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ONSOZ
Bu mezuniyet cahsmasim hazirlarken amacim her kesimden insanmuza bas
vurabilecekleri ve bizim yorernizi tammalan icin bir cahsma, bir kaynak sunabilmekti.
Gecmis kiilrurlerinizlerini tasiyan Aydm; tarih boyu buyuk medeniyetlerin besigi
olmus uygarhklann gecisinde medeniyet koprusu gorevini yapmistrr. Bir cok kultur bu
yoreden gecerken izler birakmisnr. Allahm bahsettigi guzelleri, folkloru, kiyafetleri, agiz
ozellikleri ve gelenekleriyle insanlarm ilgisini cekmistir.
Aydm'la ilgili mezuniyet cahsmasi hazirlamak beni cok mutlu etti. Ben eahsmarm
hazirlarken cok buy-Ok titizlikle ugr~tlgimm kamsindayim. Ne varki her insan her seyi dort
dortluk yapamaya bilir. Bu yuzden siz buyuklerimin hosgorusune s1gm1yorum.
Bu eahsmayi hazirlarken bana but-onyonleriyle yardimci olan ilkokul ogretmenim,
Husnu Akdogan'a t~ekkurlerimi bir bore bilirim.
Aynca; Saym Dekanmuz Doc. Dr. Bulent Yorulmaz'a dort yil boyunca benim gibi
Turkiye' den gelen ogrencilere derslerimizde basanh olmamiz acismdan tum oz verisiyle
yardimci olmaya calisan, mezuniyet cal1~mamdayardimlanru esirgemeyen hocamiza
tesekkurlerimi sunar, ogretmenlik yaptignuz sure icerisinde tum guzelliklerin sizin yamruzda
olmasi dilerim.
Saygilanmla
Ozden Gulec

ctats
Aydm'm tarihi Friglerin ve ionlann sehre yerlesmeleriyle baslayip, Osmanh
-leti'nin buralanru almasma kadar uzarur. Aydin; Kurtulus Savasi sirasmda bircok
fedakarhklarda bulunan sehirlerden birisidir. Ataturk'un Aydm'a gelisi, sehitler abidesi,
tarihi zenginligi, folkloru, turizmi ve efeleriyle unlu Aydm sehri belki de 90k yakm bir
zaman icerisinde buyuk~ehir olmayi hakedecektir.
Ozden Gulec

BOLUM
•

Aydm il'nin Adi Nereden Geliyor?

•

Aydm Ilr'nin Tarih9esi

•

Sel9uklular Doneminde Aydm

•

Osmanhlar Doneminde Aydm

•

Kurt1lu~ Sava~mda Aydm

•

Aydm'm i~gali

•

Aydm'da Milli Mucadele Ba~hyor

•

Aydm'm Geri Almmasr

•

Aydm'm ikinci i~gali

•

Umurlu Cephesi

•

-09 yol Savasi

•

Aydm'm Kurtulu~u

•

Sehitler Aruti

•

Ataturk Aydm'da

1

AYDIN iLi'NiN ADI NEREDEN GELiYOR ?
Aydin ilinin adi ilk yaglardan beri bircok degisik isimlerle soylenmisti. Onceleri
- Antheia " denirdi. Sehir M.0 .. XIII. yuzyilda Ban Anadolu kryilanna gelen Traklar'ca ele
gecirilerek yeniden yapildi ve "Tralles" ( mamur, cicekli, kuvvetli) adiru aldi, Yore Roma
Imparatorlugu'nun hakimiyetinde iken Neron zamamnda "Ceasarec" olarak da soylenirdi.
Daha sonra cok siddetli depremde buyuk hasar meydana gelince, Bizans lmparatortuguna
-Andropolis" (Andranik Kent) dendi.
Selcuklular Anadolu'ya geldikten sonra Uy beylerinden Emir Mentes Bey 1280 - 1282
tarihlerinde yevreyi ele gecirdi ve kente "Guzelhisar" adiru verdi.
Aydmogullan Beyligi'nin kurucusu olan Aydin oglu Mehmet Bey bolgeye 1308 'de
hakim olunca yore "Aydm Eli" kente de "Aydin Guzelhisan" diye anilmaya baslandi.
XV. ve XVI. yuzyila ait Osmanh tahrir ( kayit - kutuk ) defterlerinde bugunku Aydm
·' Kaza-i Guzelhisar der Liva-i Aydm" , "Nefs-i Guzelhisar der Liva-i Aydin" ( Ilye merkezi
Guzelhisar Vilayet Aydm ) seklinde gecmekte ve bu defterlerde "Aydin Eli" deyimine yer
verilmektedir.
XIX. yuzyrla kadar Aydm Eyaleti'nin merkezi "Guzelhisar" di. 1850 tarihinde Aydin
Eyaleti'nin merkezi; Aydm Guzelhisar'mdan Izmir' e nakledilmis, bu tarihten sonra da kent
"Aydm" admi alrmsnr.
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AYDIN iLi'NiN TARill<;ESi
Aydm; Ban Anadolu Bolgemizde tarih ve uygarhgm izlerini tasiyan, dunyanm ender
verlerinden biridir. Tarihin cesitli, evrelerindeki degisiklik kultur birikimlerinin acrk bir
muzesidir.
ilk yerlesik insanm, Hititlerin baskisiyla adalara, oradan da tekrar Anadolu'nun ban
krytlanna geldiklerini, kiyi kolonilerini kurduklanm biliyoruz. Hititler doneminde Anadolu
bir merkez etrafmda birlestirilmek istenmis, en cok Arzova prensleri ve Go$kalar'm
direnmesiyle karsrlasrmstir. Guclu merkeziyetci bir sisternin sikmtisi cekilmistir.
Frigler, Anadolu'da ilk buyuk devleti kurdular. M.0. 1200 yihnda Buyuk
Menderes'in yukan platosuna yerlestiler. Frigler'in Trak kavimlerinden oldugunu,
Illiryahlar'm saldmsi uzerine Bogazlar' dan gecerek geldiklerini, Hitit kralhguu yiknklanru
biliyoruz. Frigler'in kurduklan devletin M.0. 676 yilmda yikilmasiyla bolgeye kiyt seridi
haric olmak uzere Lidyahlar hakim oldular.
ionlar'm M.0. 1200 yilmda Gediz ve Buyuk Menderes ovalannda kurmus olduklan
sehirlerin halklan, yerli halkla kaynasrmslardir. Bu sehirlerin en onemlisi Milet sehri idi.
Bunlar zamanla Lidya hakirniyetine girdiler. Anadolu iclerine kadar giderek ticaret yapnlar.
Karadeniz kolonilerini kurdular. ionlar felsefede onemli asamalar yaptilar. Matematik ve
Astronorni bilgini Tholes (toles) her seyin ana elemamnm su oldugunu ileri surdu;
Lidyahlar'la Modyahlar arasmda yapilan savastaki gunes tutulmasi olaynu onceden
hesapladr. Miletli diger bir bilgin Anoksimondros, her seyin baslangicmm "simrstzhk sonsuzluk" oldugunu ileri surdu.
Perslerin Buyuk iskender'e yenilmesi ile bolge Makedonya lmparatorlugu
hakimiyetine girdi. Buyuk iskender seferler icin Torolles'i (Aydm) us olarak kullandi.
Makedonya Kralhgmm yakilmasiyla Bergama Kralhgi bolgeye hakim oldu. Tralles, Efes,
Priene, Millet gibi ion sehirlerini vergiye bagladilar. Bergama Kralhgmm sona ermesiyle
bolge Romahlar'm hakirniyetine gecti. Boylece 200 yil devam eden Helenistik Cag sona erdi.
Roma Cagi baslarrus oldu. (M.0.133)
Aydm Ili smirlannda yer alan antik kentler, Helenistik cagda buyuk gelismeler
sagladilar. Tiyatrolan, (Resiml) hamarnlar, girnnazyumlar yapildi. Trolles (Aydm) kultur
merkezi haline geldi.
Romahlar , Ban Anadolu'ya hakim olunca Asiarninor (Kucuk Asya) adiyla bir eyalet
kurdular. Aydm ve cevresini buraya bagladilar. Valiler atayarak bunlan yonetmeye cahstilar.
Kentleri imar ettiler. Bu donemde Afrodisias (Karacasu) sehri heykel yapimmda un kazandi,
sanat merkezi haline geldi. (M.S.2.yy)
Hz. Meryem Efes yakmlanndaki Aladag yoresine gelince, burasi eski cag dinlerinin
kuvvetli bir merkezi durumundaydi. Hmstiyanhgm burada daha kolay yayilacagi dusunuldu
Hz. Meryem'in gelisi ve yerlestigi bolge yuzyillar icerisinde unutuldu. Ancak
Bavyerah Karetin Emmerik adh bir kizm kendisine ruyasmda Meryem Ana'run gorunup
bulundugu yeri anlatmasiyla gelisen olaylar sonucunda bugunku yeri ortaya cikanldi.
Hiristiyanlarca kutsal yer olarak kabul edildi. ( Resim 2 )
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M.S. 395 yihnda Roma Imparatorlugu ikiye aynldi. Bolge Dogu Roma Imparatorlugu
praklannda kaldi. Ancak sehir eski durumuna gelemedi.

SEL(:UKLULAR DONEMiNDE AYDIN
1071 yilmda Turkler , Bizanshlar' m cikardiklan son buyuk ord uyu Malazgirt
Savasmda yendiler. Anadolu iclerine yayilmaya basladilar. Turk kuvvetleri 1176 yihnda
ultanhisan alarak yoresel merkez yapn. Aydm ve yoresi zaman zaman Bizanshlar'la Turkler
arasmda el degistirdi. Aydmoglu Mehmet Bey, Aydm - Eli olarak adlandmlacak topraklara
sahip oldu. 1334 yihnda Mehmet Bey'in olumu ile yonetim Umur Bey' e kaldi.

Umur Bey: Bilginleri koruyan, Arapca bilim eserlerini Turkce'ye cevirten, sanata
onem veren bir kisilige sahipti. Rumeli'ye Osmanhlar'dan once gecmis, Adma "Gilyati"
enilen parayi basnrrmsn.
Umur Bey'in yerine gecen H1Z1r Bey zamanm da beylik zayiflanustir. Merkez
Birgi' den Efes Selcuk ( Resim 3 ) tasmrrusnr, Aydm Ili'nin Osmanhlara gecmesinden sonra
Yildmm Beyazit iiC fermanla, Venedikliler'e verilen bu ayncahklan devam ettirmistir. 1360
yilmda Hizir Bey olmus yerine isa Bey gecmistir. isa Bey zamam fikir ve sanat alanmda ileri
bir donemdir.

OSMANLILAR DONEMiNDE AYDIN
II. Murat, 1443 yihnda hukumdarhgi oglu II.Mehmet'e birakirken Aydm , Saruhan,
Mentese Sancaklanru kendisine yilhk odenek olarak ayirrmstt. 1461 tarihli yeni idari
duzenlemeyle Aydin, Kutahya Eyalet Merkezinin Sancagi durumuna geldi. Sancagm merkezi
ise Tire; Guzelhisar, Sancak Beyi'nin "Hassi" oldu.
II. Mahmut doneminde Aydin Guzelhisar'i, Aydin Eyaleti adiyla kurulan bolgenin
merkezi yapilrrnstrr. II. Mahmut'un reforrnlanna tepki gosterilmis, Tanzimat hareketlerine
karsr cikilnusnr. Butun bu gelismeler Aydm'i merkezi otoriden dusurdu. Aydin Vilayeti;
Izmir, Saruhan, Aydm, Denizli ve Mentese olmak uzere bes sancaga aynldi. Aydin sancagi :
Nefs-i Aydm ( Oz Aydin ), Nazilli, Soke, Cine kazalanydi.
22 Eyliil 1899 yilmda Aydm buyuk bir deprem felaketine ugradi. Deprem sonrasmda
cikan yangm hukumet binasmdaki butun belgelerin yok olmasma neden oldu. 1908 yilmda 2.
Mesrutiyetin ilam Aydin' da sevincle karsilandi.ama Yunanlilann Aydm'i isgaliyle bu duzen
bozuldu.

KURTULUS SA VASINDA AYDIN
Osmanli Devleti, Izmir'in Yunanistan'a verilmesine italyanlar'm karsi cikacaklanm
samyordu. 19 Mart 1919'da izrnir'den gelen heyete, padisah guven verici sozlerde
bulunurken; ayru tarihte Paris Bans Konferansinda izmir ve cevresinin Yunanistan'a
verilmesi kararlastmlryordu, 11 Mayis 1919' da izmir'in Yunanhlar taraftndan isgal edilmesi
hakkmdaki karan, Paris'te toplanan galip devletlerin yetkililerinden olusan Yuksek
Konsey' den aldi. Bu haberi duyan halk cok uzuldu. Vatanseverler bu olay uzerine
ayaklanmaya basladi.
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istanbul Hukumeti vatanseverlerin yaptigi direnisi hareketini onaylarmyor, ustelik
:f:i:t nanlarm isteklerine boyun egiyordu. Bu hareketleri onlemek icin Anadolu'ya bir "orgut
kurulu" gonderdi. Abdulhamit'in Oglu Sehzade Abdurrahim bu kurulusun basmda
Wunuyordu. 29 Nisan 1919 gunu kurul, trenle izmir' den Aydm' a geldi. Halk, kurulu oldukca
karsiladi. Cunku Aydmhlar sonuna kadar amaclandan aynlmamaya kararhydilar.
Karsilamada hie bir din adammm bulunmayisi dikkat cekmisti. Bunun uzerine Muftu
Hoca cagnlarak nedeni soruldu. Esat Hoca buna soyle cevap verdi : "Buraya gelisinizin
Mdenini biliyoruz. Bizim ogute ihtiyacirruz yoktur. Hiristiyanlarla iyi gecinmedigimiz dogru
gildir. Biz vatan icin savasa gittigimizde onlar burda kalrms, fabrikalar kurup , bag ve
erde sefa surmuslerdir. Fakirlesen biz muslumanlar yokluklar cekmisizdir. Siz bu
ii

bizlere degil; herseyi yok etmeye cahsanlara veriniz." Kurul, bu cevabi almca
'dan aynldr,

29 Nisan 1919' da italyanlar Antalya'yi, 13 Mayis 1919 gunu Kusadasi'rn isgal ettiler.
-unanltlar, italyanlarm Izmir'i isgal edeceklerini dusunerek, isgali cabuklastirdilar, 15 Mayis
19 gunu Ingiliz donanmasmm destegi ile izmir'in isgaline basladilar. Bu durum yurdun her
arafinda uzuntu ve tepki ile karsilandi.

