
Kuvvetlerimin kaffesini harbe soktum. Mustacelen takviye gonderiniz.
Kaymakam
Sihinazi
General Nider'in cevabi:
Izmir : 2 9 Haziranl 919
Saat 15
V aziyet hakkmda haber bekliyorum . Takviye gonderiliyor. Yann
aksamdan evvel oraya yetisemez. Enerji gostermeniz lazimdir. Her taraftan
taarruza geciniz. Hicbir suretle mevkiinizi terketmeyeceksiniz.
Nider
Bu telgrafa Kaymakam Sihinazi su makalede bulunmustur,
"Telgrafimz geldi.Sehirdeyiz. Turk evlerinden uzerimize ates ediliyor.
Buffin gece ates edildi".
Sihinazi

Kaymakam Sihinazi yalan soyluyordu. Yunan askerlerinin ve silahh
yerli rumlann tecavuzunden buyuk bir korku icinde bulunan sehrin Turk
sekenesi can kaygisr ile evlerinin bodrumlanna, can aralanna ve hatta lagim ve
hela cukurlanna girip saklandtklarmdan evlerden Yunanhlar'a silah atabilecek
durumda degillerdi. Bilakis, Yunan Kumandanhgi'nm silahlandirdigi yerli
rumlar, islam maballelerine dagilarak yuksek agaclara ve minarelere
yerlestirdikleri otomatik tufeklerin atesiyle kimseye rahat ve buzur vermiyorlar,
evleri bomba yagmuruna tutuyorlardi. Muharebenin birinci gunu boyle gecti.
29 Haziran, Ramazan Bayrami'nmbirinci gunudur. Muharebe sabahm
saat 5'inde tekrar basladi. Esasen mevzilerde tufek sesleri sabaha kadar
kesilmemisti.
Saat 5.30'da Yunanhlar, Tellidede kesiminde siddetli hucumlarla
kendilerini adun adim sehre suren mufrezelerimizin uzerine top atesi actilar. Bu
badise, muharebenin bambaska bir safhaya dokulmesine sebep oldu. Yunan
topcusunun muharebe hatlanmizr dogdugunu goren zeybekler, kuvve-i
maneviyenin bozulmamasi icin bizim toplarm da mukabele etmesi bakkmda
tumen kumandani Miralay Sefik Bey'e baber ustune haber gonderiyorlardi. Top
atesi acmak icin cekinecek bir ~ey kalmarmsn. Zira, ok yaydan cikmis, asker,
sivil butun kuvvetler dusmamn iizerine anlrmsti.
Tellidede ve Ihcabasi kesimlerinde tahkim edilmis dusman mevzilerini
ates yagmuruna tutan makinah tufekleri bizzat uniformah subaylanmiz
kullamyordu. Miralay Sefik Bey, muhalefet etse bile Yoriik Ali ve diger butun
milis lerin bu toplan dusman uzerine tevcib icin zor kullanacaklan muhakkakti.
Hem milislerin arzusunu yerine getirmek, hem muharebenin gelismesini
saglamak ve hem deistanbul Hukumeti' ne karsi bir tevil yolu bulunmus olmak
icin Miralay Sefik Bey'le 175. Alay Kumandan Vekili Binbasi Haer Sukru Bey
arasmda kararlastmldigr vechile, "hissiyati vatanperveranesi Galeyane
gelenBinbasi Haer Sukn; Bey "butun Kuva-i Milliye kumandanhgimderuhle
etmek uzere askerlikten istifa ettiginiMiralay Sefik Bey' e resmen bildirdi.
Oysaki bu istifa bittabi bir muvazaadan baska bir sey degildi.
Bu suretle Kuva-i Milliye kumandanhgun uzerine alan Haer Sukru Bey,
dusmamn actigi top atesiyle mukabele edilmesi emrini verdi. Bu emir uzerine,
Menderes Koprusu'nun biraz ilerisinde bulunan Obus taburunun
besinci bolugune ait toplardan birisi muharebeye istirak etmek uzere etraftan
gelen ve kendilerine silah ve cephane verilmesini bekleyen gonullulerle
muharebeyi seyre gelmis bulunan ibtiyar koyluler tarafmdan suruklenerek
Menderes Koprusu'nun 400m kadar ilerisinde bir tarla icinde mevziye konuldu.
Batarya Kumandam Usttegmen Mahmut'du. Nisana, Ihtiyat Topcu
Tegmeni SuleymamKoksal) gecti. Topyatagi mevkiinde bulunan dusman
topcusunun uzerine tesirli bir ates acildi.

Menderes kesiminde dusmana top atesi ile mukabele edildigini goren
Umurlu kesimindeki sabra bataryamiz da, Kepez sutlanm mudafaa etmekte
bulunan Yunan makinah tufek mevzilerini siki bir sarapnel atesi altma aldi. Bu
kesimdeki top atesini, topcu tegmeni Gelibolu'lu Kemal Bey idare ediyordu.
Ne Yunan topcusunun gosterdigi gayret, ne de general Nider'in emriyle
Tire'den gelen iki boluk miktarmdaki takviye kuvvetinin mudahalesi
Yunanhlar'r maglubiyetten kurtaramadi,
Kaymakam Sihinazi'nin talebiyle izmir'den hareket ettirilen erzak ve
cephane yuklu bir tren 29Haziran ogleden sonra Aydm'a yetisti. Bu tren sehir
civannda cetelerimizin siddetli atesine ugramissa da fazlaca tahribat gormeden
istasyona sokulmaya muvaffak olmustur, Soke'den ilerleyerek Ortaklar ve
Germencik kesimlerinde dusmamn gerilerini tehdit altmda bulunduran 135.
Piyade alaymm ucuncu taburu ile Giritli Cafer Aga kumandasmdaki milis
kuvvetlerimis de bu trene yolda tesaduf ederek ates acnuslardt.
Her turlu cinayeti irtikap ve siddetli bir imha poletikasi takip eden
Yunanhlar, yangmdan kurtulmak maksadiyla sokaga frrlayanlan kadm, cocuk,
ihtiyar, gene ne olursa olsun tufek ve makinah tufek atesine tutarak
olduruyorlardi. Aydm sehri adeta maktelhane, bir insan mezbehasi halini almisu.
Yunan kumandam Kaymakam Sihinazi, 29 Haziran gunu muharebe
durumu hakkmda sira ile saat 9'da, 10,30'da, 13,30'da, 16,30'da ve nihayet
22'de olmak uzere Izmir'de General Nider'e tam bes telgraf cekmistir. Yunan
kumandanmm ne vaziyette oldugunu anlamak icin birkac telgrafa bakahm.
Aydin :29 Haziran 1919
Saat 9
Isgal Ordusu Kumandanhgr'na
isyana istirak ettikleri tahakkuk eden mutasarnf, hakim ve
Muddeiumumi tevkif edilmislerdir. Mutasarnf ahaliyi tahrik icin duvarlara
ilanlar yapistmrustir.
Sihinazi
Aydin: 29 Haziran1919
Saat:10;30
Isgal Ordusu Kumandanhgi'na
Dusman simdi topcu atesi acti. Topcu kittan gondermenizi
Sihinazi
Aydin: 29 Haziran 1919
Saat 13;30

rica ederim.

