
S.G.: Tarih 24 Mayıs 2014, Türkiye Turizmi Sözlü Ta-
rih Projesi kapsamında Cemile Taka ile görüşüyoruz. 
Cemile hanım öncelikle kendinizi bize kısaca tanıtır 
mısınız? Nerede ne zaman doğdunuz, nasıl bir çevrede 
büyüdünüz?

C.T.: Ben Cemile Taka. Kuşadası’nda doğdum. 14 Ha-
ziran 1950 doğumluyum. Kuşadası’nın yerlisiyim. 
Annem babam yerli, dedelerim yerli sadece babaan-
nem Çerkez göçmeni, o da 1915 mübadelesinde gel-
miş. Söke’ye yerleşmişler, sonra dedemle tanışıyorlar, 
biliyorsun savaş yılları I. Dünya Savaşı, babaannem 
öksüz olduğu için bir askerin öksüz bir kızla evlen-
mesi o zamanlar çok elverişli bir şeymiş. Evleniyor-
lar dedem askere gidiyor, geliyor, gidiyor. Biliyorsun 
savaş yılları gidiyor, geliyor. Böyle savaş yılları geçi-
yor bu arada çocuk oluyor gidip gelmeler ile babam 
da ailenin üçüncü çocuğu. Erkeklerden birincisi de 
sonra askere gidiyor 1940 yıllarında. Onun da şansı-
na savaş yılları. İki, iki buçuk senede bitecek askerlik 
dört yıl sürüyor. 1944 yılında dönüyor, 1948-1949 
gibi annemle Kuşadası’nın yerlisi ya, görüyorlar bir-
birlerini işte isteniyor, alınıyor, veriliyor. Evleniyorlar 
kendi evlerine gelin gidiyorlar. Babamın kendi doğma 
büyüme evidir, benim de doğup büyüdüğüm kardeş-
lerimin büyüdüğü yer. Ondan sonra hayat şartları bizi 
bugünlere getiriyor. Ama ben okumayı seven biriy-
dim, okuyamadım. Ama çok güzel dikiş dikerim, terzi-
hanelerde çalıştım. Kuşadası’nda turizmin ilk patladı-
ğı zamanlarda çok dikiş dikiliyordu Şile bezi üzerine 
onu da patronlar yurtdışına gönderiyorlar. Biz diki-
yorduk onlar pazarlıyordu. Öyle yıllar geçti sonra 

eşimle tanıştık. Eşim Kuşadası’nın yerlisidir. Annesi 
yerli, babası İstanköy’den göçmen. Baba göçtüğünde 
bayağı büyükmüş yani öyle annesi babası göçmen de-
ğil, direkt baba göçmen olarak geliyor. Baba delikan-
lıymış geldiğinde işte kayınvalidem ile tanışıyorlar 
onunla evleniyor. O da Çerkez kızı, kayınvalidem de. 
Sonra bir çocuğum oldu tekne işine başladık. Sonra 
turizm patladı Kuşadası’nda 1960 yıllarında patladı. 
Biz de turizmden çok ekmek yedik.

S.G.: Kaç kardeşsiniz, onların eğitim durumları nedir?

C.T.: Kardeşlerim, benden sonra iki kardeşim var. 
Büyüğü o da otelcilik okuluna gitti İzmir’de. TUREM 
diye bir derneğin hazırlamış olduğu bir şey vardı. Kü-
çük kardeşim de Turizm Meslek Lisesi mezunu o sene 
açıldı oraya gitti.

S.G.: Kaç yıllarıydı?

C.T.: Valla 1970’li yıllar olması lazım. 1972 mi bileme-
yeceğim. Tabii o civarda olması lazım. Oraya gitti bi-
tirdi, oda turizm ile uğraştı. Sonra tekne aldı turizm-
cilik yaptı. Burada büyük turizm şirketleri vardı. İsim 
söyleyebilir miyim?

S.G.: Tabii, tabii.

C.T.: Turizm Diana Şirketi vardı. Orada çalıştı. Diana 
da burada ilk kurulan turizm şirketlerindendir. Otel 
Akdeniz’e komşu olduğu Akdeniz acentesi vardı. Son-
ra arkadan Diana geldi. Kardeşim orada çalıştı sonra 
emekli oldu, şu an otelde çalışıyor. Otel Blue Sky’da 
barmen şefi kardeşim. Emekli oldu hala çalışıyor.
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Cemile TAKA:
1950 yılında Aydın Kuşadası’nda doğdu, ilköğrenimini Yedieylül İlkokulu’nda, ortaöğrenimini ise Kaya Aldo-
ğan Ortaokulu’nda tamamladı. Çocukluk ve gençlik dönemlerini Kuşadası’nda geçirdi. 1982 yılında başladı-
ğı tekne taşımacılığında yaklaşık 32 yıl çalıştı. Halen Kuşadası’nda yaşamını sürdürmektedir.