A YDIN'IN iSGALi
Izmirin Isgali, ile Aydmhlan buyuk uzuntuye bogdu. Halk, isgal haberini birbirine
yururken adeta bir soruya cevap arar gibiydi. Mirelay $efik Bey, dusmana karsi koyulmasi
maftanyd1. Halkm da boyle dusunmesini istiyordu. ilk gunlerin heycam ile Kenzul irfan' da
· · g tertiplendi. Sehirde, dukkan ve magazalar acilrmyordu. Izmir' de meydana gelen
btliam olaymm, Aydm'da da bir olaya sebebiyet vermemesi icin dikkatli davramhyordu.
-~ydm'1Yunanhlara vermektense, italyanlar'm isgal etmesine razi olanlarda vardi. italya'ya
ecek bir Heyet hazirlandi. Heyet istasyona gelince, orada izmir treninden inen Aydin yeni
nrtasarnfi Abdurrahman Bey'le karsilasildi. Abdurrahman Bey "Yunanhlar geliyor, ileri
karakollan Aziziye' dedir (Camhk), Bugun, yann Aydin' a gelecekler." diyerek arnk
ltalyanlan cagirmamn vaktinin gectigini belirtti.

AYDIN'DA MiLLi MUCADELE BASLIYOR
Aydm' da dusmana karsi savasmak isteyen bu amacla bir araya gelen ilk kahramanlar;
Yuzbasi Faik, Tegmen Zekai Beyler, ihtiyat Topcu Birlik Tegmeni Necmi, 57. Tumen yaveri
Ismail Hakki, Yoruk Ali'ye ( Resim 4) iletildi.
Cine'nin italyanlar tarafindan beklenmedik bir zamanda isgal edilmesi uzerine Yoruk
Ali, hazirhklaruu hizlandirdi. Yoruk Ali'nin kuvvetlerine cevre koylerden hatta Yunan isgali
altmda olan koylerden bile kanhm oldu. Yoruk Ali altnus yigitle Yunan isgal alanma dogru
hareket edip Yenipazar'm Donduran koyune geldi.

AYDIN'IN GERi ALINMASI
Yunanhlar savunmamizm merkezini dagrtmayi ve milli kuvvetleri yok etmeyi
amachyarak Koprubasi'na dogru planh bir sekilde ilerlemeye baslayinca; Merkezde Yoruk
Ali ve arkadaslan Komiser Hamdi Bey komutasmdaki birlikler siddetli tufek atesi ile
Yunanhlan sindirdiler. Gerileyen dusmaru Eymir Koyu'ne kadar takip ettiler. Burada savas
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kizisn. Cevre koyun yashlan, kadnu dusman kursunlanna aldirmadan da cephedeki
rvetlere su, ayran, ekmek dagmyor, bir yandan da cesaretlerini arttirmaya 9ah$1yorlard1.
27 Mayis - 30 Haziran 1919 tarihleri arasmda 33 gun suren bir i$galden soma Aydm'
yansi yangmlardan harabeye donmus bir durumdaydi. Yunanhlar giderken Mutasamf
_&bdurrahman Bey'i ve bazi onemli kisileri siyasi tutuklu olarak ahp goturmustu.
1 Temmuz 1919 gunu Yunan ucaklan Aydm uzerinde kesif'ucuslan yapti. Bu onlann
liekrar geleceklerinin i$aretleriydi. Turk kuvvetlerini olu$turan birlikler, dusmanm tekrar
ebilecegini dusunmeden "Aydin kurtanlmis isimiz bitmistir '' diyerek evlerine, koylerine
onmuslerdi. Aydm't savunacak pek fazla kuvvet kalmanusu.

AYDIN'IN

udxct iSGALi

Dusman 3 Temmuz 1919 gunu ogleden soma Tire'den desteklenen yeni kuvvetleriyle
Aydina dogru ilerlemeye basladi. Yunanhlan Yoruk Ali Efe, Tegmen Kadri Bey ve Binbasi
BaC1 Sukru Bey'in kuvvetleri karsiladi. Sabaha kadar Milli Mucadele oyalama savaslari verdi.
Yunanhlar Telsiz Tepeyi ellerine gecirdiler. isabetli top atI$lanrmz dusman uzerinde panik
yararn, ve geri cekildiler. Ancak daha soma Turk kuvvetlerinin sayica az oldugunu anlayarak;
toparlarup, tekrar saldmya gectiler. Bu arada dusmam takip etmekte olan Yoruk Alive
adamlan, saldmya ugraymca, Koprubasi'na geldiler. 5 Temmuz gecesi Yunan birlikleri
Yoruk Ali birliklerine baskm yapnlar.
Aydm'm ikinci isgali ilkinden daha act oldu. Bir kac gun icinde her taraf yakihp
yikilrrus, sehirde Turk olarak kimse birakilmarrusti. Isgal edilen Hallaclar, Baltakoy,
Savrandere, <;iftlikburnu, Yorukler koyleri yakilrms mallan talan edilmisti.

UMURLU CEPHESi
Yunanblar'm Koprub~1'na karakol kurmalanndan soma Cine yoresinde bulunan
Milli Kuvvetlerimiz Umurlu tarafmda toplanmaya basladi. Kisa surede Umurlu' da bin kadar
gonullu ve aynca Demirci Mehmet Efe ile Soke'Ii Ali Efe'nin birlikte ropladiklan 200 kisilik
bir kuvvet olustu,
13 Temmuz 1919 gunu Milli Kuvvetlerle, Demirci Mehmet Efe birlikleri birleserek
Aydin yonunde bir kesifbereketi yapnlar. 16 Temmuz'da birliklerimiz topcu atesi desteginde
Aydin uzerine taarruza kalkisnlar. 0 gun ilerleyen dusman 17 Temmuz 1919 gunu sabahi
taarruza bashyarak, Umurla'ya kadar ilerleyip cay boyunca bir cephe olusturdular. Milli
Menderes adiyla bir alay kuruldu. 23 haziran 1920 tarihinden itibaren Yunan genel saldmsma
kadar fedakarca hizmet vermislerdir. Ban cephesi kurulduktan soma; Milli Aydm Alayi,
Turk Ordusuna kanlarak 37. Piyade Alayi ismini aldi,

UC YOL

SAVASI

ileri gelen vatanseverlerin buyuk gayretleriyle K6$k cephesi olu$turuldugunda
yeterince gu9lenilmeden herhangi bir harekette bulunulmamas1 icin karar ahnmisn. Kisa bir
toparlanma suresinden soma 26 Agustos 1919 'da yapdacak saldmyr belirlemek uzere
Kosk'te bir toplann yapildi. Sonucta hucumun -09 Yol' da bulunan Yunan birlikleri uzerine
yapilmast uygun goruldu. <;unku Aydm' daki Yunanhlara karsi bir saldmya gecmeden once
cevrenin guvence altma ahnmasi isteniyordu.
5
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Yoruk Ali Efe ve Binbasi Sukru Bey'in yonettigi saldm belirlenen gunden basladi,
Kuvvetleri sayica cok oldugundan istenilen sonuc ahnamadi. Arna buna ragmen, bu
Milli Kuvvetlerin ilk toplu hareketi olmasi, bakirmndan ayn ozelligi vardir,

AYDIN'IN KURTULUSU
Turk Ordusunun 26 Agustos 1922' de baslatngi Buyuk Taarruz ile bozguna ugrayan
kacarken en vahsi davramslanm Aydin' daki carnilere, evlere doldurduklan cocuklan
adinlan atese verdiler. Aydm'i terkederken butun yerlesim merkezlerini yakip yiktilar.

uLQu.u1.u,

Kahraman Turk Ordusu, 5 Eylul 1922'de Kuyucak ve Nazilli'ye, 6 Eylul'de Soke'ye,
Eylul sabahi CO$kU ve ozlemle Aydma girdi. Askeri birliklerirniz sanh bayragirrnz1
nkamet meydanma cekti.
Kurtulus Savasi'nda Aydin' 1 kurtarmak icin canlanm veren sehitlerin amsma
Belediye binasmm karsisma Sehitler Abidesi dikildi. Abide'detarihi ( 7 Eylul 1338 "1922")
azihdir.
"Aydin' goz gezdirdim. Orasun Yunanhlar hemen hemen her seyi ayakta birakmamak
uzere yakip yiknuslardi. Gardan cikmca kendirnizi adeta bir yangm yerinde bulduk. Iste
Aydin Buydu !"
Halikamas Bahkcisi (Mavi Surgun)

SEHiTLER ANITI
Belediye meydanmda yeni acilan Adnan Menderes Bulvan'nm sehre bakan
tarafindadir. 28 - 30 Haziran 1919 tarihinde uc gun arahksiz suren savaslarda Kuva-i
Milliyecilerirniz ve Zeybeklerirniz tarafindan Aydm'in birinci kurtanhsmda Bey Carnii
Serefesine Yunanhlar makinah tufek yerlestirrnisler. Kozdibi'nden ilerleyen zeybeklere ates
ederek simdi Amt'm bulundugu yerde sehit edilmislerdir.

Iste Sehitler Arntt gelecek kusaklara Aydm'm sehit kanlanyla sulanarak almdiguu
gostermek icin 1926 yilmda dikilmistir.
ATATURKAYDIN'DA
Ataturk yurdumuzu firsat buldukca incelemeye gezileri ile bir bastan bir basa
dolasirdi. 0, Turk Halki'nm yureginde bir sevgi, dii$tincesinde bir kuvvet olusmustur. Ataturk
bu gezilerin de halkina uygarhgin I$1gm1 ve dogruyu gostermeyi amac edinmistir. Turk Halki
da dusmam yurttan kovan Kahraman Ata' sim her zaman buyuk bir cosku ile karsilamis,
gosterdigi yoldan hizla ilerlemek icin durmadan cahsnus, medeniyet yolunda ilerlernistir.
3 Subat 1931 gunu izrnir' den trenle gelen Ataturk, istasyon rneydarum dolduran
binlerce Aydmli'nm sevgi ve saygi gosterileri ile karsilandi. Kendilerini gormeye gelen halkm
steak ilgisi icerisinde Belediye'ye geldi. Oradan Turk Ocagma gecen Ataturk Yonetim
Kurulunun cal1$malarmadeginmis, Cumhuriyet ilke ve erdernleriyle inkilaplann topluma
ulastirma yontemleri uzerindeki dusuncelerini ilgililerden sormus, sonra da kendi goruslerini
aciklanusnr.

6

BOLUM

•

Folklor

•

Giyim

•

Zeybek ve Efe K1yafetleri

•

Evlenme Adetleri

•

K1z lsteme

•

Ku9uk Nisan

•

Taki ve E~yalan

•
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•

Gelin Cumast

•

Sunnet

2

Geceyi ozel trende istirahatte geciren Ataturk 4 Subat 1931 gunu halkm gene coskun
· u ve alkislanyla ugurlanrm~tu.

FOLKLOR
Turk rnilletinin yuzyillar boyunca yasama felsefesini, dunya gorusunu ortaya koyan
or degerlerinin, muhtesem kulturu icinde ayn bir yeri ve onemi vardir. Turk folkloru
_.\nadoluinsanmm essiz sahsiyetini olusturmada en onemli etkendir. Ancak gun gectikce,
kesimde fazlaca gorulmese de, sehir merkezlerinde toplumsal yapidaki cozulme bazi
orik degerlerin zamanla azalmasma sebep olmussa da cesitli uygarhklann dogup gelistigi
_.YDIN; folklor, bakmundan 90k zengin orneklerle doludur. insamyla, konusma sekilleriyle
sazryla, sozuyle, giyirniyle gelenekleri ve gorenekleriyle folklorunu soyle tammlayabiliriz.

