
 

1 

  



 

2 

  

 

Daha güzel,  

Daha eksiksiz, 

Daha da içerikli, 

Yeni baskılarında buluĢmak dileğiyle, 

Bilgileri aktarmadan, 

Baskıyı gerçekleĢtirenlere dek, 

Onlardan da öte, 

Basımın sonucunu özlemle bekleyen yüzlerce dostların tümüne; 

Sonsuz teĢekkürler... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Basım Yılı              : 5. Baskı  Haziran  2014 

Kapak tasarım       : Ġ.Yılmaz  

Dizgi ve iç tasarım : Ġ.Yılmaz 

Baskı                        : SAS Ajans 

Yılmaz Sunucu‘nun tüm yapıtlarını; 

www.yilmazsunucu.com sitesinden okuyabilir veya kiĢisel bilgilenmeniz için çıktı alabilirsiniz. 

Yasal hakları korunan bu yapıt baĢka hiçbir amaç için kulanılmaz.Kitap içi kurgusu örnek alınamaz 

Hiç bir bölümü çoğaltılamaz,dağıtılamaz,aktarma yapılamaz.    

 

 

 

 

“Bu yapıtın içindeki bilgiler özgündür.Yasal hakları yazarınındır.Bu nedenle Yılmaz Sunucu‟dan yazılı  izin 

alınmadan çoğaltılamaz, içerik ve Ģekil olarak örnek alınamaz, alıntı ve yeni baskıları yapılamaz.” 

Yukarıdaki uyarı tüm yapıtlarımda  olmasına karĢın UĢak üzerine yazılan yapıtların  ve UĢak üzerine açılan 

internet sitelerin büyük çoğunluğunda özellikle yapıtlarımdaki UĢak Ağzı Sözlüğü, UĢak Yemekleri,UĢak‘ta 

Sosyal YaĢam bölümleri  bilgim dıĢında ve izin alınmadan kolaya kaçılarak  kopyala /yapıĢtır yöntemi ile 

aktarılmıĢtır. UĢak üzerine elektronik ortamlarda veya çeĢitli yayınlarda kitlete sunulan bu baĢlıklarda ki 

bölümleri lütfen   kitaplarımda ki ayni isimli bölümlerle karĢılaĢtırabilir misiniz?. 

Kitaplarımda gözden kaçan dizgi yanlıĢlarının oralara aynen aktarılmıĢ olduğunu görecesiniz. Emeğe saygı  

gereği bu konularda duyarlı tüm okuyucularımın bunları kınamasını bekliyorum.  

ĠĢin boyutu çok büyümesi nedeniyle bu kolaycı  kiĢilere karĢın haklarımı yasal düzeye taĢıdım . 

Gerekenler kiĢi ve kurumlar içinde konuyu hukuk kurumlarına taĢıdığımı ve  taĢıyacağımı bilmelerini isterim.  
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UġAK‘IN BÖLGE ĠÇĠNDEKĠ KONUMU VE ÇEVRE ĠLLERLE ULAġIMI 
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*** NELER SÖYLENDĠ*** NELER SÖYLENDĠ*** NELER SÖYLENDĠ*** NELER SÖYLENDĠ*** NELER SÖYLENDĠ 

Bir kentin kimliğinin olması çok önemli; Siz UĢak'ın kimliği üzerine ilginç örnekler anlatmıĢsınız.  

Yapıtınızı bir günde zevkle okudum. Sizleri kutlarım.. 
Ayhan KAVAS UĢak Valisi 03-10-2005 (Özel telefon görüĢmesi) 
Yılmaz Sunucu UĢak‘ımızın medar-ı iftiharıdır. 

17 Temmuz 2013‟te Perihan SUNUCU‟nun son yolculuğunda Sayın Necmi SĠRGELĠ‟nin kitleye söylediği söz)   

 Yılmaz SUNUCU'nun ―Yakın GeçmiĢteki UĢak‖, yapıtı basm ve sanat çevrelerinden olumlu eleĢtiriler aldı.  

