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Babası tarafı; 

Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi tarafı, “Evlad-ı Fatihan”dır (1). Osmanlı döneminde, 

Rumeli’de Türkiye’den göçürülüp iskan edilen Yörüklerdendir.   

 

Annesi tarafı; 

“Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi tarafı ailesinin (…) Tahrir defterindeki kayıtlar, 

muhtemelen Atatürk ailesinin Saruhan ilinden gönderilen Türkmen-Yörüklerden olduğunu 

göstermektedir” (1).  

Atatürk’ün anne ve babasının Anadolu'nun hangi yöresinin yörüklerinden olduklarına dair 

farklı tezler bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

………………………….. 

(1). Mehmet Ali Öz: Atatürk ve ailesi. İstanbul: YediGece Kitapları, Kasım 2020. Sayfa 166. 

(2. Mehmet Ali Öz: Atatürk ve ailesi. İstanbul: YediGece Kitapları, Kasım 2020. Sayfa 202. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

İçindekiler 
 

GİRİŞ ................................................................................................................................................ 11 

METİNLER ............................................................................................................................................................................... 13 

HABERLER, KÖŞE YAZILARI VE WEB YAZILARI .............................................................................................................. 13 

1961 ....................................................................................................................................................................................... 13 

1970 ....................................................................................................................................................................................... 16 

1977 ....................................................................................................................................................................................... 16 

1978 ....................................................................................................................................................................................... 16 

1993 ....................................................................................................................................................................................... 16 

2000 ....................................................................................................................................................................................... 22 

2001 ....................................................................................................................................................................................... 23 

2003 ....................................................................................................................................................................................... 26 

2004 ....................................................................................................................................................................................... 29 

2005 ....................................................................................................................................................................................... 31 

2006 ....................................................................................................................................................................................... 31 

2007 ....................................................................................................................................................................................... 32 

2008 ....................................................................................................................................................................................... 33 

2009 ....................................................................................................................................................................................... 35 

2010 ....................................................................................................................................................................................... 37 

2011 ....................................................................................................................................................................................... 43 

2012 ....................................................................................................................................................................................... 51 

2013 ....................................................................................................................................................................................... 58 

2014 ....................................................................................................................................................................................... 60 

2015 ....................................................................................................................................................................................... 69 

2016 ....................................................................................................................................................................................... 72 

2017 ....................................................................................................................................................................................... 74 

2018 ....................................................................................................................................................................................... 84 

2019 ....................................................................................................................................................................................... 90 

2020 ....................................................................................................................................................................................... 95 

2021 ....................................................................................................................................................................................... 98 

Yayın tarihi bulunmayan yazılar; .................................................................................................................................. 100 

 

 



4 
 

 

Bu Dokümanda mevcut yazıların listesi (100 yazı) 

 

1961 

Vasfi Raşit Sevig: “Atatürk’ün aile tarihi şöyledir”. Hürriyet, 10.11.1961, sayfa 5. 

1970 

 

(Kaynak: Numan Kartal: Atatürk ve Kocacık Türkleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012, sayfa: 

43. 

1977 

Prof. Dr. Türkkaya Ataöv: İçinde: "Makedonya Türkleri" . Vatan gazetesi, .6 Kasım 1977. 

1993 

"Ata'nın Soy Kütüğü". Altan Araslı, Hürriyet Gazetesi, 10.11.1993. 

2000 

"Kampanyamız Başarıya Ulaştı". Ekim 2000. Yeni Avrasya Ekim 2000. 

Kapak. https://drive.google.com/file/d/1awEFVv_7XlvJjlWgJX0A7RjagvIK--aO/view?usp=sharing ** 

Yeni Avrasya Ekim 2000. Sayfa 8. Kampanyamız hedefine ulaştı. Kocacık’ta Atatürk Evi 

Yapılıyor.  https://drive.google.com/file/d/1MwKCpejSchReWaVOHoE2I7IPB6xfVixT/view?usp=sharing 

Atatürk'ün atayurdu. https://www.milliyet.com.tr/the-others/ataturkun-atayurdu-5305733  

“Atatürk'ün babası için ‘Ataevi’. 29.11.2000. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-babasi-

icin-ataevi-39201929  

2001 

Atatürk'ün ata yurdu: Taşkale. 3 Eylül 2001, Cumhuriyet gazetesi”. 

http://www.balkanpazar.org/ataturk_balkanlarda.asp  

“Atatürk Konyalı’ymış. 16.7.2001. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturk-konyali-ymis-4466  

2003 

Atatürk’ün baba evi restore edildi. 3.6.2003. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturk-un-baba-

evi-restore-edildi-150738 

“Dernek ve Kuruluşu. http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ana/kurulus.html 

Özel Görevimiz Ve Öngörümüz. http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/gorev/gorevimiz.html 

https://drive.google.com/file/d/1awEFVv_7XlvJjlWgJX0A7RjagvIK--aO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MwKCpejSchReWaVOHoE2I7IPB6xfVixT/view?usp=sharing
https://www.milliyet.com.tr/the-others/ataturkun-atayurdu-5305733
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-babasi-icin-ataevi-39201929
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-babasi-icin-ataevi-39201929
http://www.balkanpazar.org/ataturk_balkanlarda.asp
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturk-konyali-ymis-4466
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturk-un-baba-evi-restore-edildi-150738
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturk-un-baba-evi-restore-edildi-150738
http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ana/kurulus.html
http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/gorev/gorevimiz.html


5 
 

2004 

“Atatürk baba ocağında da yad edildi”. Rumeli’nin Sesi, 03.2004. 

2005 

Atatürk'ün Kökeni Konya Yörüklerinden. 1.9.2005 - 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=16318&start=0  

2006 

“Atatürk’ün kökeni Konya yörüklerinden. 24 Eylül 2006. https://www.yalihuyuk.com/2006/09/atati-

konya-ylerinden/ 

2007 

Ali Rıza Efendi nerede doğdu? 26.07.2007. https://www.milliyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-

nerede-dogdu-260372  

2008 

“Yörük Türkmen Evladı Olan Mustafa Kemal Atatürk. Ekim 23, 2008. 

https://turkmens38.wordpress.com/2008/10/23/yoruk-turkmen-evladi-olan-mustafa-kemal-

ataturk/ 

2009 

Haluk Dursun: Kültür Tarihimiz Işığında Osmanlı Coğrafyasına Yolculuk. Din Ve Hayat, (2), 2009. 

http://isamveri.org/pdfdrg/D03292/2009/2009_2/2009_2_DURSUNH.pdf  

Makedonya’dan Atatürk’ün evinin taşını getirdi. 17.10.2009. 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/makedonya-dan-ataturk-un-evinin-tasini-getirdi-12711017  

Baba ocağı. Erem BEDRİ ABAZ / ÜSKÜP Haber Giriş: 10.11.2009 - 00:23 | Son Güncelleme: 10.11.2009 

- 00:27. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/baba-ocagi-12904222  

2010 

Atatürk'ün Baba Soyunun Köyü: Kocacık. 10 Mrt 2010. https://www.cerezforum.com/konu/ataturkun-

baba-soyunun-koyu-kocacik.46027/  

Balkan Türk’ü, Kocacık Yörüğü MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 14.10.2010. 

https://www.dunya48.com/cumhuriyet/ataturk/2657-balkan-turku-kocacik-yorugu-mustafa-kemal-

ataturk  

2011 

Atatürk'ün babasının evi restore edilecek. 15.3.2011. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-

babasinin-evi-restore-edilecek-17277967  

“Atatürk Ve Yörükler. 15.8.2011. http://cezmyurtsever-

ukurovatrkmenlerive.blogspot.com/2011/07/ataturk-ve-yorukler.html 

Arnavutlar, Türk mezarlarından ne istiyor. 28.8.2011. https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-ten-mesaj-

var-18594605  

“Yörük Çadırı Ve Atatürk. Aralık 7, 2011. https://osmanliyorukcadiri.com/yoruk-cadiri-ve-ataturk/ 

“Atatürk’ün Soyu… Aralık 8, 2011. https://tarihturklerdebaslar.wordpress.com/tag/ataturk-yoruk-mu/ 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=16318&start=0
https://www.yalihuyuk.com/2006/09/atati-konya-ylerinden/
https://www.yalihuyuk.com/2006/09/atati-konya-ylerinden/
https://www.milliyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-nerede-dogdu-260372
https://www.milliyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-nerede-dogdu-260372
https://turkmens38.wordpress.com/2008/10/23/yoruk-turkmen-evladi-olan-mustafa-kemal-ataturk/
https://turkmens38.wordpress.com/2008/10/23/yoruk-turkmen-evladi-olan-mustafa-kemal-ataturk/
http://isamveri.org/pdfdrg/D03292/2009/2009_2/2009_2_DURSUNH.pdf
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/makedonya-dan-ataturk-un-evinin-tasini-getirdi-12711017
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/baba-ocagi-12904222
https://www.cerezforum.com/konu/ataturkun-baba-soyunun-koyu-kocacik.46027/
https://www.cerezforum.com/konu/ataturkun-baba-soyunun-koyu-kocacik.46027/
https://www.dunya48.com/cumhuriyet/ataturk/2657-balkan-turku-kocacik-yorugu-mustafa-kemal-ataturk
https://www.dunya48.com/cumhuriyet/ataturk/2657-balkan-turku-kocacik-yorugu-mustafa-kemal-ataturk
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-babasinin-evi-restore-edilecek-17277967
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-babasinin-evi-restore-edilecek-17277967
http://cezmyurtsever-ukurovatrkmenlerive.blogspot.com/2011/07/ataturk-ve-yorukler.html
http://cezmyurtsever-ukurovatrkmenlerive.blogspot.com/2011/07/ataturk-ve-yorukler.html
https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-ten-mesaj-var-18594605
https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-ten-mesaj-var-18594605
https://osmanliyorukcadiri.com/yoruk-cadiri-ve-ataturk/
https://tarihturklerdebaslar.wordpress.com/tag/ataturk-yoruk-mu/
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Antalya'daki Serik Yörükler Derneği, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün soy ağacını afiş haline 

getirdi. “13 Eylül 2011 Salı 13:41. https://www.haberler.com/serikli-yorukler-ataturk-un-soy-agacini-

afis-yapti-2988229-haberi/  

“Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün Soyağacı Yörük Türkmenleri'ne dayanan Belgeseli. Kür Şad Pusat. 10 

yıl önce (2011). https://www.dailymotion.com/video/xnzhy8  

Ali Rıza Efendi’nin evini bulduk. 15.12.2011. Umut ERDEM / ANKARA Haber Giriş: 15.12.2011 - 00:00 | 

Son Güncelleme: 15.12.2011 - 00:00. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-nin-evini-

bulduk-19468075  

İşte Ata Evi projesi. 16.12.2011. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iste-ata-evi-projesi-19476523  

2012 

Atatürk'ün Ailesinin Yaşadığı Evlerin Rekonstrüksiyon Projesi TİKA Tarafından Yapılacak  - 1 . 

https://www.tika.gov.tr/tr/haber/ataturkun_ailesinin_yasadigi_evlerin_rekonstruksiyon_projesi_tika_tar

afindan_yapilacak-2177  

Atatürk'ün ailesinin yaşadığı evler yeniden inşa edilecek. A.A. Haber Giriş: 20.03.2012 - 18:59 | Son 

Güncelleme: 20.03.2012 - 19:59. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-ailesinin-yasadigi-

evler-yeniden-insa-edilecek-20168972  

Manevi kızı da duymuş. Haber Giriş: 20.08.2012 - 09:31 | Son Güncelleme: 20.08.2012 - 10:34. 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/manevi-kizi-da-duymus-21263702  

Sinan Meydan. 21 Ağustos 2012. 

https://www.facebook.com/128818453835469/posts/431228860261092/  

Atatürk’ün baba evine restorasyon desteği. Ender BAYKUŞ. 28.12.2012 - 00:00 |Son Güncelleme : 

28.12.2012 - 10:53. https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-un-baba-evine-restorasyon-destegi-

22246646  

Taha Akyol: Atatürk’ün dede evi. 14 Kasım 2012. https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-un-dede-evi-

21918771  

Atatürk'ün soyu ile ilgili elimizdeki en sağlam bilgiler . 13.12.2012. 

https://forum.memurlar.net/konu/1449358/3.sayfa  

2013 

Atatürk Yörük Olarak Resmedildi. 30.04.2013 16:29 | Son Güncelleme: 30.04.2013 16:29. 

https://www.mynet.com/ataturk-yoruk-olarak-resmedildi-180100843571 ** 

http://www.haberalp.com/yerel/ataturk-yoruk-olarak-resmedildi-h10296.html   

“Yörükler'den Atatürk'ün soy ağacı hediyesi. 29 Ağustos 2013 Perşembe 14:40 | Son Güncelleme: 29 

Ağustos 2013 Perşembe 14:40. https://www.aksam.com.tr/guncel/yoruklerden-ataturkun-soy-agaci-

hediyesi/haber-240021 

Ali Rıza Efendi’nin evi kalıntılarından doğdu. 17.10.2013. Haber Giriş: 17.10.2013 - 00:40 | Son 

Güncelleme: 17.10.2013 - 00:40. https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/ali-riza-efendi-nin-evi-

kalintilarindan-dogdu-24930592  

https://www.haberler.com/serikli-yorukler-ataturk-un-soy-agacini-afis-yapti-2988229-haberi/
https://www.haberler.com/serikli-yorukler-ataturk-un-soy-agacini-afis-yapti-2988229-haberi/
https://www.dailymotion.com/video/xnzhy8
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-nin-evini-bulduk-19468075
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-nin-evini-bulduk-19468075
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iste-ata-evi-projesi-19476523
https://www.tika.gov.tr/tr/haber/ataturkun_ailesinin_yasadigi_evlerin_rekonstruksiyon_projesi_tika_tarafindan_yapilacak-2177
https://www.tika.gov.tr/tr/haber/ataturkun_ailesinin_yasadigi_evlerin_rekonstruksiyon_projesi_tika_tarafindan_yapilacak-2177
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-ailesinin-yasadigi-evler-yeniden-insa-edilecek-20168972
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-ailesinin-yasadigi-evler-yeniden-insa-edilecek-20168972
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/manevi-kizi-da-duymus-21263702
https://www.facebook.com/128818453835469/posts/431228860261092/
https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-un-baba-evine-restorasyon-destegi-22246646
https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-un-baba-evine-restorasyon-destegi-22246646
https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-un-dede-evi-21918771
https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-un-dede-evi-21918771
https://forum.memurlar.net/konu/1449358/3.sayfa
https://www.mynet.com/ataturk-yoruk-olarak-resmedildi-180100843571
http://www.haberalp.com/yerel/ataturk-yoruk-olarak-resmedildi-h10296.html
https://www.aksam.com.tr/guncel/yoruklerden-ataturkun-soy-agaci-hediyesi/haber-240021
https://www.aksam.com.tr/guncel/yoruklerden-ataturkun-soy-agaci-hediyesi/haber-240021
https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/ali-riza-efendi-nin-evi-kalintilarindan-dogdu-24930592
https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/ali-riza-efendi-nin-evi-kalintilarindan-dogdu-24930592
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2014 

İşte 10 yaşındaki Atatürk! 23 Ocak 2014 - 09:27. https://www.milliyet.com.tr/galeri/iste-10-

yasindaki-ataturk-49340/13  

“Anıtkabir'den Atatürk kitabı: Baba Yörük, anne Türkmen. 22.4.2014. 

https://www.haberturk.com/polemik/haber/941232-ataturkun-soybagi-askerin-kitabinda/2  

Makedonya'da Ali Rıza Efendi Anı Evi Hizmete Açıldı. 

https://www.tika.gov.tr/tr/haber/makedonyada_ali_riza_efendi_ani_evi_hizmete_acildi-6824 ** 

https://web.archive.org/web/20150306061343/https://www.tika.gov.tr/tr/haber/makedonyada_ali_ri

za_efendi_ani_evi_hizmete_acildi-6824 

“Atatürk'ün ataları Yörük müydü? Mert İnan/Haber Merkezi |  07 Mart 2014 Cuma - 10:15 | Son 

Güncelleme : 07 03 2014 - 10:15. http://www.gazetevatan.com/ataturk-un-atalari-yoruk-muydu--

615652-kultur-sanat/  

“Atatürk'ün soybağı: Baba Yörük, anne Türkmen. https://www.milliyet.com.tr/gundem/ataturkun-

soybagi-baba-yoruk-anne-turkmen-1870993    ***    https://www.istanbulgercegi.com/ataturkun-

soybagi-baba-yoruk-anne-turkmen_64061.html  

Ali Rıza Efendi Anı Evi Makedonya'da Açılıyor. 18.05.2014 - 09:16 | Son Güncellenme: 18.05.2014 - 

09:59. https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/ali-riza-efendi-ani-evi-makedonyada-

aciliyor-10203157 

Erdoğan, Atatürk’ün baba evini açacak. 19.05.2014 - 02:30 | Son Güncellenme: 19.05.2014 - 02:30| 

ANKARA Milliyet. https://www.milliyet.com.tr/gundem/erdogan-ataturk-un-baba-evini-acacak-

1884522  

Başbakan, Atatürk'ün babasının evini açacak. 19.5.2014.  

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/basbakan-ataturkun-babasinin-evini-acacak-26445614  

Ali Rıza Efendi anıevi açıldı. 19.5.2014.  https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-anievi-

acildi-26448110  

Ali Rıza efendi tartışması: O köyde hiç yaşamadı. cumhuriyet.com.tr19 Mayıs 2014 Pazartesi, 10:40. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ali-riza-efendi-tartismasi-o-koyde-hic-yasamadi-73431  

‘Atatürk’ün babası o evde doğmadı!’. 23.5.2014. https://www.milliyet.com.tr/gundem/ataturk-un-

babasi-o-evde-dogmadi-1886484 

2015 

TK 1881 ve “Kocacıklı Kırmızı Hafızın Torunu”. Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU  20 Kas 2015. 

https://tasam.org/tr-TR/Icerik/23615/tk_1881_ve_kocacikli_kirmizi_hafizin_torunu  

“Gâzi Mustafa Kemâl ATATÜRK Yörük Türkmenleri'ne dayanan Belgeseli. 13.4.2015. 

https://www.mynet.com/gazi-mustafa-kemal-ataturk-yoruk-turkmenlerine-dayanan-belgeseli-

3318348-myvideo 

100 Yıllık Geçmişin Mührü Atatürk Anıevi’ne 10 Bin Ziyaretçi – 1. 

https://www.tika.gov.tr/tr/haber/100_yillik_gecmisin_muhru_ataturk_anievi'ne_10_bin_ziyaretci-

19569  ****   https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/100-yillik-gecmisin-muhru-ataturk-

anievi-ne-10-bin-ziyaretci-11013345  

https://www.milliyet.com.tr/galeri/iste-10-yasindaki-ataturk-49340/13
https://www.milliyet.com.tr/galeri/iste-10-yasindaki-ataturk-49340/13
https://www.haberturk.com/polemik/haber/941232-ataturkun-soybagi-askerin-kitabinda/2
https://www.tika.gov.tr/tr/haber/makedonyada_ali_riza_efendi_ani_evi_hizmete_acildi-6824
https://web.archive.org/web/20150306061343/https:/www.tika.gov.tr/tr/haber/makedonyada_ali_riza_efendi_ani_evi_hizmete_acildi-6824
https://web.archive.org/web/20150306061343/https:/www.tika.gov.tr/tr/haber/makedonyada_ali_riza_efendi_ani_evi_hizmete_acildi-6824
http://www.gazetevatan.com/ataturk-un-atalari-yoruk-muydu--615652-kultur-sanat/
http://www.gazetevatan.com/ataturk-un-atalari-yoruk-muydu--615652-kultur-sanat/
https://www.milliyet.com.tr/gundem/ataturkun-soybagi-baba-yoruk-anne-turkmen-1870993
https://www.milliyet.com.tr/gundem/ataturkun-soybagi-baba-yoruk-anne-turkmen-1870993
https://www.istanbulgercegi.com/ataturkun-soybagi-baba-yoruk-anne-turkmen_64061.html
https://www.istanbulgercegi.com/ataturkun-soybagi-baba-yoruk-anne-turkmen_64061.html
https://www.milliyet.com.tr/gundem/erdogan-ataturk-un-baba-evini-acacak-1884522
https://www.milliyet.com.tr/gundem/erdogan-ataturk-un-baba-evini-acacak-1884522
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/basbakan-ataturkun-babasinin-evini-acacak-26445614
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-anievi-acildi-26448110
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-anievi-acildi-26448110
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ali-riza-efendi-tartismasi-o-koyde-hic-yasamadi-73431
https://www.milliyet.com.tr/gundem/ataturk-un-babasi-o-evde-dogmadi-1886484
https://www.milliyet.com.tr/gundem/ataturk-un-babasi-o-evde-dogmadi-1886484
https://tasam.org/tr-TR/Icerik/23615/tk_1881_ve_kocacikli_kirmizi_hafizin_torunu
https://www.mynet.com/gazi-mustafa-kemal-ataturk-yoruk-turkmenlerine-dayanan-belgeseli-3318348-myvideo
https://www.mynet.com/gazi-mustafa-kemal-ataturk-yoruk-turkmenlerine-dayanan-belgeseli-3318348-myvideo
https://www.tika.gov.tr/tr/haber/100_yillik_gecmisin_muhru_ataturk_anievi'ne_10_bin_ziyaretci-19569
https://www.tika.gov.tr/tr/haber/100_yillik_gecmisin_muhru_ataturk_anievi'ne_10_bin_ziyaretci-19569
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/100-yillik-gecmisin-muhru-ataturk-anievi-ne-10-bin-ziyaretci-11013345
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/100-yillik-gecmisin-muhru-ataturk-anievi-ne-10-bin-ziyaretci-11013345
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2016 

Atatürk'ün dedesinin köyü, Havza Belediyesi ile kardeş oldu. 25.4.2016. SAMSUN (CİHAN) Haber Giriş: 

25.04.2016 - 15:20 | Son Güncelleme: 25.04.2016 - 15:25. 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-dedesinin-koyu-havza-belediyesi-ile-kardes-oldu-

40094333 

En büyük yörük Atatürk. 29 Eyl 2016, http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=26929&start=5  

“Atatürk ve Toros Yörükleri . Turgut Eken 27 Nisan 2016, 15:59 1.3B kez okundu. Batı Antalya 

Gazetesi. http://www.batiantalya.com.tr/ataturk-ve-toros-yorukleri-makale,116.html   

2017 

Milas’ta deve güreşi festivali. 13.2.2017. https://www.haberbodrumgazetesi.com/haber-milas-ta-

deve-guresi-festivali-5255.html  

“Biz Karamanlı’yız, Osmanlı’yız; Biz Bıralara Nişannıyız”. İzzet İbrahimsoylu. 13.4.2017. 

http://www.yenibalkan.com/tr/kose-yazilari/biz-karamanliyiz-osmanliyiz-biz-biralara-nisanniyiz  

“ADD BAŞKANI KÖSE: Atatürk Yörük-Türkmen Öz be Öz Türk’tür. Bilecik Haber. Taner Buka. 

21.02.2017 . https://www.belekomahaber.com/add-baskani-kose-ataturk-yoruk-turkmen-oz-be-

oz-turktur/ ***  http://www.bilecikolay.com/guncel/ataturk-yoruk-turkmen-kokenli-oz-be-oz-

turktur-h13206.html  

“Soyunu tartışanlara Türkiye Yörük Türkmen Birliği’nden cevap geldi: Atatürk, Kocacık Yörüğü idi! 

25/02/2017 Genel . https://ahmeteminyilmaz.com/2017/02/soyunu-tartisanlara-turkiye-yoruk-

turkmen-birliginden-cevap-geldi-ataturk-kocacik-yorugu-idi/  

Yeni kayıtlar gün yüzüne çıktı.. Kültür Sanat. 11 Mart 2017 01:00. 

https://www.aydinlik.com.tr/tarih/2017-mart/yeni-kayitlar-gun-yuzune-cikti#1  

Atatürk Yörük mü? Yrd. Doç. Dr. Mevlüt GÜLMEZ anlatıyor. 2.484 görüntüleme 18 Mar 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=ytIOt2psNl4  

Dil uzatanların dilini kurutacağız. Kültür Sanat. 22 Şubat 2017 06:02. Teoman Alili yazdı. 

https://www.aydinlik.com.tr/kultur-sanat/2017-subat/dil-uzatanlarin-dilini-kurutacagiz  

Balkanlara Atatürk turu yapmak isteyenlere. Kültür Sanat. 10 Temmuz 2017 06:11. 

https://www.aydinlik.com.tr/gezi/2017-temmuz/balkanlara-ataturk-turu-yapmak-isteyenlere#1  

2017 

Türkiye ve dünya Yörükleri Seydikemer'de şenlikte buluştu. Ergün TOS / SEYDİKEMER (Muğla) (DHA) 

14.08.2017 11:11. https://www.dha.com.tr/yurt/ataturk-kiziloguzun-kocacik-

yoruklerindendir/haber-1540879 

2018 

Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Sivas'ta. 10.5.2018.  https://www.hurriyet.com.tr/makedonya-

cumhurbaskani-ivanov-sivasta-40832663  

“Ali Rıza Efendi: Atatürk'ün Baba Soyu: Kızıl Oğuz Yahut 'Kocacık' Yörükleri. 21.11.2018. 

https://www.karaman.org/sehir-rehberi/ataturk-ve-karaman/51601/ 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-dedesinin-koyu-havza-belediyesi-ile-kardes-oldu-40094333
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-dedesinin-koyu-havza-belediyesi-ile-kardes-oldu-40094333
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=26929&start=5
http://www.batiantalya.com.tr/ataturk-ve-toros-yorukleri-makale,116.html
https://www.haberbodrumgazetesi.com/haber-milas-ta-deve-guresi-festivali-5255.html
https://www.haberbodrumgazetesi.com/haber-milas-ta-deve-guresi-festivali-5255.html
http://www.yenibalkan.com/tr/kose-yazilari/biz-karamanliyiz-osmanliyiz-biz-biralara-nisanniyiz
https://www.belekomahaber.com/add-baskani-kose-ataturk-yoruk-turkmen-oz-be-oz-turktur/
https://www.belekomahaber.com/add-baskani-kose-ataturk-yoruk-turkmen-oz-be-oz-turktur/
http://www.bilecikolay.com/guncel/ataturk-yoruk-turkmen-kokenli-oz-be-oz-turktur-h13206.html
http://www.bilecikolay.com/guncel/ataturk-yoruk-turkmen-kokenli-oz-be-oz-turktur-h13206.html
https://ahmeteminyilmaz.com/2017/02/soyunu-tartisanlara-turkiye-yoruk-turkmen-birliginden-cevap-geldi-ataturk-kocacik-yorugu-idi/
https://ahmeteminyilmaz.com/2017/02/soyunu-tartisanlara-turkiye-yoruk-turkmen-birliginden-cevap-geldi-ataturk-kocacik-yorugu-idi/
https://www.aydinlik.com.tr/tarih/2017-mart/yeni-kayitlar-gun-yuzune-cikti#1
https://www.youtube.com/watch?v=ytIOt2psNl4
https://www.aydinlik.com.tr/kultur-sanat/2017-subat/dil-uzatanlarin-dilini-kurutacagiz
https://www.aydinlik.com.tr/gezi/2017-temmuz/balkanlara-ataturk-turu-yapmak-isteyenlere#1
https://www.dha.com.tr/yurt/ataturk-kiziloguzun-kocacik-yoruklerindendir/haber-1540879
https://www.dha.com.tr/yurt/ataturk-kiziloguzun-kocacik-yoruklerindendir/haber-1540879
https://www.hurriyet.com.tr/makedonya-cumhurbaskani-ivanov-sivasta-40832663
https://www.hurriyet.com.tr/makedonya-cumhurbaskani-ivanov-sivasta-40832663
https://www.karaman.org/sehir-rehberi/ataturk-ve-karaman/51601/
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“Manastır Kocacık Köyü – #Tarih. Serhan Güngör. Aralık 2018. https://tarihdergi.com/manastir-

kocacik-koyu/ 

Avrupa Atatürkçülerinden Makedonya gezisi. Kültür Sanat. 27 Mayıs 2018 08:44. 

https://www.aydinlik.com.tr/avrupa-ataturkculerinden-makedonya-gezisi-gezi-mayis-2018  

2019 

Cok  degerli yazarimiz İlber Şiyak Makedonya/Üsküp’ten yazdı…9.2.2019.  Pralenik,Debre Makedonya. 

9 Şubat 2019  · https://www.facebook.com/PRALENIK/posts/2706061999419108/   

Araştırmacı gazeteci yazar Mustafa Ertaş Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın Soy 

kütüğünü yayınladı. Yazıda Zübeyde Hanımın Ermenekli olduğu ortaya çıktı. işte o yazı. 

https://m.facebook.com/karamanermenekliler/photos/a.999552400115754/2659119354159042/?ty

pe=3&source=48&__tn__=EH-R  

Atatürk, Karaman'dan Kızıl Oba yörüklerindendir. Özcan Özgür. 11.6.2019. 

https://gunaydinmilas.com/ozcanozgur/20370-ataturk-karaman-dan-kizil-oba-

yoruklerindendir.html  

“1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi’ndeki Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı evde doğdu. 

https://www.milliyet.com.tr/galeri/mustafadan-ataturke-6075775/2  

Anadolu’dan Rumeli’ye Göç Ve Atatürk’ün Köyü: Kocacık. Nihat Yasa . 24.12.2019. 

http://www.kurucasile.gen.tr/anadoludan-rumeliye-goc-ve-ataturkun-koyukocacik/  

İki Koca Yörük: Osman Beğ Ve Atatürk. İzzet İbrahimsoylu. 3.5.2019. 

http://www.yenibalkan.com/tr/kose-yazilari/iki-koca-yoruk-osman-beg-ve-ataturk 

2020 

https://basingazetesi.net/2021/01/25/gercek-gazi-ataturku-bir-guzel-anlattilar/ 

“Dağ Başında Ki Keçeliler Bu Vatanın Bekçileri Ve Yörük Süleymanlar. Dursun Uzun. 25.5.2020. 

https://xn--gndemarivi-9db80j.com/gundemarsivi.com/dag-basinda-ki-keceliler-bu-vatanin-

bekcileri-ve-yoruk-suleymanlar/ 

2021 

Gercek-Gazi-Ataturku-Bir-Guzel-Anlattilar. https://basingazetesi.net/2021/01/25/gercek-gazi-

ataturku-bir-guzel-anlattilar/  

‘Teo’lar kolay yetişmiyor. Görüş. 10 Mayıs 11:00. ABDULLAH GÜRGÜN. 

https://www.aydinlik.com.tr/haber/teo-lar-kolay-yetismiyor-243725  

Yayın tarihi bulunmayan yazılar; 

“Atatürk'ün Hayatı. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938). TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU 

VE İLK CUMHURBAŞKANI ATATÜRK. https://www.ktb.gov.tr/TR-96300/ataturk39un-hayati.html  

“Atatürk'ün Baba Soyu : (Kızıl Oğuz - Kocacık Yörükleri). 

https://www.hocaahmetyeseviotagi.com/yoruk-turkmeni-ataturk 

“Ulu Önder Atatürk’ün Soy Ağacı. (Cumhuriyetimizin Kurucusu Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Şeceresi). https://yorukturkmenvakfi.com/ulu-onder-ataturkun-soy-agaci.html 

Yörük ATATÜRK. https://www.antoloji.com/yoruk-ataturk-siiri/antolojim-uyeler/  

https://tarihdergi.com/manastir-kocacik-koyu/
https://tarihdergi.com/manastir-kocacik-koyu/
https://www.aydinlik.com.tr/avrupa-ataturkculerinden-makedonya-gezisi-gezi-mayis-2018
https://www.facebook.com/PRALENIK/posts/2706061999419108/
https://m.facebook.com/karamanermenekliler/photos/a.999552400115754/2659119354159042/?type=3&source=48&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/karamanermenekliler/photos/a.999552400115754/2659119354159042/?type=3&source=48&__tn__=EH-R
https://gunaydinmilas.com/ozcanozgur/20370-ataturk-karaman-dan-kizil-oba-yoruklerindendir.html
https://gunaydinmilas.com/ozcanozgur/20370-ataturk-karaman-dan-kizil-oba-yoruklerindendir.html
https://www.milliyet.com.tr/galeri/mustafadan-ataturke-6075775/2
http://www.kurucasile.gen.tr/anadoludan-rumeliye-goc-ve-ataturkun-koyukocacik/
http://www.yenibalkan.com/tr/kose-yazilari/iki-koca-yoruk-osman-beg-ve-ataturk
https://basingazetesi.net/2021/01/25/gercek-gazi-ataturku-bir-guzel-anlattilar/
https://gündemarşivi.com/gundemarsivi.com/dag-basinda-ki-keceliler-bu-vatanin-bekcileri-ve-yoruk-suleymanlar/
https://gündemarşivi.com/gundemarsivi.com/dag-basinda-ki-keceliler-bu-vatanin-bekcileri-ve-yoruk-suleymanlar/
https://basingazetesi.net/2021/01/25/gercek-gazi-ataturku-bir-guzel-anlattilar/
https://basingazetesi.net/2021/01/25/gercek-gazi-ataturku-bir-guzel-anlattilar/
https://www.aydinlik.com.tr/haber/teo-lar-kolay-yetismiyor-243725
https://www.ktb.gov.tr/TR-96300/ataturk39un-hayati.html
https://www.hocaahmetyeseviotagi.com/yoruk-turkmeni-ataturk
https://yorukturkmenvakfi.com/ulu-onder-ataturkun-soy-agaci.html
https://www.antoloji.com/yoruk-ataturk-siiri/antolojim-uyeler/
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kocacık site:https://www.tika.gov.tr . https://tinyurl.com/3w3r4khu  

http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Ara.aspx?araKelime=kocac%C4%B1k&isAdv=false  

“Kodžadžik. https://www.routeyou.com/en-mk/location/view/50672352/kodzadzik  

Kaynaklarda Atatürk ve Kocacık. Nevzat Sungur. http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ata/ata3.html  

http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/tarih/tarih.html 

Hemşehrimiz Atatürk. http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ata/ata1.html  

Kaynaklarda Atatürk Ve Kocacik. http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ata/ata2.html  

Atatürkün Soy Kütüğü. “Ulu Önder M.Kemal Atatürk Gaziantep'liydi. 

https://sites.google.com/site/bizatatuerkuez/atatuerkuen-soyu  

Altan Araslı. “Diplomat, Çevirmen, Yazar. https://www.biyografya.com/biyografi/5988  

Atatürk Hakkında Uydurmalara Cevaplar : Mustafa Kemal Atatürk Türk Değil Diyenlere Cevap. 

https://mustafakemalim.com/mustafa-kemal-ataturk-turk-degilmis-belgelerle-gercek-tarih/  

Mustafa Kemal Atatürk'ün Soyu. Bursa Selanik Göçmenleri Tarih: 1 Mayıs 2014 Perşembe | 03:23. 

Atatürk’ün Soyu Hakkındakı Yalanlar Ve Gerçekler. 

http://www.bursaselanikgocmenleri.com/2014/04/mustafa-kemal-ataturkun-soyu.html 

 

Bazı notlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/3w3r4khu
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Ara.aspx?araKelime=kocac%C4%B1k&isAdv=false
https://www.routeyou.com/en-mk/location/view/50672352/kodzadzik
http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ata/ata3.html
http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/tarih/tarih.html
http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ata/ata1.html
http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ata/ata2.html
https://sites.google.com/site/bizatatuerkuez/atatuerkuen-soyu
https://www.biyografya.com/biyografi/5988
https://mustafakemalim.com/mustafa-kemal-ataturk-turk-degilmis-belgelerle-gercek-tarih/
http://www.bursaselanikgocmenleri.com/2014/04/mustafa-kemal-ataturkun-soyu.html
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GİRİŞ 
1 

Atatürk’ün doğum yeri Selanik olarak zihinlerimizde yerini almıştır. 

Fakat ailesinin fertlerinin doğdukları yerler konusunda ne kadar bilgiliyiz… 

 Annesi, babası,  

 annesinin annesi, annesinin babası, 

 Babasının annesi, babasının babasının doğum yerleri ve yaşadıkları yerler neresidir… 

Bunları bilmek Atatürk’e yapılan iftiralar karşısında bilgilenmek için önemli olsa gerek… 

Bu sebeple 9 Ağustos 2021’den itibaren konuyla ilgili çalışmalar yapmaya başladım. 

Ortaya çıkan çalışmalarım https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/08/ataturkun-ailesi-soyu-

kokeni-konulu.html  adresinde; “Atatürk’ün ailesi, soyu, kökeni konulu yayınlar hakkında yaptığım 

çalışmalar” adlı dokümanda yer almaktadır. 

Atatürk’ün ailesi, soyu, kökeni hakkında 20 kitap tespit ettim. Bunlar; 

https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/08/ataturkun-ailesi-soyu-seceresi-kokeni_13.html  

Bu kitaplardan en yenisi olan ve Kasım 2020’de yayınlanan Mehmet Ali Öz’ün “Atatürk ve Ailesi. 

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Atatürk’ün Soykütüğü” adlı eserde Atatürk’ün ailesinin yaşadıkları 

yerler hakkında yeni bilgiler mevcuttur.  

Bu bilgiler için kitapta bakılabilecek bölümlerden bazıları; 

 “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ailesi Evlad-ı Fatihan’dır…”. (sayfa: 74-82 arası) 

 “Ali Rıza Efendi Selaniklidir (Atatürk’ün Ataları Neleridir). (sayfa: 166-176 arası). 

 “Balkanlar’da bir Akıncı Aile (Hacı Sofu Hasan Ailesi). (Sayfa: 194-195). 

 “Hacı Sofu Ailesinin Kökeni Hakkında (Sofuzadeler Ailesi). (Sayfalar: 202-217 arası). 

 “Atatürk ve Ailesi Selanik’lidir. (Sayfalar: 222-236 arası). 

 Zübeyde Hanım’ın babası Sofuzade Hüseyin Ağa ve Ailesi (Sayfalar: 256-257 arası). 

 Zübeyde Hanım’ın Babası Sofuzade Seyfullah Ağa ve Ailesi(Sayfalar: 257-260 arası). 

Mehmet Ali Öz’ün ( https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/08/tum-yahudi-ingiliz-kaynakl-

iftiralara.html ) uzun yıllardır Atatürk’ün ailesi konusunda arşiv belgelerini tespite dayalı olarak verdiği 

büyük emeğin sonucunda ortaya çıkan yeni bilgiler çerçevesinde yeni tartışmalar ve değerlendirmeler 

yapılmasını dilerim. 

2 

“Atatürk’ün ailesi, soyu, kökeni” konusunda bilgilenmeye çalışırken bir hedefim de Atatürk’ün 

“bilgeliğinin ve yaratıcı ruhu”nun kaynakları konusunda mevcut bilgileri derlemek ve bunlar 

üzerinden düşünceler geliştirmeye çalışmak.  

Atatürk’ün düşüncelerinin kökenleri, kaynakları konusunda yazılmış eserler vardır. 

(Bazıları; 

 Zafer Toprak : Atatürk: Kurucu Felsefenin Evrimi.  TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI, 

2020. https://www.kitapyurdu.com/kitap/ataturk-amp-kurucu-felsefenin-

evrimi/544885.html&manufacturer_id=13675  

https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/08/ataturkun-ailesi-soyu-kokeni-konulu.html
https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/08/ataturkun-ailesi-soyu-kokeni-konulu.html
https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/08/ataturkun-ailesi-soyu-seceresi-kokeni_13.html
https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/08/tum-yahudi-ingiliz-kaynakl-iftiralara.html
https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/08/tum-yahudi-ingiliz-kaynakl-iftiralara.html
https://www.kitapyurdu.com/kitap/ataturk-amp-kurucu-felsefenin-evrimi/544885.html&manufacturer_id=13675
https://www.kitapyurdu.com/kitap/ataturk-amp-kurucu-felsefenin-evrimi/544885.html&manufacturer_id=13675
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 Şerafettin Turan : Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar. TÜRK 

TARİH KURUMU. https://www.kitapyurdu.com/kitap/ataturkun-dusunce-yapisini-etkileyen-

olaylar-dusunurler-kitaplar/276231.html ) 

Fakat “bilgeliğinin ve yaratıcı ruhu”nun kaynakları konusunda yazılmış bir kitap sanırım yok… 

İlk aşamada Atatürk hakkındaki kitaplarda, makalelerde, tezlerde vs. yayınlarda “bilgeliğinin ve 

yaratıcı ruhu”nun kaynakları konusunda yazılmış (varsa) bölümler, ilgili cümleler tespit edilip bir 

derleme dokümanı hazırlanabilir. 

Bu çerçevede özellikle merak ettiğim konu ailesinin yörük kökeninin, kendisinin “bilgeliğinin ve 

yaratıcı ruhunun” üzerindeki etkileri... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/ataturkun-dusunce-yapisini-etkileyen-olaylar-dusunurler-kitaplar/276231.html
https://www.kitapyurdu.com/kitap/ataturkun-dusunce-yapisini-etkileyen-olaylar-dusunurler-kitaplar/276231.html
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METİNLER 
 

HABERLER, KÖŞE YAZILARI VE WEB YAZILARI 

1961 

 

Vasfi Raşit Sevig: “Atatürk’ün aile tarihi şöyledir”. Hürriyet, 10.11.1961, sayfa 5. 
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“Atatürk’ün aile tarihi şöyledir”. Hürriyet, 10.11.1961, sayfa 5. 
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1970 

 

 

(Kaynak: Numan Kartal: Atatürk ve Kocacık Türkleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012, sayfa: 

43. 

 

1977 

Prof. Dr. Türkkaya Ataöv 

"... Atatürk, Manastır'da okumuştur. Babası KOCACENK (KOCACIK) Türk köyündendir. İskender Bey 

zamanında Debre kasabasına bağlı olarak Türklerin yerleştikleri bu köy, bizce de ayrıntılarıyla 

araştırılmalı, ilk Türk yerleşmeleri hakkında bilgi toplanmalıdır”. İçinde: "Makedonya Türkleri" . Vatan 

gazetesi, .6 Kasım 1977. 

1978 

“Atatürk’ün Dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi’ye ait olduğu iddia edilen ve 1978 yılında yıkık temelleri 

Numan Kartal tarafından tespit edilen “Atatürk’ün Dede Evi”nin yerine bir “Atatürk Kültür Evi” yapılması 

gündeme gelmiştir.”. (Kaynak: İnternet). 

1993 

"Ata'nın Soy Kütüğü". Altan Araslı, Hürriyet Gazetesi, 10.11.1993. 
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2000 

"Kampanyamız Başarıya Ulaştı" 

Ekim 2000 

Yeni Avrasya Ekim 2000. Kapak. https://drive.google.com/file/d/1awEFVv_7XlvJjlWgJX0A7RjagvIK--

aO/view?usp=sharing 

Yeni Avrasya Ekim 2000. Sayfa 8. Kampanyamız hedefine ulaştı. Kocacık’ta Atatürk Evi 

Yapılıyor.  https://drive.google.com/file/d/1MwKCpejSchReWaVOHoE2I7IPB6xfVixT/view?usp=sharing 

 

2000 

Atatürk'ün atayurdu 

15.09.2000 - 00:00 | Son Güncellenme: 15.09.2000 - 00:00 

Makedonya'daki Kocacık köyü sakinleri, "Biz Atatürk'ün torunlarıyız" diyor. Haksız değiller, Atatürk'ün 

babası ve dedesi bu köyde doğmuş 

Okullarda alfabeden önce öğrendiğimiz Atatürk'ün, doğum yeri ile anne babasının adını ezbere söyleriz 

de, babası Ali Rıza Efendi ve dedesinin Makedonya'nın Kocacık Köyü'nden olduğunu bilmeyiz. 

Yeni Avrasya Dergisi, son sayısında Atatürk'ün atalarının doğup büyüdüğü, yeşillikler içinde, bakirliği 

bozulmamış Kocacık Köyü'ne götürdü okurlarını. 

Makedonya'nın batısındaki bir dağ köyü olan Kocacık'taki büyük küçük herkes, Atatürk'ün torunları 

olarak tanıtıyor kendini. Kocacık, bir Türk köyü aslında. Palabıyıklı erkeklerin, başörtülü kadınların 

Türkçe selam verdiği, namaz vakti camilerden ezan sesi yükselen, topraklarında bir zamanlar Ali Rıza 

Efendi'nin koşup oynadığı ve 200 Türk'ün yaşadığı bir köy. Ancak Taşlı Mahalle'deki Atatürk'ün dedesi 

ve babasının yaşadığı evlerin yerinde sadece taş yığınları duruyor. 

Maddi durumları iyi olmayan, geçimini hayvancılıkla sağlayan Kocacık halkının en büyük özlemi bir 

"Atatürk Evi"nin yapılması ve Hıristiyanların Makendonya'ya geçişini engellemeye çalışırken, Türk 

askerlerinin şehit düştüğü "Büyük Şehitliğin" onarılması. 

Atatürk'ün bir zamanlar yakın akrabalarının yaşadığı köydeki halk, bugüne kadar Türkiye'den bir 

girişim beklemiş. 

Kocacık için kampanya 

Yeni Avrasya Dergisi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi, "Kocacık'ta Atatürk Evi Yapalım, Büyük Şehitliği 

Onaralım Kampanyası" düzenledi. Kampanyada, Atatürk'ün yıkılan dede evinin yöreye özgü Balkan - 

Türk mimarisine sadık kalınarak yeniden yapılması, Atatürk Evi'nin konaklama, eğitim ve kültür 

hizmetlerinde kullanılması amaçlanıyor. 

Kocacık Köyü 

https://drive.google.com/file/d/1awEFVv_7XlvJjlWgJX0A7RjagvIK--aO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1awEFVv_7XlvJjlWgJX0A7RjagvIK--aO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MwKCpejSchReWaVOHoE2I7IPB6xfVixT/view?usp=sharing
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Kocacık, denizden 1080 metre yükseklikte, Jupi (Jupa) yaylası üzerinde. Köyde katipi İbrahim Özsoy'a 

göre, 1863 yılında hane sayısı 500, nüfus sayısı ise 3 bin. Kocacık'ın Arnavutluk'a uzaklığı 24 

kilometre. Kocacık Türkleri, 1912 - 1957 yılları arasında Türkiye'ye göç ederek, çoğunlukla İstanbul, 

Menemen, Bursa, İnegöl, Tekirdağ, Muratlı, İzmir, Akyazı, Manisa gibi il ve ilçeler ile Bursa İnegöl'ün 

Cerrah, Adapazarı'nın Serdivan, İzmit'in Akmeşe, Akyazı'nın Karabıçak, Muratlı'nın Sırt köylerine 

yerleşmiş.” 

https://www.milliyet.com.tr/the-others/ataturkun-atayurdu-5305733  

 

2000 

“Atatürk'ün babası için ‘Ataevi’ 

29.11.2000 

“Kültür Bakanı İstemihan Talay, Atatürk'ün babası Ali Rıza Bey'in Makedonya'daki köyü Kocacık'ta bir 

‘Ataevi’ yaptırdığını açıkladı. Talay, İki katlı ve Türk mimari çizgilerine uygun olarak tasarlanan evin 

yapımını ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) üstlendiğini söyledi. 

Yapımına başlanan Ataevi'nin maketi de, Kültür Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu'na getirilerek sergilendi. Komisyon üyeleri de yaptıkları konuşmalarda evin tasarımını çok 

beğendiklerini söylediler.” 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-babasi-icin-ataevi-39201929  

 

2001 

Atatürk'ün ata yurdu: Taşkale 

3 Eylül 2001, Cumhuriyet gazetesi”. 

*Atatürk'ün soy kütüğü Kızıl Oğuzlar'dan geliyor. Karaman'daki Taşkale kasabasının adı 1960'lara 

kadar Kızıllar. Fakat devlet bu adı sakıncalı bulduğu için kasabanın adını tüf kayalara oyulmuş 

mağaralardan esinlenerek Taşkale yapıyor. 

Kara Harp Okulu öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Binbaşı Ali Güler, yaptığı araştırmalarla Atatürk'ün 

atalarının izini Anadolu'da buluyor... Bu konuda üç kitabı yayımlanan Güler, Mustafa Kemal'in baba 

tarafından soyunu Anadolu'da bulmadan önce Makedonya'da arıyor... 

Bugünkü Makedonya'nın ya da Osmanlı'nın Manastır vilayetinin Debre-i Bala sancağına bugünkü Jupa 

bölgesinin Debre kenti- bağlı Kocacık köyünde Ali Rıza Efendi'nin babası Kızıl Hafız Ahmet Efendi 

dünyaya geliyor... Manastırda ''Kızıllar'' olarak anılan aile 1830'larda Selanik'e yerleşiyor... 

11. yüzyıla dönüp Anadolu tarihine bakıldığında... Oğuzların Kızıl Oğuz boyu Alp Arslan'ın yeğeni 

Sadettin Bey 'in komutasında Malazgirt Savaşı'na katılıp Anadolu'ya giriyor... Kocacık yörüğü de denilen 

Kızıl Oğuzlar, Selçuklu'nun iskân politikasına göre Konya ve Karaman'da yoğun olmak üzere 

Anadolu'nun geniş bir kesimine yerleştiriliyor... Selçuklu'nun yıkılışında kendi beyliklerini de kuran 

Kızıllar'dan Kızıloğlu Ahmet Bey'i Osmanlı Beyi II. Murat ortadan kaldırıyor. II. Mehmet de Karaman 

Beyliği'ne son verdiğinde bölgedeki Kızıl Oğuz Türkmenlerini Rumeli'de fethettiği Selanik, Manastır ve 

Yanya bölgesine gönderiyor... 

https://www.milliyet.com.tr/the-others/ataturkun-atayurdu-5305733
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-babasi-icin-ataevi-39201929


24 
 

Atatürk'ün büyükbabası Ahmet'in ve büyükamcası Mehmet'in ''Kızıl'' sanını taşıması, Manastır'daki 

köylerine ''Kocacık'' adının verilmesi ve bugün de aynı folklor motiflerinin Anadolu'daki Kızıllarla 

örtüşüyor olması, doğru adresi veriyor: 'Komünistleri çağrıştırıyor' 

Atatürk'ün soy kütüğü Kızıl Oğuzlar'dan geliyor... 

Mustafa Kemal'in anne tarafından soy kütüğü de yine Konya tarafından Vodina kazasının Sarıgöl 

nahiyesine gönderilen yörük Türkmen oymaklarından Konyarlara dayanıyor... Atatürk'ün annesi 

Zübeyde Hanım'ın babası Sofuzade Feyzullah Efendi sonradan Selanik yakınlarına yerleşiyor... 

Atatürk'ün kızkardeşi Makbule Hanım, bir söyleşide ''Bizim esas soyumuz Yörüktür. Konya-Karaman 

çevresinden gelmişiz'' diyor. Anadolu'da bugün Kızıl Oğuzlar'dan kalma ve ''Kızıl'' adını taşıyan birçok 

yerleşim bulunuyor... Karaman çevresindeki Kızılkuyu, Kızılyaka, Kızıllaragini gibi... Karaman'da bir de 

Taşkale var... 

Taşkale kasabasının 1960'lara kadar adı Kızıllar... 

Kızıllar sözcüğü ''komünistler'' i çağrıştırdığı için devlet, Kızıl Oğuzları da ''sakıncalı'' bulup kasabanın 

adını tüf kayalara oyulmuş mağaralardan esinlenerek Taşkale yapıyor... 

Yrd. Doç. Dr. Güler kitaplarında kesin bir yer belirtmemesine karşın Taşkale Belediye Başkanı Hüseyin 

Yeşildal, ''Atatürk'ün ata yurdu Taşkale'dir'' diyerek bir adım önde gidiyor... 

Taşkale, Toroslar'ın kuzey yamacında; güney yamacının altı Silifke... 

Bölge, milyonlarca yıl önce volkanik Karadağ'ın yarattığı tüf kayalarla bezeli... Taşkale'nin antik çağdaki 

adı Manizan'dan gelen ve Manazan denilen mağaralarda beş katlı ve bine yakın odasıyla Kapadokya 

örneği bir yerleşim ayakta duruyor... Manazan'dan kopan kimi kayalarda ise milyonlarca yıl önceki 

volkanik patlamalardan çok daha önceki bir zamandan kalma yerküre hareketinin izleri gözle 

görülüyor; deniz kabukluları, fosilleri... 

Burası belli ki bir içdenizmiş... 1356 metre uzunluğundaki İncesu Mağarası da sarkıt, dikit ve traverten 

havuzlarıyla başka bir âlem... Kasabanın girişinde 40 metre yüksekliğinde dimdik tüf kaya ise asıl 

âlem... Kaya, kat kat oyulmuş... 10 metreyi bulan derinlikleriyle 250 kadar odacık, tahıl ambarı olarak 

kullanılıyor... 

Türkçe yaşatılıyor 

Üst katlardaki ambarlara, düz duvardaki ''tutamak'' denilen yerleri tutup, ''sekemek'' denilen oyuklara 

parmak ucuyla basılarak çıkılıyor... Buğday çuvalları, makara sistemiyle çıkarılıp indiriliyor... Bu eziyet 

niye, diye sorarsanız... Bir kere eziyet değil, çok kolay inip çıkıyorlar... İkincisi, Toprak Mahsulleri 

Ofisi'nin yaptığı bir incelemeye göre bu ambarlarda saklanan buğdaylar yıllarca değerini yitirmiyor; 50 

yılda ortalama yüzde 5 oranında unlanma görülüyor. Tutamak, sekemek... Öz Türkçe... Kızıllar adı yok 

edilse de Kızıl Oğuzlar, Taşkale'de Türkçeyi yaşatmayı sürdürüyor... Ekmeğin pişirildiği saca ''pişirgeç'' 

deniyor... 576 metrekare arsa ''evlek'' oluyor... ''Embel'', ''Çivrim'' , ''Gölük Sulu'' motifleri halılarda 

yaşama devam ediyor... Kızıllar halısının ipi, kendi yetiştirdikleri koyunun yününden elde ediliyor ve 

ipliği boyarken kızıl için karakamış kökü, sarı için saman sapı, kahverengi için karameşe kabuğu, 

kurşuni için sütleğen suyu, siyah için zift çamuru, yeşil için yabani nane yaprağı kullanılıyor. Bir yandan 

da seyirlik ''düzmece deve'' oyunu köy meydanında özenle sahneleniyor... 

Belediye Başkanı Hüseyin Yeşildal'ın söylediği gibi burası; yeşil bir vadinin içine kurulmuş Taşkale ya da 

sakıncalı bulunan adıyla Kızıllar, Atatürk'ün ata yurdu mu? 1936 yılında düzenlenmiş bir Tapu Tahrir 
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Defteri'nde 1017 sıra numarasıyla kayda geçirilmiş Sarıtay mevkiindeki çiftlik arazisinin sahibi: ''Reisi 

Cumhur Atatürk Kemal Hazretleri'.' 

Atatürk'ün başta Ankara olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde modern çiftlikler kurduğu biliniyor... 

Bu belge, Atatürk'ün atalarının Taşkale'li olduğunu göstermiyor... 

Fakat Taşkale kasabasının toprak yollarında yazılı olmayan başka bir belge var: CHP'li kadın başkanın 

ilgisizliği Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, erkekler... 1041 yılında Hazar Denizi'nin güney ve 

güneybatısındaki Kızılören Irmağı'nın kıyısında yaşayan ve İldeniz hükümdarı Arslan Şah'ın oğlu Kızıl 

Bey'in oymağı Kızıl Oğuzlar'ın genlerini taşıyan bu insanlar, Anadolu bozkırında mavi gözleri ve sarı 

saçlarıyla dikkat çekiyor... Yrd. Doç. Dr. Güler, belge olmaması sebebiyle Atatürk'ün ataları için 

Anadolu'da yer göstermekten kaçınıyor ama Taşkale Belediye Başkanı Yeşildal, sezgilerine dayanarak 

''Atatürk'ün ata yurdu Taşkale'dir'' derken belki de yanılmıyor... İlginçtir... Atatürk'ün anne tarafından 

soyunun da Taşkale'nin birkaç kilometre yakınındaki Yeşildere kasabasından Rumeli'ye göçme olasılığı 

bulunuyor... Ve bir o kadar daha ilginç bir durum; Yeşildere'nin CHP'li kadın belediye başkanı bu 

konuyla hiç ilgilenmiyor... 

Bu arada devlet... Yaptığı yanlışı düzeltmeli, Taşkale'ye gerçek adını, ''Kızıllar''ı geri vermeli... 

Ve Kızıllar'da yaşanmış bir öykü... Moğol istilası sırasında, köyün erkekleri savunmaya geçebilmek için 

dağlara saklanırken 40 kişi karda aynı ayak izine basarak yürüyor... Fakat, tersten yürüyorlar... 

Ayak izi, dağdan bir kişinin köye geldiğini gösteriyor! Zekâ ürünü bir savaş taktiği... 

3 Eylül 2001, Cumhuriyet gazetesi”.  

http://www.balkanpazar.org/ataturk_balkanlarda.asp  

 

2001 

“Atatürk Konyalı’ymış 

16.7.2001. 

Konyalılar, Atatürk'ün hemşehrileri olduğunu ileri sürdü. Konyalılar Vakfı, Atatürk’ün atalarının 

Konya’dan Rumeli’ye geçtiği, buradan da Yunanistan’a yerleştiğini savundu. 

Konyalılar Vakfı'nın internetteki sitesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 

Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ergun Aybars'ın araştırmasına yer verildi. Araştırmada, Atatürk'ün soyunun 

Anadolu'dan getirilerek, Balkanlara yerleştirilen Türk Müslümanlara dayandığı ileri sürüldü. 

"Ulu Önder Yüce Atatürk'ün Soy Ağacı" başlığı ile hazırlanan sitede, Atatürk'ün geçmişi ile ilgili birtakım 

iddialara yer verildi. Sultan Murat Hüdavendigar zamanında başlayarak, Rumeli'yi Balkanları ve Avrupayı 

Türkleştirmek için soyunda karışım olmayan Türk ailelerinden oluşan özel güçlerin buralara 

gönderildiği bildirildi. Bu göçlerin büyük çoğunluğunun Oğuz Türkleri, Müslüman Oğuzların Yörük 

Türkmen boylarından gönderilen ailelerin oluşturduğu kaydedilen sitede, Anadolu'dan Rumeli'ye geçen 

Türk boy ve ailelerinin isimlerinin kaynakla yazılı bulunduğu belirtildi. 