Isgal Ordusu Kumandanligi'na
ilk vasita ile L vil ve Manliher fisengi ile topcu malzemesi gonderiniz.
Sihinazi
Aydm:29 Haziran 1919
Saat: 16,30
Sehir icinde mukavemet merkezleri belirdigi hakkmdaki iddia, saskm
Yunan kumandanmm vehminden baska bir sey degildir, Mucahitlerimizin,
cenup kesiminden sehre girdikleri hakkmdaki isaret ise dogrudur.
Kuva-i Milliye'nin sehre sokuldugundan habersiz bulunan Yunan
kumandam, bu kuvvetleri sehrin icinde gizlenen ve ureyen mukavemet yuvalan
samyordu. Halbuki, sehrin Turk ahalisi gizlendikleri yerlerden baslanni
crkarabilecek halde degillerdi.
Kaymakam Sihinazi'nin telgraflarma, izmir'de General Nider'in
verdigi cevap, "Tire tarikle kuvvetli takviye kitaati, trenle bol cephane
gonderilmistir.l'den ibaret kaldi. Aydm'daki Yunan Kuva-i Askeriye'si 29
Haziran gunu Tire' den iki boluk miktannda bir takviye kuvveti aldiklan gibi
Izmir' den gonderilen cephane ve erzak yuklu bir trenle de erzak ve muhimmat
ihti yaclanm saglamislardi.
General Nider, 30Haziran tarihli diger bir telgrafmda da:
"Musademe zayiati ve ittiyaz edilen tedabir hakkmda serien tafsilat
veriniz: Enerji ve taarruzi hareketinizin zaferi temin edecegini ehemmiyetle
nazan dikkate almanuz Iazundir. Y akmda birinci firka tamamiyla size
yetisecektir. "diyordu.
Yunanhlar sehrin buyuk binalanna, bilhassa minarelerin sereflerine
yerlestirdikleri makinah tufeklerin atesi ile cetelerimizin hucumlanm durdurmak
hususunda fevkalaade gayretler sarfediyorlar, her kose basim ve her sokak
agznu sonuna kadar mudafaa etmeden biraknnyorlardi. Bu meydanda
"BeyCamii" minaresinin serefesine konulan bir makinah, "Kozdibi"ve
"Agacarasi" istikametlerinden ilerleyen Yoruk Alive arkadaslannm istasyon
cihetine sokulmalarma ve carsiya dogru yurumelerine engel olmaya cahsiyordu.
Yunanblarm en cok mukavemet gosterdikleri kesim, sehrin
dogusundaki Kepez srrlandir. Rum mahallesinin bir ucu bu sitlara kadar
uzanmakta ve orada nihayet bulmaktadir. Dogudan gelecek Turk taarruzunu
karsilamak icin bu sirtlar, cok fazla tahkim edilmislerdi.
Elimize gecen Islam mahallelerinin kurtanlan halki, bir sel gibi
Menderes Koprusu'ne dogru akip gitmektedir. Cunku bu zavalhlann evleri,
barklan yanrms Aydin' da bannacak yerleri yurtlan kalmarmstir.
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Yanmn ne olacagi da belli olmadigmdan Menderes'in ote tarafina gecmekle hie
olmazsa canlanm kurtarmis saymaktadrrlar.
30 Haziran Muharebeleri ve Aydm'm Kurtanlisi
Goklere cikan yangmlann ve istial eden zeytinyagi depolarmm gozleri
kamastiran 1~1g1altmda sabaha kadar ara vermeden devam eden muharebe,
safakla beraber baslayan siddetli bir topcu atesiyle busbutun hizlamyor. Sahra ve
obus toplannuzm savurdugu giilleler bir olum kasirgasi gibi sehrin ustunde
ishklar calarak patlamakta, bomba, makinah tufek ve tufek seslerinin kulaklan
sagir eden gurultuleri arasmda insanlann hayati bir su gibi akip gitmektedir. iki
taraf butun gayzi ve butun hmci ile birbirinin uzerine anlmis, bogmak, oldurmek
icin birbirinin gitlagma sanlnustir. Insanoglunun ne yirtici bir mahluk oldugu ,
harptebelli oluyor.
Aydm sehri cehennemden bir parca gibi kan ve ates tufam icinde yamp
kavrulmaktadrr.
Islam mahallelerini atese vennek suretiyle dusmanm cikardigi buyuk
yangmm bir kolu Y ahudi mahallelerini silip supurmus, Cuma, Orta ve
Dukkanonu mahallelerini mahfeden diger bir kolu da Rum mahallesine
atlarmstir. Siddetli bir garp ruzganmn korukledigi yangmm kizil alevleri, ac bir
ejder gibi bu mahalleyi debir harebe haline sokmaktadir.
On gun evvel Antal ya' dari hareket ettirilen 17 6. Piyade alayuun birinci
taburu ile 135.piyade alaymm birinci taburuna Bagarasi'dan gonderilen 150
kisilik gonullu mufrezesi tahmin edildigi gibi ancak harbin ucuncu gunu ogleden
evvel Aydin' a yetisip gelmislerdi.
Antalya'dan gelen taburun 125 silah mevcudu vardir. Gerek bu tabur,
gerekse Bagarasi'ndan gelen nizamiye ve milis kuvvetleri,Kuva-i Milliye icin
tam zamanmda yetisen kueumsenmeyecek taze bir yardundi.
Sehrin diger semtlerinden ricat eden dusman mukemmel bir surette
tahmin edilmis bulunan Kepez sirtlannda tutunmakta ve mevzilerini muhafazaya
cahsmakta oldugundan Antalya'dan gelen 176. Piyade alaymm birinci taburyu,
obuslerimizin himaye atesi altmda bu sirtlara tevcih ettirildi.
Artik butun miidafaa imkanlarmdan mahrum kalan ve her noktada
bozulup dagilan Yunanhlar, sehri birakip gitmekten baska hicbir careleri
kalmadiguu gorunce Izmir istikametine dogru cekilmek mecburiyetinde kaldilar.
27 Mayis'tan, 30Haziran 1919'a kadar 33 gun suren bir isgalden sonra
"Aydm"m dortte ikisi yanginlardan, harplerden bir harebeye donmus oldugu
halde kurtanhyor. Fakat pek sevinilmiyor. Derhal buyuk takviye kuvvetleri alan
Yunanhlar, iiy gun sonra "Onu"tekrar elimizden alacaklar, 7Eyliil 1922'ye kadar
tam Uy sene iki ay yedi gun bize onu hasretini cektireceklerdir.
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Kuva-i Milliye, Aydm'rtam bir hercumerc icinde buldu. Yunanhlar,
mutasarnf Abdurrahman Bey'i ve diger siyasi mevkuflan beraberlerinde
goturmuslerdir. Sokaklar bir cok kadin, erkek ve cocuk cesetleriyle doludur.
Sehrin yanya yakm kisrm yanrmstir. Siddetli bir garp ruzgannm tesiriyle Rum
mahallesi hala yamyor.
Rum mahallesinde bazi evlerin bodrum katlarma, su mahzenlerine ve
yanan binalann enkazi arasma gizlenen birtakim mufrit, ferdi mukavemet
unsurlanyla mevzii carpismalar devam ediyor.
Yerli rumlarm bir kisnu Yunanhlar'm pesine takilarak gitmis. Turklerin
sevkat ve merhametine sigmmayi tercih edenler (4000'e yakin) bulunduklan
Cakiroglu Bahcesi ve Sorler Mektebi gibi mahallelerden ahnarak hukumet
konagma getirilip istirahat ve ihtiyaclan temin edilmistir. Hukumetin butun
odalan, koridorlan ve cok genis meydanhgi Kuva-i Milliye'ye sigman Rum
ailelerle doludur. Bunlar arasmda, gecirdikleri buyuk korkunun tesiriyle
heyecandan, sinir bozuklugundan ayilanlann, bayilanlann haddi hesabi yok. Gul
gibi yasarlarken rahatlanm bozduklan ve baslanm belaya soktuklanndan dolayi
Yunanhlar'a lanet okuyorlar.
Sehrin Turk kesimi de Hristiyan'lar gibi kurtulmus ve kurtanlmis
olmalarma ragmen korku ve heyecan icindedir. Uy gun suren muharebelerin ve
tepelerin ustunde patlayan mermilerin dehseti, onlarm da sinirlerini bozmustur.
Bir cok Turk aileleri daha simdiden sehri terketmeye baslarmslardir.
Menderes koprusune kadar butun yol boyu kagmlar, arabalar, hayvanlar ve
insanlardan murekkep mahseri bir kalabahgm altmda adeta tikannus gibidir.
Kafile kafile Nazilli, Soke, Kocarh ve Yenipazar istikametlerine kacanlar da var.
YAGMA: Yunanlilar'm cekilmesi ve sehrin kurtanlmasiyla beraber
Aydm'da muthis bir yagma baslamistir. Etraf koylerden, sehre sokulan binlerce
insan, zengin Aydm carsismr ve yanmakta olan evlerin esyasuu soyuyorlar. Bu
onune gecilmesi mumkun olmayan bir afettir. Binbasi Haer Sukru Bey'in,
arkasmda ii9 bes asker ve elinde tabancasiyla yagmacilara karsi yapngi tehditler,
sarfettigi gayretler hicbir fayda vermiyor. Talam, yalmz koylerden gelen halk ve
soz dinlemeyen cingeneler degil, ceteler, milsler ve askerler de yapiyorlar,
Aydm carsist fiy gun u9 gece yagma edildi. Talan esyasiyla heybelerini
dolduran milislerin ve gonullulerin hepsi tekrar gelmek vaadiyle koylerine
donduler.
Diger taraftan galibiyet ve zaferle zeybekler ve ceteler havaya kursun
sikarak keyif catmakta ve silahlarmm tesirini denemek icin canh hedefler
aramakla mesgul bulunmaktadrrlar.
Keyif icin havaya sikilan kursun Aydm muharebelerinde sarfedilen
cephanenin miktarmdan az degildir.

Efelerin cephane israfi bu kadarla kalmadi. Milli ordunun tesekkulune kadar
butun Kuva-i Milliye devrinde cetelerin, zeybeklerin ve efelerin havaya
milyonlarca kursun siknklanm o gunleri yasayanlar unutmamislardtr.
57. Tumen birliklerine mensup erler de basibozuklarla beraber yagmaya
daldiklanndan askerlik vazifelerini unutmuslar, subaylarmm emirlerini dinlemez
olmuslardi.
Yunanhlar bakmislarki gelen giden, arayan soran yok, ileriye
gonderdikleri bir kesif yolu vasitasiyla ricat hatlannm tamamen acik
bulundugunu anlaymca Karapmar istikametine dogru cekilip gitmisler. Sehre
giren Kuva-i Milliye ve askerler, yagmaya dalmislar, kacan dusmamn henuz
kendilerinden
pek uzaklarda olmadigmi unutmuslardi.
Bundan baska
kuvvetlerimizin sevk ve idaresinde de muvaffakiyetin devanu icin elzem
bulunan kumanda vahdeti yoktu. Herkes basma buyruk hareket ediyor, kimse
kimsenin emrini dinlemiyordu. Kimse kimseye emir verebilecek bir halde de
degildi.
Eger Aydm muharebelerine
istirak eden butun kuvvetlerimiz
dagilmayarak tek bir kumanda altmda bulunupta, yagmaya dalacaklan yerde
kacan dusmamn takibine koyulmus olsalardi, maneviyan bozulmus, cesareti
kmlmis ve darmadagm bir hide ricat etmekte bulunmus olan Yunanhlar'm hie
degilse bir kismuu esir alabilirlerdi. Yukandaki sebeplerden dolayi buyuk bir
firsat kacmlrms ve Kuva-i Milliye, tarihi bir sereften mahrum kalmisnr.
Aydm muharebelerine istirak eden milisler ve gonulluler "Aydin
kurtanlmis, isimiz bitmistir'tdiyerek kamilen koylerine dondukleri gibi 57.
Tumen kitasmdaki muvazzaf erlerin cogu milislere bakarak vazifelerini birakrp
savustuklanndan bir Yunan taarruzu karsismda sehrin mudafasi imkansiz bir
hale gelmisti.
Yunanhlar Izmir'e bir tayyare filosu getirmislerdi. Bu filoya mensup
tayyareler temmuzun birinci gunu sabahmdan itibaren sik sik Aydm iizerinde
kesif ucuslan yapryorlardi. Askerlikten anlayanlar bu ziyaretlerin bir taknn
tehlike isaretleri oldugunu anlamakta gecikmediler. Bazi ihtiyat tedbirleri almak
mecburiyetinde kaldilar.
a) iki piyade taburu ve bir makinah tufek bolugu ile sehrin simal
kesiminde hakim bir mevkii olan Topyatagi'r,
b) iki piyade taburu ile de sehrin cenubundaki Telsiz Telgraf Tepeleri'ni
tutturdugu gibi,
c) Sahra ve obus bataryalaruu da Telsiz Telgraf Tepeleri'nde mevziye
koydurmus,
Bu suretle hem garptan gelecek bir taarruza karsi sehir mudafaya
almmis, hem de topraklanmizm pek muhtac olduklan cephane ihtiyaci
saglannusti.
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Diger taraftan, Turkler' e karsi 90k kotu muamele yapmis olan yerli
rumlarm evvelki gibi Yunanlilar'a yardrmci unsur olarak Aydm'da birakilmalan
caiz gorulmediginden bunlann simenduferle <labile sevklerine baslanmisn.

