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Mahmut Atom Duruk
Akseki Eğitim Hayratı Yapanlar ve 

Yaşatanlar Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’dan...

B irlikte İyileşeceğiz…

Ülkemizin, Ege ve Akdeniz bölgelerini, komşumuz Manavgat’ı, Gündoğmuş’u ve Akseki’mizi kasıp kavuran 
korkunç orman yangınları, doğal yaşamı yok ederken vatandaşlarımızdan da maalesef hayatını kaybedenler 
oldu. Kalbimiz hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız ve aileleriyle olup, yangından etkilenen tüm canlıların 
doğayla birlikte iyileşmesini diliyorum. 

Yaraların tez zamanda sarılması için Akseki Eğitim Hayratı Yapanlar ve Yaşatanlar Derneği, üstüne 
düşen görevi yapmaya hazırdır. Ülkemizde ve Akseki’mizde hayatlarını kaybedenlere  Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar ve yakınlarına sabırlar dilerim. 

Akseki’deki yangının söndürülmesinde gayret gösteren başta Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki 
Belediye Başkanı İbrahim Özkan olmak üzere; orman köylü hemşehrilerimize, gönüllü hemşehrilerimize, sivil 
toplum örgütlerine, orman idaresine, kamu kurumlarına ve şartlı bağışlarıyla maddi manevi destek veren 
hemşehrilerimize en içten teşekkürlerimi sunarım.
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Editör’den...

Yörüklerin yurdu kekik kokulu Toroslar…

Toprağım, nefesim, özüm, kültürüm; Toroslar…

Şehirlisi ve köylüsü ile özgür, çalışkan, üretken bu zamana kadar kimseye minnet etmeden, bağırmadan, kavga 
etmeden, kendi yağları ile kavrulan, çevreye duyarlı, doğaya saygılı ve vakur insanların yaşadığı bölgedir.

Yörükler, tüm ihtiyaçlarını doğadan karşıladıkları ve doğa ile iç içe yaşadıkları için, kendilerini doğaya karşı 
sorumlu hissederek, bu zamana kadar hep bilinçli davranmışlardır. Tüm canlılar onlar için kutsaldır. Bunca yıl 
dayatılan sistemden bağımsız ama geleneksel kültürüne de bağlı olarak ağaçlara, ormanlara zarar vermeden 
yaşamışlardır. Bildikleri ve bu zamana kadar bilgece yaptıkları en iyi iş çobanlık ve tarımdır. Buralar herkesin 
bildiği turizm bölgesinden çok daha fazlasıdır.

Yemiş veren ağaçları, saf ırk keçilerin otladığı doğal olarak beslendiği dağları, oksijen deposu çam ağaçları, 
keçisi, ineği, köpeği, yılkı atları, sincabı, bostanı, bahçesi, obası, zeytinliği, çeyizleri, anıları, tarihi… Bu bölgenin 
nasıl kolunun kanadının kırıldığını, oradaki ve oralı insanların ruh halini düşünebiliyor musunuz? Bu bölgelerin 
sesi ilk defa yükseldi, ilk defa yardım istedi… Bu çağrıya, hem bölge insanlarının ihtiyaçlarına hem de doğanın 
ihtiyacına yönelik en doğru ve en hızlı şekilde cevap vermek boynumuzun borcudur!

Son olarak yangın bölgesine giden bir yardım paketinden çıkan cümleyi yine yörük şivesiyle paylaşmak 
istiyorum. “Kalk ayağa Goca Yörük!” Biliyoruz ki biz yine eskiden olduğu gibi taştan çıkaracağız hayatı! 

Mustafa Kemal Atatürk’ün bahsettiği “Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir.” sözünü 
hafızalarımızda canlı tutarak yine dünyanın en güzel yeri olmaya devam edeceğiz. 

Hep birlikte el ele güzel günlere…
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Haberler

Akseki’de Yangına Köylüler ve 
Çok Sayıda Orman İşçisi ile Gönüllü Ekipler 
Müdahale Etti

Haber: Adem Çetin

Antalya’nın Manavgat ilçesinden 
başlayarak Akseki ilçesine gelen 
yangın Akseki’nin Hocaköy Mahallesi, 
Kepezbaşı mevkii, İnönü mevkii, 
Güneykaya Mahallesi ve Uşaklı 
mevkilerini etkiledi.

Rüzgarın da etkisiyle bir anda 
büyüyen yangın, yerleşim yerlerine 
doğru yaklaştı. Hocaköy bölgesine 
kadar ilerleyen alevlere müdahale 
için bölgeye çok sayıda arazözle 
orman ekibi sevk edildi. Yangının farklı 
noktalarda devam ettiği ve kontrol 
altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi. Öte 
yandan Kepezbeleni mahallesindeki 
yangında 85 evden 76 evin tamamen 
yandığı, bunların ise birçoğunun 
düğmeli ev olduğu belirtildi. Ayrıca 
yangın, İbradı ilçesi Ormana Mahallesi, 
Eynif Ovası, Katrancı Dağında da etkili 
olmaya başladı. Köylüler yangına 
müdahalede bulunurken çevre illerden 
gelen çok sayıda orman işçisi ve 
gönüllü ekipler yangını söndürmeye 
çalıştı.

Dumandan etkilenerek hayatını 
kaybeden 82 yaşındaki eski muhtar 
Hasan Ali Yüksel ise mezarlıkta yapılan 
soğutma çalışmalarının ardından 
toprağa verildi.

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu
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Şimdi Destek Zamanı

Harekete
Geç

Akseki Yangın Afetinde Kullanılmak Üzere
Şartlı Bağışlarınız İçin

AKSEKİ EĞİTİM HAYRATI YAPANLAR VE  YAŞATANLAR DERNEĞİ
Vakıfbank TAO Ataköy İstanbul Şubesi  TR73 0001 5001 5800 7305 2553 53

Bilgi için dernek sekreteri Zeynep Yıldırım: 0535 205 02 07

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu



Büyük Orman Yangını

Manavgat’ta başlayıp Akseki’ye ulaşan 
büyük orman yangınının etkileri, 

düşündürdükleri ve çözüm önerileri

Dr. Mehmet Ali Başaran
Orman Yüksek Mühendisi

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü/Erzurum
E-posta: malibasaran2000@yahoo.com

Ülkemizde 500 hektar ve üzeri orman 
yangınlarına, “büyük orman yangını” 
nitelemesi yapılmaktadır. Son yıllarda 
büyük orman yangınlarıyla dikkat 
çeken Antalya, doğal güzellikleri, 
coğrafyası, milli parkları, yaban hayatı 
ve bu güzellikleri görmeye gelen 
turistleriyle dikkat çekmektedir. 
Antalya, ülkemiz ormanlarının 
yüzde beşine sahip önemli bir 
turizm bölgesidir. Ülkemizde, 
toplamı 21.7 milyon hektarı bulan 
orman alanlarının, bir milyon elli bin 
hektarı Antalya’da bulunmaktadır. 
Bu durum Antalya’yı orman alanları 
bakımından en zengin iller arasına 
sokmaktadır. Antalya ayrıca, biyolojik 
çeşitlilik açısından da ülkemizin önde 
gelen ili konumundadır. Ülkemizde 
bulunan yaklaşık 11 bin adet bitki 
türünden yaklaşık üç bin adedine, 
yine yaklaşık üç bin beş yüz olan 
endemik bitki (yani dünyada sadece 
bizim ülkemizde bulunan bitkilerin) 
sayısının, yaklaşık yedi yüz ellisine 

ev sahipliği yapmaktadır. Korunan 
alanları ile nadir bulunan bitki ve 
yaban hayatı değerleriyle tartışmasız 
ülkemizin en dikkat çekici ve en zengin 
ili konumundadır. 

Orman dokusu, yaban hayatı, jeolojik 
ve coğrafi özellikleri, biyolojik çeşitliliği 
ve korunan alanları gibi önemli 
özellikleriyle dikkat çeken Akseki, 
Antalya ilinin biyolojik zenginliklerini 
bünyesinde barındıran önemli bir 
ilçesidir. İlçe sınırları dâhilinde 1 adet 
milli park (Altınbeşik Mağarası Milli 
Parkı, %80’i İbradı İlçesi sınırlarındadır.) 
ile Üzümdere ve Gidengelmez 
yaban hayatı geliştirme sahaları 
yer almaktadır. Akseki ayrıca 1999 
yılında WWF (Dünya Doğayı Koruma 
Vakfı), Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik 
bakımından en değerli ve acil olarak 
korunması gereken 100 ormanını 
belirlemiş, “Avrupa Ormanlarının Sıcak 
Noktaları” olarak tanımlanan bu acil 
korunması gereken “sıcak noktalar” 

arasında Türkiye’den 9 alan yer almış, 
Akseki- İbradı Ormanları da bunlardan 
birisi olmuştur. 

28.07.2021 tarihinde Manavgat’ta 
başlayan orman yangını, yüksek 
sıcaklık ve düşük bağıl nemin 
etkisiyle evlerin %80’ini yakarak 
büyümüş ve Akseki’ye ulaşmıştır. 
Akseki Kepezbeleni mahallesinde 
ise 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel 
isimli bir hemşehrimizin hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur. Hakim 
ağaç türü ve yangına birinci derecede 
hassas olan kızılçam ve kızılçamın 
alt vejetasyonunu oluşturan maki 
dokusuna, yangının temas etmesi 
sonucu büyüyen yangın, bugünkü 
korkunç halini almıştır. Bilindiği gibi 
Manavgat’ta günlerdir süren orman 
yangını, onuncu gününde ancak 
kontrol altına alınabilmiştir. Orman 
yangınlarının böylesine büyümesinde, 
gerek amfibi uçaklarının yetersizliği, 
gerek koordinasyon eksikliği ve 

Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu
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gerekse olumsuz hava hallerinin 
(düşük bağıl nem, rüzgar ve yüksek 
sıcaklık) devam etmesi nedeniyle 
büyüme eğilimini sürdürerek bugünkü 
halini almıştır. Akseki’de yaşanan ilk 
ölümden sonra 2’si yangın söndürme 
ekibi (Yaşar Cinbaş ve Erdal Tovka), 
3’ü de sivil yurttaş (Osman Kardaş, 
Şehri Kardaş ve Şahin Akdemir) olmak 
üzere hayatını kaybeden toplam kişi 
sayısı 6’ya yükselmiştir. Yangın, 106 
mahallesi bulunan Manavgat’ta 48 
mahalleyi etkilemiş olup 24 mahalleyi 
amiyane tabirle yok etmiştir. Binlerce 
hektar orman ile içerisindeki canlılar, 
endemik bitki türleri, yurttaşlara 
ait yüzlerce ev ile yine yurttaşların 
hayvanları, araçları, bahçeleri ve 
tarlaları ne yazık ki yanarak kül 
olmuştur. 

İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, 
Yunanistan gibi ağırlıklı olarak 
Akdeniz iklimi etkisinde olan 
ülkemizin özellikle Akdeniz, Ege ve 
Marmara bölgelerinde kurak geçen 
yaz aylarında orman yangınları ciddi 
şekilde etkili olmaktadır. Türkiye, 
Kahramanmaraş’tan başlayıp Akdeniz, 
Ege ve İstanbul’a kadar uzanan 1700 
kilometrelik sahil bandında yer yer 160 
km derinliğe kadar uzanan 12 milyon 
hektarlık kısım yangına duyarlı bölgeyi 
oluşturmaktadır. Kızılçam ve makiden 
oluşan bu orman ekosisteminin yüzde 
35’i birinci derecede yangına aşırı 
derecede duyarlıdır. 

Yukarıda saydığımız Avrupa ülkeleri, 
yaşanabilecek olası orman yangınları 
için amfibi (yangın söndürme uçakları) 
uçak ve helikopter gibi hava araçlarıyla 
kendilerini ciddi anlamda garantiye 
almış ve ormancılık örgütlerini 
güçlendirmişlerdir. Örneğin; 3.7 milyon 
hektar ormanı olan Yunanistan’da 38 
adet, 24.7 milyon hektar ormanı olan 
Fransa’da 26 adet, 18.4 milyon hektar 
ormanı olan İspanya’da 17 adet, 10.6 
milyon hektar ormanı olan İtalya’da 19 
adet iken 21.7 milyon hektar ormanı 
olan Türkiye’de yalnızca üç adet yangın 
söndürme uçağı bulunmaktadır. 
Yunanistan’da her 100.000 hektar 

orman alanına bir adet yangın 
söndürme uçağı düşerken, Türkiye’de 
7.500.000 hektar orman alanına 
bir adet yangın söndürme uçağı 
düşmektedir. Yani Yunanistan, yangın 
söndürme mücadelesinde Türkiye’den 
75 kat daha etkilidir. Bu rakamlar 
gelişmiş bir ülke olduğunu iddia eden 
Türkiye için asla kabul edilemez.

Ülkemiz Akdeniz ülkesi olmanın 
yanında kızılçam ve maki gibi yangına 
duyarlı bir orman vejetasyonuna 
sahip olmak gibi yüksek bir riski 
zaten bünyesinde taşımaktadır. 
Buna ek olarak, özellikle son yıllarda 
kendisini sel, heyelan, kuraklık ve 
orman yangınları gibi felaketlerle 
gösteren iklim krizi, ülkemizde her 
geçen gün olumsuz etkilerini daha da 
artırmaktadır. 

Tahminlere göre Manavgat ilçesi 
merkez olmak üzere, Akseki, 
Gündoğmuş, Taşağıl, Serik, İbradı, 
Gazipaşa ve Alanya ormanları onuncu 
gününde ancak söndürülebilmiştir. 
On gün süren orman yangınlarında, 
üzülerek söylenmelidir ki; yanan 
evler, canlılar, yaban hayvanları, 
bahçeler, tarlalar ve endemik bitkilerin 
gördüğü zarar hariç olmak üzere 
en az 75 bin hektar orman alanı 
küle dönmüştür. Bu yangın, bir çok 
fonksiyonu olan ormanların yitirilmesi 
anlamında ülkemiz ve dünya için 
gerçekten çok büyük bir felakettir. 
Orman yangınlarında küle dönen 
alanların tekrar orman ekosistemine 
dönebilmesi için başarılı bir 
ağaçlandırma çalışmasının yapılması 
sonrası en az 60-70 yıllık bir süreyi 
gerektirmektedir.

Büyük yangının yaşandığı Manavgat 
ilçesi, Taşağıl ve Serik bölgesi ile 
birlikte Türkiye’nin yangına duyarlılık 
açısından en tehlikeli bölgesini 
oluşturmaktadır. Zira bu bölgede 
2008 yılında ülke tarihinin o zamana 
kadarki belki de en büyük (mega) 
orman yangını gerçekleşmiş ve 
16.500 hektarı orman olmak üzere 
toplam 20.000 hektar alan adeta 

küle dönmüştür. Bu bağlamda 2008 
yılındaki büyük yangından çok önce 
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma 
Müdürlüğü bünyesinde “Yangın 
Söndürme Planı Temel Esaslarının 
Belirlenmesi (Manavgat örneği)” 
isimli çalışma Manavgat ormanlarının 
yangına hassaslık durumu dikkate 
alınarak projeye dönüştürülmüş 
ve pek çok öneriyle birlikte 2004 
yılında sonuçlandırılmıştır (Başaran, 
Sarıbaşak ve Cengiz, 2004). Orman 
Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve 
sonuçlandırılan bu eserde sonuç 
ve öneriler aşağıda detaylı olarak 
verilmiştir; 

“Bu çalışma ile belirlenmiş olan 
yangın risk ve tehlikesinin yüksek 
olduğu alanlardan başlayarak, 
mevcut ormanların yangına dirençli 
hale getirilmesi ve yeni ormanların 
yangına dirençli olarak kurulması 
gerçekleştirilmelidir. Ormancılarımızda 
bunun için gerekli bilgi birikimi vardır. 
Yangın tehlikesinin etkenlerinden 
topoğrafya ve meteorolojik koşulları 
değiştirmek olası değildir. Ancak, 
yanıcı madde birikimi ve yanıcı 
maddenin devamlılığı kontrol edilebilir. 
Bu anlamda denetimli yakma gibi 
ormancılığımızda henüz kullanım 
alanı bulamamış ama birçok ülkede 
başarı ile uygulanan, yanıcı denetimi 
tekniklerinden yararlanılmalıdır. 
Ormanların kuruluş aşamalarında 
yangınlara karşı desteklenmesi, 
dayanıklı hale getirilmesi 
planlanmalıdır. Bu amaçla yangın 
davranışı üzerinde etkili olan rüzgar 
etkisini azaltmak ve riskin yüksek 
olduğu hatlarda riski düşürebilmek 
amacıyla, belirlenen hatlarda yavaş ve 
güç yanan bitki türleriyle bitkilendirme 
yapılmalıdır. 

Yapılacak risk ve tehlike haritaları, olası 
yangınların kontrol altına alınması 
ve söndürülme organizasyonlarında 
dikkate alınmalıdır. Güçlerin yararlı 
ve ekonomik bir şekilde kullanılması 
ancak böyle sağlanabilir. Ülkemizde 
orman yangınlarının söndürülmesi 
konusundaki duyarlılık ve bu yönde 
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büyük miktarlı yatırımlar kabul 
görürken, yangınların önlenmesine 
yönelik çalışmalarla bu anlamdaki 
yatırımlara bütçe ayrılması tezi 
yeterince dikkate alınmamaktadır. 
Yangın risk ve tehlike sınıflarının 
belirlenmesi bu tezi savunanlara 
somut bir dayanak oluşturacaktır. 

Günlük yangın tehlike endeksleri 
oluşturularak değişen iklim koşullarına 
göre yanma tehlikesi yüksek 
alanların önceden belirlenmesi ve 
dikkatlerin tehlikeli alanlar üzerinde 
yoğunlaşması sağlanmalıdır. 
Yaşlı kızılçam ormanlarında çıkan 
yangınlar genellikle örtü yangını 
olarak seyretmekte, sıcak hava 
koşulları ya da yanıcı yükünün fazla 
olduğu yerlerde şiddetli yanmalar 
olduğundan, kalın ve koruyucu kabuğa 
sahip olsa da ağaç ölümleri olmaktadır. 
Ancak doğal yaşam sürecini 
doldurmuş bulunan ormanlarda 
odun hammaddesi kaybı fazla 
olmamaktadır. Bu nedenle asıl önemli 
olan genç orman alanları ile kıymetli 
orman alanlarının korunmasıdır. 
Yangın önleme çalışmaları ve 
söndürme organizasyonunda bu 
durum dikkate alınmalıdır. 

Ormancılığımızda maki alanlarının 
potansiyel ağaçlandırma alanları 
olduğu yönünde görüşler bu alanlarda 
tür değişikliğine gidilmesine neden 
olmaktadır. Gerek biyolojik çeşitlilik 
gerekse toprağı erozyona karşı 
tutma özellikleri bakımından, maki 
alanlarının, olduğu gibi korunması 
daha uygun olacaktır. Bu tip alanlarda 
yanan maki bitki örtüsü elemanlarının 
izleyen yıl içerisinde tohum, kök 
ve kütük sürgünleriyle kendini 
yeniledikleri bilinmektedir. Böylece, 
endüstriyel amaçlı ağaçlandırma 
yapılması uygun olmayan yanmış 
maki alanlarının korunarak bırakılması, 
beklenen işlevi sağlayacağı gibi, 
arazi hazırlığından dikim ve bakım 
masraflarına kadar olan maliyetleri 
de sıfıra indirecektir. Ancak ülkemizde 
özellikle yerleşim alanları çevresinde 
bulunan maki alanları üzerindeki 

yapılaşma baskısının giderilmesi 
konusu sınırlamaların kesinleşmesi ve 
yasalarla garanti altına alınmalıdır. 

Yanıcı madde ve topoğrafik 
özellikler için toplanan verilerle 
oluşturulan veri tabanları ileride 
orman yangınları konusunda 
yangın davranış ve simülasyon 
modellerinin yapılmasına yardımcı 
olacaktır. Bunun dışında özellikle CBS 
ortamında elde edilen veriler, değişik 
ormancılık çalışmalarında rahatlıkla 
kullanılabilecektir.   

Çıkan yangınların bir laboratuvar 
olarak değerlendirilebileceği 
noktasından hareketle, yangınların 
bilimsel olarak izlenmesi ve 
gerekli bilgilerin kaydedilmesi için 
donanımlı ve nitelikli özel ekipler 
görevlendirilmelidir. Ülkemizde yangın 
davranış modellerinin oluşturulması 
amacıyla, iklim ve topoğrafik 
faktörlerle yanıcı madde özellikleri 
ilişkilendirilerek yangının yayılma hızı, 
alev boyu ve yanma şiddeti gibi bilgiler 
kayıt edilmelidir.

Günümüzde gelişen teknolojilere 
bağlı olarak uydu görüntüleri ve 
CBS yardımıyla alan bazında günlük 
orman yangın tehlikesinin belirlenmesi 
olanaklı hale gelmiştir. Bunun dışında 
aynı teknoloji, yanan alanların 
sağlıklı olarak belirlenmesinden, 
birkaç gün süren büyük yangınlarda 
yangın davranışının tahmini dahil 
birçok ormancılık çalışmalarında 
kullanılabilmektedir. Ormanlarının 
büyük bir kısmı yangınlar açısından 
tehlikeli bir kuşakta yer alan 
ülkemizde, uydu görüntülerinden 
yararlanarak yangın tehlikesinin 
belirlenmesine dönük çalışmalar, 
doğanın ve ekosistemin korunması 
konusunda önemli kazanımlar 
sağlayacaktır. Antalya turizm 
açısından dünya çapında giderek 
artan bir öneme sahiptir. Ormanlarının 
doğal kaynak ve biyolojik çeşitlilik 
açısından rezerv durumunda olması 
ve çok sayıdaki arkeolojik, milli 
park ve korunan alanlarının büyük 

kısmının orman içinde yer alması 
bu önemi daha da artırmaktadır. 
Ormanlarının büyük kısmı yangına 
duyarlı olan Antalya’da, orman yangın 
tehlikesinin önceden belirlenmesi 
ve etkin önleme çalışmalarının 
yapılabilmesi konusunda, ülke bazında 
uydu görüntüleriyle bilgi oluşturan, 
uluslararası düzeyde bir istasyon 
kurulması oldukça yararlı olacaktır. 

Projenin çıktısı olarak elde edilen 
yangın risk, yangın tehlike ile yangın 
risk ve tehlike haritaları, çalışma 
alanında yeniden tanımlanabilecek 
yangın yönetimi anlayışı için 
altlık oluşturacaktır. Bu çalışma 
benzer yerler için de örnek olma 
niteliğindedir”.

Böylesine büyük bir yangından sonra 
Manavgat ilçemizi başta olma üzere 
büyük yangınların gerçekleştiği 
ülkemizin her bölgesini bir büyük 
tehlikenin daha beklediğini söylemek 
gerekmektedir. Bunca yanan alandan 
sonra orman teşkilatı bu alanlardaki 
orman ağaçlarını en kısa sürede 
üretime sokacak ve 75 bin hektar 
büyüklüğünde ve daha önce orman 
olan bölge, ormansız ve çıplak bir 
hale dönüşerek Manavgat’ın üzerinde 
duracaktır. Antalya bölgesi özellikle 
son yıllarda iklim krizinin etkisiyle 
Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 
yaşadığı şiddetli yağışlar nedeniyle 
sellerle boğuşmaktadır. Yağmurun 
zararlı etkisini absorbe ederek selin 
oluşmasına engel olan ormanlık 
alanlarını yangın nedeniyle kaybeden 
Manavgat kenti, özellikle şiddetli 
yağışlardan sonra sel riskiyle de karşı 
karşıya kalması muhtemeldir. Bunun 
için bölgede önlemlerin şimdiden 
alınması ve Anayasamız gereği 
yanan alanlar derhal ağaçlandırılmak 
suretiyle bir an önce orman alanına 
dönüştürülmelidir

Yararlanılan Kaynaklar: Başaran, M.A., Sarıbaşak, 
H., Cengiz, Y., 2004. Yangın Söndürme Planı Temel 
Esaslarının Belirlenmesi (Manavgat Örneği), Proje 
No: 19.4001/1996-1998-2001-2003, Teknik Bülten 
No: 18, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225, 
ISSN: 1302-3624, 102 sayfa, Antalya/Türkiye.
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Büyük Orman Yangını
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Haberler

Tarihi Düğmeli Evler 
Restore Ediliyor

Haber: Mustafa Hatipoğlu

Akseki Sarıhacılar Mahallesi’nde 
yerli ve yabancı turistlere ev 
sahipliği yapan 300-400 yıllık 
tarihe sahip düğmeli evlerin Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 
restorasyon çalışmaları sürüyor. 

İlçe merkezi ve mahallelerdeki tarihi 
kerpiç yapılı evlerde de kamulaştırma 
çalışmasının yapıldığını anlatan 
Akseki Belediye Başkanı İbrahim 
Özkan şu ifadelere yer verdi: 
”Bakanlığımızca tarihi ve geleneksel 
dokuyu koruyarak, Akseki evleri 
mimarisini, restore edilen binalarda 
yaşatıyoruz. Bu evlerin hepsinin 
hikâyesi var. Sundurmasından, kapı 
tokmağına kadar her bir ayrıntısının 
anlamı var. Bunları bütün olarak 
burada yaşatmaya çalışıyoruz. Bu 
mahalle görüldüğü üzere film platosu 
gibi insanı adeta yüz yıl öncesine 
götürüyor. Burada özellikle turizm 
açısından yeni cazibe merkezini ve 
yaşam alanını oluşturmaya devam 
ediyoruz.” 

