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Uygarhklara besiklik etmis, insanligm tarihsel mirasma bekcilik etrnis
Bergama' da yakm zamanda ve tarih oncesinde buyuk dereceli yikici depremler
olmustur. Bu depremler Bergama'mn olusumunda (fiziksel) onemli yer almaktadir,
Bu depremler sonucunda Ban - Dogu dogrultusunda yanklar acilmistir.

Bolgede neolitik buluntulann yamnda madeni, arkhaik buluntularla suslu bir
tarih kentidir Bergama.

Dogal bitki ortusu maki olan bergamada hava sicakhklan normalin uzerinde
olup buna oranla bolgeye dusen yag1~ miktan fazladir, bolgedeki topraginda etkisine
de bagli olarak Bergama' da tahil, sebze ve meyve urunleri yetistirilmekte bunlardan
yapilan ihracatlarda ulke ekonomisine buyuk pay dusmektedir.

Bolgedeki tarihi ozellikler bakimmdan Bergama'ya gelen turist sayisi her gecen
yil artmakta bolge ekonomisine olan kakisida bu derece artmaktadir. Ancak bolgede
yapilmak istenen siyanurlu altm madenciligi bolgeyi ve bolge halkiru ciddi sorunlarla
tehdit ettigi gibi bolgeye gelen turist artisim da bu derecede etkilemekte birakin turist
sayismi bolgedeki tarihi ve kulturel kalmtilan da olumsuz yonde dususe
gecirmektedir. Bu yuzden bolgede yasiyan insanlarda "guatr" ve "karaciger
yetmezligi" gibi hastahklar basgostermistir. Bunun uzerine siyanurlu altm madenciligi
devletin de gozetimi altmda surdurulmeye cahsilmaktadir,

Simdi isteseniz bu konulara detayh olarak deginelim.

BERGAMANIN DOGAL DURUMU

YORENiN OLUSUMU
Jeolojik donemlerden IV zaman baslannda bugunku Ege Denizinin yeri,
karalarla kaph "Ejeit Anakarasi" idi.
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Bu zamanda Dogu Anadoludan Yunanistan'a

kadar olan alan, kuzey ve guneyden Alp kivnmlanmn etkisiyle sikistmlmaya
baslandi. Yuksek basmc altmda Anadolu yanmadasi yukselirken, Ege Denizinin
bulundugu yerdeki "Ejeit Anakarasi" alcalmaya ve cokmeye basladi, Buanakara
parcasmm uzeri Akdeniz sulan tarafmdan kalandi. Bu cokme sonucunda Ban
Anadolu Bolgesi ve dolayisiyla Ege Bolgesine rastlayan kisminda dogu bati
dogrultusunda kmlmalar oldu. Surekli bicimde sikistmlan bu bolgede kmklar
arasmda kalan bazi yerler yukselerek "Horst" daglan, bazi yerlerde alcalarak
"Graben" ovalan olusturdu. Ovalar, karalarm iclerine dogru sokulmus korfezlerde son
buluyordu. Bu korfezlere dokulen akarsular, zamanla korfezleri doldurdular. Bu
yersel olusum Anadolunun kita sahanhgmi Ege Denizinde sakh tutmaktadir.
Anadolu'nun uzannsi olan bu sahanhk, adim andigimiz olusumun kanitlayici bir
belgesidir. Kmk ve sikistirma sonucu olusan adalar' da bu oykunun simgeleridir.
Bu oyku son bulmusta degildir. Olaylar zincirinin suregelmekte oldugu
yerkabugunun kesilmeyen oynakligi ile ortadadir. Daha kolay degerlendirme yapmak
icin Bakirca Cukurunu incelemek yetecektir.

BAKIR<;A Y <;UKURU
Yapilan incelemeler Bakircay yoresinin dolma (aluvyal) bir yer oldugunu
gostermistir. oncesi bir cokuntu hendegi olan Bakircay yoresinin Bergamadan sonra
batiya dogru genisledigi izlenir. Dikili ve Candarh yonunden iki kol halinde Ege
Denizini bulmaktadir. Bu hendegin yukseltisi (rakim) 50-70 m arasidir.
Bakircay Cukuru kmk bolgesinde bashca yerlesme alanlan Dikili, Bergama,
Kimk, Soma ve Kirkagactir. Fay cizgisi boyunca yirmiye yakm termal kaynak
bulunur. Bu kmk kesim, yersel eylemi arahkh olusuma acik tutmaktadir. Bu acidan
Ege Bolgesinin 1. grup deprem kusagina girdigini gormekteyiz. Genellikle bolgedeki
depremler en cok Ege Denizi'ne dokulen akarsulann su bolum cizgileri icindeki
alanda dogmaktadir.
1
2

1967 izmir ii Yilligi, s. 109
Ege Denizinde 3000 dolaymda ada vardtr
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Bergama,

Milet ve Foca'da, ilk caglarda kentleri yikan depremler

tarih yazmaktadir.
camilerinin

Omegin 253 te olan deprem Bergama'yi

kubbe ve minareleri

yikima ugramrstir.

Cukurlugunda

kadar uzana bolgede de

Bu deprem sirasmda Bakircay

sicakligi 92 dereceye varan yeni steak irmaklar ciknustir.

Candarli'da kuzey-guney
dogrultulu

1895'te kentin

1939 depremi ise Dikili ve yoresi

koylerde buyuk zarara yol acmis, Altmova ve Bergamaya
yikim gormus yaklasik olarak 1000 konut cokmustur.

yikrmstir.

oldugunu

dogrultusunda

Dikili ve

Dikili ve Bergama arasmda bati-dogu

yanklar acilrmsnr.'

Sonne olarak Bergama yoresine bakis, yukanda verilen bilgiler ile
cozumlenmistir.

Diyoruzki

III. ve IV. zamana kadar inen esrarh

Bergama yoresi

varolusun icindedir, diger ir bilimsel deyisle Miosen ve Eosen donemler arasmda
olusum gostermistir."

BAKIR<;AY IRMAGI (Eski adr kaikos)
Bakircay, Bahkesir'in 30 km gtmeyindeki Davullu Daglanndan kaynagiru ahr.5
Madra ve Yund Daglanndan cikan kaynaklardan beslenip Bakircay'a katilan bashca
dereler, Gelembe, Aksu, Y agcilli, Mentese, Ilya, Karadere, Kirgecit, Gumus, Kestel,
Bergama, Sirur ve Bogazasar (sanazrnakjtir. Ege Denizi'ne dokulen dort akarsudan en
kucugu olan Bakircay 120 km uzunlugundadir."
Bakircaym eski adi olan Kaikos sozcugunun dogusu ile ilgili ortaya
surulengoruslere baktigmuzda:
a) Plutarchos soyle aciklar.t'Bakircay'm

eski adi Astros idi. Poseidonun oglu

Astros adiru tasiyordu, Soma Erneis ve Kiroisinoglu Kaikos, Muaya
beylerinden birinin oglunu istemeyerek oldurdu.bundan 90k uzuntu duydu.
Kendisini Astros irmagma atti. Bundan dolayi bu irmaga Kaisos adi
verildi. "8

3
4

5
6
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1967 izmir ii Y ilhg), gost. Yer.
1943 Bergama Sehri imar Plant Raporu, s.8
1973 izmir ii Y ilhg), s.l 0
Digerleri Gediz (350 km), B.Menderes (215 km), K.Menderes (140 km)dir.
Denizler ve Goller tannsi
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b) Bakircay, Kirkagac'm Gelembe bucagi'mn 500 yukseltili (rakunKocadag
eteklerinden cikan Gelembe Deresi'nin Karakurt Bogazi'ndan Kirkagac
Ovasi'na girmesi i.izerine Bakircay aduu ahr". Gelembe Deresi Kirkagac'a
girerken Bakirkoy (Chalkis)yanmdan gectigi icin Bakircay denmistir.

Ilkcaglarda Bskircay'in Bergama yakmmdan denize dokuldugu, denizin
dolmasiyla Dikili yanmdan denize 91kt1g1, daha sonrada Bogazasar (sanazmak)
Caymm onunu tikamasi i.izerie Bakircay'rn Candarli'ya yoneldigi sarulmaktadir'".
Strabonun ileri surdugt; bu tazi, Prof. W. dorpfeld de uygun gormus, Bergama
Denizi'nin ve Bakircay'm durumunu gosteren krokilerini Bergama Kazievi'nde
bulunan defterine de cizmistir.

Straban, Kaikos'un Karadag'm kuzeyinden denize aktigim yazar. Ancak bazi
yazarlar onun bu konuda yanildigim ileri si.irerler. Dorpfeld ise, baska kaynaklara da
dayanarak, bir zamanlar Kaikos'un gercekten Karadag'm kuzeyinden denize aktigim
ve Strabon'un dogruyu savundugunu kamtlayici aciklamalarda bulunmaktadir. Oyleki
Ovidus'un "metamorfozlar" yapitmdaki bir dizide:
"Kaikos eski yatagmi degistirmis,
simdi baska kiyilar boyunca akmaktadir"
sozlerinden de yamtlayabilmektedir11. Buna ore Dorpfeld, Kaikos'un Starbon
ile Ovidus'un kitaplannm yazdiklan yillar arasmda, yani ortalama gunes takviminin
baslannda yataguu degistirmis oldugu sonucuna varmaktadir. Hatta biraz daha ileri
giderek bu yatak degistirme zamanmm yapay bir bicimde imparator Augustus
tarafmdan yapilma olasiligiru da anlatir'j.
Dorpfelt'in inceledigi bu konuya ilintili olarak 1935 yilllannda acilan bir
artezyen kuyusundan soz etmek yerinde olacaktir. 40 metreye varan burgu ile yapilan
sondajda cakil taslanrun 30 metreye kadar indigini ve son O metresininde ince milli
yumusak toprak oldugu gori.ilmi.i~ti.ir.13 Bundan bolgemizin bir zamanlar Kaikos'un
getirdigi tortularla doldugunu ortaya cikarmaktadir. Bakircay'rn bugunku durumuna
ve dogal cizgisine ulasincaya kadar i.i9 evre gecirmis oldugunu saptiyoruz:
8

Osman Bayath, Bergama Tarihinde Ilkcag, s.6
Kirkagac'a bagh bakir admda bir nahiye vardir.
10
Osman Beyath, a.g.e.,s. gost. yer
11
Bak. W. dorpfeld, Strabon und die kuste von pergamon.
12 A.g.e.

9
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I. Evre: Ege Denizi, Dikili yanmdan Bergama Tepesi eteklerine kadar girmis
bulunuyordu. Dikili, Agilkale, Altmova sahilde, Degirmentepe ve Kalarga gibi tepeler
bir adacik, Karadagda buyuk bir yanmada durumunda bulunuyordu. Maltepe
(elea)ile Candarli (Pitane) arasmdaki tepe ve yamaclar dogal bir kopru gibi
duruyordu. Kalarga Tepesinde gemilerin baglandigi soylenen demir halka bu tezi
kamtlar.
II.Evre: Buyuk akmtilar ve cokuntuler Bergama Denizi'ni doldurmus
oldugundan Bakircay kendi yatagi icinde Dikili taraflanna dokulmustur.
Bogazkaleden cikan Bogazasar Cayida Agilkale onlerinde Bakircay'a kansrrnstir,
III.Evre: Bakircay'rn yatak degistirdigi gorulmektedir. Bogazasar Cayi azgm
akintilanyla Bakircay'rn agzim kapadigindan Bakircay kendisine baska bir yol acmak
durumunda kalmistir. Bu yuzden Bakircay, olanca hiziyla Karadag onunu
yuklenmistir, Maltepe ve Candarh arasmdaki dogal kopruyu yarrrus ve yeni bir yatak
acrmstir.
Bu sonucla Bakircay, akisim batidan guneye cevirmis oluyordu. Bu yatak
degisimi o zamandan kalma koprulerin temellerinden

de anlasilmaktadir. Ornegin II.

Yuzyildan kalma Candarh yolundaki Bakircay (Kazim Pasa) Koprusu bu tezimizi
kamtlar niteliktedir.
Bakircay'in gecirdigi bu uc evrelik degisimi halk arasmda soylenen dussel
oykulerle de cizebiliyoruz:
"Cok eski zamanlarda Bergama Kalesinde Nemrud oturuyormus. Tannhk
davasi guden Nemrud'u yola getirmek icin Nuh Peygamber Bergama'ya gelmis ve
onu kalede bulmustur. Nemud, Peygamber Nuh'u gorunce boynunu uzatip kalenin
eteklerinden akan caydan su icmeye baslamis ve Nuh'a dev yapisi ile gucunu
gostermek istemistir, Nuh o kadar dil doker ve kendi dinsel goruslerini anlatirsa da
Nemrud'u etkileyemeyecektir. Nemrud, "Nuh, demis Peygamber dernemistir".
Nuh'un Midilli Adasi'nda da bir isi varrms, Kale etegindeki kayikcilardan oraya
goturulmesini istemis ancak kayikcilar, Nemrud'un emri olmadan kayik dolusu altm
verse dahi gidemeyeceklerini soylemisler. Buna kizan Nuh, bir kil torba ahp icine
kum doldurmus ve boynuna asip avuc avuc denize serpmeye baslarms, boylece deniz
dolmaya baslarms ve kale eteklerinden Dikili ve Altmovaya kadar denizin yerini kara
alrms.

13

Osman Bayath, a.g .. e., s. gost. yer
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Denizin dolmasmda
kapamp bagislanmalan
doldurmaktan
karsismda

halk korku ve saskmhk

icin yalvarmislardir.

vazgecmis,

yalmz kendisine

icine dusmus ve Nuh'un eteklerine

Bunun i.izerine Nuh'ta denizi
ince bir yol acmaya baslarms ve bu durum

da deniz, bir kopru gibi uzayip giden bir kesitle kelepcelenmek

dusmustur.

Bu kez kaykcilar

Nuh'u denizi cevirmekten
gecmesini

gecim olanaklanm

caydrrrmslardir.

tehlikesine

yitirme korkusu ile yakarrmslar

ve

Ve bir kayiga bindirip Midilli'ye

saglarruslar."

Denize giren bu adi gecen burunun Altmova karsismdaki
iskelesidenilen

yer oldugu soylenir. Altmovaya

simdiki HasanBey

3 km olan Kumbumu

denilen bu

iskele 50-200 m. aciklikta denize 1200 m. girmis durumdadir.
Bakkircay'
ozellikle

in rej imi di.izensizdir. Y az sonuna dogu akarsu cihzlasir.

baharda zaman zaman tasmalar

regulatorler

gosterir. Bir iki yerde kurulacak

K1~m ve
baraj ve

hem gerekli, hem yararh olacaktir.

Bakrrcay'rn
cevresindeki

yatagi, ana cozguleri

ile dogu-bati

dogrultusunda

uzanrnakta

ve

daglik yerler 800-1000 m. arasmda bulunan bir cokuntu hendegidir,

hendek yuksekligide
Volkanik
korfeze kadar

yukanda degindigimiz

gibi 40-100 m dolaylanndadir.

yapih Karadag (780 m) ile Yund daglan arasmdan
uzanabilmis,

buyuyegeldiginden

Bu

kucuk delta olusturmustur,

aktiktan sonra

Eski caglardan

beri bu delta

onceleri Bergama Kentinin bir limam olan Elea, bugi.in 2 km.

Kadar iceride kalnustir.l"

BAKIR<;A Y OV ASI
Bakircay ovasi dar anlarruyla soma yakmmdan baslar, denize kadar uzamr.
Genis anlarruyla Bakircay Ovasi, Kirkagac Ovasi'ru da icine alarak dogu ya dogru
yonelir. Bu durumda ovanm uzunlugu 60 km. ye vanr. Ovanm genisligi ise soma
dolaylannda 4 km.yi gecen en dar yoreyi olustururken Kirkagac Ovasmda 10 km.ye
kadar genisler . bakircay Ovasi, Kirkagac Ovasi gibi. Bakircay Ovasi 'nm Bergama
batismda kalan bolumu denizden 25-50m., bunun dogusunda 80-1 OOm. yi.ikseklik
kazanmaktadir,
Ovanm dogu.guney ve kuzey bolumleri volkanik ortulerle kansik neoen
platolarla yi.ikselir. Bu neojen platolardan iri Kirkagac ve Akhisar Ovalanm
birbirinden aymr.

14

Turk Ansiklopedisi, Bakircay, C.v,s.77
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Egrigol Tepesi yoresindeki hendekler guney ve guneybati aymm kesiti
olustururlar.

Bu hendekten Bakircay'm bugunku kolu gecmekte fakat alt kisimlan

bunun icine girenneojen ve tuf tepeleri tarafmdan darlastmlmaktadir.

Bakircay

Havzasmm cokuntu hendeginin ustunde pramit biciminde yukselen ve serpilmis
durumda bircok tepecikler bulunmaktadir. Bunlardan Egrigol Tepesi sert karakaya
olup digerleri ise andezitten olusmustur. Denize dogru siralanmis bu tepecikler
sunlardir: Kalarga, Degirmentepe, Tatartepe, Baklatepe, Reistepe, Memelitepe,
Y aylatepe, Pamuktepe ve Karadag.

Bakircay Havzasmm kuzey kisrm pek kansik bir olusum gosterir. Arazinin cogu
trahit, andezit ve riyolit yapida bir gorunum kazanrmstir.

Bergamanm kuzey hendek kiyilanndan Dikili yolu boyunca gidilince, kuzey
tepelerinin (Dikili Bayir) guneye dogru cikugi gorulur. Zirhh Tepesi ve Molla
Mustafa Tepesi, vadi duzlugunde belirgin goruntulerdir. Yine kuzey kesiminde
Kalargadan soma Sultantepe ve Bayramtepe gibi ada tepeler vardir.

Bakircay hendegi olusmadan once bu tepelerin var oldugu, somalan hendek
aluvyonlan ile sanlrrus volkanik silsileler gorunumune girdigi anlasilmaktadir.
Kuzeydeki bu tepeler, yasi belirsiz sistlerden, granitlerden, permokarbon
kalkerlerinden ve neojen donerninde ortaya gelmis unsurlardan olusmustur, Sistler ve
gravakkeler Y enicekoy yoresinden Geyiklidag' a kadar uzanarak genis yer kaplarlar.
Madra Dagr'nm kuzeydogusunda ve Kaplan Koyu'nun bulundugu yerlerde de
permokarbon arazisi vardir.

Kozak Bolgesi granitlerdenmeydana gelmistir. Bunlar, Madra'nm batismdan
Ahrnetler Koyune dogru yer yer 15 km. kadar olan bir alam kaplarlar. Daha guneyde
ve Bergama ile Dikili arasmda andezitler ve tufler vardir. Bazi yerlerde
Ankara' dakilere benzer andezitler, diger yerlerde kuvars ve mika cinsinden turlu
madensel billurlar bulunmaktadir. Kuzeydeki gibi guneydeki sirtlannda, granitler
dismda aym donemlerin kayalanndan meydana geldigi gorulur,

7

Poyracik ve Kiruk yoresinde
Zeytindag

bolgesinde

Armaganlar,

sistler, gravekkeler

de permakarbon

kalkerleri

ve mermerimsi

vardir. Tekkekoy,

Sindel taraflan ise volkanik materyellerden

kalkerler,

Egrigol,

ve neojen kalkerlerden

olusmustur.

Bakircay

ovasmm dogal yapismi inceledikten

soma diger ozelliklerine

gecebiliriz:

Bakircay

ovasmda yukanda degindigimiz

caylannda varhgida gozonune

almdigmda

gibi Bakircay'

kansan bircok

sulak bir ovadir, Ornegin Bakircay,

batiya dogru verirken Kirkagac'i solunda birakir. Kuzeye dogru Kirkagac
Soma Bogazma
gecerken

en buyuk kolu olan ve kuzeyden

Karadere,

gelen Y agcilli Deresi ile birlesir. Boylece

Kirgecit ve Gumus Derelerini

Ovasi'na ulasir. Burada kuzeyden
Zeytindag

Ovasi'ndan

girerken Aksu'yu ahr buradan batiya <loner. Soma Ovasi'ndan

Knuk ve Turanh Ovalan'na girer. Bu ovada sirasiyla; kuzeyden
guneyden

yonunu

Kestel, Bergama,

Mentese,

lhca,

ahr. Guneye yonelip Bergama
guneyden

Simr Derelerini

ahr ve

Ovasi'na girer. Burada da kuzeyden Bogazasar (sanazmak) Deresiyle

birlesir ve batiya yonelir. Candarh Ovasi'ndan Dalyan Golu'nun ortasmda yapilan tas
sedler arasmdan Ege Denizine dokulur.

Bakircay Havzasi'run yuzolcumu 3200 kilometrekaredir. Bu alamn 2400
kilometrekaresi agac cahlarla kaplanrms dag, tepe, 250 kilometrekaresi yamac ve 550
kilometrekaresi ovadir.

Bakircay Havzasi'run unlu ovalanm Bakircay'm akisi yonunde sirayla soyle
sayabiliriz: Gelembe, Karakurt, Kirkagac, Soma, Kiruk, Turanh, Bergama, Zeytindag
ve Candarli Ovalandir. Bergamamn en unlu ovalan ise doguda Vakiflar Ovasi,
guneyde Egrigol Ovasi, Bulbullu Ovasi ve Bakircay ile Manisa'ya dogru acilan
Araplar Ovasidir.

BERGAMANIN KONUMU:
Bergama; Anadolunun bati kuzeyinde olup Ege Bolgesinin Bakircay
Havzasmda kurulmus, eski bir uygarhk merkezidir. izmir'in 14 kazasmdan nufus ve
toprak coklugu bakimmdan onde gelenleri arasmdadir.

8

Bergama; 39 derece 07 dakika kuzey enlemi ve 27 derece 12 dakika dogu
boylami arasmda yer almaktadir. Dogusunda Manisa, kuzeyinde Bahkesir illeri
bulunmaktadir. Yuzolcumu 1688 kilometrekare
gore 331 m.

16,
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olup yuksekligi Akropol Tepesine

Hukumet alanmda bu yukseklik 60 m., kuzeydogu ve kuzeybatiya

dogru ise 95 m. dolaylannda gortiltir.17

Bergama, kendi yakm cevresi icinde su idari bolumun ortasmda yer ahr;
kuzeydogusunda Turanh nahiyesi, kuzeybatismda Kozak nahiyesi, guneydogusunda
Kimk kazasi, guneybatisinda Zeytindag ve batismda Dikili kazalan bulunmaktadir.
Bir diger dogal smirlamayi soyle yapabiliriz; Bergama'nm kuzeyinde, Akropol
karsismdaki tepelerin silsilesini olusturan Madra (Pindasos) daglan bulunur ki en
yuksek 1338 m. dir. Kuzeybati da 1051 m. yukselti ile Geyikli dag ve Perpana, Astra,
Trarium ve Okcular kalesi gibi orenleri tasiyan unlu Kozak yaylasi yer ahr.
Guneybatismda Y aylacik Dagi 1144 m. yukselti gostererek dalgali, daglik ve
ormanhk bir bolge ile guneye ulasir. Iste bu dalgah arazi Bergama cevresinde 100200 metreye kadar inerek Bakircay yoresini izler, Kasikci Daglan ve Bergama
Daglanna katihrlar. Bu daglara paralel Yund Daglan goze carpar.tas donemlerinin
magara ve tas koguklanna rastlanan Yund Dagi'run bati etekleri Bakircayina, guney
etekleride Ege Kalesi'nin bir iskelesi olan Grenion (Temasahk) yanmadasi kiyilannda
denize ulasmaktadir. Dogu'da Gambrion'a ait degerli eserleri toplayan Poyracik
Tepesinden guneye dcgru inerek Mamurt ve Ege gibi unlu orenleri yine Yund Dag'I
kucaklamaktadir.

Kentin bati smm Bergama tarihinin en eski kalesi sayilan Teuthraina'yi tasiyan
unlu Kalarga Tepesi ile simrlamr, Pasa Ihca'si yamndaki eski Bergama antikitlerini
tasiyan Madra silsilelerinden Camhtepe ve buradan guneydoguya dogru uzun bir
derinlikte ve ortasmda Bakircay'i bitek bir ova acilrms bulunmaktadir.

15

1973 izmir ii Yilhgi s. 86; Bergama Sehri imarPlam Raporunda kentin yuzolcumu 322 hektar olarak
gosteriliyor. (1943, s.5) aynca Tank Ziya Isitman, Bergama Cografyasi adh yapitmda 1918
kilometrekare olarak gosteriyor. (1939, s. 9) Degisik yillar icindeki durumuda belirtmis olmak icin
gosterilmistir.
16
Batida Boztepe 358m. yukseklige ulasir. Bergama Deresi, Akropol ile Boztepe'yi aymr. (Ti.irk
Ansiklopedisi, Bergama, c. VI, s.161)
17
Meydan Larousse, Bergama, c. II, s.299
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Simdi de yol uzunlugu tammlamasiyla Bergama'mn yerini saptamis olalim;
Bergama izmir'e 110 km., Dikili'ye 27 km., Kimk'a 17 km., Soma'ya 42 km. ve

Candarli'ya 30 km. uzakhktadrr.

KESTEL (Ketios) DERESi
Bu dere deMadra daglan kollanndan olan Sakarya'nm 500 m. yukseltili
yamaclanndan cikmaktadir. Y ogurtdoken ve Hamzah koyleri yanmdan inerek
Akropol'un kuzey eteklerinden gecer. Eskiden dogrudan Bakircaya akarken, simdi
yeni acilan kanalla Kestel Koprusu'nun biraz otesinde Bergama Deresi ile birlesir ve
boylece Bakircay'a ulasirlar." Bu dereye Ketios denilmesi de soyle aciklanabilir:

a) Deniz (Pontos)ile toprak (Gaia) kizi Kitii'nin Bergama kulutrunde etkinligi
oldugu soylenmektedir. Bu bolgede oturan insanlara Kitlililer denilmistir.
Iste bu sozcuk kokeninden dereye de Kitios denilmistir.
b) Cok eski zamanlarda bu bolgede Kitios kavmi oturdugundan derye de kendi
adlanm vererek Ketios demislerdir. Bu sozcugun "ulu" anlamma geldigi
soylenir.

iKLiM OZELLiKLERi
Akdeniz iklimi ozelliklerini gosteren Bergama'da yazlar sicak (ortalama 26
derece) ve kurak, kislar ilik ( ortalama 6 derece) ve yagish gecer, K1~m en yuksek
sicakhk farki 14, yaz icin bu fark 15 derecedir. Gunduz gece sicakhk farki 15-20
derece arasmdadir. Bahann ve gtizun sisli gunler olur. Yazi ve kisi kuzeyden yildiz,
kuzeydogudan poyraz, kuzeybatidan karayel eser.
Lodos ve ban ruzgarlan yagmur getirir. Poyraz, siddetli sicakhklan hafifletir.
Y agmurlar baharda ve kism, ozellikle guzun 90k yagar. Y illik yag1~ tutan 600
mm.dir. bazi yillar 550 mm., bazi yillar 800 mm. ye ulasir. 1973 yilma gore yagis
tutan ortalamasi 747,5 mm. olarak gosterilmektedir.i" Yagmur topraga 25 ile 30 cm.
sizar ve toprak 2- 7 hafta arasi nemliligini saklar. Bergama' da kar pek seyrek yagar.
Bazi yillar birkac santimetre kar tuttugu olsada yerde 90k kalmaz, bir gun icinde erir.

18

Semseddin Sarni, Kamusu'l-Alam, c. II, s.1281 de "ism-I kadimi Katius'tur" der ve Demirci
Dagi'ndan ciktiguu soyler ve Bergama Cayi diye bashk koyrnustur, (1306, istanbul).
19
1973 izmir ii Yilhgi, s. 560
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Cevredeki

daglarda

ise kar daha uzun zaman kahr. Don pek seyrek olur. Hava basinci

760-800 mm. arasmda olup, nemlilik oram ise 69-90 arasmdadir,

BiTKi ORTUSU
Bergama, eek verimli topraklann bulundugu zengin bir tanm bolgesidir. Bitki
ortusu gorunum olarak eek degiskendir. Kara tarlalar, kume kume zeytinler, hoyuksu
tepeler, camhklar, cahhklar Batt Anadolu'ya ozel ender bir goruntudur. Ilcenin tanma
elverisli arazisi 300 kilometrekareye yakindir. Geri kala arazi kesimi ormanhk, tashk
ve mera halindedir. Bergama'da Akdeniz bitki ortusunun ozelligi olan maki bitki
ortusune rastlamaktayiz. Makilerden; ardic, pimal, katirtirnagi gibi kurakliga
dayamkh agacciklar vardir. Makiler denizde 600 metre yukseklige cikmaktadir.
Daghk kesimlerin buyuk kisrru ormanhktir. Bergama'nm Kozak yoresinde dogal
olarak yetismis fistik carm koruluklan diger yaban camlanyla yanyana vermislerdir.
Kuytu ve nemli yorelerde cmar , kestane, disbudak, sogut, kavak, akcaagac ve kizilcik
gibi yaprakh agaclara ve palamut mesesine rastlamr. lklim elverisli oldugundan dort
mevsim yesillik kaybolmaz. Bergama orman alam 230 kilometrekare dolaylanndadir.

Bolgede yetisen degisik urunler arasmda pamuk, bugday, m1S1r, susam,
mercimek, nohut, bakla turlu sebzeler onemli yer tutar. Bu bitek topraklarda yanm
metreden uzun dayamkh ve iyi cins pathcanlar cok unludur. Aynca kirkagac denilen
kavunlan eek tutulur ve yilda iki milyon kadar elde edilir. Bakircay Ovasi 'nda yetisen
pamuk ve tutun balyalar halinde endustri ve ticaret kentlerine gonderilir Ova ve
cevresinde zeytincilik ve bagcihkta onemli yer tutar.

Tanm uygulamasi yakm zamanlara kadar saban ve pullukla yapihyordu.
Giderek motorlu araclarla yapilmaya baslanmis, stir-Um, ekim gibi bicme, harman ve
dogme islemi de makinelesmeye yonelmistir. Genellikle pamuk ekicisisulamaya yer
verir. Ovamn "azmak" adi verilen cukur yerlerinde sisirme yonterniyle sulama yapihr.
Bargama'nmn guneyinde Bakircayi'na kadar uzanan bolgede toprak kalm ve
verimlidir. Bu topraklarda yetisen urunleri kumelestirirsek:
a) Tahillar: Bugday, arpa, nohut, rmsir, mercimek, yulaf
b) Endustri bitkileri: pamuk, susam, tutun, aycicegi, zeytin, soya fasulyesi.
c) Meyva: elma, armut, kayisi, dut, ceviz, incir, seftali, yam fistigi, uzum.
d) Sebze: fasulye, bamya, patates, sogan, yaz ve kis sebzeleri.
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Tum bu urunler, kentin gereksinrnesini sagladigi gibi, cokca olarak izmir ve
Dikili limanlanna yada Soma demiryoluna gonderilir. Ozellikle disa giden urunler
bugday, arpa, nohut, tutun, pamuk ve kuru uzum dur. Pazarlama ve tamtim eksikligi
soz konusudur. Taris ve Tekel kurumlan yorede etkindir. Bagcihk giderek
zayiflamakta, sokulen baglann yerini tutun ekimi almaktadir. Bolgede yetisen
urunlerin sayisi 70'i gecmektedir, Meyveciligin %90 daglikarazide yapilmaktadir.

BERGAMA ADININ KOKENi, DOGUSU VE ANLAMI
Bergama'mn ilk adi, Pergamos (Pergamon) dur. Latince Pergamum
(Pergamun), Fransizca Pergame olarak yazilmaktadir,

Kdkeni
Filologlar tarafmdan yapilan yeni arastirmalarda -rid- yada -nth ve -ss- li yer
adlannm Anadolunun bati ve guneybati yorelerinde kullamldigi saptanrrustir.
Yunanistanda bu ornekten dogan yeradlarmm kullamldigi ve bunun Anadolu'dan
gectigi kamtlannustir. Gunden gune ilerleyen ve gelisen filoloji arastirmalan -ss- ve
-rit - li adlardan baska Pergamon gibi -amo-, Milasa gibi -asa- ve Samos gibi -samkoklerinin de Anadolu damgai tasidigim kesinkes ortay koymustur.i''
Anadolu dillerinde bulunan asil kok=perg- ile -amo- koku Pergamon
sozcugunde de vardir. Pergamon yada Pergamos'un eski Anadolu dillerinden gelme
bir sozcuk oldugu boylece acikhk kazanmaktadir. Buna gore -Berg- 90k eski bir
Anadolu kent sozu kokenidir ve -amo- takismi almaktadir.r'
Dogusu
Pergamos sozcuguntui dogusu icin mitolojik soylentiler vardir:
a) Pergamos, Bergama kentinin kurucusu sayilan kahramanm adidir. Adma
iliskin olarak kente Pergamon denmistir. Akhilleus'un dolu'ya kacip
Bergama'nm bulundugu yerdeki Teuthraina krah Areios'u duelloda
oldurdukten sonra kente sahip olur ve kralligi eline gecirir. Boylece kente de
ken di adiru verir. 22
20

Arif Mufit Mesnel, Ege ve Yunan Tarihi, s.18; Pergamon adma Trakya2da da rastlanmaktadrr.flsak.
A.M.Mansel, Ege Tarihinde Biiyiik Muhaceretler, s.64 ist. 1932)
21
Meydan Laorusse, Bergama, c. II, s.209; Bergama ad, Hitit dilinden gelmedir. Yiiksek tepe, bayir
anlamuu iceren PARGAMUS sozuyle ilgilidir. Hitit dilinde PARGANU ise yiikseltmek kaldirmak,
PARK US ise yiiksek , parkasti, pargator, parkuvalar sozcukleri de yiikseklik anlamina gelmektedir.
(Ismet Zeki Eyubcglu, Tann Yaratan Toprak, s.319)
22
Azra Erhat, Mitoloji sozlugu, s.309
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b) Teuthraina krah Grynos, bir savasta Epir'li Pergamos'tan yardim istemis ve
bu yardmun etkisiyle savasi kazanmistir. Savastan sonra kral Grynos iki
kent kurmus ve bunlardan birinin aduu savasta yardim ve yengi de ortak
olan dostunun admdan dolayi Pergamon koymustur.r' Diger kentin adma da
kendi adm clan kaynaklanan Gryneion demistir,

24

Bu mitolojik verilerden hangisinin daha gecerli olabilecegini kestiremiyoruz.
Ancak ikisinin de kentin Akhilleus'un torunu Pergamos tarafmdan kuruldugu yada
onun adma kuruldugu kesin bicimde ortaya cikiyor. Pergamos'un Yunanistan'da ve
Epir yoresinde egemen bir prens oldugunuda ogrenmis oluyoruz. Cikardignmz bir
diger sonuc da Pergamos yada Pergamon yer admm Anadolu kokenli olmasma karsm
Yunanistan'da gectigni ve bu yoldan tekrar Anadolu'ya dondugu olmaktadir.

Sunu belirtmek gerekirki mitoslar, destanlar ve buna benzer halk soyleyisleri
gercegin kendisi degildir, ancak bir gercegi de bunyesinde ozlestirmektedirler.
Bergama'da Pergamos'un annesi Andromakhe'nin

"Hereon" tapmagim gostererek

mitos'un dogrulugu vurgulanmak istenmektedir. Adi gecen kurucu kahraman,
Bergama sikkeleri uzerinde de yer almaktadir. Genellikle Pergamos, elinde kadeh
tutan bir ath ve yarubasmda govdesine yilan sanlrms bir agac goruntusu icinde
verilmektedir.
Yine bu konuda kabartma islemeli bir antik yapit Bergama' da bulunmus ve
istanbul muzesine goturulmustur. Bunda daha suslu gorulmekte, omzunda yalmz bir
manto olup bedeni acikta kalmakta ve bir tanrmm yanmda ayakta durmaktadir. Yine
arka planda govdesine yilan sanlrms agac bulunmaktadir. Pergamos sag eli ile tannlar
adma yere dokulen sarap kadehini tutuyor. Aynca kopegi, tanrmm ayagmm alum
tutuyor, solda migferli, zirhh silahh bir hizmetci, kahramanm atim tutuyor, solda
tullerle sanlmis bir kadm bir "sip"i arumsatiyor.
Bunun Bergama'mn kurucusu adma yapilrms bir kabartma ve gorunen kadmm
da Pergamos'un annesi Andromakhe oldugu soylenebilir."

23
24
25

Meydan Laoruss, Bergama, c.II, gos. Yer.
Ti.irk Ansiklopedisi, Bergama, c. VI, s.162.
Bu kabartma, asklepios ve kizi da olabilir.
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Anlami
Bergama sozcugunun ne anlama geldigi soyle derlenebilir:
a) Bergam: Yunanca kent demektir. Bergama sozcugu Yunanca'mn kendi
sozlugunden olmayip ash, Ahraco-phrygie dilindedir.26
b) Perg yada Berg, dag anlamma gelmektedir. Bergama'mn Akropol Tepesi
uzerine kurulmus olmasi, yani Bergama'nm bir dag i.izerinde yer almasi bu
tezimizi kamtlayici olmaktadtr.t Luvi dilinde anlami budur.
c) Pergamum: Hisar anlamma gelmektedir. Bure anlamma gelen eski yunan
dilindeki Pyrgos sozcugunden Pergamos ortaya cikrmstir. Antal ya' daki
Perge gibi oren yerleri bu sozcugun karsihgim kale, burc yani duvarlarla
kapah yer olarak belirtiyoruz. Oyleki Turkce'de kapamak demek olan
berketmek sozu aym koktendir.

28

d) Pergament: Koyun, dana, keci derilerini incelterek yazilabilecek yaprak
anlamma gelmektedir. M1s1r' da papirus denilen bitkiden yapilan yazmahk
kagidin satisi kisitlanmca Bergama, deriden kagrt yapirmm bulmustur.

BERGAMA'NIN TARiHi
BERGAMA'DA TARiH ONCESi
Prof. Furuzan Kmal, Dogu ve Guneydogu Anadolu'da M.6. IV. bin hatta M.6.
V. binlerde insan izleri goruldugu, daha elverisli dogal ortam bulunan Ban
Anadolu' da ise daha soma izledigini soyler. Ege Bolgesi 'nde Truva, Yortan,
Kumtepe, prehistorik doneme 1~1k tutan oren yerleridir.29 Semseddin Gi.inaltay da "ilk
halkmm Akdeniz tipi insanlar oldugu kabul edilen bu bolgelerin III. binin ortalanndan
itibaren proto-Hititlerle bir soydan olduklan anlasilan Asyanik topluluklar tarafmdan
ele gecirilmis oldugunu" belirtir.30

Ege Bolgesinde Truva, Yortan (Kirkagac Yoresi'nde), Babakoy ve Bergama da
buluntulan prehistorik kulturun aydmlanmasmda onculuk etrnislerdir derken burada
bulunan bulgulann karsilastirma yoluyla degisik yorelerin prehistorik olusumunu
cozme olanagi verdigini soylemek istiyoruz.

26

Bergama Tarihi ve Rehberi (heusoilier ve pontremail), s.16
Fikret Isiltan, Bergama cografyasi, s.30
28
Halilkamas Bahkcisi, Hey koca yurt, 1972, s.280
29
Fi.iruzan Kmal, Eski Anadolu Tarihi, s.21
30
Sernseddin Gi.inaltay, Yakin Sark II. Anadolu, s. 18
27
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Ornegin Truva yada Y ortan kablan ozellikleriyle belirgin caglara damgasim
vururken buna benzer diger yore buluntulan da cozumlenebilmektedir.
izmir cevresinin tarih oncesi, son yillarda Karaburun (Cakmaktepe), Menemen
(Helvacikoy-Larisa), Bayrakh kazilan ile daha da aydmliga kavusmustur.

NEOLiTiK BULUNTULAR
a) Bergama' da Akropo lis' in buyuk kapisinda yapilan kazilar sirasmda iki tas
balta bulunmustur. Bunlardan birisi zeytin renginde sert tastan, digeri
cakmak tasmdan (sileks) dir."
b) Akropolis'in degisik yerlerinde ele gecmis seramik (canak-comlek)
parcalan, ogutme taslan kesici araclar kazilar sonunda bulunmustur.
c) Yund Dagi'mn dcgu eteklerinde. Kasikci ile Musacah koyleri arasmda
Gumusova Deresi sol kiyisi uzerindeki kucuk tepede topograf Dr. Berlet
tarafmdan yapilan arasnrmada canak-comlek parcaln ile yesil (nefrit) tastan
yapilmis bir balta bulunmustur. Bu tas balta 25 cm. uzunlugunda, 3 cm.
kalmhginda olup bir ucu sivri, diger ucu 5 cm. genisliginde ve kesici olarak
yapilrmstir.
d) Bergama icinde Emir SultanCamii ile Uckcmer koprusu arasmda bulunan
depolar yapihrken temellerinde dokuz parca buluntu ele gecmistir. Bunlar
aasmda tic; balta vardir ki Hellenistik Donemde bulunup kullamlrms
oldugundan muska tasi durumunu almistir.

a, b, d maddelerinde soz konusu edilen balta buluntulannm gercek yerleri
saptanamamistir. Dagimk ve bir iki buluntudan oteye gitmemesi nedeniyle yorede
koklu arkeolojik kazilar yapildikca aydmliga kavusacaktir.Y
Prehistorik donemlerin tas araclan genellikle cakrnak tasindan yada az olarak
andezit ve obsidyendendir. Turkiye icin malzeme tamamaen yerlidir. Yer ustunden
(Yumru Tarlalan) ve yer altmdan (sileks ocaklan) cikanlmistir.v'

31

Altertumer von pergamon, 1,2. s. 157; Osman Bayatli Bergama Tarihinde Ilkcag, s. 28 "bu baltalann
tas devrine ait oldugunu soylerler.
32
Hakki Gultekin, izmir Tarihi, s. l, 1953, izmir
33
i. K1h<;: Kokten, Anadoluda Prehistorik Yerlesme Yerlerinin Dagihst Uzerine Bir Arastuma, s. 197,
A.D.D.T.C. Fakultesi Dergisi, s. x, sa. 3-4

15

MADENDEVRi
Seramik Buluntular
a) Kalarga Tepesinirr'" 1,5 km. yakmmda Degirmentepe diye amlan kazi
bolgesinde canak-comlekeler ele gecirilmistir, Yortan Kulturu ozelliklerini
gosteren bu buluntular M.O. III. bin yihmn ilk yansma iliskin belirtileri
yansitmaktadir. Ozellikle bu kazi yerlerinde bulunan vazolar Tune donemini
simgelemektedir. 1708 yilmda Prof. Dorpfeld, Hepding ve Schazmann'm
Dcgirmentepe kazilannda cogu siyah, pekazi kahverengi, dislan cilah,
bazilan suslu vazolar ele gecirilmistir, Bazilannda dugrneye benzer
cikmtilar yada delikler gorunur ki bunlar toprak kaplan asmak icin
yapilrmstir.

35

b) Eski Teuthraina oreni yakmmda adi gecen Degirmentepe kazilannda Yortan
esitli prehistorik seramikler yamnda bronzdan yapilrrus igne bulunmusturr"
c) Bergama'mn Baklatepe denilen kazi yerinde ele gecirilen buluntulannda
tune donemine ait oldugu saptanrmstir"

Tum buluntilardan Bergama'nm prehistorik donemlerinden beri yerlesme alam
oldugu kuskusuz ortaya cikiyor. Ancak ele gecen buluntularm asil yerlerinden
oynatilrms olmasi ve kansik duzende ele gecmis olmasi Bergama llkcagmm kesinlikle
ortaya cikmasina engel olmaktadu.38

KAYALIKLAR
Prehistorik ozellikler gosteren yoredeki kaya ve oluklara goz atalim:
a) Oyuklar: Selinos Cayi'run kiyisinda bulunan kayahkta, oda ve mezar izleri
gozukmektedir.ancak

yerleri oyulmustur. Anadolunun Bereket Tanncasi

Kibele'ye ait bir kaya tapmagi olmahdir. Bugun Haylazlar Kayasi
(Meraktasi-Kismettasi)

adlanm alan bu kayahklann birde mitosu vardir.

"Cok eski zamanlarda, bu kayaliklann buyuk bir dussel gucu varmis. Kim
ustune 91k1p bagmrsa onun sesini yorede kimse duyrnadigi halde o, butun
sesleri duyarrms. Sirlanru kimseye acamayanlar ve icinde saklamaktan
34

Candarh ile Bergama arasmda Galarka isminde bir rum kasabasi vardir buda eski Teuthraina
Akropolu sehridir. (1308 Aydm Salnamesi, s. 828)
35
Osman Bayatli, Bergama Tarihinde Ilkcag, s. 29
36
Rustem Doyuran, Batt Anadolu Arkeoloji Haritasi, s. 8
37
Celal Esat Arseven, Sanat Ansiklopedisi, c.1, s. 209
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bunalanlar, bu kayalaar gelir, istedigi gibi derdini dokermis, Hayirh kismet
bekleyen kizlar, derdine derman arayan hastalar bu buy-Uk kayadan medet
umarlarrms, Gun-Un birinde, Bergama Krahmn biricik kizi birine vurulur,
yuregine ask oku saplamr, buraya kosar. Kayaya derdini doker, muradma da
erer. Bunun uzerine kayada bir tapmak yapilir, -Un-U dort bucaga yayihr.
Uzun yillar gonlunu, varhgmi saran bu kayalar, gun-Un birinde onun mezan
olur. "39

Bu buyulu kayalann bugunku durumu ise, derenin smltisi, bogazm serinligi
icindeki guzel doga goruntusu dolayisiyla issizlerin, haylazlann ugrag: olmustur, Bu
nedenle Haylazlar Tepesi denegelmistir.

b) Kapukaya Kayahklan: Bergama - Kozak yolu uzerinde 10 km. uzakhkta
Kapukaya Koyu'ndeki kayahklardir. Selinos Cayirun ciktig: yerde ve caydan 60
m. yukseklikte olup, oyulmus ve yontulmus oldugu gozlenmektedir. Kayalann
on yuzu alti koseli oyuk gorunumundedir. Yan alti kose nisler; adak yeri olup
delikler adaklann asilmasi icindir. Neolitik donemin simgelerini tasimaktadir.
Buyuk kayamn ustune cikmak icin kaya merdiven biciminde oyulmustur.
Merdivenler korkulukla cevrili duzluge ulasir. Burada onceleri su toplandigi
saptanmistir. Buranm Bergama'mn bir ileri karakolu yada bir tapmak oldugu
soylenir.
c) Bergama - Dikili yolu uzerindeki Zirhhtepe denilen yerde kaya mezarhklan
bulunmaktadir ki prehistorik donem kahntisi oldugu izlenimi verir.
d) Yine Bergama - Hamzah yolunda, kaya icinde tic; yatakh oluler evi adi
gecen donemin belirgin ozelliklerini tasir.
e) Derekoy Bucagimn Kazantasi diye amlan yoresinde dokuz ayak merdivenli
tas oda vecakal evleri denilen yedi oyuklu kaya ilginc gorunum
yansrtmaktadir.

38
39

Turk Ansiklopedisi, c. VI, s. 164; 1973 izmir ii Yrlligr, s. 289
Osman Bayatli, a.g.e.,s. 25
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f)

Sakran, Tekkekoy, Kurfalh, Karahidirh, Alacalar, Orlernis, Koyuneli gibi
kirsal yorelerde kaya oyuklan ve izlerine sikca rastlanmaktadir,

40

Bu kaya oyuklanmn hepsi suphesiz prehistorik kokenli degildir, Sonradan turlu
gereksinimler icin yapilrms olabilir. Ancak prehistorik yapi ve ozellikte olanlarda
arastirmacilann degerlendirmelerine konu olmuslardir. Ornegin kaya alti
sigmaklannda prehistorik bir yerlesme izine rastlanmarms olmasma41 ragmen mezar
buluntulan yada kaya mezarlan ve kaya tapmaklan yerlesmenin soz konusu
edilebilecegini ortaya cikanyor,
Bu konuda sergilenen veriler, Bergama ve yoresinin prehistorik donemde
yerlesme alam oldugunu, Bakircay Kultur Cevresi icinde degerlendirme yapmakla
belirginlesecegini gosteriyor, Bakircay Kultur Cevresinin, Truva I. ve ozellikle Truva
II. Kulturune benzeyen bir gelisim gosterdigini ortaya koyuyor. Ornegin Truva I.in
canak ve comlekleri Degirmentepe ve Gumusova seramiklerine ve Yortan Kulturu'ne
benzemektedir.42 Oteyandan Bergama yoresinde bulunan baltalarda Truva
baltalanndan ayirt edilemeyecek bir benzesim icerisinde oldugu gozlenmistir, Sonuc
olarak, Bergama' da tarih oncesinde yorelerdeki tepelerde yerlesim alam bulundugu
soylenebilir. Ancak Akropol Tepesinde yerlesimin soz konusu olup olmadigmi kesin
saptayamiyoruz. Cunku ele gecen buluntulann Bergama Kralligi doneminde devsirme
olarak kaleye getirildigi soylenmektedir, Bu noktada devsirme bulgulann orjinal yeri
kale olmasa bile yoreden toplandigina gore Bergama kesiminde tarih oncesi yasam
vardi diyebiliyoruz.

TARiH (:AGLARINA GiRERKEN
Tarih, yazmm bulunusu ile baslar. Misirda M.0. 3200 de, Anadolu'da
M.0.1800 tarihinde yazi kullamlmaya baslanmistir. Bergama Tarihinde yazili
belgelerden cok arkeolojik buluntular yol gosterecektir.

40

i. K11Ic;; Kokten, Anadolu'da Prehistorik Yerlesme Yerlerinin Dagihsi Uzerine Bir Arastirma, s. 191,
A.0.D.T.C.F. Dergisi, c. x, sa. 3-4
41
Bergama kalesinde, Degirmentepe ve Gumusovadaki tepede ve Mamurd Kalede (kuuk, karadere
koyu), aralarma camur konan taslarla yalm bicimde yapilmis temeller bulunmustur. (0. Bayath,
Bergama Tarihinde Ilkcag s. 27). Kalkolotik Ki.ilti.irden sonra M.0.3000 de baslayan bir Bakir
Devri'nin varligi yoresel buluntularla ortaya koyulmustur. Tas temel i.izerine gelen tas ve kerpic duvar
kalmtilan bolgede varhgirn gostermektedir.rl-lakkr Gi.iltekin, izmir Tarihi, s. 1)
42
Yortan: Kirkagac - Gelenbe arasmda Bostanci koyundedir. Truva (ilion); Canakkale'ye bagh
hisarhk yoresindedir.
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Bugun Bergama ile Manisa arasmda bulunan Yund Daglan uzerinde "Nemrud
Kalesi", "Yogurtcu Kalesi", "Mardi Kalesi" gibi kale ve yikmtilar Bergama tarihinin
erken basladigina ve zengin olduguna en guzel ornektir.Y
Homeros M.O. IX. Yuzyilda yasarrnstir. izmir'li olan Homeros, anlanldigma
gore Bergama' dan bir kiza nisanli imis, Ozan nisanhsim gormek icin, yaya olarak
Bergama'ya gidip gelmekte imis, Bu nedenle Homerosun eserlerinden izmir yollanm
gormek, izmir- bergama yolunun gorunumunu sezmek olas1d1r.44

ARKHAiK DONEM BULUNTULARI
a) 1938-39 yillannda Akropol Tepesi'ne gitmek icin oto yolu yapihrken bir
takim vazo parcalan ele gecirilmistir. Geometrik desenlerle suslu
buluntulann M.O. IX. yuzyila degin ozellikler gosterdigi anlasilrmstir.
Kuskusuz bu vazo parcasi kralhk devrinde Akropol yeni yerlesim alam
olarak gelisime acilinca tepeden atilan toprak yigmlan ile eteklere
suruklenmistir.
b) Akropol'deki Athena Tapmagr'mn onunde, Trayan Tapinagi avlusunda ve
Bakus Tapmagimn ve de Zenus sunagmda Arkayik keramik kalmtilan ile,
Rodos ve Sisam adalanndan gelme Kamiros isi canak - comlek parcalan
bulunmustur, Pek asuum gormemis olan bu parcalar M.O. VI. yuzyil
ornekleridir.45
Bu buluntular orjinal yerlerinden oynatilrms ve daha soma gelen katlara
kansrmstir. Ancak buluntular Akropol Tepesi'nin Arkayik donernde yerlesme alam
oldugunu kamtlayici niteliktedir.46
c) Akropol Tiyatrosu'nun sedlerinde kadm heykelleri parcaciklan ele
gecirilmistir. Arkayik kulturu yansitan ozellikler tasiyan bu buluntular da
orjinal yerlerinden oynatilnus olarak bulunmustur.f
d) Yine Akropol Tepesi'nde pismis topraktan yapilrms renkli yapisal parcalar
bulunmustur. Bunlar VI. yuzyilm ortalanndan kalmadir, Bu buluntular
Akropol'de Arkayik bir bina oldugunu gostermektedir, Truva'da da aym es
parcalar ele gecirilmistir.
43
44
45
46
47

Cagatay Ulucay - Ibrahim Gokcen, Manisa Tarihine Gene! Bakis, s. 16, istanbul 193 8
Rahmi Balaban, Cevresinde Gezi ile Izmir Tarihi, s. 4, Izmir 1946
Osman Bayath, Bergama Tarihinde Ilkcag, s. 34
Altertumer von Pergamon, 1, 2, s. 150
a.g.e., s. 167
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e) Korent stili Aryballos, tiyatro sedlerinin guney tarafmda bulunmustur. Bir
ikinciside baska bir yerde cikrmstir. Bunlann yeri saptanarnarmstir.
f)

48

Gimnasium'in orta dehlizinde Bizans Doneminde ortulen bir duvar icinde
Bergamah birinin Poseidon'a adak ettigi Eolik bir yazit elegecmistir.
Arkayik Doneminin sonunda yailrms olan bu yazitin orjinal yeri belli
degildir.