GiviM
Eski geleneksel giyimde kadm ve erkekler "Aydin bicimi" adi altmda ve kendine ozgu
ozelligi bulunan bir tarzda giyinirlerdi.
Yurdun her yerinde oldugu gibi Kiyafet Inkilabma kadar suren Aydmdaki geleneksel
giysiler, yavas yavas yerini uygar kiyafete terk etti.
Onceleri kadmlar; ayagma 7 - 8 metre kumastan yapilan bel ve ayak bileginden
uzgulu salvar ( Resim 5), uzerinde " islik " denilen gomlekleri uzerine " u9 etek " ( zibm)
onun ustune de genis kolu cepkenler (ferrnile) giyerlerdi. Baslanna oyah grepler veya ceki
denen boncuk islemeli yazma takip, ustune de "ustluk " adi verilen islemeli beyaz ortuleri
orterlerdi. Greplerdeki oya cesidi, cicek ve geometrik sekillerden secilirdi. (Resim 6 )
Erkeklerde ise genellikle cuha salvar ( dizlik) uzerine camadan, caha salvarla
eamadamn kavustugu bel kismma islemeli Trabulus kusak baglamrdi. Bazilan bu dalburus
kusagm uzerine de deriden silahhk (fisek) takardi. Ustte iki yakasiz mintan, mintamn ustune
geais yirtmach yelek veya cepken giyerlerdi. Basa " posu " veya " fes " gecirilir.
Gecmisin giysilerde kullamlan kumaslan da isim yaparlardi. K~1k sapisan, mor,
osmani ... kumas bunlardandir. Aynca "Humaym" dan "Dime" den yapilrrus ic donu ve
uzerine dizlik giyerlerdi. Dizden sonrasi genisleyen " kilot pantolonlan " tabir edilen korkulu
cizmeler giyerlerdi.
Bazi koylerde halen kasket giyenler gorulsede, gunumuzde Aydmli'Iar uygar
giyinislere yervermektedir ve bu kryafetler en ucra koselere yayilrrustir.
Eski Erkek Giysileri; Geleneksellesen deve gure~lerinde (Resim 7), Efe kiyafetleri ise
genellikle torenlerde, rnilli bayramlarda cesitli kutlamalarda ve festivallerde giyilir.
Aydm' da efe; uzun boylu, genis omuzlu, comert, korkusuz, mert tabiath, adeta beset
ustu bir insan olarak tarumr.
Zeybeklerin basi ve yoneticisi olan efe, vefamn, dogrulugun topraga baghhgin
semboludur. Bugun her ne kadar madde olarak ararmzda gorunmuyor ise de, ruh ve kultur
olarak, tarih olarak, rnilli duygu ve am olarak Aydm 9ocuklarmm kalbinde olmez bir guc
halinde yasamaktadir. Bu nedenle efe giysisi Aydm ilinin simgesidir.
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ZEYBEK VE EFE KIYAFETLERi
Efeler baslanna oyah fes giyerler. Icinde "terlik" ( takke ) olurdu. Bu bashga yore · ·
anrun "goz nuru dokerek" kendi elleriyle yapnklar kenarlan oyah, suslemeli pO$U veya
. e sanhrdi. Zeybekler ise fes uzerine oyasiz posular sararlardi. Efelerin giydikleri mavi
_ lacivert cuha ya da kazrnirden yapilma motiflerle islenmis capraz dugmeli, omuzdan
cekete; kollan olursa camadan, kolsuz olursa cepken denir.
Bunlann sirmasizlan zeybekler ve kizanlann sirtmda bulunurdu. Bu cepkenlerin altma
a olrnayan uzun kollu, pullu mintan giyerlerdi. Efeninkinde kendine dugme cozuk, yaka
, gogusu gorunur. Zeybeklerde ve kizanlarda ise dugmeler iliklidir. Mintan altma kol ve
yun kenarlan igne oyasi islemeli burumcekten yapilma yakasiz, iclik denilen bir gomlek
rerlerdi. Bellerine de acem sah denilen kumastan kusak sararlardr. Bunun uzerine mesinden
an ikinci bir kusaga "silahhk" denirdi. Icinde tutun tabakasi, agizhk, mendil,
duklann da yarayi sarmak icin iki kilo kadar yopagi bulunurdu.
Silahhga ust taraftan basi, alnn da ucu gorunecek sekilde kulakh yotagan adi verilen
-~ sokulurdu.
Kollannda daha krzan iken takilan, icinde kursun gecmez muska olan ve olene kadar
~mayan
gumus kaph pozubentler ile gogiislerinde karkihk denilen gene gumusten
eli capraz vaziyette duran fiseklik vardi. "Caksir menevrek" diye adlandmlan mavi veya
ivert renkli salvar, efelerin diz kapaklannm uzerine kadar uzamr, arkasi kat kat sank olur;
yere oturduklannda minder vazifesini gorurdu. Salvann yan taraflan siyah islemeli
kaftandand1r. Bu salvar bordo renginde bir uckurla kasik uzerinden baglarurdi. Gobegine
.
taraflanndan donun kenarlan gorulmez, zeybeklerde gorunurdu. Bu donlara dizlik
denilir, bunun icin kaput bezinden yapilma ic donu bulunurdu. Efelerin dizleri yaz - kis
a,;i]ctrr.
Efeler ayaklanna kayahk ismi verilen islemeli cizme, zeybek ve kizanlar ise cank
ryerler, tozluk kullamrlardi. Iclerine de baldir kismma gelen yerinden puskuller sarkan yun
rap, cizme olrnadrgi zamanlar ''kepen" denen mesin tozluk giyerler, bunun arasmda
baztlann da bir kama bulunurdu ..
Efelerin kism giydigi paltoya "aha" yagmurluklanna ise "kepenek" denir. Butun bu
_ afetlerin ozelligi; zerafeti kadar faydaya da yonelik olmasiydi. (Resim 8 )

EVLENME ADETLERi
Hizh toplumsal degisim her seyi oldugu gibi gelenek ve gorenekleri de etkilemistir,
Buna karsm eskiye oranla evlenmeler gunun kosullanna gore bilhassa kirsal kesimde en az
~iklige ugrayan alandir. Kentlerde ise gencler evlenmekte daha bagimsiz olabilmekte,
gu zaman esini kendi belirlemektedir. Eski koy diigunlerinin yerini muzik esliginde
salonlarda yapilan dugunler alrmsnr.
·

KIZiSTEME
Gunumuzde de canhhgim yitirmeyen genellikle kirsal kesirnlerdeki gorucu usulu ile
yaptlan evlenmelerde krzi erkegin annesi secer veya delikanh begendigi kiza gorucu salar.
8
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Kiz

isteme : Oncelikle oglan evinden hatm sayihr bir kisi kiz evine haber verir.

dan kiz bakmaya gidilir. Kiz evine gelindiginde kapiyi kiz acar ve gelenleri icerige
eder. Oglan evi yamnda getirdigi tath ve cicegi kiza verir. Ardmdan gene kizm butun
.,..nikleri incelenir. Ve aile buyukleri kizdan kahve yapmasmi ister. Eger oglan evine ikram
kahve sekersiz ise olmaz demektir. Eger sekerli ise oglamn annesi veya babasi kizm
lm,asma munasip bir is icin geldiklerini soyler. Bununla beraberinde Allah Emriyle kiz
· . Eger kiz verilmiyecekse oglan evine gerekli cevabi orada verirler ve getirdikleri cicek
geri verirler. Eger kiz verilecekse "Du~unelim kismetse olur " cevabi verilir. Bu
verilecegine isarettir. Ve oglan evine biz size haber salanz diyerek ugurlanir. Bu zaman
· de kiz evi buyuklerini toplar ve onlannda fikrini ahr, ardmdan kizm babasi kizma genci
_ ip istemedigini sorar. Genellikle "siz bilirsiniz" diye cevap veren ktz susar.
Kiz evi kizi vermeye karar verir ve oglan evine haber salar. Onumuzdeki hafta
~beyi
cumaya baglayan aksarm sizleri bekliyoruz diye.

KU<;UK NiSAN ( SOZ KESME)
Kiz evi bu arada oglan icin bir soz sepeti ahr ve bu soz sepetini hie esiyle tarnsmarms
· butun bir kisiye hazulanrlar. Bu sepetin icine once el isiyle islenmis bohca ahmr. Bu
·~
icersinde damada corap, mendil, gomlek, parfum, kolanya konur ve bohcalarur. Soz
sepetinin icine konur. Sepetin uzerine yapma guller konur. Ve sepet jelatinlenerek uzeri
- sleoir. Daha sonra soz kesmek icin gelenlere verilmek uzere mendiller ahmr. Bu mendiller
· cesittir. Erkeklere erkek mendili, kadmlara da uzeri islemeli mendiller ahmr ve bu
diller pembe ve mavi jelatinle paketlenerek uzerlerine renkli kurdelelerden susler konur.
be pakettekiler kadmlara, mavi pakettekiler erkeklere verilmek icin yapihr, Ve gumus bir
1epSinin icerisine konulur. ( Resim 9 )
Bu islemler ramarnlandrktan soma oglan evinin gelmesi beklenir. Oglan evi gelir. 0
un oglarun evine tuzlu yiyecekler ve kahve ikram edilmez. (Halk inancmda ugursuzluk
sayihr diye). Oglan evide kiza hazirladigi bohcayi, cicekleri ve cikolatayi kiza verir. Oglana
.onulanlar kiza da konulmustur.
Sepet kiza verildikten soma oglan evinin buyukleri otururlar ve kizm babasi Allahm
Emriyle kizum size verdim, der. Kiz ve Oglan anne babalarmm ellerini operler ve mendiller
dagrtllir. Biraz daha oturduktan sonra oglan evi izin ister. Oglan evini ugurlarken kiz evinin
bamlad1gi soz sepeti damada kizm ya kiz kardesi veya abisi tarafindan hie evlenmemislerse
erdirilir. (Resim 10). Sepet verildikten sonra gelin adayi, damadm yamna gelerek birbirlerini
kutlarlar. (Resim 11)
Soz ardmdan gelecek olan buyuk nisan icin hazirhk yapmaya baslamr tabii bu
hazrrhktan once kiz istemede geline takilacak taki ve ev esyalan konusulur.

TAKI VE EV ESY ALARI
Aydin yoresinde takr oglan evinin butcesine bakilmaksizm asm derecede istenir. Kimi
zaman bu takilar nedeniyle cok aynhklar olur. Daha once soz kesmeyi anlatnusnm. Iste taki
e dugun e~yalan bu soz kesme esnasmda konusulur, Oncelikle oglan evi krz taki olarak ne
istiyorsunuz diye kiz evine sorar. Kizm babasi kizmi bir kenara cekip sorar. " Kizim sen nen
istiyorsun ? " diye ktz cevap vemez cunku istenilen sey genelde diger evliliklerde oldugu gibi
baba karar verir.
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oglan evinin bu sorusuna karsihk yapilacak olan takilan soylemeye baslar. Bu
iUfilaTdlf:
tane Adana burgu bilezik , ikibucuk metre zincir burgulu veya baklava dilimli ,

.__..Ynbzon

~i set, bunun kahn olmasi soylenir. Bashk parasun gececek degerinde olan
urumuna gore altm kemerde istene bilir. Oglan evi bu istekleri kabul ederse ev
nsmaya gecirilir. Aydm yoresinde genelde Buyuk Nisaru kiz evi yapar. Dugun
kahr. Esya olarak oglan evi yatak odasmi , ve bu odaya ait perdeleri ve hahlan
_mca oglarun annesi pamuk dosek ve ipekli yorgan yaptmr. Oturma odasi , cocuk
lllisafir odasi , mutfak esyalan , beyaz esyalar oldugu gibi ktz evine aittir. Aynca bu
•lllllabzm halalanna, amcalanna, esya yapilmasi istenir. Bu genel olarak tum yore
ul edilir. Cunku aym sekilde kiz evide oglanm amcalanna ve halalanna da aym
JillllmW". Bu istekler guzellikle kabul edildikten sonra Nisan tarihi anhr, Genel olarak Soz
-..:...- arasmda bir hafta veya iki hafta zaman suresi konulur.
()gum evine iki hafta veya bir hafta sonra persembeyi cumaya baglayan gece nisan
_ ; I aal: uzere aynhrlar. Sozden iki uc gun sonra oglan evi ve kiz evi nisan kiyafetlerini
· carsiya iner. Nisan kiyafetleri ahmr. Kizm kiyafetlerini oglan evi , oglarun
~
kiz evi ahr ve istenilen takilann bir kisrrum takmak icinde takilar ahmr, Kiz evi
•••• takmak icinde takismi aldiktan sonra Nisan hazirhgma gecilir.
BUYUK NiSAN
Buyuk Nisan Aydm yoresinde genellikle kiz evinde yapihr. Buyuk Nisan icin oglan
verilecek olan bohcalar ozenle hazirlamhr. Bu bohcada oglanm amcalan , halalan ve
11§2Ek:ti , dedeleri icin hazirlanan bohcalardir. Bu bohcalann icersine kumas , mendil , corap ,
gornlek , havlu konulur. Aynca bu bohcalardan Oglanm annesine ve babasma' da
Mr•:larnbr. Bu bohcalann aymsim oglan evide kiz evi icin hazirlar.
Nisan gunu oglan evi ktz evine gelir. Yemek yenir. Eglenceler yapihr, Sonunda kiz ve
""!!;AIIII• Nisan yuzukleri takilmak uzere akrabalann ortalannda kalacak sekilde yanyana

ar ( Resim 12) ve Yuzukleri kiz evinden sozu sayihr biri dua okuyarak takar. Ardmdan
evi takilanm kiza kiz evi de takilanm oglana takar. Eglenceler devam eder. Boylece
bitmis olur. Nisamn artmdan kiz evi oglan evine yemeye gider. Aslmda bu yemek
= "--~- tarihini atmak icindir. K1z evi oglan evine giderken buyuk bir tepsinin icine pilav yapar
· e kurdeleyle baglanrms iki tane tavuk koyar, ve tepsiyi susler bunun dismda da bir tepsi
yapihr ve oglan evine goturulur. Oglan evi kiz evinin getirdigi bu yemek ve tathlan
~anna
dagmr. Kiz evinin oglan evine yemeye gitmesini yukarda belirtmistik. Y emekte
="---- tarihi anhr, Aydm yoresinde genel olarak Nisan'dan sonra aln ay kadar beklenir ve alu
sonunda dugun yapihr. Eger iki gencte okuyorsa okullannm bitmesi beklenir.
Eger dugunden once Kurban Bayrarm veya Ramazan Bayrami var ise oglan evinden
kiza hediyeler goturulur, Kurban Bayrarnmda ise gelinin kurban kesmesi icin kurbanhk
ve suslenir.Bunlar konusulduktan soma oglan evi ile kiz evi birbirlerine sik sik gitmeye
lar ve bu zaman icersinde du.gun tarihi yaklasrrus olur, dugun hazirhklanna baslamr .
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NiKAH VE