Mahalle sakinlerini de restorasyon 
çalışmalarıyla ilgili memnuniyetlerini 
dile getirdi. Mahalle sakinlerinden 
Fatma Genç “Akseki ilçesi Sarıhacılar 

Mahallesinin yerlisiyim. Bu köyde 
çalışmalarımıza 1999 yılında başladık. 
Köyümüzün yok olmaması ve 
meşhur tarihi düğmeli evlerin gelecek 
nesillere aktarılması için çalışmalar 
yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğümüzün desteğiyle bu güne 
kadar 13 evimiz proje yardımından 
faydalandı. Hibe şeklinde onarım 
yardımı alınarak, 10 tane evimizin 
restorasyonu yapıldı. 2020 yılında 
toplam 4 adet olmak üzere 2 adet 
Akseki şehir merkezinde 2 adet de 
Sarıhacılar Mahallemizde uygulama 
yardımı aldık. Bu çalışmalar bizler 
için motive edici oluyor. Köylerde 
onarılması gereken, bu şekilde desteğe 
ihtiyacı olan evlerin belirlenerek 
gelecek nesillere aktarılması için 
çalışmalar devam ediyor. Akseki 
Belediyesinin talepleriyle Kültür 
ve Turizm Bakanlığımız Belenalan, 
Bucakalan, Büyükalan Mahalleleri ile 
beraber Sarıhacılar Mahallemizi de 
koruma amaçlı imar planını 2021 yılı 
yatırım programına aldı. Bu da bizim 
için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.”

Evi restore edilen diğer bir mahalle 
sakini Ümmü Arıcı, “42 senedir burada 
yaşıyorum. Manavgat’tan gelin geldim. 
Benim evim 400 senelik tarihi bir evdi. 
Ben evimi yaptıramıyordum, devlet 
yardım etti. Allah bin kere razı olsun, 
evim yıkılmaktan kurtarılacak. Çok 
mutluyum” diye duygularını ifade etti. 

İstanbul’da yaşayan Mehmet Orhan 
Can ise “İstanbul doğumluyum fakat 

annem ve babam bu köyde dünyaya 
gelmişler. Benim tüm hayatım 
İstanbul’da geçtiği halde köye dönmek 
için büyük bir arzu duydum. Diğer 
arkadaşlarımda bu arzuyu benimle 
birlikte paylaştı. Biz 20 sene evvel 
haritadan silinmekte olan bu köyü 
ayağa kaldırmak için harekete geçtik. 
Devletin köyü sit alanı ilan etmesiyle 
Devlet desteği söz konusu olmaya 
başladı. Bende annem ve babamın 
evi için başvuruda bulundum. Projesi 
yapılarak restorasyonu tamamlandı. 
Köyün turizm açısından bir cazibe 
merkezine döndüğünü gördük. Hem 
yerli hem yabancı turistler bu köydeki 
tarihi evleri ve camiyi gördüler. En 
önemlisi beton görmemiş ve şu 
an ki yapılaşmamın problemlerini 
yaşamamış bir mekânı görme 
fırsatını buldular. Başta 3 binlerde 
olan ziyaretçi sayısı çok kısa sürede 
40-50 binlere ulaştı. Bu sene daha 
da artacaktı fakat yaşadığımız salgın 
bu ilginin önünü kesti. Bunun geçici 
olmasını, ziyaretlerin eskiden olduğu 
gibi artarak devam edeceğini umut 
ediyorum.” diye konuştu.
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Kagrai Antik Kenti 

içindeki tapınağın, kapısı ve üst 
taşları mevcut, ancak diğer taşları 
zamanında dağılmış, sonuçta burada 
zamana direnen 2 bin yıllık tarihi 
bir geçmiş var. Yetkililerden buranın 
düzenlenmesini ve misafirlerimize 
daha iyi bir ortamda tarihi 
eserlerimizi sergilemek istiyoruz. 
Taşlarımızın üstünde yazılar var, 
henüz bunları çözümleyemedik. 
Yetkili arkadaşlar geldi, onlar yazıların 
örneklerini aldılar. Tabi Arkeologlar 
zaman zaman burayı ziyaret ediyor 
ve onlarda buranın düzenlenmesini 
istiyorlar.” dedi.

Antalya’nın Akseki ilçesinde bulunan 
ve M.S. 1’inci yüzyılda kurulduğu 
tahmin edilen Kagrai Antik Kentinin, 
Roma dönemi medeniyetlerinde 
Zeus Tapınağı olarak inşa edildiği 
düşünülmektedir. 

Akseki merkezine 35 km uzaklıktaki 
Cevizli Mahallesinde bulunan Kagrai 
Antik Kentinde ilk arkeolojik saha 
çalışmalarının 1816 yılında Otto 
Von Richter tarafından yapıldığı 
bilinmektedir. Yapılan arkeolojik 
araştırmalar sonucunda, merkezi 
Selge’de bulunan Pisidya Devletinin 
soylu bir ailesi bu bölgeye gelip 
yerleşmiştir. Kagreus (Kαγρευς) 
olarak kitabelerde geçen bu ailenin en 
önemli fertlerinden biri olan Kassia 
Mousaia, “Kutsal Tepe”ye bir Zeus 
Tapınağı inşa ettirmiştir. Kendisinden 
önce vefat eden kocası Hoplon 
ve oğlu Konis’in de birer heykelini 
tapınağa yerleştirmiştir. 

Kagrai Antik Kentinin Roma 
döneminden kalma kültür turizmi 
açısından değerli bir kent olduğunu 
ifade eden Cevizli Mahalle Muhtarı 
Harun Çınar, “Şu an yaklaşık 2 bin 
yıllık tarihi olan bir bölgenin tam 
ortasındayız. Burası 2002 yılında 
1. derece Arkeolojik sit alanı ilan 
edilmiş Kagrai bölgesidir. Bu bölge 
maalesef fazla bilinmemekte olduğu 
için ne yerli ne yabancı misafirlerimizi 
burada ağırlayamıyoruz. Kent 
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Mehmet Aktar - İGS (İstanbul Giyim Sanayi)
Ticaretin Başkenti Akseki kitabından…

“Türkiye’de Erkekler Hazır Giyimi İGS ile Tanıdı”

1938 yılında, İzmir Bayındır’da doğdu. 
İstanbul Pertevniyal Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 
1969’da satış departmanında başladığı İGS’de genel müdürlüğe kadar yükseldi. 
1997 yılında emekli olan Aktar, 16 Ağustos 2019 tarihinde vefat etti. 

Murat Toklucu
Araştırmacı-Yazar

Öncelikle ailenizi, Akseki’yle olan 
bağlarını anlatır mısınız?

Annem ve babam 1928 yılında 
Akseki’nin Güzelsu köyünden İzmir 
Bayındır’a göç etmişler. Babam 
burada işportacılıkla iş hayatına 
başlayıp kendi dükkânını açmış, bunun 
dışında dört dükkân daha alıp kiraya 
vermiş. Kendi kuşağından birçok 
Aksekili gibi babam da yokluktan 
geldiği için parasının kıymetini 
bilirdi. Geçmişini, yoksulluğunu hiç 
unutmaz ve geleceğini ona göre 
ayarlardı. Tutumluydu. Bayındırlı bir 
tüccar olarak bilinirdi ama Akseki’yle 
bağlarını hiç koparmadı. Her fırsatta 
giderlerdi annemle. 

Bayındır’da başka Aksekili aileler de 
var mıydı?

10.000 nüfuslu ilçenin ticareti 100- 
120 Aksekilinin elindeydi, bunu 
kesin olarak söyleyebilirim. Adeta 
koloni gibiydi Aksekililer. En çok 
Gerişliler, Güzelsulular, Ormanalılar 
ve Mahmutlulular vardı. Çarşıdaki 
tuhafiyeciden manifaturacıya kadar, 
esnafın ezici çoğunluğunu bu insanlar 
oluştururdu. Ege’nin birçok yerinde 
durum aynıdır. Nazilli çarşısındaki 
esnafın yarıdan fazlası da Akseki’nin 
Geriş köyündendir mesela.  

Siz ne zamana kadar Bayındır’da 
kaldınız?

On dört sene orada yaşadıktan 
sonra tahsil için İstanbul’a geldim. 
Pertevniyal Lisesi’ni ve İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 

bitirdim. Avukatlık stajını tamamladım, 
İstanbul Barosu’na üye de oldum 
ama hiç avukatlık yapmadım. Serde 
Aksekililik olduğu için ticarete yöneldim. 
1969’da İGS kurulana kadar başarılı 
olmuş bazı ticari faaliyetlerim oldu. 

İGS ile yolunuz nasıl kesişti?

İGS’nin kuruluşunda Hasan Adanır 
başı çekiyordu, diğer büyük ortak 
İzzet Gökçimen’di. İkisi de Akseki’nin 
Geriş köyündendi ve Bayındır’da 
manifatura işi yaparlardı. Hatta 
Hasan Bey’in manifatura mağazası 
ailemin mağazasının bitişiğindeydi 
ve kiracımızdı kendisi. O nedenle 
kendisini çocukluğumdan beri tanır ve 
çok saygı duyardım. 

1969’da İGS’yi kurarlarken beni de 
çağırdı ve iş teklif etti. Fakat benim 
konfeksiyona dair hiçbir fikrim 
yoktu ve çekiniyordum açıkçası. 
Bunu söylediğimde Hasan Bey, “Sen 
Aksekilisin, ticaret senin kanında var. 
Konfeksiyonu öğrenmek kolay, bize 
ticareti bilen adam lazım” diye ikna etti 
beni. Böylece İGS’nin satış- pazarlama 
müdürü olarak göreve başladım.

Hasan Adanır ve İzzet Gökçimen 
Bayındır’da manifaturacıyken İGS’nin 
sahipliğine kadar uzanmışlar. Bildiğiniz 
kadarıyla onların hikâyesinden de söz 
eder misiniz?

Hasan Adanır düşünen adamdı, ileriyi 
görmeye çalışırdı. Daha Bayındır’da 
manifaturacıyken bu işin geleceği 
olmadığını anlamıştı. Eskiden bayram 
gelince köylüler gelir manifaturacıdan 

bir elbiselik kumaş kestirir, terziye 
verip diktirirdi. Ama terzilik işi eskisi 
gibi değildi. Pantolon paçası kısaltan 
terziden söz etmiyorum, takım elbise 
diktirebileceğiniz terziler azalıyordu. 
Terzi azalınca fiyatlar artıyordu tabii. 
Hasan Bey, bu işin böyle gitmeyeceğini 
ve geleceğin konfeksiyonda olduğunu 
daha o zamanlardan anlamıştı. 

Hasan Adanır ve İzzet Gökçimen 
zaten arkadaşlar, hemşehriler. İkisi 
de Bayındır’da esnafken İzzet Bey, 
Hasan Bey’in kız kardeşiyle evlenince 
akrabalık bağı da oluşuyor aralarında. 
Birlikte işlerini İzmir’e taşıyorlar. Hasan 
ve İzzet isimlerinin hecelerinden 
HAZET markasını yarattılar. Sadece 
satış değil üretim de yapıyorlardı. 
Önce bir etek imalathanesi açıp 
etek ürettiler, arkasından pardösü 
de yapmaya başladılar. Kısa sürede 
HAZET alanında İzmir’in en büyük 
firması haline geldi. 1967 yılında, 
İzmir’de yedi katlı bir mağaza açıp her 
katta farklı ürünler satmaya başladılar. 
Zannederim, Türkiye’de çok katlı 
mağazacılığın ilk örneğidir.

1968’de Türkiye’nin tekstil ticareti 
merkezi Sultanhamam’da toptan 
manifatura mağazası açtılar. 
Bunu kendilerine telkin eden de 
Sultanhamam’da tüccarlık yapan 
ve çok iyi tanınan Aksekili Ali İhsan 
Oğur’du. HAZET’in çok iyi bir satış ağı 
vardı. Buna güzel bir örnek vereyim. O 
zaman özel sektörde en büyük kumaş 
üreticisi Koç Grubu’na ait BOZKURT 
MENSUCAT’tı. Bu firmanın ürünlerinin 
toptancılarından biriydi HAZET. Satışta 
o kadar başarılı oluyorlar ki, Vehbi 

Fotoğraf: Attila Durak
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Koç HAZET’in devlet kuruluşlarının 
elinde olan yüzde 15 civarı BOZKURT 
MENSUCAT hissesini satın almasını 
istiyor. Ama bunun için Hasan 
beylerin ödeyemeyeceği kadar büyük 
para lazım. Vehbi Koç, borç vermiş 
kendilerine ve hisseleri almalarını 
sağlamış. Ondan sonra BOZKURT 
MENSUCAT’ın ana bayisi oldular zaten. 

Bu başarıları nedeniyle cesaretlenip 
İGS’yi kurmaya karar veriyorlar. 
Niyetleri önce fabrikayı İzmir’de 
kurmak. Hatta şirketin adını da 
İstanbul değil İzmir Giyim Sanayii 
yapmayı düşünmüşler 1968’de. Sonra 
İstanbul’da karar kılıyorlar. 

Adanır ve Gökçimen HAZET’le İzmir’de 
sanayiciliğe adım atmışlardı ama 
yalnızca elli küçük makineleri vardı. 
İGS ise daha başlangıçta 800-900 
makineyle üretime başladı. Türkiye’de 
bu makine sayısına yaklaşan firma 
dahi yoktu. Bu çapta bir yatırım çok 
büyük bir cesarettir. O zamana kadar 
konfeksiyon sanayii denince dikiş 
makinelerinin arka arkaya dizildiği 
atölyeler akla gelirdi. İGS ile birlikte 
otomasyona geçildi. Birçok otomatik 
makine Türkiye’ye İGS sayesinde girdi. 
Rakip firma BEYMEN de 1969 yılında 
faaliyete başlamıştı ama İGS o kadar 
büyük başladı ki işe, kurulur kurulmaz 
birinci sıraya oturdu.

Vehbi Koç’un “Hasan Adanır, Türkiye’de 
hazır giyimin üretimine geçmek gibi 
çok zor bir işin üstesinden geldi. Buna 
herkes cesaret edemezdi” dediğini 
biliyoruz. Neden çok zor ve cesaret 
gerektiren bir işti hazır giyim üretimi?

Bir kere ilksiniz, bu nedenle sizden 
önce bunu yapan birilerinden bilgi 
alamıyorsunuz. Ne yaparsanız kendiniz 
yapacaksınız ya da bir sürü para ödeyip 
yurtdışındaki büyük firmalardan işi 
öğreneceksiniz. Kendinizin yapabilmesi 
için yetişmiş eleman gerekiyor ama 
dediğim gibi ilklerden olunca böyle 
eleman bulma şansınız da yok. Bunu 
yaşadığımız bir örnekle anlatayım ki 
daha iyi anlaşılsın. İGS’de önce etek 

fiyatı 12.000 marka düşürdü (gülüyor). 
Neden pazarlık yaptığını sordum, 
“13.000’i hemen kabul etseydim, keşke 
15.000 isteseydim deyip üzülecekti, 
şimdi üzülmeyecek” cevabını verdi. 
Rahmetlinin bu yanıtını hatırladıkça 
gülerim.

Anlaşma sağlandıktan sonra kalıpçı 
hemen işe koyuldu ve yirmi altı 
tane kalıp yaptı bize. Bütün işlerin 
tamamlanması bir yıla yakın sürdü, 
biz de 1972 başlarında takım elbise 
üretmeye başladık. Takım elbise işiyle 
sınıf atladık, ondan sonra da kimse 
tutamadı zaten bizi. Eğer takım elbise 
üretemeseydik İGS bildiğimiz İGS 
olamazdı. 

İGS ilk ihracatını ne zaman yaptı?

Takım elbise ürettikten hemen 
sonra. Az önce sözünü ettiğim Saro 
Kavafyan, FRENTZEN şirketinin 
sahibi Udo Frentzen’i patronlarımızla 
tanıştırmıştı. O bağlantı sayesinde 1972 
yılı sonlarında onlar için ceket, pantolon 
ve takım elbise üretmeye başladık. 
İplikten fermuara kadar her şeyi onlar 
temin ediyordu, biz üretiyorduk. İlk 
sezon 10.000 parça mal gönderdik. 
Fason ürün ihracatıydı tabii ama 
konfeksiyonda fason ihracat bile çok 
önemliydi o yıllarda. Ayrıca iç pazara 
sattığımız ürünlerin kalitesi de bu 
ihracat sayesinde arttı. Çünkü Alman 
işadamları gerçekten çok zor beğenen 
insanlardır ve kendilerine yaptığımız 
malların üretim sürecini yakından 
izliyorlar, gerekli yerlerde müdahale 
ediyorlardı. Onların telkiniyle bir eğitim 
departmanı kurduk ve Alman uzmanlar 
işçilerimizi düzenli olarak eğitmeye de 
başladılar. Bizim standartlarımızı da 
yükselttiler böylelikle.

İGS tarihini anlatan bir kitapta, firmanın 
Türkiye’ye getirdiği en büyük yeniliğin 
“drop” olduğu yazıyor. Drop nedir? Biraz 
bahseder misiniz?

Drop, yine Almanlardan öğrendiğimiz 
bir üretim modeliydi. Önce her 
bedenden üçer takım elbise dikiliyor, 

üretiyorduk. Sonra sırasıyla kadın 
pardösüsü, manto, kadın ve erkek 
pantolonu, gömlek, mont, anorak 
ve bluz üretmeyi de becerdik. Takım 
elbiseye de büyük talep var ama 
yapmayı beceremiyoruz. Pantolon 
üretmeye başladık, bunda sorun yoktu 
ama ceket olmadığı için takım elbise 
de yapamıyorduk. Üstelik günde 1000 
takım elbise üretecek kapasitemiz ve 
makinemiz var fakat yapamıyoruz, 
olacak şey değil. Makineler boş boş 
duruyor. Çok kere deneme yapıldı, 
elli tane kadar ceket de üretildi ama 
kimsenin üzerine olmuyordu. 

Bunun üzerine İtalya’ya gittik ve ünlü 
marka ZEGNA ile görüştük. Adamlar 
bilgi paylaşımı ve kalıplar için 3 
milyon dolar istediler. Tabii bu parayı 
vermemize imkân yoktu ve elimiz boş 
döndük. Tam o sıralarda, Almanya’da 
tekstil tahsili yapan, Saro Kavafyan adlı 
İstanbullu Ermeni bir genç fabrikaya 
gelip gezmek istiyor. Hasan Bey 
kimseleri sokmazdı fabrikaya ama 
nasıl olduysa izin vermiş. Kavafyan 
fabrikayı gezerken neden takım elbise 
üretilmediğini sorunca Hasan Bey 
beceremediğimizi söylüyor. Bu arkadaş 
da Almanya Mönchengladbach’da staj 
yaptığı FRENTZEN fabrikasının ustasını 
getirip halletmeyi öneriyor. Ve ustayı 
getirdi hakikaten. Usta gelip altı- yedi 
ceket dikti, hepsi şahane. Hasan Bey 
heyecanlanmış, ustaya sadece hafta 
sonu tatil günlerinde gelip çalışmasını 
söylüyor ve 5.000 mark maaş öneriyor. 
Adamın Almanya’da haftanın beş günü 
çalışarak kazandığı maaştan daha fazla. 
Usta, “Kabul ediyorum ama ben tek 
başıma yeterli olmam. Sizin burada 
yirmi altı tane kalıba ve bunları yapacak 
kalıpçıya ihtiyacınız var, isterseniz 
bir arkadaşımı getireyim” diyor ve 
anlaşıyorlar. Hatta bununla ilgili hoş 
bir anımız da vardır. İtalyanlar bizden 3 
milyon dolar istemişti aynı iş için. Hasan 
Bey, herhalde Almanlar da 200.000-
300.000 mark ister diye düşünüyor 
ve nasıl pazarlık yapacağını hesaplıyor. 
Kalıpçı geldi, ne kadar para istediği 
sorulunca adam 13.000 mark istedi. 
Hasan Bey olmaz deyip pazarlık etti ve 
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sonra kol ve boylarda yapılan 
rötuşlarla aynı beden giysi farklı vücut 
tiplerine uygun hâle getiriliyordu. 
Böylece aynı beden ölçüsünde olup 
kısa, uzun, orta boy, hafif şişman 
tanımlarındaki herkese uygun takımlar 
üretebildik. Türkiye için bir ilkti bu ve 
müşteriler büyük rağbet gösterdi bu 
takımlara. Erkek giyiminin terzilerden 
konfeksiyona kaymasının da miladıdır 
bu aşama. O vakte kadar ceketlerin 
seri üretimi söz konusu değildi, 
üzerinize oturan ceketi sadece terziler 
dikebiliyordu.

Tekrar sizin kariyerinize dönersek... 
1969’da İGS’de satış- pazarlama 
müdürü olarak başladınız. Sonra neler 
oldu?

Bir hafta İstanbul’da konfeksiyonla 
ilgili eğitim aldıktan sonra Ankara’ya 
gittim. Bir yandan İGS’nin kuruluş 
işlemleriyle uğraşıyor, bir yandan da 
Ankara’da nasıl satış yaparım diye 
kafa yoruyordum. İGS 1971’de üretime 
başlayana kadar HAZET’in mallarını 
satacaktım. Önce Ankara Ticaret 
Odası’na kayıtlı tüm tüccarların olduğu 
kitapçığı aldım. Listede bizi ilgilendiren 
400 kişi vardı. Bu liste üzerinde 
sıkı bir istihbarat çalışması yaptım. 
Aksekili tüccarlardan ve tanıdığım 
bankalardan bilgi alarak en güvenilir 
olanları tespit ettim ve 400 kişilik 

dekorasyonundan personel seçimine 
kadar bütün süreci yakından takip 
ediyorduk. Aslında bu Avrupalının 
senelerdir yaptığı şeydi ama Türkiye 
için yeni bir uygulamaydı.

Ne zaman genel müdür oldunuz?

Mağaza sayımızın otuz bir olduğu 
dönemde ben bazı yöneticilerle 
anlaşmazlık yaşamaya başlamıştım. 
Hasan Adanır’la aramız hep iyi 
olmuştur, onunla bir sorunum 
olmadı ama bazı kişilerle prensip 
farklılıklarımız dolayısıyla 
uyuşamıyorduk. Ben de ayrılmaya 
karar verdim. Hasan Bey, beni 
bırakmak istemedi, kararlı olduğumu 
görünce de “Tamamen uzaklaşma, 
kendine bir mağaza aç öyle devam 
et” teklifinde bulundu. Böylece otuz 
ikinci İGS mağazasını kendime açtım. 
Kısa sürede benim mağazam Türkiye 
ikincisi oldu. Mağaza başarılı olunca 
Hasan Adanır benimle yeniden 
görüşmek istedi. Uzunca bir toplantı 
yaptık; benim tam yetkili genel müdür 
ve murahhas aza olarak İGS’ye 
dönmem konusunda anlaştık. (Yıl 1978). 

Neler yaptınız göreve geldikten sonra?

Çok sayıda mağaza açma talebi vardı 
ve eski sistemle devam etmemiz 
imkânsızdı. İlk iş olarak mağazalar 
arası koordinasyonu sağlamak için bir 
pazarlama şirketi kurduk. İGS’nin ilk 
defilesini de Ankara Oteli’nde 1978’de 
gerçekleştirdik. Yine aynı yıl çok büyük 
bir reklam kampanyasına başladık. 
Marka yüzümüz ünlü oyuncu Cüneyt 
Arkın’dı. İlk televizyon reklamlarımız da 
yayındaydı. “Boyum uzun, boyum kısa, 
biraz göbek biraz ense, giydiremiyor 
beni hiç kimse, haydi İGS’ye gidelim, 
İGS!” sloganlı reklam filmi büyük ilgi 
gördü.

Türkiye’nin konfeksiyon ihracatının 
1975’te yaklaşık 18 milyon dolardan 
1980’de 82 milyon dolara çıkmasında 
İGS’nin payı büyüktü. Bir örnek vermek 
gerekirse, 1979 yılında Türkiye’nin 
toplam ihracatı 1 milyar 900 milyon 

listeyi yetmiş kişiye düşürdüm. Daha 
ilk senemizde bu yetmiş firmanın 
ellisine satış yapmayı başardım. Sene 
sonunda, “Ankara normalde batak bir 
yerdir ama senin bağladığın işlerde tek 
bir batak bile yok” diye tebrik ettiler 
beni. Ciro da çok iyiydi. İlk yıl 5 milyon, 
ikinci yıl 10 milyon lira ciro yaptım 
Ankara’da. Bunun üzerine 1970 yılında 
50.000 lira prim verdiler bana. Sonra 
bütün Türkiye’yi dolaşarak Ankara’da 
yaptığım gibi nerede kimlere hangi 
mal satılır, kimlere güvenilir diye 
araştırma yapıp raporlar hazırladım. O 
raporlar İGS üretime geçtikten sonra 
çok işimize yaradı. 