Bu buluntulann guzel sanatlan seven, koruyan ve Bergama' da toplayan krallar
tarafmdan cevreden getirilmis olmasi da dusunulebilir. Y erinden oynatilan buluntular
genellikle gee Arkayik (M.6. VI. yuzyil) kultur mataryelleridir. Hugo Prinz'in
yazdigina gore, M.6. VII. yuzyilda Bergama'da, Milesienne mezhebi yasamistir.f"

KLASiK DONEM BULUNTULARI
Klasik donemde Anadolu, Perslerin elindedir ve polis devletleri ile savas
icindedirler, Persler yonetimi sirasinda Anadolu Uygarhgi donukluk gosterir.
Savaslann yikmu, yorgunlugu, ekonomik zorlamalan kultur gelisimine olanak
tanimanuslardir. Bu donemin en az olan buluntulan arasmda:

a) Mermer Adak Kabartmasi: Zeus ortada koltuk uzerinde oturmakta ve sag eli
ile tuttugu bir kolu uzatmaktadir, Sunagin onunde Artemis'e benzeyen
giysili bir kadm, koltugun arkasmda sag eliyle bir gugtun tutup sol elindeki
kaptan Zeus'un elindeki kadehe icki doken bir diger kadm yer almaktadir.
Kabartmadaki M.A.P. harfleriyle agac, kutsal bir orman yada kabartrnayi adak
edenin adim simgeledigini sanmaktayiz, Agacm yanmdaki adamm da adak
yapan kisi oldugu soylenebilir. Bu kabartmamn Phaidias'm ogrencilerine ait
olabilecegi ileri surulmektedir.

b) 1933 guzunde Asklepion da yapilan kazilar sirasinda, klasik donem ornegi
temeller cikanlmistir. Asklepios Tapmagma yakm bir yerde yerinden
oynatilnus antik buluntulara rastlanrmstir.
c) Bulunan yuksek kabartmalardan onemlilerini verelim:

48
49

a.g.e., s. 159
Osman Bayath, a.g.e., s. 35
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Koltuga oturmus bir adam, onunde bir cocugun bacaklanmn ust kisrrn
gozukmektedir. Koltugun altmda da bir kopek vardir.

50

Diger bir kabartma bulutunda ise, saga yonelik adim atar durumunda kisa bir
khiton bulunan gurbuz bir erkek, sakalh ve profilden, saga dogru donuk bir
erkek basi ile ayakta duran bir kadm kabartmasi yer ahr.

51

Buluntulann Asklepios Tapmagi'na yakm olusu, bunlann adak oldugunu
arumsatmaktadir. Ozellikle sakalh bas ile oturan ve yamnda kopegi bulunan heykelin
Asklepios, ayakta duran kadmmda kizi Hygieia oldugu samlmaktadir.sanilmaktadir
diyoruz cunku, Atina ve Epidavros Asklepion'lannda

boyle buyuk adak

kabartmalanna rastlanmamistrr. Bu yuzden bunlann genellikle mezar heykelleri
olabilecegi soz konusu olmaktadir. Bergama'mn bu donem buluntulan, diger kentler
ve Ban Anadolu icinde cagdas kulture onderlik yapacak gorunum ve cogunluktadir.
Bergama'ya bu donemde ustunluk saglayan, buyuk kalesi kadar Asklepios mezhebini
yasatmasidir,

KU(;UK ASYA

i<;iNDE BERGAMA

Bergama Tarihi'ni aydmliga kavusturmak icin, kucuk asya diye amlan
Anadolu'nun,

tarih akisi icinde olusan siyasal ortam ile yerel bolumlere aynldigim ve

yeni jeopolitik deger cizgilerine burundugunu vurgulamak gerekir. Olaylara bakis
a91s1 olusan bu yerel bolumlerden soyutlanamayacagi icin Bergama Kralhk Donemini
ele almadan once, fakat ona acikhk kazandirabilmek icin Anadolu jeopolitik
bolumune deginmek istiyoruz.
Ilkcagda Anadolu'nun yerel bolgelerini incelemeye bandan baslayacagiz.
Ancak Asya admdan ve genel bolunmeden oncelikle soz etmek yararh olur
kamsmdayiz.

Kueuk Asya: Asya adi onceden yanmadamn ban kesiminde yani Romahlar'm
bolgeye hakim olduklan zaman "Asya Eyaleti (Pravencia Asia)" dedikleri yere
veriliyordu. Herodotos'a gore bu ad, Promete (Prometheus) nin kansi Asya'mn
admdan dogmustur. Lidyahlar ise Cotys in oglu Asias ve Sardes'te bulunan Asiade
klamyla aym soydan ciktigim ileri surerlerdi,
50
51

Bu yapitm, IV. yuzyil basma ait oldugu samlmaktadrr.
M.6. IV yuzyil ortalannda yapilrms olup Skopas ozelligi tasimaktadir.
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Ancak yine Herodotos'tan ogrendigmize gore Firat'm dogusundaki Asur
ulkeside Yukan Asya diye arulmaktadir. Kucuk Asya sozcugu ise Bizans
Imparatorlugu doneminde kullarulrmstir. Konstantin Porfirogenet ise Anatoli Eyaleti
dernistir.
Anlasildigina gore Anadolu'nun bolgesel aynhmmda Kizihrmak dogal bir cizgi
olmaktadir. Truva savaslanndan soma Kucuk Asya'mn yerel bolumu ortaya cikmaya
ba~lar52. Fiderek Pontigue ve Asiatigue genel adlan altmda 24 bolgeye aynhr.

Ionya
Kucuk Asya'nm Ege Denizi kiyilanna verilen addir. Daha acik cizgileri ile
Miletos ve Phokaia (Foca) oren kentleri arasmda kalan ve Yunanistan'dan gelen
Ionlar yerlesim alam secildikten soma bu adi alan bolgedir.r' ionya, Sakiz Adasi'rnda
icine ahr. Ionya federasyonunu olusturan kentler sunlardir: Miletos, Priyen, Ephesos,
Lebedos, Kolophon, Teos, Klazomenai, Eritrea, Samos, Hiyos, Phokaia, Miyos.54
Miletos'un diger Ionya kentinden aynhsmm nedeni, Ionya birliginin zayifhgidir.i" Bu
kentler tanm ve ticarete dayah ekonomileri ile tin salrmslardir. Ephesos, Miletos ve
Mykal Burnunda bu kentlerin ortak tapmaklan vardi. Uygarhkta asya kentlerine
etkileri cok buyuk olmustur. En ileri olduklan donem VII.ve VI. yuzyillardir, Bolgede
oturan ionlar, Yunanistan'a M.O. 2000 de gelmisler ve M;O. 1150 de Dorlarm baskisi
ile buraya yerlesmislerdir.

Aiolya
Edremit korfezinden Izmir korfezine uzanan ve Aioller tarfmdan yerlesim alam
olan kuzeybati Anadolu'nun bir bolgesidir. Troas, Misya ve Lidya'mn bir kismi ile
Midilli (Lesbos) ve Bozcaada (tenedos) icine girer. Bolgenin guney kentleri Gediz
(Hermos) ile Bakircay (Kaikos) irmaklanmn agizlanna kurulmustur, Bu guney
kentleri Smyrna,56 Kyme, Aigai, Myrina, Gyrneion, Larissa, Neondreia, Temnos,
Killa, Notion, Aigeirusa, Pitane kentleridir. Aiolya'nm kuzey kentleri arasmda Ilion
(Truva), Assos, Antandros, Gorgara, Kebren, Skepsis, Neonreia, Pityeia gelir. Ancak
bu kentlerin cogu Aiollerin Anadoluya gelmelerinden once de vardi,
52

Charles Teksier, Kucuk Asya, c.XX, s. 17
Tiirk Ansiklopedisi, ionia, c. XX, s. 173
54
Riistem Duyuran, Batt Anadolu Arkeoloji Haritasi, s. 7
55
Herodotos, Heredot Tarihi, s. 56, Hiirriyet Yaymlan, cev. Perihan Kuturman
56
izmir, M.O. VII. yuztildan sonra ionya kenti olmustur,
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·\)megm 'nern"t\l)\CY:,, h1m.y,m.m \'fffi.\\ \'), 1'.en\Yri.l ~bJ\e '$l1filar.'h.1m~;\...,a1\'$'$a,
Neon, Tikhos, Temnos, Killa, Notion, Aigiroessa, Pitane, Aigaeai, Myrina ve
Grynea. 57 Aynca Herodotos, Aiolyanm topraklannm ionyadan daha verimli oldugunu
ancak iklimin o kadar guzel olmadigmi belirtir. Bir zamanlar Bergama'nm liman ve
tersanesi durumunda olan Elaea da Aiolya kentlerindendir.58 Kaikos Irmagr'mn Ege
Denizine dokuldugu yerden 23328 m. uzakhkta olan Bergama kentinin dogal limam
olarak ustunluk kazandigi icin varligim uzun sure devam ettirmistir.

59

Bugi.in

Eleae'nin yeri kesin olarak bilinmemektedir. Cavit Salnamesine gore Kurt Bakkal
iskelesi denilen yerdir.

60

Aiolya ve ionya M.O. VI. yuzyildan once Lydia sonra Pers Kralhgmm
egemenligi altma girmistir. Daha sonra Attika - Delos Deniz birligine, birlik dagilmca
tekar Pers egemenligine, Buyuk iskender sonrasida Pergamon ve suriye kiralliklanmn
gudumune girmistir.

61

Lidya
.Batida Ege Denizi, kuzeyde Misya, doguda Frigya, guneyde Karya ile cevrilidir,
M.O. VI. yuzyilm ortalanna dogru, simrlann en genis oldugu sirada, Miletos dismda
butun ionya ve Sakiz Adasi simrlan icindeydi.
M.O. 585 de Medler'le imzalanan bans, dogu simrlanm Kizihrmak (Halys)a
ulastirrmsti.
Lidyahlar Trakyadan gelip bolgeye yerlesen Lidlerdir. Baskentleri, Sardes'in
M.O. VII. yuzyilda ticaret yolu (Kral Yolu)nun baslangici olarak di.inya capmda unu
vardir.
Giges, Alyattes ve Krezi.is gibi unlu Lidya krallaei zamamnda Anadolu'yu
sosyal ve ekonomik yonden kalkmdirrrnstir. M.O. 546 daPers krah II. Kuras (Kiros),
Kirezi.is'i.i yenerek bolgeye egemen olmustur,

57
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Heredot Tarihi, s. 57
Hikmet Bozkurt, Ege Kulturunden Yapraklar, s. 84
Turk Ansiklopedisi, c. XIV, s. 495
1308 Adm Salnamesi, s. 827
Turk Ansiklopedisi, c. 1, s. 292
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Frigya
Kizihrmak ile Sakarya arasmdan Konya yoresine kadar uzanan bolgedir.
Avrupa'dan gelip M.O. 1200 de Hititleri yikarak bolgeye egemen olan Frig'ler, tanm
ve hayvanciliga dayahbir ekonomi gerceklestirmislerdir. Bu bakimdan Anadolu'ya
koklu etkiler birakrmslardir. Baskentleri Gordian (Kordugum) idi.

BERGAMA KRALLIGININ KURULU~U
Lysimachos'un Bergama Kalesi'ne verdigi onemin onun gelecegini
hazrrladigmi soylemistik, Ozellikle kale komutam olarak Philetairos'u atamasi bu
konudaki gelisime surec olusturacaktir.

PHiLET AiROS
M.

6. 283 -

263 yillan arasmda egemen olmus, ilk Bergama krahdir.

iskender'in generallerinden Antigonos'un komutam olarak tanidigmuz Philetairos,
Paflogonya"m Tios kentinde dogmustur. Babasi Attalos, annesi Boa admda bir
kadmdir, Philetairos, kucuklugunde gecirdigi bir kaza nedeniyle erkeklik yetenegini
yitirmisti. Buna karsihk becerikli ve yonetici ozelligi ile Lysimachos'un gozune
girmis, sevgisini kazanrmsti.

62

Silt ninesinin kucaginda bir cenaze toreninde ezilen erkeklik yetenegini
yitirdigini soyledigimiz Pehiletairos, soylenenlerin aksine iyi bir aileye sahipti. Aynca
tarunrrns ve iyi yetismis bir ail eden egitim aldigi anlasilmaktadir. Y oksa Antigonos 'un
subayi olamaz, Lysimachos'un begenisini kazanamazdi. Philetairos, Antigonos'un
resmi ve genel islerinde agirhg: olan bir danismam idi. Antigonos'un
komutanlarmdan Dosim, Lysimachos'a sigmdiginda Philetairos'u da yanmda
gormustu. Philetairos'un ogutleyici yetenegi ve ekonomik gorusleri Lysimachos'u da

etkilemistir. 63
Suriye krah Selevkos ile Trakya krali Lysimachos arasmda savac patlak verince,
Lysimachos, 9000 talent degerindeki hazinesini Bergama kalesine saklarms ve
koruyuculugunu da Philetairos'a biraknusnr." Boylece Bergama'nm yonetin ve
komutanhgmi eline gecirmis oluyordu.

62
63
64

1308 Aydin Salnameesi, s. 828
Bergama Tarihi ve Rehberi, s. 20
1308 Aydin Salnamesi, s. 828
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Fakat Lysimachos'un esi Arisione'nin hileleri karsisinda, gozden dusmek ve
egemen oldugu yoredeki etkinligini yitirmek korkusu icindeydi,

65

Bu korku onda

bagimsiz yasama tutkusunu gelistirdi, Buna benzer olaylarda biribirine rakip olan
yada birbirlerini kiskanan rum prensleri arasmda, yipratma politikasi geregi
kiskirtmalar karncilamrdi. Selevkos, Lysimachos'a karsi boyle bir eylemi
gerceklestirmistir. Lysimachos, Sardes yoresinde Selevkos'a karsi yaptigr savasta
yenilip oldugunden, Bergama kale komutam Philetairos'a that ve devlet doguyordu.
Ancak Selevkosu cagirtirken yaptigi anlasmaya gore, Piletairos, korudugu
hazineleri verecekti. Cok gecmeden, Suriye kralmm gonderdigi adamlar
Philetairos'tan hazinenein teslimini istediler. Philetairos gelenlere, kalesinin
saglamligrm ve askerinin duzenini gostererek, dostca gecinmelerini kraldan rica
etmelerini istedi. Fakat Selevkos, hazinenin verilmesinde direndi. Bunun icin bir cok
elci gruplan gelip gittiler. Bu anlasmazhk yedi ay kadar stirdu.66 Buna karsihk
Philetairos, bastirdigi paralarm ustune kralhk tacmi tasiyan Selevkos'un portresini
yaptirrrnsti. Boylece onu buyuk kral goruyor ve vasah oldugu izlenimini veriyordu.

Philetairos'un hazineyi Selevkos' vermedigi anlasilmaktadir. Asker toplamak,
kaleyi onarmak gibi gelismeler bunlan kamtlamaktadir. Buna karsihk Selevkos'un
egemenligialtma girmis ve savunulmasi kolay oldugu icin Selevkos'ta Bergamayi
kusatmak yerine, anlasmayi daha uygun bulmustur.

Philetairos, kral Selevko ile dost gecinmek icin her yolu deniyor ve bu konuda
cok titiz davramyordu. Buna karsin smirlanni genisletmek eylemi, Selevkos'u
kuskulandinyordu.

Ancak ihtiyar kral Gelibolu yanmadasmda Trakya seferi sirasmda,

Petolemaios Keraunuos tarafmdan olduruldu. Philetairos, bunu ogrenince, adamlanm
gonderip cenazeyi aldirtti. Ona bir toren yaptiktan sonra oglu ve yeni Suriye Krah
Antiochos'a gondertti, Boylece egemeni olan krala karsi saygi ve baghhgim son kez
gostermis oldu.

65

1308 Adm Salnamesi, s. 829
Daha sonra Selevkos, rmsir krah Potolemaios ile anlasmazhgi ortaya ciktigmdan Bergama ile
ugrasmaya olanak bulamarmsnr. (1308 Aydin Salnamesi, s. 829)
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Semseddin Gunaltay; "Yerine gecen Suriye Krali'na yaranmak icin buyuk para
karsiligmda Selevkos'un olusunu satm alarak krallara yarasan toren ve ainlarle
yaktirrrus, kulunu oglu I. Antiochos'a gondermek suretiyle bu aileye olan baghhk ve
saygrsirn gostermek istemistir."
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demektedir.

I. Antiochos, suriye krali oldugunda karsilasugi turlu engeller, baskaldmlar
arasmda Bergama tiramm dusunmeye vakit bulamarms, onun baghligma inamr
gorunmustur, Bundan yaralana Philetairos, durumunu guclendirmeye cahsti.
Anadolu'daki kansikhklardan

dolayi Antiochos Selevkos'nun yogun isleri onu,

Bergama'ya baglayamazdi. Philetairos'a da bans ve guvenligi saglamlastirma olanagi
kahyordu,
Boylece Philetairos'un Selevkos'lar a olan bagimhhgmdan siynldigmi ve
Bergama Prensligi'ni kurdugunu goruyoruz. Kendi adma basnrdigi paralar bunu
acikca kamtlamaktadir. Bu sikkelerin bir yuzunde basinda migferi, elinde kalkan ve
mizragi oldugu halde oturan tannca Athena, diger yuzunde Philetairos'un zafer
simgesi olan defne dallanyla taclandmlmis ve kutsal sargilarla sanh basi yer
almaktadir.t" Prens'in alt dudagi 91k1k, yuzu toplu ve masum bir gorunumu olup, zeki
bakislan ile dikkati cekmektedir, Philetairos adim tasiyan gumus sikkeler,
kendisinden sonra gelen krallar tarafmdan da, Bergama kralhgmm kurucusuna sukran
borcu olarak bastmlmistir.
Philetairos, komsu kent ve prenslerle dostluk kurmus, onlara armaganlar
sunmustur, Aynca bulunan bir yazitta: "Kaikos irmagi agzmdaki Pitane kentinde ve
Bandirma yolundaki Kyzikos bolgesinde Suriye Kralmdan 90k pahalh arazi satm
aldigi" anlasilmaktadir.
Philetairos, Bergama surlanm guclendirmis, mimarhk bakmundan degerli
binalarla suslemistir. Philetairos ve Eumenes tarafmdan tannca Demeter adma bir
tapmak yaptmldigi bulunan bir yazittan anlasilmaktadir, Anadolu'nun bereket
tanncasi ve tannlann anasi Kibele icin, Bergama'nm 18 km. guneyinde Kmik kazasi
Karadere koyunde Mamurt kalesinde bir tapmak yaptirdigi yine bir yazittan
anlasilmaktadir. Yine yazitlara gore, Yund dagindaki Ege (Nemrud) kalesinde birde
Apollon tapmagi yaptinlrmstir.
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Semseddin Gunaltay, Yakin Sark IV, Bol I, s. 253
Hausoulier ve Pontremali, Bergama Terihi ve Rehberi, s. 21
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Yine bir baska yazitta, Philetairos

tarafmdan

gunes tannsi Apollo'nun dogdugu

sarulan kutsal Delos Adasi'ndaki Apollon Tapmagi'na buyuk ve eek degerli
armaganlar

verdigini

ve her yil onun adma torenler yapildigmi

Kyzikos'ta bulunan bir yazitta, buyuk yardimlar

karsismda

Philetairos' a sukran borcu olarak her yil senlik yaptiklan

ogrenmekteyiz.

Kyzikos'lulann
ve bu senliklerin

Philetairos

adim tasidiklan yazmaktadir.
Bunun gibi Istankoy (Kos) adasmda bulunan bir yazitta Philetairos,
Yunanistandaki Teseia kentinde de buyuk armaganlar verilmistir. Beotya
Bahcesindeki yazitlar bunu karutlamaktadir. Aynca kutsal Delfoi kenti icinde de
buyiik adaklar sunulmustur. Delfoi' lilar, Philetairos 'un kardesi Attalos ve Eumenes' i
resmi konuk olarak kabul etmislerdir.
Turn bunlardan Philetairos'un dostluklar yoluyla aduu, samrn ve ustunlugunu
genis bir yoreye duyurdugunu, benimsettigini kavnyoruz. Komsu prenslerle uzlasma
r

ve isbirligi icinde bulundugunu ve Aiolide kitasinm buyuk bir kismina egemen oldugu
gozukmektedir.
Delos adasmda bulunan bir yazitta, Galat'lara karsi Philetairos'un yengisini ve
onlan dagitip cok uzaklara surdugunu yazmaktadir.

BERGAMANIN YENi KOM~ULARI
Galat'lar; Selevkos'un olduruldugu yilda (M.6. 280) asag: Tuna Boylan'ndan
Makedonya ve Trakya'ya inen Galya'Ii (Kelt)lar ile Trakya'daki Grek'lerden
olusuyordu. Asil yurtlan Galya yani Fransa'dir. Galyali'Iar, Lysimachos'un
olduruldugunu ve devletin yikildigmi ogrenince gi.ineye inmisler, Trakya'ya
yigilrmslardir. -Os; kola aynlrrus olup bunlardan bir kol Canakkale'yi asarak M.6. 279278 yillan arasmda Anadolu'ya cikrmslardir, Bitinya krah Nikomedes, bunlan
memleketin dogusuna gecirmis ve Sakarya - Kizihrmak arasma yerlesmislerdir.
Galatya adi verilen bu bolgenin halkim agir vergiye baglarmslardir. Kendilerine
kahraman anlarm verilen Galat adim vermislerdir. Ancak Barabar ve yagmaci
karaterleri Nikomedes'i dahi yildrrtrmstir. Galatlar yagma konusunda aralannda
anlasmislardi. Tolistogies, Galatlan Eolia ve ionia taraflanm Tektosages'ler Toroslara
kadar, is; Anadolu'yu Trakmes'ler Canakkale Bogazi cevresini yagma edeceklerdi. 0
kadar ilkel ve kan dokucu idilerki Anadolu'da boyunegip harac vermek yansina
girildi.
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Anadolu'nun Marmara ve Ege kiyilan, Galat akmlan ile yikim gormustu.
Kyzikos'ta bulunan yazrtlara gore, Galatlann saldmsma ugrayan bir kent halki
Philetairos tarafmdan kurtanlrmstir,

Selevkoslar
Selevkos Nikator, Pers devletini yeniden kurarcasma basanh olan krallandir.
Cunku Lyhimachos'u yenmis, turn Anadolu, Trakya ve Makedonya'yi ele gecirmisti.
Tek rakibi Misir krali Ptolemaios idi. Baskent once Babil iken sonradan Dicle uzerine
kurulan Selevkiye daha sonrada Antakya olmustur. Boylece yuzunu denize ve batiya
ceviriyordu, Aynca Misira karsi emellerini ortaya koyuyordu.
Ptolemaios Kraunos, Selevkos'tan istedigi yardimi alamaymca onu oldurtmus
ve katil Makedonya ve Trakya'yi ele gecirerek Selevkoslann Avrupa ile ilgisini
kesmisti.
Daha sonra Selevkos tahtma I.Antiochos gecti. Zayif iradeli oldugundan
imparatorlugun birligini korumasi olanaksizdi, Bu nedenle yer yer bagimsizhk ve bas
kaldm hareketleriyle ulke calkalandi.

Buna karsin I. Antiochos, Ptolemaios II. ile savasina girdi(285-246). Suriye'de
bazi basanlar ile Misir donanmasmm Suriye ve Anadolu kiyilanna gelmesine neden
oldu. Kilikya'ya ya asker cikaran Ptolemaios, kesin yengiye ulasti. Sonucta Kilikya,
Pamfilya, Likya sahilleri, Knidos(Cnide), Halikarnaos, Miletos, Sikladlar, Samos,
Girit limanlanm yitirdi. Boylece turn Hellen dunyasi M1s1r ticaretine baglanmis
oluyordu. Samendirek'i alarak Canakkale bogazimda denetliyor oldular. I.
Antiochos'un denizle iliskisi Antakya ve kuzey Suriye oldugu icin kara siyasetine
yonelmek zorunda kaldi. Ancak olaylar I. Suriye Savasi denilen bu savasa son
vermeyi gerektirdi. II. Ptolemaios ayaklanan Nebati'ler uzerine, I. Antiochos ise
Galatlarla ve bagimsizhk baskaldmlan ile ugrasmaya dondu. I. Antiochos'un kral
olusu sirasmda, Misir krali Ptolemaios'un Karya Savasi denilen olaylara yol acarak
Miletos kentini ele gecirmesi, diger bagunsiz hareketlere yonelmis kentlerde
Selevkos'un katili ile isbirligi olusturmustur. Anadolu'da Hellen kulturunu az 90k
benimsemis olan yerli krallar tarafmdan kurulan hukumetler ortaya 91kt1. Bunlar
Kapadokya, Pont, Bitinya ve Bergama krallan idi.

I. Antiochos'un, Galat'lar a karsi Kilikya'da carpistignu, 16 savas fili ile buyuk
bir yengi elde ettigini ve Galatlann Galatya'ya kacmak zorunda kaldiklanm
ogreniyoruz, M.O. 275 bu basansi Misirda Galat tehlikesinden kurtarrms oluyordu.
Bu nedenle I. Antiochos'a kurtanci anlamma gelen Soter sam verildi. 275 ile 270
arasmda Galatlar suskun ve ulkelerine kapah kalrmslardir. Antiochos, Galatlann orta
Anadolu(Galatya) ya yerlesmelerine engel olmadi, Aynca Suriye Savasmda Misira
yenilmesi yukanda saydigimiz gibi Anadolu'da bazi bagimsiz devletlerin kurulmasma
yol acrrnsti.

Bithina Kralhgi
Kucuk Asya'nm kuzey batisinda, Rindacos (Susigirlik-Mihaic cayi) ve
Pathenios (Bartm Cayi) ile Marmara Denizi(Propontus) arasmda Trakya bosforu ile
Karadeniz boyunca uzanan topraklara Bitinya denrnektedir. Pers doneminden once bu
topraklarm bati kismi Bitinler denilen ve Trak kokenli halk tarafmdan yerlesim alam
secilmisti, Asya - A vrupa yolu uzerinde olusu nedeni ile bolgeye goc ve yerlesim cok
olagelmistir, Bitinler burada var olan Bebriklerin yerini almislardir. M.O. VI.
yuzyilda Lidya krah Krezus egemen olmus, ondan da Pers krali Kiros'a gecmistir,
iskender'in Hellespont Frigyasim yonetmekle gorevlendirdigi Calas, Bitinya'ya
giremeyip yenilmistir. Bitinya lideri Bas, bu basnsi ile bu basansi ile bagunsizhgim
korudu. Y erine oglu Zipoetes (326 - 278) gecti.
Lysimachos, Bitinya'yi almak istiyordu. Faka t gonderdigi iki komutam da
yenildi. Guclu bir orduyla kendisi Bitinya userine yurudu ise de Zipoetes 'e
yenilmekten kurtulamadi. Lysimachos, Kucuk Asya'yi fethetmek icin yola cikan
Demetrius ile ugrasmasi sirasmda Zipoetes kralligim duyurdu. Selevkos'lann guney
Asya'ya egemen olmak isteyen krali I. Antiochos'a karsi basanyla direndi.
Yerine gecen oglu Nikomedes(279 - 250) ic ve dis tehlikelere karsi yeni bir
isbirlikci buldu. Trakya'dan geliboluya inen Galat'lan Anadolu'ya cagirdi.
Geryi bu dostlardan yarar gordugt; kadar zarar da gormustu. Nikomedes,
devletin baskenti olarak izmit Korfezi'nde kendi adim tasiyan Nikomedia (Izmit)
kentini kurmusturflvl.O, 264).
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Pont Kralhgi
Dogu Karadeniz yoresini icine alan bolgedir, Herodotos'a gore bunlann atalan
Salamis Savasi'nda (M.6. 480) olen Artabazdir. Bundan soma gelen Orontobat'm
oglu Mithridates Ctistes tarafmdan Irys (Y esihrmak) havzasmda kralhgm temeli
anlrmstrr. Kralhk, Karadeniz Kapadokyasi veya Pont Kapadikyasi diye amhr.
iki asir sure icinde Selevkos'lar, Ptolemaios'lar, Bergama, Bitinya ve
Kapadokya krallan yamnda pek sonuk kalmaktadir. Ozellikle Bergama ve Bitinya
kralhklanmn, Hellen usi.illerinin fazlaigi ve eski uygarhklann yatagi olan Akdeni' e
yakmhklan ile buyuk ustunlukleri vardi, Buna karsilik Punt kralhgi fetih yetenekleri
ustun, Pers soyuna bagh olmakla gucluve Hellenizme ilgi duymakla gelecege
yonlendirilmis bulunuyordu.
Ordusunu, Galatlardan soma Grek ve Traklardan parah olusturdugu icin ulusal
niteligi yoktu. Dinleri Zerdust dini, dilleri resmi olarak Yunancadir. Ptolemaios'larla
Slevkoslar arasmdaki I. Suriye Savasinda Ege ve Petnos kiyilanru yagma eden M1s1r
filosuna karsi, Pont Kapadokyasi krah I. Mithridates ve oglu Paflagonya' daki
Amastris (Amasya) sitesi diktatoru Ariobarzanes, Galatlan yardima cagirrmslar ve
M1s1r gemilerini uzaklastirnuslardir.

Kapadokya Kralhgr
Banda Kizihrmak (Halys) tan, doguda Firat'a, gi.ineyde Toroslardan, kuzeyde
Karadeniz'e ulasan genis bolgeye Kapadokya (Kappadokia) adi verilmistir. Anadolu
Pers satraplannm en buyugu olup cografi degil idari anlamda bir bolumun adiydi.
iskender'e boyun egmeyip, Gavgamela Savasmda III. Darius'un yanmda yer
aldilar, I. Ariarathes, Kapadokya'mn bagimsizhgmi duyurarak Sinop'tan Trabzon'a
ulasan bolgeyi korudu. Ancak iskender olunce, generallerinden Perdikkas.
Kapadokya'ya gird'. buna karsin II. Ariarathes, Antigon ile savasanlarla isbirligi
yaparak Kapadokya kralhgrm kurtardi.Ilvl.O. 301)

BERGAMA KRALLIGININ SINIRLARI
Hitro denilen burunda bulunan bir kaya i.izerindeki yazitta; Bergamamn smirlan
yazilmistir. Bu yazitta M.6. III. yuzyilin birinci yansmda ve Philetairos doneminde
smmn Misya'nm kuzeyinde adi gecen buruna kadar ulastigi anlasihyor. Oysa
Bergama'nm 35 km. gi.ineyinde bulunan Ege kalesinde yapilan kazida cikan yazitta,
"Attalos'un oglu Pehiletairos, bu tapma tann Apollon icin yaptirdi" denilmektedir.
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Burasi simr tasmda 15 km. dogudadir. Kendi vatamnda bir tapmak yaptirdigma gore,
Pehiletairos buraya da egemen oluyordu. Baska bir yazitta da Bakircay yoresinin
Pehiletairos'un smirlan icinde bulundugu anlatilmaktadir. Bu simrlar icinde
Pehiletairos, gorunuste Selevkoslar'a bagl, gercekteyse bagimsiz bir devlet kurmustu.

PHiLETAiROS'UN

xtsurct

VE BERGAMA TARiHiNDEKi YERi

Strabon der ki: "Buyuk iskender'in hazinesini, Bergarna-Akropolunde koruyan
Lysimachos'un komutam Pehiletairos, bu kalenin dogal savunma ozelliginden
yararlanarak usu ve yetenegi dolayisiyla Bergama tarihinde yeni bir donern acrmstir.
Bu boyle bir donemdirki ortaya koydugu eserlerle olmezlige ermis ve yasattigi
gorkemli tarihte buyuk bir yer kazanrmstir."
Bir devlet adammda bulunmasi gereken tum ozellikleri tasiyan Pehiletairos,
cinsiyet gucsuzlugu yuzunden kinci ve kmci olmasma karsm kurdugu bergamanm
Persligini bans ve baymdirhk icinde 20 yil yonetti,
Pehiletairos'un cocugu olmadigi icin taht adayim kardesi Attalos alarak
secmisken onun kendisinden once olumu uzerine yegeni Eumenes'i evlat edindi.ve
kendisinden sonra tahta adayhgim duyurdu. M.O. 263 te oldugunde 80 yasmdaydi,
Bergamada bulunan bir heykel altmdaki yazitta, "Attalos oglu Pehiletairos'un oglu
Eumenes onuruna bu heykel dikildi" denilmekte ve bundan Eumenes'i evlathk
edindigini kanitlamaktadir.

BU DONEM UYGARLIGINA GENEL BAKIS
Anadolu, Asya - A vrupa arasmda bir kopru oldugundan sosyo ekonomikve
kulturel birikim saglamaktadir, Bati ile koprude Ege limanlan ve interlandi buyuk rol
oynarmstir. Hititlerden beri Anadolu uygarligiilkcag onderligini ustlenmisti, Bunlan
siralamak gerekirse;
a) Kentlesme gorenegi kulturu
b) Ticaret yollan
c) Paranm bulunusu
d) Tiranhk yonetimine gecis
e) Yunanistanda'ki

filozoflara karsin pozitif bilimlerde gelisme

f) Monarsiye karsi meclisler
g) Insancil hukuk, devletler ve amme hukuku
h) Kulturel yonden yazih edebiyat, destanlar.
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BERGAMANIN KRALLARI

1- PHiLETAiROS

(M.b. 283-263)

20 YIL

2- I. EUMENES

(M.b. 263-241)

22 YIL

3-1. ATTALOS

(M.O. 241-197)

44 YIL

4- II. EUMENES

(M.b. 197-159)

38 YIL

5- II. ATTALOS

(M.b. 159-138)

21 YIL

6- III. ATTALOS

(M.b. 138-133)

5 YIL

TOPLAM

150 YIL surmustur

BERGAMA KRALLARININ SOY ZiNCiRi

Attalos ... Boa

Achaios

Poseidinos
Eumenes ... Satyra
Pehiletairos

Attalos ... Antiochis

(283-263)
I Eumenes ... Pehiletairos
(263-241)
I Attalos ... Apollonis
(241-197)
Attalos

II Eumenes (197-159) II Attalos (159-138)
... Stratonike ...

III Attalos (138-133)

Aristonikos ( 13 3-129)
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Philetairos

Athenaios

A-DEVLET DUZENi
Bergama kralligi, Hellenistik donemde varhguu Bat! Anadolu'da duyurmus bir
devlettir. M.O. VII-VI. yuzyilda Lidya devletinin, M. 0. V. yuzyillardaki Atina'mn
oynadrgi tarihsel yonu yinelemistir.
Bergama kralligi, yonetim ve yi.irtitme acisindan monarsik bir devlettir. Babadan
ogula gecerek, kralhk stirdtirtilmektedir. Kral, devlet islerinde karar verme
yi.irtitmenin sonsuz yetkisi ile donatilrmstir. Buna karsm, sarayda bulunan devlet
adamlan, komutanlar ve soylular cevresinde, darusmasi soz konusu olabilmektedir.
Kraliceninde, kraldan sonra devlet icinde onemli bir yeri oldugu kuskusuzdur, Ancak,
bu cevrelerin yetkileri ve islevi belirtilmediginden,

salt buyrukcunun ardmdan gitme

durumlan vardir. Dolayisiyla devlet yonetiminde bir kurultay olusturulamamistir.

Baskent Bergama icin, bolge yonetiminde etkin olan bir burjuva ileri gelenlerin
olusturdugu "kent senatosu" vardir. Boylece belediye islerini elinde tutan, o da
burjuva suufimn tekelinde birakilrrus bir yonetime katihm soz konusudur. Carpik
sosyal yapi nedeniyle, Bergamadaki ayncahkh simflar ve onlan guden feodal gucler,
cikar cevreleri vardir. Iste kral, yogun halk yigmlanrun yanmda degil, bu feodal
guclerin yanmda yer almistir. Ve yonetim carki boyle islemektedir,

Bergama, ticaret ve endtistriye dayah merkantil bir devlettir. Tanmsal urun
bollugu, derin bir interlanda sahip olusu, ortadogudan gelen ticaret yollannm dugum
noktasmda yer ahsi nedeniyle dogal olarak secenegi merkantilizm olmustur. Bu
bakimdan devletin yapisal karakteri bir devlet sosyalizmidir. Devlet sosyalizmine yol
acan etkenler, Bergama'nm jeopolitik yonden onemli bir yerde olusudur.
Mezopotamya, Karadeniz ve Ege Denizi yollanmn birlestigi bir uluslar arasi pazardir.
Asya ve avrupa arasmda bir koprudur, Daha once Lidya'nm yaptigi gibi Bergama da
M1s1r dostluguna bagh kalmayi yeg tutuyor. Boylece selevkoslann snur baskim da
yok etmis oluyor. Bu durum bir yerde Bergama'yi Misir'in etkisi altma almaktadir.
Transitle gecinen Rodostan ayn olarak Bergama da iskenderiye gibi kendi
topraklanndan donus navlunu almayi uygulamaktadir.
Bu nedenle krallar, kapitalist yontemlerle, kralhk tac arazisini sistemli bir
sekilde degerlendirmek ve arttirmakla ugrasiyordu, Rahiplerin arazileri de, tac
topraklarma bagh bulunmaktaydi.
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Misir'm aksine Bergama, kole isgucu kullamyor. Devlet malikaneleri, hemen
hemen kole durumuna dusurulmus ucretlilerle, koleleri yoneten bakicilara
birakilrmsnr. Devlet islerinde cahsanlann hepsi koledir. Parsomen yapim yerleride
devlet tekelindedir.

Buna karsin, bireyci girisim engellenmis degildir, Bireycilik, belli bir kesime
tamnrms olup, bunlarda krala ve saraya yakmdan baghdirlar, Boylece yonetimde
etkinligi olan mutlu azmhk ile ezilen cogunlukdengesizligi

sintmaktadir. Arna, devlet

zengindir ve gucludur. Cunku hersey devlet icindir. Devlet yonetenler ve feodal
guclerde zengindir. Devlet, bu kadar zengin olursa , ezilenler ve kolelerde bundan
yararlanamazsa, yararlandmlmazlarsa,

ezilenlerin yararlanmadigi bu devlet

hazinesinden, yine ezilen ve kolelere bugune kalrms gorkemli ve antik yapilar
yaptmhrsa, simdi bu amtlara bakip insanhk tarihini alkislamakmi gerekir? Cagmuz da
bile hayranhgunizi, coskumuzu gizleyemedigimiz, olanaksiz gibi gozuken bu
gorkemli yapitlar karsisinda, bunlan yapan kolelerin hakkim aramayacakrmyiz, Nasil
aramakrru. Onlan dusunerek, ammsayarak ve gunumuze bir degerlendirme yaparak,
onlan aramizda arayip bularak. Iste bu bilinc

1~1g1icerisinde

Bergama'yi dolasmiz, o

antik yapilann yerinde salt kolelerin almterinden yogrulmus amtaln goreceksiniz.

B) TOPRAK DUZENi
Bergama kralligi, Iskende imparatorlugunun bunyesel orgutunu ornek alrmstir.
Bu nedenle kokeni Pers olup, Iskender'in benimseyip uyguladigi ve doguda yaygm
bir gorunum kazanrrus olan toprak duzeni Bergama'ya girmis bulunmaktadir.
Iskender'in yerine gecen krallar yoluyla, Pers yapisma bagli olarak uygulanan bu
yontemle, Anadolu topraklan dogrudan dogruya krallann iyeligine birakmaktadir.
Dolayisiyla kral, bu ulkenin topraklanm kisisel mah olarak istedigi bicimde kullanma
olanagmi elinde tutuyordu. Soyleki;

A ) Kral, bir kisim topraklanm, koruyuculan eliyle kolelere isletirdi, Bu
topraklara "Krallik Ozel Mulku" denip gelirleri saray ozel hazinesine girerdi.

B) Topraklannm buyuk bir kismuu isletmeleri icin, beylere ve soylulara
verirdi. Bunlara "Kralhk Tac; Topraklan" denilirdi. Bu durumda, beyler ve soylular,
krala harac yada vergi veren kiracilar gorunumundedirler. Kral bunlarla olan
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sozlesmeleri
atabilirdi.

istedigi zaman bozar ve hukukuna

Kira tutarlanm, kralm memurlan

duzeni olmadigi

bakrnaksizm

kiracilardan

dilediginde

toplardi,

Sozlesmeli

iltizam

gorulmektedir.

C ) Bergama'ya bagh Hellen kentlerinde
krallanmn bu kentlerde

egemenlik

toprak durumu boyle degildi, Bergama

hakki olmasma

karsin, topraklannda iyelik hakki

yoktu. Oyleki kendi topraklan icinde kurdugu Hellen kentlerinde
kullanmak

topragindan

istemediler.

bir vergi verirlerdi.

Hellen kentlerine

saygi ve baghligin

Ancak, bunlarla krallar arasmdaki

ki, bazilanna halktan haraci kendileri toplamak

de bu hakki

durumuna

gore saptanan

iliskiler zamanla o kadar iyilesti

izni verildikten

baska, bir kisrrn da

haractan bagislannustir,

D ) Yukanda degindigimiz
kentleri vardir ki, bunlar bagimsiz
yoktur. Bunlardan

devletlerin

smirlan

icinde olan bazi Hellen kiyi

idiler. Bergama'mn bunlar uzerinde

hicbir hakki

kral hicbirsey alamazdi,

E ) Ulke smirlan icinde bulunan tapmak mulkleri vedinsel yonden kutsal sayilan
kesimler,

topraklar,

ormanlar

uzerinde kralm kansamazligi

soz konusuydu.

C SOSYO - EKONOMiK DURUM
M.

o III. yuzyilda

Bergama ekonomik gelisimi, siyasal gelisimine paralel

olarak gorulur. Oncelikle Bergama'ya giden ticaret yollan fazla onem kazandilar.
Bergama'nm dogal yapisi elverisli olmayan cevresi ile ulasimi gee oluyordu. Dogudan
ve Bergama'ya gelen anayol, Apemeia, Lycus ve yanmdaki Laodecia, Philedelphia ve
Tyatira' dan gecerdi, Bergama - Selevkos savaslannda bu yol 90k kullamlrmsu. Bu
yol boyunca birbirleriyle ekonomik yans icinde olan kentler kurulmustur.ornegin
Apolloina, Apollonis, Philedelphia, Attaleia, Eumenia, Dionysopolis vb.
Bergama devleti guclendiginde Selevkos kentleri adlanm Bergama'nm onerdigi
adlarla degistirmistirlerdir, Bergama'nm kurdugu kentler ekonomik amacla Selevkos
kolonilerinin karsilanna kurulmustur. Ornegin;

35

Apolloina

Naksara kenti karsisina

Attaleia

Thyetira

Eumenia

Peltai kenti karsisina

Apolloina

Selevkia (Pisidya'da)

Ticaretin

kenti karsisina

ve deniz asm seferlerin

kapitalizm

de dogal olarak genislemis

yasaaynlar

giderek ozgurluklerini

kenti karsisina

cogalmasi

ve genislemesi

ve yayilrmsti.

yitiriyorlardi.

Kentlesme

genellikle

limanlan,

artiyor ve burada

Sikke kullanmu

karsin kent halki icin luks tuketim urunleri gereksinrnesinde
Karadeniz

sonucu olarak dogan

Buyuk ticaret merkezleri

Misir disinda, bu ulkede isci koleler birikiyordu.

Ticarette

kurulmustur.

Ege ve Akdeniz

maden, tuzlu bahk, kereste, eczacihk

yayihyor.

dunyamn

ile ticaret yapmaktalar

malzemeleri,

iskenderiye'

luks esya ve

D9 dereceli agretim (ilk, orta ve lise)

orgutlestirilmisti.Bergama'

hijyeni islerini duzenleyen

Hellenistik

biri oluyor. Bilindigi uzere kitapligi,

den soma, en zengin kutuphanedir.

burada devlet tarafmdan

da amme saghgi ve kentlerin

ileri goruslu bir yasa cikanlrmsu.

Guclu, anamalci

elinde bulunan bir tur banka orgutu, 90k genis bir bicimde butun Y akmdogu
Akdeniz

ulkelerine

da ticaretin

yayihyor.

alabildigine

Paramn bollugu kredi olanaklanm

gelisimini

korukluyor.

ve

kale ve at satiyorlar.

Cok guzel bir bicimde imar gormus olan Bergama,

en guzel ve en zengin kentlerinden

Buna

artis oluyor.

Buna karsin Ege limanlanndan islenmis mallar, sarap, zeytinyagi,
bugday ahyorlardi.

olusuyor,

birlikler
ve

kolaylastinyor,

iskender zamamnda

Bu

%12 olan faiz,

M.b. 250 tarihlerine dogru %10, M.O. 200 tarihlerinde %6 ya kadar dusuyor. Yalmz
Misir' da hukumetler, milli bankalar yaranna faizlerin %24 e kadar yukseldigini
gorrnekteyiz.
Ozel servetler olagan ustu artiyor, zenginler paralanm topraga yatirdiklanndan,
buyuk malikaneler ve genis ciftlikler olusuyor. Buyuk kapitalist emlak sahipleri,
kucuk mulkleri yutuyor. Kucuk mulklerle beraber, burada cahsan kolelerde satilrrus
oluyor.

Paranm bollasmasi bankalar araciligiyla uluslar arasi yayihrm, her yerde yasam
kosullanru yukseltiyor. Savaslannda neden oldugu tutsak bollugu, kale pazan
nedeniyle kentlerde cahsan serbest meslek kisileri icin darbogazlar yaratiyor,
gundelikler gittikce dti~ti~ gosteriyor.
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Sunu soylemek istiyorum: toprakve servet sahiplerinin zenginlikleri arttikca,
yasam kosullan yukseldikce ve gundeliklerin de dusmesi sonucu olarak, eski orta siruf
borclana borclana proletarya smifma katihyor, proletarya simfirun durumu ise giderek
kotulesiyor. Bu durum karsisinda meslek suuflan, varhklanm ve dayanma guclerini
korumak yada arttirmak icin kentlerde sendika halinde toplamyorlar ve sendikalar
arasi (sendika konfedarasyonlan)

kurmak zorunda kahyorlardi.

Burada konuyu, sosyo-ekonomi sentezi icinde akismi, irdelemek gerekiyor.
Turn gelisim sosyal smiflann varligi bilincine dayanarak anlatiyoruz. Y erinde bir
saptama yaparak bu sosyal simflara ana ozellikleri ile deginelim,

1- Vatandaslar (Patrici): Soyluluk dereceleri olan, yada devlete hizmet
durumlan ile saraya yakm cevrelerin olusturdugu bir suuftir. Ticaret ve is cevreleri,
servet ve ona bagh anamalcilar, toprak agalan ve feodel beyler onde gelmektedir.
Bergama' da devlet sosyalizmi onde olmasma karsin, bu tekelci mutlu azmhk, kralm
dayanak tabarndir ve bunlarla devlet genisleyerek genis halk tabamm ezmektedir. Bu
sunfin askeri, siyasi ve ekonomik etkinlikleri vardir.
2- Orta simf (Metek'ler): Serbest meslek dallannda cahsan, sanatkarlar ve
ticaret yapan halk kesimidir. Olanaklan smirh oldugundan, yasamlan duzeyleri ancak
varhklanm surdurmeye yeterlidir. Vatandaslar gibi ayncahklan yoktur, buna karsm
ozgur insanlardir.
3- Koyluler ve isciler: Proleterya dedigimiz bu halk kesimi, cogunluklan
olusturmasina karsin hak ve ozgurlukleri kadar olanaklanda kisithdir. Kucuk ciftcileri
olusturan koyluler.gelisen ekonomik surecte, varhklanm koruyamamakta, kann
tokluguna cahsan ozgur insanlar olma hakkim yitirip kolelesmektedirler,

Ozellikle

aldiklan borclarla bu duruma dusmus olanlara, yasam kosullan karsismda varhklanm
satanlarda ozgurluklerini yitirdiler.
4- Koleler: Ozgurlukleri olmayan bu sunf, devletin ve soylulann islerini goren
aractirlar. Emeklerinin karsihgi, verim guclerinin devami icin kann toklugu
yiyecektir. Bir yerde makinalann bakirm gibi. Bu simfin dogusu, kale pazarlan
dolayisiyla distan almanlar, ice varhklanrn yitirmis ve borclanrn odeyememis olanlar
ile savas tutsaklan seklinde olmustur. Dogal olarak kolenin ogluda kale olmaktadir.
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Iste bu sosyal dengesizlik, gelisen ekonominin beraberinde getirdigi sorunlarla
daha da keskinlesiyor ve yer yer patlamalara yol aciyordu. Ozellikle Ege bolgesinde
sosyal davalar ortaya cikmaya basladi, Ege bolgesinde bazi altm ve gurnus
madenlerinin tukenmesi. Kucuk rnulkiyetin ortadan kalkmasi, eski sitelerin artik
icindekileri yasatamayacak duruma dusmeleri sonucu olarak buyuk bir bunalim bas
gosterdi. Helen kentleride Bergama' da oldugu gibi kolelerin coklugu gercek bir
sosyal tehlike olusturuyor ve yer yer koleler ayaklaruyorlardi. Halk da bu
ayaklanmalara katilryor, borclann kalkmasi yada toprak reformu istiyorlardi. Sosyal
patlamalar onlenemez duruma gelmisti. Ammsamrsa Bergama, Aristonikos
doneminde bu calkantilan yasadi, sosyal dengesizlikler devrimleri cigrr oldu,
sosyalizm ogretileri, topluma yon vermeye basladi. Ancak bu koklu degismeler,
sistemli bir devrim ile degil asarnah bir gelisim sureci izlediginden Roma ,bu
olusumuna olanak vermedi ve geldi. Anadolu'ya coreklendi. Aslma bakihrsa
kapitalizmden sosyalizme gecebilirdi,
Emperyalizm denilen uluslararasi somuru yazgirmydi? Simdi roma
emperyalizmi ile beklenenasama yasanacakti. Ancak Roma, bunuda otesine giderek,
Anadolu'yu kendi topraklanna katacak ve Bizans feodalizmine ortam hazirlayacaknr.
Uluslararasi ticaretin gelismesi, her ulke urunlerine bir ozellik saghyor.
lskenderiye bugday, Elis kenevir, Pont ceviz, findik, Babil hurma, Antakya incir,
Suriye ve Iyonya yapagi ve kil, Beyrut ve Arap yolanmn getirdigi urunlerin pazanm
olusturuyor. Fenike siteleri ise Iran, Orta Asya ve Cin mallannm dis pazarlama limam
olarak tammyor. Miletos, Ephesos, Izmir, Priene Aya iclerinden gelen ticaret yolanyla
besleniyor. Bu kentler, sanayide buyuk asamalar gosteriyor, Istankoy'de ipek
dokunuyor. Miletos kumascilikta, Suriye'yle rekabet ediyor. lskenderiye kumas ve
kagit uretiyor, Bergama Iuks kumaslar yapiyordu. Rodos'un Akdenizde merkezsel
durumu nedeniyle ticaret bakimmdan onem kazamyor. Canakkale Bogazma egemen
olan Bergama, servet ve gelisimini Ege ve Karadenizticaret yollanndan saghyor.

M.b. III. ve II. yuzyillardaki savaslar bile ticaret yollanna egemen olmak yuzunden
doguyordu.

D-KULTUR VE UYGARLIK
1,5 yuzyil devam etmis olan Bergama kralligi, iskender imparatorlugunun
parcalanmasmdan soma dogan devletler arasmda edebiyat, sanat ve bilime onem
vermesi nedeniyletarihte buyuk izler birakmistir.