CoĢkun ÖZLER UĢak Haber 05.06.2004 

 Kentin sevdalılarından Yılmaz SUNUCU elde kalabilen ender örneklerden üç katlı en son UĢak evlerinden birini Yakın 

GeçmiĢteki UĢak yapıtında anlatırken gururla ―Bizim Evimiz‖, diye anlatıyor.Böyle evler korunmalı. 

Oktay EKĠNCĠ 14.03.2005 Cumhuriyet Gazetesi 

 Ne yazık ki bizim olan, özgün olan çok Ģeyler kayboldu. ġimdi UĢak'm geçmiĢindeki çok Ģey salt Yılmaz SUNUCUnun 

yapıtlarıyla var.  

Günün Ġçinden Ege TV Proğramı 

 UĢak; ekonomisinin kötü  kaderini yenmesi için Yılmaz SUNUCU UĢak'm envanterini çıkarıyor. 

02.05.2004-GÖZLEM  GAZETESĠ Serkan AKSÜYEK 

 UĢak'm kent dokusu, toplumsal yaĢamı, insan iliĢkileri anlatılıyor. 

09.03.2004-Cumhuriyet Gazetesi 

 UĢak üzerine yazılmıĢ altı, yazılacak dört kitapta neler var, bu konulan  nerelerden buldu diye düĢünüyordum. Yılmaz 

SUNUCU'nun söyleyeceği daha çok Ģey varmıĢ. Bu programa sığmadı. Yeni bir program için kendisinden siz izleyicilerin 

karĢısında söz alıyorum. 

Ege TV  Proğramı Seda AKKUġ - Mart 2005 

 UĢak'ın Sözlü  kültürü Yılmaz SUNUCU'nun yazdığı kitaplar da yarınlara kalıyor. 

27.04.2005-Kazım ERKMEN  / TÜRKĠYE GAZETESĠ 

 UĢaklı Evliya Çelebi Yılmaz SUNUCU tutsaklık derecesine varan tutkusunu sözlü kültürü yazıya dökerek göstermiĢ. 

11.04.2005 - STAR GAZETESĠ Hüseyin YĠĞĠTER 

 Yılmaz SUNUCU UĢak aĢkım kitaplarıyla yarınlara bırakıyor. 

05.04.2004 TÜRKĠYE GAZETESĠ  Özcan UNLÜ 

ġerafettin DEMĠRKOL: Yeni baskı yaptırmayı düĢünmüyor musunuz? 

Yılmaz SUNUCU: Sıradaki kitaplar için kendime zaman ayırmam gerekiyor. 

ġerafettin DEMĠRKOL: Bu kitapların yeni baskılar yapması için yöntemler bulmalıyız. 

Ben üzerime düĢen görevi yapacağım. (UĢak‟taki özel görüĢmeden) 

 Yılmaz SUNUCU buradaki öykülere anılar demiĢ, Sait Faik'in öykülerinden nesi eksik. 

(Batı Trakyalı Öğretmen) Hüseyin ÖZALAY 

 Kitabınız çok güzel olmuĢ. AkĢam elime alınca bir çırpıda bitirdim. ġu çok hoĢuma gitti. "UĢak büyük bir aile idi.” 

DemiĢsiniz çok doğru. Yeni baskılar için yeni yöntemler bulmalıyız. 

Mehmet KEYVANOĞLU (Özel görüĢme.) 

 Yılmaz Bey siz ne olursa olsun yazm, sizin yazdıklarınızı okumak büyük bir zevk. 

Prof. Dr. Osman GÖKÇE Unutulmaya yüz tutan değerler anlatılıyor. 

Süleyman SAĞAT (Doğan Haber Ajansı) 22.02.2004  

 Ne olur yeniden bastırın. Para ile alalım. Ne yapılacaksa yapalım. 

Adnan ÖZSARI 

 Yılmaz SUNUCU yeni kitabında UĢak'm geçmiĢten bu güne kentleĢme sürecindeki değiĢimleri ortaya koyuyor. 