Türkiye’nin birçok yerinde açılan İGS 
mağazaları da sizin görev alanınıza 
giriyordu sanırım. 1980 yılına kadar 
elli sekiz mağaza açılmış. O süreci de 
anlatır mısınız?

Başlangıçta ürünleri HAZET’in satış 
ağı üzerinden pazarlıyorduk. Üretime 
başladığımızda mağazalaşmak için 
henüz erkendi, çünkü Türkiye hazır 
giyim kavramına alışık değildi. 1973 
yılında, devlete ait Sümerbank 
dışında en yaygın perakende mağaza 
zinciri Yeni Karamürsel’di. Onlarla 
anlaşma yapıldı. İGS’nin yüzde 10 
hissesini aldılar ve mağazalarında 
İGS köşeleri açarak ürünlerimizi 
satmaya başladılar. 1974 yılında 
artık İGS mağazalarının zamanının 
geldiğini düşündük. Gazetelerde 
çok başarılı reklam kampanyaları 
yapılmış, marka artık tanınır olmuştu. 
Böylece ilk mağazamız 1974 yılının 
eylül ayında Ankara’da kurduk. 
Bu mağazanın başarısından sonra 
diğerleri geldi. İlk etapta Türkiye’nin 
dört bir köşesinde otuz bir tane 
İGS mağazası açtık. Konfeksiyon 
trendi böylece bütün yurda yayıldı. 
Birisi mağaza açmak istediği zaman 
gidip o şehri ya da ilçeyi titizlikle 
incelerdik. İnsan yoğunluğunu ve bizim 
müşteri kitlemizin en çok nerelerde 
olduğunu tespit ettikten sonra talip 
olan kişiye mağazayı nerede açması 
gerektiğini söylüyorduk. Ayrıca 
vitrin düzenlenmesi ve mağazanın 

Mehmet Aktar - İGS (İstanbul Giyim Sanayi)

Türkiye’nin konfeksiyon 
ihracatının 1975’te yaklaşık 
18 milyon dolardan 
1980’de 82 milyon dolara 
çıkmasında İGS’nin 
payı büyüktü. Bir örnek 
vermek gerekirse, 1979 
yılında Türkiye’nin toplam 
ihracatı 1 milyar 900 
milyon dolardı. Bunun 10 
milyon dolarlık kısmını biz 
yapmıştık. 
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dolardı. Bunun 10 milyon dolarlık kısmını 
biz yapmıştık. Dönemin ticaret bakanları 
fabrikaya ziyarete gelir ve bizi teşvik 
ederlerdi daha fazla ihracat yapalım 
diye. Türkiye’nin en büyük konfeksiyon 
fabrikası haline gelmiştik. Bünyemizde 
1.200 kişi çalışıyordu. 

Sizin genel müdür olduğunuz 1980 
yılında İGS kadın ürünlerinden çekilip 
tamamen erkek ürünlerine yönelmiş. 
Bunun sebebi neydi?

Kadınlara yönelik ürünlerin üretimi 
erkek ürünlerine, mesela bir takım 
elbiseye göre çok daha kolaydı. Bu 
nedenle piyasada çok fazla kadın 
ürünü yapan irili ufaklı firma vardı, 
rekabet yoğundu. Kadın ürünlerinin 
bir dezavantajı da renk ve model 
trendlerinin çok sık değişmesiydi. 
Eğer elinizde önceki sezondan mal 
kalırsa bir sonraki sezon bunları 
satamıyordunuz. Erkek trendinde 
bu kadar sık değişiklik olmuyordu. 
Bu nedenlerle İGS erkek ürünlerine 
yoğunlaştı. Ama piyasadan 
tamamen çekilmedik. Çünkü kadın 
konfeksiyonunda da tecrübe 
edinmiştik. Bunu da harcamamak 
kaygısıyla kadın giyim üretimi ve 
pazarlaması için FAGİ markasını 
yarattık. 

FAGİ dışında İGS’nin başka markaları 
da vardı. 1976’da erkek giyim markası 
KİP ve toptan kumaş ticareti yapan 
DORMEKS, 1977’de fantezi kadın 
kumaşları toptan ticareti için FANTEKS 
kurulmuştu. 1983 yılında bütün şirket ve 
markaların tek bir elden yönetilmesinin 
zamanı gelmişti. Bu nedenle HAZET 
HOLDİNG kuruldu. Holdingin 
bünyesinde İGS dışında FAGİ, KİP, 
DORMEKS, FANTEKS, HAZET KUMAŞ 
ve ÖRMEN ÖRME SANAYİ vardı.

bunlar. Biz kumaş pazarlamayı ve 
konfeksiyonu biliyorduk ama kumaş 
üretim tecrübemiz yoktu. Bu nedenle 
karşı çıkıyordum. Ama dinletemedim 
maalesef. İZMİR YÜN satın alındı, 
buranın ürünleri için BOGART markası 
yaratıldı. İlk günden itibaren başarısız 
olundu. Çok zarar verdi İZMİR YÜN. 
Ben 1983 yılı bitmeden ayrıldım, 
benden sonra da uzun süre İZMİR 
YÜN’den kalan borçları ödemek 
zorunda kaldı İGS.

İZMİR YÜN meselesinde farklı 
düşündüğünüz için mi ayrıldınız?

Onun da etkisi oldu tabii. En tepe 
yönetici olarak bu kadar hayati bir 
kararda sözünüz geçmiyorsa bir sorun 
var demektir. Ama asıl sebep Hasan 
Bey’in vefatının ardından iş disiplininden 
kopulması ve bir anda çok sayıda 
karar vericinin ortaya çıkması oldu. 
Bunu görünce çok durmadan genel 
müdürlükten ayrıldım. Yönetim kurulu 
üyeliğim bir süre daha devam etti, İGS 
ve bazı iştiraklerde bir miktar hissem de 
vardı.

Genel müdürlüğü bıraktıktan sonra 
neler yaptınız?

Kendi işimi yapmaya karar vermiştim. 
Ayrıldıktan hemen sonra birkaç ortak, 
açılımı Uluslararası Konfeksiyon 
İmalatı olan UKİ’yi kurduk. Çatalca’da 
16.000 metrekare alana kurulu 
fabrikamızda 1.200 çalışan sayısına 
ulaştık. İhracatta kendimize önemli 
bir yer edindik. 1992’de UKİ’deki 
hisselerimi satıp ayrıldım. Daha 
evvelden İGS’deki ve İGS iştiraki 
şirketlerdeki hisselerimi de satmıştım, 
artık emekli olmanın zamanı diye 
düşünüyordum. Fakat herhalde 
Aksekili olduğum için boş duramadım 
ve emekliliğimin üçüncü ayında 
İngiliz WIMPY hamburgerlerinin 
Türkiye mümessilliğini aldım. Ankara 
ve İstanbul’da şubeler açtım. Beş yıl 
kadar da o işi yaptıktan sonra artık 
tamam deyip gerçekten emekliye 
ayırdım kendimi.

Holdingleşmek çok önemli bir 
aşamaydı ama 1981 yılında Hasan 
Adanır elli altı yaşındayken aniden 
vefat etmişti ve İGS bir daha eski İGS 
olamadı.

Patronun vefatının ardından düşüşe 
geçmesi kurumsallaşmanın tam 
sağlanamadığını da gösteriyor diyebilir 
miyiz?

Diyebiliriz, evet. Holdingleşmek Hasan 
Bey’in de aklındaydı ama yetişemedi. 
Hatta sonrasında kurumsallaşma 
yönünde atmayı düşündüğü çok 
adım vardı, maalesef kısmet değilmiş. 
İki büyük ortak Hasan Adanır ve 
İzzet Gökçimen olsa da çok sayıda 
hissedar bulunduğu için çok fazla fikir 
uçuşuyordu ortalıkta. Alt markalar da 
ayrı şirketlerdi, yeni şirket kuruldukça 
bazı yeni isimler de hissedar oluyordu.  

Kurumsallaşma adımları tamamlanmış 
olsaydı bile Hasan Bey’in kaybı 
gerilemeye neden olurdu. Daha 
önce söylediğim gibi, Koç Ailesi’ne 
ait BOZKURT MENSUCAT’ta yüzde 
15 hissesi vardı HAZET’in. 1976 
yılında BOZKURT MENSUCAT çok 
zor durumdayken, Vehbi Koç Hasan 
Bey’den işin başına geçmesini ve 
şirketi toparlamasını istedi. Vehbi 
Koç’u kıramadı, Hasan Bey ve bir 
sürü işinin arasında BOZKURT 
MENSUCAT’ın murahhas azalığı 
görevini de üstlendi. Şirketi bir yıl 
içinde toparladı, ikinci yılda seneler 
sonra ilk kez ortaklarına temettü 
dağıttı BOZKURT MENSUCAT. Böyle 
bir insanın kaptan köşkünden kalkması 
her firmayı o ya da bu ölçüde yıpratır. 
İGS’de bu yıpranma çok büyük oldu.

İGS’yi asıl zora sokansa 1983 yılında 
yünlü kumaş üreten İZMİR YÜN’ ün 
satın alınması oldu. O zamana kadar 
Almanya’ya ürettiğimiz malların 
kumaşları da oradan geliyordu. 
İZMİR YÜN’ü bünyemize dahil 
edelim, kumaşı da kendimiz üretelim 
diye düşünülmüştü. Ben kesinlikle 
karşı çıktım bu fikre. Konfeksiyonla 
kumaş üretimi dışarıdan bakınca 
yakın görünür birbirine ama hiç 
ilgisi olmayan iki ayrı sektördür 

Konfeksiyonla kumaş 
üretimi dışarıdan bakınca 
yakın görünür birbirine 
ama hiç ilgisi olmayan iki 
ayrı sektördür bunlar. 



bir tüccarın koruyuculuğunda gurbette barınabileceği 
gerçeğini anlatırdı. Yola çıkmadan önce köyünün varlıklı 
kişisinin; kendisine örme bir kese içinde gümüş sekizlik 
uğur parası verdiğini, bir yıl süren mağaza hizmetlerinden 
sonra tabla ile çerçicilik serüvenini, İzmir’de kendisinden 
dört yaş büyük ağabeyi ile ortak hırdavat mağazasının 
1095 lira sermayesinin ancak 220 lirasının kendisinin 
olduğunu, ortaklık sona erince de sermayesiyle İstanbul 
Mahmutpaşa’da kendisine ait ilk dükkânını açtığını,  günün 
teknolojisine, yurdun gelişmişliğine ve geleceğine uygun 
olacağı düşüncesiyle elektrik malzemeleri pazarlayan yeni 
mağazasını kurduğunu anlatır, bizler de ilgiyle dinlerdik.

“Yükseköğrenim için gurbete çıkmış Aksekili dört genç, 
Hasan Tahsin, Abdullah, Salim ile birlikte İstanbul 
Üniversitesi yanındaki toplantı yerimizde idik. Her 
zaman olduğu gibi, ağırlıklı konumuz  yine Akseki’ydi. 
Dernek kurma önerisi ve düşüncesi Hasan Tahsin Kara 
arkadaşımızdan geldi. (O sıralarda, “Kara Veli” olarak 
anılan,  sert ve sinirli davranışlarıyla tanınan Veli Amca 
ve ailesinin soyadını arkadaşımız Hasan Tahsin, Ziraat 
Bankası Müfettişi Kemal Ağabey ile birlikte, “Kara” soyadını 
“Veliağagil” olarak değiştirdi. Bizim soyadımız da “Yıldız” 
idi. Biz de yöremizde tanındığımız “Cemeroğlu” soyadını 
sonradan aldık.)

“Bizler dernek kurma düşüncesiyle yatar kalkar olduk. 
Hayaller kurduk, kurucu üyeleri belirlemeye başladık. 
Başkanlığa davranışlarıyla, giyim kuşamı ve hitabet 
yeteneği ile en uygun gördüğümüz kişi Rıfat Akbelen idi. 
Kendisine öneriyi götürdüğümüzde sevindi, benimsedi ve 
bizleri tebrik etti.”

“Biz, sözünü ettiğim toplantı yerimizde kuracağımız derneğin 
tüzüğünü hazırladık, kurucu üyelerin listesini çıkardık. Listede 
o günlerin İstanbul tüccarı özverili hemşerilerimiz vardı. 
Yaşı, “dalya” demeye on kalmış hukukçu yazarımızın, isimleri 
unutmasının hoş görülmesi gerektiğini, anımsadığında 
ekleyebileceği esprisiyle, kurucu üye adaylarını sıralamaya 
başladı:

Akseki Dergi- 24

Aksekililer 
Yardımlaşma Derneği 
Nasıl Kuruldu?

Dernek Düşüncesi…

Hiçbir yerde 
“Dernek ve Dernekçilik” nedir? Bilinmezken… 

“Nereden çıktı bu dernek kurma düşüncesi ve nasıl gerçekleşti?” 
sorularının doğru ve gerçek yanıtını, 

dernek girişiminin gerçek kahramanlarından alabileceğimizi düşündük.

Birçok kitabını beğenip okuyarak kendisini tanıdığımız, 
Bursa eski Cumhuriyet Başsavcısı, emekli Adalet Bakanlığı 
Başmüfettişi hemşehrimiz Ali Rıza Cemeroğlu’nu ziyaret 
ettik. Kabul buyurdular; şükranlarımızı sunduk. Lûtfettiler; 
anılarını ilgiyle ve keyifle dinledik.

Söyleşimize, dernek kurma ve yöremizin yararına kullanma 
düşüncesinin nereden çıktığını ve kuruluş aşamasına nasıl 
gelindiğini merak ettiğimizi, gelecek kuşakların da ilgisini 
çekeceğini ve bildiğimiz anıları gelecek kuşaklara iletmeyi 
görev saydığımızı ileterek başladık.

“Önce merakınızı gidereyim; daha sonra da o günlerle 
ilgili öğrenmek istediklerinizi anlatmaya başlayayım.” diye 
konuşmaya başlayan Ali Rıza Bey, 1950’li yılların başlarında 
eski Osmanlı payitahtında üniversite öğrencisi olmanın zor 
koşullarından söz etti: “O günlerde, İstanbul Üniversitesi 
yakınlarında altı lokanta, üstü öğrencilerin toplantı yeri 
olarak belledikleri bir mekân vardı. Çoğu kez bizler, dört 
Aksekili Öğrenci, uygun saatlerde orada toplanır, bazen 
de ticaret yapmakta olan hemşerileri ziyaret ederdik. 
Bu kişiler arasında bizimle sohbet etmekten hoşlandığı 
izlenimini edindiğimiz Rıfat Akbelen’de vardı. Rıfat Bey, 
elektrik kabloları ve malzemeleri pazarladığı mağazasında, 
kendisi gibi aydın ziyaretçileri eksik olmayan, iş yerinde 
konuklarını ağırlayan, kibar, kültürlü, etkileyici ve yüksek 
sesle konuşan, saygın bir kişiydi.” Mağazasındaki Atatürk 
posterinin yanına, köyündeki ilkokul öğretmeninin 
vesikalık fotoğraftan büyüterek astığı resminden; eğitime 
ve öğretime verdiği değeri görmek mümkündü.

Benim gibi Hukuk Fakültesine kayıtlı Hasan Tahsin 
Veliağagil, Salim Şatıroğlu ile İktisat Fakültesinde okuyan 
Abdullah Şişmanoğlu ve ben; fakülte çıkışı, uygun 
zamanlarımızda Beyazıt’tan Eminönü’ne iner, köprüden 
Karaköy Meydanı’na, oradan da Bankalar Yokuşu’nda 
tabelâsında Akbelen Koll. Şt. yazılı mağazada olurduk. 
Sorunlarımıza ilgi duyan, bizleri severek dinleyen Rıfat 
Bey’e yakınmalarımız da hiç eksik olmazdı. Yakınmalarımız 
arasında; kiralık soğuk öğrenci odalarında kışın üşümemek 
için kitaplarımız açık vaziyette yorgan altına girdikten bir 
süre sonra, elimizden kitap düşmüş, uyuyakaldığımız bile 
vardı. 
O da bize, köyü Belenilvat’tan on yaşında ticaret yapmak 
için çıktığını, küçük yaştaki çocukların, ancak tanıdıkları 
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anlatmalarını istedim. Lûtfettiler; öğrencilik yaşamında 
iki ders yılı kaybı olduğunu, sınıfının en başarılı öğrencisi 
olmasına karşın, adını vermediği ilkokul öğretmeninin, 
babası ile bir alış-veriş anlaşmazlığı nedeniyle kendisinin 
sınıfta bırakıldığını anlattı. İlkokuldan başarıyla mezun 
olduktan sonra, ortaokul öğrenimi için yedi Aksekili 
arkadaşla Antalya’ya gittiklerini, ancak Hasan Tahsin ile 
liseden mezun iki kişi kaldıklarını anlatıp “Aksekili’nin 
ticareti başaramayanları okur.” esprisiyle, okumayanların 
çok zengin olduklarını söyledi. Bizim dönemimizde 
ortaokul ve lise öğrenimi ile mezuniyeti sıkı ve yoğun 
çalışma gerektiriyordu. Bakalorya’ da denen olgunluk 
sınavlarının soruları bakanlıktan gelir, başarılı olanlar, 
dilediği üniversitede okumaya hak kazanırdı. 

15 Mayıs 1950’de yapılan seçimlerde Antalya’nın ünlü 
Rasih Hocası 30 yıllık milletvekilliği sona erip Akseki’ye 
baba ocağına dönmüştü. O dönemin yapı ustaları amcam 
ve beraber çalıştıkları babama evini onartma aşamasında, 
amcam Mehmet Cemeroğlu, Ankara’da Diyanet İşleri 
Reisi Ahmet Hamdi Akseki’ye, benim için bir tavassut 
mektubu yazmasını rica etmiş. Lise mezunu bir genç 
olarak, büyüklerimin isteği üzerine mektubu makamında 
kendilerine sundum.

Çok  kibar  bir  kişiydi, bana;  “Herhangi  bir  yere  atanmana  
aracı olsam, senin yerine atanma durumundaki kişinin 
hakkını elinden almış oluruz. Ne ben bu vebalin altına 
girerim, ne de sana tavsiye ederim. Gençsin, kendine 
uygun bir meslek sahibi olman için çalışman daha hayırlı 
olur.” anlamında, değerli bir öğüt verdiler. Makamlarından 
ayrılırken hiç üzülmedim, aksine çok sevindim. 
“Ankara’da Veterinerlik Fakültesi’ne kaydımı yaptırdım. 
Yönetimden aradılar, “taahhüt belgeniz gelmemiş” 
dediler. Okuyamamam veya mecburi hizmet konusundaki 
aksaklıkların tazmini için kefilimden gelmesi gereken 
taahhüt belgesini imzalayıp göndermeyen amcam, 
bilmeyerek de olsa sevmediğim bir meslek edinmemi 
engellemişti. İkinci ders yılımı burada kaybetmem, 
üzülmemi gerektirirken, aksine beni mutlu etti. İstanbul’a 
geçip İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne 
kaydımı yaptırdım. Kadıköy’de gezerken, Maarif Han’ın 
sahiplerinden, Tıp Fakültesi öğrencisi, mahalle komşumuz 
Ömer Emiroğlu ile karşılaştık. Veterinerlik mesleğini 
sevemediğimden de söz edince, “Senin için en uygun meslek 
hukuk olabilir.” dedi. Öneriyi uygun buldum. Kayıtların son 
günüymüş. Diplomamı Edebiyat Fakültesinden alıp Hukuk 
Fakültesi’ne kaydımı yaptırdım.

Ali Rıza Cemeroğlu’na yönelttiğim soruların yoğunluğu ile 
kendisini fazlasıyla yorduğumun farkındaydım. Eğer uygun 
bulurlarsa, Akseki’deki aile yapısını kendisine anlatmamı, 
uygun bulmadıkları anlatımların çıkarılabilineceğini ve 
eksik kalanları tamamlamalarını önerdim. Uygun buldular. 
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“Adının önündeki ‘M’ harfini ‘N’ye çevirerek, ünlü saat 
markası Nacar’ı yaratan Mustafa Acar, yanılmıyorsam, 
‘Feri’ adlı tıraş losyonunu İstanbul semalarında uçakların 
arkasına taktırdığı pankartlarla tanıtmaya çalışan Durmuş 
- Mehmet Karagül kardeşler, Ayparlar, Şahinler, Uçarlar, 
Armağanlar, Sertler, ‘Yiğit’ soyadını almış kardeşler, 
Cansular, Zeki Başeskioğlu, Mehmet Dinçer, Doğan Besler, 
Ahmet Yazan, Müstecabi Dilek, İbrahim Koparan, Emekli 
Komiser Yusuf Ak ve Kasımpaşa’da tüccar olan Cevizli’den 
Musa Çetin, kuruluşu duyan ve destek için gelen Bursa’da 
İpek Kumaş Fabrikası kurucusu olan, ‘Kolsuz Faik’ adıyla 
tanınan, Kurtuluş Savaşı Gazisi Faik Özipek ve daha 
anımsamakta zorlandığım kişilerden bazı isimleri kurucu 
üye olarak yazıp Valiliğe kuruluş dilekçemizi sunduk. 
Dernek tüzüğümüzü bir gazetede yayınlattık.” Av. Mustafa 
Çakaloğlu, Öğretmen Hasan Uluğkay, İzmir’den Hasan 
İkbal, o zamanlarda Konya’da ticaretini sürdüren Ömer 
Duruk, Antalya’da ticaret yapan Durmuş - Ziya Alparslan 
Kardeşler ve adlarını anımsayamadığım çok sayıda 
hemşerimiz de derneğimize üye oldular. Yöremizin adını 
taşıyan ilk gazetemizi de yayınlamaya o zaman karar verdik.

Yanılmıyorsam, Parmakkapı semtindeki tarihi bir salonda 
ilk genel kurul toplantılarımızı gerçekleştirdik. 1953’te 
kurulan “Aksekililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” 
ne bağış yarışı başladı. Dernek merkezi ve öğrenci yurdu 
olabilecek uygun bir yapı arayışına geçildi.

“Aksekililer Gazetesi” yayınımız ilgi gördü, heyecanla 
karşılandı.  Akseki’den  ve  Akseki  dışındaki  
hemşerilerimizden coşkulu mektuplar alıyorduk. 
Gazetemizin basıldığı “Vakit Matbaası”nda sabahladığım 
geceleri anımsıyorum.

Bu aşamada, öğrenimimizi sürdürdüğümüz fakültelerden 
mezun olmuştuk. Ben, Cumhuriyet Savcılığı görevime 
Erzurum’un Tortum ilçesine giderken, Hasan Tahsin avukatlık 
stajına başladı. Abdullah ve Salim ticaret hayatına atılıp 
büyük başarılar kazanarak çok zengin oldular. Daha sonra, 
Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi ile Taksim yakınlarındaki 
Teknik Üniversitesi yerleşkelerine eşit uzaklıkta, ulaşımı 
kolay olması için tünel ve tramvay hattına yakın olan, 
Asmalımescit Yemenici Sokak adresinde bir yapının satın 
alınıp öğrenci yurdu yapıldığını duyduk. Böylece bizden 
sonraki öğrenci kardeşlerimizin yurt sorunlarının çözülmüş 
olduğunu öğrenmekten de sevinç duyduk tabii.

“En büyük sevincimiz de, kurulan derneğin köylerimizin 
adını taşıyan çok sayıda derneğin kuruluşuna örnek 
olmasıydı. O dernekler; köylülerimiz arasında dayanışmaya, 
yardımlaşmaya, köylerimizin sorunlarını çözmeye, yaz 
aylarında köylerde eğlenceler düzenlenmesine, sıla hasretini 
gidermesinin yanı sıra, birlik ve beraberliğin sağlanmasına 
neden oldu. Bunları bilmekten büyük mutluluk duyuyorum.”

Değerli büyüğümüzün “Yazarlık” yönüne geçmeden önce, 
1950 öncesine rastlayan, Akseki’deki eğitim koşullarını 
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Öğrenimi boyunca para sıkıntısı içinde olup olmadıklarını da 
sordum. “Olmadığını, babasının vaad ettiği parayı düzenli 
olarak gönderdiğini” söyledi. “Antalya yakınlarındaki 
‘Çirkin Oba’ adıyla anılan, günümüzde ‘Güzel Oba’ adını 
alan köyün yeniden inşası işini amcasıyla birlikte babam 
yapmışlar, çok iyi para kazanmışlardı. O birikim, ailemizin 
bolluk içinde yaşamasına ve bizleri okutmaya yaradı. 
Ancak, üniversite son yıllarında Kızılay yemekhanesine 
gittiğimi de söylemeliyim.” dedi.

