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ONSOZ
Bitirme tezim olarak Aydm'm tarihini ve folklor ozelliklerini inceleme
ve arastirmaya dayanarak , her kesimden insanm ba~vurabilecegi bir kaynak
kitap oldugunu di.i~iini.iyorum. Aydm ilinin tarih boyunca gorkemli
uygarhklarm besigi oldugunu , gunumuze kadar uzanan antik kalmtilann
bizlere zengin birer malzeme oldugunu hazirladigim bu tez cahsmasmda
ogrendim. Aydm, dogal gi.izellikleri ,folkloru ve tarihi zenginlikleri ile tum
insanlann ilgisini cekmistir. Iste bu guzel vatan parcasmin kultur ve tarihine bir
kez olsun dalmak , Aydm icin boylesine faydah kaynak bir kitap hazirlamak
bana buyuk bir zevk verdi.
Bu kaynak kitabi hazirlarken geregince titiz davrandigim kamsmdayim.
Buna ragmen gozden kacirdigim veya ula~amad1g1m noktalar olabilir. Bu
nedenle hosgorunuze sigimyorum.
Yakm Dogu Universitesi Tiirk Dili ve Edebiyati Boltim Baskam
Doc.Dr. Biilent Yorulmaz'a cahsmalanmda bana gosterdigi yakinhktan
dolayi ve ogrencilerin yoreleri ile ilgili bilgi toplamalanm istemesi bizlere
yasadigrmiz yoreleri tamma firsati verdigi icin kendisine sonsuz tesekkuru bir
bore bilirim.
Saygilanmla.
Senar

OGUT

GiRiS
Duzenli ve titiz bir cahsmamn urunu olduguna inandrgim bu kitap Aydm
ilimizin kulturel , tarihi ve folklor ozelliklerini , yansitmasi acisindan onemli bir
kaynakcadir.
Aydm'm degisik yonlerini bu kitapla tamma ve ogrenme imkam dogmustur.
Bu kitapta deginmek istedigim , Aydm'm tarihi boyunca buyuk uygarhklann besigi
olmustur. Dogal guzellikleriyle ve tarihi zenginlikleri ile yuzyillarca dusman
saldmlanna maruz kalmistir. Bunu da Aydm'a has turkulcr'den , maniler'den
anlamaktayiz.

A-AYDIN iLi'NiN ADI NEREDEN GELiYOR?
Aydm ilinin adi ilk caglardan beri birkac kez degismistir, Once sehre "Antheia"
denmistir. Sonra M.6. 13. yy.'da Bati Anadolu kiyilanna gelen Traklar tarafmdan sehir
Tralles adim alrrustir,
Daha sonraki yuzyillarda meydana gelen siddetli depremlerde sehir yerle bir olmus ve
Bizans imparatoru Andronikas kenti yeniden kurmustur, Bundan dolayi kente " Andropolis "
denmistir,
Selcuklular , Anadolu' ya geldikten sonra ti9 beylerden olan Mentes Bey cevreyi ele
gecirmis ve kente " Guzelhisar " adim vermistir, Beylikler doneminde yoreye Aydinogullan
egemen olmustur. Yore Aydm Eli, kent de "Aydm Guzelhisar " diye amlmaya baslamistir.
15. ve 16 yuzyillardaki Osmanh sayim defterlerinde "Nefs-i Guzelhisar der Liva-i
Aydin " ve" Aydm Eli" diye gecmektedir. 19. yuzyilda Aydm eyaletinin merkezi
Guzelhisar' di. Sonra kent " Aydm " admi aldi,

B-AYDIN iLiNiN TARiH<;ESi
Aydm ; Bati Anadolu Bolgesinde tarih ve uygarhgm izlerini tasiyan dunyarun ender
yerlerinde biridir. Tarihi donemlerin kultur birikimlerini sergileyen acik bir muzedir. ilk
yerlesik insamn, Hititlerin baskisiyla adalara, oradan da tekrar Anadolu' nun bati kiyilanna
geldikleri , kiyi kolonileri kurduklan bilinmektedir.
Kusadasi yakmlarmda cikanlan kahntilar ile Mines Uygarhgmm kolonisi Milet kahtlan
arasmda onemli benzerlikler vardir. Aiol, ion ve Dorlar'm Ban Anadolu kiyilanna
yelesmeleri sirasmda bu bolgede Leleg ve Kar adi verilen uluslar oturuyorlardi.
Karlar , Milet ve Samsun dagi etegi ve Buyukmenderes kiyilanna yerlesmislerdir.
Hititler doneminde Anadolu bir merkez etrafmda birlestirilmek istenmis ancak Arzova
prensleri ve Gaskalar' m direnmesiyle karsilasilrrustir. Guclu , merkeziyetci bir sistemin
sikmtisi cekilmistir.
Frigler, Anadoluda ilk buyuk devleti kurdular. M.6. 1200 yilinda Buyukmenderesin
yukan platosuna yerlestiler, Frigler'in Trak Kavimlerinden oldugunu , illiryahlar' m saldmsi
uzerine Bogazlardan gecerek geldikleri, Hitit kralhguu yiktiklan bilinmektedir.
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ionlar'm M.6. 1200 yilmda Gediz ve Buyukmenderes ovalarmda kurulmus olduklan
sehirlerin halklan, yerli halkla kaynasrmslardtr. Bu sehirlerin en onemlisi Milet sehridir. Bu
sehirler zamanla Lidya hakimiyetine girdiler. Anadolu iclerine giderek ticaret yaptilar ,
Karadeniz kolonilerini kurdular.
ionlar felsefede onemli asamalar yaptilar, Matematik ve Astronomi bilgini Thales
erseyin ana elamanmm su oldugunu ileri surdu ; Lidyahlar' la Modyahlar arasmda yapilan
savastaki gunes tutulmasi olayim onceden hesaplanrmstir.
M.6. 546 yihnda Lidya krah, Perslerle yaptigi savasi kaybedince, ion sehirleri Pers
kralligma baglanrmstir. Perslerin, Buyuk iskender'e yenilmesiyle bolge Makedonya
Imparatorlugu hakimiyetine girmis ; Buyuk Iskender seferleri icin Tralles'i ( Aydm) tis
olarak kulanmistir. Makedonya imparatorlugunun yikilmasmdan soma Bergama Kralhgi
olgeye hakim olmustur, Tralles, Efes, Priene, Milet gibi ion sehirlerini vergiye
aglarmslardir. Bergama kralhgmm sona ermesiyle bolge Romahlar'm hakimiyetine girmistir.
Boylece Helenistik 9ag sona ermis , Roma Cagr baslamistir.
Aydm ili smmnda yer alan antik kentler , Helenistik cagda buyuk gelismeler saglarrnstir.
Tiyatrolar, Hamamlar, gimnazyumlar yapilmistir. Aydm, bir kultur merkezi olmustur,
Romahlar , Bati Andoluya hakim olunca Asia Minar ( Kucuk Asya) adiyla bir eyalet
currnuslardtr. Aydm ve cevresini buraya baglarmslardir. Kentleri imar etmisler ve valiler
atayarak yonetmeye cahsnuslardir. Bu donemde Karacasu (Afrodisias ) sehri heykel
yapimmda tin kanrmstir.
Hiristiyanhgm ortaya 91k1p, yayilmasryla Bati Anadolu'da yeni bir olusum baslamisur.
Hz. Isa'run M.S. 34 yilmda carrruha gerilip oldurulmesi ile havarileri Kudus'te tutunamaz
hale gelmislerdir. Hem izlenmekten kurtulmak hem de Hiristiyanligi yaymak icin Kudus'ten
aynlmaya karar vermislerdir. Hz. Isa , Annesi Meryem'i, havarisi Saint Jean' a emanet
etmistir, Birlikte Efes yakmlarmdaki Aladag Yoresine geldiler. Burasi eski ~ag dinlerinin
kuvvetli bir merkezi durumundaydi. Hiristiyanhgm burada yayilmasi kolay olur diye
dusunmtlstur. Saint Poul'un gayretiyle yeni din yayilmaya basladi , daha sonralan butun
Anadolu'yu etkiledi.
M.S. 395 yilmda Roma imparatorlugu ikiye aynldi, Bolge Dogu Roma
lmparatorlugu'nun topraklarma katilrmstir. Bizans'tan gunumuze kadar bir sanat abidesi
olarak kalan istanbuldaki Ayasofya kilisesi'ni, Tralles'li mimar ile Milet'li mimar
yaprmslardir. Tralles, zamanla onemini yitirdi. Bizans imparatoru Andironicos kendi admdan
oturu Andonikapolis ismini vererek gelistirmeye cahsrmstir ama sehir eski durumuna
gelememistir,
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C- SEL(:UKLULAR DONEMiNDE AYDIN
1308 yilmda Anadolu Selcuklu Devleti'nin yikilmasi uzerine beyligini bagimsizlastmp
opraklanm ogullan arasmda bolusturmustur. Efes ile Sultanhisar '1 buyuk oglu Hizir Beyi'n
ayma dusmustur. 1334 yilmda Mehmet Bey'in olumu ile yonetim oglu Umur Bey'e
kalrmstir.
Umur Bey; yetenekleri ve etkili kisiligi ile bolgenin iz birakan beylerden biri olmustur.
Umur Bey ilk seferi izmir uzerine yapti , iki bucuk yil suren kusatmadan sonra sehir
Cenevizliler' den almistir. Daha sonra Ege Denizine acilrms , Sakiz ve Gelibolu seferleri ile
·· Gazi " unvam alnustir.
Bizanshlar' dan Sakiz adasim alrmstir. 1341-1343 yillan arasmda Ege Denizine hakim
olmustur. izmir'e saldiran Hachlann uzerine yurumus ve sehit olmustur. Turbesi Birgi'dedir.
Umur Bey; bilginleri koruyan, Arapca bilim eserlerini Turkceye cevirten, sanata onem
veren bir kisiliye sahipti. Adma" Gilyati" denilen parayi bastirrrustir. Umur Bey'in yerine
gecen Hizir Bey zamanmda beylik zayiflarrnstir. Aydm
Osmanhlar'a gecmistir. Hizir
Bey' de olunce yerine Isa Bey gecmistir. Beylik Osmanhlann bir sancagi haline getirilmis ve
Emir Stileyman Sancak Beyi olmustur.
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D- OSMANLILAR DONEMiNDE AYDIN
Aydm Beyligi , Yildmm Beyazit'rn Timur'a yenildigi Ankara Savasmda obur beylikler
gibi Timur'un yanmda yer almistir. Timur savastan sonra Aydm ili 'ni isa Bey ogullanndan
Musa ve Umur'a birakrrustrr. Ancak aile arasmda anlasmazhk cikrrus , Cuneyt Bey elindeki
Izmir' den sonra Alasehir , Salihli , Ayasulug , Kemalpasa'yi topraklanna katmistir.
Osmanh devletindeki kansikhklar butun Anadoluyu etkiledigi gibi Aydm ilini'de
etkilemekteydi. II. Murat'a karsi harekete gecen Aydm ili Bey'i Cuneyt Bey, Padisahtan
yeniden Aydm ili Beyligi vaadini almca savastan vazgecmistir. Aydm'a dondugunde
Osmanhlar aleyhine cahsmaya devam edince, II. Murat Anadolu'nun batismdaki butun
beylikleri , Aydm Beyligini de topraklanna katti .
16. yy. da tum Osmanh topraklannda gorulmeye baslanan kansikhklar Aydm ve
.evresinde de 17. yy. den itibaren etkisini gostermistir. Celaliler yorede emniyet ve duzeni
bozrnuslardir. Bu asiler arasmda devlet adamlannm da bulunmalan sik gorulren durmlar
olmustur. Aydm Muhassih Yusuf Pasa ; isyan etmis isyan Kuyucu Murat Pasa tarafmdan
bastmlrmstir.
18. yy. da Aydm Guzelhisar'mi Saruhan dolaylannda ortaya cikan Karaosmanogullan
Ayanlrgi hakim olmustur,
II. Mahmut doneminde Aydm Guzelhisar'i , Aydm Eyaleti adiyla kurulan bolgenin
merkezi yapilrmstir. Saruhan , Mentese, izmir bu merkeze baglanmislardir, Yonetim
duzenlemesi karsikhklan durduramamistir. 19 .yy' da bu olaylarm en onemlisi Atcali Kel
Mehmet ayaklanmasidir.
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T emelinde Zeybeklik olayi ve yonetim hatalannm bulundugu ayaklanmada
raraosmanogullan hizmetindeki kisilerin bosta kalmalannm etksi olmustur. Merkezin
atadigi yoneticilerin baskismdan , yonetiminden sikayetciydi. Bu sartlar icersinde Atcah Kel
Mehmet ortaya cikmisdir. Atcah Kel Mehmet, Yoneticilcri gorevden alrmstir. Padisah II
Mahmut'a karsi olanlar da Atcali'rnn yanmda yer almaya basladilar. Kuvvetlenen Kel
Mehmet 1828 yilinda Aydin't elegecirdi , kimsenin malma camna dokunmadi . Halk yeni
vonetimden memnun olmustu. Aydm , 1829 yilmda geri almdi . Halk zeybeklere yardim ettigi
icin buyuk bask! gordu. 1830 yilmda yakalanan Kel Mehmet olduruldu.
19. yy'm ortalannda Aydm'a cagm yepyeni ulasim hizmeti olan Demiryolu getirildi.
Yeni tasirna kolayligi , uretime tesvik , dis satimda kolayhk gibi sonuclar doguracakti. Aynca
disardan getirilecek mallarm ic kesimlere ulastmlmasi kolayla~a9akt1. ingilizler ile Osmanh
imparatorlugu'nun ticarette yogun oldugu bolge , ban holgelerirnizdi.
Bati Anadolu ovalarmda yetisen urunlerin Izmir' e tasmmasmdan buyuk kazanc elde
edeceklerini dustmen bir Ingiliz sirketi ,1855 yilmda Osmanli yonetimine basvurarak
demiryolu doseme hakkim istediler. Turkuye Cumhuriyeti kurulduktan soma yabancilann
kurup islettikleri sirketlerin isletme hakkma son verildi.
1908 yihnda II . Mesrutiyetin ilam Aydm' da sevincle karsilandi, Bu tarihi canh tutmak
icin Softaoglu Camisi avlusuna iki kavak agaci ile bir tas dikilip ustune tarihi kazmdi, Bu
tarihlerde Aydm Mutasarnfi Neset Bey ; iyi yonetimiyle halka kendisini sevdirmisti. Daga
cikmis olan Cakici Mehmet Efe , Pusluoglu , Musaoglu , Camlicah , Kamah gibi efeler onun
sayesinde duze inmislerdir. Bu duzen , Yunanhlann Aydm'r isgaline kadar surmustur,