Yunanhlar tekrar Aydm'r isgal edinceye kadar yerli rumlardan ancak 1000
kadarmm sevki mumkun olabildi. Geri kalam istemiye istemiye Aydm2da
birakildr.
Uy gun icinde Aydm oldukca bosalnns, islam ahalisinin yuzde sekseni
sehri teketmis, hristiyanlann dortte biri <labile nakl olunmustu.
Siddetli muharebelerle harap olan Aydin' da artik bir turk ve islam
ekseriyeti bahis mevzuu olamayacagma ve Yunanhlar'm Turkler'e karsi pek
zalim bir imha politilasi takip eyledikleri malum bulunduguna gore Aydm'dan
Turkler'in hicretine mani olmaya cahsmak, en hafif tabirle zalimin zulmune
yardnn etmekten baska bir sey olamazdi.
AYDIN'IN YUNANLILAR TARAFINDAN
iKiNCi DEFA iSGALi
General Nider 29 Haziran 1919 tarihli telgrafmda Kaymakam Sihinazi'ye
"Enerji goster, taarruza gee, zafer sizindir, yakmda birinci firka yardunmiza
yetisecektir.t'diyordu. Halbuki Sihinazi kuvvetleri, Kuva-i Milliye'nin karsismda
vaadolunan yardmun gelmesini beklemeyerek Aydm'i silahlanmiza teslime
mecbur olmustu. Sihinazi kuvvetlerinin Aydm'i terkederek Karapmar
istikametinde cekildigini haber alan Kuva-i Isgaliye kumandam General Nider,
1. Tumen kumandam Albay Zafiryo'ya su emri verdi:
1- Son gelen haberlere gore bizimkiler Aydm'r terkederek kadm ve
cocuklar da beraber olarak Karapmar'a dogru cekilmektedirler.
2- Tire' de toplanacak olan kuvvetlerimizin cenubunu seyretmek
vazifesiyle 13. Firkaya mensup 3. Piyade alayi bugun simenuferle
Tire'ye gitti.
3- i~ bu emirden itibaren firkamza tahsis edilen baladaki mmtikanm isgal
ve asayisini deruhte ve bugunku vaziyet iktizasi Tire'de toplanacak
olan mezkur kuvvetlerden mmtikamzdaki luzum goreceginiz diger
cuzntamlardan da istifade edrek muhtelit bir liva teskil ve Aydm'r
yeniden isgal edeceksiniz.
4- Aydm'r isgal ve (Izmir- Aydm) hattmdan istifade edinceye kadar
askerlerin Tire' de tesis edecegi erzak ve cephanenizi edilecektir.
Nider
General Nider'in bu emrine gore Aydm'a taarruz edecek kuvvetler su
suretle toplanacakn.

Kasaba, Manisa' da bulunan kuvvetlerden :
a) 5. Piyade alayi, 1.1/2 batarya, Yi suvari bolugunde murekkep bir gurup
bulunduklan yerden hareketle Tire'ye gidecekler.
b) 4. piyade alaymdan Manisa' da bulunan tabur ve 13. tumenden 2 batarya
top,keza bulunduklan yerlerden hareketle Tire'ye gidip Miralay
Kondilis' in emrine gireceklerdir.
Bunlardan birinci gurup 2 Temmuz 1919'da
lkinci gurup ise 30 Haziran 1919'da Tire'ye varmisn.
Ucuncu piyade alayi simenduferle izmir' den nakl edilerek 30 Haziran
1919'da Tire'ye geldi.
Temmuzun 3. gunu ogleden sonra saat 15.30 siralan Yunanhlar'in
Aydm'atekarrup etmekte olduklan ogrenildi. Bunlar demiryolunun iki tarafindan
ilerleyen ve bir alaydan fazla oldugu tahmin edilen Sanyanis kumandasmdaki
kuvvetlerdi.
Aydm'dan herkes kacrmsti. Sehri miidafaa edecek kimse kalmanusn.
Binbasi Haer Sukru Bey emrinde pek zayif bir milis kuvvet i vardi.
Aydmh bir ihtiyat subayi §U hatirasmi nakletmistir .
Milli kuvvetlerin Aydm'a girdiklerinin 3.gfinii idi. Ogleden sonra Kozdibi
kahvelerinde oturuyorduk. Sahsen tammadrgumz bir adamm oradaki buyuk cinar
agacma iri yazilarla yazilnus bir kagidi civiledigini gorduk. 57 .firka kumandam
Miralay Sefik Bey'in imzasuu · tasiyan ve halka hitaben bu kagrtta "resmen
hukumetin teessus ederek vazifeye basladigi, herkesin isi ve gucu ile mesgul
olmasi, artik silahla dolasmaya luzum kalmadigmdan silahlarm hukumete teslim
edilmesi" tavsiye ediliyordu. Biraz sonra karsiki bakkala bir ath geldi. Ote beri
ahyor ve bir seyler anlatiyordu. Ogrendik ki, bu adam "Ekizdere"tarafmdaki
bahcesinde citt surmekte iken Yunanhlar'm taarruzuna ugranus ve kacmis.
Bu hal bizi hayretler icinde birakti. Cunku firka kumandanmm resmen
duvarlara yaptstuttigi beyannamelerle bakkaldan ahsveris eden adamm anlattiklan
arasmda buyuk bir tezat vardi. Hemen 25-30 toplanarak Ekizdere istikametine
yuruduk. Birkac kilometre ilerde baglar icinde birinin Aydin'a dogru kosmakta
oldugunu gorduk. Durdurduk ve sorduk: 0 da Yunanlilar'm taarruzuna ve atesine
ugranns, Aydm'a haber vermeye gidiyor.
Daha ileriye gitmekten vazgecerek dag istikametine yonelip ulu yola ciktik.
Kizilcay istikametinden bir suvari geldi. Bu , Ekizdere istikametinde kesif hareketi
yapmakta olan suvari mufrezesi kumandammn, Miralay Sefik Bey' e gondermekte
oldugu bir raporu goturuyordu. Raporda "mufrezenin Yunan onculeriyle temas
halinde bulundugu ve kademe kademe geri cekildikleri" bildiriliyordu.
Artik hakikat anlasilnus ve bizim oralarda vakit gecirmemizin sebep ve manasi
kalmanustr.

Geldigimiz yoldan tekrar Kozdibi'ne donduk. Aydm'da yeni bir muhacerat
baslanusn. Halk bir sel gibi Menderes Koprusu'ne dogru akip gidiyordu. Bu
srrada Miralay Sefik Bey'in, arkasmda 15-20 suvari ile kalabahgm arasmdan
Tellidede tarafina dogru atuu surup gittigini gorduk.
Saat 15.30'da Binbasi Haer Sukru Bey Dedekuyusu mevkiinden Miralay
Sefik Bey' e su raporu gonderiyor :
Firka Kumandanhgi'na
Dedekuyusu 3 Temmuz 335
Saat 3.30
1- Kizrlcay'm yantop dosemesinin basmda ilerlemekte iken dusmamn
atesine maruz kaldim. 0 civarda 20 kisilik bir piyade kuvvetini Kadri
Efendi'nin kumandasinda brrakarak Dedekuyusu'na geldim.
2- Sag taraftan hafif ates sedalan gelmektedir.
3- Elimde baska hicbir kuvvet yoktur. Oradan kuvvet tahrik ettinneniz
mecburdur.
Binbasi
Hac1 Sukrii
Hanrasim nakleden ihtiyat subaymm bir suvarinin Miralay Sefik Bey' e
goturmekte oldugunu soyledigi rapor olsa gerekir, bu rapordan cikanlan mana
~udur:
1- Dusmanm oncu kuvvetleri artik Aydm'a girmek iizeredir.
2- Binbasi HaCI Sukru Bey'le beraber gidenler de kacnus yalmz Tegmen
Kadri Bey mufrezesi kalnusnr.
3-Aydm'dan hicbir kuvvetin ileri gonderilmesi mumkun degildir.Aydm'i
terketmekten baska kumandanhkca yapilacak bir sey yoktur.
Cok gecmeden Topyatagi kesiminde, dag yolunu takiben Tire istikametinden
gelen Miralay Kondalis emrindeki gurubun onculeri ile temas ve muharebe
bashyor.
Demiryolunun iki tarafindan ilerleyen Sanyanis emrindeki kuvvetler de
Telsiz Telgraf tepelerini tutmakta olan mudafilerimize catiyor.
iki taraf topculannm istirakiyla kizisan muharebe, gece yansma kadar devam
ediyor. Yunanhlar'm iki koldan gelen takviyeli bir tiimenine dort top, alti agir
makinah ve 200 silahla karsi duruyoruz. Buna ragmen cok agir ve ihtiyatla
ilerleyen dusman, sabaha kadar Aydm'a girmeye cesaret edemiyor.