İkinci aşamada, büyük aşkından söz etmenin konuşmamıza 
renk katacağını düşündüm:

Büyük aşkı Necile Hanım, yöremizin ayrıcalıklı bir ailesinden…

Çoğu genç ve varlıklı kişilerin refüze edilmek korkusuyla 
bu ailelere teklif dahi götüremediği bilinir.  “Kızı istemişler 
de vermemişler.” söylentisinden korkulur, uygun bulup, 
yakıştıranlara da  “Aman baltayı taşa vurmayalım” der. 
“Ancak, verileceğinden emin olunursa kız istemeye gidilir.” 
Anlayışı her zaman göz önünde bulundurulur… 

Bizlerin henüz ilkokul 4. - 5. sınıflarda olduğumuz yıllarda, 
söylentiler yaygındı. Sonunda, “Cemeroğlu evinden Ali 
Rıza, Yazıcıoğlu evinden Necile’yi kaçırmış” haberi bir 
bomba gibi patladı Akseki’de:

“Kibirli ve soylu bir ailenin kızı nasıl olur da, kasabanın en 
yukarısındaki, ‘Kumluk Mahallesi’ denilen yere gelin gider?” 
dendi.

Bilirsiniz, böyle durumlar, mâni ve türkülere konu olur hemen.

En yaygın söyleneni şu idi:

“Necile, uçtun uçtun
Çayır çimene düştün
Bin kaymalık kız idin*
Cemerö’ne mi düştün?”

*Bin Kayma (gayme), Osmanlı lirasıdır. 
Burada değerli olanı vurgulamak için kullanılmıştır.

Diğer bir mani ise; 

Entarinin işine
Vuruldum gidişine
Ne dedin Kız Necile
Yaka’nın çekişine?*

*Burada ‘Çekiş’ kavga etme, söz dalaşı anlamında kullanılmıştır.

Mânileri ilk söyleyen kim? Bilinmiyor ama herkesin dilinde…

Yazıcılar’ın kızı Necile’nin halası Sıdıka Hanım, Milletvekili 
Rasih Kaplan’ın (Rasih Hoca) kardeşi saygın ve efendi 
kişiliğiyle tanınan Belediye Başkanı Gâni Şatıroğlu ile 
evliydi. Diğer halası da Ankara’da Diyanet İşleri Başkanı 
Ahmet Hamdi Akseki’nin eşidir…

Bunun üzerine anlatmaya başladım:

Kendilerine, değerli babaları İhsan Amca’nın, daha 1940’lı 
yılların başlarında, babamın Aşağı Çarşı’daki mağazasına 
ziyarete gelirken, elinde kütüphaneden aldığı kitaplar 
bulunduğunu, babamla birlikte gazete okuduklarını 
anımsadığımı söyledim:

“İhsan Amca bende, iyi giyinen, yumuşak sesle konuşan, 
uysal, sevecen bir insan izlenimi bırakmıştı.” deyince, “Çok 
doğru izlemişsin. Yeğen Mehmet Paşa Kütüphanesi’nden 
aldığı kitapları okuduğunu, yatağının başucunda aşk ve 
tarihsel romanlar bulunduğunu ben de anımsıyorum.” dedi.

Akseki’de inşaat işine girişecek olan herkesin ilk işi, 
babanızın ağabeyi Mehmet Cemeroğlu’na danışmak olurdu. 
Amcanız, yapılacak binanın nasıl yapılması gerektiğini, 
kaça mal olacağını bilen, yol gösteren tek kişiydi Akseki’de. 
“Dedeağa” adıyla anılan, kardeşiyle birlikte kâgir duvar ören 
ustalar da vardı. Ailesi “Hıdıroğlu” olarak anılsa da, “Pişkin” 
soyadını almışlardı; Ama ikinci plânda kalan inşaatçılardı. 
Ayrıca, yıkılan evinin yerine, aynı malzeme ile ev yapmak 
isteyen orta halli kişiler de Akşahap köyümüzden gelen 
duvar ustalarıyla işlerini daha ucuza gördürürlerdi. 
Cemeroğulları ise, pek ucuz olmayan, ancak kaliteli 
inşaatçı olarak tanınıyordu. Babanız İhsan Amca, ağabeyi 
Mehmet Cemeroğlu’na saygılı, O’nun sözünden çıkmayan, 
marangozluk ve ağaç işlerinde başarılı bir kişiydi. Ve 
hatta “tavan göbeği” yapabilen, ahşap oyma ustası olarak 
bilinirdi. Sizden dokuz yaş küçük kardeşiniz Bekir, ilkokul, 
ortaokul ve lise arkadaşım idi. Ona resim çalışmalarındaki 
yardımlarınızı görerek, size hayranlığım kat kat arttığını 
anımsıyorum. Babanızdan sizlere geçtiğini sandığım sanat 
yeteneğinin, kardeşlerinize ve yeğenlerinize de geçtiğini 
sanıyorum. Nitekim kız kardeşiniz Aliye Hanım da ilçenin 
en yetenekli terzisi idi.

Kardeşiniz Bekir‘le, ilkokul ve ortaokulda bilgi ve resim 
konusunda yarışıyorduk. Hoş olmayan bir yarış değildi 
bu. Kıskanmazdık birbirimizi. Öğretmenlerimiz, sorduğu 
problemleri “çözen getirsin” der, denetler, ilk sıraya girenler 
belirlenirdi. Çoğu zaman ilk çözen ikimizden biri olurdu. 
Liseye de birlikte gittik. Kaleiçi’nde bir oda kiraladık. 
Yanımızda bizden bir sınıf üstte olan Çimili Selahattin 
Enhoş da vardı. Burada barınamayacağımızı anlayınca 
lise pansiyonuna “paralı yatılı” olarak kaydolduk. Bekir, 
okumaya gereken önemi vererek çalışmaya başlarken, 
ben sizin İstanbul’da yayımlamaya başladığınız “Aksekililer 
Gazetesi”nin, lisemizin spor karşılaşmalarının posterlerini 
hazırlayıp, Akseki’de spor kulübü kurulmasına kendimi 
kaptırmıştım ki; Bekir, son sınıflarda, “Edebiyat -Fen kolu 
ayırımı” aşamasında, çok başarılı olmasına ve dilediği 
fakülteye kaydını yaptırabilme olanağı varken, Ankara 
Ziraat Fakültesi’ni seçti. Daha sonra aynı fakültenin 
öğretim üyesi ve profesörü unvanıyla başarıya ulaştığını, 
bundan da büyük bir mutluluk duyduğumu söyledim. O da, 
kardeşinin başarısını onaylamakla kalmadı, TÜBİTAK’tan 
ödüller kazandığını, Bekir’in yazdığı bilimsel kitapların yurt 
dışındaki üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmakta 
olduğundan da söz etti.

Aksekililer Yardımlaşma Derneği Nasıl Kuruldu?
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“Dernek” diye başladık ama Ali Rıza Cemeroğlu ağırlık 
kazandı. Yörede çok konuşulan, sıradan bir olay olmayan 
kız kaçırma olayının o zamanki yankılarını çocuk aklımla 
anımsadım. Kendisi henüz lise mezunu, bir mesleği 
olmamasına rağmen, karşılıklı sevginin sonuca ulaşması, 
gençlerin büyük cesaretleriyle zoru başarmaları, genç 
kızları, delikanlıları heyecanlandıran, içlerinden “helal 
olsun” diyenlerin de bulunduğu bir gelişme idi aslında… 
Kıskananlar da olmuştur elbette… Bu, sıra dışı sevgiyi hem 
Ali Rıza Bey’e, hem de Necile Hanım’a sormak vardı ya…

Bu soru ile eşini kaybeden Ali Rıza Bey’in acısını tazelemiş 
olmaz mıyız? diye de düşündüm. Büyük aşk yaşadıklarını 
kendileri de söyleyip, kısaca geçiştirme eğiliminde 
olduklarını da sezmiştim. Kendisini daha fazla rahatsız 
etmeden, daha çok yormadan, anlatılanları onaylamasının 
veya çıkartılması kararlarını öğrenmenin en kolay yolu, 
kendileriyle her hafta sohbet eden ortak dostumuz, 
ünlü yazar Hüseyin Erkan’a söyleşi metnini göndererek 
yorumlarını almanın yerinde ve daha doru olacağını 
düşündüm. Öyle de yaptım.

Ali Rıza Cemeroğlu’nun anılarını, deneyimlerini yansıtan 
çok sayıda değerli kitaplarına değinmeden söyleşimizin 
eksik kalacağı da bir gerçekti… Önceliğimiz bu mu 
olmalıydı? Kim bilir, belki ikinci bir söyleşi şansımız daha 
olabilecek miydi?

Bu arada, Ali Rıza Bey ile görüşen Hüseyin Erkan, 
gelişmeyi ve yorumunu bekletmeden lütfettiler ki: Aynen 
aktarıyorum.

Sevgili Dost;
Güzel bir röportaj olmuş. Eline, diline sağlık!  Ne iyi 
düşünmüşsün! Ali Rıza Bey’de memnun olmuş. Onu 
endişelendiren kolundaki ağrının da geçtiğini müjdeledi 
bu sabah.

Kendisi, “Bu kız kaçırma olayına değinmeyelim; 
utanıyorum” diyorsa da ben ille de olmasını savundum. 
Ne varmış utanılacak?

Aksine, iki gencin de cesaretini çok takdir ettim ben.
En iyi dileklerimle sevgiler, saygılar değerli dostum!

Hüseyin Erkan

Yöremizin kültürel ve sosyal gelişiminde önemli katkıları 
olan derneklerimizin kuruluşuna ve geçmişine ışık tutan 
açıklamaları için değerli büyüğümüz Ali Rıza Bey’e,  
söyleşinin mutlu bir olayla sonuçlanmasını sağlayan 
dostumuz Hüseyin Erkan’a teşekkür eder, sağlıklı, huzurlu 
yıllar dilerim. 

Derneklerimizin kuruluşlarında görev alan değerli 
hemşerilerimi saygı ve teşekkürlerimle anar, ahirete 

intikal eden değerli büyüklerimize rahmet dilerim. 
Akseki anılarına değer veren değerli okurlara saygılarımı, 
sevgilerimi sunarım. 

İbrahim Ekmekci

Aksekililer Yardımlaşma Derneği kurucularından
Hasan Tahsin Veliağagil

Necile Cemeroğlu, Ali Rıza Cemeroğlu



uyumlar sayesinde başarabiliyorlar. 
Genellikle bu tip canlılar günün çok 
sıcak vakitlerini, vücutlarından su 
kaybını önlemek için gölge yerlerde 
geçiriyorlar. Örneğin; bazı böcekler 
kendilerini toprağa gömerek bunu 
sağlıyor. Sonuç olarak suyun az 
bulunduğu bölgelerde susuzluğa 
dayanabilmek ancak bu uyumlar 
sayesinde gerçekleşiyor. Yani 
herhangi bir canlının bütün gün güneş 
altında kalarak hiç su içmeden canlı 
kalabilmesi imkânsızdır.

Bunları göz önünde bulundurarak 
en uzun süre susuzluğa dayanabilen 
hayvanlara çeşitli örnekler verebiliriz. 
Örneğin; akrepler 3 ay boyunca 
susuzluğa dayanabilirler. Çöl faresinin 
ise neredeyse hiç su içmeden 
yaşadığına, ihtiyacı olan suyu yediği 
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Suyun Önemi ve
Akseki

Su, canlıların yaşaması için en önemli 
ve temel bir unsurdur. En küçük 
canlı organizmalardan, en büyük 
canlı varlığa kadar, bütün biyolojik 
yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini 
ayakta tutan sudur. Dünyamızın % 
70’ini kaplayan su, bedenimizin de 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 
Ancak yeryüzündeki su kaynaklarının 
sadece yaklaşık % 0.3’ü kullanılabilir ve 
içilebilir özelliktedir. 

Bazı organizmalarda suyun varlığı, 
vücut ağırlıklarının % 95‘ini meydana 
getirir. Büyüleyici, zarif ve gizemli 
bir canlı organizma olan denizanası, 
böylesi bir organizmadır. Yetişkin 
bir insan vücudunun ise % 70 kadarı 
sudur. H.H. Mitchell, Journal of 
Biological Chemistry ‘e göre beyin ve 
kalpte % 73, akciğerlerde % 83, deride 
% 64, kaslar ve böbreklerde % 79 
ve kemiklerde mevcut su oranı % 31 
oranındadır.

Buna göre insanlar hayatta kalmak için 
her gün belirli bir miktar su tüketmek 
zorundadır. Elbette bu yaşa, cinsiyete 
ve ayrıca diğer farklı faktörlere 
göre değişir. Genel olarak, yetişkin 
bir erkeğin günde yaklaşık 3 litreye 
ihtiyacı varken, yetişkin bir dişinin 
günde yaklaşık 2.2 litreye ihtiyacı 
vardır. Bu suyun bir kısmı yediğimiz 
yiyeceklerde bulunduğu için, bir kişinin 

ihtiyaç duyduğu suyun tamamı içme 
sıvılarından gelmek zorunda değildir. 
Vücudun, iç sıcaklığı dengelemek 
ve hücreleri canlı tutmak gibi birçok 
temel işlevi yerine getirmek için bol 
miktarda suya ihtiyacı vardır. Bununla 
birlikte, vücudun ne kadar suya 
ihtiyacı olduğu, suyu nasıl kullandığı, 
ne yediğimiz gibi bazı faktörler de 
bunu etkileyebilir.

Örneğin; meyve, meyve suları veya 
sebzeler gibi su açısından zengin 
yiyecekler yiyen bir kişinin; tahıl, 
ekmek ve diğer kuru yiyecekler yiyen 
biri kadar su içmesi gerekmeyebilir. 
Çevresel koşullar da vücudun ne kadar 
su kullandığını etkileyecektir. Çok sıcak 
iklimde yaşayan bir kişi terleyerek 
daha fazla su kaybetmektedir. 
İklim kontrollü bir ortamda bir 
kişi terlemeyeceği için fazla su 
kullanmayacaktır. Diyaresi olan veya 
istifra eden bir kişinin suya erişimi 
yoksa bu sorunları olmayan birine 
göre çok daha hızlı su kaybeder. 
Kısaca kişinin ne kadar suya ihtiyacı 
olduğunu; yaş, aktivite seviyesi, genel 
sağlık durumu, boy - kilo ve cinsiyet 
gibi faktörler değiştirebilir.

Çok fazla suyun bulunmadığı yerlerde 
yaşamaya uyum sağlamış hayvanlar 
ise kurak ve aşırı sıcakların olduğu 
çöl gibi yerlerde hayatta kalmayı bu 

Prof. Dr. Mustafa Alparslan
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Su Ürünleri Fakültesi Ekoturizm Anabilim Dalı Başkanı



yiyeceklerden sağladığına dair bilgiler 
vardır.  Koalanın da pek su içmediği 
biliniyor. Koala, okaliptüs yapraklarını 
sıvı ihtiyacını gidermek için de 
yiyor. Komodo ejderi adı verilen dev 
sürüngenler bir buçuk ay boyunca su 
içmeden yaşayabiliyorlar. Zürafalar ve 
develer de yaklaşık 3 hafta boyunca 
susuz kalabiliyorlar. Son olarak biz 
insanların susuz yaşayabilme süresi 
ise 14 gün. 

Nüfusun hızla artması, buna karşılık su 
kaynaklarının sabit kalması sebebiyle 
su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. 
Dünyadaki mevcut suyun hacmi 
141 milyar m³ tür. Bu miktar dünya 
yüzeyini 3 km kalınlığında bir tabaka 
halinde sarabilecek büyüklüktedir.

Kişi başına düşen su kullanımı, 
toplumun gelişmişlik seviyesiyle 
doğru orantılıdır. Gelişmiş ülkelerde 
bu oran oldukça yüksek olmasına 
rağmen, gelişmekte olan ülkelerde ise 
düşüktür. (ABD’de 1692 m³, Avrupa’da 
726 m³, Afrika’da 244 m³’tür.)

Yeryüzündeki suyun % 97’si deniz 
suyundan, % 2.1’i buzlardan, % 0.6’sı 
yer altı suyundan % 0.1’i göllerden, 
akarsulardan ve atmosferdeki su 
buharından oluşmaktadır. Göl, 
baraj, akarsu ve yeraltı suyu gibi 
temiz su kaynaklarının korunması, 
kuraklığın etkisinin azaltılması, 
kirletici kaynakların azaltılması ve 
iyileştirilmesi; bu kaynakların evde, 
işyerinde, tarımda ve sanayide akıllı 
kullanılmasına bağlıdır. Sularımızı 
verimli ve doğru kullanmak geleceğimizi 
korumaktır. 
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Dünya nüfusunun % 40’ını 
barındıran 80 ülke şimdiden su 
sıkıntısı çekmektedir. 
1940 - 1980 yılları arasında 
su kullanımı iki katına çıkmıştır.

Gelişmiş ülkelerde 20 yıl önce su 
tüketimi 250 litre/kişi/gün iken bugün 
yeni su tasarruflu teknolojik ekipmanlar 
kullanarak 130 litre/kişi/gün olarak 
düşürülmüştür. Tuna havzasındaki AB 
üye ülkelerinde mevcut su tüketimi 
son yıllarda düşmektedir. Ve şu anda 
üye devletlerde tüketim 100-150 
litre/kişi/gün aralığındadır. Slovakya, 
Çek Cumhuriyeti ve Macaristan 
ise 100 litre/kişi/gün altındadır. 
Gelişmiş ülkeler, kullanmadan 
koruma metodunu esas aldılar. Ev 
ve işyerlerinden kişi başına 130 litre/
gün ve altında su tüketimi için su 
fiyatlandırılması kademeli ve makul 
olmalıdır. Japonya’da evlerde ve 
sanayide lavabolarda, temizlik amaçlı 
kullanılan sular, tuvalet sifon rezervuarı 
ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır. 
Hatta bu kullanımın zaruri olması 
yönünde kanuni ve hukuksal çalışmalar 
yapıldığını bilmekteyiz.

Bu bağlamda su tasarrufu, suya olan 
talebi azaltmak için en uygun maliyetli 
ve en çevreci yoldur. Su tasarrufu; 
gölleri, barajları, akarsuları ve yeraltı 
suları gibi kaynakları korur. Daha 
az su kullanıldığında kanalizasyon 
sistemlerinden arıtma tesislerine 
daha az baskı oluşur ve atık su arıtma 
tesisi maliyeti azalır. Suyu verimli 
kullanmak enerji tasarrufu sağlar. 
Şehirlerde kullanılan toplam enerjinin 
% 2-3’ü içme suyunu pompalamada ve 
atık suyu arıtmada kullanılmaktadır.  
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (WHO), 
temel ihtiyaçları karşılamak için 
günde en az 25 litre suya ihtiyaç 
var. İklim değişikliğinin negatif etkisi, 
büyük oranda su kaynakları üzerine 
oluşacaktır. Su kaynaklarının korunması 
ile ilgili hepimizin yapacağı bir şeyler 
olduğunu unutmayalım. En temel 
ihtiyaçlarımızdan biri olan sularımızı 
kirletmekten, bir damla suyu dahi boşa 
akıtmaktan kaçınmalıyız.

Koalanın da pek su içmediği biliniyor. 
Koala, okaliptüs yapraklarını 

sıvı ihtiyacını gidermek için de yiyor.
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Suyun Önemi ve Akseki

B A Z I  T A S A R R U F L A R I  Ş Ö Y L E  S I R A L A Y A B İ L İ R İ Z :

Kişi başına günde 130 litre ’den fazla su tüketen konut ve işyerinde su tarifeleri kademeli olarak arttırılmalıdır. Vatandaşlara 
su israfının önüne geçecek su tarifesi uygulamaları konmalıdır. Ortalamanın üzerinde su tüketenlerden kademeli bedellerde 
tahsilat gerçekleştirilmelidir. Verimli (tasarruflu) su kullanıldığında su faturası daha az gelecektir. Böylece su pompalarının 
enerji tüketimi daha az olacak, atık su arıtma tesisine gelen suyun debisi düşecek ve arıtma tesisi işletme maliyeti azalacaktır.

Evlerde su % 35 banyoda, % 30 tuvalette, % 20 çamaşır - bulaşık yıkamada, % 10 yemek pişirme- içme suyu ve % 5 temizlik 
amacı ile kullanılmaktadır. Evlerdeki veya işyerlerindeki bir musluk veya rezervuar saniyede bir damla su sızdırıyorsa; yılda 
en az 12.500 litre su israf ediliyor demektir. Su sızdıran musluk ve rezervuarlar tamir edilmelidir.

Suyu kullanmadığınız zaman en az iki saatlik bir süre öncesinde ve sonrasında su sayacını okuyarak su sızıntılarını kontrol 
edebilirsiniz.

Okullarda, resmi kurumlarda ve ibadethanelerde su kayıplarının ve kullanımının minimize edilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 
Su sızıntıları izlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Okullarda öğrencilerin az su tüketimi ile ilgili eğitimler verilmelidir. Su 
sızıntılarının okul idaresine bildirilmesi istenmelidir. Bu konuyla ilgili ayrı bir çalışma yapılmalıdır.

Ülkemizde özellikle tarımda salma (vahşi) sulamaya son verilmeli ve basınçlı sulamaya geçilmelidir. Bu konuda seferberlik 
ilan edilmelidir. Hükümetimizin hazırladığı sulama ile ilgili program daha çok tarım faaliyetlerinde uygulamaya konmalıdır. 
Bu konuda eksiklikler varsa giderilmelidir. Klasik sulama ile toprakların tuzlaştırıldığı unutulmamalı, acilen damla sulama 
sistemine geçilmelidir.

Cami ve evlerde su ile abdest almak yerine gerekirse “teyemmüm’’ kuru sistem abdest alımına teşvik yapılmalıdır.

Bir tuvaletteki su kullanımını azaltmanın en basit yolu yıkama hacmini azaltmaktır. Tuvaletlerin klasik rezervuarının su 
depolama kapasitesi 16 litredir. 4 kişilik bir aile, her bir kişinin 2 defa kullandığı varsayılarak, 16 litrelik tuvalet rezervuarı 
ile tuvalette aylık 3.840 litre su tüketir. Suyu israf eden bu tuvalet rezervuarları mutlaka değiştirilmelidir. Bunun yerine 
yıkama başına 4 litrelik ultra düşük tuvalet rezervuar ile hem tuvaleti temizlemek hem de su tüketimini ayda 960-1.200 
litreye düşürmek, yılda 34.560 litre su tasarruf etmek ve tuvaletlerde su tüketimini % 75 azaltmak mümkündür. Kullanılacak 
rezervuar sistemlerinde ise rezervuarın 5 litre su akıtacak şekilde ayarlanması gereklidir.

Diş fırçalama ortalama 3 dakika süre alır. Eğer musluk açık bırakılırsa her fırçalama esnasında ortalama 15 litre suyu israf 
etmiş olursunuz. Günde iki defa diş fırçalanırsa yılda 10.950 litre su tüketirsiniz. 1 yıl boyunca, günde 2 kez, 3 dakika suyu 
kapatmadan dişlerinizi fırçaladığınızda, bir ailenin 2 yıllık mutfak suyu ihtiyacını boşa akıtmış oluyorsunuz. 

Yağmur suları ve kanalizasyon hatları kesinlikle farklı olup yağmur suları modern sistemlerde toplanıp değerlendirilmelidir. 

Genel mali bütçe hazırlanırken kesinlikle “su bütçe ve planlamasının ”da ivedi olarak yapılması gerekir.
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Deniz seviyesinden yaklaşık 1030 m yüksekte yer alan, 
Akseki Meteoroloji istasyonun aylık ortalama sıcaklık değeri 
13,1 °C olarak gerçekleşirken, sıcaklık rejimi de karasal geçiş 
tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede yağış miktarlarını 
cephe sistemleri ve topoğrafik şartlar belirler.  Akseki’nin pek 
çok yerinde yağış miktarı yüksektir. Bu yüzden genel olarak,   
Akdeniz yağış rejiminin görüldüğü Akseki ilçesinde iyi şekilde 
gelişmiş bir orman örtüsü vardır. 

Akdeniz bölgesindeki büyük akarsular, asgari ve azami 
seviyelerinin orantısı bakımından yurdumuzda akarsuların, 
maksimum ve minimum seviyeleri arasında farkın en fazla 
olduğu Ege Bölgesi akarsularının arkasından ikinci sırada yer 
almaktadır.
 
Akseki ilçesi kış mevsiminde su bakımından çok zengin olmasına 
rağmen,  yaz aylarında büyük oranda sulardan yoksundur. Yaz 
aylarında su sıkıntısı çekilmesi yeraltı sularının bu mevsimde 
yararlanılamamasından kaynaklanır. Arazinin kalker ana 
kayadan oluşması, bölgede yeraltı suyunun tutunamamasına, 
kalkerin yarık ve çatlaklarından derinlere doğru hareket 
ederek, genellikle Manavgat Çayı vadisinin oldukça sarp ve 
dik kesimlerinden yüzeye çıkıp yüksek plato alanlarının yeraltı 
suyu bakımından fakir kalmasına neden olmaktadır.

Yabancıların bizim için söylediği rivayet edilen, ama 
maalesef gerçek olan adeta “Su akar, Türk bakar” ifadesi 
ile özellikle Sadıklar Mahallesi/Köyü yakınlarındaki “Geyran 
Oluğu” yaylasında akan suyun belki de yüz yıllardır hiçbir 
değerlendirme yapılmaksızın boşu boşuna toprağa akmasıdır.