ATATÜRK'İN DEDESİ KIRMIZI HAFIZ EFENDİ 

Atatürk'ün dedelerinin Anadolu'dan Rumeli'ye gidip, Yunanistan'da Manastır Vilayeti'nin Derbei Bala 

sancağına bağlı bulunan Kocacık Nahiyesi'ne yerleşen ailelerden Hafız Ahmet Alüş Efendi olduğu ileri 

http://www.balkanpazar.org/ataturk_balkanlarda.asp
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sürülen sitede, "Kocacık Nahiyesi tamamen Türk'tü. Atatürk Kocacık Nahiyesi'ne yerleşen ailelerden 

olan Hafız Ahmet Efendi'nin torunudur. Hafız Ahmet Efendi'nin saçları kırmızı olduğu için adına ‘Kırmızı 

Hafız Efendi' derlerdi" iddiasına yer verildi. Sitede, Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin Kocacık 

nahiyesinde dünyaya geldiği bildirilirken, Kocacık Nahiyesi'ne yerleşenlerin çoğunun Aydın, Konya 

yöresinden gelen Türkler olduğu bildirildi.” 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturk-konyali-ymis-4466  

 

2003 

Atatürk’ün baba evi restore edildi 

3.6.2003. 

Şenol COŞKUNER/İSTANBUL Haber Giriş: 03.06.2003 - 02:00 | Son Güncelleme: 03.06.2003 - 02:00 

İstanbul'un fethinin 550'nci yılı kutlamaları dolayısıyla Türkiye'de bulunan Makedonya Kültür Bakanı 

Blagoj Stefanovski, İstanbul Valisi Muammer Güler'i ziyareti sırasında, Atatürk'ün babası Ali Rıza 

Efendi'nin Kocacık'ta bulunan evinin restore edildiğini ve anı evi olarak açılacağını söyledi. 

Stefanovski, İstanbul'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve yeni dostlar edindiğini belirtti. 

Stefanovski, Manastır'ın kendileri için ayrı bir önemi olduğunu ve ‘‘Büyük Önderimiz’’ dediği Mustafa 

Kemal Atatürk'ün ortaokulu bitirdiği Manastır Askeri İdadisi'nde Atatürk Anı Odası bulunduğunu 

anlatarak ‘‘Biz burayı gözümüz gibi koruyoruz’’ dedi. 

Vali Güler de fetih kutlamalarında kültür ve sanatı ön plana çıkardıklarını söyledi ve Makedonya Kültür 

Bakanı'na teşekkür etti. Her iki ülke arasında yüzyıllardan gelen kardeşlik bağları olduğunu da 

vurgulayan Güler, ‘‘Konuklarımız, aslında kendi evlerinde kendi şenliklerine katıldılar’’ dedi. 

Manastır Belediye Başkanı Zlatko Viskouski de ‘‘Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk, bizim de vatandaşımız. Onunla gurur duyuyoruz’’ diye konuştu.” 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturk-un-baba-evi-restore-edildi-150738 

 

2003 

“Dernek ve Kuruluşu 

D E R N E K 

Önce, derneğin ne olduğunu bilmemiz gerekir: 

Kişilerin, para kazanma amacı dışında olmak üzere, belirli ve ortak bir ereği (amacı) gerçekleştirebilmek 

için kurdukları yasal kuruluştur (örgüttür). Eskiden buna cemiyet denirdi. 

Derneğe üye olmak ve derneğin belirlemiş olduğu amaçları gerçekleştirmek gönüllü iştir. Derneğe, 

zorla üye olunmaz. Dernekte zorla da kalınmaz. 

Dernek çalışmaları karşılık beklemeden yapılır. Dernek çalışmaları fedakârlık ister: Zaman fedakârlığı, 

para fedakârlığı, güç fedakârlığı, sevgi fedakârlığı, çıkarlar fedakârlığı, alışkanlıklar fedakârlığı…    

“K O C A T Ü R K”  D E R N E Ğ İ 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturk-konyali-ymis-4466
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturk-un-baba-evi-restore-edildi-150738
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Kuruluş tarihi:  01.03.2003 y. 

Kurucular:  

1. Caner Sezair - Kocacik k. 

2. Hüseyin Kaplan - Kocacik k. 

3. Sabedin Sezair - Kocacik k. 

4. Ertan İzzet - Kocacik k. 

5. Avni Sezair - Pralenik k. 

6. Nurcan İbraim - Breştanik k. 

7. Gülcan İbraim - Breştanik k. 

8. Aydin İsak - Breştanik k. 

9. Orhan Zekir - Breştanik k. 

10. Lâme Lâmo - Novak k. 

11. Edip Sezair - Pralenik k. 

Çalışma yeri – yazıhanesi:  Merkez Jupa Belediyesi -  Kocacik köyü 

Resmi kararname: Adliye mahkemesi – Debre,  Zgf.no.2/03, 08.04.2003 y. 

Kuruluş amacı: 

- Büyük göçlerden bu yana yöremizde hiçbir derneğin olmayışının boşluğunu kapatmak; 

- Yörede yaşayanların, eğitim, kültür, gelenek, sanat,spor ve diğer alanlardaki değerlerini geliştirip 

yaşatmak ; 

-  Yüzyıllara dayalı yardımlaşma duygusunu canlandırmak; 

-  Kültürümüzün unutulmağa yüz tutmuş değerlerini yeniden canlandırmak; 

-  Gençlerimizi bir araya toplayıp çeşitli kötü alışkanlıklardan alıkoymak; 

-  Herkese, hizmetin değerlerini hissettirmek; 

-  Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği kurup, düzenlenecek çeşitli gösterilere katılarak 

belediyemize, cumhuriyetimize ve diğer devletlere değerlerimizi tanıtabilmek. 

http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ana/kurulus.html 

Özel Görevimiz Ve Öngörümüz 

Özel görevimiz (misyonumuz) 

Sadece Balkanlara değil, bütün dünyaya kültür mirasları bırakmış olan Osmanlı'nın kültürünü 

canlandırıp yaşatmak. “Zor işler yapılır, imkânsızlar zaman ister” ilkesini doğrulamak. Yardıma muhtaç 

olanlara yardım edip ihtiyaçlarını gidermekle sınırsız hizmet etmek. Bu doğrultuda ilkemiz “Halka 

hizmet-Hakka hizmet” tir. Tarihimize ve tarihi yapıtlarımıza sahip çıkmak. Yokolmaya yüz tutmuş 

saygıyı, geleneklerimizi, törelerimizi yeniden canlandırmak. Bununla birlikte eğitim ve teknolojinin 

yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu benimsetmek. İmkânları zorlayarak, her bireyin 

özverisinden yararlanarak görevimizi gerçekleştirmek. Çalışmalarımızla başkalarını da yolumuzdan 

yürümelerini teşvik etmek-kışkırtmak. Sevmeyenlere bile Türkleri ve Türkçe’yi sevdirmek. 

Derneğimizin öngörüsü (vizyonu) 

http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ana/kurulus.html
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Derneğimiz, çağdaş bir dernek olup yaşadığımız ortamdaki durumların değerlendirilmesini  kendi - öz 

gereksinimi olarak algılayacak. Öngörülmüş hedefleri zamanında, titizlikle ve dürüst biçimde 

gerçekleştirecek. Derneğimizin çalışmaları ortamımızda olumlu değerler yaratacak. Bu değerlerden 

herkes yararlanacak. Yöremizin her alanda gelişebilmesi için girişimci olup her çeşit katkıda bulunacak. 

Yaşına bakmadan, her birey, başı boş dolaşıp çeşitli olumsuz ve uygunsuz durumlarla karşılaşacak 

yerde derneğimize gelip her bakımdan memnuniyetle yararlanabilecek. Derneğimizin öngörüsünü 

(vizyonunu) kavrayan kişiler insancıl ve ahlâksal değerleri en yüksek seviyede olup herkese – ırk, din, 

makam ayrımcılığı yapmadan, sevgi ve saygı sergileyerek örnek olacak. Derneğimizin, herkesin 

geleceği için  güvenli ve yararlı bir bucak olduğunu herkes belirli biçimde hissedecek. Bu doğrultuda 

derneğimizin varlığının bütün ortamımız için yararlı ve gerekli olduğu tartışmasız onaylanıp desteğini 

alacak. Ayrımcılık yapmadan yaptığımız hizmetler sayesinde Türkler ve Türkçe sevilecek.” 

http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/gorev/gorevimiz.html 

 

http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/gorev/gorevimiz.html
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2005 

Atatürk'ün Kökeni Konya Yörüklerinden. 1.9.2005 -   

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=16318&start=0  

 

2006 

“Atatürk’ün kökeni Konya yörüklerinden 

24 Eylül 2006 

Yayın tarihi: 24.09.2006 saat 12:20 

Hemşehrimiz Atatürk (Atatürk'ün Soyu, Ailesi ve Öğrenim Hayatı) Yrd. Doç. Dr. Ali GÜLER, Karaman 

2000 adlı eserden alınma, çok güzel bir yazı sunuyorum: 

Mustafa Kemal Atatürk'ün babası bir gümrük memuru olan Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. 

Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya 

yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. 

Kocacık Yörükleri kimdir? 

Kayı boyunun bir kısmı hadime gitmiş. Atatürk kısmı ise batıya. Kayı Boyu, Moğol istilası ve 

Selçuklular’ın aşiretleri iskan politikası nedeniyle Horasan taraflarından Anadolu’ya, Anadolu’nun Batı 

kısmına doğru geldiler ya da getirildiler. Kayı Boyu’nun Moğol istilasından dolayı kaçıp, diğer Türkmen 

boylarıyla birlikte Anadolu’ya göç ettiği ve Osmanlı devletinin Kayı boyu tarafından kurulduğunu 

vurgulayan tezin (tezlerin) bilimsel gerekçelere dayanmadığı iddia edilmektedir. 

HEMŞEHRİMİZ ATATÜRK 

Kızıl Oğuz Yahut Kocacık Yörüğü Olarak Ali Rıza Efendi'nin Ailesi: Atatürk'ün soyu ile ilgili emimizdeki 

en sağlam bilgiler öncelikle kendisinin, annesinin, kardeşi Makbule Hanım'ın anlattıklarıdır. İkinci 

olarak kendisini ve ailesini tanıyan Hacı Mehmet SOMER gibi kimi çocukluk arkadaşlarının verdiği 

bilgilerdir. Mustafa Kemal dahil aile fertlerinde kuvvetli bir “Yörük, Türkmen olma” bilinci vardır. 

Makbule Hanım, E.B. ŞAPOLYO'nun sorduğu “babanız nerelidir?” sorusuna şu cevabı vermiştir: “Babam 

Ali Rıza Efendi yerli olarak Selaniklidir. Kendileri Yörük sülalesindendir. Annem her zaman Yörük 

olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk'e ‘Yörük nedir? Diye sordum. Ağabeyim de bana “Yürüyen 

Türkler” dedi” Yine ŞAPOLYO'nun Ruşen Eşref ÜNAYDIN'dan naklettiğine göre, “Atatürk çok kere benim 

atalarım Anadolu'dan Rumeliye gelmiş Yörük Türkmenlerindendir derlerdi.” 

Atatürk'ün baba soyu ile ilgili önemli bilgileri verenlerden birisi de M. Kemal'in Selanik'te mahalle ve 

okul arkadaşı, eski Millet Vekillerinden Hacı Mehmet SOMER Bey'dir. SOMER'e göre “Atatürk'ün ataları 

hakkında benim bildiğim şunlar: Atatürk'ün ataları Anadolu'dan gelerek Manastır Vilayeti'nin Debre-i 

Bala Sancağı'na bağlı Kocacık nahiyesine yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik'in ihtiyarlarından 

duymuştum. Kocacıklıların hepsi öz Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların hepsi yörüktür. 

Hayvancılıkla geçinirler, sürüleri vardır. Bir kısmı da kerestecilik ederler. Bunların kıyafetleri Anadolu 

Türklerine benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır.” 

Yukarıda da değinildiği gibi, Atatürk'ün baba soyu, Konya/Karaman veya Aydın/Söke'den gelerek 

Manastır Vilayeti'nin Debre-i Bala Sancağı'na bağlı Kocacık'a yerleşti. Aile sonradan Selanik'e göç etti. 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=16318&start=0
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Dedesi Ahmet ve dedesinin kardeşi Hafız Mehmet'in taşıdığı “kızıl” lakabı ve yerleştikleri nahiyenin adı 

olan ‘Kocacık'ın da gösterdiği üzere Mustafa Kemal'in baba tarafından soyu Anadolu'nun da 

Türkleşmesinde önemli roller oynayan “Kızıl-Oğuz” yahut “Kocacık Yörükleri, Türkmenleri”nden 

gelmektedir. 

Konyar Olarak Zübeyede Hanım'ın Ailesi: Mustafa Kemal'in anne soyundan dedesi Sofu-zade Feyzullah 

Efendi'dir. Selanik'e bir saat mesafede bulunan Langaza'da çiftlik sahibi idi. Atatürk'ün ve Makbule 

Hanım'ın çocukluk anılarında bahsettiği çiftlik burasıdır. Annesi Zübeyde Hanım, Feyzullah Efendi'nin 

üçüncü eşi Ayşe Hanım'dan tek kızı idi. Atatürk'ün beş kardeşi için en uzun ömürlüsü olan Makbule 

Hanım (1885-1956) anne soyları hakkında “Annemden sık sık şunları dinlemişimdir” diyerek şu bilgileri 

vermektedir: “Bizim esas soyumuz Yörüktür. Buralara Konya-Karaman çevrelerinden gelmişiz. 

Büyükbabam Feyzullah Efendi'nin büyük amcası Konya'ya gitmiş, Mevlevi dergahına girmiş orada 

kalmış. Yörüklüğü tutmuş olacak… “ 

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın babası hakkında, Atatürk'ün babası Ali Rıza 

Efendi'yi ve babası Kızıl Hafız Ahmet Bey'i tanıyan ve doksan yaşında vefat eden Aydın Milletvekili 

Tahsin San. Şu bilgileri vermiştir: “Atatürk'ün validesi Zübeyde Hanım, Sofu-zade ailesinden Feyzullah 

Ağa'nın kızıdır. Bunlar Selanik'te doğmuşlardır. Bu aile 130 sene evvel Sarıgöl'den Selanik'e 

gelmişlerdir. Vodina Kazası'nın batısında Sarıgöl Nahiyesi'nde onaltı köyden ibaret olan bu nahiye ailesi, 

Makedonya ve Tesalya'nın fethinden sonra Konya civarı ahalisinden Osmanlı Hükümeti'nin sevk ve iskan 

ettirdiği Türkmenlerdendir. Son zamanlara kadar beş asır müddet içinde hayat tarzlarını, kılık-

kıyafetlerini değiştirmemişlerdi.” 

Eldeki mevcut bilgilere göre aile, 1466'larda Karaman'dan gelerek Vodina Sancağı'na bağlı Sarıgöl'e 

yerleşmiş; sonra Selanik yakınlarındaki Lankaza (Langaza)'ya göçmüş. Zübeyde Hanım 1857'de burada 

dünyaya gelmiştir. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın babası Sofu-zade Feyzullah Efendi üç defa 

evlenmiştir. İsimlerini bilemediğimiz diğer iki eşi bir tarafa bırakılacak olursa, Zübeyde Hanımla birlikte 

Hasan Ağa ve Hüseyin Ağa, Feyzullah Efendi'nin üçüncü eşi Ayşe (Aişe) Hanım'dan dünyaya 

gelmişlerdir. 

* Hemşehrimiz Atatürk (Atatürk'ün Soyu, Ailesi ve Öğrenim Hayatı) Yrd. Doç. Dr. Ali GÜLER, Karaman 

2000. Adlı eserden alınmıştır.” 

T.C. Konya Valiliği Resmi İnternet Sitesi 

hk © Copyright 2004 

https://www.yalihuyuk.com/2006/09/atati-konya-ylerinden/ 
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Ali Rıza Efendi nerede doğdu? 

26.07.2007 - 00:00 | Son Güncellenme: 26.07.2007 - 00:00| 0 

2000 - 2006 arasında resmi yazışmalarla gerçekleşme aşamasına kadar gelen 150 bin dolarlık proje, 

Ohri kentinin Jupa beldesine bağlı Kocacık köyüne, "Baba Evi Anı Müzesi" yapılmasını öngörüyordu. 

Ancak, 2003'te eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, "Doğum yeri kesinlik kazanmadı" diyerek projeyi iptal 

etti. Dışişleri Bakanlığı da, "Ali Rıza Efendi'nin Selanik veya Kocacık'ta doğduğu ispatlanamamıştır" diye 

yazdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin 

Makedonya'daki doğum yerine "Baba Evi Anı Müzesi" projesi, tarihçiler arasındaki "doğum yeri 

tartışması" nedeniyle rafa kaldırıldı. 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-nerede-dogdu-260372  

 

2008 

“Yörük Türkmen Evladı Olan Mustafa Kemal Atatürk 

Ekim 23, 2008 

Zübeyde Hanım’ın soyu Yörük’tür. Fatih döneminde Karamanoğlu Beyliği’nin yıkılmasından sonra 

(1466), Balkanlar’da fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi için göç ettirilen ailelerdendir. Konya 

bölgesinden geldikleri için bunlar, “Konyarlar” ismi ile resmi kayıtlara geçmiş ve böyle anılmıştır. Aile, 

Vodina sancağının Sarıgöl nahiyesine yerleştirilir. Zübeyde Hanım’ın Babası Sofi-zade Seyfullah Ağa, 

Selanik yakınlarındaki Lankaza’ya göçer ve bir çiftlik sahibi olur. Ve Zübeyde Hanım 1857’de burada 

doğar. Annesi, babasının üçüncü eşi Ayşe Hanım’dır. 

Zübeyde Hanım’ın soyunu bir de anlatılanlardan görelim. M. Kemal’in kız kardeşi Makbule Hanım 

(1885-1956): “Annemden sık sık şunları dinlemişimdir. Bizim esas soyumuz Yörük’tür. Buralara Konya-

Karaman çevrelerinden gelmişiz” diyor ve atalarından bazılarının da sonradan tekrar Konya’ya geri 

döndüğünü de şöyle açıklıyor: “Dedem Feyzullah Efendi’nin büyük amcası Konya’ya gitmiş, Mevlevi 

dergahına girmiş, orada kalmış. Yörüklüğü tutmuş olacak.” Makbule Hanım Yörüklük için şunları 

söylüyor:”…Annem her zaman Yörük olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk’e “Yörük nedir?” diye 

sordum. Ağabeyim de bana ‘Yürüyen Türkler’ dedi. ”Yörük ile Türkmen eş anlamlıdır. Atatürk, soyunu 

açıklarken bunu da vurgular: 

Zübeyde Hanım’ın soyu Yörük’tür. Fatih döneminde Karamanoğlu Beyliği’nin yıkılmasından sonra 

(1466), Balkanlar’da fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi için göç ettirilen ailelerdendir. Konya 

bölgesinden geldikleri için bunlar, “Konyarlar” ismi ile resmi kayıtlara geçmiş ve böyle anılmıştır. Aile, 

Vodina sancağının Sarıgöl nahiyesine yerleştirilir. Zübeyde Hanım’ın Babası Sofi-zade Seyfullah Ağa, 

Selanik yakınlarındaki Lankaza’ya göçer ve bir çiftlik sahibi olur. Ve Zübeyde Hanım 1857’de burada 

doğar. Annesi, babasının üçüncü eşi Ayşe Hanım’dır. 

”Yörük ile Türkmen eş anlamlıdır. Atatürk, soyunu açıklarken bunu da vurgular:”…. BENİM ATALARIM 

ANADOLU’DAN RUMELİ’YE GELMİŞ YÖRÜK TÜRKMENLER’dendir.” Zübeyde Hanım’ın babasını, kocası Ali 

Rıza Efendi’yi ve Ali Rıza’nın babası Kızıl Hafız Ahmet Bey’i de tanıyan Selanik doğumlu Aydın 

Milletvekili Hasan Tahsin San (1865-1951) şu bilgileri verir: “Atatürk’ün validesi, Zübeyde Hanım, Sofu-

zade ailesinden Fethullah Ağa’nın kızıdır. Selanik’te doğmuştur. Bu aile bundan 130 sene evvel 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-nerede-dogdu-260372
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(1800’lü yılların başı oluyor.) Sarıgöl’den Selanik’e gelmişlerdir. Vodina sancağının batısında Sarıgöl 

nahiyesinde onaltı köyden ibaret olan bu nahiye ailesi, Makedonya ve Teselya’nın fethinden sonra 

Konya civarı ahalisinden Osmanlı hükümetinin sevk ve iskan ettirdiği Türkmenlerdendir. Son zamanlara 

kadar beş asır müddet içinde hayat tarzlarını, kılık-kıyafetlerini değiştirmemişlerdi.” Bir yabancı yazar 

da Atatürk’ün annesi hakkında edindiği bilgileri şöyle aktarıyor:” 

Mustafa’nın babası Ali Rıza Efendi, anası da Zübeyde Hanım’dı. Zübeyde Hanım… sarışındı; düzgün, 

beyaz bir teni, derin ama berrak, açık mavi gözleri vardı. Ailesi Selanik’in batısında Arnavutluk’a doğru, 

sert ve çıplak dağların geniş, donuk sulara gömüldüğü göller bölgesinden geliyordu. Burası, Türklerin 

Makedonya’yı ve Teselya’yı almalarından sonra Anadolu’nun göbeğinden gelen köylülerin yerleştikleri 

yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanım, damarlarında ilk göçebe Türk kabilelerinin torunları olan ve hala 

Toros Dağlarında özgür yaşamlarını sürdüren sarışın Yörükler’in kanını taşıdığını düşünmekten 

hoşlanırdı. Mustafa da annesine çekmişti; saçları onun gibi sarı, gözleri onun gibi maviydi.” Zübeyde 

Hanım’ın kendi ifadesi; oğlunun, kızının, kendisini tanıyanların ve de konu üzerinde çalışanların ortak 

ifadesi; Zübeyde Hanım’ın Yörük –Türkmen olduğudur. 

Mustafa Kemal’in baba soyu, Aydın/ Söke’den gelerek Manastır vilayetine yerleştirilen, “Kocacık 

Yörükleri (Koca Hamza Yörükleri)”ndendir. Ali Rıza Efendi, Manastır’ın Debre-i Bala sancağına bağlı 

Kocacık’ta dünyaya gelmiştir(1839). Aile sonradan Selanik’e göçmüştür. Babası İlkokul öğretmeni Kızıl 

Hafız Ahmet Efendi’dir. Amcası, Kızıl Hafız Mehmet Efendi’dir. Taşıdıkları “Kızıl” lakabı ve yerleştikleri 

yere “Kocacık” denmesi; Ali Rıza Efendi’nin soyunun, Anadolu’nun da Türkleşmesinde katkısı olan ” 

Kızıl-Oğuz” yahut “Kocacık Yörükleri-Türkmenleri”nden geldiğini göstermektedir. Anne soyunda 

olduğu gibi baba soyunda da en sağlam bilgiler önce Atatürk’ün, annesinin, kardeşinin anlattıkları; 

sonra çevrelerinin aktardıklarıdır. Makbule Hanım; “Babam Ali Rıza Efendi, Selanik lidir. Kendileri Yörük 

sülalesindendir.” ATATÜRK:”… BENİM ATALARIM ANADOLU’DAN RUMELİ’YE GELMİŞ YÖRÜK 

TÜRKMENLER’dendir.” Atatürk kendisini böyle tanımlıyor. Ben bir Türk’üm diyor ve bundan gurur 

duyuyorum diyor. Kişi, hissettiği milletten olduğuna göre bu sözler üzerine daha denecek bir şey 

yoktur. M. Kemal, bir Türk’tür ve koca bir Türk’tür, Türk’ün Atası’dır. Türk milletine, unuttuğu milli 

kimliğini tekrar kazandıran, ümmetten Türk milletine dönmesini sağlayan bir Türk’tür. “Benim hayatta 

yegane fahrim (onurum), servetim, Türklükten başka bir şey değildir.” “Bana, insanlar üstünde bir 

doğuş atfetmeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek fevkaladelik, Türk olarak dünyaya gelmemdir.” Bir 

İngiliz’in “siz hangi asil ailedensiniz?” sorusuna verdiği yanıt: “Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar 

eden Teodoz, İtalya Yarımadasına inmek isteyen Türk Atilla’ya barış görüşmesinden önce sormuş: ‘Siz 

hangi asil ailedensiniz?’ Atilla’da ona cevap vermiş: ‘Ben asil bir milletin evladıyım!’ işte benim cevabım 

da size budur!”” Türk, Türk olduğu için asildir… çoğumuz, büyük babamızın babasını hatırlamayız. 

Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın içinde buluruz.” 

“Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım (dır)” “Millî mevcudiyetimize 

düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı…’Türk’üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi!’ 

diyelim” “… ” Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla 

şanım ve şerefim vardır…” M. Kemal’in Selanik’te mahalle ve okul arkadaşı, Kütahya Milletvekillerinden 

Mehmet Somer (1882-1950): “Atatürk’ün ataları hakkında benim bildiğim şunlar: Atatürk’ün ataları 

Anadolu’dan gelerek Manastır vilayetinin Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık nahiyesine 

yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik’in ihtiyarlarından duymuştum. Kocacıklıların hepsi öz Türkçe 

konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların hepsi Yörük’tür… Bunların kıyafetleri Anadolu Türklerine 

benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır.” 10 Kasım 1993’te Milliyet gazetesi  [Hürriyet gazetesi. 
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Bülent Ağaoğlu düzeltmesi] “Ata’nın Soy Kütüğü” isimli bir yazı yayımlar. Gazeteci Altan Araslı, Kocacık 

köyüne giderek bir araştırma yapar ve köylülerle konuşur. Kocacıklı Numan Kartal’ın aktardıkları: 

”Ali Rıza Efendi, Manastır vilayetinin Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık’ta dünyaya gelir. Kocacık’ın 

nüfusu tamamen Türk’tür. Hepsi de Yörük Türkmenlerdir. Anadolu’dan geldiler. Bizler, Müslüman 

Oğuzların Türkmen boyundanız.” Sultan Murat Hüdavengidar zamanında başlamak üzere, bütün Türk 

Devleti padişahlık döneminde, Rumeli’yi Balkanlar’ı ve Avrupa’yı Türkleştirmek için soyunda sopunda 

hiçbir karışım olmayan Türk ailelerinden oluşan özel güçleri buralara göndermişlerdir. Bu göçlerin 

büyük çoğunluğu Oğuz Türkleri, Müslüman Oğuzların Yörük Türkmen boylarından gönderilen aileler 

teşkil ermektedir. Müslüman Oğuzların, Tanrıdağı ve Karagöz Yörüklerinden olup, Konya ve Aydın 

yöresine yerleşmiş bulunan isimler, teker teker yazılı bulunmaktadır. Buradaki, 950 tarih ve 82 

numaralı l yazıcı defteri ile 1051 tarih ve 469 numaralı il yazıcı defterinde Anadolu’dan Rumeli’ye 

geçen Türk boy ve ailelerinin isimleri açıkça yazılı bulunmaktadır. Bunların Müslüman Oğuz Türk’ü 

Yörük Türkmen boylarından oluşan ailelerinin kimler olduğunu kayıtlarda belirtmektedir. İşte bu 

kayıtlarda, Ulu Önder Atatürk’ün atalarının, Anadolu’dan Konya ve Aydın yöresinden geldiği 

yazılmaktadır. Atatürk’ün dedeleri; Anadolu’dan Rumeli’ye gidip, Yunanistan’da Manastır Vilayeti’nin 

Derbe-i Bala Sancağına bağlı bulunan Kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden olan Hafız Ahmet Alüş 

Efendi derlerdi. 

Kocacık Nahiyesinin tamamen Türk’tür. Atatürk Kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden olan Hafız 

Ahmet Efendi’nin torunudur. Hafız Ahmet Efendi’nin saçları kırmızı olduğu için adına “Kırmızı Hafız 

Efendi” derlerdi. Ulu Önder Atatürk’ün dedesi Kırmızı Hafız Efendi Kocacık Nahiyesinde ilkokul 

eğitmenliği yapmakta idi. Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi de bu Kocacık Nahiyesinde dünyaya geldi. 

Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendiye Alüş Efendi derlerdi. Kocacık Nahiyesi tamamen Türk’tü. Burada 

yerleşenlerin çoğu Aydın ve Konya yöresinden gelen Türklerdir. Hatta bu aileler Yörük Türkmenleridir. 

Bu Yörük Türkmenlerinin Tanrıdağı ve Karagöz olduğu yukarıda adı geçen il yazıcı defterinde kayıtlı 

bulunmaktadır. Keza yine belgelerde Aktan ve Naldöken Yörüklerinde buralarda bulunduğu 

yazılmaktadır. Fetihnamelerde, buralardaki Konya Türklerine hudut gazileri unvanı verildiği 

yazılmaktadır. Ulu Önder Atatürk öz be öz Türk olup, Konya ve Aydın yörelerinden gitme bir ailenin 

evladıdır.[1] 

[1] Atatürk’ün soyağacı ile ilgili bu bilgiler Başbakanlık Eski Müşaviri Şecaattin Zenginoğlu‘nun “Bilgi 

Çağındaki Türk Gençliğinin Yükselen Sesi-1999” isimli kitabından alınmıştır.” 

https://turkmens38.wordpress.com/2008/10/23/yoruk-turkmen-evladi-olan-mustafa-kemal-

ataturk/ 

 

2009 

Haluk Dursun: Kültür Tarihimiz Işığında Osmanlı Coğrafyasına Yolculuk. Din Ve Hayat, (2), 2009.  

“Biz de fazla oyalanmadan Abdülhamid-i Sâni’yi Alaiti Köşkü’nde mahpus bırakıp, Gazi Mustafa Kemal’i 

anasının Langaza Çiftliği’nden, babasının Debre-i Bâlâ Kocacık köyüne kadar yad eyleye eyleye gezelim, 

askerî idadisinin bulunduğu Manastır’ı bir başka sevelim”. 

http://isamveri.org/pdfdrg/D03292/2009/2009_2/2009_2_DURSUNH.pdf  

 

2009 

https://turkmens38.wordpress.com/2008/10/23/yoruk-turkmen-evladi-olan-mustafa-kemal-ataturk/
https://turkmens38.wordpress.com/2008/10/23/yoruk-turkmen-evladi-olan-mustafa-kemal-ataturk/
http://isamveri.org/pdfdrg/D03292/2009/2009_2/2009_2_DURSUNH.pdf
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17.10.2009 

Makedonya’dan Atatürk’ün evinin taşını getirdi 

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Atatürk’ün babasının Üsküp’teki evinden Türkiye’ye taş 

getirerek, “Evin temelinden buraya getirdiğimiz taş Atatürk’le ilgili şeyleri hatırlatacak, ilk aşkı Eleni’yle 

tanıştığı yeri hatırlatacak” dedi. 

Cumhurbaşkanı Gül, dün Çankaya Köşkü’nde Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov’u resmi törenle 

karşıladı. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanı ortak açıklama yaptı. 

İvanov, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere dair bir soruyu yanıtlarken, Üsküp’teki Kurşunlu Han’da 

Türk Kültür Merkezi açılacağını söyledi. 

Üsküp yakınlarındaki Kocacık Köyü’ndeki Atatürk’ün babası Ali Rıza Bey’in evi hakkında da bilgi veren 

İvanov, evin dekorasyonunun otantik haliyle mi, yoksa turistik ihtiyaçlara göre mi yapılacağı konusu 

üzerinde çalışıldığını anlattı. 

Gül de, İvanov’un Türkiye’ye güzel bir jestle geldiğini belirterek, taşın Anıtkabir Komutanlığı’na 

verildiğini söyledi. Gül, İvanov’a ve Kocacık Belediyesi’ne gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür 

etti. 

Mustafa Kemal’in Askeri İdadi’de öğrenci olduğu yıllarda ilk aşkı Manastırlı Eleni Karinte idi. Bir Rum iş 

adamının kızı olan Eleni ile Mustafa Kemal’in evlenmesine aileler izin vermemişti. Bu aşktan sadece, 

babasının daha sonra kahyasıyla evlendirdiği Eleni’nin Atatürk’e yazdığı aşk mektubu kaldı. Manastır 

Kültür Müzesi olarak kullanılan Askeri İdadi’deki anı odasında bu mektuplar da bulunuyor.” 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/makedonya-dan-ataturk-un-evinin-tasini-getirdi-12711017  

 

2009 

Baba ocağı 

Erem BEDRİ ABAZ / ÜSKÜP Haber Giriş: 10.11.2009 - 00:23 | Son Güncelleme: 10.11.2009 - 00:27 

HÜRRİYET, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin Makedonya’nın Arnavutluk 

sınırına yakın Jupa İlçesi Kocacık Köyü’ndeki restorasyon çalışmaları süren evini ziyaret etti. Hali 

hazırda girişi yenilenmiş geri kalanı temel halinde olan evin, 650 bin Euro harcamayla iki yılda 

tamamlanması planlanıyor. 

Aynen yapılıyor 

Restorasyonu Makedonya Hükümeti aracılığıyla Ulusal Restorasyon Merkezi üstlenmiş durumda. Proje 

iki aşamadan oluşuyor. İlkinde Atatürk’ün aslında büyükbabasına ait olan ev, gerçeğine uygun bir 

şekilde inşa edilecek. Kalıntı temeller üzerine şekli değiştirilmeden yeni duvarlar örülecek, iç mekanlar 

aynen eski halini alacak. Evin iç bölümü, 18 ve 19’uncu yüzyıla ait antika ev eşyalarıyla tasarlanacak. 

Evle birlikte, bir de Atatürk müzesi açılacak, hayatı ve Makedonya ile bağlantılarını anlatacak. 

Eleni’nin mektubu 

Sergilenecek tarihi belgeler arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk aşkı Yunanlı tüccar bir ailenin kızı 

Eleni’ye yazdığı son aşk mektubu da yer alacak. Restorasyonla birlikte merkezden kilometrelerce uzak 

dağlık bir köy olan Kocacık’ın bir turizm cazibe merkezi olması planlanıyor. 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/makedonya-dan-ataturk-un-evinin-tasini-getirdi-12711017
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Üsküp’e 180 km. 

Başkent Üsküp’ün yaklaşık 180 km. güneyinde Arnavutluk sınırına yakın bölgede yer alan köye ulaşmak 

6 saatimizi aldı. Havanın yağışlı olması nedeniyle mıcır taşlı stabilize yol patikaya dönüşmüştü. Köyün 

bağlı bulunduğu Jupa’da genelde Türkler yaşıyor. Makedonya’daki Türk Demokrat Parti’nin çıkardığı 

tek belediye başkanı Mazlum Hasan da Kocacık Köyü’nden. Halkın temel uğraşı ise tarım ve hayvancılık. 

Bölgede halen 300 yıl öncesinin kil ve söğüt ağacı dallarından inşa edilmiş Yörük Türkleri’nin evlerini 

görmek mümkün. 

Anadolu’dan gelmişlerdi 

OSMANLI’nın ilk dönemlerinden itibaren Rumeli’nin Türkleştirilmesi için Müslüman Oğuz Türkleri, 

Balkanlara yollanmıştı. Atatürk’ün ataları da Konya ve Aydın bölgesinden Makedonya’nın Manastır 

Vilayeti’ne ait, Derbe-i Bala Sancağı’na bağlı Kocacık Nahiyesi’ne yerleşmişti. Atatürk, Hafız Ahmet 

Efendi’nin torunuydu. Büyükbabası Kocacık Nahiyesi’nde ilkokul öğretmenliği yapmış, babası da burada 

dünyaya gelmişti. Babası Ali Rıza Efendi, daha sonra Selanik’e yerleşmiş, Aydın’dan göç etmiş bir 

ailenin kızı olan Zübeyde Hanım ile evlenmişti.”. 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/baba-ocagi-12904222  

 

2010 

Atatürk'ün Baba Soyunun Köyü: Kocacık 

Açılış tarihi10 Mrt 2010 

Makedonya'nın batı kesiminde yer alan ve günümüzde Kocacık diye adlandırılan köy, Osmanlı'nın 

Avrupa'ya doğru ilerlediği yıllarda, geçit yolu üzerinde, sarp ve kayalık, savunulması kolay, önemli bir 

kilit arazi kesimiydi. 

Hemen kuzeybatısında da bugün Kocacık Kalesi olarak anılan, o zamanlar Svetigrad Kalesi denilen kale 

bulunuyordu. 

XIV ncü yüzyılın ikinci yarısında, Doğu Roma (Bizans) etkisinden kurtulan Katolik Arnavut 

prensliklerinin birbirleriyle çekişmelerinden yararlanan Osmanlılar, Arnavutluk topraklarına girmişler ve 

prenslikleri vergiye bağlamaya başlamışlardı. 

1443'te, Osmanlılar'ın İskender Bey adını verdikleri, ulusal kahraman Gjergji Kastrioti ( 1404- 1468), 

Arnavutlar'ı bir araya toplayarak Osmanlılarla savaşa tutuştu. 

Svetigrad (Kocacık) ve Kruje ( Akçahisar ) kalelerini alan ve son derece sarp bir arazi yapısına sahip 

yöreyi üs olarak seçen İskender Bey, 1444-1446 arasında, Osmanlılar’ın Arnavutluk üzerine 

düzenlediği akınları başarıyla püskürttü. 

Sultanı 2 nci Murat döneminde, Osmanlı birlikleri, 1448’de Svetigrad Kalesi’ni ele geçirdi. 

Osmanlı birlikleriyle İskender Bey’in adamları arasındaki muharebe, Svetigrad Kalesi’nin yakınındaki 

düzlükte oldu. 

Bu muharebede, Anadolu’nun Konya/Karaman ile Aydın/Söke yörelerinden gelen atlılar, “Konyarlar” 

(Konyalılar/Hudut Akıncıları) adıyla ve İsa Bey komutasında, Osmanlı saflarında çarpıştılar. Çok çetin 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/baba-ocagi-12904222
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geçen bu muharebeye “ Kocacenk” adı verildi. İskender Bey yenildi ama, Konyarlar da 3 000 civarında 

şehit verdiler. 

Günümüzde, “ Erenler” ya da “ Büyük Şehitlik” denilen yer ve görülen mezar taşları, o günün hatıralarını 

yaşatmaktadır. Araştırmacı- Yazar Numan Kartal, mezar taşlarında “ Konyarlardan, …oğlu” gibi 

isimlerin yazılı olduğunu gördüğünü, ifade etmektedir. 

Muharebenin kazanılmasından sonra 2 nci Murat, bu akıncı Türkler’in sağ kalanlarına muharebe 

yöresini tımar olarak verdi. Onlarda buraya yerleşerek, Kocacık adını verdikleri Türk yerleşim bölgesini 

meydana getirdi. 

İlk zamanlar, Kocacıklılar’ın içinde bir bölüm, “ Koca Hamza” isimli bir beye bağlıydı ve bunlara “ Koca 

Hamza Yörükleri” deniyordu. 

Bugün, Kocacık Köyü’nün bir mahallesinin adı “ Hamzaoğlu Mahallesi”dir. 

Kocacıklılar’ın anlatımına göre, halen bu mahallede yaşayanlar, mahallenin kurucusu Hamza Bey ve 

yakınlarının günümüze uzantılarıdır. 

İlk gelenleri, Anadolu’dan göçler takip etti. Konyarlar, kafileler halinde gelerek yöreye yerleşti. 

Şecaattin Zenginoğlu, Bilgi Çağındaki Türk Gençliğinin Yükselen Sesi-1999 isimli eserinde, “ 

Fetihnâmelerde, buralardaki Konya Türkleri’ne hudut gazileri unvanı verildiği yazılıdır” demektedir. 

 

Atatürk’ün baba soyunun Konya/Karaman civarından gelerek yerleştikleri Kocacık, Osmanlı döneminde 

Manastır (Bitola, Bitolj) Vilâyeti’nin dört sancağından biri olan Debre-i Bâlâ’ya bağlıydı. 

1912 yılına kadar varlığını nahiye merkezi olarak sürdüren Kocacık, günümüzde Yukarı Jupa 

Belediyesi’ne bağlıdır. 

Kocacık'ın kuzeyinde Debre, güneyinde Struga ile Ohri, doğusunda Kırçova, batısında ise Arnavutluk yer 

alır. Debre’ye 18 km, Arnavutluk sınırına 8 km. mesafededir. Debre'nin güneydoğusunda yer alan 

Kocacık, denizden 1080 m. yüksekliktedir. Stogova Dağı’nın "Kocacık Yaylası" adı verilen bölümünün 

batı eteklerinde kurulmuştur. Yedi mahalle ve on dört köyden oluşmaktadır. 

Kocacık, kendisine bağlı köylerin dışında,merkez yerleşim bölgesi olarak; Bireştani, Koçişta ve Novak 

köyleri arasında, kuzey ve kuzeybatı doğrultusunda uzanır. Kocacık merkezinin sınırları kuzeyde 

Koçişta köyü, güneyde Ela (Eğla, Evla) köyü, güneydoğuda Novak köyü, batıda ise Osolnisa köyü 

toprakları ile çevrilidir. Kuzeybatısında ise Bireştani köyü yer almaktadır 

Kocacık’a bağlı Novak Köyü’nde, Mustafa Kemal Atatürk Sağlık Ocağı ile Necati Zekeriya İlkokulu 

hemen dikkati çeken yapılardır. 

Kocacık ve ona bağlı köylerde yaşayanlar, Anadolu’dan gelirken yanlarında taşıdıkları Türk örf ve 

adetlerini aynen muhafaza etmektedirler. Gelenekler içinde ise Hıdrellez ve Nevruz gelenekleri önemli 

bir yer tutar. 

Kocacıklılar, “ Evlâd-ı fâtihan” dır. Kendi deyişleriyle; “ Anadolu Türklüğünün Rumeli’deki seçkin ve 

onurlu temsilcileridir.” 

Türklüğe ve Atatürk’e bağlılıklarıyla tanınan Kocacıklılar, her sene, ölüm yıldönümlerinde, Atatürk’ü 

saygı ve rahmetle anmaktadırlar. 
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Kocacık’lı tarihçi Numan Kartal’ın, “ Atatürk ve Kocacık Türkleri” isimli çok kapsamlı bir çalışması vardır. 

Bu kitap, Kocacık Türkleri’nin maddi kültür unsurlarını derleyen çok önemli bir etnografik araştırmadır. 

Numan Kartal : 

“…Ali Rıza Efendi, Manastır Vilâyeti’nin Debre-i Bâlâ Sancağı’na bağlı Kocacık’ta dünyaya geldi. 

Kocacık’ın nüfusu tamamen Türk’tür. Hepsi de Yörük Türkmeni’dir. Anadolu’dan geldiler. 

Atatürk’ün dedesi Kocacık’ın Taşlı Mahallesi’nden, babaannesi ise Yukarı Mahalle’dendir. Ayşe Hanım, 

Taşlı Mahallesi’ne gelin gelmiştir. 

Kocacık’ın Taşlı Mahallesi’nin üst tarafında bir yokuş vardır. Önünde küçük bir derecik akar. Bu nedenle 

oraya Dere Mahallesi de denir. İşte Atatürk’ün büyükbabasının evi oradadır. Kocacık’tan temelli göç 

ettikleri zaman, evlerini Etem Malik’lere satmışlar.Malik’in oğlu Hayrettin İzmit’te oturmaktadır.“ 

Bazı değerli araştırmacılar, Atatürk’ün baba topraklarında, geçmişe ait izler aradılar. 

Gazeteci Altan Araslı, Manastır’ın Kocacık Köyü’ne giderek yaşayanlarla görüştü; gözlem ve tespitlerini 

“ Ata’nın Soy Kütüğü” isimli bir yazıyla 10 Kasım 1993’te Milliyet Gazetesi’nde yayınladı. 

5 Eylül 1999 tarihli Star Gazetesi’nde de, Ali Öz’ün “ Ata’nın Köyü” başlıklı yazısında, halen Manastır’ın 

Kocacık Köyü’nde yaşayan Türkler ve onların Atatürk’e duydukları sevgi dile getirildi. 

2000 yılında da, Sayın Namık Kemal Zeybek’in başkanlığında Yeni Avrasya Dergisi Ekibi, Kocacık’ı 

ziyaret etti. Ekibin gözlemlerinden bir kısmı şu şekildedir: 

“…Atatürk’ün yakın akrabalarının yaşadıkları yeri merak ettik ve Makedonya’nın batısındaki bir dağ 

köyü olan Kocacık’a gittik. 

Bir zamanlar Osmanlı Devleti’nin sınırları içindeki Manastır Vilayeti’ne bağlı olan Kocacık Nahiyesi, 

günümüzde Makedonya’nın Debre Şehri yakınlarında, Jupa Belediyesi’ne bağlı, şirin bir dağ köyü… 

…Arka arkaya hepsi de Yörüklerin yaşadığı dört köyün içinden geçiyoruz. Pala bıyıklı erkekler, 

başörtülü kadınlar el sallıyor. Türkçe selâm veriyorlar. Nihayet Kocacık Kalesi de denilen doruk 

seçilmeye başladı. Bayır yukarı çıkarken büyük bir mezarlıktan geçiyoruz. Hâlâ heybetli gözüken bu 

mezar taşları, büyük bir Türk şehitliğinde olduğumuzu anlatıyor. 

…Nihayet yeşillikler içinde saf ve temiz bir Türk köyü bulduk. İçi dışı güzel, güler yüzlü insanlar.Hepsi 

de ‘biz Atatürk’ün torunlarıyız’ diyorlar. 

…Öğretmen Selim Maksut, bizi evine davet etti. Geleneksel Türk konukseverliği ile ikramlarda 

bulunduğu tertemiz evine…Bize kısa bir tanıtım yapmayı da ihmal etmedi: Kocacık halkının Konya’dan 

geldiğini, çok eski tarihlerde köyün adının ‘Kocacenk’ olduğunu, hatta bir ara köye ‘Konyacık’ dendiğini 

dahi anlattı. Civarda yaşayan insanlar da burada yaşayanları ‘Konyarlar’ olarak tanıyormuş. Köy 

yakınlarındaki büyük çarpışmadan dolayı köyün adının bir ara Kocacenk, daha sonra da Kocacık olarak 

anıldığını anlattı.Makedonya resmi adı da aynı imiş. Türkçe yazıldığı gibi, Kocacık.“ 

Namık Kemal Zeybek : 

“…Atatürk, Cumhuriyet’in ilk Konya Milletvekili Naim Hazım Onat’a, ‘Konya benim dedelerimin öz 

vatanıdır. Onlar, Rumeli’ye Konya’dan göçmüşlerdi’ demişti. 

Makedonyalı araştırmacı İlhami Emin ve tarihçi Numan Kartal, Ata’nın dedesi Kırmızı Hafız Ahmet 

Efendi’nin annesinin Gulalar, babasının Pınarlar adlı ailelerden geldiğini söylüyorlar. 
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Aile, 1850 yıllarında önce Manastır’a, sonra Selânik’e yerleşmiş. 

2000 yılında, Makedonya’nın Ohri ilinin, Debre ilçesinden Kocacık’a gitmiştim. Yolda kime sorsak, 

Atatürk’ün köyüne mi? diyordu. 16 yörük köyünün ortasında Kocacık’a ulaştığımızda sokakta oynayan 

küçük Atatürk’leri görüyorum, duygusuna kapıldım. Sarı saçlı, mavi gözlü…Ya da Ata’nın yüz hatlarına 

sahip yeşil gözlü kumral çocuklar. Kara gözlü kara saçlılar da var. Ata’nın dedesinin evi artık sadece 

enkaz. Yeri belli…Yerinde yenilenmesi gerekiyor. “ 

Osmanlı döneminde Türkler, Balkanlar’a yerleşmişler, yüzyıllar boyu buralarda kalmışlardı. 

Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde, Balkanlar’ın çeşitli yerlerinde yaşayan Türkler’in bir kısmı 

bulundukları yerlerde kalırken, bir kısmı da Anadolu’ya göç etti. 

Şaban Kocacenk: 

“ Benim soyadım Kocacenk, Kocacık’tan gelir. Büyüklerimden duyduğuma göre, bizim atalarımız 

Konya/Karaman bölgesinden Manastır civarındaki Kocacık’a göç etmişler. O zamanlar Osmanlı Devleti, 

Balkanlar’ı Türkleştirmek için Karaman bölgesindeki Türkmenleri zorunlu göçe tabi tutmuş. Atalarım da 

bu şekilde göç etmişler. 

 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki günler içinde, büyükbabamlar ve bazı Kocacıklılar, parça parça 

Anadolu’ya gelmişler. 

Gelenler, özellikle İzmit(Kocaeli), Adapazarı, Bursa, İnegöl ve Manisa gibi şehirlere yerleşmişler. Biz de, 

Yalova’ya yerleşmişiz. 

Ben, bu bilgileri rahmetli babam Süleyman Kocacenk’ten duymuştum. 

Bizde, hemen hemen herkes, sarışın ve mavi gözlüdür. Hatta babamın yüz hatları ve gözleri de, 

Atatürk’e çok benzer.” 

İlyas Kocacenk : 

“ Büyükbabam Hasan, Manastır’da Kocacık Köyü’nde doğmuş. Askerliği sırasında Resne’de kalmış ve 

askerliği bitince bir daha köyüne dönmemiş, burada evlenmiş. Babam Hacı, Resne’de doğmuş ve o da 

Resne’de evlenmiş. Ben de, 1927 yılında, Resne’de doğmuşum. 

Rahmetli Hasan dedem, bizleri etrafına toplar ve atalarının Konya bölgesinden gelerek Kocacık’a 

yerleşen Yörükler olduğunu anlatırdı. 

Biz, tamamen Türk örf ve adetlerine göre büyüdük. Çok iyi hatırlıyorum: ramazan ve kurban bayramları 

çok büyük heyecanla kutlanırdı. Kadınlar arasında kına geceleri tertiplenirdi. Çocukların sünnet 

törenleri, ramazan geceleri çalan davulcular, hatırladıklarım arasında güzel bir yer işgal eder. 

Bizim zamanımızda minarelerde ezan okunması yasaktı ama, cami içindeki ibadete karışmıyorlardı. 

Camilerin onarılması da yasaktı. Meselâ, bir caminin minaresi yıkıldığında, yenisini yapamıyorduk. 

Amcam Abdi’nin yani Şaban Kocacenk’in dedesi’nin Türkiye’ye gitmesinden sonra, 1956 yılında biz de 

Türkiye’ye gitmeye karar verdik. Gereken tüm işleri tamamladıktan sonra Resne’den trenle Selânik’e, 

oradan da yine trenle Sirkeci’ye geldik. Amcam Abdi, Yalova’ya yerleşmişti. Biz de, Yalova’ya gelerek 

yerleştik. 
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Soyadımızı, atalarımızın köyü Kocacık’tan esinlenerek Kocacenk koyduk. 

Bugün, akrabalarımızdan Kocacık ve Resne’de yaşayanlar var.” 

Halen, Balkanlar’da kalanlar Anadolu’dan taşıdıkları Türk örf ve adetlerini aynen korurken, 

Balkanlar’dan Anadolu’ya göçenler de, Balkanlar’daki anıları tüm canlılığıyla muhafaza etmektedirler. 

Atatürk’ün anne ve baba soyu, Konya/Karaman yöresinden Balkanlar’a göç eden Türk milli kültür 

değerleriyle yoğrulmuş Türk Yörük ailelerdendir. 

Ailenin çeşitli dalları günümüze ulaşmıştır. 

Atatürk’ün hem kendisinde, hem de ailesinde muazzam bir Türklük bilinci vardır. 

Atatürk, Türk olmaktan, Türk Milleti’nin bir bireyi olmaktan daima gurur duymuştur. 

KAYNAK: 

Ahmet Akyol 

19 Mayıs 2006 

https://www.cerezforum.com/konu/ataturkun-baba-soyunun-koyu-kocacik.46027/  

 

2010 

Balkan Türk’ü, Kocacık Yörüğü MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

14.10.2010 

ремонт дачи своими руками 

автоновости 

Mustafa-Kemal-son efeBalkan Türk’ü, Kocacık Yörüğü MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

“NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE” SÖZÜNE EN ÇOK SARILANLAR TÜRK OLMAYAN BALKAN VE KAFKAS 

MUHACİRLERİDİR DİYE KAFATASI SORGULAMASINA GİREN ZAMAN GAZETESİ YAZARI ALİ BULAÇ BU 

YAZIYI GÖRMEZDEN GELİR… 

“Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar, yani “Düşmanla sonuna 

kadar dövüşenler” çekilen ordunun ri’cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman 

karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli 

hatıralarıdır.” 

“Efendiler, benim atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş Yörük Türkmenler’dendir ” … 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

Kızıl Oğuz yahut Kocacık Yörüğü olarak Ali Rıza Efendi’nin Ailesi 

Atatürk’ün soyu ile ilgili emimizdeki en sağlam bilgiler öncelikle kendisinin, annesinin, kardeşi Makbule 

Hanım’ın anlattıklarıdır. 

https://www.cerezforum.com/konu/ataturkun-baba-soyunun-koyu-kocacik.46027/
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İkinci olarak kendisini ve ailesini tanıyan Hacı Mehmet SOMER gibi kimi çocukluk arkadaşlarının verdiği 

bilgilerdir. Mustafa Kemal dahil aile fertlerinde kuvvetli bir “Yörük, Türkmen olma” bilinci vardır. 

Makbule Hanım, E.B. ŞAPOLYO’nun sorduğu “Babanız nerelidir?” sorusuna şu cevabı vermiştir: 

“Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak Selaniklidir. Kendileri Yörük sülalesindendir. Annem her zaman 

Yörük olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk’e ‘Yörük nedir? Diye sordum. Ağabeyim de bana “Yürüyen 

Türkler” dedi” 

Yine ŞAPOLYO’nun Ruşen Eşref ÜNAYDIN’dan naklettiğine göre, 

“Atatürk çok kere benim atalarım Anadolu’dan Rumeliye gelmiş Yörük Türkmenlerindendir derdi.” 

Atatürk’ün baba soyu ile ilgili önemli bilgileri verenlerden birisi de M. Kemal’in Selanik’te mahalle ve 

okul arkadaşı, eski Millet Vekillerinden Hacı Mehmet SOMER Bey’dir. 

SOMER’e göre 

“Atatürk’ün ataları hakkında benim bildiğim şunlar: Atatürk’ün ataları Anadolu’dan gelerek Manastır 

Vilayeti’nin Debre-i Bala Sancağı’na bağlı Kocacık nahiyesine yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik’in 

ihtiyarlarından duymuştum. 

Kocacıklıların hepsi öz Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların hepsi yörüktür. Hayvancılıkla 

geçinirler, sürüleri vardır. Bir kısmı da kerestecilik ederler. Bunların kıyafetleri Anadolu Türklerine 

benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır.” 

Yukarıda da değinildiği gibi, Atatürk’ün baba soyu, Konya/Karaman veya Aydın/Söke’den gelerek 

Manastır Vilayeti’nin Debre-i Bala Sancağı’na bağlı Kocacık’a yerleşti. Aile sonradan Selanik’e göç etti. 

Dedesi Ahmet ve dedesinin kardeşi Hafız Mehmet’in taşıdığı “Kızıl” lakabı ve yerleştikleri nahiyenin adı 

olan ‘Kocacık’ın da gösterdiği üzere Mustafa Kemal’in baba tarafından soyu Anadolu’nunda 

Türkleşmesinde önemli roller oynayan “Kızıl-Oğuz” yahut “Kocacık Yörükleri, Türkmenleri”nden 

gelmektedir. 

Konyar olarak Zübeyede Hanım’ın Ailesi, Mustafa Kemal’in anne soyundan dedesi Sofu-zade Feyzullah 

Efendi’dir. Selanik’e bir saat mesafede bulunan Langaza’da çiftlik sahibi idi. Atatürk’ün ve Makbule 

Hanım’ın çocukluk anılarında bahsettiği çiftlik burasıdır. 

Annesi Zübeyde Hanım, Feyzullah Efendi’nin üçüncü eşi Ayşe Hanım’dan tek kızı idi. 

Atatürk’ün beş kardeşi için en uzun ömürlüsü olan Makbule Hanım (1885-1956) anne soyları hakkında 

“Annemden sık sık şunları dinlemişimdir” diyerek şu bilgileri vermektedir: 

“Bizim esas soyumuz Yörüktür. Buralara Konya-Karaman çevrelerinden gelmişiz. Büyükbabam 

Feyzullah Efendi’nin büyük amcası Konya’ya gitmiş, Mevlevi dergahına girmiş orada kalmış. Yörüklüğü 

tutmuş olacak… “ 

Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın babası hakkında, Atatürk’ün babası Ali Rıza 

Efendi’yi ve babası Kızıl Hafız Ahmet Bey’i tanıyan ve doksan yaşında vefat eden Aydın Milletvekili 

Tahsin San, şu bilgileri vermiştir: 

“Atatürk’ün validesi Zübeyde Hanım, Sofu-zade ailesinden Feyzullah Ağa’nın kızıdır. Bunlar Selanik’te 

doğmuşlardır. Bu aile 130 sene evvel Sarıgöl’den Selanik’e gelmişlerdir. Vodina Kazası’nın batısında 

Sarıgöl Nahiyesi’nde onaltı köyden ibaret olan bu nahiye ailesi, Makedonya ve Tesalya’nın fethinden 
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sonra Konya civarı ahalisinden Osmanlı Hükümeti’nin sevk ve iskan ettirdiği Türkmenlerdendir. Son 

zamanlara kadar beş asır müddet içinde hayat tarzlarını, kılık-kıyafetlerini değiştirmemişlerdi.” 

Eldeki mevcut bilgilere göre aile, 1466′larda Karaman’dan gelerek Vodina Sancağı’na bağlı Sarıgöl’e 

yerleşmiş; sonra Selanik yakınlarındaki Lankaza (Langaza)’ya göçmüş. Zübeyde Hanım 1857′de burada 

dünyaya gelmiştir. 

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın babası Sofu-zade Feyzullah Efendi üç defa evlenmiştir. İsimlerini 

bilemediğimiz diğer iki eşi bir tarafa bırakılacak olursa, Zübeyde Han’ımla birlikte Hasan Ağa ve 

Hüseyin Ağa, Feyzullah Efendi’nin üçüncü eşi Ayşe (Aişe) Hanım’dan dünyaya gelmişlerdir. 

İlk Kurşun - 14 Ekim 2010 http://www.ilk-kursun.com/ 

https://www.dunya48.com/cumhuriyet/ataturk/2657-balkan-turku-kocacik-yorugu-mustafa-kemal-

ataturk  

 

2011 

Atatürk'ün babasının evi restore edilecek 

15.3.2011 

İZMİR, (DHA) Haber Giriş: 15.03.2011 - 16:02 | Son Güncelleme: 15.03.2011 - 16:02 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin 

Makedonya’da, Debre’ye bağlı Kocacık Köyü’nde doğup büyüdüğü ve şu anda harabe durumda bulunan 

evi Bekir Sacide Filiz Hale Keleşoğlu Eğitim ve Yardım Vakfı’nın (BESKVA) girişimiyle restore edilecek. 

