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TÜRKİYE’NİN İLK ŞÖVALYE VALİSİ ÖZER TÜRK’ÜN KUŞADASI KAYMAKAMLIĞI GÜNLERİ 

    Yard.Doç.Dr. Türkan Başyiğit 

 

Özer Türk(1928-1986) İzmir’de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra ilk görev 

yeri olan Karaburun’a mahiyet memuru olarak atandı 1. Görev yaptığı dönemde olan depremde 

Karaburun’da bir çok bina hasar gördü. Bunların arasında okul binası  da bulunuyordu.  Özer Türk 

işçilerle beraber okulun inşaatında çalışıp elinde kum tenekeleriyle harç kararak halkla beraber 

okulun yeniden inşa edilmesini sağlar. Cumhuriyetin ilk yıllarının ideal yönetici modelinin 1960 lar 

Türkiyesi’nde temsilcisi olacağı daha ilk görev  yerindeki tavırlarıyla belli olmaktadır. Meslek hayatı 

boyunca hep halkla iç içe gittiği yerleri değiştirerek damgasını vurararak geçecektir. Karaburun’dan 

sonra  Karşıyaka’da da mahiyet memurluğu görevinde bulundu.   

Daha sonraki görev yeri Çaykara’dır. Halk arasında  “Çaykara bahtı kara” denilmektedir. Özer 

Türk bu kaderi değiştirecektir. Çaykara’da 21 adet çeşme yaptırdı. Bölgeye tahtadan köprüler 

yaptırarak ulaşımın kolaylaşmasını sağladı. Türkiye’de  kırsal kesimin en büyük sorunlarından birisi 

olan  otlak davaları  Çaykara köylüleri arasındaki en büyük problemlerden biriydi. Otlak kavgaları 

sorunlarının çözülmesi için yoğun çalışmaları oldu. Daha sonraki görev yeri Kiraz ilçesi oldu. Ardından 

Gaziemir’de 6 ay askerlik görevini tamamladı. Askerlik görevinin ardından  evlendi ve Alaşehir’de 

göreve başladı. Alaşehir’in en büyük sorunu ise evlerde kumar oynatılmasıydı. Özer Türk bölgenin bu 

sorununa karşı mücadele etti. Alaşehir’deki bir diğer önemli hizmeti Sarıkız maden suyu tesislerinin 

açılmasıydı. Bu tesisler yöre halkı için önemli bir gelir kaynağı oldu. 

Eşi ile birlikte şark hizmetini tamamlamak üzere Van’ın Özalp ilçesine gitti. Özer Bey’in teyzesi 

hiç evlenmemişti ve onu oğlu gibi görüyordu. Büyürken de hep teyzesi ilgilenmişti. Şimdi Türkiye’nin 

bir ucuna iki çocukla zor koşullarda gitmelerini istemediğinden teyzesi kendisine bir araba hediye etti. 

Arabası ile Özalp’e ulaşan Özer Türk dönüşte bu arabayla dönmeyecektir2. Çünkü gittiği yerde elektrik 

yoktur. Arabasını satarak trafo direği alır ve bölgeye elektrik getirir. Elektrik akşamları saat 20.30 ile 

23.00 arasında veriliyordu. Çünkü mazot oldukça pahalıydı. Bölgeye gidince birde sinema makinası 

aldı. Köylülere film izletmek istiyordu3. Bu cumhuriyetin ilk yıllarındaki bir geleneğinde de devamı 

niteliğindedir. 1930’larda Halkevleri’nin köycülük kolları da köylere sinema makinaları götürür ve 

halkı aydınlatan filmler oynatırdı4. Özer Türk ilk olarak bir kovboy filmi izletmişti. Köylüler sinema 

perdesinde silahlarıyla çatışan kovboyları gördüklerinde korkarak kaçmışlardı.  

 Doğu görevi yaparken babasının yakın dostu olan Falih Rıfkı Atay Dünya Gazetesi’ndeki 

sütununu Özer Türk’e tahsis eder. Doğudan Sütunlar başlığı altında Özer Bey doğudaki yaşadıklarını  

gazeteye taşımıştır. Bu yazılar son derece ilginçtir. Eşi onun bu yazıları daktilo ile yazıp Ankara’ya 