Bu suyun gerekli teknik ve idari düzenlemeler ile içme ve 
kullanma suyu olarak değerlendirilmesi için civar köylere 
uygun taşınım boruları vasıtasıyla götürülmesi, depolanması, 
yaşamsal önemdedir. Ayrıca köylülerin yayladaki hayvanları 
ve doğal yaşam içinde hayatını sürdüren diğer hayvanlar 
içinde uygun, kontrollü salımlar düzenlenmelidir.
 
Yayla çok önemli bir “Ekoturizm” potansiyelinde olup, çevre 
düzenlemesi (tuvaletlerin modern hale getirilmesi, çöplerin 
düzenli toplanması vs.) ivedi bir şekilde ele alınmalıdır. 
Suyunun çok soğuk ve kaliteli olması özelliği ile ideal bir 
“kırmızı benekli alabalık” değerlendirilmesi de düşünülebilir.

Akseki Özelinde 

Artık 
“Su akar, 
Türkler Değerlendirir” 
demeli ve 
dedirtmeliyiz.

Suyun Önemi



toplanması ve işlenmesi ile ilgili 
yasalar ve bu yasaları uygulayan 
kuruluşlar ve vatandaşı aydınlatıcı- 
eğitici metinler, konuya dair reklamlar 
olsa dahi maalesef yasal düzenlemeler 
hala tüm kurumlar için uygulanabilir, 
toplum bilinci için ise çok güçlü 
değildir.)

Enerji ve su kaynaklarını etkili 
kullanmalı, geri dönüşüme önem 
vermeliyiz. Örneğin; Kimyasal gübre 
kullanımı nedeniyle verimini yitiren 
topraklar için tarımsal atıkları kompost 
yaparak gübreye dönüştürebiliriz. 
Daha birçok madde sayılabilir. En kısa 
ve net haliyle artık “Sorunu çözüme 
dönüştürmek zorundayız.”

Çok karmaşık görünen bu ağı basit bir 
şekilde tanımlamak gerekirse; bitkiler 
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Çevre, Dönüşüm ve 
Kompost Vildan Çetinkaya

vildancetinkaya07@gmail.com

Merhaba değerli “Dergi Akseki” okurları, hepimiz mutlaka yeni 
normalleşme sürecini arınma niteliğinde oluşturduğumuz yeni plan 
ve kararlar ile karşılıyoruz. Peki, yaşamsal ve çevresel dönüşümümüz 
üzerine bireysel ya da tüzel olarak yeni adımlar atmaya var mısınız? 
Bu yazımda çevresel faktörler, dönüşüm ve herkesin apartman 
dairesinde bile kendi atıklarından uygulayabileceği kompost ile 
gübre eldesi gibi konuları ele alacağım. Keyifli okumalar dilerim… 

İyi bilmeliyiz ki… Atık, 
kullanılmamış bir kaynaktır. 
Kirlilik ise kullanılmamış 
kaynakların birikmesiyle 
oluşur. Yani doğada atık diye 
bir şey yoktur. Bir canlının 
atığı, başka bir canlının 
besinidir. Toprağın oluşum 
sürecinde sürekli değişim 
halinde döngüler vardır. 

Ülkemiz, birçok çevre sorunu, bu 
sorunları daha da ağırlaştıran 
politikaların, insan sağlığı ve 
ekosistemler üzerine yıkıcı etkileri 
ile boğuşuyor. Bu yıkıcı etkileri; 
hava kirliliği, biyolojik ve kimyasal 
ajanların yol açtığı toprak ve su 
kirliliği ile gıda güvenliği sorunları 
olarak tanımlayabiliriz… Küresel 
iklim değişikliğinin getirdiği seller, 
orman yangınları ise bunlardan 
sadece birkaçı. Ekolojik hareketler, 
maalesef düzeltici ve birleştirici 
politikalar uygulanmadığından dolayı 
birkaç bilinçli çevre korumacı kurum 
ve bireylerin örgütlendiği proje 
hareketleri düzeyinde sınırlı kalıyor.

Evet, bugünlere kadar böyle geldik. 
Peki, başka türlüsü mümkün mü? 
Bundan sonra ne yapmak gerekiyor?

Hem bireysel hem de tüzel kişiler 
olarak çevreye olumsuz etkimizi artık 
kontrol altına almalıyız. Örneğin; Fosil 
enerji kaynaklarını kullanmaktan 
kaçınmalı, yarattığımız su ve hava 
kirliliğini en aza indirmeliyiz. Yenilebilir 
enerji kaynaklarını geliştirmeliyiz. 
Ormanların, tarım alanlarının, canlı 
türlerinin yok olmasının önüne 
geçmeliyiz. Yok ettiklerimizi ise bir an 
önce onarmaya başlamalıyız.

Atıkların dönüştürülmesi, toplanarak 
ayrıştırılması ve işlenmesi konusunda 
kurumlar ve bireyler olarak çok daha 
bilinçli bir yaklaşım sergilemeliyiz. 
(Türkiye’de atıkların ayrıştırılarak 

topraktan besin maddeleri çekerek 
gelişir, bunlar otobur hayvanlar 
tarafından tüketilir, otobur hayvanlar 
etobur hayvanlar tarafından avlanır 
ve sonunda etoburların vücudu 
ayrıştırıcıları sayesinde yeniden 
toprağa karışarak bitkileri besler. İnsan 
kaynaklı organik atıkların doğadakine 
benzer döngülerle dönüştürülmemesi 
ve bu atıkların ne yapılacağının 
bilinmemesi ciddi çevre sorunları 
doğurur. Bu dönüşüm kompost ile 
sağlıklı ve mümkündür. 

Atıklar organik ve inorganik atık olarak 
ayrılmaktadır. Yazımda ise organik 
atıklardan bahsedeceğim.



Bitki- bahçe artıkları, mutfak- yemek atıkları, kağıt-
karton gibi atıklar kısa sürede çözünerek doğaya yeniden 
kazandırılabilecek kaynaklardır. Bu atıklar organik atık 
olarak geçmektedir. Kompost; bu organik maddelerin 
bir araya toplanıp, aerobik veya anaerobik koşullarda 
çürüyerek toprak için gerekli olan farklı besin maddelerini 
sunmaya başladığı canlı bir oluşumdur. Kompostun, 
bahsettiğimiz koşullardaki çürüme halinin sonlandığı (yani 
azot ve fosfor bileşiklerinin kalmadığı) alabileceği en son 
haline ise humus deriz. 

Kompost kullanımının, insanların gıda ihtiyacı arttıkça 
başlayan erken tarım faaliyetleriyle birlikte ortaya çıktığı 
düşünülmektedir. Muhtemelen, hayvan gübresinin 
yığıldığı yerlerde tarımsal verimin arttığı gözlendi ve ikisi 
arasında bağlantı kurularak diğer organik atıklar yönünde 
de dönüştürücü girişimlere başlandı.

Organik atıkları ayrıştırarak; evimizde, bahçemizde 
ya da belediye gibi kurumlarda büyük ölçekli olarak 
uygulanabilecek kompost yöntemleri sayesinde, bu atıkları 
hızlıca toprağa sağlıklı gübre olarak geri döndürebiliriz. 
Ayrıca kompost, toprak yapısını içeriğinde bulundurduğu 
farklı besinler bakımından da iyileştiren bir karışımdır. 
Zengin bir besin kaynağıdır.

Temelde aynı ilkelere dayansa da ev, mahalle ve belediye 
ölçeğinde yapılacak kompost yöntemleri birbirinden 
farklıdır. Soğuk kompost, sıcak kompost ve solucan 
kompostu olarak öne çıksa da alt başlıklar ve sonuçlara 
ulaşan farklı uygulamaları da vardır. Elinizdeki organik 
atığın miktarına, kompost uygulayacağınız alana, zaman, 
emek gibi kaynaklara göre tercih yapmak gerekir. Genelde 
hızlı kompost üretmek isteyenler için sıcak yöntem, günlük 
işler nedeniyle ilgilenecek zamanı olmayanlar için ise soğuk 
yöntem tercih edilir.

Soğuk Kompost: En basit, uğraşsız ve başarısızlık ihtimali 
küçük olan yöntemdir. Az bakım ve az emek gerektirir. Bitki 
hastalıklarına karşı faydalıdır. Mikro canlıları yok etmez. 
Soğuk kompost, sadece bahçesi olanlar tarafından değil, 
apartman dairesinde oturanlar tarafından balkonda bile 
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Kompost Nedir? 

Kompost Çeşitleri

“İğrendiğimiz ‘çöpün’ içinden doğan bir yaşam.” 
“Yemek artıklarının yaşamsal dönüşümü.” 
“Bir döngünün çıktısı başka bir döngünün girdisi.”

yapılabilir. Mutfak atığınız çok yoksa komşularla bir araya 
gelerek yeterli malzeme toplayabilirsiniz. Yeriniz küçükse 
kapağı kapanan plastik bir çöp kovasını kullanarak bile 
(hava alması için delik açarak) bu işlemi uygulayabilirsiniz. 
Pazardan temin edebileceğiniz plastik bir kasa içerisinde 
bile yapabilirsiniz. 

Oluşturduğunuz kompost yığınına atık çıktıkça dilediğiniz 
zaman organik maddeleri ekleyebiliyorsunuz. Soğuk 
kompostun tamamlanması ve humus vaziyetini alması 6 ay 
ile 1 yıl arası sürer. Soğuk kompost, atık yığını ile ilgilenecek 
zaman ve enerjiye sahip olmayanlar için ideal bir yöntemdir. 

Kompost yapımında kullanılacak malzemeler ise azot 
içeren ve karbon içeren malzemeler olarak 2’ ye ayrılır. 

Azot içeren atıklar: Yumurta kabukları, çay atıkları, sebze 
ve meyve atıkları, yemek atıkları, yeşil yapraklar, peynir, 
süt, yoğurt… Kısaca mutfaktaki tüm ıslak atıklar. 

Karbon içeren atıklar: Fındık, ceviz kabuğu, kağıt, karton, 
sarı, kurumuş yaprak ve bitkiler, saman, ağaç dalı, talaş vb.

Kompostta önemli bir unsur, atıklar için kullandığınız 
kutunuzu doğrudan güneş ve yağmur altında 
bırakmamanızdır. Bir başka önemli unsur ise atıkları yığına 
eklediğiniz her sefer, atıkların üzerini karbon içerikli bir 
malzeme ile tamamen örtmektir. Bu hem C/N (karbon/azot) 
dengesini korumaya yardımcı olur hem de sineklenme ve 
kokuyu önler. Atığınızın nem oranı dengelenir ve kokmaz. 
Yığının üzeri her zaman bu malzemelerle kapalı olmalıdır. 
Kompost oluştuğunda tüm organik madde tamamen 
parçalanmamış olabilir ve eleyerek toprağa atmak 
gerekebilir. Buğday Derneği “Kent Bahçeciliği ve Ekolojik 
Yaşam Uygulamalı Eğitimi” nde soğuk komposta “kırmızı 
solucan” takviyesinin de yapıldığını görmüştüm. Kırmızı 
solucanlar organik maddenin parçalanma işlemini sindirim 
sistemi ile hızlandırıyor. Aynı zamanda sürekli hareket 
ederek kompost yığınınızın hava almasını da sağlıyor. 

Sıcak Kompost: Makine ile elde edilebileceği gibi büyük 
alanlı bahçelerinizde de C/N içerikli atıkların dengesi 
sağlanarak, yığın haline getirilip karıştırılarak da elde 
edilebilmektedir. Genelde sıfır atık projesi kapsamında, 
kurum ve belediyeler kompost cihazı kullanarak yaklaşık iki 
hafta gibi kısa bir sürede çok daha hızlı sonuç almaktadır. 
Kompost makinasına atılan organik atıklara bir miktar 
talaş ekleniyor, elde edilen organik karışımı makina yavaş 
yavaş karıştırarak uygun ortam şartlarında kompost 
haline getiriyor. Kompost makinesi kullanımı ile hem 
yemek atıklarının geri dönüşümü sağlanıyor hem de park 
ve bahçelerde kullanılan organik gübreler ücretsiz olarak 
elde ediliyor. 
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Sıcak kompost 3 aşamada elde edilir. Mezofilik evre, 
termofilik evre ve soğuma evresi olarak incelenebilir. 
Hızlı ve etkili bir yöntemdir. Soğuk kompostun aksine 1 
ay gibi kısa sürede gübre olarak kullanılabilir hale gelir. 
Sıcak kompost yapacak kişinin C/N ve nem oranını çok 
iyi bilmesi ve ayarlaması gerekiyor. Sıcak yöntemde 
başarı sağlamak için emek ve tecrübe gereklidir. Büyük 
alanlı bahçelerde sıcak kompost yapacak olanlar için bir 
dezavantaj, yığın oluşturulduktan sonra soğuk kompost 
yönteminde olduğu gibi atığın uzun bir zamana yayılarak 
peyder pey eklenemeyecek olmasıdır. Yani yığın bir kere de 
oluşturulmalıdır. Bu nedenle yeteri miktarda organik atığa 
sahip olmalısınız. Yığın yeteri kadar büyük değilse, yeterli 
sıcaklığa ulaşmayabilir. Ayrıca kompostun ısınmaması azot 
miktarının az, nem oranının düşük olduğunu gösterir. Biraz 
azotlu malzeme ekleyip nemlendirmek gerekir. Kompost 
olması gerektiğinden fazla ısınıyorsa; yığındaki azot oranı 
fazla gelmiş demektir, iyice havalandırmalıyız ve karbon 
içerikli malzeme eklemeliyiz.
 
Büyük alanlı bahçelerde, kompost alanı olarak seçeceğimiz 
yer karıştırma işlemi yapacağımız için dar olmamalıdır. 
İlk atık katmanı serilmeden önce yığının altından hava 
almasına dikkat edilmelidir. Ağaç dalı, ahşap delikli 
paletler koyulabilir. Elimizde ki organik malzemeler; 10 
cm kalınlığında katmanlar halinde, bir kat karbon içeren 
malzeme, bir kat azot içeren malzeme olacak şekilde 
yapılır. Aralarına kömür, kül, kaya tozu konulması ısı 
için daha etkili olur. Yığının nem dengesi için sık sık 
karıştırılması gereklidir. Karıştırılması nemi fazla ise 
kurumasını, fazla kuruysa nemlendirilmesini sağlar. 
Havasız alanların havalandırılması sağlanır. Kompost 
süreci tamamlandığında bir iki hafta dinlendirildikten 
sonra kullanıma hazır hale gelir.

Solucan Kompostu: Solucan kompostu yapmak, normal 
geri dönüşüm kompostu yapmaktan farklı olarak çiftlik 
hayvancılığı yapmaya benzer. Solucan kompostundan 
kısaca bahsedeceğim.  Bu kompost solucanların idrar 
ve dışkı olarak iki ayrı ürün verdiği zengin bir gübredir. 
Kompost yapmak için kullanılan solucanlar, normal 

toprakta karşılaştığımız solucanlardan değildir. Kırmızı 
solucan dediğimiz organik madde öğütmekte başarılı 
ve hızlı bir türdür. Bu solucanlar genelde satın alınsa da 
organik maddece zengin topraklarda, organik madde 
içeren çöplüklerde veya hayvancılık yapan bir çiftliğin 
gübre yığınında da bulmak mümkündür. 

Kırmızı solucanlar yalnız kompost üretmekle kalmaz, 
yüksek protein içerikleri nedeniyle tavuk ve balık yemi 
olarak da kullanılır. Solucan beslemek ise evcil hayvan 
beslemek gibi özen ister. Solucan kompostunu, çifliklerde 
büyük ölçekli yapanlar olduğu kadar, bir apartman 
dairesinde evcil hayvan besler gibi çok küçük ölçekli 
yapanlar da yok değildir.

Sağlık ve sevgiyle kalın. 

Yararlanılan Kaynaklar:
Buğday Derneği Dönüşüm Kitapçığı- 5, Sağlıklı Toprak ve Sağlıklı Bitkiler 
İçin Kompost Rehberi

Soğuk ya da sıcak kompost 
tamamlandığında fide toprağına 
karıştırılarak filizlenmenin hızlanması 
sağlanır, daha sağlıklı bitkiler elde 
edilir, toprağın yapısı iyileşir, 
topraktaki toksinleri etkisiz hale getirir 
ve toprağın pH dengesini düzenler.

Kompost; yaşamış olan her şeyle 
yapılabildiği gibi, her yerde ve her 
koşulda da yapılabilir. Böylece bir 
yerde birikerek kirlilik yaratacak 
veya yakılarak hava kirliliğine yol 
açacak olan organik atıklar, doğal 
süreçler sayesinde faydalı ve değerli bir 
kaynağa dönüşür. Sorun, çözüm olur…

Çevre, Dönüşüm ve Kompost
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Akıl ve Zekâ 
Oyunları Sınıfı

Akseki’de 
Devlet ve Yatırımcı 
İş Birliği
Akseki’de devlet ve yatırımcı 
iş birliği ile Tarihi Kervan Göç Yolu 
projesi turizme kazandırıldı. 

Haber: Akseki Kaymakamlığı

Kaymakamlığımızın girişimleriyle bir 
hayırseverimiz tarafından Akseki Ali– 
Hasan Coşkun Kardeşler İlkokuluna 
“Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı” yapıldı. 
Açılan sınıfta öğrenciler eğitimlerine 
başladı. Açılış töreni ise pandemi 
sebebiyle ileri bir tarihte yapılacaktır.

Tarihi kervan göç yolunun 2. etabı olan Sarıhacılar ve Belenalan Mahallesi 
arası mesafe BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) ve Akseki Kaymakamlığı 
arasında yapılan protokol ile tamamlandı. Proje maliyetinin % 25’i ise Akseki 
Kaymakamlığın girişimleriyle ilçemizde faaliyet gösteren Erciyes Anadolu 
Holding Anonim Şirketi, Ek-Pet İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited 
Şirketi, Kayalar Hafriyat Turizm Madencilik Ticaret Taşımacılık Limited Şirketi 
ve RTN Madencilik İnşaat Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi isimli yatırımcı 
firmalar tarafından karşılandı. Akseki’mize ve turizme yaptıkları katkıları 
nedeniyle ilgili yatırımcı firmalara teşekkürlerini sunan Akseki Kaymakamlığı, 
“Tarihi Kervan Göç Yolu” açılış ve tanıtımının pandemi sebebiyle ileri bir tarihte 
yapılacağını bildirdi. 
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Aydın Uçar ile
Düğmeli Evlere Dair Röportaj: Rasih Kaplan

Bize kendinizden bahseder misiniz?

Anadolu Üniversitesi Mimarlık 
bölümünden mezun olduktan sonra, 
Antalya’da şantiye ve mimarlık 
ofislerinde deneyimlerimi artırdım. 
Bu süreçte Metin Erözü, Cengiz 
Eren ve Prof. Dr. Fred Lawson 
ile çeşitli ortamlarda, çalışma ve 
projelerinde yer alma fırsatım oldu. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Rölöve 
ve Restorasyon programında 
yüksek lisans öğrenimime devam 

ederken; Prof. Dr. Reha GÜNAY 
yönetiminde yapılan geleneksel 
“Elmalı Evleri” araştırmalarına 
ve Side Antik Tiyatrosu koruma 
projelerine katıldım. Prof. Dr. Reha 
Günay tarafından hazırlanan “Elmalı 
Evleri” adlı kitapta araştırmalarım 
yayınlandı. 1999 yılından itibaren 
Akdeniz Üniversitesinde öğretim 
personeli olarak görev yapmaktayım. 
Bu arada DAAD (Alman Akademik 
Değişim Programı), World 
Archaeology Congress, World Habitat 
(İngiltere), European University 
at St. Petersburg’tan (Rusya) 
bilimsel amaçlı burslar takdir edildi. 
Mimari koruma üzerine makale ve 
bildirilerim yayınlandı. Ayrıca Antalya 
Teknokent’te faaliyet gösteren Pratikiz 
Mimarlık firması aracılığıyla Ar-Ge 
projeleri üzerine çalışmalarıma devam 
etmekteyim.

Akseki ile bağ ve bağlantılarınızı 
öğrenebilir miyiz?

Ülkemizde koruma alanlarına yönelik 
koruma imar planlarının yapılması 

konusunda yasal düzenlemenin 
yürürlüğe girmesiyle, kendisi de 
Akseki yöresinden olan şehir plancısı 
M. Pakize Enhoş tarafından Akseki 
Koruma İmar planı çalışmasına 
Restoratör Mimar olarak davet 
edildim. İlk olarak 2007 yılında Akseki 
Koruma İmar Planında, 2010 yılında 
Ormana Koruma İmar Planında ve son 
olarak 2013 yılında Cevizli Koruma 
İmar Planında mimar olarak yer 
aldım.* Bir anlamda; Akseki ile yöreyle 
tanıştık, Ormana ile bağlarımız gelişti 
ve Cevizli ile kök saldık. Her açıdan çok 
zengin kaynaklara sahip olan yöreyle 
ve çevresiyle ilgili çalışmalarıma 
devam ediyorum.

*Çalışmalar Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye 
İşletmesi üzerinden yapılmıştır.

Cevizli Atatürk evleri ile ilgili yapmakta 
olduğunuz doktora çalışmasından 
bahseder misiniz?

Akseki, Ormana ve Cevizli ile ilgili 
çalışmalar sürerken ve sonrasında 
elimizde oldukça veri ile kaynak 
birikmişti. Yöre kültürel açıdan 

Günümüzden Cevizli Köyü Düğmeli Evleri

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Aydın Uçar, 

Cevizlililer Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Semih Yalçın Çetin ile birlikte. 
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zengin, insanları ilgili, araştırmacı ve 
eğitimli, her ortamda bu zenginlikleri 
ve yeni bulguları büyük heyecanla 
paylaşmaktalar. Git gide bunlar 
bilimsel temeller üzerinde gelişerek 
sürmekte. Ben de bir başlangıç noktası 
olabilecek, elimdeki kaynakları hangi 
açıdan paylaşabileceğim noktasına 
odaklandım. Atatürk evleri bu açıdan 
ilginç bir olgu. Doktora çalışmamda 
konuyu; afet, kırsal planlama ve 
bu evlerin korunması açısından ele 
almaktayım. Afet konusunda Cevizli 
yangınının olduğu dönemde yaklaşım; 
yaraları sarmak, maddi yardımda 
bulunmak, ev ve müştemilatlar zarar 
gördüyse devlet tarafından ormandan 
kereste tahsis etmek şeklinde 
olmaktadır. 1950 sonrası dönemde 
afet öncesi önlem, 1990 sonrasında 
ise afet önleme yönünde hukuksal ve 
davranışsal yaklaşımlar gelişmiştir. 
Burada devletin yangın geçirmiş olan 
bir nahiye merkezi için göstermiş 
olduğu refleks önemlidir.

Kırsal planlama açısından ise, yangın 
nahiye merkezini dönemin çağdaş 
planlama yaklaşımı esasları uyarınca 
planlanmasına olanak sağlamıştır.  
Nahiye ızgara plana oturtulmuştur. 
Bugün eski Antalya yolu kullanılmadığı 
için, planın özelliği ve güzelliği tam 
kavranamıyor. Plana göre; güneyden 
gelen Antalya yolu, Cevizli ‘ye diğer 
caddelere göre daha geniş olan 
ve bulvar olarak tanımlanan yola 
bağlanmaktadır. Bu bulvar güneyden 
kuzeye doğru yol kesişimlerine bağlı 
olarak ve oluşan adaların işlevsel 
durumlarına göre üç bölümden 
oluşur. Güneyde yer alan ilk bölüm 
konutlardan oluşmaktadır. Burada 
toplam 68 konut yer almaktadır. 
Bu konutların 19 adeti bulvarın 
doğusunda, 49 adeti bulvarın 
batısındadır. Bulvarın üzerinde yer 
alan evler birbirine karşılıklı olarak 
bakmaktadır. Bu bulvara paralel olarak 
doğusunda iki sokak ve batısında ise 
üç sokak bulunmaktadır. Bulvarın 
doğusunda yer alan konutlar batıya, 
bulvarın batısında yer alan konutlar, 
8 adeti dışında, doğuya bakmaktadır. 
Bulvarın doğusunda yer alan konut 
adalarında sırasıyla 7, 6 ve 6 adet 

şeklindedir. Bulvarın batısında yer 
alan konut adaları ise 8, 6+5, 6+5, 
5+5 biçiminde sıralanmaktadır. Batı 
yönünde adalar arasında oluşturulan 
geçiş bir sokağa dönüşmekte, 
ucunda kuzey ve güney yönlerine 
birbirine karşılıklı bakan 4’er konut 
bulunmaktadır. Orta bölüm ise ağırlıklı 
olarak yönetim, ticaret ve kültürel 
alan olarak ayrılmıştır. Burada; ilkokul 
ve ilkokulun önünde yer alan yapının, 
benzer planların incelenmesi sonucu 
köy veya nahiye konağı olabileceği 
görülmüştür. Nahiye konağının varlığı 
eski fotoğraflardan görülmektedir. 
Eski ilkokulun batısında gerek planda 
ve gerekse eski fotoğraflarda hamam 
yapısı tespit edilmektedir. Dönem 
fotoğraflarından kesin bir çıkarım 
yapılamasa da, ilerleyen dönemlerde 
yaşanan gelişmelerden daha kuzeyde 
bulunan alanın ticari mekânlar 
için ayrıldığı tahmin edilebilir. Yine 
ilkokulun kuzeyinde yer alan ve 
duvarla çevrili alan; meydan veya 
park olarak ayrılmıştır. Bu bölümde 
doğu yerleşim içinde, sistematik 
dışında dağınık olarak 17 adet ev 
bulunmaktadır. Bunlardan 8 adeti tip 
evlerden daha büyük olup, biri nahiye 
konağıdır.