38

Yukanda degindigimiz gibi ekonomik degisim icinde oncelikle oteki
devletlerden ayn bir yeri vardi, M.O. III. ve II. ytizyilda Bergama Anadolu'daki
devletler arasmda servet, bolluk ve baymdirhk yonleriyle tin salrmsti. Bu yuzyillarda
Rodos, transit merkezi oldugu icin sadece ticarete agirhk veriyordu. Oysa Bergama bu
konuda daha cok iskenderiye'ye benziyordu. Bu nedenle Bergama krallan
iskenderiye krallan gibi, ticaretle birlikte toprak urunleri ve tanma da buyuk onem
vermislerdir.
Bergama krallan, tapmaklarm genis malikaneleriyle birlestiren kralhk
ciftliklerini kapitalist yontemlerle degerlendirmislerdir. Bu durum yukanda
soyledigimiz gibi dogal olarak devlet sosyalizmine yol acmistir. Devlet malikaneleri,
kral ciftlikleri, tutsaklar yada kolelestirilmis gundelikcilerle isletilmistir. Hukumet
atelyelerinde de tum isleri koleler yapiyordu. Misir ptolemelerinin papirus kagitlanni
dis pazarlara zamh satmaya basladiklanndan Bergama kendi adim tasiyan parsomeni
icad etmis ve yapnmm gerceklestirmistir. Boylece zamanmuza gelen bir cok degerler
korunabilmistir.
Attoslar'm bilim sevgisi ve bu alandaki ozverilerisonucu Bergama kutuphanesi,
o donemde en zengin olan iskenderiye kutuphanesiyle boy olcusecek duruma
gelmisti, Krallar ulkelerine gelen bilimadami, sair, yazar, ozan ve dusunurlere
karsison derece saygi ve comertlik gosterdiklerinden, Bergama tamnrms bilginlerle
dolmus, egitim ise hukumetce duzenli bir orgutlenmeye baglanmrstr, Bergama' da
gorulen devlet sosyalizmi sonucu olarak hukumet zenginlesmis, gorkemli yapilar,
degerli heykel ve amtlarla suslenen Bergama kucuk Asyamn en baymdir en sirin bir
kenti olmustu. Burada yeniden ammsatmak isteriz ki Bergama'daki devlet sosyalizmi
kesin ve simrsiz degildi. Sosyal smiflan eritemedigi gibi, soylulara ve feodal guclere
olanak saghyordu. Individualizm, bu ulkede devletciligi cerceveliyordu,
Bergama' da Asklepion denilen saglik yurdunun, tum Akdeniz dunyasmda
gordugu buyuk ilgi, Attaloslar'm halk saghgim koruyacak onlernler aldigim gosterir.

KURTULU~ SAVA~I VE BERGAMA
iZMiRiN i~GALi VE TEPKiLERi
Paris bans konferansmda; Yunan basbakarn Venizelos, Bati Anadolu'yu ele
gecirmek icin ugrasiyordu. Rumlann kurdugu Mavri Mira dernegi de, Bati Anadolu
ve Trakya'yi Rum devleti haline getirmecahsmalanru
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surduruyordu.

24 Nisan 1919 da italya, Adriyatik kiyilanndaki istekleri yerine getirilmedigi
icin, Paris Bans Konferansi 'm terketmis ve bir savas gemisini de izmir onlerine
gondermistir, Anlasilan ital ya, Antal ya ve Mersin' den soma izmir'I de almak
dusuncesindedir.

Uzlasma devletlerinden ingiltere, Fransa ve A.B.D. kuskuya duserler, cunku
italya'nm kendilerinden kopup, Anadolu'yu ele gecirmesinden cekinmektedirler, Bu
nedenle izmir ve Aydm bolgesinin Yunan mandasma verilmesine razi olurlar.
izmir'in isgal edilecegi istanbul hukumetine duyurulmustur, Ancak, soysuzlasan
yonetim, buna yamt verecek ulusal bilincten yoksundur. Ustelik izmir'in isgaline
engel olabilecek Vali Rahmi Bey ve Kolordu Komutam Nureddin Pasa, gorevden
ahnrmslardir, Y erlerine uydu bir vali Kambur izzet ile kolordu komutam olarak ta Ali
Nadir Pasa atanmisti.

Yunan'm kenti isgal edecegi, 14 Mayisa degin halktan gizlendi. izmir halkmm
karsi koyma olanagi kalmasm istenmisti, Bu olaym halka yansimasi birgun once
Gavur izmir'de kiliselerde cosku ile yapilan dinsel torenler nedeniyle olmustur.

Gercegi ogrenen izmir'liler, hukumet konagina kostular Kambur izzet ortalarda
yoktu. Daha soma bulundu ve olayi dogruladi. Ustelik banscil duygularla
geleceklerini yamthyordu,

Bu durum karsismda kurtulus olanagi aranmaya baslandi, Bir kism halk
Amerikan konsolosluguna bas vurarak, Yunan'rlann disinda baska bir ordunun
izmir'e cikmasmi istediler.

Ertasi sabah kentin isgal edilecegini duyan izmir'li gencler, Yahudi
masathginda gece miting yapilacagina iliskin duyurular dagitmaya baslarruslardi.
Dagitilan bu bildiriyi aktarmakta yarar vardir;
"Ey bedbaht Turk,
Wilson prensipleri unvan-i insaniyetkaranesi senin hakkim gasb ve namusunu
katlediyor. Buralarda rumun 90k ve turklerin Yunan ilhakim memnuniyetle kabul
edecekleri soylendi. Bunu neticesi olarak guzel memleketin Yunari'Iilara verildi.
Simdi sana soruyoruz?

40

-Rum senden daha rm cok?
-Yunan hakimiyetini kabule taraftarrmsm?

Artik kendini goster, tekmil kardeslerin masathktadir, Oraya yuzbinlerce toplan
ve kahir ekseriyetini orada butun dunyaya goster. Burada zengin, fakir, alim, cahil
yok. Fakat Yunan hakimiyetini istemeyen bir kitle-i kahire oldugunu ilan ve ispat et.
Bu sana dusen en buyuk vazifedir. Geri kalma, husran ve nikbet fayda vermez.
Binlerle, yuzbinlerle masatliga kos ve Heyet-i Milliye'nin emrine itaat et.
14 Mayis 1919
ilhak-1 Red Heyet-i Milliyesi"
Gencler bu bildirileri dagitiyor, bisikletlerle sokaklan dolasiyor, bir tanede
kolordu komutanma gonderiyorlardi. Fakat Ali Nadir orah olmadigi gibi, tum askeri
kislada topluyor ve silahlan depolatiyor,

Izmir ve yoresinde Mondros ateskesinden sonra azmliklann ozellikle Mavri
Mira'nm kesif cahsmalan karsismda Izmir, ve Havalisi Mudafa-i Hukuk admda bir
dernek kurulmus ve bolge Turklugunu, tarihsel ve ulusal haklanmizi korumak amac
ugruna buy-Uk ugras vermekteydi. Fakat isgal, oylesine ansizm geldi ki. Bir gecede ne
yapilabilirdi? Masathk mitingi, Mektebi Sultani (Lise) de yapilan toplanti neyi
cozebilirdi? Kisacasi bir gun icinde orgutlesip, karsi koyma olanagi yoktu. 15 Mayis
1919 sabahi Yunan donanmasi ingiliz ve Fransiz donanmasmm koruyuculugunda
Kordon Boyu'na yaklasti. Yunan'm izmir'e cikisi icin su neden uydurulmustu:
"Izmir' deki rumlan, Turklerin yapacagi kiyama karsi korumak"

Yunan ordusu rum metropolitinin kutsamasi ile Konak Meydam'na dogru
yuruyuse gecmisti ki Hukuk-u Beser gazetesinin sahibi ve bas yazan Hasan Tahsin
once tabancasmi atesledi ve ardidan cebindeki bornbayi firlatti. Fakat orada sehit
edildi.

Yunan ordusu Konak Meydam'na gelince, Turk bolgesi basladigi icin, cok
yogun bir kalabahk vardi, Iste burada Hasan Tahsin degil diger gencler atese
basladilar. Yunan ordusu onceden bazi onlemler aldigindan, cevreyi makinali
tufeklerle taramaya basladi, bircok sehit verilmisti. Daha sonra burada bulunan
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kisladan, askerimiz cikartilip hepsine "Zito Venizelos" demeye zorladilar,69 demeyip
sehit edilenler arasmda Albay Suleyman Fethi Bey'de vardi. lste bu ara, birden
sagnak bir yagmur bosandi. Ortalikta kimse kalmadi, Cesedleri seller suruklernisti.
Hava acmca Yunan, tum izmir sokaklanna, carsilanna dagilmis can, mal ve irz
dusmanligi ahp yurumustu, Sehidlerin basinda aglayan kadmlann sesleri
duyuluyordu. Izmir kotu oyuna gelmisti, ama 9 Eylullere and iciliyordu,

izmir'in isgali nedeniyle istanbul'da protestolar yagmaya baslamisu. 16 Mayis
1919 da Mustafa Kemal, samsun yolculuguna 91km1~t1. Tepkileri kuskusuz
destekliyordu ve Anadolu'ya gectikten sonra tum illere yaptigi bildirilerde izmir isgali
protesto ve mitinglerle kotulensin isteyecekti.

izmir'in isgali ile baslayan cosku, Sultan Ahmet mitingi ile tum ulusu bir
yumruk gibi havaya kaldirrmsti, Halide Edip ve Mehmed Emin gibi unlu yazarlar
konusmalar yapiyorlardi.

Mustafa Kemal; tek cikar yolun kurtulus savasi olacagmi kesinkes belirtirken,
Padisah-i cihan vahdettin ise; "Bagiralim, sesimizi yi.ikseltelim, hakkimizi isteyelim,
fakat elimizi kaldirmayahm" diyordu ki bu padisah hakkmda deger bicmek isteyenler
bu ti.imcenin alum cizrnelidirler.

Fakat ne yazikki Yunan izmir'le yetinmiyordu, 20 Mayis 1919'da Menemen, 25
Mayis 1919'da Manisa, 29 Mayis 1919'da Aydm'I isgal etmisti.

Bu isgallere karsi koymak icin Osmanh Devleti hie bir onlem almaymca, karsi
direnisi milis gucler uzerine almaya baslarmslardi. Ayvahk'ta binbasi Ali Cetinkaya,
milis gucleri destekliyordu. Duzenli ordular ortada olmadigina gore, isin onunu almak
simdilik gerilla savasi ile olacakti. Oyleki Aydm'da Demirci Mehmed Efe, Manisa
yoresinde Cerkez Ethem buyuk basanlar saglannslardi,

lste Mustafa Kemal 28 Mayis 1919' da valiliklere cektigi telgrafla, isgallere
karsi mitingler ve protesto telgraflan ile direnise gecmek geregini duyuyordu.

69

yasasm Venizelos demektir.
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Oysa Anadolu,

tegkisini kendiliginden

gostermeye

baslamisn

bile.

Iste

ulkernizin bir ucu olan Siirt'ten, Garzan kazasi belediye baskani Mehmed S1tkI Efendi
27 Mayis 1919 tarihinde sadrazama su telgrafi cekmistir;
"Sadaret-i Uzmaya
Izmir vilayetinin isgali haberi ahali asayir uzerinde azim sui te' sirler icra
eylemistir. Bir milyon iki yuz bin nufus-u islamiye'ye mukabil ikiyuz bin rum
ahalisinin mevcudiyetine istinaden, tarih-i hukuk-i haiz ve memalik-i Osmaniyenin
ruhu mesabesinde olan sevgili izmir vilayetimizin Wilson prensiplerine, hak ve adalet
esaslanna rnugayyir olarak Yunan askeri tarafmdan isgalini bugun tecemmu'i den
yirmi bini mutecaviz ahali-i kaza namma protesto eder ve icab ederse kammizla,
emvalimizle isgal-i vakia mumaneat arz ve alem-i medeniyete ibraz ederiz. Ferman ...
Garzan"

Iste ulkenin her yamndan buna benzer seslergelmeye baslarmsti. Cunku vatanm
bir parcasiydi isgal olunan ve ote yandan bu baslangica engel olunrnazsaisgalin
nerelere varacagrrn kestirmesi olasi degildi. Tum ulus mitnglerle, protestolarla
ayaklamyor, eyleme gecmek icin yol ve olanak anyor. Ancak padisah-i Cihan
uyumaktadir, sakm uyandmlmaya.
Devletlu, izzetlu, hasmetlu, iffetlu, merhametlu, heybetlu ve adaletlu padisah
sakm uyandmlmaya, ola kim hiddetlu ve siddetlu sekilde karsi saldmya gecer ve de
yine Viyana kapilanna dayanmis oluruz ki merhametlu padisah icin kefereye ayip
olur.
Oysa Yunan, izmir'den soma Aydm, Manisa yorelerine yonelrnisti. Isgal
cemberini giderek genisletiyordu, Bir kol da Menemen uzerinden Bergama'ya
gelmekteydi. Padisah niye sesini cikarrmyordu? Tahtim korumak, kurtarmak istiyordu
kuskusuz. Padisah tahtnu, saruru, tacmi, saltanatim kurtarmak icin, herseyi goze
alrrusti. Yunan'm isgal ettigi, etmedigi, edecegi her yere gonderdigi bildirilerde
Yunan'a karsi gelinrnemesini, silah cekmernesini, bunu padisaha karsi gelmek
olacagmi, Yunan askerinin bans amaciyla geldigini, Avrupa devletleri ile en kisa
surede bans olanaginm saglanmasi icin iyi davranrnanm zorunlu oldugunu
bildiriyordu. Bildiriyordu ama, Yunan olduruyor, iskence ediyor, mal ve irz
dusmanhgi yapiyor, girdigi kentlerde Yunan bayragim astmyor, halki kole gibi
goruyordu,
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Arna olsundu, padisahmuza
padisahi

demeyin,

kimse dinlemez

zinhar karsi gelinmesun

ama, bir kac dinleyen olur ki, bunlar; agadir,

beydir, esraftir, soylu ve zengindir.
padisaha

Bunlar niye dinler? Oteden beri devlete cok bagli,

cok saygili olduklanndanmi?

bolgelerin

Hayir. .. Cunku bunlarda bulunduklan

kucuk padisahlandir da ondan. Ciftlikleri

konaklan, hanlan, hamamlan vardir. Evlerinde

vardir, hayvan suruleri vardir,

cil cil altmlan vardir. Guzel keyifleri,

mutlu yasamlan vardir. Madem ki vardir, niye bozulsun
dusmana

biraz guleryuz gostermek

yapilacak

ve kenti isgal etmeleri gonul nzasi ile olacaknr.

ayarlanacak,

demisti, Kim dinler

yetecektir.

degil mi? bozulmamasi

Onceden Yunan komutanlanna
Ciftliklerinde

emirleri okunup bunlar caydmlacak

karsilanacak,

askerlerin

onlara yer

olursa

ve ahali ile birlikte kent disinda Yunan

teslim simgesi olarak tuz ve sicak ev ekmegi verilecektir.

varhklar varhklanru koruma, beyliklerini
komutamna,

surdurme

olanagi bulacaklardir.

Boylece
Yunan

her seyin en iyisini en guzelini vermek, birkac armagan sunmak,
gereksinimlerini

saglamakolacaktir

elbet. Arna ne cikar bir isgal olsa, karsi

koyarak Yunan'm kenti ele gecirmesi

soz konusu olsa, hicbirseyleri

kalmayacakti.

sevgili kullan arasma girmis olacaklardir,

padisahm

cagnlar

konuk gibi karsilanacaktir,

Yunan kente girerken asla karsi koymak soz konusu olmayacak,
padisahm

icin

Simdi ustelik padisalun

belkide

yolunda yurumus olmamn belkide odulunu alrrus olacaklardir,

komutanlan ile isbirligi yaparak, dahada zengin, daha da

Yunan

gucltt olabileceklerdir belki

de. Belki de Yunanlasacaklardir, mallan, canlan, paralan, ciftlikleri, haralan icin. Bu
belki lerhep gercek olmustur.

YUNANLILARIN

BAKIR<;:'.A Y HAREKA TI

29 Mayis 1919'da Ayvahk'm isgali ardmdan Yunanlilann Bergama'yi isgal
edecekleri haberi yayilmaya baslarmstr,
Bergama kaymakami Mehmet Rasim Bey, 17. Kolordu komutam vekiline
cektigi telgrafta; gerek Bergama'mn isgali olasiligma, gerek rum cetelerinin
saldmlanna karsi bolgenin savunulmasi ve guvenligin saglanmasi icin bir tabur asker
gonderilmesini rica etmis, kolorduca durum Harbiye Nezaretine bildirilmisti.
Harbiye Nezareti 61. Tumen komutam(Bahkesir'de) bagh 188. Piyade alayma 5
Haziran 1919'da verdigi emirle Bergama kaymakamhgma 20 kisilik bir mufreze
gonderilmesini saglarmstir.
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0 siralar Yunan'hlar Akhisan

isgal etmisler ve Bergama'ya dogru ilerlemeleri

beklenmekteydi.
Ote yandan Erkan-1 Harbiye-1 Umumiye

reisi Cevat Pasa da Bergama'daki

ve cephane depolanmn guvenli yerlere aktanlmasiru
6 Haziran
komutam

1919 gunu karargahi

Yusufizzet

Ayvahk bolgesinin

duzeninisoyle

Soma mmtikasi:
tumenin

1919 tarihinde

verdigi buyrukla

Soma ve

Gordez hatti kuzeyindeki

bolgeden

61.

188. alayi sorumlu idi.

olup bu bolgenin

Genel olarak akcay iskelesi -Ayvahk

guvenligini

saglamaya

ortak cizgide; Dikili, Bergama,

Sitdagi, Y enicesair yer ahyordu ve bu kesimi korumayi

komutanhgi

ve guneyi kiyi kesimi

172. alay gorevlendirilmisti.

Iste Soma ve Ayvahk mintikalan arasmdaki

iki mmtika

ortak ustleniyorlardi.

Bu duzenden
harekatma

14. Kolordu

olusturuyordu,

Bergama-Akhisar

Ayvahk mmtikasi:

Pasakoy,

bildirmisti.

ile Bahkesir' e gelmis bulunan

Pasa 8 Haziran

silah

anlaiildigma

karsi, ozellikle

Bu amac icin kullamlacak

gore, guneyden ve batidan yoneltilebilecek

Soma - Bahkesir

genel yonunun

savunulmasi

dusma

istenmisti.

mevcut kuvvet sayisi 70 erden olusuyordu. Uzlasrna

devletlerinin baski ve denetimleri nedeniyle baska garnizonlardan buraya birlik
getirmeye de yetki ve olanak yoktu.

Soma mmtika komutam (188. Alay komutam); Yuzbasi Mustafa Asir
komutasmda 20 erlik bir mufrezeyi Bergama'ya hareket ettirmisti. Ote yandan yuzbasi
Kemal'i (General Kemal Bahkesirli) de Bakircay mufrezesi komutanhgi ile
gorevlendirerek 10 Haziran 1919 sabahi adi gecen mufrezenin basina harakat
ettirmisti.
Fakat, Akhisar'I is gal eden Yunan kitalanmn 9/10 Haziran gecesiburadan
cekildigi, buna karsin destekli bir alay kadae Yunan kuvvetinin aym gun Menemen
uzerinden Resadiye (Zeytindag) yonunde ilerlemekte oldugu ogrenilince Yuzbasi
Kemal geri cagmlarak, Bergama Mufreze Komutansigi ile Bergama'ya gonderildi.

Soma rruntika komutanligmca Bergama mufreze komutanligma ozel olarak su
yonerge verilmisti:
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"Menemen'den

gelip Bergama yonunde ilerleyen 800piyade ve 80 suvari uc

makinah tufek, ve toptan olusan Yunan kuvvetinin 10 Haziran 1919 gunu
Resadiye'ye vardigi ogrenilmistir. Bilge halkmm dusmana direnmeye kararh oldugu,
ancak kendilerini yonetecek bir subaya gereksinimleri oldugu Bergama kaymakarm
tarafmdan bildirilmistir. Bergama bolgesindeki orduyu yonetmek amaciylavakit
yitirmeksizin Soma uzerinden Bergama'ya giderek, cikarabilecek kuvvetleri derhal
Resadiye yonune gonderrneniz gerekmektedir. Cetmilerden silahh olarak
cikanlabilecek kuvvetleri derhal Resadiye uzerine gondererek Yunan harekatim
onlernek amaciyla Soma'dan Giritli Mustafa Bey'le Mehrnet Ali Cavus, bu aksam
hareket etmislerdir."

YUNANLILARIN

BiRiNCi BERGAMA iSGALi(12 Haziran 1919)

Yunan ordusunun menemenden Bergama'ya yonelecegi beklenmekteydi. Oysa
Bergama' da, depolanrms bir miktar silah ve cephane vardi, Bunun basmda komisyon
baskani olarak ustegmen Nuri admda bir subay bulunmaktaydi. Ustegmen Nuri 25/26
Mayis'ta, kendiliginden Bahkesirde bulunan albay Bekir Sarni Bey'e bir telgraf
cekerek, Ban Anadolu'da Akhisar, Odemis ve Bergama'da ilk karsi koyma silahim
patlatmak icin emir bekledigini bildirmisti. Soyleki;
"Onyedinci kolordu komutanhgina;

manisanm isgali haberi kesin olarak burada deveran etmektedir. 200 kisilik bir
teskilat yapilmisur. Cephaneler hakkmda vaziyet almak uzere isgalin sahih
olupolmadigimn is'anm makine basinda bekledigimmaruzdur.

Bergama Esliha ve Cephane
Komisyon Reisi
Nuri"

KURTULUS SA VASI ASAMALARI
Bergama'mn basmdan birinci ve ikinci isgal olaylan gecerken M. Kemal
Samsun'a gelmis, Havza'dan Amasya'ya gecmis bulunuyordu. 22 Haziran 1919
Amasya Genelgesi ile ulusun bagunsizligiru yine ulusun azim ve karan kurtaracak
diyordu. Osmanh Devleti yoneticileri uzlasma Devletlerinin adma ve onlann sesiyle
konusuyordu.
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Mustafa Kemal bu nedenle geri cagirtildi, gitmeyincede gorevine son verildi. M.
Kemal de ordudan aynldigirn acikladi, Artik halktan bir kisi olarak savasi
surudrecekti,
23 Temmuz 1919 tarihinde acilan Erzurum Kongresi iki hafta surerken, 4 Eylul
1919 da acilan Sivas Kongresi bir haftalik calisma yapmis ve bu iki kongre kurtulus
savasimn dinamosunu olusturmustur.
Tum bolgesel direnme orgutleri anadulu ve Rumeli Mudafa-i Hukuk Dernegi
adi altmda birlestirildi. Bagimsizhk savasimn bu on cahsmalanni goturmek icin bir
temsili heyet secildi ve baskaru M. Kemal idi. 23 Nisan 1920' de Buyuk Millet Meclisi
acilarak bu calismalann son asamasida tamamlanrms oldu. Artik bagimsiz, ulusal,
demokratik bir devlet kurmak icin savasim bashyordu ve karsmuzda emperyalist
devletler ve onun giyonu Yunan ordusu bulunmaktaydi.
Kutulus savasmm ilk isiklan halkm kendi olanaklan ile ortaya koydugu milis
gucler olmustur, Cetecilik yada yaygm adiyla Kuvayi-i Milliye donernidir bu. Halkm;
koyunu, kasabasim kisaca bulundugu vatam savunmasi icin silahlanmasaydi
kimseden buyruk almasaydi. Bazilanna askersel kadrodan subaylar olanak sagladi,
bazilanna Yoruk Ali, Demirci Mehmet, Goksen, San Edip gibi efeler onculuk etti.
Bazilanna Denizli Muftusu Ahmet Hulusi Efendi, Marash Sutcu imam gibi din
adamlan baskanhk ettiler. Sonra gonullulerden yavas yavas duzenli ordular
olusturulmaya baslandi. Arna biz duzenli ordular olusuncaya degin yukanda
saydigmuz halk icinden 91km1~ onderlerin yonetiminde savunma yetenekli ordu bile
diyemeyecegimiz ceteler, kuvvetler donemine diyoruz Kuvay-i Milliye ki Kurtulus
Savasmm ilk admudir, ozudur, Bergama'da yukanda acokladigurnz gelismelerde
Bahkesire degin ulasan bolge, Kuvay - 1 Milliyecilerin ustun basanlanyla
calkalamyordu. Bergama'da, Ayvahk'ta, Odemis'te Yunan sersernletilmisti.
Kuvay-i Milliye icinde en guclu Cerkez Ethemdir. Yaklasik 3000 ath ve yaya
askeri ile 10 kadar makineli tufek ve 4 top a maliktir. Yunan' a karsi kazandigi
basanlar yanmda ic baskaldmlann bastmlmasmda 90k yaralan olmasma karsm
duzenli ordular kurulmaya baslandiginda katilmak istememesi yuzunden yenilmis ve
Yunan' a kacrmstir.
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BATI CEPHESiNDE DRUM
15 Mayis'ta izmir'e cikan Yunari'Iilar, 20 Mayis'ta Menemen, 25 Mayis'ta
Manisa, 29 Mayis'ta Turgutlu, 27 Mayis'ta Baymdir, 30 Mayis'ta Odemis ve yine 29
Mayis'ta Aydm'I isgal ettiler. Yunanla ilk catisam 28 Mayis 1919'da Ayvahk'ta oldu.
Yunan Ayvahk'a cikartma yapmak isteyince 172. Alay komutam Yarbay Ali
Cetinkaya ilk kursuri'u atacakti.
Bolgemizde Bat1 Cephesi olarak ilk kez kuvay-1 Milli ye kurulusu Odemis' te
gorulmektedir, Daha soma Alasehir' de kurulacaktir.
Yunanlilar Ban Anadolu'da izmir, Aydm, Manisa ve yoreleriniisgal edip
durmuslardi. . buna Milne hatti diyorlardi. 22 Haziran 1920'ye kadar bu smm
asamadilar. Bu arada isgal edilen yerlerde Yunan'a karsi Ayvalik cephesi, Soma Bergama(Cinge) cephesi, Aydm ve Nazilli cepheleri, Salihli cephesi gibi
direnmeodaklan kurulmustu.
22 Haziran 1920 'de baslayan Yunan saldmsi 3 0 Haziran' da Bahkesir, 8
Temmuz'da Bursaya ulasti, Bundan soma saldin 4 ay icinde bir ilerleme
gostermeyecektir. Boylece Buyuk Millet Meclisi tum ic baskaldmlan onleyecek ve
karsi koyma hazirhklanm yapabilecektir.
6 - 10 Ocak 1921 'de I. Inonu Zaferi kazamhr. Boylece Yunan ordusu ilk kez
kesin bir yenilgiye ugrar. Artik ulusun kendisine olan guveni artrmstir. 31 Mart 1
Nisan tarihinde ikinci Inonu Zaferi kazaruhr. Incnu savaslanmn genel sonucu su
olmaktadir;
a) Askersel sonuclardan eek siyasal sorunlara yol acrmstir.
b) Buyuk Millet Meclisinin cahsma yorungesine girmesine neden olmustur.
c) Yunan'Iilar buyuk askersel hareket yapmadan sonuc alamayacaklardir,
d) Duzenli ordu fikri ustun cikmistir, Kuvay-1 Milliye'nin artik yetersiz kaldigi
karutlanmrstir.
e) Cerkez Ethem olayi ve sorunuda yok edilmistir.
f) General Populas, kusku icine dusup yolun tikandigrm gormustur.

Inonu savaslanndan soma Yunari'hlar tekrar toparlampilerlemeye baslarrnslar,
Afyon, Kutahya ve Eskisehir Yunan'Iilann eline gecmistir.
Bu nedenle genel bir karsi koyma savasi verilmeliydi. Mustafa Kemal Buyuk
Millet Meclisine baskomutan secildi ve 23 Agustos - 13 Eylul 1921 Sakarya Meydan
Savas' 1 kazaruldi, Bu savasin onemi eek buyuktu.
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Orne gin;
a) Malazgirt Savasi'run 851 yil sonra bir sinavi olmustur.
b) Osmanh Devletini Viyana onlerine goturen salt soven siyaseti simdi Sakarya
kiyilannda durdurulabilen bir cokuntuyu vurgulamaktaydi.
c) Sakarya Savasi basansi nedeniyle Rusya, Fransa Osmanh Devletini
birakip'Iurkiye Devleti ile anlasma yaprmslar, ilk kez Rusya Misak-i
Millimizi onaylamis, Fransa ile snur anlasmasina vanlrms, A.B.D. ile aynca
anlasmaya yonelmistir,

Iste M. Kemal gercegi, Orduda aynlan, istanbul Hukumetine karsi gelen, ancak
vatanm kurtulmasi icin tuttugu gercekci yolda ulusu pesinde surukleyen, yengiler
kazanan ve Osmanlmm aldigi pasahk samna, rutbesine Karst Buyuk Millet Meclisi
tarafmdan Gazi ve Musir (Maresal) olusa erisen yalm gercek.

iYONY A DEVLETi PROJESi
Sakarya Savasi sonrasmda Yunan isgali altmdaki Bati Anadolu'da iyonya
devleti kurulmasi dusuncesi vardi. Bu rum devleti izmir, Manisa, Akhisar ve
Ayvahk'a degin yayihyordu. Bergama'yi icine alacagi anlasilan bu rum devleti
16.000 kilometrekareyi ve bir milyon nufusu iceriyordu, 1922 de Yunan isgali
100.000 kilometrekareyi ve 3 milyon nufusa ulasacaktir. ingiltere bu yoreler icin
ozerklik ve ozel rejim deyimi kullaruyordu. Anadolu'nun batisinda Iyonya Devleti
kurmaya ugrasanlar Rumlar idi. Buna Micro Asia hareketi diyorlardi. Baslangicta
Atina bu hareketi onaylamadigim soyluyordu. Sonralan Le Progres D' Athenes
gazetesi "Ankara hukumetinin kurulus esaslarma gore Anadolu'daki Yunan
ordusunun da ayn bir devlet kuracagim" yazdi,
Yunan isgal ordulan komutam Popoulas bunu yalanladi. Ancak bu yalanlama
uzerine gorevinden ahndi ve Haci Anesti baskomutan oldu.
28 Nisan 1922 tarihli The Times Gazetesi Ankara Hukumetinin Iyonya devleti
kurulmasma tepkisi olmadigim yaziyor ve Iyonya haritasi yaymhyordu. Yunanistan
Etnik-i Eterya cemiyetinin cabalanyla Ege topraklanm sasilacak bir hizla
rumlastmyordu. Anadolu rumlan Yunan egemenligini istemiyorlardi,
Turkler' den de cekindikleri icin onlara bagh olmayi da yeglemiyorlardi, Bu
nedenle gelecekleri ve guvenlikleri icin yuna ordusuyla isbirligi yapmalan olagandi,
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Duyun-u Umumiye keseneklerinden, luks esyalara koyduklan vergilerden
maddi olnaklanm saghyorlardi. D1~ rumlardan da yardim ahyorlar, Ermenilerin bile
kendilerine yardumm istemekteydiler.
Mikro Asia koyu taraftarlan izmit - Antalya hattmm batisim istiyorlardi. Bas
piskopos Hrisostomos, komitenin bu tur asmcilanndan biriydi.
1922 Mayismda Atina Hukumeti ayn bir devlet kurmak isteyen rumlarla
isbirligini kesin olarak benimsiyorlardi,
Isgal altmdaki Ban Anadolu'nun her kent ve kasabasmda silahli sivil muhafiz
orgutleri kurulmustu, Bunlara rumca Politophylakion deniliyor ve Yunan subaylan
tarafmdan hizla egitiliyorlardi. Bunlar Iyonya ordusu olacaklardi. Bu silahli orgutun
tutunabilecegine Venizelos inamyor ve ingilterenin destegine siguuyordu. Bu konuda
ingiltere herseye razi gozukuyor ama diger uzlasma devletlerinden cekiniyordu,
1922 Temmuz'unda Atina hukumeti insiyatifi ele ahp Ban Anadolu' da ayn bir
devlet kurmaya karar veriyor. Boylece Iyonya kurulursa ileride Yunanistan'a
baglanacakti. Canakkale bogaznun her iki yakasi denetimleri altma girecekti, cunku
A vrupa yakasida Yunanistan' a verilme noktasmdaydi.
iyonya devletinin temel merkezi izmir olmaktadir. Nitekim 30 Temmuz 1922 de
izmir'de Anadolu'nun muhtariyeti ilan ve Iyonya devletinin temeli atilmis olur. Oysa
rumlann en 90k bulunduklan izmir' de bile Turklere karsi azmlikta kaldiklan bir
gercekti,
15 Agustos 1922 de Yunan krah Konstantin, ordulanna Ankara uzerine saldm
emri vermisken ingiltere parlamentosunda Lloyd George; "iki tarafi sonuna kadar
vurusturacagiz" diyordu. Lloyd George buna karsm Iyonya devletini tamyordu. Hatta
Yunan ordusununistanbul'u da isgal etmesini benimsiyordu.
ingiltere: "parcala ve somur" politikasi gutmekteydi. Anadolu'nun bagnna tipki
bir Kzey irlanda gibi iyonya kamasi sokuyordu. Y almz ne var ki Anadolu Irlanda
degildi. Dstelik oteki ingiliz somurgelerine de benzemezdi. Kral Konstantine gelince
o dupeduz "Dimyat'a pirince gidiyordu". Yani istanbul'da tac giymeyi dusunurken
Atina daki tahtmmda gunleri artik sayihydi.
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BUYUK T AARRUZ VE BA~KOMUTANLIK

MEYDAN SA V A~I

26 Agustos'ta baslayan Buyuk Taarruz ve Baskomutanhk Meydan Savalmdaki
yengimiz, Ataturk'un emriyle ordulann izmir'e dogru dusmam izleyerek yuruyuse
koyulmalan ulus bilincinin emperyalizme karsi sahlanmasiydi. Ismat Pasa'nm dedigi
gibi Yunan yedigi samardan sonra oyle bir kaciyordu ki biz ath ve onlar yaya
olmasma karsm yakalamak olanaksiz oluyordu.
9 Eylul 1922 de Turk ordusu izmir'e girdi. Yunan kaciyor ve kacarkende kenti
yakarak ilkelerine bir yenisini ekliyordu. Savasta ilkellik olurmu diyeceksiniz? Onlar
ulkemizi yaktilar, yiktilar ve kana boyadilar. Arna bakimz bu olaylar arasmda basanyi
percinleyen; Mustafa Kemal'in tutumu, gorgu ve insancil ozellikleri oldu. Belki
kurtulus savasimn anhtan bu yiicelikleriydi Ataturk'un, lste birkac ornekle:
a) Mustafa Kemal baskomutanlik meydan savasindan sonra savas alanmda
dolasirken tum suskunlugundaki kanh goruntuye bakarak " bunu biz
istemezdik, yaptiranlar insanhk adma utansm" diyor ve yerde surunen
Yunan bayragim kaldmp bir topun uzerine koyarak baska bir ulusun
onuruna saygryi en olunmaz yerde yapabiliyor.
b) izmir'e gelen Mustafa Kemal, baspiskopos Hrisostomos'un

halk tarafmdan

line edilidigini duyunca "bu olmamahydi" diye cikisiyor,
c) Yine Izmir'e gelindiginde Mustafa Kemal'in ayagmm altma bir Yunan
bayragi seriyorlar. Onlar bizim bayragirmzi yirtip cignediler, sizde basarak
yamtlaym dediler. M. Kemal buna izin vermedi yerden Yunan bayragim
kaldirarak: "Her ulusun bayragimn bir onuru vardir. Eger onlar bizim
bayragirmza bunu yaprmslarsa ilkelliklerini gostermisler, biz boyle
davranmayi insanhk adma sakmcah sayanz'' diye cikisrmstir.

BERGAMANIN KURTULU~U(14 Eyliil 1922)
Baskomutanlik Meydan Savasmdan sonra Mustafa Kemal Pasa'rnn ordulanna
ilk hedefiniz Akdenizdir demesi uzerine Turk ordusu Ege ye ilerliyor ve onune kattigi
Yunan'r da denize dokmek uzere kovahyordu. Kacan Yunan ordusunun kalmtilan
kasaba ve kentleri yakarak izmir'e dogru buyuk bir savas zaran ce yikirru
yapagelmekteydiler. Bu yikimdan Bergama kurtulamadi.
15. Yunan tumeni bolgemizde onulmaz kara izler birakarak Dikili'ye dogru
cekilmek zorunda kalmisti.
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Cunku Turk ordusunun onculeri Izmire varmislardi ve bunun yarattigi telas ile
her tarafi yakip yikma, can ve mala zarar verme ile bulunduklan yerleri ve gectikleri
yerleri bastiklan toprakta cirnen bitmeyecek sekilde kan ve kill icinde birakarak terk
etmekteydiler. Bergama'dan Dikili'ye cekilen Yunan kuvvetleri 13-14 Eylul gecesi
buradan gemilere binerek Yunanistan'a dogru kactilar.
Turk ordusu 13 Eyliilde Soma'ya ulasrms ve 14 Eylul' de Knuk uzerinden
Bergama'ya girmislerdi. Boylece Bergama'mn 13 Eyliil'de Yunan'hlar tarafmdan
bosaltildigrm ve 14 eylul gunu kurtulusa erdigini gormekteyiz.
Bergama'da bulunan rumlann bir kismi Yunan ordusunun kacisi sirasmda kenti
terkedip yunanistan'a gitmisler ve bir kismi eskiden oldugu gibi kentte yasamayi
isternistir. Bunlara birsey yapilmamis, ancak savasin bitimini mujdeleyen Lozan bansi
(24 Temmuz 1923) ile Yunanistan'daki Turkler'le Anadolu'daki rumlann karsihkh
degistirilmesi ve bu nedenle goc'e izin verilmesi uzerine Bergama'da rum
kalmanustir. Buna karsihk rumlanm yerine Yunanistan'dan gelen Turk gocmenleri
yerlestirilmistir,
Kiruk'tan sonra aym gun Bergama'ya giren Turk guclerinin basmda Caberli
Mustafa bulunmaktaydi. Turklerin gelisi duyulunca yerli rumlardan bazilan
oldurttlmustur. Kiruk'ta musluman olmasma ve halkla butunlesmesine karsm
oldurulen Trendefil adh rum ve cocuklar aci bir ammsamadir.
Kurtulus savasinda buyuk yaran dokunmus efeler de kente gelmislerdi,
Yoremizde tin salan efelerden Merkez Efe, Ali Osman, Saeli Mustafa Efe, Kozakh
Cakici Efe, Kozakh Sandik Efe, Bulgurcu Efe, Tuzcu Efe, Serif Ali Efe amtlasrms
kisilerdir. Daha nice adiru, saruni aciklamayan, madalya istemeyip, gazi maasi
istemeyip "Biz madalya icin savacmadik, para icin savasmadik" diyen efeler, muharip
gaziler vardir. Iste bizim o mechul askerlere saygmuz herseyin ustundedir ve halkimiz
bu ozverinin gorkemini gormektedir. "Biz iilkeyi kurtarmaya calisirken, mal - mulk
kapatmaya kalkanlan biliyoruz. Arna bosver, hadi beni konusturmaym" diyenler
gercekten buyuk insanlarrms ve onlann bu yuce davramslan ikinci kurtulus savasi
olmustur. Gecmisin yaralarim desmeyelirn, cok cile cektik, gelecek aydm olsun
diyoruz bizde, onlar gibi.

TUZCUEFE
Yund Dagi yoruklerindendir. Duyun-u Umumiye (Genel borclar) gereji kurulan
Reji orgutu bolgemizde tutunu tekeline almisken, tutun kacakciligi yaparak ve Reji
kolculanna olum sacmakla tin salrmsti.
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Kurtulus Savasi oncesi kacakcihgi birakrms, bir ciftlik satm alarak ciftcilige
baslarms ve koyde konuk odasi acmisti. Tuzcu Efe cevresinde artik saygm bir kisiydi.
Bahkesir' den Bergama'ya gonderilen yuzbas: Kemal ile tamsrms, onu olumden
kurtarrms, ancak onu Yunana tutsak edilmesine karsi gucu yetmemisti,
Yunan Bergamayi isgal edince yeterli savunma yapamayacagim anlarms ve
Kirkagaca cekilmisti. Burada 18 kizani ile kucuk bir milis olusturmustu. Oysa
Bergama'da hain diye adi cikrms olup, evine baskm yapilrmsti.
Tuzcu Efe, Kuvay-1 Milliyeci olarak Cinge cephesinde gorev alanlardandir. Bu
cephede savasirken 300 kisilik Yunan piyade saldmsma ugradilar. Tum Kuvay-1
Milli ye gtiy birligi yapmasma karsm direnc zayif kahyordu. Bu nedenle dogal olarak
geri cekilmeye baslanrmsti. Ancak tuzcu Efe savundugu tepeyi birakmiyor ve aksama
degin direnebiliyordu. Aksam karanligma degin dayanan Tuzcu Efe, bu kez kizanlan
ile ilerlemeye baslarmsti. Bu sirada 20 sandik cephane ele gecirdiler. Bunlan diger
kuvayi milliye guclerine de dagitarak, gece saldmsina kalkistilar, Yunanhlar buyuk
kayip vererek cekilmek zorunda kalmislardi. <;ete savasi iste boyle olurdu ve Tuzcu
Efe iki kizamru yitirmesine karsin Cinge'de amtlasrmsti.

ALi OSMAN EFE
"Arap" adiyla amhr. Yunanhlarda ona rumca siyah anlamma gelen "Mavro"
derlerdi. Yardimcisi da zenci bir efeydi. 12 kisiden olusan cetesi yunanhlar arasmda
"Mavrolar" diye korku salrmstr, Cok cesur olan Ali Osman Efe umulmadik yerlere ve
beklenmedik zamanlarda baskmlar yapardi. Online cikan Yunam oldurur ve subaylan
izleyip yok etmekle bilinirdi. Bu nedenle Yunan komutanligi basina 300.000 drahmi
odul koymustu. Ali Osman Efe bagrmsiz dolasmaya ahsrmsti ve yiyecek, cephane
gibi gereksinimlerini koruyup kolladigi koylerden bulmakta gucluk cekmiyordu.
Ancak Soma'daki Kuvay-1 Milliye karagahmdan, oneriler almakta ve kendilerine
katilmalan istenmekteydi. Bunu uzerine Soma'ya gelen Ali Osman Efe, kosul ileri
surerek Kuvay-1 Milliye'ye katilmayi onerdi. Benimsenen kosulu, "Buna karsi
yapilmasi gerekeni ona soyleyecekeler ve gerisine kansmayacaklardi,

Boylece Cinge

cephesinde buyuk gorevler aldi.
Ali Osman Efe, birgun Bolcek koyune gitmek istedi. Oysa bu koy Turk- Yunan
suunndaydi ve Yunan askerleriyle doluydu. Tehlikeli olacagim soylemelerine karsm,
kizanlanru yanma alarak yola koyuldu. Gercekten koyde Yunan askeri vardi ve biri
minareden onlan gormus, haber vermisti,

53

Efeler minaredeki insam muezzin sanrmslardi. Fakat Yunanhlar "sari yuzbasi"
diye amlan Giritli subaylann yonetiminde pusuya yatmislardi. San yuzbasi
"Mavrolaredan oc alacagmi koruyor ve erlerine emir veriyordu. Iste bu telas ve korku
yuzunden bir Yunan askeri vakitsiz ates acti. Fakat Ali Osman Efe vurulmustu,
Birden karsihkh kursun yagmuru baslarms ve Ali Osman Efe Uy yerinden yara alip
yere dusmus, iki kizam da sehit olmustu. Ali Osman Efe'ninde oldugunu sanan
Zeybek Ali kizanlan geri cekilmeye basladi, Agir yarah olan Ali Osman Efe,
surunerek bir misir tarlasi icine girdi. Ancak Yunanhlar onu gormus ve tarlada rama
yapmaya baslamislardi. Nitekim san yuzbasi onu bulmakta gucluk cekrnedi ve
tabancasim atesliyerek oldurmek istedi. Attigi iki kursun avurtundan girip dilini
parcalamisn. Can acisi ile sicrayan Ali Osman Efe, parabellum'unu

atesleyerek saru

yuzbasi ve Uy suvariyi cansiz yere devirdi.
Bes kursun yeyip olmeyen Ali Osman Efe daha soma surunerek kurtulacak,
once Soma, daha soma Bahkesir hastanelerinde yatarak iyilesecektir.

CUMHURiYET TURKiYESiNDE BERGAMA
Yukanda da soyledigimiz gibi Bergama 1875'ten beri izmir'e bagli bir kazadir.
Cumhuriyet doneminde izmir'e baghligi suregelmistir, Cumhuriyet donemine iliskin
ilk salnamelerde Bergama kazasma bagh nahiyeler olarak Kimk, Turanh, Dikili,
Candarli, Altmova, Resadiye ve Kozak yer almaktadir.

Yine 1927 tarihinde Bergama'da nufus durumuna baktigimizda kadm nufusunun
cogunlukta oldugu gorulur. Bunun nedeni I. dunya savasi ve kurtulus savasmm erkek
nufusunu vatan savunmasmda eritmesidir. Ulkemize Anadolu denmeside bunlardan
biri degilmidir. Aynca Lozan Baris anlasmasiyla Bergama'dan da rumlann cekildigini
soylemis olmamiza karsm diger azmhklann varhklanm surdurdukleri de
gozlenmektedir.
Bergama'da 1935 nufus sayimlannda erkek nufusun kadmlan gectigi gorulur,
Bu nufus dengesinin kurulmasmda Ataturk'un yurtta ve dunyada bans slogamnm
basanyla yurutulmesi etken olmustur, Gercekten yuzyillann salt yikim getirdikleri
savaslann artik uygar Cumhuriyet anlayismda yeri olmamasi gerekir. Ikinci
Cumhurbaskam Ismet Inonu; Turkiye'yi ikinci dunya savasina sokmamak gibi buyuk
bir siyasi basan kazamrken ulusun da saygmhgmi kazamyordu. Dunya savasmm
atesten cemberi icinde kaldigmuz icin ekonomik yonden oldukca etkilendik.

54

Arna kalkmrna icin, gelecegimizi hazirlamak icin gens: Turkiye'nin savastan
kesin olarak uzak durmasi gerekiridi. Her sikmtiya katlanmaliydik. Bu yuzden ekmek,
gaz, tuz, bez gibigereksinirnleri halk karne ile kuyruk ile ancak alabilir olmustu. Bazi
rnuhalifleri ekmek, seker yoklugu nedeniyle Inonu'yu kotuleyeceklerdi. Oysa
Inonunun bunlara daha o zarnan soylemis bir cift sozu vardi "Evet sizi ekmeksiz,
sekersiz biraktigrrn olmustur, Arna babasiz brrakmadim".
28 Haziran 1928 tarih ve 1282 sayih yasa ile Dikili ve 11 Haziran 1947 tarihi ve
5071 sayih yasa ile Knuk kaza olmustur. Boylece Bergarna kendine bagli, iki unlu
nahiyesini kaybetmis oluyordu.

ATATURK'UN BERGAMAYA GELiSERi(13 Nisan 1934)
Ataturk, 13 Nisan 1934 tarihinde Bergamayi ziyaret etrnistir.Ataturk'un

yanmda

ordu mufettisi izzettin Pasa, il parti baskani Haer Muhittin Cankh, Fahrettin Altay,
Kazim Dirik gibi unlu kisiler vardi, Ataturk, Bergarna halk evinde konuk edilmis,
yernek ve yogurt ikrarn edilmistir. Sofraya hizrnet eden geclerden birine parti
bayragmdaki Altiok'un anlamim sormus dogru yamt lamca cok rnernnun olmustur.
Yine ikinci Cumhurbaskani isrnet Inonu'de Bergamayi ziyaret etmistir. Bu
ziyaretinde Celal Bayar da yamnda bulunmustur.
Curnhuriyet donerninde Bergarna'nm giderek gelistigini goruyoruz. Baymdirhk
yonunden oldugu kadar nufus, ekonorni acisindan izlenmektedir bu gelisme. Ornegin
1927 tarihli bir toprak simrlandirmasi sirasinda kasabanm 7145 hektar arazisi ve 3878
evde oturan 17770 nufusu oldugu anlasilnustir.
Cumhuriyet donemindeki bu nufus artisi 1970 lere vardigimizda 27 bine
ulasirken 1975 sonrasmda 30 bine yaklasrmstir. Nufus artisina orantili olarak da
sosyal ve ekonornik gelisimin varoldugunu ileriye surebiliriz, Bergarna'nm tarihsel
akisi icinde nufus, ekonorni, sosyal dururnunu genel degerlendirrne getirmek
gerekmektedir. Simdi Curnhuriyet donemini de kapsarnak uzere sosyo - ekonornik
dururnu ele alrnak istiyoruz.

BERG AMA HALK EVi VE ATATURK'UN BERG AMAYA GELi~iNiN
ETKiLERi

Bergama halkevi 23 Subat 1934 te acilrmstir. A91h~ toreni buyuk bir kalabalikla
yapilrrus ve A vukat Fehmi Kural ile M. Haluk tarafmdan soylev verilmis, daha soma
da Sureyya Operati tarafmdan "Eskilik ve Y enilik" admda operet oynannustir.
Ataturk'un Bergama'ya gelisinin yankilan 90k unlu olmustur.ornegin bayanlar
mayis 1934 te Halkevinde bir toplanti yaprmslar, carsaf ve kivraklardan annarak
giyimlerine yeni bir duzen vermislerdir. Boylece kadmlar devrim yasalan geregi
toplumda yeni gorevler yuklenmeye baslamislardir.
Halkevlerinin onderliginde Bergama'da buyuk bir sosyal degisim gorulmektedir.
Halkevi edebiyat kolu, halk icinde gezerek kullamlan sozcuk ve deyimleri saptarrus,
an Turkceye yardimci olmus, derleme sozluklerine katkida bulunmustur. Y eni Turk
Dili, Halkm Sesi ve izmir postalanna yazi denemeleri gonderilmis ve gencler bunlara
ozendirilmistir,
Halkevi koyculuk kolu cahsmalan ise tum Bergama yorelerini tarama, ilgi ve
isbirligi acismdan ortaya koydugu yararla amtlasrmstir. Tam anlarmyla aydin-koylu
yakmlasmasi dogmus, devrim koyde that kurrnustur.

Halkevi denilince akla gelen kutuphanecilik ise Bergama'nm tarihine yakisan
bicimde gelismisti. Halkevlerinde okuma-yazma ogretilir ve okuma, arastirma, kucuk
yapitlar yaymlama olanagi simrsiz herkese saglamrdi. Ozellikle yoresel arastirmalar,
yerel yazarlar ve ozanlar Halkevelri adma kolayca yapitlanm yaymlama olanagina
ererlerdi. Ve o gunlerden nice guzel yapitlara malikiz. Halkevlerini kapatanlar o
kutuphanelerdeki binlerce kitabm yok olmasma, cahrnp yitirilmesine neden oldular,
aydin-koylu isbirligini yiktilar, okumaya, ogrenmeye, arastirmaya acilan kapilardan
korktular, devrimi yozlastirdilar. Halkevleri Ataturk okulu sayilmaktaydi kuskusuz;
devrimin sesi, kulagi, eliydiler.
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CUMHURiYET

DONEMiNDE BERGAMA'NIN iDARi DURUMU

20 Nisan 1924 tarih ve 491 sayih Teskilat-i Esasiye kanunu'nun 89-91
maddelerine gore sancaklar kaldmlrms yerine vilayetler kurulmustu. Bunun sonucu
olarak Aydm vilayeti parcalanrrus, izmir merkez sancagi da izmir vilayeti olarak
kurulrnustur.

Bu yeni vilayetin simrlan icinde Bayindir, Bergama, Cesme, Foca, Karaburun,
Kemalpasa, Kusadasi, Menemen, Odemis, Seferhisar, Tire, Urla olmak uzere 12 ilce,
28 bucak ve 709 koy bulunuyordu.