Ziver BÜYÜKTAġ (Anadolu Ajansı) 09.04.2004  

 Yılmaz SUNUCU UĢak sevdalısı bir öğretmen. 

Sezen ÖZSAVRANGĠL (AkĢam Gazetesi) 05.04.2004 

 UĢak ağzındaki sözcüklerin tümünü kullanım örnekleriyle bulabileceğiniz bir yapıt. 

Mirgün CABAS - NTV-12 Mayıs 2002  Bir saati çoktan aĢan bu canlı yayma sığmadı. 

Jale GÖNÜġLÜ -EGE TV - 13 ġubat 2004  

UĢak üzerine hazırladığım belgesel için aradığım bilgileri ayrıntılarıyla buldum ve yararlandım.  

Özge AKKOYUNLU TRT 2 ‗de-08.02 2004‘te UĢak üzerine yapılan proğramdan  

 Her uĢaklının kitaplığında bulunması gereken bir kitap. 

TaĢkın ÖZLER - UĢak ART - 31 Ocak 2004  yapılan proğramdan 

 Özelde UĢak ve UĢaklı, genelde insan ve insanlık anlatılmıĢ. Yılmaz SUNUCU'yu tanımak kitaplarım okumak lazım. 

Prof. Dr. Sadun KOġAY - Hümanist DüĢünce Derneği BĢk. (Ġzmir Sanat Pazartesi toplantıdarmm sunumundan) 

Beni yılların ötesine götürdü. Her Ģeyi ile dolu dolu bir kitap.  

Namıka GEDĠK (Osmaniye) Özel telefon görüĢmesi  

Mehmet ALAK – Ben bu kitabı nereden satm alabilirim. 

Yılmaz SUNUCU - Hiçbir yerde satılmıyor. Bulamazsınız. 

Mehmet ALAK - Kaça olursa olsun, mutlaka almam lazım. 

Yılmaz SUNUCU - Tamam. UĢak'a gelirken size bir tane getireceğim. Özel telefon görüĢmesi.  

Mutlaka okumam lazım dedim. Her gün bir iĢ çıktı. Cumartesi günü gece saat 01.00'de alıverdim elime, kitap bittiğinde sabah saat 

06:30 olmuĢ. Elimden bırakamadım. Çok güzel... Hüseyin OTURAKLI (Özel görüĢme) 

Okudukça tekrar tekrar okunuyor. Beni yılların ötesine götürdü. Ben 93 yaĢındayım. 

Bedriye KIRCALI (Bedriye Ebe-Ankara) Bir günde oğlu kızı ve kendinin açtığı üç telefon görüĢmesinden. 

ġerafettin DEMĠRKOL: Kitaplarınızı nereden bulabilirim. 

Yılmaz SUNUCU: Hiçbir yerde satılmıyor. Katkı koyanlardan rica etseniz. 

ġerafettin DEMĠRKOL: Birkaç tane lazımdı da... 

Yılmaz SUNUCU: Söz size bir tane getireyim. (Telefon GörüĢmesi) 

NELER SÖYLENDĠ*** NELER SÖYLENDĠ*** NELER SÖYLENDĠ*** NELER SÖYLENDĠ*** NELER SÖYLENDĠ 
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UĢak‘ın 1800 yılı sonlarında yapılmıĢ bir gravürü. 
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UġAK‘TAKĠ TARĠHĠ KALINTILAR VE ABĠDELER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                UġAK‘TA KĠ ÖREN YERLERĠ 
 

1. Banaz Ahat Köyü (AKMONYA)  45 km.  

2. Sivaslı –Selçikler (SEBASTE)  56 km. 

3. Ulubey Sülümenli (BLAUNBUS)  40 km.  

4. Güre –Ġkiztepe (BAGIS) Ören Yeri  25 km. 

5. Karahallı (CLANDIRAS KÖPRÜSÜ) 45 km. 

6. Göğem-Zafer Abidesi   15 km. 

 
UġAK‘TA GÖRÜLMESĠ GEREKEN YERLER 

 
1-UĢak Müzesi 

2-Atatürk Müzesi 

3-Cilandras Köprüsü 

4-Bedesten 

5-PaĢa Hanı (Otel Dülgeroğlu) 