DUGUN

Aydin yoresinde genellikle dugunden bir hafta once gelinin evi temizlenir ve duzgun
sekilde yerle§tirilir. Aydin' da dugun uc gun uc gece surer. Dugun §U sekilde yapihr:
Cuma gunu kiz evinde yemekler pismeye baslar. Bu yemekler Aydin yoresine ait
eksel yemeklerdir. Cuma gunu kiz evine oglan evinin tutmus oldugu kadm calgicilar
-.;~1~":', bunlar burada sadece cuma gunu erkeklere eglence icin burada bulunur. Yemek yenir
icilir. Rakkaseler oynatihr. Gelen misafirlere ev kadmlan ikramda bulunurlar.
mnartesi gunu kiz evinde kma gecesi yapihr. Kma gecesinde gelin kiza uc etek giydirilir.
e kemeri takihr ve basma islemeli ortu ortulur. Kma gecesi sadece kadmlar icin
· ler , yemek yerler sohbet ederler. V akit gecmeye baslaymca gelinin yuzu ortulu bir
de kalabahgm ortasma ahmr. Turkuler soylenmeye baslamr. Gelin aglanhr. Kma tepsisi
arnhr.
Gelinin etrafinda arkadaslan kma tepsisi ile beraber halay cekerek donmeye baslarlar.
arada gelin etrafinda donen genclere yazmalar (ortu ) hediye edilir. Ardmdan kiz evinden
., a oglan evinden aile duzeni iyi olan esiyle hie kavga etmeyen buyuklerden bir kadm
gelinin kinasim yakmak icin gelinin yarnna gelir. Etraftaki kalabahk hep bir agrzdan turkuler

evler.
Tabi bu esnada gelin kma yakilmasi icin avcunu acmaz bunun uzerine kaymvalide
geline besibiryerde takar. Ondan sonra gelin avcunu acar. Aydin yoresine ozgu citme denilen
kma desenini islemeye baslarlar . Citme mumlanrms kumasm ip haline gelerek gelinin el ve
ayaklanna ozenle baglanarak desenler verilen ve bu desenlerin uzerine kmayi koyarak
_ aktlan kma desenidir. Geline kma yakildiktan sonra kalan kma guzelce islenmis mendillerin
rsine konularak gelen misafirlere dagrtihr. Boylelikle kma gecesi bitmis olur. Herkes
evlerine dagihr. Sabah kalkngm da gun Pazar olmustur. Bugun dugunun son gunudur. Bugun
e Balo yapihr,
Oncelikle gelin kiza birgun onceden oruc tuturldugu icin gelin oglan evine gidene
kadar hicbir sey yiyip icmez.
Sabah gelin kaldmhr. Ellerindeki kinalar acihr ve uzerlerine nisanr denilen bir madde
surulur, Bu madde yakilan kmanm siyahlasmasi icindir. Daha sonra atesin basmda bekletirler.
Kmalar kararmca gelin ellerini yikar. Ardmdan berbere gitmek icin hazirhk yapihr. Oglan
evinden yakm akrabalar gelerek gelini berbere gotururler. Gelin berberde haz1rlarnnca damat
gelini ahr ve gelin babasmm evin goturulur. Baba evinde gelini bir odaya ahrlar oncelikle
gelin babasi kizma gitmek isteyip istemedigini sorar. Ardmdan kizm babasi Aydm yoresinde
gayret kusagr denilen kirrruzi kurdalayi kizmm beline baglar, ve aglasmalar baslar. Gelin
evinde bulunan butun buyuklerin ellerini oper ve aglar. Belli bir zaman gectikten sonra Oglan
evi gelini almaya gelir. Gelin almasmda bir imam olur , imam gelin alma duasirn yaptiktan
sonra gelinin babasi kizmm yuzune pembe bir ortu orter ve kiznu kaptya kadar kendisi
goturur. Kapidan c1kart1hrken koyun kesilir ve bu koyunun ustunden gelin gecirilir. Gelinin
babasi kizmi damata teslim eder. Gelinin ahnmasi gercekle$mi$ olur. ( Resim 13 )
Oglan evi gelini aldiktan sonra kendi evine getirir. Gelin oglan evine gelmeden once
en yakmda bulunan mezrhgm etrafinda dolastinhr. Ardmdan oglan evine gider. Gelin burada
arabadan ya da attan inerken, damat gelinin kafasmdan dort bir tarafa dogru bozuk para atar
ve gelin oglan evine girer. Burada kaymvaldesinin ve kaymbabasmm elini optukten sonra
balk inamsmda iyi gecinsin diye kaymvalide gelinin onunde yerde uc kere yuvarlantr.
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5 I :\a geline ve damada yemek konur. Gelin orucunu oglan evinde acar. Bunun ardmdan
rinden baloya gidilir. Orada yoresel oyunlar oynamr , eglenilir , sarkilar soylenir vakit
l!IIIM~
dugunde istenilen takilar takilmaya baslarnr. Ve kimin ne takngi gelinin bir akrabasi
w+wfm not edilir. Cunku Aydin yoresinde dugunde biri ne takarsa gelinde ilerde aymsim
takar. ( Resim 14 -15-16-17) Ve dugun eglencelerle son buhr. Gelin ile Damat
~tiiriilur. Burada imam nikah kiyar, ve mutlu olmalanm temenni edilir. Dugun boylece

DUGUNDEN SONRAKi GUN

Damat ile Gelin dugunden sonraki gun erkenden kalkarak kaymvalideye gidecek olan
llallca\'l hazrrlarlar. Bu bohcanm icersinde Namazla, ortu , kumas , ayakkabi , terlik aym
kaymbabayada hazirlamr. Birde kaymvalide minderi konulur. Bunlar hazirlandiktan
Damadin babasmm evine gidilir. Elleri opulur, Burada geline bir bilezik takihr.
dan butun akrabalarm elleri opulmek uzere ev ev dolasihr. Aksamma kiz evine gidilir.
Gelin ve Damada yemek verilir. Sohbet edilir. Birgunu boyle bitirmis olurlar.

GELiN CUMASI

Aydm Yoresinde Dugunden sonra gelen Cuma gunu geline yeniden gelinlik giydirilir.
duvak takilmaz. Bugunde gelinin evine butun akrabalan , komsular gelir ve serbet
edilir. Gelin Cumasuu yapmaktaki amac gelinin esyalanm gorrnek icindir. Gelen
nsafirler geline yepilan taki , esya gibi seyleri tek tek bakarlar ve mesut olmalanm dilerler.
Ardmdan dualar okunur ve gelin cumasi son bulur.
Cogu kere Aydin yoresinin esyaya ve altma duskun olmasi maddi acidan bazi ev
yikima ugratacak noktaya gelinmis fakat bu eski ahskanhklardan vazgecilmemistir.

SUNNET
Aydm Yoresinde sunnet iki gun yapihr. Carsamba ve Persembeye denk dusmesi en
ygun gun olarak secilir. Stinnette dugun gibi yemekli ve ickili yapihr, Yalmz sunnetten once
stmnet cocugun odasi ve yatagi hazirlarur. Bu odada duvardan duvara once tel kirmah carsaf
gerilir. Ardmdan carsafin uzerine sunnet cocugunun armesinin ceyiz esyalanrun hepsi serilir ,
e sunnet cocugunun aile buyukleriyle resmi cekilir. ( Resim 18- 19 )
Bunlar tamamlandiktan sonra sunnet hazirhklan yapilmaya baslarur. Carsamba gunu
sunnet cocuguna kina yakihr. Ardmdan dua okunur , eglenilir , yemekler yenir. Ertesi gun
sunnet cocuguna takilar takihr ve atla gezdrilir. (Resim 20 - 21 ) Daha sonra sunnet
~uklarma kirvelerinin araciligi ile ne diledikleri sorulur ve bu dilek yerine getirilir. Daha
sonra ilahiler okunur ve sunnet mevludu yapihr. Yemek verilir. Bunun ardmdan cocuklar
sunnet ettirilir ve sunnet dugum; boylece bitmis olur.
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BOLUM

3

•

Aydin ili'nin Geleneksel Yemekleri

•

Maniler

•

Turkuler

•

Atasozleri

•

Agiz Ozellikleri

•

Sekil Degi~tirmi~ S0z9uk1er

•

Y orede Kullarulan Bazi Kelimelerin Anlamlan

A YDIN'IN GELENEKSEL YEMEKLERi

Turk mutfagi tabiat anamn verdigi yiyecek bollugu nedeniyle, dunyarun en zengin,
ve lezzetli mutfaklan arasmdadir.
Tabiat ile insanlann ic-ice oldogu Aydin ve cevresinin , yemekleri ile buna katkisi

Halkm buyuk kismi zeytinyagi.yer ve cogu yemeklerini zeytinyagi ile pisirir. Kirsal
._ ••••
Mler,..de daha cok yore halkmm kendi hazirladrgi yiyeceklerden olusan yemekler gorulur.
Yorenin kendine ozgu yemekleri sunlardrr :
Corbalar : Tarhana corbasi , Kulak corbasi.
Y emekler : Acih guvec , zeytinyagh taze - kuru borulce , pathcan kavurma ,

kavurma, yaprak sarma, etli nohut yahnisi , nohutlu kereviz , etli enginar, arap
edirgen, tandir kebab, yuvarlama (sikrna) pasa boregi , rsirgan otlu sac boregi , cilav
boregi , ev makarnasi ( eriste ).

Wriii3$1k

il •

Salatalar : Pathcan, biber teretorlu tursu , borulce teretoru, turp otu salatasi, cingene
pathcan gozleme.
Tathlar: Helva, irmik helvasi , zerde, muhallebi, sutlac , asure , lokma, kabak

AYDIN' A AiT MANiLER

*Garagolda candirma
Aluzumu bandirma
Benim yarirni sorarsan
Sekerinen dondurma

*Minarede ezan var
Ezan degil gezen var
Gunduz gelme gece gel
Gomsulardan guden var

*inme kuyu derindir.
Bugun hava serindir.
Guyucak yansa kul olsa
Gine yarim benimdir.
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*Evimiz var dirbtzan
Gelen aylar irmizan
Kak gidelim sevgilim
Anan baban duymadan

*Karanfilin filizi
Kimbilir kalbimizi
incecik ruzgar esti
Ayirdi ikimizi

*Portakal dilim dilim
Danlm1~ gulum benim
Ben gulume ne dedim
Kurusun agzim dilim

*Pampu gelir Aydm' dan
Garb dagm ardmdan
Yoruk coban ne bilir
Bu sevdanm tanndan

* Asmanm direkleri
Uzundur herekleri
Altm bilezik ister
0 yarin bilekleri

*Kiraz yedim tabaktan
Su ictim bakir tastan
Bugun ne hayirhymis
Yan gordum uzaktan

*Bir mendil isle yolla
Ucunu gumusle yolla
icine bes inci koy
Birini disle yolla

*Minarede ezan var
Gul bahcede gezen var
Su Aydm'm icinde
Gun gormedik guzel var
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*Masa ustunde break

0 break kmlacak
Koyluk yerden kiz olan
Cennete yazilacak
AYDIN' A AiT TURKULER
" Aydin, Aydm guzel Aydm
Keske yamp yakalaydm
Y ~ad1k9a Turk evladi
Degi~irmi Aydm Adi
(Bir seferberlik tarkusu)

Turklerde daha 90k kurtulus sav~mda kahramanhk gostermi~ efe ve zeybeklere

_.iet ve hayranhk ifade edilir. Yigitlikleri, mertlikleri ovulur. Bunlardan bazilan ~oyledir.
iik Ali , Su Aydm'm U~agi, Su Dalmamn Dagmda Duman Burudu, Aydin Zeybegi,
hnrd.an Aldim Hali, Top Yatagmm Alti Gayfe, Emirim Suya Gider, Siyah Makarada

..-ig,m, Cafer Efe, Germanciynan Balat91gmArasi , Nazilli'nin

Fatmam Gudu~lunun Ce~mesi, <;aktrrn<;aknm Yanmadi.

YORUKALi
Su dalmadan gectin mi?
Sogukta sular ictin mi?
Efelerin icinde
Yoruk'te Ali'yi se9tin'mi?
Hey gidenin efesi
Efesi, efelerin efesi
Cepkenin kollan
Panld1yor pullan
Yoruk Ali geliyor
A9il Aydm yollan
Aydm'm dagi dumanh
Dumanh bak kaciyor yunanh
Su dalmamn cesmesi
Ne hos olur icmesi
Yoruk Ali'yi sorarsan
Efelerin secmesi
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Avcilan , Arabam Dort

Hey gidinin efesi
Efesi , efelerin efesi
Aydm'mda dagim oydular
Icine' de mavzer koydular
Yorukte Ali'nin adim
Hazreti Ali koydular
Hey gidenin efesi
Efesi, efelerin efesi

ATASOZLERi

*

Aydin cukuru, altm cukuru

*

Aydm yaylasi, incir deryasi

*

Yigit anadan ciplak dogar

*

Dag dag ustune olmus , Ev ev ustune olmarms

*

Krrh gelir, Yerliyi kovar,

*

Bag dua degil, capa ister.

*

Pis bogazla , bas bogaz dertten kurtulmaz

*

Akan cay her zaman kutuk getirmez

*

Karacasuda bardak yaparlar , aksama kalmadan kuyucakta kulpunu takarlar

*

Sinekte bol , tembelde mal aranmaz

*

Kaza gelmez hak yazmaymca , bela gelmez kul azmaymca
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AGIZ OZELLiKLERi

~lglZ

___.dm'da konusma diline Aydm agzi diyebiliriz. Ozelikle koylerde yorenin kendine
farkiru konusurken duymak mumkundur. Bu konu~malarda (r) ler yutulur. (k)l11$iif. (i) ler (a) olur simdi bu degisikligi kisa kelimelerde gorelim.

YEREL AGIZDA Bi~iM DEGiSTiRMiS SOZCUKLER
Anahtar - inahtar
Arna-Emme
Bakrac - Bakrec
Bisiklet - Melesbit
Bugun -Bogun
Baba-Buba
Bamya - Balme
Borulce - Bolce
Bana-Bene
<;omelmek - <;onmek
Cekil - Gacil
Gok= Gov
Gavur - Cavir
Golge - Kolge
Papuc - Babic
Pirasa - Piransa

Hie-Hee
ibrahim - ibrarn
iyi-Eyi
J andarma - <;andmna
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Kabuk - Gabuk
Karg1 - Gaagi
Kararihk

-e--

Gararik1

Legen-llgen
Simdi - Hindi
Sigara - Cuvara
$uraya - Huraya
Tarak - Darak
Yavas - Yaves
-oREDE KULLANILAN BAZI KELiMELElUN ANLAMLARI

A$-Yemek
Alaf-Ate$
Annacmda - Kar$1smda
Acas1z- Ans1zm , Aleacele
Bicik - Birtane
Berenan - $oyle boyle
Bisat - i~ camasm
Bogumrerim - goguslerim
Cavcav - Havarim en steak zamant
<;ap1t-Bez
<;inim - orzum
Dirb1zari - Merdiven korkulugu
Dinelmek - yak.ta durmak
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Gaybet etmek - arkasmdan konu~mak
Gidi~mek - K~mmakmak
lmzlknu~ - Bozulm~
i~lik - Gomlek
Pampir - Tren
Setre - Ceket
S1d1rmak- Yumurta kirmak
snrasiz - Suretsiz
$avk - I~1k
Tevatur - Soylenti
Tinsirmek - Hap~1rmak
Unluyoo - <;agnyor
Yargmlanm - S1rtlanm
Haran1-Tencere

Kamis - S urahi

Kaville~mek - sozlesme«
Kupa+ Su bardagi
Nahasm bakem-Nas1lsm iyi misin?