Kültürel ve ticari alanın kuzeyinde, 
üçüncü kısımda yeniden konut alanı 
bulunmaktadır. Buradaki konutlar, 
kuzey- güney yönünde değil, güneye 
yönelmiş biçimde yerleştirilmiştir. 
Bu bölümün daha dik yamaç oluşu, 
evlerin eğim çizgilerine uyumlu 
yerleştirilmesini gerektirmiştir. Bu 
bölümde birbirine paralel üç adet 
yol bulunmakta ve bu buradaki 
yerleşimler güneyden kuzeye doğru 
2+3, 2+5 ve 2+2+4 biçiminde olup 
toplam 20 adet ev bulunmaktadır. 
Son sıradan sonra eğim birden 
dikleşmektedir. Bulvar yönünden 
gelen yol süreklilik göstermekte ve 
yamaca doğru devam etmektedir.

Genel olarak kentsel bir hava 
yaratılmak istendiği, güney kuzey 
doğrultusundaki ana caddenin 
üzerinde yer alan evlerin birbirine 
karşılıklı olarak yerleştirilmesinden 
çıkarabiliriz. Bu yerleşim düzeniyle 

caddenin vurgusu kuvvetlendirilerek, 
bulvar etkisi verilmek istenmiştir. Yine 
planda bölgeleme (zoning) yapıldığı 
görülmektedir. Güney ve kuzeyde 
konut alanları yer alırken, arada kalan 
bölüm kültür, rekreasyon ve ticaret 
alanları için ayrılmıştır. Cevizliler 
Yardımlaşma Derneğinin fotoğraf 
arşivi, Cevizli yangın evleri, planlaması 
ve sonraki gelişim sürecinin çok açık 
bir şekilde tespit edilmesi konusunda 
desteği çok olmuştur. 

Afet sonrası evler ağırlık verdiğiniz bir 
konu. Biraz daha detaylandırır mısınız?

Bir önceki bölümde belirttiğim gibi, 
1950 öncesinde afete yaklaşım, 
yara sarmak bağlamındadır. Ancak 
Cumhuriyet hükümeti elden 
geldiğince, kırsalda yaşanan bu 
tür bir felaketten sonra köylünün 
yaşam koşullarını iyileştirmek için 
fırsat bilmiştir ve gerekli yatırımları 
yapmıştır. Bu her zaman için olanaklı 
olmamıştır. Ormanlık bir alan içinde 
bulunan, evlerinin yapımında ahşap 
kullanılan Akseki yöresinde köy 
yangınları sıklıkla yaşanır. Bu anlamda 
devletin o dönemde Cevizli ’ye 
yaşanan felaket sonrası yaptığı yardım 
özeldir.

Erken Cumhuriyet dönemi 
incelenirken; devletin ve milletin 
ekonomik yapısı, sosyal yapı bugünün 
penceresinden değerlendirilmektedir. 
Oysaki 1928’e kadar devlet 
Osmanlı’dan süre gelen ticari 
anlaşmaların sorumluluklarını yerine 
getirmiş ve borçlarını ödemeye devam 
etmiştir. 1928 sonrası kendi ekonomik 
programını uygulamaya niyetlenirken, 
büyük buhran patlak vermiş ve bir 
anlamda II.Dünya savaşının ayak 
izleri olan askeri olaylar yakınında 
ve uzağında meydana gelmiştir. 
Ekonomik ve sosyal yatırımlar bu 
şartlar altında yapılmaya çalışılmıştır. 
Kamu yapıları, okullar, yollar, su 
şebekesi ve sanayi yapıları, kendi öz 
sermayesi ve toplum dayanışması ile 
sağlanmıştır.

Kısaca Cevizli yangınını anımsarsak; 
1933 yılında yangın meydana 
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geldiğinde nahiye müdürü ve CHP ilçe 
başkanının atik davranması ile Valiliğe, 
İçişleri Bakanlığına ve Milletvekili Rasih 
Kaplan’a yangını haber veren telgraflar 
çekmeleri, Cevizli’yi gündeme 
taşımıştır. Az bilinen bir diğer nokta 
ise 1933 yılında henüz daha yeni 
olarak Ordu’dan Antalya’ya vali olarak 
atanan Nazif Ergin beydir. Nazif Bey, 
Ordu’da imar işleri konusunda önemli 
faaliyetlerde bulunmuş, deneyim 
kazanmıştır. Parlak, geleceği olan 
bir validir. Antalya’da yalnızca bir yıl 
görev yapmış ve PTT Genel Müdürü 
olarak atanmıştır. Sonrasında Umumi 
Müfettişlik göreviyle devam etmiştir. 
Cevizli ’de yangın gerçekleşince hemen 
olay yerine gitmek üzere harekete 
geçmiştir. O dönem Antalya- Akseki 
yolu araç için uygun olmadığından 
Isparta üzerinden ulaşabilmiştir. 
Burada olay karşısında tutumu, bir 
yetkili göndermek yerine bizzat 
kendisinin yangın yerine gitmesi, 
Cevizli’nin kaderini değiştirmiştir. 
Yaptığı incelemeler sonucu, hemen 
Ankara’ya gerekli açıklamaları ve 
taleplerini içeren raporunu iletmiş, 
yerinde gerekli tedbirleri almış ve 
görevlendirmeleri yapmıştır. 

Yangın sonrası yapılan Atatürk 
evleri ise yine yörenin yapı yapma 
geleneği olan düğmeli evler 
bağlamında yapılmıştır.  Hatta 1950 

yılından sonra yapılan evlerde aynı 
teknikle yapılmaya devam etmiştir. 
Burada açıkça kültürel sürekliliği 
görebilmekteyiz.

Akseki ve havzasının mimari dokusu ve 
korunması hakkında düşüncelerinizi 
iletir misiniz? 

Akseki yöresi bilindiği üzere geleneksel 
düğmeli evleri ile tanınmaktadır. Yığma 
yapı, harçsız taş duvar yapım tekniği 
vs. diğer yörelerde de görülmektedir. 
Ancak burada harçsız moloz taş 
duvar içinde belirli aralıklarla ahşap 
hatılların geçilmesi, yapım tekniğini 
ayrıcalıklı kılmaktadır. Taş duvar 
dikey yükleri temele taşırken, ahşap 
hatıllar yatay salınımlarına karşı 
esneklik sağlamaktadır. Böylece 
depreme dayanıklı bir yapım tekniği 
ortaya konulmuştur. Aslında bu 
sürdürülebilir bir tekniktir, küçük 
iyileştirmelerle günümüz koşullarında 
devam ettirilebilir. Ancak burada 
iki sorun karşımıza çıkmaktadır. 
Birincisi deprem yönetmeliği ki, son 
düzenleme ile geleneksel yapım 
teknikleriyle yani kerpiç, moloz taşla 
vs. yapı yapmak olanaklı değil. İkincisi, 
geleneksel yapılar sorunlu yapılar 
gibi algılandıkları için halk tarafından 
az tercih edilmekte, bu durumda 
bu teknikle yapı yapabilen ustaların 

azalmasına neden olmaktadır.
Koruma yönünden ele aldığımızda 
ise, bir kere bizim literatürde “Kültürel 
Miras” olarak geçmesi belki koruma 
açısından biraz engel oluşturmakta. 
Biliyorsunuz bizde “Ölüm Hak, Miras 
Helal” gibi bir deyim var. Burada miras, 
üzerinde tasarruf yapılabilecek bir öge 
olarak görülmektedir. Oysaki “Kültürel 
Emanetler” diye literatüre alsak belki 
biraz daha hassas davranabilirdik. 
Çünkü bizim kültürümüzde emanet 
büyük sorumluluk demektir ve 
emanete ihanet edilmez.

Akseki yöresi insanı zeki, duyarlı ve 
pratik çözümler üretebilmektedir. 
Daha koruma kavramı buralara 
uzakken Ormana ’da yapılmış iki ev 
çevreye duyarlılıklarıyla dikkatimi 
çekmişti. Yapılar çağdaş yapım 
tekniğiyle yapılmasına karşın; gerek 
oran olarak ve gerekse cephelerinde 
1/3, 2/3 oranında geleneksel düğmeli 
ev tekniği ile yapılmış bölümlerin 
yer alması, yapıları çevreyle uyumlu 
hale getirmiştir. Biz de bu yapılardan 
hareketle koruma imar planında yeni 
yapılaşma esaslarını bu yapılardan 
ilham alarak belirlemiştik. 

Cevizli özelindeyse; aslında yangın 
evleri modülerlik içermekte ve 
yine burada bunu kavramış olan 
ev sahipleri aynı modüler yapıyı 
devam ettirmek suretiyle evlerini 
genişletmişlerdir. Bu evler gözümüzü 
tırmalamamakta, çevreye uyumlu 
görünmektedir.  Burada yasaklar 
ve hareket alanını çok sınırlayan 
kısıtlamalar koymak yerine, halkın 
taleplerine karşılık yapıları koruyarak 
çözümler sunmalıyız. Çünkü yapılar 
günümüz insanının yaşam koşullarına 
cevap verebilmelidir.  Yoksa insanlar 
bunları yıkmak ve yerine yenisini 
yapmak yönünde tercih koyacaklardır. 
Kaybettiğimiz evlerin temelinde 
bu sorun vardır. Tüm dünya bunun 
farkında ve son 20 yılda geleneksel 
yapıya çağdaş ek yapma gibi bir 
kavram gelişti ve uygulanmaktadır. 
Akseki insanına bu çözümler 
sunulursa, yöresine bu kadar bağlı bu 
insanlar tarafından karşılık bulacaktır. 

Cevizli Köyü Yangın Sonrası, Son Posta Haberi

Aydın Uçar ile Düğmeli Evlere Dair
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Genç Aksekililer: 
Çağdaş Özsarı Röportaj: Oğuz Acar

Bize kendinizden bahseder misiniz?

19 Mart 1991 tarihinde Antalya’da 
doğdum. Aslen Akseki, Sadıklar 
Mahallesindenim. Üniversite 
eğitimi için Manisa’da geçirdiğim 
zaman dışında sürekli Antalya’da 
bulunduğum için memleketimiz 
Akseki ile bağımız hiç kopmadı. Orta 
öğretimimi Antalya’da tamamladıktan 
sonra Celal Bayar Üniversitesi Beden 
Eğitimi Öğretmenliği bölümünü 
bitirdim. Mezun olduktan sonra 
özel bir eğitim kurumunda bir süre 
beden eğitimi öğretmenliği yaptım. 
Ancak özel okulların gerek çalışma 
şartlarının benim fıtratıma uygun 
olmaması, gerekse denize, doğaya 
ve özgürlüğüme düşkün olmam 
sebebiyle öğretmenlik mesleğini 
bıraktım. Şu anda babamla birlikte 
Antalya’da bulunan marketimizi 
işletiyoruz. Daha doğrusu ben babama 
yardımcı oluyorum, malum bir de 

Youtube kanalım var. Bir Youtuber 
olarak zamanımın çoğu video çekmek, 
düzenlemek ve yayınlamakla geçiyor. 

Youtube‘dan konu açılmışken hızlı 
bir şekilde bu konuya geçiş yapmak 
istiyorum. Sonuç olarak; son 
yıllarda teknolojik aletler, internet 
teknolojileri ve sosyal paylaşım 
mecraları hayatımıza o kadar hızlı 
girdi ki bu alanda yeniliklere ve ilklere 
imza atan Akseki’lileri görmek bizi 
heyecanlandırıyor.

Evet haklısınız. Son yıllarda bilgisayar, 
cep telefonu, video kayıt cihazları 
teknolojisinde önemli gelişmeler 
yaşandı. Özellikle macera severlere 
yönelik video kayıt cihazlarındaki 
gelişim sayesinde, kullanıcılar 
sualtında, su üstünde ve drone gibi 
insansız hava araçları sayesinde 
gökyüzünde yüksek kalitede video 
çekme ve internet teknolojileri 

sayesinde bu çekimleri paylaşma 
şansına kavuştular. 

2005 yılında kurulan Youtube, sadece 
resim ve yazı paylaşılan sosyal medya 
sitelerine video paylaşım seçeneği 
getirerek büyük fark yarattı. Zamanla 
kullanım amaçları evrilen site artık 
bugün kendi TV kanalınızı kurup 
abonelerinize canlı yayın yapmanıza 
olanak sağlayacak kadar teknolojisini 
ilerletmiş durumda. Sinema ve müzik 
endüstrisinden tutun, televizyon 
kanallarına, film yıldızları, siyasetçiler 
ve hatta yazarlar dahi kitlelerine 
ulaşmak için Youtube kullanır duruma 
geldiler.

Bu süreçte tabii ki dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de kendi 
videolarını paylaşmak isteyen bizim 
gibi kişiler (Youtuber’lar) ortaya 
çıktı. Önceleri amaçları sadece 
yaşadıkları maceraları, ilginç ve komik 
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deneyimleri, hatta evde çocuklarıyla 
oynadıkları oyunları paylaşanlara, 
gezi ve seyahat severlerin videoları da 
eklendi. Yüksek çözünürlüklü, özgün ve 
samimi içerikli bu videolar çok fazla ilgi 
görünce artık videolar reklam almaya 
ve Youtuber’lar da reklam geliri 
elde etmeye başladılar. Bu sayede 
Youtuber’lık bir sosyal paylaşımdan 
çıkıp profesyonel bir girişim haline 
geldi.

Peki, Youtube hikayenizi bizlerle 
paylaşabilir misiniz?

Benim Youtube hikâyem aslında bir 
arayışla başladı. Doğaya ve denize 
olan tutkumdan bahsetmiştim. 
Denizcilik, kıyılarımız, tekneler ve 
yaşanmış seyir tecrübeleri her zaman 
ilgimi çeken konular olmuştur. Ben 
de merak içinde olduğum konular 
hakkında Youtube‘da araştırma 
yaparken bu konular hakkında 
ülkemizde yapılmış çalışmaların 
olmadığını fark ettim. 

Burada şu sonucu çıkartmak doğru 
olmaz tabii, ben ticari bir alanda fırsat 
görerek bu işe girmedim, sadece kendi 
tutkum olan bir konuyu videolaştırdım 
ve benim gibi bu konulara meraklı 
olan insanlarla paylaştım. Yani şu anki 
başarımı Aksekilinin ticari zekâsından 
çok Aksekilinin tutkularının peşinden 
gitme özelliğine borçlu olduğumu 
söyleyebilirim.    

Bizim de Dergi Akseki olarak seninle 
röportaj yapma sebebimiz aslında 
tam olarak bu. İlham verici bir 
hikâyen var. Aksekili gençlere sıfırdan 
başlayıp, tutkularının peşinden giderek 
neler yapılabileceğini bir kez daha 
kanıtladığını düşünüyoruz.

Evet, aynen bu şekilde başladığımı 
söyleyebilirim. Deniz tutkum üzerine 
bir şeyler yapmak istiyordum 
ancak hiçbir bilgim ve tecrübem 
yoktu. Bu konuda bana ilham veren 
Aydın Kuşadası’nda yaşayan Hakan 
Güvenç isimli kişi oldu. Kendisi ufak 

bir botla ve minimum ekipmanla 
Adana Karataş’dan Artvin Hopa’ya 
bütün Türkiye kıyı şeridini 127 günde 
dolaşmış bir denizci. Bu konuda 
o kadar tutkuluydum ki kendisini 
buldum ve Kuşadası’nda ziyaret ettim. 
Amacım, onun bilgi ve tecrübelerinden 
faydalanmak ve benzer bir tecrübe 
yaşamaktı. Ancak arada tek bir fark 
vardı ben hiçbir şey bilmiyordum 
hatta teknem bile yoktu. Bu ziyaret 
benim açımdan hiç de beklediğim 
gibi gitmemişti. Her sorduğum 
soruya “o olmaz” , “bu şekilde de 
olmaz” yanıtı almak canımı sıksa da 
umudumu kırmadı. O kişi kendi bilgi 
ve tecrübeleri ışığında bana olmaz 
diyordu.  Eee ben de Aksekiliydim, 
bizim dilimizde “olmaz” diye bir kelime 
yoktu. Aldığım bilgi ve tecrübeleri 
kendime göre uyarladım ve bu konuyu 
nasıl olabilir hale getirebileceğime 
odaklandım. 

Bir yaz sezonu Antalya otellerinin 
birinde çalışarak biriktirdiğim parayla 
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Akseki doğası, kültürü ve iş insanlarıyla 
oldukça haklı bir şöhrete sahip. Tabii 
kendi özelimde Akseki coğrafyasının 
bana kattığı “hayatta kalma”, 
“vazgeçmeme” özelliklerini sonuna 
kadar taşıdığıma inanıyorum. Yoksa 
yaptığımız iş hiç de kolay bir iş değil. 
Bir taraftan doğada, denizde hayatta 
kalacaksınız, bunu görüntüleyeceksiniz, 
sonra bunu izleyicilere sunacaksınız. 
Çok dinamik olmanız gerekiyor. 

Bu dinamikliği geçmişten günümüze 
tüm Aksekililerde görüyoruz. Peki, 
bugün siz Akseki’yi nasıl görüyorsunuz?

Akseki’yi doğası, kültürü ve 
zenginlikleriyle keşfedilmemiş bir 
değer olarak görüyorum. Ancak 
az önce bahsettiğimiz Aksekililerin 
dinamizminin henüz Akseki’ye 
yansımamış olduğunu düşünüyorum. 
Bu konuda mülki idarenin ve 

yerel yönetimlerin, sivil toplum 
kuruluşlarının çabaları var ancak açık 
konuşmak gerekirse henüz istenen 
seviyeye gelmiş değil. Zamanla 
Akseki’nin de hak ettiği değeri 
göreceğine inanıyorum.

Alternatif turizmin Akseki’nin gelişimine 
yönelik bir çıkış olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 

Alternatif turizm tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de yükselişte. 
Bu konuda Akseki’de yapılan butik 
oteller hakkında bilgim var. Sayılarının 
artması ve daha fazla yerli ve yabancı 
turistin Akseki’ye gelmesi benim de en 
büyük beklentim.

Bir doğa tutkunu ve kamp sever 
olarak, Akseki’nin kamp ve karavan 
turizmi potansiyeli hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Genç Aksekililer: Çağdaş Özsarı

ilk ufak teknemi aldım. Sonrasında 
ailemin de desteğiyle biraz daha büyük 
4.5 metrelik bir tekne aldım. Bu tekne 
ile sınırlı tecrübelerimle Antalya’dan 
Marmaris’e iki sefer gidip geldim. Belki 
kulağa çılgınca geliyor ama bu tecrübe 
bana çok şey kazandırdı. Kamarasız bir 
tekne ile kıyıdan yol alarak her seferde 
168 deniz mili yol aldım. Gündüzleri 
yol alıp, geceleri uygun koylarda kamp 
yaparak ilerliyordum. İlk seferim gidiş 
dönüş tam 13 gün sürmüştü. Tekne 
ufak olduğu için sınırlı yiyecek içecek 
ve malzeme yanımda taşıyabiliyordum. 
Bu yüzden çoğu zaman oltayla balık 
tutarak ve zıpkınla dalış yaparak günlük 
yemek ihtiyacımı karşıladım. 

Tabi bir taraftan da bu tecrübelerimi 
kayıt altına alıyordum. Videoları 
yayınlamaya başladıktan sonra 
gerçek bir hayatta kalma hikâyesi olan 
videolarımız oldukça ilgi gördü. Denizi 
seven, tekne, balık ve dalış tutkunları 
videolarımızı beğenerek bana oldukça 
destek oldular. Bizim de ikinci yılına 
yaklaşan Youtube sürecimiz bu şekilde 
başlamış oldu.

Bizlere biraz kanalınız ve izleyici profiliniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şu anda Çağdaş Özsarı Youtube kanalı 
120.000 aboneye gelmiş durumda. 
Geçtiğimiz Nisan ayında Youtube’dan 
“100.000 Abone” plaketimizi aldık. 
İzleyici sayımız gün gün artıyor. Az 
önce belirttiğim gibi doğa, deniz ve 
macera tutkunları kanalımız yakından 
takip ediyor. Ancak şaşırtıcı bir 
oranda aile abonelerim de var. Yani 
videolarımı ailece seyrediyorlar.

Videolarımı takip edenlerin bileceği 
gibi, ben çekimlerimin bir bölümünü 
kız arkadaşımla birlikte yapıyorum. 
Bu sayede bayan izleyicilerimiz de 
bu hobinin sadece erkeklere özgü 
olmadığını görüyorlar. Hatta tek bayan 
olan izleyicilerimden tek başına denize 
açılmak isteyenlerin sayısı hiç de az 
değil.

Bu süreçte Akseki ve Aksekili olmak 
sizlere neler kattı?
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Akseki’nin her bölgesinin, yaylalarının 
tecrübeli bireysel kampçılar için uygun 
olduğunu düşünüyorum. Ancak kamp 
ve karavan işine yeni başlayanların 
sayısı da oldukça fazla. Bu sebeple 
konuya olan ilgi ve talep her gün 
artıyor. Bu yüzden Akseki’de kamp 
ve karavan meraklıları için nitelikli 
tesislerin yapılması, en azından 
güvenli alanların tesis edilmesi birinci 
öncelik olmalı. Akseki’nin doğası zaten 
kampçılar için başlı başına cazibe 
taşıyor. 

Sonrasında bu tesislerin sosyal 
medyada tanıtımı oldukça önemli. 
Özellikle Youtube’a baktığımızda 
kamp karavan alanlarını sürekli 
gezen, tavsiyelerde bulunan birçok 
Youtuber var. İzleyici olarak çok ciddi 
kitlelerden bahsettiğimizi anlamak 
için; Youtube üzerinden bir arama 
yapmanız, kanalların abone sayılarını 
ve videoların izlenme istatistiklerini 
görmeniz yeterli olacaktır. 300.000’e 
yakın abonesi olan, videoları en 
az 100.000 kişinin seyrettiği 
kamp karavan paylaşımlardan 
bahsediyorum burada. Özellikle ünlü 
(celebrity) birisinin videoya konuk 
olmasıyla paylaşımınızın milyonlara 
ulaşması kesinlikle hayal değil.

Peki, Akseki’mizin tanıtımına yönelik, 
bizim davetlimiz olarak bir kamp 
videosu hakkında neler yapabiliriz, bu 
konuda fikirlerinizi alabilir miyiz?

Çok mutlu olurum. Bir kez daha 
hatırlatmak gerekirse Youtube için 
ürettiğimiz içerikler sadece deniz ve 
dalış tutkunlarına yönelik değil. Temel 
çıkış noktamız olan doğada zaman 
geçirmek ve kamp faaliyetleri de 
videolarımızın içeriklerini oluşturuyor. 
Bu manada Akseki’mizin tanıtımı 
için her türlü göreve hazır olduğumu 
sizlerin aracılığıyla bildirmek isterim.

O zaman klasik bir Youtube 
kapanışıyla sözlerimize son verelim. 
Aksekili hemşehrimiz Çağdaş 
Özsarı’nın Youtube kanalına abone 
olmayı, videolarını beğenmeyi ve 
yorum yapmayı unutmayın!
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Prehistorik Devirler

Antalya Mağaralarındaki Paleontolojik ve 
Arkeolojik Kalıntıların Beslenme ve 

Mutfak Kültürü Ekseninde Değerlendirmesi
Bu çalışmada Antalya’nın fiziki, kültürel ve günümüz idari sınırları içerisinde tespit ve tescili yapılmış üç tarih öncesi yaşam 
alanından elde edilen paleontolojik ve arkeolojik materyal ve eserler aracılığıyla kentimizin uzak geçmişindeki beslenme 
kültürüne yönelik okumalar yapılmaya çalışılmıştır. Bu okumalar sonucunda üzerinde yaşadığımız topoğrafyaya geçmişte 
ne kadar bağımlı olunduğu, dolayısıyla günümüzde, tam olarak idrak edemesek de en az geçmişte olduğu kadar doğaya ve 
onun bileşenlerine ihtiyaç duyduğumuz hususu ele alınıp farkındalık yaratılmak amaçlanmıştır.

Sınırları ve sınırlılıkları dönemsel bağlamda farklılık gösterse de Antikçağ’daki Pamphylia ve Lykia bölgelerinin tüm, Cilicia 
Trachaea ve Pisidia Bölgesi yerleşimlerinin/kentlerininse birçoğu günümüz Antalyası’nın idari coğrafyası içerisindedir. Karasal 
bağlamda böylesine geniş bir yelpaze içinde bulunan kentin tarihsel bağlamda, denizel boyuttaysa etkileşim sınırlarını çizmek 
oldukça zordur. Antalya ve yakın çevresinin başta Ege adaları olmak üzere Kıbrıs, Fenike sahil şeridi ve Mısır’la, akabinde 
ise Hellen Yarımadası kentleriyle, zaman zaman kesintili de olsa, temasta olduğunu, kültürel bağlamda bu coğrafyaları 
beslediği ve buralardan beslendiği arkeolojik, epigrafik ve numismatik materyal kültür kalıntıları aracılığıyla bilinmektedir. 
Henüz ticaretin söz konusu olmadığı dönemlerde avcı-toplayıcı yaşamın egemen olduğu binyıllarda coğrafyanın sundukları 
doğrultusunda beslenme kültürü şekillenen Antalya’daki mutfak ve yemek kültürünün ilk izleri sırasıyla; Karain Mağarası ve 
çevresi, Kumbucağı Kaya Sığınağı ve Öküzini Mağarası’nda görülmektedir.