                                                            
1 Muzaffer Çellek, “ Türkiye’nin İlk Şövalye Valisi”,Milliyet,01.10.2009 
2 Eşi Ediz Tür ve Kızı Gülizar Özden Türk ile 07.09.2013 yılında yapılan görüşme notlarından Ediz Hanım’ın 
evlilikleri ile anlattıkları. 
3 Batman’ın Sesi,26.12.1961,Yıl:3,S.609 
444 Cumhuriyetin ilk yıllarında Köycülükm politikaları için bkz.Türkan Çetin ,“Cumhuriyet Döneminde Köycülük 
Politikaları: Köye Doğru Hareketi”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere  İstanbul,1999, İş Bankası Kültür Yayınları, 
s.213-230. 
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yolladığı süreci şöyle anlatır. Cami ve okul yaptırır. Bu ilçedeki en büyük sorun ise koyun ve afyon 

kaçakçılığıydı. Doğu görevi sırasında bir başka görev yeri Sason’dur. Sason’a gittiğinde uzun yıllardır 

yaklaşık 14 sene kaymakam olmayan bir bölgeye atanmıştı. Eşi Sason’a varışlarını anlatırken: 

“Gittiğimizde kaymakam konutunun çatısına yarasalar yuva yapmıştı diyecektir.   Kaçakçılık yaygındı. 

Ama halkı en çok yıldıran Koçero isimli bir eşkıya idi. Eşi Koçero’nun teslim oluşunu anlatırken bir 

sabah kapımız çaldı. Kapıda Koçero “ Beyim size teslim olmayacağımda kime teslim olacağım “ 

demişti. Atının üzerinde köy köy dolaşırdı. Eşi kendisine köylere giderken sandviçler hazırladığını 

söylüyor. Köylülere asla yük olmak istemeyen Özer Bey yemeğinide hep yanında götürürdü. Yanındaki 

memurlarına da yolluk hazırlatırdı.” Özel idareden lojmanda ağırıladıkları konuklar içinde diğer 

konularda da asla tahsisat almadığını anlatacaktır. Bu özelliği meslek hayatı boyunca devam 

edecektir. Kızı Özden Hanım “babam hayatı boyunca kimseden hediye almadı “diyecektir5. Kızı Özden 

Hanım babasını şu cümlelerle anlatacaktı : “Babam tam bir salon erkeğiydi. Çok iyi vals yapardı. Çok 

şık giyinirdi. Kıyafetllerini İzmir’de bir terzisi vardı ona diktirirdi. Özer Bey oldukça uzun boylu ve 

yakışıklıydı. Fakat terzisi kısa boylu bir adamdı. Babam terziye prova olurken onu izlerdim. Terzi bir 

sehpanın üzerine çıkar ve babamın ölçülerini alırdı.” Ediz Hanım ise  Terzi Yılmaz Bey’in sadece Özer 

Bey’e değil kızlarına kıyafetler, etekler diktiğini  anlattı. Özer Bey  gömleklerini hep çift kol diktirdiğini, 

kollar yıpranınca yenilediğini oldukça tutumlu olduğunu anlattı. Eşinin kol düğmeli gömlekleriyle 

şıklığına şıklık katan bir giyim tarzına sahip olduğunu o günleri hatırlayarak anlattı. Çocuklarıyla 

iletişimi konusunda ise “Kızlara nasıl davranacağını tam olarak bilmiyordu. Çok mükemmelliyetçiydi” 

tanımlamasını yaptı. Her gece saat 04.00 e kadar lambası sönmez sürekli Fransızca eserleri okurdu. 

Larousse keyifle okurdu. Turizm üzerine çeviriler yapardı. 

 Doğu hizmetini tamamladıktan sonraki görev yeri Kuşadası Kaymakamlığı’dır.1967-1970 yılları 

arasında  Kuşadası Kaymakamı olarak görev yaptı. Özer  Türk sinemaya önem veren bir kişiydi. 

Doğuda Özalp’te açtığı sinema gibi Kuşadası’nda da sinemacılığın destekledi. Kuşadası’nın tek 

sineması 1940’lı yıllarda modern döşenmiş büyükçe bir salon ve balkondan oluşan  Doğan 

Sineması’ydı. 1950’li yıllarda daha mütevazi ikinci sinema salonu Zafer Sineması açıldı. 1958 yılından 

sonra yazlık sinemalar dönemi başladı. Doğan Sineması ve Ilık  Sineması.. Ilık Sinemasının açılış  töreni 

Kaymakam Özer Türk’ün katılımıyla gerçekleşti. 