26 Nisan 1926 tarih ve 877 sayih Teskilat-i Mulkiye kanunu ile Torbah, 28
Haziran 1928 tarih ve 1282 sayih kanun ile Dikili, 11 Haziran 1947 tarih ve 5071
sayih kanun ile Kimk ve Kiraz, 4 Mart 1954 tarihinden itibaren Karsiyaka, 27 Haziran
1957 tarih ve 7033 sayih kanun ile 1. 4. 1957 tarihinden itibaren Selcuk, aym kanun
ve 1. 4. 1958 tarihinden itibaren Bomova ilce haline getirilmis ve 1. 9. 1957
tarihinden itibaren de Kusadasi ilcesi Aydm'a baglanmistir. Bugun Izmir vilayeti 18
ilce, 26 bucak ve 662 koyden olusmaktadir, Bergama, yuzolcumu ve koy coklugu
bakimindan izmir'in en buyuk ilcesi sayilmaktadir.Bergama'da

1864 te ilce orgutu

kurulmustur, onceleri Bahkesir'e bagli iken sonra (1863) Manisa'ya daha sonra da
(1875) izmir'e baglanmistir. Bergama'da belediye orgutu ise 1869 dan beri vardir.
Bergama'nm bucak ve koyleri

Bucaklar.. Merkez

43 koyu var

Gocbeyli

16 koyu var

Kozak

16 koyu var

Turanh

19 koyu var

Yuntdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 koyu var
Zeytindag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 koyu var

Toplam

5 bucak

121 key
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Merkez Ilcesine Bagh Koyler:

1- Ahmedbeyler

24- Kaleardicaber

2- Alacalar

25- Kapikaya

3- Armaganlar

26- Karahidirli

4- Asagikinklar

27- Ka~1k<;1

5- A vunduk (Andikh)

28- Mahmudiye (Tahtaci yada

6- A vunduruk

Camtepe)

7- Ayaz

29- Maruflar

8- Aziziye

30-Narhca (Narhdere)

9- Bozkoy

31- Ovacik (Kalarga)

10- Cakirlar

32- Uctepe

11- Cevepli

33- Orenli

12-<;am

34-Pa~akoy

13-<;it

35-Pmar

14- Curukbag

36- Saganh

15- Dagistan (Mecidiye)

37- Sindel

lri-Doganci

38- Suleymanh

17-Egrigol

39- Tegeltif'Tiyetti)

18- Ferizler

40- T epekoy(Karadere)

19- Gaylan (Burhan)

41- Y almzev( Cetrni)

20- Gokceyurt/Y enigode)

42- Y erlitahtaci

21- Hamzali Suleymaniye

43- Yukankmklar

22- incecikler
23-Kadriye

Gofrbeyli bucagma bagh koyler:

1- GocbeylitBucak merkezi)

7- Durmuslar

2- AlhatlitAlhati)

8- Ilguncaber(Ilgmdere)

3- Alibeyli

9- Kadikoy

4- Bolcek

IO-Kaplan

5- Caltikoru

11-Kozluca

6- Comoba

12-Muratlar
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13- Sancalar

l-l-Okcular
15- Yeniler

Kozak bucagma bagh koyler:

lri-Zagnos

1- Yukanbey(Bucak merkezi)

9- Hacihamzah

2- Asagibay

10-Hisar

3- Asgicuma

11-Kaplan

4- Ayvatlat

12- Karaveliler

5- Camavlu

13-Kiranh

6- Demircidere

14- Okcular

7- Gobeller

15- Terzihaliller

8- GuneslirTekke)

16- Yukancuma

Turanh bucagma baghkoyler:
1- Derekoytlsucak Merkezi)

12- Oruclar

2- Akcanger

13- Pireveliler

3- Celtikci

14- Sancaoglu

4- Cobanlar

15- Trrmanlarf'Iuranli)

5- Egiller

16- T opallar

6- Hacilar

17- Urkutler

7- Inesir

18- Yortanh

8- Karalar

19- Yukanada

9- Karalarbasi

20- Uctepe

10- Katranci
11- Kircalar
Yuntdag bucagma bagh koyler:
1- ismailli(Bucak Merkezi)

7- Kocahaliller(Karahaliller)

2- Atcilar

8- Kocakoy

3- Balaban

9- AksuzlerrOksuzler)

4- Bayramcilar

10- Rahmanlar

5- Bekirler

11- Sekilik

6- Hacilar

12-Tavukyukuru
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Zeytindag

bucagma

bagh kdyler

1- Asagisakran

9- Kiziltepe

2- Bahcedere

10- Koyuneli

3- Cevaph

11- Orlemis

4- Cahbahce

12- Sandere

5- DereicifTekkedere)

13- Yenikoy

6- Haciomerli

14- Y enisakran

7- Kurfalh

15- Yuksekkoy

8- Kapikaya

BERGAMADA NUFUS DEGi~MELERiNiN GENEL GORUNTUSU
isa'dan once IV. yuzyilda yapilmis mezar kabartmalan incelendignde
Bergama'da kalabahk bir insan kitlesi yasadigianlasilmaktadir,

n.o. 356-323)

Ornegin iskenderden

yillan arasmda yasarmstir.) once Bergama'mn nufusunun 40 bin

dolaymda oldugu var sayilmaktadir,
Bergama kralligi donerninde ise gorkemli bir baskent olan Bergama'nm nufus
yogunlugu bakirmndan doruga ulastigi gozukmektedir. Kralhgin merkezi olmasi,
devlet kurumlannm toplanmasi, ordunun yerlestirilmesi, tutsak ve kolelerin
bulunmasi gibi nedenlerle kentlecme hrz kazanrmstir.
Kasabamn yeni bastan baymdirliga kavusmasi Selcuk Turklerine nasip
olmustur. 0 donemin gereksinimlerine gore yapilan genel ve kamu binalannm
etrafmda bugunku kasabamn temelleri kurulmus oluyordu.
Osmanh Devleti doneminde Bergama, imparator orgutu birimlerine gore kaza
kadiligi olrak buyumus ve gelismistir.
XVIII. yuzyil baslannda Bergama'nm nufusu, yunanhlann bagimsizlik icin
ayaklanmalan nedeniyle azalnus ve 14-15 bine inmistir. Bu nufusun icinde
azmhklarda bulunagelmis, ornegin bu cagda kasabada 3000 kadar rum, 300 kadar
yahudi ve yine 300 kadarermeni vardi.
XIX. yuzyilm sonlannda ise durum asagida verecegimiz tablo ile acikliga
kavusacaktir. 1308 Aydm Salnamesine gore Bergama ve nahiyelerinin nufus durumu
soyledir.
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Bergama merkez niifusu

Yerli

Yabanci

niifuslan

kadm

erkek

kadm

erkek

Mtisltiman(Ti.irk)

53.823

25.289

27.503

304

728

Rumlar

10.250

4.290

4.875

386

699

Ermeniler

809

399

410

Bulgarlar

258

-

-

116

142

Yahudiler

495

252

243

76

-

-

24

52

33.031

830

1621

Etnik srmflar

Gecici yabancilar

TOP LAM

65.711

30.230

Nahiyelerin niifusu

Nahiyelerin Adlari

Kadm

Erkek

Toplam

Dikili

1306

1971

3277

Ayazmend

2166

1986

4152

Kilise koyu

1423

1288

2851

Bergama nahiyesi

7110

6936

14046

Ihca

4721

4196

8917

Candarli

2132

1888

4020

Kozak

2583

2525

5108

Nahiye niifuslarmm etnik gdrtlntimu

Miisliiman

Rum

Ermeni

Toplam

12.242

1908

528

14.762

Bergama Ihcasi

8.753

317

-

9.070

Ayazmend

4.524

149

-

4.673

Bergama kilisesi

3.791

441

-

4.232

Kozak

5.700

-

-

5.700

Dikili

2.992

1649

-

4.641

Candarh

3.409

1336

Bergama Merkez nahiyesi

--

-

4.445

XX.yiizyilda Bergama'nm nufus dagihmmi ise soyle verebiliyoruz:

Bergama merkez:Mtisltiman Rum

Ermeni

Yahudi

Yabanci Uyrugu yok

Erk.

Kad.

Erk. Kad. Erk. Kad. Erk. Kad. Erk. Kad.

Erk. Kad.

7319

9643

1326 2219 150 131 243 252 1609 826

52

24

29228 32716

4283 5144 340 447 243 252 1609 826

52

24

Bu verilen toplamlardan elde edilen genel nufus ise soyledir.

Bergama merkez

Bergama genel

Erkek

Kadm

Erkek Kadm

10.689

13.093

35.755

39.409

Genel toplam ise Bergama merkez: 23.784 ve Genel Bergama: 75.164

o lmaktadir.
Simdi de XIX. Yuzyilm sonunda Bergama'mn genel nufusunun etnik kesimlere

dagihmi icinde verelim.
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Etnik Simflar

1884

1895

1901

Musluman

25.000

54.663

61.944

Rum

-

9615

9447

Yahudi

-

116

495

Ermeni

-

809

787

Bulgar

-

258

C::ingene

-

208

Yabanci

7000

116

2430

Toplam

32000

66244

75164

Bir karsilastirma yapmak icin 1894 ve 1901 yillan arasmda Bergama merkez
nufusu etnik dagihma gore soyledir.

Etnik snnflar

1884

1906

Musluman

8000

16962

Rum

3416

3525

Yahudi

1000

495

Ermeni

1500

128

Yabanci

586

2430

Toplam

14502

23784

Cumhuriyet doneminde yapilan genel nufus sayimlanna gore Bergama'nm
sosyal gelisimini inceleyelim.

Cumhuriyet dbueminde Bergama'nm niifus cizelgesi

1927

1935

1940

1945 1950

1955

1960

1965

Bergama genel:

64129

57342

60292

66073 46851

48648

73119

82373

BergamaMerkez

13868

14837

14569

16351 16419

18032

21683

24121
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Burada bir karsilastirma yapmak icin degisik ornekler vermeyi yegelemekteyiz.

Bergama Genel

Merkez

Kadm

Erkek

1927

64129

13868

7328

6588

1935

57342

14837

7017

7822

1970

86169

27044

13428

13616

Simdi biu verilere gore yillara gore nufu dagihrmru verelim

Nufus yogunlugu:

1950

1955

1960

1965

1970

1975

24

38

43

48

51
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1975 nufus saymuna gore durumu genel hatlanyla soyle verebiliriz.

Bergama merkez

29700
Bucak ve koyler toplami

Bergama genel

Kadm

Erkek

90591

45871

44810

60842

31740

29702

Merkez

Koyler

1980 yilmda

34176

62130

1985 yihnda

38849

56451

1990 yilinda

44947

59227

1946-1979 yrllari arasi Bergama kaymakamlari: Yaprtirruzda yer yer konu
konu geregi eski kaymakamlann adi gecmistir. Kemal Bey, Rasim Bey vb. Bunlan bir
akis icinde ve zincirleme veremiyoruz . Son donern kaymakamlan ise sunlardir:
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1864 yihnda Bergama mudurlukten kaymakamliga gecmis ve ilk kayrnkami
Mehmet Bey'dir.
Cavit Bey

1867

Ibrahim Sabri.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

1910

Rasim Bey

1919

Fazh Bey

1926

Hamdi Orhun

1944-48

Kamil Sapmaz

193 7-3 8

Vasfi Bagatur.. . .

193 8-40

Sevket Kancan

1940-41

Nihat Arman

1941-44

Hamdi Orhon

1944-48

Necmettin Kutes

1948-50

Fahrettin Akkutlu

1950-51

Rebi Basol..

1951-52

M.Ali Ulusal..

1953-55

Takin an

1955-56

Nazim kemal deniz

1956-57

Muzaffer agaoglu

1957-58

Alb.manzum narman

1960

Necati gunduz

1961

Faik yucel.

1962-64

Mustafa adak

1963-66

Nurettin yilmaz

1966-67

Halit tokullugil

1967-68

Tumay soybay

1969- 72

Sukru tuncel

1972- 73

Necati karakaya

1973-75

Recep ceylan.....................

1973- 78

Mustafa askm

1978-79

A.hami anturk

1980-85

Mustafa kazak

1985-90

Osman badrasli

1990-
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BERGAMA BELEDiYE BASKANLARI
Bergama'da belediye orgutunun varligi 1869 yilmdan beri bilinmektedir. buna
karsm belediyenin tarihcesine iliskin bilgiler, arsivlerin korunmasi nedeniyle
olusturulmamaktadir.

Yapitirmzda yeryer belediye baskanlannm adi gecmesine karsm

bir zincir icinde sunamiyoruz, Bilinen son donern belediye baskanlan sunlardir.

Mahmut Efendi

1330(1912 Oncesi)

Harputlu Omer Aga

1330(1912 Oncesi)

Ali Aga

1896

Haci Ibrahim Hi.isayin Efendi

1338(1919)

Si.ileyman Sim

1339(1920)

Semsiyeli Hi.iseyin Efendi

1922

Nazif (Ozcelik)

1931

Hasan Celebioglu

1934-1938

Ahmet Hamdi Ankan

1939-1942

Sarni Altan

1942-1950

ihsan Dirim

1950(24 Mayis-I l Eyli.il)

Fuat Olugan

1950-1955

Kemal Serdaroglu

1955-1957

Emin Ertasli

1957-1958

Hikmet Ozerinc

1958(14 Haziran- 16 Eyli.il)

Yusuf Ozyenice

1958-1960

Adem Turhan Ozelli

1963-1973

Ahmet Suter

1973-1977

Rifat Serdarcglu

1977-1980

(ASKERi DONEM)

1980-1984

Yakup Kasarcioglu

1984-1989

Sefa Ta~km

1989-

BERGAMADA TURK iSLAM YAPILARI
Roma ve Hellenistik caglarda gorkemli yapilarla donanmis olan Bergama,
Bizans doneminde bu ozelligini yitirmis ve bir oren yerine donusmustu. Eski amtlar,
yapitlar bakimsizliktan erimeye yuz tutmus ve yeni yapimlar ise gorulmez olmustu.

Bu durum XIV. Yuzyil baslanna degin surmus ve bu tarihten soma Turk
egemenligi basladigmdan kentimiz, yeniden bayindirlik alamna girmistir. Selcuklu ve
Osmanh bergamasmda Turk - islam damgah yapilar yukselirken eski urunlere ise
buyuk bir ilgisizlik surmustur. Ozellikle Osmanh doneminde bunlann kacmlmasina
ve yagrna edilmesine yada yeni yapitlara devsirme olarak kullamlmasma goz
yumulmustur.
Selcuklu donemi yapilannda genel olarak bolgenin tas ocaklan gerekli
malzemeyi olusturmustur. Aynca tugla ve seramige cok elverisli olan toprak cokca
islenmistir, Ozellikle tek kubbe yapilarda kubbeye gecis dayanaklan tugladan
orulmustur, Genellikle tas, tugla kansirm yapilar coklukla gorulmektedir, boylece
yapmm dis guzelligi ve dogasal rengi srva yapimma gerek birakmamahdir.
XV. ve XVI. yuzyillarda ozgun yapilara kavusan Bergama, bu hiziru XVII.
yuzyilda yitirmis ancak XVlll.ytlzyil ortalannda yeni asama icine girmistir. Bu
donernde Bergama unlu Geyikli suyuna kavusmustur, boylece cesme yazrtlan, mezar
taslan bu durumun kamtlan olarak gunumuze kadar gelmistir. XIX. yuzyihn ilk
yansmda ise bu atilim surudrulmus, yeni yapilan, onanlan yapilar gunumuze
kazandmlrmstir.
Bergama'da Turk-Isalam donerninde yapilan yapitlar icinde Yildmm Beyazit'in
yaptirrms oldugu Ulu Camii ve yine aym padisahm Rumeli Beylerbeyi olan Kara
Timurtas Pasa tarafmdan yaptmlan medrese dismda tum sosyal kurumlar Bergama
halki tarafmdan yapilnustir, Bu arada Bergama voyvodalarmm ve derebeylerinin
yaptirdiklanru, bolgeyi somurdukleri nedeniyle onlan gostermelik yardimseverligini
bilerek adlanm anrnaya gerek duymuyoruz.

YENi BERGAMA
Turk egemenligi doneminde Bergama Kalesi bir yerlesrne merkezi olmaktan
cikrmsti. Bizans donerninde kalenin eteklerinde "rum mahallesi" diye bildigimiz
yerlesrne alam giderek genisledi. Kale yer yer savunrna islevi gormekteydi. Ornegin
Timur, Bergama'ya geldiginde ve Orhan Bey'in Karasi beyligine son vermek icin
kente girdiginde halk buraya sigmrmstr.
Yeni Bergama'dan ilk yazili bulgu Kiruk-Bergama yolunda Bakircay'in kolu
uzerinde gecit veren "Koyun Koprusu'' yazitidir. Bunu Ulu Camii izler. Artik giderek
kentimiz, camiler, mescidler, hanlar, hamamlar, kopruler ve konutlarla suslenecektir,
Simdi bu yapilan sirayla izleyelim.
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SEL<;::UK MiNARESi
Sadirvan Camisi yanmdadir. "Arap Camisi" diye amlan yaprt yikilrms ve
gunumuze sadece minaresi kalmistir. Buraya "Guduk Minare", "Cinili Minare"
adlanda verilmistir. Minarenin ne zamandan kalma oldugu tartisma konusudur.
Ancak, yapi bicimi ve si.isleme Selcuklu yapiti oldugunu kanitlamaktadir. Genel
olarak XIV yuzyildan kaldiginda birlesilir.
Minare, kesme ve yontma mermer bir althk i.izerine oturmaktadir. Bu altligm iki
tarafi mermer kaplama olup, ote yi.izlerinden birinde nis, digerinde kapi vardir. Bunlar
diltan Bursa, icten Selcuk sivri kemerlidir. Kare althktan govdeye geciste uyum
saglamak icin buyuk oylumlar gorulmektedir. Bunlar serefe yakmligina degin 32x42
cm. boylannda sirh ve renkli tuglalar kullamlrmstir. Boylece govde selcuklu
orneginde geometrik desenlere bezenmistir. Serefenin alt kismi tas stelektitlerle
islenmistir. Serefe korkulugunu olusturan sekiz kosenin her birindeki motifler
aynbicimdedir ve tas oymadir.
Petek, tas ve tugla kansik olarak yapilrmstir. Petek ustu ise alti ve uc koseli sirh
tuglalarla kaplanmstir. Alti koseli olanlar acik yesil, uc koseliler firuze rengindedir.
Alti koselilerin ortasmdaki delikten gecen ve tuglalan duvara baglayan civilerin
baslan a sirla orulmustur,
Minare kulahi aksap ve kargir kansirmdir.

D st kismnun

dis etkilere karsi

korunumuicin sirh tuglalarla orulmus oldugu sarulmaktadir.
Minarenin serefesine kadar yuksekligi 17 m. olup 54 tas basamaktan
olusmaktadir.
1930 yihnda Izmir valisi Kazim (Dirik) minareyi onartrms, ve tarihsel ozu
olmayan kohne cami kahntisim yikurrmsnr. Cami avlusunda bulunan 15 kadar
medrese odasi da 1927 yilinda yikilmstir.

ULUCAMi
Kentin kuzeydogusunda, tekke bogazina giderken ve Bergama(Selinos) Cayi
kiyisindadrr. Yidinm Beyazid tarafmdan H.(801) M. 1399 yilmda yaptmlmistir.
Bergama'da bulunan eski rumlar bunun eski bir kilise oldugunu ileri si.irerlerdi. Oysa
bu soylenceden oteye gitmemekte ve kuzeye bakan kapisi i.izerindeki yazit Beyazid
tarafmdan ilk kez yaptmldigim kamtlamaktadir. Y azitta sunlar yazmaktadir:

Sultanlar sultam, Arap ve Acem umerasmm emiri,
Gaziler ve mucahidler yardimcisi,
Murat Han'm oglu Sultan Bayezid Han. 801"

Ilginc ozellikleri arasmda essiz mihrabi, uc kubbesi ile kentin en guzel camiidir.
Cami icten 24x26 metre boyutundadir. Kubbeler dart kalm fil ayagi uzerinde
oturmakta ve Turk tarzi kemerlere dayanmaktadir. Orta kubbenin yerden yuksekligi 17
metre, digerlerinin 15.5 metredir. Kubbedeki pencerelerkarsihkh

acilmistir.

Kubbelerin birlestigi kisimlarda ise sagir pencereler bulunur. Kemerleri birbirine ve
binaya baglayan demir gergiler zamanla 9-Urildilgil icin kaldmlmis ve yerine porteller
konmustur.
Genis ve aydmhk bir ic alam olan camide genellikle sadelik egemendir. Buna
karsin kapi mihrabi gorkemli bir iscilikten gecmistir. Ornegin mihrab, selcuklu yapi
ozellikleriyle islenmistir. Sill-Us yazisi ile arabesk susleme pek ilginctir, Aynca tam
okunamayan kufi yazilarda vardir. Minber ise mermerden yapilmis olup geometrik
oyma ile sade bir guzellik kazanrmstir.
Camide iki kapi bulunmaktair. Bunlardan kuzeydeki buyuk kapi mermerden
olup zengin susleme sanati gostermektedir. Bati kapisi ise tas isciligiyle donannusve
sivri kemerlidir. Yapmm arka duvan kucuk tas ve kirec harcla orulmustur. Bu duvann
icinde kubbeye cikan iki tas merdiven bulunmktadir, Diger uc duvar ise sert ve
yumusak trahit taslanndan yapilmistir. Teruel yapiminda roma jimnasmdan getirilen
antik taslar kullaruldrgi saptanrmstir. Dogu- kuzey duvarlan kosesine konmus dart
metre uzunlugundaki buyuk tas uzerinde bulunan bir yilanin vazoya uzanrms
kabartmasida bunu karutlamaktadir.
1832 tarihinde Bergama'ya ugrayan Fransiz gezgini Charles Texier, bu binanm
Bizans'm kucuk ayasofyasioldugunu soylemesi bu bolgede rumlann yerlesmis olmasi
ve camininde bakimsiz, uzun zamandir kullarulmadigi bicimde yorumlanabilir. Cunku
bu cami 1905 yilmda Bergama kaymakami Kemal Bey tarafmdan ortaya cikanlmis ve
yeni bastan onartilmtstir. Kapidaki yazit ve mihrap kazmarak ortaya crkanlrmstrr.
Belediye baskam Sarni Altan bu konuda buy-Uk bir ugrasi vermistir, Bu onanm
sirasinda eski temel uzerine yapilan minare egri oldugu icin 1949 yilmda devrilmistir.
A vluya yapilan sadirvan da bu onanm sirasmdandir.
Ulu cami bir selatin camisidir. Bu nedenle tek minaresi olmamasi gerekir ve
ikinci minareninde temeli olmahdir,
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KURSUNLU CAMi
Kubbesi kursun kaph oldugu icin bu adi alrms olan cami hukumet konagmm
yarnndadir. Dogu duvan uzerindeki yazrtta Safi oglu Haci Hasan tarafmdan H.837 M.
1433 tarihinde yaptinldigi anlasilmaktadir.
Cami 9x 10 boyutlannda kare plana yakindir. Kub be capi da 9 ,2 metre
olmaktadir. Kubbe kasnagi kucuk acik renk taslardan orulmustur ve uzerine 45
derecelik silme ile sekiz koseli kubbe kasnagi butunlesir, kasnaktan kubbeye buyuk
bademlerle gecilmektedir.
Binanm bati ve guney duvarlan tas islernelidir. Son cemaat alam 3,5x9 metre
olup dogu tarafindadir. Burasmm iki kubbe ile ortulu oldugu kemer izlerinden ve
konsol taslanndan anlasilmaktadir,
Caminin tabam dortkose tugla ile doselidir. Minber ahsaptir ve mihrap ise alci
stelaktitlerle suslenmistir. Kuzeydogu kosesinde yer alan minare binada kullamlan
taslardan ortulrnustur. Bu san taslardan olusan minare 20 metre yukseklikte olup 41
basamaga sahiptir. Cami degisik zamanlarda 90k onanm gordugu icin unlu taslan srva
ile ortulmustur. Caddeye bakan duvardaki'tmasallah" yazisi l 301 tarihlidir. Burada
bulunan yilan kabartmah bir tas sokulerek Izmire goturulmek istenmis ancak denize
dusurulmustur,

HACI HEKiM CAMiSi
Et-sebze hali yakimndadir. iki dizelik yazitmda H. 919(1513) tarihinde yapildigi
anlasilmaktadrr. Camiyi yaptiran Mevlana Haci Hakim Bergama Mollasidir. Aynca
caminin harcamalanm karsilamak icin 24 kubbeli buyuk hamarm yaptirrmstir.
Caminin kubbeli olan asil ic alam 1 lx12 metredir. Kare biciminde olan bu plana
tugla ve kucuk taslarla orulmus kubbe oturtulmustur. Kubbe tastan sekiz koseli
gorunmektedir. 7 metre yuksekligindeki bu kubbenin ustu kursun kaph iken yapilan
onanmlar sonunda kiremite donusmustur.
Mihrab sonradan alci ile islenmis ve yagli boya ile boyanmistir. Maksuresi olan
minber ise ahsaptir.
3,75x20,20 metre boyutunda son cemaat alam ahsap bir can ile ortuludur.
Minare, o donemin karakterini yansitan cift gornlek tugladan orulmustur,
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Althktan beyaz tas halatla minareye baglanti yapilrms ve sagirkemerli alti
pencere koyulmustur. Serefenin altmdaki stelektitler onanm gormesine karsin ozgun
ozelliklerini korumaktadir. Minare 68 basamakh ve 29 metre yuksekligindedir.

LALELiCAMi
Bergama'mn ban yamaclannda ve Virankapi 'ya yakm bir yerde bulunmaktadir.
Mihrabm dis kismma gelen lale oymali mermer yazrti bir onanm sirasmda
yitirilmistir. Ancak mezarhginda bulunan bir rnezar tasmdan yapim tarihini saptamak
olasi gorunmektedir, Buna gore H. 948 (M. 1541) tarihinde yapilmistir.
Cami antik yapilann yamnda onlarla boy olcusme dusuncesiyle yapilrrus
olmasma karsm buradaki tas ve sutunlan devsirme kullanrna kolayhgina kacmistir.
Bu caminin adi mihrabm dis kismma gelen duvarda 1 xO, 70 metre olcusundeki
mermer levhanm lale oymasmdan gelmektedir. Aynca mahalle halki "Abacilar"
camisi diye bir ad vermislerdi.
7,5x8,5 metre boylarmda bir ic alam olan bina tugla arasma kona taslarla
yapilmistir. Kirpi sacakh bir kasnak uzerine oturtulan tek kubbesi sonradan kiremitle
ortulmustur.

i9 taban

alam alti koseli tuglalarla kaplidir. Cami icindeki XVI. yuzyil

susleme sanatmi isleyen dekorasyon bozulmustur, Minaresi 1895 depreminde yikilrms
ve yerine san tastan, 55 ayakh yenisi yapilrmstir. Minberi Yunan isgalinde kmlrms
oldugundan oda yenilenmistir.

ANSARLI CAMi
Selcuk mahallesinde ve Cukurdag denilen kesimdedir. Kapi ustundeki yazita
gore Ali oglu Haci Ahmet tarafmdan ve H. 950 (M.

o.

1544) tarihinde yapilnustir.

Cami 7,65X7,65 boyutlan ile kare bir ic alana maliktir. Tastan yapilrrus dort
duvar ustune oturtulmus bir kubbesi vardir son cemaat alam ise 8 metre uzunlugunda
olup tic; kubbe ile ortulmustur. 1895 depreminde yikilan minare ban kubbesinide
cokertmistir. Bu nedenle ahsap ortu altma almrmstir.
Kapisi mermer kemeridir. Mihrabi ise stelaktitlerle susludur, Cami avlusundaki
cesme depolugu ise Roma donemi bir lahittir.
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~ADIRV ANLI CAMi
Selcuk minaresinin yamnda ve kendi adiyla amlan bolgededir. Kapi uzerindeki
mermer yazitta H. 957(M.O. 1550) senesinde, Osman Oglu Haer Hasan tarafmdan
yaptinldigi anlasilmaktadir. Kapisi yedi parca mermerden ve basik kmerli olarak
yapilnustir. al-Isap kapilann uzerinde demir isi halka ve masalar yer ahr.
12,5X12,5 metre kare boyutlu binamn dart duvannda sekiz kose gecmeli bir
kubbe oturtulmustur. Kubbede alti kucuk pencere vardir, Al<;:1 susler sonradan
yapilmisur. Minber buyuk mermer plakalardan yapilrmstir. Guzel bir iscilik varken
sonradan yapilan bu onanmda bu ozelligini yitirmis, kaba bir gorunum almistir.
Mihrab sonradan alci suslerle bicim kazamrken, ic taban 35 cm. boyutunda kare
tuglalarla orulmustur.
Muezzin mahfeli kadmlara aynlmis oldugu gibi aynca 2X9 m. olcusunde baska
bir kadmlar bolumu daha vardir. Dogu tarafmda 4, 12 olcusunde ve ti<; kubbe ile ortult;
son cemaat alam yer ahr. Bu kubbelerde kursun kaphdir. Son cemaat alamnm yamnda
2Xl 7,5 metre boyunda bir ahsap saya olusturulmustur.
Guney-dogu kosesinde yer alan minare'nin kapisi cami icindedir, Altligi disinda
bu minare 1952 yilinda yaptmlmistir. 33 metre yuksekliginde ve 93 ayakhdir. Altligm
uzerindeki 5 cm. derinlik verilen sagir kemerli nislerilginc bir sanat ve ustaligi

yansi tmaktadir.
A vluda buluna sadirvanin, Bergama voyvodasi Abdullah Aga tarafmdan 1240
tarihinde yaptmldigi anlasilmaktadir."

ARSLANLI CAMii
Tashan'rn arkasmda Virankapi'ya cikan bordumun bitisigindedir. Kapi
usrundeki yazitta Arslanci-zade nin yeniden yaptirmasi ve Sofi-zade Haer Ahrnedin
1070 (l660)onartt1g1 anlasilmaktadir. Ele gecen bir mezar tasmda ise 950 (1544)tarih
gostererek minarenin mimari ozelligi ile caminin yapilmakta oldugu okunmaktadir.
Bundan anlasildigina gore cami XVI. yuyilda yapilrmstir, 7X7 25 boyutlannda kareye
yakm plana oturan cami moloz tas ve kirec harcla yapilrmstir. Ahsap bir can ile
ortuldugunden gunumuze yikik bir bicimde gelmistir,
Dogu kosesinde yer alan minaresi kucuk taslarla orulmus olup, altligmda bizans
susleri tasiyan mrmer levhalar vardir.
Dst pencerenin renkli camlarla suslu oldugu kalan izlerden anlasilmaktadir.
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KULAKSIZ CAMi
Uzuncarsi'da ve karadut diye adlandmlan bolgededir. Kapi ustundeki yazitta,
caminin Celebi Haci Mehmet kizi Ayse tarafmdan 1217 (1803) yihnda yaptmldigi
korunmaktadir. Bu caminin adi eski buyrultularda Gazi Hayrettin diye gecmektedir.
Ve bu ad bolgeye eskiden verilen adla ilgilidir. Daha sonra burada Muftu Mahmut
Efendi'nin yetistirdigi ve kulaksiz diye amlan birinin uzun yillar imamhk
yapmasmdan caminin adi da "Kulaksiz Camisi" diye kalrmstir.
Kuzey duvannda bulunan iki mermer kalmtisi, onceden burada baska bir
yapmm verhgmi kamtlamaktadir. Bu kemer duvannda jimnastan getirilmis korent
tarzi bir bashkta vardir. Ayn bir yapi teknigi gostermesi ile XVI. yuzyil kahti oldugu
anlasilmaktadir.
Olculeri 13, 3X9,8 metre olan yapi, moloz tas ve kireclerle ortulmustur. Cami
son donemde iyice onanldigi icin gorunumu degismis, yagh boyayla boyanrrus ve son
cemaat alamnm onu kapatilrmstir. Aynca minaresi temelden yeni yapilmistir. 67 ayak
olan minare 25 metre yuksekliktedir. Caminin icide musamba kaplanarak Isparta
hahlan ile dosenmistir. Bu doserne bicimi tabak esnafmdan Haci Esref Uysal
kazandtrnustrr. Eskiden bu caminin onunde dis daire ve arkasmda ic daire denilen iki
medrese bulunmaktaydi.

YENi CAMi
"Yesilli Cami" adi da verilen bu yapi, Uzuncarsi'da ve Karaosman Sebili
karsismdadir. A vluya giren dis kapi uzerindekiyazitta 1229 (1814) yihnda Karaosman
ogullanndann lbarhim N azif Aga tarafmdan yaptinldigi okunmaktadir.

D1~ kapidan avluya girdikten sonra 12 koseli, mermer islemeli sadirvan gorulur.

D stiinde

sekiz koseli ahsap ozellik vardir. Cami ise zemin kat uzerine

oturtuldugundan

10 basamakh merdivenle cikihr, Buradan 4,5X5,5 metre boyutlu son

cemaat alanma girilir. Asil cami alam ise bir kenan 9,65 metre olan bir kare
bicimindedir.
Yapida moloz tas ve kirec kullamlmis olup, cati da ahsaptir. Mihrap alci
kabartmalarla suslenmistir. Mincer ise tahtadan olup U seklinde kafesli maksuresi
vardir. Cami 1908 yilmda genis bir onanm gormus ve yesile boyanrmsur.
Dogu kosesinde tas minare 1914 depreminde yikildigmdan althk uzerine
yeniden yapilmistir.
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Bu da asmima ugradigmdan 1954 de 60 ayakh ve 24 metre yuksekliginde olarak
yeniden insa edilmistir. Ustelik bu minare Bergamah Kamil toy adh bir ustanm
eseridir.
Eskiden cami avlusunun u<; tarafmda 16 medrese odasi bulunmaktaydi,

EMiR SULTAN CAMiSi
Turabey mahallesinde ve Uckemer koprusune giden yol uzerindedir. Adma ve
yazitma bakihrsa ilk kez burda Yildmm Beyazid doneminde Emir Sultan tarafmdan
bir cami yapnrdigi ileri surulmektedir. Uzun sure kullamma elverissiz ve yikik olan
bu yapryi 1246 (1831 jytlmda Bergama voyvodasi Mustafa Aga yeniden yaptirrmstir.
Kapi uzerindeki yazrtta da Emir Sultamn sefaatine ermek icin bu ise giristigi
belirtilmektedir.
Yapida, moloz tasi, kirec kullamlmis ve ahsap cati ortulmustur. Tavanm gobegi
geometrik motiflerle suslenmistir.
ilk camsi zamamndan kaldigi soylenen minare 18 metre yuksekligindedir. Tas
isciligi ile ozgun bir yapittadir. Cami ise dayarukstz oldugu saptandigindan 1943 de
yikilnustir.
Cami avlusunda muzeye getirilen bir mezar Barok doneminin en guzel isciligini
yansitmaktadir. 1170 (1757) yih yazili olan bu mezar, Abdulfettah kizi Hafize'ye
aittir. Sagancih Veli olaymdan ammsayacagmiz bu kisnin mezan oldugu gibi muzede
korunmaktadir.

HATUNiYE CAMiSi
Hatuniye caddesinde bulunan bu yapmm yazrtinda Dayi-zade esi Semsi hamm
tarafmdan 1292 (1875) tarihinde yaptirdigi yazihdir, Bina yeniden onaralmis ve
minaresi yeni bastan yapilrmsnr.

SELiMiYE CAMiSi
Zafer mahallesinde bulunan bu yapi, yazitmda okunduguna gore 1300(1883)
yilinda Tirnovah Koca Mehmet ve halk desteginde yazilmistir. Buradaki mahallenin
kurulusu sirasmda yapildigi icin Zafer mahallesinin eski adi olan Selimiye diye
amlmistir.
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MESCiDLER
Cami: toplamlan yer anlamma gelmektedir. Her iki yapi turude tapmma icindir
ve ancak mescitler daha kucuk ve genellikle minaresizlerdir. Mescidler din ogrenimi
gormek icin ve yashlann yakm bir yerde namaz kilmalan icin dusunulmus yapilardir,
Cami yaptirmaya gucu yetmeyen yardimseverlerin daha sade olarak mescid
yaptirdiklan anlasilmaktadrr.

PARMAKLI MESCiD
Ulucami 'ye giden yol uzerinde ve Tabakhane hamarru yakinmdadir. Buyuk
ustahkla yapilnus pencere parmakhklan yuzunden Parmakh adirn alrmstir. Mescidin
yaziti olmamasma karsm XVI. yuzyildan kaldigi samlmaktadir,
Distan alman olculere gore guney duvan 8,5 metre, dogu duvan 6,9 m., kuzey
duvan 9,5 m ve bati duvan 7,5 metredir. Dort duvara oturak kun-bbesi sekiz koseli
kasnak uzerindedir. Kursunlu kubbe sonradan kiremitle ortulmustur. Son cemaat
alamnm ise guney duvan9,5 dogu duvan 5,6 kuzey duvan 10,2 ve bati duvan 4,5
metredir. Doguda bulunan bir kemer ayagi burasmmda bir kubbe ile ortulu oldugu
kamsuu uyandirmaktadir, sonradan ahsap can ile ortulmus olmahdir.
Mescit kapisim dis kemeri duz, ic kemeri ise 11 parca tasin birbirine gecmesiyle
atilrmstir. Bu yapida antik devsirme tas kullaruldigi anlasilmaktadir.

i9 alan

kenan 10

cm olan alti koseli tuglalarla dosenmistir. Alth ustlu 9 penceresi vardir. Alt
pencerenin cevresi mermer sove ile cevrelenmis ve bu mermer save icine lokmah
klasik parmakhklar yerlestirilmistir. Parmakhklar demir isciliginin gorkemli bir
urunudur.
Mescidin ozellikle dogu duvan, tugla ile taslann birbirine baglanmasmdan
olusrnus ve klasik mimarhgirruzrn ogelerini iceren bir ornek verilmistir.

LONCA MESCiDi
Zahiri loncasi yamnda bulunan bu mescidin bir adi da Cafer Celebi Mescididir.
Kapismdaki yazit kaybolmustur.yaptiran

Cafer Celebinin de kimligni tam olarak

bilemiyoruz Bergama'nm Osmanhlann eline gecmesinden sonra bolgede etkin bir
kimse olan Celebi, Curukhanla birlikte bu mescidi yaptirmistir. Tarih olarak XV.
Yuzyilm ilk yansim gosterebiliriz.
Mescidin ic alam 6X6,20 m ve son cemaat alam da 4X5,5 m boyutlanndadir.
Her iki alan birer kubbe ile ortuludur.
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Buyuk kubbe yerden 9 m kucuk ise 8,5 m yuksekligindedir, Kose gecmelerde
alci stelektitler bulunur her iki alanda da mihrab bulunmaktadir. Yapmm on cephesi ic
ice iki kemerden olusmustur. Distaki kemer Bursa tipi, icteki pencerelerin bulundugu
kemer ise klasiktir. Boylece agirhk pencere yanlanndaki ayaklara verilmistir.
Mescid degisik zamanlarda pek 90k onanm gormustur, Duvarlar yugla, tas ve
kirecle yapilrmsnr. Alth ustlu 9 pencere kuzeyde bulunan ikisini evler kapatrrnstir.
Son cemaat alanmda 4 buyuk mermer plaka bulunmaktadir. Y erden sacaga
ulasan 23 basamakh ezan okuma yeri vardi. Buraya 41 basamakh ve 15 metre
yuksekliginde guduk minare yapilmistir.

HOCA SiNAN MESCiDi
Turabey mahallesinde Y amkkonaklar alanmdadir. Mescidin yspihsina iliskin bir
yaziti bulunmamasma karsin onanm dolaytsiyla birakilan yazrtta 1240 (1824)
tarihinde rastlanmaktadir, Ancak ele gecen vakfiyede, Seyh-ul Kurra Ahmet efendi
tarafmdan Zeytinlidegirmenin geliri bu mescide birakilmistir ve buyrultunun tarihi
1005 (1597) olduguna gore messcidiniXVI. Yuzyil sonlannda yapildigi
anlasilmaktadir,
5,25 m kenarh kare planli olan mescid, dart duvara sekiz koseli kasnakla oturan
bir kubbeyi tasimaktadir. Cati sonradan kiremite donmustur.son cemaat alam ise
4X6, 15 m olcusunde ve ahsaptir. Son zamanlarda 23 ayakh ve 8 metre boyunda bir
minare eklenmistir.

iNCiRLi MESCiD
Kuplti Hama ile Tashan arasma dusmektedir. Yazrti yoktur. Mescidin hamam ve
han ile birlikte, Pasaogullanndan Hibetullah tarafmdan yaptmlrms oldugu ileri
surulmektedir.

ii;: alam 6,20 m boyutlu kare bicimindedir. Tugla ve tas kansimi kirecle
ortulmus duvarlann ustune tek kubbe uturtulmustur, Kubbeye geciste stelaktitler
gorulur. Duvarlann uzeri bir disli, kubbenin oturdugu kasnak ise iki disli kirpi sacakla
cevrilmistir.
Mescid 90k onanmdan gecmis, son cemaat alanmdaki kapi kapanrms ve dogu
pencerelerinden biri kapiya donusturulmustur. Son cemaat alamda yikilrrus ve bir
odaya cevrilmistir.
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MESCiT AL TI MESCiDi
Sadirvan caddesinde ve Bedesten sokagmdadir. Kapisi ustundeki yazitta, 1158
(1745) tarihinde Huseyin Aga tarafmdan yaptinldigim okunmaktadir.
Yapi, yontulmus buyuk taslardan olusmaktadir, 3,80 m acikligmda aym kosede
birlesen dort kemer ustunde mescid yer almaktadir, 5,75 kenarh kare planh mescidin,
onune 1, 70X6,60 m boyutlannda ahsap bir son cemaat alam eklenmistir. Duvarlar ise
tas ve tugla kansinundir. Kemerlerin olusturdugu tonozun binaya taban olusturmasi
gibi dort duvann ustunde de buna kosut bir kubbe olmak gerekiyordu. Oysa ahsap
durumundadir,
Bu mescidin bir benzeri Konya-Sultanhari'dadir

ve Bergama icin degerini

olcmeye ornektir.

HARPUTLU MESCiDi
Inkilap mahallesinde ve Herputlu sokagindadir. Mahallenin eski admdan oturu
Iplikci Yunus Mescidi de denilrnistir, Kapi uzerindeki yazitta gore 1224 (1809)
yilinda Harputlu-zade Murtaza oglu Haci Mustafa Aga tarafmdan yaptinlrmstir.
Bina tas ve kirec harch yapilrms olup catisi ahsaptir, Son zamanlarda gordugu
onanm dolayisiyla son cemaat alam kapah bir duruma getirilmistir.mescidin
karsismda Haci Mustafa Aga tarafmdan haremlik selamhk dairelerine aynlrms bir
konak yaptinlrmstir. Selamhk tarfi yikilmis ve diger bolum ornek tipi ev olarak
resimlenmektedir.

KULAHBA~ MESCiDi
Doganci caddesinde olan bu mescidin yazitmda 1239 (1823) yilinda Kulahbas
Haci Ibrahim tarafmda yaptirdigi okunmaktadir.
Haci Ilyas, Turabey, Solak Halil, Cakildak mescidleri gibi kadro d1~1 birakilan
bu mescid de Vakiflar idaresi tarafmdan sanlmistir.

HANLAR
(:UKURHAN
Saraclar arastasi ile ekin loncasi arasmdadir. Sultan Murat II. nin son yillarda
H.855 (M. 1541) tarihinde yapilnustir.
Cukurhan ustu tonozlu bir carsimn icinde yer aldigi anlasilmaktadir. Carsi icine
acilan kapi kanatlannm 2 m daha icerde oldugunu mil yataklan karutlamaktadir, Giris
yerinin iki tarafmdaki odalarda de tonoz ortu bulunmaktaydi,
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Kapi ustundeki oda, dort duvara dayanrms kubbesiyle gunumuze kalmasi, bilgi
edinmemize neden olmustur, Tugla-tas orme duvarlar, bursa tipi kemer ve odanm
cephe sacagi altmda kucuk tugladan konsolcuklar 90k ilginctir. Ozellikle bu
kosolcuklar Bergama icin yeni bir uygulama ornegidir.
Dort kose olan avluyu, iki kat eyvan cevirmektedir. Bunlardan alttaki tonoz ,
ustteki kubbe ile ortuludur.
Her eyvan kemerinin arkasmda birer oda yapilrrustrr. Odalar yanm ustuvane
bicimindeki tonozlarla ortuludur.
Hamn duvar uzunluklan 33 m. ve ic avlu da 15 m. kenan olan kare alan
olusturmaktadir. 20 eyvana karsihk 28 oda yer almaktadir.
Y api iki kath olduguna gore bu sayilan ikiyle carpilmahdir.
1828 yihnda Bergama'ya gelen ingiliz gezgini Charles Mac Ferlain, burada
konaklarrus ve hanm bir resmini yaprmstir. Hamn cephe duvan boyunca 40 kadar
karsihkli dukkan bulundugu ileri surulmekte ve izlerinden anlasilmaktadir,

TA~HAN
Rustiye Mektebi caddesinde bulunmaktadir. Kapi ustundeki yazitta Sultan
Murad II. zamanmda, Hatip Mahmud'un oglu Hibeytullah tarafmdan 835 (1432)
yilinda yaptmldigi anlasilmaktadir.
Kapi uzerinde kubbeli bir giris bulundugu izlerden belli olmaktadir. Kapidan
girilince sagdaki oda ile sonradan ahir haline getirilen bazi odalarve kapisi caddeye
acilan bir oda tonozludur. Tonozlan cokmus olan yerler ahsap olarak ortulmustur,
Yapi iki kath olarak yapilrrusti. Sonradan ikinci kat ahsap yapiya donusmus
olmahdir. Y apida turlu antik sutun, bashklar ve althklar kullamlrmstir. Giri~ kapisi
basik Turk kemeri, alur kapisi klasik Turk kemeridir. Hamn uzun duvan 28,40 m.
olup antik trahit olarak blok taslardan orulmustur, Taslann uzeri tugla ve en ustu kirpi
sacakhdir. Ahir 21,5X8 m. boyutunda olup tonozlara degin yuksekligi 5 m. dir.

ACEMHAN
Uzuncarsi uzerinde, istiklal meydam yakinlanndadir. Kapi ustundeki yazita
gore 1274 (1858) tarihinde Karaosman-zade Mudur Omerbey tarfmdan yaptirlrmstir.
iki kath ve onunde havuzu bulunan han, buyuk yangmdan sonra tek kath olarak
yapilrmstir.
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Han kapisirun

iki yamnda yatak odalan ve dogu kismmda

.guneyde ise buyuk deve dami yer almisti. Ortasmda

ahirlar bulunuyordu

bir kahvehane

yapilrrusti.

KATIRHAN
istiklal meydam ile Bodrumbasi arasmdadir. Bu bolgeye eskiden at pazan
derlermis, Kapi ustundeki yazittan 1274 (1858) tarihinde Acemhanla birlikte Omer
Bey tarafmdan yaptmldigi anlasilmaktadir.

HAMAMLAR
TABAKLAR HAMAMI
Ulucami karsismdadir, Yazrti bulunamanustir, aypi tarzma bakihrsa Ulu cami
ile birlikte yapildigi kamsi uyanmaktadir. Eski tabakhaneler arasmda kaldigmdan
Tabaklar harnarm diye adlandmlrmstir. Hama, 1258 (1842) yilmdaki sel baskmmda
yipranrms, yer yer yikilmistir. Bug-Un evler arasmda yiki bir durumda bulunmaktadir.
Bunlara karsm yapidaki yuksek mimari anlayisi ve zengin susleme gozler onundedir.
Hamamm eni 9, genisligi 22 ve kubbe yuksekligi 5 m. dir. Giriste yer alan soyunrna
odalannm kubbelesi yikilarmsur. Soyunrna yerinden sivri kemerli bir kapi ile ikinci
bolume girilmektedir. Burada sagda kubbeli uc halvet, solda bir tonoz, ikisi kubbeli
u9 halvet ve sofa yer almaktadir.
Hamada adi tas, kirec ve tugla kullamlarak dort duvar uzerine kubbe
oturtulmustur. Kubbeye geciste stelaktitler suslu bir bicimde verilmistir, Duvar
sivalan uzerinde de kalem isi susleme vardir.
Bug-Un sokulmus olan dosemenin altmdaki cehennem yollan, hamarm isitmaya
yararnaktaydi. Aynca hamami havalandirmak icin kubbeye kadar cikan kunk
bacalarda bulunmaktaydi.hamamm

su deposu ve kulharu arkasmdaki evin bahcesinde

ve saglam olarak bulunmustur. Buranm genisligi ve yuksekligi 2, uzunlugu 12 m. dir.
Arkeolog P. Schazman, hamamm plamm cizmis Turk sanatmm ustunluk ve
uyumunu aynntilanylabelgelernistir.

KUPLUHAMAM
Rustiye Mektebi caddesindedir. Y azi yoktur, ancak Tashanla birlikte yapildigmi
ele gecen vakfiyesinden cikanyoruz , 830 (1427) tarihli vakifnamede Hatip samyla
amlan Bedrettin Mahmutoglu Hibetullah tarafmdan yaptirdigi ve vakfedildigi
belirtilmektedir
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8,5Xl 6,6 m. boyutlarmda olan hamamm asil kubbesini tasiyan duvarlar, moloz
tas ve kirec harcla yapilrmstir. Hamamm iki kapismdan caddeye bakan erkekler icin,
arka kucuk kapi ise kadmlar gunlerinde islemektedir. Soyunma salonunun ustu
ahsaptir, ancak kemer izlerinden oncesi kubbe ortu olmahdir. Mermer plaka doseli ve
havuzlu bu salondan sogukluk denilen oda bolumune ve buradan da yikanilan
sicakliga gidilir. Sicakhk bolumunde bir gobek tasi, -Uy havlet ve bir sofa ile bir de
ayakyolu bulunmaktadir. Gobek tasimn uzerinde buyuk, diger kisimlarda kucuk
kubbeler yer ahr. Buyuk kubbe gecmesi stelaktitlerle bezelidir.
Kapmm karsismdaki halvet zengin mermer isciligi gostermektedir. Mermer
doserne ortasmda somaki bir kutle bulunur. Hamann isitmak icin doseme altlannda
bir cok cehennem yolu bulunur. Buralara kulhandan gelen sicakhk yayilmaktadir, Bu
yollann islemesi icin bir cehennem bacasi ve havanm degisim icin de yedi buhar
bacasi meydana getirilmistir. Kubbelerde bulunan cam fanuslar los bir 1~1k
sacrnaktadir.
Kizrna hamam olup, gunumuzde cahsmaktadir.
Kuplu hamam denmesinin sebebi, soyunma salonunun ustune koyulmus olan
mermer kup yuzundendir. Bu unlu kup bug-Un yerinde yoktur. Charles Texier, 12500
frank verip alamadigi bu kupu, II. Mahmut Fransa krah Filip'e bagislamiltir. Bug-Un
paris luvr muzesindedir. Bu kupun iki benzeri istanbul Ayasofya muzesindedir. Bu -Uy
kupten unlusu pariste'ki olup, ortasmda bir serit halinde 15 suvari bir bayram gunu
kutlamaktadir.

HACI HAKiM HAMAMI
Uzuncarsida Haci Hakim Camisi karsismdadir. Erkek ve kadmlar icin iki
bolume yanldigmdan Ciftehamamlar dendigi gibi Carsi Hamami diye de amhr. Kapi
ustundeki bosluk yazitm dustugum; ve kmhp yitirildigini gosteriyor, Ancak
Hacil'Iakim Camisinin vakfi oldugu 136 (1918)tarihli buyrultudan anlasilmaktadir.
Hamam, 22X30 m. boyutlanndadir. Esdeger yapi ozelligi tasiyan kadm ve erkek
bolumlerinde 12 ser kubbe yer almaktadir. Cadde boyundaki kubbe buyuk, dortlu orta
ve onaltisi kucuk ve ikiside tonoz ortudur.
Erkekler hamamma Bursa tipi kemerden girilerek soyunma bolumune gecilir,
Ortada bir havuz ve kenarlannda da kafesli soyunma odalan bulunur. Buranm ustu
buyuk kubbe olup, kubbe gecislerinde ceyrek kureler olusturulmustur. Hamam
duvarlan 1-1,5 m. kalinhgmda olup tas ve tugla kansirmdir.
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Soyunma bolumunden sogukluga girilir. Buradaki buyuk kubbenin cevresinde
dort kucuk kubbe yer ahr. Sagda ayakyolu ve temizlik odalan bulunmaktadir.
Buradan bir kapi ile sicakhga girilir. Bu kapi digerleri gibi steliktitlerle suslenmistir.
Yikanma yerinin ortasmda bir gobek tasi ve uzerinde orta ve ti9 yikanma odasi yer
ahr.
Y anm daire gecrnelerden olusan gobek tasmm ortasmda sekiz kose bir mermer
ve bu iki mermer arasmda kirrmzi, siyah somakiler yerlestirilmistir, Halvetlerde yedi
kurna (soguk , steak cift) bulunur ve uzerleri oygu suslernedir. Halvetlerden biri
mermer ve somakilerle renk ve desen guzelligi icinde verilmistir.
Kubbelerdeki fanus ve cam ortulu yildiz bicimindeki kucuk deliklerde hamamm
icine 1~1k sizmaktadir.
Hamamm isrtma duzenini olusturan kulhan arkaya dusmektedir, Burada bulunan
kazanm steak suyu, yikama yerlerine dagitilmaktadir. Kulhaneden gelen alev ve
sicakhgm mermer dosemenin altmdaki 15cehennem yoluyla hamami kizdirdigi
anlasilmaktadir. Bu yollar, gobek tasi ve oturaklann altmdaki delikler dolayisiyla o
kesime yogun 1s1 saglarlar, Kunkten yapilrms 35 baca da hamamm havasmi
degistirmeye yaramaktadir.
Hamamm onundeki dukkanlar yikildigi icin dis gorunusun etkileyici guzelligi
ortaya 91km1~ bulunmaktadir,

(:INARLI HAMAM
Sadirvan caddesinde, Mescitalti mescidi ve bedesten ile bir sirada yer
almaktadir. Onundeki bir cinar agacmdan oturu bu adla amlan hamam, bugun
cahsmamaktadir. Hamamdan elimize bir yazit yada vakfiye gecmemistir. Sular idaresi
vakfmda iken satilrms ve Belediyeye gecmis, Belediye de satarak elden cikarrmstrr.
Hamam iken soyunma yeri ahsap ortu, sogukluk ve sicakhk bolumlerinden birer
buyuk kubbe, sofa ve halvetlerde de dort kucuk kubbe bulunuyordu. iki kapismdan
biri caddeye, digeride papuclar arastasma cikiyordu. Kulhani arka tarafta yer ahyordu.

KOPRULER
KOYUN KOPRU
Bergama-Kimk sosesi uzerindedir. Bergama'ya 5 km uzakhkta olan kopru, yeni
asfalt yol yapildigi icin kullarulmamaktadir.
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Koprunun
gormelerine

hemen altmdan gecen yeni yol, yolculann bu tarihi kopruyu

ve iki kemer arasmdaki

yazrti farketmeye

bozuk olan yazrtta I. Murad zamanmda
yaptmldigi okunmaktadir,

Flekiddin

biri olmaktadir.

iki kiyi ve bir orta ayaktan olusmaktadir.
Koprunun
aciklikta

Bergama'ya

3,40 buyuklugunun

yonunde bir mahmuz
tasi, koprunun
Koprunun

12 m.