İzmir’in Menemen İlçesi’nde yaşayan araştırmacı Mazlum Yıldız ile birlikte Makedonya’ya giderek 

Kocacık Köyü’nü ziyaret eden BESKVA Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Keleşoğlu, Atatürk’ün babası Ali 

Rıza Efendi’nin doğup büyüğü evi yerinde görüp inceledi. Burada duygusal anlar yaşayan hayırsever 

Hakkı Keleşoğlu, Ali Rıza Efendi’nin evinin restore edilip ziyarete açılması için girişimde bulundu. 

Türkiye ve Makedonya hükümetlerinin himayesinde, projesi Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan 

Kocacık’taki Ali Rıza Efendi Evi’nin orijinaline uygun olarak restore edilmesine maddi ve manevi her 

türlü desteği vereceğini ifade eden Hakkı Keleşoğlu, "Tarihimize ve Atatürk’ümüzün sevgili babası Ali 

Rıza Efendi’nin maneviyatına sahip çıkmamız gerekiyor. Burada gerçekleştireceğimiz projeye Türk ve 

Makedon hükümetleri de destek veriyor. Ali Rıza Efendi’nin evi şu anda harabe görünümde olsa da 

hazırlanan proje ile kısa zamanda yeniden ortaya çıkarılıp ziyarete açılabilecek. Evin hemen yanında bir 

de müze yapılacak. Bu müzede Ali Rıza Efendi ve Atatürk’ün özel eşyaları sergilenecek. Projeye destek 

veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.”. 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-babasinin-evi-restore-edilecek-17277967  

 

2011 

“Atatürk Ve Yörükler 

15.8.2011 

Yörükler Türk millletinin çalışkan ve üretken evlatlarıdır. Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak selaniklidir. 

Kendileri yörük sülalesinden gelir. Annem her zaman yörük olmaktan iftahar ederdi. 

http://www.ilk-kursun.com/
https://www.dunya48.com/cumhuriyet/ataturk/2657-balkan-turku-kocacik-yorugu-mustafa-kemal-ataturk
https://www.dunya48.com/cumhuriyet/ataturk/2657-balkan-turku-kocacik-yorugu-mustafa-kemal-ataturk
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-babasinin-evi-restore-edilecek-17277967
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2-Arkadaşlar gidip Toros dağlarına bakınız; eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir 

duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla Türk’ü yenemez. 

3-Yörüklere dokunmayın! 

Son zamanlarda sessiz sedasız bir operasyon sürdürülüyor! Yörüklerin ormanlara girmesi yasaklanıyor! 

Yörükler üzerinde araştırmaları ile tanınan Ramazan Kıvrak, “Ormanı yakana, tarla açana, orman içinde 

villa yapana göz yumulur veya bir yolu bulunup tapu verilirken, ormanı yaşatan Yörüklere ceza 

veriliyor” diyor. 

* * * 

Kıvrak, “Yörük Obalarımız” adlı kitabında Yörükleri anlatıyor: 

* “Araştırılırsa görülecektir ki Orman Bakanlığı kurulduğundan bugüne kadar ormanın olmadığı yerleri 

ağaçlandırması gerekirken ormanın gür olduğu yerlerde grev yapmış, ağaç dikmekten çok kesmiştir. 

* Orman Bakanlığı, ormanları kendi elleriyle azaltmış; tahribatın sorumlusu olarak da Yörüklerin 

beslediği keçileri göstermiştir. Oysa, keçi orman yakmaz, ağaç kesmez, tarla açmaz, villa yapmaz, 

maden arıyorum diye ormanı yok etmez. 

* Ülkemizin kuruluşundan beri, devletimizin külfetini çeken, yeterli hizmet alamayan, vergide ve askere 

gidecekken hatırlanan, dağda çobanlık yapan Yörük, bugünlerde zor durumdadır. Yörüğe bin yıldır 

yaşadığı, yaşattığı ormandan, ata yurdundan çık deniliyor. Oysa devlet, ormanı koruduğu için Yörüğe 

’teşekkürlü tapu’ vermeli ve ’ormanı korumaya devam et’ demelidir. 

* Yörük ormanı o kadar çok sever ki, orman yoksa kendisinin de keçisiyle birlikte yok olacağını bilir. Bu 

sebeple ağaç kesmez, odun etmeye gelenleri kovalar, kestirmez. Mevsimsiz avlanan avcılara da izin 

vermez, ormana zarar verenleri uzaklaştırır, yangını söndürür. Ağacı eşi gibi, evladı gibi hısım akrabası 

gibi dert ortağı olarak görür canı pahasına korur. Abdestini ağaç dibinde alır; ağaç sudan istifade etsin 

diye. Hayvanına suyu kovayla verirse, artanını ağacın dibine döker. O kadar sevgi doludur, yaşatma 

duygusu yüksektir, kendisini, keçisini, ormanını bir tutar. Ormandaki sulardan çeşmeler yapar; 

hayvanlar, kurtlar, kuşlar, yoldan gelip geçenler içsin, hayatını sürdürsün diye. 

Yörüğü ise her yere süremezsiniz. O, yaşanacak yeri kendisi belirlemelidir. 

* Yörükler neden keçi besler? Çünkü keçi özgürlüğüne düşkündür. Keçi yok edilirse, Yörüklerin 

özgürlük duygusu zayıflar, kolaycılık, üşengeçlik başlar, her şeyi kabullenmeye başlar insan; Yörükler 

de yok edilmiş olur. 

* Yörükler, keçinin sütünden, derisinden, boynuzundan, kılından da faydalanır, yurt dediği çadırını keçi 

kılından yapar. Dağlarda keçinin nesli biterse türküler de biter. Türkünün yanında maniler, 

tekerlemeler, atasözleri, masallar, efsaneler de yok olur. Türkçe zarar görür. 

* Keçi biterse, Yörük kadınının çula, kilime, heybeye, golana nakşettiği desenleri, aktardığı hayalleri de 

yok olur. 

* Kızılderililerin önce bizonlarını yok ettiler, sonra kendileri yok oldu! Bunu akla getirince gizli bir el 

karar vermiş de önce özgürlük anlayışını, sonra geleneklerini, ardından yaşama biçimini, folklorunu, 

edebiyatını yok ederek dağdan indirdikleri Yörükleri, sıradan, sessiz ve uysal bir kişiliğe mi 

dönüştürmek istiyor diye düşünmemek mümkün değil. 
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*Atatürk, ’Arkadaşlar gidip Toros dağlarına bakınız; eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o 

çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi asla yenemez’ 

demiştir.” 

* * * 

Atatürk’ün Yörüklerle ilgili bir sözü daha var: 

“İnsanlık, eski Mısırlarıyla, Yunanistanlarıyla, Romalarıyla ve bunlar bütün bedii eserleriyle ayağa kalksa 

ve başlarında bugünün kendi verimleri olan bütün medeniyeti, musıkîleriyle, şiirleriyle, sanatlarıyla ve 

bütün eserleriyle gözümün önüne dikseler, dikilseler.., benim gözüm, benim duygum, benim sevgim, 

yine ıssız dağlar başında yanık kavalını üfleyen, yarım çarıklı Türk çobanındadır.” 

Yörüklere ve keçilerine dokunmayın! Onlar Osmanlı’ya boyun eğmedi, zulme rıza göstermezler 

haberiniz olsun!” 

KAYNAK: esentepelemos.com 

CEZMİ YURTSEVER tarafından yayınlandı 

http://cezmyurtsever-ukurovatrkmenlerive.blogspot.com/2011/07/ataturk-ve-yorukler.html 

 

2011 

Arnavutlar, Türk mezarlarından ne istiyor 

28.8.2011 

BEN Kocacık Türklerindenim... 50’li yıllarda Kocacık’tan göç eden ailenin Türkiye’de doğan ilk 

kuşaktanım. Size Kosova’da bir kentten söz edeceğim; kaldırılan Türk mezarlığının yazılı taşlarından. 

Debre, Üsküp’e 160 km, Struga’ya 60 km uzakta. Atatürk’ün babası Ali Rıza Bey’in köyü Kocacık da 

Debre’ye 18 km uzaklıkta ve Debre’ye bağlı. 

Eski Türkçe yazılı mezar taşlarının yığıldığı mezarlığın tam ortasından Mavrova-Struga yolunu 

birleştirdiler. Eski Yugoslavya zamanında bu yapılamamıştı, gösterilecek tepkiden çekinilerek... 

Debre’nin Arnavut Müslüman Belediye Başkanı ve müftüsünün kasıtlı tutum ve onanıyla bu duruma 

gelinmesi en üzücü olanı. 

Türk ve Osmanlı varlığı Debre’de inkâr edilerek yok edilmek istenmektedir, bu ikili sayesinde... 

En kötüsü Debre’de % 13 olan Türk varlığı, Arnavut baskısından korkarak ses çıkarmamaktadır; 

aklıselim Müslüman Arnavutlar da... 

Belediye Başkanı (aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi) ve müftümüze göre, o mezar 

taşları Türk-Osmanlı mezarları değilmiş ve Debre’de Türk yaşamamış gibi akla ziyan toptan yok sayma 

var. 

Bu yazı çıkarsa, biraz tedirgin olurlar. Kulağının üstüne yatan Türk makamları belki uyanırlar. 

Bu konuyu Cumhurbaşkanı dahil tümü makamlara e-posta ile gönderdim. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal 

İletişim Başkanlığı’ndan gelen teşekkür ve gerekli yerlere ilettik, gibi mutat cevap dışında hiçbir 

makamdan ses çıkmadı. 

http://cezmyurtsever-ukurovatrkmenlerive.blogspot.com/2011/07/ataturk-ve-yorukler.html
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(Ben ağustosun başında oradan geldim ve söylediğim konuları görüntüledim.) 

Adem ŞENGÖZ”. 

https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-ten-mesaj-var-18594605  

 

2011 

“Yörük Çadırı Ve Atatürk 

Genel 

by yorukcadiri  Aralık 7, 2011 

*Atatürk, “Arkadaşlar gidip Toros dağlarına bakınız; eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o 

çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi asla 

yenemez“ demiştir. 

Atatürk‘ün Yörüklerle ilgili bir sözü daha var: 

“İnsanlık, eski Mısırlarıyla, Yunanistanlarıyla, Romalarıyla ve bunlar bütün bedii eserleriyle ayağa kalksa 

ve başlarında bugünün kendi verimleri olan bütün medeniyeti, musikîleriyle, şiirleriyle, sanatlarıyla ve 

bütün eserleriyle gözümün önüne dikseler, dikilseler.., benim gözüm, benim duygum, benim sevgim, 

yine ıssız dağlar başında yanık kavalını üfleyen, yarım çarıklı Türk çobanındadır.” 

https://osmanliyorukcadiri.com/yoruk-cadiri-ve-ataturk/ 

 

2011 

“Atatürk’ün Soyu… 

Aralık 8, 2011 

türklerde ne yazık ki soy kütüğü tutma alışkanlığı tarih boyunca olmamıştır. bu yüzden her birimiz en 

fazla 3-4 kuşak öncemize kadar gidebilmekteyiz. 

ama aramızda bazı meraklılar ise bunu daha da ileri götürebilir. 

misal şahsımın ailesi nüfus mübadelesi ile türkiye’ye göç etmiş, babaanne tarafın selanik’ten, dede 

tarafım ise girit’te göç etmişler…türlü uğraşlarıma rağmen sadece dedemin dedesine kadar 

ilerleyebildim ki soy kütüğü tutma alışkanlığı ve adeti olmayan bir millet için bu çok derin bir 

mesafedir. zira indmiş olduğum tarih günümüzden 200 sene evvelinin tarihidir. 

herneyse, atatürk’ün soy ağacını inceleyecek olursak, yine bu soy kütüğü tutmama adetsizliği ile karşı 

karşıya kalırız. 

malum zor yıllar. 

osmanlı çökmüş, nüfus mübadelesi, yeni harflere geçiş… 

bildiğimiz yegane şeyler atatürk’ün baba ve annesinin bir üst soyudur. bunun dışındaki tüm bilgiler 

inandırıcı değildir… 

https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-ten-mesaj-var-18594605
https://osmanliyorukcadiri.com/yoruk-cadiri-ve-ataturk/
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atatürk’ün babası ali rıza efendi’nin babası kızıl hafız ahmet efendi’dir… 

kızıl hafız ahmet efendi; 

asıl adı ahmet aluş efendi olan kızıl hafız manastır vilayeti’nin tamamı türkmenlerden müteşekkil 

kocacık nahiyesinden olup kendisi bu nahiyede ilkokul öğretmenliği yapmaktaydı. 

ahmet efendi’nin soyu aydınoğulları türkmenleridir ve selanik-manastır bölgesine 15.yy sonu, 16. yy 

başlarında anadolu’dan gelmişlerdir. 

“Benim atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş Yörük Türkmenler’dendir” diyen atatürk’te soyunun 

yörük türkmenlerden olduğunu doğrular açıklamalarda bulunmuştur; 

işte mustafa kemal’in babası ali rıza bey’de bu kocacık nahiyesinde dünyaya gelmiştir. 

ahmet efendi’ye “kızıl” lakabı saçlarının renginden dolayı verilmiştir… 

atatürk’ün manastır-kocacık’ta bulunan ata ocağı; 

sofuzade feyzullah efendi; 

atatürk’ün annesi zübeyde hanım‘ın babasıdır. 

selanik’e bağlı langaza kasabasında çiftliği olan feyzullah efendi, konya-karaman yöresinden rumeli’ye 

göçen yörük türkmendir. 

zübeyde hanım feyzullah efendi’nin 3. eşi olan ayşe hanım’dan olmadır. 

şahsımın babaannesi de langaza yakınlarında bulunan vodina kasabasından(bugünkü adı edesa) olup 

zübeyde hanım’ın seceresinden şu şekilde bahsetmiştir. 

“bizler mübadele sonrası şarköy’den iskan terk edip gemlik’e geldiğimizde akrabamız olan drama’lı 

bekir efendi’nin evine yerleştik. o drama’lı bekir efendi’nin karısı hatice hanım ise langaza’lıydı ve 

atatürk’ün annesi zübeyde hanım’ın çocukluk arkadaşıydı…(ahretlik)” 

işte görüldüğü üzre tarihin ve tanıkların ışığında atatürk’ün soyu hakkında edinebildiğimiz bilgiler bu 

kadar kısıtlı. 

bunun nedeni ise basit. 

biz türkler tarih boyunca kendimiz için değil ulusumuz için birşeyler yapmaya çabalamış bireyleri içinde 

barındırmış bir toplumuz. haliyle gecesini gündüzüne katıp genç yaşlardan itibaren milleti için birşeyler 

yapmaya çalışan ve binbir zorluk altında bunu başaran atatürk’ün de soyundan, sopundan ziyade 

yaptıklarına, bu millete kattıklarına bakılmalıdır kanaatimce… 

ne mutlu türk’üm diyene!…”. 

https://tarihturklerdebaslar.wordpress.com/tag/ataturk-yoruk-mu/ 

 

2011 

Antalya'daki Serik Yörükler Derneği, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün soy ağacını afiş haline 

getirdi. 

https://tarihturklerdebaslar.wordpress.com/tag/ataturk-yoruk-mu/
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“13 Eylül 2011 Salı 13:41 

Anadolu Ajansı - Haberler | Yerel 

Serik Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Kuş, dernek olarak yaptıkları titiz bir çalışma sonucunda 

Atatürk'ün soy ağacını çıkararak afiş haline getirdiklerini söyledi.  

Atatürk'ün yörüklerle ilgili çok sayıda sözü olduğunu, Yörüklere özel ilgisi bulunduğunu ifade eden 

Kuş, Atatürk'ün 1931'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde Yörük çadırında ayran içerken 

"Arkadaşlar, gidip Toros Dağları'na bakınız. Orada bir tek Yörük çadırı görüyorsanız, o çadırda bir 

duman tütüyorsa, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" dediğini kaydetti.  

Bu sözün kendileri için övünç kaynağı olduğunu belirten Kuş, 5 bin adet basılan soy ağacı afişlerini tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kurumlara hediye edeceklerini bildirdi.  

Afişte yer alan bilgilerin çeşitli kaynaklardan, soy ağacı şemasının ise Genelkurmay Başkanlığı 

arşivlerinden alındığını kaydeden Kuş, "Amacımız Atatürk'ün kimliğini ve kişiliğini farklı taraflara 

çekmek isteyenlere O'nun Anadolu'yla olan geçmişini anlatmaktır" dedi. 

Mustafa Kuş, Atatürk'ün kardeşi Makbule Hanım'ın Yörüklük için "Annem her zaman Yörük olmakla 

iftihar ederdi. Bir gün Atatürk'e 'Yörük nedir' diye sordum. Ağabeyim de bana 'yürüyen Türkler' dedi" 

sözlerinin de afişte yer aldığını kaydetti. 

Yörük ve Türkmen kelimelerinin eş anlamlı olduğuna değinen Kuş, "Atatürk soyunu açıklarken bunu da 

vurgular. 'Atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Yörük Türkmenlerdendir' demiştir" diye konuştu. 

Kuş, soy ağacı bilgilerine göre Atatürk'ün her iki dedesinin Fatih Sultan Mehmet döneminde Konya-

Karaman Taşkale beldesinden (Bozkır-Larende) "Evlad-ı Fatihan" olarak Rumeli'ye gönderildiklerini, 

babası tarafından dedesi Kırmızı Hafız Ahmet Efendi'nin ilk önce Rumeli'nin Ohri beldesinin Çupa 

köyüne yerleştiğini, buradan da 1827'de Manastır'ın Kocacık nahiyesine taşındığını ifade etti. 

Kocacık nahiyesinin tamamının Konya yöresinden gönderilen insanlardan oluştuğunu kaydeden Kuş, 

Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin burada eğitimini tamamlayarak orduya katıldığını, 1871'de 

Zübeyde Hanım'la evlendiğini belirtti. 

Atatürk'ün anne tarafından dedesi Varyemezoğlu Sofizade Feyzullah Efendi'nin de Konya-Karaman 

bölgesinden hudut gazisi olarak Rumeli'ye gönderildiğini ifade ederek, bu ailenin de Selanik'e bağlı 

Sarıgöl beldesine yerleştiğini kaydetti. 

Kuş, Atatürk'ün anne tarafından soyunun Yunus Emre'ye dayandığını bildirdi.- ANTALYA 

Kaynak: Anadolu Ajansı 

https://www.haberler.com/serikli-yorukler-ataturk-un-soy-agacini-afis-yapti-2988229-haberi/  

 

2011 

video metnini deşifre edip eklemeli. 

“Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün Soyağacı Yörük Türkmenleri'ne dayanan Belgeseli 

Kür Şad Pusat 

https://www.haberler.com/serikli-yorukler-ataturk-un-soy-agacini-afis-yapti-2988229-haberi/
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10 yıl önce (2011) 

Türk millî devletini çökertmenin, Atatürk’ü yıkmakla mümkün olabileceğine inanan dönme-devşirme 

çocukları Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren, Atatürk’ün Türk ırkının evlâdı olmadığını mırıldana 

gelmişlerdir. 

Oysa Gazi ana tarafından da, baba tarafından da yedi göbek Türk’tür. 

Necdet Sevinç 

"Atatürk düşmanları", öteden beri Atatürk'e saldırmak için onun soyuyla ilgili "aptalca iddialar uydurup 

durmuşlardır" 

Oysa ki Atatürk'ün soyu bellidir. Baba soyu olarak aydın civarı, anne soyu olarak konya karaman kökenli 

bir aileden gelmektedir. Atatürk'ün dedeleri (sofuzade feyzullah efendi, kırmızı ahmet efendi) 15 

yüzyılda osmanlı'nın iskan siyaseti gereği balkanlara yerleştirilmişlerdir. 

Atatürk'ün ana-baba soyu "evlad-ı fatihan" olarak bilinen yedi göbek Türklerdendir. 

Atatürk'ün soyu Yörük Türkmenleri'ne dayanan Belgesel 

Rumeli’deki bu Evlâd-ı Fâtihânları beş grup altında toplamıştır. 

Yörüklerin Rumeli’ne geçmeleri, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fetihlere başlaması ve orada iskân 

politikasını uygulamaya koymasıyla meydana gelmiştir. Bu yerleşme durumu arttıkça bölgedeki Yörük 

sayısı ve onların önemi gün geçtikçe artmaya başlamıştır. 

- Naldöken Yörükleri: En büyük Yörük gruplarındandırlar ve Selanik ile Tanrıdağı Yörüklerinden sonra 

üçüncü gelirler. 

-Tanrıdağı (Karagöz) Yörükleri: Bu Yörükler ocak adedi bakımından ikinci fakat insan sayısı bakımından 

ise Rumeli’de birinci gelmektedir. 

-Selanik Yörükleri: Selanik, Yörüklerin Rumeli’de en yoğun halde bulundukları yerdir. 

-Ofcabolu Yörükleri: Ofcabolu, Üsküp ile İştip arasında, arızasız ve göçerliğe uygun bir bölgedir. 

Rumeli’deki bütün Yörük grupları arasında en batıda ve sayıca en az olanlarıdır. 

-Vize Yörükleri: Diğerlerine göre sayısı az olan Yörük gruplarındandır. Dimetoka ve Hasköy hariç 

bugünkü Türkiye sınırlarının Avrupa kısmında yerleşik halde bulunmaktaydılar 

Osmanlı Devleti zamanında Rumeli’deki ve Türkiye’deki Yörükler arasında bazı farklar mevzubahisti. 

Mesela Rumeli’deki Yörükler, idari ve askeri maksatlarla teşkilatlandırılmışlardır. Gemi yapımında, 

nakliye işlerinde, madenlerde, topların naklinde, kale yapımında kullanılmışlardır. Türkiye 

coğrafyasında olan Yörükler ise, iktisadî faaliyetlere göre darıcı, yüncü ve ellici gibi adlarla 

anılmaktadırlar[9]. Görüldüğü üzere Yörükler bulundukları coğrafyada devletle bütünleşmiş bir şekilde 

ve devletin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışarak o açığı kapatma gayreti içinde olmuşlardır.” 

https://www.dailymotion.com/video/xnzhy8  

 

2011 

Ali Rıza Efendi’nin evini bulduk 

https://www.dailymotion.com/video/xnzhy8
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15.12.2011 

Umut ERDEM / ANKARA Haber Giriş: 15.12.2011 - 00:00 | Son Güncelleme: 15.12.2011 - 00:00 

ÖNCEKİ gün TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının 2012 bütçesi görüşmeleri sırasında milletvekillerinin 

sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay şunları söyledi: “Makedonya Kocacık’taki 

Atatürk’ün babasına ait olan evle ilgili olarak TİKA’yla çalışıyoruz. Ev tespit edildi, ihale aşamasında. 

Makedonya’yla mutabakatımız var. Bir yandan Üsküp’teki Kurşunlu Han’ı Yunus Emre Kültür Merkezi 

yapmak için çalışıyoruz, bir yandan da Kocacık’taki evin bu yıl içinde restorasyon çalışması başlamış 

olacak.” 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-nin-evini-bulduk-19468075  

 

2011 

İşte Ata Evi projesi 

16.12.2011.  

Ümit ÇETİN/ANKARA Haber Giriş: 16.12.2011 - 00:00 | Son Güncelleme: 16.12.2011 - 01:02 

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin Makedonya 

Kocacık’taki evini tespit ettiklerini ve bu yıl restorasyonuna başlayacaklarını açıklamasının ardından 

Hürriyet projenin detaylarına ulaştı. 

Başbakan Tayyip Erdoğan, eylül ayında gerçekleştirdiği Makedonya ziyareti sırasında Ali Rıza Efendi’nin 

evinin yıkılmış olduğunu ve sadece temelinin bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine Erdoğan, 

yanındakilere, “Derhal gerekli girişimleri yapın. Ev aslına uygun olarak yeniden yapılsın ve müze haline 

getirilsin” talimatı verdi. 

Temelleri incelendi 

Talimat üzerine, Ali Rıza Efendi’nin doğduğu evle ilgili inceleme başlatıldı. Köyde bulunan evin temeli 

uzmanlar tarafından incelendi, gerekli araştırmalar yapıldı ve Ali Rıza Efendi’nin büyüdüğü ev olduğu 

kesinleşince müze inşaatı projelendirildi. 

Makedonya Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde hayat geçirilen proje için Osmanlı 

arşivinden ve çevre köylerden 19. yüzyıla ait fotoğraf belgeler incelendi. Daha sonra evin aslına uygun 

olarak projesi çizildi. Projede aynı bahçe içinde bulunan Ali Rıza Efendi’nin akrabalarının yaşadığı aile 

evi de yeniden yapılacak ve müze haline getirilecek. 

Makedonya hayatı sergilenecek 

Makedonya makamlarıyla yapılan görüşmeyle, şehir merkezine uzak olan Kocacık Köyü’ne turistlerin 

ulaşımının sağlanması için de anlaşmaya varıldı. Başbakanlıkta hazırlanan ve ihale aşamasına gelen 

projede müze haline getirilecek iki binada nelerin sergileneceği de ayrıntısıyla yer aldı. Müzede 

Atatürk’ün Makedonya, Selanik ve Manastır hayatıyla, ordu ve devlet adamlığı hayatından kesitler 

sunulacak.” 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iste-ata-evi-projesi-19476523  

 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-nin-evini-bulduk-19468075
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iste-ata-evi-projesi-19476523
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2012 

Atatürk'ün Ailesinin Yaşadığı Evlerin Rekonstrüksiyon Projesi TİKA Tarafından Yapılacak  - 1  

“Mustafa Kemal Atatürk’ün dedesi Hafız Ahmet Efendi Makedonya Cumhuriyeti Merkez Jupa 

Belediyesine bağlı Kocacık köyünde yaşamış ve oğlu Ali Rıza Efendi burada dünyaya gelmiştir.  

Makedonya Cumhuriyeti Merkez Jupa Belediyesi’nde bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün büyükbabası 

Hafız Ahmet Efendi ve oğlu Ali Rıza Efendi’nin yaşadığı bu evler TİKA tarafından yeniden inşa edilecek. 

TİKA tarafından hazırlanan Anı Evi Projesi kapsamında Atatürk’ün ailesinin yaşadığı evlerin günümüze 

kadar ulaşan temellerinin üzerinde rekonstrüksiyonu yapılacak ve evler müze haline getirilecek. 

Anı Evlerinin Merkez Jupa Belediyesi Kocacık köyünde Taşlı Mahalle mevkiinde yapılması planlanıyor. 

İki evin rekonstrüksiyonunun yapılabilmesi için, Kocacık Köyü ile çevre köylerin 19. yüzyıla ait görsel ve 

yazılı arşiv belgeleri incelenerek aslına uygun olarak uygulama projesi hazırlandı. 

“Merkez Jupa Belediyesi Kocacık Köyü Ali Rıza Efendi Anı Evi İnşaatı, Çevre Düzenlemesi ve İşletilmesi 

Projesi”ne ilişkin İşbirliği Protokolü’nün Üsküp Stone Bridge Oteli’nde 23 Mart 2012 tarihinde saat 

10:00’da düzenlenecek törenle Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanı Elizabeta Kamçevska Milevska ile 

TİKA Başkan Yardımcısı M. Süreyya Er tarafından imzalanması öngörülüyor. 

Anı Evi Protokolü için düzenlenecek imza töreninin ardından TİKA Başkan Yardımcısı Sayın M. Süreyya 

Er’in, TİKA tarafından teknik donanım yardımı yapılan Y. B. Tito Lisesinin ve Kalkandelen Asliye 

Mahkemesinin açılış törenlerine katılması bekleniyor.” 

Atatürk'ün Ailesinin Yaşadığı Evlerin Rekonstrüksiyon Projesi TİKA Tarafından Yapılacak. 

https://www.tika.gov.tr/tr/haber/ataturkun_ailesinin_yasadigi_evlerin_rekonstruksiyon_projesi_tika_tar

afindan_yapilacak-2177  

 

2012 

Atatürk'ün ailesinin yaşadığı evler yeniden inşa edilecek 

A.A. Haber Giriş: 20.03.2012 - 18:59 | Son Güncelleme: 20.03.2012 - 19:59 

Atatürk'ün ailesinin Makedonya'da yaşadığı evler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 

Başkanlığınca, özgün biçimiyle yeniden yapılacak. 

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Makedonya'nın Jupa Belediyesi Kocacık Köyü Taşlı 

Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün dedesi Hafız Ahmet Efendi ve oğlu Ali Rıza Efendi'nin 

yaşadığı 2 ev, günümüze kadar ulaşan temelleri üzerine, özgün biçimde yeniden inşa edilecek. 

“Merkez Jupa Belediyesi Kocacık Köyü Ali Rıza Efendi Anı Evi İnşaatı, Çevre Düzenlemesi ve İşletilme 

Projesine” ilişkin işbirliği protokolü, 23 Mart'ta Üsküp'teki bir otelde, Makedonya Cumhuriyeti Kültür 

Bakanı Elizabeta Kamçevska Milevska ile TİKA Başkan Yardımcısı Süreyya Er arasında imzalanacak. 

Müze olarak kullanılacak evlerin aslına uygun yapılabilmesi için Kocacık Köyü ile çevre köylerde 19. 

yüzyıla ait görsel ve yazılı arşivler incelenerek uygulama proje hazırlandı. 

https://www.tika.gov.tr/tr/haber/ataturkun_ailesinin_yasadigi_evlerin_rekonstruksiyon_projesi_tika_tarafindan_yapilacak-2177
https://www.tika.gov.tr/tr/haber/ataturkun_ailesinin_yasadigi_evlerin_rekonstruksiyon_projesi_tika_tarafindan_yapilacak-2177
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Atatürk'ün ailesine ait evlerde Atatürk'ün dedesi Hafız Ahmet Efendi yaşadı. Atatürk'ün babası Ali Rıza 

Efendi de burada doğdu. Ali Rıza Efendi doğum yeriyle olan bağlarını sürdürebilmek amacıyla oğlu 

Mustafa Kemal Atatürk'ü Jupa yakınlarında bulunan Manastır Askeri İdadisi'ne gönderdi.” 20.3.2012.  

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-ailesinin-yasadigi-evler-yeniden-insa-edilecek-

20168972  

 

2012 

Manevi kızı da duymuş 

Haber Giriş: 20.08.2012 - 09:31 | Son Güncelleme: 20.08.2012 - 10:34 

Geçen günlerde kaybettiğimiz manevi kızı Ülkü Adatepe de Atatürk'ün Malatyalı olduğunu 2007'de 

doğrulamış. Yeni Haber gazetesine verdiği demeçte, ailesinin Malatya'dan göç ettiğini Ata'nın evinde 

duyduğunu aktarmış. 

Atatürk’ün Selanik’e küçük yaşlarda Malatya’dan gittiği, anne ve babasının da farklı kişiler olduğuna 

ilişkin iddialar gündeme bomba gibi düştü. Atatürk’ün hayat öyküsüne dönük tartışma doğuracak yeni 

bilgiler de ortaya çıktı. Bunlardan en çarpıcı olanı, geçen günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden 

Atatürk’ün ‘manevi kızı’ Ülkü Adatepe’nin sözleri. Adatepe’nin yılda iki kez Malatya’ya gittiği 

söyleniyor. Bu gidişlerin birisi de 2007 yılı ekim ayına denk geliyor. Malatya’da protokolün katıldığı bir 

‘Cumhuriyet Balosu’ düzenleyen Adatepe, dikkat çekici bir açıklama yapıyor. Adatepe, “Atatürk ’ün 

ailesi Malatya’dan Selanik’e gitti. Ata’nın evinde bu konuşmayı duydum” diye demeç veriyor. Bu 

açıklama, 10 Ekim 2007 tarihinde Malatya Yeni Haber gazetesinde yayımlanıyor. 

Yazar Fatih Bayhan, Atatürk ailesi üzerine 1997 yılından bugüne çalışma yapıyor. “Mustafa’dan Kemal’e: 

Atatürk’ün Büyük Sırrı” adıyla hazırladığı kitabında, devletin resmi kayıtları ile ilk kez yayımlanacak 

belgeler yer alıyor. Kitapta, Atatürk ’ün anne ve babasının Mehmet Reşat Bey ile Ayşe Hanım olduğu, 

küçük yaşta babası şehit olunca Malatya’dan halası Zübeyde Hanım’ın yanına götürüldüğü, annesinin 

ölümünden sonra da halası Zübeyde Hanım’ın nüfusuna kaydedildiği iddia ediliyor. Bayhan, Ali Rıza 

Efendi’nin Malatya’dan Selanik’e gidiş belgesinin Kültür Bakanlığı’nın yayımladığı “ Atatürk’ün 

Soykütüğü Üzerine Bir Çalışma” adlı eserde olduğunu söylüyor “Ali Rıza Bey’in babası Kırmızı Hafız 

Efendi’nin torunu Salih Efendi şecerede ‘oğul’ olarak gösteriliyor. Salih Efendi’nin tam soyağacı Kültür 

Bakanlığı’nın çıkardığı kitapta var. Bu çalışma Akçadağ’daki aileyi açıkça ortaya koyuyor.” 

Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım’ı biliyoruz. Araştırmacı Bayhan, bir de “Ömer” isminde şehit 

erkek kardeşi olduğunu söylüyor. Atatürk’ün kardeşi olduğu iddia edilen Ömer Çakır, Çanakkale’de 

şehit düşüyor. Ömer Çakır’ın iki oğlu Ahmet ve Mehmet. Malatya Akçadağ’da çiftçilik yapmış. İkisi de 

şu anda hayatta değil. Ancak çocukları ve yakınları Akçadağ’da yaşıyor. Bayhan’a göre, Atatürk’ün 

yeğenleri Ahmet ve Mehmet’ten olan ve Akçadağ’da yaşayan akrabalarının sayısı 50 civarında. 

‘Malatya’dan göç ettiler’ 

Radikal Gazetesi'nden Ömer Şahin'in haberine göre, geçen günlerde hayatını kaybeden Atatürk ’ün 

manevi kızı Ülkü Adatepe’nin, 2007 yılında düzenlediği Cumhuriyet Balosu’nda yaptığı konuşmaya dair 

Malatya Yeni Haber gazetesinde yer alan haber de iddiayı güçlendiriyor. Adatepe gazeteye, Atatürk’ün 

ailesinin de Malatya’dan Selanik’e göç ettiğini ve buna dair konuşmalara Atatürk’ün evinde tanık 

olduğunu söylemiş. 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-ailesinin-yasadigi-evler-yeniden-insa-edilecek-20168972
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-ailesinin-yasadigi-evler-yeniden-insa-edilecek-20168972
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'ATATÜRK MALATYALI, YEĞENLERİ DE YAŞIYOR' 

Tarihçiler ne diyor? 

Atatürk’le ilgili iddialarla ilgili Prof. Dr. Cemil Koçak, şimdiye kadar bu yönde bilgiye rastlamadığını 

belirtirken, “Kitap çıktığında incelemek lazım” dedi. 

Diğer tarihçilerin konuya dair yorumları ise şöyle: 

Tarihçi Ayşe Hür: “Belgeleri hiç görüp okuyamadığım için bilemiyorum ama olabilir. Atatürk’ün geçmişi 

çok iyi bilinen bir konu değil. Muğlak, bulutlu bir hikâye var elimizde. 1930’larda aile kökenini, soyunu 

sopunu araştırmak için bir araştırma emri veriyor. O araştırmada nasıl bilgilere varıyor ya da bir bilgiye 

varılıyor mu bilemiyoruz, o çalışmadan bir şekilde vazgeçiliyor. Kitabı bekleyelim bence. Bu tür sorular 

gerçeğe ulaşmak için yapılıyorsa, faydalı.” 

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu: “Atatürk Malatyalı değil. Atatürk ’ün doğduğu eve 

kadar pek çok ayrıntıyı biliyorum. Selanik nüfus kayıtlarında da var. Kocacık Yörüklerinden. Kocacık 

Yörükleri Konya ile Ankara bölgesinde yaşarlar. Rumeli’ye nakledildiler. Rumeli’dekilerin yaşadıkları yer 

asıl Bulgaristan taraflarıdır. Fakat bir grubu Makedonya taraflarına yerleşti. Kocacık Köyü’nde dedesi 

Kırmızı Hafız Ahmet Efendi var. Onun zamanında Selanik’e göç ettiler.“ 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/manevi-kizi-da-duymus-21263702  

 

2012 

Sinan Meydan 

21 Ağustos 2012  ·  

“AÇIKLAMA: SON ZAMANLARDA "ATATÜRK'ÜN MALATYALI OLDUĞU" YÖNÜNDE BİR İDDİA KONUSUNDA 

BANA SORULAR SORULUYOR! ÖNCELİKLE ŞUNU BELİRTMELİYİM Kİ: ATATÜRK'ÜN SOYUYLA İLGİLİ 

ÇARPITMALAR ÇOK ESKİLERE DAYANAN BİR OYUNDUR. "ATATÜRK DÜŞMANLARI", ÖTEDEN BERİ 

ATATÜRK'E SALDIRMAK İÇİN ONUN SOYUYLA İLGİLİ "APTALCA İDDİALAR UYDURUP DURMUŞLARDIR". 

OYSA Kİ ATATÜRK'ÜN SOYU BELLİDİR. BABA SOYU OLARAK AYDIN CİVARI, ANN 

E SOYU OLARAK KONYA KARAMAN KÖKENLİ BİR AİLEDEN GELMEKTEDİR. ATATÜRK'ÜN DEDELERİ 

(SOFUZADE FEYZULLAH EFENDİ, KIRMIZI AHMET EFENDİ) 15 YÜZYILDA OSMANLI'NIN İSKAN SİYASETİ 

GEREĞİ BALKANLARA YERLEŞTİRİLMİŞLERDİR. ATATÜRK BURADA SELANİK'TE DÜNYAYA GELMİŞTİR. 

SADECE DÜNYAYA GELDİĞİ YIL 1880 Mİ 81 Mİ SORUSUNUN YANITI TAM OALRAK BELLİ DEĞİLDİR. 

ATATÜRK'ÜN ANA-BABA SOYU "EVLAD-I FATİHAN" OLARAK BİLİNEN YEDİ GÖBEK TÜRKLERDENDİR. BU 

KONUDA DOÇ DR. ALİ GÜLER'İN "ATATÜRK'ÜN SOYU" VE BENİM "ATATÜRK İLE ALLAH ARASINDA" ADLI 

KİTAPLARIMA BAKILABİLİR.”. 

https://www.facebook.com/128818453835469/posts/431228860261092/  
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Atatürk’ün baba evine restorasyon desteği 
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Atatürk'ün Makedonya'daki baba evi TİKA ortaklığıyla restore ediliyor. 

Merkez Jupa Belediyesi, daha önce kardeş belediye protokolü imzaladıkları Keçiören Belediyesi’ni 

ziyaret ederek, TİKA ile ortak yürüttükleri Atatürk’ün baba evi restorasyon projesi hakkında bilgi verdi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 

başlatılan, Atatürk’ün babası Ali Rıza Bey ve akrabalarına ait Makedonya’nın Kocacık Köyü’ndeki iki evin 

aslına uygun olarak yeniden yapılıyor. Yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan iki evin de Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün hayatına ait vesikaların sergileneceği, yöreye ait tarihi misyonu yansıtan müze olarak 

kullanılması planlanıyor. Projeyi TİKA ile birlikte yürüten Merkez Jupa Belediye Başkanı Mazlum Hasan 

daha önce kardeş belediye protokolü imzaladığı Keçiören Belediyesi’ni ziyaret ederek proje hakkında 

bilgi alış verişinde bulundu. 

TURİZMİ CANLANDIRACAK 

TİKA ve Merkez Jupa Belediyesi arasında prokolle hayata geçen projenin kendi döneminde 

gerçekleşmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren Merkez Jupa Belediye Başkanı Mazlum Hasan 

projeyi şöyle anlattı: “Restorasyonda kaba inşaat bitti, çevre düzenlemesi yapılıyor. Proje, Makedonya 

için çok önemli. Bölgemiz ve belediyemize turizm açısından büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” 

DESTEK VERİYORUZ 

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Hasan’ın TİKA ile yürüttüğü çalışmalardan mutluluk duyduklarını 

belirterek, “Başbakanımızın talimatıyla başlatılan bu projeye büyük önem veriyoruz. Kardeş 

belediyemize her türlü desteği sağlıyoruz” dedi. 

TÜRKÇE EĞİTİM VERİLİYOR 

Makedonya’daki iki Türk belediyesinden biri olan Merkez Jupa Belediyesi’nde, Makedonca’nın yanı sıra 

Türkçe de resmi dil olarak kullanılıyor. Türk bayrağının da dalgalandığı bölgede, okullarda Türkçe 

eğitim veriliyor.”. 

https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-un-baba-evine-restorasyon-destegi-22246646  

 

2012 

Taha Akyol: Atatürk’ün dede evi 

14 Kasım 2012 

ATATÜRK’ün baba tarafından dedesi Hacı Ahmet Efendi’nin Makedonya’da Jupa belediyesine bağlı 

Kocacık köyü sınırları içindeki iki evinin yeri tespit edildi. Asli yapısına uygun olarak yeniden inşa 

edilecek. Bu önemli bir gelişmedir. 

Evvela bunun nasıl tespit edildiğine bakalım. 

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam’dan aldığım bilgilere göre, öncelikle Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge 

İvanov’a teşekkür etmemiz gerekir. Sayın İvanov tarihçidir, Osmanlı tarihi uzmanıdır. Konuyu iyi 

bilmektedir. Kocacık köyünde Atatürk’ün dedesinin evinin bulunduğunu, uzun süre burada yaşadığını, 

oğlu Ali Rıza’nın da gençliğini burada geçirdiğini bütün köy halkı öteden beri bilmektedir. Bu “sözlü 

tarih” bilgilerini, 1930’larda çekilmiş bir fotoğraf da doğruluyor. Fotoğrafta, Hacı Ahmet Efendi’ye ait iki 

ev, yıkılmadan önceki haliyle görülüyor. 

https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-un-baba-evine-restorasyon-destegi-22246646
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Kazılarda temel bulundu 

Yer ve evlerin eski fotoğrafı bulununca, kazı yapıldı ve temeller ortaya çıkarıldı. Aşağıdaki fotoğrafta bu 

görülüyor: 

Ortaya çıkan temeller, “sözlü tarih”te anlatılan ve 1930’ların fotoğrafında görülen yapıya aynen 

uyuyordu. Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendi’nin doğup gençliğini geçirdiği, dedesi Hacı Ahmet 

Efendi’ye ait olan iki ev, “arkeolojik bulgu” ile de kanıtlanmış oldu. 

‘Anı evi’ halinde yeniden inşa (rekonstrüksiyon) tamamlanınca meydana çıkacak olan yapıların resmini 

Başbakan gösterdi, TV’lerde, gazetelerde izlediniz, buraya almıyorum. 

Evlerin çizimi 

Bu evlerin Hacı Ahmet Efendi’ye ait olduğu kesinleşince Makedonyalı ressamlar resme ve çevre 

mimarisine bakarak iki evin çizimini yaptılar. Çizim aynen şöyle: 

Atatürk’ün dede evi 

Çizim ortaya çıkınca bu iki evin yeniden yapılması fikri doğdu. Projenin çizimini, otantik mimariyi ve 

malzemeyi iyi bilen iki Makedonyalı mimar üstlendi: Türk kökenli Prof. Yasemina Hacıyeva Aleksiyeva 

ve Prof. Mihail Tokarev... 

Başbakan Erdoğan’ın Üsküp gezisinde Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov bu konuyu anlattı. Başbakan 

orada projenin gerçekleştirilmesi için TİKA’ya talimat verdi. 

Niye önemli? 

Her tarihi bulgu önemlidir, bu bir. İkincisi Türk tarihindeki yeri belli olan Atatürk’le ilgili her tarihi 

bulgu daha bir önemlidir, bu iki. 

Muhafazakâr başbakanın bu konuda duyarlılık göstermesi önemlidir, bu üç. 

Dördüncüsü, Türk-Makedon dostluğunun güçlenmesi için çok iyi bir vesiledir bu. Kendi içinde istikrarlı 

ve barışık, sınırları sağlam, bölgesinde güçlü bir Makedonya, Balkan istikrarı için kilit öneme sahiptir, 

bu da beş... 

Şu bakımdan da önemli: Mustafa Kemal’in ailesi hakkındaki bir takım çirkin uydurmalar, bu bulgu ile 

bir kere daha çöp sepetine atılmıştır. 

Bu tarihi bulguya sevinmek için ‘Atatürkçü’ olmak gerekmez. “Tarih” ve “kültür” bilincine sahip herkesin 

sevineceği bir gelişmedir bu... Suriye’deki Süleyman Şah, Kosova’daki Sultan Murat türbeleri gibi değerli 

“tarihi miras” unsurlarından biridir. 

Seviniyorum, Yunan, Bulgar ve Sırp tarihçiliğinde de Osmanlı’ya daha objektif bir bakış gelişiyor. Biz de 

Bizans’a daha objektif bakmıyor muyuz? 

Teşekkürler kardeş Makedonya.” 

https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-un-dede-evi-21918771  
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https://www.hurriyet.com.tr/ataturk-un-dede-evi-21918771
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Atatürk'ün soyu ile ilgili elimizdeki en sağlam bilgiler öncelikle kendisinin, annesinin, kardeşi Makbule 

Hanım'ın anlattıklarıdır. İkinci olarak kendisini ve ailesini tanıyan Hacı Mehmet Somer gibi, kimi 

çocukluk arkadaşlarının verdiği bilgilerdir. Mustafa Kemal dahil aile fertlerinde kuvvetli bir "Yörük, 

Türkmen olma" bilinci vardır: Makbule Hanım, E.B. Şapolyo'nun sorduğu "babanız nerelidir?" sorusuna 

şu cevabı vermiştir: "Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak Selaniklidir. Kendileri Yörük sülalesindendir. 

Annem her zaman Yörük olmakla iftihar ederdi. Birgün Atatürk'e "Yörük nedir?" diye sordum. Ağabeyim 

de bana 'Yürüyen Türkler' dedi." Yine Şapolyo'nun Ruşen Eşref Ünaydın'dan naklettiğine göre, "Atatürk 

çok kere benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Yörük Türkmenlerindendir" derlerdi. 

Atatürk'ün baba soyu ile ilgili önemli bilgileri verenlerden birisi de M. Kemal'in Selanik'te mahalle ve 

okul arkadaşı, eski milletvekillerinden Hacı Mehmet Somer Bey'dir. Somer'e göre; "Atatürk'ün ataları 

hakkında benim bildiğim şunlar: Atatürk'ün ataları Anadolu'dan gelerek Manastır Vilayeti'nin Debre-i 

Bala Sancağı'na bağlı Kocacık nahiyesine yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik'in ihtiyarlarından 

duymuştum. Kocacıklıların hepsi öz Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların hepsi yörüktür. 

Hayvancılıkla geçinirler, sürüleri vardır. Bir kısmı da kerestecilik ederler. Bunların kıyafetleri Anadolu 

Türklerine benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır." 

Atatürk'ün babasını ve dedesi "Kızıl Hafız Ahmet" i tanıyan eski Aydın Milletvekili Tahsin San Bey ve Eski 

Umumi Müfettiş ve Milletvekili Tahsih Uzer'den Kılıç Ali'nin ve Tahsin San Bey'den E.B. Şapolyo'nun 

naklettiği bilgiler de, Atatürk'ün baba soyunun "Anadolu'dan Rumeli'ye geçmiş olan Yörüklerden" 

olduğunu göstermektedir. 

Yukarıda da denildiği gibi, Atatürk'ün baba soyu, Konya / Karaman'dan gelerek Manastır Vilayeti'nin 

Debre-i Bala Sancağı'na bağlı Kocacık'a yerleşti. Aile sonradan Selanik'e göç etti. Dedesi Ahmet ve 

dedesinin kardeşi Hafız Mehmet'in taşıdığı "kızıl" lakabı ve yerleştikleri nahiyenin adı olan "Kocacık"ın 

da gösterdiği üzere; Mustafa Kemal'in baba tarafından soyu Anadolu'nun da Türkleşmesinde önemli 

roller oynayan "Kızıl - Oğuz" yahut "Kocacık Yörükleri, Türkmenleri"nden gelmektedir. 

Bugün nüfusu yaklaşık 2.100.000 olan Makedonya Cumhuriyeti içerisinde bir kısmı hâlâ konar - göçer 

hayatı devam ettiren Yörük olmak üzere, yaklaşık 200.000 civarında Türk yaşamaktadır. Makedonya'nın 

her tarafında dağınık olarak yaşayan Türklerin en yoğun olarak bulundukları yerler, Gostivar ve Üsküp 

gibi şehirleriyle Batı Makedonya Bölgesi'dir. Bu şehirlerden başka, Kalkandelen, Ohri, Struga ve Debre, 

Jupa; Doğu Makedonya'da ise, Manastır, Pirlepe, İştip, Ustrumca ve Kanatlar önemli Türk yerleşim 

birimleridir. 

Sofya Üniversitesi Profesörlerinden J. İvanof 1920'de Paris'te yayınlanan eserinde, Makedonya'ya 

Türklerin yerleşimleri ile ilgili olarak şu bilgileri vermektedir: "Türkler, XIV. Asırdan itibaren ve Çirmen 

zaferini müteakip Makedonya'ya yerleşmeye başladırlar. Şehirler Üsküp, Pirlepe, Köstendil, Drama bir 

ara tamamıyla Türklerin yaşadığı şehirler olur. Türk ordusunun fethettiği stratejik noktalar etrafında 

süratlı Türk kasabaları meydana getirilir. Bunlar Anadolu'dan göç eden Türklerdir. Göç eden Türklerden 

kurulu yepyeni şehirler meydana gelir: Yenice, Vardar. Zamanla şehirlerde Türk nüfusu karışık bir 

manzara arz eder. Fethi müteakip, Hristiyan yerliler İslam dinini kabul ederler. Hemen fetihten sonra 

göç etmiş temiz Türk topluluğu etrafında toplanırlar. Şehirlerin dışında köyler etrafında da Türk 

toplulukları da vücuda gelir. Bunlar Anadolu'dan göç etmiş büyük gruplardır. Onlara Yörük ve Konyar 

adını vermelerinin sebebi bu göçmenlerin Anadolu'dan Konya'dan gelmiş olmalarıdır. Umumiyetle 

Yörükler ve Konyarlar Türkler gibi giyinen, konuşan yerlilere ( İslamiyet'i kabul eden Hristiyanlara ) 

karışmazlar. Bu Türk göçmen toplulukları üç büyük grup halindedir : 
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1. Ege Denizi Kıyı Bölgesi: Rodoplardan denize kadar iner. Selanik bölgesi dahil buraları tamamıyla 

Türk'tür. 

2. Sarıgöl Bölgesi: Burada Sarıgöl (Kayalar) Cuma gibi zengin Türk kasabaları vardır. Bu bölgelerdeki 

köylerin sayısı 130'dur. 

3. Vardar Bölgesi: 240 Türk kasaba ve köyü vardır. Vardar nehrinin umumiyetle doğu kıyılarındadır. 

Bu üç büyük göç grubundan başka, daha ufak göç grupları da dağınık yerleşmişlerdir. - Vardar nehri 

aşağı kısımlarında, Maya Dağı civarındakiler, - Manastır Ovası'nda Kenalı (Kınalı? Kanatlı?)da oturanlar, 

- Debre güneyinde, Kara Drin nehri geçitlerini tutanlar." 

İşte Atatürk'ün dedelerinin Anadolu'dan gelerek yerleştikleri Osmanlı Devleti Döneminde Manastır 

Vilayeti'ne bağlı dört sancaktan biri olan "Debre-i Bala"nın merkezi, bugün Batı Makedonya'daki Debre 

şehridir. Babası Ali Rıza Efendi'nin doğduğu "Kocacık" nahiyesi de şimdi Jupa Bölgesi'nde yine aynı 

isimle anılan bir köydür. Köyde şu anda Jupa Bölgesi Türk çocuklarının Türkçe eğitim gördükleri Necati 

Zekeriya Merkez İlkokulu isminde bir okul da bulunmaktadır. 1933 yılında gazeteci Altan Araslı, 

Kocacık Köyü'ne giderek, burada Atatürk'ün dedesinin evini bulmuştur. "Atatürk'ün Büyükbabasının 

Evini Bulduk, Atamız Yörük Türkmeni" başlığı ile verilen haberde, Kocacıklılarla yapılan konuşmalar da 

göstermektedir ki, Atatürk'ün baba soyu hakkında nakledilen doğrudur ve bunlar köydeki yaşlı insanlar 

tarafından hâlâ canlı bir şekilde hatırlanıp, anlatılmaktadır. Ayrıca, bugün yaşayan Kocacık Köylülerinde 

de "Yörük, Türkmen ve Oğuz olma bilinci" vardır. 

Araslı'nın Üsküp'te görüştüğü Kocacıklı Numan Kartal anlatıyor: "Ali Rıza Efendi, Manastır Vilayeti'nin, 

Debre- i Bala Sancağı'na bağlı Kocacık'ta dünyaya geldi. Kocacık'ın nüfusu tamamen Türk. Hepsi de 

Yörük Türkmenleri. Anadolu'dan geldiler. Bizler, Müslüman Oğuzların Türkmen boyundayız. Atatürk'ün 

büyükbabası, İşkodyalılar ailesinden, babaannesi ise Golalar ailesinden gelmektedir. İşkodyalılar, 

İşkodya'dan, Kocacık'a gelip yerleşen akıncı Türklerinin adıdır. Golalar ise "hudut gazileri" anlamını 

taşımaktadır. Dedesi, Kocacık'ın Taşlı Mahallesi'nden, babaannesi ise Yukarı Mahallesi'ndendir. Ayşe 

Hanım, Taşlı Mahallesi'ne gelin gelmiştir. Kırmızı Hafız Mehmet Efendi, Çınarlı Mahallesi'nde ilkokul 

öğretmenliği yapmış, Kocacık'ın Taşlı Mahallesi'nin üst tarafında bir yokuş vardır. Önünde küçük bir 

derecik akar. Bu nedenle oraya Dere Mahallesi de denir. İşte Ata'nın büyükbabasının evi oradaydı. 

Kocacık'tan temelli göç ettikleri zaman, evlerini Etem Malik'lere satmışlar. Malik'in oğlu Hayrettin 

İzmit'te oturmaktaydı." 

Yine Üsküp'te yaşayan Kocacıklılardan Murat Ağa, Altan Araslı'ya şu bilgileri vermiştir: "Atatürk'ün 

dedesinin adı Kırmızı Hafız Ahmet Efendi'dir. Lakapları böyle. Ama, asıl hafız olan kardeşi Mehmet 

Efendi'dir. Babaannesinin adı da Ayşe Hanım'dır. Daha sonraları Ahmet Efendi'ye 'firari' denmeye 

başlamış. Firari, Rumeli'de 'gurbetçi', 'gurbete çıkan' anlamına gelmektedir. Yalnız, Selanik'te vukû 

bulan bir olayla da bağlantılıdır. Kocacık'ın toprağı mümbit değildir. Olanakları da kısıtlıdır. Bu nedenle, 

Ahmet Efendi, Yukarı Mahalle'den Feyzullah Pehlivan ve Taşlı Mahallesi'nden Fazlı Ağa ile birlikte 

Selanik'e çalışmaya gitmişler. 1876 yılının Mayıs ayında bir gün yolda bir olaya tanık olmuşlar..." Murat 

Ağa sonra doğruluğu şüpheli bir olayı anlatarak sözlerine son vermektedir. Murat Ağa'nın burada 

verdiği tarih de yanlıştır. Çünkü, Atatürk'ün babasının yaklaşık olarak 1839'da Selanik'te doğduğunu 

bildiğimize göre, aile zaten bahsedilen tarihlerde Selanik'e taşınalı epeyce olmuş olmalıdır. Nitekim 

Araslı'nın verdiği bilgilere göre, Ahmet Efendi'nin Kocacık'tan 93 Harbi ( 1877 - 1878 Osmanlı - Rus 

Harbi)'nden otuz yıl kadar önce taşındığını, köyden ilk ayrılanların da Mustafa Kemal'in büyük amcası 

Kırmızı Hafız Mehmet Efendi olduğunu köylüler anlatmaktadır. 
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Araslı'nın Üsküp'te görüştüğü bir diğer Kocacıklı da Kocacık'ın Yukarı Mahallesinden, Dolaklar 

Ailesinden, Behlül ve Hatice kızı Maksude Yıldız'dır. Maksude Yıldız anlatıyor: "Harekat Ordusu'nun 

İstanbul'a yürüyüşü tüm Balkanlar'da heyecan yaratmıştı. Harekat Ordusu'nun faaliyetleri en güncel 

konuydu. Mensupları da meşhur olmuştu. Şevket Paşa'nın yaverinin Kocacıklı olduğunu öğrendik. 

Kimdir, neyin nesidir derken, Kırmızı Hafız Ahmet Efendi'nin torunu, Ali Rıza'nın oğlu Mustafa Kemal 

olduğunu söylediler." 

Gazeteci Altan Araslı, Üsküp'teki bu Kocacıklılar'dan bu bilgileri aldıktan sonra, Birlik Gazetesi ( 

Üsküp'teki Türklerin yayınladıkları gazetedir)'nden Remzi Canova ile birlikte Rumeli'nin meşhur Kaz 

Dağları'nı, Maya dağları'nı tırmana tırmana sarp bir dağ köyü olan Kocacık'a dört saatlik bir araba 

yolculuğundan sonra ulaşıyorlar. Burada kendilerine köylülerden İsmail Yahya, Atatürk'ün dedesinin 

evini gösteriyor. Onlar geçmişi konuşurlarken gelen yaşlı bir nine söze giriyor ve "Evladım doğrudur, 

onların eviydi" diyerek İsmail Yahya'nın sözlerini onaylıyor! 

Mevcut bilgilere göre Atatürk'ün baba soyu Konya / Karaman'dan göçürülerek Makedonya'ya 

gelmişlerdir. Manastır Vilayeti'ne bağlı Debre- i Bala Sancağı'nın Kocacık Nahiyesi ( Köyü)'ne yerleşen 

takriben 1830'larda Selanik'e göçmüştür. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi burada takriben 1839'da 

dünyaya gelmiştir. Babası Kızıl Hafız Ahmet Efendi'dir. Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin, Kızıl Hafız Mehmet 

Emin Efendi isminde bir erkek, bir de Nimeti Hanım isminde bayan iki kardeşi vardır. Atatürk'ün baba 

soyu, büyük amcası Kızıl Hafız Mehmet Emin Efendi tarafından devam etmiş ve günümüze kadar 

ulaşmıştır. Bunun oğlu Salih Efendi ve ikinci eşi Müberra Hanım'dan devam eden aile, torunlarla yedinci 

kuşağa ulaşmış bulunuyor. Belgelerden Atatürk'ün Müberra Hanım'a "Yenge" şeklinde hitap ettiğini 

biliyoruz. Bunların beş çocuğundan birisi olan Necati Erbatur, 28 Eylül 1927'de Dolmabahçe Sarayı'nda 

nişanlanmış; diğer çocukları Vüsat Erbatur'un kızı Nesrin hanım ile Feridun Söğütlügil nikahları 2 Ekim 

1937'de Park Otel'de yapılmış ve Atatürk bu nikah törenine katılmıştır. 