 M. Ali Birand, “Rahmetli Özer Türk’ü tanır mıydınız?Tanımayanlara söylenecek tek söz, 

Türkiye’de turizmi 1960’larda ilk defa ciddiye alan insan. Hem de esas görevi kaymakamlık iken…”6 

tanımlamasıyla bir kasabadan turizm kentine dönüşümünün mimarının Özer Türk olduğuna vurgu 

yapıyordu. 

O dönemde  Kuşadası Belediye Başkanı rahmetli Şaban Alkış’tı7. Şaban Alkış, Kuşadası’nı 

ağaçlandırması ile tanınır. Özer Türk onun bu özverili çalışmalarını turizmle taçlandırmak ister. 

1968’de Şaban Alkış’ın yerine Taylan Sağanak Belediye Başkanı olunca Özer Türk çalışmalarına yeni 

başkan Taylan Sağanak ile devam eder8. 

                                                            
5 Eşi Ediz Tür ve Kızı Gülizar Özden Türk ile 07.09.2013 yılında yapılan görüşme notlarından 
6 Mehmet Ali Birant, : Özer Türk’e İhanet Edenler”, Milliyet, 01.09.1987, s. 9. 
7 Yıllar sonra Özer Türk’ü ölüm yıldönümünde anma toplantısında konuşan Belediye Başkanı Şaban Alkış’ın oğlu 
Dr. Ali Alkış yaptığı konuşmasında yaşıt oldukları için kendisi ile arkadaş olduklarını söyleyerek”  Kuşadasıı’nın 
unutulmaz Kaymakamı Özer Türk Stadyumu’nda yaşayacağını belirtti.Kuşadası Yerel Tarih, s3,S.41,Haziran2012 
8 “O yıllarda Kuşadası Turizm Bürosu Müdüre’si Zafer Hanım’dı. Zafer Hanım, Tatil Köyü Müdürü Ataman Bey, 
Kısmet Otel’in sahipleri Hümeyra Özbaş, İmbat Otel’in sahibi Ali Rıza Özbaş, Akdeniz Turizm Acentelerinin 
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 Mehmet Konuk Bey bir anısında Özer Türk’ten şöyle söz ediyor: ”Özer Türk ilçemize 

kaymakam olarak atandıktan sonra yaptığı çalışmalarla bize turizm bilinci aşıladı. Daha sonra Kaya 

Şavkay ilçemizde Turizm Müdürü olarak göreve başladı. Onun da Kuşadası’na unutulmaz katkıları 

olmuştur. Belediye Başkanımız Sayın Şaban Alkış bizi turizm ile kalkınacağımıza inandırdı. Böylece 

turizm hareketi başladı. Kuştur, Ömer ve Fransız Tatil Köyleri o yılların ürünüdür. Meryem Ana ve 

Efes’in ziyarete açılmasıyla Kuşadası turizmde emin adımlarla yürümeye başladı.”9 

Özer Türk ile Kaya Şavkay Kuşadası’nı turizme açmak için birlikte çok çalıştı.  Bu çalışma 

sırasında en büyük destekçileri ise Sökeli olan Kuşadalılar oldu. “Rahmetli Ömer Kocaöner’den 

Yavansu’daki malikhanesini ve arazisini tatil köyü yapmasını isterler. Özer Türk çok sevdiği Ömer Bey 

için kurulacak tatil köyünün bir maketini hazırlatır. Ömer Bey önce olmaz der, ama sonra olaya yavaş 

yavaş ısınmaya başlar. Ömer Tatil Köyü böylece Özer Türk’ün çabaları ile 1968 yılında “camping” 

olarak hizmete giriyor. Vali Nihat Danışman, Ahmet Güçsav, Özer Türk ve eşi Ediz Hanım’ın bu yerin 

turizme açılmasında Ömer Bey’e önemli katkıları oluyor.”10 

Ahmet Güçsav’da Özer Türk’ün Kuşadası kaymakamlığı dönemi ile ilgili şunları söylemiştir : 

“- Tekin Bey, kaymakam deyip geçme, ben sana Özer Türk’ü anlatayım da gör. Adam köyden 

nasıl bir Kuşadası yarattı! Ahmet Bey, anlatmayı seven bir insandı. Kendisi ile 3 kere tv programı 

yapmıştım. Anlattıklarını demese bile yazmamı isterdi. O gün Özer Türk’ü bana şöyle anlattı: 

-Kaymakam Özer Türk, Kuşadası’nı 1967 yılında geldi. Amcam Ömer Kocaöner’in şimdiki 

Ömer Tatil Köyü’nün olduğu yerde yazlık, çok güzel bir malikhanesi vardı. Amcam rahmetli, çok 

konuksever, sofrasını paylaşan bir insandı. Ben amcamın hukuk danışmanlığını ve avukatlığını 

yapıyordum. Bu nedenle günlerimin çoğu onların yanında geçiyordu. Bu arada Özer Türk’le tanıştık. 