Kucuk kemerin yataktan anahtar tasma degin

kalibi tutmakicin

vardir. Orta ayakta ve suyun gelis

yan daire bicimindeki

simeli ozengi

yapildigi halde sus olarak birakrlmistir.

list gecidi dar oldugu icin, karsidan

sonradan

Anadolu'daki

Kopru kirac ve tas harcla yapilrms olup

ise 5 m. yuksekligi

kopru basmda yerler yapilnnstir.
korkulklar

gorefrsmanhlann

Bu ayaklar arasi iki kemerle ortuludur.

vardir. Kopru tonozunun

yapimmda

Biraz

785 (1384) tarihinde

bakan kemeri 8,20 m. ve Kmik tarafmdaki

ve 4,80 m. de genisliktedirler,

yuksekligi

oglu tarafmdan

Yine yazrttan anlasildigina

yaptiklan en eski eserlerinden

olanak vermektedir.

gelen araclan beklemeye

Bu nedenle kopruyu genisletmek

yarayan

dusuncesiyle

yapilrmstir.

Bu kopru'yu Sultan Murat'm timar ve pasahk verdigi Hatip Mahmut'un
yapnrdigi

samlmaktadir.

Buyrultulara

gore hatip Pasa'rnn timanKoyun kopruden

bir alam kaplamaktaydi,
kurulmustur.

Cunku yazrtta Felekkid'in oglu sonrasi silinmistir.

Pasaoglu

ciftligide

Araph ovasma degin genis

koyun koprunun

solundaki

tepede

1990 yilmda kopru aslma uygun olarak restore edilmistir.

SEYTAN KOPRUSU
Sindel ve Kasikci koyleri arasmda ve Bakircay uzerindedir. Yaziti yitirilmis
olmasma karsin onceden bunu okuyan Osman Bayatli bize su bilgiyi vermektedir:
kopru, 1154 (1742) tarihinde Bergama voyvodasi Haci Osman oglu Mehmet Aga
tarafmdan yaptmlnustir.

-Os;

kargir gozlu olan kopru, Bergama ile yunddag koyleri arasmda ikiyuz yil

gecit vermistir. 193 5 yilmda Bakircay uzerinde yapilan duzenleme oahsmalan
surasmda yikilrms ve yerine yenisi yaptmlnustir.

SEBiLLER
Bergama sokaklannda 40 yil oncesine kadar tarihsel ve amtsal ozelligi olan 100
kadar cesme vardi. Y enisehir suyu ve kanalizasyon cahsmalan dolayisiyla bunlann
once suyu kesildi, sonra da bakimsizhktan, sehir plam geregi yok olup gitti.
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Guniimuze
Bergama

gelen cesmelereden

voyodasi

Haci Osman oglu Mehmet Aga tarafmdan

cesmeler XVIII. yuzyil ortalanndan
uzerineyapilrmstir.
iki

en eski yazith olam 1153 (1742) tarihli olup,

Bu cesrnelerin

sonra Bergama'ya
cogu trahit tasmdan,

yaptmlrmstir.

Diger

getirilen Geyikli suyu
pek azt labit ve mermerdendir.

sove uzerine kurulan taskm ve sade bashklan, sivri bir kemer birlestirmektedir.

Kemerin ortasmda yazit levhasi yer ahr, Musluklann altma hayvanlann sulanmasi
icin birer yalak konmustur. Yalagin yanlanna oturmak ve dolmus testileri koymak
icin tas cikintisi yapilrmstir. Bunlar yapmm degerlerini olusturmaktadir.
Karaosman-zade Haci Omer Aga tarafmdan 1229 (1814)'de Yeni cami karsisina
yaptmlan sebil gunumuzde bir sanat ornegi olarak gelmistir. Ahsap bir can tasiyan
sebilin tis; cephesi mermer kaphdir. Mermer uzerine yapilnus olan saksi, gill ve girlant
kabartmalan ampir stilini yansitmaktadir.

Ds; penceresi

kabartma rozetlerle

musluklara aynhr ve bunlarm arasma strilize edilmis servi agaclan yapilrmstir,
Pencere kemerleri ucgen kabartma olup, orta kemer uzerinde bulunan ucgende sagli
sollu "Masallah" yazmaktadir. Zengin mermer isciligi gosteren bu yapit, turlu
renklere boyanrms ve yaldizlannus oldugu anlasilmaktadir.
Pabuccular arastasmda da bu na benzer sebil yapildigi bilinmektedir. 1155
(1744) tarihinde Bergama voyvodasi Haci Osman oglu Mehmet Aga tarafmdan
yaptmlrms olan cesmenin esnaf tarafmdan 1284 (1868) tarihinde yenilendigi ve 1929
tarihinde de Belediye tarafmdan ortadan kaldmldigi ogrenilmektedir.

BED ESTEN
Kapah carsi anlamma gelen bedesten, Sadirvan caddesinde olup, eskiden burda
turlu esya satilmakta oldugundan bu ad verilmistir. Yaziti olmamasma karsm yapitin
tarzi XVI.- XVII. yuzyil arasmda yapilmis olabilecegini gostermektedir.
Bedestenin dort tarafmdan dort kapisi bulunuyordu. Bu kapilan ceviren
kemerlerin genisligi 2,40 ve yuksekligi 2, 70 m. dir. Birde mescit altma acilan
daraltilnus kapisi vardir, Bedesten 21,40X13,90 m. olcusunde ve alu kubbelidir.
Kubbeler 1,40 metre kalmligi olan iki fil ayagi ile duvardaki 24 sivri kemer uzerine
oturtulmustur.
Y anlardan acilan kapilann uzerine fil ayaklannda gelen kemerler
yuklenmektedirler, Bu kapi ortalkanmn bu yuku nasil tasidiklanilginctir.

Yuksekligi

9,75 ve acikligi 5,20 m. olan kemerlerin birbirine baglanmasi ve yaomm acilmasmi
onlemek icin atilan ahsap gergilerde gunumuze delikleri ancak kalmistir.
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I~1k ve hava icin kubbelerde ve duvarlarda pencereler bulunmkatadir. Kubbeler
tugladan 35 cm kalmhginda yaprlrmstir. Tuglalar rasmdaki hare kahnlrgi tugla
kalmligma esittir. Bu yapmm diger benzeri Konya Ereglisi'ride ve Tekirdag'da
gorulmektedir. Bu nedenle sanat onemi 90k buyuktur,

BERGAMANIN EGiTiM DUSUNSEL GELiSiMi
BERGAMADA EGiTiM
Bergama'da egitim ogretime buyuk deger verildigi tarihsel bir gercektir.
Ornegin ilkcaglardan kalmajimnaslar bunun ilk karutlandir. 0 donemlerde cocuklar
ve gencler icin ayn ayn jimnazlar kurulmustur, Selcuk donemine degin mederese
kalmamistir. Ancak Osmanh Donemine iliskin yeterli derecede medrese acildigi
gozlenmektedir. Ornegin erkekler icin Sadirvanh, Hacihekim, Cakildak, Murathoca,
kizlar icin Ummuhan, Hatice, B1yak91, Arrnaganlarh vb. 1308 Aydm Salhanamesine
gore; Bergama'da 1 kutuphne, 1 ermeni okulu, 3 rum okulu, 9 medrese, 12 Mekatib
islamiye bulunmaktadir.
Bergama ortaokulunun a91h~1 R. 1296 (M. 1880) tarihinde gerceklesmistir. 1927
yih izmir vilayeti Salnamesine gore: Bergama kazasmda 24 ilkokul vardir ki birisi
yatihdir ve bu okullarda ogrenci sayisi 1974 tur.okulda okuyan ogrenci sayisi ise 61
dir. Bergama Lisesi (Idadi) 1914 yilmda acilmisnr. Yunan isgali dolayisyla
kapatilmistir.

1938-1939 Ogretim yilmda Okullarda okuyan ogrenci sayisi soyledir:

Zubeyde Hamm Ilkokulu: 368 kiz, 454 erkek olarak toplam 822 orencisi vardir.

Gazi Pasa ilkokulu: 129 kiz, 256 erkek olmak uzerc toplam 385 ogrencisi
vardir.

Bergamah Kadri ilkokulu: 46 kiz, 98 erkek olarak 114 cgrencisi vardir.

14 Eylul ilkokulu: 56 kiz, 90 erkek olrak toplam 146 ogrencisi vardir.

Bergama Ortaokulu: 83 kiz, 254 erkek olarah toplam 337 ogrencisi vardir.

84

1973 Izmir

n yilhgma

gore Bergama'da okul durumlan soyledir.

Merkez ilkokullan: 8, koy ilkokullan 106 olmak uzere 114ilkokulu vardir. Buna
karsilik 4 ortaokul, 1 lise ve 5 meslek okulu bulunmaktadir. Ornegin lise, Ticaret
Lisesi, Endustri Meslek Lisesi, K1z Meslek ve Aksam Meslek Okullan yarusira
komsu kaza Kimkta da ogretrnen lisesi vardir.
1972-1973 Ogretim yilinda Bergama Lisesi' nde ogretmen sayisi 13 erkek, 9
kdm olmak uzere 22 ve ogrenci sayisi 271 erkek, 163 kiz olmak uzere 434 dur.
Ortaokullarda ise 25 erkek, 19 kadm ogrctmen ve 1177 erkek, 3 3 5 kiz ogrenci
bulunmaktaydi. Yine 114 ilkokulda ogrenci sayisi 10345 olarak gorulmektedir.
1976-1977 ogretim yilmda Bergama Lisesinde 62 ogretmen ve 1500 dolaymda
ogrcncibulunmaktadu Y eni lise, ortaokul ve ilkokullara gereksinme yildan yila
artmktaktadir, Bergama'da degisik dereceli okullann adlanda sunlardir:

iLKOKULLAR
1- Zubeyde Hamm,2- Ataturk, 3- ismail Hakki Parnukcu, 4-14 Eylul, 5Hurriyet, 6-Gazi Pasa, 7- Fevzi Pasa, 8- 27 Mayis, 9- Zafer, 10- 100. Yil, 11- Osman
Nuri Ozsezgin, 12- Fatih, 14- Selcuk Bey

ORTAOKULLAR
1- Bergama, 2- Cumhuriyet 3-imam Hatip Lisesi, 4- K1z Endustri ve aynca
Bergama'nm nahiyelerinden Gocbeyli, Kozak, Bolcek Ve Zeytindagda da ortaokul
bulunmaktadir. Son olarak Alinza Eroglu ortaokulu ile koylerden Citkoy, Ayazkoy,
Asagibey, Yenikoy, Sakrari'da ortaokul acilnustir.

LiSE VE DENGi OKULLAR
1-Bergama Lisesi, 2-imam Hatip Lisesi, 3-Ticaret Lisesi, 4-Endiistri Meslek
Lisesi, 5-Kiz Meslek Lisesi, 6- Cumhuriyet Lisesi.

1878 yihnda Bergama'da Maarif Encumeni olusturulmus ve ilk kez Sadirvanh
mektebine maasli ogretmen atanrrustir.
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BERGAMADA DUSUNSEL GELiSiM
Bergama'da bugun goruldugu gibi gorkemli yapilrda antik akhntilan salt
tarihsel ogtirn;: kaynagi degildir. Insanhk gecmis biliminin etkinsel urunleri ile de bu
ununu pekistirmistir. Gercek ogtin<;: kaynagi aslmda bu olmahdir. Bolgemizin en eski
ekin ve ar alanlanda olusumu yonlendiren Iyonya'dir kuskusuz. Iyon etkin ve annm
temeli ise Iyon dusunus bicimidir, Bu dusunus bicimine felsefede Iyonya ekolu adi
verilir. bU ekol insan dusuncesinin en son gelen tum dusunsel sistemlere, oyleki
modern felsefeye bile etkisini birakrmstir.
Denebilir ki eger Iyonya ekolu olmasaydi, diinya dusunsel yasami kolay kolay
ilkellikten kurtulamayacakti. Thales, Anaksimenes, Anaksimandros bu dusunsel
sisteminbelli bash onderlcrindendir.
Epik dizileri en iyi dile getiren Homeros, izmir'lidir. Elindeki liri ile kent kent
dolasarak destanlanm soyleyen bu adam essiz lirizmi ile ask ozam Anekreon,
Teos'ludur. Ve o zamanm en buyuk aktorleri Teos(Seferhisar)da oturmaktadir.
Ephesos' daki Artemis tapmagi Iyonya mimarisinin bastaciydi. Bu binayi yapan
Chersiphron, Metagenes ve teodoros iyonyalidir. Mermeri en iyi isleyen Mikyades,
Akermus, Atenis, Bupolos adh heykeltraslar hep iyonyahdir. Tuncu eriterek kaba
doken ve bu yolla heykel yapan Rhecos ve Teodoros da iyonyahdir. Kisacasi en
buyuk gelismenin yatagi, dogurgan Ege'dir. Oyleki Yunan mucizesi diye gosterilen
antik caglar, Yunan yakasmdan degil Ege'den fiskrrmistir. Arna Iyon sozcugunden
Yunan sozcugu dogdugu da bir gercektir ve kanstirma belkide buradan gelmektedir.
Iste Bergama Iyonyanin yam basinda, dogasiyla, deniziyle tum gelismelerin su
basiru tutmusa benzemektedir. Bergama'nm parlamasmajeopolitik

buyuk olanak

saglamistir,
Buyuk iskender'in siyasal basanlan ile dogu ve bati yi birnbirine kaynastirmasi
Ege ekin ve uygarhgirun Dogu uygarligi ile birleserek kendine ozgu yeni bir ekin ve
uygarhk yaratmasi soz konusu olmustur, Bu donernde ekonomik yasam uluslar arasi
bir ozellik kazannus ve dolayisiyla adi gecen yakinlasma hiz kazandirrms ve de sosyal
anlayislar koklu degisimler gecirerek aydm bir cevre olusumugecerligine varmistir,
Aridtonun actigi 91gir tum yakindogu'da yeni bir arasurma ve dusunme ufku

acmisn. Ortak bilim ve etkin durumuna gelen Yunanca, degisik ulke aydmlan
arasmda yakmlasma saglarrustir. Bunu sonucu olarak bu uluslann ekinlerini
cerceveleyen solen ulusculuk zinciri kinlnus, insancililiskiler ve dogal haklar yerini
almistir,
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Felsefede, bilim ve edebiyatta turn insanlar icin ortak degerler belirlenmis,

.

<~

dinde bile degisik inane ve kulturleri birlestirme egilimi olmustur. Aslmda Aristoda~
sonra metafizik, gizemsel kulturler dini ikinci plana itmis, gercek ve somut hareket
noktasi olmustur. idealist ve materyalist ekollerin ileri surdukleri ikircilik sistemler
sonuda septisizme yol acmaktaydi. Epicure koyu bir mataryalizm ogretisi yapiyordu,
iskenderiye ekolunde filozof Zenon felsefesinin iflas etmis oldugunu ileri surerek
bilime donmeyi onerdiyse de o pratik ve canh bilim istiyordu. Misirhlar gibi tannyi
en-vrenin bilinci gibi sayan Zenon bir ahlak temeli de kurdu. insanm kendisini bilime
vermesi ile en yuksek ahlak doruguna cikacagiru soyluyordu.
insanm yaradihsinda asil olan iyiliktir diyen Zenon egitimi her turlu olgunlugun
kaynagi saymaktaydi. Zenon: "Evrende yuce bir kudret, gorunmeyen bir prensip
vardir. Bu evreni dolduran yasamsal bir kuvvettir. Fakat insanlara degin duygular,
istek ve ihtiraslarla vasiflanrms bu yuce zat, ancak insan hayal gucunun yarttigi bir
seydir,
Dogada rastgele bir olay gorulemez, bir nedeni olmasi gerekir. Doga degisernez
bir takim yasalara baghdir. Bu yasalar dogayi gorkemli bir otomat haline koymustur.
insamn ruhu, esyamn genel prensibi olan yasam isigmm bir kivilcmudir. Is1 gibi
birinden digerine gece ve genel kaynaga ulasir. Bu bakimdan sonumuz yok olmak
degildir, belki genel hayata tekrar kavusrnak onunla tekrar birlesmektir.
Buda"mn da etkisi altmda kalan ve Revakiye felsefesi denilen bu akim, aym
ekini paylasan Bergama'da da etkinligini surduruyor olmahydi ve cagm bilimsel
ugrasisi boyle boyutlara ulasrmsti diyerek yer vermeyi uygun gorduk. Bu donemde
iskenderiyede 700.000 cilt, bargamada 200.000 cilt, Rodos ve izmir'de yine binlerce
kitaptan olusan kutuphaneler acilrmsti. Bu nedenle bilim adamlanna buyuk onem
veriyor, saraylarda korunuyor, maas baglamyordu. Tarsus Asia"mn en unlu universite
kentiydi. Ancak iskenderiye bilim merkezi olmakta en bastaydi. iskenderie okulunun
denysel bilimlerde en unlu kisisi matematik bilgini Euklides ti. Onun ogrenciside
arsimettir. Yine bir arahk iskenderiye kutuphanesi rnudurlugunu yapan Eratos thenes
cografya alanmda dunyanm cevresini gelgit hareketlerinin nedenini bulmustur. Bir
diger matematikci Apollonius'tur.

Su saati ve 365 gunluk takvimi bulmustur. Bu

bilimsel gelisme ucgeninde yer alan Bergama da insanliga degerli bulgular, bilgiler
sunmustur. Ornegin Bergama saraymda trigonometrinin temelleri atilmis, hekimlik
koklu bir gelisirn kazanrmstir, Misir da oldugu gibi Bergama da ad ic organlarla ilgili
ameliyatlar yapilrms, sinirler ve damarlann gorevleri kesinlikle saptanrmsti.
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Zooloji ve Biyoloji alanmda buyuk ilerleme kaydedilmistir. Bilim ve sanatm
yarattigi gelismeler ile ulke insanlan arasmda din, dil, irk aynrru yavas yavas yok
olmustur. Ekonomik ve politik emperyalizmin baglanm sokup atan savaslara karsin,
uygarhk iki fikir uzerine temel atrmsir. Bunlardan biri kisi halk, inac ve
ozgurluklerine saygi ve digeride aklm degerlendirdigi ahlak anlayisina saygi idi.
Birzda caglar boyu bolgernizi etkileyen ozan Homeros'tan soz edelim.
Homeros, i.

0. IX. yuzyilda

yasarmstir. Degum yeri Izmir oldugundan Sakiz, Milet

Bergama ve diger bati kesimlerini adim adim dolasmistir. Ozellikle Homeros'un
Bergama'da bir nisanlismm olusu nedeniyle izmir' den yola cikip bir hatada
Bergama'ya onu gormeye geldigi soylenmektedir. Homaros'un eseri Ilyada'da gectigi
bu yollann izlerini, betimlemelerini gormek olanagida vardir.
ionya bilgeleri iskenderiye ve Bergama filozoflan ve de antik donem buyukleri
hep Hemeros'tan soz etmislerdir. Bu bilgeler Hemeros'a, poites derlerdi. Amasyah
Strabon onu yamlmaz herseyi bilen bir bilge oldugunu yapitmm her sayfasmda
vurgular. Destanlan icin "bir okuma kitabi, fen ve tarih kitabi, hikmet ve ahlak kitabi"
tammlamasim kullamr. Iste bu kor ozan elinde kitara, ionya ve Eiolya"nm kent ve
koylerini dolasip destanlanm okurdu. iskender'in bir generali olan Ptolemaios,
Misirda iskenderiye kitap sarayim kurdugu gibi, baska bir generali Attalos'ta
Bergama kutuphanesini ve universitesini kurmus, bu kucuk asya kentini arsal ve
bilimsel merkez halsne getirmisitr. iskenderiyenin parlak doneminden sonra
Bergama'da en gorkemli bir r;ag baslayip ucyuz yil devam etmistir.
Bargama universitesi butun Kucuk Asya'ya Roma'ya ve butun bati ulkelerine
garmerciler ve beragatcilar yetistirdi, Bu okulun Horneroscular kendilerini gercek
Hellenlerden sayarlar. iskenderiyenin Hellenlestirilmesinden

ayinrlardi. Bunlann en

unlusu Malos'lu Krates tir. Bergama gramercileri, basta Krates olmak uzere
iskenderiye kritiklerinin butun elestirilerine karsi ciktilar, ionya' dan, Atina' dan ve
tum grek elinden gelen nushalann tgm dolma ve katmalanm sakladilar ve diger
kisimlardan farksiz saydilar. Vulgate denilen tradisyonel metin bu Bergama
okulundan Roma'ya ve tum Avrupa'ya yayilrrustir.
Straban; iskenderiye kritiklerine ihtiyarlar, Bergama kritiklerine gencler der.
Batida Hemorik eposlann tum fazla ve Mustafa Kemal kisimlanyla yayilip
begenilmesine Bergama okulu neden olmustur.
Roma yuzyillarca Atina'"nm, iskenderiye ve Bergama'mn ekinsel etkinligi
altmda kalnus, latince gitgide grekcenin duzeyine yukselmistir.
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Bergama kiitiiphanesi
Zenginlik bakimmdan dunyanm en unlu kutuphanesi olan iskenderiye'den

soma

gelmekteydi. Arna iskanderiyeyi gecmeyi gaze alrmsti. Bu nedenle iskenderiye,
Bergamayi kiskandi ve papirus satirmm yasakladi. Papiruslar iki ucu iki degnege
yapisik bir top bez gibi tomardi. Bir degnek acihrken digeri sanhrdi, Cunki bir saur
20 metre ve daha uzun boydaydi. 300 sayfahk bir kitap gunumuzde cepte kolayca
tasimr, ama 300 sayfalik yaziyi tasimak icin alti kisi gerekliydi. Bir ansiklopedi icin
15 kilometrelik bir alan gerkirdi. Bu bakimdan kullamsida elverissiz olan bu
kagitlannm satimmm durdurulmasi uzerine Bergama Parsomen denilen kagidi icad
etti. Parsomen hayvan derisinden olusan bir yaprakti. Bu bulus, cilt kitabm bulunusu
demekti. Belkide matbaanm bulunusu demekti. Belkide matbaamn bulunusu kadar
onemli bir bulustu.
I.

6. 47 yihnda

Cesar, iskenderiyeyi ele gecirdigi zaman, iskenderiye en onemli

bolumu, yikilarak ortadan kaldmldi, Eger dogruysa -ki hie gercege benzemiyorAntoine, kralice Klepatraya, Bergama kitapligmdan 100 bin rulo getiriyor, bu yoldan
Cesar'm iskenderiye kitapligina yaptig: yikim, zengin bir odunlenmeyle onanlmis
oluyor.
Soma su var, iskenderiyede kitaphk toplum icin degi,l, sayisi simrh bilginler
icindi. Onun icin her kentin kutuphane yerine tiatrosu, agorasi vardi ama, Bergama
kitaphgi daha buyuk bir kitlee sesleniyordu. Bu nedenle parsomen olarak her metnin
15 kopyasi vardi ve kopyalar boyunca cogaltihyordu.
Sokaklan dikine kesisen ve ev bloklan esit olan Urbanizm mimarisini Bergama
tammarmstir. Bergama, amtsal Urbanizmi bulmustur, lste Bergama Akropolu Atina'yt
bu alanda yan yolda biraknustir.

BERGAMADA DU~UN VE DU~UN ADAMLARI
Bergama toros daglanna degin Anadolu'da devlet kuran bir hukumetin baskenti
olmakla kalmarrus aym zamanda dunyamn en unlu bilim adamlannm ders verdigi
jimnazlanyla,

o donemin en unlu yapitlanru toplayan kutuphanesi ile bilim, irfan ve

fen kaynagi olarak tarihe gecmistir,
Bu gelisim Bizans caginm bagnazhgi altmda gerilemeye dusmus ve XIII.
Yuzyilda kesinlikle sessizlige yuvarlanrmsnr.
XV. yuzyil baslannda Selcuk ttirkleri ile Bergama yeni bastan yaratilrms ve
kent binalarla suslenmistir.
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Osmanh doneminde Bergama, Medreselerle donatilrrus ve bu medreselerde
degerli bilim adamlan yetistirilmistir.
Bergama'da son zamanlara degin ulasan bir 90k yazma kitaplar, belgeler ve
ender yapitlar Bergama'nm Yunan isgali sirasinda halkm goc etmesiyle yitirilmistir,
Simdi en eski bilinen donemlerinden gunumuze degin bergemada yetisen unlu dusun
ve bilim adamlanm ve biyografilerini siralamak istiyoruz.

TELESFOR
Bergama Akslepionunun en eski ve degerli bi bilim adami lldugu
anlasilmaktadir. Hekimlikte gelistirdigi tedavi yonternleri ile bash basma bir ekol
olmustur, Hastalanm iyilestirmede ruya yorumlan ile tin salrmstir, Onun bu bulusu ve
basanlan sayesinde kendisine tannhk degeri bicmisler. Telesfor ekolu Bergama'da
dogup yasarmstir. Bergama Akslepionunda Asklepios icin bir tapmak oldugu gibi
Telesfor icin de bir tapmak vardir. Ikinci yuvarlak bina olarak gorulen tapmagin alt
katmda hastalar icin yatma ve dinlenme yeri vardir ki kendilerine sifa verecek ruyalan
burada gorurlerdi,
Telesfor, uzun giysili gene bir gorunum icinde betimlenmektedir. Bazi
kabartmalarda Asklepios ile birlikte verildigi olmustur, Roma donerninin bronz
paralan uzerinde ise kepenek giymis bir insan olarak tammlanmistir. Bu paralardan
Telesfor ekolunun tum Anadolu'ya yayilrms oldugu anlasilmaktadir. Aynca Adalar ve
Yunanistanda ogretisi surdurulmustur.

KSENEFON VE ELEA EKOLU
Elea ekolu felsefede Ksenefenon'u yaratti, Bilindigi uzeri elea, Bergama'nm
Zeytindag bucagi kizikbaglar yoresindedir, Ksenefon M.O. 550 de dogdu, Ksenefon,
tannyi mutlak bir varhk olarak alir ve onun birligine inamr. insanlann elleriyle
yaptiklan ve kendilierine benzettigi tannlar icin "insanlar, tannlara kendi duygulanm,
seslerini, cehrelerini veriyorlar. Eger elleri olsaydi atlar tannyi at biciminde, okuzler
okuz biciminde bitimlerlerdi." demektedir. Ksenefon, ancak bir tann vardir ve
herseyin buyugudur, insanlara ne beden ne dusunce olarak benzemez. Herseyi gorur,
herseyi dusunur, herseyi isitir, Hi9 zahmetsiz herseyi yonetir. Ksenefon'a gore
evrende var olan salt tanndir. Aristo "Ksenefon, evrenin buyuklugune bir goz atmca,
birligin tann olduguna inandi" demektedir.
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PARMENiD

M.6. 500 de Bergama'mn unlu bir limam olan Elea kentinde dogdu. Hocasi
olan Ksenefon'un ouretisini daha ileri goturdu, Eflatun, parmenid hakkmda soyle
demektedir: "Homeros'un deyimi ile soyleyecegim, Parmenid bana hem saygi, hem
kusku veren bir kisi olarak goruluyor. Soylevlerinde olaganustu bir derinlik vardir.
Cok korkuyorum ki sozlerini anlayamarms olahm". Buna karsin plato'nun ogretisine
uzerine Parmenid'in etkisi olmustur.
Pamenid vatandaslanna o kadar yararh yasalar verdiki, uyrugu hey yil
donumunde bu yasalara saygih olacaklanna degin and ictiler.
Parmenid'de, hocasi Ksenefon gibi var olan yalmz tanndir demektedir.
Kesinlikle sunu benimsemek gerekir. Ya varhk, ya yokluk. Simdi yoklugu tammak,
bilmek ve bunu sozle tammak olanaksizdir. Bu durumda varolanda varhktir. Bir 90k
imgeler sezinliyoruz ki varhk dogumsuzdur. Yikilmazhgi vardir ve aym kokenli bir
turndur. Hareketsiz ve simrsizdir. Arahksiz ve birdir. Varhk icin nasil bir dogus
kaynak anyorsun? Bunu ne soyle ne dusun, 0 yokluktanrm geliyor?
Y okluk ne anlasilabilir, ne soylenebilir. Varhgi yokluktan cikaran zorunluluk
nedir? Ya van, yok u kabul etmek gerekir. Akil varligi ancak varhktan cikarabilir,
Varhk en yuksek bir tamliga maliktir. Bir cernbere benzer ve merkeze cizilen
yancaplar hep birbirine esittir. Varligm icinde kalan kisim daha guclu yada daha zayif
degildir, Sonsuzda gelir, sonsuza gider ve suursizdir. Eger boyle olmasaydi herseyden
yoksun kahrdi.
Parmened'in bu dusuncelerine sunu da ekleyebiliriz. Var olan salt tanndir. 0
halde bu evren ne? nevren gercek varhgin (Tann) bir aldatici goruntusunden ibarettir.
Ancak evrende gorunen gercek varhk degildir.
Parmenid, insan usunun bunlan kavrayamayacagi inancindaydi. Arna gercekler
yuceligine ulasan bunu sezer diyordu. Parmenid, olu'yu red ederek varhk'I
benimsedi. Heraklit ise tam tersini yapti. Oysa Zenon'da Parmenid ile aym goruste
idi.

KRATES

M.6. II. yuzyildan Bergama filoloji ekolu Krates'in yonetiminde tin bulmaya ve
iskenderiye ekolu ile yansima baslamisu. Iste M.6. II. yuzyilda yasarrus olan Krates,
izmir'li ozan Homeros'un Halk destanlanndan Ilyada ve Oddise'yi 30 cilt olarak
irdeleyip duzenlemistir.
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Ote yenden parsomenin bulucusu olmustur. Ote yandan derileri parcalara
ayirarak ve cilalamak ile bu sonuca ulasrmstir. Bu bulus Misirm Papirus'u dis
pazarlara satmayi kesmesi ile olustu. Boylece Krates, bitkisel kagit yerine deri kagit
elde etmistir.
Yine bu yuzyilda Misir krah Everget II, bilginleri iskenderiye'den

cikannca,

bunlar Attaloslar'm baskenti Bergama'ya gocmusler ve bu kentin buyuk bir ilim
merkezi olmasmi ve kral sraymm yamnda zengin bir kutuphaneye kavusmasim
saglarmslardir,

ATENODOR
Bu unlu dusunur ve yazar, Bergama kutuphanesinin kurucusu sayilmaktadir,
200.000 cilt yapiti bulunan kutuphanenin olusmasmda ve korunmasmda yardrmci
olmustur, Kitaplar, guney ve batmm nemli ruzgarlanndan korunmak icin kuzeye
konmus ve duvarlarla kitaplar arasmda yanm metrelik bir ara birakilmistir.

APOLLO Ni OS
iskenderiye'de egitim gordgkten soma Efesos ve Bergama'da inceleme ve
yaymlarda bulunan Perge'li Apollonios, teorik matematikte konik resimler teorisini
islemis ve bir cok yonden arsimeti geride birakmistir. Bu unlu matematik ve
geometrici Bergama j imnaslannda ders vermistir.

APOLLOF AN Bergama'mn unlu udsun adamlanndandir.

MENEKRAT Bergama'nm unlu dusunurlerinden olup Eflatun'un ogrencisi
Ksenokrat tarafmdan yetistirilmistir,

STRA Ti OS Bergama'mn kralhk doneminde saray hekimlerinden birisidir. II
Eumenes onu siyasal bir gorev ile Romaya gondermisti,

ZiNODOTOS ozan Homeros icin yazilar yazrmstir, Krates hayram ozan ve
yazarlardan biridir.

MUZEOS Ephesos'lu olupbergamada krallann koruyuculugunda unune
kavusrms bir ozandir.
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LAKiDES bu unlu bilim adami da yine Bergama krallanmn kentimizde

kurdugu bilim akademisinde dersler vermis ve incelemeler yaprmstir.

KTESiFON kralhk doneminde Bergama krallanmn ozel ilgi ve destegini
gormus bir saray ozamdir.

PRODiKOS Krates'in ogrencilerinden olup ozellikle parsomenin daha ince
sayfalar haline getirilmesinde oncu oldu.

LiSiMAKOS Bergama'da buyuk urnler vermis bilgin ve dusunur bir kimse
olup bazi yazarlan biyografisini yazrmstir.

PiROMAKOS Heykel alanmda adim duyurmus olup saghk tannsi Aslepios'un
tune; heykelini yaprrustir,

NiKiT ARAS Bu da unlu bir heykeltras olup yantlarm da guzellik ve canhlik
ogelerine agirhk veren bir yonu vardir.

EJEiN ONATAS Bergama heykeltraslanndan bir diger unlusu de Onatas tir.
Kahci yapitlanndan biride Apollon heykelidir.

SESSOS Mozayik sanatmm en buyuk oncu ve ustalanndandir. Bergama
mozayikciligini tarihe kazandmmstir.

NiKiY ATOS VE ORESTiS Bergama'nm degerli heykeltraslanndan bu
ikisinin adlanm yanyana yazarak veriyoruz.

SKOPAN I. Attalos'un galat yengisinden sonra bakirdan buyuk bir okuz
heykeli yaparak adim unutulmaz kildi,

ASKLiPiY ADiS Bergama'nm yetistirdigi unlu hekimlerden biridir. Calinos
hekimden once yasarmstir,
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ST ARA TONiKOS Calinos hekime klinik olarak bilgi veren hekim olarak
bilinir. Bir diger Calinos hekimden once yasarms hakimde Apollinos tur.

NiKON Calinos hekimin babasi olup Bergama senatoru, bilgin, dusunur,
matematikci ve mimar olarak ta bilinmektedir.

SATiROS Calinos hekimin hocalanndan birisidir. Ona ameliyat yontemlerini
ogreten bir operator dur.

FiLiP Bergama'nm tarih alanmda yetisitrdigi bilginlerden biridir. Onun mermer
bustu bugun Atina muzesinde bulunmaktadir.

KARATiPOS Midilli' de dogmus Bergama'ya yerlesmis dusunurlerdendir,
Onbilici ve ruya yorumcusu olarakta tin salrms ve bu konuda yapitlar birakmistir,

ELiSiDOTOS Matematik alamnda sesini duyurmustur.

MENiPOS Cografya alanmda tin kazanmis bir bilgindir.

AJiSiNOS felsefe ile ugrasmis bilginlerdendir.

JULiUS KUVADRATUS ilmi beyan ogreticilerinden olup ote yandan atletizm
oyunlannm orgutcusu olarak ta tin salmistir.

GALiNOS (CALiNOS - GAiLEN)
Asil adi Clot Galinos olup Bergama'nm yetistirdigi en buyuk bilginlerden
birisidir. Hekimlerin babasi samm alan bu unlu kisi 131 yilmda Bergama'da
dogrnustur. Babasi senato uyelerinden, dusunur, maternatikci, mimar ve ozellikle
lehceler hakmdaki arastirmalan ile tamnrms Nikondur. Galinos bilge kisi oln
babasmdan 90k seyler cgrenmis, kaprrustir. Galinos Hekimin asil admm Clod
oldugunu soylemistik. Sonradan babasi.ona tath anlamma gelen Galinosadirn
verrnistir. Oglu gercekten guzel ahlakh insancil kimseydi.
Galinos, ilkogrenimini Bergama'da gordu. En buyuk bilginlerden,
dusunurlerden ozellikle babasmdanders

alma olasiligi buldu.
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17 yasmda hekimlik egitimine basladi. 20 yasmda hekimlik ve diger fen
bilimleriyle ilgili lisanderecesine erdi. 21 yasmda aruk adi bilinen bir hekim olmustu.

D stun bir zekasi oldugu belirtilmelidir. U sanmadan, dinlenmeden caihsmakta ve bir
cok diller ogrenmek yetenegini gosterdi.
Babasmm olumunden sonra buyuk bir servete kavusmasina karsin Calinos, bilgi
ve gorgusunu arttirmak icinyaya olarak gezilere cikti. Marmara Bolgesi, Girit, Kibns,
italya, Makedonya'yi gezdi. 26 yasmda Bergama Gladyatorler kislasimn hekimligini
yalmz basma goturme cesareti gosterdi,
32 yasmda Roma'ya gitti. Vatamm terkederek Romaya gitmesi, ununun ve
yeteneginin yayilmasinda etkili olacagi gorusuydu.
Bergama Asklepion'u kendine ozgu iyilestirme ve saghk yontemleri
izlediginden Galinos hekim, dinsel saghk yontemlerine karsi degildir. Oyleki
iyilesmesi olanaksiz olan hastalan Asklepion saghk yurdunda iyilesme olasiligi
altmda gorusler vermekteydi. Bu nedenle Bergama Asklepionunun hekimlik
alamndaki getirdigi urunler ve basanlar dolayisiyla ovguye layik oldugunu
soylemektedir, Ozellikle Asklepionun saghgi koruma bakimmdan konumunun cok
yerinde oldugu vurgular ve Misi daglannm en yuksek ayaklannda bulundugunu
soyler.
Calinos 32 yasmda Roma'ya geldigi zaman bir cok hekimlik kurulusu arasmda
sert tartisrnalar oluyordu. Onun gucu, bilgisi ve yetenegi dolayisiyla adi gecen
tartismalar son buldu.
Roma Imparatorlugundan Marcus Aureliisve Verus'u tedavi etmis, bu konudaki
basansi uzerine saray hekimligine getirilmisti. Boylece ununun yayilmasi giderek
artiyordu. Imparator Marcus Aurelius, Calinos'a altm zincirle bagh bir madalyon
armagan etmis ve uzerine "Roma imparatoru Antonenden, hekimlerin imparatoru
Calinos'a" diye yazdirrmstir.
Galinos hekim bilim ve fende zamamn en yuksek derecesini bulmustu.
Hipokrat'm yapitlanm incelemisve onu ders almacak tek usta olarak sayrmstir.
Kisacasi Hipokrat ile doga onun gercek yol gostericisi olmustur.
Galinos, Hipokrat'm dusuncelerinin alti yuzyilda gecirdigi evrimin bir sentezini
yapmis ve hekimlikte Hipokrattan sonra olusan gelismelerine imza atrnistir. Galinos,
Hipokrat'm goruslerine bagli kalmakla birlikte ondan ayn goruslerde gelistirmistir,
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Bunlardan biri Hipokrat'rn goruslerine bagli olarak dunyanm hastahk konusuna
en buyuk neden oldugudur. Digeri Galinos'un gorti~ti olup hastaliklann dogusunda
kaynak olan bashca neden distan gelmektedir.
Boylece kokende Galinos, Hipokrat'tan giderek ayn dusmeye baslamistir.
Ornegi Hipokrat zamanmda Pers ordusu bir vebe hastaligina tutuldugunda sah
tarafmdan yardnrn istenmistir, Hipokrat, yardim onerisini onemli gorkemli
armaganlar getirerek sunan elciye "onurum, vatammm dusmanlanna karsi yardima
engeldir" demistir, Iste Galinos hekim bu anlayisada kesinkes karsidir. Boylece sunu
soylenegelmis bir deyis olarak belirtmekteyiz,"Hipokrat'm

evet dediginde Galinos

hayir demistir."
Galinos hekimin yapitlan bash basina bir hekimlik dab olusturmaktadir. 500
dsen fazla olan yapulann 200'ti ameliyat ile ilgilidir. Oysa o doneme degin hekimler
yalmz yuzeysel ameliyatlar yapabiliyordu.
Galinos, insan bedeni uzerinde de durmus ve bunlann o doneme degin
bilinmeyen icyuzunu ertaya koymustur, Kalbin ve beynin ne oldugunu ve ne is
gordugunu, kaslann yerini ve gorevini, gogsun yukumlulugunu saptarms ve bir cok
hekimlik bulus ve yonternleri de gelistirmistir, Bunlann yamnda 83 turlu ilac yapma
tertipleri dolayisiyla dunyaya eski hekimligin buyuk mirasmi birakrmstir. Galinos
hekim, saghkh olanlara sofradan istahli olarak kalkmalanm, hastahkh olanlara da
perhiz etmelerini onermesiyle bilinir.
-Onlti hekimin yukanda soyledigimiz yapitlan Roma' da bir yangmla yitirilirken
bunlardan ancak 100 kadan kurtanlabilmis ve Fransizca olarak 22 ciltte toplanmistir.
Arapca olanlan ise istanbul Suleymaniye kutuphanesindedir. Deusu Partium admdaki
yapiti bir cok gozlern ve deneyi, her organ hakkmdaki ozeliikleri verisi ve kendisinin
zamanma gore ameliyattaki ustunluklerini dile getirir. Galinos hekim bu yapitmda;
"Bizi yaratan icin bir ovgu yaziyorum, dusunuyorumki bir cok hayvanlan onun
adma kurban etmek tutkun bir dindarhk bile degildir. Onun buyuklugunu, iyeligini,
kudretini tammak ve tanittirmak, ancak yarattigr bu eserdeki incelikleri bilmekle olur"
demektedir.
M.O. 460 ta lstankoy de dogan Hipokrat'a Seyhu'I Ettiba denildigi gibi, M.S.
131 de Bergama'da dogan Galinos hekim icinde Seyhu's Seyadiye denmektedir. Bu
san eczahklta gosterdigi yuksek kudretten oturu verilmistir.
-Onlti islam hekimi ibni Sina da Galinos hekimden yararlanmistir. Ibni Sina "T1b
Hakkmda Yasa" adh yapituun ucuncu cildinde "Kale Calinos" diya baslar ve
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"Zatulcerp, zaturre" gibi hastahklann ne oldugu, belirtileri ve iyilesirn yontemleri
hakkmda bilgi verir.
Galinos hekim, hellen hekimliginin en yuksek noktasi oldugu gibi, islam
hekimligininde en yuksek baslangtcidir. T1b bilgini Ibni Ebi Useybia onun icin
"ettibbai'l kibari'l muallimin" demektedir.
70 yilhk hayatmdan durmadan cahsan ve didinen calinos hekim musher bir
bilim yaratrms oldugu halde 201 de oldu.
Calinos hekim 4 yil Romada kaldiktan sonra veba cikmasi uzerine Bergama'ya
donmustur, Tekrar romaya cagnlarak bir sure daha orda cahsrmstir. Bu nedenle
olumu icin Bergama'ya donerken yada Bergama'da oldugu biciminde yamt verebiliriz.

ORiBAZ
325-405 yillan arasmda yasanus, Bizans donemi unlu hekimlerindendir.
Ilkogretim yillanm Bergama'da gecirdikten sonra tib ogrenimi icin iskenderiye'ye
gitrnistir. Roma'dan istanbula gelen imparator juliyen, Oribaz'I saraymm ozel hekimi
yapmistir. Bu arada Galyada yapilan savasta imparatorun yanmda bulunmustur,
Oribaz, imparator Valantius tarafmdan Gallier arasma surulmus ise de az sonra
istanbul' a cagmlarak, yeni saray hekimligi verilmistir,
Oribaz "Synagogai" adiyla 72 kitaptanolusan buyuk bir yapit birakrms ve yeni
bir hekimlik ekolu olusturmustur. Galinos hekimde beri gelen hekimlerin birbirinden
toplayarak birazda yanlis ekler yaparak yazdiklan kitaplan begenmediginden bu
buyuk yapiti yazmak zorunlulugu duydugu anlasilmaktadir, Bu ansiklopedik yapitm
yine bir ozetini vererek kolay kullamsim saglarmstir. Ote yandan halk icin
"Euporista" admda bir yapprti ise Turk hekim ve bilgini Beyrutlu Ebu Reyhan
tarafmdan incelenmis ve kitabu'I saydiyesinde giriste ele almistir.
Oribaz istanbulda olmustur. Eski cagdan ortacaga degin etkisi surmus bir
hekimdir.

BERGAMADA TURK iSLAM BiLiM VE DU~UN ADAMLARI
Yukanda gordugurnuz uzere kralhk, Roma ve Bizans donemlerinde Bergama'da
pek 90k unlu bilim ve dusun adamlan yetisrnisti. Bu gelisirn Turk-islam donerni
Bergama'smda

surecek ve ozkaynaklanmiza yonelik cahsmalan ile unlu bilim ve

dusun adamlannm varhgi ile kentimiz ovunecektir.
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Selcuklu doneminde Bergama, mescid ve medrese gibi cagm gereksedigi bilim
yuvalan ile donanacak, burada mliderrisler ve din ululan genellikle dinsel bilgiler
verecekler, buna karsm matematik, geometri hukuk gibi bilimlerde ikinci derecede
islenecektir. Bu nedenle selcuklu donemi bir olusurn, birikim donemidir diyebiliriz ve
Osmanh cagmda somut verilerin ortaya cikmasinda olanak saglarmstir.
Omegin osmam devletinin hekimlige iliskin bir yapit, adi bilinmeyen Bergama
kadisi tarafmdan Turkceye cevrilmisir, Bu yaprtm adi kamili.i's smaa olupAli bin
Abbas Mecusi tarafmdan yazilrmstir, Deneysel ve kuramsal icerikli ogretileri 20
bolumlu olusmaktadir, Bergama kadisi bu yapitin saghgnun korunmasi ve
hastaliklann iyilestirilmesi yontemleri olan ikincibolumuyle, cicek, kizamik ve
kahralara iliskin dorduncu bolumunu Turkce'ye cevirmistir. Bunun bir ornegi Bursa
Eyne Bey ki.iti.iphanesindedir.

BERGAMALI YUSUF
H. 790 (M. 1388) yihnda yaznus oldugu "Muhimmat'' adh yapiti ile bilinen bir
hukukcudur, Bu yaprtinda fikih ilminin ibadet krsmi soz konusu olamaktadir, Aynca
Zelili imzasiyla siirlerde yazan Bergama'Ii Yusufun daha baska yazrtlanmnda
bulunabilecegi sarulmaktadir. XIV yuzyilda yasamis olan yazann degum ve olum
tarihleri kesin olarak bilinmemektedir.

KAFiYECi MEHMET MUHiTTiN
(Ebu Abdullah Muhammed Muhyiddin ibni Si.ileyman ibni Mes'ud Rumi-i
Kafiyeci). Bu unlu Bergama'h Bilginin Tevsir, Hadis, F1k1h, Usul, Mantik, Nahiv,
Hey'et, Kelam Ve Felsefe gibi bilim dallannda soz sahibioldugu gorulmektedir, H.
788 (1386) yilinda Bergama'da dogrnustur. Babasmm adi suleymandir. Ilkogretim
cagim Bergama'da tamamladi ve yurtdisi gezilerine cikti. Anadolu, iran ve OrtaAsya'yi gezdi. Daha sonra bilim merkezi Misir'a vardi. Gittigi yerlerde unlu bilgin ve
dusunurlerle tamsn, gorustu. Mevlana Sernseddin Fenari, Mevlana ibni Melek,
Mevlana Burhaneddin Haydar, Mevlana Vacit, Hafizu'd-Din ibni Bezzaz gibi bilim
adamlanndan yararlandi, feyz aldi,
Misira gidisi Memli.ik sultanlanndan, Esref Barsbay zamamn arastlamaktadir.
Memli.ik sultam ona bi.iyi.ik bir ilgi ve sevgi gostermis, bilimsel ri.itbe vermistir, M1s1r
bilim adamlar, Kafiyecinin yamnda bulunmaktan buyuk yarar ve onur sagladiklanm,
bilim gucunun cok yi.iksek oldugunu soylemislerdir.
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imam suyuti, Tebakatu'n-Nuhat

adh yaprtinda, 14 yil Kafiyecinin bilim

meclisine devam ettigini ve her dersinde hie isitilmemisbilgiler devsirdigini
vurgulamaktadir. Kafiyeci Rumi'I Henefi samyla amhrdi. Kafiyeci denmesi ise Ibni
Hacip'in nahiv dalmdaki kafiyeadh yapitin pek 90k ders olarak okutulmus olmasmdan
gelmektedir. Kafiyeci H. (M. 1474) de old, mezannm Selcuk minaresi ile Sadirvanh
cami arasmda oldugu soylenir. Kafiyeci Mehmet'in yazdigi 41 yapiti Osmanh
Muellifleri adheserden aldik:

1- Et-Tevsir Fi Imi't-I Tevsir
2- Envarii's-Saade Fi Sehri Kelimeti+s-Sahade
3- Teshiru Mes'eleti-istisna
4- El-Israk Fi Meratibi't-Tibak
5- Sehru Kavaidil-irab
6- Seyfii'l-Kuzati Ale'l-Biigat
7- Sehru'I Esmai'l- Husna
8- Muhtasar Fi ilmi'l-Hadis
9- Sehru'I -Akaidi'l Adudiye
10-El-Ferahu Ve's-Sururi Fi Beyan'l Mezehip
11-Niizhetii'l Erhavi Ve Gibtatu'l-Esbahi

Fi't-Tasarruf

12- Veciziin-Nizami Fi Izhari Mevaridi'l-Ahkami
13- Sehru Tenzibi'l-Mannki

Ve'l-Kelam

l-l-Menbeu'd-Durer Fi Ilmi'l-Eser
15- Menazilii'l-Ervah
16- Ikdul-Feraid
17- El-Muhtasariil Mufid Fi ilmi 't-Tarih
18-Halki'l-E~kali Fi Mebahisi'l-E~kali Fi'l-Hendese
19- Tefsirul-Ayati 'l-Mutesabihat
20- Nuzhetu 'l-Ihvani Fi Tefsiri Kablihi Teala
21- Nushetu'l-Magribi

Fil-Mesriki Ve'l-Magrip

22- "Zediin Kaimun" Ciimlesine Dair 113 Bahsi Havi Risale
23-Tergibiin Fi Ka~fi Rumuzi't-Teshib
24- Miracii't-Tabakati

Ve Ref-Ud-Deracati Li Ehlil Rehmi Vessikat

25-Kibleti'l-Ervah
26- El-Kafie~-Safi
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27-En-Ni.izhetti Fi Ravzati'r-Ruhi Ve'n-Nefsi
28-Kararti'l-Vecdi Fi Sehri'Ll-lamdi
29- Seyfti'l-Hamdi Ve'n-Nusrati
30-Htisnti'l-Hitami

Li'l-Meram

31-insti'l-Enisi Fi Marifeti Sani'n Nefsi'n-Nefis
32-Risale-Yi Mustakille Bi ilmi'n-Nefsi Ve Vucuhi'f-Kiraat
33-El Hidayetu Li Beyan'l-Halki Ve't-Tekvin
34-Zeyti'l-Ferahi

Bi Miladin-Nebiyyi Seyyidi'l-Enam

35-Neylti'l Meram
36- Kesfu'n-Nikabi Li'l-Eshabi Ve'l-Ahbap
37-El-Kafi Fi Beyani's Seffi'l-Mustatili

Cidden

38- Remzti'l-Hitabi Bi Reshi'l-Iyabi
39-Htilasatti'l-Akval
40-Ne~atti's-Stiduri

Fi Hadisi Innemel-Alu Binniyat
Fi Sehri Kitabi'l-Ferahi Ve S-Stirur

41- Seyfti'l-Muluki Ve'l-Htikkami'l-Mtiqidi Lehum ila Sebili'l-Hakki Ve'lAhkam

SARICA KEMAL
Bergama'da dogmus, Bergama'da okumus ve istanbulda olgunluk cagma
ermi~XV.ytizyilm degerli ozanlanndandir. Diyebiliriz ki Osmanli siirinin
kuruulanndandir.

Fatih Sultan Mehrned'in vezirlerinden Mahrnut Pasanm ilgi ve

begenisini cekmis ve vezirin Edirne yoresindekillaskoyde

yaptrrdigi medreseye

muderris olarak atanmistir. Arapca ve farscasi 90k iyi olan ozanm sirrleri topladigibir
divam vardir ki basrlmamisnr. Bir diger basilmayan cahsrnasi "Mucemi fi asari
muluku acem" adh yapitm "Tercumanu'f-Belagat"

adiyla farscadan Turkceye

cevirmesidir. Tercume Mahrnut Pasanm istegi ile gerceklesmistir.
Sanca Kemal'in dogdugu ve sevdigi Bergama icin yazilrrus su beyiti vardir:
"Her diyann metai var durur labut Kemal
Ab-ti hak-I Bergama, mahbub ile sair kokar"

BERGAMALI KADRi EFENDi
Adma acik olarak biyografilerde ve tezkerelerde rastlanamamistir. Bu nedenle
hakkmda, hemen hie birsey bilmiyoruz. Yalmz Bergama'dan istanbul'a geldigini ve
orada unlu yapiti mtiyessiretti'l-Ulum'u

H. 937(1530) da Kanuni Suleyman'in
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sadrazami Ibrahim Pasa adma armagan edip sundugunu yapitin on sozunden
anhyoruz,
Boylece diyoruz ki Bergama'h kadri efendi Bergama'da dogmus, ilk ogrenimini
burada yaprrus, daha soma istanbul'a giderek unlu yapituu orada sadrazam Makbul
Ibrahim Pasa'ya sunmus, onun ilgi ve begenisini cekmistir. Bergamah kadri icin XVI.
yuzyilda yasamis unlu Turkdili gramercisi diye bilmemiz gerekir.muyessiretu'l

-

Ulum adli yaprti XVI. yuzyilm iyi duzenlenmis bir grameridir. Besim Atalay
tarafmdan Turk Dili Kurumu adma tipki basmu ve ceviriyazih metni yapilmis,
yaymlanmistrr. Bati turkcesinin onemli bir yapitidir. Bergama'h kadri yaprtinda
aynca XVI: yuzyil Turkcesinin zengin ve degerli bir doku cokeltisi oldugunu
karntlamaktadir.
Bu yapiti yazma olup basilmarms ve tek yazma nushasi Bursa'h Mehmed
Kutuphanesi'nde bulunmaktadir.bu ornegi besim Atalay bulup basimmi yaptirmisur.
Cumhuriyet doneminden soma Bergama'daki ilkokullardan birine Bergama'h kadri
ilkokulu adi verilmisse de simdi bu addan vazgecilmistir.

iBRAHiM BERGAMAVi
Bergamali Mustafa admda birinin ogludur. Ogrenimini Bergama'da yaptiktan
soma bazi medreselerde rnuderrislik yaprrns ve son olarak Sinan Pasa Daru'Illadis
muderrisligine getirilmis ve 10 yil burada gorev yaparak H.1014 (M. l 605)de
olmustur. Tefsir, Hadis ve Kelam dallannda tin salrms bir bilgindi. Unlu yapitlan
arasmda "Envaru'I bevank fi tertibi teshiri'l-Mesank" ve kelam dalmda "Nazmu'I
Feraid fi silki mecmail akaid" olup bunlara sonradan serh te yazilnustir.aynca

Tefsir

dalmda risaleleri ile bazi eserlere ilskin irdelemeler vardir,

SAiR ABDULLAH
H. 960(1554) de Bergama'da dogmustur. Kizilca Hayrettinoglu diye anihrdi.
Kadilik yapmis olan Abdullah Efendinin ozanhkyonu agir basiyordu.t'Kaside-I
Munferice'' yi serh etmekle bilinmektedir.