Topyatagi kesimindeki zayif kuvvetlerimiz gece yansmdan sonra
dusmanla temasi kesip mevkilerini terkederek Telsiz Telgraf tepelerindeki
kuvvetlerimizle birlestikten sonra Menderes Koprusu'ne cekiliyorlar.
Dusman ilerleyisi karsismda sehri terkederek Kepez sirtlanna cekilen
Yoruk Ali Efe ve arkadaslan da kopru basma geliyorlar.
4 Temmuz sabahi Menderes Koprusu'nde toplanan kuvvetlerimiz
sundan ibarettir.
175.piyade alaymm birinci taburu . Mevcudu, 20silah ve ikisi
kullamlmayan 4 agir makinah tufek,
175.piyade alaymm ucuncu taburu. Mevcudu 30 silah,
135.piyade alaymm ikinci taburu. Mevcudu 10 silah,
176.piyade alaymm birinci taburu. Mevcudu 60 silah ve 4 makinah
tufek,
17. kolordu suvari bolugunden 17 ath,
57. sabra birinci tabur birinci bolugunden bir taktm(2 top)
59.iskoda cebel obus taburundan bir takim (2top)
Tegmen Bakirkoylu Kadri Bey mufrezesi. Mevcudu 15 silah,
Milis kuvveti olarak Yoruk Ali ve Kilhoglu Huseyin mufrezesi.
Mevcudu 50 silah,
Hepsi 195-200 silah, 6 agrr makinah tufek, okuzlerle cekilen 4 top ve 17
ath,

Halbuki, daha uc gun evvel cereyan eden Aydm muharebelerinde
nizamiye taburlarmm silah mevcudu 400' den fazla idi. Harbin ve ahvalin butun
maddi ve manevi mesuliyetini omuzlarma yuklenen Miralaysefik Bey'in
refakatmda Kurmay Yuzbasi Selahatti, Mulhak Yuzbasiflusnu, Usttegmen
Tevfik ve rumen yaveri Tegmen ismail Hakki beylerle birkac emir eri vardir.
Menderes Koprusu'nu tutan piyade kuvvetlerimizin ilk kademesi,
Menderes Koprusu'nun biraz ilerisinde ve iki tarafmda, ikinci kademesi de
makinah tufeklerle beraber koprunun gerisindeki sitlarda, yani Emrez Koyu
onundeki yamaclara yerlestirilmistir. Bu kuvvetlerin kumandasi binbasi Haer
Sukru Bey' e verildi.
Sabra ve obus toplan da Menderes Koprusu'nden takriben iki kilometre
uzakta, Andonaga ciftligi veya ciftlik burnu denilen mahallenin biraz ilerisinde
mevzi aldmldi.
Simdi de Sefik Bey'i dinleyelim:
"4 Temmuz sabahr, karsismdaki topyatagmda ve telsiz sirtlannda Turk
kuvvetlerinin bulundugunu sanan dusman, topcu atesiyle topyatagi mevkiini
yokluyor. Cevap alamaymca agir agir ilerleyerek Aydm'i isgal ediyor.
Bizimkilerin Menderes Koprusu istikametine cekildigini anlaymca Telsiz
Telgraf ve Tellidede sirtlan gerisine yanasiyor.
:::s i,

"Menderes Koprusu cihetine karsi devamh tarassutlanndan, kumanda
heyeti oldugu anlasilan 60-70 athnm Telsiz Telgraf srrtlarmda tarassutta
bulunduklan goruluyor."
"Bir zaman sonra dusmanm piyade kuvveti, Eymir nami diger Tellidede
sirtlanyla Telsiz Telgraf sirtr arasmda soseyi takiben ilerlemeye ve acilmaya
basladi, Bu kuvvetler topcuya 5-6 bin metre mesafe dahiline gelince dort topun
atesini evvela Telsiz Telgraf sitlanndaki meydanda olarak bizi tarassut etmekte
olan mezkur kalabahk ath kumanda heyetini selamlamak icin tevcih ettik. Bu
ates nzerine bunlar, derhal sirtm gerisine savustular ve gozden kayboldular. Duz
bir arazide hareket eden Yunanlilar, sazhklardan ve hendeklerden istifade ederek
ilerlemekte ve kopruye yaklasmakta idi. Dusman topcusu dahi koprudeki
kuvvetimize ve bulundugumuz topcu mevziine atesini tevcih etti. Aym zamanda
iki tabur tahmin edilen uzun bir yuruyus kolunun Telsiz Telgraf sirti gerisinden
cikarak kuzeybati istikametinde ilerledigi goruldu."
"Kuzeyban istikametinde ilerleyen kuvvetin taarruz hedefi topculanmizm
bulundugu Petraki Ciftligi oldugu tahmin olunurdu. Henuz mesafe pek uzak
oldugundan biz bu kuvvete simdilik ehemmiyet vermeyerek koprudeki
kuvvetimize karsi taarruzana, duz ovadan devam eden dusman kuvvetine topcu
atesimizi gittikce siddetlendiriyoruz."
"Cine' den veKoyarh' dan gonderilmesini rica ettigimiz milli kuvvetlerden
gelen yoktu. Kopruye taarruz eden Yunan kuvvetinin tevekkufu uzerine,
topcumuza gittikce yaklasmakta ve tehlikeli bir vaziyet almak olan Aydm'in
kuzeybatismdan yuruyen dusmanm yuruyus koluna 3000 metreden topcu catal
atesimizi cevirdik."
"Bir Tecrube : Beyan olunan yiirtiyii~ kolunu atesimizle tevekkufa
mecbur ettikten sonra toplann kizgmhgi giderildi. Tabanlan islah edilir edilmez,
kopru ilerisindeki dusman taarruz kuvvetinin tecrubeye mustenit bir tesir ile
kacmlmasi caresini su suretle dusundum."
"Malum oldugu uzere muharebe meydanlarmda ates altmdan geriye
kacis, bulasik bir hastahknr. Birkac kisinin ates altmdan geriye kacisi butun
efrada yansiyabilir. Bunun onune hemen gecilmezse butun cephanenin
bozulmasnu ve hatta koca bir muharebenin kaybolmasmi ekseriyetle intac
edebilir."
"Zemin bu hastahga cok musaitti. Cunku yer duz oldugundan geriye
kacacaklan, dusmamn diger efradi gorebilirdi. Yalmz, kaciracagmuz dusman
efradmm biraz komeli olmasi Iaznndi. Topcu durbunuyle takip ettigim
dusmamn avci hattmm bulundugu zemin tarlahkti. Bazi tarlalarm icinde buyuk
bugday ve arpa demet yigmlan vardi. Batarya durbunlerini bu demet yigmma
cevirerek ve hedefi gostererek her iki topcu taknnmm ateslerinin bu yigimn
gerisinde saklanan dusmanneferlerine tevcihi emrini verdim.

Demet yigmmm onune, ardma, ilerisine, gerisine nihayet iizerine isabet eden ve
gittikce siklasan dane, serapnel, ihtirakh mermilerinin tesiriyle kisa bir zamanda

demet yigmmm arkasmda saklanan 5-6 Yunan neferi geriye telasla kacistilar.
Artik biitiin dusman gayri muntazam kaciyordu. Dusmanm buyuk emeklerle
ilerleyen biitiin kuvveti panik halinde geriye kacmakta ve topcumuzda serapnel
atesiyle dusmam siddetle takip etmeye devam etti."
"Dusmanm birinci taarruzu bu kucuk kuvvetimiz karsismda
topcumuzun da tedbirli atesi karsismda maglubiyete ugramakla bitti."
"Batarya kumandanlan, Gelibolulu Kemal, Manastirh Yakup
Efendi'lerdi."
DUSMANIN iKiNCi TAARRUZU
"Dusmam takip eden nizamiye efradi ile Yoruk Ali Efe'nin ve refiki
Kilhoglu Huseyin Efe'nin ve arkadaslannm Aydm muharebelerindeki
yararhklanndansonra da bizden aynlmayarak bu muharebeye istirak etmis
olmalanm burada takdirle kaydederim."
" Artik kuvvetlerimizin pek azicik oldugunu dusman gormustur.
Yunanhlar, bozulan ve geriye kacan kuvvetlerini Tellidede ve Telsiz sirtlannda
durdurdular. Ikinci bir taarruza kalktilar. Bu kuvvetin, evvelki bozulan kuvvet
lomadignn gosteren alametler vardi. Taarruz kuvveti evvelki kadardi."
" Dusmamn bu taarruz kuvveti karsismda ve dusmanm topcu atesi
altmda, agachklara kadar, yani koprunun bes kilometre ilerisine kadar kacan
dusmam kovalayan nizamiye ve milis kuvvetlerimiz bi-zarar ricata basladi."
" Fakat, kopru istikametine donenler pek az oldu. Buyuk bir kismi sarka
cekildi. Bu hareket 90k kotu oldu. Cunku esasi bundan ibaret oln piyade
kuvvetlerimizin ucte ikisini daha kaybetmistik."
" Dusman sarka cekilen efradumzi takip etmeyerek yine kopruyu hedef
alnns, acilmis ve yayilrms oldugu halde muntazaman ve topcu atesimize
ehemmiyet vermeyerek ilerliyordu.Dusmamn bu taarruzu esnasmda Kocarh
nahiyesinden ath olarak 40 kadar milli nefer, kiymetli bir jandarma cavusunun
kumandasmda topcu mevziimize, imdadnmza geldi. Bu mufreze Petraki
ciftliginde ahkonuldu. Topcumuz bu taarruzu tevkif icin atesine devam
ediyordu. Aksam yaklasnusti. Aksamm gelmesi, can stkmtnmzi artnnyordu."
"Giin iyice karardiktan sonra topcu atesini kestik."
"Kopru basmdaki kuvvetten hicbir malumat ahnamiyordu. Karanhk
bastiktan sonra da kopru onundeki dusmanm harekat ve vaziyeti
gorulemiyordu."

