Durmuş Ali Efe

Komuta ettihi zeybek grubu bazen beş yüz kişiye yaklaşmjştjr.
İncirliova’nin diher önemli efesi Dereli Mestan Efe onun yanjnda yer
almjş ve birlikte önemli kahramanljklar göstermişlerdir. Durmuş Ali
Efe’nin çocuklarjndan Durmuş, Süleyman ve Halil İbrahim babalarjnjn
yanjnda savaşa katjlmjşlardjr.

İncirliova İsafakjlar Köyü’nde 1863 yjljnda çiftçi bir ailenin çocuhu
olarak dünyaya gelmiştir. Yaşamj yokluklar içinde geçmiştir. Elli altj
yaşjna kadar köyünde bah bahçe işleriyle uhraşan, çiftçilikten başka bir işle uhraşmayan kendi halinde bir yörüktür.

Durmuş Ali Efe ve beraber çarpjştjklarj zeybekler işgal güçlerine adeta
kan kusturuyordu. Tjpkj Malgaç Kahramanj Yörük Ali Efe ve Nazilli
çevresinde destanlar yazan Demirci Mehmet Efe gibi. Aydjn yöresindeki bu kahraman efeler Kuvayj Milliye’nin dohuşunu
ve mücadelenin ne pahasjna olursa olsun kazanjlacahjnj tüm dünyaya ilan ediyordu.

Durmuş Ali Efe, Seçimle işbaşjna gelen ilk ve tek efedir. Birlikte
daha çjktjhj dost ve arkadaşlarj tarafjndan “Efe” olarak seçilmiştir.
Eskiden beri sevilen ve sayjlan birisi olduhu için bu payeyi almjştjr.
Onun efelihi işgale karşj Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşj ile sjnjrlj
kalmjştjr. Soygunculuk, adam öldürme gibi kanunsuz hiçbir olaya
hiçbir zaman karjşmamjştjr. Durmuş Ali Efe, soyadj kanunu ile “Efe”
soyadjnj almjştjr. Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe’den sonra
bölgenin en büyük ve etkin Efe gruplarjndan birinin liderlihini yapmjştjr.

Durmuş Ali Efe son yıllarında (Soldan üçüncü)

Durmuş Ali Efe kızanlarıyla (Oturanlardan, soldan üçüncü)

Durmuş Ali Efe’yi diher efelerden ayjran özellihi; kurtuluş savaşjyla
başlayan efelihidir. Daha çjkmasjnda herhangi bir kanun kaçakljhj
durumu yoktur. Aydjn’jn Yunanljlar tarafjndan işgali ve Milli Mücadele’nin başlamasj ile daha çjkmjştjr. Yunan işgali ve birlikte yaşadjklarj Rumlarjn kötü tutumlarj kendisini derinden etkilemiştir.
Çohunlukla İncirliova, Germencik ve Tire başta olmak üzere büyük
Menderes Havzasj’njn birçok yerinde işgalcilere karşj korkusuzca
savaşmjştjr. Kendi köyünde ve çevre köylerde çok sevilen, yardjmseverlihi ile tanjnan ve sözüne itibar edilen birisi olduhu için daha
daha çjkmadan ahabey anlamjnda “Efe” diye anjlmaya başlamjştjr.

İşgal güçleri yihit efelerden ardj arkasjna darbe aldjkça İzmir’den
takviye güç istiyor, yerli Rumlarj silahlandjrjyordu. İşgalciler bu takviyelerin en büyük askeri gruplarjndan birini de İkizdere Vadisi’ne konuşlandjrmjştj. İşgalciler bu hamle ile hem Durmuş Ali Efe grubunu
etkisiz hale getirmek, hem de Tire ile Karapjnar arasjnda destek bahlantjsjnj sahlayjp daha da güçlenmeyi amaçlamjşlardj. Hesaplayamadjklarj şey, Durmuş Ali Efe ve zeybeklerin sarsjlmaz inancjydj.

Savaştan sonra İncirliova’njn Arzular Köyü’ne yerleşen Durmuş Ali
Efe; devletin kendisine ülkesine yaptjhj yararlj işler nedeniyle Büyük Millet Meclisi tarafjndan maaş bahlanmasjnj kabul etmemiş,
“Milis Binbaşj” rütbesi ile ödüllendirilmiştir. Durmuş Ali Efe
27.06.1975 tarihinde, 112 yaşjnda yaşama gözlerini yummuştur.
Mezarj Erbeyli Köy Mezarljhj’ndadjr.

“Durmuş Ali Efe sayjsj bin civarjnda bir işgal kuvvetinin Tire’den
Karapjnar’a nakil olacahjnj habercilerden öhrenince hemen planjnj
yaptj. İşgal güçlerinin nakil rotasj
üzerindeki en uygun yerde baskjn
verilecekti. Zeybekleri ile yaptjklarj istişarelerde bunun için en
uygun yerin Güme Dahj olacahjnj
hesaplayjp güçlerini hemen belirledihi yere sevk etti. Zeybekler
için akrabalarjnjn, köylülerinin,
masum insanlarjn intikamjnj alma
fjrsatj gelmişti. Durmuş Ali Efe ve
zeybekleri siper olabilecek her taşjn, her ahacjn, her kesihin arkasjna saklanjp işgal güçlerinin önlerine gelmesini sabjrla ve hjnçla
beklemeye başladjlar. Hepsinin yürehi vatan aşkj için atjyordu.”
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Ehrekliler, kardeşlerim, kimse üzülmesin, şimdi kimse maljnj mülkünü düşünmesin. Elbette kjsa süre zarfjnda buralarj düşmandan geri
aljp buralara, yurdumuza muzaffer olarak geri dönecehiz. Hiçbir
düşman gücü bu topraklarj bizden koparamaz . Kjsa sürede hazjrljklarj tamamlayjp yola çjktjlar. Dohup büyüdükleri evlerini, yurtlarjnj
bjrakan köylüler kjsa sürede düze inip Turanlar köyü yakjnlarjndan
Menderes’in öte tarafjna sallarla geçtiler.”

Durmuş Ali Efe’nin mezarı

Durmuş Ali Efe’de; diğer isimsiz kahraman Kuvayı Milliye efeleri gibi
unutulmuş, anlatılmamış ve ne yazık ki hatırası da
yaşatılamamıştır…

Aydjn İli ve İlçeleri Kültür Ehitim ve Araştjrma Geliştirme Dernehi
Başkanj Ünal Uyguç tarafjndan, 2018 yjljnda Durmuş Ali Efe’nin
mezarjnjn yeniden yapjmj için girişimlerde bulunmuştur. 
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