A YDIN'IN iSGALi
Izmirin
duyururken
taraftanydi.
italyanlarm

isgali , Aydmli'Ian buyuk uzuntuye bogmustur. Halk, isgal haberini birbirine
adeta bir soruya cevap arar gibiydi. Miralay Sefik Bey , dusmana karsi koyulmasi
Halkm da boyle dusunmesini istiyordu. Aydm'r Yunanlilara vermektense,
isgal etmelerine razi olanlarda vardi. italya'ya gidecek bir heyet hazirlandi.

Yunanhlar , 27 Mayis 1919 Sah gunu Aydm't isgal ettiler. 0 gun , yakalarma mavi
beyaz Yunan rozetleri takrrus olanlarm dismda hie kimse evinden disanya cikmiyordu.

AYDIN'IN GERi ALINMASI
27 Mayis - 30 Haziran 1919 tarihleri arasmda 33 gun suren bir isgalden soma Aydm'm
yansi yangmlardan harebeye donmus bir durumdaydi. Yunanlilar giderken kaymakam ve
bazi onemli kisileri tutuklayip goturmuslerdi.

AYDIN'IN

txtxct iSGALi ( 3 TEMMUZ 1919)

Aydm'm ikinci isgali , ilkinden daha aci oldu. Bir kac gun icinde her taraf yakihp
yikilrms , sehirde Turk olarak kimse birakilmarmsti. italya devletinin cikarlanna aykm
hareket edildigini one surup ,Yunan kuvvetlerinin 9 Temmuza kadar bu bolgeden cikmalanm
istediler. Yunan kuvvetleri de cekilmek zorunda kaldi.
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AYDIN'IN KURTULUSU
5 Eylul 1922' de Kuyucak ve Nazilli'ye, 6 Eylul' de Soke'ye , 7 Eylul sabahi cosku ve
ozlemle Aydm'a girmistir. Askeri birlikler sanh bayragirmzi hukumet meydamna
ekmislerdir. Kurtulus savasmda Aydin': kurtarmak icin canlanm veren sehitlerin amsma
Belediye binasmm karsisma Sehitler Abidesi dikilmistir.

SEHiTLER ANITI
Belediye meydamnda yeni acilan Adnan Menderes Bulvan'nm sehre bakan tarafmdadir.
_8-30 Haziran 1919 tarihinde uc gun araliksiz suren savaslarda Kuva-i Milliyecilerimiz ve
Zeybeklerimiz tarafmdan Aydm'm birinci kurtansmda Bey Cami serefesine Yunanhlar
makineli tufek yerlestirmisler, Kozdibi'nden ( Cumhuriyet Caddesi) ilerleyen Zeybeklere ates
ederek simdi Amt'm bulundugu yerde sehit edilmislerdir.
Sehitler Arnn gelecek kusaklara Aydm'm sehit kanlanyla sulanarak ahndigmi gostermek
icin 1926 yihnda dikilmistir.

A YDIN'IN YUNANLILAR T ARAFINDAN iSGALi SIRASINDA Y ASAY AN MEHMET
KA VASGiL, Aydm'm o gunku durumunu ve halkm duygulanm soyle anlatiyor:
"27 Mayis 1919 Sah, mesum (ugursuz) gun. Bugun sabahleyin Tellidede tarafmdan
siddetli bi patlama oldu. Sonradan ogrenildigine gore, 58. Tiimen tarafmdan telsis telegraf
binasi dinamitle havaya ucurulmus , butun carsi , magazalar , kahveler, lokantalar, hatta
finnlar bile kapah. Hukumetin ilam geregi saat 14:00 den sonra carsilarda hie kimse
bulunmayacak. Nazilli'ye gitmek uzere istasyona geldim. Yalmz carsi bekcileri goguslerinde
Yunan rozetleri oldugu halde dolasiyorlar. Aydm'm bu matemli halini anlatmaya kalemim
yetersiz kahyor. istasyonda pek az yolcu var. Ben halen Nazilli'ye gitmekte kararsizhk
icindeyim, istasyona goguslerinde mavi beyaz rozetlerle bir karsilama heyeti geldi. Heyet ,
Metropolidin baskanligi altmda idi. Iclerinde Belediye Reisi Emin bey'le esraftan bazi kisiler
vardi. Bunlan gorur gorrnez kalbimin sizladigim hissettim . Gozlerimden yaslar akmaya
basladi. Biletimi aldim , tren geldi. Cayyuzu tarafma geldigi Mektebi Sultani'de dalgalanan
albayragmuza son defa veda ettim. Ah , Yesil Aydm ..... Aydm Yunan cizmeleri altmda
karalara boyanacak lkindi vakti Nazilli'ye geldim. Eve giderek hickira hickira saatlerce
agladim. Aksam Aydm'm olaysiz isgal edildigini telgraf memurlanndan ogrendim . "
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Posta ile Aydm'a geri donuyorum. Ihcabasi mevkiinde Yunan askerlerini gorerek ofkelendim.
Belediye Reisi Emin Bey'in evinde buyuk bir Yunan bayragim gordtim. Lanet.. ... Carsi
Yunan bayraklan ile donatilrms , kendimi gti<; zaptedebildim. U<; gun once albayrag1m1zm
dalgalandi Sultani mektebinde mavi beyaz bayrak vardi, Ah , Yesil Aydm! Artik Yunan
• izmeleri altmda cigneniyordu .... 3 0 Mayis 1991 Cuma.
( Asaf Gokbel " Milli Mucadelede

Aydm " )

ATATURK AYDIN'DA
Ataturk , yurdumuzu firsat buldukca inceleme gezileri ile bir bastan bir basa dolasirdi. 0
.Ti.irk Halkr'nm yureginde bir sevgi, dusuncesinde bir kuvvet olmustur. Ataturk bu
gezilerinde halkma uygarhgin 1~1gm1 ve dogru gostere bilmeyi amac edinmistir. Turk halki da
dusmam yurttan kovan Kahraman Ata'sini her zaman buyuk bir cosku ile karsilarrus ,
gosterdigi yoldan hizla ilerlemek icin durmadan cahsmis , medeniyet yolunda ilerlemistir.