"Toplan geceleyin esasen Petraki ciftliginde tutmayacaktnn. Cunku 3
kilometre karsida ve koprunun onunde bulunan dusman kuvveti topcumuz icin
bir tehlike idi."
"Kocarlidan gelen athlar ve elde ne kadar emireri ve piyade varsa Petraki
ciftliginde kalarak emniyet tesis etmeleri temin edildi."
"Piyade atesi srrtlarda isitilmeyecekti. Cunku kuvvetlerimiz bu sirtlann
bu sirtlann simal eteklerinde ve makinahlar da yamaclarmda idi."
"Toplarm Cine istikametinde cekilmesi tehlikeye girecekti. Cunku o
sirtlardan ilerleyecek dusman piyadesi Cine sosesini kesecek vaziyettedir."
"Boyle bir vaziyet karsismda toplan dusmanm zaptmdan kurtarmak icin
Kocarh istikametine, yani Menderes' emuvazi olarak garbe yurumek caresini
dusundum. Fakat orada ve hemen bulundugumuz Petraki ciftliginden gecen Cine
caymdan gecmek lazundi. Cay o kadar derin degildi."
"Bu tetkikler yapihrken toplar kosulmus, cephane arabalarma imkan
olcusunde cephane sandiklan konulmustu."
"Artik yeni bir karar ve emir vermek lazundi. Gunduz cereyan eden
muharebelerde galip gelmis ve galiben muharebeye devam etmekte bulunmus
ike milli kuvvetlerin muharebe meydanma gelmemesi ve mevcut olan pek cuz'i
milis ve piyade efradnmzm da sarka cekilmesi ve makinah tufeklerin olasi
anzalara ugramasi, kuvvetimizi hice indirmisti."
"Cine'de milli efradm cephaneye sevki careleriyle istigal ederken bir
rapor geldi. Rapor Yoruk Ali imzasi ile yazilrmsn. Menderes Koprusu' de
olduklan ve bu koprunun elimizde bulundugu bildiriliyordu."
" Koprudeki kuvvetin kumandam olan Binbasi Haer Sukru Bey' de
Cine'de bu raporu aldigmnz sirada yanima gelmisti. ifadesine gore dusmarun
ilerledigi, kopruyu gectigi haberi yayilnus."
Tarihe mal olmus askeri bir hareket hakkmda soz soylemek bize dusmez.
, Takviyeli bir tumenin taarruzuna birkac yuz kisinin karsi karsi durmasi ve
mukabeleye cesaret etmesi herhalde harp tarihinin kaydettigi ender vak' alardan
olsa gerektir.
Bununla beraber biz, ikinci Yunun taarruzunda, yani Yunanhlar'm tekrar Aydm'
isgalleri sirasmda milislerin dagilmasi ve nizamiye erlerinin kacmasmdan hie bir
kuvveti kalmayan 57. Tumenin, kucuk bir mukavemetten sonra Nazilli
istikametine cekilmesi ve mumkun olan yerde bulunan etraftan toplanacak ve
gerilerden gonderilecek gonullulerin de istirakiyla bir miidafaa hatti kurulmasi
mumkun iken, askeri veya siyasi ne gibi mulahazalara dayamrsa dayansm
evvelki kararmda israr ederek geldigi yere, yani Menderes'in cenubuna ve
Cine'ye cekilmesini tarafsiz bir tarihin muhazesi karsismda mazur gostermek
pek mumkun olamayacaktir kanaatmdayiz. 57. Tumen kumandam birtakun
rekabetlerle italyanlar'la Yunanhlar'm arasuu acmak istiyordu.

Topcumuzun actig; yan atesin tesiriyle bozularak dagimk bir halde geriye
kacisan dusmamn arkasmdan kovalamak zevkine erisemeyen zeybekler,
Aydm'dan takviye alan Yunanhlar'm yeniden yaptiklan ikinci taarruz karsismda
kendilerini yana atarak Cestepe ve Tepecik koyleri istikametine cekilmisler, bu
kesimde ise arazinin kismen agaclikh olmasmdan hem dusmanm takibinden
kurtulmuslar, hem de telefat vermeden tehlikeyi savrmslardi.
Bu suretle ricata mecbur kalan Yoruk Ali mufrezesi, 8-10 kilometre kadar
sarkta Golhisar Koyu onunde bulunan gemi ile Menderes'i gecerek gece yansma
dogru kopru basma gittikleri zaman Miralay Sefik Bey'in anlatngi gibi orada ne
bizden ne de Yunanhlar' dan kimseyi bulamaymca tekrar eski mevzilerini isgal
ederek sabalun olmasuu bekliyorlar.
Temmuzun besidir. Sabah oluyor Ortahk iyice isiyor. Sulan bulamk
Menderes Nehri, yine eski sakin hali ile akmaktadir. Dusmanla aralarmdaki
mesafe en cok 7-800 metreden ibarettir.
Miralay Sefik Bey' e gonderilen haber uzerine Cine' den yardunci
kuvvetlerin gelecegi umidiyle Yoruk Ali Efe ve arkadaslan aksama kadar
mevkiilerini terketmiyorlar.Fakat aksam oldugu, sular karardigi halde ne
karsilanndaki dusmanda bir hareket belirtisi vardir, ne de beklenilen
kuvvetlerden gelen olmustur.
Gozgozu gormez karanhk bir yaz gecesi, koprunun karsismda ve
Menderes' in ote yamnda aksama kadar tahkimat yapmakla meskul gorunen
Yunanhla, acaba ne haldedirler? Cekilip gittiler mi? Yoksa hala olduklan
yerdemi duruyorlar?Bu sikmtih dusuncelerle saatler ilerliyor, uykusuzluktan,
yorgunlukluktan ve kararsizhktangoz kapaklanna sanki hirer degirmen tasi
asilmis gibidir. Nihayet herkes oldugu yerde kendinden gecmistir. Hepsi bir
avuc msan.
4 Temmuz gecesi ve onu takip eden 5 Temmuz gunu
Yunanhlar'mtaarruzlanm tekrarlamamalan ve 5 - 600 metre yakmma
sokulduklan halde Menderes Koprusu'nu gecmek tesebbusunde bulunmamalan
sebebinegelince:
Izmir'den Yunan kuva-i isigaliye umum kumandam General Nider 30
Haziran 1919 tarihli emrinde "Aydm'i tekrar isgal edecek kuvvetlerin Soke
haric olmak uzere cenuben Cerkes Koyu'ne ve sarkta Kosk'e kadar
ilerleyeceklerini, luzum gorulurse kumandanhgi haberdar etmek sartiyla
icabeden tedbirleri alabilecegini" 1. Tumen Kumandam Albay Zafiryo'ya
bildirdigini biliyoruz.
Simdi Albay Zafiryo'ya yeni bir siyasi problemin cozulmesi dusuyor.
Kuva-i Milliye, yani ceteler ve onlan destekleyen 57 .tumen kitasi, gecen
defa oldugu gibi bu defa da Menderes'in karsi tarafma, yani italyan isgal
mmtikasma gecerek oradan kendileriyle taarruz ve mudafa harbi yapiyorlardi.

Yunanhlar bu asi kuvvetleri imha etmek icin Menderes'i gececek olursa,
italyan nufuz mmtikasma tecavuz etmis nazar ile bakilarak binetice italyanlar'la
Yunanhlar arasmda ihtikat yapmasi muhtemel gorulebilecek bir cibanbasmm
belirmesine sebebiyet verilecektir.
Baskin o kadar sessiz ve ani oluyor ki, bizimkiler buyuk bir saskmhk
icinde kalmalarma ragmen derhal kendilerini toplayarak dusmanm uzerine
anlmaktan geri durmuyorlar.
Dostla dusmam ayrrt edemeyecek kadar karanhk bir gecedir. Kimin kime
vurdugu, kimin dnsup kimin kalkngim ayrrt etmek mumkun degildir.
Hayli uzun suren bu kucak kucaga bogusmadan sonra Yoruk Ali
mufrezesi Yunan muhasara cemberi icinden siynhp uzaklasmaya ve miidafaa
harbi yaparak dusmana muhim telafat verdirmeye muvaffak oluyorlar.
Yoruk Ali Efe'nin kiymetli arkadaslarmdan Tegmen Necmi, arasma
kansugi dusman saflanndan derhal kendini kurtararmyor. Fakat, ortahk cok
karanhk oldugu ve kiyafeti de asagi yukan yerli rumlarm kiyafetine benzedigi
icin Yunanhlar onun bir Turk subayi oldugunu fark edemiyorlar.O nlar ne
yaparsa Necmi'de yapiyor. Bagira cagrra ziplaya ziplaya yiiriiyorlar.Nihayet tan

yeri neredeyse agaracak . Ortahk isnnadan buradan gitmezlerse olumlerden
olum begeneceklerdir. Bunu bilenNecmi, bir ucurumun kenarma vannca
kendini kaldmp asagr atiyor. Yuvarlana yuvarlana dibi boyluyor. 0 zaman
Yunanhlar aralannda bir yabancmm bulundugunu anhyorlar. Arkasmdan kursun
yagmuru yagdmyorlar. Hie isabet etmiyor. Necmi yakayi kurtanp Yoruk Alive
arkadaslanna katihyor. Dag yolu ile Cine'nin "Dorumlarkoyune geldikleri
zaman orada bir miktar gonullu ile kopru basma gitmekte olan Binbasi Haci
Sukru Bey'le karsrlasiyorlar. Haer Sukru Bey kendisiyle beraber kalmalanm
teklif ediyorsada yorgunluktan, achktan ve uykusuzluktanbitap bir halde
bulunan efeler Cine'ye gideceklerini soyleyerek aynhyorlar. Bunun uzerine
Binbasi Haer Sukru Bey, Miralay Sefik Bey'e su raporu gonderiyor:
Dorumlar Koyu Cenubu
6/ 7/ 335(1919)
FIRKA KUMANDANLIGI'NA
1- Dun gece dusman, Golhisar kayigi ile Menderes'i gecip Yoruk Ali
Efe mufrezesini bulundugu yerde sarmistir.
2- Dun ogleden sonra arabalarla gonderilen dort makinah tufekten alay
176'ya mensup iki makinah tufek Emrez Koyu'nun uzerindeki
srrtlara gitmistir.
3- Toplarla Dervis kahvesinin ilerisinde Kuva-i Milliye gorulmus.

