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GECİKMİŞ BİR TEŞEKKÜR. . . 

                                              Yılmaz SUNUCU 

Bazı şeylerin karşılığı ödenmez. Bazılarına bir teşekkür yeter. 

 Ben Sayın Mustafa Hilmi ÖZTÜRK'e salt teşekkür edebiliyorum.                                                                             

Yakın dostum Mustafa Yeldanlı (Tarhana Baba ) bana bu kitabı okumam için 

getirdi. Kitabı edindiği kaynağı anlattı. Kendisinin de ne yapması gerektiğini 

sordu.                                                                                                                        

Uzaklara gitmeyelim.                                                                                                                                  

Dünya da çıkan savaşların çoğunun kökeninde dinsel inançlarda ki zorlamalar 

yatmıyor mu?   

Ülkemizde yakın geçmişte Sivas, Maraş, Gaziantep ve daha birçok yerde kişiler 

ölüme dinsel inançları nedeni ile gitmedi mi?                                                                                                                                  

Ya IŞİD denilen ölüm makinasının günümüzde din adına yaptıklarına ne demeli...   

Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i Tanrı'ya kurban etmek isterken Tanrı onlara gökten 

koç göndermedi mi?   

Her konuda amaçlarına ulaşmak için dinsel söylemleri kendilerine göre 

yorumlayanlara ve her konuda kendilerinin daha güvenilir olduğunu kanıtlamak 

için Kuran-ı Kerimi ellerine alıp konuşanlara ne demeli... 

Sayın Mustafa Hilmi ÖZTÜRK 1946 yılında Batı Trakya Türklerine 

dinlerini unutmamaları için, dinimizin temel kurallarını kısa ve öz olarak onlara 

kavratmak için  elinizde ki kitabı yayınlamış.  

Sevgili Dostum Mustafa YELDANLI'da (Tarhana Baba ) bana,” Bizde bir şeyler 

yapalım,” deyince, bana bu yapıtı  yeniden yayına hazırlamak düştü. Hem 

baskısını yeniden dizmeden aynen tarayarak.  

Sevgili Dostum Mustafa YELDANLI ve ben umarım yararlı bir iş yapıyoruz.                                  

Hiç bir karşılık beklemeden. 

Tüm güzel insanlara ve güzelliklere selam olsun.. 
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NEREDEN NEREYE 

                                                                  

                                                                           Yılmaz SUNUCU 

 

19 Mayıs 1919 da Türkiye Cumhuriyet diye bir devlet 

yoktu. Milletin azmi ve kararı, büyük önderin 

önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti adı ile bir Devlet, 

bir ülke ve ulus yaratıldı. Burada anlatacaklarım ile 

bunu kıyaslamak olası değil.        

 

1960 sonrası bayanların giydiği naylon çoraplar 

kaçınca onların kaçık yerleri özel makinelerde 

onarılırdı. Yıl 1970 oldu. Televizyon reklamları;               

" Atın... Atın... Eskimiş çoraplarınızı atın.. Jil geldi," 

diye reklamlarla toplum tüketim ekonomisine 

yöneltildi..                                                                         

 

Dünya dillerinde yoğurdun adı yoğurttur. Ayran Orta 

Asya’ dan bu yana Türk toplumunun temel içitidir. 

Tarhana Çorbası da temel gıdamızdır. Gün geldi 

kolalı içecekler sofralarımızda baş köşeye oturdu. Büyük kentlerde değil, 

kasabalarda bile pide fırınlarının yanına hambugerciler, hazır doyum yerleri 

açıldı. On dört yaşında Uşak'ta yerli çorap üretip kadınların kaçan çoraplarını 

onarma ile yaşama atılan Mustafa YELDANLI'nın yaşamının hiçbir döneminde 

üretme ve yaratma düşüncesi tükenmedi. 

 

 

Aziz dostum Mustafa YELDANLI yaşamının çeşitli dönemlerinde çakmaklara gaz 

doldurdu. Otel işletmeciliği yaptı. Uşak'ın tüm sokaklarının yüzlerce fotoğrafını 

çekip bunları kartpostal şeklinde topluma sundu. Bu gün yeni bir düşünce veya 

ürün üretme yerine bu fotoğrafları Sayın Mustafa YELDANLI’nın adına yer 

vermeden iznini almadan  çeşitli şekillerde kullanarak bunlardan ekonomik çıkar 

sağlayanlar da var. 

 

Gün geldi Sayın Mustafa YELDANLI otel işletmeciliği döneminde müşterilerine 

çay yerine fincanda tarhana çorbası sunmaya başladı. Gün geldi evinde geleneksel 

yöntemle ürettiği tarhanayı satışa sundu. İnatla ve inançla bu çalışmasını 

sürdürdü. Şu anda sağlık ve temizlik ön planda olan bir ortamda emek yoğun 

büyük bir Uşak Tarhanası üretim tesisini kurdu.  

 

Böylece Sayın Mustafa YELDANLI zaman içinde TARHANA BABA ismini aldı. 