ATATURK KU~ADASl'NDA
Ataturk'un Aydm Ili'nde ilk ugradigi yer Kusadasi olmustur. 4 Subat 1924 gunu
Izmirden trenle Selcuk'a gelmis , oradan Kusadasr'na yaklasmca , otomobilini durdurup
bulundugu yerden uzamp giden kiyilan , ufkun cevreledigi , denizi bir sure seyretmistir.
Yakm arkadaslanndan Mahrnut Esat Bozkurt ve Kusadali'Iar tarafmdan coskun sevgi
gosterileriyle karsilanrmsnr. Ataturk halkm hal ve hatirlann; sorup gorustukten sonra Turk
Ocagmda yoneticilerle ilce ile ilgili incelemelerde bulunmus , saat 15 : 00 sirasmda da
Soke'ye ugurlanrrusur.

ATATURK AYDIN iLi'NDE
3 Subat 1931 gunu , Izmir' den trenle gelen Ataturk istasyon meydamm dolduran binlerce
Aydmh'nm sevgi ve saygi gosterileri ile karsilandi. Kendilerini gormeye gelen halkm steak
ilgisi icersinde Belediye'ye geldi. Oradan Turk Ocagma gecen Ataturk Yonetim Kurulu'nun
cahsmalanna deginmis , Cumhuriyet ilke ve erdemleriyle inkilaplann topluma ulastirma
yonetimleri uzerindeki dusuncelerini ilgililerden sormus , sonra kendi gorti~lerini aciklanustir.

ATATURK NAZiLLi' DE
9 Ekim 193 7 gunu Denizli yonunden trenle gel en A ta turk , istasyonda N azilli' lerin
buyuk sevgisi ile karsilandi. Y ol boyunca siralanan halki selamlayarak Koca Cami 'ye kadar
yuruduler . ilgililerden ilcenin sorunlanm dinleyip , incelemelerini surdurmek ve acihsmi
yapmak icin Basma Fabrikasma geldiler. Kurdeleyi keserek fabrikanm cahsmaya baslamasim
emrettiler. Makine seslerinden duygulanan Ataturk "Bu Sesler Turk'tm Ulusal muzigi
olsun" diyerek endustrimize verdigi onemi belirtmistir. incelemelerini tamamladiktan sonra
istasyon meydamm dolduran Nazilli'lerin alkislanyla ugurlandtlar.
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ATATURK SOKE' DE
4 Subat 1924 gunil, saat 15:30 siralannde Soke'ye gelen Ataturk, Sokeli'lerin sevgi ve
sevinc gosterileri ile karsilandi Dogruca Hukumet Konagina gelen Ataturk incelemelerde
ulundu, oradan Belediye'ye ge9ti.
Turk Ocagiri'da soke'lilere lnkilaplar konusunda konu~mu~, Kurtulus Savasi yillanmn
Belediye Baskam Huseyin Ozbas'm evinde bir sure istirahatte bulunduktan sonra trenle yine
sevgi gosterileri arasmda Soke'den aynldi.

ATATURK UMURLU' DA
Butun cevre halki , Ataturk'u kar~1lamak uzere yollara dokulmustu . 9 Ekim 193 7 gum;
Ata'nm treni Umurlu istasyonuna girerken, Umurlu Efeleri yoluna bas koyduklan Buyuk
Komutanlanmn trenin onune yatm1~lard1. Kendilerini Ataturk'e adaklad1klanm
gosteriyorlard1. Bu hareketle 90k duygulanan Ataturk trenden indi, Umurlulara iltifatlanm ve
takdirlrini ifade ettikten sonra onlann sevgi gosterileri arasmda trene binerek yoluna devam
etmistir.

E- SEL<;UKLU VE OSMANLI NONEMiNE AiT TARiHi YAPILAR
KALELER
ARPAZ KALESi
: Nazilli, bozdogan yolu uzerindedir.
KORTEKE KALESi : bozdogan ilcesine bagh korteke koyu ile orencik koyu arasmda bir
tepenin uzerindedir.
GUVERCiN KALESi: Ku~adasmda Gtivercin ada mevkisindedir.
CiNCiN KALESi: Kocarh Ilcesinde Cin Bey tarafmdan yaptmlmistir.

CAMiLER
UVEYS PA~A CAMiSi
Aydm merkez ilce koprulu mahallesindedir. Kadi Muhiddin efendinin oglu Misir
Beylerbeyi Uveys Pasa tarafmdan 1565 yilmda yaptmlm1~t1r. Cami bir avlu icinde , tek
kubbeli ve kare planhdir. Onunde u9 bolumlu bir son cemaat yeri vardir, Altaki kara govde ,
belirli bir yukseklikten sonra biraz icerden olmak uzere surer. ikinci bolum , cokgen kasnakh
bir kubbe ile ortuludur. Giris yonunde sivri kenarh nisler icinde kafesli dikdortgen pencereler,
ob-Ur yuzlerde yine diktortgen nis icinde sivri kemerli petek pencereler yer ahr.
Kuzeydeki son cemaat yerinin sutunlan kaidesiz , klasik baklavah bashkltdir. Ortadaki
kubbe geleneksel olarak yanlardakinden yuksektir. Son cemaat yerindek ve beden
duvarlanndaki sacaklar, sivri cikintilar olusturan kirpi sacak bi9imindedir.
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Caminin ana kapisi , mermer kasah ve basik yay kemerlidir. Kerner taslan susludur , caminin
yaziti kapi uzerindedir.
Kubbe etegindeki , kalem isi susleme yenidir. Mihrap, sekiz kenarli nis bicimindedir,
ustu mukarnaslarla sonlamr. Koselerde iki kucuk sutunce vardir, Mihrabm solunda yer alan
minber sadedir, yapmm ozgun kalmis bolumlerindendir. Minber kulalunm altmda Turk
ucgenleri yer ahr.
Avlunun dogusundaki ti<; sandukadan ikisi saglamdir, Uveys pasa ve kardeslerinin
sandukalan oldugu samlmaktadir.

HASAN <;ELEBi CAMiSi (Eski - Yeni Cami)
Merkez ilce Hasan Efendi mahallesindedir. Uveys Pasamn kardesi Hasan Celebi 1585
yihnda yapurrmsnr.
Kesme tastan kurulan yapi , merkezi kubbesi , kare plam , onundeki u9 bolumlu son
cemaat yeri ile Turk cami mimarisinin tipik omeklerinden biridir. Yapmm ikinci kademesinin
uzerinde on iki koseli bir kasnak onun uzerine de kursun kaph kubbe yer alir. Yuzlerdeki
dikdortgen ya da sivri kemer icinde kafesli ve petekli ti<; kat pencere siralidir.
Aydm camileri arasmda en guzel omeklerindendir. Caminin kare biciminde olan ic
bolumunde kubbe gecisi tonozlarla saglanrmstir. Cok sayida pencerelerin kimileri , son
onanmlarda , vitraylarla kaplanrmstir, Kubbeyi bir balkon cevreler , caminin mihrabi ve
minberi mermerdir. Evliya Celebinin tammladigi bicime uyularak yapilmis olan minber bir
dantel gibi islenmistir. Sarmasik ve cilek kabartmalan goze carpar. A vluda sekizgen bir
sadirvan vardir.

RAMAZAN PASA CAMiSi
Uveys Pasa'run kardesi , Ramazan Pasa 1595 'te yaptmlmistir. Ramazan Pasa
mahallesinde , carsi icindedir.
D1~ gorunusuyle goz dolduran fazla suslu camide gunumuze gelen tek ozgun bolum ,
minare kursusu ve papuca kadar olan bolumdur.
Kesme taslan , mermerler ve granit sutunlarla beyaz mermer bloklar da kullamlrmstir.
Ramazan Pasa Camisi , barok ozelligiyle , renkli cam isciliyi , alci suslemeleri ve ahsap
oymacrhgiyla ilginc bir yapidir,

AHMET PASA CAMiSi
Guzelhisar Mahallesinde, Buyuk Menderes caddesindedir. 1659'da Ahmet Semsi Pasa
yapumustir. Caminin minaresi kirmizi tugladan oldugu icin " K1rm1z1 Minareli Cami " olarak
ta tammr.

SULEYMAN BEY CAMiSi
Bugun, Bey Cami diye amlan bu cami . Merkez il9e istasyon meydamndadir. Uveys
Pasarun oglu Mehmet Pasamn torunu Slileyman Bey tarafmdan yaptmlrrustir. 1683 yilmda
yaptmlrmstir,
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CiHANOGLU CAMiSi
Merkez ilc;e Koprulu Mahallesindedir. 1756 yilmda Cihanoglu soyundan Muderris
ulaziz Efendi yaptirnustir.
Aydm'm en guzel yaprti olan bu cami, Turk barok mimarisinin onemli orneklerindendir.
__ Iedrese , turbe ve cesmeleriyle bir kulliye durumundadir. Cami ic suslemeleriyle ilgi ceker ic
ekam orten kubbenin gecisi , pandontiflerle saglanrmstir. Pandontifler ve kubbe ici tumuyle
1 kabartrnah barok ve rokoko susleme ile kaphdtr.

iLYAS AGA CAMiSi ( KOCA CAMi)
ilyaszade Ilyas Aga tarafmdan 1812 yihnda Soke ilcesinde yaptmlrmsur.

AHMET GAZi CAMiSi
Eski Cine'de 1308 tarihinde Mentese Beyligi zamanmda Ibrahim Beyin oglu Gazi Ahmet
Bey yaptirrmsur.

YAVUZ KOY SEMSi P ASA CAMiSi
1959 yihnda Yavuz Koyunde Aydm' daki Semsi Pasa camii ile birlikte Ahmat Semsi Pasa
tarafmdan yaptinlmistir.

iLYAS BEY CAMiSi
Milet harabelerin bulundugu yerde 1403 tarihinde Mentese Bey'i Mehmet oglu , llyas Bey
tarafmdan yaptmlmrstir.

OKUZ MEHMET PASA CAMiSi
Kusadasinda 17. yuzyilda yapilnnstir.

HANLAR
Cihanoglu Ham : Merkez ilce Koprulu mahallesindedir. 1756 ylmda yaptmlrmstir.
Zincirli Han : Merkez ilce Koprulu mahallesindedir.1708 yilmda yaptmlrmstir.
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Okuz Mehmet pasa Kervansarayi
Kusadasi iskelesi karsismda 17. yy. baslannda Okuz ( damat) Mehmet pasa tarafmdan
yaptmlrmstir.

TURBELER
Ismail Ttirbesi : Merkez ilce Koprulu mahallesinde Uveys Pasa Cami 'nin kuzeyindedir.
Ahi Bayram Ttirbesi : Eski Cine'de Ahmet Gazi Cami'nin avlusundadir. 14. yy' milk
yansmda yapilrmstir.
Ciftlik Ttirbesi .Cihanzadelerden Safiye Sultan'm ttirbesidir. Cine Kocarh yolu
ilzerindedir.
Sinan Dede Ttirbesi : Nazilli'nin Pmarbasi semtindedir.