6-DönertaĢ 

7-IlıcaksubaĢı 

8-Ulubey Kanyonları 

9-Göğem Anıtı 

10-Göğem Göleti 

11-Banaz Evrendi 

12-Sivaslı Evrendede 

13-Murat Dağı 

14-Hacim Sultan 

15-Hacı Kemal Dede 

16-Ulu Cami 

17-Zencirli Cami 

18-Anıt Ağaç 

19-Atatürk‘ün karar ağacı 

20-Eski UĢak Evleri 
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Babacığım ; 

Bugün 17 Nisan 2004. Senin doğum günün. Ben bana sahip olduğum yaştayım. Beni 

kucaklayıp sarıldığın, kızım dediğin yıldayım. Bunun ayrımına vardığımda sana şiir 

armağan etmek, bu yılın ayrıcalığına küçük bir anı daha eklemek istedim. 

 

BABAMA, 

Hayat bir gün kısa bir gün uzun 

Zaman yanımda koşar adım giderken 

Hayatımızda “babamız” var. 

Yaşanacak günler aylar yıllar var. 

Yaşanan güzel anlar, 

Gölgelerimizden yaşların eksik olmadığı dünler var. 

Ailemiz tatlımız  

Hayatımızın tuzu biberi 

Babamın ruhu kardeşimle bende var. 

Kurtlar sofrasında 

Ne bir kurt, 

Ne bir kuzu olmak var. 

İnsan olmanın ayrıcalığı 

Babamdan aldığım insanlıkta var. 

 

                                                                            Arzum SUNUCU KERİMOVA 
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NİÇİN BÖYLE BİR KİTAP ? 

 

GEREKÇE –1- 

 

UĢak doğduğum, bir sürede doyduğum kent. ġu anda kan bağıyla sosyal bağlarla bağlı 

olduğum onlarca kiĢi UĢak‘ta yaĢıyor. 

 UĢak‘ta bulunduğum yıllar, 

beĢ kuĢak bir arada yaĢadım. BeĢ 

kuĢak bir arada yaĢamak, en az ikiyüz 

yıllık canlı tarihle yaĢamak demektir. 

ġimdi UĢak‘tan uzaktayım. Ama 

UĢak‘ı çok seviyorum.  

 UĢak sevgimi UĢak üzerine 

yazdığım on farklı yapıtımla yerine 

getirdim. UĢak‘ı seviyorum, ülkemi 

seviyorum. 

 UĢak 1980‘den sonra doğu 

illerinden, büyük kentlerde UĢak‘tan 

yoğun göç aldı. 

 Günümüz koĢullarında beĢ 

değil, iki kuĢak bile bir arada yaĢa-

mıyor. Güncel iletiĢim araçları    nın 

bazıları güzel türkçemizin 

yozlaĢmasına ortam hazırlıyor. 

 Bu koĢullarda yerel 

sözcüklerin, yerel kültürlerin yaĢaması 

olası mı? 

 ― Örnekleriyle UĢak Ağzı 

Sözlüğü ‖ yapıtımla salt sözcükleri değil, diğer sözlü yerel değerleri de belgelemek istedim. 

Elinizdeki yapıtı görsel belgelerle de zenginleĢtirmek istedim.Özel olarak seçip yapıtım 

içerisine yerleĢtirdiğim fotoğraflar arasında bir asıra yaklaĢanlar çoğunlukta. 

 Bu fotoğraflara bakarken bir yerde yüz yıla yaklaĢan zaman dilimine baktığımızı 

bilmenizi isterim. 