Kısa sürede dostluğumuz ilerledi ve ahbap olduk. Adam, insanları etkiliyordu. Çok güçlü bir ikna 

yeteneği vardı. Ondan etkilenmemek elimizde değildi. Kuşadası için büyük hayalleri vardı. O yıllarda 

kimsenin bilmediği turizm ekonomisi işletmesinde o bir şeyler yapmak istiyordu. Rahmetli amcam onu 

dinlemekten hoşlanıyor, ona inandığı bu davada yardımcı olmaya gayret ediyordu. Özer Türk, sık sık 

Yavansu’daki amcamın malikhanesine gelirdi. Bizim grup dediğimiz arkadaşlarla burada hem yemek 

yer hem de Kuşadası’nın turizmle nasıl kalkınacağını konuşurduk. Bu konuşmalardan bugünkü turizm 

yıldızı olan Kuşadası doğdu. Bizim hayallerimizde beton yığınlarının öldürdüğü Kuşadası yoktu. Denizle 

yeşilin kucaklaştığı, iki sevgili gibi sarmaş dolaş olduğu bir Kuşadası vardı. Bakın ben Kuşadası’na artık 

gitmiyorum. 

Bir gün amcam ile Aydın Valisi olan Nihat Danışman’ı ziyarete gittik. Ona Özer Türk’ten söz 

ettik.O da: 

- Evet, çalışkan bir genç, onu desteklemek ülkemizin geleceği için hepimizin boynunun 

borcudur.” dedi. O zaman bende : 

                                                                                                                                                                                          
kurucusu ve sahibi sinemacı Naci Akdoğan, Haşmet Akdoğan, Turgut Koyuncuoğlu ve Şaban Alkış’ın çabaları ile 
Kuşadası Yat Kulübü kurulur. Bu kulüp hem Taylan Sağanak’ın Kuşadası Belediye Başkanı olmasına ve hem de 
Kuşadası’nın turizm alanında boy göstermesine yardımcı olur.” E. Turgut Tekin http://www.gazetegercek.net/ 
sitesinden 30.10.2013 tarihinde yazdırılmıştır 
9 E. Turgut Tekin http://www.gazetegercek.net/ sitesinden 30.10.2013 tarihinde yazdırılmıştır 
10 E. Turgut Tekin http://www.gazetegercek.net/ sitesinden 30.10.2013 tarihinde yazdırılmıştır 
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- Sayın Valim ona ilk yardımı ve desteği bizde buradan başlatalım mı? deyince o yüzüme 

bakarak: 

- Nasıl? diye tekrar yüzüme baktı. Ona: 

- Bizde küçük adayı, Kervansarayı, (Kurşunlu Hanı) restore ederek işe başlasak. Vali başını 

sallayarak: 

- Bu imkansız, vakıfların bütçesi çok kısıtlı dedi.Ona: 

- Sayın Valim, olsun. Biz küçük bir bütçeyle işe başlayalım. Bu iki yılda biteceğine varsın 4 yılda 

bitsin. Oda: 

- Neden olmasın? Dedi ve o yıl bu işe başladık. Kervansarayın o zamanlar ki adı ”Kurşunlu 

Han” idi. Böylece ilk katkı ve destek sağlanmış oldu. Özer Türk bu olaydan sonra, bana ve amcama çok 

yakın durdu. Kuşadası Kaymakamlığında, Muğla Valiliği yıllarında, ”Güneybatı Ege Turizmi”’ne çok 

büyük katkıları oldu. Bunları söyledikten sonra yüzüme anlamlı anlamlı baktı.”11 

Kuşadası’nın yurtdışında tanınmasını sağlayan önemli bağlantıları kurdu. İngiliz Kralı 

Danimarka Prensesi gibi. .. 