Karain Mağarası (Döşemealtı)

Tüm bu coğrafi manevra alanının görece genişliğine bağlı 
olarak günümüzden yaklaşık 500.000 yıl öncesine dayanan 
geçmişiyle, il merkezinin 28 km. kuzeybatısında Döşemealtı 
ilçesi sınırlarındaki Yağca Mahallesi’nde bulunan Şamdağ 
(Çamdağ)’ın güney yamacındaki Karain Mağarası Alt 
Paleolitik Dönem’den İ.S. 6. yüzyıla kadar yaşam alanı olarak 
kullanılan doğal bir mağara kompleksidir. Gerek günümüzde 
de kullanım gören kent Antalya’nın tatlı su kaynaklarından 
biri olan “Kırkgözler”in bölgede bulunması, gerekse arazinin 
alet teknolojisi için kullanılabilecek türde hammadde 
kaynağı yönünden zengin olan jeolojik yapısı alanın yerleşim 
yeri olarak tercih edilmesinde etkendir.

Birbiriyle bağlantılı 7 gözden oluşan mağarada “E Gözü” 
olarak adlandırılan birim en geniş, en erken dönemlerden 
ve en çok buluntu veren yani dolayısıyla en uzun süre iskân 
görmüş olan alandır. Buluntuları kapsamında değerlendirilen 
ve henüz tarımsal üretimden söz edilemeyecek bir döneme 
ait söz konusu olan veriler içerisinde, avcı-toplayıcı uzak 
atalarımız tarafından kullanılan kayaç esaslı tek ya da 
iki yüzeyli aletlerin yanı sıra; tüm Dünya’ya Antalya’dan 
yayıldığı artık bilimsel olarak tescillenen alageyikle beraber; 
at, ayı, dağ keçisi, fil, kaplumbağa, kır faresi, kirpi, kurt, 
kuş türleri sırtlan, su aygırı, tatlısu kabukluları, vaşak, 
yaban domuzu, yaban kedisi, yaban öküzü, yabani koyun, 
yabani tavşan yaşam alanımızın ekolojik geçmişi ve uzak 
atalarımızın beslenme kodları hakkında ilk ipuçlarını 
bizlere sunmaktadır. Söz konusu faunal kompozisyona dair 
materyal paleontolojik kalıntılardan fil kemiği ve dişi ile 
Anadolu’nun en erken betili mağara buluntularından biri 

olan yaban öküzü betimlemeli çakıl taşı günümüzde Antalya 
Müzesi’nde sergilenmektedir.

Bunlara ek olarak içeriği henüz tespit edilememiş iki farklı 
kütle halinde çıkarılan yemek artığı fosilleri ve içerik analizi 
sonrası yabani buğday ve incir olduğu tespiti yapılan fosil 
buluntular Karain Mağarası sakinlerinin yemek kültürüne 
dair göndermelerde bulunabilmemizi sağlamaktadır.
 

Karain Mağarası fil kemiği fosili,
Antalya Müzesi.

Karain Mağarası Alt Paleontolojik döneme ait 
“kenar kazıyıcı”,  Antalya Müzesi.

Tuba Demirtaş
Arkeolog, Sanat Tarihçi 

tubaertekin@gmail.com



Beldibi Kumbucağı Kaya Sığınağı (Konyaaltı)

Günümüzde Konyaaltı İlçesi sınırlarında, il merkezine 
yaklaşık 26 km. uzaklıkta bulunan Beldibi Mahallesi’ndeki 
Kumbucağı Kaya Sığınağı’ndan elde edilen Üst Paleolitik 
Dönem buluntuları aracılığıyla Antalya’nın tarihöncesi 
beslenme kültürüne dair izler yine rahatlıkla takip 
edilebilmektedir. Neolitik Dönem’e kadar yerleşim 
alanı olarak kullanıldığı arkeolojik veriler dolayısıyla 
söylenebilecek olan mağaradaki olta ucu ya da delgi 
formlu buluntular Üst Paleolitik Dönemin karakteristik 
formlarıdır.

Bu eserlerin deniz ve/veya kara avcılığı için kullanılmış 
olduğu söylenebilir. Anadolu’nun tarih öncesi yaşam 
alanlarına dair kapsamlı ısı, ışık ve ses dalgaları aracılığıyla 
yapılan görüntülemelerin söz konusu olmaması 
gerçekliğinden hareketle, kireçtaşı kayaç üzerinde 
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betimlenen, muhtemelen de bir av sahnesinin kazıma 
yöntemiyle betimlendiği “Zıplayan geyik” ve “başını 
geriye çevirmiş öküz” tasviri Anadolu’nun en erken 
kaya resmi olarak nitelendirilmektedir. Betimlenen 
hayvanların özellikle gözleri ve boynuzları net bir şekilde 
anlaşılabilirken bu insize kompozisyonda her iki canlının 
doğaları gereği birlikte hareket etmedikleri durumuna 
bağlı olarak eserin söz konusu hayvanların avlanmalarına 
yönelik hareketli bir an betimlemesi olduğu söylenebilir.

Öküzini Mağarası (Döşemealtı)

Antalya’daki 3. erken dönem yaşam alanı olarak da 
Döşemealtı İlçesi Yağca Mahallesi sınırlarında bulunan, 
kente yaklaşık 35 km. uzaklıktaki Öküzini Mağarası’nı 
söylemek gerekir. Güneybatısında bulunan Karain’e kuş 
uçuşu yaklaşık 1, karayoluyla 8 km. uzaklıkta olan bu 
mağara yukarıda bahsi geçen mağara ve kaya sığınağına 
nazaran daha geç dönemlerde iskân görmüştür. Ancak 
Karain ve Öküzini Mağarası’nın birbirine bu denli yakın 
oluşu fiziki coğrafi ve topoğrafik olarak Batı Toroslar’ın 
orojenik hareketleriyle açıklanabilse de bu alanların 
Paleolitik Dönemin sonları ve Epipaleolitik Dönemin farklı 
periyotlarında iskân görmeleri klimatolojik uygunluğa 
bağlı olarak söz konusu yerlerin bitki ve hayvan varlığı 
zenginliğiyle doğrudan ilintilidir. Hem denizel hem de 
karasal etkilerin günümüzde de bu mağara ve yakın 
çevresinde etken olduğu paleoklimatolojik araştırmalar 
sonucu ortaya konmuştur.

Kumbucağı Kaya Sığınağı “Zıplayan geyik” ve “Öküz” betimlemesi, 
E. Bostancı, 1959.

Karain Mağarası yemek artığı fosili,
Antalya Müzesi.

Karain Mağarası geyik boynuzu fosili, 
Antalya Müzesi.

Karain Mağarası kabuklular fosili, 
Antalya Müzesi.

Karain Mağarası yaban öküzü betimlemeli çakıltaşı, 
Antalya Müzesi.

Karain Mağarası av hayvanları çene kemiği fosilleri, 
Antalya Müzesi
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Öküzini Mağarası cephesindeki “Öküz” betimlemesi, 
A.Ü. DTCF Prehistorya ABD Arşivi.

İki galeriden oluşan ve ilk yerleşim tarihi günümüzden 
yaklaşık 16.000 yıl önce başlayan Öküzini Mağarası’ndaki 
arkeolojik kazılar sonrası ortaya çıkarılan buluntular 
Antalya’nın mutfak kültürüne ve dönemin alet endüstrisine 
dair çıkarımlar yapılabilmesini sağlamaktadır. Söz konusu 
buluntular; obsidyen, kalsedon, radyolarit ve çakmaktaşı 
esaslı kesme, yüzme, parçalama için kullanılan makrolit 
kazıyıcılar, delgiler ve dilgilerle birlikte av için kullanılan 
mikrolit dilgicikler ve uçların yanı sıra öğütme taşlarıdır.

Hayvan varlığı açısından oldukça zengin kalıntılar sunan 
mağarada temsil edilen hayvan türleri; alageyik, karaca, 
kemirgenler, kuş türleri, kızıl tilki, sürüngenler ile yaban 
domuzu, keçisi, koyunu, tavşanıdır. Bunların yanında 
yumuşakçalara ait kabuklar da bu grup içerinde ele 
alınmaktadır.

Bu kalıntılar üzerinde yapılan paleozoolojik incelemeler 
ve bu türlerin kemikleri üzerinde yapılan analizler sonucu 
ortaya çıkan veriler sunduğu sonuçlar açısından ilgi çekicidir. 
Ekseriyetle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde avlanma 
yöntemleriyle elde edilip tüketilen hayvanlarda baskın grubu 
alageyik, yabani koyun ve keçi oluşturmaktadır. Paleozoolojik 
bu buluntular yanı sıra mağaranın giriş cephesinde kazıma 
tekniğiyle betimlenen “öküz” betimlemesi de insan eliyle 
gerçekleştirilen çizim olması nedeniyle arkeolojik bağlamda 
havzanın faunası, dolayısıyla da beslenme kültürü hakkında 
yorum yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

Paleobotanik verilere bakıldığında ise mağaradaki kazılar 
sonrası; dişbudak, badem, ılgın, kayın, kavak ağacı erken 
dönem tabakalarında, zeytin, dişbudak ve yaprak döken 
meşe ağacı fosilleri de geç dönem tabakalarındaki bitki 
varlığına dair işaretler olarak kayıt altına alınmıştır. Yerleşim 
tarihi açısından ele alındığındaysa mağaranın baskın olarak 
ilkbahar, yaz ve seyrek olarak da sonbahar mevsiminde 
yaşam alanı olarak kullanıldığı söylenebilir.   
Elektrik dolayısıyla teknoloji ve türevleri olan metalar 
haricinde günümüz insanlarının ihtiyacı olan araçlarda 

geçmişten günümüze çok köklü değişiklikler henüz söz 
konusu olmadı. Teknolojiyi, fişi prize takmayla eşdeğer 
olarak görmek doğanın kendi içerisindeki sistematik 
teknolojiyi görmeyi engelleyen en önemli faktörlerden 
biridir. Evlere kapanmak durumunda kaldığımız bugünlerde 
avlanmayı internet ortamlarında nasıl gerçekleştiririz ve 
besin zincirindeki yerimizi nasıl koruruz? Hesabını yaparken 
elektriğin ışığa dönüşmüş formu altında da düşünsek tekrar 
doğaya ve onun sunduklarına olan muhtaçlığımız geçmişe 
dair verileri daha iyi analiz ederek onları yorumlamamız 
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.   

Yararlanılan Kaynaklar:
M. Adak, C. Güzelyürek, Beldibi. Mağara Çağından Günümüze. İstanbul 
2005. 
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Karain Mağarası yaban öküzü betimlemeli çakıltaşı, 
Antalya Müzesi.

Prehistorik Devirler
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STK 
Yönetim Sanatı 2 Oğuz Acar

oguzacar@hotmail.com

Değerli Aksekililer, 

Bahar mevsimiyle beraber yenilik ve değişim rüzgârları 
esmeye başladı. Doğa kendini yenileyip, kış mevsiminin 
üzerinde bıraktığı ağırlıkları kendi kendine temizliyor. Taze 
sürgünler, yeni çiçekler açıyor ve yeni yavrular dünyaya 
geliyor. Biz insanoğlu olarak her ne kadar doğanın bir 
parçası olduğumuzu kabul etsek de maalesef yaradılış 
sırrımız gereği gelişim ve değişimlerimiz böyle bir bahar 
rüzgârı esmesiyle gerçekleşmiyor.

Her defasında çaba göstermemiz ve bir adım atmamız 
gerekiyor. Bu adımı atmadığımız zaman yıpranıyoruz, 
eskiyoruz, geride kalıyoruz ve en acısı nihai sonumuzu 
beklerken bile hala içimizde bir umut yeniliği bekliyoruz. 
Biz adım atmazsak asla bize gelmeyecek o değişimi, 
gelişimi ve yenilenmeyi bekliyoruz bir  Âb-ı Hayât 
Mucizesi bekler gibi.

Bu mucizenin varlığına olan inancın doğuşunda, gerçek 
hayattaki suyun bütün canlılar için taşıdığı önemin 
rolünü hepimiz biliriz. Onun hayat verici, diriltici, yapıcı 
ve canlılık kazandırıcı özelliği çeşitli inanç sistemlerinde 
kendini göstermiş ve ölümsüzlük kazandıran  Âb-ı Hayât 
efsanesinin doğmasına uygun zemin hazırlamıştır. 
Kaynak: (TDV; İslam Ansiklopedisi)

Madem bahar mevsimi dedik, yenilik dedik, değişim dedik…

O zaman 28. sayımızda başladığımız yeniliğe ve değişime 
dair STK Yönetim Sanatı başlıklı yazımızın ikinci bölümünü 
sizlerle paylaşmanın uygun olacağını düşünmekteyiz.

Okuyucularımızın hatırlayacağı üzere yazılarımızda 
dönüşüm, değişim ve gelişim kavramlarını sıklıkla 
kullanıyoruz. Özellikle toplumsal gelişimimizin önünü 
açacak yapı taşları olan Sivil Toplum Kuruluşlarımızın 
gelişimi noktasında bu kavramları bıkmadan, usanmadan 
ve küsmeden hatırlatmaya devam etmek gerektiğine 
inanıyoruz.

O zaman şöyle STK Yönetim Sanatı başlıklı yazımızın ilk 
bölümünde neler yazdık kısaca hatırlayarak yazımıza 
devam edelim ve ileriye doğru BİR ADIM atalım. Bilirsiniz 
matematikte çok basit ve bir o kadar muhteşem bir kural 
vardır. 1>0 (bir sıfırdan büyüktür)

Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin, toplumdaki gönüllü 
ve sivil oluşumların varlığı ve etkinliği ile ölçüleceğinden 
bahsetmiştik. Ayrıca hatırlayacağınız üzere STK’ların 
sayısal olarak çokluğunun gelişmişlik için tek başına 
yeterli olmayacağından, sayısal çokluk yanında kalite ve 
mahiyetin de önemli olduğunu sizlerle paylaşmıştık.

STK yönetimi için gerekli 4 temel gerekliliği “Kuruluş 
Misyonu”, “Yönetim Kadrosu”, “Bütçe” ve “Faaliyetler” 
olarak sıralayıp yapılanma unsurlarından detaylı bir 
şekilde bahsetmiştik. Yapılanma unsurlarını hatırlamak 
isteyen okuyucularımızın dergimizin 28. sayısına yeniden 
göz atmalarını tavsiye ediyoruz.

Bu dört temel yönetim gerekliliğini kavramış olan STK 
yöneticilerinin bahsi geçen yapılanma unsurları da 
kavramış olmaları STK ‘ların sürdürülebilirliği açısından 
oldukça önem arz etmektedir.

Takdir edeceğiniz üzere bahsedilen yapılanma unsurları 
ideal olanı ortaya koymaktadır. Pratikte ise ideal olan 
her zaman mümkün olmamaktadır. Bu sebeple pratikte 
STK ‘ların değişim, gelişim ve yenilenme ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik bir çalışma programı ihtiyacı 
karşımıza çıkmaktadır.

Aşağıda paylaşacağımız çalışma modeliyle STK ‘ların 
“Kurumsal Yeniden Yapılandırılması ve İyileştirilmesine” 
yönelik Akseki Sivil Toplum Kuruluşları özelinde tüm STK 
’larımıza bir farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir.
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Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve İyileştirme Programı

1- Programın Amacı
2- Kurumsal Yeniden Yapılandırma
3- Türkiye’de Dernekçilik
4- Hemşehri Dernekleri
5- Dernekleri Bir Arada Tutan Unsurlar
6- STK ‘ya Özel Mevcut Durum Analizi
7- STK ‘ya Özel İyileştirme Programı

Yukarıda yedi ana başlık haline getirdiğimiz bu programı 
uygulayacak olan STK yöneticileri ve gönüllüleri için 
başlıkları tek tek açıklayalım.

Programın Amacı; programın amacının STK yöneticilerine, 
gönüllülerine ve paydaşlarına detaylı olarak açıklanması 
gerekmektedir. Programın uygulayıcısı öncelikle programın 
gerekliliğine inanmış, içeriği özümsemiş olması ve neden 
böyle bir programa ihtiyaç duyulduğunu ve gerekliliğini 
katılımcılara net bir şekilde aktarması gerekmektedir.

“Neden” böyle bir programı hayata geçiriyoruz ve temel 
“hedefimiz” nedir gibi sorular bu bölümde yanıtlanmalıdır.

Kurumsal Yeniden Yapılanma; ticari işletmeler için daha 
çok duymaya alışık olduğumuz bu kavramın açıklanması, 
neleri kapsadığı, hayata geçirilmesi durumunda STK ‘lar 
için ne gibi kazanımları olacağı bu bölümde katılımcılara 
anlatılmalıdır.

Türkiye’de Dernekçilik; kâr amacı güden kuruluşların 
aksine, kâr amacı olmayan sivil toplum kuruluşlarının 
yönetim kadrolarına katılan idarecilerin çoğu zaman, STK 
tecrübesi olmadan davet üzere bu kadrolara geldiklerini 
biliyoruz. Bu anlamda yönetim kadrolarımıza mutlaka 
ülkemizdeki dernekçilik faaliyetlerinin dünü, bugünü ve 
geleceği hakkında bilgiler vermek durumundayız. Bununla 
da yetinmeyip, dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının 
bulunduğu nokta ve gücü hakkında bilgilerin katılımcılara 
aktarılması daha da ilham verici olacaktır.

Hemşehri Dernekleri; 2019 yılı İçişleri Bakanlığı verilerine 
göre ülkemizde faal olan hemşehri derneklerinin 
sayısı 15.941 ‘dir ve bu sayı faal olan derneklerin %7.2 
‘sini oluşturmaktadır. Akseki Eğitim Hayratı Derneği 
dâhil olmak üzere Akseki özelinde gönül bağıyla bir 
arada olduğumuz tüm derneklerimizin ortak özellikleri 
“Hemşehri Derneği” olmalarıdır. Bu sebeple hemşehri 
derneklerinin kuruluş misyonları, şu anda geldikleri nokta 
ve geleceğe ilişkin projeksiyonlar bu bölümde detaylı bir 
şekilde incelenmelidir. 

Dernekleri Bir Arada Tutan Unsurlar; bu bölümde de 
yine başlıktan anlaşılacağı üzere kurumsal yapıları ve 
özellikle dernekleri bir arada tutan unsurlar katılımcılara 
açıklanarak bir farkındalık oluşturulmalıdır. Toplumları 

bir arada tutan unsurlar; milli ve manevi değerleri, dili, 
ahlakı, eğitimi, kültürü, tarihi, sanatı, ekonomisi, hukuku 
ve gelecekteki hedefleridir.

Toplumları temsil eden STK‘ların da bu unsurları 
benimsemesi ve geleceğe yönelik “hedefleri” bu bölüm 
kapsamında irdelenmelidir.

STK ‘ya Özel Mevcut Durum Analizi; STK‘nın yapısal 
durumunu gösteren performans kriterleri tek tek 
incelenerek, toplumsal dinamikler dikkate alınarak, STK‘yı 
ortaya konulacak yeni hedeflere taşıyacak iyileştirme 
programları bu bölümde ortaya konmalıdır.

Yapısal durumu ortaya koyan kriterleri özetle;  yönetim 
kurulu performansı, yönetim organlarının yönetime 
katılma performansı, iletişim ve halkla ilişkiler performansı, 
kampanya geliştirme ve yürütme performansı, 
sürdürülebilir gelir üretme performansı, farkındalık 
yaratma ve son olarak güvenilirlik performansı olarak 
sıralayabiliriz.

STK ‘ya Özel İyileştirme Programı; bu kapsamda en çok 
ihtiyaç duyulan çalışmalar olan; kurumsal kimlik çalışması, 
tüzük değişikliği, üye profilinin gözden geçirilmesi, iletişim 
ve temas kanallarının çoğaltılması, kaynak geliştirme 
çalışmalarının arttırılması, hedef kitlenin aklındaki imajın 
değiştirilmesi gibi konu başlıkları bu bölüm kapsamında 
gündeme getirilerek STK ‘ya özel iyileştirme çalışmaları 
gündeme alınmalıdır.

Bahsetmiş olduğumuz iyileştirme programlarının 
uygulanmasıyla Akseki derneklerimizin güvenilirliği ve 
saygınlığı hedef kitleleri gözünde daha da artacaktır. 
Güvenilirliği ve saygınlığı yeniden kanıtlanmış Aksekili sivil 
toplum kuruluşları ile iş dünyasının iş birliği, toplumsal ve 
çevresel katkının etkinliğini daha da artıracaktır. 

Ancak bu tür iş birliklerinde hedeflerin açık şekilde 
belirlenmesi, hedefe ulaşma yolunda yapılacak çalışmaların 
ölçümlenmesi ve iyi bir iletişim planlaması yapılarak 
çalışmaların etkili bir şekilde kamuoyuna ve paydaşlara 
duyurularak yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Akseki’mizin gelişimi ve yenilenmesi noktasında bahar 
rüzgârlarını beklemek yerine atacağımız BİR ADIMIN bu 
olması dileğiyle.
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Akseki’de Ali Paşa Konağını Turizme 
Kazandırıyor

24 yıl önce Almanya Berlin’den tatil için Türkiye’ye gelen Beate Gaschina, “Denizi, doğası, tarihi ve kültürel 
varlıkları nedeniyle büyüsüne kapıldım.” sözleriyle hayranlığını dile getirdiği Antalya’da yeni bir hayat kurdu.

Alman Beate, 

Tatil sonrası Almanya’ya dönen ve 2 yıl sonra çok sevdiği 
Antalya’ya tekrar geri gelen Gaschina bir daha ülkesine 
dönmedi ve 1998 yılında bir Türk iş insanı ile evlendi. 
Eşiyle birlikte Türkiye’nin ilk kovboy kasabası olarak 
bilinen Manavgat’ın Aksas Mahallesi’ndeki “West Virginia 
City”i kuran Gaschina, alternatif turizm imkânları üzerine 
girişimlerde bulundu.

Doğa yürüyüşleri için turlar düzenleyen, tarih ve kültür 
gezileri organize eden Gaschina, alternatif turizm 
uygulamalarındaki başarısı ve Türk turizmine katkılarıyla 
kısa sürede sevilen gönüllü bir turizm elçisine dönüştü. 
Türkçeyi çok iyi derecede konuşan ve çevresinde çok 
sevilen 53 yaşındaki Gaschina, benimsediği Türk kültürü ile 
Anadolu insanından da ayırt edilmiyor.

Haber: Mustafa Hatipoğlu
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Yeni turizm girişimini ise Akseki ilçesinde yapan Gaschina, Toros Dağlarının eteğinde, 1100 metre yükseklikte atıl halde 
bulunan Ali Paşa konağını kiralayarak turizme kazandırmayı ve misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Gaschina Akseki’deki faaliyetlerine dair şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin ilk kovboy kasabasını Manavgat Aksaz köyünde 
kurduk. Şimdi de turistleri, Toroslar’ın doğal güzelliği ile buluşturmak istedim. Akseki’de atıl bekleyen Ali Paşa Konağı’nı 
doğayla iç içe butik bir otele dönüştürdük. Ormana Eynif Yaylası’ndaki yılkı atlarını görmek ve doğa yürüyüşleri için 10 yıldır 
turlar düzenliyorum. Binicilik turlarını daha da konforlu ve güvenli hale getirmek için hazırladığımız konaklama tesisinde at 
çiftliği de kuruyoruz.”

Bu güzellikleri herkesin görmesini istiyorum

“Ben bir Alman vatandaşı olarak Türkiye’nin doğal güzelliklerini, tarihini ve kültürünü görmeye herkesi davet ediyorum.” diyen 
Gaschina, “Avrupalı konuklarımı Antalya’nın doğal güzellikleriyle buluşturmak istiyorum. Denizi, doğası, tarihi ve kültürel 
varlıklarıyla insanı cezbeden bir kentte yaşıyoruz. Büyüsüne kapıldığım bu kente yıllar önce yerleştim. Şimdi Akseki’de 
yaşıyorum. Bu bölgeye âşık oldum. Buranın tarihini okuyordum. Buranın kendisine özgü “Düğmeli ev” tekniğiyle inşa edilen 
evlerini ve eski ipek yollarını gördüm. Bitkilerini, doğallığını ve daha birçok güzelliğini gördüm. Herkesin de bu güzellikleri 
görmesini istiyorum.” diyerek duygularını aktardı.

Spor ve eğitim kampları için çalışıyor

Şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için alternatif deneyimler de planladıklarını aktaran Gaschina, Toros Dağları’nın eşsiz 
güzellikleri içinde uluslararası çapta spor ve eğitim kampları organize etmeyi hedefliyor. Bu düşüncesini hayata geçirmek isteyen 
Gaschina’ya dostları da destek veriyor.