4- Piyade taburlannm mevcudu heosi ath olmak uzere 15 kisi kadar
bulundugu ve bunlarda hademe, seyis ve saire olup kabiliyeti harbiyeleri
olmadigi 175. Alay kumandan vekilinin vermis oldugu rapordan anlasilrmsnr.
5- Rivayetler dogru ise Aydm sehri tamamen yannustir.
6- Yoruk Ali Efe efradr dagildigmdan dolayi cekilmistir. Kendisine

kalmasi teklif edilmissede kalmayarak gitmistir.
7- Suvari takmn bogaz icerisinde kesfiyat yapmaktadrr.
Binbasi

Haci Sukru
175. alay kumandan vekili Yuzbasi Halil Bey'de 6.7.335 tarihli raporda
soyle demekte idi.
1- Dusmamn soseyi terk ile dag yolunu takiben ilerlemesi, her iki
taburun elde mevcut (tabur kumandam dahil oldugu halde) geceli
gunduzlu istirahatten mahrum oldugu halde dort neferle mitralyoz
bolugunden bir tufekle bes nefer mevcuttur. Mezkur kuvvetlerin
dervis kahvesi civarmda ve daha gerideki kahvelerde banndmlmasi
imkan haricinde oldugundan arzedilen zabit ve efratla Halaclar
kahvesine cekinilmistir.
2- Kuva-i Milliye'nin bir tek mevcudu yoktur.
Aydm'm Yunanhlar tarafindan ilk isgali siralanndaki durumdan daha
kotu bir duruma dusmus olan 57. Tumenin kahraman ve fedakar subaylan gayri
musait sartlar altmda ve bizzat erlerin vazifelerini gorerek, buyuk mahrumiyetler
icinde Uy gunden beri geceli gunduzlu cetin muharebeler vermislerdi Hatta bu
bir avuc yigit, koca bir dusman tumenini inhizama bile ugratmisn.Eger, frrsat ve
imkan bulurlarsa hepsi de vazifelerinin basmda son damla kanlanm akrtmcaya
ve son nefeslerini verinceye kadar gayretle doguseeklerdir.
YUNANLILAR'IN <;iNE iSTiKAMETINE iLERLEMELERi
VE iTALYANLAR'IN MUDAHALESi
Yunanhlar'm Cine istikametinde ilerlemekte olduklanni ogrenen
Italyanlar, kendi isgal mmtikalanna karsi yapilan bu gayri dostane tecavuzi
hareketi hazmetmek ve musamaha ile karsilamak niyetinde olmadiklanm derhal
harekete gecmekle gosterdiler.

Bu biraz da Turkler'e karsi gosterilen ihanet gibi idi. Cine'deki italyan
kuvvetleri nezdinde siyasi mumessil olarak bulunan Yuzbasi Doktor Nakrato
refakatinde bir italyan yarbayi oldugu halde 8 Temmuz sabahi saat 9,30'da
Kondilis mufrezesine muracaat ederek tumen kumandamm gormek istedilderini
bildirmisler ve istihsal eyledikleri musaade uzerine yollarma devamla Aydin' a
giderek birinci Tumen Kumandam Miralay Zafiryo ile gorusmuslerdir.Italyan
yarbayi ile siyasi mumessil Doktor Nakrato, "Yunan kuvvetlerinin, Turk
cetelerini takip bahanesiyle Menderes' in batisma gecerek Cine istikametinde
ilerlemelerinin, italya devletinin hukuk ve menafiiline karsi fiili bir tecavuz
mahiyetinde oldugundan gayri dostane bir hareket olan bu muessif hadiseyi,
aldigi emre tevfikan hukumeti namma protesto ettigini bildirmis ve bu
kuvvetlerin dokuz temmuza kadar Menderes'in batisma almmalanru'tistemistir.
Diger taraftan Cine' den 200 kisiden ibaret bulunan bisikletli italyan
mufrezesi Cine'nin
IO kilometre batismda Dalama Cayi istikametine

sevkedilerek Cumah Koy onlerinde Yunanblar' a karsi bir perda hatti vucuda
getirildigi gibi aynca 400 kisilik bir Beragliyeri taburu, bir cebel bataryasi, iki
makinah tufek bolugu ve bir piyade bolugunu de Milas'tan kamyonlarla
naklederek mevcutlanm takviye ettiler.
italyan mumessillerinin talebi uzerine Yunan kumandanligi ile Italyan
makamlan arasmda bir hayli muharebe ve tartisma ceryan ettikten sonra nihayet
Izmir' deki Yunan fevkalade Komiseri Steryadis, "Menderes Koprusu'nde bir
subay kumandasmda karakol bulundurmak ve bu kesimden Turkler'in
tecavuzlerine mani olunmak sartiyla Menderes' in bansma gecen Yunan
kuvvetlerinin geri almmasnu" Albay Zafiryo'ya emretmesi, italyanlar da "Turk
kuvvetlerini Menderes Koprusu istikametrinden taarruz ettirmeyeceklerine <lair"
teminat vermeleri uzerine Temmuzun 10. Gunn Yunanhlar Menderes'in bansma
cekilmisl ve bu mesele de bu suretle italyanlar lehine halledildiginden Cine
Kasabasi, bir de Yunan isgaline ugramak felaketinden kurtulmussa da bu
hadiseler yeni bir muhaceretin baslamasina mani olamamisn. Soyleki:
Yunanhlar'm Cine .istikametinde ilerlemeleri ve kasabaya kadar akseden
top sesleri, halki yeni bastan heyecana dusurdu. Bu havali, italyan askeri isgali
altmda bulundugu icin, Yunanhlar'm gelemeyecekleri ve Cine'ye kadar
sokulamayacaklan samhyordu. itayanlar da mutemadiyen bu propagandayi
yapiyorlardi. Halbuki, alman haberlerden ve top seslerinden dusmanm Dalama
Cayi' na kadar geldigi anlasihyordu.
Cine kasabasi, Kuva-i Milliye'nin mehdi sayildigmdan Yunanhlar dis
biledikleri bu kucuk kasabayi isgal edecek olurlarsa tas ustunde tas
birakrnayacaklanna ve ahalisini tamamen katliam edeceklerine suphe
edilmiyordu.
Aydm'dan akin akm gelen muhacirin ve multeci kafileleri ile agzma kadar
dolu bir su kabi manzarasuu alan Cine'den Temmuzun 6. Gunu aksama dogru
Mugla ve Milas istikametlerinde yeni bir gov seli akmaya basladi.

Italyanlann, Yunanhlar'm Cine'ye gelemeyecekleri, Italyan kuva-i
askeriyesinin yolu kesmis oldugu, Milas'tan buyuk takviye kuvvetlerinin
gelmekte bulundugu, halkm korku ve heyecana kapilmasina mani olmadigr,
herkesin yerli yerinde kalmasi ve beyhude yere yerlerinden ve rahatlanndan

tedirgin olmamalan, hakkmda mahalle aralarmda tellallar bagitmak suretiyle
yaptiklan dostane ve musfikane tavsiyelere kimse kulak asnnyor. Gun
kavusurken Mugla ve Milas istikametine uzanan yollar, yine mahseri bir
kalabaligm, goy kafilelerinin istilasi altmda kalmistr. Birkac gun sonra bunlarm
cogu geri donmusse de Mugla'ya Milas'a ve hatta Antalya'ya kadar
uzananlardan oralarda kalanlar ve yerlesenler de az degildi.
Aydm'm Dogusunda ilk Milli Cephenin

Kurulusu
italyanlar'la Yunanhlar arasmda kararlastmldigi
gibi Menreres
Koprusu'nun iki basmda birer subay kumandasmda italyan ve Yunan karakollan
tesis edilmis ve nobetciler konulmus oldugundan Kuva-i Milliye'nin bu
kesimden taarruza girismelerine imkan kalmiyorsa da Aydm'in tarafmuzdan
isgalini muteskip artik isimiz bitti, diyerek talan esyasiyla koylerine savusan
bazi cete ve milislerle, kitalannda kacan nizamiye erleri yavas yavas Umurlu' da
toplanmaya ve Yunan taarruzu iizerine Aydm2m dogusuna cekilmis ola 57.
Sabra topcu alay kumandam .Binbasi ismail Hakki Bey'in emrine girmeye
bashyorlar.
Binbasi ismail Hakki Bey'in 11 Temmuz 335 (1919), tarihli raporunda
Umurlu' da o tarihe kadar 1000 kadar milis ile 90 kadar nizamiye erinin
toplandigi ve bu meydanda Demirci Mehmet Efe'nin de Sokeli Ali Efe ile
beraber Nazilli taraflanndantopladigi 200 kisilik bir kuvvetle gelip Kuva-i
Milliye'ye iltihak ettigi bildiriliyordu.
ismail Hakki Bey' den ahnan bu sevindirici haber iizerine Cine
istikametine cekilen 57. tumene mensup piyade ve suvariler, Binbasr Haer Sukru
Bey'in refakatine verilerek Cine Dalama yolu ile cebel obus ve sabra toplan da
italyanlar'm gizli muvavfakatiyle ve Yunanblar'a sezdirilmeden bir gece
Menderes'in batismdaki yoldan gecirilip Umurlu'ya gonderiliyor.
Umurlu'da toplanmis olan kuvvetlerimizden nizamiye kitaan topcu alay
Kumandam Binbasi Ismail Hakki Bey'in milisler, Kuva-i Milliye Kumandam
sifanyla Binbasi Haer Sukru Bey'in sabra ve obus toplan da Topcu Usttegmeni
Gelibolulu Kemal Bey'in kumandasma veriliyor . Ve bu suretle 57. Tumenin
muzaharetiyle Aydm'm dogusunda Yunanhlar'a karsi ilk milli cephenin temeli
anhyor .