19

RESiM 1

RESiM 2

RESiM 3

RESiM 4

RESiM 5

RESiM 6

RESiM 7

RESiM 8

RESiM9

------

RESiM 10

RESiM 11

RESiM 12

RESiM 13

19&8

YAKIN DOGU ONiVERSiTESi

FEN - EDEBiYAT FAK0LTESi
TORK DiLi VE EDEBiYATI B0L0M0

AYDIN'IN TARiHi VE GELENEK • GQRENEKLERi

Dan11man: Do~.Dr. Biilent YORULMAZ
Hazmrlayan : OZDEN GOLEC

LEFK0$A • 2000

i(:iNDEKiLER

o~soz
GiRiS
Aydm'm Adi Nereden Geliyor?
Aydin Tarih9esi
Selcuklular Doneminde Aydin
Osmanhlar Doneminde Aydm
Kurtulu~ Sava~mda Aydm
Aydm'm Isgali
Aydm'da Milli Mucadele
Aydm'm Geri Almmasi..
Aydm'm Ikinci Isgali
Umurlu Cephesi
09 Yol Savasi..
Aydm'm Kurtulu~u
Sehitler Arntt.
Ataturk Aydm'da
FOLKLOR
Giyim
Evlenme Adetleri
Sunnet.
Aydm'm Y emekleri
Maniler
Turkuler
Atasozleri
Agiz bzellikleri
Resim- l
Resim- 2
Resim-3
Resim-4
Resim- 5
Resim-6
Resim- 7
Resim-8
Resim- 9
Resim- 10
Resim - 11
Resim - 12
Resim - 13
Resim- 14
Resim- 15
Resim - 16

l
2
3
3
3
.4
4
.4 - 5
5
5
5 -6
6
6
6
7
7- 8
8 - 12
12
13
13 - 14
15
16
17 - 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35

.esim- l 7
esim+- 18

36
37

.esim- 19
- vnakca

38
39

ONSOZ
Bu mezuniyet cahsmasim hazirlarken amacim her kesimden insanmuza bas
vurabilecekleri ve bizim yorernizi tammalan icin bir cahsma, bir kaynak sunabilmekti.
Gecmis kiilrurlerinizlerini tasiyan Aydm; tarih boyu buyuk medeniyetlerin besigi
olmus uygarhklann gecisinde medeniyet koprusu gorevini yapmistrr. Bir cok kultur bu
yoreden gecerken izler birakmisnr. Allahm bahsettigi guzelleri, folkloru, kiyafetleri, agiz
ozellikleri ve gelenekleriyle insanlarm ilgisini cekmistir.
Aydm'la ilgili mezuniyet cahsmasi hazirlamak beni cok mutlu etti. Ben eahsmarm
hazirlarken cok buy-Ok titizlikle ugr~tlgimm kamsindayim. Ne varki her insan her seyi dort
dortluk yapamaya bilir. Bu yuzden siz buyuklerimin hosgorusune s1gm1yorum.
Bu eahsmayi hazirlarken bana but-onyonleriyle yardimci olan ilkokul ogretmenim,
Husnu Akdogan'a t~ekkurlerimi bir bore bilirim.
Aynca; Saym Dekanmuz Doc. Dr. Bulent Yorulmaz'a dort yil boyunca benim gibi
Turkiye' den gelen ogrencilere derslerimizde basanh olmamiz acismdan tum oz verisiyle
yardimci olmaya calisan, mezuniyet cal1~mamdayardimlanru esirgemeyen hocamiza
tesekkurlerimi sunar, ogretmenlik yaptignuz sure icerisinde tum guzelliklerin sizin yamruzda
olmasi dilerim.
Saygilanmla
Ozden Gulec

ctats
Aydm'm tarihi Friglerin ve ionlann sehre yerlesmeleriyle baslayip, Osmanh
-leti'nin buralanru almasma kadar uzarur. Aydin; Kurtulus Savasi sirasmda bircok
fedakarhklarda bulunan sehirlerden birisidir. Ataturk'un Aydm'a gelisi, sehitler abidesi,
tarihi zenginligi, folkloru, turizmi ve efeleriyle unlu Aydm sehri belki de 90k yakm bir
zaman icerisinde buyuk~ehir olmayi hakedecektir.
Ozden Gulec
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AYDIN iLi'NiN ADI NEREDEN GELiYOR ?
Aydin ilinin adi ilk yaglardan beri bircok degisik isimlerle soylenmisti. Onceleri
- Antheia " denirdi. Sehir M.0 .. XIII. yuzyilda Ban Anadolu kryilanna gelen Traklar'ca ele
gecirilerek yeniden yapildi ve "Tralles" ( mamur, cicekli, kuvvetli) adiru aldi, Yore Roma
Imparatorlugu'nun hakimiyetinde iken Neron zamamnda "Ceasarec" olarak da soylenirdi.
Daha sonra cok siddetli depremde buyuk hasar meydana gelince, Bizans lmparatortuguna
-Andropolis" (Andranik Kent) dendi.
Selcuklular Anadolu'ya geldikten sonra Uy beylerinden Emir Mentes Bey 1280 - 1282
tarihlerinde yevreyi ele gecirdi ve kente "Guzelhisar" adiru verdi.
Aydmogullan Beyligi'nin kurucusu olan Aydin oglu Mehmet Bey bolgeye 1308 'de
hakim olunca yore "Aydm Eli" kente de "Aydin Guzelhisan" diye anilmaya baslandi.
XV. ve XVI. yuzyila ait Osmanh tahrir ( kayit - kutuk ) defterlerinde bugunku Aydm
·' Kaza-i Guzelhisar der Liva-i Aydm" , "Nefs-i Guzelhisar der Liva-i Aydin" ( Ilye merkezi
Guzelhisar Vilayet Aydm ) seklinde gecmekte ve bu defterlerde "Aydin Eli" deyimine yer
verilmektedir.
XIX. yuzyrla kadar Aydm Eyaleti'nin merkezi "Guzelhisar" di. 1850 tarihinde Aydin
Eyaleti'nin merkezi; Aydm Guzelhisar'mdan Izmir' e nakledilmis, bu tarihten sonra da kent
"Aydm" admi alrmsnr.
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AYDIN iLi'NiN TARill<;ESi
Aydm; Ban Anadolu Bolgemizde tarih ve uygarhgm izlerini tasiyan, dunyanm ender
verlerinden biridir. Tarihin cesitli, evrelerindeki degisiklik kultur birikimlerinin acrk bir
muzesidir.
ilk yerlesik insanm, Hititlerin baskisiyla adalara, oradan da tekrar Anadolu'nun ban
krytlanna geldiklerini, kiyi kolonilerini kurduklanm biliyoruz. Hititler doneminde Anadolu
bir merkez etrafmda birlestirilmek istenmis, en cok Arzova prensleri ve Go$kalar'm
direnmesiyle karsrlasrmstir. Guclu merkeziyetci bir sisternin sikmtisi cekilmistir.
Frigler, Anadolu'da ilk buyuk devleti kurdular. M.0. 1200 yihnda Buyuk
Menderes'in yukan platosuna yerlestiler. Frigler'in Trak kavimlerinden oldugunu,
Illiryahlar'm saldmsi uzerine Bogazlar' dan gecerek geldiklerini, Hitit kralhguu yiknklanru
biliyoruz. Frigler'in kurduklan devletin M.0. 676 yilmda yikilmasiyla bolgeye kiyt seridi
haric olmak uzere Lidyahlar hakim oldular.
ionlar'm M.0. 1200 yilmda Gediz ve Buyuk Menderes ovalannda kurmus olduklan
sehirlerin halklan, yerli halkla kaynasrmslardir. Bu sehirlerin en onemlisi Milet sehri idi.
Bunlar zamanla Lidya hakirniyetine girdiler. Anadolu iclerine kadar giderek ticaret yapnlar.
Karadeniz kolonilerini kurdular. ionlar felsefede onemli asamalar yaptilar. Matematik ve
Astronorni bilgini Tholes (toles) her seyin ana elemamnm su oldugunu ileri surdu;
Lidyahlar'la Modyahlar arasmda yapilan savastaki gunes tutulmasi olaynu onceden
hesapladr. Miletli diger bir bilgin Anoksimondros, her seyin baslangicmm "simrstzhk sonsuzluk" oldugunu ileri surdu.
Perslerin Buyuk iskender'e yenilmesi ile bolge Makedonya lmparatorlugu
hakimiyetine girdi. Buyuk iskender seferler icin Torolles'i (Aydm) us olarak kullandi.
Makedonya Kralhgmm yakilmasiyla Bergama Kralhgi bolgeye hakim oldu. Tralles, Efes,
Priene, Millet gibi ion sehirlerini vergiye bagladilar. Bergama Kralhgmm sona ermesiyle
bolge Romahlar'm hakirniyetine gecti. Boylece 200 yil devam eden Helenistik Cag sona erdi.
Roma Cagi baslarrus oldu. (M.0.133)
Aydm Ili smirlannda yer alan antik kentler, Helenistik cagda buyuk gelismeler
sagladilar. Tiyatrolan, (Resiml) hamarnlar, girnnazyumlar yapildi. Trolles (Aydm) kultur
merkezi haline geldi.
Romahlar , Ban Anadolu'ya hakim olunca Asiarninor (Kucuk Asya) adiyla bir eyalet
kurdular. Aydm ve cevresini buraya bagladilar. Valiler atayarak bunlan yonetmeye cahstilar.
Kentleri imar ettiler. Bu donemde Afrodisias (Karacasu) sehri heykel yapimmda un kazandi,
sanat merkezi haline geldi. (M.S.2.yy)
Hz. Meryem Efes yakmlanndaki Aladag yoresine gelince, burasi eski cag dinlerinin
kuvvetli bir merkezi durumundaydi. Hmstiyanhgm burada daha kolay yayilacagi dusunuldu
Hz. Meryem'in gelisi ve yerlestigi bolge yuzyillar icerisinde unutuldu. Ancak
Bavyerah Karetin Emmerik adh bir kizm kendisine ruyasmda Meryem Ana'run gorunup
bulundugu yeri anlatmasiyla gelisen olaylar sonucunda bugunku yeri ortaya cikanldi.
Hiristiyanlarca kutsal yer olarak kabul edildi. ( Resim 2 )
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M.S. 395 yihnda Roma Imparatorlugu ikiye aynldi. Bolge Dogu Roma Imparatorlugu
praklannda kaldi. Ancak sehir eski durumuna gelemedi.

SEL(:UKLULAR DONEMiNDE AYDIN
1071 yilmda Turkler , Bizanshlar' m cikardiklan son buyuk ord uyu Malazgirt
Savasmda yendiler. Anadolu iclerine yayilmaya basladilar. Turk kuvvetleri 1176 yihnda
ultanhisan alarak yoresel merkez yapn. Aydm ve yoresi zaman zaman Bizanshlar'la Turkler
arasmda el degistirdi. Aydmoglu Mehmet Bey, Aydm - Eli olarak adlandmlacak topraklara
sahip oldu. 1334 yihnda Mehmet Bey'in olumu ile yonetim Umur Bey' e kaldi.

Umur Bey: Bilginleri koruyan, Arapca bilim eserlerini Turkce'ye cevirten, sanata
onem veren bir kisilige sahipti. Rumeli'ye Osmanhlar'dan once gecmis, Adma "Gilyati"
enilen parayi basnrrmsn.
Umur Bey'in yerine gecen H1Z1r Bey zamanm da beylik zayiflanustir. Merkez
Birgi' den Efes Selcuk ( Resim 3 ) tasmrrusnr, Aydm Ili'nin Osmanhlara gecmesinden sonra
Yildmm Beyazit iiC fermanla, Venedikliler'e verilen bu ayncahklan devam ettirmistir. 1360
yilmda Hizir Bey olmus yerine isa Bey gecmistir. isa Bey zamam fikir ve sanat alanmda ileri
bir donemdir.

OSMANLILAR DONEMiNDE AYDIN
II. Murat, 1443 yihnda hukumdarhgi oglu II.Mehmet'e birakirken Aydm , Saruhan,
Mentese Sancaklanru kendisine yilhk odenek olarak ayirrmstt. 1461 tarihli yeni idari
duzenlemeyle Aydin, Kutahya Eyalet Merkezinin Sancagi durumuna geldi. Sancagm merkezi
ise Tire; Guzelhisar, Sancak Beyi'nin "Hassi" oldu.
II. Mahmut doneminde Aydin Guzelhisar'i, Aydin Eyaleti adiyla kurulan bolgenin
merkezi yapilrrnstrr. II. Mahmut'un reforrnlanna tepki gosterilmis, Tanzimat hareketlerine
karsr cikilnusnr. Butun bu gelismeler Aydm'i merkezi otoriden dusurdu. Aydin Vilayeti;
Izmir, Saruhan, Aydm, Denizli ve Mentese olmak uzere bes sancaga aynldi. Aydin sancagi :
Nefs-i Aydm ( Oz Aydin ), Nazilli, Soke, Cine kazalanydi.
22 Eyliil 1899 yilmda Aydm buyuk bir deprem felaketine ugradi. Deprem sonrasmda
cikan yangm hukumet binasmdaki butun belgelerin yok olmasma neden oldu. 1908 yilmda 2.
Mesrutiyetin ilam Aydin' da sevincle karsilandi.ama Yunanlilann Aydm'i isgaliyle bu duzen
bozuldu.

KURTULUS SA VASINDA AYDIN
Osmanli Devleti, Izmir'in Yunanistan'a verilmesine italyanlar'm karsi cikacaklanm
samyordu. 19 Mart 1919'da izrnir'den gelen heyete, padisah guven verici sozlerde
bulunurken; ayru tarihte Paris Bans Konferansinda izmir ve cevresinin Yunanistan'a
verilmesi kararlastmlryordu, 11 Mayis 1919' da izmir'in Yunanhlar taraftndan isgal edilmesi
hakkmdaki karan, Paris'te toplanan galip devletlerin yetkililerinden olusan Yuksek
Konsey' den aldi. Bu haberi duyan halk cok uzuldu. Vatanseverler bu olay uzerine
ayaklanmaya basladi.
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istanbul Hukumeti vatanseverlerin yaptigi direnisi hareketini onaylarmyor, ustelik
:f:i:t nanlarm isteklerine boyun egiyordu. Bu hareketleri onlemek icin Anadolu'ya bir "orgut
kurulu" gonderdi. Abdulhamit'in Oglu Sehzade Abdurrahim bu kurulusun basmda
Wunuyordu. 29 Nisan 1919 gunu kurul, trenle izmir' den Aydm' a geldi. Halk, kurulu oldukca
karsiladi. Cunku Aydmhlar sonuna kadar amaclandan aynlmamaya kararhydilar.
Karsilamada hie bir din adammm bulunmayisi dikkat cekmisti. Bunun uzerine Muftu
Hoca cagnlarak nedeni soruldu. Esat Hoca buna soyle cevap verdi : "Buraya gelisinizin
Mdenini biliyoruz. Bizim ogute ihtiyacirruz yoktur. Hiristiyanlarla iyi gecinmedigimiz dogru
gildir. Biz vatan icin savasa gittigimizde onlar burda kalrms, fabrikalar kurup , bag ve
erde sefa surmuslerdir. Fakirlesen biz muslumanlar yokluklar cekmisizdir. Siz bu
ii

bizlere degil; herseyi yok etmeye cahsanlara veriniz." Kurul, bu cevabi almca
'dan aynldr,

29 Nisan 1919' da italyanlar Antalya'yi, 13 Mayis 1919 gunu Kusadasi'rn isgal ettiler.
-unanltlar, italyanlarm Izmir'i isgal edeceklerini dusunerek, isgali cabuklastirdilar, 15 Mayis
19 gunu Ingiliz donanmasmm destegi ile izmir'in isgaline basladilar. Bu durum yurdun her
arafinda uzuntu ve tepki ile karsilandi.