SEMSEDDiN EFENDi
Bergama'mn yetistirdigi bilim adamlanndan biridir. "Seyfu'I Muvahhidin"
admdaki yaprti telif etmekle tin salmistir. Degum ve olum tarihleri bilinmiyor.

AHMED MUHARREM EFENDi
Kiraat ikminde yetkinligi oldugu icin "seyhu'I Kurra" diye amlrmstir. 1596 da
bir vakif kurmus ve zengin kutuphanesini de bu i~ icin bagrslarmstir,

~EYHULiSLAM BEHAi EFENDi BERGAMA'DA
Seyhu'f-islam bahai efendi azledilince bergama'ya surulmustu. Buna neden olay
ise su idi. "1651 de bir ingiliz tuccann ingiliz konsolosluguna 200 akcelik alacagmi
izmir mahkemesine dava etmis, konsolosda kadiya sert cikip, 2ytikten asagr davalara
bakmak sizin yetkinizdir diye azarlanus, izmir kadisi meseleyi seyhulislarna yazrms
ye aym zamanda izmir konsolosunun venedik gemilerine gizlice zahire aldigindan da
bahisle azlini istemistir,
Bunun uzerine Bahai Efendi, ingiliz elcisi Bendish'I davet ederek konsolosu
sikayet ve azlini istemistir. Bu durum karsismda ingiliz elcisi; onu hukumet tayin
etmistir, ben azletmeye kadir degilim deyince seyhulislam hiddetlenerek dusmarurmz
olan Venediklilere kendi gemileri ile yardim ettiklerini beyan ile elciyi tehdit etrnis ise
de elci bunu inkar etmeyerek; bizden herkim kalyon ve asker isterse veririz, sizde
isterseniz sizde verirsiniz, bununla ahidname bozulmaz diye mukabele edince
seyhulislam elciyi hapsetmek istemis ve o da; sen beni hapse kadir degilsin deyince
ofkelenen Bahai Efendi derhal sefiri tevkif ve hapsettirmisti.
Ingiliz elcisi sadrazam ve yeniceri agasma haber gonderip serbest birakilmasim
saglamistir. Iste bu olay teessufu mucip gorulup seyhulislama azl ve surgun edilir.
Boylece kentimizde kalan bu unlu seyhulislarri'm bilim ve dusun alanmda
buyuk katkilan oldugu kuskusuzdur.

MAHMUTOGLU MAHMUT EFENDi
H. 1120 (l 708)de Bergama'nm Cevaph koyunde dogmus ve 1766 da Bergama
muftusu olmustur. 40 yil muftuluk yaptiktan sonra 1805 te Bergama'da olmustur.
Ondan sonra Bergama muftusu olanlardan bi diger unlu kisi KOCABAS OGLU
HASAN EFENDi' dir. -

MUDERRiS MEHMED EFENDi
Y eni cami medresesinin ilk muderrislerinden olmus Koca Dagistanh diye tin
salmisur. 1833-1837 tillan arasmda kenti kavuran veba salgmmdan kurtulamayarak
olmustur.
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HASBi EFENDi
Poyracik'tan Mehmet Efendinin ogludur, Ogrcmininin buyuk kisrmru
Poyracik'ta gecirmis ve sonra Istanbul ve Konya'da surdurmustur. Daha sonra
dogdugu yere donmus ve Poyracik Haer Musa Camii ic medresesinde ders vermistir.
Soz Poyracik'tan acilrrusken bazi bilgileri yenilemekte yarar gorururn. Poyracik
Bergama-Kuuk sosesi uzerinde olup Bergama'ya 15 km. ve Kimk'a 3 km.
uzakliktadir. Eskiden Kmik nahiyesinin merkezi iken simdi Kimk merkezine bagh bir
kasabadir. Tarihsel bir kent olarak tamdigirmz Poyracik'ta Yildmm Beyazid tan
kalma bir cami oldugu gibi Selcuklular donerninde yapilmis hamam da vardir.
, Ilkcaglarda Gambria diye aruhrdi. Bu donemden kalma elektron paralan ile unludur.
Bu animsamayi yaptiktan sonra Poyracik'ta yetismis diger unlu bilginlerden soz
etmeye devam edelim: H.1198 (l 783)de olen Mizrakli ilmihal yazan MEHMED
EFENDi, H. 1220(1805) de olen unlu bilgin, muderris MEHMED EFENDi, H.1230
(1815) de olen feraiz ilminde soz sahibi HACI AHMET EFENDi gibileri Poyracik'm
birligini saglayan mudcrris iSMAiL EFENDi ile daha sonra Keser Hoca olarak
gunumuze kadarammsanan bilgin ve yazar MUST AF A EFENDi gibileri Poyracik'm
ovunc kaynagidir. Cunku bu bilginler dine saplamp kalmamislar, cagdas yorumla 1~1k
tutar olmuslardir,

HACI ALi EFENDi
islami bilimlerde buyuk soz sahibi bir kimsedir. Tas han medresesinde 18 yil
ders okumustur. Bektasiligin Bergama'ya girmesini engellemek icin cahsmistrr. 1891
(1310) da sanhktan olmustur. ileri goruslu bir kisi olup II. Abdulhamit'in baskih
yonetimini begenmez, elestirirdi. Osmanh Saltanati "mn yakmda yok olacagim,
avrupa'da oldugu gibi cumhuriyet yonetimi kurulabilecegini soylemekteydi.

HACI HAKKI EFENDi
Ogrenimini once dogdugu kent olan Bergama'da baslatrms, daha sonra
Bahkesir'e giderek orada surdurmustur. Bergama'ya dondugunde kulaksuz
medresesinde 25 yil ders okutmus, ornek adam olusu ile halkm sevgisini kazanmistir,
1877 de muftu olmus ve bir yil bu makamda kalmistir. Olum tarihi ise 1893 tur.
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DOKTOR MEHMED P A~A
Bergama'dan sonra cgrenimini istanbu'da surdurmus, Tibbiyeden mezun olup
yuzbasihkla orduya atanmistir, Son olarak istanbul Haydarpasa Hastanesi bas
hekimligine getirilmis ve 1897 yilmda mirliva rutbesinde iken bas hekim olarak
olurne yenik dusmustur.

DOKTOR ZiYA BEY
1860da Bergama'da dogrnustur, ogrenimine burada baslarrus, istanbul Tibbiyeyi
bitirmis, yuzbasihkla orduya doktor olarak gecmis, devlet tarafmdan Paris'te ihtisas
, yaprmstir. Bergamayi hie unutmarms 90k sik gelip gezer, her gelisinde parasiz halki
muayene eder ve fakirlerin ilaclanm da ahverirmis, 1897 de binbasi iken Bergama'da
olmustur.

EMiNEFENDi
1838 de Bergama'da dogmustur. Babasi Kozak Karaveliler koyunden Candarh
kadisi Huseyin Efendidir. Ogrenimini Bergama ve sonra istanbulda yapmistir. Son
ogrenim yillanm Bahkesir'de surdurmustur. Babasmm istegi uzerine Candarhya
yerlesmis. H. 1281-1309 (M. 1862- 1890) tarihleri arasmda Candarh Haci Ali
Medresesinde ders vermistir, Babasi olunce Bergama'ya gelmis, Y eni Cami
medresesinde ders vermis ve de tanmla ugrasrmstir. Hikrnet ve felsefe dallannda
guclu bir bilgin olup, muzige egilimi olan ve son derece soylev yetenegi ile tanman
iyi farsca bilen bir kisi idi.hattat olarakta tin salmis ve mantik dalmda basili yazilan
cikrmsnr. 1901 de Bergama'da olmustur.

DOKTOR ALi PA~A
Bergama'da Bolcek koyunde 1849 da dogmustur. llkogrenimini koyunde ve
Soma Tarhala koyunde surdurmus sonra istanbul Tibbiye okuluna gitmistir. Doktor
Ali Pasa da yuzbasihkla orduya doktor olarak gecmis ve Istanbul Askeri
Hastanesi'nde ihtisas yaprmstir. Izmir Hastanesinde Bergama'h Mehmet Pasamn
olumu uzerine gorev yeri burasi olmu~tur.1905 te olmustur.
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HACI iZZET EFENDi
Kayserili Niyazi Efendi''nm ogludur. Bergama karacaahmet medresesinde 40
yil ders okutmustur, Haci Hakki Efendinin olumu uzerine muftu secilmistir, 1906 da
85 yasmda olrnustnr.

HUSEYiN A~Ki EFENDi
istanbul' da ogrenimini yaptiktan soma Bergama'ya vergi memuru olarak gelmis
, DartiL-Eyatm mudurlugu yaprmstir. Ote yandan ozanhgi ile tamnan Huseyin Aski
Efendinin bir 90k diziler, yermeceleri vardir, bunlan iceren yapiti Bergama'nm Yunan
isgalinde yitirilmistir. Aynca hattat olup bir 90k mezar, cesme ve amt yapurrmstir.

ioRis ~iNASi EFENDi
Bergama'nm Poyracik koyunde R. 1292 (M.1876)da dogrnustur, Ilkogrenimini
Poyracikta yaptikran soma Canakkale Rustiyesinde, Konya idadisinde devam etmis ve
Poyracik Deremescid medresesinde icazet ahp koy belediye katipligi yapnus ve koy
okulunun yapilmasrnda ernegi gecrnistir. Mesrutiyetten soma (1908) Izmir Ahenk
gazetesi yazanolmus ve basyazarliga degin yukselrnistir, Arapca, Farsca, ingilizce,
Fransizca ve Almanca biliyordu. 191 7 de Izmir de oldu.

AHMET HULUSi EFENDi
Bergama'nm Ahmet Bey koytindendir.ogrenimini

Bergama'da yapmisur.

Karacaahmet ve Ulu cami medreselerinde ders okutmustur, muftuluk yaprrnstir. Olum
tarihi 1926 dir.

MUSTAFA HULUSi EFENDi
Bergama'da dogmus, Bergama'da ogrenimini yaprms ve istanbul 'dan icazet
alrmstir. Mahkemede calisnus, Belediye reisligi yapnus, Milli Egitirrr'de cahsmistir.
Arslanh medresesinde ders okutmus ve muftuluk yaprmstir. Olumu 1929 dur.

AHMET CEVDET EFENDi
1973 de Bergama Alibeyli koyunde dogmus, ilkogrenimini Bergama'da gormus
ve daha soma da istanbul 'da tamamlannstir. Degisik dereceli medreselerde
ogretmenlik, rnufettislik yapmis, Suleymaniye Medresesinde rnuderris iken
medreselerin kalmasi uzerine Ilahiyat Fakultesi Tefsir Tarihi okutmam olrnustur.

Tefsirlerve Mufessirler adh yapiti vardir. Ebedu'd-dunya ve'd Din adli Arapcadan
cevirisi vardir. 1928 de istanbul' da olmustur.

BAYTAR HASAN TAHSiN
1881 de Bergama'da dogdu, ilk ogrenimim Bergama'da okuyup, istanbul Baytar
Okulu'na girdi. Burayi bitirince orduya baytar olarak gecmisl, binbasi iken Yemen
savasma katilrms ve tutsak dusmus iken kacarak istanbul 'a gelmistir. R.13 3 6
(M.1920)de istanbul 'dan Ankara'ya giderek Kurtulus savasina katilnus ve kaymakam
olmustur. Kutrtulus savasmdan soma istanbul Haydarpasa Baytar Okulunda ogretmen
'

olmus, 1927 de miralayliga yukselmis ve istanbulda gene denecek yasta olrnustur.

BERGAMA'NIN CUMHURiYET KUSAGI UNLULERi
Cumhuriyetten once dogmus olmalanna karsm Cumhuriyet donemindeki
cahsma ve etkinlikleri ile tin salmiskimseler vardir ve bunlann amlan, izleri ve
etkileri devam etmektedir. Devrim cizgisi icinde ornek insanlar olarak kentimize
buyuk hizmetleri dokunmus kimseler bunlar.

RAHMiKOKEN
1881 de Bolecek'te dogmus, ilkogrenimini koyunde, ortaokulu Bergama'da,
liseyi izmir'de Hukuk Fakultesini istanbul'da surdurmtistur.
R. 1332 (M. 1916) da OsmanhMeclis-I Mebusan'ma secilmis, Kurtulus Savasi
sirasmda Zonguldak maden mudurlugu yapmis, 1923 'te ise izmir milletvekili olarak
T.B.M.M. -ye girmistir, 1926 da ticaret Bakam olmus ve her donern yeniden
secilmistir. Aynca Melli Iktisadi ve Tasarruf Dernegi genel yazmanligi ile Aga9
koruma demegi baskanligi yaparak Ankara' da hie bos kalmamistir. Kendi ozel
kitapligim ve derledigi yaprtlanm binlerce kitap halinde Bergama halkevlerine
armagan etmistir.

MUSTAFA RAHMi BALABAN
1888 de Balaban'da dogmus, ilkogrenimini yaparken dedesi onu Bergama'da
okutmaya baslarms ve ortaokulu kentimizde bitirmistir. 1907 de istanbul Ogretmen
Okulu'na girmis ve 1910 yilmda birinci olarak bitirmistir, 910-1913 arasi Adana
Ogretmen Okulu mudurlugunde bulunmus ve daha soma Isvicrenin Cenevre
Universitesinde felsefe, pedagoji cgrenimi yaprmstir.
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Donusunde Ankara'da Milli Egitim Bakanligi Telif ve Tercume Dairesinde
gorev alrrus ve Fransizca, Almanca, ingilizce 15 kitap dilimize cevirmistir. 1924 de ve
1935 sonrasmda izmir lisesinde cahsrms olan Rahmi Balaban'm bircok ceviri ve
yazdigi yaprtlan bulunmaktadir,

ABDURRAHMAN
A.

YILMAZ

Yilmaz Beysehir'de 1886 yilmda dogmustur, Bergama'da uzun sure

cahstigmdan ve burada oldugtmden onu, Bergama'Ii kabul etmekteyiz. izmir
Ogretmen Okulunu bitiren A. Yilmaz 1909-1910 ogretim yilinda
Zeytindag/Resadiyej'ye

atanmistir. Burada okul cahsmalan yanmda koylu ile tarlada

cahsanlara bilgi, beceri ve rehberlik vererek buyuk sevgi ve saygi toplarmsur. Daha
soma Bergama Kadri ilkokulunda gorev almis ve egitim alanmda Ataturk
Devrimlerinin belleticisi olmustur. Bergama halkevinde koyculuk cahsmalanna
baskanhk etmis, tum koyleri yaya gezerek bilgiler toplamis, rehberlik etmistir. A.
Yilmaz'rn izmir-yurt admda bir piyes yazdigmi, Bergama'mn Folklor, Kermes ve
milli oyunlanyla ilgili yapitlan bulundugunu ve bunlann halkevi yaymlanarasmda
yayinlandigmi animsatmahyiz,
A.

Yilmaz 1944 yilmda Bergama'da olmus ve cenazesi Zeytindag halkmm

istekleri uzerine Zeytindaga goturulup topraga verilmistir.

OSMAN BAY ATLI
1892 de Kirkagac'ta dcgmustur. 1913 yilinda izmir Ogretmen Okulunu bitirdi.
Bitirir bitirmez de okulun tatbikat kisrm basogretmenligine atandi. Srrasi ile cesme,
Urla ve Bergama'da ogretmen olarak cahsti. 1926 yihnda ogretmenlikten aynlarak
bilimsel cahsmalara basladi. Aym yillarda Bergama muzesinin temelini olusturan
depo muhafizligma getirildi. Arkeolojik kazilarda yabanci uzmanlann yamnda
hukumet komiserligigorevini yapti,
Osman Bayath, arkeolojik arasnrmalarla.Asklepiori'un

tamtilmasmda onculuk

etmistir. Asklepion ve Bergama tarihi uzerinde bircok yapitlar yapilandi, Bergama
muzesinin modem hale getirilmesi sirasmda buyuk emegi gecti, Eski yillann halk
giysilerini toplayarak bugunku Etnorafya Muzesini kurdu. Bergama Kermes ve
F olklorunun meydana cikmasmda A. Y ilmaz ile ortaya atilrrus, buyuk basan
saglanmisnr. Osman Beyath 1958 yilmda olmustur.
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BERGAMANIN EKONOMiSi
Bergama denilince kendi adiyla amlan bakircayin suladigi ova akla gelir ki
degas, iklimi ve bitekligi ile bir tanm kenti olarak karsirmza cikar, Kazamn tanma
elverisli arazisi 500 kilometrekare ye yakindir. Buna karsm daghk arazide de kendine
ozgu olanaklarla surdurulmektedir.
Tanmm giderek makinalastigi gorulmektedir ve sulama, gubreleme, ilaclama
yontemlerinden de yararlaruldigi goz onune almdigmda, bclgerniz tanma dayah
ekonomisinde ustun yerini alir. Kirsal ekonomi, kendisine ozgu endustriyi cagirmakta
ve boylece kentte iskollan, pazarlama ve ticaret canlihk kazanmaktadir. Bu nedenle
Bergama, salt bir tanm kenti degildir. Endustri, ticaret ve turistik etkinligi ile de
ekonomik butunlugu olusturmaktadir.

Tanm urunlerinin sayisal dokumunu soyle yapabiliriz:
(1927 byih urunu olarak) istatistik soyle

Bugday

89731

donum

12.007.734 kg

Arp a

34732

donum

4.760.155 kg

Cavdar

729

donum

Burcak

91583

donum

Bakla

8046

donum

Misir

222

donum

42.152 kg

Patates

44

donum

3.587 kg

Sogan

220

donum

129.245 kg

Susam

2998

donum

106.636 kg

Nohut

85301

donum

452.831 kg

Borulce

110

donum

6.543 kg

Mercimek

17

donum

1.003 kg

3

donum

6000 kg

Afyon

2875

donum

2.512 kg

Pamuk

7114

donum

819.972 kg

Tutun

13903

donum

1.113.030 kg

Pan car

Uzum

545.177 kg

Zeytinyagi

393.883 kiyye
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ic; ve D1~ pazara satrlan iiriiniin sayisal durumu

(1937 yih iiriinii iser) ~oyle pazarlanrms.

100.000 kg

ly

pazarlara

Arp a

1. 000. 000 kg

"

"

"

Bakla

150.000 kg

"

"

"

Nohut

500.000 kg

ly

pazarlara

satilrmstir

Cavdar

50.000 kg

"

"

"

1.300.000 kg

"

"

"

20.000 kg

"

"

"

Pamuk

900.000 kg

"

"

"

Kuru uzum

100.000 kg

"

"

"

Nohut

277.483 kg

dis

pazarlara

satilrmstir

Bakla

1.459.201 kg

"

"

"

Palamut

1.391.941 kg

"

"

"

635.800 kg

"

"

"

Bugday

Tutun
Camfistigi

Arp a

Bergama'nm kirsal alanlarmm dagrhmi

168842

hektar

35000

"

Sebzelik

900

"

Meyvelik

650

"

Baghk

1300

"

Zeytinlik

5000

"

Mera

15625

"

Fistik carm

15000

"

Orman

60710

"

34657

"

Genel arazi
Tanma elverisli kesim

Tanm

d1~1alan
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satilrmstir

Taruna elverisli arazinin kullannm

15500

hektar

Pamuk

9500

"

Tutun

4500

"

M1s1r

1000

"

Nohut

1000

"

Bos tan

1000

"

Burcak

800

"

Bakla

350

"

Seker pancan

300

"

Kuru sogan

300

"

Susam

150

"

Fasulye

200

"

Yonca

180

"

Sanmsak

20

"

Aycicegi

50

"

Patates

50

"

Fig

100

"

Hu bu bat

1962 yihna gore iiretim gostergeleri

Bugday

12500 ton

Arp a

9000 "

Yulaf

450

"

Cavdar

900

"

Bakla

600

"

Nohut

1600

"

Pamuk

3600

"

Tutun

1000

"

Susam

550

"

Burcak

750

"

90

"

750

"

M1s1r
Zeytinyagi
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Carn fistig:

160

"

Akdan

100

"

Pirinc

2500

"

Palamut

800

"

Kereste

13000

"

30

"

Ya~ uzum

7000

"

Kuru incir

30

"

Kuru uzum

Cumhuriyet ddnemi tarnnsal verimini karsilastirmak icin
(1972 yih iiriinii) istatigi ~oyle

89731

hektar

15000 ton

3000

hektar

6000 ton

Cavdar

700

hektar

700 ton

Yulaf

150

hektar

262 ton

Bakla

400

hektar

600 ton

Fasulye

150

hektar

150 ton

2000

hektar

3000 ton

20

hektar

400 ton

Bugday
Arp a

Misir
Patates
Susam

200

hektar

150 ton

Nohut

1200

hektar

1800 ton

Pamuk

9000

- hektar

5800 ton

Tu tun

4000

hektar

4000 ton

100

hektar

200 ton

Aycicegi
Uzum

1300

Zeytin

650000
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hektar bag

3500 ton

aga<;

6000 ton yag

Bu karsrlasnrma olanagmi verdikten sonra bolgemizde yetisen sebzelerin

1972 yih sayisal durumunu gosterelim

Domates

60

hektar

3000 ton

Path can

40

hektar

2000 ton

Kabak

5

hektar

250 ton

Bamya

5

hektar

25 ton

Hryar

5

hektar

300 ton

Ispanak

15

hektar

120 ton

Pirasa

50

hektar

600 ton

Biber

60

hektar

600 ton

Taze fasulye

20

hektar

100 ton

Lahana

40

hektar

600 ton

Karmbahar

5

hektar

100 ton

Taze bakla

15

hektar

15 ton

Kereviz

10

hektar

100 ton

Aynca bolgemizde bol ve cesitli meyveler yetismektedir. Ornegin: Elma, armut,
erik, kayisi, zerdali, musmula, dut, ceviz, kizilcik, kestane, kiraz, visne, bagdem,
ayva, nar, incir, seftali gibi.

Simdi de Bergama'nm endustrisine goz atahm:

Kentimize elektrik 1914 yilmda(R. 1330)Belediye tarafmdan getirilmistir.
Elektrik santrali Cinarh hamammm karsismdaki binada bulunuyordu. 1308 aydm
salnamesine gore Bergama'da su endustri kurumlan vardir: 10 yaghane, 3 sabunhane,
8 degirmen, 4 pamuk fabrikasi, 1 un fabrikasidir. Bergama pamuk fabrikasmm uretimi
yedi begir guclu makinalarda 1200 kiyyiyedir. Kimk'ta 1600 kiyye uretim yapan
fabrika vardir. 1927 yilmda ise endustri kurumlan ise soyledir.

Bergama'nm Kmik nahiyesinde:2 pamuk fabrikasi, 5 un zeytinyagi fabrikasi
bulunmaktaydi. Bergama'nm icinde ise 6 un ve zeytinyagi fabrikasi ve 36 beygir
gucunde elektrik fabrikasi vardi. Turhanh nahiyesinin Zagnos koyunde 1 pamuk ve 1
un fabrikas, Kimk nahiyesinin Poyracik koyunde 1 pamuk ve 2 pamuk ve un
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fabrikasi, Kizilavlu koyunde 1 zeytinyagi fabrikasi, Altmova nahiyesinde 1 un ve
zeytinyagi fabrikasi vardi. Boylece toplam 31 fabrika ile degirmen bulundugu
kaydedilmektedir.

1943 yilma gore ise endustri kurumlannm durumu soyledir:

Bergama'da 4 zeytinyagi fabrikasi, 3 yag ve circir fabrikasi, 2 un fabrikasi, 1
buz-gazoz-elektrik

fabrikasi, 2 dokum - toma atelyesi, 1 mobilya, 1 pulluk, 8 araba

atelyesi, 15 deri ve kosele yapimevi, 3 kil pamuk uzerine dokuma tezgahi
bul unmaktadir.

Bergama'da yapilan arastinnalar sonunda, Kozak Asagibey koyu yoresinde
petrol, incecikler koyu yoresinde bakirve simli kursun, Kesiklibag koyu yoresinde
gumus, Gobeller koyunde zimpara madenlerinin varligisaptannus isede acilamarmstir.
Ancak pelit madeni isler durumdadir kentimizde. Bugun ise kentimizde endustri ve
sanai kurumlan sunlardir.

a) Tekstil fabrikasi: 1979 yihna gore 1118 isci cahsmaktadir,
b) Circir fabrikasi: koyleri ile birlikte 14 adettir,
c) Y aghane: yine koylerinide katarsak 20 adettir,
d) Aynca bircok agac, demir ve endustri bitkilerini isleyen atelyeler
bul unmaktadir.

HAYV ANCILIK
Hayvancihk ve urunlerini yilhklardan istatistiksel sahlarla verelim ve
karsilastirma olanagi saglanmis olsun.
Yil 1927; At:3714, Katir:159, E~ek:7776, Deve:906, Okuz l 1228, inek:18940,
Manda:1897, Koyun: 94617, Kec;i:36813.

v.t 1977; At:3796, Kat1r:122,E~ek:4485, Deve: 89, Oktiz:5817, Inek: 18940,
Manda: 196, Koyun: 92107, Kec;i: 24414, Yine son saptamalara gore 11810 Dana ve
105 Boga bulundugu anlasilmaktadir.
Yil 1927; stit(lt) 9838700, yapagukg) 182137. Kil (kg) 18406.
Y11 1977; genel olarak silt artisma karsihk yapagi ve kilda azalma vardu.
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SOSY AL Y A~AM VE KURUMLAR

1927 yilma gore; bargama kazasmda 1730 konut, 160 resmi bina, 220 dini bina,
1954 ticari bina ile 4613 degisik bina bulunmaktadir.
Aynca tek banka olarak Ziraat Bankas1(200.000lira sermayeli) ve 1289 da
yapilmis 6 kogus, 30 yataktan olusan hastane yer almaktaydi, Sokaklan; 3 luks ve 80
gaz lambasi ile aydmlanmaktaydi,
1979 yilmda ise, 200 yatakh bargama devlet hastanesi bulunmaktadir. Konut
durumu ise hizla gelisme gostermektedir. Konut sayisi 7500, isyeri sayisi 300
dolaylannda olup 22 ibadet yeri vardir. Elektrik abonesi 10500 dolaylanndadir.
Bergama'da 16 mahalle vardir.

1- Ertugrul Mah.
2- Kurtulus Mah.
3- Gazipasa Mah.
4- Atmaca Mah.
5- Turabey Mah.
6- Maltepe Mah.
7- islamsaray Mah.
8- Inkilap Mah.
9- Gazi Osman Pasa Mah.
10- Ulu Cami Mah.
11- Fevzi Pasa Mah.
12- Talat Pasa Mah.
13- Zafer Mah.
14- Selcuk Mah.
15-Atatlirk Mah.
16- Barbaros Mah.

BERGAMANIN KULTUR DEGERLERi
ATASOZLERi VE OZLU DEYi~LER
Arada da bul san cizmeli, kirpit donlu Mehmet Agayi
Yandi Kerim' in arpa tarlasi
Sadik Aganm koyunlan, Canbaz Daymm oyunlan
Senin su is de Hatce teyzenin askerlerine dondu
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Haci Ahmette kav, cakmakta ne arar
Armut olacak ta Mahmut yiyecek
Dedikodu yapma, git agzim Bakircayda yika
Kesilen basa, bulunmaz care
Bostan bile yata yata buyur
Y azm yasa, kism tasa oturulmaz
insanm huyu, kuyunun suyu degismez
Koca okuzun yamnda duran, ya huyundan ya tuyunden
Sicamn sidigi denize katki olur
Y at kopek, kuyrugu apis arasmda gezer
Yan yolda kalan arabayi, koca okuz ceker
Elti eltiye es olmaz, esek basi as olmaz
imam evinden as, olu gozunden yas cikmaz
Bilmedigi as, ya kann agarnr ya bas
Ac1 durluge kiragi vurulmaz
Az veren maldan, 90k veren candan
Asst kuzuyu kurt yemez
Elin iyisi, kopegin dayisi olmaz
Satilik kazanm ici kalayh olur
Ayittan gelmis cingan oglu gibi kendini yere atma
Y agh bazlama gibi donme
Dereyi gormeden donunu cikarma
Cama cikan kecinin, cama cikan oglag: olur
Boyle kusa boyle kuyruk
Aklima gelenler basima geldi
Aym tas aym hamam
Bilici olma ekici ol
Tas olda bas yar
A9 tavuk ruyasmda dan sayiklar
A9m ustune dokuz yorgan ortseler uyuyamaz
Kenefe tas atarsan ustune sicrar
Kiyisina bak bezini, anasma bak kizim al
Kedi, erisemedigi ete mmdar dermis
Kopeklerin duasi geese, gokten kemik yagar
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Azicik asim, kaygisiz basim
Harman yelle, dtigtin elle
illen, gullen gelen dtigtin bayram
Ask soyletir, dert aglanr
Sofrada elini, mecliste dilini siki tut
Koc, kuzuya melermi?
Kistan yabayi, yazdan abayi hazirla
Bedava sirke, baldan tathdir
Keskin sirke, kupunu parcalar
Avci avmda, yolcu yolunda gerek
Oldu olacak, kinldi nacak
Genctir oynar, kocadir neyler
Mayasiz ekmek kabarmaz
Et, tirnaktan aynlmaz
Hazira, hazine dayanmaz
Su testisi su yolunda kmhr
Ahsilmadik kicta, don durmaz

Mart, koca okuze dert
Hamsin, her aylardan kemsin
Akilsiz kopegi, yol kocatir
Gunduz ziraatten, gece seriattan konus
Besle danayi, bulur anayi
Gun ola, harman ola
Oglum deli, neyler Ash, oglum akilh, bulur Ash
Sonradan gorme ile gavurdan donmeden kork
Sevgi tastan agir, bunu bilmeyen gavur
Dan alacak yoruk gibi gezinip durma
Yalanci pehlivan gibi ortada dolasma
Ustasim kaybetmis demirci ciragi gibi ayak altmda durma
Eceli gelmis kopek cami duvanna siger
Allahumme ferden, kendini sakm topal ile korden
Erken kalkan isine, gee kalkan dusune
Laf harman olmaz, guvey cglan olmaz
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Akhmzda duracagina, karmmzda dursun
Odunc yiyen, kesesinden yer
Bir kavram ot, deveyi hendekten atlatir
Varsa pulun, cumle alem kulun
Demir tavmda dovulur
Emir, demiri keser
Oglan dayiya, kiz halaya ceker
Zemheride kopek, golgeye yatarrrus
As; ayi oynamaz
Cok gulen tez aglarrms
Musluman camiye, hristiyan kiliseye
Garaca guraca gordun de bakla harmarumi sandm?
Her yigidin kendine gore yogurt yiyisi vardir
Her horoz kendi ciftliginde esinir
F akirin oynayacagi zaman davul patlar
Gelin ata bindi, ya kismet
Elifi gorse, ovendire samr
Hele sukur, kedi olah bir sican tuttu
Gitti kayip, soylemesi ayip
Olacak cocuk, bokundan belli olur
Aglamayan cocuga mama verilmez
Isiracak kopek, disini gostermez
Guzun sobamn, kisin sabanm kiymetini bil
Rencberin yeni senesi bitmez

Iyi at, yemini kendisi attmr
Tilkiyi yuzduk, burnuna getirdik
Nasipse gelir cinden, Yemenden; nasip degilse ne gelir elden
Hep akilhlar bir olsa, dagdaki koyuna coban bulunmaz
Bal tutan parmagmi yalar
Lafim balla kestim
Tarlmm tashsi, kizlann sachsi iyidir
Bagina erik, evine yoriik sokma
Tarlada kavak, evine pomak sokma
Sogut golgesi yigit golgesi, kavak golgesi salak golgesi

117

Kaz, kaz ile; kel tavuk, kel tavuk ile eglesir
Kara kecinin ger oglagimism
Yorugu kahba sokmuslar, kuyrugu egri cikrms
Y azm ayransiz, kism yorgansiz durulmaz
Kirkindan sonra azam, kabak suyu paklar
Davulun sesi, uzaktan iyi domlar
Gecmis yagmura kepenek asilmaz
Tavsan tepeyi asmca, arkasmdan siki cekilmez
Tarlada yilan, avcida yalan 90k olur
Haziranda ogul cikaran andan, temmuzda ekilen darudan, Agustos'ta doguran
kandan hayir gelmez
Erinden evvel kalkan avrat, buyurmadan isleyen evlat ve uzengisiz yuruyen at
hayirhdir.
Soylemesini bilmiyorsan susmasimda bilmiyorsun
Hi9 tmma da herkes seni insan sansm
Gehr vali gider vali- Ne olacak bu milletin hali
Kendi soyler de kendi dinlerse, odur insamn sakan; kendi soylerde iller dinlerse
odur insanm sekeri
Balciya pekrnez sanlmaz
Bah kupten, kizi kokten almah
Bal bal demeylen agiz tatlanmaz
Bah, parmagi uzun olan degil, kismeti olan yermis
Balcmm bal tasi, oduncunun baltasi
Balsiz kovanda an durmaz
Balci aglar, pekrnezci aglar, katrancmm gozu ciksm
Balci bah buluncaya kadar, bir kup pekmezden olur
An, bal alacagi petegi bilir
An kadar eri olanm, dag kadar yeri olur
Annm inine comak sokulmaz
Anya yazm ortu, kism kuytu gerek
An ile kannm sirnna erilmez
Anyi gezdirirsen bal yapar, kanyi gezdirirsen mal yapar
Yoruge an ahrrmsm demisler, parayla vizilti nidem demis
Anya sormuslar ne kadar yol gidersin - Ustumdeki ortuye bagh demis
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Dort kitabi bilen hakka tapar- zerre kadar akh olan andan hisse kapar.
At ike avrat yigidin bahtma
Ata binmeden

ayaklanm

sallama

At binenin, kihc kusanamn
A9m akrm doyar, gozt; doymaz
Ac1 aciyi su sancryi kovar
Adamm iyisi ahs veriste belli olur
Agasi yigit olamn, gogsu gurlek olur
Ak kopegin pamuk pazanna zaran olur
Aldignu

vermeyen

aradigirn bulamaz

Ayagmi girmedigi

yere basim sokma

Ayagiru steak tut basmi serin- kendine bir is bul dusunme
Elin verdigini

derin

il vermez

Ekmek olmaymca

yemek olmaz

Ilde bulunan yemek olmaz
Tarlayi kocan tutmaz, sapan tutar
Tasima su ile degirmen

donmez

Derdin yoksa soylen, borcun yoksa evlen
Tembele

is buyur akil ogretsin

Caydan gecersin arkta bogulursun
Hannam yakayim diyen oraga giremez
Dugunsuz

ev olur, olumsuz ev olmaz

Felek, kimine kavun yedirir kimine kelek
Koca ekmegi, meydan ekmegi
Kocana gore bagla basmi, tencerene
Guzellik

gore pisir asim

ekrnege surulup yene, huyu guzel olmah

Y erde yatma sel ah, yuksekte yatma yel ahr,

BATIL iNAN(:LAR
Y olda gidenin karsisina yilan cikarsa, isi rast gidermis
Y olda gidenin karsisina tavsan cikarsa, isi ters gidermis
Ava giden avciya rastgelsin denirse, avi 90k olurmus
Y eni giysi giyenler, ocagin yamna degil suyun yanma gitmeliymis
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Kapi esiginde oturan iftiraya ugrarmis
Sah gunu ise baslarsan
Y ola cikanm ardmdan

sallamr kalirmis
su dokulurse,

Bayram aksami dikis yapihrsa,
Aksam ezanmdan

cabuk gider gelirmis

igne olulerin gozune batarrrus

soma kornsuya sirke ile maya verilirse bozulurrms

Sofra bezine el kurulamrsa,

fakirlik baslarmis

Sofraya basi acik oturulursa,

bereket kacarrrus

Agac dibine steak su dokulurse,

insan carpihrrms

Kille isenirse seytan carparrrus
Birine karsi kusak baglarursa,
Makasm

kismet baglarnrrms

agz: acik kahrsa, yolu acik olurmus

Y ola cikan biri arkadasmm

da arkasmdan

gelmesini

isterse corabmi sokermis

Evde ayna kmhrsa, kavga cikarrrus
Sogan, sanmsak kabugu

disan atilirsa, evin sirn atihrrms

Cuma gunu ogleden once sokaga kill dokulurse, ocaga zarar gelirmis
Parmak agnsi olursa, dul kadmlara igne dagitmaliynus
Cocugun disi cikarsa, dul kadmlara igne dagitrnahyrms
Cocugun disi cekilirse, dis okulun bahcesine atihrsa, o cocuk okurmus
Cocuk atcste yanmadan kisi gecirirse, dul kadmlara tuz dagitmahyrms
Emekliyen cocuk il<; cumaya kadar tutunarak yururse, dul kadmlara ciger
dagi tmah ymis
Bas donmesine karsi, arabamn tekerlegi yalanmahyrms
Agiz yalamasma karsi, kapi halkasi gevelenmeliymis
Sefer aymda, gorucu cikma, nikah ve dugun yapilmamahyrrns
Sefer aymda yeni urba giyen, yil boyu hep yeni giyinirmis
Sefer aymda oglan cocugu icin adak kesilirse, eli kanh olurmus
Sefer aymda kavga edilirse, yil boyu surermis
Recep aymm ilk cumasi sarma, dolma yenirse, yil boyu bolluk surermis
Berat kandili gecesinde, gunes battiktan dort saat soma kisi, golgesinde basmi
gorernezse, olumu yakinrrus
Kandil sabahi uxamnca sag avucu kapah ise iyilige, sol eli kapahysa kotuluge
yorumlanmalryrms
Olen kisinin odasmda, kirk gun lamba yakihr ve su bulundurulurs, olii susuz ve
karanhkta kalmazrms

120

Lohusa kadm yalmz kahrsa, al basmasm diye yastigmm altma demir konurmus
Yani dogan cocuga kirpmti ve bozuk seyler giydirilirse, kibirli olmazrms
Cocuk nazar olursa, basi i.isti.indenkursun yada tuz dokulmeliymis
Cocuk, bogmaca oksurugune tutulursa, kara esek duvaklamp, i.izerinden
gecirilmeliymis
Cocuk alti ayhkken sag elini babasmm cebine sokturulup para aldirmah ve o
para ile helva ekmek aldmp konu komsuya dagitilarak kismeti acilmahyrrus
Alti ayhk cocugun tirnagi kesilip babasmm cebine koyulursa, evin bereketi
artarrms
Bulgur kaynatihp cocugun basindan dokulurse, disleri cabuk cikarmis
Alti ayhk bir cocugun onune koyulan esyalardan aynayi secmesi kismetli
olmayacagina, makasi secerse terzi olacagma, kitabi ahrsa ogrenim gorecegine
yorumlanmahyrms

MANiLER
Basim cozulup duru

Bahcelerde domata

Gi.ici.im uzulup duru

Ne hos olur salata

Gocbeylinin icinde

Varsm gitsin askere

Yarim gezinip duru

Akillansm kerata

A vluda koca yemis

Kup icinde pestilim

Ben kaldim evlenmernis

Ben o yari isterim

Gocbeyliden kiz aldim

Varsm fukara olsun

Burnunu fare yemis

Ti.iti.in eker beslerim

Gocbeylide dernekler

Cmann yapraklan

Y ayilganda ordekler

Kuyunun kapaklan

Hakikatli yar isen

Gurbetteki yarimin

Ardmdan mektup gander

Cmlasin kulaklan

Y aylalann yogurdu

Motor aldim seksene

Seni kimler dogurdu

Bin i.isti.ine gezsene

Seni doguran ana

Motor pek gi.izel ama

Bal ile mi yogurdu

Bak i.isti.inde serseme
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Ey ciftciler ciftciler

Mani maniyi acar

Ovenrireyi

Mani bilmeyen

diktiler

kacar

Senin gibi guzeli

Haydi mani atahm

On paraya optuler

Bakm kim one gecer

Kozluca tepeleri

Ocak isen kule gel

Gocbeyli

Bulbul isen gule gel

efeleri

Oglan sana vannm

Askindan

Hazirla kupleri

Gavur isen dine gel

Bahcelerde

Ocak idim kill-Um yok

bal kabak

dertli oldum

Acilmis tabak tabak

Bulbul idim dilim yok

Gocbeyliden

Seni sevdim seveli

Cennetten

kiz almak
gill koparmak

Aglamadik

gunum yok

Corabin altma bak

Pamukta kuru dal var

Bostanm

Belinde pembe sal var

dalma bak

Beni gormek istersen

Beni sana vermezler

Gocbeyli yoluna bak

Var git Allaha yalvar

Bahcede

Karadut parmak gibi

ceviz dah

Altmda ipek hah

Sevdigim

Sevdigmi

sorarsan

Sevdigimi

sevenler

Suzulmus

ogul bah

Devrilsin

kavak gibi

kaymak gibi

Kiraz dalda sallamr

Mangahm

Sallandikca

i9i dolu sisem var

allamr

var masam var

K1rm1z1 gill dudaklar

Alacakasan

Konustukca

Arkama 90k dusen var

Meyvalardan
Tirmanlarda

ballamr

nar tath

al beni

Asmayi daldirayim

bal tatli

Uzumu bandirayim

Aman babam sag olsun

Evetleme

Hepsinden

Harmam kaldirayim

de yar tath
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nazh yar

Su daglar

Saatim pilsiz kurma

olmasaydi

Lalesi solrnasaydi

Gurbete gittiginde

6lum

0-9 gunden fazla durma

Allahm emri

Aynhk olmasaydi

Karanfilim budama

Ev ardmda aralik

Sefa geldin arama

Ne bakiyon anahk

Hakikatli yar isen

Benim yarim yok burda

Dunur gander bubama

Dunya bana karanhk

Ak bugdayim bugdayim

Kara koyun etlolur

Sereyim kurutayim

Kavurmasi talolur

Gecme tarla onunden

K1z yerine dul seven

Ben seni unutayim

Olmez ama dert olur

Altm yuzuk dar parmak

in dereye dereye

Muradim yari bulmak

Ben inemem dereye

Her yigit harci degil

Babamm parasi yok

Al duvakh kiz bulmak

Beni evlendirmeye

Bal koydum bansm diye

Elmayi nazik soydum

Yuregin yansm diye

Y arin dizine koydum

Istediler gitmedim

Afiyet olsun yarim

Sevdigm alsm diye

Sen yedikce ben doydum

Kolundaki saati

Saksiya sedef diktim

Ben almadimmi yarim

Y ar senden nefret ettim

Sen ellere bakarken

Bir daha yar sevmeye

Ben gormedimmi yarim

En buyuk yemin ettim

Ceketine pes olsam

Karanfil ocak degil

Yanma yandas olsam

0- stu tomurcuk

Sigarah eline

Seveceksen icten sev

Cilveli ates olsam

Gorrill oyuncak degil
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degil

Gok kavun dilim dilim

Leblebi koydum tasa

Danlmis benim gulum

Doldurdum

Ne dedimde danldm

Sevgilimi

Kurusun

Azicik boydan kisa

agzim dilim

basa basa
sorarsan

San kavun dilimi

Lahur sahm beldedir

Tadt yakti dilimi

iki ucu yerdedir

Gozumden

Cennetten

sakmmm

huri ciksa

Gill yuzlu sevgilimi

Yine gonlum sendedir

Karpuz kestim sogumus

Sutu pisirdim

Y ar cardakta uyumus

Kalayh tencerede

Y ari coktan gormedim

Y arin ela gozleri

Nede cabuk buyumus

Hep bizim pencerede

Sade kahve pistimi

Pilav yedim tabaktan

Sicak steak ictimi

Sarap ictim kabaktan

Sorma ayip olmasm

Bugun hayirh gunmus

Y ar buradan gectimi

Y ari gordum sabahtan

Minareden

Beyaz yasmak bagladim

at beni

sutu

in asagi tut beni

Pulu parlasm diye

Y aur dizin ustune

Ben yarime danldim

Kolunda uyut beni

Cokcak yalvarsm

Zeytine bak zeytine

Her sabah ve her sabah

Zeytinin irisine

ince safaklar atiyor

K1z kendini saklarms

Zalim kuslar yuvada

Yigidin birisine

Bulubul olmus otuyor

Sa91m uzun ermiyor

Herkes yarini alrrus

Don belime girmiyor

Bir yatakta yatiyor

Onbesinde

Benim yatagim diken

yar sevdim

Anam ona vermiyor

Her yerime batiyor
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diye

Karst karsi durahm

Sevdahyim sevdah

Telefonu kurahm

Sevdam karanfil dah

Sen orada ben burda

Sevdahmm askma

Cevirip konusalim

Yansm babmm mah

Tarla ici aynkh

Denizin ortasmda

Oglan kara biyikh

Kma kardim tasmda

Ayiplaman komsular

Yikilmasm gocbeyli

Oglan bana yavuklu

Y arim var ortasmda

Sergene sepet koydum

Tabakta gul kuruttum

Icine kepek koydm

Gulu suda curutturn

Kaynanamm adim

Sen buradan gideli

Kudurmus kopek koydum

Oruc namaz unuttum

Koca cmann kolu

Sirtindaki gomlegi

Kolu bilezik dolu

Ben ormedimmi yarim

Bizim evin arkasi

Ellere goz atarken

Yarimin asfalt yolu

Ben gormedimmi yarim

Mavi yelek mor dugme

Karanfilim saksida

Yine girdin gonlume

Bir yar sevdim aksuda

Sen gonlume girince

Mevlam beni kavustur

Kan damlar yuregime

Aksarn ile yatsida

Cinko tasm kalayi

Ayakkabim ter atar

Sapindadir olayi

Oglan bana goz tutar

Eger anan vermezse

Atma oglan gozunu

Muska onun kolayi

Anam arkamdan bakar

Havuzum dart koseli

At gelir sakir sakir

i9i mermer doseli

Sut gelir bakir bakir

Icim hep kan aghyor

Sevgilimi sorarsan

Senden ayn duseli

Cetlenbik gozu cakir
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Su derenin sogudu

Sira sira guvemler

Civga crvga buyudu

Y okmu yari gorenler

Gonder pasa yarimi

Aldi gitti yarimi

Cicek suda curudu

Y amk sesli trenler

Bugun gunlerden pazar

Denize kalbur gitti

Tumden dertlerim azar

Icine daldi gitti

Duyurmaym anama

Albayrakli gemiler

0 da akhm bozar

Yarimi aldi gitti

Sepette an gordum

Damda kurek kinldi

Bugun ben yari gordum

K1z oglana vuruldu

Keske gormez olaydim

Oglan almam dedikce

Benzini san gordum

K1z boynuna sanldi

Ellerimde eldiven

Ayakkabi giyerim

Y eni dustum derde ben

Ustu beyaz olursa

Dert degil karasevda

Kaynanami severim

Nasil duram evde ben

K1z1 guzel olursa

San uzurn cimcini

A vlu kapi acildi

Opem agzm icini

Zincirleri sacildi

Operken ismrsam

Oglan kiza bakarken

Affet benim sucumu

Kecileri kacirdi

Zeytin yapargi yesil

Kaya kayaya bakar

Dibinde kahve gi~ir

Kayadan sular akar

Karagozlu anacim

Y ar kirkrnah dururken

Berri dengime dusur

Sapkahya kim bakar

A vluyu hayat ettim

Masa ustunde roman

Simiti bayat ettim

Okurum zaman zaman

Ben yarime bakarken

Oglan sana varacam

Anamdan dayak yedim

Doktor oldugun zaman
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Gidenebak

Ocakbasi

gidene

hosmelim

Gill sanlrrus dikene

Aman benim dusmamm

Mavlam

Sevdigme

sabirlar versin

vermedi

Gizli sevda cekene

Kacmadigima

Cama comak catmah

Sira sira karpuzlar

Cama kursun atmah

Evde kalsm kart kizlar

Su koyun

Bak erkekler ne diyor

kizlanm

pismamm

Tavuk diye satmah

Y asasm korpe kizlar

Karsidan gelenlere

Bizim motor kirmizi

Gaz koydum fenerlere

Dolasiyor aruzi

Anam beni verecek

Sevgilimi sorarsan

Askerden gelenlere

Bu di.inyamn yildizi

Al giydim alsm diye

Taksi geliyor taksi

Mor giydim sarsm diye

Arkasi postamidir

Kizlar pazara cikmis

Ben yarimi gormedim

Begenen alsm diye

Acaba hastarmdir

Karsidan bakan oglan

Altm yuzuk var benim

Kirmasi sakan oglan

Pannagima dar benim

Kapi icre girince

Gi.izellerin icinde

Kizlardan korkan oglan

Orta boylu yar benim

Durun turnalar durun

Beyaz koyun aksir

Ben ikursuna vurun

Arkasma bakisir

Bak askere gidiyom

Bak benim sevgilime

Ey kizlar bekar durun

Ne giyerse yakisir
I

Sarma saranm sarma

Kara orme ormezler

T oprak tenceresine

Seni bana vermezler

Gel yarim konusahm

Gel kacahm sevgilim

Mutfak penceresine

Karanhkta gormezler
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Motor geliyor motor

Karyolamm

Ekinlik arkasmdan

Babam verir emiri

Y arim sapka salhyor

Eger babam vermezse

Motor arabasmdan

Kacmak Allahm emri

Dolba fincan koydum

Karanfilsin

Icine mercan koydum

Nicin boyle hircmsm

Kaynanamm

Ne kucuk ne buyuksun

adim

demiri

tarcinsm

Toprak pathcan koydum

Tam benim harcimsin

Evin onunde alan

Ak uzum asmasiyrm

Alanda durur oglan

Dobraki basmasiyim

Varcem dicem varmicem

Anne doktor istemem

Seni delirticem

Ben sevda hastasiyim

oglan

Fasulyeyi

kuruttum

Bahcelere

vannca

Pisirmeyi

unuttum

Yarde san kannca

is olmaz

Gel yarim konusahm

Temaile

Ben annemi unuttum

Sanhp yatmaymca

Pencerede till perde

Minarenin ucunda

Perdenin ucu yerde

Y ildiza bak yildiza

Yurek yanar el titrer

Sen beni alamazsm

Y ari gordugum yerde

Ucuza bak ucuza

Motor geliyor motor

Raftan aldim makasi

Motorun bacasi yok

A9t1m gornlek yakasi

Kalkmis bana bakiyor

Bizim evden gorunur

Pantolonun pacasi yok /

Y arin yatak odasi

Aya baktim ay beyaz

Bahcelerde lahana

Kiza baktim kiz beyaz

Kiydim koydum sahana

Cebe baktim para az

Hi9 omrumde gormedim

Bu kiz bize yaramaz

Boyle cadi kaynana
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Kavak kavaktan
Kavaktan

uzun

Karanfilin

aldim uzum

filizi

Kimbilir kalbimizi

Eller ne derse desin

Esti bir hafif ruzgar

Benim sendedir gozum

Ayirdi ikimizi

Pencereden

Kolumdaki saatin

baksana

Findik fistik atsana

lcindedir alati

Findik fistik istemem

Karagozlu yarimin

Soz yuzugu tak bana

Rancberliktir sanati

Hey athlar athlar

Gocbeylinin kizlan

Boynu kravathlar

Kapidadir gozleri

K1z gormeye gelrnisler

Aldanmaym oglanlar

Musmula surathlar

Pudralidir yuzleri

Elimdeki yuzugun

Tepside karabiber

Hie tasi oynarmyor

Uflersern yare gider

Y ar senden baskasina

Agz: acik olanm

Hie kamm kaynarmyor

Elinden yari gider

Masrapanm kalayi

Hey uluma uluma

Gecti kizlar alayi

Peynir koydum tuluma

Alay icin soyluyom

Madero mani bilmiyon

Varmi askm kolayi

Kopek gibi uluma

Su burma bilezigi

Ayakkabim cozuldu

Bozdurahm sarrafa

Bagla sevgilim bagla

Yapahm yol parasi

Bugun aynhk gunu

Kacalim bir tarafa

Agla sevgilim agla

Kopru altmda ceviz

Motor aldim seksene

Ustunden geciveriz

Bak usutunde serseme

Merak etme sevgilim

Motor yalmz gitmiyor

Olmazsa kacrveriz

Bayan ister ustune
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Mavi ceket aldirdim