Kuşadası’nda ilk kez makam aracı tenteli bir jeep olmuştu. O jeep ile İngiliz Başbakan’ını 

Meryem Ana’ya götürdü. Mustafa Oğuzkağan abi diye hitap ettiği i Özer Türk’ün Kuşadası’nda halkın 

ve gelen turistlerin güvenliğinin sağlanması rahatları  için gece gündüz çalışan mesai kavramı olmayan 

ve bu özelliği ile devlet memurlarından ayrıldığını ifade ederken makam jeep ile ilgili  gelen yabancılar 

konuklar için uyguladığı uzun ve kısa Kuşadası turlarını anlattı. “Bir Alman gazeteciyi jeep ile 

Kuşadası’ndan Didim’e kadar uzun tur ile gezdirdiğini,daha sonra Alman dergisinde yedi sayfalık 

Türkiye yazısında 5 sayfayı Kuşadası’na ayırdığını söyleyerek Özer Türk’ün para ile bastırılamayacak 

değerde reklam olayını kullandığını vurguladı .”12 

Özer Türk’ü anlatanlardan biride rahmetli Hümeyra Özbaş’tır. “Rahmetli kaymakamımız 

Kuşadası’nı 1967 yılında geldiler. Özer Türk çok beyefendi, dünyanın en şeker insanlarından biriydi. 

Bugün ki Kısmet Otel’in olduğu yere “buraya illa bir otel yapacağız” diye tutturdu. Orası şehir planında 

park olarak ayrılmış yani olacak şey değil. Özer Türk; ”otel yapmazsanız ben burayı istimlak ettirir, 

yine otel yaptırırım” dedi. Baktık ki kurtuluş yok, otel yapacak kadar paramızda yok. Yine Rahmetli 

Özer Türk aracılığıyla bir Alman acenta geldi. Onlar bize oteli yapmamız için avans verdiler. Böylece ilk 

binayı yaptık. Binayı bitirir bitirmez Danimarka Kraliçesi buraya balayına geldi. Şimdi ki otel binasını 

sonra yaptık.Aslında Kuşadası’nı dünyaya tanıtan kadın Rose Mary Goldwin’dir. Onun geldiği 

dönemde Özer Türk kaymakamdı. Özer Türk Kuşadası’nı turizme açtı. Gördüğünüz her şeyi o güzel 

insan başlattı. Kuştur, Ömer Tatil Köyü, Fransız Tatil Köyü, Kısmet Otel, Kervansaray ve Küçük Ada’nın 

restorasyonu onun zamanında yapıldı. Kuşadası turizm hayatına Özer Türk ve Rose Mary’nin işbirliği 

ve çabaları ile başladı. Ayrıca milli parkı da Rose Mary yaptırttı. Bugün ki milli parkı, Bafa Gölü’nü ona 

borçluyuz. Rose Mary’nin küllerini Bafa’ya serptik. Şimdi o Bafa’da uyuyor.” 

 

                                                            
11    E. Turgut Tekin http://www.gazetegercek.net/ sitesinden 30.10.2013 tarihinde yazdırılmıştır 
12   “Şövalye Kaymakam Özer Türk Vefatının 26. Yılında Anıldı.”,Kuşadası Yerel Tarih, s3,S.41,Haziran2012 
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 Kuşadası’na gelince bir süre sonra babasından gelen para ile bir tekne yaptırdı. Bu tekne ile 

ilçeye gelen konukları koylarda gezdirerek aslında turizm konusunda kıyıların önemini anlatmayı 

hedefliyordu. Bölgenin zenginlerini turizme yatırım yapma konusunda ikna ve teşvik etti. Kısmet ve 

İmbat Otellerinin kurulmasında katkısı vardır. Kuşadası’ndaki projesi Kuş-tur ve Fransız tatil köyü 

turizm konusundaki değişim sürecinin başlangıç projeleri oldu.  

 

 Buradaki yoğun çalışmaları döneminde hedefi turizmi ülkede başlatmaktı. Kuşadası tarihi ve 

doğal yapısıyla buna çok uygundu. Bu yoğun çalışma dönemlerinden birisinde TUSAN otelinde bir 

davet verilir. Davet sırasında kızları da buradadır. İki küçük kız tüm gece anne ve babaları konuklarla 

ilgilenirken oyun oynarlar. Fakat o telaş içerisinde otelde unutulurlar. Fark edildiğinde çocukları 

almaya otele şoförü yollarlar. Özden hanım o anı şöyle anlatıyor. “ Biz baktık ki annemler gitmiş, 

gecenin bir vakti yola çıktık iki kardeş yürüyoruz. Şöför geldi. Sizi alacağım dedi. Ama bir taraftan da 

sıkı sıkı tembihlenmiştik . Tanıdığınız bile olsa biz yokken kim çağırırsa çağırsın gitmeyin diye… Tabi 

arabaya bindik ve eve döndük…” 13 

Bülent Ecevit Çalışma Bakanı iken kendisini Kuşadası’ndan Çeşme’ye gezdirdi.  Turizm merkezi 

olması konusunda iki ilçe arasında karar verilecek devlet politikaları turizm yatırımları bu karara göre 

şekillenecekti. Sonuçta Kuşadası konusunda karar verildi. Kuşadası’nın tarihi ve doğal güzellikleri 

kadar hiç şüphe yok ki Özer Türk’ün çabaları da bu tercihte etkili oldu. Kuşadası’nda kaymakam iken 

turizm konusunda yaptığı çalışmalar ile  şövalye nişanı aldı. 