UMURLU CEPHESi :
Milislerin hareket noktasi olan Cine ilcesi, bir dusman isgaline ugramis
olsa idi dusman, orada da en azgm zulmunu gosterecek ve tas ustunde tas
brrakmayacakti . italyan ve Yunan'hlarm Menderes Koprubasi'nda karsihkh
karakol kurmalanndan sonra Cine taraflannda bulunan Ulusal gucler Umurlu
tarafinda toplanmaya basladi . 57. Tumen Karargahi da Cine'den Nazilli'ye
tasmdi , Kisa gunde, Umurlu'da bin kadar milis ile Demirci Mehmet, Soke'Ii Ali
Efe'nin 200 kisilik krzanlan toplanmisti. (11.7.1919)
13 Temmuz 1919 gunu Aydm'a dogru milislerin bir kesif yolu ile
Yunan'hlarm onculeri arasmda catisma oldu . Bu catisma kisa zamanda
cephelere yayilarak bir savasa donustu . Birkac gun savas surdu . 16 Temmuz
1919 gunu Ulusal gucler Aydm'r dusmandan almak amaci ile toplanmizm
desteginde ilerlediler . Dusman topculan aksama dek siddetle karsi koydular. 0
gun ilerleyen dusman 17 Temmuz 1919 gunu erkenden saldmya gecti. Cetin bir
savas aksam karanhgma dek surdu. Cok ustun dusman gucleri karsismda
milisler savunma savaslan vererek gerilediler. 18 Temmuz 1919 gunu
Umurlu'ya gelen dusman, Musluca Cayi'na dek ilerledi. Cay boyunca bir cephe
kurdu. Euna karsihk kuvvetlerimiz Kosk cevresinde toplandilar. Kuva-i Milliye
Umum Kumandarn, Binbasi Haer Sukru, 57. Tumen Topcu Alay Komutam
Binbasi ismail Hakki, Yoruk Ali Efe, Ustegmen Zekai, Gelibolulu Tegmen
Kemal, Nazilli Jandarma Boluk Kumandarn Yuzbasi Nuri (Arap Yuzbasi),
Ustegmen Serafettin ve izzet Beyler aralarmda isbolumu yaparak iki alay
kurdular. Bunlardan biri "Ulusal Menderes Alayi" merkezi, Kosk Ciftlik Koyu,
Komutam Yuzbasi Nuri (Arap Yuzbasi) Bey' di. ikincisi "Ulusal Aydm Alayi",
Yoruk Ali Efe'nin kizanlan ile akmci milislerden olusturulmus bin kisilik bir
kuvvet idi. Komutasi Ustegmen Zekai Bey'e verilmis ve Karargahi Umurlu
Cayyuzu Koyu'nde, bir taraftan da cevreden yeni gucler cagnlmaya ve halka
zarar verenlerin de takibine baslandi.
Bu arada Soke - Bagarasi, Cine - Karpuzlu bolgelerinde Seyyar
Jandarma Komutam Cudi Tayzman buyuk hizmetler gordu. Boylece cephelerin
gerisi tam bir emniyete baglamp, bu komutanlar alaylanm dusmancephesine
gore duzene koydular . Aydm' da ilk ulusal cepheler kurulurken Ataturk ile
dogrudan iliskiler srklastmlnusn.
Bu iliskiler Buyuk Nutuk'ta soyle degerlendirilmektedir :
"Aydin cephesinde mubarek vatam istila etmeye cahsan dusmanla Kuva-i
Milliye carpismakta ve her kans topragma sadik ve fedakar evlatlannm
naaslanm gommektedir. Hicbir kuvvet, hiobir selahiyet tarihin emrettigi
vazifeden milletimizi menedemeyecektir . "

Ataturk daha Amasya'da iken Aydin Kuva-i Milliyesi'nin takviye
edilmesini kararlastmrus ve Donanma Cemiyeti'nden 400.000 lira yardim
yapilmasnn istemisti. Fakat istanbul Hukumeti ve onlann isbirlikcileri boyle

dusunmuyorlardi. Saldirgan dusmana karsi gelinmemesi, subaylann savasa
katilmamalan isteniyor, Kuva-i Milliye bilinci, bozgunculukla daginlmaya
cahsihyordu. Bu amacla Umum Jandarma Kumandam olarak bu bolgeye atanan
A. Kemal Pasa adh bir isbirlikci 19.8.1919 gunu Nazilli'de Demirci Mehmet Efe
ve Binbasi Haer Sukru Bey tarafmdan tutuklandi.
Turk birlikleri le saldrrgan dusman kuvvetleri arasmda meydana getirilen
bu cephenin planlanm Karadeniz itilaf Devletleri Baskam Maresal MiLEN
hazirladr. Paris Sulh Heyeti'nin emirleri ile 4 Agustos 1919 gunu Izmir'e gelen
Milen karargahmi orada kurdu. 10. Agustos'ta Yunan isgal ordulan
Baskumandanhgi' na, 16 Agustos 1919' da istanbul Osmanh Hukumeti' ne
hazirladigi plam ve gorevlerini bildirdi. Birkac gun sonra da italyan Isgal
Kumandanhgi aracihgi ile Aydm cephesine tebligatta bulundu. Milen'in
dusuncesine gore :Umurlu Musluca Cayi boyunca Menderes Irmagi'na kadar
Turk - Yunan smm sayihyordu. Milen hattun ingiliz, Fansiz , italyan ve
Yunanhlar'dan olusan birlesik bir ordu koruyacak, birlesik orduya bir general
kumanda edecek, kumandan da Mil en' in emrinde olacaknr.
Yunan isgal ordusunun Baskumandani, Milen plaruni benimseyerek
butun birliklerine duyurdu. Yeni cephe boyunca kuvvetlerinin yigilmasma emir
verdi.
Aym gunlerde Kuva-i Milliye, Nazilli Heyeti Milliyesi icra orgam haline
gelmisti. Bu organ, Demirci Mehmet Efe'yi Kuva-i Milliye Ordu
Kumandanhgi'na getirdi. Merkez Karargahmm da Kosk'ten Nazilli'ye
tasmmasmi sagladi.
Nazilli Heyet-i Milliyesi bir taraftanda Milen'in duyurusuna itirazda
bulunarak 27. Agustos 1919 gunu asagidaki protesto telgrafim cekti :
"Biz, Yunanhlar'm Aydin ili'ne tecavuzlerinden ve bilhassa icra
eyledikleri mezalim ve hunharhktan muteessir olarak Yunanhlar' 1 buradan
tamamen cikarmaya ant ve misak ettik. Eger Ingiliz Kumandanhgi daha fazla
kan dokulmesini mani olmak istiyorsa, Yunanhlar'i Aydm ve havalisinden
cikarmahdrr. Yunanhlar'm Aydm Vilayeti'nde kalmasi gibi aksi bir netice
karsismda kahrsak Kuva-i Milliye'miz bittabi mes'uliyet yine Yunanhlar'a ait
olmak uzere taarruza baslamak zorunda kalacaktir."
Milen projesi, Turkler tarafmdan siddetle tepki gormnstur. Muttefiklerin
emperyalist politikasi karsisinda Turk ulusunun direnecegini tekrarlamasi dunya
kamuoyunda takdirle karsilanmakta idi.
Aydin havalisinin Yunan isgalinde gordugu vahset olaylanm yerinde
incelemek, direnme eylemini yanstirmak icin Paris Sulh Konferansi'nca bir

inceleme komisyonu kuruldu. ingiliz, Fransiz, Amerikan ve italyan
generallerinden olusan bu komisyona bir Turk, bir Yunan bilirkisisi kanldi. 9
Eylul 1919'da Aydm'a gelen heyet Aydin, Cine, Nazilli merkezlerinde cesitli
kisileri, bu arada 57. Tumen Kumandam Sefik Bey' i dinleyerek birkac gun