            Elinizde ki  baskıda UĢak ağzındaki sözcüklerin anlamlarından öte UĢak ağzı 

sözcükleri ile yoğunlaĢmıĢ tümcelerde koydum.Bunlara ek olarak ―Yakın GeçmiĢte UĢak,‖ 

ve ―Görsel Anlatımlarla UĢak,‖ yapıtımdan da bazı bölümleri ekledim. Aktardığım bu 

bölümleri okumak isteyenler çoktu. Bundan sonraki yeni baskılarda UĢak üzerindeki diğer 

yapıtlarımdan gereken bölümleri de güncelleĢtirip aktaracağım. Böylece güncelleĢmiĢ Ģekli ile 

― TÜM YÖNLERĠYLE UġAK ‖ isimli yeni bir yapıtım yeniden doğmuĢ olacak. 

Umarım yaĢam yolum noktalanmadan bunu da baĢarırım. 

 Yapıtımın sonunda UĢak Ağzı Sözcüklerinden yoğunlaĢtırılmıĢ örnekler koydum. 

UĢaklı günlük konuĢmasında yerel sözcükleri tek cümlenin içinde o denli yoğun kullanmaz. 

Yerel sözcüklerden bir ikisini tümcenin can alıcı yerine yerleĢtiriverir. ĠĢte o zaman 

konuĢmasının anlam yükü zenginleĢir. 

 Benzer örnekleri bundan sonra sıraladığım dokuz gerekçenin içinde yaĢanmıĢ 

olaylardan alıntılar Ģeklinde göreceksiniz.  

 Gerekçeleri yaĢadıklarınızla sizlerde zenginleĢtirebilirsiniz. Gerekçeler çoğaldıkça bu 

yapıtın oluĢum nedeni de artacak.  

 Sıradaki gerekçeleri de okuyup,yargıya sizler varır mısınız?... 

 

Doğanın ve bilimin verileri ile kadın erkek elele… 
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GEREKÇE –2- 
 

 

Ġki UĢaklı Ege Üniversitesi Hastanesinin önünde buluĢurlar. Birincisi UĢak‘tan gelmiĢtir. 

Ġkincisi Ġzmir‘de oturmaktadır. ―Ooo..‖ ―Ööö...‖ lerden sonra sarılıp sarmaĢırlar. Hasret giderirler. 

Ġzmir‘de oturan evini tanımlar. Hastahanede iĢleri bitince kalkıp beraberce Ġzmir‘de oturanın evine 

giderler. 

 Ġzmir‘deki; 

 -―HemĢehrim bak, biz hem hemĢehriyiz, hem de akraba. Bundan sonra doğrudan doğruya 

buraya gel... Burası senin evin‖, der. 

 Olaylar bu konu üzerine geliĢir. Mutlulukları doruğa ulaĢır. Ayrılıp giderler. 

 Aradan aylar geçer. UĢaklı hemĢehrimizin yeniden Ġzmir‘e iĢi düĢer. Kalkıp Ġzmir‘e gelir. Kısa 

süre içerisinde Ġzmir değiĢmiĢ, beton yığını olmuĢtur. Öğrendiği evi bulamaz. BaĢlar aramaya. 

 Belleğinde kalanlarla arar. Yorgunluğu dizlerine dökülünce karĢısına gelen bir hanımefendiye 

sorar. 

 - ―Hanfendi... Cavurmezerini geçince, caminin annecinde‖, diye söze baĢlar. 

 Hanımefendi ĢaĢırır. 

 -―Ay ne söylüyorsun sen‖, deyip korkarak uzaklaĢır. HemĢehrimiz de hem korkar, hem utanır. 

Ama umarsız değildir. Aradığı evi bulmak zorundadır. Bu kez karĢısına çıkan anadolu tipli esmer 

beyefendiye sorar; 

 -―Ya hemĢehrim cavur mezerini geçince, caminin annecinde bizim (……...)‟nın evi‖, diyecek 

olur. 