(Kaynak: Atatürk'ün Ata Yurdu Otantik Kent Taşkale (Kızıllar), Nurettin Özkan, S.20-24., Taşkale 

Belediyesi Kültür Yayınları, 2002)”. 

https://forum.memurlar.net/konu/1449358/3.sayfa  

 

2013 

Atatürk Yörük Olarak Resmedildi 

30.04.2013 16:29 | Son Güncelleme: 30.04.2013 16:29 

Antalya Yörükler Derneği, 5 Mayıs 2013’te 20. Yörük Türkmen Şöleni düzenleyecek. Konser, sergi 

ve söyleşilerin... 

 

https://forum.memurlar.net/konu/1449358/3.sayfa
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Antalya Yörükler Derneği, 5 Mayıs 2013’te 20. Yörük Türkmen Şöleni düzenleyecek. Konser, sergi ve 

söyleşilerin yer alacağı şölenin afişlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün bir yörük gibi resmedilmesi dikkat 

çekti. 

Dernekten alınan bilgiye göre, Mustafa Ali Kasap’ın tasarlayarak kaleme aldığı Yörük Atatürk resmi, 

şölen için özel yapılmış. Kasap’ın, 3 Mayıs’ta Terra City Alışveriş Merkezi’nde de ‘Zeybek Kadınlar’ 

isimli sergi açacağı öğrenildi. 5 Mayıs’taki şölen Düzlerçamı mevkiinde düzenlenecek.” 

https://www.mynet.com/ataturk-yoruk-olarak-resmedildi-180100843571 

http://www.haberalp.com/yerel/ataturk-yoruk-olarak-resmedildi-h10296.html   

 

2013 

“Yörükler'den Atatürk'ün soy ağacı hediyesi 

29 Ağustos 2013 Perşembe 14:40 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2013 Perşembe 14:40 

Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’a 

Atatürk’ün soy ağacı kütüğünün bir örneğini hediye etti. 

Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Kuş, Yörük Beyi Arif Bulut ve 

beraberindeki heyet ile birlikte Akaydın’ı ziyaret etti. Heyet Başkanı Kuş, Akaydın’a Yörük beylerine 

takılan geleneksel poşu ve Atatürk’ün soy ağacı kütüğünün çerçeveli bir örneğini hediye etti. Yörük 

kültürüne olan desteğinden dolayı Akaydın’a teşekkür eden Kuş, “Gelenek ve göreneklerin yaşatılması 

ve ileri kuşaklara aktarılmasında en önemli faktör, kültürümüze sahip çıkmaktır. Başkanımız bu konuda 

bizlere olan desteğini her fırsatta göstermektedir.” dedi. 

YÖRÜKLER ANADOLU'NUN RUHUNU OLUŞTURUYOR 

https://www.mynet.com/ataturk-yoruk-olarak-resmedildi-180100843571
http://www.haberalp.com/yerel/ataturk-yoruk-olarak-resmedildi-h10296.html
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa 

Akaydın da “Atalarımızın Orta Asya’dan Türkiye’ye taşıdığı bu kültürü hala yaşatıyor olmamız gerçekten 

sevindirici.” şeklinde konuştu. Yörüklerin Anadolu’nun ruhunu oluşturduğunu belirten Akaydın, kültürel 

değerlere sahip çıkmak adına her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyledi.” 

https://www.aksam.com.tr/guncel/yoruklerden-ataturkun-soy-agaci-hediyesi/haber-240021 

 

2013 

Ali Rıza Efendi’nin evi kalıntılarından doğdu 

17.10.2013. Haber Giriş: 17.10.2013 - 00:40 | Son Güncelleme: 17.10.2013 - 00:40 

Makedonya’da Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’ye ait ev kalıntısının yerine yaptırılan anıevi, kapılarını 

ziyarete açıyor. Anıevinde tüm aile bireylerini gösteren pek çok canlandırma köşesi de yer alıyor.  

Bülent SARIOĞLU/ANKARA 

MAKEDONYA dağlarında Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’ye ait ev kalıntısının yerine yaptırılan anıevi 

bayramdan sonra kapılarını açacak. Jupa’ya bağlı Kocacık köyündeki ev, ilk olarak 1999’da Makedonya 

basınında çıkan haberlerle gündeme gelmişti. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nca (TİKA) 

yaptırılan yapı, ‘Ali Rıza Efendi Anıevi’ adıyla müze olarak ziyarete açılacak. 

AİLEYLE İLGİLİ CANLANDIRMA ESERLER 

Dönemin evleri incelenerek ve son Osmanlı mimarisine uygun olarak yaptırılan anıevinde aileyle ilgili 

canlandırma eserler de yer alacak. Ali Rıza Efendi’nin babası Kızıl Hafız Ahmet Efendi ile annesi Ayşe 

Hanım, çocuk Mustafa ve Makbule Hanım, Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım anı odaları, genç Mustafa 

Kemal’in Balkan günlerini yansıtan canlandırma köşeleri hazırlandı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 

proje aşamasında gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarında elde edilen bulgulardan da 

yararlanıldığını belirterek, “Biliyorsunuz Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev Türkiye tarafından restore 

edilerek yeniden açıldı. TİKA, Atatürk’ün Makedonya’da okuduğu Manastır Askeri İdadisi binasının 

restore çalışmalarını da sürdürüyor” dedi.”. 

https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/ali-riza-efendi-nin-evi-kalintilarindan-dogdu-24930592  

 

2014 

İşte 10 yaşındaki Atatürk! 

23 Ocak 2014 - 09:27 

Son Güncelleme: 19 Mayıs 2014 - 17:04 

4 

Kocacık köyünde, Makedonya Kültür Bakanlığı’nca koruma altına alınan iki anı evinden biri yöresel 

kültürün sergilendiği etnolojik müze olarak düzenlendi... 

5 

Ali Rıza Efendi’nin evi ise Atatürk ve ailesinin hayatını anlatacak biçimde tasarlandı... 

https://www.aksam.com.tr/guncel/yoruklerden-ataturkun-soy-agaci-hediyesi/haber-240021
https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/ali-riza-efendi-nin-evi-kalintilarindan-dogdu-24930592
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6 

Bu kapsamda, Ali Rıza Efendi’nin babası Kızıl Hafız Ahmet Efendi ile annesi Ayşe Hanım, çocuk yaştaki 

Mustafa ve Makbule Hanım, Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım anı odaları, Mustafa Kemal’in Balkan 

günlerini yansıtan canlandırma köşelerine yer verildi. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

https://www.milliyet.com.tr/galeri/iste-10-yasindaki-ataturk-49340/13  

 

2014 

“Anıtkabir'den Atatürk kitabı: Baba Yörük, anne Türkmen 

22.4.2014 

02 

Anıtkabir'den Atatürk kitabı, Baba Yörük, anne Türkmen 

Kitabın “Atatürk de bir çocuktu ” adlı ilk bölümünde, Mustafa Kemal’in soy bağlarına ve ünlü “karga 

kovalama” anısına yer verildi.  

03 

Anıtkabir'den Atatürk kitabı, Baba Yörük, anne Türkmen 

Kitabın ilk bölümü şöyle: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1881’de Selanik’te Kocakasım Mahallesi, 

Islahhane Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu.  

04 

Anıtkabir'den Atatürk kitabı, Baba Yörük, anne Türkmen 

Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. 

05 

Anıtkabir'den Atatürk kitabı, Baba Yörük, anne Türkmen 

https://www.milliyet.com.tr/galeri/iste-10-yasindaki-ataturk-49340/13
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Baba tarafından dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi 14-15. yüzyıllarda Karaman’dan Makedonya’ya, 

Kocacık’a yerleşmiş Kızıl Oğuz (Kocacık) Yörüklerindendir.  

06 

Anıtkabir'den Atatürk kitabı, Baba Yörük, anne Türkmen 

Annesi Zübeyde Hanım ise Selanik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş köklü bir Türk ailesinin 

kızıdır.  

07 

Anıtkabir'den Atatürk kitabı, Baba Yörük, anne Türkmen 

Annesinin ailesi de Karaman’dan gelen ve Rumeli’de “Konyarlar” diye bilinen Türkmenlerdendir.” 

https://www.haberturk.com/polemik/haber/941232-ataturkun-soybagi-askerin-kitabinda/2  

 

2014 

Makedonya'da Ali Rıza Efendi Anı Evi Hizmete Açıldı 

Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Merkez 

Jupa Belediyesi arasında imzalanan protokol ile başlatılan Mustafa Kemal Atatürk’ün Babası Ali Rıza 

Efendi Anı Evi Müze Kompleksi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Türk İşbirliği ve 

Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından tamamlanan projelerin açılışının yapıldığı Ankara ATO 

Merkezi’nde düzenlenen Ayrı Coğrafyalarda Aynı İmza töreniyle hizmete açıldı. 

Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Merkez 

Jupa Belediyesi arasında imzalanan protokol ile başlatılan Mustafa Kemal Atatürk’ün Babası “Ali Rıza 

Efendi Anı Evi” Müze Kompleksi, her iki ülke uzmanları tarafından yapılan arkeolojik araştırmalar ve 

çevre köy evleri üzerine yapılan incelemeler neticesinde, aslına uygun olarak projelendirilerek bir buçuk 

yıl gibi kısa bir sürede aslına uygun olarak inşa edildi. 

Birbirinden bağımsız iki evden oluşan kompleks alt kısmında kalan yapı akraba evi, üst kısımda olan ev 

ise Anı Evi olarak inşa ve tanzim edildi. Akraba evinin giriş katında bir mutfak ve üst katında Mustafa 

Kemal Atatürk’ün idadi yıllarını yansıtan Manastır Odası bulunuyor. Anı Evi ise, giriş katında 

bilgilendirme odası ve bilgi panoları ile tanzim edilmiş olup, üst katlarda Ali Rıza Efendi, Zübeyde 

Hanım, Ali Rıza Efendi’nin baba ve annesi olan Kızıl Ahmet Efendi, Ayşe Hanım ile Mustafa Kemal 

Atatürk ve kızkardeşi Makbule hanımın çocukluk dönemleri gerçekçi silikon heykelleriyle yansıtılmaya 

çalışıldı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla TİKA tarafından tamamlanan projelerin açılışının 

yapıldığı Ankara ATO Merkezi’nde düzenlenen “Ayrı Coğrafyalarda Aynı İmza” töreni sırasında 

Makedonya’nın Merkez Jupa Belediyesi’ne bağlı Kocacık köyüne canlı bağlantı sağlandı. “19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” gününde düzenlenen açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti’ni 

temsilen Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, AKP İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, AKP 

Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve CHP Ankara Milletvekili 

Bülent Kuşoğlu, Genelkurmay Başkanlığı’nı temsilen Korgeneral Musa Avsever, Keçiören ve Selçuk 

Belediye Başkanları, Makedonya Cumhuriyeti’ni temsilen ise Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gyorge İvanov, 

Başbakan Yardımcısı Vladimir Peşevski, Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevska, Dışişleri Bakanı 

https://www.haberturk.com/polemik/haber/941232-ataturkun-soybagi-askerin-kitabinda/2
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Nikola Popovski, Devlet Bakanı Hadi Nezir, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Goranço Koteski, 

Milletvekilleri, Belediye Başkanları, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut Çevik ve 

TİKA Makedonya Koordinatörü Teoman Tiryaki yanısıra sivil toplum kuruluşları, ülkenin hemen her 

bölgesinden öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. 

Açılış töreninde konuklara hitap eden Makedonya Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gyorge İvanov, Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan ile canlı bağlantı sırasında, “Ali Rıza Efendi Anı Evi” Projesi’nin açılış töreninde 

bulunduğundan duyduğu memnuniyetin yanısıra, başta Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 

üzere, Türk halkına ve özellikle TİKA’ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. 

Makedonya Cumhurbaşkanı Prof. Dr. İvanov, söz konusu projenin Makedonya’ya gelecek olan 

ziyaretçiler ve turistler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Mayıs ayı içerisinde Türkiye’nin 

Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasından dolayı, ülke olarak duydukları üzüntüyü ve 

taziyelerini dile getirdi.” 

https://www.tika.gov.tr/tr/haber/makedonyada_ali_riza_efendi_ani_evi_hizmete_acildi-6824 ** 

https://web.archive.org/web/20150306061343/https://www.tika.gov.tr/tr/haber/makedonyada_ali_ri

za_efendi_ani_evi_hizmete_acildi-6824  

 

2014 

“Atatürk'ün ataları Yörük müydü? 

Mert İnan/Haber Merkezi |   

07 Mart 2014 Cuma - 10:15 | Son Güncelleme : 07 03 2014 - 10:15 

Bilinenin aksine Atatürk'ün asıl kökeni... 

Osmanlı Devleti'nin son döneminde Balkanlar'ın kaybedilmesiyle on binlerce Türk, Rumeli'den 

Anadolu'ya, bir o kadar Rum kökenli aile de Anadolu'dan Yunanistan'a zorunlu göçe tabi tutuldu. İki 

toplum arasında yaşanan karşılıklı nüfus değişiminin rakamsal ve insani boyutu araştırmacı İhsan 

Tevfik tarafından yazılan "İnsan ve Mekan Yüzüyle Mübadele 1923'ten bugüne zorunlu göç" isimli 360 

sayfalık kitapta bir araya getirildi. Tevfik'in çalışmasında en dikkat çeken konulardan biri ise Atatürk'ün 

kökeniyle ilgili olan bölümler oluşturuyor...Kitapta Atatürk'ün ailesi ve kökeni hakkında şu bilgiler yer 

alıyor: 

130 SENE ÖNCE SARIGÖL'DEN GÖÇTÜLER 

“Atatürk’ün validesi Zübeyde Hanım, Sofuzade ailesinden Feyzullah Ağa’nın kızıdır. Bunlar Selanik’te 

doğmuşlardır. Bu aile bundan 130 sene evvel Sarıgöl’den Selanik’e gelmişlerdir. Vodina kazasının 

batısında Sarıgöl nahiyesinde on altı köyden ibaret olan bu nahiye ailesi, Makedonya ve Teselya’nın 

fethinden sonra Konya civarı ahalisinden Osmanlı hükümetinin sevk ve iskân ettirdiği 

Türkmenlerdendir. Son zamanlara kadar beş asır müddet içinde hayat tarzlarını, kılık kıyafetlerini 

değiştirmemişlerdi. Hatta bazı kaynaklarda ve bazı mübadillerin verdiği bilgilerde Zübeyde Hanım’ın 

dedelerinin köyünün Sarıgöl’de Cumapazarı’na bağlı Baraklı köyü olduğu belirtilmektedir." 

"BİZİM ESAS SOYUMUZ YÖRÜKTÜR 

"Baba tarafı da Kızıloğuz yahut Kocacık Yörükleri diye anılan Mustafa Kemal ve ailesinde de kuvvetli bir 

Yörük, Türkmen olma bilinci vardır. Baba soyu da anne soyu gibi Konya/Karaman bölgesinden gelerek 

https://www.tika.gov.tr/tr/haber/makedonyada_ali_riza_efendi_ani_evi_hizmete_acildi-6824
https://web.archive.org/web/20150306061343/https:/www.tika.gov.tr/tr/haber/makedonyada_ali_riza_efendi_ani_evi_hizmete_acildi-6824
https://web.archive.org/web/20150306061343/https:/www.tika.gov.tr/tr/haber/makedonyada_ali_riza_efendi_ani_evi_hizmete_acildi-6824
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Manastır vilayetinin Debre'i Bâlâ sancağına bağlı Kocacık köyüne yerleşmiştir. Makbule Hanım, E. 

'Babanız nerelidir?' sorusuna şu cevabı vermiştir: “Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak Selaniklidir. 

Kendileri Yörük sülalesindendir. Annem her zaman yörük olmakla iftihar ederdi. 'Atatürk çok kere 

benim atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş yörük Türkmenlerindendir' derdi. Atatürk’ün kız kardeşi 

Makbule Hanım (Atadan 1885-1956) anne soyu hakkında Zübeyde Hanım’ın anlatımıyla şu bilgileri 

vermektedir: 'Bizim esas soyumuz yörüktür. Buralara Konya-Karaman çevrelerinden gelmişiz. 

Büyükbabam Feyzullah Efendi’nin büyük amcası Konya’ya gitmiş, Mevlevî dergâhına girmiş, orada 

kalmış. Yörüklüğü tutmuş olacak." 

http://www.gazetevatan.com/ataturk-un-atalari-yoruk-muydu--615652-kultur-sanat/  

 

2014 

“Atatürk'ün soybağı: Baba Yörük, anne Türkmen 

Anıtkabir Komutanlığı 23 Nisan’da Anıtkabir’i ve 81 ilde garnizon komutanlıklarını ziyaret edecek 

çocuklara armağan etmek üzere “Atatürk ve Çocuk” kitabı hazırladı. 

22.04.2014 - 13:33 | Son Güncellenme: 23.04.2014 - 08:00 

Atatürk'ün soybağı: Baba Yörük, anne Türkmen 

Kitabın “Atatürk de bir çocuktu ” adlı ilk bölümünde, Mustafa Kemal’in soy bağlarına ve ünlü “karga 

kovalama” anısına yer verildi. 

Kitabın ilk bölümü şöyle: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1881’de Selanik’te Kocakasım Mahallesi, 

Islahhane Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu. 

YÖRÜK 

Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. 

Baba tarafından dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi 14-15. yüzyıllarda Karaman’dan Makedonya’ya, 

Kocacık’a yerleşmiş Kızıl Oğuz (Kocacık) Yörüklerindendir. 

KONYARLAR TÜRKMENİ 

Annesi Zübeyde Hanım ise Selanik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş köklü bir Türk ailesinin 

kızıdır. 

Annesinin ailesi de Karaman’dan gelen ve Rumeli’de “Konyarlar” diye bilinen Türkmenlerdendir.” 

Kaynak: Habertürk” 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/ataturkun-soybagi-baba-yoruk-anne-turkmen-1870993 

https://www.istanbulgercegi.com/ataturkun-soybagi-baba-yoruk-anne-turkmen_64061.html  

 

2014 

Ali Rıza Efendi Anı Evi Makedonya'da Açılıyor 

http://www.gazetevatan.com/ataturk-un-atalari-yoruk-muydu--615652-kultur-sanat/
https://www.milliyet.com.tr/gundem/ataturkun-soybagi-baba-yoruk-anne-turkmen-1870993
https://www.istanbulgercegi.com/ataturkun-soybagi-baba-yoruk-anne-turkmen_64061.html
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18.05.2014 - 09:16 | Son Güncellenme: 18.05.2014 - 09:59 

ALİ RIZA EFENDİ ANI EVİ MAKEDONYA'DA AÇILIYOR 

Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin doğduğu Makedonya’nın Kocacık köyündeki Ali 

Rıza Efendi Anı Evi 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda açılıyor. Soma'daki maden 

kazası nedeniyle açılış sade bir törenle gerçekleştirilecek. 

Makedonya’nın Jupa Belediyesi’ne bağlı Kocacık köyü, Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza 

Efendi’nin doğduğu köy olarak biliniyor. Türkiye ile Makedonya Kültür Bakanlıkları arasında imzalanan 

anlaşma ile Kocacık Köyü’nde Ali Rıza Efendi Anıevi yapılmasına yönelik protokol imzalanarak inşaat 

çalışmalarına hemen başlandı. 

İKİ ANIEVİ İNŞA EDİLDİ 

Ali Rıza Efendi anıevlerinin inşasında Makedonya Kültür Bakanlığı’nın çizdiği projeler doğrultusunda 

hareket edildi. Ali Rıza Efendi Anıevi Türkiye adına TİKA tarafından inşa edildi. 

10 YAŞINDAKİ ATATÜRK 

Müze olarak kullanılacak anı evlerinin biri yöresel kültürün sergileneceği etnolojik müze olarak yeniden 

düzenlenerek Osmanlı dönemi Makedonya, Türklerin Kocacık’a gelişi ve Atatürk’ün Manastır günlerini 

anlatacak şekilde hazırlandı 

Daha geniş bir alana sahip Ali Rıza Efendi’nin evi ise Mustafa Kemal Atatürk ve ailesinin hayatını 

anlatacak biçimde yaşayan bir ev düşüncesiyle tasarlandı. Bu kapsamda, Ali Rıza Efendi’nin babası Kızıl 

Hafız Ahmet Efendi ile annesi Ayşe Hanım, çocuk yaştaki Mustafa ve Makbule Hanım, Ali Rıza Efendi ve 

Zübeyde Hanım anı odaları, Mustafa Kemal’in Balkan günlerini yansıtan canlandırma köşeleri yapıldı. 

Makedonya Kocacık’taki Ali Rıza Efendi Anıevi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 

açılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ali Rıza Efendi Anıevi'ni Ankara'dan canlı yayınla açılışını 

yapacak. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler açılış için yarın Makedonya'ya gidecek. Makedonya'daki 

törene İşler ile birlikte Makedonya Cumhurbaşkanı George İvanov da katılacak. 

Makedonya Kocacık’taki açılış töreni Soma’daki maden kazası nedeniyle sade bir törenle 

gerçekleştirilecek. Kocacık’taki açılış töreninde Soma’daki maden kazasında ölenler için dualar 

okunacak.” 

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/ali-riza-efendi-ani-evi-makedonyada-aciliyor-

10203157 

 

2014 

Erdoğan, Atatürk’ün baba evini açacak 

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin Makedonya’da bulunan ve 

aslına uygun olarak yeniden inşa edilen evinin uzaktan bağlantıyla açılışını gerçekleştirecek. 

19.05.2014 - 02:30 | Son Güncellenme: 19.05.2014 - 02:30| ANKARA Milliyet 

Erdoğan, Atatürk’ün baba evini açacak 
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TİKA’nın yürüttüğü projelerin Ankara Ticaret Odası’nda yapılacak açılış töreninde 5 ülkede 5 projenin 

aynı günde açılışı gerçekleşecek. Makedonya’da Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi Anı Evi, Filistin’de El- 

Bireh Türk Okulu, Somali’de Mogadişu Dostluk Yolu, Tunus’ta Tarımsal Kalkınma, Gürcistan’da AİSİ 

Engelli Merkezi, bu ülkelere yapılacak canlı bağlantılarla Erdoğan tarafından açılacak. 

Kocacık köyünde, Makedonya Kültür Bakanlığı’nca koruma altına alınan iki anı evinden biri yöresel 

kültürün sergilendiği etnolojik müze olarak düzenlendi. Ali Rıza Efendi’nin evi ise Atatürk ve ailesinin 

hayatını anlatacak biçimde tasarlandı. Bu kapsamda, Ali Rıza Efendi’nin babası Kızıl Hafız Ahmet Efendi 

ile annesi Ayşe Hanım, çocuk yaştaki Mustafa ve Makbule Hanım, Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım anı 

odaları, Mustafa Kemal’in Balkan günlerini yansıtan canlandırma köşelerine yer verildi.” 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/erdogan-ataturk-un-baba-evini-acacak-1884522  

 

2014 

Başbakan, Atatürk'ün babasının evini açacak 

19.5.2014.  

Haber Giriş: 19.05.2014 - 11:03 | Son Güncelleme: 19.05.2014 - 11:04 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin doğduğu 

Makedonya’nın Kocacık Köyü’ndeki Ali Rıza Efendi Anı Evi'ni açacak. 

Makedonya'daki evin açılışını Başbakan, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri 

çerçevesinde, Ankara'dan yapacak. 

TİKA'nın restore ettirdiği evin açılışı sırasında, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler de Makedonya'da 

olacak. 

Makedonya’nın Jupa Belediyesi’ne bağlı Kocacık Köyü Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza 

Efendi’nin doğduğu köy olarak biliniyor. 

İKİ ANIEVİ İNŞA EDİLDİ 

Ali Rıza Efendi anıevlerinin inşasında Makedonya Kültür Bakanlığı’nın çizdiği projeler doğrultusunda 

hareket edildi. Ali Rıza Efendi Anıevi Türkiye adına TİKA tarafından inşa edildi. 

Müze olarak kullanılacak anı evlerinin biri yöresel kültürün sergileneceği etnolojik müze olarak 

planlandı. Bu ilk müze ev, Osmanlı dönemi Makedonya, Türklerin Kocacık’a gelişi ve Atatürk’ün 

Manastır günlerini anlatacak şekilde hazırlandı. 

ÇOCUK MUSTAFA KEMAL EVİNDE... 

Daha geniş bir alana sahip Ali Rıza Efendi’nin evi ise Mustafa Kemal Atatürk ve ailesinin hayatını 

anlatacak biçimde yaşayan bir ev düşüncesiyle tasarlandı. Bu kapsamda, Ali Rıza Efendi’nin babası Kızıl 

Hafız Ahmet Efendi ile annesi Ayşe Hanım, çocuk yaştaki Mustafa ve Makbule Hanım, Ali Rıza Efendi ve 

Zübeyde Hanım anı odaları, Mustafa Kemal’in Balkan günlerini yansıtan canlandırma köşeleri 

oluşturuldu.” 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/basbakan-ataturkun-babasinin-evini-acacak-26445614  

https://www.milliyet.com.tr/gundem/erdogan-ataturk-un-baba-evini-acacak-1884522
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/basbakan-ataturkun-babasinin-evini-acacak-26445614
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2014 

Ali Rıza Efendi anıevi açıldı 

19.5.2014.  

Haber Giriş: 19.05.2014 - 18:12 | Son Güncelleme: 19.05.2014 - 18:12 

ATATÜRK’ün babası Ali Rıza Efendi anısına yaşadığı köy olan Makedonya’daki Kocacık köyü’nde 

yaptırılan ’Ali Rıza Efendi Anıevi’nin açılışı bugün gerçekleştirildi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da telekonferansla kaçıldığı açılışa, Makedonya Cumhurbaşkanı 

Gorgie İvanov, Başbakan Nikola Gruevski, Türkiye’den de Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler 

başkanlığında bir heyet katıldı. 

Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin doğum yeri olan Makedonya’nın Kocacık Köyü’nde bugün açılışı 

yapılan ’Ali Rıza Efendi Anıevi’ Türkiye adına TİKA tarafından inşa edildi. Ev etnolojik müze olarak 

düzenlendi. Evde Ali Rıza Efendi’nin babası Kızıl Hafız Ahmet Efendi ile annesi Ayşe Hanım, çocuk 

yaştaki Mustafa ve Makbule Hanım, Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım anı odaları ile Atatürk’ün Balkan 

günlerini yansıtan bölümler de yer alıyor. 

Bugün saat 15.00 sıralarında gerçekleştirilen açılışa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan telekonferans 

sistemiyle katıldı. Açılışı, törene katılan Makedonya Cumhurbaşkanı Gorgie İvanov, Başbakan Nikola 

Gruevski ve Türkiye’den bir heyetle giden Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler birlikte gerçekleştirdi. 

Açılışa bu ülkede yaşayan soydaşlarımız da büyük ilgi gösterdi.” 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-anievi-acildi-26448110  

 

2014 

Ali Rıza efendi tartışması: O köyde hiç yaşamadı 

Atatürk’ün babası anısına Makedonya’nın Kocacık köyünde yapılan ev bugün açılacak. Ancak MHP'li 

Halaçoğlu "Evi yanlış yere yaptılar. Ali Rıza Efendi, o köyde hiç yaşamadı" dedi. 

cumhuriyet.com.tr19 Mayıs 2014 Pazartesi, 10:40 

Atatürk’ün babasının doğum yeri olarak bilinen Makedonya’nın Kocacık köyünde yaptırılan ''Ali Rıza 

Efendi Anıevi'' bugün açılacak. Ancak Türk Tarih Kurumu eski Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Yusuf 

Halaçoğlu, ''Atatürk'ün babası için yanlış yere ev yapıldı. Ali Rıza Efendi, bu köyde hiç yaşamadı'' dedi. 

Bugünkü açılışı canlı video bağlantısıyla Başbakan Erdoğan yapacak. Anıevi Türkiye adına TİKA 

tarafından inşa edildi. Müze olarak kullanılacak ev etnolojik müze olarak düzenlendi. Evde Ali Rıza 

Efendi’nin babası Kızıl Hafız Ahmet Efendi ile annesi Ayşe Hanım, çocuk yaştaki Mustafa ve Makbule 

Hanım, Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım anı odaları ile Atatürk'ün Balkan günlerini yansıtan bölümler 

de yapıldı. 

Türk Tarih Kurumu eski Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ise evin yanlış yere 

yapıldığını savunuyor. Halaçoğlu ''Atatürk’ün babası henüz doğmadan, dedesi Kızıl Hafız Ahmet 

Selanik’e gitmiştir ve iki ay sonra Ali Rıza Efendi Selanik’te doğmuştur. Yani Kocacık, Ali Rıza Efendinin 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ali-riza-efendi-anievi-acildi-26448110
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doğup büyüdüğü bir yer değildir. Ben bu konuyu Türk Tarih Kurumu Başkanlığım zamanında araştırıp 

öğrendim'' dedi. 

ANKARA'DAN BAĞLANTI 

Açılış için Makedonya'ya Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler gidecek. Emrullah İşler'e Makedonya 

Başbakanı Nikola Gruevski eşlik edecek. Başbakan Erdoğan ise Ankara'dan yapılacak canlı yayınla anı 

evini açacak. Soma'daki maden faciası nedeniyle Makedonya'da sade bir tören yapılacak. Törende ölen 

maden işçileri için Kur'anı Kerim okunarak dua edilecek.” 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ali-riza-efendi-tartismasi-o-koyde-hic-yasamadi-73431  

 

2014 

‘Atatürk’ün babası o evde doğmadı!’ 

23.5.2014 

Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Makedonya’da TİKA tarafından yaptırılan Atatürk’ün 

babası Ali Rıza Efendi’nin o evde hiç yaşamadığını öne sürdü 

23.05.2014 - 02:30 | Son Güncellenme: 23.05.2014 - 02:30| Mert İnan 

‘Atatürk’ün babası o evde doğmadı!’ 

Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin anısına Makedonya’nın Kocacık Köyü’ne yaptırılan “Ali Rıza Efendi 

Anıevi” tartışma konusu oldu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 

yaptırılan ‘Ali Rıza Efendi Anıevi’nin proje çalışması, 2011 yılında Makedonya Kültür Bakanlığı, Anıtları 

Koruma Üst Kurulu ve Milli Konzervasyon Merkezi tarafından başlatıldı. Üsküp’e 180 kilometre 

mesafede bulunan Kocacık Köyü’ndeki anıevi için 650 bin Euro harcandı. Ancak Türk Tarih Kurumu eski 

Başkanı Yusuf Halaçoğlu, 19 Mayıs’ta açılışı yapılan ev hakkında, “Orası Atamız’ın baba evi değil, dedesi 

Kızıl Hafız Ahmet Efendi’nin doğduğu ev. Ali Rıza Efendi Selanik’te Atatürk’ün de dünyaya geldiği evde 

doğdu” iddiasında bulundu. 

‘Atamızın adını kullandı’ 

Açılışı yapılan evin eskisiyle bir alakası olmadığını da dile getiren Halaçoğlu, “Atatürk’ün Kocacık’ta 

bulunan dede evi geçmişte yıkılmıştı. Proje tarihi şekline uygun olarak yapılmadı. TBMM’de bu konuyu 

birkaç kez dile getirdim ancak hükümetten anlayan biri olmadı. Makedonlar, Atatürk’ün ve Türkiye’nin 

adını kullanarak kültür turizimlerini canlandırmak için bu evin yapılmasına öncülük ettiler” diye 

konuştu. 

TİKA ise ‘anıevi’nin yerinin tarih profesörü de olan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov 

tarafından tespit edildiğini, evin yeniden yapılması talebinin İvanov tarafından geldiğini belirtti. 

TİKA’dan yapılan açıklamada, “Makedonya hükümeti tarafından yapılan arkeolojik kazı sonucu ortaya 

çıkan iki evin taş temelleri restore edildikten sonra aslına uygun şekilde inşa edilmiştir. Proje ile büyük 

önder Atatürk ve ailesinin anıları yaşatılacak, Makedonya ve yurt dışından gelecek çok sayıda turist 

sayesinde Kocacık köyü bir çekim merkezi haline gelecektir” görüşlerine yer verildi. 

Tarihçiler temkinli 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ali-riza-efendi-tartismasi-o-koyde-hic-yasamadi-73431
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 Yard. Doç. Ali Güler (Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü): “15 yıldır Atatürk’ün biyografi ve 

seceresi üzerine çalışıyoruz. Bu çalışmalarda Atatürk’ün baba soyundan 184, anne soyundan 

107 kişiyi tespit ettik. Kocacık Köyü, 1480 yılından sonra Konya, Karaman’dan gelen Kızıloğuz 

yörüklerinin yerleşti bölge. Atatürk’ün dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi ile kardeşleri Kızıl Hafız 

Mehmet Emin Efendi ve Nimeti Hanım Makedonya sınırlarında kalan Kocacık Köyü’nde dünyaya 

geldiler. Atatürk’ün dedesi ve aile fertleri 1800 yılına kadar Kocacık’ta yaşıyor. Ancak Ali Rıza 

Efendi’nin o evde doğup doğmadığını bilmiyoruz. 

 Prof. Dr. Zafer Toprak (Boğaziçi Üniversitesi-Tarihçi): “Söz konusu evde Atatürk’ün babasının 

mı, yoksa dedesinin mi doğup büyüdüğünü anlamak için arkeolojik kazıların yapılması gerekir. 

Şayet söz konusu evin gerekli tarihi kayıtları varsa evde kimin doğup büyüdüğü anlaşılır. Kayıt 

olmayınca, insanlar kolaylı geçmişi kurgulayabiliyor. Kocacık’ta açılan anıevinin Atatürk’ün 

baba evi olduğuna dair kayıtlarının ortaya çıkarılması gerekir. Baba evi konusunun arşivlerden 

belgeleriyle tespiti gerekir. Aksi takdirde ‘kesin burasıdır’ diyemeyiz.” 

 Fikret Yılmaz (Bahçeşehir Üniversitesi-Tarihçi): “1800’lü yıllarda Osmanlı şehirlerinin planları 

yokken, bir köyde noktasal alan tespiti çok güçtür. Atatürk’ün baba kökleri Kocacık’ta 

yaşamıştır. Atatürk, Türk kökenlidir ve ailesi yüzlerce yıl Manastır Selanik bölgesinde 

yaşamıştır.” 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/ataturk-un-babasi-o-evde-dogmadi-1886484 

 

2015 

TK 1881 ve “Kocacıklı Kırmızı Hafızın Torunu” 

https://tasam.org/tr-TR/Icerik/23615/tk_1881_ve_kocacikli_kirmizi_hafizin_torunu  

Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU  20 Kas 2015 

“Ve Kocacıklı Kırmızı Hafızın Torunu Güzel Çocuk” 

……………. 

……………. 

“İnsan acaba doğduğu şehirin coğrafi konumundan etkilenir mi? Astrologlara göre mutlaka. Ama 

Selanik’te doğan o güzel çocuk, bu güzel şehirde ondan etkilenecek kadar uzun yaşamamış. Aslında bu 

bölümü sona sakladım ama sabah 9.30 da bindiğimiz 50 numaralı otobüs Rotundo’ya gelince hemen 

gidip, o evi görmek istedik. Türkiye’nin Selanik başkonsolosluğu ile aynı bahçeyi paylaşan evin kapısına 

turlarla gelmiş, yerli yabancı en az 80-90 kişi Cumartesi sabahı saat 10.00 da oraya birikmişti bile. Biz 

kendi başımıza olduğumuz için kavas’tan rica edip girdik. Yoksa daha yolda gelen bir çok otobüs 

olduğunu duyduğumuz için nasıl görürüz, görmeden nasıl döneriz diye düşünmeye başlamıştık bile. 

Ev mütevazi ama çok ta mütevazi değil. Orta halli bir ailenin güzel tutulmuş bir bahçeye nazır evi. Evin 

içinde Allah için bir kaç parça eşya olsaydı, iyi olurdu. Evet Ata’nın terlikleri, rugan ayakkabıları, 

redinkot’ ve duvarlarda nice resim ve barkovizyon gösterisi var. Ama ilaç için eski bir pirinç karyola hoş 

olurdu. 

Yine buna da şükür. Bugüne gelene kadar, tarih ne vartalar atlattı. Ama tarihi en kritik döneminde 

büyük bir başarı ile değiştiren o büyük adam, önce “Kocacıklı Kırmızı Hafızın torunu“. Bu sımsıcak 

gerçeği kanıtlayan şeyler de gördük evde. “Hani şu Türk İstiklal savaşını kazanıp, yeni Türkiye’yi kuran 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/ataturk-un-babasi-o-evde-dogmadi-1886484
https://tasam.org/tr-TR/Icerik/23615/tk_1881_ve_kocacikli_kirmizi_hafizin_torunu
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kimmiş biliyor musun? Bre bizim Kocacıklı Kırmızı Hafızın torunu Mustafa’ymış, Mustafa“ diye sohbet 

den Kocacık’lıların gururunu yüreğimizde hissettik. 

Makedonya’nın güzel çocuğunun bu güzel şehirde doğması, ama doğduğu evi, ömrü boyunca bir daha 

dönüp, dünya gözü ile görememiş olması, kısacık ömrünü adadığı ülke kadar, Makedonya için de bir 

öneme sahip olması ve en önemlisi, sabahın 10 undan itibaren, insanların o boş evi bile görmek için 

sıra beklemesi bizi bir kez daha çok etkiledi. Manevi değer, manevi değer diye magalda kül 

bırakmayanlar, bunun da aşındırılmaması gereken çok önemli bir manevi değer olduğunu hiç 

unutmamalılar.”. 

https://tasam.org/tr-TR/Icerik/23615/tk_1881_ve_kocacikli_kirmizi_hafizin_torunu  

 

2015 

“Gâzi Mustafa Kemâl ATATÜRK Yörük Türkmenleri'ne dayanan Belgeseli 

13.4.2015 

“Türk millî devletini çökertmenin, Atatürk’ü yıkmakla mümkün olabileceğine inanan dönme-devşirme 

çocukları Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren, Atatürk’ün Türk ırkının evlâdı olmadığını mırıldana 

gelmişlerdir. Oysa Gazi ana tarafından da, baba tarafından da yedi göbek Türk’tür. Necdet Sevinç  

"Atatürk düşmanları", öteden beri Atatürk'e saldırmak için onun soyuyla ilgili "aptalca iddialar uydurup 

durmuşlardır" Oysa ki Atatürk'ün soyu bellidir. Baba soyu olarak aydın civarı, anne soyu olarak konya 

karaman kökenli bir aileden gelmektedir. Atatürk'ün dedeleri (sofuzade feyzullah efendi, kırmızı ahmet 

efendi) 15 yüzyılda osmanlı'nın iskan siyaseti gereği balkanlara yerleştirilmişlerdir. Atatürk'ün ana-

baba soyu "evlad-ı fatihan" olarak bilinen yedi göbek Türklerdendir. 

Rumeli’deki bu Evlâd-ı Fâtihânları beş grup altında toplamıştır. Yörüklerin Rumeli’ne geçmeleri, 

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fetihlere başlaması ve orada iskân politikasını uygulamaya koymasıyla 

meydana gelmiştir. Bu yerleşme durumu arttıkça bölgedeki Yörük sayısı ve onların önemi gün geçtikçe 

artmaya başlamıştır. - Naldöken Yörükleri: En büyük Yörük gruplarındandırlar ve Selanik ile Tanrıdağı 

Yörüklerinden sonra üçüncü gelirler. -Tanrıdağı (Karagöz) Yörükleri: Bu Yörükler ocak adedi 

bakımından ikinci fakat insan sayısı bakımından ise Rumeli’de birinci gelmektedir. -Selanik Yörükleri: 

Selanik, Yörüklerin Rumeli’de en yoğun halde bulundukları yerdir. -Ofcabolu Yörükleri: Ofcabolu, 

Üsküp ile İştip arasında, arızasız ve göçerliğe uygun bir bölgedir. Rumeli’deki bütün Yörük grupları 

arasında en batıda ve sayıca en az olanlarıdır. -Vize Yörükleri: Diğerlerine göre sayısı az olan Yörük 

gruplarındandır. Dimetoka ve Hasköy hariç bugünkü Türkiye sınırlarının Avrupa kısmında yerleşik halde 

bulunmaktaydılar. 

Osmanlı Devleti zamanında Rumeli’deki ve Türkiye’deki Yörükler arasında bazı farklar mevzubahisti. 

Mesela Rumeli’deki Yörükler, idari ve askeri maksatlarla teşkilatlandırılmışlardır. Gemi yapımında, 

nakliye işlerinde, madenlerde, topların naklinde, kale yapımında kullanılmışlardır. Türkiye 

coğrafyasında olan Yörükler ise, iktisadî faaliyetlere göre darıcı, yüncü ve ellici gibi adlarla 

anılmaktadırlar[9]. Görüldüğü üzere Yörükler bulundukları coğrafyada devletle bütünleşmiş bir şekilde 

ve devletin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışarak o açığı kapatma gayreti içinde olmuşlardır.” 

https://www.mynet.com/gazi-mustafa-kemal-ataturk-yoruk-turkmenlerine-dayanan-belgeseli-

3318348-myvideo 

https://tasam.org/tr-TR/Icerik/23615/tk_1881_ve_kocacikli_kirmizi_hafizin_torunu
https://www.mynet.com/gazi-mustafa-kemal-ataturk-yoruk-turkmenlerine-dayanan-belgeseli-3318348-myvideo
https://www.mynet.com/gazi-mustafa-kemal-ataturk-yoruk-turkmenlerine-dayanan-belgeseli-3318348-myvideo
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2015 

100 Yıllık Geçmişin Mührü Atatürk Anıevi’ne 10 Bin Ziyaretçi - 1  

Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve 

Merkez Jupa Belediyesi tarafından inşa edilen Mustafa Kemal Atatürk’ün Babası Ali Rıza Efendi Anı Evi 

Müze Kompleksi yılda 10 bin turisti ağırlıyor. 

TİKA, Makedonya’da gerçekleştirdiği projelerle faaliyetlerine devam ediyor. Makedonya’da birçok 

alanda önemli projelere imza atan TİKA tarafından Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Merkez 

Jupa Belediyesi işbirliğinde inşa edilen Mustafa Kemal Atatürk’ün Babası Ali Rıza Efendi Anı Evi Müze 

Kompleksi yılda 10 bin turisti ağırlıyor. 

Makedonya’ya ziyarette bulunan turistler TİKA’nın restorasyonunu gerçekleştirdiği ve 100 yıllık 

geçmişin mührünü taşıyan bu eseri ziyaret ederek adeta tarihi bir kez daha iliklerine kadar 

hissediyorlar. Anıevi özellikle Türkiye’den gelen turistlerin uğrak noktalarından biri olma özelliğini 

taşıyor. 

KocaTürk Derneği Başkanı Ertan İzet, TİKA’nın Kocacık Köyü’nde gerçekleştirdiği söz konusu projenin 

önemine değinerek, “Kocacık Köyü’nde Yörük Türkleri olarak yaşamımızı sürdürüyoruz. Atatürk’te bir 

yörüktü. TİKA’nın inşa ettiği bu eser sayesinde bölgenin çehresi değişti. Buraya gelen insanlar bizlere 

büyük bir saygı duyuyor. Böyle bir liderin babasının ve dedelerinin burada yaşaması bizlere de güven 

sağlıyor” dedi.  Kocacık Derneği Başkanı İzet açıklamasının devamında yılda 10 bin civarı turistin 

Anıevini ziyaret ettiğini ve TİKA tarafından yeni inşa edilecek yol ile birlikte Anıevi’nin daha fazla 

turistin uğrak noktalarından biri olacağını ifade etti. 

Merkez Jupa Belediyesi Eski Başkanı Hasan Mazlam Anıevi’nin inşa edilmesi sürecinde kendisinin rol 

aldığını çalışmalara bizzat katıldığını böyle bir eserin buraya kazandırılmasının kendilerini çok mutlu 

ettiğini belirtti. Söz konusu eserin kendileri için ayrı bir önemi olduğunu kaydeden Merkez Jupa 

Belediyesi Eski Başkanı Mazlam, “Anıevi’nin Türkiye tarafından inşa edilmesi, Türkiye gibi büyük bir 

ülke arkamızda algısı oluşturdu. Artık herkese karşı başımız dik geziyoruz, Osmanlı düştüğünde yetim 

kalmıştık bir kez daha yetim kalmak istemiyoruz. Bu eserin inşa edilmesi 100 yıllık geçmişin mühürü 

oldu” diye konuştu. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Babası Ali Rıza Efendi Anı Evi Müze Kompleksi 

Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, TİKA ve Merkez Jupa Belediyesi arasında imzalanan protokol 

ile başlatılan Mustafa Kemal Atatürk’ün Babası “Ali Rıza Efendi Anı Evi” Müze Kompleksi, her iki ülke 

uzmanları tarafından yapılan arkeolojik araştırmalar ve çevre köy evleri üzerine yapılan incelemeler 

neticesinde, aslına uygun olarak projelendirilerek bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede inşa edilmişti. 

Birbirinden bağımsız iki evden oluşan kompleks alt kısmında kalan yapı akraba evi, üst kısımda olan ev 

ise Anı Evi olarak inşa ve tanzim edildi. Akraba evinin giriş katında bir mutfak ve üst katında Mustafa 

Kemal Atatürk’ün idadi yıllarını yansıtan Manastır Odası bulunuyor. Anı Evi ise, giriş katında 

bilgilendirme odası ve bilgi panoları ile tanzim edilmiş olup, üst katlarda Ali Rıza Efendi, Zübeyde 

Hanım, Ali Rıza Efendi’nin baba ve annesi olan Kızıl Ahmet Efendi, Ayşe Hanım ile Mustafa Kemal 

Atatürk ve kızkardeşi Makbule hanımın çocukluk dönemleri gerçekçi silikon heykelleriyle yansıtılmaya 

çalışıldı.” 
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100 Yıllık Geçmişin Mührü Atatürk Anıevi’ne 10 Bin Ziyaretçi. 2015. 

https://www.tika.gov.tr/tr/haber/100_yillik_gecmisin_muhru_ataturk_anievi'ne_10_bin_ziyaretci-

19569  

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/100-yillik-gecmisin-muhru-ataturk-anievi-ne-10-

bin-ziyaretci-11013345  

 

2016 

Atatürk'ün dedesinin köyü, Havza Belediyesi ile kardeş oldu 

25.4.2016.  

SAMSUN (CİHAN) Haber Giriş: 25.04.2016 - 15:20 | Son Güncelleme: 25.04.2016 - 15:25 

Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi'nin dedesi Ahmet Efendi'nin köyü olan Jupa Belediyesi, Havza 

Belediyesi ile kardeş belediye oldu. 

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş’ın davetlisi olarak Havza 

Belediye Başkanı Murat İkiz, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Hüseyin Akan, Mali Müşavir Zekeriya Yazıcı, Makedonya ve Kosova’ya gitti. 

Samsun'dan giden heyet Balkan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Balkan Türkleri 

Derneklerini ve üniversiteleri ziyaret ederek bazı programlara katıldı. Havza Belediyesi, Atatürk’ün 

babası Ali Rıza Efendi'nin dedesi Ahmet Efendi'nin köyü olan Kocacık’ın bağlı olduğu Merkez Jupa 

Belediyesi ile imzalanan protokol ile kardeş belediye oldu. 

İmza töreninde konuşan Merkez Jupa Belediyesi Başkanı Ariyan İbrahim, belediyeye 23 yerleşim 

bölgesinin bağlı olduğunu ve nüfusun yüzde 81’nin Türk olduğunu belirtti. İbrahim, şunları kaydetti: 

“Bulunduğumuz bölge Osmanlı döneminde stratejik bir öneme sahipti. Şu an 20 bin nüfusumuz ve 

bunların 10 bin Merkez Jupa’da yaşamakta. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi'nin dedesi Ahmet Efendi'nin köyü olan Kocacık da bize bağlı. Mustafa 

Kemal Atatürk’ün Havza için önemi biliyoruz. Havza Belediyesi ile kardeş belediye olmak bizi mutlu 

etti.” 

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Havza Belediyesi ve Jupa Belediyesi ile kardeşlik ilişkilerini 

geliştirmek için çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, “Osmanlı’da günümüze kardeşlerimizin 

yaşadığı bu topraklar ile kardeşlik ilişkilerimizi resmi boyuta taşımak bizleri mutlu etti. Bilindiği üzere 

Atatürk’ün doğduğu şehir Havza ile Atatürk’ün dedelerinin memleketinin kardeş belediye olması da 

bizim açımızdan oldukça önemli. Bu kardeşliğimizi imzaladığımız protokol ile güçlendirdik. Her iki ülke 

ve belediye için hayırlı uğurlu olsun” dedi.”.  

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-dedesinin-koyu-havza-belediyesi-ile-kardes-oldu-

40094333 

 

https://www.tika.gov.tr/tr/haber/100_yillik_gecmisin_muhru_ataturk_anievi'ne_10_bin_ziyaretci-19569
https://www.tika.gov.tr/tr/haber/100_yillik_gecmisin_muhru_ataturk_anievi'ne_10_bin_ziyaretci-19569
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/100-yillik-gecmisin-muhru-ataturk-anievi-ne-10-bin-ziyaretci-11013345
https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/100-yillik-gecmisin-muhru-ataturk-anievi-ne-10-bin-ziyaretci-11013345
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-dedesinin-koyu-havza-belediyesi-ile-kardes-oldu-40094333
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ataturkun-dedesinin-koyu-havza-belediyesi-ile-kardes-oldu-40094333
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2016 

“treulos77 

4 yıl önce - Prş 29 Eyl 2016, 16:37 

En büyük yörük Atatürk 

Atatürk Alanyaya geldiğinde yörükler olsunda ne olursa olsun demiş, bizimkiler anlatırdı 1 saat falan 

anca kalmış Alanya da” 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=26929&start=5  

 

2016 

“Atatürk ve Toros Yörükleri  

Turgut Eken 27 Nisan 2016, 15:59 1.3B kez okundu. 

Bu gün 17. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde her yıl yaptığımız Yörük göçü etkinliğini yapacağız. 

Bu etkinliğin nasıl yapıldığını geçen yazılarımda anlattım. Kısacası ülkemizin gönüllü halkın katılımı ile 

yapılan en büyük etkinliği. Geçen günlerde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Toros Yörükleri ile 

ilgili sözünü Facebook’ta paylaşmıştım. Bu paylaşımıma İzmir’de yaşayan Emekli öğretmen Ahmet 

Karakoyunlu kardeşimin bir yorumu oldu. Benim yazdığım ve Ahmet kardeşimin yorumunu aynen 

yayınlıyorum;  

İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü;  

Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir 

duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez. Mustafa 

Kemal ATATÜRK  

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü niçin söylediğine dair Ahmet Karakoyunlu’nun yorumu; “Bu sözü 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e söyleten olay biz Karakoyunlular için çok anlamlı ve gurur 

vericidir.  Şöyle ki;  Atatürk 1922 yılının Haziran ayı sonlarında Akşehir’de yöredeki Yörük Beylerinin 

katılımıyla bir toplantı düzenler. Toplantıya Anamas Çayır Yaylası'ndan Karakoyunluları temsilen 

Zeybeğin Ali Ağa (Ali Zeybek) katılır.  Atatürk, Kurtuluş savaşını yapmakta 2 büyük sıkıntı olduğunu, 

bunlardan birisinin maddi sıkıntı diğerinin de Akşehir'e yapılan lojistik yığınağın cepheye taşınması 

sıkıntısı olduğunu anlatır ve toplantıya katılan Yörük Beylerinden bu hususlarda destek ister.  Zeybeğin 

Ali Ağa Çayır Yaylasına döner gelir. Bir ay içinde yaylada bulunan yaklaşık 1000 çadırdan 7000 altın 

toplar. Ayrıca deve katarları, atlar, katırlar da hazırlayıp yanına aldığı 50 yaşın üstünde 30-40 erkek (50 

yaşın altı erkekler cephededir) ile birlikte Temmuz ayı sonlarında Akşehir'e varıp Atatürk'ün huzuruna 

çıkar. "Paşam, şu 7000 altın biz Karakoyunluların maddi desteği, şunlar deve katarlarım şunlar at 

öreklerim şunlar da eli ayağı tutan insanlarım. Ne taşınacaksa bunlar taşısınlar" der.  Büyük Atatürk çok 

duygulanır. Gözleri dolukur ve Yörükler ile ilgili bu önemli sözünü söyler.” Bu açıklamadan sonra bu 

gün yapılacak olan ve ülkemizin en büyük halk etkinliği olan Yörük (Kültür) göçü etkinliğinin her yıl 

olduğu gibi bu yılda başarılı olması dileği ile.” 

Batı Antalya Gazetesi 

http://www.batiantalya.com.tr/ataturk-ve-toros-yorukleri-makale,116.html   

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=26929&start=5
http://www.batiantalya.com.tr/ataturk-ve-toros-yorukleri-makale,116.html
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2017 

Milas’ta deve güreşi festivali 

13.2.2017 

“Milas'ı Yörük kültürünün ve deve güreşlerinin başkenti yapmak için de elimizden gelen gayreti 

göstermeye çalışıyoruz. Bugün bunu da net olarak görebiliyoruz. Bizim bir ve beraberliğimiz için, 

geleceğimize güvenle bakabilmemiz için Yörük kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak gibi 

bir görevimiz var. Yörük Atatürk'ünü ve Cumhuriyetini seven, dürüst, tutarlı ve vefalı kişiler demektir. 

Eğer Anadolu da bir yörük obasında ve Milas Arenası'nda şu dumanlar tütüyor ise Türkiye'nin 

geleceğinden kuşku duymaya gerek yoktur. Çünkü yörük olaya müdahale etmiş, elini ve emeğini 

basmıştır" dedi.”.  

https://www.haberbodrumgazetesi.com/haber-milas-ta-deve-guresi-festivali-5255.html  

 

2017 

“Biz Karamanlı’yız, Osmanlı’yız; Biz Bıralara Nişannıyız” 

İzzet İbrahimsoylu 

13.4.2017 

Yıl 1228’ler… 

Asya’dan Anadolu’ya göç… 

Oğuzlar’ın boy boy, soy soy göçü; oba oba, yurt yurt konuşu; yayla yayla, kışla kışla yörüyüşü… 

Avşar boyu’ndan Nure Sufe’nin oğlu “Karaman”ın Larende’ye konuşu… 

Larende’nin adının “Karaman” oluşu… 

1255’te “Karaman” adlı “Oğuz/Türkmen/Yörük” Beyliğinin kuruluşu… 

1255’ten 1500’lere, 250 yıl Karaman, Konya, Ankara, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir Aksaray, İçel, 

Antalya’nın doğusunda hükümdarlığını sürdüren bir “Türk Beyliği”… 

Karaman’nın kurduğu bu beyliğin adı tarihte “Karamanoğulları” olarak bilinir. 

Karamanoğulları, Selçükoğulları’ndan sonra, Osmanoğulları’ndan önce kuruldu. 

Karamanoğulları: 

13. yüzyılda Anadolu’da en güçlü Türk beyliğiydi. 

Türklüğü, Türkçeyi sahiplenen bir beylikti. 

Selçüklü mirasına sahip olan bir beylikti. 

Osmanlı’nın en büyük rakibiydi. 

https://www.haberbodrumgazetesi.com/haber-milas-ta-deve-guresi-festivali-5255.html
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Moğolları en çok uğraştıran bir beylikti. Moğol hükümdarı Gazan Han: “şu Türkmenler ve Karamanlılar 

olmasa idi, Moğol atlıları güneşin battığı yere kadar giderlerdi.” diyor. 

Tarihin cilvesi Karamanoğullarını, Ermeniler hariç hep kendi kandaşları ve dindaşları ile savaşa sevketti. 

Çünkü, çevresinde bu beylikler ya da devletler bulunuyordu. Karamanoğulları, Selçüklüler’den 

bağsızlığı aldılar, Osmanlılar’a bağsızlığı verdiler. Ancak, Karamanoğulları en çok Osmanlılar’la savaştı. 

Bu iki beylik Anadolu’nun en güçlü iki Türkmen beylikleri idi. 

Karamanoğullarının şansızlığı etraflarında hep Türkler’in olması, Osmanoğulları’nın şanslılığı ise 

Batısında Bizans’ın olmasıydı. 

Konya, 16 kez Osmanlı ile Karamanlı arasında el değiştirdi; her ikisi de Selçüklü’nün başkentine sahip 

olmak istiyordu… 

Biri, “Karaman” (“yağız yiğit”), biri “Otman” (“od/ocak yiğidi”-Ailenin son balası). Biri “Avşar”, biri “Kayı”; 

her ikisi de “Oğuz”du. Her ikisi de aynı soyun, aynı kanın, aynı törenin, aynı dinin; Ötüken’in 

çocuklarıydı. Her ikisi de “beylik”te ve “hükmetmek”te aynı hakka sahipti. Her ikisi de “hükmetme” 

uğrunda amansız savaşçıydı. Biri “Anadolu Türk Birliğini, Selçüklü mirasını”; öbürü “Anadolu-Rumeli 

Birliğini, Kızılelma”yı istiyordu. Tarih yine iki Türk’ü karşı karşıya getirdi. Birisi Sırp askeri ve 

devşirmelerle Karaman’ın üzerine giderken, birini de Otman’a karşı haçlılarla birlik yapacak duruma 

getirdi. Mücadele 1361’lerde başladı. Zaman geldi dost oldular, kız alış-verişi yaptılar, I. Murad kızı 

Nefse hatunu Aladdin Ali Bey’e verdi. Kimi zaman Osmanoğlu Cem Sultan, Karamanoğlu yanında yer 

alıp Osmanlı’ya karşı geldi; kimi zaman Karamanoğulları’ndan biri bey olmak için Osmanoğlu’ndan 

destek aldı. Zaman geldi amansızca savaştılar. İlk yıllarda Karamanoğulları güçlüydü, Osmanoğulları 

zayıf; zamanla Osmanlı güçlendi, Karamanlı zayıfladı. 15. yüzyılda Karamanoğlu zayıfladı ve kaybetti. 

Osmanoğulları, Karamanoğulları torunlarını Balkanlar’a sürdü. 20. yüzyılda, Karamanoğulları torunları, 

Rumeli Türkleri, Atatürk’ün “başçılığı”nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında öncülük ettiler. 