Kopru altmdan gectim

Soguk suya daldirdim

Kuzulara ot bictim

Anne haberin olsun

Keratamn ogluyla

Ben bir oglan kandirdim

Y edi ay dalga gectim

Terliklerim var benim

Bahcelerde sarmasik

Altlan delik tesik

Sormadan oldum asik

Kaynanama zor geldi

Y ar akhma gelince

Bes tane besi birlik

Elimden dustu kasik

Karpuz kestim yiyen yok

Bu evi yapan usta

Halin nedir diyen yok

lnsallah olur hasta

Y arim askerden geldi

Pencere birakmarms

Gozunaydm diyen yok

Nerden bakayim dosta

Bisiklete binersin

Pamuk toplanm pamuk

Kanncayi ezersin

Bu srra neden yamuk

Madem benden guzelsin

Nicin yamuk olmasm

Niye bekar gezersin

Ekende yurek yamk

Mendilimin al yam

Y atma yesil cimene

Sayle cammm cam

Uyur uyanamazsm

Yuzune gulen cok olur

Verme beni ellere

Kalpten seveni tam

Gorur dayanamazsm

Bahcelerde hurmayim

Aziziye koyumuz

Y asil bash turnayim

Ilya akarsuyumuz

Eger sana varmazsam

Sevip sevip aynlmak

Gencligime doyrnayim

Y oktur boy le huyumuz

Arabam dolu demet

Dan cektim cok olsun

Y arimin adi mehmet

Eski yarim yok olsun

Memet benim olursa

Guzel yeni yar sevdim

Ne kansir hukumet

Bunun omru cok olsun
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Bugun hava yaz yarim

Mum olurda yanmazrm

Gornlegi beyaz yarim

Dost sozune kanmazrm

Bisikletin ustune

Ben bu dertten olursem

Bana mektup yaz yarim

0 yar beni anmazrm

Pamuk capa istiyor

Karanfilsin sarkarsm

Capa bilek istiyor

Acilmaya korkarsm

Bu isin sikismda

Y ar kapidan girince

Y arim mektup istiyor

Olu olsan kalkarsm

Evin onunde dutlar

Karanfilim budama

Dutlar dibinde patlar

Hie ugrama odama

Ara suren yarime

Gogsunde cift gul acrms

Golge olsun bulutlar

Koklatmazsm adama

in dereye derere

Tas ustunde oturma

inmedinmi yarim

Pantolonu batirma

Cok dikkatli bakiyon

Benden baska seversen

Bilemedinmi yarim

Bekarhktan kurtulma

Bisiklete biniver

Karanfilim serene

Bizim orda iniver

insaf sende nerede

Eger annem gorurse

Sende degil kabahan

Lastik patladi deyiver

Sana gonul verende

Pamuk toplanm pamuk

Sira sira kazanlar

Pamugun kozasmdan

Kara yazi yazanlar

Cik oglan bir goreyim

Cennet yuzu gormesin

Ogretmen odasmdan

Ararmzi bozanlar

Yagmur yagiyor yagmur

Mektepler yapiliyor

Cetin tasin ustune

Yapihp yikihyor

Y arim kirkrna taranmis

Gonder yarim bir mektup

Catik kasm ustune

Cok camm sikihyor
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Kar yagar kurek ister

Et vurdum tencereye

Damda salik direk ister

Y aklasti pencereye

Ayas'tan kiz almaya

Pencereden

Demirden

Gel yarim iceriye

yi.irek ister

Masa ustunde koku
Al

laf olmaz

Ay dogar eleyim mi

su mektubu oku

Tas duvar deleyim mi

Seni sevdim seveli

Sen orda gonul eyle

Y oktur gozumde uyku

Ben burda oleyim mi

Kapmm halkasma

Ayagimda terlikler

Oturdum kapisina

Cicek aoti erikler

Insan asik rm olur

Oglan sana kacacam

Kapi bir komsusuna

Hazirrm gelinlikler

Entarin dar degilmi

Bahcede maydenuz

Bu gelen yar degilmi

Maydenuzu yoldunuz

Y arim beni az severmis

Fidan boylu yarimi

Bu bana ar degilmi

Bana cokrnu buldunuz

Sacmm taragiyim

Gemi gelir yanalamaz

Y olunun topragiyim

Bizim ev hie damlamaz

Gogsunde cift gill acrms

Annem sevda cekmemis

Ben onun yapragiyim

Gene halinden anlamaz

Armut daldan duser mi

Bilezigi deldirmem

Kanncalar usermi

Hi9 kalbimden sildirmem

Beni yardan ayirmak

Gordukce ah cekerim

Sarumza dusermi

Kimseye bildirem

Armut dalda sallamr

Evini yaptir yarim

Y ere duser ballamr

Cammi taktir yarim

Bir oglan vezir olsa

Damathk elbiseni

Yine kiza avlamr

Siy.ahtan yaptir yarim
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Carn dibinde yatanrn

Gille ciktim gtilrnedirn

Carna kursun atanrn

Gulden dustum olmedim

0 yar benirn olursa

Kara gozlt; yarirni

Malaklan satanrn

0-s; gun

Su kavak nasil kavak

Parnuklar dizi dizi

Sallamr savak savak

Icinde yilan izi

Bizirn is olur arna

Yarirn guzel, ben guzel

illa yarirn avanak

Kiskaruyorlar bizi

Mendilirn yele yele

Gozleri cakir yarirn

Ben dustum gurbet ele

Cenesi cukur yarirn

Y edi rnendil curuttum

Ayda rnektubun gelir

Gozyasi sile sile

Buna da sukur yarirn

Mavi karnyon geliyor

Tepeden indirn assa

Kara durnan veriyor

Topladim arpa basa

Ablarn gelin giderse

Madern beni seviyon

Sira bana geliyor

Sapkam indir assa

Mendilirn dutlu dutlu

Bahcelerde ibrisah

Bug-Un hava bulutlu

Boyu uzun kendi sah

Ben yarirni gormedim

Iki gonul bir olsa

Gorenlere ne rnutlu

Ayiramaz padisah

Visne dah egilmis

Karanfilirn rnor acti

Meyvelen yiyilmis

Saksilara dolasti

Dun aksarn yari gordum

N azh yarin sevdasi

Y esilleri giyinmis

Yureegime dolasti

Cesmenin basmdadir

Cici potinin cici

Cicegi kasmdadir

Bastigim cimen ici

Sevgilirni sorarsan

Benirn yari sorarsan

Onsekiz yasindadir

Kavulmus badern ici

133

oldu gormedim

Mendilimin

ucuna

Sakiz bagladirn

Entarisi beyazdan
Ben anlamam piyazdan

sakiz

Oyle isittim yarim

Simdi basim dalgah

Severmisin

Konusuruz

baska kiz

birazdan

meslerim

Ay dogar asmak ister

Bastim yeri izlerim

Al ayak yasmak ister

Orta boylu yarimin

Benim divane gonlum

Boy resmini isterim

Y are kavusmak

Daglarda

Kizm adi munevver

Ayagimda

olur keklik

ister

Kizlar giyer eteklik

Merdivende

Sen beni sevmiyorsan

Sana dunur gelirse

Bende vermen metelik

Yasimkucuk

Kopru altmda kuzu

Ask bir sudur

Tirnaklan kirrruzi

ic;: ic kudur

Dunurculer

Ask bir visne

Kacirayim

gelmeden

iniver

diyiver

Ye ye kisne

su kizi

Capaladim hashasi

Bahcede hammeli

Y arimin catik kasi

Dibinde eglenmeli

Cirkinlerle gun gecmez

Bekarhk surgit olmaz

Guzellerle tas tasi

Kasimda evlenmeli

Ayvaci geldi ayvaci

Su gelen kimin oglu

Ayvalan pek acr

Ba~1 karanfil dolu

Benimle dalga gecti

Bakmaym calimma

N amussuz keranaci

Kesesi saman dolu

Daglann cicekleri

Yuzunde cifte benler

Camlann purcekleri

Hayran dolu gorenler

Bizle dalga geciyor

Bilmem nasil vazgecer

Su koyun kocekleri

Sana gonul verenler
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Dagdaki cankhya

Giden oglan dursana

Hayran dolu gorenler

Saatini kursana

Allah nasip eylesin

Madem beni seviyon

Boynu kiravathya

Buyuk nisan koysana

Altm tabak ahryar

Bahcelerde bal kabak

Huyu huyuma uyar

A91hr tabak tabak

ikimizde bir boyda

Sen beni begenmezken

Ayirmaya kim kiyar

Aldigrm madaha bak

Karst camlar havah

Kumrular bitlesiyor

Ustu bulbul yuvah

Keklikler otusuyor

Boyle sevda gormedim

Bana naz edip durma

Ben anamdan dogali

Korpeler yetisiyor

Entarisi damadan

Mandalan taramam

Y ar geliyor yamadan

Kaybolursa aramam

Seni nasil vereyim

Ben bir koylu kiziyim

Ellere kiyamadan

Sehirliye yaramam

Yas odun kara odun

Daglarda, meselerde

Yanmam diyebilirmi

Gul suyu siselerde

Oglan bekar kiz bekar

Eller yarimi alrrus

Almam diyabilirmi

Ben kaldim koselerde

Tulumbanm borusu

Su dre engin dere

Seviyorum dogrusu

Golgesi serin dere

Benim sevgili yarim

Gel yarim oturahm

Gecbeylinin kumrusu

Kus tuyunden mindere

Bahcelerde gok bakla

Limon attim karsiya

Ucu ucuna ekle

Yuvarlandi carsiya

Ben buldum mehelimi

Su koyun oglanlan

Sen kiyameti bekle

Y anm canak tursuya
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Payama bak payama

Mavileri giymissin

Diken batti ayama

Hurilere donmussun

Beni alacak oglan

Sen burali degilsin

Kendi gelsin ayama

Baska koydenmisin

Entarim yanar soner

Minare uclanna

Y arimin adi omer

Yem verdim kuslanna

Omer cerez yollarms

Allah nasip etmesin

Annem duyarsa dover

Bu koyun geclerine

Evlerin kiyisi

Domatesin ezigi

Al basmadir

yargisi

Y ere dustu bezigi

Sana varcam diye

Oglan sana varicem

Ele dustu kaygisi

Hazirla bilezigi

Kara tavuk geldi

Kavun kestim bal gibi

Yumurtam

Kabuklan dal gibi

steak geldi

Aksam dunurler

geldi

Kizm gonlu var ise

Bey babab ufak geldi

Besibirlik nal gibi

Su daglar gurgen, mese

Zeytin kara ben kara

Gunuse gel gunese

Zeytine vermem para

Senin yarin gill ise

Gel yarim konusahrn

Benimki

Dokuza ceyrek kala

mor menekse

BiLMECELER
Bal ici badem, ne guzel adem ,

kavun - karpuz

Su koydum dagara, asakoydu duvara

kavun

Teptim tekerlendi, kestim sekerlendi

kavun-karpuz

Allah yapar yapisim, kul bozar kapisim

kavun-karpuz

Disinda ici 90k, icinde disi 90k

karpuz

Karsidan baktm emir semir,
karpuz

Y anma vardim kilitli demir
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Sular har har gider, olu mezara gider,
Anasi toprak icinde, oglu pazara gider

kavun-karpuz

Sapi yesil, basi beyaz,
Oluye sunnet, diriye farz

pamuk

Yumulursa gok olur, acilirsa ak olur

pamuk

Ovada bir kumbet, evliyalar eder ona himmet pamuk
Yilda bir acar, hem farz kilar hem sunnet

pamuk

Bahcede isler, kucuk kuslar
V erir emegi ele bagislar

an-bal

Cit altmda silt verir

an

Kalbur gibi gozu var, agalarda sozu var
Cicek cicek kosuyor, ne tathca ozti var

an

Cam var kam yok.sutu helal eti haram

an

Karanhk evde asili mescid, gelirler giderler cit cit

ml SH

Kat kat ama katmer degil
sogan

Sandir ama elma degil
Dam ardma teke bagli
Kuyrucugu koke bagli

kabak

Beyazla basladim, yesile isledim, al ile bitirdim

visne

Hamm cama dayand1, cam kmld1 al kanlara bayand1 nar
Bir kuyum var, icinde altm, gumus suyum var

yumurta

Yer yer doymaz, yatar kalkmaz, gider gelmez

ocak

Aktir tarlasi, karadir tohumu, el ile dikilir el ile bicilir

yazma-okuma

Pazarda satilmaz cevreye konmaz, ondan tath birsey olmaz

uyku

Y edi delikli tokmak, bunu bilmeyen ahmak

bas

Cat catan agaci, cat yutan agaci, kirrmzi lale kahptan agaci

gergef

Tastandir, demirdendir, yedigi hep hamurdandir
Dunya alemi doyurur, kendi doymaz nedendir

degirmen

Biz biz idik otuziki kiz idik
Ezildik buzulduk iki siraya dizildik
Bir kizim var gelenin gidenin elini oper
Kucuk kumbara, zahire ceker anbara
Havaidir havai, yuksek yapar yuvayi
Kuyumcular dokernez, ipekciler yapamaz
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orumcek agi

Kardan ak sekerden tath
Kadmlar bilir tadim erkekler adim

sakiz

On kisiyi birden doyurdum

kma

Bir acaip nesne gordum, dort direk ustundedir
Gozler bakar, eller oynar,kol yurek ustundedir

orgt; orme

Sivri bash bir dede, can yakar her gece

sivri sinek

Ah1 geldi, vahi geldi, dort ayakh sahi geldi

sofra

Duz meyana geldi, bir geldi, bes geldi, on geldi

sini, yemekler

Bahcah divan geldi, sach dilber geldi

borek, kadayif

Mistrh haci baba geldi

pilav

Kozakh akkiz geldi

fistik helvasi

YORE TURKULERi
Tosun ile Memis (Tirmanlar'dan derleme)
Dere boyu sira karms
Boya kacrrus, verrnez yemis
iki oglurn var askerde
Biri tosun biri Memis
Tez gel Tosun oglum tezgel
Fatrna'm eller almadan
Kara cadir ismi tutar
Merner dibek pasmi tutar
Aglamayin anam, bacim
Elin kizi yasrm tutar
Tezgel Memis oglum tezgel
Asa'm eller almadan
Kutlu islik kirlenrneden
Kucuk bebek dillenrneden
Kucuk bebek dillenirse
Olurmu baba demeden
Tez gel Tosun, Memis tez gel
Y avrum baba demeden
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Pamuk tarlas1
iki pamuk arasi
Elim capa yarasi
Bir altma gidecek
Pamuklann okkasi

Katiplerin hokkasi
Yoruklerin Iokrnasi
Pamukculuk parladi
Bir mecidiye okkasi

Koza ektim bitmedi
Tohumumda yetmedi
Capaladim suladim
Emek bosa gitmedi

Sahncak tiirkiisii
Kizlar anamza sorun
Sogude salmcak kurun
Kim yarini demezse
Sevdigine yorun

Salmcaklar kurahm
Karst karsi durahm
Salmcaktaki kizi
Goklere ucuralim

Salmcakta sallamr
Bir kus gibi yollamr
Yukseklere ciknkca
Y anaklan allamr
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Oturup sallanahm
Sallamp sasirahm
Kim yarini demezse
Dal ustu asirahrn

indim kuyu dibine
in dim kuyu di bine
Baktim suyun rengine
Olunce ah cekerim
Dusemezsem dengine
Aman aman Eminem kalk gidelim
Bizim oralarda sefa edelim
Kuyunun kapaklan
Cmann yapraklan
Gurbetteki yarimin
Cinlasin kulaklan
Aman aman Eminem kalk gidelim
Bizim oralarda sefa edelim

Oyun tiirkiisii
Sabahtan kalktnn gunes parhyor
Agam atm terkisini baghyor
Arkama baktim yar
Meli meli aghyor
Hamm ne ne ney
Camm ne ne ney
Agam da hey hey

Nargilemin marpucu
Nargilemin marpucu
Kmah parmak ucu
Ben muftuye damstim
Sen benimsin en gucu
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Kahvenin telvelisi
Oldum gonul delisi
Guzel uc turlu olur
Benimki cilvelisi
Samanhk dolu saman
Aman efendim aman
Elleri kmah yar
Dugunurnuz ne zaman
Sandik ustunde sandik
Aman efendim artik
Dusunmeden soz verdik
Biz bizi adam sandik
Mendilim durum durum
Ben onu yuruttum

i~ nispete

binerse

Kendimi oldururum

Gokce karga
Gokce kara olaydim
Selvilere konaydim
Gelip gecen yolcuya
Zahidemi soraydim

Selvide kuru dal var
Gobekten kaydi salvar
Halibrami vurdular
Gayn Allaha yalvar
Zaydem sana ne oldu
Gill benzin birden soldu
Tez gelin candarmalar
Halibranurn vuruldu
A vlunun ortasmda
Mor mintan arkasmda
Halibrami vurdular
Citkoyun ortasmda
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Tesbihimin

mercam

Mor siseden fincam
Mevlam

ovmus yaratrms

Zaydem gibi bir cam

Kanaryam
Y ol verin geceyirn, dumanh daglar

D zum

vermez oldu aman kanaryam

0 yesil baglar
Silada nisanhm ah cekip aglar
Vurma avci vurma, aman kanaryam dayanamam
Y ar ustune yar sevmis, kanaryam inanarmyom
Yiice dag basmda bir ulu cmar
Cmanrn dalma, aman kanaryam
Bulbuller konar
Herkes sevdigine boylemi yanar
Agla hey kanaryam, agla gozlerim, aynhk gunu
Sayle ey dillerim, soyle kanaryam, muhabbet sonu
Yuce dag basinda bir dolu testi
Cantamm kayisi, aman kanaryam
Omuzumu kesti
Analar babalar umidi kesti
Vurma avci vurma, aman kanaryam, kanlanm akar
Silada nisanlim, aman kanaryam, yoluma bakar
Yuce dag basmda tas ben olaydim
Ela goz ustune, aman kanaryam
Kas ben olaydim
ince bel usutne sac ben olaydim
Vurma aver vurma, aman kanaryam, kanlanm akar
Silada nisanhm, aman kanaryam, yollara bakar
Soyleyin anama sandigi acmasin
Cuha dizligine aman kanaryam
U ckur takmasm
Beni gelir diye yola bakmasm
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Agla hey kanaryam, agla gozlerim, aynhk gunu
Sayle ey dillerim, soyle kanaryam, muhabbet sonu

Zelha gelin
Zeliha admda bolcekli bir kizin, dugun sonu gelin giderken olumu nedeniyle
yakilmis birturkudur. Bolcekteki iki mahalle arasmda kopruden gecendugun alayi,
kavaklardan, buyuk bir gurultu ile ucan kartallara saskin saskin bakarken gelinin au
urkerek saha kalkrms ve gelin kopruden asagiya dusmustur. hErkesin gozt; onunde
olan bu olaya kimse engel olamarrus ve Zelha gelini su ahp gizlemistir. Mutlulugun
dorugunda, boylesine keskin aci, yoreyi yasa bogmus ve yakilan agit gunumuze kadar
gelmistir.

Yedi kardes idik gitmeliydik
Atmin basma yetmeliydik
Kopruye varmadan indirmeliydik
Alman caylar alman alli gelini
Alm tas kirmali Zelha gelini
Baltaciyi getirin kavagi kessin
Avcilan getirin kartah vursun
Dalgiclan getirin gelini bulsun
Alman caylar alman alh gelini
Alm tas kirmali Zelha gelini
Sular aldi duvakh gelini
incili kemek siknus nazik belini

D9 gun sonra bulduk kmah elini
Alman caylar alman alli gelini
Alm tas kirmali Zelha gelini
Altm tas icinde kmam ezildi
Gumus tarag ile zulfum dokuldu
Esi, dostum, yarenlerim yola duzuldu
Alman caylar alman alli gelini
Alm tas kirmali Zelha gelini
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DUGUN TURKULERi
Biiyiik nisan tiirkiisii
Bir kusum var, geldi kondu yaranlar
Ben gidiyorn, rnarnir olsun viranlar hey
Sag olsun evirniz de kalanlar hey
Saki bulbul, var uyandir yarirni
Ben kiyamam sen uyandir yarirni
Munar senin bas ucunu esmeli
Ayak ucuna gill, sunbul dikrneli hey
Munar senden sikayetmi etrneli hey
Saki bulbul, var uyandir yarirni
Ben kiyamam sen uyandir yarirni
Munar senin yazi vardir tasinda
Sevin vardir topraginda tasmda hey
Salt sen degil cumle alern basmda hey
Saki bulbul, var uyandir yarirni
Ben kiyamam sen uyandir yarirni

KIZ KAR~ILAMA TURKUSU
Karsidaki caltilik yali lorn arnrnan yali lorn
Belindeki altihk yali lorn arnan yali lorn
lyi bakinoglanlar yali lorn arnan yali lorn
Oynayanlar satihk yali loy lorn
Karsidan fener gelir yali lorn arnrnan yali lorn
Icinde yanar gelir yali li lay lorn
0 benirn yarirn yali lorn aman yali lorn
Ortada oynar gelir yali li lay lorn

GELiN AGLATMA TURKUSU
Kapmuza kara kilit asildi hey
Bagnmiza kara tas basildi hey
Evirnize gelen giden kesildi hey
Bebegin besigi camdan nenni nenni
Yuvarlandi dustu darndan
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Babasida server candan gulo gulom
Bebek bizi deli eyledi nenni nenni
Her kapiya kul eyledi
Y akti yakti kill eyledigulom gulom

<;iFT OYUN TURKUSU
Oldumu gadm anam oldumu
Pekmeze siseler doldumu
Gadm anam oldumu nay nay nom
Bir gunde gill benzin soldumu
Gadm anam soldumuda nay nay nom
Sizin ev bizim ev boyah
Gadm anam boyahda nay nay nom
Bir yar sevdim gadm anam
Y asmagi oyah gadm anam oyali nay nay nom
Neden danldm komur gozlum
Sen bana da nay nay nom

<;iFT OYUN TURKUSU
Oduncular dagdan odun
Amanm de amanm indirir
Gozum yasli cifte derman dondurur
Bu dert bizi iflah etmez
Amanin de amanin oldurur

ALBASMA TURKUSU
Albasmadan salim var
Aman da yaley yaleley
Suya giden yolum var
Amanda yaley yaleley
Al oglan sevdigini
Amanda yaley yaleley
Bu dunyada olum var
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Cekirdeksiz baglarim
Baglanm cekirdeksiz baglanm
Baglanrn, gece gunduz aglanm
Of of cekirdeksiz baglanm
Baglanm, yarim gitti aglanm
Bagma kule yapsana
Pencereden baksana
Sana dunur geliyor
Liralan taksana
Of of cekirdeksiz baglanm
Baglanrn, yarim gitti aglanm

Baylan Nazmiye
Dam ustunde dam yaptim
Ciktim yollara baktim
Seni gelecek diye
Cifte lambalar yaktirn
Bahcelerde lahana
Ondan olur salata
K1zm1 bize vermezse
Tursu kursun kerata

EFE TURKULERi
Harmandah
Harmandagh efem geliyor
Geliyor, sol bileginden kanlar akiyor
Gumus bilekli mavzerinden
Namlusundan simsek cakiyor
Efeme her cepken yakisir
Korku nedir bilmez dolasir
Butun kizlann onunde
Elinde yatagan savasir
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Ince Mehmet
Ince Mehmet efem martin takrms koluna
Selam vermis Efem, hem sagina hem soluna
Nasil kiydin Efem bunca zaptiyenin canma
Aman dostlar, surgun geldim, yorgunum
Yorgun degil, Cakir Zeliha'ya vurgunum
Bir tas diktim degirmenin bendine
Selam soylen mulazimin kendine
Akil ermez aman Efelerin fendine
Aman dostlar, surgun geldim, yorgunum
Y orgun degil, Cakir Zeliha'ya vurgunum
Ince Mehmet Efem inip gelir isten
Her yanlan gorunmuyor gumusten
Karar kilrms Efem vazgecemez bu isten
Aman dostlar, surgun geldim, yorgunum
Y orgun degil, Cakir Zeliha'ya vurgunum
Degirmenin irkindan aman atlayamadim
Fiseklerim dokuldu aman toplayarnadim
Dusmanlanm kactilar ama haklayamadim
Aman dostlar, surgun geldim, yorgunum
Y orgun degil, Cakir Zeliha'ya vurgunum

ALi EFE TURKUSU
Suchah"mn alt yanmda
Inden de aman evim var
Ahverin martinimi
Ondan baska kimim var
Arpa ektim yuksege
Bictirmedim kimseye
Y edi sene dagda gezdim
Bildirmedim kimseye
Bergama'mn hanlan
Y esil boya camlan
Ihk ilik akiyor
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Ali efenin kanlan
Sucahli'yi bastilar
Caliya martin astilar
Ali Efenin olusu izzetim
Bergama'da astilar

ALi OSMAN EFE TURKUSU
K1rm1z1 bugday aynlmiyor hadi ulen kanmdan
Kan bulasrms Ali Efenin hadi ulen canmdan
Kursun girmis efemizin hadi ulen dort bir yanmdan
Yuru serbest yuru beyaz Asern ulen sinen gorunsun
Acrver ak gerdam Asem geldi ulen sinen gorunsun
Gocbeyli altmdan selamet gectim hadi ulen sag gectim
Sancalar deresinde pusuya dusup kendimden gectim
Akhrm zor topladim hadi ulen Cingeye dar kactim
Yigitler yigidi Ali Osman Efem yerde yatiyor
Heybesinde bugdaylar hadi ulen kanlara batiyor
K1rm1z1 bugday aynlrmyor hadi ulen sacmdan
Mevlam bana versin beyaz Asem guzellerin gencinden
Kim aynlrms ki hadi ulen ben aynlam Asem esimden
Serbest yuru bayaz Asem, orme saclann surusun
A<; beyaz gerdam da Asem hadi ulen sinen gorunsun

YORESEL AGIZ
Cilipne

Toprak Bazlama Kabi

Manav

Yerli Halk

Enki

Cikrnaz Sokak

Enki

Su

Munar

Pmar

Cogdurmek

Islemek

Emme

Arna

Gank

Kank

u

Yabanci

ilenme

Beddua
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Kalgime

Sicrama

Kmmci

Yagmurlu Kar

Magaza

Kil er

Okuntu

Davetiye

Sinecen

Icten Pazarhk

Piyaz

Iltifat

Tifli

Almgan

Tunuk

Mat

Ulen

Oglan

Ulesme

Bolusme

Yalak

Saksi

Yazgi

Yaygi

Yalazi

Alev

Yemsirik

Simank

Zebil

Bakimsiz

Garik

Artik

Dene

Tane

Baraba

Beraber

Gida

Kadar

Iscak

Sicak

Ilazim

Lazim

Ilimon

Limon

G1z

K1z

Gonuscez

Konusacagiz

Han

Hani

Hinci

Simdi

Ni teen

Ne Edeceksin

Ha bar

Haber

Halva

Helva

Alma

Elma

ism el

Ismail

Osen

Huseyin

Asa

Ayse

Hatce

Hatice
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Fadime

Fatma

Out Baken

Otur Bakayim

Henteri

Entari

Otku

Oteki

Yahm

Galiba

Urba

Giysi

Peskir

Havlu

Buba

Baba

Yavuz

Gi.izel

A car

Iyi Bakimh

Evetleme

ivedi Olma

Avyet

Hediye, Armagan

Siyirtma

Tutunarak Yurume

Tellal

Beks;i

Testiman

Kir Bekcisi

Seer

Sehir, Kent

Molla

Cami Hocasi

Ayak Yolu

Hela

Dam

Ahir

Ayan

Muhtar

Umar

Omer

Billur

Su Tas1

Kose

Evli Erkek

Kemre

Gubre

Ibrik

Bidon, Su Kabi

Setre

Sincap

Biyo

Bir Kez

De Ya

Iste Orada

Caydus

Caydanhk

Garagiz

Tava

Kivrak

Bas Ortusu

Olmakva

Olabilir

Tirki

Le gen

Buyde

Bugday
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Savk ·

I~1k

Ni Va

Ne Var

Goz

Ce viz

Neneste

Nisasta

Ni den

Neden

Ytikltik

Sergen

Articen

Artezyen

Kumpir

Patates

Ya

Evet

Aa

Hayir

C1k

Hayir

Yaprvan

Yapiyorum

Hayduvecen

Anlatacagim

Ucurdum

U9te Biri

DUGUN ADETLERi
KIZALMA
Evlenebilecek yasa gelmis kiz ve oglanlar, tarlada, capada, dugunde, demekte
birbirlerini gorurler, bakisirlar, isaretlesirler, anlasirlar, Delikanlilar, kiz evi dugtm
eglencelerini kiyida, koseden izleyerek de aday belirtmeye cahstrklanolur.
Evlenecek yasa gelen merarmm babasma acamaz. Onlarda sessiz kalirsa,
delikanh, babasmm ayakkabisim ahp kapi esigine civiler. Bu bir uyandir. Baba bu
mesaji almca geregini dusunur. Bazi aileler ise ogullanni evermek, basgoz etmek ve
muruvvetini gorrnek icin acele ederler. Anasi oglunu sikistmr, konu-komsu, dostakraba kizlanm sayip doker. Oglanda kuyubasi, cesmebasi, kapi om; dolanarak,
kosebasi tutarak adaylanm gormeye cikar ve anasma anlatir.

GORUCU <;IKMA
Belirlenen adaylar begeni sirasina gore ele alnur. Biri olmazsa biri denir,
isteyenin bir yuzu istemeyenin iki yuzu kara denir ve hem guzel, hem zengini
oncelikle yoklamr. Daha soma "tencere kapagma", "davul dengi dengine" gibi
deyisler uyannca ikinci grup adaylara gorucu cikarlar.
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Oglanevinden iki kadm; ana ve yenge gorucu ekibini olustururlar. Onceden
ziyaretlerini bildirdikleri icin eger iyi karsilamrsa, ozellikle kiz suslenmisse, is
olumluya yorumlamr. Bu arada gem; kiz, kahve ikram eder, fakat oturmadan cikar,
soma boslan almaya gelir yine eglenmez.
Goruculer kizi begenmislersekahvenin

hepsini icerler, begenmemislerse yanda

birakirlar, Aynhrken yine gelip gelmeyeceklerini soylerler ve sevgi, sempati havasi
estirirler.

DUNURCU GiTME
Goruculer kizi begenmislerse, pek arayi uzatmadan dunurcu cikanrlar.
Oglanevinden iki-uc kadm persembe aksarm kiz evine giderler. Dunurculer kiz
anasma:"Allahm emri, peygamberin kavli ile falanca oglu falancaya, kizinm filancayi
munasip gorduk ve istemeye geldik" derler. Kizevi istekli ise sekerli kahve, isteksiz
ise sade kahve ikram ederek tavnm gosterir. K1z evi naz evidir ve yine dekesin bir say
soylemez ve klasik ifade ile "Bilmem kine desek, nasipse olur, emme bi yol oturup
dusunelim, bubasi ne dicek, kiz ne dicek, hisim, akraba ne dicek biyo damsahm"
derler.
Ardmdan erkek dunurcu ekibi de kiz babasim ziyaret ederek oneriyi yinelerler.
Baba da nasipse olur, emme bu is aceleye gelmez, durun bakam bi dusunem" diyerek
sure ister. Bu arada oglanevinin soyunu, sopunu, varhgmi, dirligini, harcirn, borcunu,
dinini, imamm, cinsini, cibilliyetini tek tek arastinrlar. Bu arada dunurcu ekibi degisik
ziyaretlerle baskiyi surudrur. K1z evine dunurcu gelip gittigini ogrenince, baska
taliplerde devreye girerler, birden kizm tic; bes isteyeni olur. Sonunda karan verecek
olan kizevi ya"nasibinizi baska yerde araym" yada "dusunup tasindik, hayirh gorduk
rnunasip ola" diyerek sonucu cozumler. Bu olumlu haberin karuti olsun diye oglanevi,
kizevine mendil verir.

SOZKESME
Oglanevi, dunurcubasiyi sekerle dolu bir tenncereyle yada surahi ile kizin evine
gonderir. Dunurculeri aldigi mendilin karsismda verdikleri bu seker ile soz kesme
gerceklesmis olur. Ote yandan muhtar odasmda da oglanm hisimlan ile serbet icilir,
Ertesi gunde kiz evi surahiyi cerezle doldurur ve sapma altm baglayp tekrar kiz evine
gonderir.
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Bu armaganlan karsilikli getirip goturene armagan verilmesi adettendir.
Y enecek icilecek olanlan konu-komsu tuketirler, diger armaganlar saklamr.

TE RS LON
Kizevinin gonderdigi armaganlardangul yag: surulmus karanfil yada
mercankosk damat tarafmdan saklamr, sapkasina yada yakasma takmasi daha
uygundur, terslonu yakasma yada sapkasina takan erkekleri mart gunesi yakrnaznus
diye inamrlar. Cogu kez bu karanfil yada mercankosk, yapma cicek olarak hemde
gelin kizin elinden, gozunden dokulerek oyah orgu biciminde gonderilir ki bu daha
anlamhdir.

YA VUKLU Ni~ANI
Soz kesmeden 15 gun sonra oglanevi, kizevine gider. Kizin hisim ve akrabasi
gelin adaymi giydirip basina yemeni orter. Sonra huzura gelip tek tek eloper, bitirince
kaynanasmm onunde diz coker. Kaynana, gelinin basma namaz bezi ile krep orter ve
uzerine de giysilik kumas koyar. Oglan yengeside altm kupe ve yuzuk takar. Diger
akrabalarda kizm basina kumas, bez, oyah, islemeli duruler atarlar, para takmak
isteyenler olursa gelinin basi yuzu ortulu oldugu icin yengeye verirler.
Daha sonra kiz tekrar el oper, kahveler icilir ve kucuk nisan sona ermis olur.
Yavuklu nisarundan sonra damat adayi, iki zeytin yapragmm gelin tel iile baglannus
ve hatta gunebakan cekirdekleri ile suslenmis tersolonu ahrnr ve sapkasina takar.
Aynca arkadaslanna yemek verir, yiyip icerler, gulup konusurlar, Sofra dagilirken
tepsinin icine saklanrms yiiziigii bulma yansmasi yapihr, Genclerin hangisinin onunde
ufledikten sonra yuzuk cikarsa en kisa zamanda bu arkadaslannm nisanlanacagi
yorumu yapihr.

GELiN (:AP ASI
Oglanevi, persembe gunu capaya gitmek uzere geleceklerini bildirmek icin
yangeye haber verir. H1s1m, akraba da cagmhr. Kuzu dodurulur, tathlar yapilir,
capalik hediyeler heybelere doldurulur. Akrabalarla birlikte kizevinin tarlasma
gidilir.bir cikim pamuk capasindan sonra kusluk vakti yemek yenir. K1z, kaynanadan
baslayarak eloper, sonra yine kaynanamn onunde diz coker, basma namaz bezi,
yemeni ve capahk denilen giysi kumaslar koyuslur, ayagina terlik giydirilir. H1s1m ve
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akrabalarda

hediyelerini

verirler. Turn bu armaganlara

capahk yada kirazhk adi

verilir.

GUVEYLiK MECLiSi
Oglamn sadiclan toplamrlar, hep birlikte atlara yada araba ile kizevinin ekin
tarlasma gidilir. Gi.inboyu gi.ilerek, konusarak orakla ekinler bicilir, Aksamma da
kizevi tarafmdan oglan ve sagdiclanna yemek verilir, hepsinin yakasma bir cicek
takilir.

BAYRAMLIK
iki nisan arasma duserse, oglanevinin bayramlik hazrrlayip kiz evine
gondermesi gerekir.
Seker bayrammda tic; tepsi hazirlamr, Birinde helva, ekmek, ikincisinde cerez,
ucuncusunde elbiselik kumas, ipekli ic camasirlan, fanila, yemeni, krep, corap, ipekli
mendil, sirmakh terlik, kolonya bulunurdu. Aynca kizin anasi icin namaz bezi, corap,
babasi icin gornlek, corap, yenge icin yemeni, kocasma cevre, kardeslerine yameni
veya cevre konur. Bunlan goturene bahsis verilmez.
Kizevide sinileri gonderirken icine gi.iveye gomlek, corap, cevre, kaynanaya
yemeni, kaynataya cevre koyar. Diger sinileri getirene bahsis verilir. Bu
bayramhklara sehana yada seysana denir.
Bayramm ikinci ve ucuncu gunu de bu armagan tepsileri gider gelir. Buna da
kuru sini denir.
Ramazan bayrammda oglanevi once, kurban bayrammda ise kizevi once bayram
asi gonderir, Y emek 13 ti.ir olur. Etli hamur corbasi, kabartlama, kuzu kizartrna,
pathcan, fasulye, sarma borek, ispanak, eksili kofte, pilav, hosaf, muhallebi, baklava
aynca kavun, karpuz, meyva da gonderilir. Kertikli selede pide bulunur.
Kurban bayrammda ise oglanevi, geline koc gonderir. Kocun boynuzlanna elma
sokulur, parlak teller baglamr. Ti.iyleri renk renk boyamr, i.izerine bir top kumas

sanhr.
Y akm dugunlerde kizlar, yavuklulanna soyulmus akbadem ile copsuz kuru
uzum ve ipekli mendil gonderirler, Bohcanm i.izerine telli karanfil ignelenir. Oglan da
yavuklusuna helva gonderirOglan sehre, tasra gidersedonuste yavuklusuna sakiz
getirir.
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BUYUKNi~AN
Dugunden 10-15 gun once yapilan bir torendir. Bir kadm nisan okuntusuna
cikar. Herkese bir seker vererek nisana davet eder, ancak sadiclara iki seker verilir.
Buyuk nisan persembe gunu olur. Oglanevi gelin icin elbiseler, cerezli, susamh
ekmekleri sinilere doldurur, uzerini cevre ve jelatinlerle orter. Bunlar genclerin
basmda goturulurken, surahi ve paketler elde tasuur, Oglanevi gelinve gelin saklamr.
Gelen armaganlar icieri goturulur. Bu sirada calgicilar gelin aglatma turkusunu
soylerler. K1z tarafmdan yeni gelinler ikiserligruplar halinde serbet dagitir.
Daha sonra oglanevinin getirdigi nisanligi ve terlikleri giyen gelin el opmeye
cikar. Oglanevinin kadmlan yerdeki hasirlara oturmuslardir. Gelin ise kaynanamn
elini optukten sonra karsismdaki sandalyeye oturur. Kaynana, geline bir basortusu
orter uzerine krep, fanila, corap koyar. Ardmdan yine oglanevinin getirdigi elmas
kupleri, gelinin bir kulagina oglan yengesi, oteki kulagma kiz yengesi takar. En son
olarak nisan evine cagnli hisim, akraba armagan orterler.
Taki ve ortu toreni bittikten sonra gelinin basmdakiler ahrur, bu kez oglan
yengesi gelinin basmda tabak tutarak kulah sekerini baler ve parmagi ile geline
yalatir. Sekerin yansmi al krebe sarar ve oglan evine gonderilir. Buyuk nisan toreni
gelinin el opmesi ile sona erer., ancak gelin ve kizlar kendi aralannda oynayarak
eglenceyi surdururler.

DUGUN TORENi
Dugunden bir hafta once hazirhklar yogunlasir. Oglan ve kizevinden ayn ayn
dugun okuyuculan seker dagitarak davet yaparlar.keskeklik hazirlamr, calgicilar
tutulur, yemeklikler ahrur, koyun ve dana kesilir, ascilar ayarlamr.
Damadm arkadaslan daga odun ve cira yapmaya cikarlar. Kizevi de ceyiz
hazirhklanm tamamlayip "ceyiz serme" denilen turn yeni ev esyalanni gosterime gore
duzenl erl er.
Dugun uc gun uc gece olarak surdurulur, Eger hafta ici yapilacaksa sah, hafta
sonu yapilacaksa cuma gunu baslamr,

DiBEKGUNU
Dugunun ilk gecesinde yoremizde "dubek gunu" diye amhr. Sagdislar birlikte
odun getirirler, bolerler ve hayvanlara ytikleyerek kazanlann kaynayacagi avluya
dokerler. Oduna gidip ve gelmelerinde davulcular eslik ve karsilama yaparlar. Gencler
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silah atarak koye girerler. ilk gelene bahsis verilir. Hep birlikte yemek yenildikten
sonra bir kismi dubek basma gecer, bir kismi davulculann esliginde oyun oynarlar.
Genclerin en 90k oynadiklan oyunlar harmandah, arpazli, yalabik, karsilama, ismailli,
baylan nazmiye, bengi ve kasap havasidir, kol kola tutusarakta hora oynarlar.
Tastan ici oyuk buyuk bir cesme haznesine benzeyen dibek tasmin icine
kaynayipserilmis bugday koyulur ve ellerinde T seklindeki bir metre dolaylanndaki
agaclara iki delikanh periyodik olarak ve carpismadan ritmik hareketlerle keskegi
doverler. Siskin ve piskin bugdaylar ezilir, yassihr, kazanlik haline gelir.
Kizevi keskek hazirhgina girmez, oglanevinin yaptigi oraya gonderilir, Ancak
her iki tarafta dug-Un hazirhklan icin kazanlan, diganlan, gugiimleri, tencereleri ocaga
vururlar ve etli olarak haslama, guvec, yahni, kofte, ciger, kebap yamda etli patates,
etli nohut, etli fasulye yapilir. Ev yemekleri buy-Uk fmnlara koyulup ustu sanhr.
Tursular, hosaflar, tathlar onceden kilerdeki dolaplara yerlestirilir. Konu kornsudan
uzeri boya ile isaretli tabak, sahan, canak, cornlek almarak sikinnya dusmemeye

cahsihr.

SAGDI<; GUNU
Dugunun ikinci gunu sagdic gunu diye amhr. Oglanevinin calgicilan kizevine,
kizevinin calgicilan oglanevine gidip nobet calarlar. Ogleden aksarna kadar sagdic
cikimi surer. Sagdic alaylan tepsiler uzerinde cerez, seker ve susamh ekmek
gotururler, ekmeklerin tepesine batmlrms comaklara kagit para ignelenir, Gelinin ve
damadm sagdiclan calgicrlar esliginde alayla dugunevine vardiklannda kucaklasirlar,
buna sagdic kavusturma denir. Damat sagdiclanyla oynar, gelin ise sagdic gununde
buyuk nisanhgmi giyer. Sagdiclar geline leblebi, findik, seker atarak yaklasirken,
yengede sagdiclanna seker atar. Gencler ve cocuklar atilanlan kapisirlar, Sagdiclar
geline sanhp aglasirlar. Gelin aksam yemegi icin sagdiclanrn ahkoyar. Ucetek giyisi,
libade giyen gelin, scalnrn cozer, sagdiclanna hizmet eder, bakir tasla su daginhr.
Oglanevindede sagdiclann evlerine dagrtimun yapar.

KINAGECESi
Ikinci gun aksarru kizevinde "kina gecesi" duzenlenir. Oglanevi kadmlan kmayi
karalar, bir tabak icine koyup uzerine de mum yakarlar. Oglanevinin gencleri ciradan
olusan mesaleleriyle davul esliginde iceri yaklasirken gelin saklamr. Sagdiclan ve
gelin, llerinde mumlarla cengilerin etrafmda us; kez donerler.
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Soma kaynana ve oglanevinin kadmlannm elini open gelin, sandalyeye oturur.
Gelinin avucuna kinayi, kiz yengesi koyar, oglan yengesi ahr ve bu tic; kez tekrarlamr.
Herkes para bastiktan soma gelinin eli baglarur, Oglanevinden bir kac kadm tic; hava
oynar, daha soma sagdiclan oynar ve kma gecesi sona erer. Sagdiclan gelini
gotururler, ayaklarma da kma yakarlar ve kendileride avuclanna, parmaklanna kma
koyup baglarlar. Kma yakmak ta huner ister; yumma kma, oymah kma, dilli kma,
cicekli kma gibi ornekleri unludur.

AHENK A TE1'i

K1z evi kma gecesi yaparken oglanevide ahenk atesi eglencesi duzenler. Damat
sagdic gunu nedeniyle aksarna kadar sagdic karsilar. Kornsu koylerden ve uzaktan
gelen sagdiclar koye girdiklerinde silah atarlar ve davullarla karsilamr. Sagdiclann
bayraktan tarafmdan srra sira dizilir. Oglan sagdiclann getirdigiyuzulmus koyun,
ekmek gibi yiyecekler sofra icin hazrrlarur, yine saagdiclann getirdigi ayakkabilan,
ipekli top kumaslan, aynalan tepsilerle birlikte ahrken karsihkli havaya elma, ayva,
portakal atihr, bunlarda sofraya konur. Odalara dagitilan sagdiclara yemek yendikten
soma ahenk yerine gidilir. Meydana odunlar yigilarak ateslenir. Alevlerin isigmda
harmandah, guvende, yorukali, sepercioglu oynamr. Dugunde ozellikle oglanevi
merkez olmak uzere oyunlar, alaylar, calgicilar, gerekli cahsmalan bayraktar yonetir.
Ahenk atesi oyununda bayraktar "arkadaslar, silah tutmak, bagirmak yasak. Oyunlar
sag bastan baslayip sol basta biter" diye konusur ve oyun duzeni ve diger torenleri bir
disiplin icinde gerceklesir.

<;EGiZ (<;ENiZ) ALMA

Dugunun ikinci gunu kizevinden oglanevine cok eskiden develerle, atlarla daha
sonralan at arabalan ile ve yakm zamanda traktor romorkleri ile ceyiz goturulurdu.
Davulcular ve bayraktar onde, gencler arkada, yashlar daha arkada olmak uzere
cegiz alayi oglanevinden yola cikar, atlar yada arabalar en arkadan gelirlerdi. Yol
boyunca gencler yol agizlanna, alanlara geldikce dtigiln alayim durdurup oyun
oynaya oynaya gitmeleri adettendi.
Gegizin develere yuklendigi donemlerde duzenlerne soyle yapihrdi: Birinci
devede gelin yorgam serilip ustune cocuk oturtulur ve eline yastik verilirdi. Ikinci
devede iki yatak, yorgan, telli yastik bulunurdu, ucuncu ve dorduncu develerde yatak,
yogan, besinci devede minder, silte, kilim yer ahrdi.
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Altmci devede hah ve giysi sandigi, yedinci devede hah ve camasir sandigi
baglamrdi, Sekiz ve dokuzun, onuncu develerde kucuk ve yitik yastiklar, kucuk
yorgan, yun ortuler ve onbir, onikinci devede bakir kaplar yerlestirilmis olurdu.aynca
cocuk ve genclerin ellerinde cam, sise esyalar, karpuz lambalar yaldizli, kavanozlar,
tabak takimlan ve porselenler, sele, sepet icinde bardak, fincan, terlik, ayakkabi
bulunurdu. Kizevine vardiklannda ilk cegiz esyasmi veren gence bahsis verilir az
bulunursa vermemekte direnirdi.

KE~KEKGUNU
Dugunun ucuncu ve son gunu keskek gunudur. ilk gunu hazirlanan dogulmus
keskeklik kazanlarda kaynatihr. Dugun katihmma gore bir yada iki kazan olur, aynca
keskegin uzerine dokulmek icin bir kazan da etli nohut kaynatilir. Keskek kaynaymca
davulun esliginde gencler gelirler ve iki gene kazanm basma gecer, bir metre
dolaymdaki agac kepcelerle keskek karma islemine baslarlar, yorulduklarmda iki gene
gelir, kepceleri ahr. Bu boyle surerken keskek daha iyi kansir, tavim, tadim bulur.
Konu-komsu ellerinde canak, tencere ile gelirler ve herkesin kaplanna keskek konur,
uzerine de bir, iki kepce nohut dokulur. Aksama evlerde ailece keskek yenecektir.

NOBET (:ALMA
Ucuncu gun sabahtan itibaren calgicilar karsihkh kizevine ve oglanevine
giderek nobet salarlar. Boylece dliglin senliklerine nese, ilgi ve katihm saglarlar.
Komiklik dustmen bazi gencler cocuklann eline kesilmis limon vererek girnataci ve
bozacmmkarsismda yalamalanm soyler, Agzi sulanan calgici, aletini calamaz olup,
cocugu kovalamak zorunda kahr.

DEGNEK ALANI
Ucuncu gun ogleye kadar gencler, davullarm esliginde degnek alamna gidip
eglenceler yaparlar. Bazi dugunlerde gures duzenlenir bazi kez de cop oyunu oynamr.
Cop oyunu oynayacak gecler atlara binerler, ylizlerine tencere karasi surerler ve
dugtm evlerihe gidip cevre ahrlar, Cop oyunu athlann elindeki sopalan vurup iki
direge gecirilmis ipin uzerinden sicratihp asirmaya dayamr. Kazanan genclere odul
verilir.
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GELiN SUSLEME
Dugun baslamadan once gelini, arkadaslan ve yengeleri hamama gotururler.
Buna "Gelin Hamann" deir. Boylece iyice temizlemis, aklanrrus, paklanmis, killanni
aldmruc olan gelin gerdege hazrr hale getirilir. Dugun gununun belirlenmesinde de
gelinin temiz olmasi, yani aybasligmi gecirmesinin hesabi yapilrmstir. Eskiden kuafor
yada kadm berberi olmadigi icin gelinin saclanm arkadaslan ve tengeler yapardi,
Saclan tas kirma denilen bicimde onde, almnda kaslanna degin dokulerek kesilir,
arkasi topuz yapihrdi. Bu isleme "gelin basi" adi verilir, bugun de boyle arulir. Daha
soma basma al burumcuk ortulur, telli ustufe entari giydirilir, kollarma gumus toplu
bilezik, beline gumus kemer takihr. Yuzune alhk, kaslan yakihp rastik cekilir. Daha
soma cengiler odadan cikanhr ve kizlar ikindiye kadar oynarlar.

KU~AK TORENi
K1z babasimn hisim, akrabayi toplarve kusak baglama torenlerinde yakmlanmn
tamk olmasmi isterdi. Calgicilara gelen gelin el oper ve en son babasmm onunde
durur. Baba, elinde kusakla kizin beline iki kez sarma yapip bosa atar ve ucuncu de
hayirlar okuyarak al kasagi baglar. Al kusak baba evinin an, onurudur, kusagi ancak
gerdek gecesi damat cozebilir.

NiKAHKIYMA
Eskiden nikahi imam kiyardi, Ucuncu gun oglen vakti li9 kiz ve li9 oglan vekili
ile sahitler imamm karsisma oturur, imam kiz vekiline "falancmm kizim falancanm
ogluna helallige verdinmi?" oglan vekilinede "sende alrverdinmi?" diye uc kez sorar,
soma sahitlere: "siz de duydunuz, Allah icin sahitsiniz, oyleyse hayirh olsun, bende
nikahi kiydim" der. Bu sirada gelin kapmm arkasmda bir elinde ayna, bir elinde mum
tutarak beklemektedir, aynca sol koltugunda ekmek, sag koltuguna kitap
sikistirmaktadir. Y engeside arkasmda gelinin saclanni tutmaktadir.
Boylesine yapmacik nikah toreni, kutsal aileyi baglayici bir akit ozelligi
tasimaz, Artik hersey kadmm ozverisidir. Bir yazisma, sozlesme yoktur. Sadece Mihri
Mueccel ve Mihr-I Muaccel denen bir deger saptamr. Kizevi zenginse 50 sanlira, 100
altm gibi ama genelde 11 dirhem gumus yada altm yazihrdi. Iste kadmm tum
guvencesi buydu. Aile pedersahi oldugu icin mal, mulk de hep erkege yazihr, "bos ol"
sozunu kadin kullanamaz, bos olan kadm 11 dirhem getirdiginden gaynsim alamazdi.
Nikah toreni serbet icilerek sona ererken arkadaslan gelini odasma gotururlerdi,
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GELiN ALAYI
Ikindi vakti oglanevi davullarla buyuk bir alay yaparak kizevine gelin almaya
gelirler. En onde calgicilar, ardmdan ath grup, gelin icin hazirlamp suslenmis ve
yedekte goturulen at, daha sonra 5-6 kisilik oglanevi kadm grubuda arkada gencler,
yashlar yururlerdi, Davul sesi iyice yukseldiginde kiz yengesi, gelini saklar, vermek
istemez gorunurdu. Oglan yengesi attan iner, icinde bir bud eti ve ekmek bulunan
heybesini ahp kapiyi calar, fakat kiz yengesi bahsis almadan kapiyi acmazdi.
Heybeyi de verip iceriye giren oglan yengesigelini duvakh basim uzunlamasma
ipekli top orter, onun ustune ici yukan bakan tabak koyar, ustune al burumcuk ortulup
krep cekme ile tutturulur, krep altma renkli cicekler sokulurdu. Gelinin ustune telli
ustufeden pembe yada kirrruzi entari, sirtmda libade yada ceket olurdu. Ayagmda
arkasi gumuslu cizrne bulunurdu. Hatta oglan yengesi sag cizmesine para sokusturur
ve bunu damat gelinin cizmesini cikanrken ahr ve evin bereketinin artacagina
inamhrdi.