A YDIN'IN iSGALi
Izmirin Isgali, ile Aydmhlan buyuk uzuntuye bogdu. Halk, isgal haberini birbirine
yururken adeta bir soruya cevap arar gibiydi. Mirelay $efik Bey, dusmana karsi koyulmasi
maftanyd1. Halkm da boyle dusunmesini istiyordu. ilk gunlerin heycam ile Kenzul irfan' da
· · g tertiplendi. Sehirde, dukkan ve magazalar acilrmyordu. Izmir' de meydana gelen
btliam olaymm, Aydm'da da bir olaya sebebiyet vermemesi icin dikkatli davramhyordu.
-~ydm'1Yunanhlara vermektense, italyanlar'm isgal etmesine razi olanlarda vardi. italya'ya
ecek bir Heyet hazirlandi. Heyet istasyona gelince, orada izmir treninden inen Aydin yeni
nrtasarnfi Abdurrahman Bey'le karsilasildi. Abdurrahman Bey "Yunanhlar geliyor, ileri
karakollan Aziziye' dedir (Camhk), Bugun, yann Aydin' a gelecekler." diyerek arnk
ltalyanlan cagirmamn vaktinin gectigini belirtti.

AYDIN'DA MiLLi MUCADELE BASLIYOR
Aydm' da dusmana karsi savasmak isteyen bu amacla bir araya gelen ilk kahramanlar;
Yuzbasi Faik, Tegmen Zekai Beyler, ihtiyat Topcu Birlik Tegmeni Necmi, 57. Tumen yaveri
Ismail Hakki, Yoruk Ali'ye ( Resim 4) iletildi.
Cine'nin italyanlar tarafindan beklenmedik bir zamanda isgal edilmesi uzerine Yoruk
Ali, hazirhklaruu hizlandirdi. Yoruk Ali'nin kuvvetlerine cevre koylerden hatta Yunan isgali
altmda olan koylerden bile kanhm oldu. Yoruk Ali altnus yigitle Yunan isgal alanma dogru
hareket edip Yenipazar'm Donduran koyune geldi.

AYDIN'IN GERi ALINMASI
Yunanhlar savunmamizm merkezini dagrtmayi ve milli kuvvetleri yok etmeyi
amachyarak Koprubasi'na dogru planh bir sekilde ilerlemeye baslayinca; Merkezde Yoruk
Ali ve arkadaslan Komiser Hamdi Bey komutasmdaki birlikler siddetli tufek atesi ile
Yunanhlan sindirdiler. Gerileyen dusmaru Eymir Koyu'ne kadar takip ettiler. Burada savas
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kizisn. Cevre koyun yashlan, kadnu dusman kursunlanna aldirmadan da cephedeki
rvetlere su, ayran, ekmek dagmyor, bir yandan da cesaretlerini arttirmaya 9ah$1yorlard1.
27 Mayis - 30 Haziran 1919 tarihleri arasmda 33 gun suren bir i$galden soma Aydm'
yansi yangmlardan harabeye donmus bir durumdaydi. Yunanhlar giderken Mutasamf
_&bdurrahman Bey'i ve bazi onemli kisileri siyasi tutuklu olarak ahp goturmustu.
1 Temmuz 1919 gunu Yunan ucaklan Aydm uzerinde kesif'ucuslan yapti. Bu onlann
liekrar geleceklerinin i$aretleriydi. Turk kuvvetlerini olu$turan birlikler, dusmanm tekrar
ebilecegini dusunmeden "Aydin kurtanlmis isimiz bitmistir '' diyerek evlerine, koylerine
onmuslerdi. Aydm't savunacak pek fazla kuvvet kalmanusu.

AYDIN'IN

udxct iSGALi

Dusman 3 Temmuz 1919 gunu ogleden soma Tire'den desteklenen yeni kuvvetleriyle
Aydina dogru ilerlemeye basladi. Yunanhlan Yoruk Ali Efe, Tegmen Kadri Bey ve Binbasi
BaC1 Sukru Bey'in kuvvetleri karsiladi. Sabaha kadar Milli Mucadele oyalama savaslari verdi.
Yunanhlar Telsiz Tepeyi ellerine gecirdiler. isabetli top atI$lanrmz dusman uzerinde panik
yararn, ve geri cekildiler. Ancak daha soma Turk kuvvetlerinin sayica az oldugunu anlayarak;
toparlarup, tekrar saldmya gectiler. Bu arada dusmam takip etmekte olan Yoruk Alive
adamlan, saldmya ugraymca, Koprubasi'na geldiler. 5 Temmuz gecesi Yunan birlikleri
Yoruk Ali birliklerine baskm yapnlar.
Aydm'm ikinci isgali ilkinden daha act oldu. Bir kac gun icinde her taraf yakihp
yikilrrus, sehirde Turk olarak kimse birakilmarrusti. Isgal edilen Hallaclar, Baltakoy,
Savrandere, <;iftlikburnu, Yorukler koyleri yakilrms mallan talan edilmisti.

UMURLU CEPHESi
Yunanblar'm Koprub~1'na karakol kurmalanndan soma Cine yoresinde bulunan
Milli Kuvvetlerimiz Umurlu tarafmda toplanmaya basladi. Kisa surede Umurlu' da bin kadar
gonullu ve aynca Demirci Mehmet Efe ile Soke'Ii Ali Efe'nin birlikte ropladiklan 200 kisilik
bir kuvvet olustu,
13 Temmuz 1919 gunu Milli Kuvvetlerle, Demirci Mehmet Efe birlikleri birleserek
Aydin yonunde bir kesifbereketi yapnlar. 16 Temmuz'da birliklerimiz topcu atesi desteginde
Aydin uzerine taarruza kalkisnlar. 0 gun ilerleyen dusman 17 Temmuz 1919 gunu sabahi
taarruza bashyarak, Umurla'ya kadar ilerleyip cay boyunca bir cephe olusturdular. Milli
Menderes adiyla bir alay kuruldu. 23 haziran 1920 tarihinden itibaren Yunan genel saldmsma
kadar fedakarca hizmet vermislerdir. Ban cephesi kurulduktan soma; Milli Aydm Alayi,
Turk Ordusuna kanlarak 37. Piyade Alayi ismini aldi,

UC YOL

SAVASI

ileri gelen vatanseverlerin buyuk gayretleriyle K6$k cephesi olu$turuldugunda
yeterince gu9lenilmeden herhangi bir harekette bulunulmamas1 icin karar ahnmisn. Kisa bir
toparlanma suresinden soma 26 Agustos 1919 'da yapdacak saldmyr belirlemek uzere
Kosk'te bir toplann yapildi. Sonucta hucumun -09 Yol' da bulunan Yunan birlikleri uzerine
yapilmast uygun goruldu. <;unku Aydm' daki Yunanhlara karsi bir saldmya gecmeden once
cevrenin guvence altma ahnmasi isteniyordu.
5
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Yoruk Ali Efe ve Binbasi Sukru Bey'in yonettigi saldm belirlenen gunden basladi,
Kuvvetleri sayica cok oldugundan istenilen sonuc ahnamadi. Arna buna ragmen, bu
Milli Kuvvetlerin ilk toplu hareketi olmasi, bakirmndan ayn ozelligi vardir,

AYDIN'IN KURTULUSU
Turk Ordusunun 26 Agustos 1922' de baslatngi Buyuk Taarruz ile bozguna ugrayan
kacarken en vahsi davramslanm Aydin' daki carnilere, evlere doldurduklan cocuklan
adinlan atese verdiler. Aydm'i terkederken butun yerlesim merkezlerini yakip yiktilar.

uLQu.u1.u,

Kahraman Turk Ordusu, 5 Eylul 1922'de Kuyucak ve Nazilli'ye, 6 Eylul'de Soke'ye,
Eylul sabahi CO$kU ve ozlemle Aydma girdi. Askeri birliklerirniz sanh bayragirrnz1
nkamet meydanma cekti.
Kurtulus Savasi'nda Aydin' 1 kurtarmak icin canlanm veren sehitlerin amsma
Belediye binasmm karsisma Sehitler Abidesi dikildi. Abide'detarihi ( 7 Eylul 1338 "1922")
azihdir.
"Aydin' goz gezdirdim. Orasun Yunanhlar hemen hemen her seyi ayakta birakmamak
uzere yakip yiknuslardi. Gardan cikmca kendirnizi adeta bir yangm yerinde bulduk. Iste
Aydin Buydu !"
Halikamas Bahkcisi (Mavi Surgun)

SEHiTLER ANITI
Belediye meydanmda yeni acilan Adnan Menderes Bulvan'nm sehre bakan
tarafindadir. 28 - 30 Haziran 1919 tarihinde uc gun arahksiz suren savaslarda Kuva-i
Milliyecilerirniz ve Zeybeklerirniz tarafindan Aydm'in birinci kurtanhsmda Bey Carnii
Serefesine Yunanhlar makinah tufek yerlestirrnisler. Kozdibi'nden ilerleyen zeybeklere ates
ederek simdi Amt'm bulundugu yerde sehit edilmislerdir.

Iste Sehitler Arntt gelecek kusaklara Aydm'm sehit kanlanyla sulanarak almdiguu
gostermek icin 1926 yilmda dikilmistir.
ATATURKAYDIN'DA
Ataturk yurdumuzu firsat buldukca incelemeye gezileri ile bir bastan bir basa
dolasirdi. 0, Turk Halki'nm yureginde bir sevgi, dii$tincesinde bir kuvvet olusmustur. Ataturk
bu gezilerin de halkina uygarhgin I$1gm1 ve dogruyu gostermeyi amac edinmistir. Turk Halki
da dusmam yurttan kovan Kahraman Ata' sim her zaman buyuk bir cosku ile karsilamis,
gosterdigi yoldan hizla ilerlemek icin durmadan cahsnus, medeniyet yolunda ilerlernistir.
3 Subat 1931 gunu izrnir' den trenle gelen Ataturk, istasyon rneydarum dolduran
binlerce Aydmli'nm sevgi ve saygi gosterileri ile karsilandi. Kendilerini gormeye gelen halkm
steak ilgisi icerisinde Belediye'ye geldi. Oradan Turk Ocagma gecen Ataturk Yonetim
Kurulunun cal1$malarmadeginmis, Cumhuriyet ilke ve erdernleriyle inkilaplann topluma
ulastirma yontemleri uzerindeki dusuncelerini ilgililerden sormus, sonra da kendi goruslerini
aciklanusnr.
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Geceyi ozel trende istirahatte geciren Ataturk 4 Subat 1931 gunu halkm gene coskun
· u ve alkislanyla ugurlanrm~tu.

FOLKLOR
Turk rnilletinin yuzyillar boyunca yasama felsefesini, dunya gorusunu ortaya koyan
or degerlerinin, muhtesem kulturu icinde ayn bir yeri ve onemi vardir. Turk folkloru
_.\nadoluinsanmm essiz sahsiyetini olusturmada en onemli etkendir. Ancak gun gectikce,
kesimde fazlaca gorulmese de, sehir merkezlerinde toplumsal yapidaki cozulme bazi
orik degerlerin zamanla azalmasma sebep olmussa da cesitli uygarhklann dogup gelistigi
_.YDIN; folklor, bakmundan 90k zengin orneklerle doludur. insamyla, konusma sekilleriyle
sazryla, sozuyle, giyirniyle gelenekleri ve gorenekleriyle folklorunu soyle tammlayabiliriz.