Fotoğraflar: Mustafa Hatipoğlu
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Lise Yılları… İbrahim Ekmekci
ibrahimekmekci962@gmail.com

Öteden beri Akseki, eğitime 
değer veren okullarıyla 
anılmıştır. Araştırmacı 
yazarlar, Osmanlı döneminde 
öğrencilerine yabancı dil 
öğreten ve ortaokul düzeyinde 
eğitim veren Rüştiye’den ve 
kadim köylerimizdeki yatılı 
okullardan söz ederler.

Cumhuriyet döneminde, eğitime 
verilen değerin sürdürüldüğünün 
kanıtı, çevre ilçelerde henüz ortaokul 
bulunmazken 1947 yılında ortaokula 
kavuşmamız oldu. Akseki’ye, 
güneyimizdeki Manavgat ve 
Serik’ten, kuzeyimizdeki Beyşehir 
ve Seydişehir’den öğrenciler gelerek 
ortaokulumuzda okudular ve 
ilçemizden güzel anılarla ayrıldılar. 
1970’li yıllara gelindiğinde komşularda 
lise okulları kurulmaya başlandı. 
Akseki’nin başvurularına ise; “Devlet 

15 binden aşağı nüfuslu yerlerin lise 
başvuruları öncelik kazanmamaktadır.” 
Yanıtı veriliyor, 2-3 bin nüfuslu 
komşumuzun lisesinin varlığı bile 
örnek olamıyordu.
1966 yılında, yöremizin çocuğu, 
Senatör Kamil Karavelioğlu’nun 
girişimleriyle, Akseki’de “Akşam 
Kız Sanat Okulu” açıldı. Mülkiyeti 
Belediyemize ait olan Dokumacılar 
Kooperatifi binasında, Okul Müdürü 
olarak atanan Bayan Öğretmen; 
öğrenci kayıtlarına başlamıştı. 
Kayıtların yoğunluğu karşısında, 
ortaokulumuzun güneyinde bulunan 
ve “deppoy” olarak anılan, askeri 
birliklerin boşalttığı alanda yapılan 
yapıda öğretime başlayan okulun 
adı, “Akseki Kız Enstitüsü” idi. 1967 de 
öğretime başlayan ve yatılı öğrenci 
alan okul, Akseki’mizin de ilk lisesi 
oldu.

Akseki Kız Enstitüsü, ortaokul mezunu 
kızlarımızın, Akseki dışına çıkmadan 

öğrenimlerini sürdürebilecekleri 
tek eğitim kurumu olmasının yanı 
sıra, yatılı olması nedeniyle çok 
uzaklardan gelen öğrencilerin 
kayıtlarıyla da büyüdü. Öğrencilerine, 
ayrıldıkları dallarda öğretmenlik 
mesleği kazandıracağı da bilinince, 
okula talep daha da arttı. Akseki Kız 
Enstitüsü mezunu kızlar, Dikiş Kursu 
Öğretmeni, Ana Okulu Öğretmeni 
olabilecekler; ayrıca Ankara Kız Teknik 
Öğretmen sınavlarını kazanarak, 
okuyup Kız Meslek Lisesi Öğretmeni 
de olabileceklerdi. (Okula kazandırılan, 
mezunların öğretmen olacağı unvanı, 
zamanın Milli Eğitim Bakanı’nı da 
özendirmiş olmalıydı ki, memleketi 
Edirne’de de benzeri yatılı, öğretmen 
yetiştiren Kız Enstitüsü açıldığı 
duyulmuştu.)

Yurt genelindeki diğer kız enstitüsü 
mezunları, Ankara Kız Teknik 
Öğretmen Okulu’nu kazanıp 
mezuniyetlerinden sonra ancak 

Akseki Anadolu İmam Hatip Lisesi
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öğretmen olabiliyorlardı. Daha 
sonraları “Akseki Kız Meslek Lisesi” 
adını alan okula çevre ilçelerden 
öğrenciler gelirken, Gaziantep - 
İslahiye’den, İzmir – Seferihisar’dan 
gelen arkadaş guruplarıyla, yatılı 
öğrenci sayıları 200’e ulaştı. 
Akseki’mizin sosyal ekonomik 
yaşamını olumlu yönde etkileyen Kız 
Meslek Lisesi’nin ders yılı sonundaki 
defileleri ilgi topluyor, Akseki sinema 
salonuna kurulan podyumda 
manken olan kızlarını görmek için çok 
uzaklardan gelenler de, çok yakında 
Lise’nin müsameresini de görme 
dileğinde bulunan siyasetçilerin 
nutuklarını da çok dinledik… 

1967 yılında açılan Akseki Kız 
Enstitüsü’nün etkinlikleri, Okula 
“kurucu müdür” olarak atandığını 
söyleyerek gelen, Ankara Kız 
Teknik Öğretmen Okulu Beden 
Eğitimi Öğretmeni Perihan Çelikel 
ve daha sonraki müdür ve branş 
öğretmenlerinin çabaları, sayıları altıya 
ulaşan “Akseki Liseleri” ve gelinen son 
“Çok Programlı Lise” uygulamalarına 
kısaca değindikten sonra, yazının asıl 
amacını bilgilerinize sunmayı görev 
sayıyor ve son paragrafa bırakıyorum.

Akseki Kız Enstitüsü, komşusu 
ortaokul öğrencileri ile birlikte 
sahnelerde, törenlerde boy göstererek, 
Cevat Fehmi Başkut’un ünlü “Paydos” 
oyununu Antalya Belediyesi Tiyatro 
Sahnesi’ne dek taşımakta olup, 
eşdeğer lise ’ye kavuşmak için de 1973 
yılına dek beklendi.

Ortaokul’un bahçesine Şahin 
Kardeşlerin yaptırdıkları ek bina ile 
Akseki Şahinler Lisesi’nin açılışı, değerli 
Antalya Valisi Hüseyin Öğütçen’in 
katılımıyla gerçekleşti. (1973)  Onlarca 
pankart arasındaki; “Sağlam kafa 
sağlam vücutta bulunur. Spor 
tesislerimiz ne zaman kurulacak?” 
pankartına gözü ilişen ünlü Vali, Kent 
İmar Planı’ndaki spor alanı yerini 
sordu. Spor alanı yerinin, temelini 
atmak için yürüyecekleri “Sanat 
Okulu ve Ticaret Lisesi” yolu üzerinde 
olduğunu öğrenince, Belediye 
Başkanı Gani Şatıroğlu’na, alanın 

kendi imkânlarınızla kamulaştırılması 
durumunda, henüz hiçbir Antalya 
ilçesinde bulunmayan bir spor alanı 
(stat) yaptırma vaadinde bulundular. 

Akseki Yardımlaşma Derneği, “Endüstri 
Meslek Lisesi” adını alacak olan Sanat 
Okulu ve Ticaret Lisesi yapılarını 
yapmakta olsun, yine derneğin 
yapımını yenilediği “İmam Hatip 
Lisesi’nin Ortaokul bölümünü açtıran 
Halis Gündoğdu, iş adamları Şahinler 
ve Ayparlar’ın ortak girişimleri ile satın 
aldıkları Rasih Kaplan Evi’ni de okulun 
yatılı öğrencilerinin barınmalarına açtı. 
Daha sonra da, Gani Şatıroğlu’nun 
“Yatılı Bölge Okulu” için, Uzunyol’un 
kuzeyinde kamulaştırdığı alana, hem 
lise binası hem de öğrenci yurdu 
inşaatlarını tamamlayarak öğrenci 
sayısını 300’ün üzerine çıkardı.

Sanat Okulu ve Ticaret Lisesi inşaatları 
tamamlanınca, her iki lise de faaliyete 
geçti. Şahinler Lisesi’nin ek yapısı olan, 
kız pansiyonu da yatılı öğrenci alınca, 
öğretmen babalarının görev yaptıkları 
yerde ortaokul ve lise bulunmayan 
kızlar ile parasız yatılı sınavını kazanan 
kızlar ve gündüz erkek - kız öğrenci 
alan Akseki Şahinler Lisesi, ilçemize 
“Eğitim Kenti” görünümü kazandırdı.

Altıncı lisemiz ise, “Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi” oldu. İstanbul 
Milletvekili Hemşerimiz Hilmi Özen 
ve Sağlık Bakanlığının etkin daire 
müdürlüklerinde görevli Hemşerimiz 
Gani Sınık’ın çabalarıyla “Akseki 
Sağlık Meslek Lisesi” Uzunyol’da 
kamulaştırılan alanda, temel eğitim 
okulu için yapılan, ama açılamayan 
yapıda açıldı. Okulun açılışında 
konuşan, Edirneli Sağlık Bakanı, 
okulun İngilizce eğitimine ağırlık 
vereceğini, gerekçe olarak da, okuldan 
mezun olan sağlık görevlilerinin 
turizmin başkenti unvanını kazanan 
Antalya’da, yabancı konuklara da 
hizmet verecek oluşuna bağlayarak, 
“Anadolu Lisesi” özelliğinde öğrenci 
yetiştireceğini söyledi. 

İlginç bir rastlantıdır ki; Kız 
Meslek Lisemizin ayrıcalıklı olarak 
mezunlarının öğretmenlik mesleği 

kazandırma özelliği ile Edirne’de 
benzerinin açılmasını Milli Eğitim 
Bakanı istemişti. Yine, ayrıcalıklı 
olarak, “Akseki Anadolu Sağlık Meslek 
Lisesi” açılmasına onay veren, Sağlık 
Bakanı’nın, aynı nitelikli okulun 
Edirne’de de açılmasını istemelerine ve 
benzerliklere ne dersiniz?

Akseki liselerinin kendi aralarında 
düzenledikleri bilgi yarışmaları, 
sportif rekabetlerin etkileri ilçe 
sınırlarını aştı, başarıları kanıtlayan 
derecelendirmeler, şampiyonluklar, 
resim dalında beş Türkiye birinciliği 
derken Akseki, yakın geçmişte “Eğitim 
alanında altın çağını yaşadı.”

Bu arada, sağlık kız meslek lisesi 
öğrencilerinin sağlık kurumlarında 
uygulama gereksinmeleri, derneğimizin 
ulaşım desteği ile Antalya’da 
sağlanmaya çalışılmakta iken, sağlık 
görevlilerinin lise mezunu öğrencilerin 
kayıtlarıyla yetiştirileceğine dair 
statü değişikliği, belki de derneğimiz 
yöneticilerine Akseki’de meslek 
yüksekokulları açılmasına esin kaynağı 
olduğu da söylenebilir.

Diğer beş lisemize gelince,  çevre 
ilçelerde benzeri okulların açılması, 
ilköğretimin taşımalı uygulamaya 
geçmesi, çevreden gelen öğrenci 
sayısının azalmasına neden oldu. 
Tüm liselerimizin bir lise müdürlüğü 
ile yönetilmesi anlamı taşıyan “Çok 
Programlı Lise” uygulamasına, bir de 
ortaokul çıkışlı öğrencilerin internet 
ortamındaki yatılı lise arayışlarında, 
çok sayıda kız ve erkek yurdu bulunan 
ilçemiz liselerinin adlarının, ”sehven 
unutuldu” mazeretiyle üç yıl yer 
alamaması, “Eğitim Yurdu Akseki’de” 
öğrenci sayısını çok çok azaltmış 
bulunmaktadır. 

Akseki bu eksikliği, meslek 
yüksekokulu ile tamamlamaya 
çalışıyor. Yurdumuzda pek yaygın 
olmasa da üniversitelerin, bulundukları 
yörelerin ve hatta bölgelerin sosyal 
ve ekonomik kalkınmalarına, bilimsel 
araştırmalarına yol göstermeleri 
gerekir ve bu bir görevleri olmalıdır. 
Akdeniz Üniversitesinden ayrılarak, 
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Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi 
(ALKÜ) şemsiyesi altında çalışmalarını 
sürdüren Akseki Meslek Yüksekokulu, 
lise çıkışlı öğrencilerini geçerli ve 
yararlı meslek sahibi yapmaktadır. 
Akseki Meslek Yüksekokulu, Akseki 
Eğitim Hayratı Derneğimiz, devlet 
görevlilerimiz, yöresel kuruluşlarımız 
ve TEMA Vakfı gibi STK’lar ile işbirliği 
yaparak, yöremizi kalkındırabilecek 
ve gelecek vaat eden çalışmaların 
başlangıç aşamasında bulunmaktadır.

İlkokul mezuniyetlerinden sonra, 
liselerimizin ortaokul bölümünde 
başladıkları öğrenimlerini liselerimizde 
tamamlayan, altı yıl yöremizin havasını 
soluyan, ekmeğini yiyip, suyunu içen, 
kız ve erkek öğrencilerimizin sayıları 
binleri aşmaktadır. Bir bakıma gençlik 
yıllarına Akseki’de başlayıp, seçtikleri 
meslek dallarında hayata atılan 
çocuklarımızın acı tatlı Akseki anıları 
belleklerine kazınmıştır. İnternet 
ortamında kurdukları, “Akseki Kız Meslek 
Lisesi Mezunları”, “Akseki Şahinler 
Lisesi Mezunları” başlıklı gruplarındaki 
üye sayıları, tahminleri aşan, şaşırtıcı 
boyutlara ulaşmıştır.

Öğrencilik yıllarını anma duygularının, 
internet ortamında kalmadığının da 
tanığıyım. Şahinler Lisesi mezunlarının 
Akseki’mizi ziyaret edeceğini bilen ve bir 
diğer yandan öğrencimiz olan zamanın 
Yarpuz Belediye Başkanı Doğan Erden, 
ziyaretçi arkadaşlarını kasabasına ve 
oradan da Tınaz Tepe’de kahvaltıya 
davet etme inceliğini göstermiştir. Bu 
ne kadar duyarlı ve nazik bir davranıştır. 
Diğer bir yandan ise Kız Meslek Lisesi 
mezunu ziyaretçilerinin, okulları 
gezme isteğinin karşılık bulamaması, 
Akseki’mize yakışmayan, olumsuz 
bir yaklaşım olmuştur. Bulundukları 
yerlerde, “Birer Akseki Temsilcisi” olan bu 
çocuklarımıza karşı duyarsız kalmamız, 
biz Aksekililere yakışmayacağını 
düşünerek bu yazıyı kaleme alma 
zorunluluğu duydum. Bu gelişmeyi 
yöremizin sosyal ve ekonomik kazanımı 
ve azımsanmayacak bir potansiyel 
olarak da görmekteyim.

Ziyaretçi öğrencilerimizin, artık sadece 
kırtasiye mağazalarına değil, yöresel 
ürünlerimizi pazarlayan mağazalara 
da uğrayarak Akseki’mizden mutlu ve 
güzel anılarla dönmeleri sağlanmalıdır. 
Ayrıca öğrencilerimizin aileleriyle 
birlikte yapacakları ziyaretler için çevre 
gezilerini içeren programların yapılması, 
belki de ziyaretçiler için yıllık tatil yerine 
geçebilecek ve yöremiz turizmine 
başlamanın ilk adımı olacaktır.

Öğrencilerimizi arkadaşlarıyla 
buluşturmayı organize etmeyi üstlenen 
kişi veya grupların; Kaymakamlığımızı 
ziyaret ederek, yaz aylarında boş 
bulunan yatakhanelerde, okul 
derneklerine sembolik ücretler 
ödeyerek konaklamalarının onayını ve 
talimatlarını alarak, çalışmaya başlama 
girişimlerinde Kaymakamlığımızın, 
Belediye Başkanlığımızın, Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzün ve Akseki halkının 
desteklerini esirgemeyeceklerini 
umuyor, inanıyorum.

Akseki Liselerinden aldıkları bilgi ve 
aydınlanmayla hayata atılan gençler! 
Haydi, bilgisayarlarınızın başlarına 
oturun, telefonlarınızı ellerinize alın, 
okul arkadaşlarınızla iletişim kurun. 
Onlara, Antalya ve Konya’dan Akseki’ye 
gelişlerinde, dört saat süren, dönemeçli 
yollarla değil, bir buçuk saat sürecek 
asfalt yollarla karşılaşacaklarını, 
çamaşırlarını yıkamak için kuyudan su 
çekmeye gerek kalmadığını ve gece 
yarısı elektriklerinin kesilip karanlıkta 
kalmayacaklarını anlatın. 

“Sakin Şehir” konumundaki Akseki’mizin 
çevre kasabaları ile görülmeye değer, 
huzurlu bir tatil ortamında olduğunu da, 
hasret gidermek için beklendiklerini de 
söyleyin.

Memleketini sevme ölçüsünün, yöresine 
hizmet olduğu bilinciyle Akseki’mizi 
tanıtma görevini üstlenin… 

Akseki Kız Enstitüsünde okuyan;kendimi ve arkadaşlarımı şanslı buluyorum. Biz ortaokuldan mezun 
olduğumuz sene  Akseki Kız Enstitüsü açıldı. Hemen o sene okula yazıldık. Okulun açılmasında emeği geçen 
büyüklerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Eğer okul açılmamış olsaydı bizim çevre il ve ilçelerde okumamız 
zor olacaktı veya hiç olmayacaktı. Akseki’de ortaokuldan başka okul yoktu. Üç katlı binamızda biz gündüzlü 
olarak okurduk. İkinci katta 72 öğrenci Türkiye’nin çeşitli yörelerinden gelerek yatılı okudular. 1968-1969 
hepimiz mezun olduk. Herkes eş ve aşın peşine takılarak yurdun dört bir yanına dağıldık. Tesadüfler bazen 
arkadaşlarımızla görüşmeyi nasip etti. Fakat elli sene sonra vefalı, fedakar öğretmen arkadaşlarımız 
program yapıp Akseki’ye geldiler. Bizi hem sevindirdiler hem de gururlandırdılar. Okul yıllarını yad ettik. Ellinci 
yılımızı kutladık. Tekrar buluşmak dileğiyle ayrıldık. Böyle anıların toplanmasına ve çoğalmasına vesile olan 
yeni projelerin olması dileğiyle...1968-1969  Akseki Kız Enstitüsü Mezunlarından Edibe Zahide Kılınç Süner 

Öğrencilerimizin Gençlik Yılları… 

Lise Yılları...





Akseki Dergi- 56

Ben Akseki’yim
“Ben Akseki’yim” projesi 22 Nisan 
2013 tarihinde başlamış ve üç yılda 
tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında 
oluşturulan beş kişilik proje ekibi ile 
Akseki platosunda, dağlarında, Toroslarda 
binlerce km yol yaptık, yüzlerce mekana 
misafir olduk, güler yüzlü Aksekililerle uzun 
sohbetler, sevgi dolu masalar, düğünler, 
geleneksel törenler, eğlenceler, keyifler, 
hüzünler, hayata dair her türlü anı ve 
duyguyu paylaştık. Kayıtlar yaptık, binlerce 
fotoğraf çektik, belgeler topladık. Akseki’ye 
her açıdan derinlemesine bakmaya, 
incelemeye çalıştık. 

Saha çalışmasının akabinde çok uzun ve 
özenli bir ön editöryel çalışma yapıldı. 32 
farklı başlık altında, kendi alanında en 
iyi akademisyenlerle, fikir önderleri ve 
entellektüellerle çalıştık. Bütün bu hummalı 
çalışmanın ışığında Akseki’yi 41 yazar, 596 
sayfa, 1 müzik CD’si ve Akseki haritası 
eşliğinde anlatmaya çalıştık. Fotoğraf 
çekimleri ise belgesel fotoğrafçılıkta 
dünyaca tanınmış fotoğraf sanatçısı Attila 
Durak tarafından gerçekleştirildi.

Ben Akseki’yim / I’m Akseki
2015 yılında Akseki Eğitim Hayratı Derneği, 
değerli sponsorlarının da desteği ile 
3 yılda tamamlanan “Ben Akseki’yim” 
kitap projesini yayına sunmuştu. Kitap 
beğeni kazanmış, Akdeniz Üniversitesi 
Çevre Hizmet ödüllerinde Antalya 
ölçeğinde “Çevre Hizmet Ödülü 2015” ile 
ödüllendirilmişti.

Bu projeden beş yıl sonra; “Ben 
Akseki’yim” kitabımızın en önemli konu 
başlıklarından oluşan Türkçe/ İngilizce 
dillerinde çevirileri yapılarak 10 cilt halinde 
kitaplara dönüştürüldü. 10 ciltten oluşan 
kitabımızın yanında özenle hazırlanmış 
ve yörenin önemli detaylarını içeren 
harita/ broşürümüzün de önemli bir işlev 
göreceğine inanıyoruz.

Ticaretin Başkenti Akseki
Ticaretin Başkenti Akseki (Akseki’nin ve 
Aksekililerin Ticaret Tarihi) kitabı özetle 
Aksekililerin kuşaktan kuşağa aktarılan 
ticari yetenek ve vasıflarını Türkiye İktisat 
tarihiyle paralel olarak anlatıyor. Bu 
kitabı okuyanlar, Osmanlı ve Cumhuriyet 
döneminde ticarette başarılı olmuş 
Aksekililerin öykülerinin yanı sıra bu başarı 
öykülerine zemin hazırlayan dönemin 
ekonomik koşullarına dair de bilgi sahibi 
olacaklardır.

Anılarla Akseki ve Ticaretin Dili Akseki
Kitapta 1938 doğumlu İbrahim Ekmekçi’nin 
anılarıyla paralel bir şekilde Akseki’nin 
geçmişi ve dolayısıyla ilçenin ticaret tarihi 
de anlatılıyor. Akseki’ye büyük katkıları 
olan isimlerin portrelerinin de yer aldığı 

kitabın önemli bir bölümünü ise adından 
da anlaşılacağı üzere Akseki ticaret dili 
oluşturdu. 

İbrahim Ekmekçi bu bölümde Akseki 
ticaret diliyle ilgili tanık olduğu, okuduğu, 
büyüklerinden duyup dinlediği her şeyi 
okuyuculara ve daha önemlisi gelecek 
kuşaklara aktarıyor.

Proje yönetimini Attila Durak, kitap 
editörlüğünü yazar Murat Toklucu, 
kitap tasarımını Abdullah Yaşar, proje 
koordinatörlüğünü Rasih Kaplan 
üstlenmiştir. Projeye maddi ve manevi 
destek veren iş insanı Ali Metin Durak’a 
teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Akseki’yi ve Aksekilileri anlatan değerli 
eserleri almak isteyenlerin;

Banka hesabına aşağıda belirtilen kitap 
bedelini ödeme yaptıktan sonra, dernek 
görevlisi Zeynep Yıldırım’ın mail adresine, 
zeynepyildirim@aksekidernek.org banka 
dekontu, fatura bilgisi, adres ve telefon 
numarası iletmeleri ya da 0535 205 02 07 
no’lu telefondan Zeynep Yıldırım’la irtibata 
geçmeleri rica olunur.

“Ben Akseki’yim” 210 TL
“Ben Akseki’yim / I’m Akseki” 10 kitaptan             
 oluşan Türkçe/ İngilizce Set 160 TL
“Ticaretin Başkenti Akseki” 110 TL
“Anılarda Akseki, Ticaretin Dili Akseki” 45 TL
“Broşür/ Harita” 5 TL

Fiyatlarımıza KDV ve kargo ücreti dahildir.

Banka Hesap Numarası:
AKSEKİ EĞİTİM HAYRATI DERNEĞİ 
İKTİSADİ İŞLETMESİ
Vakıfbank TAO Ataköy İstanbul Şubesi 
TR88 0001 5001 5800 7304 2148 55

Banka hesap numarası:
AKSEKİ EĞİTİM HAYRATI YAPANLAR VE 
YAŞATANLAR DERNEĞİ
Vakıfbank TAO Ataköy İstanbul Şubesi
TR73 0001 5001 5800 7305 2553 53

Değerli Hayırseverler,

Akseki Eğitim Hayratı Derneği ülkemiz ve 
Akseki yöremizin, kamu yararına önemli 

bir mihenk taşıdır.

Derneğimiz, maddi ve manevi desteğe 
ihtiyacı olan toplam 260 civarında 

üniversiteli öğrencimize her yıl karşılıksız 
burs vermektedir. Eğitim desteği 
dışında yöremizin sosyal, kültürel 

yaşam biçiminin şekillenmesinde ve 
desteklenmesinde derneğimiz önemli 

bir olgu taşımaktadır. Siz değerli 
hemşehrilerimizden de burslarımıza 

destek beklemekteyiz. Üniversite 
öğrencilerimize destek olmak isteyen 

hayırsever hemşehrilerimiz bize 
aşağıdaki iletişim adreslerinden 

ulaşabilirler.

Eğitim döneminde her öğrenci başına 
200 TL (aylık) 9 ay üzerinden burs 

verilmektedir. Burs ödemenizi öğrenci 
başına (aylık) 150 TL’den burs yatırım 

başlangıcından ititbaren 12 ayda 
ödeyebilirsiniz.

Akseki Eğitim Hayratı Derneği İktisadi İşletmesi 

Yayınevinden

(Dernek, Bakanlar Kurulu’nun 28/04/1967 tarih ve 
6/8115 sayılı kararı ile kamu yararınadır)
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