MEDRESELER
llyas Bey Medresesi : Milet harabelerin yakmmda Ilyas Bey Camii etrafmdadir.
Nasuh Pasa Medresesi: Merkez il9e koprulu Mahallesindedir. Nasuh Pasa tarafmdan
1708 yihnda yaptinlrmstir.
Cihanoglu Ktilliyesi : Merkez il9e koprulu Mahallesindedir. 1756 yilmda yaptinlnustir.

KOPRULER
Ilhanoglu Koprusu : Merkez ilce Cuma mahallesindedir.
Cavus Koprusu : Merkez ilce Cuma mahallesindedir.
Karanhk Kopru : Merkez ilce Pmarbasi mevkiindedir.
Armutalan Koprusu : Bozdogan Altmtas yolu tizerindedir.
Catma kopru : incirliova Dereagazi yolu tizerindedir.
Kerner Koprusu : Bozdogan Alhisar Koyunde Akcay tizerindedir.
ince Kerner Koprusu : Aydm Mugla il smmnda Cine Cayi tizerindedir.
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F- AYDIN'NIN TURiSTiK YERLERi
Tarihsel Yapitlar : Aydm yoresi antik kentler bakimmdan oldukca zengindir.

AFRODiSYAS
Karacasu'ya 12 km uzakhktadir. Denizden yuksekliyi 600 m'dir. ilk adi Ninoe iken
Afrodit Tapinagmm yapilmasi uzerine Afrodisyas, soma da Stavrapolis ( Ha9 Sehri ) adim
aldi, Kurulusu oldukca eskilere gider. Afrodisyas'm en parlak donemi Roma imparatorlugu
zamamnda oldu.

Hamam Bdltimll
Kentin bugun de ayakta duran yapitlardan hamamlan ve agora , imparator Hadrianus
zamanmda yapildi. Hamam bircok bolme ve odadan olusmaktadir. Yapmm plam bugunku
aunalara benzemektedir.

Tapmak
Tapmak zamanla onanmlar gormus , Hiristiyanhg'm kabulundan soma da kiliseye
cevrilmistir.

Stadyum
Oturma yerleri gunumuzde de duran 30.000 kisilik yapmm uzunlugu 262 metre enide 59
m'dir. Burada spor karsilasmalan ve araba yanslar yapihrdi.

Tiyatrosu
Kazisi 1973 'te tamamlanrrus ve Pulpitum , Skene , Cavea , Annalomma ,Diozama ve
orkestra gibi bolumler yeniden duzenlenmistir, Romahlarca arena olarak da kullamlan
tiyatronun, yaklasik 10.000 kisiyi alabildigi samhyor. Bizans Doneminde cevresi suyla
doldurulup kale olarak kullamlrmstir. Sahnesi , yapilismdaki ilginclik ve baska tiyatrolara
benzemezligiyle dikkati ceker,

Surlar
Kent , Roma- Bizans donemleri arasmda yapilrrus surlarla cevrilidir. Bugun de bir
bolumu ayakta olan surlann uzunluguLf km 'yi buluyordu. Yapi taslan arasmda heykeller,
yazitlar , mimarhk degeri olan parcalarda kullamlnustir,

Akropal
Afrodisyas'm kuruldugu duz alanda 15 m kadar yukselikte prehistorik bir hoyuk
bulunmustur. Tepeden prehistorik comlekler cikmaktadir.

Odeon
Muzik salonudur. Saglam ve ayaktadir. Burada bir 90k heykeller bulunmustur.
Afrodisyas, mimarhgin yanmda heykelcilikte de ileri gitmisti. Kente heykeltrashk okulu ve
atolyeler vardi. Kent cesitli bilim ve sanat dallanmnda gelistigi bir yer olmustur, Tip
arastirmacisi Xenocrates, romanci Chariton ve dustmur Alexander, Afrodisyasli'dir.
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A KARA KA
Sultanhisan'm Salavath koyu yakmlanndadir. Efes-Celenea ticaret yolunun i.izerinde,
-~ysa'nm batisina dusen bir yerlesim merkezidir.
Kent , Pluton ve Kara adh iki tannh dinin kutsal merkezi sayilmaktaydi. Komsu Nysa
.enti'ne gorkemli mezarlarm arasmdan uzanan genis bir yolla vanlmaktaydi.
Y ol uzerinde , bugun devrilip parcalanmis olarak duran 2,5 m. yuksekliginde islemeli bir
Tumtilus mezanmn Follos'u bulunmaktadir ki , bu Follos hayata donusu simgeliyordu.

ALABANDA
Cine'nin Araphisar Koyunde Ilceye 26 km uzakhkta bir Karya kentidir. Adi "at" ve
"zafer" anlamlanna gelen "ala" ve "banda" sozcuklerinin birlesmesinden olusmustur.
Kent, Milet'ten baslayan ticaret yollan i.izerindeydi . Hititler ve Akalar, Alabanda'yi elde
etmek icin savaslar verdiler. Unlu mimar Hermogenes Alabandali'ydi. Tiyatrosu yikilrms
yalruzca giris kapilanyla basamak kalmtilan durmaktadir.

ALiNDA
Mugla yolu i.izerindedir. Alinda, korunakh konumu ve surlanyla Buyuk iskender'e
direnebilen tek kent olmustur. Anadolu'yu ele geciren iskender, Karya bolgesinin yonetimini
Kralice Ado,ya verdi. Boylece Alinda Helen kulturunun etkisine girdi.
Surlar : gunumuzdede ayakta durmaktadrr . Tiyatrosu ise gunumuzde oturma yerleri
durmaktadir. Stadyumu vardir.

DiDiM
Soke'nin Yenihisar Koyunde ,Milet'e 16 km uzakliktadir. Anadolu'nun en buyuk
tapmaklanndan Apollon Tapmagi buradadir. M. O, yy'da Zeus'un oglu Artemis'in ikiz
kardesi Apollon adma kahinler tarafmdan yapilmistrr. Pers saldinlan sirasmda bu tapmak
yikilnustir. Daha sonra Buyuk lskender'i izleyen Helenistik Donemi'de simdi de ayakta
durmakta olan tapmak yapildi ve yapirm neredeyse iki yuz yil surmustur.

MASTAVRA
Nazilli'nin Bozyurt Koyu ve Eyeelli Yaylalan arasmdadir. Kalmtilan agaclar altmda
kalmistir. Burada eski duvar yikintilan , kemerleri temel kahntilan gorulmektedir. Mastavra
Cayma yakm bir yerde Grek tarzmda bir kemer bulunmaktadir . Asiltepe'nin dorugunda da
yine Grek tarzmda bir kale yikintisi vardir, Burasi da Efes'ten Celenea'ya giden ticaret yolu
i.izerindeydi . Metal paralar basilan bir ticaret merkezi olarak onem tasiyor.

MiLET
Aydm ili'ndeki en onemli tarihsel kalmtilardan birisidir. Buyuk Menderes Irmagi'rnn Ege
Denizine ulasugi yerde kurulmustur.Soke'nin Eski Balat Koyu'ndedir, Kurulusu oldukca
eskilere giden Milet , Hittitlerden sonra Giritliler'in ve iyonlann gelmesiyle Akalar'm
kolonisi olmustur,
Milet once Lidyahlann egemenligine girmistir. Daha sonra Bizans doneminde Milet ,
onemini kaybetmistir. Malazgirt savasmdan sonra , Ti.irklerin etkisi duyulmaya baslandi,
Menteseogullan Beyligi'nim kurulmasiyla da bolge Ti.irklerin egemenligine girdi. Mentese
Beyleri burada kendi adlanna paralar bastmp , adma "Palatio " dediler. Bu sonralan "Balot "
biciminde amldi.
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Milet Tiyatrosu'nun Ban Anadolu'daki tiyatrolar arasmda ayn bir yeri vardir. En uzun
omurlu olan yapisi ve gorkerni ile dikkat ceken bir yapidir.
Faustina Hamarm ise Milet'e ayakta kalan bashca yapitlardan biridir. Stadyumda atletizim
..·an~malan yapilmakta oldugu ve stadyumun 14.500 kisilik saruhyor.
Serapis ve Athena Tapmagi , Meclisi , Toren Caddesi , Gimnazyumu , Virgillus Kapito
Hamami ayakta duran yapilar arasmdadir.

NYSA (SULT ANHiSAR )
Aydm'a 33 km uzakhkta , Izmir- Denizli yolu uzerinde Sultanhisar'm 3 km guneyindedir.
Tarihci Straban , Lakedemanyah Atimbros , Atimrados ve Hidrolos adh uc kardesin
Menderes vadesinin kuzeyinde Mezopis Dagi yamaclannda uc kent kurduklarnm ve soma bu
zentlerin birlesim Nusa'yi olusturduklanm yazmaktadir.
Burada yetismis olan Aristodem'in kurmus oldugu kitaplik gunumuzede de durmaktadir .
Aynca kentin tiyatrosu da Ayaktadir,

PRiENE
Aydm'daki antik kentlerin en onemlileriden birisidir. Soke 'ye 5 km uzakhkta
Gullubahce'dedir. Iyon gocleri sonucunda Yunanistan'dan gelen Grekler'ce kuruldu. Kent
zamanla , Lidya ve Pers saldmlanna ugradi . Kapodakya Kralliguun isgaline ugradi. Roma
doneminde de kansikhklar surdu Bizans Donneminde Piskoposluk merkezi olan kent ,
zamanla onemini yitirdi.
Misir Tapinagi bulunan kentde, Gimnazyum'lan ve Tami Athena icin yapilrrns , Athena
tapinagi bulunmaktadir. Halk Meclisi uc yam amfi bicimde duzenlenmistir, Kentin oy
verenlerinin toplandiklan , secim yaptiklan , tartistiklan yerdir.
Meclis yapismm dogusunda ileri gelen konukann agirlandigi Konuklar evi de dikkat
cekmektedir. Kent merkezinde pazar yeri , stadyumu , kilisesi , ve tiyatrosu bulunmaktadir.

TRALLES
Aydm'na 1 km uzakhkta , Topyatagmdadir. Milet'ten baslayan ticaret yolu uzerinde
onemli bir merkez durumuna gelmistir. iyon-Pers savaslannda Tralles bir 90k kez el
degistirmistir, Kentte ayakta kalan az sayidaki kalmtilardan en onemlileri tiyatroya ait kalmti
ve halk arasmda" U9 gozler "olarak bilinen bir yapi , gymnasium 'dan kalabilen ti9 adet
tonozdur.