 
Günümüzde Ziraat Bankasının bulunduğu yerdeki parktan genel görünüĢ. 
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 KarĢısındaki kiĢi; 

 -―Nöron sen hemĢehrim‖, diyerek elini havada sallar. 

 HemĢehrimizin aklı iyice karıĢır. Bir parka gider. Oturup baĢlar düĢünmeye. DüĢünürken 

parkın karĢısındaki bakkal dükkanını görür. Bakkalların en güç adresleri bile bildiği aklına gelir. 

Güçsüz dizleriyle bakkal dükkanına yürür. Yeniden sorar. 

 Sağlıklı ve içten olması için söze Ģöyle baĢlar; 

 ―Ya sadeç... Cavurmezerini geçince... Caminin annecinde‖, diye söze baĢlayınca, dükkanın 

içinden bakkaldan önce bakkalın eĢi atılır. 

―Ya.. bey... Bi bak bakıve bakam. Kapıdaki adam sadeç deyip batı. BiĢele anlatıyo... Ne deyosa 

anlayıve‖, der. 

 Bakkal;  

 -―Ne deyon sadeç?‖ diyerek söze baĢlar 

 UĢaklı hemĢehrimiz; 

 -―Aha Ģu adreseyi soruyodum‖, der. 

 Adresi bırakırlar. 

 ―Nerelisin be sadeç sen‖, le baĢlar konuĢmalar. Aradıkları hemĢehrilerinden önce, kendilerinin 

hemĢehri olduklarını anlarlar. 

 UĢaklı ile bakkalı ―sadeç‖ sözcüğü birleĢtirip hemĢehri olduklarını ortaya koymasa idi ne 

olurdu acaba?... 

 Bu sorun ―sadeç‖ sözcüğü ile çözümlenmiĢ. Bundan sonra sorunların çözümlenmesini oluruna 

bırakmamak gerekiyor. Bu yapıtta bazı sorunların çözümlenmesine katkıda bulunacak. Çözümleyeceği 

konuları sizler de sıralayabilirsiniz.  

Son olarak Ģunları anımsatayım; Bir kiĢinin kiĢiliğini parmak izleri, göz ve saç rengi, bedensel 

görünümüyle birlikte giyiniĢi, davranıĢları, beslenme alıĢkanlıkları, olaylara yaklaĢımından öte 

sözcükleri vurgulaması ve kullandığı yerel sözcükler belirler.  

Dil kiĢilerin ve ulusların kimliğidir. Bu kimliğin kaybolmaması gerekir. Kimlik 

kaybolunca kiĢilik yiter.  

Kültür yüzyılların birikimidir. 

Doğayı renklerin, insanlığı kültürlerin uyumu güzelleĢtirir. 

UĢak‘ta bulunduğum yıllarda beĢ kuĢak bir arada yaĢadım. Ortamın yarattığı doğallıkla 

olayların bire bir içinde oldum. Bu güzelliklerin kaybolmamasını istedim. Sizlere de aktarmayı 

düĢündüm. O nedenle UĢak üzerine farklı konularda on kitap yazdım.Elinizdeki UĢak Ağzı 

Sözlüğü‘nün yeniden düzenlenmiĢ geniĢletilmiĢ 5. baskısı ile karĢınızdayım. Bu yapıtımla da 

―UĢak‘ın Kültür Değerleri‖ yarınlara kalsın istedim. Bu yapıtıma diğer yapıtlarımdan gereken bazı 

bölümleri aktardım. Eksiklerim olabilir. Onu da yeni baskılarımda beraberce çözümleriz. Katıklarınızı 

bana iletirseniz sevinirim.Daha güzellerini baĢkaları da üretebilir. Buna sevinirim.Yeniden 

anımsatayım, sırada güncelleĢtirilmiĢ Ģekli ile―UĢak Sanai ve Ticaret Tarihini de içine alacak olan 

Tüm Yönleriyle UĢak yapıtım‖ var. 