Osmanlı, Karamanlı’ya “Bana itaat et.” diyordu. Karamanlı da “neden sana itaat edeyim, ben de senin 

gibi Oğuz’um, ben de beyim” diyordu. Osmanoğlu Yıldırım Beyazıt: “neden bana baş eğmiyorsun?” 

dedi. Karamanoğlu Ali Bey: “Neden sana baş eğeyim? Ben de bir beyim.” dedi. “Baş eğmeme”nin adıydı 

Karamanlı, “baş kesilir, ama eğilmez” inancının yılmaz savunucusuydu. 

Osmanlı, yeni bir devlet yeni bir medeniyet kurmak istiyordu. Karamanlı da Selçüklü devletinin ve 

medeniyetinin mirasçısı olarak kalmak istiyordu. İki Türk devleti, yüzyıla yakın bir mücadele içine girdi. 

Bu mücadeleyi Osmanlı kazandı. Anadolu’daki Türk birliğini Osmanlı sağladı. Kimi Osmanlı paşası,  

devşirme Gedik Ahmet paşa gibileri Karaman halkına zulüm yaptı.  Şikari’nin Karamanoğulları 

Tarihi’nde, Gedik Ahmet paşanın halkı, “döğe döğe, söğe söğe sürdüğünü” söyler. Ancak, Karamanlılar, 

Osmanoğulları’nın Karaman ili’ne yaptıklarını unutmadılar. Yaşananları şairler ağıtlara döktüler: 

Aşık Muslu: 

                                Acep iller hep böyle mi bozulur? 

                                Kara yazı böyle mi yazılır? 

                                Olurmuş bak diriye mezar kazılır, 

                                Gedik Ahmet paşa itme ilden say bizi. 

Aşık Kul Ahmet: 
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                                Kul Ahmet’im söyler dilim, 

                                Şu dünyada olmasa ölüm. 

                                Ölüm haktır, bu ne zulüm, 

                                Güney yayla noldun hey. 

Aksaraylı Yusuf: 

                                Karamanlığın komaz Karaman 

                                Gitsin illaki ibni Osmanlık... 

Osmanoğlu, Karamanoğlu’nu yendi. Karamanoğlu’ndan çekindiği için, Karamanoğlu Beyliği sınırları 

içerisinde yaşayan Türkmenleri/Yörükleri Makedonya’ya sürdü. 

Yörükler, Makedonya dağlarına kondular. Karaman’da yaşadıkları konar-göçer yaşamayı Makedonya 

dağlarında da sürdürdüler. 

Yörükler, Karamanoğulları Beyliği’nin “sahibi” iken, Osmanoğulları Beyliği’nin “tebaa”sı oldular. 

Devletleri, yaşadıkları yer değişmesine rağmen, “Karamanlılık” ve “Yörüklük” ruhu hep aynı kaldı, hiç 

değişmedi. Toros yaylalarındaki ruh, Makedonya dağlarına taşındı. Dağlar değişti ama “Yörük ruhu” 

değişmedi; o ruh günümüze kadar geldi. 

15. yüzyılda kardaşları tarafından Makedonya’ya sürülen Yörükler, 20. yüzyılda Balkan halkları 

tarafından bu kez, Anadolu’ya sürülüyordu.  Anadolu’dan “Yörük” olarak gelenler, Anadolu’ya “Muhacir 

“olarak dönüyorlardı. Türk’ün kaderiydi bu; göç, savaş ve sürgün… Bu göçlerin bir tanesi 1912’deki 

Balkan Savaşları’dır. Balkan Savaşları’nda yaşanan bu göçü Makedonya’lı Yörük Kocaları şöyle dile 

getirirler: 

“Yörükler, Karaman’dan geldiklerini iç unutmadılar. Biz bıralara gelirke ‘Biz Karamanlıyız, Karamanlıyız.’ 

diyerdik. Soora, Osmanlı tabaası olmuşuk, Osmanlı’nın askeri olmuşuk, Osmanlı için maarebe yapmışık. 

Osmanlıyı Balkanlardan Anadoluya koolarlarka ‘Biz Osmanlı’yız, Osmanlı’yız; biz bıralara nişannıyız.’ 

türksünü çıırırdık. Önce Osmanlı’ya karşı kendimizi(Karamanlı’yı), soora Balkan halklarına karşı 

Osmanlıyı korur olduk… Önce Karaman’ı Osmanlı, Osmanlıyı da Balkan halkları elimizden aldı.  Zaman 

geldi Karamanlı için Osmanlıya karşı geldik, zaman geldi Osmanlı’yı  başkalarına, Balkan halklarına 

karşı koruduk. Osmanlı, Karaman’dan getirdiği Yörükler’i kendi askeri yaptı, bu kez Yörükler, Osmanlı 

için maarebe yaptı. Osmanlı’nın en yiğit marebejileri oldular. Osmanlı’nın Evlad-Fatihan’ı oldular.” 

Anadolu’dan Balkanlar’a beylik için Osmanoğlu, Karamanoğlu’nu sürüyordu; Balkanlar’dan Anadolu’ya 

ise Balkan halkları her ikisini(hem Osmanlı’yı hem de Karamanlı’yı birlikte )sürüyorlardı. Karamanlı-

Osmanlı ayrılığı yoktu; Türk vardı ve “Türkler” gersin geri sürülüyordu… 

Karamanoğlu Mehmet Beğ’in “Türkçe aşkını”, Karaman’dan Makedonya’ya sürülen, 500 yıl aradan 

sonra, Karamanoğulları torunlarından Yörük Atatürk, Anadolu’ya dönerek, yeniden Karaman ruhlu 

“Türkiye Cumhuriyeti”ni kurdu. 

Makedonya’da kalan Yörükler ise hep birlikte Karamanlı-Osmanlı mirasını, “Biz Karamanlı’yız, 

Osmanlı’yız; Biz bıralara nişannıyız.” diyerek, nişanlı oldukları yerde hala Karamanoğlu Yörükleri “başını 

eğmeden” dimdik duruyorlar… 
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Karamanoğulları beyliği yıkılsa da “Karamanlı ruhu, Türkmen ruhu, Başeğmezlik ruhu” hala torunlarında 

devam ediyor…” 

 Bu haber 13-04-2017 tarihinde yayınlanmıştır. 

http://www.yenibalkan.com/tr/kose-yazilari/biz-karamanliyiz-osmanliyiz-biz-biralara-nisanniyiz  
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“ADD BAŞKANI KÖSE: Atatürk Yörük-Türkmen Öz be Öz Türk’tür 

Bilecik Haber 

Taner Buka 

21.02.2017  

KÖSE; “ATATÜRK YÖRÜK-TÜRKMEN KÖKENLİ ÖZ BE ÖZ TÜRK’TÜR” 

Ak parti Mersin Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki’nin Atatürk’e yaptığı hakarete tepkiler 

Ülke genelinde çığ gibi büyürken, Bilecik’ten sert açıklamalar gelmeye başladı. Bilecik Rumeli Türkleri 

Kültür ve Dayanışma Derneği eski Başkanı H. Sami Erçin’in yaptığı sert açıklamanın ardından Atatürkçü 

Düşünce Derneği (ADD) Bilecik Şube Başkanı Feyzi Köse de bir açıklama yaparak tepkisini dile getirdi. 

Köse açıklamasında Atatürk’e yapılan hakaretin yenilir, yutulur cinsten olmadığını, bu ülkede en son dil 

uzatılacak insanın Atatürk olduğunu söyleyerek açıklamanın af edilir bir tarafının olmadığını 

vurgulayarak; “bu açıklamayı provokasyon olarak değerlendiyor ve şiddetle kınıyoruz” dedi. Ülke olarak 

zor günlerden geçildiğini, ayrışmanın yerine birlik ve beraberlik içinde olmanın tam zamanı olduğunu 

söyleyen ADD Bilecik Başkanı Feyzi Köse; “ 

“BİLİNÇSİZ, UKALA,  BİR KİŞİNİN SAÇMALAMASI” 

“AKP Anamur gençlik kolları başkanı Hasan Baki’nin Atatürk’e yaptığı hakareti kabul edilemez buluyor 

ve referandum sürecine giren Türkiye’mizde bilinçsiz-ukala-basit bir kişinin saçmalaması olarak 

görüyor, tam tersine bir provokasyon olarak değerlendiriyor, şiddetle kınıyoruz. 

Merak edenlere Sinan Meydan’ın “PANZEHİR” adlı kitabının 17.bölümünü okumalarını tavsiye ederim. 

1924 Yılında Bayındırlık Bakanı Süleyman Sırrı bey Atatürk’ün kuzeni olur, birlikte soyağaçlarını 

hazırlamışlardır. NTV Tarih dergisinin Kasım 2009 sayısında yayımlanmıştır. Hürriyet Gazetesi 2 Kasım 

2009’da “ATATÜRK’ÜN SOYAĞACI 85 YIL SONRA YAYINLANDI” diye de haberi vermiştir. 

Atatürk Yörük-Türkmen kökenli öz be öz Türk’tür. Baba soyu Kızıloğuz ( Kocacık) Türkmenlerine 

dayanır. 

Babası Ali Rıza Efendinin dedeleri Konya-Karaman veya Aydın-Söke’den göçüp 1830’lardan önce Vidin, 

Serez daha sonra da Selanik’e yerleştirilmiştir. Ali Rıza Efendinin babası Selanik mevlevihanesi şeyhi 

Hafız Ahmet efendidir. (Kızıl Hafız Ahmet Efendi) 

Atatürk’ün annesi Zübeyde hanım ise Fatih Sultan Mehmet döneminde Konya-Karaman’dan Rumeli’ye 

göçüp, iskan etmiştir. Konyarlar adlı Yörüklerdendir. Zübeyde hanım Baraklı köyünde doğmuştur. 

“BU KÖY KARAKEÇİLİ AŞİRETİNE AİT TÜRKMEN KÖYÜDÜR” 

http://www.yenibalkan.com/tr/kose-yazilari/biz-karamanliyiz-osmanliyiz-biz-biralara-nisanniyiz
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Bu köy Karakeçili aşiretine ait bir Türkmen köyüdür. 

Zübeyde hanımın babası Sofuzade Feyzullah Efendidir. Bütün bu bilgilere rağmen Atatürk’ü sorgulamak 

onu yok saymak ancak ülkesine ihanet edenlerin, vefasızların saçmalamaları olabilir. Zira Aidiyet 

duygusu önemlidir. Türk milleti kavramını içselleştirememiş insanlar bu konuları anlayamazlar. Zira 

Türk Milleti her türlü ırkçılığa karşı kültür temelli, aidiyet duygusunu temel ala, birleştirici, 

bütünleştirici, Laik ve Demokratik bir Türkçülüktür. Ortak Vatan, ortak Dil, ortak kültür, esastır. Ülkü 

birliğine ve birlikte yaşama kararlılığına dayanır. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye 

halkına Türk Milleti denir. 

“NE OLDUKLARINI İFŞA EDEN ZAVALLILARDIR” 

Soyadı kanunu ile Atatürk olan, Gazi Mustafa Kemal’e laf atanlar esas olan Türklüktür diyecek kadar 

kendini Türk hisseden Ne Mutlu Türküm diyene diyerek Türklüğüyle gurur duyan bir insana saldırarak 

ne olduklarını bizzat ifşa eden zavallılardır. 

Atatürk’ün sağlığında da saldıranlar olmuştur. Örneğin; “Bozkurt Mustafa Kemal” kitabını 1932’de 

yazan Armstrong Atatürk’ün Türk olmadığını aslı astarı olmayan cümlelerle yazmıştır. 

“MUSTAFA KEMAL ANA VE BABA ATALARI HAS TÜRK OLAN KARIŞMAMIŞ ÖZ TÜRK EVLADIDIR” 

Atatürk; Necmettin Sadak’a dikte ettirdiği cevabında: “Bilmiyor ve kasten bilmeyi istemiyor ki, Mustafa 

Kemal, Ana ve baba ataları has Türk olan, karışmamış öz Türk evlatlarıdır.” 

“Selanik’te doğduğu için Yahudi’dir.” diye çamur atanlara de ki; “Benim için bazı kimseler Selanik’te 

doğduğum için Yahudi olduğumu söylemek istiyorlar. Şunu unutmamak lazım ki, Napolyon da Korsikalı 

bir İtalyan’dı ama bir Fransız olarak öldü. Tarihe de Fransız olarak geçti. İnsanların içinde bulundukları 

cemiyete çalışmaları lazımdır.” 

……….. 

………… 

https://www.belekomahaber.com/add-baskani-kose-ataturk-yoruk-turkmen-oz-be-oz-turktur/  

http://www.bilecikolay.com/guncel/ataturk-yoruk-turkmen-kokenli-oz-be-oz-turktur-h13206.html  

 

2017 

“Soyunu tartışanlara Türkiye Yörük Türkmen Birliği’nden cevap geldi: Atatürk, Kocacık Yörüğü idi! 

25/02/2017 Genel 

TÜRKİYE YÖRÜK TÜRKMEN BİRLİĞİ ATATÜRK SOYU AÇIKLAMASI 

Hiç kuşku yok ki… Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatmak için sayfalar ve kelimeler yetmez. Çanakkale’nin 

kahramanı, Kurtuluş Savaşı’nın askeri deha önderi, siyasetin ileri görüşlü diplomatı olmasının yanında, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu unvanı taşımak çok farklı özellikler gerektirir. 

Ne var ki… 

Bugün bu topraklarda özgürce ve huzur içinde yaşamamızı sağlayan Atatürk’le ilgili olarak zaman 

zaman densiz değerlendirmeler yapılıyor. 

https://www.belekomahaber.com/add-baskani-kose-ataturk-yoruk-turkmen-oz-be-oz-turktur/
http://www.bilecikolay.com/guncel/ataturk-yoruk-turkmen-kokenli-oz-be-oz-turktur-h13206.html
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Nitekim… 

Geçmişte dillendirilen soy tartışması geçtiğimiz günlerde yine gündeme taşındı. 

Fakat… 

Yapılan densiz konuşmalara en net cevap, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nun kurucusu ve 

lideri olduğu Türkiye–Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nden geldi. 

Atatürk’ün soyunu tartışanlara, o açıklamada şöyle cevap verildi: 

“Gazi Mustafa Kemal; Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndaki milli mücadeleleri, başta Türkiye Cumhuriyeti 

olmak üzere eserleri, bozduğu oyunlarla 20. yüzyılda bıraktığı izleri, Kocacık Yörükleri olmakla soyu 

sopu, Türk insanının gönlündeki yeri belli gururumuz ve önderimizdir.” 

Böylece… 

Atatürk’ün Kocacık Yörüğü olduğu açıklanarak soyuyla ilgili tartışmalara son noktayı Türkiye Yörük 

Türkmen Birliği koymuş oldu.” 

https://ahmeteminyilmaz.com/2017/02/soyunu-tartisanlara-turkiye-yoruk-turkmen-birliginden-

cevap-geldi-ataturk-kocacik-yorugu-idi/  

 

2017 

Yeni kayıtlar gün yüzüne çıktı.. 

Kültür Sanat 

11 Mart 2017 01:00 

Yazar ve tarihçi Erhan Afyoncu, Sabah gazetesinde yayınlanan yazısında, Yunanlı tarihçi Vasilis 

Dimitriadis’in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış Atatürk araştırmasına yer verdi. 

Selanik’teki arşivlerde bulunup yeni yayınlanan belgeler Atatürk’ün soyuna ait kayıtlardan babasından 

kalan mirasa ve doğduğu evin nasıl satın alındığına kadar hiç bilmediğimiz bilgilere ulaşmamızı 

sağladı. 

Mehmet Ali Öz'ün, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Soy Kütüğü" isimli eseri ise Ali Rıza Efendi'nin 

vefatının ardından eşi ve çocuklarına bağlanan aylıkların belgelerini ortaya çıkardı. 

Selanik'teki Makedonya Devlet Arşivi'nde senelerce görevli olarak çalışan Vasilis Dimitriadis'in "Bir Evin 

Hikâyesi, Selânik'teki Mustafa Kemal Atatürk'ün Evi ve Ailesi Hakkında Türkçe ve Yunanca Belgeler" 

isimli eseri ise ilk defa yayınlanan ve bilmediğimiz belgeleri ihtiva ediyor. 

Vasilis Dimitriadis, 1961'de Atatürk'ün doğduğu evle ilgili belge bulabilmek için Selanik'e gelen 

Türkiye'nin önemli tarihçilerinden rahmetli Faik Reşit Unat ile tanışınca, yıllarını bu konuda araştırma 

yapmaya harcamış. Sonunda da Atatürk'ün ailesi, doğduğu ev ve akrabaları hakkında birçok belgeye 

ulaşmış. 

Kitapta kullandığı belgeler Türk ve Yunan tapu kayıtları ve mahkeme belgeleri olduğu için son derece 

sağlam ve güvenilir vesikalar. 

https://ahmeteminyilmaz.com/2017/02/soyunu-tartisanlara-turkiye-yoruk-turkmen-birliginden-cevap-geldi-ataturk-kocacik-yorugu-idi/
https://ahmeteminyilmaz.com/2017/02/soyunu-tartisanlara-turkiye-yoruk-turkmen-birliginden-cevap-geldi-ataturk-kocacik-yorugu-idi/
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Kitapta yıllarca süren araştırmanın sonucunda bulunan 80'den fazla Osmanlı Türkçesi ve 16 Yunanca 

belge kullanılmış. 2010'da yayınlanmak üzere TTK'ya gönderilen kitabın neşri bir türlü 

gerçekleşmeyince 2013'te bu işi üstlenen Levent Kayapınar'ın çabalarıyla eser yayınlanabildi. 

Atatürk'ün Kemal isminin okuldaki öğretmeni tarafından verildiğini biliyoruz. Ancak asıl ismi olan 

"Mustafa"nın niçin verildiği şimdiye kadar bilinmiyordu. 

Aileler eskiden çocuklarına genelde kendi anne ve babaları ile daha büyük atalarının isimlerini 

koyarlardı. Atatürk'ün dedesinin ismi Ahmed'di. Ancak ağabeylerinden birine bu isim verilmişti. 

Ali Rıza Efendi oğluna dedesinin ismi olan Mustafa'yı vermiştir. İlk defa bu kitapta yayınlanan belgeler 

ışığında Atatürk'ün dedesinin Mustafa olduğunu öğreniyoruz ve Atatürk'ün soyu 18. yüzyıla kadar 

iniyor. 

Atatürk'ün dedesinin isminin Mustafa olduğunu gösteren belge. 

Atatürk'ün dedeleri Manastır'daki Kocacık Köyü'nden gelip Selanik'e yerleşmiştir. 

Atatürk'ün anne tarafından ise dedesi Feyzullah Efendi, dedesinin babası İbrahim Efendi, dedesinin 

dedesi ise Molla Hasan Efendi'dir. Kitapta hem anne hem de baba tarafından akrabaları hakkında geniş 

bilgi mevcut. 

Anneannesi Ayşe hanımın 1899'da Atatürk'ün Harp Okulu'na girdiği yıl vefat ettiğini bu eserden 

öğreniyoruz. 

Yine Atatürk'ün teyzesi Fatma Molla'nın kocası Ali oğlu Abdullah'ın ailesi hakkında geniş malumat elde 

ediyoruz. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin birçok kitapta anlatıldığı gibi kerestecilikle uğraştığı 

eserdeki vesikalarla belgeleniyor. 

14 - Kitabın en kıymetli belgelerinden birisi Ali Rıza Efendi'nin terekesi. Ali Rıza Efendi 23 Mayıs 

1886'da öldüğünde arkasında miras olarak şunları bırakmıştı: 

1- Koca Kasım Paşa Mahallesi'nde 35.010 kuruş değerinde bir ev. 

2- 45 kuruş değerinde softan bir ceket, bir yelek. 

3- 20 kuruş değerinde eski bir pantolon. 

4- 40 kuruş değerinde 1 palto. 

5- 20 kuruş değerinde 1 sandık. 

6- 5 kuruş değerinde Lugat-i Osmanî. 

7- 10 kuruş değerinde Muhammed Nuri Şemseddin Nakşibendi'nin Miftahü'l-Kulub (Kalplerin Anahtarı) 

adlı kitabı. 8- 5 kuruş değerinde 4 parça evrak Ali Rıza Efendi, 23 Mayıs 1886'da vefat etmiş, mirası 13 

Nisan 1887 tarihinde mahkeme tarafından kayıt altına alınmıştır. Mirası 35.010 kuruşluk bir ev, 145 

kuruşluk eşya ve iki kitaptır. 

Nuri Efendi isimli birisine ise 28.800 akçe borcu vardır. Ali Rıza Efendi'nin defnine 500 kuruş harcanır. 

28.800 kuruşluk borç için karşılık ayrılır. 553 kuruş dellaliye masrafına, 139,5 kuruş ise vergiye ayrılır. 
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Zübeyde Hanım'a 751 kuruş mihr bedeli ayrılır. Geriye kalan 4.410 kuruştan 551 kuruş eşi Zübeyde'ye, 

1.929 kuruş oğlu Mustafa'ya, 964'er kuruş kızları Makbule ve Naciye verilir.”. 

https://www.aydinlik.com.tr/tarih/2017-mart/yeni-kayitlar-gun-yuzune-cikti#1  

 

2017 

Atatürk Yörük mü? Yrd. Doç. Dr. Mevlüt GÜLMEZ anlatıyor. 

2.484 görüntüleme 18 Mar 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=ytIOt2psNl4  
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Dil uzatanların dilini kurutacağız 

Kültür Sanat 

22 Şubat 2017 06:02 

Teoman Alili yazdı 

Dil uzatanların dilini kurutacağız 

Atatürk'ün soyu hakkında konuşmaya kalkan zehirli diller var ya işte onlar birinci derece Türk 

düşmanıdır hatta insanlık düşmanıdır. 

Uzun zamandan bu yana Makedonya'dayım ve Atatürk'ün köklerini inceliyorum. Çok okuyan mı bilir, 

çok gezen mi? Yoksa ikisini birden yapan mı? Elbette üçüncü seçenek. En kötüsü ise bilmeden 

konuşmaktır. Cehalete ışık var ama cahil cesaretine çare yok. Adını yazmaya bile tenezzül etmeyeceğim 

"fesli maymun" ve ona hoca deyip programlar yaptıran zevat ile "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan" 

cahil çocuklara değil ama anlamak ve öğrenmek isteyenlere borcumuz var. Aydınlık tekelimizde değil 

herkese ulaştırmak görevimiz. Atatürk'ün anne soyu aslında pek bilinmez değil, köklü bir akıncı 

Karamanlı aileye mensuplar.  

650 YILLIK TÜRK KÖYÜ 

Baba tarafı ise bugün Makedonya sınırlarında kalan Debre'ye bağlı Merkez Jupa Kasabası'nın Kocacık 

Köyü'nden. Kocacık, 650 yıllık Türk köyü. Köyün bağlı olduğu Jupa Kasabası ise Makedonya 

Cumhuriyeti kurulduktan bu yana kesintisiz Türk Demokratik Partisi'nin yönettiği bir belediyeye bağlı. 

Mesele Atatürk'ün soyu veya ırkı değil mesele Atatürk'e çamur atmaya kalkanlara cevap verme 

meselesidir. Benim meselem Makedonya'da kaldığım sürece o kökleri ispatlamak oldu. Şevki Tosun'la 

bir yola çıktık. Yıllar önce Bülent Demiral ve Murat Metin'le gittiğimiz köye bir ekiple yine gittik. Bu kez 

bir anı evi yapılmıştı ve biz de belgeselini yaptık. 

Atatürk'ün soy ağacı, Debre, Manastır ve Selanik geçmişini yerinde anlatmaya çalıştık. Eşim Yağmur Alili 

Makedonyalı genç müzisyenlerin eşliğinde Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Atatürk'ün ata evinin 

önünde "Selanik Türküsü"ne klip çektik. Martı Zeyrek kurgusunu yaptı, Umut Tezerer seslendirdi. Görev 

Vakfı aracılığıyla herkese ulaşacak ve Atatürk'ün soyuna, kişiliğine dil uzatanların dili kuruyacak. 

https://www.aydinlik.com.tr/tarih/2017-mart/yeni-kayitlar-gun-yuzune-cikti#1
https://www.youtube.com/watch?v=ytIOt2psNl4
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Dağların ortasında bir şahin yuvasından beslenen soyun çocuğunu anlattık. Referandumdan önce 

herkes izleyebilecek. 

Tadımlık olsun diye işte Atatürk'ün ata ocağı önünden "Selanik Türküsü" linki;  

Bu da belgeselimizin ilk fragmanı;”.  

https://www.aydinlik.com.tr/kultur-sanat/2017-subat/dil-uzatanlarin-dilini-kurutacagiz  

 

2017 

Balkanlara Atatürk turu yapmak isteyenlere 

Kültür Sanat 

10 Temmuz 2017 06:11 

Atatürk'ün babası Ali Rıza efendinin doğduğu, sokaklarında çember çevirdiği Kocacık köyünde Teoman 

Alili'nin rehberliğinde nostalji turu sizi bekliyor 

Balkanlara Atatürk turu yapmak isteyenlere 

Şeker Kızçeler 

İki küçük kızçe sizi ellerinde tepsi, tepsi içinde fındık ezmesi şekerlemeler ve yörük kıyafetleri içinde 

karşılasa ne hissedersiniz? Tamam belki otobüslü, minibüslü dağ yollarını yaklaşık üç saatte aştınız, 

Temmuz başında dağ soğuğuna kısa ve ince kıyafetlerle yakalandınız ama iki kızçe size al yanaklarıyla 

kocaman kocaman bakarak şeker ikram ediyor; ne hissederdiniz? Yetmediyse arttıralım; bu kızlar 

Mustafa'nın has hemşerileri. 

Hangi Mustafa mı? Önce Kemal olan sonra Türke ata olan Mustafa Kemal Atatürk'ün has hemşerileri. 

Hadi biraz daha arttıralım; yörük kıyafetli iri gözlü kızçeler sizi Atatürk'ün ata köyü Kocacık'ta karşılasın 

hem de Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi'nin doğup, 11 yaşına kadar bahçesinde koşturduğu, 

etrafında odun topladığı, meralarında koyun güttüğü henüz Ali Rıza Efendi olmadan daha "Aluş"ken 

yaşadığı evin önünde karşılasın; ne hissedersiniz? Gözleriniz mi dolardı, gururlanır mıydınız, kızçelere 

sarılır mıydınız? eğitimlerine katkı olsun diye biraz para, bir iki kitap yada anavatandan getirdiğiniz 

lokumu, pişmaniyeyi mi verirdiniz? Mutlaka fotoğraf çekerdiniz değil mi? 

İşte A Level Turizm'in organizasyonuyla "Teoman Alili'yle Balkan Turu"na gelenler yukarıda yazılı olan 

herşeyi yaptı.  

KOCACIK 

Turun Makedonya bölümünün Manastır ve Ohri gezilerinin ardından en mutlu günü yaşandı. Atatürk'ün 

hemşerileriyle Kocacık'ta buluşmak için gelen grubu köyün bağlı olduğu Jupa Kasabası'nda Avrupa'daki 

en büyük Atatürk anıtı önünde Belediye Başkanı Aryan İbrahim, Makedonya Atatürkçüler Derneği(MAD) 

Başkanı Halil Abdullah, Atatürk Anı Evi sorumlusu Caner Süleyman ve Teoman Alili karşıladı. 

Birçok gurup Jupa'ya kadar gitmişti ama Kocacık'a ulaşamamıştı. Jupa ile köy arası birkaç Km. fakat yol 

çok dar ve bu yüzden ancak yolu iyi bilen şoförlerin kullandığı minibüslerle çıkılabiliyor. Selamlaşma, 

kucaklaşma, fotoğraf derken köye çıkış yolu başladı. 

https://www.aydinlik.com.tr/kultur-sanat/2017-subat/dil-uzatanlarin-dilini-kurutacagiz
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Yarım saat içinde anı evine ulaşıldı. Kocacık Belgeseli ve Yağmur Alili ile Makedon Çalgi Merak 

orkestrasının video klibinin de çekildiği bölgeye gelince duygu seli arttı. O büyük kapıdan giren 

herkesin gözü nemliydi. "Atatürk yetiştirenlerin soyu anca böyle bir şahin yuvasına yakışır" cümlesi 

dolaşıyordu beyin kıvrımlarında. 5 saatlik uykular, zor dağ yolları, Balkanların sıcağı ve aynı anda 

soğuğu... ne gam? Karşınızda o şahin yuvası, önünüzde yörük kıyafetleriyle iki kızçe. O ne güzel an, o 

ne bitmesi istenmez zaman... Çocuklara okul için verilen biraz para var ya; ah o çocuklar, o parayı alıp 

yanlarında duran öğretmenlerine uzatmazlar mı? "Ügretmenım verdiler bize pare, okul için dediler" ah o 

tertemiz yüreği besleyen koca dağ selam olsun sana bre. Sonra anı evi gezildi. İçeride ne var resimler 

anlatır yada gelenler görür.  

ÜSKÜP GÜZEL ÜSKÜP 

Her güzel şeyin bir sonu varmış ya Üsküp'e varmak için yola çıkıldı. Malum akşam Kocacık Belgeseli 

Gala Yemeği ve Yağmur Alili'nin mini konseri var. Aksilik; "yol çalışması nedeniyle köprü üç saat kapalı" 

Ne yapalım çare yok. Kosovrasti termal tesislerinde öğle yemeği üç saat uzadı. O arada otelin konferans 

salonunda Teoman Alili'nin yeni kitabı "Balkan Hikayeleri" üzerine sohbet toplantısı yapıldı. Vakit 

geçivermiş, otobüs yola hazır. Üç saat gecikmeyle yemeğin yapılacağı Fener restorana varıldı. Bildiğiniz 

"Fener" Restoran sahibi Vladko, babası, anası, kuzeni aşçılar hazır. 50 kişilik sofralar kurulmuş Çalgi 

Merak Makedon ezgileriyle mahalleyi yankılandırıyor. Yağmur Alili ve Teoman Alili'nin annesi Trajanka 

Hanım misafirleri kapıda karşılıyor. Restoranın önünde duran kara tahtaya Türkçe ve Makedonca 

"hoşgeldiniz değerli konuklarımız" yazılmış. Türk ve Makedon bayrağı yanyana asılmış. 

Yorgunluk rakısı ve bol beyaz peynirli çoban salatası ki; adı Şopska götürülürken yemekler hazırlanıyor. 

Normalde 5 saatlik program 2.5 saate sığacak ya herşey olması gerekenden hızlı. Ana yemekten önce 

Yağmur Alili, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiriyor; Bir Fırtına, Kırmızı Gül, Bülbülüm Altın Kafeste... 

Sonra yemekler yeniyor ve Çalgı Merak başlıyor gösterisine. Akordiyonsuz Balkan müziği olur mu Kire 

basıyor tuşlara, ekibin büyüğü İvan kemanıyla yakıyor, en küçük olan Ljupço en nefeslisi, üflüyor 

klarnete, bir de ritimci var Şerif bizim Şerif vuruyor darbukanın kenarına ortasına. Halaylar, çiftetelliler 

derken gecenin final zamanı. Kocacık Belgeseli ilk kez toplu halde izleniyor. Gece, günün başladığı 

yerde ata köyünde bitiyor. Ertesi gün Üsküp turu için erken kalkılacak. Otele gidiliyor ve sabah Üsküp 

turu. Kale, 

Türk Çarşısı, Üsküp Meydanı derken Atatürkçülerin merkezi Kapan Han ziyaret ediliyor. 

Hem Kocacık Belgeseli'nin yapımcısı hem de MAD'ın hatırı sayılır destekçisi Şevki Tosun'a MAD başkanı 

bir teşekkür plaketi sunuyor. Üsküp kebabı ile yerinde Treleçe tatlısından sonra Bulgaristan ve İstanbul 

yolu başlıyor. Sadece bir tur muydu acaba? Katılanlar çok farklı düşünüyor. Bakalım... yenileri olur 

belki?” 

https://www.aydinlik.com.tr/gezi/2017-temmuz/balkanlara-ataturk-turu-yapmak-isteyenlere#1  

 

2017 

Türkiye ve dünya Yörükleri Seydikemer'de şenlikte buluştu 

Ergün TOS / SEYDİKEMER (Muğla) (DHA) 14.08.2017 11:11 

Türkiye ve dünya Yörükleri Seydikemer'de şenlikte buluştu 

https://www.aydinlik.com.tr/gezi/2017-temmuz/balkanlara-ataturk-turu-yapmak-isteyenlere#1
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MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde düzenlenen 23'üncü Beşkaza Yayları Uluslararası Kültür Şenliği, 

ülkeden ve dünyadan Yörük temsilcilerini bir araya getirdi. Yörük göçüyle başlayan şenlikte okçuluk, 

at gösterileri ile Yörük müzikleri ve dansları ilgiyle izlendi. 

Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen Derneği işbirliğinde Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda 

düzenlenen şenliğe; Mardin, Urfa, Gaziantep, Kocaeli, İskenderun, Hatay, Bursa, İzmir, Çanakkale, 

Mersin, Uşak ve Aydın başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden 100'ü aşkın Yörük derneği ile 

Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Yörük 

temsilcileri katıldı. Şenlikte ilk olarak Yörüklerin mevsimsel göçü canlandırıldı. Davul-zurna eşliğinde 

yöresel kıyafetleriyle yola çıkan Yörükler, deve, at, keçi ve çoban köpeğiyle birlikte yürüdü. Temsili 

göçün ardından Kazakistan ve Kırgızistan'dan sanatçılar yöresel türkülerini söyledi. Balıkesir Karesi Atlı 

Okçuluk ve Savaş Sanatları Gösteri ekibinin okçuluk ve at gösterileri vatandaşların büyük beğenisini 

topladı. Yörük çalgıları eşliğinde gün boyu türkülerin seslendirildiği festivalde, efe kıyafetiyle çayıra 

gelen küçük çocuk, zeybek dansıyla yoğun alkış topladı. Şenlik kapsamında sabah erken saatlerde 

Seydikemer ilçe merkezinden hareket eden koşucular Erol Dolu ve Adem Aydın 55 kilometre mesafeyi 

koşarak, yanlarında taşıdıkları Türk bayrağını şenlik alanına getirdi. Renkli görüntülere sahne olan 

şenliği yaklaşık 5 bin kişi izledi. 

"YÖRÜKLER AKIN AKIN GELDİLER" 

Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, şenlikte Türkiye ve dünyadan Yörük 

temsilcilerini ağırladıklarını söyledi. Çayıra Yörük çadırlarının kurulduğunu ve yaşayışlarının 

canlandırıldığını anlatan Uzunoğlu, "Günlerce çalıştık. Çok yorulduk ancak yaptığımıza değdi. Çok 

büyük bir katılım vardı. Türkiye'nin dört bir yanından bütün Yörüklerimiz akın akın gelerek şenlik 

alanını doldurdular. Ektiğimizi biçiyoruz. Biz bu kültür için işimizi, aşımızı, eşimizi bırakıp koşuyoruz. 

Halkımızın katılımı çok güzeldi. Kültürümüzü burada yaşatmaya çalıştık. Atlı okçuluk ekibimiz, 

zeybeklerimiz, orta oyunlarımız, türkülerimizle halkımıza güzel bir gün yaşattık. Üzerimizde tatlı bir 

yorgunluk var" dedi. 

"ATATÜRK KIZILOĞUZ'UN KOCACIK YÖRÜKLERİNDENDİR" 

Yörük kültürünü geçlere aşılamak istediklerini sözlerine ekleyen Uzunoğlu, "Her şeyin yozlaştığı 

günleri yaşıyoruz. Biz burada ecdadımızın giyimini, kuşamını, kültürünü, türküsünü, yaşantısını, 

adetini gençlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz özünü tanısın istiyoruz. Selçuklu ve Osmanlı 

devleti Yörük çadırlarının içinde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, 

Kızıloğuz'un Kocacık Yörükleri'ndendir. Biz her zaman Türklüğümüzü örfümü adetimizi yaşatacağız." 

diye konuştu. 

https://www.dha.com.tr/yurt/ataturk-kiziloguzun-kocacik-yoruklerindendir/haber-1540879 

 

2018 

Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Sivas'ta 

10.5.2018.  

DHA10.05.2018 - 19:45 |Son Güncelleme : 10.05.2018 - 19:45 

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- MAKEDONYA Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, çeşitli temaslarda 

bulunmak üzere Sivas'a geldi.  

https://www.dha.com.tr/yurt/ataturk-kiziloguzun-kocacik-yoruklerindendir/haber-1540879
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İstanbul'dan tarifeli uçak ile Sivas'a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'u Nuri Demirağ 

Havalimanı'nda Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, 

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile kurum müdürleri karşıladı. 

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ivanov Sivas'a gelmekten duyduğu 

mutluluğu dile getirerek, "İlk kez Türkiye'nin bu kadar doğusunu ziyaret ediyoruz. Sivas'ı ziyaret 

etmekten büyük keyif duyuyorum. Coğrafya olarak birbirimizden uzak olsak da Makedonyalı olup da 

Sivas'ın da tarihine dokunmuş olan önemli ortak değerlerimiz var. Gelmemizin nedenlerinden biri de bu 

ortak değerlerdir. Benim fahri doktora törenimle ilgili gelişim bir önceki rektör tarafından başlatıldı. 

Şimdi ki rektör tarafından da kabul gördü. Eski Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık Makedonya'nın Ohri 

kentinde doğmuş bir şahsiyettir. Aynı zaman da soyadında olduğu gibi bizdeki Kocacık köyünde de 

yakın bir şehirdir Ohri. Kocacık köyünün de ayrı bir özelliği vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesi 

Kocacıklı'dır. Atatürk'ün merhum babası Ali Rıza Efendi'nin evi halen Kocacık'ta bulunmaktadır. Sayın 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle beraber evi yeniledik, restore ettik ve 

ziyaretçilere açtık. Mustafa Kemal'de tıpkı benim yaptığım gibi oralardan gelip Sivas'ta Kurtuluş 

Savaşı'nı başlatarak burayı bir Cumhuriyet haline getirdi" dedi. 

Sivas Valisi Davut Gül ise Makedonya Cumhurbaşkanını Sivas'ta ağırlamaktan memnun olduklarını ifade 

ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızı biz tanıyoruz. Özellikle gençlere verdiği önemi biliyoruz. Dünya 

çapında bir bilim adamı olduğunu da biliyoruz. Bu coğrafyaya ciddi anlamda barışın ve kardeşliğin 

gelmesi konusunda önemli katkılar sunduğunu biliyoruz. Sivas, Cumhuriyetin kuruluşuna ev sahipliği 

yapmış bir şehirdir. Bunun Sayın Cumhurbaşkanı Ivanov tarafından bilinmesi de bizi ayrıca memnun 

etti" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Ivanov yarın Cumhuriyet Üniversitesinde Fahri Doktora Taktim 

Töreni'ne katıldıktan sonra çeşitli ziyaretlerde bulunacak.” 

https://www.hurriyet.com.tr/makedonya-cumhurbaskani-ivanov-sivasta-40832663  

 

2018 

Atatürk’ün babasının evi 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Makedonya’nın Kocacık Köyü’nde bulunan babasıyla dedesinin 

evini sizin için ziyaret ettik, görüntüledik 

YAYINLANMA: 03:01 - 27 Mayıs 2018 

Yüksel ŞENGÜL/SÖZCÜ 

Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin Anı Evi Müze Kompleksi, 1.5 yılda aslına uygun 

olarak inşa edilmiş. 

Evin gönüllü bakımı ve tanıtımını nöbetleşe yapan Jupa'daki Atatürk İlköğretim Okulu öğretmenleri, 

Türkiye'den gelenlerin mutlaka evi ziyaret ettiklerini söyledi. 

MUSTAFA'YLA MAKBULE'NİN OYUN ODASI Üstteki fotoğrafta Atatürk ve Kemal isimlerini almamış 

olan küçük Mustafa, kız kardeşi Makbule ile oyunlar oynuyor. Mustafa'nın elinde topaç, Makbule'nin 

ise minik beşikte uyutmaya çalıştığı oyuncak bebeği var. 

MUSTAFA'YLA MAKBULE'NİN OYUN ODASI 

https://www.hurriyet.com.tr/makedonya-cumhurbaskani-ivanov-sivasta-40832663
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Üstteki fotoğrafta Atatürk ve Kemal isimlerini almamış olan küçük Mustafa, kız kardeşi Makbule ile 

oyunlar oynuyor. Mustafa'nın elinde topaç, Makbule'nin ise minik beşikte uyutmaya çalıştığı oyuncak 

bebeği var. 

Birbirinden bağımsız iki evden oluşan kompleksin alt kısmında kalan yapı, akraba evi, üst kısımda olan 

ev ise Anı Evi olarak inşa ve tanzim edilmiş. 

Akraba evinin giriş katında bir mutfak ve üst katında Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi yıllarını 

yansıtan üniformalı balmumu heykeli karşılıyor gelenleri. 

Sedire oturmuş olan Ali Rıza Bey ile ona kahve ikram eden karısı Zübeyde Hanım. 

Anı Evi'ne gelince… Giriş katında ziyaretçilerin yazması için konulan anı defterinin yanında Atatürk'ün 

hayatını yansıtan bir film sürekli oynatılıyor. Üst katlarda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılıp Anı Evi'ne hediye edilmiş olan birçok bal mumu heykel 

bulunuyor. 

Atatürk'ün babası ve dedesinin yaşadığı bu evde olmak, adeta zamanda yolculuk yapmak gibi. Bu 

evden ayrılırken yüreğimizi bir hüzün kaplıyor. 

https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/ataturkun-babasinin-evi-2431974/ 

 

2018 

“Ali Rıza Efendi: Atatürk'ün Baba Soyu: Kızıl Oğuz Yahut 'Kocacık' Yörükleri 

21.11.2018 

Mustafa Kemal Atatürk'ün baba soyu, Aydın/Söke'den gelerek Manastır Vilayeti'nin Debre-i Bala 

Sancağı'na bağlı Kocacık'a yerleşmişlerdir. Aile sonradan (muhtemelen 1830'larda) Selanik'e göç etmiş; 

Ali Rıza Efendi de muhtemelen 1839'da Selanik'te dünyaya gelmiştir. Dedesi Ahmet ve dedesinin 

kardeşi Hafız Mehmet'in taşıdığı 'kızıl' lakabı ve yerleştikleri nahiyenin adı olan 'Kocacık''ın da 

gösterdiği üzere; Mustafa Kemal'in baba tarafından soyu Anadolu'nun da Türkleşmesinde önemli roller 

oynayan 'Kızıl-Oğuz' yahut 'Kocacık Yörükleri, Türkmenleri'nden gelmektedir. 

Atatürk'ün babasının soyu ile ilgili bilinenleri ortaya koymadan önce tarihi devamlılığı gösterebilmek 

için, Kızıl Oğuzlar ve Kocacıklar ile ilgili belgelere dayalı bilgilerin bilinmesi ve ailenin serüvenini bu 

temel üzerine oturtulması gerekmektedir. Böylece, Rumeli'nin Türkleşmesi ve Rumeli'nin Osmanlı 

Devleti dönemindeki teşkilatlanması içinde mesele daha iyi anlaşılmış olacaktır. 

Yukarıda kısaca belirttiğimiz gibi, Orta Çağın ikinci kısmında Balkan Yarımadası'na çeşitli dalgalar 

halinde gelerek, Bizans İmparatorluğu tarafından burada yerleştirilen bir çok Türk unsuru vardır. X. 

Asırdan itibaren Peçenekler, Oğuzlar, Kumanlar kuzey yoluyla, Tuna'dan geçerek, çeşitli tarihlerde 

gelmiş ve çeşitli yerlere iskan edilmişlerdir. IX. Yüzyılda bile, Bizans kaynaklarında 'Vardarlı Türkler' 

olarak zikredilen bazı Türk gruplarının Selanik civarında yerleştikleri vakidir. Bizans kaynağı 'Anna 

Commene'nin Ohri civarında yerleştiklerinden bahsettiği Türkleri, Lejean (1861), 1065 tarihine doğru 

Makedonya'ya iskan edilen Oğuzlarla ilişkili görmektedir. Oğuzların bu yerleşmeleri 'Attaliates'e atfen 

Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat tarafından da teyit edilmektedir. 

Anadolu'dan Yarımada'ya geçip yerleşen ilk Türk grubu olmak üzere Türkiye Selçukluları'nın merkezi 

Konya'ya mensup olmalarından dolayı bu suretle ad alan 'Konyarlar' gösterilmektedir. XIX. Yüzyılda 

https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/ataturkun-babasinin-evi-2431974/
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veya XX. Yüzyılın başlarında Rumeli'yi gezen ve buradaki Türklerle bizzat görüşerek onların hatıralarını 

toplayan veya buradaki Türk varlığı hakkında eser yazan Batılı seyyahlar ile bilim adamları, G. Lejean 

(1861), Gervinus (1851), Jirecek (1891), G. F. Hertzberg (1878), A. Tuma (1888), Cijic (1908), Frachet 

d'Esperj (1911), İvanof (1918), E. Max, Hoppe (1934), A. Boué (1899), Oberhummer (1917) ve nihayet 

'Konyarlar' hakkında ayrı ve oldukça ayrıntılı bir araştırma yapan Hr. P. Traeger (1905) 'Konyarlar' 

hakkında önemli bilgiler vermektedirler. 

Bu konuda bilgi veren bütün bu eser sahiplerinin hepsi, Konyarlar'ı bazan 'Yörükler' ve 'Evlad-ı 

Fatihan'la karıştırmakla birlikte; Konya'dan gelerek Rumeli'ye yerleşmiş veya yerleştirilmiş 

göstermektedirler. Fakat, bunların geliş tarihi ve geliş şekilleri konusunda farklı bilgiler vermektedirler. 

Bütün bu görüşleri tenkitli bir şekilde karşılaştıran Prof. Dr. Tayyib Gökbilgin, Konyarlar'ın Rumeli'ye 

geliş ve yerleşmeleri ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 'Sonuncu ve nisbeten kabule 

şayan ihtimal bunlarin II. Murad fakat bilhassa Fatih zamanlarinda, Karaman-ogullari ile mücadeleler 

sirasinda ve bundan sonra, Karaman, Konya ve Ankara civarindan Türk aşiretlerinin bu mintikalara 

iskan edildigidir. O civarin etnik bakımdan yabancı halkına, menşeleri dolayısıyla, bu suret-i tesmiyeyi 

verdirmiş ve bu ad komşuları arasında yaşamış, kendilerinde ise, menşeleri hakkında bir malumat, 

şifahi bir an'ane halinde devam edip gelmiştir...' 

Atatürk'ün soyu ile ilgili bir çalışma yaparak, amcası Kızıl Hafız Mehmet Emin Efendi'nin soyundan 

gelenlerin ellerindeki bazı belgeleri yayınlayan Burhan Göksel, Konyarlar'ın, Konya-Karaman'dan Fatih 

Sultan Mehmet döneminde 1466 yılında Karaman-oğulları ortadan kaldırıldıktan sonra Rumeli'ye 

göçürülerek, iskan edildiklerini belirtmektedir. 

Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki Yörüklerle ilgili örgütlenmesi içinde kendileri için ayrı isimle bir sayı 

(tahrir) defteri bulunmayan Konyarlar, yerleştikleri bölgelerde, başlangıçta özellikle 'Kocacık' ve 'Selanik 

Yörükleri' içinde, sonradan da 'Vodina' ve 'Sarıgöller Bölgesi' Yörükleri içinde 'Evlad-ı Fatihan' olarak 

kaydedilmişlerdir. Hasan Paşa tarafindan 1691 (1102) tarihinde yapilan tahriri içeren 'Evlad-ı Fatihan 

Piyadeleri Defteri'ne göre 'Sarıgöl' (Kayalar)ler Bölgesi'ndeki köyler, mahalleler ve devlete vermekle 

yükümlü oldukları 'Yörük Piyadeler'in sayısı şu şekildedir: 

'Eğri-Bucak Kazası': Turhanlı 49. Sofular 21. Evrenoslu 6. Okçular 6. Eyrili 20. İshaklı 24. Çobanlı 24. 

İdil-obası 19. Şahinli 55. Leşli 34. Öküz-obası 24. Emirhanlı 38. Gün-doğmaz 2. Rahmanlı 8. Evhad-

obası 58. Aydın-obası, Cinciler 66. Işıklu 29. Sinekli 34. Çakır-ı sagir 4. Sarı-Musalu 8. Çakırlı-i Kebir 

13. Karamanlı 12. Karacalar 73. Buraklı 10. Tekye-i Hacı-Hasanlı 21. Topçular 18. Dağ ışıkları 7. 

'Cuma-Pazarı Kazası': Haydarlı 60. Koca Ahmedli 66. Tarakçılı 6. Durasılar 6. Timurhanlu 3. Bar-çukuru 

1. Kulalu 1. Erdoğmuşlu 5. Karaağaç 2. Donukkayalar 1. Şahinler 3. Dedeler 3. 'Çarşanba Kazasi': Milli 

77. Davudlu 18. Haci-Isalar 18. Kulkalli 12. Hacilar 12. Yeniceler 14. Haci-Ömerli 16. Karacalı 6. 

Doğancalı 6. Tekye-i kebir ve sagir 42. Keçili 18. Saltıklı 19. Meşeli 6. 

Ailenin sonradan gelerek yerleştigi Selanik'e bagli 'Lankaza Nahiyesi'nin 1691 tahririne göre cemaatleri, 

köy ve mahalleleri ile 'Yörük Piyadeleri' sayısı şu şekildedir: Bedirli 10. Hacı-Bayramlı 4. Pir-dede 1. 

Değirmenciler 6. Köleli 7. Şuayblı 109. Umurlu ma'a Sarıcalı 45. Değirmencili ma'a Eyrilceli (Ayrılıncalı) 

18. Çokallı 9. Lotice 7. Osmanlı 49. Yaylacık 16. Ayvalı-dere ma'a Şah-Veli ve Saltıklı. Çınarlı 78. Bulcalı 

13. Koçmar 4. Keruz 5. Lankaza 3. Sarıyar 1. Yağlıca 1. Evrencik 1. 

Yine bu deftere göre, bölgede Konya-Karaman yöresinin hatıralarını gösteren yer adları ve ailenin 

soyuna işaret eden 'Sofular' ile 'Sarı-göllü' gibi Mustafa Kemal'in anne soyundan dedesi Sofu-zade 

Feyzullah Efendi'dir. Selaniğe bir saat mesafede bulunan Langaza'da çiftlik sahibi idi. Atatürk'ün ve 

Makbule Hanım'ın çocukluk anılarında bahsettikleri çiftlik burasıdır. Annesi Zübeyde Hanım, Feyzullah 
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Efendi'nin üçüncü eşi Ayşe Hanım'dan olan tek kızı idi. Atatürk'ün beş kardeşi içinde en uzun ömürlüsü 

olan Makbule Hanım (1885-1956) anne soyları hakkında, 'annemden sık sık şunları dilemişimdir' 

diyerek şu bilgileri vermektedir: 'Bizim esas soyumuz Yörüktür. Buralara Konya-Karaman çevrelerinden 

gelmişiz. Büyükbabam Feyzullah Efendi'nin büyük amcasi Konya'ya gitmiş, Mevlevi dergahina girmiş 

orada kalmiş. Yörüklügü tutmuş olacak...' 

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın babası hakkında, Atatürk'ün babası Ali Rıza 

Efendi'yi ve babası Kızıl Hafız Ahmet Bey'i de tanıyan ve doksan yaşında vefat eden Aydın Milletvekili 

Tahsin San, şu bilgileri vermiştir: 'Atatürk'ün valdesi Zübeyde Hanım, Sofu-zade ailesinden Feyzullah 

Ağa'nın kızıdır. Bunlar Selanik'te doğmuşlardır. Bu aile bundan 130 sene evvel Sarıgöl'den Selanik'e 

gelmişlerdir. Vodina Kazası'nın batısında Sarıgöl Nahiyesi'nde onaltı köyden ibaret olan bu nahiye ailesi, 

Makedonya ve Teselya'nın fethinden sonra Konya civarı ahalisinden Osmanlı Hükümeti'nin sevk ve iskan 

ettirdiği Türkmenlerdendir. Son zamanlara kadar beş asır müddet içinde hayat tarzlarını, kılık-

kıyafetlerini değiştirmemişlerdi.' 

Bu konuda Lord Kinross, kaynak göstermeden şu bilgileri vermektedir: 'Zübeyde Hanım, Bulgar sınırının 

ötesindeki Slavlar kadar sarışındı; düzgün beyaz bir teni, derin ama berrak, açık mavi gözleri vardı. 

Ailesi Selanik'in batısında Arnavutluğa doğru, sert ve çıplak dağların geniş, donuk sulara gömüldüğü 

göller bölgesinden geliyordu. Burası Türklerin Makedonya'yı ve Teselyayı almalarından sonra 

Anadolu'nun göbeğinden gelen köylülerin yerleştikleri yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanım, 

damarlarındaki ilk göçebe Türk kabilelerinin torunları olan ve hala Toros dağlarında özgür yaşayışlarını 

sürdüren sarışın Yörüklerin kanını taşıdığını düşünmekten hoşlanırdı.' 

Eldeki mevcut bilgilere göre aile, 1466'larda Karaman'dan gelerek Vodina Sancağı'na bağlı Sarıgöl'e 

yerlemiş; sonra Selanik yakınlarındaki Lankaza (Langaza)'ya göçmüş, Zübeyde Hanım 1857'de burada 

dünyaya gelmiştir. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın babası Sofu-zade Feyzullah Efendi üç defa 

evlenmiştir. İsimlerini bilemediğimiz diğer iki eşi bir tarafa bırakılacak olursa, Zübeyde Hanım'la birlikte 

Hasan Ağa ve Hüseyin Ağa, Feyzullah Efendi'nin üçüncü eşi Ayşe (Aişe) Hanım'dan dünyaya 

gelmişlerdir.” 

https://www.karaman.org/sehir-rehberi/ataturk-ve-karaman/51601/ 
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“Manastır Kocacık Köyü – #Tarih 

Serhan Güngör 

Aralık 2018 

Sözlü geleneğe göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün baba tarafından dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi’nin 

doğduğu yer, bugün Arnavutluk sınırına yakın bir dağ köyü. TİKA tarafından inşa edilen iki müze evde, 

Makedonya Türkmenlerinin hayatı ile Mustafa Kemal’in aile öyküsü anlatılıyor. 

Makedonya Cumhuriyeti’nin batısında, Arnavutluk sınırına 8 kilometre mesafede, Stogova Dağı’nın batı 

yamaçlarında, 1080 metre yükseklikte tarihi bir köy var: Kocacık köyü. Bu köy 20. yüzyılda Avrupa’ya 

gerçekleşen işçi göçünü saymazsak, Türklerin 14. yüzyıldan beri halen yaşadıkları en batıdaki yerdir. 

Manastır ilinin Yukarı Jupa ilçesine bağlı bu güzel küçük köy, bu açıdan tarihî ve coğrafi bir öneme 

sahiptir. Köyün başka bir tarihî önemi de, sözlü geleneğe göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün baba 

https://www.karaman.org/sehir-rehberi/ataturk-ve-karaman/51601/
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tarafından dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi’nin doğduğu köy olmasıdır. Hafız Ahmet Efendi erişkin bir 

yaşında Kocacık’tan Selanik’e göç etmiş. Oğlu Ali Rıza Bey, 1841 senesinde Selanik’te doğmuş. 1876’da 

din tartışması ile başlayıp, Fransız-Alman konsoloslarının öldürülmesi sonrasında bu devletlerin 

donanmalarının Selanik limanına girmesi ve hükümete baskı yapmaları neticesinde şehirdeki çok sayıda 

kişinin idamı ile sonuçlanan “Selanik Vakası”na Hafız Ahmet Efendi’nin isminin karıştığını biliyoruz. Bu 

nedenle yedi yıl Makedonya dağlarında kaçak olarak yaşamış ve lakabı “Firari Ahmet” olarak kalmış. 

Hem Türk dilinin ve kültürünün en batıdaki tarihî yerleşkesi olması hem de Atatürk’ün ailesinin baba 

tarafının hatıralarını taşıması nedeniyle özel önem verilen Kocacık köyüne 2014’te Türk İşbirliği ve 

Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından iki müze ev inşa edildi. Tarihî fotoğraflardan esinlenerek yapılan 

bu evlerde Kocacık ve Makedonya Türkmenlerinin hayatı ile Mustafa Kemal’in aile öyküsü anlatılıyor. 

1896-1899 arasında, Kocacık’ın bağlı olduğu il merkezi Manastır’ın (Bitola) askerî idadisinde okuyan 

genç Mustafa Kemal, bu köye ve o zaman başka bir aileye satılmış olan dedesinin evine hiç geldi mi 

bilinmez; ama şimdi ilçe merkezi olan Yukarı Jupa’da bir heykeli bulunuyor. Bu güzel Makedonya 

dağlarında bugün hâlâ Türk dili konuşuluyor…” 

Manastır Kocacık Köyü . Serhan Güngör, Aralık 2018. https://tarihdergi.com/manastir-kocacik-koyu/  
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Avrupa Atatürkçülerinden Makedonya gezisi 

Kültür Sanat 

27 Mayıs 2018 08:44 

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği (AADDB) Ve Makedonya – Üsküp ADD'nin düzenlediği, 16-

20 Mayıs, Makedonya Gezisi ile, Atatürk’ün doğduğu topraklara anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. 

Avrupa’da her geçen gün büyüyerek güç kazanan AADDB'ne Kosova – Prizren ADD üye oldu. 

Avrupa Atatürkçülerinden Makedonya gezisi 

MEHMET ÖZAYDIN / NÜRNBERG 

…………. 

…………. 

“Debreye doğru yola koyulduk. Yine göller nehir kenarından debreye ulaştık. Otobüsde debreli Hasan 

türküsünü hep bir ağızdan okuduk. Dirim nehri üzerinden karşı dağlara doğru tırmanmaya başladık. 

Öğleye doğru Kocacık köy meydanında bizi dev gibi Atatürk heykeli karşıladı. Küçük bir mola köylülerle 

sohbet ettik. Köy bakkalından küçük hediyeler aldık. 

Ohrid’den yolumuz Atamızın dedesinin yaşamış olduğu Kocacık Köyüne doğru yöneldi. Karadeniz 

coğrafyasını andıran yemyeşil, kıvrım kıvrım yollardan tepenin başında yer alan ve şu an müze haline 

dönüştürülen Atamızın dedesinin konağına geldik. Bizi o köyde bulunan Mustafa Kemal Paşa İlkokulu 

öğretmeni ve o bölgeden okuyarak avukat olmuş, müzenin sorumluluğunu üzerine almış iki fedakar 

Makedonyalı Türk karşıladı. Çoşkun ve Ferhat Bey, bize konağı gezdirdiler. “Türk devleti buraları 

onardı, müze haline getirdi, onlara minnet borçluyuz, fakat buranın korunması ve bakımı için desteğe 

https://tarihdergi.com/manastir-kocacik-koyu/
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ihtiyacımız var, tek başımıza bunun altından kalkamıyoruz” dediler. Yarım bırakılmış bir iş gibi 

gördükleri anlaşılıyordu, sözlerinde sanki sitem vardı. 