G -A YDIN'INDA MiMARLIK
Aydm dili, 90k eski uygarhklann besigidir, Yoredeki antik yerlesim merkezleri, canli
olduklan donernlerde ilginc mimarhk omekleriyle tin salrmslardir, Bu antik kentlerde pek 90k
mimar yetismistir.
Milet, Afrodisyas , Didim gibi antik kentlerdeki tapmaklar, tiyatrolar , stadyumlar lyon
mimarisinin en gorkemli yapilandir. Bir bolumu bugun bile ayakta kalan yapilar, yapi
gercekleri ve iscilikleriyle dikkat cekmektedir, Antik kahntilarm incelenmesi buradaki
mimaride gelip gecen tum uygarhklann az 90k etkili oldugu gostermektedir.
Antik kentlerdeki konutlarda , ortada bir avlu vardi ve pencereler bu avluya bakiyordu ,
sokak pencereleri yoktu , odalar oldukca genisti . Kolonlarla suslu taracalara acilan bu
odalarm koselerinde hucreler ve hucre iclerinde de canaklar , comlekler yer ahyordu.
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Varlikh evlerin ici ve d1~1 mermerle kaphydi, Daha yoksul olanlarmki ise alci sivahydi, i9
duvarlar susluydu Turkler , yore mimarisine kendilerine ozgt; katkilarda bulundular. Ev
bicimleri degisikti. Ahsap evler yapildi . Turk-Islam begenisini yansitan hanlar, hammamlar,
kervansaraylar kuruldu. Camiler yapildi. Bunlar arasmda Selcuklular'rn sonlarma dogru
Menteseoglu Ilyas Bey'in Balat'ta yaptirdigi Ilyas Bey Camisi , ozellikle dikkat cekicidir.

11-FOLKLOR
A- HALK iNANI~LARI
insan uzerinde iken elbise vaya gomlege dugme dikmek , aklim dikmeye veya iftiraya
alamet sayildigmdan boyle durumlarda dugrnesi dikilen insanm agzina iplik veya bez parcasi
gibi bir sey verilir.
Aynca geceleri timak kesmek , aynaya bakmak ugursuzluga , ishk calmak yoksulluga
isaret sayilmaktadir. Sah gunu camasir yikamak , Cuma gunu ev temizlemek, pek hayra
yorulmamaktadir. Kursun dokmek , tuz kavurup dokmek , hocalara muska yazdmp takmak ,
suyunu icmek , rahatsizhgi karsisinda kendini hocalara okutmak gorulen inamslardir. Aynca
fal baktirmak ve fala inanmak pek cidige alinmasa da inananlar vardir.

'TURKULER
Turkulerde daha 90k Kurtulus Savasmda kahramanhk gostermis efe ve zeybeklere minnet
ve hayranhk ifade edilir. Yigitlikleri , mertlikleri ovulur. Bunlardan bazilan soyledir:
Su Aydm'm Usagi ,
Su Dalman'm Dagim da Duman Burudu ,
Aydm Zeybegi , Pazardan Aldim Hali ,
Top Yatagmm Alti Kayfe , Yoruk Ali, Emirim Suya Gider, Siyah Makarada Ipligim ,
Cafer Efe, Arabam Dort Teker, Fatmam, Guduslunun Cesmesi gibi ...

YORUKALi
Su Dalmadan gectin mi?
Sogukta sular ictin mi?
Efelerin icinde
Yoruk te Ali'yi sectin mi?
Hey gidininefesi,
Efesi , efelerin efesi .

14

Cepkenin kollan ,
Panldiyor pullan ,
Yoruk Ali geliyor,
A91l Aydm yollan.
Aydm'm
Dumanh

dagi dumanh ,
bak kaciyor Yunanh.

Su Dalman'm cesmesi ,
Ne hos oluyor icmesi ,
Yoruk te Ali'yi sorarsan,
Efelerin secmesi .
l-Iey gidinin efesi,
Efesi , efelerin efesi .
Aydm 'nm dagmi oydular ,
Icine de mevzer koydular.
Y oruk te Ali' nin adim ,
I-Iazreti Ali koydular.
l-Iey gidinin efesi,
Efesi , efelerin efesi .

SiYAH MAKARADA iPLiGiM
Siyay makarada ipligim ,
Karagozlu kekligim ,
Hangi yoldan geleceksen ,
0 yolunu bekleyim.
Hadi guzelim Sarri'a dogru , Sam'a dogru,
0 yar acrms kollanm bana dogru ,
Ovanm dansim
Sel aldi yansmi
Askere giden oglanm
Bosasm kansim
Hadi guzelim hoplada gel yamma
Besibirlik takayim gerdanma
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Ovada ank rm , olur?
Ankta bahk rm , olur?
Ben yarimi kaybetim
Arasam ayip mi , olur?
Hadi guzelim Sam'a dogru , Sam'a dogru ,
0 yar acrms kollanm bana dogru .
Ovalarda bos balme
Gittigin yerden gee gelme
Gee gelirsen bos gelme
Seker lokumsuz gelme
Hadi guzelim hoplada gel yamma ,
Besibirlik takayim gerdamna.

~U AYDIN 'NIN U~AGI
Her gun sarhos , her gun sarhos , Su Aydm'nm usagi ,
Al kanlara da boyanrms Tirabulus kusagi ,
Aman aman yare yoktur care ,
Eller aman ne derler.
Ay rm dogdu , gun mil dogdu , Pmarbasi Koskune
Sen doldur da ben iciyim nazh yann askma
Aman aman yare yoktur care ,
Eller aman ne derler.
Ah beyoglu , vah beyoglu yandi yandi kill oldu.
Ne olduysa bana oldu, guzel sana ne oldu.
Aman aman yare yoktur care ,
Eller aman ne derler.
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AYDIN ZEYBEGi
Haydi yallah caktim caktim yanmadi ,
Gavurun kizr sozlerime kanmadi ,
Haydi yallah tabancasi belinde ,
Gavurun kizi cumle alemin dilinde .
Haydi yallah mahzenimizde yamgm var ,
Gavurun kizi icimizde baygm var.

~U DALMANIN DAGINI DA DUMAN BURUDU
Su Dalmanm aman dagina da dumanlar burudu ,
U<;: ytiz alti aman bes yuz yayada yurudu ,
Yar pesinde aman civan omrum de curudu .
Amanm da beyler beyler ovadan geldim de yorgunum
Y orgun da degil aman bir guzele vurgunum.
Su Dalma'nm cesmeleri de burmali ,
Y ar ustune aman yar sevenin de vurmali .
Amanm da beyler beyler ovadan geldim de yorgunum,
Y orgun da degil aman bir guzele vurgunum.
Su Dalma'ya aman vara gele de yol ettim ,
El kizim aman ben kendime mal ettim.
Amanm da beyler beyler ovadan dunyama da doyamadim,
Doydumsa da aman yar sefasi da surmedim.
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CAFEREFE
Germeciyle Balakcigin arasi
Y akti beni dom dom kursun yarasi
Aman doktor yok mu bunun caresi
Gitti Cafer , gitti elden ne care ,
Kader kismet boyle imis ne care .
Mezanrru derin kazm dar olsun,
Etrafmda lale sumbul bol olsun ,
Ben olursem kardeslerim sag olsun.
Gitti Cafer , gitti elden ne care ,
Kader kismet boyle imis ne care .

ARABAM DORT TEKER
Arabamda dort teker ,
Yaylalardan ot ceker ,
Su Aydm'mn efesi ,
Oynar , oynar , diz coker .
Yan Aysern yan .
Arabadan atladim ,
Salvanrm topladim ,
Efem gelecek diye ,
Ben o gece yatmadim .
Yan Aysem yan .
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FATMAM
Kuyubasmda bakir ,
Fatma'nm gozleri cakir ,
Fatmam hasta diyorlar ,
Oynuyor sakir sakir ,
Amanda Fatmam, camm gulum Fatmam,
Ben irakiya su katmam,
Sen katarsan ben icmern ,
'Ben Fatmam' dan vaz gecmem ,

NAZiLLi TURKULERiNDEN
Siyah uzum salkimda ,
Yesil yaprak altmda ,
Haydi guzelim.
0 yarin sozleri ,
Su kalbimin altmda ,
Haydi yarim .
Nazilli 'nin aman yollan, duz gider.
Annesine danlnus bir de kiz gider.
K1z gel gitme alayim ben seni ,
Hem guzelsim , hem sirinsin , hem dilbersin.
Nazilli'nin aman kuyulan derindir.
lcilmiyor aman sulan serindir.
Anne ben bir kiz buldum ne de guzeldir.
Saclan san gozleri de mavidir.

BOZDOGAN ' DAN BiR TURKO
Pazardan aldim hah,
Sevdigim hurma dah ,
Goren masallah desin ,
Kimin var boyle yari.
Amamn da dumanm , ben neler oldum
Icmeden sarhos oldum .
Ekin ektim yollara,
Bictirmedim ellere ,
Ben gizli ber yar sevdim,
Bildirmedim ellere .
Amanm da dumamn , ben neler oldum
Icmeden sarhos oldum .
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KO(;ARLl'DAN BiR TURKU VE OYUN HA VASI
GUDUSLU'NUN <;ESMESi
Guduslu'nun cesmesi ,
Ne hos olur icmesi ,
Anne guzel oluyor ,
Y arle dalga gecmesi.
Baglanm baglanm ,
Cekirdeksiz baglanm ,
Y arim asker olmus ,
Onun icin aglanm.

MANiLER
Garagolda candarma
Al uzumu bandirrna
Benim yarimi sorarsan
Sekerinen dondurma
Pampir gelir Aydm' dan
Garh dagm altmdan
Yoruk coban ne bilir
Bu sevdanm dadmdan
Minarede ezan var
Ezan degil gezen var
Gunduz gelme gece gel
Gomsulardan guden var
Ask koyun nalbandi
Giratmn nalladi
A benim sevdicegim
Basga goyurne dayandi

lnme kuyu derindir
Boyun hava serindir
Guyucak yansa kill olsa
Gine yarim benimdir
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Minarede ezan var
Gulbahce de gezen var
Su Aydm'nm icinde
Gungormedik guzel var
Evimiz var dirbizan
Gelen aylar irmizan
Kak gidelim sevdigim
Anan baban duymadan.