GiviM
Eski geleneksel giyimde kadm ve erkekler "Aydin bicimi" adi altmda ve kendine ozgu
ozelligi bulunan bir tarzda giyinirlerdi.
Yurdun her yerinde oldugu gibi Kiyafet Inkilabma kadar suren Aydmdaki geleneksel
giysiler, yavas yavas yerini uygar kiyafete terk etti.
Onceleri kadmlar; ayagma 7 - 8 metre kumastan yapilan bel ve ayak bileginden
uzgulu salvar ( Resim 5), uzerinde " islik " denilen gomlekleri uzerine " u9 etek " ( zibm)
onun ustune de genis kolu cepkenler (ferrnile) giyerlerdi. Baslanna oyah grepler veya ceki
denen boncuk islemeli yazma takip, ustune de "ustluk " adi verilen islemeli beyaz ortuleri
orterlerdi. Greplerdeki oya cesidi, cicek ve geometrik sekillerden secilirdi. (Resim 6 )
Erkeklerde ise genellikle cuha salvar ( dizlik) uzerine camadan, caha salvarla
eamadamn kavustugu bel kismma islemeli Trabulus kusak baglamrdi. Bazilan bu dalburus
kusagm uzerine de deriden silahhk (fisek) takardi. Ustte iki yakasiz mintan, mintamn ustune
geais yirtmach yelek veya cepken giyerlerdi. Basa " posu " veya " fes " gecirilir.
Gecmisin giysilerde kullamlan kumaslan da isim yaparlardi. K~1k sapisan, mor,
osmani ... kumas bunlardandir. Aynca "Humaym" dan "Dime" den yapilrrus ic donu ve
uzerine dizlik giyerlerdi. Dizden sonrasi genisleyen " kilot pantolonlan " tabir edilen korkulu
cizmeler giyerlerdi.
Bazi koylerde halen kasket giyenler gorulsede, gunumuzde Aydmli'Iar uygar
giyinislere yervermektedir ve bu kryafetler en ucra koselere yayilrrustir.
Eski Erkek Giysileri; Geleneksellesen deve gure~lerinde (Resim 7), Efe kiyafetleri ise
genellikle torenlerde, rnilli bayramlarda cesitli kutlamalarda ve festivallerde giyilir.
Aydm' da efe; uzun boylu, genis omuzlu, comert, korkusuz, mert tabiath, adeta beset
ustu bir insan olarak tarumr.
Zeybeklerin basi ve yoneticisi olan efe, vefamn, dogrulugun topraga baghhgin
semboludur. Bugun her ne kadar madde olarak ararmzda gorunmuyor ise de, ruh ve kultur
olarak, tarih olarak, rnilli duygu ve am olarak Aydm 9ocuklarmm kalbinde olmez bir guc
halinde yasamaktadir. Bu nedenle efe giysisi Aydm ilinin simgesidir.
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ZEYBEK VE EFE KIYAFETLERi
Efeler baslanna oyah fes giyerler. Icinde "terlik" ( takke ) olurdu. Bu bashga yore · ·
anrun "goz nuru dokerek" kendi elleriyle yapnklar kenarlan oyah, suslemeli pO$U veya
. e sanhrdi. Zeybekler ise fes uzerine oyasiz posular sararlardi. Efelerin giydikleri mavi
_ lacivert cuha ya da kazrnirden yapilma motiflerle islenmis capraz dugmeli, omuzdan
cekete; kollan olursa camadan, kolsuz olursa cepken denir.
Bunlann sirmasizlan zeybekler ve kizanlann sirtmda bulunurdu. Bu cepkenlerin altma
a olrnayan uzun kollu, pullu mintan giyerlerdi. Efeninkinde kendine dugme cozuk, yaka
, gogusu gorunur. Zeybeklerde ve kizanlarda ise dugmeler iliklidir. Mintan altma kol ve
yun kenarlan igne oyasi islemeli burumcekten yapilma yakasiz, iclik denilen bir gomlek
rerlerdi. Bellerine de acem sah denilen kumastan kusak sararlardr. Bunun uzerine mesinden
an ikinci bir kusaga "silahhk" denirdi. Icinde tutun tabakasi, agizhk, mendil,
duklann da yarayi sarmak icin iki kilo kadar yopagi bulunurdu.
Silahhga ust taraftan basi, alnn da ucu gorunecek sekilde kulakh yotagan adi verilen
-~ sokulurdu.
Kollannda daha krzan iken takilan, icinde kursun gecmez muska olan ve olene kadar
~mayan
gumus kaph pozubentler ile gogiislerinde karkihk denilen gene gumusten
eli capraz vaziyette duran fiseklik vardi. "Caksir menevrek" diye adlandmlan mavi veya
ivert renkli salvar, efelerin diz kapaklannm uzerine kadar uzamr, arkasi kat kat sank olur;
yere oturduklannda minder vazifesini gorurdu. Salvann yan taraflan siyah islemeli
kaftandand1r. Bu salvar bordo renginde bir uckurla kasik uzerinden baglarurdi. Gobegine
.
taraflanndan donun kenarlan gorulmez, zeybeklerde gorunurdu. Bu donlara dizlik
denilir, bunun icin kaput bezinden yapilma ic donu bulunurdu. Efelerin dizleri yaz - kis
a,;i]ctrr.
Efeler ayaklanna kayahk ismi verilen islemeli cizme, zeybek ve kizanlar ise cank
ryerler, tozluk kullamrlardi. Iclerine de baldir kismma gelen yerinden puskuller sarkan yun
rap, cizme olrnadrgi zamanlar ''kepen" denen mesin tozluk giyerler, bunun arasmda
baztlann da bir kama bulunurdu ..
Efelerin kism giydigi paltoya "aha" yagmurluklanna ise "kepenek" denir. Butun bu
_ afetlerin ozelligi; zerafeti kadar faydaya da yonelik olmasiydi. (Resim 8 )

EVLENME ADETLERi
Hizh toplumsal degisim her seyi oldugu gibi gelenek ve gorenekleri de etkilemistir,
Buna karsm eskiye oranla evlenmeler gunun kosullanna gore bilhassa kirsal kesimde en az
~iklige ugrayan alandir. Kentlerde ise gencler evlenmekte daha bagimsiz olabilmekte,
gu zaman esini kendi belirlemektedir. Eski koy diigunlerinin yerini muzik esliginde
salonlarda yapilan dugunler alrmsnr.
·

KIZiSTEME
Gunumuzde de canhhgim yitirmeyen genellikle kirsal kesirnlerdeki gorucu usulu ile
yaptlan evlenmelerde krzi erkegin annesi secer veya delikanh begendigi kiza gorucu salar.
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Kiz

isteme : Oncelikle oglan evinden hatm sayihr bir kisi kiz evine haber verir.

dan kiz bakmaya gidilir. Kiz evine gelindiginde kapiyi kiz acar ve gelenleri icerige
eder. Oglan evi yamnda getirdigi tath ve cicegi kiza verir. Ardmdan gene kizm butun
.,..nikleri incelenir. Ve aile buyukleri kizdan kahve yapmasmi ister. Eger oglan evine ikram
kahve sekersiz ise olmaz demektir. Eger sekerli ise oglamn annesi veya babasi kizm
lm,asma munasip bir is icin geldiklerini soyler. Bununla beraberinde Allah Emriyle kiz
· . Eger kiz verilmiyecekse oglan evine gerekli cevabi orada verirler ve getirdikleri cicek
geri verirler. Eger kiz verilecekse "Du~unelim kismetse olur " cevabi verilir. Bu
verilecegine isarettir. Ve oglan evine biz size haber salanz diyerek ugurlanir. Bu zaman
· de kiz evi buyuklerini toplar ve onlannda fikrini ahr, ardmdan kizm babasi kizma genci
_ ip istemedigini sorar. Genellikle "siz bilirsiniz" diye cevap veren ktz susar.
Kiz evi kizi vermeye karar verir ve oglan evine haber salar. Onumuzdeki hafta
~beyi
cumaya baglayan aksarm sizleri bekliyoruz diye.

KU<;UK NiSAN ( SOZ KESME)
Kiz evi bu arada oglan icin bir soz sepeti ahr ve bu soz sepetini hie esiyle tarnsmarms
· butun bir kisiye hazulanrlar. Bu sepetin icine once el isiyle islenmis bohca ahmr. Bu
·~
icersinde damada corap, mendil, gomlek, parfum, kolanya konur ve bohcalarur. Soz
sepetinin icine konur. Sepetin uzerine yapma guller konur. Ve sepet jelatinlenerek uzeri
- sleoir. Daha sonra soz kesmek icin gelenlere verilmek uzere mendiller ahmr. Bu mendiller
· cesittir. Erkeklere erkek mendili, kadmlara da uzeri islemeli mendiller ahmr ve bu
diller pembe ve mavi jelatinle paketlenerek uzerlerine renkli kurdelelerden susler konur.
be pakettekiler kadmlara, mavi pakettekiler erkeklere verilmek icin yapihr, Ve gumus bir
1epSinin icerisine konulur. ( Resim 9 )
Bu islemler ramarnlandrktan soma oglan evinin gelmesi beklenir. Oglan evi gelir. 0
un oglarun evine tuzlu yiyecekler ve kahve ikram edilmez. (Halk inancmda ugursuzluk
sayihr diye). Oglan evide kiza hazirladigi bohcayi, cicekleri ve cikolatayi kiza verir. Oglana
.onulanlar kiza da konulmustur.
Sepet kiza verildikten soma oglan evinin buyukleri otururlar ve kizm babasi Allahm
Emriyle kizum size verdim, der. Kiz ve Oglan anne babalarmm ellerini operler ve mendiller
dagrtllir. Biraz daha oturduktan sonra oglan evi izin ister. Oglan evini ugurlarken kiz evinin
bamlad1gi soz sepeti damada kizm ya kiz kardesi veya abisi tarafindan hie evlenmemislerse
erdirilir. (Resim 10). Sepet verildikten sonra gelin adayi, damadm yamna gelerek birbirlerini
kutlarlar. (Resim 11)
Soz ardmdan gelecek olan buyuk nisan icin hazirhk yapmaya baslamr tabii bu
hazrrhktan once kiz istemede geline takilacak taki ve ev esyalan konusulur.

TAKI VE EV ESY ALARI
Aydin yoresinde takr oglan evinin butcesine bakilmaksizm asm derecede istenir. Kimi
zaman bu takilar nedeniyle cok aynhklar olur. Daha once soz kesmeyi anlatnusnm. Iste taki
e dugun e~yalan bu soz kesme esnasmda konusulur, Oncelikle oglan evi krz taki olarak ne
istiyorsunuz diye kiz evine sorar. Kizm babasi kizmi bir kenara cekip sorar. " Kizim sen nen
istiyorsun ? " diye ktz cevap vemez cunku istenilen sey genelde diger evliliklerde oldugu gibi
baba karar verir.
9

oglan evinin bu sorusuna karsihk yapilacak olan takilan soylemeye baslar. Bu
iUfilaTdlf:
tane Adana burgu bilezik , ikibucuk metre zincir burgulu veya baklava dilimli ,

.__..Ynbzon

~i set, bunun kahn olmasi soylenir. Bashk parasun gececek degerinde olan
urumuna gore altm kemerde istene bilir. Oglan evi bu istekleri kabul ederse ev
nsmaya gecirilir. Aydm yoresinde genelde Buyuk Nisaru kiz evi yapar. Dugun
kahr. Esya olarak oglan evi yatak odasmi , ve bu odaya ait perdeleri ve hahlan
_mca oglarun annesi pamuk dosek ve ipekli yorgan yaptmr. Oturma odasi , cocuk
lllisafir odasi , mutfak esyalan , beyaz esyalar oldugu gibi ktz evine aittir. Aynca bu
•lllllabzm halalanna, amcalanna, esya yapilmasi istenir. Bu genel olarak tum yore
ul edilir. Cunku aym sekilde kiz evide oglanm amcalanna ve halalanna da aym
JillllmW". Bu istekler guzellikle kabul edildikten sonra Nisan tarihi anhr, Genel olarak Soz
-..:...- arasmda bir hafta veya iki hafta zaman suresi konulur.
()gum evine iki hafta veya bir hafta sonra persembeyi cumaya baglayan gece nisan
_ ; I aal: uzere aynhrlar. Sozden iki uc gun sonra oglan evi ve kiz evi nisan kiyafetlerini
· carsiya iner. Nisan kiyafetleri ahmr. Kizm kiyafetlerini oglan evi , oglarun
~
kiz evi ahr ve istenilen takilann bir kisrrum takmak icinde takilar ahmr, Kiz evi
•••• takmak icinde takismi aldiktan sonra Nisan hazirhgma gecilir.
BUYUK NiSAN
Buyuk Nisan Aydm yoresinde genellikle kiz evinde yapihr. Buyuk Nisan icin oglan
verilecek olan bohcalar ozenle hazirlamhr. Bu bohcada oglanm amcalan , halalan ve
11§2Ek:ti , dedeleri icin hazirlanan bohcalardir. Bu bohcalann icersine kumas , mendil , corap ,
gornlek , havlu konulur. Aynca bu bohcalardan Oglanm annesine ve babasma' da
Mr•:larnbr. Bu bohcalann aymsim oglan evide kiz evi icin hazirlar.
Nisan gunu oglan evi ktz evine gelir. Yemek yenir. Eglenceler yapihr, Sonunda kiz ve
""!!;AIIII• Nisan yuzukleri takilmak uzere akrabalann ortalannda kalacak sekilde yanyana

ar ( Resim 12) ve Yuzukleri kiz evinden sozu sayihr biri dua okuyarak takar. Ardmdan
evi takilanm kiza kiz evi de takilanm oglana takar. Eglenceler devam eder. Boylece
bitmis olur. Nisamn artmdan kiz evi oglan evine yemeye gider. Aslmda bu yemek
= "--~- tarihini atmak icindir. K1z evi oglan evine giderken buyuk bir tepsinin icine pilav yapar
· e kurdeleyle baglanrms iki tane tavuk koyar, ve tepsiyi susler bunun dismda da bir tepsi
yapihr ve oglan evine goturulur. Oglan evi kiz evinin getirdigi bu yemek ve tathlan
~anna
dagmr. Kiz evinin oglan evine yemeye gitmesini yukarda belirtmistik. Y emekte
="---- tarihi anhr, Aydm yoresinde genel olarak Nisan'dan sonra aln ay kadar beklenir ve alu
sonunda dugun yapihr. Eger iki gencte okuyorsa okullannm bitmesi beklenir.
Eger dugunden once Kurban Bayrarm veya Ramazan Bayrami var ise oglan evinden
kiza hediyeler goturulur, Kurban Bayrarnmda ise gelinin kurban kesmesi icin kurbanhk
ve suslenir.Bunlar konusulduktan soma oglan evi ile kiz evi birbirlerine sik sik gitmeye
lar ve bu zaman icersinde du.gun tarihi yaklasrrus olur, dugun hazirhklanna baslamr .
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NiKAH VE