icinde istanbul'a dondu. 24 Agustos 1919 tarihinden 2 Ekim 1919 tarihine kadar
46 oturum yapan ve 175 sahit dinleyen komisyon yaymladigi raporda, oz
olarak.Yunan vahsetini hakh cikartnaya cahsnustir. Butun bunlardan guc alan
dusman, 18, 19, 20 Subat'tan 20 Mayis 1920 tarihine dek Musluca cephesine
asker, cephane, nakil araci yigdr, Kosk Ciftlik Koyu'nden, Umurlu, Musluca,
Terziler, Egrikavak, Kocak, Ilda, Gokkiris, Karakoy (Kestanelik) ve Odemis
Uyyol'a dek uzanan bu cephede dusmamn cok yonlu bir saldmya gececegi belli
oluyordu.
REFET PASA'NIN AYDIN' A GELiSi
Kuva-i Milliye'nin Ko~k cephesi cahsmalan surerken, Demirci Mehmet
Efe ile Yoruk Ali Efe arasmda surtusme cikmis, duzenli ordu subaylan bu
surtusmede Yoruk Ali'nin tarafim tutmuslardi. Bu sorun bir sure sonra cozum
yoluna girdi. Ancak bu kez de Demirci Mehmet Efe ile Kuva-i Milliye
Kumandam Binbasi Haer Sukru Bey arasmda bir anlasmazhk basgosterdi.
Demirci Mehmet Efe, Aydm yoresi Kuva-i Milliye Kumandanhgi'nm kendisine
verilmemesine icerlemisti. Bu durum, cephe yonetiminde huzursuzluklara yol
aciyordu. Nazilli Heyet-i Milliyesi icindeki bazt kisilerin de bu aynhgi
koruklemesi ve Demirci Mehmet Efe'yi duruma el koymaya kiskrtmasi
sonucunda anlasmazhk iyice buyudu. Bu arada Demirci Mehmet Efe,
Nazilli'den gelenlerin de kiskutmasiyla kendisini Umum Aydin Havalisi Kuva-i
Milliye Kumandam ilan etti. Daha sonrada Kosk'teki karargahtan aynhp
N azilli' de uslendi. Bazi kisiler, "lttihakcilrk'Ta suclamp cepheden uzaklasmak
zorunda birakildrlar. Bunlardan bashcalan Celal Bayar ve Sukru Saracoglu
beylerdi. Bir sure sonrada Binbasi Haer Sukru Bey Kuva-i Milliye
Kumandanhgi'ndan uzaklastmldi.Demirci Mehmet Efe, cephe yonetimini
butunuyle ele aldi.
Aydm'da bunlar olurken, Sivas Kongresi, Refet Bey'i 1919 Ekim
basmda Aydin Kuva-i Milliye Kumandanhgr'na atadi. Refet Bey aym yihn
kasrm aymda Denizli'de karsilandi ve Nazilli'ye getirildi. Ancak Refet Bey'in
Aydm yoresinde bulundugu surece, Kuva-i Milliye'yi kumandasi altma aldigi
soylenemez.Refet Bey, Demirci Efe'nin bolgedeki gucunu kisa zamanda
kavrayarak, daha esnek bir tutum takmmaya ve "Kuva-i Milliye
Kumandanhgi'tsifatuu dayatmadan Demirci Efe'ye yol gostermeye, aksakhklan
bu yolla duzeltmeye cahsn.Konya' da ayaklanmalar oldugundan yoreden aynldi.

Bundan sonra Anadolu'daki Milli Kurtulus Harekati'mn sistemli ve
bilincli olarak gelistigi, bu gelisme etkisinin Aydin ve Ege'yi de icine aldigi ve
Kurtulus Savasi tarihinin sanh safhalan baslar.
22 Haziran 1920 sabalu Yunanhlar siddetli bir makinah tufek ve piyade
atesi ile cephemize saldirdilar. Izmir (Bahkesir Soma) cephesine 2 tumenle,
Aydin cephesine de 2 tiimenle saldirdilar.
Milli kuvvetlerimizin elindeki silah ve harp gereclerinin azhgi, kansik
olusu ve gene dogru dnrust elimizde bir taknnm bulunmayisi da dikkati ceken
noktalardandrr. Bu saldm sonunda dusman Nazilli'yi ele gecirdi.I l Temmuz
1920)
Nazilli'yi ele geciren dusman, Saraykoy'e kadar ilerleyerek Menderes'in
kuzey sahillerinde durmustur, Denizli'den gelen milis kuvvetlerinin taarruzu ile
bozulan dusman cekildigi Aydm'da tutunmaya cahsrms, fakat basaramaymca
Aydm'r yakarak cekilmis, dusmanm cekildigini goren Milli Kuvvetler Aydm'r
yangmdan kurtarmaya cahsirken dusmani izlemekten vazgecmisler, bundan
faydalanan dusman Aydm'i tekrar taarruzla ele gecirmistir.
Bu isgal uzerine milis kuvvetleri dusmana iki koldan saldrrarak bir daha
geri donmemek uzere Aydin' dan uzaklasttrnuslardir.
22-23 Kasim zeybeklere ihtiyac kalmadigmm ve milli kurtulusun bundan
boyle milli ordu tarafmdan yapilacagi, Miralay Refet Pasa tarafmdan Miralay
Sefik Bey'e ve Demirci Mehmet Efe'ye telgrafla bildirilmistir. Bunun uzerine
Demirci Mehmet Efe efraduu dagitn ve Igdecik koyundeki evine cekildi.
Bundan sonra Milli Hukumet ve ordunun milli mucadeleyi ele alarak
yfuiittiigii ve devrim tarihimizi bir kere daha serefle donattigi gunler gelmis,
dusman 7 Eylul 1922'de Aydm'dan anlnui Ege Denizi dusmanm boguldugu
mezar olmustur.
A YDIN'DA ZEYBEKLER
Aydm ve dolaylannda yasayip, Zeybek adi verilen Turkler, Aydin
tarihinde surekli olarak, onemli bir rol oynamislardtr. Zeybek sozcugunun
kokeninin oldukca eskilere dayandigi samlmaktadir. Faruk Timurtas'a gore,
Zeybeklik, Turkmenlerin Batt Anadolu'ya gelmeleri ile ortaya cikrmsnr; bu
nedenle de kokleri Turkmenler'e degin uzanmaktadir. Anadolu'yu oldukca iyi
taniyan C. Texier'egore ise Zeybekler; "Bu yorelerde daha once yasayan asil
yerli kavimlerin kalmtilandir".
Faruk Timurtas'in dusuncelerine katilmak gerekirse, Zeybek sozcugunun
kokenini XIII. yy"a degin uzatabilmek mumkundur.Bu donemlerde Bizans
metinlerinde gorulen "Salpace" sozciigu, "Sahilbeyi" olarak kabul edilmistir.

Oysa, Bizansh bir tarihci bu sozcugun anlanum kuvvetli insan olarak
bildirmektedir. Bu nedenle de Salpace sozcugu, Anadolu'ya gecmis ve zamanla
degisime ugrayarak "Zeybek" sozcugune donusmus olabilir.
Zeybek sozcugunun kokeni konusundaki bir diger gorus de, bu sozcugun,
Arapca cevik insanlara verilen bir ad olan "Zibaki" den geldigidir. Semdettin
Sarni "Kamus- 1 Turki" sinde, zeybekligi, hafif silahh ve guvenligi korumakla
gorevli, eski bir smif asker olarak tammlamaktadir.
Gercekten de zeybekler, Anadolu' da esas olarak kolluk gorevi
gormuslerdir. Bunlar, yollan koruyorlar ve her iki fersahta bir bulunan
kahvahanelerde bekcilik yapiyorlardi. Bu hizmetlerin karsihgmda ise, yollardan
gecen yolculardan aldiklan az miktardaki paralarla gecimlerini saghyorlardi.
Bununla birlikte zeybekler, yoculardan kesinlikle zorla para alnuyorlardi.
Zeybekler, tutuculuktan uzak kisiler olduklanndan, adlan "gavur" a
91km1~tI. Zeybekler, aym zamanda derbendcilik yaparak ve ayanlarm
maiyetlerinde bulunarak da gecimlerini saghyorlardi. Ancak zeybekler XIX. yy
baslanndan sonra bir takun sikmnlar icinde kaldilar. Bu donemde ayanhga karsi
girisilen hareketler sonucu yeni gelen yoniticilerle zeybekler arasmdaki iliskiler,
eskisi gibi suremedi. Bah Anadolu' da ayanlarm zeybeklere karsi olan olumlu
davramslan, II.Mahmud'un bu yoreye gonderdigi yeni valilerle degismis ve
sertlesmisti. Bu davramslanyla Aydin halkimn egilimleri hakkmda fazla bilgileri
olrnadiguu gosteren yeni yoneticiler, oldukca tehlikeli bir ortamm dogmasma
naden olmuslardir. Ak9ah Isyani boyle bir ortamda patlak vermisti,
Zeybekler arasmda bir baska onemli ayaklanma, Aydin Valisi Cengeloglu
Tahir Pasa'nin, II.Mahmad'un reformlan dogrultusunda zeybeklerden,
geleneksel giysilerini degistirmelerini istemesi sonucu ortaya ciknustir. Bu
ayaklanma srrasmda Zeybekler onemli kayiplara ugramislar, fakat sonunda
yenilerek, yeni giysileri kabullenmek zorunda kalrmslardir.
Zeybekler arasmdaki ikinci bir kitlesel baskaldmm, 1854'te baslayan
Sinanoglu ayaklanmasidir. Aydm Kaymakami Kani Pasa'nm askerlerini
yenerek, ii~ daga egemen olan, baba-ogul Sinanogullan, daha sonra
Arnavutluk'tan getirilen kuvvetlerin de yardnruyla, Hekim ismail Pasa'ca
yenildiler. Sinanogullan idam edildiler. Bu, zeybeklerin son kitlesel
direnisleridir. Bundan sonra bir ayaklanma gorulmemistir.
Zeybekler, XIX. yy'm son ceyregine degin geleneklerini korumuslardir.
1862' de ki Karadag Harekati 'nda da onemli gorevler gormuslerdir. 1877' de
zeybekler Osmanh-Rus Savasi'na katrlrruslardir. Hatta bu savasta daglardaki
kacak zeybekler de yer alrruslardir.
Zeybeklik, daha sonra bir tur eskiyahga donusmustur.
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