Dereli Mestan Efe
Kuvayj Milliye’nin isimsiz kahramanlarjndan olan Dereli Mestan Efe;
İncirliova yörüklerinden olup, 1886 yjljnda İsafakjlar Köyü’nde dohmuştur. Eşi Gülsüm Dereli, Arzular Köyü’ndendir. Kurtuluş Savaşj’nda Aydjn ve civarjnda düşmana karşj yürütülen milli mücadelenin
önemli kahramanlarjndan birisi olarak, Durmuş Ali Efe’den sonra
yörede en etkili isim olmuştur.
Dereli Mestan Efe; Milli Mücadele günlerinde kayjnçosu Arapohlu
Halil İbrahim ve Hatip Ali Zeybek ile birlikte Durmuş Ali Efe müfrezesine katjlmjştjr. Dereli Mestan Efe, Durmuş Ali Efe’nin baş zeybehi,
sjrdaşj, kader arkadaşj ve can yoldaşjdjr. Durmuş Ali Efe ile birlikte
bütün çatjşma ve baskjnlara katjlmjş, verilen görevleri eksiksiz
yerine getirerek düşmana karşj kahramanca mücadele vermiştir.

Keskin nişancjljhj ile yapjlan baskjnlarda düşmanlarjn ahjr kayjplar
vermesinde önemli rol oynayan Mestan Efe; yoksul köylülere saldjran çetelerle mücadele etmiş, işgalciler ile savaşmjş, özellikle vatan
hainleri, muhbirler ve jrz düşmanlarjn karşj gerekli dersi vermesiyle
tanjnmjş, Durmuş Ali Efe Müfrezesi’nin en etkili zeybehi olarak müfrezenin güçlenmesini sahlamjştjr. Erbeyli Baskjnj ile yetmiş iki
masum Türk’ün Yunanljlar tarafjndan öldürülmesinden sonra, Dereahzj Mevkii’nde bu zulümü yapan ve aralarjnda Aydjn Bölgesinde
Türklere çeşitli eziyetler edip katleden Rum asjllj Ayganon isimli
caninin de yer aldjhj çatjşmada on iki düşman askerini tek başjna
öldürmüştür.

Dereli Mestan Efe’nin katjldjhj baskjn ve savunmalardan bazjlarj:
Arjtepe Savaşj (8 Ekim 1919)
Dereahzj Baskjnj (Balljkaya)
Erbeyli Baskjnj
Ehrek Savaşj
Arpadere Savunmasj (1919)
Musalar Baskjnj
Ortakçj Baskjnj
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Yalnjzca vatanj ve milleti korumak adjna zeybek olup, efelenmesi ve
zafere kadar işgal kuvvetlerine karşj kahramanca savaşmasj Dereli
Mestan Efe’yi, Milli Mücadele’nin ve İncirliova’njn en önemli kahramanlarjndan biri yapmjştjr. Aydjn’jn kurtuluşundan sonra Hatip Ali
Zeybek ile birlikte Karabah Köyü’ne yerleşmiş, 26 Mayjs 1971 yjljnda aynj köyde vefat etmiştir.

“Günün aydjnlanmaya başlamasj ile

patlayan silah sesleri iyice azalmjştj. Evlerden ve camiden çjkan işgalcilerin cansjz bedenleri Ehrek
sokaklarjnj doldurmuştu. Dereli
Mestan Efe’nin grubu ile Durmuş Ali
Efe’nin grubu köy meydanjnda
birleşmiş, kesin zafer için sokak
sokak, ev ev ilerliyorlardj. Zeybeklerin düşmana karşj kin ve öfkesi
dinecek gibi dehildi. Zeybeklerin
gazabjndan kurtulan işgalcilerden
bazjlarj arkalarjna bile bakamadan
Karapjnar’a dohru kaçtjlar. Saatler
süren yohun çatjşmanjn maddi ve manevi yorgunluhu, cephanelerinin tükenmesiyle zeybeklerin kaçan işgalcilerin ardjndan gitmesini engellemişti. İşgalciler elliden fazla can kaybj verip bütün silah
mühimmatlarjnj arkalarjnda bjrakmjşlardj.”
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“Dereli Mestan Efe gözyaşlarj arasjnda: “Bu vahşeti yapanlar insan
olamazlar, savunmasjz yaşlj kadjnlardan ne istediniz kansjzlar?”
diyerek içini döktü. Önce işgalciler tarafjndan vahşice öldürülen
kadjnlarj, daha sonra çatjşmada ölen arkadaşlarjnj gözyaşlarj
arasjnda dualarla topraha verdiler. Bir hafta arayla iki defa işgalci
düşmandan kurtardjklarj Ehrek Köyü’nü kimsesiz bomboş, ama
hüzünle dolu bjrakjp dahlara dohru yürüdüler. “En çok kjzdjhj şey
mertçe savaşmayjp masum insanlarj öldüren bu hainlerin utanmadan “Biz suçsuzuz” demeleriydi”
Dereli Mestan Efe’nin mezarı

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

İncirliova Belediyesi olarak; bugün üzerinde yaşadjhjmjz topraklarj
canj pahasjna koruyan Dereli Mestan Efe’nin Karabah Köyü’ndeki
mezarjnj onararak aziz hatjrasjnj yaşatmak istedik.

©2019 T.C. İncirliova Belediyesi; Bu broşürün tüm yayjn haklarj İncirliova Belediyesi’ne aittir. Kurumun
yazjlj izni olmaksjzjn broşürün tümünün veya bir kjsmjnjn elektronik, mekanik ya da diher yollarla
basjmj, çohaltjmj ve dahjtjmj yapjlamaz. [Dereli Mestan Efe Broşürü], gv9 Güncelleme: 13.11.2020;
Tasarım ve Uygulama: Osman TORUN Kaynaklar: Karapjnar’jn Aslanlarj (Çetin Gümüşohlu,2007), “Dereli
Mestan Efe” (Anka Enstitüsü web sayfasj), “Dereli Mestan Efe Ehrek’te”, “Dereli Mestan Efe Ayganon
Canisi’ne Karşj” (Hüseyin Asar, 2018) Kapak görseli: “Kurtuluş Savaşjmjz Tablosu” (Ressam Seha Gidel,
1994) [Bilgi Broşürleri Dizisi No: 3]

DERELİ MESTAN EFE
(1886 - 1971)

T.C. İNCİRLİOVA BELEDİYESİ
Cumhuriyet Mh. Prof. Dr. Türkan Saylan Cd. No: 37 09600 İncirliova - AYDIN Tel: 0256
585 12 24 Faks: 0256 585 12 25 e-posta: info@incirliova.bel.tr www.İncirliova.bel.tr
tcincirliovabelediyesi

incirliovabelediyesi

incirliovabld

İNCİRLİOVA

ͼ

AYDIN