Arthur projesini hayata geçirirken “ Buralarının tabanı altın döşenecek “ demişti. Çoğunluğu 

öğretmen, bürokrat olan memurlar taksitle aldılar. Muğla Arthur da başaramadı. Fakat Kuşadası’nda 

insanları evlerini turizm için kiraya açmaları konusunda ikna etti. Çoğu kişi evini pansiyona çevirdi. Ve 

önemli bir gelir kaynağı elde ettiler14. 

Kuşadası’ndan Burhaniye’ye gidecektir. Burhaniye’nin ardından Muğla’ya vali olarak atandı.  

Havaalanı yapılması gündeme gelmişti. AP Milas’a CHP ise Dalaman’a havaalanı yapılmasını istiyordu. 

Politik nedenlerdendi tabiki ve CHP iktidar olunca alanda Dalaman’a yapıldı.  

Mehmet Ali Birant “Önce bir AP’li milletvekilinin hışmına uğrayıp sürüldükten, ardından da 

olmadık dedikodularla (özellikle Ak-Tur’un yapımı sırasında) yıpratılıp sonunda derdinden kanser olup 

ölen olağanüstü bir değer… 

Özer Türk, binlerce insanı bu yörelerde iş sahibi, ev sahibi, tesis sahibi yaptı. Çok kişiyi 

milyoner etti. 

Öldüğünde bir metrekare toprağı yoktu. Bugün de ailesi devletin emekli maaşıyla yaşıyor… 

Öylesine de namuslu insandı… Oysa ne hata etmiş değil mi? Kendine o dönemlerde bedavaya bile 

birkaç arsa kapatıp, şimdi ailesine milyoner hayatı yaşatabilirdi. 

                                                            
13   Eşi Ediz Tür ve Kızı Gülizar Özden Türk ile 07.09.2013 yılında yapılan görüşme notlarından. 
14 Kuşadası’nın unutulmaz Kaymakamı Özer Türk Stadyumu’nda yaşayacağını belirtti .Kuşadası Yerel Tarih, 
s3,S.41,Haziran2012 
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Hayır, yapmadı.” 15 

Özer Türk 1960 lı yıllarda turizmin önemini anlamış ve Türkiye’nin tarihi ve doğal 

güzelliklerinin dünyaya tanıtılması konusunda bir bürokrat olarak çok yoğun çalışmalar yapmıştır. 

Gittiği her görev yerinde iz bırakan halkla iç içe olan bir devlet adamıydı. Balkan kökenli İzmir’li varlıklı 

bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Gittiği her yerde ailesinin kendisi için verdiklerini halka harcadı. 

Kişisel kütüphanesini incelerken Cumhuriyetin ilk yıllarının efsane valisi kazım Dirik’in yaptığı 

çalışmalar üzerine okuduğu görülmektedir. Kütüphanesindeki eserler arasında Kazım Dirik’in 

yaptıklarının altını çizerek okumuştur. Cumhuriyetin erken dönem valilerinin 1960-70 li yıllardaki 

modelidir. Özer Türk… İspanya ve Fransa kendisine Şövalye nişanı vererek onurlandırmıştır. 

Türkiye’de ise siyasetin kısır çekişmeleri içinde bu kadar başarılara imza atmış bir vali merkez valiliği 

görevine getirilmiştir. Kuşadası halkı bugün hala Özer Türk stadyumu ile kendisini hatırlamaktadır. 

Siyaset ve günlük politikalardan Özer Türk’ün yarattığı Kuşadası da ne yazık ki nasibini aldı. Turizm ve 

doğanın korunması yerine betonlaşan bir şehre dönüştü. 

 Ölmeden önce “ Hiç pişman değilim “ demişti. 

. 

 

                                                            
15 Mehmet Ali Birant, : Özer Türk’e İhanet Edenler”, Milliyet, 01.09.1987, s. 9. 