Yanımıza gelen yörük kadınları sarı saçlı çocuklar sanki hepsi birer Atatürk gibiydi. Herkesin buraları 

görmesini tavsiye ederim. Bal mumu heykeller sanki birer canlıydı. Evin karşısında tahrip olmuş bir kale 

ve eski mezarlar. 

Müze sorumluların bize aktardığına göre, Osmanlı savaşı zamanında köyün savunulmasında otuz bin 

şehit kale çevresinde verilmiş. Bize birazcık Çanakkaleyi hatırlattı. Buradan güzel duygularla ayrıldık.” 

…………….. 

…………….. 

https://www.aydinlik.com.tr/avrupa-ataturkculerinden-makedonya-gezisi-gezi-mayis-2018  
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Cok  degerli yazarimiz İlber Şiyak Makedonya/Üsküp’ten yazdı…9.2.2019.  

Pralenik,Debre Makedonya 

9 Şubat 2019  ·  

Cok  degerli yazarimiz İlber Şiyak Makedonya/Üsküp’ten yazdı… 

İlber ŞİYAK 

Makedonya’nın Batı’daki en uç noktası, Komşu ülke Arnavutluk ile sınır kasabası… Hoş sohbet ve hazır 

cevaplarıyla bilinen sıcakkanlı insanların yaşadıkları Kent Debre (Debar )… 

Makedonya’nın Batı’daki en uç noktası, Komşu ülke Arnavutluk ile sınır kasabası… Hoş sohbet ve hazır 

cevaplarıyla bilinen sıcakkanlı insanların yaşadıkları Kent Debre (Debar )… 

Yöredeki eski bir rivayete göre, Türk dünyasının ünlü Nüktedanı Nasreddin Hoca, günün birinde 

Debre’ye gitmek ister. Ancak Rekalar Bölgesinde ki Vadi’den Debre’ye doğru Deşat Dağı’nın virajlı ve 

yokuşlu yollarından ilerlerken Eşeğine “De Bre! De Bre!” diye, diye küçük bir kasaba olan Debre’ye varır. 

Eşeği yorgunluktan dolayı kan-ter içinde kalmıştır. Önüne bir çoban çıkar. Nasrettin Hoca Çoban ile 

sohbet eder, bir kaç soru sorar. Görür ki çoban hazır cevap. Her sorulanı anında cevaplıyor. “Bu 

kasabanın çobanı böyle ise, diğer insanları kim bilir ne kadar akıllıdırlar. Bana burada ekmek yok!” 

diyerek tekrar Eşeğine biner ve 

“De Bre! De Bre !” diye diye Debre’nin içine girmeden geri döner. Bu kasabanın ismi de bundan böyle 

“DEBRE” olarak anılmaya başlar… 

￼Debre 

Struga ( Ustruga )’da ki Ohri Gölünün içinde ki kaynaktan fışkırarak, bereketli Struga Ovasını sulayan, 

Bereketli topraklara can veren ve ardından yüce dağların içinden kıvrım kıvrım süzülerek gelen “DRİM 

NEHRİ” ile Korab Dağı’nın zirvesinde ki eriyen karların sularını Rekalar Vadisinden geçerek getiren 

“RADİKA” Irmaklarının, Aşağı Kosovrasti (Dolno Kosovrasti)Köyü ile Aşağı Melniçan (Dolno Melniçani) 

Köylerinin önünde ki baraj gölünde kavuşarak, komşu ülke Arnavutluk topraklarından geçerek Adriyatik 

Denizi’ne dökülen “KARA DRİM – CIRNİ DRİM”ırmağının kıyısında, sırtını “DEŞAT DAĞI”na yaslamış 

https://www.aydinlik.com.tr/avrupa-ataturkculerinden-makedonya-gezisi-gezi-mayis-2018
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Arnavut–Türk ve Makedonların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları Ecdat yadigârı, İslam Beldesi Debre 

(Debar)… 14. Yüzyılda Sultan II. Murat ve Akıncı Beyi  Üsküp Kumandanı olan Gazi İsa Bey tarafından 

“Skender Beg” ile yapılan savaşlar sonunda Osmanlı topraklarına katılan ve bu güne kadar Türk ve 

Müslüman yurdu olarak kalabilmiş , Deşat–Stogovo–Yablanisa ve Bistra Dağları ile çevrilmiş, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Atalarının yurtları olan “Kocacık Köyü” nün 

de yer aldığı, Osmanlı Döneminde Manastır Vilayeti’nin “Debre–i Bala Sancağı” nın merkezi ve Türkülere 

konu olmuş olan “DEBRELİ HASAN”ın memleketi. 

￼Debreli İnsanlar 

Debre (Debar)… Debre, 2002 yılı resmi nüfus sayım sonuçlarına göre; Toplam Nüfusu: 19.542 kişi. 

Arnavutlar: 11.348 kişi. Makedonlar: 3.911 kişi. Türkler: 2.648 kişi. Debre Kasabası günümüzde Ohrid 

Şehrine bağlı bir İlçe konumundadır. 

Debre Kasabası, 1912 / 13 yıllarına kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Debre’den 1950/60 yılları 

arasında Anavatan Türkiye’ye yoğun göçler yaşanmıştır. Sizlere Debre Kasabasının civarında yer alan 

irili–ufaklı, Türk ve Torbeşkardeşlerimizin yaşadıkları Merkez Jupa (Centar Żupa)Beldesi içinde yer alan 

22 köyden biz Türkler açısından özel bir yeri olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün Babası ve Dedesi ile akrabalarının yaşadıkları “Kocacık” köyünden bahsedeyim. 

 “Kocacık Köyü” 

1568 yılında Debre-i Bala Sancağının Nahiye’si olmuştur. 1863 yılından sonra tekrar köye 

dönüştürülür. 19.yy.sonunda 500 hane ve 3000’e yakın nüfusa sahip olan “Kocacık” ta, 1978 de 14 ev, 

2000 yılında ise 35 ev kalmıştır. Atatürk’ün Babası Ali Rıza Efendi ve Dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi, 

Amcası Mehmet Efendi, kısacası baba tarafı bu köyde doğup büyümüşler ve vefat etmişler sadece 

BabasıAli Rıza Efendi Selanik’e göç eder ve burada Zübeyde Hanım ile tanışır ve evlenir. Atatürk bu 

evlilikten Selanik’te dünyaya gelir. Ayrıca günümüzde “Kocacık” Köyünde Atatürk’ün Dedesine ait olan 

evin arsası üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve TIKA Tarafından iki adet ev inşa edilmiş olup 

“Atatürk Anı Evi Müzesi” olarak ziyaretçilere açık durumdadır. Merkez Jupa Beldesinde 3.20 mt. 

Yüksekliğinde Balkanlarda ki en büyük Atatürk Heykeli dikilmiştir. 

Debre’de bir de “DEBRELİ HASAN” isminde bir efsane kahraman yaşamıştır. Debreli Hasan 1870-1920 

yılları arasında yaşamıştır. 

“Debreli Hasan” 

1- Drama Köprüsü bre Hasan dardır geçilmez. Soğuktur suları bre Hasan bir tas içilmez.  Anadan gelir 

bre Hasan, Yardan geçilmez. 

“Nakarat ” 

“At martini Debreli Hasan dağlar inlesin. Drama mahpusunda bre Hasan dostlar 

2 – Drama köprüsünü bre Hasan gece mi geçtin. Ecel şerbetini bre Hasan ölmeden içtin. Anadan, 

Babadan bre Hasan nasıl vaz geçtin. 

“Nakarat ” 

3 – Mezar taşlarını bre Hasan koyun mu sandın. ?Adam öldürmeyi bre Hasan oyun mu sandın. Drama 

mahpusunu bre Hasan evin mi sandın.? 

“Nakarat” 
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Öyküsü şöyledir… 

Rivayete göre; 

￼Drama Köprüsü 

“Debreli Hasan” Selanik Vilayetinin Kayılar Kazasında askerlik yaparken, haksızlığa dayanamayarak 

kendisine hakaret eden kumandanını vurur. Dağlara kaçar ve eşkıya olur. Zenginlerden alıp fakirlere 

dağıtırmış. Ablası, “Erdemuş”ta İbrahim Beylere gelin gitmişti. Ablası Drama’da yaşıyordu. Hasan zaman 

zaman kaçak olarak Drama’dan akrabalarına, ablası Esma’ya ziyarete gider. Jandarma tarafından 

yakalanır Drama Mahpushanesine konulur. 

Hasan mahpushaneden bir yolunu bulup firar eder ve Selanik Limanında Türkiye’ye gelen Mübadillerin 

arasına karışır, gemiye biner ve İzmir’e gelir. 

Hasan’ın ölümü üzerine Drama’da bu türkü yakılır ve dilden dile söylenir. 

Selam ve Dua ile Allah’a emanet olunuz. 

İlber ŞİYAK 

https://www.facebook.com/PRALENIK/posts/2706061999419108/   

 

2019 

Araştırmacı gazeteci yazar Mustafa Ertaş Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın Soy 

kütüğünü yayınladı. Yazıda Zübeyde Hanımın Ermenekli olduğu ortaya çıktı. işte o yazı. 

ATATÜRK’ÜN ANNESİ ZÜBEYDE HANIMIN SOY KÜTÜĞÜ 

Atatürk diyor ki: “Arkadaşlar, gidip; Toros dağlarına bakınız, eğer orada tek bir Yörük çadırı görürseniz 

ve o çadırda bir duman tütüyorsa, iyi biliniz ki, bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet bizi asla yenemez. 

Kaynak :(1) Yeşil Bozkır Dergisi, yıl:2016,sayı 11,s.10--Yusuf yavuz, oda T.V.19.O9.2010, Atatürk’ün 

kardeşi Makbule: Enver Behnan Şapolyo’nun sorularına özetle şöyle cevap verir. 

“Büyük babamın adı, Ahmet’tir. Bu zat siyasi bir meseleden dolayı firar etmiş, yedi yıl dağlarda 

dolaşmış bu sebeple kendisine (Firari Ahmet Efendi) denilmiştir. 

( 1876 ) tarihinde Bulgar isyanı sırasında Müslümanlığı kabul etmiş bir Bulgar kızını Ruslar zorla 

kaçırmışlar. Bu vaka üzerine Selanik Türk’leri heyecana düşerek hükümet konağının önünde 

toplanarak kızın teslimini istemişler. Nihayet şehirde büyük karışıklıklar çıkmış, Fransız ve Alman 

konsolosları öldürülmüştü. Büyük devletlerin donanmaları Selanik’e gelerek konsolosları öldürenlerin 

hükümetten idamlarını talep etmişlerdi. Sultan Abdül Aziz’in emri ile yakalananlar derhal idam 

edildiler. 

İşte Atatürk’ün büyük babası (Ahmet Efendi) bu vakada önayak olanların başında olduğu için 

Makedonya dağlarına kaçarak yedi sene dağlarda yaşamış ve nihayet ölmüştür. Makbule Hanım 

devamla ”Büyük babamız (Ahmet Efendi’nin), (Kırmızı Hafız Mehmet Efendi) adında bir kardeşi vardı. 

Bu zat ilmiye sınıfından olup bir mahalle mektebinde hocalık etmekteydi. Sakalı kırmızı olduğundan 

kendisine (Kırmızı hafız) derlerdi. 

Babam Ali Rıza Efendi kendileri Yörük sülalesindendir. Annem Zübeyde Hanım her zaman Yörük 

olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk’e (Yörük nedir) diye sordum. Ağabeyim bana ( yürüyen 

https://www.facebook.com/PRALENIK/posts/2706061999419108/
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Türk’lerdir)dedi. Atatürk çok kere benim atalarım, Anadolu’dan, Rumeli’ye, gelmiş, Yörük, 

Türkmenlerdir. Atatürk’ün ataları Anadolu’dan gelerek, Manastır, vilayetinin Deprei, Bala,sancağına 

bağlı Kocacık nahiyesine yerleşmişlerdir. Kaynak: (2) Milli Mücadele Tarihi,s. 21den 24 Enver 

Behnan,Şapolyo. 

Atatürk kendi atalarının “Eski yörük-Türkmen” aslından geldiğini bahsedecektir” kaynak:(3) Mustafa 

Kemal cilt (1) s.31 (1881-1919) Şefket Süreyya Aydemir. 

“Kocacık yörüğü” üç kabile (66) parça idi. Önceleri Barçın yaylasına yaylaya göçerler, kışın Akdeniz 

sahillerine inerlerdi. Taşeli’nden sürgünler sebebiyle çok dağıldıkları için adları unutulmaya 

başlamıştır. Karakocalar, Kocabaşlar, Tırılar, Fakırcalı kabilesinin asıl adı (Kocacık yörükleriyle ilgilidir). 

Torslardan Doğan güneş s.189-194 de kadar, Taşeli’nde (Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Taşkent) te 

yüz yıllardan beri yük taşımak için katır ve eşeklerin sırtlarındaki semerin arka bölümünde bulunan iki 

semer ağacının birleştiği bölümde özel yapılmış yükleri iplerle bağlamak için birbirine bakan iki hilal 

gibi yapılmış olan özel iki aygıta Taşeli’nde(Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Taşkent) “kocacık” denir. 

“Atatürk (Mustafa Kemal),Türk, asker ve devlet adamı (Selanik 1881-İstanbul 1938) Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı (1923-1938) Selanik Kasımiye mahallesi, Islahane caddesinde olan 

bir evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi gümrük kolcusu idi. Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım Sarı 

güllü Hacı Sofu ailesinden “Varyemez oğlu” İbrahim Feyzullah Efendinin”kızıdır.” Kaynak:(5) Meydan 

Larousse,cilt(:2) s.245-254, Zaman Tüneli Fotoğrafları · 14 Mar 2019 

https://m.facebook.com/karamanermenekliler/photos/a.999552400115754/2659119354159042/?ty

pe=3&source=48&__tn__=EH-R  

 

2019 

Atatürk, Karaman'dan Kızıl Oba yörüklerindendir 

Özcan Özgür 

11.6.2019 

““Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda 

bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.” 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk böyle demiş, ne güzel demiş... 

Bu sözler anlayana çok şeyler anlatıyor. Kurtuluş Savaşı'nın nasıl kazanıldığını da ifade ediyor... 

Bugün konar göçerlerin yok olmakla karşı karşıya olduğunu bilmek de insanı üzüyor, kaygılandırıyor. 

Son konar göçer oldukları söylenen Sarıkeçili Yörükleri bu sene yine geçen Nisan ayında develeri ve 

küçükbaş hayvanları ile memleketleri Mersin'den Konya, Karaman yaylalarına göçtüler. Önümüzdeki 

Eylül ayında (doğa koşullarına göre bu Ekim'de olabilir) yine Mersin sahillerine inecekler... 

Sarıkeçililerin memleketi Karaman'da olabilir... Mersin-Karaman arasında gider gelirken, Mersin'de 

yerleşik hale gelmiş olmaları da mümkün. 

Aslına bakılırsa bütün Anadolu yörüklerin yurdu... 

xx xx xx 

https://m.facebook.com/karamanermenekliler/photos/a.999552400115754/2659119354159042/?type=3&source=48&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/karamanermenekliler/photos/a.999552400115754/2659119354159042/?type=3&source=48&__tn__=EH-R
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……………. 

……………. 

“Bu bayramda büyüklerle iftar yapıp, ellerini öpüp en büyük Yörük Atatürk'ün ziyaretine gittim. 

O'nun ilkelerine olan bağlılığımı, umutlarımı tazeledim. 

Yoksa bu sene Muğla Yörük Obaları Derneğince gerçekleştirilen temsili göçü görmeyi çok 

arzuluyordum. Nasip. İnşallah seneye. 

Bilmeyenler olabilir. Atatürk, Karaman'dan Makedonya'ya göçürülen Kızıl Oba yörüklerindendir.” 

https://gunaydinmilas.com/ozcanozgur/20370-ataturk-karaman-dan-kizil-oba-

yoruklerindendir.html  

 

“1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi’ndeki Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı evde doğdu. 

Babası Ali Rıza Efendi’nin soyu, Makedonya’ya yerleştirilmiş Karaman bölgesinin Kocacık Yörüklerinden 

geliyordu.”. https://www.milliyet.com.tr/galeri/mustafadan-ataturke-6075775/2  

 

2019 

Anadolu’dan Rumeli’ye Göç Ve Atatürk’ün Köyü: Kocacık 

Nihat Yasa  

24.12.2019 

"Uzun yıllar, bazı çevreler tarafından ellerinde hiç bir belge olmadan dillendirilen Rumeli halkının 

köklerinin Konya/Karaman’dan olduğu tezinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Tarih, mutlaka belgelere 

dayanarak yazılmalıdır. Bununla ilgili bir belge var ise; ortaya da konulmalıdır. Bu tezi savunanların, bu 

tezleri ile birlikte, kabul edilebilir bir belge ve belgeleri de ortaya koymaları tarih ahlakı açısından 

zorunluluktur.. Atatürk’ün tarih konusundaki “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan 

yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” (12) sözünü düstur 

edinmeli ve asla aklımızdan çıkarmamalıyız.". http://www.kurucasile.gen.tr/anadoludan-rumeliye-goc-

ve-ataturkun-koyukocacik/  

 

2019 

İki Koca Yörük: Osman Beğ Ve Atatürk 

İzzet İbrahimsoylu 

3.5.2019 

“Türk tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahip olan Oğuz Türkleri, Anadolu coğrafyasına geldikten sonra iki 

büyük devlet kurdular. Bunlardan biri Osmanlı Devleti, öbürü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. 

Her iki Türk devletinin kurucusu Türk’tür; Oğuz Türkü’dür. Daha da önemlisi Türk’ün yörüğü; yörüyen 

Türkü’dür… 

https://gunaydinmilas.com/ozcanozgur/20370-ataturk-karaman-dan-kizil-oba-yoruklerindendir.html
https://gunaydinmilas.com/ozcanozgur/20370-ataturk-karaman-dan-kizil-oba-yoruklerindendir.html
https://www.milliyet.com.tr/galeri/mustafadan-ataturke-6075775/2
http://www.kurucasile.gen.tr/anadoludan-rumeliye-goc-ve-ataturkun-koyukocacik/
http://www.kurucasile.gen.tr/anadoludan-rumeliye-goc-ve-ataturkun-koyukocacik/
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11-14. yüzyılları arasında Asya’dan Anadolu’ya gelen Türklerin çoğunluğunu Oğuz Türkleri 

oluşturmakta idi. Bu Oğuzlara, Anadolu’ya geldikten sonra kendi köylü-şehirli-ovalı soydaşları 

(ildeşleri) tarafından, dört mevsime göre konar-göçer hayat yaşadıkları ve her mevsimde farklı yurda 

yürüdükleri için “Yörük” de dendi. Osmanlı Dönemi’nde Yörüklerin bir kısmı Anadolu’da yaşarken, bir 

kısmı ise Anadolu’dan Balkanlara iskâna tabi tutuldu. İskâna tabi tutulan Yörükler arasında Atatürk’ün 

ataları da vardı. 

Anadolu Yörüklerinden Osman Beğ, Osmanlı Devleti’ni; ataları Anadolu’dan Balkanlara iskân edilen 

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Her iki devleti de, iki koca Yörük kurdu. 

*** 

Atatürk’ün Kendi Yörüklüğü İle İlgili Bilgi 

Atatürk: YÖRÜK OĞLU 

Atatürk’ün soyu Yörük’tür; Yörüklere dayanır. 

Atatürk, kendi soyu ile ilgili şu bilgileri verir: 

“Benim atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş Yörük Türkmenler’dendir.” (Enver Behnan Şapolyo’dan 

alıntılandı). 

Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım, soyları ile ilgili şunları söyler: 

“Annemden sık sık şunları dinlemişimdir. Bizim esas (öz) soyumuz Yörük’tür. Buralara Konya-Karaman 

çevrelerinden gelmişiz.” (Enver Behnan Şapolyo’dan alıntılandı). 

Ayrıca, Makbule Hanım Yörük kavramı hakkında şunları da ekliyor: 

“Annem her zaman Yörük olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk’e “Yörük nedir?” diye sordum. 

Ağabeyim de bana ‘Yürüyen Türkler’ dedi.” (Enver Behnan Şapolyo’dan alıntılandı). 

Annesi, babası “Yörük” olan Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisi “Yörük oğlu” dur. 

Atatürk’ün Yörüklerle İlgili Söylediği Söz 

Atatürk’ün Yörüklerle ilgili söylediği şu sözü çok önemlidir: “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na 

bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi 

biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.” (Enver Behnan Şapolyo’dan alıntılandı). 

…………… 

…………… 

http://www.yenibalkan.com/tr/kose-yazilari/iki-koca-yoruk-osman-beg-ve-ataturk 

 

2020 

“Dağ Başında Ki Keçeliler Bu Vatanın Bekçileri Ve Yörük Süleymanlar 

Dursun Uzun  

25.5.2020 

http://www.yenibalkan.com/tr/kose-yazilari/iki-koca-yoruk-osman-beg-ve-ataturk
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Hiç kimsenin kolay kolay yaşamaya cesaret edemeyeceği dağ başlarında, ormanlarda, ovalarda 

ekmeğini, hayvanını besleyebileceği her tür kırsal ortamda yaşarlar Yörükler. 

Ormanda patika bir yoldan giderken kıl bir çadır görürseniz, ya da mavi brandalı bir baraka görürseniz 

orada en az 100 keçiyle beraber yaşayan Yörükler vardır. Keçilerinin hepsine ayrı ayrı isim takar, 

çocuklarından ayırmazlar. Çünkü yaşamaları onlara bağlıdır. 

Güneşten yanmış yüzleri kavlık kavlık gibi, gözleri hep güneşe bakıyor gibi kısık görünebilir ama 

hepsinin içi tertemizdir, kocamandır. Durup dururken neden yazdık Yörükleri. 19 Mayıs 1919 da 

Samsuna çıkarak milli mücadeleyi başlatan Atatürk’te koskoca 600 yıllık Osmanlı imparatorluğunu 

kuranda (Osman beg) Yörük’tür. 

Yörükler hakkında biraz bilgi 

“Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş Türk topluluğudur. Anadolu’da yaylak-kışlak hayatı yaşayan 

Türkmen aşiretleri (obaları) için de kullanılır. Akdeniz bölgesinde yaşayan Yörüklerin bir kısmı yaylak ve 

kışlak hayatı yaşamaktadır. Bunlardan bazıları Saçı kara, Sarıkeçili, Honamlı Yörükleridir. Akdeniz 

bölgesi Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin ve Antalya illerinde yaşayan 

Yörüklere Aydın bölgesinden göçle geldikleri için “Aydınlı” denmektedir. Yörükler Anadolu halkının çok 

önemli nüfus çoğunluğunu oluştururlar. 

Balkanlar’daki Türkler arasında da yüksek miktarda Yörük bulunmaktadır. Rumeli Yörükleri: Kocacık 

Yörükleri, Naldöken Yörükleri, Vize Yörükleri vb gruplara ayrılmaktadır. Bugün Bulgaristan, Yunanistan 

ve Makedonya’nın dağ köylerinde yaşamaktadırlar.” 

“Atatürk: YÖRÜK OĞLU 

Atatürk’ün soyu Yörük’tür; Yörüklere dayanır. 

Atatürk, kendi soyu ile ilgili şu bilgileri verir: 

“Benim atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş Yörük Türkmenler’dendir.” 

(Enver Behnan Şapolyo’dan alıntılandı). 

Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım, soyları ile ilgili şunları söyler: 

“Annemden sık sık şunları dinlemişimdir. Bizim esas (öz) soyumuz Yörük’tür. Buralara Konya-Karaman 

çevrelerinden gelmişiz.” 

(Enver Behnan Şapolyo’dan alıntılandı). 

Ayrıca, Makbule Hanım Yörük kavramı hakkında şunları da ekliyor: 

“Annem her zaman Yörük olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk’e “Yörük nedir?” diye sordum. 

Ağabeyim de bana ‘Yürüyen Türkler’ dedi.” 

(Enver Behnan Şapolyo’dan alıntılandı). 

Annesi, babası “Yörük” olan Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisi “Yörük oğlu” dur. 

Atatürk’ün Yörüklerle İlgili Söylediği Söz 
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Atatürk’ün Yörüklerle ilgili söylediği şu sözü çok önemlidir: “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları’na 

bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi 

biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez. Orada devlet kurulur ve devam ettirilir.” 

(Enver Behnan Şapolyo’dan alıntılandı).“… 

Ben de çok değer verdiğim emekli öğretim görevlisi Bilgin Balcı ağabeyimle (dostumla) bir gözleme 

dayalı Mersin/Aydıncık ilçesin Elma Kuzu köyüne yola çıktığımızda tanıdım Yörük Süleyman’ı. Bir dağ 

başında ailesiyle ve torunuyla yaşıyor. Ailece yaptığımız ziyarette bizi nasıl ağırlayacaklarını, ne ikram 

edeceklerini şaşırdılar. 

Yörük Süleyman o bölgenin hamisi. Bekçisi, her şeyi. Dağdaki her şeyi çok iyi biliyor. Bizim üzerine 

basıp geçtiğimiz otlara o hürmet ediyor, itina gösteriyor. Hiç birimizin önemsemediği çam kozalağının 

çekirdeğinin içinde bal suyu olduğunu, ölümden başka her derde deva olduğunu söylüyor. 

Sohbet etmeye başladığınızda keşke yanımızda bir ufak rakı olsaydı iki duble atardık dedirtecek kadar 

hoş sohbet biri Yörük Süleyman. Yok öyle keçiden, davardan konuşmuyoruz. Basbayağı gündemi, 

dünya politikalarını ve ülkemizin geleceğini konuşuyoruz. Bilinen aksine dopdolu bir adam. 

Süleyman’ın 25 yaşında bir oğlu iyi kalpli, bozulmamış. Dağ başının yalınlığını, saflığını, ıssızlığını 

hissettiriyor insana. Ali’nin bir derdi var kulakları duymuyor. Bir yaşına gelmek üzere olan yeğenin 

sesini duyamamış daha. Üstelik Ali’nin kulakları 2 yıl kadar önce geçirdiği bir rahatsızlıktan sonra 

kapanmış. 23 yıl duyduktan sonra işitme engelli olmuş ama o bunu umursamıyor görünüyor. Yüzü hep 

gülüyor. Bir şey söylediğinizde anlıyor. İşitme engelli olduğun inanamazsınız. Bize 10 kadar dal yaptı 

bahçede ki fasulyelerimiz için, uçları toprağa rahat girsin diye özenle sivriltmiş. 

Ali’nin kullandığı köylerde yaygın olan pat pat denilen küçük vagonlu bir aracı var. Ona doluştuk 

inceleyeceğimiz araziye gittik. Orada da babası gibi tabiatı tanıyor. Bize bir şeyler anlatıyor. Biz de ona 

sorular soruyoruz, duyup duyamadığını unutarak. O hepsini cevaplıyor. Kulakları duymuyor ama kalp 

kulağı çok açık. Görmeyene kalp gözüyle görür derler ya onun gibi. Ali hep neşeli. Daldığını, 

durgunlaştığını görmedik 2 saatlik beraberliğimizde. 

Ali’nin babası Süleyman oğlunun duyması için çok yollar katetmiş, çok doktora gitmiş sonuç alamamış. 

Oğlunun duyabilmesi için her şeyini feda etmeye hazır görünüyor. Süleyman’la sohbetimizde 

anladığımız ilginç bir durumda Süleyman’ın Ankara ve İstanbul’da iyi bir çevresinin olması. Keçi 

sütünden peynir yaparak tabiatın sağladığı gelir olanaklarıyla geçiniyorlar. Kazançlarının her kuruşu 

temiz. 

Ali’in yeğeni kavrık yanaklarıyla ışıl ışıl bakıyor misafirlere, orada neden olduğunu, böyle bir dağ 

yaşamını neden yaşamak zorunda olduğunu sorgular gibi bakışları vardı. Ya da biz öyle anladık. 

Süleyman bizi yolcu ederken ikram olarak 5 er kilo da keçi sütü verdi. Keçi sütü deyip geçmeyin keçinin 

memesinden sıcak sağılmış sütü hiçbir kentlik yerde bulamazsınız. 

Eve getirdiğimiz de yoğurt yapacaktık ama olmadı bizim hanım kestirdi güzelim sütü, çökelek oldu. 

Kısmet sıkmaya artık. 

Yörük Süleyman ve Ali’yi yad ettikten sonra gelelim ünlü söze. Atatürk’ün Yörüklerle ilgili söylediği şu 

sözü çok önemlidir: “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı 

görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet 

asla bizi yenemez. Orada devlet kurulur ve devam ettirilir.” “ (Enver Behnan Şapolyo’dan alıntılandı).“ 
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Atatürk o sözü söylerken haklıydı. Yörük yürüyen türkü demekti, yürüyen Türk demekti. Her zaman her 

yerde hazır ve nazır, toprağın kıymetini en iyi bilen demekti. Yörük ormanın, toprağın, vatanın bekçisi 

demekti. En küçük seste kurt gibi kulakları dikilen Yörük elinde mavzeri çadırın önünde savaşmaya 

hazır hale gelirdi. Atatürk bunun için Yörüklere özel önem verirdi. Biz de verelim. Ali’nin kulakları tam 

duysaydı ona çok farklı şeyler anlatacaktım. İnşallah birileri vesile olurda açılır kulakları. Ben de Ali’ye 

kitaplar götüreceğim bir daha ki gidişimde… 

Evet sözün özü Yörük’lere sahip çıkılması gerekir. Bir keçi gördüğünüzde bir dağ başında bilin ki bir 

adı vardır onun…Sahiplidir… 

Biliyorum her konuda çok uzun yazılar yazılabilir ama çizmeyi aşmamak ve zihinleri yormamak adına 

kısa tutmakta fayda var. 

Eleştiri ve önerilerinizi dursunuzun33@hotmail.com adresine yazabilirsiniz. HÜRMETLERİMLE” 

Gazeteci/Yazar/Danışman Dursun UZUN 

https://xn--gndemarivi-9db80j.com/gundemarsivi.com/dag-basinda-ki-keceliler-bu-vatanin-

bekcileri-ve-yoruk-suleymanlar/ 

 

2021 

“Türkiye’nin şehirlerinde bir zamanlar çiçekler açıyordu. İnsanımız bir vesileyle Ata’sıyla buluşuyor. Bir 

çok şehirlerimizde gerçekleşen programlarda konuşmacılar, yine gerçek Atatürk’ü bir güzelce 

anlattılar… 

Müslüman Atatürk’ü, 

Hafız Atatürk’ü, 

Ve Seyyit Atatürk’ü, anlattılar. 

Bitmedi; 

Asker Atatürk’ü, 

Devlet Atatürk’ü, 

Vatan Atatürk’ü, anlattılar. 

Dahası var; 

Yörük Atatürk’ü, 

İnsan Atatürk’ü, 

Evlat Atatürk’ü, anlattılar. 

Ayrıca; 

Zübeyde Ana’yı, 

Ali Rıza Efendi’yi, 

Kızıl Hafız’ı, anlattılar.”. 

https://gündemarşivi.com/gundemarsivi.com/dag-basinda-ki-keceliler-bu-vatanin-bekcileri-ve-yoruk-suleymanlar/
https://gündemarşivi.com/gundemarsivi.com/dag-basinda-ki-keceliler-bu-vatanin-bekcileri-ve-yoruk-suleymanlar/
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https://basingazetesi.net/2021/01/25/gercek-gazi-ataturku-bir-guzel-anlattilar/  

 

2021 

‘Teo’lar kolay yetişmiyor 

Görüş 

10 Mayıs 11:00 

Ulusal Kanal Ana Haber Sunucusu, Aydınlıkçı, büyük mücadele insanı Teoman Alili’nin ardından 

söylenecek o kadar söz, yazılacak o kadar yazı, anlatılacak o kadar anı var ki… O’nu anlatmaya ciltlerce 

kitaplar yetmez. Aydınlıkçılar var oldukça Teoman Alililer yaşamaya devam edecek. 

‘Teo’lar kolay yetişmiyor 

ABDULLAH GÜRGÜN 

Bugün gibi hatırlıyorum. Hasan Yalçın’ın 29 Ağustos 2002 tarihinde kalbimize gömüldüğünü yazar Erol 

Sever’den duymuştum. Çok üzülmüştük. Dilinden “Öyle devrimci kolay yetişir mi?” sözleri dökülmüştü. 

Hasan Yalçın, 24 saatini Türk devrimine adamış, bir saniyesini boş geçirmek istemeyen bir 

Aydınlıkçıydı. Varlığını Türk varlığına armağan edinceye dek çalıştı. 6 ay sonra da 10 Şubat 2003 

tarihinde değerli arkadaşımız, Turan Dursun ödülü sahibi yazarımız, Erol Sever yoldaş oldu yıldızlara. O 

da tüm varlığını Aydınlık’a, Türk milletine armağan eden bir devrimciydi… 

Ve daha nice arkadaşlarımız… 

3 Mayıs’ı 4 Mayıs’a bağlayan gece de Ulusal Kanal Ana Haber Sunucusu Teoman Alili yoldaş oldu 

yıldızlara. Alili haberlere “Büyük Milletimiz” diye başlıyor, "Varlığımız Türk varlığına armağan olsun" 

sözleriyle noktalıyordu. Yaşamı boyunca bu sözlerinin ardında durdu. 

Ulusal Kanal’dan duyurulan haberde Teoman Alili’nin özgeçmişi şöyle özetleniyordu: 

“15 Şubat 1978'te İstanbul'da doğdu. İlkokulu Vatan İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Rıfat Canayakın 

Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarında lisanslı basketbolcu olarak çeşitli takımlarda spor yaptı. Üniversite 

eğitimi için Makedonya Kiril Metodi Üniversitesi Yüksek Basketbol Antrenörlüğü bölümüne girdi. 

“Öğrencilik yılları zamanında aktif olarak Yugoslavya iç savaşını yaşadı, Yugoslavya'nın birliğini savunan 

gruplarla birlikte çalıştı. 2000 yılında Aydınlık dergisinde çalışmaya başladı. Aydınlık dergisinde dış 

haberler muhabirliği ve editörlüğü ile spor yazarlığı yaptı. 2000 yılından itibaren aynı zamanda Ulusal 

Kanal'da çalıştı. Muhabirliğin yanı sıra, dış haber editörlüğü, haber müdür yardımcılığı, haber 

müdürlüğü ve programcılık yaptı. Ergenekon kumpası döneminde gözaltına alındı ve Türk vatandaşı 

olmadığı gerekçesiyle sınır dışı edildi. Uzun süre yurt dışında yaşayan Teoman Alili Makedonya'da 

evlendi ve Türkiye'ye döndü. 

“Yugoslavya Dersleri, Küresel Irkçılığın Kurbanları ve Balkan Hikayeleri isimli yayımlanmış üç kitabı olan 

Teoman Alili'nin Atatürk'ün Ata Yurdu Kocacık ve Adı Yasaklı Ülke isimli iki belgesel çalışması da 

bulunmaktadır. İyi derecede Rusça, İngilizce, Bulgarca, Arnavutça konuşmasının yanı sıra Balkan 

ülkelerinde konuşulan dil ve lehçelere de hakimdi.” 

https://basingazetesi.net/2021/01/25/gercek-gazi-ataturku-bir-guzel-anlattilar/
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Teoman Alili ile Deva Çıkmazı’nın temel direklerinden ve herkesçe sevilen simalarından Devrim 

Küfteoğlu’nun odasında tanışmıştım. Güler yüzlü, iyimser, umutlu, yapıcı, kazanıcı, bilgili, birikimli, 

zeki, aydın, neşeli, şakacı, sevecen kişiliğiyle herkes tarafından seviliyordu. Herkesin “Teo”suydu. 

Sosyal medya hesabından 17 Nisan'da yazdığı son mesajında ölümcül tehlikeyi gene şakaya vuruyordu: 

"Eee pozitif olalım dedik ama Kovid’i kastetmemiştik. Mecburi izolasyon süreci başladı." 

Ve on altı gün sonra acı haber geldi. 

Nasıl kapmıştı virüsü? Bir anlık boş bulunma? Önlemsizlik? Başkalarının dikkatsizliği? 

Virüs çıktığından beri uyarılıyoruz. Pek çok kez uyaranların da uyarılanların da dikkatsizlik ve 

sorumsuzluk örneklerine tanık oluyoruz. 

Bir bebek, bir çocuk, bir insan, hele bir yurtsever, halksever, devrimci kolay mı yetişiyor? 

Hem kendimizin hem başkalarının sağlığına dikkat ediyor muyuz? Kendimize ve başkalarına saygılı, 

sorumlu davranıyor muyuz? Teoman Alili’nin ölümü bizi ciddi düşündürmeli… 

Peki ya onun güzel özelliklerini örnek alıyor muyuz? 

Etrafımıza iyimserlik aşılıyor muyuz? Hep umutlu muyuz? Gerçek devrimciler olarak yaşayabiliyor 

muyuz? Her şeyimizle ve her zaman yapıcılığa, çözüme kilitli miyiz? Olaylara olumlu açıdan, çözüm 

açısından yaklaşabiliyor muyuz? Çevremize sevgi, umut yayabiliyor muyuz? Hoşgörülü, anlayışlı mıyız? 

Milletimize, ''Büyük Türk Milleti”, “Varlığım Türk varlığına armağan olsun'' diyebiliyor muyuz? 

Yurtseverlerin, halkseverlerin, devrimcilerin ne kendilerini ne de arkadaşlarını olur olmaz nedenlerle 

kaybetme lüksü vardır. Yaşadıkları sürece “Teo”larımızın kıymetini bilmek, eften püften nedenlerle 

kırmamak, darıltmamak zorunluluğumuz vardır. Varlığımızın Büyük Türk Milleti’ne armağan olması için 

dikkatli olma, çalışma görevi ve sorumluluğu da vardır. 

Teoman Alili, görevi başında şehit oldu, varlığını Türk varlığına armağan etti, varlıklarını Türk varlığına 

armağan eden tüm diğer yıldızlarımıza yoldaş oldu. 

Ulusal Kanal’ın, Aydınlık’ın, Görev Vakfı’nın, Vatan Partisi’nin, halkımızın, hepimizin başı sağ olsun.”. 

https://www.aydinlik.com.tr/haber/teo-lar-kolay-yetismiyor-243725  

 

Yayın tarihi bulunmayan yazılar; 

 

“Atatürk'ün Hayatı 

Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU VE İLK CUMHURBAŞKANI ATATÜRK 

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı 

pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız 

Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık 

Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise  Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski 

bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 

https://www.aydinlik.com.tr/haber/teo-lar-kolay-yetismiyor-243725
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yılında Zübeyde Hanım'la evlendi. Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece 

Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.”.  

https://www.ktb.gov.tr/TR-96300/ataturk39un-hayati.html  

 

“Atatürk'ün Baba Soyu : (Kızıl Oğuz - Kocacık Yörükleri) 

Atatürk'ün soyuyla ilgili, elimizdeki en sağlam bilgiler; öncelikle kendisinin, annesinin, kardeşi Makbule 

Hanım'ın anlattıkları, ikinci olarak da kendisini ve ailesini tanıyan Hacı Mehmet Somer gibi Atatürk’ün 

kimi çocukluk arkadaşlarının verdiği bilgilerdir. Atatürk de dahil aile bireylerinin tümünde güçlü bir 

"Yörük, Türkmen olma" bilinci vardır: Makbule Hanım, E.B. Şapolyo'nun sorduğu "Babanız nerelidir?" 

sorusuna şu yanıtı vermiştir: "Babam Ali Rıza Bey yerli olarak Selaniklidir. Kendileri Yörük Türk’ü 

soyundandır. Annem her zaman Yörük Türk’ü olmakla övünürdü. Bir gün Atatürk'e "Yörük nedir?" diye 

sordum. Ağabeyim de bana 'Yürüyen Türkler' dedi." Yine Şapolyo'nun Ruşen Eşref Ünaydın'dan 

aktardığına göre, "Atatürk çok kez benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Yörük 

Türkmenlerindendir" derlerdi. 

Atatürk'ün baba soyuyla ilgili önemli bilgileri verenlerden biri de Atatürk’ün Selanik'ten mahalle ve okul 

arkadaşı, eski milletvekillerinden Hacı Mehmet Somer Bey'dir. Somer'e göre; "Atatürk'ün atalarına ilişkin 

benim bildiğim şunlar: Atatürk'ün ataları Anadolu'dan gelerek Manastır ilinin Debre-i Bala Sancağı'na 

bağlı Kocacık bucağına yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik'in yaşlılarından duymuştum. Kocacıklıların 

hepsi öz Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların hepsi yörüktür. Hayvancılıkla geçinirler, 

sürüleri vardır. Bir kısmı da kerestecilik ederler. Bunların giysileri Anadolu Türklerine benzer. 

Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır." 

Atatürk'ün babasını ve büyükbabası "Kızıl Hafız Ahmet"i tanıyan eski Aydın Milletvekili Tahsin San Bey 

ve Eski Genel Müfettiş ve Milletvekili Tahsin Uzer'den Kılıç Ali'nin ve Tahsin San Bey'den E.B. 

Şapolyo'nun aktardığı bilgiler de Atatürk'ün baba soyunun "Anadolu'dan Rumeli'ye geçmiş olan 

Yörüklerden" olduğunu göstermektedir. 

Atatürk'ün baba soyu, Konya/Karaman'dan gelerek Manastır ilinin Debre-i Bala Sancağı'na bağlı 

Kocacık'a yerleşti. Aile sonradan Selanik'e göçtü. Atatürk’ün büyükbabası Ahmet ve onun kardeşi Hafız 

Mehmet'in taşıdığı "kızıl" lakabı ve yerleştikleri nahiyenin adı olan "Kocacık"ın da gösterdiği üzere; 

Mustafa Kemal'in baba tarafından soyu Anadolu'nun da Türkleşmesinde önemli roller oynayan "Kızıl-

Oğuz" öbür adıyla da "Kocacık Yörükleri Türkmenleri"nden gelmektedir. 

Bugün nüfusu yaklaşık 2.100.000 olan Makedonya Cumhuriyeti içerisinde bir kısmı hâlâ konar-göçer 

yaşamı sürdüren Yörüklerle birlikte yaklaşık 200.000 dolayında Türk yaşamaktadır. Makedonya'nın her 

yanında dağınık olarak yaşayan Türklerin en yoğun olarak bulundukları yerler, Gostivar ve Üsküp gibi 

kentleriyle Makedonya’nın batısıdır. Bu kentlerden başka Kalkandelen, Ohri, Struga ve Debre, Jupa; 

Makedonya’nın doğusundaysa Manastır, Pirlepe, İştip, Ustrumca ve Kanatlar önemli Türk yerleşim 

birimleridir. 

Sofya Bilimkenti (üniversitesi) profesörlerinden J. İvanof 1920'de Paris'te yayımlanan yapıtında, 

Türklerin Makedonya'ya yerleşimlerine ilişkin şu bilgileri vermektedir: "Türkler, 14. yüzyıldan itibaren 

ve Çirmen zaferinin ardından Makedonya'ya yerleşmeye başladırlar. Üsküp, Pirlepe, Köstendil, Drama 

gibi kentler bir ara tümüyle Türklerin yaşadığı kentler olur. Türk ordusunun fethettiği stratejik noktalar 

çevresinde hızla Türk kasabaları oluşturulur. Bunlar Anadolu'dan göçen Türklerdir. Göçen Türklerden 

kurulu yepyeni kentler oluşur : Yenice, Vardar. 

https://www.ktb.gov.tr/TR-96300/ataturk39un-hayati.html
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Kentlerdeki Türk nüfusu zamanla karışık bir manzara sergiler. Fethin ardından, Hıristiyan yerliler İslam 

dinini benimserler. Hemen fetihten sonra göçmüş temiz Türk topluluğu çevresinde toplanırlar. 

Kentlerin dışında köyler çevresinde de Türk toplulukları oluşur. Bunlar Anadolu'dan göçmüş büyük 

kümelerdir. Onlara Yörük ve Konyar adını vermelerinin nedeni bu göçmenlerin Konya'dan gelmiş 

olmalarıdır. Yörükler ve Konyarlar Türkler gibi giyinip konuşan yerlilere (İslam’ı benimseyen 

Hıristiyanlara) karışmazlar. Bu Türk göçmen toplulukları üç büyük küme durumundadır : 

1. Ege Denizi Kıyı Bölgesi: Rodoplardan denize dek iner. Selanik bölgesi dahil buraları tümüyle Türk'tür. 

2. Sarıgöl Bölgesi: Burada Sarıgöl (Kayalar) Cuma gibi varsıl (zengin) Türk kasabaları vardır. Bu 

bölgelerdeki köylerin sayısı 130'dur. 

3. Vardar Bölgesi: 240 Türk kasaba ve köyü vardır. Vardar ırmağının genellikle doğu kıyılarındadır. 

Bu üç büyük göç kümesinden başka, daha ufak göç kümeleri de vardır ve bunlarsa dağınık 

yerleşmişlerdir : Vardar ırmağının aşağı kesimlerinde, Maya Dağı dolayındakiler, -Manastır Ovası'nda 

Kanatlı’da oturanlar, -Debre güneyinde, Kara Drin ırmağı geçitlerini tutanlar. 

İşte Atatürk'ün dedelerinin Anadolu'dan gelerek yerleştikleri Osmanlı Devleti Döneminde Manastır iline 

bağlı dört sancaktan biri olan "Debre-i Bala"nın merkezi, bugün Makedonya'nın batısındaki Debre 

kentidir. Babası Ali Rıza Bey’in doğduğu "Kocacık" bucağı şimdi Jupa Bölgesi'nde yine aynı adla anılan 

bir köydür. Köyde şu anda Jupa Bölgesi Türk çocuklarının Türkçe eğitim gördükleri Necati Zekeriya 

Merkez İlkokulu adında bir okul da bulunmaktadır. Gazeteci Altan Araslı 1933 yılında Kocacık Köyü'ne 

giderek, burada Atatürk'ün büyükbabasının evini bulmuştur. "Atatürk'ün Büyükbabasının Evini Bulduk. 

Atamız Yörük Türkmeni" başlığıyla verilen haberde, Kocacıklılarla yapılan konuşmalar da 

göstermektedir ki Atatürk'ün baba soyuna ilişkin aktarılanlar doğrudur ve bunlar köydeki yaşlı 

insanlarca da anlatılmaktadır. Ayrıca, bugün yaşayan Kocacık köylülerinde de "Yörük, Türkmen ve Oğuz 

olma bilinci" vardır. 

Araslı'nın Üsküp'te görüştüğü Kocacıklı Numan Kartal anlatıyor: "Ali Rıza Bey, Manastır ilinin Debre-i 

Bala Sancağı'na bağlı Kocacık'ta dünyaya geldi. Kocacık'ın nüfusu tümüyle Türk. Hepsi de Yörük 

Türkmenleri. Anadolu'dan geldiler. Bizler, Müslüman Oğuzların Türkmen boyundayız. Atatürk'ün 

büyükbabası, İşkodyalılar ailesinden, babaannesi ise Golalar ailesinden gelmektedir. İşkodyalılar, 

İşkodya'dan, Kocacık'a gelip yerleşen akıncı Türklerinin adıdır. Golalar ise "sınır gazileri" anlamını 

taşımaktadır. Dedesi, Kocacık'ın Taşlı Mahallesi'nden, babaannesi ise Yukarı Mahallesi'ndendir. Ayşe 

Hanım, Taşlı Mahallesi'ne gelin gelmiştir. Kızıl Hafız Mehmet Bey, Çınarlı Mahallesi'nde ilkokul 

öğretmenliği yapmış, Kocacık'ın Taşlı Mahallesi'nin üst yanında bir yokuş vardır. Önünde küçük bir 

derecik akar. Bu nedenle oraya Dere Mahallesi de denir. İşte Ata'nın büyükbabasının evi oradaydı. 

Kocacık'tan temelli göçtükleri zaman, evlerini Etem Malik'lere satmışlar. Malik'in oğlu Hayrettin İzmit'te 

oturmaktaydı." 

Yine Üsküp'te yaşayan Kocacıklılardan Murat Ağa, Altan Araslı'ya şu bilgileri vermiştir: "Atatürk'ün 

büyükbabasının adı Kızıl Hafız Ahmet Bey’dir. Lakapları böyle. Ama, asıl hafız olan kardeşi Mehmet 

Bey'dir. Babaannesinin adı da Ayşe Hanım'dır. Daha sonraları Ahmet Bey'e 'firari' denmeye başlamış. 

Firari, Rumeli'de 'gurbetçi', 'gurbete çıkan' anlamına gelmektedir. Yalnız, Selanik'te olan bir olayla da 

bağlantılıdır. Kocacık'ın toprağı verimli değildir. Olanakları da kısıtlıdır. Bu nedenle, Ahmet Bey, Yukarı 

Mahalle'den Feyzullah Pehlivan ve Taşlı Mahallesi'nden Fazlı Ağa ile birlikte Selanik'e çalışmaya 

gitmişler. 
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Araslı'nın Üsküp'te görüştüğü bir başkası da Kocacık'ın Yukarı Mahallesinden, Dolaklar Ailesinden, 

Behlül ve Hatice kızı Maksude Yıldız'dır. Maksude Yıldız anlatıyor: "Harekat Ordusu'nun İstanbul'a 

yürüyüşü bütün Balkanlar'da heyecan yaratmıştı. Harekat Ordusu en güncel konuydu. Mensupları da 

ünlü olmuştu. Şevket Paşa'nın yaverinin Kocacıklı olduğunu öğrendik. Kimdir, neyin nesidir derken, 

Kızıl Hafız Ahmet Bey’in torunu, Ali Rıza'nın oğlu Mustafa Kemal olduğunu söylediler." 

Gazeteci Altan Araslı, Üsküp'teki Kocacıklılar'dan bu bilgileri aldıktan sonra, Birlik Gazetesi (Üsküp'teki 

Türklerin yayınladıkları gazete) 'nden Remzi Canova’yla birlikte Rumeli'nin ünlü Kaz Dağları'nı, Maya 

Dağları'nı tırmana tırmana sarp bir dağ köyü olan Kocacık'a dört saatlik bir araba yolculuğundan sonra 

ulaşıyorlar. Burada kendilerine köylülerden İsmail Yahya, Atatürk'ün büyükbabasının evini gösteriyor. 

Onlar geçmişi konuşurlarken gelen yaşlı bir nine söze giriyor ve "Evladım doğrudur, onların eviydi." 

diyerek İsmail Yahya'nın sözlerini onaylıyor! 

Atatürk'ün baba soyu Konya/Karaman'dan göçürülerek Makedonya'ya getirilmiştir. Manastır iline bağlı 

Debre-i Bala Sancağı'nın Kocacık bucağına yerleşen aile köyden ilk ayrılanlardan olmuş ve 1830'larda 

Selanik'e göçmüştür. Atatürk'ün babası Ali Rıza Bey burada 1839'da dünyaya gelmiştir. Ali Rıza Bey’in 

babası Kızıl Hafız Ahmet Bey’dir. Kızıl Hafız Ahmet Bey’in Kızıl Hafız Mehmet Emin Bey ve Nimeti Hanım 

adında iki kardeşi vardır. Atatürk'ün baba soyu, büyük amcası Kızıl Hafız Mehmet Emin Bey tarafından 

sürerek günümüze dek ulaşmıştır. 

Hafız Mehmet Emin Bey’in oğlu Salih Bey ile Salih Bey’in ikinci eşi Müberra Hanım'dan süren aile, 

torunlarla yedinci kuşağa ulaşmış bulunuyor. Belgelerden Atatürk'ün Müberra Hanım'a "Yenge" dediğini 

biliyoruz. Bunların beş çocuğundan biri olan Necati Erbatur, 28 Eylül 1927'de Dolmabahçe Sarayı'nda 

nişanlanmış; öbür çocukları Vüsat Erbatur'un kızı Nesrin hanım ile Feridun Söğütlügil’in nikahları 2 

Ekim 1937'de Park Otel'de yapılmış ve Atatürk bu nikah törenine katılmıştır.” 

https://www.hocaahmetyeseviotagi.com/yoruk-turkmeni-ataturk 

 

“Ulu Önder Atatürk’ün Soy Ağacı 

(Cumhuriyetimizin Kurucusu Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Şeceresi) 

Sultan Murat Hüdavengidar zamanında başlamak üzere, bütün Türk Devleti padişahlık döneminde, 

Rumeli’yi Balkanlar’ı ve Avrupa’yı Türkleştirmek için soyunda ve sopunda hiçbir karışım olmayan Türk 

ailelerinden oluşan özel güçleri buralara göndermişlerdir. Bu göçlerin büyük çoğunluğu Oğuz Türkleri, 

Müslüman Oğuzların Yörük Türkmen boylarından gönderilen aileler teşkil ermektedir. Müslüman 

Oğuzların, Tanrıdağı ve Karagöz Yörüklerinden olup, Konya ve Aydın yöresine yerleşmiş bulunan 

isimler, teker teker yazılı bulunmaktadır. Buradaki, 950 tarih ve 82 numaralı l yazıcı defteri ile 1051 

tarih ve 469 numaralı il yazıcı defterinde Anadolu’dan Rumeli’ye geçen Türk boy ve ailelerinin isimleri 

açıkça yazılı bulunmaktadır. Bunların Müslüman Oğuz Türk’ü Yörük Türkmen boylarından oluşan 

ailelerinin kimler olduğunu kayıtlarda belirtmektedir. İşte bu kayıtlarda, Ulu Önder Atatürk’ün 

atalarının, Anadolu’dan Konya ve Aydın yöresinden geldiği yazılmaktadır. Atatürk’ün dedeleri; 

Anadolu’dan Rumeli’ye gidip, Yunanistan’da Manastır Vilayeti’nin derbei bala sancağına bağlı bulunan 

Kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden olan Hafız Ahmet Alüş Efendi derlerdi. 

Kocacık Nahiyesinin tamamen Türk’tür. Atatürk kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden olan Hafız 

Ahmet Efendi’nin torunudur. Hafız Ahmet Efendi’nin saçları kırmızı olduğu için adına “Kırmızı Hafız 

Efendi” derlerdi. Ulu Önder Atatürk’ün dedesi kırmızı Hafız Efendi kocacık Nahiyesinde ilkokul 

https://www.hocaahmetyeseviotagi.com/yoruk-turkmeni-ataturk
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eğitmenliği yapmakta idi. Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi de bu kocacık nahiyesinde dünyaya geldi. 

Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendiye Alüş Efendi derlerdi. Kocacık nahiyesi tamamen Türk’tü. Burada 

yerleşenlerin çoğu Aydın ve Konya yöresinden gelen Türklerdir. Hatta bu aileler Yörük Türkmenleridir. 

Bu Yörük Türkmenlerinin Tanrıdağı ve Karagöz olduğu yukarıda adı geçen il yazıcı defterinde kayıtlı 

bulunmaktadır. Keza yine belgelerde Aktan ve naldöken Yörüklerinde buralarda bulunduğu 

yazılmaktadır. Fetihnamelerde, buralardaki Konya Türklerine hudut gazileri ünvanı verildiği 

yazılmaktadır. Bu Türklere miri, Yörülen Türkmenlerden denilmekteydi. Ulu Önder Atatürk özbe öz 

Türk olup, Konya ve aydın yörelerinden gitme çok asil bir ailenin evladıdır. Annesi Zübeyde 

Hanımefendi’nin babası aydından Selanik’e gitme çok asil bir ailenin evladıdır. Annesi Zübeyde 

Hanımefendi’nin babası Aydınlıdır. 

Bu bilgiler Başbakanlık Eski Müşaviri Şecaattin Zenginoğlu‘nun “Bilgi Çağındaki Türk Gençliğinin 

Yükselen Sesi-1999” isimli kitabından alınmıştır. 

ATATÜRK’ÜN KENDİSİNİ TANIMLAMASI: 

(1) “Benim hayatta yegane fahrim (onurum), servetim, Türklükten başka bir şey değildir.” 

“Bana, insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek fevkaladelik, Türk olarak 

dünyaya gelmemdir.” 

(2) Bir İngiliz’in “siz hangi asil ailedensiniz?” sorusuna verdiği yanıt: 

“Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar eden Teodoz, İtalya Yarımadasına inmek isteyen Türk Atilla’ya 

barış görüşmesinden önce sormuş: ‘Siz hangi asil ailedensiniz?’ Atilla’da ona cevap vermiş: ‘Ben asil bir 

milletin evladıyım!‘ işte benim cevabımda size budur!” 

(3) Sanki yeni Rıza Nurlara cevap vermiş. 

” Türk, Türk olduğu için asildir… çoğumuz, büyük babamızın babasını hatırlamayız. Bütün soy 

gururumuzu, Türk olmanın içinde buluruz.” 

(4) “… Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım (dır)” 

(5) “Millî mevcudiyetimize düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı…’Türk’üm ve düşmanım 

sana, kalsam da bir kişi!’ diyelim” 

(6) ”Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve 

şerefim vardır…” 

(7) Atatürk kendisini böyle tanımlıyor. Ben bir Türk’üm diyor ve bundan gurur duyuyorum diyor. Kişi, 

hissettiği milletten olduğuna göre bu sözler üzerine daha denecek bir şey yoktur. M. Kemal, bir 

Türk’tür ve koca bir Türk’tür, Türk’ün Atası’dır. Türk milletine, unuttuğu milli kimliğini tekrar 

kazandıran, ümmetten Türk milletine dönmesini sağlayan bir Türk’tür. 

Yeni Rıza Nurlara bunlar da yetmeyecektir. Hiç gerek olmadığı halde, konuya tam açıklık getirmek için, 

ana ve baba soyunu da irdeleyeceğiz. Kimdir, kimlerdendir ona bakacağız 

MUSTAFA KEMAL’İN ANNESİ YÖRÜK TÜRKMEN’ DİR. 

Zübeyde Hanım’ın soyu Yörük’tür. Fatih döneminde Karamanoğlu Beyliği’nin yıkılmasından sonra 

(1466), Balkanlar’da fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi için göç ettirilen ailelerdendir. Konya 

bölgesinden geldikleri için bunlar, “Konyarlar” ismi ile resmi kayıtlara geçmiş ve böyle anılmıştır. 
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(8) Aile, Vodina sancağının Sarıgöl nahiyesine yerleştirilir. Zübeyde’nin babası Sofi-zade Seyfullah Ağa, 

Selanik yakınlarındaki Lankaza’ya göçer ve bir çiftlik sahibi olur. Ve Zübeyde Hanım 1857’de burada 

doğar. Annesi, babasının üçüncü eşi Ayşe Hanım’dır. 