Masa ustunde break
0 break kmlacak
Biyrkli'dan kiz olan
Cennete yazilacak
Karanfilin filizi
Kim bilir kalbimizi
Incecik ruzgar esti
Ayirdi ikimizi
Zeytin yapragm dokmez
Muhabbet candan gitmez
Bu gozler seni gordu
Baskasina kar etmez

Baga girdim uzume
Cubuk degdi gozume
Benden utanan gizlar
Elek gersin yuzune
Kiraz yedim tabaktan
Su istim bakir tastan
Bugun ne hayirhyrms
Y ari gordum uzaktan
Portakal dilim dilim
Danlmis benim gulurn
Ben gulume ne dedim
Kurusun agzim dilim
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Bir mendil isle yola
Ucunu gumusle yolla
Icine bes incir koy
Birini disle yolla

Su akar kamis gibi
Duralrms gumus gibi
Ben yarimi severim
Turfanda yemis gibi

Elmas yuzuk parmakta
Cifte benler yanakta
Benim bir sevdigim var
Su karsiki konakta
Asmamn direkleri
Uzundur herekleri
Altm bilezik ister
0 yarin bilekleri
Bir tas attim zeytine
Zeytinin irisine
Ben kendimi sakladim
Yigidin iyisine
Dolapta sabun mu , olur
Sevdaya sabir rm , olur
Sevda ceken kizlann
Tovbesi kabul mu, olur

Cift surdum evleyilen
Ba~1 beyaz telliylen
Sen terle ben sileyim
Bin bes yi.iz cevreyilen

Su dagm ardi musluk
Y arimden gelir ishk
Benim yari sorarsan
Kavrulmus taze fistik
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Dam ardm kill atum
Dondum ardima baktim
Merak etme sevdigim
Bu hafta mektup attim
Tabak icinde Hile
Bayildim gule gule
Isittim yar evlenmis
Gecinsin gule gule

Siyah corap giysene
Bizim eve gelsen
Ben seni seviyorum
Gozlerimden bilsene
Pathcanim maruna
Y andim marul donuna
Y emin ettim vallahi
Kesecegim yoluna
Kuyuya bakir saldim
Gozleri cakir sandim
Cakmm soyle dursun
Kara gozlume yandim
Bahcede bibersin
Bilirim ki dilbersin
Sana gonul veremem
Y abancism gidersin
Elma attim karsiya
Yuvarlandi carsiya
Bryikhrun kizlan
Biner tabak tursuya

Karanfilim tiy budak
Y ari optum sappadak
Bir daha opmem derken
Anast geldi dippidak
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Karanfilim tomurcuk
Tomurcagi kim yolacak
Ben askere gidince
Benim yarim kim olacak
T ane tane uzumsun
Y arim iki gozumsun
Unuttugumu sanma
Sabah aksam gozumsun

Kopru altmda arpa
Su gelir carpa carpa
Kucucukken yar sevdim
Annemden korka korka
Karanfilin moruna
Oluyorum ugruna
Teyze ogluna soyle
Oluyorum ugruna
Tarlam tezek degil mi
Bagnm ezik degil mi
Y arimi ell er almis
Bana yazik degil mi

Tefe vur sesi ciksin
Basindan fesi ciksm
Biyiklr'dan kiz alma
Aklm basmdan ciksm
Bahcelerde pathcan
Ben askere yazilcan
Askerden dondugumde
Uzun sacli kiz alacam
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EZGiLER
Bacaginda gargi karmslar
lclerinde turlu yemisler
Sevdigimi basgasina vermisler
Ne bilem ash var rm sevdigim
Agir gocmus yurumemis gagmsi
Cikrrus gitmis veron galrms avhsi
Bakilmarrus galrrus bir yavnsi
Okzulerin anasr , cifte benlisi
Alat alat gara pampir yurudu
Yurudu de gara duman burudu
Dayanamam acilanna Raziyem
Cigerlerim Aydm Hastanesinde ctirudu
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NiNNiLER
Boydere 'nin kuyulan
Cayir cimen kuyulan
Emir bash dayilan
Uyu yavrum uyu ninni
Gill dahm yatak ettim
Sallamrken sabah ettim
Bulbullere haber ettim
Ninni benim yavrum ninni

Kurklerin kabasi hani
Bu cocugun babasi hani
Ninni dedim uyutamadim
Safalarla buyutemedim
N inni gill-um ninni
Hu hu devisler
Hak yoluna girmisler
Y edi kurban kesmisler
Arkasi var mi demisler
Huhuhuhu
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TEKERLEMELER
Gagi var gagicik var
Gagidan gagiya fark var
Gagi olur barnak gibi
Gagi olur dirnak gibi
Germencigin gagismnan
Ortaklarm gagrsmm arasmda
Orta barnak kadar fark var
Bin bin binbasi
Binbasmm atlan
Kis kis kisniyor
Arpa saman istiyor
Kilimcide cok
Kilimci kilim dokur
lcinde bulbul okur
Ah bulbul benim olsa
Biri aga biri pasa
Al dudakh mor dudakh
Aksam yadim salata
K1z senin baban kerata
Oglum Amat
Armudun dalmda heybe var
Heybenin gozunde torba var
Torbamn icinde cikm var
Cikuun icinde tarhana corbasi var
Ahp gelive de yiyelim
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MASALLAR
Geleneksel halk edebiyati urunlerinden masal gelenegi Aydm yoresinde de yaygindir.
Turkuler gibi anonim bir niteligi olan masallar , agizdan agiza degisik bicimler olarak
yuzyillar boyunca gelismistir.

Ay1 ileTilki
Ay1 ile tilki arkadas olmuslar, Bir gun karar verip , birlikte tavuk yemeye gitmisler. Tilki ,
agaca tirmanrms , ayi asagida kalrms . Tilki tavugu yakalayip kacrms . Ay1 da agacm altmda
sabaha kadar beklemis, Sabah olunca tilkinin kactigim anlamis. Birkac gun sonra, tilkiye
rastlaymca:
Ben de seni yiyecegim;
Tilki de demis ki :
- Beni yiyip de ne olacak. Dur bakahm seninle birlikte daha neler yapacagiz.
Ne yapacagi bizim oglan?
Uzum yemeye gidecegiz.
Peki gidelim.
Bunlar birlikte baga gittmisler, Bagm dart yam duvarla cevriliymis, yalmz bir delik varrms.
Buradan iceri girmisler, baslamislar uzum yemeye. Tilki, karm doyuncaya kadar yiyince
bumunun deliklerine iki tane uzum yerlestirmis, ayrya demis ki .
Bizim oglan , bak ben doydum , bumumdan uzum geliyor.
Ay1 da ondan geri kalmamak icin daha 90k yemeye baslarms, iyice sismis . Uzumler
onun bumundan gercekten gelmeye baslarms . Tilki delikten isan cikip buna seslenmis,
Haydi biim oglan , 91k disan. Ben bag sahibine haber veriyorum.
Ay1 aldirmadan yemeye devam edince, tilki bag sahibine haber vermis. Bag sahibi elinde
sopayla kosup gelince , ayi delikten 91k1p kacmak istemis . Ancak yedigi uzumlerle ~i~tigi icin
cikamarms . Bag sahibi sirtma vura vura ayiyi bagda dolasurmis , karmndaki uzumler erimis ,
ayi delikten ancak postunu soyarak , cam yanarak cikabilmis . bir sure sonra tilkiye
rastlarms :
Ben seni yiyecegiml
Tilkide demis ki :
Aman bizim cglan , beni yeme ,bak birlikte 90k is yapacagiz.
Peki ne yapacagiz ?
Seninle cira yapip satacagiz
Peki yapip satahm
Aymm sirtma semer vurrnus . yanlanna da balta ve tar( kucuk balta) almislar. Ciralan
hazirlayip aymm sirtma vurmuslar . Tilki de 91k1p ustune oturmus , bir de sigara yakrms .
Biraz sonra ,sigaramn atesiyle ciralan tutusmus, kendisi de atlayip kacmis . Ruzgar aymm
gittigi yone dogru estiginden , ciralar cabucak alevlenmis. Ay1 karsidaki gale camm dar atip
atesi sondurebilmis. Bir sure sonra tilkiye rastlarms:

28

Y eme beni , daha 90k is yapacagiz .
Ne ya pan peki?
Kamis orup satalim
Tar ve orakla gitmisler , karmslar toplarmslar . dagin ustune cikrruslar , baslamislar ormeye.
Ayr icerden , tilki disardan oruyorlarnus. Bitmesine az kala ayi sormus.
Ben nereden cikacagim?
Sana yer birakacagiz,
Oysa cikis deligini de orup kapatrms , ayi icerde kalmis. Tilki ayiyi dagdan Yoruk
cadirlanmn ustune yuvarlarrus . Coban , kopekler havlasip kosmuslar , ayiya saldirmislar. Ayi
guclukle kacabilmis, Bir sure soma tilkiye rastlamis:
bu sefer seni yiyecegim!
Aman beni yeme koca oglan , Seninle 90k para kazanacagiz , elimdeki altmlan
goruyorsun ya , bunlan karsi golden cikardim .
Peki gidip yine cikarahm , demis ayi .
Gidelim , demis tilki , simdi sen gole girersin, sabaha kadar kipirdamadan suyun icinde
durursun , ben sesleninceye kadar beklersin . Bogazina kadar altmla dolacaksm.
Ayi da kabul etmis, Aksamdan girip sabaha kadar suda beklemis . Tilki sabahleyin
karsidan ayiya seslenmis . Ayi kmuldamarms . Cunku buz tutan su birakmadigmdan ayi
cikarmyormus. Tilki de agaca cikip kopekleri cagirrms . kopekler gelip bakrrnslar , buzun
ustunde aymm kellesini gorunce parcalamislar , buzun ustunde ayi kellesini gorunce
parcalarmslar. Tilki de kurtulmus.