Kurumunun adına ve ürettiği tarhanaya da bakanlıklardan onaylı TARHANA 

BABA ismini verdi. 
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TARHANA BABA günümüzde yetmiş yedi yaşında. Tükenmez enerjisi ile 

fuarlardan fuarlara koşarak topluma tarhanayı anlatıyor. Onlara bardak bardak 

karşılıksız tarhana çorbası sunuyor. 

 

Şu anda Uşak içinde iki ayrı yerde TARHANA BABA isimli iş yerlerinde 

tarhanayı markaya dönüştüren Sayın Mustafa YELDANLI Orta Asya dan bu 

yana kadın emeğinin mutfak ürünü olan tarhanayı günümüzde yoğun emek olan 

markalı sanayi ürününe dönüştürmüş oldu..  

 

 

Tarhana Baba'nın yola ilk çıkışında "Bunu para verip alan olur mu?" diye 

Tarhana Baba'ya gülüp geçenlerin içinde bu gün kendileri de tarhana üretip 

satanlar var. Tarhana Baba onları kendi pazarından pay  kapanlar olarak 

görmüyor. "Yeter ki onlarda sağlıklı üretsinler. Marka olsunlar," diye 

değerlendiriyor.  

 

Fuardan fuara tarhanayı anlatmak için koşan Mustafa Yeldanlı’nın oğulları 

İsmail'in satış ve pazarlamadan. Serdar'ın da Yıldırım Sanayi Sitesinde ki 

üretimin başında hijyeni ön planda tutarak  titizlikle tarhana üretmekten  mutlu 

oluyor.       

                                                                       

Sizler tarhananın tarladan sofranıza gelinceye dek  tarhanayı oluşturan olguların 

içinde kaç kişinin emeğinin olduğunu düşündünüz mü?                                    

 

Günümüz insanı sanayi ürünleri ile karnını doyuramayacağına, kısaca  androit bir 

iletişim aracını veya en tanınmış bir araba markasının motorunu yiyip karnını 

doyuramayacağını geçte olsa anladı.  

 

 

Devlet büyüklerimiz ülkemizin tarıma dayalı katma 

değerli üretimlerle dünyayı doyura bileceğini, ülkemizin 

ekonomik girdilerinin bu yolla daha da kazançlı 

olacağını ne zaman anlarlar dersiniz?  

 

Tarhana Baba ülkemizde ve dünyada gazlı içitlerin 

yerini tarhana çorbası  sunulan iş yerlerinin açılmasını, 

ülkemizi saran hazır ayaküstü doyum zincirlerinin  

yerine tarhana çorbası evlerinin geçtiği günleri görmenin  

özlemini duyuyor. 

 

Bu kitabı ön yargısız, beklentisiz altmış sene önce Sayın 

Mustafa Hilmi Öztürk’ün yaptığı gibi Sayın Mustafa 

YELDANLI ‘da sizlere yeniden sunuyor. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR GEZİNTİ 

 

Mustafa YELDANLI ( Tarhana Baba )  
 

Yılancılar,Hamzalar,Darakcılar,Bacaklar diye sıralayıp gidebilirim.Bunlar bir 

dönem Uşak'ın önde gelen ailelerin isimleri  idi. 

 

Bunların hanları,hamamları,fabrikaları vardı.Söz gelimi Osmanlı İmparatorluğu 

sınırları içinde on üç tane dokuma fabrikasının üç tanesi Uşak'ta idi. Bu fabrikalarda 

bu ailelerindi. 

 

Şimdi ne o fabrikalar ne de o ailerin tümü  var.Hatta o ailelerden bazılarının adını 

günümüzde bilenler bile yok.   

 

Bu konunun gerekçesini sısyoloji ve ekonomi bilimi versin.  

 

Biz dönelim kendi konumuza; On dört yaşımda ağabeyimle birlikte Uşak'ın en seçkin 

tuhafiye dükkanında ticarete başladım. Askerliğimden sonra ağabeyim işlerimizi 

ayırmamızı önerdi.İşlerimizi ayırdık.Eski dükkan ve eski dükkandaki eski 

eşyalar eski mallar bana kaldı.Satış şansı olamayan malların ederini ağabeyime 

yıllarca çalıştım, çalıştım, çalıştım ödedim.  

 

O yıllarda ülkemizde tüp gaz gündeme geldi.Eşimin ailesi benim dükkanda ortak tüp 

gaz bayiliği almamızı önerdi. İş ilginç geldi. Olur dedim.Tüp gaz bayiliği için İzmir'e 

gittiler. Sözleşme ile döndüler.Bir de baktım ki sözleşmedeki ortaklar arasında ben 

yokum.   

 

Yeniden çalıştım,çalıştım,çok çalıştım.Çakmaklar gaz bile doldurdum.Ahlak ve yasa 

dışı bir iş yapmadım. 

 

Bir dönem otel işletmeciliği yaptım.  