GELiN AGLATMA
Gelinin hazirligi bitince, calgicilar "gelin aglatma'' turkusunu soylemeye
baslarlar, at getirilir ve basma yakasi acislmadik bir gornlek baglarurdi.kizm anasi ve
babasi birlikte onu ata bindirirler ve at yurumeye baslaymca babasi, gelinin basi
uzerine bugday ve para atardi.
Gelin alayi harekete gecince sag uzerinden dayisi, sol uzerinden enistesi,
dizginleri amcasi tutar, aynca atm saginda ve solunda ikiser sagdici gelinin
cibinligindentutarak

yururlerdi.

ALAYYOLU
Gelin alayi aym yerden gecmemek uzere koy icinde dolasa dolasa ilerler. Bu
arada yollar urganlarla yada bas okuz arabalanyla kesilir, bahsis aldiklannda acarlar.
Aynca gelinin ata binip evden ciktigim bir athoglanevi anmda haber olarak ucurur ve
mustusunu ister, bir cevre armagan ahrnrdi. Y olboyu gencler alayi durdurarak
davullann esliginde oynarlar ve bayraktann isareti ile tekrar yuruyuse gecerlerdi.
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KAR~ILAMA
Gelin oglanevine vannca yine basma para ve arpa atihr, oglan babasi ve anasr
gelinlerini attan, sag tarafmdan indirirler, bu arada kurbanlarda kesilirdi. Yenge ise
gelinin kollan arasmdan iki ekmek dolastmr, sonra kopanp parca parca dagitirdi. Bu
ekmekten yiyenin disi sizlamaznus diye inamhrdi.

GELiNiN HUYU
Gelin eve girdikten sonra bir oturak konur ve uzerine tuz tasi ile posteki serilir.
Bunun uzerine oturan gelin tas gibi agir, bereketli, ugurlu ve kuzu gibi uyumlu,
agirbasli, gecimli olacagi, eline guzel oglan cocugu verilir boyle erkek cocugu
doguracagi inaner beslenirdi.
Son zamanlara dogru gelin eve geldiginde damat onu karsilar ve kol kola girip
avludan yuruyerek salona gecerlerdi. Buna "koltuk toreni" adi verilirdi.
Gelin odasma girerken yenge, kapmm esigine ve sovenine iki parmagi ile yag
ve bal surerdi, Yani gecimlerini yag gibi duzgun, bal gibi tath olmasim dilerdi.

GELiNiN TOPALLAMASI
Evin icine giren gelin eger topallarsa, kaynana bunun nedenini yengeye sorar, o
da bir inek bagislarsan gecer derse gelinin bir inegi olurdu.

DAMAT TEKBiRi
Damat, gelin eve geldikten sonra arkadaslanyla kahvede cay icmeye gourulur,
daha sonrada aksam yernegi yerler. Sadiclan ve arkadaslan damadi asla yalmz
birakmazlar. En yakm arkadasi yada evl ibir hisrm gerdek gecesi nasil davranacagmi
tek tek anlatir.
Sagdiclan ile birlikte yatsi namazma giderler. Namazda ve cikista tekbir
alaymda onu, arkasi, sagi, solu sagdiclan ile cevrilip bir tur koruma altindadir. Guvey
eve kadar tekbirle getirilir. A vluda hoca dua eder, hep birlikte serbet icildikten sonra
damat iceri girerken sagdiclan ve arkadaslan sirtim yumruklarlar. Daha sonra
arkadaslan pencereyi calarlar ve tavuk yada borek isterler. Zaten gelin ana evinden
gelirken tavuk, borek, tath gibi yiyecekleri yamnda getirmistir, oglan yengeside bir
tepsi yemek odaya biraktigi icin bu fazla yiyecekler genclere verilir. Y enge geline
guveyin ellerini opturur.
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Bu sirada gelin ve damat birbirlerinin ayagina basmaya cahsirlar. Damat geline
yuz gorumlugu olarak altm, inci, besibirlik gibi bir takida bulunur.
Sonra iki kisi sofraya otururlar, birseyler yiyip icerler, konusurlar ve
heyecanlanm giderirler. Damat gelinin basmi cozerken cok ugrasir, bunu bilerek
yaprruslardir. Boylece tarusma, konusma, gulusme ile birbirlerine yavas yavas
yaklasmis olurlardi,

BEKARET TESTi
Gelinin kiz cikmasi cok onernliydi. Gece damadm bir hareketi ile sagdiclan bir
silah atarlarsa geliniin kiz ctktigiilan edilirdi. Aynca sabahleyinde oglan yengesi,
kanh carsafi ahpkiz evine goturmesi adettendi. Eger kiz cikmazsa gelinin basma hasir
gecirilip evine yollamrdi. Oglan beceriksiz cikarsa, sue yine gelinde kahr, olanlar hep
kadm kismma ytiklenirdi. Iste o zamanki dunya boylesine erkek dunyasi idi. Damat
sabah imama ve koy odasma cay, seker yollardi.

CUMANA
Bir hafta sonra yeni evliler, kizevine el opmeye giderler. Gelin sabahtan gider,
damat aksam gelirdi. Haftasmda da oglanevi kizevine cagnlirdi.
Yeni gelinlerin her cuma ana-baba evine gitmesi adetti ve buna cumana adi
verilirdi.

ASERME
Gelin gebe kahrsa ogurmcyc, bulanmaya baslar ve cam degisik yiyecek ve
icecek ister. Kaynana ve damat sik sik istegini sormaya baslarlar, bu duruma "aserme"
denir.

LOHUSALIK
Gelin degum yapmca, kadmlar toplasip cocugun gobegini keserler. Dedesi
kulagma ezan okuyup adirn koyar. Bu arada kadm yatar ve kirk gun yalmz
birakilmaz. Cunku lohusa kadma albasti denilen agirhk coker, fenahk gecirir diye
ozen gosterilirdi, Cocugun besigine, yastigma altm, besibirlik, yaprak altm, bilezik
baglarnr, akraba ve hisimlann ne igneledikleri gozlenir, az mi yapti cokmu yapti
bilinirdi.
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SUNNET TORENi
Buyuk cocuk 12 yasma geldiginde, digerleri 8,5,3 yaslannda olsalar bile hep
birden si.innet dugunu yapihrdi. Yine dugun gibi okuntu yapihr, yemekler kazanlarda
pisirilir, hayvanlar kesilirdi. Si.innet toreni genelde bir gi.inde biterdi. Zengin
cocuklann si.innet dugunlerinde calgicilann yanmda karagoz ekibi, kukla oyunlar,
hokkabazlar, canbazlar getirilirdi, cocuklar eglendirilir ve gi.ile oynaya si.innet
yapihrdi. Si.innet cocugunun basma al sarmah bashk, sirtma al ipekli pelerin, kusak ve
elinde cop bulunurdu. Kesim oncesinde at i.isti.inde calgicilann esliginde dolastmhr ve
donduklerinde attan inmez dedesinden, babasmdan at, dana, tarla, zeytinlik
bagislaninda inmeye razi olurdu. Si.innet olunca, "yumurtarun sansi, gitti pipinin
yansi" diye alkis tutulurdu.

SEYiRLiK OYUNLAR
GEN(:LER ODASI
Koylerde seyirlik oyunlann planlamasi, rol dagihrni, hazirhklann yapilmasi
Gencler Birligi Odasmda yaratildigi icin once alayi tamyahm.
Koyun delikanhlan Gencler Birligi Odasma i.iye sayihrlar. Birligin baskam Efe
bast diye amhr, yanmda bir yardimcisi vardir, aynca Ceza Reisi dedikleri bir
yardimcisi da oda birliginin dirlik ve disiplinini saglar. Evlenenlere kose denir ve
odanm etkin uyeliginden duser, Y eni yetisen gencler smanarak odaya kabul edilirler.
Y eni yetisen gencler odaya basta tavuk olmak i.izere yiyecekler gonderirler. Birlik
odasma ocagm odunu, yeni girmelerle saglamr, bunlar genelde ayak isleri ve
hizmetleri yaparlar. Genclerden biri sarkmtihk, hirsizhk arsizhk yaparsa aksamma
odaya cagmhr ve isiklar sondurulup iyice dovulup sahverilir. Buna karsihk oda
gencleri arasmda saygi, sevgi, baghhk, kardeslik, dirlik ve di.izen son derece
yuksektir .

. AHENK ATE~i
Gencler odasmda seyirlilik oyunlanmn rol dagihmi, prova cahsmalan
yapihrken bazi gencler koy meydanmda buyuk ki.iti.ikleriyigarak cah 91rp1 ile besleyip
meydan atesi yakarlar, buna Ahenk Atesi denir. Alevleri ortaligi aydmlatir ve
gosteriyi izlemeye gelenler meydam cepecevre sararlar. Y atsi namazmdan sonra ti.im
koy kadm-erkek yasli cocuk toplamrlar ve seyirlik oyunlan izlerlerdi.
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KADIOYUNU
Deneyimli bir koseye kadi rolu verilir, cubbe ve sank giydirilir. Kadi kiziru
evlendirmek icin goruculeri kabul eder ve sorulan ile smav yapar. Ancak kizim
vermek icin bir kosulu vardir: aranan damadm altma kaciran, pisleyen, yattigi terden
kalkmayan, tembel, miskin birisi olmasi gerektigini soyler.sonund aranan damat
bulunur. Diyaloglar ve hareketler, mimikler, jestler son derece guldurucu, tepki
alicidir. Dusup kalkmalar, su kabagmin icine doldurdugu tutunu icmesi, kizin ve
damadm baginslan izleyicileri etkiler, yani soz agirhkli degil hareket agirhkhdir.

P AMUK KAPMACA
Alana bir direk dikilir ve ucuna bir metrelik urgan baglamr. Coban olan kisi bu
urganm ucundan tutar, ipin daire alam dismda ayakkabilar dizilmistir, Diger
oyuncular ayakkabilan almak icin kosusup yaklasirlar, coban ipi
birakmadanyaklasanlara

dokunursa coban olmaktan kurtulur ve ebelik degdigine

gecer,

<;ADIRA <;IKMAK
Alti kisiden olusan ekip ikiserli halde biri digerinin omuzuna cikar, ti<; frup
tutusarak, itiserek koy meydamm gezerler, usttekiler sarki soyler, alttakiler kosarak
usttekinin dusrnesini saglarlar, dusenler alttakilere soru sorarlar. Hareket agirhkli,
guldurmece etkilidir.

TAV~AN OYUNU
3-4 kisi tavsan, 2 kisi kopek ve 2 kisi de avci olur. Koy meydamnda senlik
yapihr. A vcilar ve kopekler tavsarun pesine duserler, A vcilar havaya ates ederek
tavsanlann uzerlerine giderler. Tavsanlar seyircilerin arasma girerek sonunda
vurulurlar. Silah sesi kacismalar seyirciler arasmda delgalanmaya, heyecana ve
gulusmeye yol acar.

KERV AN OYUNU
15 er kisilik iki karsihkh grup birbirlerinin belinden tutarlar, ekip baslanda
birbirlerini elleriyle yakalarlar. Gruplar bellerinden tuttuklan arkadaslan ile geri
cekilmeye baslarlar. kOpanlar aynhr ve kimse kalmaymcaya kadar oyun surer.
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SUNNET (:OCUGU
Uzun boylu bir gence beyaz entari giydirilir, ayaklan yere degmektedir ve
aglaya sizlaya alana girer. Sunnetcinin elinde testere, bag makasi, tornavida ve torpu
vardir. Sunnetci cocugun etegini kaldinr, plastik kolonya kutusuna kirmizi su
doldurulmustur. Testere ile keserken, cocuk plastigi sikar ve her yere kirmizi su kan
gibi sicrar.

UNLU YUZUK OYUNU
Alana bir tepsi ile bir paket un getirilir.
Un tepsiye yayihr ve icine bir yuzuk saklamr. Dort gene elleri arkadan bagli
olarak tepsinin etrafmda diz cokup egilirler, Yuzugu bulmak icin unu uflemeye
baslarlar. Ortahk toz dumana burunur ve kendileri kardan adam donerler. Yuzugu
bulan agzina alarak kalkar ve odulu kazamr.

TiLKiOYUNU
7,8 kisi oynamr. Bir ikisi tilki olur, digerleri koyun. Tilkilere kargidan kuyruk
yapihrve uclanna gaz bezi baglarur. Koyunlara saldmp kosarlarken, ahenk atesine
yaklasirlar ve kuyruklan alev ahr. Bu halde seyircilerin uzerine kosup gulusrneye ve
kacismaya neden olurlar.

KAPLUMBAGA OYUNU
5 kisi oynamr. Sirtmda ici oyuk agac kabugu yada tahta baglamr, Atesin
etrafmda donerken birbirleriyle tokusurlar ve kaplumbagaya benzer sesler cikanrlar,
Seyircilerin uzerine kosarak cosku yaratirlar.

GELiN ALDI OYUNU
10 ar kisilik iki grup karsi karsiya dururlar. Alana bir sopa dikilip ucuna mendil
baglarur, bu gelini simgeler. Karsihkh gruplar ise kizevi ve oglanevi olurlar. Oglan
evi mendili cozmek ister, kiz evi gelini vermek istemez. Sonunda 10 altma vermeye
razi olurlar. Oglanevi mani soyleyerek 10 alum verecekken kavga cikar ve gelin

kacinhr. ·
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KEMiKLi DEVE
iki kisi merdivenin ilk ve son ayagina baslanni sokarlar, merdivenin ortasma
silteler konup hepsi kilimle ortulur. Yas ve esnek bir agacin dalmdan da devenin
boyunu oteki eliyle kilimin altmdan tutar. Agacin ucuna okuz veya at kafasi baglamr,
alt cenesi iple hareket edecek sekilde ayarlamr. Onde ise gercek bir essek deveyi
ceker. Deve agzim acarak seyircilerin i.izerine dogru yi.iri.ir. Kacismalar ve
gulusmelerle surer.

ctrrct

OYUNU

iki kisi okuz olup sabamn boyunduruguna girerler, ucuncu gene ciftci olup,
okuzleri si.irerek alana girer. Koyun meresma tarla yapmak ister. lstegini cizerek
bugday, nohut, prasa, kabak ekebilecegi yerleri belirler. Ciftci muhtarm gosterdigi
yerleri si.irerken yorulur, kansmm getirdigi yemekleri yerken okuzler kacar.

KABAKKIRMA
Alana iki direk dikilir ve aralanna tepeden ip baglamr. lplere uc dort yerinden
hayvan kabagi asilir. Eger mevsimi degilse kuru kabaklar aksamdan islarnr. Gencler
kabaklarm altma gelip kafalan ile kabaklara vururlar, kafa darbesiyle kabagi once
kiran kazamr.

SOGAN ISIRMA
Kabak oyunundan sonra ipe iri soganlar baglanarak sallandinhr. Agza gore
oldukca buyuk olmasi ve sallanmasi nedeniyle istrmasi guctur, ilk disi geciren
kazanmis olur.

TEPSi OPME
U<; gencin elleri arkaya baglamr ve yere ters konmus su bardaklanmn ustune
cikarlar onlerinede birer testi konmustur. Egilerek dengelerini bozmadan testinin
agziru open kazamr ve odulunu ahr.

KALAYCIOYUNU
K1z ve erkek gruplar karsi karsiya otururlar. Kizlardan biri erkeklere isli tencere
dagitirken arkadaslanna kalaysiz fakat isi olmayan tencereleri verir. Sonrada biz
kizlar ne yaparsak siz erkekler de aym seyi yapacaksimz diyerek oyunu baslatirlar.
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Kizlar tencerenin altma parmak cekip yuzlerine stirerler, erkeklerde aym seyi
yapmca yuzleri isli kara olur. izleyicilerin gulusmeleri arasmda kizlardan biri
arkasmda sakladigi yogurt tenceresini alip erkeklere yaklasir, yuzunun surasi kara
burasi kara diyerek kepceyle yogurt doker, kahkahalarla oyun surer.

SUL TAN NEVRUZ BAYRAMI
Nevruz farsca bir sozcuk olup "yeni gun" anlamma gelmektedir. Bahar
mevsiminin baslangici sayilan 21 Mart, Nevruz olarak eskiden yoremizde
kutlanmaktaydi. Ancak bu tarih hava kosullanna gore Nisan ayma da sarkabilirdi.
Bahan karsilamak, dogarun yeniden canlanmasmi kutlamak ciftci ve koylu halkm
yasammda onemlilik kazanmasi dogaldir.
Gocbeyli'de Nevruz kutlamasi imam suyuna giderken Ali Daymm degirmeni
yonunde dar ve duz alanda yapihrdi, 0 gun sabah erkenden kalkilir, kizlar ipekli
entarilerini giyerler, sarmalar, dolmalar, tathlar yapilir, ozellikle yumurta kaynatihr ve
icine kuru sogan kabugu atildigi icin kirrruzi renkte olmasi gunun adetinden sayihrdi,
Heybeye doldurulan yiyeceklerle herkes camhkta yer ahrdi. Nisanh kizlar ailecek
otururlar, delikanhlar karsi yamactan izlerlerdi. Gen<;; kizlar kaydirak, esim esim,
ebec, sorgu sual, urgan dereye dustukten sonra agaclara salmcak kurarlar ve
birbirlerini var gucleriyle sallayip dallara kadar yukselmelerini saglarlar, yuksekten
korkan kizlar yavas sallanrna istegini yavuklusunun ismini soylemesi halinde
yapacaklanm bildirirdi.
Gocbeylide Nevruz senligi 1977'den beri kutlanmaktadir.

HIDRELLEZ SENLiGi
6 Mayis'ta bir baska bahar senligi yoremizde hala surdurulen bir kutlamadir.
H1z1r (H1d1r) ile ilyasm bulusmasi olan hidrellez, saghk ve bereketin simgesidir.
Hidrellez aksarm gene kizlar, kadmlar toplamp ates yakarlar ve alevlerin
ustunden atlarlar, boylece turn gtinahlann ve iclerindeki kotulukler, marazlar,
hastahklan alev yakar goturur diye inamrlardi,

MARTA VAL <;OMLEGi
Hidrellez gecesi konu-komsu kizlan, kadmlan toplamp ortaya bir comlek
koyarlar. Herkes sira ile nobet tutup icine yuzuk, kupe, bilezik, dugme gibi seyler
atarlar.
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Comlek daha sonra al kreple ortulur ve agzr baglamr, bahcedeki algulun dibine
konur. Sabahleyin cornlegi tekrar alirlar ve kucuk bir kiz cocuguna icindekileri tek tek
cikarmasi soylenir. Bu sirada mani soylenir, kimin attigi esya cikarsa ona gore yorum
yapihr.

COPOYUNU
Dug-Un ve senliklerde koy meydanma toplanhr, alanm bir ucuna iki buyuk direk
dikilir ucundan karsihkli ip gerilirdi. Uc-dort metre yuksekligindeki ipe kagitpara
ilistirilir, direklerede renkli kumaslar baglamrdi. Davullann esliginde atli gencler
ellerinde 1,5-2 metrelik degneklerle uzaktan kosarak gelirler ve belli bir mesafeye
yaklastiktan sonra ellerindeki degnegi yere vurdurarak yaylamp firlamasim ve ipin
uzerinden asmasim becermeye cahsirlardi. 0 lmazsa atlanm geri stir-Up tekrar
denemeye girisirler, basanh olan para ve kumaslan kazamrdi,

TENEKE <;ALMAK
Dug-Un ve bayram aksamlannda gencleden birinin yuzu, tencere karasi ile araba
boyamr, kollanm acrrusken uzun bir odunla arkadan baglamr ve carrmhli halde esege
ters bindirilip koy icinde kapi kapi dolastmhr. Teneke calarak gezerler ve bayram
sekeri, baklava, borek toplarlar yada dug-Un evine gitmislerse boynuna, kollanna
tavuk, raki, sarap sisesi baglamr, genclerede tepsilerle borek, tencerelerle muhallebi
verilir. Topladiklanni gencler odasmda hep birlikte yerler.

GELiN SUPURGESi
Gelini ceyizi olan supurgesine eskilerden bir giysi dikilir, kizlar degisik
renklerdeki kumastan parcalan etek gibi ilistirirler, basina misrr puskulu takilir,
suslenir, boyamr, kokular surulur.
Ceyiz goturulurkcn kiz yengesi gelin supurgesini elinde tasir ve damada verir.
Gelin gelinceye kadar damat, gelin supurgesiyle birlikte yatarrms diye anlatihr.

FOLKLORiK GiYSiLER
Eski donemlerde gocer geleneklerin izleri surerken kadmlann giysisi ulusal
kiyafet denilen gorunumdeydi. Yorukler, cepniler, turkmenler islemeli, renkli giysileri
ile gozalici oldugu kadar rahat, kullarumh bir ozellik kazaruyorlardi.
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1- Hergiinliik kadmlann hergun giydikleri salvar-cepken hergunluk diye
aruhrdi. basta bir takka, uzerinde oyalan alma dokulen yazma vardir. Baslik para, pul
ve incilerle suslu olabilir.
Boyun kismmdan ipek krep veya ziynet baglicigi bulunurdu. Sirtta citari denilen
ipekli yada pamuklu cepkenin ustunde libade denilen yaka kiyilan ibrisim kaytan ve
srrma islemelidir. Cepkenin uzerinde libade denilen san simli silop yelek yer ahrdi.
Belde "bel sarkanagi" denilen halt, kilim desenleriyle sushi kusak bagi
bulunurdu. Sarkanagm onune cevre takihr, ustunede pantufan kumastan gumus tokah
kemer baglarurdi.
Bel alti, ayak uclanna kadar ag: bol, pacasi buzme salvardir. Salvann kumasi
cepkenin kumasindan olup on, arka, cep yanlan sirmah ve su yolu islemelidir.
Ayakta yun yada pamuk corap, ev icinde terlik, sokakta iskarpin, tarlada san
cizrne ile tamamlarlamrdi.

2- Dcetek Yoremizin hala bilinen dugunlerde, derneklerde giyilen ozgun bir
urbadir. Di;etek giysisinin yeri yagli-buzlu, pantufan, siptelli, ipek samli, tatli morlu,
alh ipekli diye amlan kumastandrr.
Ucetek giyildiginde yine basta yazma, hotoz yada fitoz denilen takka vardir.
Boyada yakaya yaghk denilen aksesuar takihdir. Y aglik cevre gibi sirmali, nakislidir,
Bedende cepken ve salvar yer ahr, bunlann uzerine ayn kurnastan yapilmis ucetek
giyilir. Ustte fermane, kesik yada libade denilen lurka da bulunur. Yine bele tokali
kemer takilir.

3- Bindalh Yorernizde Harbah olarakta adlandinlan bu giysi buyuk nisanda
oglanevi tarafmdan diktirilip geline gonderilen urbadir. Kma gecesinde giyilen
bindalh, entari ve ceketten olusur. Mor yada bordo kadife uzerine agac ve cicek
motifli sirma isciligi ile dikkati ceker.

4- Sarayh Zengin giysisi olup harbah gibi ceket ve entariden ibarettir. Yuzu
ipekli, tersi parlar bir kumas olan atlas tan yapihr. Sim ve sirma isleri antika gibidir.

5- Smtelli Bir ev icgiysisi olup kirrmzi, pembe, mavi, gill kurusu renkte yuzu
ipek tersi mat kumastir. Sehirde entari olarak, yoremizde ise salvar, cepken olarak
yerlesmistir, Y ash kadmlarda giyerler.
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ERKEK - ZEYBEK GiYSiLERi
Basta akdife, kece kansmu fes, tepesi ibrisim puskulludur. Boyunda oya
islemeli krep, gumus zincirden kostek ve muska bulunurdu. Sirtta citari kumastan
cepken, icinde yakasiz gomlek ve siyah cuhadan kaytan islemeli camedan denilen
yelek, camedanm ustune aym kumastan kollan sallamah oldugundan sallama denilen
kaytan islemeli giysi olurdu. Bele sanh kusak, ustune Trablus dolama, soma deri
kayis, uzerinde kutukluk yer ahrdi. Kutuklugun bolmelerinde tutun, kav, cakmak,
para, saat keseleri, gumus islemeli agizlik, enfiye kutusu ve sakizlik ile fisekler goze
carpardi. Kutuklugun uzerinde de bel bagi kolan cekilirdi. Kusagina, kemer arasma
break, cakmakh gubur tabanca, hancer sokardi. Aynca beline ipekli yavuklu cevresi
takmak adettendi.
Zeybegin kicmda ag1 bol, pacalan diz ustu guduk bir don olurdu. Bu donun
kumasi lacivert yada siyah kumas olup paca agizlan ve yanlan kaytan islemeliydi,
One dogru sarkan uckur, donun dusmesini onlerdi.
Ayakta diz kapagindan bilege kadar tozluk, ayakta kalm yun corap ve uzerinede
siyah sahtiyan deriden tulumba papuc yada kalcm, cizme giyilirdi.

<;EPNi GELiNi
Cepni gelininin giysisini tamtirken once basinda al duvak oldugunu soyleyelim,
Al renk, murat demektir ve cepnilerin etkisi ile Anadolu'ya yayilnustir. Duvagin
onune inen ve yuzunu orten uzantisi vardir. Cepni gelini duvagim uc; gun basmda
tutar. Duvagm uzerinde 3-5-7 renk krep takilir. Duvagm al rengi, fatma ana duvagma
yada Hz. Ali cadmna ait bir renk oldugu icin onem kazanmistir. Yirtim denilen bu
duvak onceden dokuma kilim bicimindeydi. Kilimin ortasmda gol susu gunesi
simgelerdi. Aynca kirman seklinde olusu dort yonu, dort kitap, dort peygamber, dort
melek, dort mezhep, dort nesnerates, hava, su, toprak), dort yol, (seriat, tarikat,
marifet, hakikat), yada dort duyum(tath, tuzlu, act, eksi) ve Allah sozcugunun eski
yazidaki dort harf anlarru tasirdi, Duvagm dort ucundan sagdiclan tutar ve guveyin
cadmna yuruyerek giderdi. Bu duvak kilim, gelinin sandigi uzerinde olunceye degin
durur ve yere serilmez, ancak olumde tabutun uzerine koyulurdu.
Aynca basmda parlak san ipekten ve cene altmdan baglanmis ustluktabani) yer
ahrdi, Kadmlarm ornurleri boyunca baslannda tasidiklan bu ustluk, Sankiz'rn
koruyuculuguna isarettir. Her iki yanda dize kadar kirrmzih suslu uzun cekiler gaze
carpar ve Fatma ananm saclanm simgelerdi.
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Gelinin almnda ise yedi enkli ceki ile yapilrms bir tac; bulunur ve Fatma ana
kusagi yani gok kusagi anlammdadir. Tac; tizerindeki ti<; cicek, uclemeyi
yorumlamaktadir. Yine ortasmda ucgen muska gorulur. Ucleme tannmn ti<;
gticti(yaratmak, yasatmak, oldurmek) uc varhk(Allah, Muhammed, Ali), ti<; doga
olgusurgok, gunes, ates), ti<; birey(ana, baba, cocuk), ti<; ahlak kurah(elini, dilini,
belini) demektir.tac tizerinde tavus tuyu yada yesilbas ordek ttiyti(tozak, aynah)
dikkatimizi ceker, Yanaklara dogru sarkan iki cicek Hasan ve Huseyin'I simgeler.
Gelinin almndaki 28 yada 32 altm, ay gununu ve arap harflerini 28 oldugunu belirtir.
Ortadaki buyuk altm birligi, gumustense Akkizi, altm olursa Sankiz'I temsil ederdi.
Boyunda ekinotu yada cetlembikten yapilrrus gerdanhk olabilecegi gibi altm ve
paradan olusan sucuk takida olabilirdi. Aynca renkli boncuklar ve olunce boynuna
yilan dolanmasm diye bogaz boncuguda takihrdi.
Cepni gelinin icinde onu gobege kadar kapah etegi yamach beyaz boy gomlegi
vardir, Etek uclanndaki kirnuzi, mavi eklerin kadmhk ve kizlik simgesioldugu
anlasilmaktadir.
Doscelikigogusluk)

pembe yada yesil renkli, cicek desenli kumastan olup

etekleri al bezle suslenmistir. Dort ucundan arkaya baglanarak gogstin ortulmesini
saglar,
Boy gomleginin tizerinde bez yada tel sirma ti<; etek giyilir. lei san astarla
kaphdir, Kadm, hayati boyunca Sankizin kutsal emaneti olarak ucetegi tasir.
Ucetegin tizerine libade giyilir. Libadeye fermane, kesik, yelek gibi adlar da
verilir. Kadife ve cuha kumastan olup uzerigumus ve altm simlerle islenmistir.
Cepni gelinin belinde oglanevinin gonderdigi gumus tokah kemer ve bunun
altma baglanan kemerbest denilen kusak Fatma ana kusagi diye amhr. Kusakta
suralanan 12 gumus sikke, 12 imami ve 4'lti 10 ar cilkak 4 kapmm 40 makammi
simgelemektedir. 72 boncuk ise Kerbela sehitlerini ammsamak icindir. 14 puskul de
14 masum-u pak demektir.

Ucetek giysinin ustune ve belden asagiya onluk gergi baglarur. Kirmizi, beyaz
cizgili pesternal gibidir. Salvar dedigimiz pacah don, genellikle ok yollu mor
dokumadan yapilnustir.
Ayagina da san mesinden yapilrrus edik yada san cizme giyilir. Cizmelerin
arkasmda gumus, altm yada tunctan arkahklar olurdu. Cizme icine giyilen orme ak
coraplann agiz, burun ve topuklan kirmizi ciceklidir,
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TURKMEN GELiNi
Yine basmda al duvak bulunur. Aynca keten denilen kiyilan puskullu ak bir
ortu vardir. Ketenin iki ucuna goz boncugu takilrmstir. Bu ortunun ustune altm yada
gumusten tomaka takihr ve yuzune, gogsune kadar zincir ve cmgillar sarkitihrdi.
Aynca cene altmdan baglanan 12 dugrneli, ti9 cmgilh sakandmk gorulur. Dugmeler
12 imarru, 12 burcu, 12 ayi, 12 harfli lailahe illallah sozcugunu, 12 harfli Muhammed
Resulullah sozcugunu vurgulamaktadir, Buna ek olarak altm takisi da yer ahrdi.
Boyunda ise buyuk altm, mavi boncuklar, mercan ve sedef gerdanhk dikkati ceker,
Icinde yine akboy giysisi, yesil kumastan gogusluk bulunur. Ucetekte san renk
egemendir. Uzerine libade ve belde cift kemer cepni gelini gibidir. Cilkak
sayilanndaki 1,5,7,9 kumeleri birligi, elin 5 parmagmi, Hz Alideki 7 niteligi, 7 gok
katim, insandaki 7 deligi ve 9 peygamberden ademisimgelemektedir.

Gergi yine

belden one dogru sarkrulrmstir, Ayaginda san mesin edik vardir.

YORUK GELiNi
Al duvak uzerine simgelerle islenmis al burumcuk ortulur. Aynca oglan evinin
gonderdigi taka ya da hatoz denilen takke bulunur. Bu bashk oglanevinin bashk parasi
degerindedir. Almnda yrbiye (tugra) alum sirahdir, Baslikta altm igne ve inciler yer
ahr. Boynunda kurdelaya dizili 40 san lira ve gerdanhk bulunmaktadir. Yoruk gelini
ak yollu mor yada al renkli citari kumastan cepken giyer, salvanda aym kumastandir.
Uzerinde alhkondu entari yada krem semdemli entari giyilirdi. Ote yandan entari
uzerine ucetek giyimi de yoruklerde gorulmektedir.

BERGAMADA SiY ANUR
Ege Universitesi Tip Fakultesi Halk Sagligi Ana Bilim Dali Baskam Prof. Fethi
Dogan'rn verdigi bilgilere gore; siyanur vucuda belirli dozda almdigmda, kamn
icindeki alyuvarlan oksijensiz birakip hemen oldurur. Olumden sonra siyanur (CN);
karbon (C) ve azot (Njaynsir,

Olumun hemen ardmdan otopsi yaoilmadikca, siyanurun neden oldugu olumun
nedeni anlasilmaz, Siyanur aynstigmdan vucutta siyanure rastlanmaz. Daha sonraki
otopsilerde de anlasilamaz
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Isletme sirasinda siyanur gazmm cevereye yayilma durumu olusursa, siyanur
bilesiklerini iceren su sizmtilan atik barajmdan insana veya baska bir canhya ulasirsa
siyanurun neden oldugu olumleri kim bilecek? Kim ole, kim kala?

Aynca, siyanur az miktarda vucuda girdiginde olume yol acrmyor ama troid
bezi tarafmdan emiliyor. Troid bezi vucudun ihtiyaci olan iyotu atip siyanuru ahyor.
Vucuttaki iyot eksikligi sonucu "guatr" hastaligidir.

Bergama ve yoresi Ttirkiye'de guatr hastaligina en hassas bolgedir. Guatr
hastaligi ise, sakat dogan cocuklar, ruh hastahklan, metabolizma bozukluklan
demektir. Bunun yamsira troid bezi tarafmdan tutulamayan siyanur bobreklerden
suzulecek ve bobrekleri tahrip edecektir. Aynen uzun antibiyotik tedavileri sonucu
bobreklerini kaybeden insanlar gibi.

stvANURLU

DUNY A

Siyanurlu altm madenlerinde agir metallerin, kazalann, depremlerin, sizintilann
olusturdugu felaketlerden yalmzca birkaci asagida siralamyor:

Yesil bans orgutu," Green Peace" yoneticisi Jim Puckett'in verdigi bilgilere
gore:
1.

1972 yilmda, ABD'de West Virgana da Bufallo Creek altm madeninde atik yogun
camurlar nedeniyle yorede cevre felaketi yasanmis, 125 kisi olmus.

2.

1965 yilmda guney Amerika' da; Sili' de, La Ligiua bolgesinde bulunan

madenlerde 14 atik barajmdan lO'unda deprem nedeniyle olusan catlaklar sonucu
cevre felaketi yasanrms, 200 kisiden fazla insan olmus.

3. 1993 yih nisan ve mayis aylanndan Ekvatorda Azuay bolgesinde 3 00 kisinin,
Nambia bolgesinde 100 kisinin altm madenlerindeki heyelanlar yuzunden oldugunu
"Franfurther Rundischau" gazetesi yaziyor. Aym gazete 28.11.1994 tarihli sayisinda,
etrafmda 10 milyon kisinin yasadigi, Afrikadaki Viktoria golunun zehir cukuru haline
geldigi ve golun ekosisteminin bozuldugu bildiriliyor.
ABD Cevre Koruma Kurulu EPA tarafmdan 1992 yih Temmuz aymda yapilan
bir yaymda;
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1. ABD'de New Mexico, Corizzi, Cimarron altm madenlerinde siyanurun ve
agir metallerin cevreye verdigi zararlar,

2. ABD'de Washington, Loomis, Silver Mountain altm madenlerinde siyanur
ve agir metallerin zararlan acikca anlatiliyor.

Merkezi ABD'de, Washingtonda bulunan Mineral Policy Center dunyada
siyanurlu altmm zaranna ugrarms 324 kurulusa esgudumlu olarak cahsitor. MPC"nm
verdigi bilgilere gore;

1. ABD'de 557.650 atik birakan madenterkedilmis, Bu madenlerden geriye
kalan auk ve zehirleri temizlemek icin 71.5 milyar dolara gereksinim var.

2. 50 milyon ton civannda siyanur, agir metal, asit dogaya birakilrms. 18 bin
km. akarsu ve nehir, 73 bin hektar gol kirlenmis,

Insaat muhendisleri odasi izmir subesincei 01.04.1994) tarihinde hazirlanan bir
raporda, EPA tarafmdan, ABD de yaptmlan bir arastirmada; 900 den fazla tehlikeli
atikdepolama alammn incelenmesi sonucunda bunlardan 800 den fazlasmda zehirli
sularm zemine sizdigirun tespit edildigini, bunlann %25 inin insan sagligmi tehdit
ettigi belirtiliyor.

Siyanurlu altm madenciliginin ABD'deki rnacerasi bu

Bergama ve cevresinde yasayan 200 bin insan, Eurogold adh cokuluslu sirket ve
Turkiyedeki yandaslan para kazansm diye bu tehlikeler altmda yasarnak, bu orneklere
benzemek zorundarmdir?

BUYUK SiY ANUR FACiALARI
Y akm zamanda yasanan siyanur facialan ucuz altm elde etme hirsinm dunyada
nelere mal oldugunu gosteriyor.
Bunlardanbiri OK TEDi faciasidir,

174

Ok Tedi Papua Y eni Ginesi "mn en buyuk nehirlerinden birisidir. 1984 yilmda
bu nehir yakmlannda sik ormanlar icinde cokuluslu bir sirket tarafmdan siyanurlu
altm madeni isletilmeye baslamr, Sirketin en buyuk ortagi Alman
Mineralgesellschaft'tir,

Bu sirket unlu siyani.ir i.ireticisi Degussa ve Dresdnerbank'm

ortagidir.

Bu sirket 2100 mt. Yuksekligindeki dagi trashyarak icindeki altim alrms, ancak
yogun yagislar sonucu binlerce ton toprak icindeki siyani.ir ve agir maddelerle birlikte
Ok Tedi nehrine akmistir. Nehir kiyismda bahcecilik yaparak yasayan halk bolgeden
gos: etmek zorunda kalmis.

Aynca, Ok Tedi madeninde kullamlmak uzere Papua Yeni Ginesi'ne gelen
siyani.ir yuklu bir gemi cikan firtinada batrms, o bolgede denizdeki yasam sona ermis,

Isletmeci sirketin ortaklan Alman oldugu icin 1191-1994 yillan arasmda konu
Almanya' da cok tartisilnus, Firmalar cok elestirmis ama Degussa ve
Mineralgesellschaft

doganm tahrip olasi ve binlerce insamn huzur birakilmasi

karsiligmda, bu isten 12 milyar mark para kazanmis.

Bir diger onemli facia Gi.iney Amerika'da, Guyana'da yasandi.
20.08.1995 gecesi OMAi altm madeninde zehirli atik havuzu patladi, iki gun
icinde i.ilkenin iki ana nehrine 4 milyar litre siyani.irle bulasrms camur kansti. Atigm
icerdigi agir metaller cevreye yayildi. Halk ve yoreyi gezmeye gelen turistler buyuk
bir korkuya kapildi. Bolgede panik yasandi.

ABD"mn devlet tarafmdan desteklenen cevre kurulusu Mineral Policy Center
Omai' de gerceklesen faciamn bu gune kadar gorulen en buyuk cevre felaketi
oldugunu rapor ediyor.

Felaket gi.inlerinde 18.000 kizilderili ciftci bahk ve su urunleri yememeleri, dere
sulanna dokunmamalan icin devlet tarafmdan uyanhyor. Guyana Devlet Baskam
Cheddi Jagan Birlesmis Milletler i.ilkesine yardima cagmyor. Birlesmis Milletler
ulkeyi felaket bolgesi ilan ediyor.

175

Bu iki felaket ornegi Bergama ve cevresinde
madenciligi

nedeniyle

yasayanlann

siyanurlu

altm

ne kadar buyuk bir tehdit alamnda yasadiklan gosteriliyor.

TOZBULUTLARI
Siyanurun ve agir maddelerin olusturdugu tehditin onemi yanmda siyanurlu
altm madeninin cevreye verebilecegi zararlar ne yazik ki gozden kacrnaktadir. Baska
bir ortamda bash basma bir cevre felaketi olarak adlandirabilecek etkiler hie;
arulmamaktadir.

Bunlann bashcalan toz bulutlandir, Bergama madeninin isletilmesi sirasmda
2.5 milyon ton kayamn ogtitulmesi ile ortaya cikacak toz bulutlan bash basma bir
sorundur.

Kuvarz kayalann tozu bash basma bir kanserojen maddedir. Akcigerle
"silikosis" adi verilen bir kansere yol acar. Ozellikle Guney Afrika' daki altm ve elmas
madenlerinde eek yaygindir. Tozlu havanm solunmasiyla olusur. Etkisi tozun uctugu
yere kadar gider.

Bergama madeninden cikacak toz aym zamanda cevrede ekilen pamuguda
kirletecektir. Yorenin en onemli ekonomik kaynagi pamuk uretimidir. Bakircay
ovasmda ince lifli pamuk yetisir ve ondan penye kumas dokunur. Maden tozlan,
acmis beyaz parnuga konarsa pamuk degerinden kaybeder. Toza bulanrrus pamugun
ekonomik degeri olmaz. Beyaz altm denen pamuk karanr.

Zehirci sirket Cevre Bakanhgi'na verdigi taahhutnamede tozlanmayi onlemek
icin "hus'tagaclan dikecegini soyluyor, Bu agaclar ne zaman dikilecek, ne zaman
buyuyecek ? herhalde sirket altmi ahp, zehirini biraktiktan soma! lsin komikligi bu
firmaya ruhsat veren Cevre Baanhgi'rnn gozunden kacrms olmah!

Siyanurcu firmanm toza karsi bir baska onlerni de cikan tozu hortumla
sulayarak yatistirmakl 2.5 milyon tonluk tozun havalanmasim onlemek icin acaba kao
ton su gerek? Eurogold, ya yerin altmdaki suyu tuketip pamuk ciftcisini bitirecek, ya
da toz bulutlanm onleyemeyecek.
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Kuvarz kayalarda
havada nemle birlesirse
santrallerin

agir metallerle

birlikte kukurt de var. toz haline gelmis kukurt

sonuc korkunc olacaktir.

Kukurtlu

asiler havada ucar. Termik

cevreye verdigi en buyuk zarar budur. Siyanurlu altm madeni kukurtlu

tozlar nedeniyle

bir asit fabrikasi gibi cahsabilir.

Asit yagmurlan

yagan yerde ne

pamuk yetisir, ne zeytin cicekleri dollenip urun verir. Asitler eritici maddelerdir.

GURULTU iNSANI SAGIR EDER
Auk barajmm yapilmasi ve maddenin islenmesi sirasmda olusacak gurultu bu
topraklarda yasayan insanlann bugune degin ahsik olmadiklan bir gurtiltu olacak.
Dev gibi koca kamyonlarm baraj yapirm icin cikaracaklan gurultuler , kil tasiyan,
siyanur getiren kamyonlann sesleri ortahgi bir ses cehennemine cevirecek.

2.5 milyon ton kayayi yerustu ver yer altmda cikarmak icin kullamlacak
dinamitlerin gurultusu bclge insamm huzurlu yatagindan hop oturtup hop kaldiracak.

Altmla ve siyanurle hicbir ilgisi olmayan onbinlerce insan bu gurultuleri isitip
onlara katlanmak zorundarm?

SiY ANUR NASIL TA~INACAK
Bergama altm madeninde yaklasik 8 yil icinde 4000 ton siyanur kullamlacagi
soyleniyor. Yilda 500 ton dolaylannda, siyanurun ne denli zehirli oldugunu biliyoruz.
Turkiye' de siyanur uretilmedigini biliyoruz. Oyleyse siyanur ithal edilecek peki
nerden?

A vrupanm en buyuk siyanur ureticisi DEG US SA adli bir firma, bir Alman
firmasi. Dalmda tekel olan bir dev DEGUSSA aym zamanlarda altm kulcelerine
darngasiru vuracak tanmrms altmureticisi, Siyanur ureten bir kurulusun altmla ilgisi
olrnamasi dusunulemez, Nerde altm varsa siyanur onu gidip buluyor.

Bergama'ya siyanur -Allah korusun - buyuk bir olasihkla Almanya' dan
gelecek. En yakm orasi. Enyakm orasi, degussa"nm siyanurleri, Zaten cokuluslu
Eurogold'un ortaklan arasmda Degussa'mnda oldugu soyleniyor. Dunya altm
sermayesi icinde kimin eli kimin cebinde belli degil.
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Almanyadan Bergama'ya siyanur nasil gelecek. Hava yoluylami? Yilda 500 ton
siyanurun ucakla Turkiye'ye tasinmasina izin verilirmi acaba?

Deniz yoluylami? Almanya'ya en yakm bir limandan izmir'e yada Dikili
limanma bu zehirleri gemilerle getirmek olasi. Ancak gemi ile siyanur tasmmasinda
dunyanm yasadigi aci bir deneyim var.

1984 yilmda, Papua yeni ginesi'nde bulunan Ok Tedi altm madeninde
kullamlmak uzere bir gemiyle getirilen tonlarca siyanurbir cevre faciasma neden
olmustu. Bir firtma yuzunden gemiye getirilen 2700 siyanur Papua Korfezi'rie
dusmustu. Korfezde ve ona dokulen nehirde su yasami yok olmustu.

Yada siyanur Bergama'ya kara yoluyla tasmacak, Tonlarca siyanurun tasmmak
istenecegi izmir Canakkale yolunda bulunan trafik yogunlugunda bugun motorlu araci
kullanmak bile cesaret istiyor. Trafik kazalan her yi! bir 90k can ahyor.

Alaman Prof. Korte sadece bu yogun trafik yuzunden, olasi bir trafik kazasmda
cevreye yayilabilecek siyanurun neden olacagi dehset yuzunden Bergama'da bu
maddenin islenecegine karsi cikihr diyor.

<;AM VE ZEYTiNAGACI KIYIMI
Bakrrcay havzasmm daghk, yamachk kesimleri 9am ve zeytin agaclanyla
kaphdir. Maden bolgesine 20 km uzakhktaki Kozak Yaylasi Turkiyenin en buyuk
fistik cami ormanlanna sahiptir. Gorunusleri patlarrus atom bombasma benzeyen
fistik carm Kozak'a olagan ustu bir guzellik vermesinin yamsira buyuk bir ekonomik
zenginlik katar. 1 kg. Cam fistigi 1 gr altm degerindedir.

Aynca kizil ve kara 9am bolgenin dogalbitki ortusundendir,

Zeytinlikler bolgenin ekonomisini ayakta tutan alanlardir. Narhca koyunden
Pinarkoye kadar tum Geyikli Dagi etekleri zeytin agaclanyla kaphdir. Bolgede
zeytinyagi ve pirina fabrikalan vardir.
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Maden sahasmda bulunan 2000 kadar zeytin agaci kendi mi.ilkiyetinde oldugu
iddiasiylazehirci Eurogold bugune kadar yok etmistir. Simdi de tel orguyle cevirdigi
alandaki 2500 9am agacim kesmeye kalkisiyor. Bunun icinde orman bakanligindan
aldigi izine sigmryor.

Bir cevre felaketinin habercisi olan Eurogold yoreye verecegi agac katliarm
yaparak baslarmstir.

TURiZM POTANSiYELi
Bergama tiirkiyenin ve dunyamn en onernli tarihsel kalmti ve turistik
merkezlerinden biridir, bashcalanndandir.

Helenistik, Roma, Selcuklu, Osmanh

doneminin essiz yapitlanni Bergama'da gormek olasidir.. Bergama kenti bir acik hava
muzesi gibidir.

Bergama'ya yilda, akyitlara gectigi kadanyla 400 binden fazla turist gelir. Kimi
konaklar, kimi transit gecer, kimi gunluk bir tutarla Bergama'ya gelir. Son yillarda
siyanur koylerinden Narhca ve Camhkoyde koy turizmi gerceklesmektedir.

Bergama'da konaklamaya uygun turistik isletmeler vardir. Eski evlerin
bulundugu mahallelerde pansiyonculuk gelismektedir.

Bu kadar zehir ve tehlike soz konusu iken, bu kadar turist Bergama'ya gelirmi?
Eurogold sirketinin hazirlattigi ve Cevre Bakanhgina bile begendiremedigi <;:ED
raporunda zehirli altm Bergama'nm turizm potansiyelini arttiracak deniyor. Sirket
turistler seyretsin diye "seyretme platformu" yaptiracakmis. Bu yaklasima gulunurmu,
aglamrmi? Bunlar insanlan herhalde aptal zannediyorlar?

BERGEN ANLA~MASI
1989 yilmda Norvec'in Bergen kentinde Turkiye Cumhuriyetinin imzaladigi
cevre anlasmasi Bergamahlara oneml ihaklar saghyor, Imzayi atan donernin Cevreden
Sorumlu Bakam Vehbi Dincerlerdir.
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Bu anlasma dogrultusunda oldugunu idda ettigi toplantiyi Cevre Bakanligi
Bergama'da yaprms, ancak bakanhk mustesarhgina vekalet eden ve madenin
isletilmesine egimli oldugu anlasilansayin tekroknat halkm elinden camm zor
kurtarrmstir. 0 gunden sonra hie bir Cevre Bakanligi yetkilisi halkla gorusrnek icin ,
Bergama'ya ugramamistir.

Durum boyleyken Cevre Bakanhgi yetkilileri "Bergen anlasmasina uygun
olarak Bergama'da toplanti yaptilanm ve halkm goruslerinidegerlendirdiklerini''
tutanaga baglayabilmektedirler.yani

Bergen'in sartlanni yerine getirmisler, ama bu

madene izin vererek halki dinlememislerdir.

Oysa halk bergen anlasmasim "kendi gorusunun sorulmasiru" bir "referandum"
bir "halk oylamasi" olarak gormekte bunu halk olarak algilamaktadir,

AVRUPAPARLAMENTOSU
Bergamahlar 1989 yilmdan bu yana siyanurlualtm madenciligine karsi
cikiyorlar. Siyanurlu altm madenciliginin dunyada yol actigi felaketler Bergamahlan
dogruluyor.

A vrupadan Bergamahlara yo gun destek geliyor.

Zehirin kendi topraklanna bulasmasmdan cekinen Yunanlilar Bergamahlara
arka cikiyor. Midilli adasi Anadolu kiyilanna 20 km., Ovacik koyune 38 km.
uzakhkta. Midilli belediye baskanlan, Milletvekilleri degisik zamanlarda yaptiklan
aciklamalarla ve davraruslanyla Bergamahlarla dayamsma icinde olduklanm
gosteriyorlar,

A vrupa parlamentosu 17.11.1994 gunu yaptigi oturumda aldigi bir kararla,
zehirli atiklarla ilgili 91/689/EEC sayih Avrupa Konseyi yonergesi uyannca Turkiye
Hukumetini Bergama'da isletilmek istenen siyanurlu altm madeni konusunda
uyanyor. A vrupa parlamentosunun 1997 yih Subat aymda bu karan izleyen bir karar
almasi bekleniyor.
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SONU<;
Bergama uygarhlklara besiklik etmis, insanhgin tarihsel, kulturel mirasma
bekcilik eden, Turkiyenin en onemli turizm merkezlerinden, kentlerinden biridir.

Bu eserde Bergama'nm kurulusu, eski caglardaki tarihi, krallan, dogal
guzellikleri, Ttirk-islam kulturunu, yetistirdigi dusunurleri ve yakmzamanda diger
devletlerle olan iliskisi gozler onune serilmistir. Aynca Bergama'mn turizm acismdan
tilkemize sagladigi yararlan, tilkemiz ekonomisine katkisim goz ardi edemedik.

Suna deginmek gerekirki Bergamadaki siyanurlu altm madenleri Bergama icin
buyuk tehlike teskil etmektedir. Boylesine ahmh, tarihi guzellikleriyle suslu bir kenti,
cevreyi 240 ton altm icin binlerce siyanurle, agir metalle, binbir cesitli zehirle
degistirebilirmisiniz?

Bir avuc altm icin binlerce insani, cevresini, dogayi korkunc bir tehlikenin icine
atabilirmisiniz? Buna curet edenleri halkta dogada cezalandiracaktir.
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KAYNAK(:A

MEYDAN LAROUSSE, 1967 iZMiR iL YILLIGI, BERGAMA TARiHiNDE
iLK(:AG(OSMAN BAYATLI), TURK ANSiKLOPEDiSi, iZMiR TARiHi(RAiF
NEZiH), 1943 BERGAMA SEHRi iMAR PLANI RAPORU, BERGAMADA
YAKIN TARiH OLAYLARI, TURKiYE CUMHURiYETi RESMi GAZETESi NO:
5506 VE 13/07/1943, 1308 AYDIN SALNAMESi, HURRiYET YAYINLARI, EGE
KULTURUNDEN Y APRAKLAR, EGE VE YUNAN TARiHi(ARiF MUFiT
MANSEL), OSMANLI TARiHi(iSMAiL HAKKI UZUN(:ARSILI), YAKIN
SARK(SEMSEDDiN GUNALTAY), ESKi ANADOLU TARiHi(FiRUZAN
KINAL), ANADOLU iHTiLALi (SEBAHATTiN SELEK), ANADOLU iHTiLALi,
BER GAMA TARiHiNDE TURK - iSLAM ESERLERi(OSMAN BAYATLI),
BERGAMADA FiKiR ADAMLARI(OSMAN BAYATLI), EGE KULTURUNDEN
YAPRAKLAR(HiKMET BOZKURT), KU(:UK ASYA (CHARLES TEXiER),
BERGAMADA SiYANUR(SEFA TASKIN).
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