OYKULER
<;iNE (MARSY AS) <;AYININ OYKUSU
Aydm' dan Mugla'ya giderken , Cine ile Y atagan arasmda Gokbel denilen yerde Cine
Cayi (Antik cag'daki adiyla Marsyas cayi) akar. Kayahk ve vahsi gorunumlu bir dag icinde
smldayan bu su, adim Satyr (hiciv-soyleyen) Marsyas'tan alrrustir. Marsyas bazi kaynaklarda
iki borulu kavalm bulucusu olarak gosterilir; aslmda bu kavalm bulucusu olan Tannca Athena
bir gun kavah calarken bir dere kenanndan geciyormus , sudaki goruntttsune bakmca kavah
uflemek icin sisirdigi yanaklanyla 90k cirkin bir gorunumde oldugunu farketmis ve kavah
hemen kaldmp atmis, bir daha da eline almamis . Iste bu atilan kavah Marsyas bulmus ve
calmaya koyulmus , o kadar kivrak ve guzul cahyormus ki , dunyada bu sazdan daha iyi ses
veren bir alet bulunmadigmi ve kendisinin en iyi sazci oldugunu soylemek curetini gosterrnis .
Buna 90k kizan tann Apollon kendi caldrgi Lyra ile yansmayi onermis. Bu muzik
yansmasmi kim kazamrsa otekine istedigi cezayi verecekmis. Y ansma onceleri bas basa
gitmis , Marsyas gercektende kavah 90k iyi cahyor, adeta konusturuyormus . Bunu goren
Apollon Lyra'suu ters tutarak calmaya baslamis. Marsyas'tan da aym seyi yapmasmi ,
kavahm tersine uflemesini istemis. Apollon Lyra'yi tersten calarak aym sesleri cikardigi
halde, Marsyas kavahyla bunu becerememis ve yansmayi boylece kaybetmis. Tami
Apollon ceza olarak Marsyas'i bir agaca baglatarak canh canh derisini yuzdurmus , ama
Apollon bu yaptigma pisman olmus ve Marsyas'i bir irmak haline getirmis . lste Marsyas
veya Gine Cayi boyle meydana gelmistir.
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Bu oykuyu betimleyen "agaca bagh Marsyas"heykellerinin en gtizelinden biri istanbul
Arkeoloji Mtizesinde'dir. Marsyas efsanesi ile ilgili olarak unlu Frig krah Midas'm da adi
gecer.
Apollon ile Marsyas'm yansmasma tamk ve hakem olan Midas, Marsyas'm caldigi oynak
havalan daha cok begenmis ve bunu Apollon'a soylemis . Tann, Apollon'da onun
kulaklanm, mtizikten anlarruyor diye esek kulagi sekline sokmus, Iste Midas'm kulaklan,
Marsyas oykusunun bir parcasidir,

KARG IV AR, KARGACIK VAR
Incirliova'Ii Halil Cavus kargi olacakti. En guzel kargilar da Gireniz koyunde Mestan
Efe'de vardi. Mestan Efe"de Mestan Efeydi hani. Masallah , cenesi bir acildi miydi, itfaiye
bile susturamazdi, Arna ne yapsmdi Halil Cavus . .Isitmisti bir kez kargilann en gtizellerinin
Mestan Efe'de oldugunu ...
Bindi esegine , vardi gitti, Girenis koyune . Sordu sorusturdu , Mestan Efe'yi Dutlu
kahvesinde buldu.
Efe , dedi , selamtinealeyktim ..
Aleyktimselam , dedi efe.
Bize biraz gagi lazim da ..
Veriveren bizim oglan ..
Beraberce kargilann bulundugu dama gittiler. Ne hal ise Mestan Efe'nin agzmi break
acmiyordu.
Halil Cavus:
Yayrola Efe , bi sikintm rm var? Diye sordu.
Yoo, dedi . Mestan Efe
Dama vardilar . Kargilan ayirdilar. Ardmdan pazarhk basladi . Halil Cavus :
Soole bakahm , bagi kaca ?
Bi mecit (Yirmi kurus )
Cok dedin efe ...
Iste o zaman acildi cenesi Mestan Efe'nin ...
Eee gaccim , dedim efe , gaagi va , gaagicik va gaagidan gaagiya faak va. Gaagi va beli
bukuluu, gaagi va meetek gibi , gaagi va direk gibi. Elbeeli gaagisi va , Hidibeeli
gaagasi va ... Gaagi va san saman gaagi va dersin el aman, gaagi va sopa olmaz, gaagi
va tapa olmaz .... Gaagi va bayrak gibi , gaagi va baamak gibi ... Gaagi va ytiklensen
topu deviri , gaagicik va yel ufurunce egrilii ... Gaagi vaa ti<; adam dasu , gaagicik va
sinek sinek gonunca belini gasi , gaagi va kiz gtizeli, gaagicik vaa sus gtizeli ...
Gaag: va denizden balina cekee , gaagicik va insan elinden ne cekee, Gaagi va asmaya
dal oluu, gaagicik va deliksi gaval oluu. Gaagi va kuttuk oluu, gaagicik va duduk oluu.
Aman, dedi Halil Cavus ..
Gaagi va pek yaman , gaagicik va dersin aman aman ... Gaagi va yap sumendife yolu ,
gagicik va ici hava dolu. Gaagi va bomak gibi, gaagi va yumruk gibi.
Mestan Efe devam edecekti ki , Halil Cavus parayi verdigiyle hemen kacip gitmesi bir
oldu ordan ...
Mestan Efe hala ardmdan baginyordu :
Gag1 va , gaagicik va , gaagidan gaagiya faak va. Gaagi va bilek gibi gaagicik va
mertek gibi ...
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B-AGIZ OZELLiKLERi
Aydm agizi , nitelik bakimmdan Ege bolgesi agizlanndan farkh degildir. Yumusak
(n)'saklayan bu agiz , ad cekiminde de yukleme yerine yonelme ekini kullamr. Bu agizla
konusurken aynca (k)'lar (g)'ye donusur, (r)'ler yutulur. Ve (a)'lar, (e)'ler, (-U)ler yerine
gore uzanlarak soylenir. Aynca, kimi yerde (e)'ler ,(a)'ya, (cj'Ier (~)'ye donusur. Ornegin, bu
agizda "agaci'' yerine "agaca" denrnektedir. Ya da "senin yerine" "seni " , "seni" yerine
de"sana" denir.

BAZI KELiMELERiN VE DEYiMLERiN KULLANISI
Bene: Bana
A~ : Yemek
Corak: Tabak
Pampir : Tren
Cavcav : Havamn sicak zamam
Balme : Bamya
Haran :Tencere
ispirte : Kibrit
Sitaratsiz : Suratsiz
Ih1 : Iste
Acasiz : Ansizm
Berenan : Soyle-boyle
Kirk: G1k
Gurz .Gus
Beyine :Baana
Yukan: Yokaa
Ruya .Uuya
Bir: Bi
Sonra :soona
Diyor ki :Deyokina
Sa9: Sas
Asker :Asga
Merdiven: Madiman
Guvercin: Guvaacin
Ginide : Omzunda
Bisat : i9 camasir
Cam ge9mek:Sekerleme yapmak
Velesibit : Bisiklet
Mehesiz : Munasebetsiz
Ga991m : Kardesim
Evzinrne : Dert edinrnek
Annacmda : Karsismda
Kizan : Cocuk
Kompir : Patetes
Gelipbati : Geliyor
Unluyoo : Caginyor
ingaston : Sakaciktan
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Dalgan : Isuganotu
Gabardic : Kaba ardis
Grep : Kumas , yama
Halca vurmak : Goe etmek
Kayrak : Y assi tas
Keyyo : Geyik
Tapa: def
C::evri$lemek : Cevre islemek
Nobet : Lobat
Onlar : Onnaa
Hamal : Ammal
Gayri : Goari
Ekmegi yamnda zeytin gtmdeligi : Bedavadan <;:ah$mak.
Y ememis icmemis yetistirmis : Ba$kalarma soylemis
Ocagina incir dikmisler : Ocagmr sondurmusler
Eski hasir gerilip durur, anasmm evi gorulup durur : Ash ne oldugu belli
Pasaya kelle yetistirmek : Cok acele etmek.
Kabuk : Gabik
C::agmyorlar: Caanyola
Yiyecek : Y eycak
Oglan : oolan

ATASOZLERi VE DEYiMLER
• Akan cay her zaman kutuk getirmez.
• Aarpadan da un olur ama yufkasi acilmaz.
• Aydm cukuru , Altm cukuru,
• Aydm yaylasi , incir deryasi,
• Bagmi dolasan papuc parasi kazamr.
• Bahar gelmeyince bulbul otmez,
• Bag dua degil , capa ister.
• Bogazda bostan bitmez.
• Bulamk su , bahkcmm yan kazancidir.
• Davulu calan , zurnayi da calar.
• Derler ki garibin bagnna gun dogmaz, oysa garibi gtmden baska yakan olmaz.
•
•
•
•
•
•
•
•

D1$ icin aynasd1d1r.
Ekmegini katigma denk eden ac kalmaz.
Gemsiz ata dizgin olmaz
Gonulsuz kopek av avlamaz
Herkesin yedigi disine goredir.
Kar cifcinin yorgamdir.
Keyf kihga bakmaz
Kuh gelir yerliyi kovar.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

K1z anadan ogrenir sofra (bahca) diizmeyi oglan babadan ogrenir sohbet (sokak)
gezmeyi
Pis bogazla bos bogaz beladan kurtulmaz
Sinekte bal tembelde mal aranmaz.
Tasa tohum ekilmez.
Temi su akar, durgun su kokar.
Y azm ekmeksiz, kism gomleksiz yola cikrna.
Pekmez gibi malm olsun, sinegi Kocarli'dan gelir.
Y ilan yilani yuta yuta evran olur
Kopek bagirsakla baglanmaz.

C- HALK SAiRi VE OZANLARI
ASIKOMER
Yasarm ustune bilinenler smirhdir. Nereli oldugu bile tartisrnahysa da, asagidaki dortluge
gore Aydmh olduguna buyuk olasihk gozuyle bakilmaktadir.
Sifat'i asilmaz beyan edelim
Bizim meskenimiz serhad ilidir
Zat'i cemilimiz beyan edelim
Vatan'i aslimiz aydm ilidir
A~1k Omerin Aydm asilh yada dogumlu oldugu ve daha soma Kmm'a yerlestigi
samlmaktadir. Konyah olduga da one surulur. Aynca siirlerinden 90k yeri dolastigi , kimi
savaslara katildigi anlasilmaktadir. Yeniceriler arasmda yaygm unu olan A~1k Omer, daha
90k bir ordu sairidir. Arna soz sairleri de onu usta belirler.
A~1k Omerin aruz vezniyle yazdigi siirlerde vardir. Asil ununu , halk siiri tarzmda
yazdiklanyla kazanrmsur. Siirlerinde , savas ve ask temine yer vermis ama daha da 90k
dunyayi yorumlama cabasi gutmustur :
Garn yiikleri ile yukumuz tuttuk
Hicran katannm kervaniyiz biz
Felegin agusun asmda bulduk
Mihnet tekkesinin mihmamyiz biz
Ey Omer ask ile irfan yoluyuz
Serv-i tubalann servi dahyiz
Bizi sevenlerin biz de kuluyuz
Sevmiyenin sah-u hakamyiz biz
A~1k Omer halk siirin tum bicimlerini siirlerinde denemistir. Deyis , kosma , tiirkmeni,
kalenderi , semai, tekerleme ... Siirlerinde seckin benzetmeler , ustaca bir yapi akici bir
gorulur:
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Kurulah neler cekmis
Y alan dunyaya sorsana
Nice bin turlu kan etmis
Akan deryaya sorsana
A~1k Omer , genel yasam yorumu cercevesinden ozele bireysele inmeyi bilir. Guzellere ;
sevgilisine olan ilgisine az cok bir felsefe katmayi sever. Gunumuzde bestesiyle birlikte
soylenen su siirinde daha bireysel boyutlu ve tensel hazzi daha eek gozeten bir yan vardir:
Ela gozlerine kurban oldugum
Y uzune bakrnayi doyarnadim ben
Ibret icin gelmis derler cihana
Noktadir benlerin sayamadim ben
A~1k Omerin olum tarihi 1797 ' dir. Siirlerini sonradan Sadettin Nuzhet Ergun toplamis ve
bir divan halinde yaymlanrmstir.