(9) Zübeyde Hanım’ın soyunu birde anlatılanlardan görelim. 

M. Kemal’in kız kardeşi Makbule Hanım (1885-1956): 

“Annemden sık sık şunları dinlemişimdir. Bizim esas soyumuz Yörük’tür. Buralara Konya-Karaman 

çevrelerinden gelmişiz” diyor ve atalarından bazılarının da sonradan tekrar Konya’ya geri döndüğünü 

de şöyle açıklıyor: “Dedem Feyzullah Efendi’nin büyük amcası Konya’ya gitmiş, Mevlevi dergahına 

girmiş, orada kalmış. Yörüklüğü tutmuş olacak.” 

(10) Makbule Hanım Yörüklük için şunları söylüyor: 

“…Annem her zaman Yörük olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk’e “Yörük nedir?” diye sordum. 

Ağabeyim de bana ‘Yürüyen Türkler’ dedi.” 

(11) Yörük ile Türkmen eş anlamlıdır. Atatürk, soyunu açıklarken bunu da vurgular: 

“…. Benim atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş Yörük Türkmenler’dendir.” 

(12) Zübeyde Hanım’ın babasını, kocası Ali Rıza Efendi’yi ve Ali Rıza’nın babası Kızıl Hafız Ahmet Bey’i 

de tanıyan Selanik doğumlu Aydın Milletvekili Hasan Tahsin San (1865-1951) 

(13) şu bilgileri verir: ” Atatürk’ün validesi, Zübeyde Hanım, Sofu-zade ailesinden Fethullah Ağa’nın 

kızıdır. Selanik’te doğmuştur. Bu aile bundan 130 sene evvel (1800’lü yılların başı oluyor.) Sarıgöl’den 

Selanik’e gelmişlerdir. Vodina sancağının batısında Sarıgöl nahiyesinde onaltı köyden ibaret olan bu 

nahiye ailesi, Makedonya ve Teselya’nın fethinden sonra Konya civarı ahalisinden Osmanlı hükümetinin 

sevk ve iskan ettirdiği Türkmenlerdendir. Son zamanlara kadar beş asır müddet içinde hayat tarzlarını, 

kılık-kıyafetlerini değiştirmemişlerdi.”                                                                                                                                                       

(14) Bir yabancı yazar da Atatürk’ün annesi hakkında edindiği bilgileri şöyle aktarıyor: ”Mustafa’nın 

babası Ali Rıza Efendi, anası da Zübeyde Hanım’dı. Zübeyde Hanım… sarışındı; düzgün, beyaz bir teni, 

derin ama berrak, açık mavi gözleri vardı. Ailesi Selanik’in batısında Arnavutluk’a doğru, sert ve çıplak 

dağların geniş, donuk sulara gömüldüğü göller bölgesinden geliyordu. Burası, Türklerin Makedonya’yı 

ve Teselya’yı almalarından sonra Anadolu’nun göbeğinden gelen köylülerin yerleştikleri yerdi. Bu 

yüzden Zübeyde Hanım, damarlarında ilk göçebe Türk kabilelerinin torunları olan ve hala Toros 

Dağlarında özgür yaşamlarını sürdüren sarışın Yörükler’in kanını taşıdığını düşünmekten hoşlanırdı. 

Mustafa da annesine çekmişti; saçları onun gibi sarı, gözleri onun gibi maviydi.”                                             

(15) Zübeyde Hanım’ın kendi ifadesi; oğlunun, kızının, kendisini tanıyanların ve de konu üzerinde 

çalışanların ortak ifadesi; Zübeyde Hanım’ın Yörük-Türkmen olduğudur. Yani Zübeyde Türk’tür. 

MUSTAFA KEMAL’İN BABASI YÖRÜK TÜRKMEN ‘DİR.  

Mustafa Kemal’in baba soyu, Aydın/ Söke’den gelerek Manastır vilayetine yerleştirilen, “Kocacık 

Yörükleri (Koca Hamza Yörükleri)”ndendir. Ali Rıza Efendi, Manastır’ın Debre-i Bala sancağına bağlı 

Kocacık’ta dünyaya gelmiştir(1839). Aile sonradan Selanik’e göçmüştür. Babası İlkokul öğretmeni Kızıl 

Hafız Ahmet Efendi’dir. Amcası, Kızıl Hafız Mehmet Efendi’dir. Taşıdıkları “Kızıl” lakabı ve yerleştikleri 

yere “Kocacık” denmesi; Ali Rıza Efendi’nin soyunun, Anadolu’nun da Türkleşmesinde katkısı olan ” 

Kızıl-Oğuz” yahut “Kocacık Yörükleri-Türkmenleri”nden geldiğini göstermektedir.  
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(16) Anne soyunda olduğu gibi baba soyunda da en sağlam bilgiler önce Atatürk’ün, annesinin, 

kardeşinin anlattıkları; sonra çevrelerinin aktardıklarıdır. 

Makbule Hanım; 

“Babam Ali Rıza Efendi, Selanik’lidir. Kendileri Yörük sülalesindendir.”                                                                         

(17) Atatürk: 

“… Benim atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş Yörük Türkmenler’dendir.”                                                               

(18) M. Kemal’in Selanik’te mahalle ve okul arkadaşı, Kütahya Milletvekillerinden Mehmet Somer (1882-

1950):           

(19) “Atatürk’ün ataları hakkında benim bildiğim şunlar: 

Atatürk’ün ataları Anadolu’dan gelerek Manastır vilayetinin Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık 

nahiyesine yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik’in ihtiyarlarından duymuştum. Kocacık’lıların hepsi öz 

Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların hepsi Yörük’tür… Bunların kıyafetleri Anadolu 

Türklerine benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır.”                                                                                                                                                       

(20) 10 Kasım 1993’te Milliyet gazetesi [Hürriyet gazetesi. Bülent Ağaoğlu düzeltmesi] “Ata’nın Soy 

Kütüğü” isimli bir yazı yayımlar. Gazeteci Altan Araslı, Kocacık köyüne giderek bir araştırma yapar ve 

köylülerle konuşur. Kocacıklı Numan Kartal’ın aktardıkları: 

“Ali Rıza Efendi, Manastır vilayetinin Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık’ta dünyaya gelir. Kocacık’ın 

nüfusu tamamen Türk’tür. Hepsi de Yörük Türkmenleri. Anadolu’dan geldiler. Bizler, Müslüman 

Oğuzların Türkmen boyundanız.” 

DİPNOTLAR 

(1). Bozkurt, Mahmut Esat; Yakınlarından Hatıralar, Sel Yayınları, İst., 1955, s.95 

(2). Egeli, Münir Hayri; Atatürk’ten Bilinmeyen Hatıralar, İst., 1959, s.15 

(3). Ünaydın, Ruşen Eşref; Atatürk Tarih ve Dil Kurumları (Hatıralar), TDK. Yayını. Ank., 1954, s.54 

(4). Egeli, Münir Hayri, s.69 

(5). Faik Reşit Unat’ın “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” Türk Dili Dergisi, Sayı 146, 1963 makalesinden 

aktaran Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ank., 1984, s.171-173 

(6). Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. II. derleyen Nimet Unan, Türk İnk. Tarihi Ens. yayını, 

Ank.,1959,s.143 

(7). Arıkoğlu, Damar; Hatıralarım, İst.,1961, s.304 

(8). Güler, Ali; Atatürk Soyu, Ailesi ve Öğrenim Hayatı, Ank.1999, s.40-46 – Göksel, Burhan; Atatürk’ün 

Soykütüğü Üzerine Bir Çalışma, Kültür Bak. Yay., Ank.1994, s.7 

(9). Güler, Ali; s.46 

(10). Şapolyo, Enver Behnan, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, İst.,1958, s.33,23- aktaran Güler, 

Ali s.45 

(11). E.B.Şapolyo, a.g.e. den aktaran Güler, Ali a.g.e. s.27, 28 



107 
 

(12). E.B.Şapolyo, a.g.e. den aktaran Güler, Ali a.g.e. s.28 

(13). Türk Parlamento Tarihi, 1919-1923 c.111, TBMM Vakfı Yay., Ank.,1995, s.132-133 

(14). E.B. Şapolyo, a.g.e den aktaran Güler Ali a.g.e.s.45 

(15). Lord Kinross, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Sander Yayınları, İst., 1978, s.25 

(16). Güler, Ali, s.17 

(17). E.B. Şapolyo, a.g.e.den aktaran Güler, Ali, a.g.e. s.28 

(18). E.B. Şapolyo, a.g.e.den aktaran Güler, Ali, a.g.e. s.28 

(19). Türk Parlamento Tarihi 1931-1935, c.11, Ank.1996, s.402 

(20). E.B. Şapolyo, a.g.e. s.21 den aktaran Güler, Ali, a.g.e. s.28” 

https://yorukturkmenvakfi.com/ulu-onder-ataturkun-soy-agaci.html 

 

Yörük ATATÜRK 

Yörük Türkmen Evladı Olan Mustafa Kemal Atatürk’ten Dinleyelim.  

Zübeyde Hanım'ın soyu Yörük'tür. Fatih döneminde Karamanoğlu Beyliği'nin yıkılmasından sonra (1466) 

, Balkanlar'da fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi için göç ettirilen ailelerdendir. Konya bölgesinden 

geldikleri için bunlar, 'Konyarlar' ismi ile resmi kayıtlara geçmiş ve böyle anılmıştır. Aile, Vodina 

sancağının Sarıgöl nahiyesine yerleştirilir. Zübeyde Hanım’ ın Babası Sofi-zade Seyfullah Ağa, Selanik 

yakınlarındaki Lankaza'ya göçer ve bir çiftlik sahibi olur. Ve Zübeyde Hanım 1857'de burada doğar. 

Annesi, babasının üçüncü eşi Ayşe Hanım'dır.Zübeyde Hanım'ın soyunu birde anlatılanlardan görelim. 

M. Kemal'in kız kardeşi Makbule Hanım (1885-1956) : 'Annemden sık sık şunları dinlemişimdir. Bizim 

esas soyumuz Yörük'tür. Buralara Konya-Karaman çevrelerinden gelmişiz' diyor ve atalarından 

bazılarının da sonradan tekrar Konya'ya geri döndüğünü de şöyle açıklıyor: 'Dedem Feyzullah Efendi'nin 

büyük amcası Konya'ya gitmiş, Mevlevi dergahına girmiş, orada kalmış. Yörüklüğü tutmuş olacak.' 

Makbule Hanım Yörüklük için şunları söylüyor:'...Annem her zaman Yörük olmakla iftihar ederdi. Bir 

gün Atatürk'e 'Yörük nedir? ' diye sordum. Ağabeyim de bana 'Yürüyen Türkler' dedi.'Yörük ile Türkmen 

eş anlamlıdır. Atatürk, soyunu açıklarken bunu da vurgular: 

'.... BENİM ATALARIM ANADOLU'DAN RUMELİ'YE GELMİŞ YÖRÜK TÜRKMENLER'dendir.' Zübeyde Hanım'ın 

babasını, kocası Ali Rıza Efendi'yi ve Ali Rıza'nın babası Kızıl Hafız Ahmet Bey'i de tanıyan Selanik 

doğumlu Aydın Milletvekili Hasan Tahsin San (1865-1951) şu bilgileri verir: ' Atatürk'ün validesi, 

Zübeyde Hanım, Sofu-zade ailesinden Fethullah Ağa'nın kızıdır. Selanik'te doğmuştur. Bu aile bundan 

130 sene evvel (1800'lü yılların başı oluyor.) Sarıgöl'den Selanik'e gelmişlerdir. Vodina sancağının 

batısında Sarıgöl nahiyesinde onaltı köyden ibaret olan bu nahiye ailesi, Makedonya ve Teselya'nın 

fethinden sonra Konya civarı ahalisinden Osmanlı hükümetinin sevk ve iskan ettirdiği 

Türkmenlerdendir. Son zamanlara kadar beş asır müddet içinde hayat tarzlarını, kılık-kıyafetlerini 

değiştirmemişlerdi.' Bir yabancı yazar da Atatürk'ün annesi hakkında edindiği bilgileri şöyle aktarıyor: 

'Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi, anası da Zübeyde Hanım'dı. Zübeyde Hanım... sarışındı; düzgün, 

beyaz bir teni, derin ama berrak, açık mavi gözleri vardı. Ailesi Selanik'in batısında Arnavutluk'a doğru, 

sert ve çıplak dağların geniş, donuk sulara gömüldüğü göller bölgesinden geliyordu. Burası, Türklerin 

Makedonya'yı ve Teselya'yı almalarından sonra Anadolu'nun göbeğinden gelen köylülerin yerleştikleri 
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yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanım, damarlarında ilk göçebe Türk kabilelerinin torunları olan ve hala 

Toros Dağlarında özgür yaşamlarını sürdüren sarışın Yörükler'in kanını taşıdığını düşünmekten 

hoşlanırdı. Mustafa da annesine çekmişti; saçları onun gibi sarı, gözleri onun gibi maviydi.' 

Zübeyde Hanım'ın kendi ifadesi; oğlunun, kızının, kendisini tanıyanların ve de konu üzerinde 

çalışanların ortak ifadesi; Zübeyde Hanım'ın Yörük-Türkmen olduğudur. Mustafa Kemal'in baba soyu, 

Aydın/ Söke'den gelerek Manastır vilayetine yerleştirilen, 'Kocacık Yörükleri (Koca Hamza 

Yörükleri)'ndendir. Ali Rıza Efendi, Manastır'ın Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık'ta dünyaya 

gelmiştir(1839) . Aile sonradan Selanik'e göçmüştür. Babası İlkokul öğretmeni Kızıl Hafız Ahmet 

Efendi'dir. Amcası, Kızıl Hafız Mehmet Efendi'dir. Taşıdıkları 'Kızıl' lakabı ve yerleştikleri yere 'Kocacık' 

denmesi; Ali Rıza Efendi'nin soyunun, Anadolu'nun da Türkleşmesinde katkısı olan ' Kızıl-Oğuz' yahut 

'Kocacık Yörükleri-Türkmenleri'nden geldiğini göstermektedir. Anne soyunda olduğu gibi baba 

soyunda da en sağlam bilgiler önce Atatürk'ün, annesinin, kardeşinin anlattıkları; sonra çevrelerinin 

aktardıklarıdır. Makbule Hanım; 'Babam Ali Rıza Efendi, Selanik' lidir. Kendileri Yörük sülalesindendir.' 

ATATÜRK:'... BENİM ATALARIM ANADOLU'DAN RUMELİ'YE GELMİŞ YÖRÜK TÜRKMENLER'dendir.' Atatürk 

kendisini böyle tanımlıyor. Ben bir Türk'üm diyor ve bundan gurur duyuyorum diyor. Kişi, hissettiği 

milletten olduğuna göre bu sözler üzerine daha denecek bir şey yoktur. M. Kemal, bir Türk'tür ve koca 

bir Türk'tür, Türk'ün Atası'dır. Türk milletine, unuttuğu milli kimliğini tekrar kazandıran, ümmetten 

Türk milletine dönmesini sağlayan bir Türk'tür. “Benim hayatta yegane fahrim (onurum) , servetim, 

Türklükten başka bir şey değildir.' 'Bana, insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye kalkışmayınız. 

Doğuşumdaki tek fevkaladelik, Türk olarak dünyaya gelmemdir.' Bir İngiliz'in 'siz hangi asil 

ailedensiniz? ' sorusuna verdiği yanıt: 'Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar eden Teodoz, İtalya 

Yarımadasına inmek isteyen Türk Atilla'ya barış görüşmesinden önce sormuş: 'Siz hangi asil 

ailedensiniz? ' Atilla'da ona cevap vermiş: 'Ben asil bir milletin evladıyım! ' işte benim cevabımda size 

budur! '' Türk, Türk olduğu için asildir... çoğumuz, büyük babamızın babasını hatırlamayız. Bütün soy 

gururumuzu, Türk olmanın içinde buluruz.' “Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç 

dayanağım (dır) ' 'Millî mevcudiyetimize düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı...'Türk'üm 

ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi! ' diyelim' '... ' Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi 

varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve şerefim vardır...' M. Kemal'in Selanik'te mahalle ve 

okul arkadaşı, Kütahya Milletvekillerinden Mehmet Somer (1882-1950) : 'Atatürk'ün ataları hakkında 

benim bildiğim şunlar: Atatürk'ün ataları Anadolu'dan gelerek Manastır vilayetinin Debre-i Bala 

sancağına bağlı Kocacık nahiyesine yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik'in ihtiyarlarından duymuştum. 

Kocacık'lıların hepsi öz Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların hepsi Yörük'tür... Bunların 

kıyafetleri Anadolu Türklerine benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır.' 10 Kasım 1993'te Milliyet 

gazetesi 'Ata'nın Soy Kütüğü' isimli bir yazı yayımlar. Gazeteci Altan Araslı, Kocacık köyüne giderek bir 

araştırma yapar ve köylülerle konuşur. Kocacıklı Numan Kartal'ın aktardıkları: 'Ali Rıza Efendi, Manastır 

vilayetinin Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık'ta dünyaya gelir. Kocacık'ın nüfusu tamamen Türk'tür. 

Hepsi de Yörük Türkmenleri. Anadolu'dan geldiler. Bizler, Müslüman Oğuzların Türkmen boyundanız.' 

Sultan Murat Hüdavengidar zamanında başlamak üzere, bütün Türk Devleti padişahlık döneminde, 

Rumeli'yi Balkanlar'ı ve Avrupa'yı Türkleştirmek için soyunda ve sopunda hiçbir karışım olmayan Türk 

ailelerinden oluşan özel güçleri buralara göndermişlerdir. Bu göçlerin büyük çoğunluğu Oğuz Türkleri, 

Müslüman Oğuzların Yörük Türkmen boylarından gönderilen aileler teşkil ermektedir. Müslüman 

Oğuzların, Tanrıdağı ve Karagöz Yörüklerinden olup, Konya ve Aydın yöresine yerleşmiş bulunan 

isimler, teker teker yazılı bulunmaktadır. Buradaki, 950 tarih ve 82 numaralı l yazıcı defteri ile 1051 

tarih ve 469 numaralı il yazıcı defterinde Anadolu'dan Rumeli'ye geçen Türk boy ve ailelerinin isimleri 

açıkça yazılı bulunmaktadır. Bunların Müslüman Oğuz Türk'ü Yörük Türkmen boylarından oluşan 
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ailelerinin kimler olduğunu kayıtlarda belirtmektedir. İşte bu kayıtlarda, Ulu Önder Atatürk'ün 

atalarının, Anadolu'dan Konya ve Aydın yöresinden geldiği yazılmaktadır. Atatürk'ün dedeleri; 

Anadolu'dan Rumeli'ye gidip, Yunanistan'da Manastır Vilayeti'nin Derbe-i Bala Sancağına bağlı bulunan 

Kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden olan Hafız Ahmet Alüş Efendi derlerdi. Kocacık Nahiyesinin 

tamamen Türk'tür. Atatürk Kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden olan Hafız Ahmet Efendi'nin 

torunudur. Hafız Ahmet Efendi'nin saçları kırmızı olduğu için adına 'Kırmızı Hafız Efendi' derlerdi. Ulu 

Önder Atatürk'ün dedesi Kırmızı Hafız Efendi Kocacık Nahiyesinde ilkokul eğitmenliği yapmakta idi. 

Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi de bu Kocacık Nahiyesinde dünyaya geldi. Atatürk'ün babası Ali Rıza 

Efendiye Alüş Efendi derlerdi. Kocacık Nahiyesi tamamen Türk'tü. Burada yerleşenlerin çoğu Aydın ve 

Konya yöresinden gelen Türklerdir. Hatta bu aileler Yörük Türkmenleridir. Bu Yörük Türkmenlerinin 

Tanrıdağı ve Karagöz olduğu yukarıda adı geçen il yazıcı defterinde kayıtlı bulunmaktadır. Keza yine 

belgelerde Aktan ve naldöken Yörüklerinde buralarda bulunduğu yazılmaktadır. Fetihnamelerde, 

buralardaki Konya Türklerine hudut gazileri unvanı verildiği yazılmaktadır. Bu Türklere miri, Yörülen 

Türkmenlerden denilmekteydi. Ulu Önder Atatürk özbe öz Türk olup, Konya ve aydın yörelerinden 

gitme çok asil bir ailenin evladıdır. Annesi Zübeyde Hanımefendi'nin babası aydından Selanik'e gitme 

çok asil bir ailenin evladıdır. Annesi Zübeyde Hanımefendi'nin babası Aydınlıdır. Atatürk’ün soyagacı ile 

ilgili bu bilgiler Başbakanlık Eski Müşaviri Şecaattin Zenginoğlu'nun 'Bilgi Çağındaki Türk Gençliğinin 

Yükselen Sesi-1999' isimli kitabından alınmıştır. . 

DİPNOTLAR 

1) . Bozkurt, Mahmut Esat; Yakınlarından Hatıralar, Sel Yayınları, İst., 1955, s. 95 

https://www.antoloji.com/yoruk-ataturk-siiri/antolojim-uyeler/  

 

kocacık site:https://www.tika.gov.tr . https://tinyurl.com/3w3r4khu  

 

http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Ara.aspx?araKelime=kocac%C4%B1k&isAdv=false  

 

“Kodžadžik 

Info • Routes • Places of interest 

RouteYou » Wikipedia » Places of interest » Kodžadžik 

Author: Wikipedia 

MK |  |  Public | French • German • Italian 

Source: Bakersdozen77 

Copyright: Creative Commons 3.0 

A former Ottoman fortress existed in the location of Kodžadžik before the end of the first half of the 

15th century. Scholars such Smiljanić and Hadži Vasiljević noted that a battle between Skanderbeg and 

the Ottoman Turks occurred in the area from which the name of the village is derived from the Turkish 

expression kocacenk meaning big battle. 

https://www.antoloji.com/yoruk-ataturk-siiri/antolojim-uyeler/
https://tinyurl.com/3w3r4khu
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Ara.aspx?araKelime=kocac%C4%B1k&isAdv=false


110 
 

According to historians, the village was mentioned for the first time in 1385 and the name of the 

village means "Great Battle". It was known Svetigrad or Sfetigrad before the Ottoman conquest in 1448. 

Kodžadžik is known for the fact that the house of Mustafa Kemal Atatürk's parents is located in the 

village. A Memorial House of Kemal Atatürk is currently being constructed in Kodžadžik. 

Kodžadžik was the scene of the Siege of Svetigrad during 1448, in which Ottoman forces captured it 

from forces of the League of Lezhë after sieging it for three months.” 

https://www.routeyou.com/en-mk/location/view/50672352/kodzadzik  

 

Kaynaklarda Atatürk ve Kocacık 

“Atatürk'ün baba soyu ile ilgili önemli bilgileri verenlerden birisi de M. Kemal'in Selanik'te mahalle ve 

okul arkadaşı, eski milletvekillerinden Hacı Mehmet Somer Bey'dir. Somer'e göre; "Atatürk'ün ataları 

hakkında benim bildiğim şunlar: Atatürk'ün ataları Anadolu'dan gelerek Manastır Vilayeti'nin Debre-i 

Bala Sancağı'na bağlı Kocacık nahiyesine yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik'in ihtiyarlarından 

duymuştum. Kocacıklıların hepsi öz Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların hepsi yörüktür. 

Hayvancılıkla geçinirler, sürüleri vardır. Bir kısmı da kerestecilik ederler. Bunların kıyafetleri Anadolu 

Türklerine benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır." 

Atatürk'ün babasını ve dedesi "Kızıl Hafız Ahmet" i tanıyan eski Aydın Milletvekili Tahsin San Bey ve Eski 

Umumi Müfettiş ve Milletvekili Tahsih Uzer'den Kılıç Ali'nin ve Tahsin San Bey'den E.B. Şapolyo'nun 

naklettiği bilgiler de, Atatürk'ün baba soyunun "Anadolu'dan Rumeli'ye geçmiş olan Yörüklerden" 

olduğunu göstermektedir. 

İşte Atatürk'ün dedelerinin Anadolu'dan gelerek yerleştikleri Osmanlı Devleti Döneminde Manastır 

Vilayeti'ne bağlı dört sancaktan biri olan "Debre-i Bala"nın merkezi, bugün Batı Makedonya'daki Debre 

şehridir. Babası Ali Rıza Efendi'nin doğduğu "Kocacık" nahiyesi de şimdi Jupa Bölgesi'nde yine aynı 

isimle anılan bir köydür. Köyde şu anda Jupa Bölgesi Türk çocuklarının Türkçe eğitim gördükleri Necati 

Zekeriya Merkez İlkokulu isminde bir okul da bulunmaktadır. 1933 yılında gazeteci Altan Araslı, 

Kocacık Köyü'ne giderek, burada Atatürk'ün dedesinin evini bulmuştur. "Atatürk'ün Büyükbabasının 

Evini Bulduk, Atamız Yörük Türkmeni" başlığı ile verilen haberde, Kocacıklılarla yapılan konuşmalar da 

göstermektedir ki, Atatürk'ün baba soyu hakkında nakledilen doğrudur ve bunlar köydeki yaşlı insanlar 

tarafından hâlâ canlı bir şekilde hatırlanıp, anlatılmaktadır. Ayrıca, bugün yaşayan Kocacık Köylülerinde 

de "Yörük, Türkmen ve Oğuz olma bilinci" vardır. 

Atatürk'ün soyuyla ilgili, elimizdeki en sağlam bilgiler; öncelikle kendisinin, annesinin, kardeşi Makbule 

Hanım'ın anlattıkları, ikinci olarak da kendisini ve ailesini tanıyan Hacı Mehmet Somer gibi Atatürk’ün 

kimi çocukluk arkadaşlarının verdiği bilgilerdir. Atatürk de dahil aile bireylerinin tümünde güçlü bir 

"Yörük, Türkmen olma" bilinci vardır.  Bir gün Atatürk'e "Yörük nedir?" diye sordum. Ağabeyim de bana 

'Yürüyen Türkler' dedi." Şapolyo'nun Ruşen Eşref Ünaydın'dan aktardığına göre, "Atatürk çok kez benim 

atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Yörük Türkmenlerindendir" derlerdi.   

Hafız Mehmet Emin Bey’in oğlu Salih Bey ile Salih Bey’in ikinci eşi Müberra Hanım'dan süren aile, 

torunlarla yedinci kuşağa ulaşmış bulunuyor. Belgelerden Atatürk'ün Müberra Hanım'a "Yenge" dediğini 

biliyoruz. Bunların beş çocuğundan biri olan Necati Erbatur, 28 Eylül 1927'de Dolmabahçe Sarayı'nda 

nişanlanmış; öbür çocukları Vüsat Erbatur'un kızı Nesrin hanım ile Feridun Söğütlügil’in nikahları 2 

Ekim 1937'de Park Otel'de yapılmış ve Atatürk bu nikah törenine katılmıştır. 

https://www.routeyou.com/en-mk/location/view/50672352/kodzadzik
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Cumhuriyetimizin kurucusu, savaş alanlarının kahramanı ve büyük devlet adamı Atatürk'ün ailesi aslen 

Karamanlı'dır. Fatih'in zamanında Osmanlıların Karaman beyliğini ortadan kaldırıp, halkını sürgün ettiği 

yıllarda, Karaman'ın Taşkale Köyünden Rumeli'ye göç ettirilen yörük aşiretlerine mensuptur. 

Oysa, ATATÜRK öz be öz. ANADOLU kökenliydi. Anne dedeleri de baba dedeleri de Konya’nın 

YÖRÜK’lerinden olup, anne tarafı Selanik yakınına, baba dedeleri de Üsküp Kocacenk, (daha sonra 

KOCACIK ) Beldesine 1456 yılında obaları ile göç edenlerdendi. (Bu gün Kocacık’a yolu düşen gözleri ile 

görür.) 

Kaynaklar : H.Cem KANIBİR Türkbilimci 

Sapolyo, Enver Behnan, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Ist.,1958, s.17 

Nevzat Sungur” 

http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ata/ata3.html  

 

http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/tarih/tarih.html 

 

Hemşehrimiz Atatürk 

“Evet, hemşehrimiz Atatürk, çünkü soyu-babası Ali Riza Efendi (bizim dille "kopması") yöremizden-

Kocacik'tendir. 

Kocacik, Makedonya Cumhuriyeti'nin Güneybatısında bulunan Merkez Jupa Belediyesi'nin yerleşim 

yerlerinden yalnızca birisidir. Oysa bundan yıllarca önce, Kocacik yöresinin değil de bütün bölgenin 

önemli ve şirin bir kasabasıymış. "İpek Yolu"nun (Via İgnatia) buradan geçtiğinden dolayı, üstelik "Kalâ" 

sının olmasıyla da önemli bir stratejik merkeziymiş. Onun için, başka yerlerden gelip Kocacik'e yerleşen 

ailelerin sayısı oldukça kabarıkmış. Kocaciklilerin bazıları da buraya Anadolu'dan, Konya Karaman'dan 

geldikleri, bazılarının, Kalâyı fethettiklerinden sonra Kalâyı korumaları için askerlerin yerleşmesiyle 

(1385 y.), bazılarının ise sınır bekçiliğini yapmaları üzere, daha sultan II Murat tarafından getirildiği 

bilinen bir gerçektir (1448 y.). Gelenlerin çoğu, Anadolu'dan Kızıl-Oğuz Türkmenleri'ndendir.  Oysa, 

getirilenler çeşitli kabilelerden (soylardan) getirilmişlerdir ki bugün bile Kocacik yöresinde, o zamanki 

soylarının adını belirten, soyadları taşıyan aileler bulunmaktadır. 

Kocacik birkaç göç yaşamış. Göçlerden önce Kocacik 900 hanelik bir kasabaymış. 1955 yılına kadar-

son büyük göçe kadar, Kocacik bir belediyeymiş. Kocacik'te, dükkânlar, terziler, berberler, kasaplar 

varmış. Perşembe günleri pazar kurulurmuş. Mallarını satmak için her yerden tüccarlar buraya 

gelirlermiş. Dört camisi ve iki tekkesi de varmış. Bunlardan bir cami "Kalâ" da bulunurmuş.  Bayram ve 

Cuma günleri "Kalâ" camisi dolup taştığından cemaat ibadetini caminin dışında yapmak zorunda 

kalırmış.  Makedonya'nın çok yerlerinde olduğu gibi, komşu Arnavutluk ve Yunanistan'da ile Türkiye 

Cumhuriyeti'nde bile imamlık görevini sürdüren Kocacik hocaları varmış. Görev gördükleri yerlerine 

uyum sağlayıp oralarda yaşamlarını sürdüren hocaların sayısı oldukça kabarıkmış. Hocalardan başka, 

rızıklarını, daha iyi yaşam koşullarını başka illerde arayanların sayısı da oldukça kabarıkmış.  Çokları, 

gittikleri yerlerin, kendilerinin yaşamlarını sürdürmeleri için  daha uygun olduğunu görerek geri 

dönmemiş, gittikleri yerlerde yaşamaya devam etmişler. Çokları soyadlarını, Kocacik yöresinden 

olduklarını belirtmek amacıyla,  bulundukları yerin diline göre şöyle takmışlar: Kocaciklievski, Kocaciku, 

Kocacikus, Kocaciklioğlu ... 

http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ata/ata3.html
http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/tarih/tarih.html
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Böyle bir ortamda Kocacik'in "Taşlı Mahallesi"nde Ali Riza Efendi'nin babası Kızıl Hafız Ahmet ve amcası 

Kızıl Hafız Mehmet yaşarmış. Taşlı Mahallesi camisinde Kızıl Hafız Mehmet imam olarak görev 

görürmüş. Ali Riza Efendi'nin babası rızkını, komşularının da çoğu gurbetçi olarak gitmiş oldukları 

Yunanistan'da aramaya karar vermiş. Birkaç kez Kocacik'e gidip gelmesinden sonra (bu aralarda, 

Kocacik'te Ali Riza Efendi dünyaya gelmiş), önce Drama'ya sonradan ise Selânik'e yerleşmiş. Ali Riza 

Efendi Selânik'te birkaç görevde bulunmuş. Burada, 1881 yılında, dünyaya Mustafa Kemal gelmiş. 

Sonrası, herkesin bildiği şey. 

Araştırmacı: Sabahettin Sezair, emekli öğretmen-Kocacik 

Kaynak: 1966 yılında-öğretmen olduğumdan bu yana yöremizle ilgili araştırmalarda bulundum. Kısıtlı 

yazılı kaynaklardan dolayı (yöremizle ilgili arşiv belgelerini 1955'ten sonra, kötü niyetli-düşünceli 

devlet memurları alıp yakmışlar-yoketmişler) yöremizdeki her köye gittim ve yaşlılarla konuşup 

yöremiz için bilgiler topladım. Yaşam kuşam, gelenek-görenek, inanç-kazanç, tarih gibi her çeşit 

alanda titizlikle bilgiler topladım.  

Yöremizle ilgili tarih alanında bilgi toplamış olduğum yaşlılar şunlardır:  Kocacik köyünden: İbraim 

Kaplan (1900-1972), Milazim M. Ferat (1908-1980), Vait Durak (1910-1983); Pralenik köyünden: 

Abduraman Osman (1904-1986), Derviş Sezair (1914-2000), İsmail Yaya (1929-2008); Breştanik 

köyünden:  Şahin İbraim Değirmenci (1885-1968),  Bayram Seydi (1919-1995); Novak köyünden: Sabri 

Asan (1909-1995), Asan Şemşi (1920-2002), Necip İlyas (1925-2011); Elessa köyünden: Necbedin 

Mustafa (1898-1978), Liman (Limuş) Gotak (1910- 1992), Nazmi Bekir Hoca (1912-1986) ...  

2) Numan Kartal, Atatürk ve Kocacık Türkleri, T.C. Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara, 2002, 

3) Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu, Atatürk ve Makedonya Türklüğü, Autoprint T.A. yayınları, Üsküp, 2006, 

s.33.” 

http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ata/ata1.html  

 

Kaynaklarda Atatürk Ve Kocacik 

“Eldeki kayıtlara göre; 950 tarih ve 82 numaralı İl yazıcı defteri ile 1051 tarih ve 469 numaralı il yazıcı 

defterinde Anadolu'dan Rumeli'ye geçen Türk boy ve ailelerinin isimleri açıkça yazılı bulunmaktadır. 

Bunların Müslüman Oğuz Türk'ü Yörük Türkmen boylarından oluşan ailelerinin kimler olduğunu 

kayıtlarda belirtmektedir. İşte bu kayıtlarda, Ulu Önder Atatürk'ün atalarının, Anadolu'dan Konya 

yöresinden geldiği yazılmaktadır. Atatürk'ün dedeleri; Anadolu'dan Rumeli'ye gidip, Yunanistan'da 

Manastır Vilayeti'nin Debre-i Bala sancağına bağlı bulunan Kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden olan 

Hafız Ahmet Efendi derlerdi. Kocacık Nahiyesinin tamamen Türk'tür. Atatürk Kocacık Nahiyesine 

yerleşen ailelerden olan Hafız Ahmet Efendi'nin torunudur. Hafız Ahmet Efendi'nin saçları kırmızı 

olduğu için adına "Kırmızı Hafız Efendi" derlerdi. Ulu Önder Atatürk'ün dedesi kırmızı Hafız Efendi 

Kocacık Nahiyesinde ilkokul eğitmenliği yapmakta idi. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi de bu Kocacık 

nahiyesinde dünyaya geldi. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendiye Alüş Efendi derlerdi. Kocacık nahiyesi 

tamamen Türk'tü. Burada yerleşenlerin çoğu Aydın ve Konya yöresinden gelen Türklerdir. Hatta bu 

aileler Yörük Türkmenleridir. Bu Yörük Türkmenlerinin Tanrıdağı ve Karagöz olduğu yukarıda adı geçen 

il yazıcı defterinde kayıtlı bulunmaktadır. Keza yine belgelerde Aktan ve Naldöken Yörüklerinde 

buralarda bulunduğu yazılmaktadır. Fetihnamelerde, buralardaki Konya Türklerine hudut gazileri 

http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ata/ata1.html
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unvanı verildiği yazılmaktadır. Bu Türklere miri, Yörülen Türkmenleri de denilmekteydi. Ulu Önder 

Atatürk öz be öz Türk olup, Konya ve Aydın yörelerinden gitme çok asil bir ailenin evladıdır.”  

ATATÜRK : “ATALARIM YÖRÜK TÜRKMENLERDENDİR” 

Atatürk, Türklüğüyle ve soyuyla ilgili olarak şunları söylemiş bulunuyor: 

"Benim hayatta yegane fahrim (onurum), servetim, Türklükten başka bir şey değildir." 

"... Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım (dır)"  

Atatürk, soyunu açıklarken bunu da vurgular: 

".... Benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Yörük Türkmenlerdendir."  

M. Kemal'in Selanik'te mahalle ve okul arkadaşı, Kütahya Milletvekillerinden Mehmet Somer (1882-

1950): 

"Atatürk'ün ataları hakkında benim bildiğim şunlar:  “Atatürk'ün ataları Anadolu'dan gelerek Manastır 

vilayetinin Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık nahiyesine yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik'in 

ihtiyarlarından duymuştum. Kocacıklıların hepsi öz Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların 

hepsi Yörük'tür... Bunların kıyafetleri Anadolu Türklerine benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır."  

KOCACIKLI NUMAN KARTAL:  “ALİ RIZA EFENDİ BİZİM KÖYDENDİR” 

Milliyet Gazetesinden [Hürriyet gazetesi. Bülent Ağaoğlu düzeltmesi] Altan Araslı, Kocacık köyüne 

giderek bir araştırma yapar ve köylülerle konuşur. 

Kocacıklı Numan Kartal'ın aktardıkları: "Ali Rıza Efendi, Manastır vilayetinin Debre-i Bala sancağına 

bağlı Kocacık'ta dünyaya gelir. Kocacık'ın nüfusu tamamen Türk'tür. Hepsi de Yörük Türkmenleri. 

Anadolu'dan geldiler. Bizler, Müslüman Oğuzların Türkmen boyundanız."  1993 yılında Kocacık’a giden 

Altan Araslı, Kocacık’a gidip konuyu araştırmış, konuyla ilgili olarak köyün bir çok ileri geleniyle 

görüşmüş. Köyden Murat Ağa, Araslı’ya şunları söylüyor: “Atatürk’ün dedesinin adı Kırmızı Hafız Ahmet 

Efendidir. Lakapları böyle. Ama asıl hafız olan kardeşi Mehmet Efendidir. Atatürk’ün babaannesinin adı 

da Ayşe Hanımdır. Daha sonraları Ahmet Efendiye “Firarî” denmeye başlamış, Firari Rumeli’de gurbete 

çıkan anlamına gelmektedir.”     

ATATÜRK KOCACIKLI AKRABALARIYLA ÖLENE KADAR GÖRÜŞMÜŞ 

Konu hakkında geniş bir araştırma yapan Yrd. Doç. Dr. Ali Güler, kitabında topladığı bilgileri şöyle 

özetlemektedir: “Mevcut bilgilere göre Atatürk’ün baba soyu Konya/Karaman’dan göçülerek 

Makedonya’ya gelmişlerdir. Manastır Vilayetine bağlı Debre-i Bala Sancağı’na yerleşen aile, takriben 

1830’larda Selanik’e göçmüştür. Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi, burada takriben 1839’da dünyaya 

gelmiştir. Babası Kızıl Hafız Ahmet Efendidir.  Kızıl Hafız Ahmet Efendinin Kızıl Mehmet Emin Efendi 

isminde bir erkek, bir de Nimeti hanım isminde iki kardeşi vardır. Atatürk’ün baba soyu, büyük amcası 

Kızıl Hafız Mehmet Emin Efendi tarafından devam etmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bunun oğlu 

Salih Efendi ve ikinci eşi Müberra hanımdan devam eden aile, torunlarla yedinci kuşağa ulaşmış 

bulunuyor. Belgelerden Atatürk’ün Müberra hanıma “yenge” şeklinde hitap ettiğini biliyoruz. Bunların 

beş çocuğundan birisi olan Necati Erbatur, 28 Eylül 1927’de Dolmabahçe Sarayı’nda nişanlanmış; diğer 

çocukları Vüsat Erbatur’un kızı Nesrin Hanım ile Feridun Söğütlügil’in nikahları 2 Ekim 1937’de Park 

Otel’de yapılmış ve Atatürk bu nikah törenine katılmıştır.”    
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Netice: Kocacık’ın, Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin köyü olduğu, akrabalarının bulunduğu, köyün 

çok büyük bir bölümünün 1924- 1960 arası Adapazarı Serdivan’a göçtükleri kesin gibi görünüyor. 

Kaynak: 

1) Başbakanlık Eski Müşaviri Şecaattin Zenginoğlu'nun "Bilgi Çağındaki Türk Gençliğinin Yükselen Sesi-

1999" isimli kitabı, 

2) Bozkurt, Mahmut Esat; Yakınlarından Hatıralar, Sel Yayınları, İst., 1955, s.95, 

3) Egeli, Münir Hayri; Atatürk’ten Bilinmeyen Hatıralar, İst., 1959, s.69, 

4) E.B.Şapolyo, a.g.e.den aktaran Güler, Ali a.g.e. s.27, 28 

5) E.B. Şapolyo, a.g.e.den aktaran Güler, Ali, a.g.e. s.28, Türk Parlamento Tarihi 1931-1935, c.11, 

Ank.1996, s.402, 

6) Altan Araslı, Milliyet Gazetesi, 10.11.1993, "Ata'nın Soy Kütüğü" isimli bir yazısı. 

7) Yrd. Doç. Dr. Ali Güler, Karaman’dan Kocacık’a Kızıl Oğuzlar Atatürk’ün Soyu, Gök İletişim, 2001, s. 

85, 

8) Yrd. Doç. Dr. Ali Güler, a.g.e., sh.93-94.” 

http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ata/ata2.html  

 

Atatürkün Soy Kütüğü 

“Ulu Önder M.Kemal Atatürk Gaziantep'liydi 

"Türküm Diyen Her Şehir, Her Kasaba ve en Küçük Türk Köyü Gazianteplileri Kahramanlık Misali Olarak 

Alabilirler." Mustafa Kemal Atatürk 

Yörük ile Türkmen eş anlamlıdır. Atatürk, soyunu açıklarken bunu da vurgular: 

".... Benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Yörük Türkmenler'dendir." 

Sultan Murat Hüdavengidar zamanında başlamak üzere, bütün Türk Devleti padişahlık döneminde, 

Rumeli'yi Balkanlar'ı ve Avrupa'yı Türkleştirmek için soyunda ve sopunda hiçbir karışım olmayan Türk 

ailelerinden oluşan özel güçleri buralara göndermişlerdir. Bu göçlerin büyük çoğunluğu Oğuz Türkleri, 

Müslüman Oğuzların Yörük Türkmen boylarından gönderilen aileler teşkil ermektedir. Müslüman 

Oğuzların, Tanrıdağı ve Karagöz Yörüklerinden olup, Konya ve Aydın yöresine yerleşmiş bulunan 

isimler, teker teker yazılı bulunmaktadır. Buradaki, 950 tarih ve 82 numaralı l yazıcı defteri ile 1051 

tarih ve 469 numaralı il yazıcı defterinde Anadolu'dan Rumeli'ye geçen Türk boy ve ailelerinin isimleri 

açıkça yazılı bulunmaktadır. Bunların Müslüman Oğuz Türk'ü Yörük Türkmen boylarından oluşan 

ailelerinin kimler olduğunu kayıtlarda belirtmektedir. İşte bu kayıtlarda, Ulu Önder Atatürk'ün 

atalarının, Anadolu'dan Konya ve Aydın yöresinden geldiği yazılmaktadır. Atatürk'ün dedeleri; 

Anadolu'dan Rumeli'ye gidip, Yunanistan'da Manastır Vilayeti'nin derbei bala sancağına bağlı bulunan 

Kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden olan Hafız Ahmet Alüş Efendi derlerdi.  

Kocacık Nahiyesinin tamamen Türk'tür. Atatürk kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden olan Hafız 

Ahmet Efendi'nin torunudur. Hafız Ahmet Efendi'nin saçları kırmızı olduğu için adına "Kırmızı Hafız 

Efendi" derlerdi. Ulu Önder Atatürk'ün dedesi kırmızı Hafız Efendi kocacık Nahiyesinde ilkokul 

http://kocaturkkocacik.org/anasayfa/ata/ata2.html
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eğitmenliği yapmakta idi. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi de bu kocacık nahiyesinde dünyaya geldi. 

Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendiye Alüş Efendi derlerdi. Kocacık nahiyesi tamamen Türk'tü. Burada 

yerleşenlerin çoğu Aydın ve Konya yöresinden gelen Türklerdir. Hatta bu aileler Yörük Türkmenleridir. 

Bu Yörük Türkmenlerinin Tanrıdağı ve Karagöz olduğu yukarıda adı geçen il yazıcı defterinde kayıtlı 

bulunmaktadır. Keza yine belgelerde Aktan ve naldöken Yörüklerinde buralarda bulunduğu 

yazılmaktadır. Fetihnamelerde, buralardaki Konya Türklerine hudut gazileri unvanı verildiği 

yazılmaktadır. Bu Türklere miri, Yörülen Türkmenlerden denilmekteydi. Ulu Önder Atatürk özbe öz 

Türk olup, Konya ve aydın yörelerinden gitme çok asil bir ailenin evladıdır. Annesi Zübeyde 

Hanımefendi'nin babası aydından Selanik'e gitme çok asil bir ailenin evladıdır. Annesi Zübeyde 

Hanımefendi'nin babası Aydınlıdır. 

·Bu bilgiler Başbakanlık Eski Müşaviri Şecaattin Zenginoğlu'nun "Bilgi Çağındaki Türk Gençliğinin 

Yükselen Sesi-1999" isimli kitabından alınmıştır. 

Zübeyde Hanım'ın babasını, kocası Ali Rıza Efendi'yi ve Ali Rıza'nın babası Kızıl Hafız Ahmet Bey'i de 

tanıyan Selanik doğumlu Aydın Milletvekili Hasan Tahsin San (1865-1951) şu bilgileri verir: " Atatürk'ün 

validesi, Zübeyde Hanım, Sofu-zade ailesinden Fethullah Ağa'nın kızıdır. Selanik'te doğmuştur. Bu aile 

bundan 130 sene evvel (1800'lü yılların başı oluyor.) Sarıgöl'den Selanik'e gelmişlerdir. Vodina 

sancağının batısında Sarıgöl nahiyesinde onaltı köyden ibaret olan bu nahiye ailesi, Makedonya ve 

Teselya'nın fethinden sonra Konya civarı ahalisinden Osmanlı hükümetinin sevk ve iskan ettirdiği 

Türkmenlerdendir. Son zamanlara kadar beş asır müddet içinde hayat tarzlarını, kılık-kıyafetlerini 

değiştirmemişlerdi." Bir yabancı yazar da Atatürk'ün annesi hakkında edindiği bilgileri şöyle aktarıyor:" 

Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi, anası da Zübeyde Hanım'dı. Zübeyde Hanım... sarışındı; düzgün, 

beyaz bir teni, derin ama berrak, açık mavi gözleri vardı. Ailesi Selanik'in batısında Arnavutluk'a doğru, 

sert ve çıplak dağların geniş, donuk sulara gömüldüğü göller bölgesinden geliyordu. Burası, Türklerin 

Makedonya'yı ve Teselya'yı almalarından sonra Anadolu'nun göbeğinden gelen köylülerin yerleştikleri 

yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanım, damarlarında ilk göçebe Türk kabilelerinin torunları olan ve hala 

Toros Dağlarında özgür yaşamlarını sürdüren sarışın Yörükler'in kanını taşıdığını düşünmekten 

hoşlanırdı. Mustafa da annesine çekmişti; saçları onun gibi sarı, gözleri onun gibi maviydi." Zübeyde 

Hanım'ın kendi ifadesi; oğlunun, kızının, kendisini tanıyanların ve de konu üzerinde çalışanların ortak 

ifadesi; Zübeyde Hanım'ın Yörük-Türkmen olduğudur. Yani Zübeyde Türk'tür. 

MUSTAFA KEMAL'İN BABASI YÖRÜK TÜRKMEN ‘DİR. 

Mustafa Kemal'in baba soyu, Aydın/ Söke'den gelerek Manastır vilayetine yerleştirilen, "Kocacık 

Yörükleri (Koca Hamza Yörükleri)"ndendir. Ali Rıza Efendi, Manastır'ın Debre-i Bala sancağına bağlı 

Kocacık'ta dünyaya gelmiştir(1839). Aile sonradan Selanik'e göçmüştür. Babası İlkokul öğretmeni Kızıl 

Hafız Ahmet Efendi'dir. Amcası, Kızıl Hafız Mehmet Efendi'dir. Taşıdıkları "Kızıl" lakabı ve yerleştikleri 

yere "Kocacık" denmesi; Ali Rıza Efendi'nin soyunun, Anadolu'nun da Türkleşmesinde katkısı olan " 

Kızıl-Oğuz" yahut "Kocacık Yörükleri-Türkmenleri"nden geldiğini göstermektedir. Anne soyunda 

olduğu gibi baba soyunda da en sağlam bilgiler önce Atatürk'ün, annesinin, kardeşinin anlattıkları; 

sonra çevrelerinin aktardıklarıdır. 

Makbule Hanım; 

"Babam Ali Rıza Efendi, Selanik'lidir. Kendileri Yörük sülalesindendir." Atatürk: 
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"... Benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Yörük Türkmenler'dendir." M. Kemal'in Selanik'te 

mahalle ve okul arkadaşı, Kütahya Milletvekillerinden Mehmet Somer (1882-1950): "Atatürk'ün ataları 

hakkında benim bildiğim şunlar: 

Atatürk'ün ataları Anadolu'dan gelerek Manastır vilayetinin Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık 

nahiyesine yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik'in ihtiyarlarından duymuştum. Kocacık'lıların hepsi öz 

Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların hepsi Yörük'tür... Bunların kıyafetleri Anadolu 

Türklerine benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır." 10 Kasım 1993'te Milliyet gazetesi "Ata'nın 

Soy Kütüğü" isimli bir yazı yayımlar. Gazeteci Altan Araslı, Kocacık köyüne giderek bir araştırma yapar 

ve köylülerle konuşur. Kocacıklı Numan Kartal'ın aktardıkları: 

"Ali Rıza Efendi, Manastır vilayetinin Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık'ta dünyaya gelir. Kocacık'ın 

nüfusu tamamen Türk'tür. Hepsi de Yörük Türkmenleri. Anadolu'dan geldiler. Bizler, Müslüman 

Oğuzların Türkmen boyundanız." 

https://sites.google.com/site/bizatatuerkuez/atatuerkuen-soyu  

 

Altan Araslı 

“Diplomat, Çevirmen, Yazar 

Doğum: 1947 Sivas. Ölüm: 03 Temmuz, 2019 İstanbul 

Eğitim: Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Filolojisi Bölümü 

Diğer İsimler: Alhan Altan Araslı 

“Diplomat, yazar ve çevirmen (D. 1947, Divriği / Sivas – Ö. 3 Temmuz 2019, İstanbul). Bazı kitaplarında 

Alhan Altan Araslı imzasını kullandı. Ankara Üniversitesi DTCF Rus Filolojisi Bölümü ile Viyana Siyasi 

İlimler Fakültesi mezunu. Dışişleri Bakanlığına girerek Viyana Büyükelçiliği, Bregenz (Avusturya), 

Stutgart (Almanya) ve Mostar (Bosna-Hersek) Başkonsolosluklarında çalıştı. 

Yurt dışında resmi görevlerinin yanı sıra Münih ve Saraybosna Türkiyat Enstitülerine devam etti. 

Araştırma çalışmaları, “Musiki Mecmuası”, “Hayat Tarih Mecmuası”, “Türk Kültürü Dergisi” ve “Tarih ve 

Medeniyet Dergisi”nde yayınlandı. 

Yıllar boyu tüm Avrupa’yı dolaşarak arşiv, kütüphane ve müzeleri gezerek “Türk Kültür Miraslarını” 

tespit etti. 

Yazı dizileri, “Tercüman”, ”Türkiye”, “Milliyet”, “Hürriyet” ve “Sabah” gazetelerinde yer aldı. Tercüman 

gazetesi, hepsini “Avrupa’da Türk İzleri” adlı bir kitapta topladı ve yayınladı. 

Eser, TRT tarafından 16 dizilik belgesel program yapıldı. Dizinin hazırlanmasında, danışman ve metin 

yazarı olarak görev aldı. Program 9 ödül kazandı. Kitabın genişletilmiş 2. baskısını Kültür Bakanlığı, 3. 

baskısını ise Akçağ Yayınevi yaptı. 

“Mostar Köprüsü”nün yıkılması onu da derinden etkiledi. Mostar’da Başkonsolosluğumuz açılması 

üzerine orada görev aldı. Tam bir harabeye dönmüş şehirde, iki yıl süren bir çalışma sonucunda, 

Mostar ve çevresini, ev ev, sokak sokak dolaşarak, Bosna Savaşları’nı bizzat yaşayanlardan dinleyerek, 

Köprü ve Mostar ile ilgili tüm tarihi ve sevda içeren hikayeleri derledi ve “Mostar Köprüsü” belgesel 

romanını ortaya koydu. 

https://sites.google.com/site/bizatatuerkuez/atatuerkuen-soyu
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Araslı, 26 yıl Dışişleri Bakanlığı görevlisi olarak sürekli yurt dışında çalıştıktan sonra merkeze döndü. 

Bilahare de Başbakanlık bünyesinde görev aldı. Tüm komşu ülkeleri dolaşarak izlenimlerini, tarihi 

yönleriyle de Kanal B’de GÜNCE programında aktardı. 

Son yıllarda da Türk kardeş, akraba ve eski tebaa mimarileri, kültürleri ve sanat eserleriyle bir arada 

toplayacak “Türk ve Akraba Toplulukların Kültür Merkezi” projesi ile “İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e 

Türk Diplomasi” belgeseli ve kitabı üzerine çalışmalarını sürdürdü. Rusça’dan çeviriler yaptı. 

Ödülleri: 

1993 yılı Örsan Öymen Yazın Yarışması birincilik ödülü ile 1993 yılı Avrupa Gazeteciler Birliğinin 

araştırma dalı ödülünü aldı. 

Vefatı: 

Alhan Altan Araslı, bir süre tedavi gördüğü İstanbul’da 3 Temmuz 2019 günü vefat etti. Araslı’nın 

cenazesi 4 Temmuz Perşembe günü öğle namazına müteakip Çapanoğlu Camii’nde kılınan cenaze 

namazının ardından Çatak Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. 

ESERLERİ: 

Telif: Azerbaycan Masalları (2000), Avrupa’da Türk İzleri (2 cilt, 2001), Viyana’da İzlerimiz, Azeri 

Türklerinin Halk Hikâyeleri, Azeri, Kırımlı, Kazanlı Türkleri Folklor ve Musikisi (2008), Kafkasyadan Esen 

Yeller. 

Roman: Mostar Köprüsü (Belgesel roman, 2010), Sevdam Sensin (2018). 

Çeviri: Anton Çehov Hikayeler, İlk Aşk (roman, Turgenyev’den),  Çağımızın Kahramanı (roman, 

Lermontov’dan), Talihsiz Liza (Karamzin’den). 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye 

Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Altan Araslı’yı kaybettik 

(ilerigazetesi.com.tr, 03.07.2019), Alhan Altan Araslı kitapları (babil.com, nadirkitap.com, kidega.com, 

idefix.com, kitapyurdu.com, 04.07.2019).” 

https://www.biyografya.com/biyografi/5988  

 

Atatürk Hakkında Uydurmalara Cevaplar : Mustafa Kemal Atatürk Türk Değil Diyenlere Cevap 

UYDURMALAR 

Mustafa Kemal Türk Değilmiş (!);  

“Yahudi Dönmesiymiş-Sırpmış-Bulgarmış-Makedonmuş (!)  

“Türklerin babası, bir Yahudi oğlu muydu? Kemal Atatürk bir Yahudi mi idi?” (!) 

“Mustafa Kemal’in dönme olduğu, dönmeler tarafından iddia edilir.“ (!) 

“Mustafa Kemal, Sırptır.” (!) 

“Mustafa Kemal, Bulgardır.” (!) 

“Mustafa Kemal, Makedondur.“ (!) 

https://www.biyografya.com/biyografi/5988
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GİRİŞ 

Uydurmalar bunlar. Bunlar ama; şimdi biz hangisini esas alacağız?  

Dört tane iftira (onlara göre iddia) var. Önce yeni Rıza Nurlara bir şey diyelim, yani akıl verelim. Gelin 

aranızda anlaşın, birisine karar verin, onunla kandırabildiğiniz cahilleri, telsiz kafalıları kandırmaya 

çalışın. Böyle hiç inandırıcı olmuyorsunuz.  

İnanıyoruz ki düşünme yeteneği elinden alınmışlarda bile kuşku doğuruyorsunuz. 

MİLLİYET KONUSU DUYGU KONUSUDUR 

Milliyet meselesi bir millete mensup olma, mensubiyet duygusudur. Kişi, mensup olduğunu kabul ettiği 

millettendir. Milliyet bir his, duygu meselesidir.  Önemli olan, insanın ne olduğu değil, kendisini ne 

hissettiğidir. 

Yeryüzünde safkan bir ırk kalmamıştır. Her ırk; savaşlar, göçler, işgaller nedeniyle diğerleriyle 

karışmıştır. Bu nedenle; bugün dünyanın kabul ettiği yaygın anlayış, bir milleti yaratan ne ırktır, ne kan 

bağıdır. Milletin temel öğesi “biz” duygusudur. Bu duyguyu ise ortak kültür, milli kültür yaratır. Milli 

kültürü yaratan da yüzyıllar boyu birarada yaşamaktır. Kuşaklar boyu, aynı koşulları paylaşmış olmaktır. 

Milli kültür kişilerde aidiyet duygusu doğurur. Ait olduğunu kabul ettiği milletin geleceğini kendi 

geleceği olarak kabul eder. Kederde, tasada, kıvançta milletine ortak olma gereğini duyar. İşte bu 

duygu, kişi farklı bir kökenden olsa dahi, kişinin kendisini “biz”in içinde duymasını sağlar. Onun için 

öncelikli ve esas kimlik, ‘biz’in sahip olduğu ortak kimliktir. 

Kişi, Türk ana-babadan doğmuş olabilir, fakat Amerikalıdır. 

Kişi, Arap babadan Alman anneden doğmuş olabilir, fakat Türktür. 

Dolayısıyla önemli olan insanın ne olduğu değil, kendisini ne hissettiğidir. 