DUGUN

Aydin yoresinde genellikle dugunden bir hafta once gelinin evi temizlenir ve duzgun
sekilde yerle§tirilir. Aydin' da dugun uc gun uc gece surer. Dugun §U sekilde yapihr:
Cuma gunu kiz evinde yemekler pismeye baslar. Bu yemekler Aydin yoresine ait
eksel yemeklerdir. Cuma gunu kiz evine oglan evinin tutmus oldugu kadm calgicilar
-.;~1~":', bunlar burada sadece cuma gunu erkeklere eglence icin burada bulunur. Yemek yenir
icilir. Rakkaseler oynatihr. Gelen misafirlere ev kadmlan ikramda bulunurlar.
mnartesi gunu kiz evinde kma gecesi yapihr. Kma gecesinde gelin kiza uc etek giydirilir.
e kemeri takihr ve basma islemeli ortu ortulur. Kma gecesi sadece kadmlar icin
· ler , yemek yerler sohbet ederler. V akit gecmeye baslaymca gelinin yuzu ortulu bir
de kalabahgm ortasma ahmr. Turkuler soylenmeye baslamr. Gelin aglanhr. Kma tepsisi
arnhr.
Gelinin etrafinda arkadaslan kma tepsisi ile beraber halay cekerek donmeye baslarlar.
arada gelin etrafinda donen genclere yazmalar (ortu ) hediye edilir. Ardmdan kiz evinden
., a oglan evinden aile duzeni iyi olan esiyle hie kavga etmeyen buyuklerden bir kadm
gelinin kinasim yakmak icin gelinin yarnna gelir. Etraftaki kalabahk hep bir agrzdan turkuler

evler.
Tabi bu esnada gelin kma yakilmasi icin avcunu acmaz bunun uzerine kaymvalide
geline besibiryerde takar. Ondan sonra gelin avcunu acar. Aydin yoresine ozgu citme denilen
kma desenini islemeye baslarlar . Citme mumlanrms kumasm ip haline gelerek gelinin el ve
ayaklanna ozenle baglanarak desenler verilen ve bu desenlerin uzerine kmayi koyarak
_ aktlan kma desenidir. Geline kma yakildiktan sonra kalan kma guzelce islenmis mendillerin
rsine konularak gelen misafirlere dagrtihr. Boylelikle kma gecesi bitmis olur. Herkes
evlerine dagihr. Sabah kalkngm da gun Pazar olmustur. Bugun dugunun son gunudur. Bugun
e Balo yapihr,
Oncelikle gelin kiza birgun onceden oruc tuturldugu icin gelin oglan evine gidene
kadar hicbir sey yiyip icmez.
Sabah gelin kaldmhr. Ellerindeki kinalar acihr ve uzerlerine nisanr denilen bir madde
surulur, Bu madde yakilan kmanm siyahlasmasi icindir. Daha sonra atesin basmda bekletirler.
Kmalar kararmca gelin ellerini yikar. Ardmdan berbere gitmek icin hazirhk yapihr. Oglan
evinden yakm akrabalar gelerek gelini berbere gotururler. Gelin berberde haz1rlarnnca damat
gelini ahr ve gelin babasmm evin goturulur. Baba evinde gelini bir odaya ahrlar oncelikle
gelin babasi kizma gitmek isteyip istemedigini sorar. Ardmdan kizm babasi Aydm yoresinde
gayret kusagr denilen kirrruzi kurdalayi kizmm beline baglar, ve aglasmalar baslar. Gelin
evinde bulunan butun buyuklerin ellerini oper ve aglar. Belli bir zaman gectikten sonra Oglan
evi gelini almaya gelir. Gelin almasmda bir imam olur , imam gelin alma duasirn yaptiktan
sonra gelinin babasi kizmm yuzune pembe bir ortu orter ve kiznu kaptya kadar kendisi
goturur. Kapidan c1kart1hrken koyun kesilir ve bu koyunun ustunden gelin gecirilir. Gelinin
babasi kizmi damata teslim eder. Gelinin ahnmasi gercekle$mi$ olur. ( Resim 13 )
Oglan evi gelini aldiktan sonra kendi evine getirir. Gelin oglan evine gelmeden once
en yakmda bulunan mezrhgm etrafinda dolastinhr. Ardmdan oglan evine gider. Gelin burada
arabadan ya da attan inerken, damat gelinin kafasmdan dort bir tarafa dogru bozuk para atar
ve gelin oglan evine girer. Burada kaymvaldesinin ve kaymbabasmm elini optukten sonra
balk inamsmda iyi gecinsin diye kaymvalide gelinin onunde yerde uc kere yuvarlantr.
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5 I :\a geline ve damada yemek konur. Gelin orucunu oglan evinde acar. Bunun ardmdan
rinden baloya gidilir. Orada yoresel oyunlar oynamr , eglenilir , sarkilar soylenir vakit
l!IIIM~
dugunde istenilen takilar takilmaya baslarnr. Ve kimin ne takngi gelinin bir akrabasi
w+wfm not edilir. Cunku Aydin yoresinde dugunde biri ne takarsa gelinde ilerde aymsim
takar. ( Resim 14 -15-16-17) Ve dugun eglencelerle son buhr. Gelin ile Damat
~tiiriilur. Burada imam nikah kiyar, ve mutlu olmalanm temenni edilir. Dugun boylece

DUGUNDEN SONRAKi GUN

Damat ile Gelin dugunden sonraki gun erkenden kalkarak kaymvalideye gidecek olan
llallca\'l hazrrlarlar. Bu bohcanm icersinde Namazla, ortu , kumas , ayakkabi , terlik aym
kaymbabayada hazirlamr. Birde kaymvalide minderi konulur. Bunlar hazirlandiktan
Damadin babasmm evine gidilir. Elleri opulur, Burada geline bir bilezik takihr.
dan butun akrabalarm elleri opulmek uzere ev ev dolasihr. Aksamma kiz evine gidilir.
Gelin ve Damada yemek verilir. Sohbet edilir. Birgunu boyle bitirmis olurlar.

GELiN CUMASI

Aydm Yoresinde Dugunden sonra gelen Cuma gunu geline yeniden gelinlik giydirilir.
duvak takilmaz. Bugunde gelinin evine butun akrabalan , komsular gelir ve serbet
edilir. Gelin Cumasuu yapmaktaki amac gelinin esyalanm gorrnek icindir. Gelen
nsafirler geline yepilan taki , esya gibi seyleri tek tek bakarlar ve mesut olmalanm dilerler.
Ardmdan dualar okunur ve gelin cumasi son bulur.
Cogu kere Aydin yoresinin esyaya ve altma duskun olmasi maddi acidan bazi ev
yikima ugratacak noktaya gelinmis fakat bu eski ahskanhklardan vazgecilmemistir.

SUNNET
Aydm Yoresinde sunnet iki gun yapihr. Carsamba ve Persembeye denk dusmesi en
ygun gun olarak secilir. Stinnette dugun gibi yemekli ve ickili yapihr, Yalmz sunnetten once
stmnet cocugun odasi ve yatagi hazirlarur. Bu odada duvardan duvara once tel kirmah carsaf
gerilir. Ardmdan carsafin uzerine sunnet cocugunun armesinin ceyiz esyalanrun hepsi serilir ,
e sunnet cocugunun aile buyukleriyle resmi cekilir. ( Resim 18- 19 )
Bunlar tamamlandiktan sonra sunnet hazirhklan yapilmaya baslarur. Carsamba gunu
sunnet cocuguna kina yakihr. Ardmdan dua okunur , eglenilir , yemekler yenir. Ertesi gun
sunnet cocuguna takilar takihr ve atla gezdrilir. (Resim 20 - 21 ) Daha sonra sunnet
~uklarma kirvelerinin araciligi ile ne diledikleri sorulur ve bu dilek yerine getirilir. Daha
sonra ilahiler okunur ve sunnet mevludu yapihr. Yemek verilir. Bunun ardmdan cocuklar
sunnet ettirilir ve sunnet dugum; boylece bitmis olur.
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BOLUM
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•

Aydin ili'nin Geleneksel Yemekleri

•

Maniler

•

Turkuler

•

Atasozleri

•

Agiz Ozellikleri

•

Sekil Degi~tirmi~ S0z9uk1er

•

Y orede Kullarulan Bazi Kelimelerin Anlamlan

A YDIN'IN GELENEKSEL YEMEKLERi

Turk mutfagi tabiat anamn verdigi yiyecek bollugu nedeniyle, dunyarun en zengin,
ve lezzetli mutfaklan arasmdadir.
Tabiat ile insanlann ic-ice oldogu Aydin ve cevresinin , yemekleri ile buna katkisi

Halkm buyuk kismi zeytinyagi.yer ve cogu yemeklerini zeytinyagi ile pisirir. Kirsal
._ ••••
Mler,..de daha cok yore halkmm kendi hazirladrgi yiyeceklerden olusan yemekler gorulur.
Yorenin kendine ozgu yemekleri sunlardrr :
Corbalar : Tarhana corbasi , Kulak corbasi.
Y emekler : Acih guvec , zeytinyagh taze - kuru borulce , pathcan kavurma ,

kavurma, yaprak sarma, etli nohut yahnisi , nohutlu kereviz , etli enginar, arap
edirgen, tandir kebab, yuvarlama (sikrna) pasa boregi , rsirgan otlu sac boregi , cilav
boregi , ev makarnasi ( eriste ).

Wriii3$1k

il •

Salatalar : Pathcan, biber teretorlu tursu , borulce teretoru, turp otu salatasi, cingene
pathcan gozleme.
Tathlar: Helva, irmik helvasi , zerde, muhallebi, sutlac , asure , lokma, kabak

AYDIN' A AiT MANiLER

*Garagolda candirma
Aluzumu bandirma
Benim yarirni sorarsan
Sekerinen dondurma

*Minarede ezan var
Ezan degil gezen var
Gunduz gelme gece gel
Gomsulardan guden var

*inme kuyu derindir.
Bugun hava serindir.
Guyucak yansa kul olsa
Gine yarim benimdir.

13

*Evimiz var dirbtzan
Gelen aylar irmizan
Kak gidelim sevgilim
Anan baban duymadan

*Karanfilin filizi
Kimbilir kalbimizi
incecik ruzgar esti
Ayirdi ikimizi

*Portakal dilim dilim
Danlm1~ gulum benim
Ben gulume ne dedim
Kurusun agzim dilim

*Pampu gelir Aydm' dan
Garb dagm ardmdan
Yoruk coban ne bilir
Bu sevdanm tanndan

* Asmanm direkleri
Uzundur herekleri
Altm bilezik ister
0 yarin bilekleri

*Kiraz yedim tabaktan
Su ictim bakir tastan
Bugun ne hayirhymis
Yan gordum uzaktan

*Bir mendil isle yolla
Ucunu gumusle yolla
icine bes inci koy
Birini disle yolla

*Minarede ezan var
Gul bahcede gezen var
Su Aydm'm icinde
Gun gormedik guzel var
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*Masa ustunde break

0 break kmlacak
Koyluk yerden kiz olan
Cennete yazilacak
AYDIN' A AiT TURKULER
" Aydin, Aydm guzel Aydm
Keske yamp yakalaydm
Y ~ad1k9a Turk evladi
Degi~irmi Aydm Adi
(Bir seferberlik tarkusu)

Turklerde daha 90k kurtulus sav~mda kahramanhk gostermi~ efe ve zeybeklere

_.iet ve hayranhk ifade edilir. Yigitlikleri, mertlikleri ovulur. Bunlardan bazilan ~oyledir.
iik Ali , Su Aydm'm U~agi, Su Dalmamn Dagmda Duman Burudu, Aydin Zeybegi,
hnrd.an Aldim Hali, Top Yatagmm Alti Gayfe, Emirim Suya Gider, Siyah Makarada

..-ig,m, Cafer Efe, Germanciynan Balat91gmArasi , Nazilli'nin

Fatmam Gudu~lunun Ce~mesi, <;aktrrn<;aknm Yanmadi.

YORUKALi
Su dalmadan gectin mi?
Sogukta sular ictin mi?
Efelerin icinde
Yoruk'te Ali'yi se9tin'mi?
Hey gidenin efesi
Efesi, efelerin efesi
Cepkenin kollan
Panld1yor pullan
Yoruk Ali geliyor
A9il Aydm yollan
Aydm'm dagi dumanh
Dumanh bak kaciyor yunanh
Su dalmamn cesmesi
Ne hos olur icmesi
Yoruk Ali'yi sorarsan
Efelerin secmesi
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Avcilan , Arabam Dort

Hey gidinin efesi
Efesi , efelerin efesi
Aydm'mda dagim oydular
Icine' de mavzer koydular
Yorukte Ali'nin adim
Hazreti Ali koydular
Hey gidenin efesi
Efesi, efelerin efesi

ATASOZLERi

*

Aydin cukuru, altm cukuru

*

Aydm yaylasi, incir deryasi

*

Yigit anadan ciplak dogar

*

Dag dag ustune olmus , Ev ev ustune olmarms

*

Krrh gelir, Yerliyi kovar,

*

Bag dua degil, capa ister.

*

Pis bogazla , bas bogaz dertten kurtulmaz

*

Akan cay her zaman kutuk getirmez

*

Karacasuda bardak yaparlar , aksama kalmadan kuyucakta kulpunu takarlar

*

Sinekte bol , tembelde mal aranmaz

*

Kaza gelmez hak yazmaymca , bela gelmez kul azmaymca

16

AGIZ OZELLiKLERi

~lglZ

___.dm'da konusma diline Aydm agzi diyebiliriz. Ozelikle koylerde yorenin kendine
farkiru konusurken duymak mumkundur. Bu konu~malarda (r) ler yutulur. (k)l11$iif. (i) ler (a) olur simdi bu degisikligi kisa kelimelerde gorelim.

YEREL AGIZDA Bi~iM DEGiSTiRMiS SOZCUKLER
Anahtar - inahtar
Arna-Emme
Bakrac - Bakrec
Bisiklet - Melesbit
Bugun -Bogun
Baba-Buba
Bamya - Balme
Borulce - Bolce
Bana-Bene
<;omelmek - <;onmek
Cekil - Gacil
Gok= Gov
Gavur - Cavir
Golge - Kolge
Papuc - Babic
Pirasa - Piransa

Hie-Hee
ibrahim - ibrarn
iyi-Eyi
J andarma - <;andmna
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Kabuk - Gabuk
Karg1 - Gaagi
Kararihk

-e--

Gararik1

Legen-llgen
Simdi - Hindi
Sigara - Cuvara
$uraya - Huraya
Tarak - Darak
Yavas - Yaves
-oREDE KULLANILAN BAZI KELiMELElUN ANLAMLARI

A$-Yemek
Alaf-Ate$
Annacmda - Kar$1smda
Acas1z- Ans1zm , Aleacele
Bicik - Birtane
Berenan - $oyle boyle
Bisat - i~ camasm
Bogumrerim - goguslerim
Cavcav - Havarim en steak zamant
<;ap1t-Bez
<;inim - orzum
Dirb1zari - Merdiven korkulugu
Dinelmek - yak.ta durmak
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Gaybet etmek - arkasmdan konu~mak
Gidi~mek - K~mmakmak
lmzlknu~ - Bozulm~
i~lik - Gomlek
Pampir - Tren
Setre - Ceket
S1d1rmak- Yumurta kirmak
snrasiz - Suretsiz
$avk - I~1k
Tevatur - Soylenti
Tinsirmek - Hap~1rmak
Unluyoo - <;agnyor
Yargmlanm - S1rtlanm
Haran1-Tencere

Kamis - S urahi

Kaville~mek - sozlesme«
Kupa+ Su bardagi
Nahasm bakem-Nas1lsm iyi misin?
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