 

O dönemimde otel müşterilerine bardakta gazlı yabancı içitler yerine tarhana çorbası 

sunmaya başladım.Sonra aklıma büyük insan yüce önder Atatürk'ümüzün "Köylü 

milletin efendisidir," sözü geldi.Tarhananın içinde ki girdilerin tümü köylümüzün 

ürünü idi.Yüzyıllardır içtiğimiz tarhana çorbası kadınlarımızın emeğinden doğan 

mutfak ürünü idi. Köylülerimizin ürünlerine yeni bir pazar kadınlarımızın mutfakta 

ki emeğinin bir değer olduğunu ortaya çıkarmak için küçük küçük tarhana üretip 

satmaya başladım.Herkes "Tarhanayı alan mı olur," diyorlardı.Onlar öyle 

düşünürken ben tarhanayı bir sanayi ürünü olarak üretmeyi düşledim.Bunu da 

başardım.Şu anda tarhanayı "TARHANA BABA" markası ile tescilli ve bakanlıktan 

izinli olarak üretiyorum. Zamanında bana gülenlerin arasında şu anda tarhana 

üretmeye başlayanlar var. İnancım ve inadımla tarhana üretimi konusunda  benim 

başarılı olduğum söyleniyor.  
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O nedenle toplum bana bir de "TARHANA BABA,"diye isim verdi. Bundan onur 

duyuyorum. Çünkü zamanında benim tarhana üzerine tek özlemim yabancı ayaküstü 

hazır yiyeceklerin zincir mağazaları yerine "TARHANA ÇORBA EVİ" zincirlerinin 

açılması idi. Böylece doğal yerel ve köylüğümüzün temel ürünlerinin pazar şansı 

artacak, kadının mutrfakta ki emeği gelire dönüşecek diye düşünüyordum. Tek 

özlemim Tarhana çorbası evlerinin zincirlerini görebilmek. Buralarda yabancı marka 

sağlıksız gazlı içeceklerin yerini ayranın aldığını görmek.   

 

Tarhana Çorbası ve ayranımızın suçu ne?   

 

Neden Devletimiz bunları öne çıkarmak için ortam hazırlamıyor.  

 

Uşak'ta Osmanlı ordusuna şayak yetiştiren fabrikaların şu anda isimlerinin bile 

olmadığından yazımın başında söz ettim. Şimdi oğullarım İsmail ve  Serdar'la birlikte 

burada anlattığım  tutkumu Uşak'ta iki iş yeri bir de fabrika denilecek büyük bir 

imalathanede yürütüyoruz.  Bir de Devletimiz bu işin önünü açsa.İşte o zaman 

köylümüzün ürününe daha çok pazar açılacak, köylümüz de efendi olduğunu 

görecek. 

Bundan altmış yıl önce Batı Trakya Türklerinden Sayın Mustafa Hilmi 

ÖZTÜRK Batı Trakyadaki soydaşlarımızın dinimizin temel kurallarını 

unutmamaları  için hiçbir beklentisi olmadan elinizde ki  Dini Temel Bilgiler kitabını 

sunmuş.Bende tıpki basım olarak onu sizlere yeniden  sunuyorum.  

 

Ya günümüzde din adına yapılanlar...  

 

Dinin arkasına sığınarak oluşan olaylar..Kendilerine bu dünyada cennet yaratmak 

için dini  kullananlar... 

 

Onlara ne demeli..  

 

Tarhana beni meşhur etti... TARHANA BABA ismini aldım. Ama zengin değilim..  

Meşhurluğum yanında benim farklı bir zenginliğim daha var . 

O da; "Dost zenginliği," . Ben dost zenginiyim.Bu da bana yetiyor.. 

Bir de devletimiz tarhananın dünyaya tanınmasının önünü açsa, işte o zaman 

dünyalar benim olacak.  Din adına yapılanlar ve söylenenlerin arkasında kişisel 

beklentiler olmasa o zaman dünya daha güzel olacak.  

 

Ben böyle düşünüyorum. 

 

Siz ne dersiniz?   
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BİR KAÇ SÖZ . . .  

 

 

Elinideki Dini Bilgilerin  basımını ve yayınlanması 

babam Mustafa Hilmi ÖZTÜRK yapmıştır. Babam Batı 

Trakya'da Yunanistan'da yüzelli bin Türk'ün eğitimi için kırk 

yılını verdi.Gümülcine'de "Kitapcı Musdafendi," olarak 

bilinirdi.              

 

Babam Lozan Antlaşması ile İstanbul'da ki yüz bin 

Rum'a karşı mubadele dışı bırakılan Batı Trakya da ki 

Türklerin kültürlerini ve dini bilgilerini unutmamaları için 

öncü olarak çalıştı. 

 

 

Yarın yüzyıllık mücadelesinden sonra 1952 yılında Türkiye'ye serbest göçmen 

olarak göçmüştü. 

 

Bu küçük kitabın yeniden basımını sağlayanlara candan teşekkürlerimi 

sunarım.  
 

 

Kitapcı Mustafa Hilmi ÖZTÜRK Oğlu  

 

Eczacı Şekip ÖZTÜRK  

Fatih -İstanbul   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitapçı Mustafendi 
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 Gümülcine Meydanı Saat Kulesi Camii ve 

Mustafa Hilmi Öztürk’ün Evi 