A~IKOMERI:
1796 Cine dogumlu bu sairin asil adi Adil'dir. Cine'ye yerlesmis yoruklerdendir.
Kosma , Semai ,hiciviyeler yazrmstir . Siirlerden cok gezdigi anlasilmaktadir. Doga , ask ve
yurt ozlemi temelerini islemistir. Asagdaki siirde sair Aydm ili'ni betimlemektedir.
ilimizde irmak seller akisir
Obamizda maral geyik bakisir
Top zulfe san guller yakisir
Ak gogtistin ustune tak menekseyi
Bahcelidir ilimiz hem baghdir
Ask ad ile sinecigim daghdir
Top zulfunun zincirine baglidir
Omeri'ye bil diyam da bilmiyo

KULMEHMET
Mehmet Pasa adiyla da amlan Kul Mehmet , hem divan hem halk siiri tarzmda basarli
ornekler vermistir. Besteleri de vardir, Bir ara valilik de yaprmstir .
" Kul Mehmet " takma adiyla yaprtigi Huseyni makammdaki besteler yillarca fasillarda
okunmustur.
Asagdaki siir gunumuz de sevilen bir sarkinm gufesidir:
Siyah ebrulerin duruben catma
Gamzen oklanm astka atma
Sana gonul verdim beni aglatma
Benim gozum nuru gonlum sururu
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Kul Mehmet , halk siirinde de basarh ornekler vermistir :
Bizim ellerimiz, Aydm elleri
Cifte cifte bulbuldur dilleri
Kul Mehmet der seher yelleri
Yarm siyah zulfun boler durmayip

ViSALi
Asil adi isa' dir. II. Beyazid devrinde saray hocaligi yapti . Hem divan hem halk siiri ornekleri
verdi. Divan siirlerinde bile dilinin durulugu ve Turkce olusuyla dikkat ceker.
Bir siirin baslangic ve bitis dizeleri:
Gozlerindir guzelim gozunu can ile seven
Goze goster gozunu gozden irag alma iken
Gozlerin etti Visali dilini gozden iragr
Demedim mi goze uyup gozunu gozleme sen

KULOGLU
Uveys pasazade oldugu soylenir. Asil adi Mustafa olan bu sairden Evliya C::elebi de soz
etmistir. Daha 90k savas konulan islemis ask temine de yer vermistir:
Nic'olur benim halim ahvalim
Sana malum olsun bil kara gozlum
Cenk etmektir muradm kastm
Barra bir teselli bul kara gozlum

KOSKDERELi
Asil adi bilinmemektedir. Kosk bucagimn Koskdere koyundendir.
18. yy' da yasarms bir saz sairidir. Siirleri ile Aydm' da tin yapmistir.
Koskdereli hemen olagor fani
Bulup dostu sen de terket dusmani
Arif ol akil ol cekme husram
Ne isterse ozun ol ey gonul
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FETHi
18. yy'da yasarmstir. Bozdoganli'drr. Asil adi Mustafa'dir. Ask ve doga siirleriyle tanmmistir:

Dusmeyince derd-i aska
Zevk-i derman bulamazsm
Bilmeyince ders-i aski
Sm-1 irfan olamasm

D- EL SANATLARI
Aydm ili'nde sanayi urunleri halkm isteklerini karsilamaktadir. Geleneksel el sanatlannm
da varhgi surdurulmeye cabalanmaktadir. Fabrikalasma bunlan giderek gerilemektedir. Bu ,
yorenin turkulerine bile yansumstir. "Yarimin giydigi Nazilli basmasi" Cumhuriyetten sonra
Nazilli'de ve Aydm 'da tekstil fabrikalan kurulmustur,
Kirsal kesimlerde, geleneksel el sanatlanmn urunlerine raslanmaktadir. Turkmen ve Yoruk
boylannda yerlesik duzene gecmis olanlarda bile , geleneksek el sanatlan canh orneklerie
yasamaktadir. Dokumacihk yaygmdir ve cesitli urunler vermektedir. Yoruk ve Turkmenler
giysilerini genis olcude el dokumasi kumastan yaparlar.
Bas ortusunden takkeye , burumcuk gomlege .cuhadan ve islemeli cepken - salvara , ti<;
etege dek pek cok giyim esyasi el dokumasi kurnastandir.
Giyimlerin vazgecilmez parcasi olan nakis ve islemeler , sozgelimi yazmalann
cevresindeki "Y edidag cicegi "oyalar, don suslemeleri , simli islemeler apayn bir ozellik
gosterir. Aydm yoresinde el dokumasi , hah , kilim, heybe de yaygmdir. Ozellikle Turkmen
ve Yoruk killimleri ve heybeleri , kendine ozgu nakislan ve renkleriye unludur.
Aydm ili'nde agac isleride yaygm el sanatlanndandir. Agizliktan
besige , biblolardan
cocuk oyuncaklanna dek bircok tahta esya koylerde ve kentlerdeki kucuk is yerlerinde
yapilmaktadir.Turkrnen ve Yoruklerde besikler yapihs guzellikleriyle de dikkati cekerler.
tu 'n el sanati urunleri , senliklerde , kermeslerde , segilerde sergilenmekte ve genis ilgi
gormektedir, Ozellikle Kusadasi bu konuda uluslar arasi bir pazar niteligindedir . Burada el
dokumasi kumaslar , oya ve dantel islemleri , tahta esyalar yapimmda toprak ve seramik
esyalar da ilgi cekerek, ahci bulmaktadir.
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E- HALK OYUNLARI
Aydm Halk Oyunlan zeybek tarzmdadir. Eskiden zeybek oyunlannm hemen hepsi bilinir
oynarurdi . Fakat gunumuzde bu oyunln oynayan pek kalmanustir . Buna karsm okullarda
yapilan cahsmalarla bu oyunlar tanitilmakta ve gene kusagm zeybek oyunlanndan habersiz
yetismemesi ve folklar gosterileri icin daha eek caba gosterilmektedir, Gunumuz gencleri ,
orta yas kusagmdan hatta yashlardan daha cok bu zeybekleri bilmekte ve oynamaktadir.
Zeybekler genellikle davul zuma esliginde oynarlar. Zeybek oyunlan
agirdir,kararhdir,anlamhdir,yarp1c1d1r. Karekteri ise Tarihin en yogun savaslanna sahne
olmus yorenin ve yore halkmm karekteridir.

Erkek Zeybek Oyunlari
Harmandah, Kerimoglu , Yoruk Ali, Gerali, Abdal Havasi , Kara Ali Kosmasi , Bayindir
kosmasi , Kuruoglu , Aydm Havasr'dir . Bumlardan en meshuru Harmandahdir.

Kadm Oyunlari :
Aydm Zebegi , Harmandah, Kerimoglu , Yandim Aysem , Siyah Makarada Ipligim ,
Pembe Grebimin Oyasi , Su Dalman'mn Dagirn Duman Burudu , Eklemedir Koca Konak
Bunlann yam sira , diger yorelerden girmis oyunlarda oynamr. Bunlar ; Ege Ciftetellisi ,
Koroglu , Mevlana , Sepetcioglu gibi oyunlardir.
Seyirlik Oyunlan: Arap Oyunu, Deve Oyunu, Samit Oyunu , Topal Oyunu.
Gencer: Aydm'm ilce ve bucaklannda dini bayramlann ikinci gunune Gencer denir. Gencer
gtinu daha cok carsrya cikmayan gene kiz ve kadmlann ilce yada bucak merkezlerine gelip
gezmesi , ahsveris etmesi icin duzenlenmis bir gundur. Bunun gene kizlann kendilerini
gostermeleri , tamtmalan , gibi bir baska yonude vardir.

Hrdrrellez
6 Mayis gunu Hidirellezdir. Bir gun onceden gene kizlar gelinler toplamr. Belli bir duyme
yada isaret kucuk bir esya cornlege konulur. Comlek , gill agacmm dibine gomulur, Ve o gun
erkenden kalkihr , temizlik yapihr. Bir suyun basina gidip dilek dilenir. Eski hasirlar
yakilarak ustunden atlamr. Aksamdan hazirlanan comlek cikanhr , icerisinden cekilen isaretli
esya icin yazih yada sozlu maniler okunur , sahibine verilir.

Deve Giire~i
Aydm dolaylanmn geleneksel halk eglencesidir, Guresler genellikle Arahk , Ocak , Subat
aylannda tertiplenmektedir. Deve guresi , duzenleme komiteleri , guresle ilgili olarak hakem
kurulu, yeteri kadar urganci ( Deve ayinci ) guresen develerin agizlanru baglamak uzere
bagci ve kontrolcu gorevlendirilirler. Davul - zuma esliginde yapilan deve guresleri
ayak orta, bos alti ve bas kate gerilerinde duzenlenir. Gures esnasmda rakibini yikan ,
kacirtan veya bagirtan deve galip ilan edilir. Galip develer para ozellikle hah ile odullendirilir.

37

Horoz Gtiresi
Horazlar kilolanna ve yaslanna gore kendi sikletlerinde dogusurler, Gures suresi iki
saattir. Her 15 dakikada bir dinlendirilir. Kacan horoz guresi kaybeder ve bir daha
gurestirilmez . Galip gelen horoza basansma gore madalya , kupa gibi oduller verilir. Bir
horoz ti<;: haftada bir kez dogusur. Horozlar dogusme cagma kadar yumurta , silt, bal , pekmez
ile beslenir.

F- YEMEKLERi
Aydm yoresel yemekleri ;
Etli enginar yemegi , Kirh Kizartmasi , Haslama et , Guvec , Y aprak Sarmasi , Kapama ,
Bogrulce yemegi , Zeytinyagli Taze Fasulye , Etli Kum Fasulye , Etli Kereviz, Pathcan
Gozleme , Pathcan agartmasi , Pancar Tursusu , Cingene Pilavi , Cilavhayyam pilavi ,
Yuvarlama , Eriste corbasi , Ev makarnasi , Tarhana Corbasi , Lokma, Et toplama, Tarator,
Piyaz , Keci Tantir , Keskek .yoresel yemeklerdir.
Tathlar ise; lrmik helvasi , zerde, sutlac , Asuredir.
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