Milliyet konusundaki evrensel anlayışı açıkladıktan sonra; şimdi yeni Rıza Nurlara soralım: Bugüne 

kadar açıktan söyleme cesaretini gösteremeseniz bile, içinizden kendinize; “Ben Türküm, Türk olmakla 

gurur duyuyorum, Türklük benim yegâne servetim” diyebildiniz mi?  

Sanmıyoruz, diyemezsiniz; dediğiniz takdirde ekmeğiniz kesilir.  

Neye rağmen bu denilemiyor?  

Türk ana-babadan olunmasına rağmen denilemiyor. Ve arada kalınıyor. Aidiyet duygusu eksikliği, 

ezikliği yaşanıyor. Ezikliği atabilmek için de, bazılarının yaptığı gibi Türklüğü karalama, aşağılama 

yoluna gidiliyor. Bu yola girenler, biraz da ekmeğini artırmak için, “Ben Türk değil, Arap milliyetçisiyim”, 

“Türk kimliği yerine, ümmet kimliğini tercih ederim” diyebiliyor. Hem de aşağılamaya çalıştığı bu yüce 

milletin ekmeğini yerken, vergilerinden milletvekili maaşı alıp standart üstü yaşam sürerken, daha da 

acısı bakanlık yaparken birinci sözü söyleyebiliyor. 

Kişi kendisini Türk milletinden hissetmeyebilir; ama hem kendini Türk hissetmeyeceksin, hem de bu 

milletin vekilliğini yapacaksın; bu olacak şey değildir. Milletvekili, millete hizmet için vardır.  

Bu milletvekili kime, hangi millete hizmet etmektedir? 

Yeni Rıza Nurlar, kendilerini Türk hissetmiyorlar, “Ben Türküm“ diyemiyorlar. Ancak soyunu karalamaya 

çalıştıkları o yüce insan, her fırsatta haykırıyor, “Ben bir Türküm“ diye. Aidiyet duygusunu dile getiriyor. 
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Bizlerin de her şeyden önce O’nun kendisini tanımlamasına itibar etmemiz gerekir, Yeni Rıza Nurların 

dediklerine değil. 

Soyu, kökeni üzerinde ayrıca duracağız ama önce kendisini tanımlamasına bakalım.  

Önemli ve esas olan da budur, 

ATATÜRK’ÜN KENDİSİNİ TANIMLAMASI 

“Benim hayatta yegâne fahrim (onurum), servetim, Türklükten başka bir şey değildir.“(1) 

“Bana, insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek fevkaladelik, Türk olarak 

dünyaya gelmemdir.”(2) 

Bir İngilizin “Siz hangi asil ailedensiniz?” sorusuna verdiği yanıt: 

“Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar eden Teodoz, İtalya yarımadasına inmek isteyen Türk Atilla’ya 

barış görüşmesinden önce sormuş: ‘Siz hangi asil ailedensiniz?‘ Atilla da ona cevap vermiş: ‘Ben asil bir 

milletin evladıyım!’ İşte benim cevabım da size budur!”(3) 

Sanki yeni Rıza Nurlara cevap vermiş: 

“Türk, Türk olduğu için asildir… Çoğumuz, büyükbabamızın babasını hatırlamayız. Bütün soy 

gururumuzu, Türk olmanın içinde buluruz.”(4) 

“…Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım(dır).”(5) 

“Milli mevcudiyetimize düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı… ‘Türküm ve düşmanım 

sana, kalsam da bir kişi!’ diyelim.”(6) 

“Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve 

şerefim vardır…” (7) 

Atatürk kendisini böyle tanımlıyor.  

“Ben bir Türküm” diyor ve “bundan gurur duyuyorum” diyor. Kişi, hissettiği milletten olduğuna göre bu 

sözler üzerine söylenecek başka bir şey yoktur. Mustafa Kemal, bir Türktür ve büyük bir Türktür, 

Türkün Atasıdır. Türk milletine, unuttuğu milli kimliğini tekrar kazandıran, ümmetten Türk milletine 

dönmesini sağlayan bir Türktür. 

Yeni Rıza Nurlara bunlar da yetmeyecektir. Hiç gerek olmadığı halde, konuya tam açıklık getirmek için, 

ana ve baba soyunu da irdeleyeceğiz. Kimdir, kimlerdendir, ona bakacağız. 

MUSTAFA KEMAL’İN ANNESİ TÜRKTÜR 

Zübeyde Hanım’ın soyu Yörüktür. Fatih Sultan Mehmet döneminde Karamanoğlu Beyliğinin 

yıkılmasından sonra (1466), Balkanlar’da fethedilen yerlerin “Türkleştirilmesi için göç ettirilen 

ailelerdendir. Konya bölgesinden geldikleri için bunlar, “Konyarlar” ismi ile resmi kayıtlara geçmiş ve 

böyle anılmıştır.(8) 

Aile, Vodina sancağının Sarıgöl nahiyesine yerleştirilir. Zübeyde Hanım’ın babası Sofuzade Seyfullah 

Ağa, Selanik yakınlarındaki Lankaza’ya göçer ve bir çiftlik sahibi olur. Ve Zübeyde Hanım 1857’de 

burada doğar. Annesi, babasının üçüncü eşi Ayşe Hanım’dır.(9) 

Zübeyde Hanım’ın soyunu bir de anlatılanlardan görelim. 



120 
 

Mustafa Kemal’in kız kardeşi Makbule Hanım (1885-1956): 

“Annemden sık sık şunları dinlemişimdir. Bizim esas soyumuz Yörüktür. Buralara Konya-Karaman 

çevrelerinden gelmişiz” diyor ve atalarından bazılarının sonradan tekrar Konya’ya geri döndüğünü de 

şöyle açıklıyor: “Dedem Feyzullah Efendi’nin büyük amcası Konya’ya gitmiş, Mevlevi dergâhına girmiş, 

orada kalmış. Yörüklüğü tutmuş olacak.”(10) 

Makbule Hanım Yörüklük için şunları söylüyor: 

“…Annem her zaman Yörük olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk’e ‘Yörük nedir?’ diye sordum. 

Ağabeyim de bana ‘Yürüyen Türkler’ dedi.” (11) 

Yörük ile Türkmen eş anlamlıdır. Atatürk, soyunu açıklarken bunu da vurgular: 

“…Benim atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş Yörük Türkmenlerdendir.” (12) 

Zübeyde Hanım’ın babasını, kocası Ali Rıza Efendi’yi ve Ali Rıza’nın babası Kızıl Hafız Ahmet Efendi’yi 

de tanıyan Selanik doğumlu Aydın milletvekili Hasan Tahsin San (1865-1951)(13) şu bilgileri verir: 

“Atatürk’ün validesi, Zübeyde Hanım, Sofuzade ailesinden Fethullah Ağa’nın kızıdır. Selanik’te 

doğmuştur. Bu aile bundan 130 sene evvel (1800’lü yılların başı oluyor) Sarıgöl’den Selanik’e 

gelmişlerdir. Vodina sancağının batısında Sarıgöl nahiyesinde on altı köyden ibaret olan bu nahiye 

ailesi, Makedonya ve Teselya’nın fethinden sonra Konya civarı ahalisinden Osmanlı hükümetinin sevk ve 

iskan ettirdiği Türkmenlerdendir. Son zamanlara kadar beş asır müddet içinde hayat tarzlarını, kılık-

kıyafetlerini değiştirmemişlerdi.”(14) 

Bir yabancı yazar da Atatürk’ün annesi hakkında edindiği bilgileri şöyle aktarıyor:  

“Mustafa’nın babası Ali Rıza Efendi, anası da Zübeyde Hanım’dı. Zübeyde Hanım… sarışındı; düzgün, 

beyaz bir teni, derin ama berrak, açık mavi gözleri vardı. Ailesi Selanik’in batısında Arnavutluk’a doğru, 

sert ve çıplak dağların geniş, donuk sulara gömüldüğü göller bölgesinden geliyordu. Burası, Türklerin 

Makedonya’yı ve Teselya’yı almalarından sonra Anadolu’nun göbeğinden gelen köylülerin yerleştikleri 

yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanım, damarlarında ilk göçebe Türk kabilelerinin torunları olan ve hâlâ 

Toros dağlarında özgür yaşamlarını sürdüren sarışın Yörüklerin kanını taşıdığını düşünmekten 

hoşlanırdı. Mustafa da annesine çekmişti; saçları onun gibi sarı, gözleri onun gibi maviydi.”(15) 

Zübeyde Hanım’ın kendi ifadesi; oğlunun, kızının, kendisini tanıyanların ve de konu üzerinde 

çalışanların ortak ifadesi; Zübeyde Hanım’ın Yörük-Türkmen olduğudur.  

Yani Zübeyde Hanım Türktür. 

MUSTAFA KEMAL’İN BABASI TÜRKTÜR 

Mustafa Kemal’in baba soyu, Aydın/Söke’den gelerek Manastır vilayetine yerleştirilen, “Kocacık 

Yörükleri (Koca Hamza Yörükleri)”ndendir. Ali Rıza Efendi, Manastır’ın Debre-i Bala sancağına bağlı 

Kocacık’ta dünyaya gelmiştir (1839). Aile sonradan Selanik’e göçmüştür. Babası ilkokul öğretmeni Kızıl 

Hafız Ahmet Efendi’dir. Amcası, Kızıl Hafız Mehmet Efendi’dir.  

Taşıdıkları “Kızıl” lakabı ve yerleştikleri yere “Kocacık” denmesi; Ali Rıza Efendi’nin soyunun, 

Anadolu’nun da Türkleşmesinde katkısı olan “Kızıl-Oğuz” yahut “Kocacık Yörükleri-Türkmenleri”nden 

geldiğini göstermektedir.(16) 
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Anne soyunda olduğu gibi baba soyunda da en sağlam bilgiler önce Atatürk’ün, annesinin, kardeşinin 

anlattıkları; sonra çevrelerinin aktardıklarıdır. 

Makbule Hanım: 

“Babam Ali Rıza Efendi, Selaniklidir. Kendileri Yörük sülalesindendir.”(17) 

Atatürk: 

”…Benim atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş Yörük Türkmenlerdendir.”(18) 

Mustafa Kemal’in Selanik’te mahalle ve okul arkadaşı, Kütahya milletvekillerinden Mehmet Somer 

(1882-1950)(19): 

“Atatürk’ün ataları hakkında benim bildiğim şunlar: Atatürk’ün ataları Anadolu’dan gelerek Manastır 

vilayetinin Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık nahiyesine yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik’in 

ihtiyarlarından duymuştum. Kocacıklıların hepsi öz Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların 

hepsi Yörük’tür… Bunların kıyafetleri Anadolu Türklerine benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır.” 

(20) 

10 Kasım 1993’te Milliyet gazetesi [Hürriyet gazetesi. Bülent Ağaoğlu düzeltmesi]   “Ata’nın Soy 

Kütüğü” isimli bir yazı yayımlar. Gazeteci Altan Araslı, Kocacık köyüne giderek bir araştırma yapar ve 

köylülerle konuşur. Kocacıklı Numan Kartal’ın aktardıkları: 

“Ali Rıza Efendi, Manastır vilayetinin Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık’ta dünyaya gelir. Kocacık’ın 

nüfusu tamamen Türktür. Hepsi de Yörük Türkmenleri. Anadolu’dan geldiler. Bizler, Müslüman 

Oğuzların Türkmen boyundanız.” 

https://mustafakemalim.com/mustafa-kemal-ataturk-turk-degilmis-belgelerle-gercek-tarih/  
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Selanik Evkaf (vakıflar) Dairesi’nde memur olan Ali Rıza Efendi, babası Kızıl Hafız Ahmed’i arayan 

jandarmalar tarafından birkaç kez karakola götürüldü. Zübeyde Hanım kayınpederinin dağa kaçması ve 

kocasının sürekli gözaltına alınmasını hep korkuyla izledi. Daha çok gençti; yirmisinde yoktu… 

SARIŞIN BİR KIZ 

Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım’ın ne zaman evlendikleri tam olarak bilinmiyor. Tahmini olarak 

1870’lerin başı deniliyor. Rivayet odur ki: Ali Rıza Efendi bir gün rüyasında aksakallı nur yüzlü bir pir ve 

yanında sarışın bir kız gördü. Pir, kızı göstererek, “Bu senin kısmetindir” diye müjde verip ortadan 

kayboldu. Ali Rıza Efendi rüyasının etkisiyle ablası Nimeti’nin kızı Hatice’ye gidip, “bana evlenmek için 

sarışın bir kız bulun” dedi. O devirde bütün Müslüman çevrelerinde adet olduğu gibi görücüler sokağa 

düştü. 

Sonunda Sarıgüllü Hacı Sofulardan Feyzullah Ağa’nın kızı; kumrala çalan sarışın, beyaz tenli, orta boylu, 

mavi gözlü, dalgalı kıvırcık saçlı Zübeyde bulundu. Annesi Ayşe Hanım kızının evlenmesine karşıydı ama 

ikna edildi. Zübeyde Hanım, Ali Rıza Efendi’nin ailesinin Yenikapı mahallesindeki evine gelin gitti. Ali Rıza 

Efendi, “Gülzar-ı Cennetim Zübeydem” diye hitap ettiği karısını çok sevdi. Zübeyde Hanım Yenikapı’daki 

evde üç çocuk dünya getirdi: Ahmed, Ömer ve Fatma. Fatma daha yaşını dolduramadan öldü. 

ASKER BABA 

Babası Hafız Ahmed’in Makedonya dağlarına gitmesinden birkaç ay sonra, Ali Rıza Efendi, Osmanlı-Rusya 

savaşı nedeniyle Selanik’te kurulan Asakir-i Mülkiye’ye yani, yardımcı askerler birliğine katıldı. 35 

yaşındaydı; okur-yazar olduğu için geçici olarak üsteğmen rütbesi verildi. Askerliği yaklaşık iki yıl sürdü; 

Ayastefanos Anlaşması’ndan sonra askerliğe veda etti. 

Askerlikten sonra Ali Rıza Efendi, Osmanlı-Yunanistan sınırındaki Olimpos dağının ormanlarla kaplı 

eteklerinde bulunan gümrük kontrol noktasına gümrük muhafaza memuru olarak tayin edildi. Ege denizi 

kıyısında Papasköprüsü denilen bu ıssız yer, Selanik’e 120 km uzaklığındaydı ama kara yolu yoktu. 

Yaşamak için uygun bir yer değildi; ne kasaba ne köydü; sadece görevlilerin ailelerinin kaldığı derme 

çatma birkaç ev ve gümrük kontrol binasından ibaretti. 

Üstelik Olimpos dağı Rum eşkıyalarla doluydu ve etrafı haraca kesmişlerdi. Zübeyde Hanım iki çocuğuyla 

bu ıssız ve kasvetli yere gelmekten hiç hoşnut olmadı. İkinci çocuğu Ömer’i ilaçsızlık ve bakımsızlıktan 

burada kaybetti. Fatma’dan sonra Ömer’i de kaybeden Zübeyde Hanım’ı bir korku saldı; “Ya Ahmed’ime 

de bir şey olursa?” Hep Selanik’e dönmek istedi. Ali Rıza Efendi’nin görev yaptığı gümrüğün bütün işleri 

kereste ihracatı üzerineydi. Ali Rıza Efendi, görevi sırasında kereste tüccarıyla tanışıp arkadaş oldu. Bu 

arkadaşlık ona yeni bir iş kapısı açtı; memurluktan ayrılıp, kereste tüccarları Cafer Efendi ile ortaklık 

kurup ticarete atıldı. 3 lira maaş aldığı devlet memurluğundan sonra bu ticaret Ali Rıza Efendi’ye para 

kazandırmaya başladı. Yoksulluk günleri geri de kalmıştı işte; bu nedenle Selanik’e dönmek isteyen 

eşinden hep sabır istedi. 

Zübeyde Hanım dindar bir kadındı. Beş vakit namaz kılıyordu. Yaşam gücünü hep dualardan alıyordu. 

Ancak korktuğu oldu; son çocuğu Ahmed de öldü. Küçük çocuk sahil kenarındaki kumlukta açılan bir 

mezara defnedildi. O gece çıkan fırtına denizde dev dalgalara neden oldu. Kıyıları döven dalgalar 

Ahmed’in minik cesedini yerinden çıkardı. Dağlardan inen aç çakallar kefen içindeki ufacık bedeni 

paramparça etti. Sabah haberi öğrenip olay yerine koşan Zübeyde Hanım bu acılı manzarayı görünce şoke 

olup oracıkta bayıldı… Paşaköprüsü’nde yaşayan bir avuç insan Zübeyde Hanım’ı teselli etmek için 

ellerinden geleni yaptılar. Ancak… 
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Ahmed’in ölümü sonrası yaşananlar Zübeyde Hanım’ın ruhsal dünyasında derin yaralar açtı. Günler geçti; 

Zübeyde Hanım’ın gözünün önünden o korkunç manzara gitmedi bir türlü. Geceleri kâbus gördü sürekli. 

Üstelik hamileydi… Ahmed’in ölümünden sonra Ali Rıza Efendi yine işinin başına döndü. Eve pek az 

uğruyor; günlerini işi nedeniyle ormanda geçiriyordu. Bir an önce para biriktirip bu kasvetli yerden 

kendini ve karısını kurtarmak istiyordu. Bu nedenle haraç isteyen Rum eşkıyaların tehditlerine bile 

aldırmıyordu. 

Kendi başına bir şey geleceğinden korkmuyordu ama eşi için kaygılanmaya başladı. Eşini güvenlikli bir 

yerde rahat doğum yapması için Selanik’e götürdü. Artık ellerine iyi para geçiyordu; Ali Rıza Efendi, 

Ahmed Subaşı Mahallesi’nde üç katlı pembe boyalı bir ev kiraladı. Üftade isimli siyahi bir kadını da 

yardımcı tuttu. Ve tekrar işinin başına döndü. 

KARDEŞİNİN ADI 

Zübeyde Hanım daha otuzuna gelmemişti. Ruhsal dünyası evlat acısı yaşayan tüm anneler gibi alt üst 

olmuştu. Yetmezmiş gibi, birkaç hafta sonra kocası Ali Rıza Efendi’yi Rum eşkıyalar kaçırdı. Ali Rıza Efendi 

yüksek bir fidye karşılığı özgürlüğüne kavuşabildi. Kereste ticaretini bıraktı. Zaten Osmanlı jandarması 

da, “Rum eşkıyalar barınmasın” diye ormanı yakmıştı! 

Tüm bu olaylar doğum tarihi yaklaşan Zübeyde Hanım’ın sinirleri allak bullak etti. İyi annelik 

yapamayacağından, yeni doğacak bebeğinin de öleceğinden korkuyordu. Elinden tespih, dudaklarından 

dua eksik olmadı o gergin günlerde. Bütün duaları doğacak bebeğinin sağlığı içindi. Bebeğinin kendisi 

gibi sarışın ve mavi gözlü olmasını istiyordu. Soranlara kız çocuğu istediğini söylüyordu ama içten içe 

erkek evlat arzuluyordu. 

Ve isteği oldu; tıpkı kendisi gibi sarışın mavi gözlü bir oğlu oldu… Ancak korkuları ve kapıldığı vehimler 

sonucu oğlunu emziremedi; sütü kesilmişti. Yeni doğan bebeğin yüz hatları tıpkı babasıydı. Ali Rıza 

Efendi oğlunun kulağına eğilip adını fısıldadı; Mustafa. Mustafa; Ali Rıza Efendi’nin daha minik bir bebek 

iken kaza sonucu beşikten düşüp ölen kardeşinin adıydı… 

Evet, “ölüler evine” benzeyen bu ailenin yaşamında ruhsal travmalar hiç eksik olmadı. Mustafa Kemal’in 

çocukluğu da mutsuzluk içinde; ruhsal yaralanmalarla geçti. Ama o, görkemli benliğiyle mutsuzlukların 

üstesinden tek başına gelmeyi başardı. Çağdaş Türkiye’nin kurtuluşu / kuruluşu bu zaferin sonucudur 

işte. Ve bu ancak karizmatik liderliğe özgü güçlü bir kişilik yapısıyla mümkündür… 

1) Hangi tarihte doğdu? 

Doğum tarihi, gün-ay ve yıl olarak tam bilinmemektedir. Osmanlı bürokratik yapısında bebeklerin doğum 

tarihleri sistematik olarak resmi kayıtlara geçirilmiyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal’in doğumuyla ilgili 

olarak hiçbir resmi belge yoktu. Müslüman aileler doğumları Kur’an-ı Kerim ya da bir başka değerli 

kitapların arkasına not ediyorlardı. Atatürk’ün de doğumu evdeki iki Kur’an-ı Kerim’den birinin arkasına 

yazılmış ancak bu kutsal kitap başkasına verildiği için kaybolmuştu. 

Zübeyde Hanım’ın yaşamının son yıllarında verdiği bir röportajda oğlunu Selanik’te “dondurucu kırklar” 

olarak anılan ve kışın en soğuk kırk gününü ifade eden dönemde doğurduğunu söyledi. Atatürk çıkardığı 

ilk resmi kimlik kartında doğum tarihi olarak Rumi takvime göre, 1296 yazılıydı. Bu 13 Mart 1880 ile 12 

Mart 1881 arasına karşılık geliyordu. Atatürk muhtemelen 1880 ya da 1881 kışında doğdu. 

2) Doğum günü olarak “19 Mayıs 1881” tarihinin belirlenmesi nereden çıktı? 

Bir gün Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza Soyak, Atatürk’e bir evrak getirdi. Belge, 

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği’nden geliyordu. Bir ansiklopedide yer alacak biyografisi için 
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Cumhurbaşkanı Atatürk’ün tam doğum tarihinin bildirilmesi rica ediliyordu. Atatürk düşündü fakat 

doğum gününü tam olarak bilmiyordu. Aklında mayıs ayı kalmıştı. Özel Kalem Müdürü Soyak’a döndü, 

“bu bir 19 Mayıs günü neden olmasın” dedi. Yani ulusal kurtuluş savaşının miladı olan tarih… 

İlginçtir, Atatürk’ün doğum tarihinin yazıldığı resmi evrak İngiliz büyükelçiliğine 10 Kasım 1936 tarihinde 

gönderildi. Yani Atatürk’ün ölümünden tam iki yıl önce: “Reisi Cumhur Atatürk 19 Mayıs 1881 tarihinde 

doğmuştur.” Bu tarihten önce Atatürk’ün doğum tarihi konusunda bir kesinlik yoktu. Örneğin, Çankaya 

Köşkü yaverlik dairesi Atatürk’ün doğum tarihi hakkında sorulan bir soruya 1880 olarak yanıtlamıştı. 

Halkevlerinin çalışmalarında da bu tarih kabul görmüştü. Bazı kaynaklara göre ise doğum tarihi 13 Mart 

1881 idi. Bu kafa karışıklığını Atatürk ölümünden iki yıl önce kendisi düzeltti… 

3) Pembe Ev’de mi doğdu? 

Burada da çelişkili bilgiler var. Genel kabul görüşe göre bu evde doğdu. Ancak kız kardeşi Makbule’ye 

göre, ağabeyi Pembe ev’de değil; babası Ali Rıza Efendi’nin ailesinin oturduğu Yenikapı’daki evde doğdu. 

Bu biraz daha akla yakın geliyor. Zübeyde Hanım rahat doğum yapması ve bebeğin bakımı için geçici 

olarak Ali Rıza Efendi’nin ailesinin yanına taşınılmış olabilir. Ancak Atatürk annesinden dinlediklerine 

dayanarak kendisinin Pembe Ev’de doğduğu kanısına varmıştı. 

4) Pembe Ev’in sahibi kim? 

Pembe Ev’i kimin aldığı da muammaydı. Ali Rıza Efendi’nin aldığı şeklinde bilgiler olsa da bu pek doğru 

değildir. Pembe Ev 1870 yılında Rodoslu bir müderris tarafından yaptırıldı. Sonra mülkiyeti iki kez el 

değiştirdikten sonra Ali Rıza Efendi’ye kiralandı. Ali Rıza Efendi vefat edince Zübeyde Hanım geçim 

sıkıntısına düştü. Üç çocuğu; Mustafa, Makbule ve Naciye’yi alıp üvey dayısı Hüseyin Ağa’nın çalıştığı 

Katipzadeler’in çiftliğine taşındı. Beş ay kaldılar. Zübeyde Hanım, tekrar Pembe Ev’e taşındı. Herhalde 

Zübeyde Hanım bu evi çok sevmişti. Selanik Belediyesi 1933 yılında aldığı kararla evi Atatürk’e hediye 

etti. 1953 yılında Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın emriyle Pembe Ev müze haline getirildi. 

Atatürk’ün babasının belli olmadığı iğrenç bir yalandır. 

Mustafa Kemal, 13 Mart 1899′da Harp Okulu’na girer. Bu dönemde girenlerin kaydının tutulduğu, Kara 

Harp Okulu’nda bulunan 21 numaralı künye defterinde, M. Kemal ile ilgili şu bilgiler yer alır: 

1315 (1899) Duhullülere Mahsus Künye Defteri : 

“Selanik’te Koca Kasım Paşa Mahallesi Gümrük Memurlarından müteveffa (vefat etmiş) Ali Rıza Efendi’nin 

mahdumu (oğlu) uzun boylu, beyaz benizli Mustafa Kemal Efendi Selanik 96″ 

Mustafa Kemal’in Künye Defteri Sayfası (Kara Harp Okulu Belgeliği) 

Ön sayfası 
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Arka sayfası 

 

 

Kocacık Köyü’nü bizlere tanıtan iki gazeteci Ali Öz ve Sayra Öz’dür. Eylül 1999′da Star Gazetesi’nde 

yayınlanan ”Ata’nın Köyü” haberi şöyledir: 

http://1.bp.blogspot.com/-iU3ZG1rP8Ps/U2GRZ_a4eUI/AAAAAAAAAG8/KjZ2s196xNE/s1600/002.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-FSvK2SE8YZE/U2GR27xPuzI/AAAAAAAAAHE/JDJGbCgJhzk/s1600/003.jpg
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Kocacık, Atatürk’ün babası Ali Rıza Bey’in köyü… ‘Atalarımız sultana isyan ettikleri için 

Konya/Karaman’dan alınıp bu dağın tepesine getirilmişler’ diye anlatıyorlar tarihlerini. Kocacık ve diğer 

Türk köyleri hep kendi aralarında evlenmişler ve sadece Türkçe konuşuşlar. Şimdi de Türk televizyonlarını 

izliyorlar. Çocukların isimleri Şevki, Ayşe, Halil…. Atatürk’ün ailesine Sarı Mustafalar denirmiş buralarda. 

Amca sülalesinden en son akrabası da 1956′da Adapazarı’na göç edince aileden hiç kimse kalmamış 

köyde… Ama Sarı Mustafaları unutmamışlar. Hele Mustafa Kemal’i… Onun sevgisi hep yüreklerinde… 

Sonraki durağımız Atatürk’ün babası Ali Rıza Bey’in köyü Kocacık… 

Aşağıda Kara Dirin Nehri nazlı nazlı akarken dağlara doğru ilerliyoruz. Manzara güzel ama köy bir türlü 

ortalarda yok. 1 saat, 2 saat, derken 3 saat sonra ağaçlar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Zirveye 

yaklaşıyoruz. Ve nihayet yolda birkaç koyunla beraber kızıl kıvırcık saçlı dünya güzeli küçük bir kız ile 

karşılaşıyoruz… Adı Naze. Kendisine Türkçe hitap edince, önce şaşırıp, bizimle konuşmuyor, daha sonra 

İstanbul’dan geldiğimizi, Kocacık Köyü’nü aradığımızı söyleyince heyecandan ağlamaya başlıyor…. Köyü 

işaret ediyor eliyle… Hemen oradaki toprak yoldan saptıktan bir dakika sonra kendimizi bir Türk ailesinin 

evinde buluyoruz. Burası Yukarı Mahalle’ymiş. Kezban Hanım, Türkiye’den bir gün önce gelmiş gibi. Çok 

temiz bir Türkçe ile bizi buyur ettikten sonra, kahve ikram ediyor. 

Atatürk’ün Büyükbabasının Evi, Star Gazetesi (5 Eylül 1999) 

 

http://2.bp.blogspot.com/-7_2k-touRG0/U2GSE18SgHI/AAAAAAAAAHM/KKF1Mgfvmqw/s1600/004.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-xW6jpmGLIFE/U2GSUiCIG0I/AAAAAAAAAHU/8uEv9zwCGsE/s1600/005.jpg
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Öğretmen Hayrullah Adem’e köyü çok zor bulduğumuzu, neden bu kadar uzak bir yerde yaşadıklarını 

sorduğumuzda, ‘bu köy ahalisi yüzyıllar boyunca hiç kimseyle karışmamış gerçek Türk soyudur. 

Atalarımız sultana karşı isyan ettikleri için Konya/Karaman’dan alınıp bu dağın tepesine getirilmişler’ 

diye özetliyor durumu. Tüm bu Türk köyleri hep kendi aralarında evlenmişler ve sadece Türkçe 

konuşmuşlar. Şimdi de Türkçe televizyon izliyorlar. Atatürk’ün babasının evini sorduğumuzda Aşağı 

Mahalle’de olduğunu ancak evin çok yıllar önceden yıkılmış olduğunu öğreniyoruz. Bu civardaki bütün 

Türk köyleri, Kocacık’a bağlı. Novak, bu köylerin en büyüğü. Ziyaret etmeye karar veriyoruz. Köye 

girerken önce ‘Mustafa Kemal Atatürk Sağlık Ocağı’nı ve bir adım ilerde de ‘Necati Zekeriya İlkokulu’nu 

görüyoruz. Necati Zekeriya, Makedon topraklarında yaşamış çok ünlü bir Türk ozanı. 

Novak Köyü’nün en yaşlısı Şemsi Hasan Bey; yaşı 80… Tito’yu Atatürk’e benzetiyor. Şemsi Bey’den 

öğrendiğimize göre Atatürk’ün ailesine Sarı Mustafalar denirmiş. Babasının ismi Ali Rıza, babaannesinin 

ismi Hatice’ymiş. Şu anda Atatürk’ün yakın ailesinden hiç kimse kalmamış. Amca sülalesinden en son 

akrabasının en son akrabasının adı Mustafa’ymış ve 1956′da Adapazarı’na göç etmiş ve orada 1970′lerde 

vefat etmiş. Şemsi Hasan Bey gerçek bir Atatürk hayranı. 

 

Söylediklerinin aynen yazılmasını istedi, biz de yazıyoruz: 

‘Televizyona bakıyorum, çok taş atıyorlar Atatürk’e. Atatürk olmasaydı Yugoslavya bizi ezerdi. Ben onları 

çok ayıplıyorum. Buradaki Türkler hiç razı değil bu konuşmalara. Akıllarını başlarına toplasınlar, Atatürk 

olmasaydı Türk milleti olmazdı. Gazi için neden böyle kötü şeyler söylerler?” 

1993 yılında Gazeteci Altan Araslı’nın Milliyet Gazetesinde Yayınlanan ”Atamız Yörük Türkmeni” adlı 

haberden: 

http://4.bp.blogspot.com/-xfL6KOfcqPQ/U2GSlCjdQOI/AAAAAAAAAHc/nJNQj43e0J4/s1600/006.jpg
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“Atatürk’ün Büyükbabasının Evini Bulduk, Atamız Yörük Türkmeni” başlığı ile verilen haberde, 

Kocacıklarla yapılan konuşmalar da göstermektedir ki, Atatürk’ün baba soyu hakkında nakledilen bilgiler 

doğrudur ve bunlar köydeki yaşlı insanlar tarafından halâ canlı bir şekilde hatırlanıp, anlatılmaktadır. 

Ayrıca, bugün yaşayan Kocacık Köylülerinde de “Yörük Türkmen ve Oğuz olma bilinci” vardır. 

Aras’linin Üsküp’te görüştüğü Kocacıklı Numan Kartal anlatıyor: 

“Ali Rıza Efendi, Manastır Vilayeti’nin, Debreibala Sancağı’na bağlı Kocacık’ta dünyaya geldi. Kocacık’ın 

nüfusu tamamen Türk. Hepsi de Yörük Türkmenleri. Anadolu’dan geldiler. Bizler, Müslüman Oğuzların 

Türkmen boyundanız. Atatürk’ün büyükbabası, İşkodyalılar ailesinden, babaannesi ise Golalar ailesinden 

gelmektedir. İşkodyalılar, İşkodya’dan, Kocacık’a gelip yerleşen akıncı Türklerinin adıdır. Golalar ise 

‘hudut gazileri’ anlamını taşımaktadır. Dedesi, Kocacık’ın Taşlı Mahallesi’nden, babaannesi ise Yukarı 

Mahallesindendir. Ayşe Hanım, Taşlı Mahallesi’ne gelin gelmiştir. Kırmızı Hafız Mehmet Efendi, Çınarlı 

Mahallesi’nde İlkokul öğretmenliği yapmış. Kocacık’ın Taşlı Mahallesi’nin üst tarafında bir yokuş vardır. 

Önünde küçücük bir derecik akar. Bu nedenle oraya Dere Mahallesi de denir. İşte Ata’nın büyükbabasının 

evi oradadır. Kocacık’tan temelli göç ettikleri zaman, evlerini Etem Malik’lere satmışlar. Malik’in oğul 

Hayrettin İzmit’te oturmaktadır.” 

Yine Üsküp’te yaşayan Kocacıklardan Murat Ağa Altan Araslı’ya şu bilgileri vermiştir: 

“Atatürk’ün dedesinin adı Kırmızı Hafız Ahmet Efendi’dir. Lakapları böyle. Ama, asıl hafız olan kardeşi 

Mehmet Efendi’dir. Babaannesinin adı da Ayşe Hanım’dır. Daha sonraları Ahmet Efendi’ye ‘firari’ denmeye 

başlamış. Firari, Rumeli’de ‘gurbetçi’, ‘gurbete çıkan’ anlamına gelmektedir. Yalnız, Selanik’te vuku bulan 

bir olayla da bağlantılıdır. Kocacık’ın toprağı münbit değildir. Olanakları da kısıtlıdır. Bu nedenle, Ahmet 

Efendi, Yukarı Mahalle’den Feyzullah Pehlivan ve Taşlı Mahallesin’den Fazlı Ağa ile birlikte Selanik’e 

çalışmaya gitmişler. 1876 yılının Mayıs ayında bir gün yolda bir olaya tanık olmuşlar…” 

Murat Ağa sonra doğruluğu şüpheli bir olayı anlatarak sözlerine son vermektedir. Murat Ağa’nın burada 

verdiği tarih de yanlıştır. Çünkü, Atatürk’ün babasının yaklaşık olarak 1839′da Selanik’te doğduğunu 

bildiğimize göre, aile zaten bahsedilen tarihlerde Selanik’e taşınalı epeyce olmuş olmalıdır. Nitekim, 

Araslı’nın verdiği bilgilere göre, Ahmet Efendi’nin Kocacık’tan 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus 

Harbi)’nden otuz yıl kadar önce taşındığını; köyden ilk ayrılanın da Mustafa Kemal’in Büyük Amcası Kızıl 

http://2.bp.blogspot.com/-1BSAKWFhRoI/U2GS0ORBVGI/AAAAAAAAAHk/FLW0MQpSo5c/s1600/007.jpg
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Hafız Mehmet Efendi olduğunu köylüler anlatmaktadırlar. Araslı’nın Üsküp’te görüştüğü bir diğer 

Kocacıklı da Kocacık’ın Yukarı Mahallesinden, Dolakar Ailesi’nden, Behlül ve Hatice Kızı Maksude 

Yıldız’dır. 

Maksude Yıldız anlatıyor: 

‘Harekat Ordusu’nun istanbul’a yürüyüşü tüm Balkanlar’da büyük heyecan yaratmıştı… Harekat 

Ordusu’nun faaliyetleri en güncel konuydu. Mensupları da meşhur olmuştu. Şevket Paşa’nın yaverinin 

Kocacıklı olduğunu öğrendik. Kimdir, neyin nesidir derken. Kırmızı Hafız Ahmet Efendi’nin torunu, Ali 

Rıza’nın oğlu Mustafa Kemal olduğunu söylediler.” 

Gazeteci Altan Aıaslı, Üsküp’teki bu Kocacıklılar’dan bu bilgileri aldıktan sonra, Birlik Gazetesi (Üsküp’te 

Türklerin yayınladıkları gazetedir)’nden Remzi Canova ile birlikte Rumeli’nin meşhur Kaz Dağları’nı, Maya 

Dağları’ııı tırmana tırmana sarp bir dağ köyü olan Kocacık’ta dört saatlik bir araba yolculuğundan sonra 

ulaşıyorlar. Burada kendilerine Köylülerden İsmail Yahya Atatürk’ün dedesinin evini gösteriyor. Onlar 

geçmişi konuşurlarken gelen yaşlı bir nine söze giriyor ve “evladım doğrudur, onların eviydi” diyerek 

İsmail Yahya’nın sözlerini onaylıyor.  

Atatürk’ün Dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi’ye ait olduğu iddia edilen ve 1978 yılında yıkık temelleri 

Numan Kartal tarafından tespit edilen “Atatürk’ün Dede Evi”nin yerine bir “Atatürk Kültür Evi” yapılması 

gündeme gelmiştir. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın 

Namık Kemal Zeybek’in öncü girişimi, Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay, Devlet Güzel Sanatlar Genel 

Müdür Sayın Mehmet Özel, kendisi de Manastır göçmeni olan İzmir Milletvekili Sayın Kemal Vatan ve 

Makedonya Cumhuriyeti’nde Türk milli kültürünü ve Atatürk’ü yaşatma yolunda durup dinlenmeden 

çalışan Türkiye’nin Manastır Fahri Konsolosu Sayın Mithat Cemal (Manastır’da yaşayan Türklerden)’in 

destekleri ile “Kocacık’ta Atatürk Evi Yapalım Büyük Şehitliği Onaralım Kampanyası” ile; Atatürk’ün 

Dedesinin evinin yerinde bir kültür evi yapılması gündeme gelmiştir. İki ülkenin Kültür Bakanlıkları 

projenin yapımına birlikte destek vererek başlamış bulunmaktadırlar. 

Namık Kemal Zeybek’in başkanlığında Köyü ziyaret eden “Yeni Avrasya Dergisi Ekibi”nin 2000 Eylül 

sayısından: 

“…Biz Atatürk’ün yakın akrabalarının yaşadıkları yeri merak ettik ve Makedonya’nın batısındaki bir dağ 

köyü olan Kocacık’a gittik. Bir zamanlar Osmanlı Devleti’nin sınırları içindeki Manastır Vilayeti’ne bağlı 

olan Kocacık Nahiyesi, günümüzde Makedonya’nın Debre Şehri yakınlarında. Jupa Belediyesi ne bağlı, 

şirin bir dağ köyü. Ulaşımın zor bir yerde olması, onun bu saflığını korumasını sağlamış. 

Yeni Avrasya ekibi bu güzel heyecanı yaşamak için her türlü engeli aşıp Kocacık Köyü’ne ulaştı. Debre’de 

yediğimiz gevrek ve lor peynirli bürekin’ (böreğin) tadı damağımızda, kuzeybatı istikametine doğru 

çıkıyoruz. Sağımızda Radika İrmaklarının birleştiği küçük bir göl var. Sol tarafımızda ise yemyeşil bir dağ 

yamacı… Arka arkaya hepsi de Yörüklerin yaşadığı dört köyün içinden geçiyoruz. Pala bıyıklı erkekler, 

başörtülü kadınlar el sallıyor. Türkçe selam veriyorlar. Namaz vakti camilerden yükselen ezan seslerini 

duyuyoruz. Nihayet Kocacık Kalesi de denilen doruk seçilmeye başladı. Bayır yukarı çıkarken büyük bir 

mezarlıktan geçiyoruz. Halâ heybetli gözüken bu mezar taşları, büyük bir Türk şehitliğinde olduğumuzu 

anlatıyor. Hırvatisyan Arnavut Georgi Kastriyola’nın ayaklanmasını bastırmak (1447-48) ve Makedonya’ya 

geçmesini engellemek için çarpışırken şehit düşen kahraman Türk askerleri yatıyor burada. Şehitlerimizi 

anıp ilerliyoruz. Biraz ilerde karşımıza çıkan gence sorduk. Atatürk’ün Köyü nerede? 

Cevabı kesin ve yalındı: 
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‘Ahancık şu dağın arkasında.’ O dağın arkasına geçtik, yeşillikler içinde saf ve temiz bir Türk köyü bulduk. 

İçi dışı güzel, güler yüzlü insanlar. Hepsi de ‘biz Atatürk’ün torunlarıyız’ diyorlar. Gülistan Emin, derede 

çamaşırını yıkamış evine dönüyordu. Gruptaki bayanları evine davet edip, gelinlikten kalma çeyizlerini 

gösterdi. Çocukları Fikret ve Erdoğan; biri Almanya’da diğeri İtalya’da çalışıyor, evlerine emek parası 

yolluyorlar. Köylerde evler birbirinden uzak, bahçeler içinde yerleşmişler. İlkokul öğretmeni Selim Maksut 

bize eşlik ediyor. Makedonya’daki Kültür Müşavirimiz Şakir İlyasoğulları çocukları toplayıp, ‘Çanakkale 

içinde aynalı çarşı” şarkısını söyletti. İçlerinden birisi sanki Atatürk’ün çocukluk hali… Sarışın, mavi gözlü 

İdris de bunun farkında zaten. Hepsi Atatürk’ü ezbere biliyorlar. Öğretmen Selim Maksut bizi evine davet 

etti. Geleneksel Türk konukseverliği ile ikramlarda bulunduğu tertemiz evine. Her taraf halılar, danteller 

ve kanaviçelerle süslü. 

Bize kısa bir tanıtım yapmayı da ihmal etmedi: 

Kocacık halkının Konya’dan geldiğini, çok eski tarihlerde köyün adının “Kocacenk’ olduğunu, hatta bir 

ara köye ‘Konyacık’ denildiğini dahi anlattı. Civarda yaşayan insanlar da burada yaşayanları ‘Konyarlar’ 

olarak tanıyormuş. Köy yakınlarındaki büyük çarpışmadan dolayı köyün adının bir ara Kocacenk, daha 

sonra da Kocacık olarak anıldığını anlattı. Makedonya resmi adı da aynı imiş. Türkçe yazıldığı gibi 

Kocacık. Evin gelini Gülcan, milli kıyafetlerini giyip bizi ağırladı. Ardından Yörük evinde ayran içmeden 

olmaz dediler. Ayranlardan sonra da evin kızı Şekeriye’nin hazırladığı Türk kahvelerini içtik. İkram, ikram 

üstüne, kendi evimiz gibi sıcak olan bu dost evinde içimiz kıpır kıpır. Bir an önce dışarı çıkıp Atatürk’ün 

dedesi ve babasının evinin bulunduğu yere gitmek istiyoruz. Heyecanımız doruk noktada. Onu yetiştiren, 

bizlere armağan eden bu topraklarda olmak çok büyük haz veriyor bizlere. 

Kocacık üç mahalleden oluşuyor. Aşağı Mahalle, Taşlı Mahalle ve Blato (Bataklık) Mahalle. Ali Rıza Bey’in 

evi, Taşlı Mahallede. Ne yazık ki, ev yıkılmış ve yıkıntı üzerinde taş yığını duruyor. İçimiz parçalanıyor, 

bir garip oluyoruz. Ata evi ayakta dursaydı da biz de Kırmızı Hafız Ahmet Efendilerin yaşadığı, Ali Rıza 

Beyin oyun oynadığı mekanı görseydik diyoruz. Namık Kemal Zeybek Bey duygulanıyor. Onu evden geriye 

kalan taşların arasında yalnız bırakıyor, uzaktan resimlerini çekiyoruz… Kocacıklıların maddi durumları 

iyi değil. Hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Hepsi köylerinde yapacak bir ‘Atatürk Evi’nin 

özlemini duyuyor, mezar taşları bile kaybolmaya başlayan ‘Büyük Şehitlik’in onarılmasını bekliyorlar. 

Bugüne kadar, Türkiye’den bir girişimi beklemişler. Sadece evin inşasını değil, onu görmek üzere 

köylerini ziyaret edecek kişileri de bekliyorlar. Atalarını, Atatürk’ü yetiştiren toprakları ve çevreyi görmek 

isteyen Türkleri bekliyorlar.” 

Atatürk’ün akrabaları: 

 

http://4.bp.blogspot.com/--Ri2_rmn-LA/U2GTg8YZLmI/AAAAAAAAAHw/mpGD1agGkVA/s1600/008.jpg


131 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-2u2PODPpG5M/U2GThHFf8NI/AAAAAAAAAH0/O5uXC8VFxO0/s1600/009.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_TI8QDEsSuE/U2GThOpYQEI/AAAAAAAAAH4/mzRR-fJpFOA/s1600/010.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-PdY5bBvWhIg/U2GThg1IbaI/AAAAAAAAAIQ/60LZUUWd8pw/s1600/011.jpg


132 
 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-E2zASKRAOCU/U2GTh6UWjnI/AAAAAAAAAIM/hsrmSJClnvI/s1600/012.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-OCfUdnNAVgo/U2GTiBw5zQI/AAAAAAAAAII/lumxa-TTjZM/s1600/013.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9Pvwe2ptjGg/U2GTi9TavYI/AAAAAAAAAIo/CFWkwPMraQc/s1600/014.jpg


133 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarihçilerin Atatürk’ün soyu hakkındaki görüşleri 

http://4.bp.blogspot.com/-AiXkTWbRI9I/U2GTjdg1MlI/AAAAAAAAAIg/sr1lru9sB50/s1600/015.jpg
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Zübeyde hanım düzgün beyaz bir teni, derin ama berrak açık mavi gözleri vardı. Ailesi Selanik’in 

batısında Arnavutluğa doğru sert ve çıplak dağların geniş donuk sulara gömüldüğü göller bölgesinden 

geliyordu. Burası Türklerin Makedonya’yı ve Teselya’yı almalarından sonra Anadolu’nun göbeğinden 

gelen köylülerin yerleştiği yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanım damarlarında ilk göçebe Türk kabilelerin 

torunları olan ve hala Toros dağlarında özgürce yaşayışlarını sürdüren sarışın yörüklerin kanını taşıdığını 

düşünmekten hoşlanırdı.” 

(Lord Kinross, Atatürk, İstanbul, 1994, s.21) 

 

Mustafa Kemal’in dedesi Sofuzade Feyzullah Efendi’nin ağabeyi, Mevlana Dergâhı’nın dervişlerinden 

biridir. Mustafa Kemal’e göre, annesinin dindarlığı Sofuzade Feyzullah Efendi’nin mirasıdır. “Atatürk 

annesinin ilahilerle, mahalle mektebine başlaması yolundaki ısrarının sebebini bu mirasa bağlıyordu.” 

(Ahmet Fuat Bulca’dan naklen, Kutay, s. 136) 

 

Zübeyde Hanım, kendi ailesi içinde ve kocasının ailesi içinde hacılar bulunmasından gurur duymaktadır. 

Mustafa’nın da onların yolunu izlemesini, iyi bir din eğitimi almasını, hatta iyi bir din adamı olmasını 

istemiştir. Bunun için Mustafa Kemal, mutlaka mahalle mektebine gitmeli, dini bütün Müslüman çocukları 

gibi, Kur’an ilkelerine uygun yetişmelidir. 

(Lord Kinross, Atatürk, İstanbul, 1994, s. 22) 

 

Mustafa Kemal’in anne soyundan yakın akrabaları arasında tekke şeyhleri de vardır. Hatta anlatılanlara 

bakılacak olursa, Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım ve halası Emine Hanım, Selanik’te sık sık 

tarikat toplantılarına katılıp, şeyh ve derviş aileleriyle sıkı ilişkiler kurmuşlardır. 

(Falih Rıfkı Atay, Çankaya, C.I, İstanbul 1958, s.269) 

 

Zübeyde Hanım’ı tanıyanlar, Zübeyde Hanım’ın evinde iki adet Kur’an’ı Kerim bulunduğunu, bu 

Kur’an’lardan birinin duvarda özel koruması içinde asılı, diğerinin ise evin başköşesinde bir rahle içinde 

açık durduğunu belirtmektedirler. Zübeyde Hanım’ın son nefesini verinceye kadar her fırsatta sıkça 

Kur’an okuduğu bilinmektedir. 

Mustafa Kemal annesinin dindarlığına büyük saygı duymuş, ona hediye alacağı zamanlarda, seccade, 

tespih ya da başörtüsü gibi dinsel işlevi olan şeyleri tercih etmiştir. Örneğin, Şam’da kurmaylık stajını 

yaparken sevgili annesine hediye olarak Suriye yapımı dört tarafı gümüş sırmalarla işlemeli bir başörtüsü 

almış ve arkadaşı Ali Fuat’la Selanik’e, annesine göndermiştir. 

(Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İstanbul, 1967, s. 122) 

 

Mustafa Kemal çocukluk ve ilk gençlik yılları dışında sıklıkla annesinden ayrı kalmıştı. Annesini çok seven 

bir oğul olarak annesinden uzak kaldığı dönemlerde anne hasretini derinden hissetmiş, tüm güçlüklere 
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rağmen her fırsat bulduğunda annesini ziyaret etmeyi de ihmal etmemiştir. Mustafa Kemal son olarak 

Kurtuluş Savaşı yıllarında annesinden ayrı kalmıştır; fakat anne hasretine dayanamamış olsa gerekir ki, 

annesini Ankara’ya yanına aldırmıştır. 

Mustafa Kemal, TBMM Başkanı ve Başkomutandır. Yıllardan 1922, aylardan Hazirandır. Anne ve oğul üç 

yıl ayrılıktan sonra nihayet kavuşmuşlardı. Zübeyde Hanım bir süre Çankaya Köşkü’nde kalmış; ancak 

kısa süre içinde İstanbul’dan beri devam eden hastalığı iyice artmıştır. Mustafa Kemal, hasta annesine 

İzmir havasının iyi geleceğini düşünmüştür. Zübeyde Hanım, uzun uğraşlardan sonra, İzmir’e gidip bir 

süre kalması için ikna edilebilmiştir. Zübeyde Hanım, İzmir’de Mustafa Kemal’in evliliği düşündüğü Latife 

Hanım’ın Karşıyaka’daki yazlık evlerinde kalmaya başlamıştır. Burada bulunduğu sırada hastalığı iyice 

ağırlaşan Zübeyde Hanım 15 Ocak 1923’te vefat etmiştir. 

Mustafa Kemal ise bu sırada özel treniyle Ankara’dan başlayan ve Batı Anadolu’yu kapsayan bir yurt 

gezisine çıkmış ve 15 Ocak’ta Eskişehir’e gelmiştir. Gün ağarmak üzeredir. Mustafa Kemal emir eri Ali 

Çavuş’u çağırıp, “Bir haber var mı?” diye sormuştur. Ali Çavuş, “Şifre geldi ama çözülmedi” diye yanıt 

verince, mavi gözleri çakmak çakmak olan Mustafa Kemal hafifçe başını kaldırıp Ali Çavuş’a hüzünle 

bakarak, “Annemin öldüğünü biliyorum. Bir rüya gördüm. Yeşil tarlalarda annemle dolaşıyordum. Birden 

bire bir fırtına çıktı, anamı alıp götürdü” demiştir. Deşifre edilmiş telgraf kendine verildiği zaman 

gözlerini kapamış, derin bir nefes almış, başını hafifçe öne eğmiş, bir an düşündükten sonra “İzmir’e 

gidiyoruz. Treni İzmit’e çevirsinler” talimatını vermiştir. 

Mustafa Kemal, aynı gün, İzmir’de bulunan başyaver Salih Bozok’a şu telgrafı çekmiştir: “…Verdiğiniz 

elim haber beni çok müteessir etti. Merhumenin münasip bir tarzda merasim-i tedfiniyesini (İslami 

kurallara uygun bir şekilde cenaze törenini) ifa ettiriniz. Cenab-ı Hak milletimize hayat ve selamet versin.” 

(Güler, Ali; Atatürk Soyu, Ailesi ve Öğrenim Hayatı, Ank.1999, s.43) 

Mustafa Kemal, kısa bir süre sonra İzmir’e gelerek annesine olan son görevini yerine getirecek; annesinin 

mezarı başında ve Allah’ın huzurunda ellerini açıp dua edecektir. 

Zübeyde Hanım’ın Cenaze Töreni 

Zübeyde Hanım’ın ölümü sırasında İzmir’de bulunan Asım Gündüz, Zübeyde Hanım’ın cenaze töreni 

hakkında şu bilgileri vermektedir: 

“Zübeyde Hanım son saatlerinde yanında bulunan Latife Hanım’a ayrıca bir vasiyet yazdırmıştır. Latife 

Hanım, ölüm haberini ilk önce İzmir valisi Mustafa Abdülhak (Renda’ya) bildirmiş, vali de büyük bir 

cenaze töreni hazırlatmıştı. Latife Hanım ilk gece İzmir’in tanınmış hafızlarından tam otuz üç kişi 

çağırarak sabaha kadar hatim yaptırmış ve hatim duası üç gün sürmüştür. 

Cenaze alayına adeta bütün İzmir katılmıştı. Vali, memurlar, komutanlar, hocalar olduğu halde cenaze 

alayının uzunluğu bir kilometreyi buluyordu. Okulların getirdiği çelenkler kabrin üstünde bir örtü teşkil 

etmişti. Batı Cephesi kurmay başkanı Asım, Kazım (Özalp), Fahrettin (Altay), Mürsel (Bakü), İzzettin 

(Çalışlar), Abdurrahman Nafiz (Gürman) paşalar cenaze alayının önünde yürümekte idiler. 

Latife Hanım, siyah bir manto giymiş, siyah peçe örtmüş, cenaze alayına katılmak istemişti; fakat ailesinin 

ve din adamlarının, “İslam’da kadın cenazeye katılmaz” diye engel olmaları üzerine bir faytona binerek 

cenazeyi arkadan takip etmiştir. 

 



136 
 

Latife Hanım, kabirde yüzlerce gümüş mecidiye sadaka dağıtmış, kırkında mevlit okutmuş, 52. gecesinde 

de aşure yaparak fakir fukaraya dağıttığı gibi, hatimler indirerek bu mübarek kadına karşı duyduğu sevgi 

ve şükran borcunu ödemişti” 

Mustafa Kemal, kısa bir süre sonra İzmir’e gelerek annesine olan son görevini yerine getirecek; annesinin 

mezarı başında ve Allah’ın huzurunda ellerini açıp dua edecektir. 

Zübeyde Hanım, İslam dininin ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Ömrü boyunca dininin tüm gereklerini yerine 

getirmekle kalmamış, son günlerinde, öldükten sonra ruhuna hatim okutulmasını vasiyet etmiştir. 

Kurtuluş Savaşı yıllarında annesinden bir süre uzak kalan Mustafa Kemal, Ankara’dan Cemal Bey’i (Bolayır) 

sık sık İstanbul’da Akaretler’de oturan annesine göndererek hatırını sordurmuş ve bu şekilde bir şeye 

ihtiyacı olup olmadığını öğrenmiştir. Cemal Bey’in, Zübeyde Hanım’ı son ziyaretlerinden birinde artık 

iyice hastalanmış olan Zübeyde Hanım ona vasiyetnamesini hazırlatmış ve Cemal Bey’den bir istekte 

bulunmuştur: 

“Evladım, ben öldükten sonra ruhuma her sene hatim okutmak üzere bir yere bir miktar para bırakmak 

isterim. Bunu nereye verelim?” 

Cemal Bey biraz düşündükten sonra: 

“Peki, size çok iyi bir müessese göstereceğim. Arzu ederseniz sizinle oraya gidip görüşelim” demiş ve 

Zübeyde Hanım’a yardımcı olmuştur. 

Ertesi gün Cemal Bey, o zaman Darüşşafaka müdürü olan Ali Kami Bey’i görerek Zübeyde Hanım’ın 

arzusunu ona iletmiştir. Ali Kami Bey “memnuniyet ile teberrularını (bağışlarını) kabul ederiz” demiş. 

“Mektep esas defterine kaydını yaparak her sene arzusu veçhile hatim ettirip duasını yaparız” diye de 

eklemiştir. Daha sonra, Cemal Bey ile Zübeyde Hanım Dürüşşafaka’ya gitmişler. Müdür Ali Kami Bey bütün 

öğrencileri büyük salona toplamış ve kendilerine Paşa’nın annesini tanıtmıştır. Bundan sonra ilahiler ve 

dualar okunmuş, Zübeyde Hanım bu güzel karşılanıştan çok memnun kalmıştır. 

Zübeyde Hanım vasiyetnamesinde Dürüş-şafaka’ya da bir miktar para bırakmıştır 

(Altan Deliorman, Atatürk’ün Hayatındaki Kadınlar, İstanbul 1999, s. 29,30) 

Daha sonra annesinin vasiyetini öğrenen Mustafa Kemal, her ölüm yıldönümünde annesine hatim okutup, 

hatim okuyan hafıza zarf içinde bir miktar para vermeyi adet haline getirmiştir. Bu, bir oğlun annesine 

duyduğu sevgi ve bağlılığın manevi bir işaretidir. 

Zübeyde Hanım, babasının dindarlığından fazlaca etkilenmişti. Zübeyde Hanım’ın babası, yani Mustafa 

Kemal’in anne soyundan dedesi -daha öncede belirtildiği gibi- “Sofuzade” olarak bilinen Feyzullah 

Efendi’dir. Sofuzade Feyzullah Efendi, Atatürk’ün çocukluk anılarında okul tatillerinde tarlalarda kargaları 

kovaladığından bahsederken söz ettiği Selanik’e bir saat uzaklıkta Langaza’daki çiftliğin sahibidir. 

Zübeyde Hanım, Feyzullah Efendi’nin üçüncü eşi Ayşe Hanım’ın tek kızıdır. 

(Kutay, Türkçe İbadet, s. 131) 

Tarihi gerçekler bu kadar açık ve net iken birilerinin hala ısrarla Atatürk’ün soyu belli değildi demesi bu 

insanların Atatürk’ü karalamak için ne kadar aciz duruma düştüklerini gösteriyor.  Tarihi gerçekler ne 

yaparlarsa yapsınlar gizlenemez. Yalancının mumu artık yatsıya kadar bile yanmıyor. 
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Alıntıdır: 

tibbiyelihikmet.wordpress.com/2014/03/06/ataturkun-soyu-hakkindaki-yalanlar-ve-gercekler/ 

http://www.bursaselanikgocmenleri.com/2014/04/mustafa-kemal-ataturkun-soyu.html 

 

 

Bazı notlar; 

hürriyet ve milliyet’ten tespit yaptım. Daha birçok gazeteden tespit yapılabilir. 

https://twitter.com/ üzerinde yapılabilecek bir arama: Atatürk “Mehmet Ali Öz” 

https://twitter.com/ üzerinde yapılabilecek bir arama: Atatürk Kocacık 

Google’da aradım. 1 yayın geldi: "bizim kocacıklı". 
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