Güzellikler ve mutluluklar tümünüzün olsun. 
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Merkez Ulucami 
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1980 öncesi UĢak‘taki bir okulda görev yapıyordum. Yadsımıyorum, her kurumda az da olsa 

bulunduğu gibi çalıĢtığım okulda da sözlerini ve davranıĢlarını tartmadan ortaya seren kiĢiler vardı. 

Bir gün ortak sınav için arkadaĢlarla soru hazırlıyorduk. DavranıĢları ve sözleriyle yukarıdaki 

örnekle uyuĢan uĢaklı olmayan yöneticimiz kurul odamıza girdi. Bana doğru yaklaĢtı. Görsel içtenliği 

artırmak için bir elini masaya, bir elini benim omzuma koydu. Hafifçe eğildi. BaĢladı konuĢmaya; 

“DıĢarıda veliler hazırladığınız soruları bekliyorlar. O sorular karĢılığında ne isterseniz 

verecekler.  Soruları hazırladıysanız velilere götürüvereyim. Götürüvereyim de sizler de ne 

istiyorsanız onlardan alıvereyim” dedi. 

Bu konuĢma üzerine kurulda bulunan arkadaĢların tümü taĢ kesildi. Ġçimizde yöneticimizin 

böylesi davranıĢıyla ilk kez karĢılaĢanlar vardı. Özellikle onlar kulaklarına dek kızardılar. 

Ben iki parmağımla omuzumdaki elini tutup masanın üzerindeki diğer elinin yanına koydum. 

Sonra hafifçe baĢımı çevirdim. ―Sayın Müdürüm... O veliler aralarında bir sözcü seçmiĢler. Sözcü dün 

akĢam bizim eve geldi. „Hocam çocukların imtihanından evvel bi köfün nerdeklik getirdim. 

Nerdekliği nereye goyem?‟” dedi. “Ben de bu iĢlere sizin baktığınızı, bu Ģekilde gelenleri sizin 

gerekenlerle paylaĢtığınızı söyledim. DıĢarıdaki velilerin getireceklerini bir yana bırakın da geçen gün 

sizin eve gelen bi köfün nerdekliği siz ne yaptınız. Kimlerle paylaĢtınız. Onun bilgisini verin,‖ dedim. 

 

SöyleyiĢ Ģeklim çok doğaldı. 

 Sayın yöneticinin bir anda alı 

al, moru mor oldu. Bu kez o 

kulaklarına dek kızardı. Dili tutuldu. Ġki 

sözcüğü üst üste koyup konuĢamadı. 

Sözcükleri anımsayıp dilinin 

çözülmesine olanak vermedim. 

KonuĢmamı sürdürdüm. 

“Lütfen bizi rahat bırakın. Rahat 

bırakın da sınavda soracağımız 

soruları seçelim. Zamanı aĢmadan 

yanıt anahtarlarını hazırlayalım. Siz 

de bi köfün nerdekliğin nerelerde olduğunun yanıtını hazırlayın” dedim. 

 Sonradan ―nerdekliğinde‖ ―köfününde‖ ne olduğunu öğrenmiĢ. Nerdeklik ve köfün 

sözcüklerini içeren güldürüler türetmeye çalıĢtı. 

 ―Nerdek‖ ve ―Köfün‖ sözcüklerinde yaptığı vurgular ve uzatmalar hiç ağzına yakıĢmıyordu. 

 UĢaklılar gibi ne ―Nerdek‖ diyebiliyordu, ne de ―Köfün‖. UĢaklı olmayan o kiĢinin ağzına o 

sözcükler hiç yakıĢmıyordu. 

Köfünün de, nerdeğin de ne olduğunu genç kuĢaklar biliyor mu acaba... 

 

Günümüzde 1.Akbur Sokakta Özler ĠĢ Merkezinin 

bulunduğu yerde UĢak‘ın ilk fotoğrafçılarından        

Sayın Hüsnü Kazım‘ın yukarıda fotoğrafı görülen evi 

vardı.Görünen bu bölüm iĢ yeri idi.   
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UĢaklılar pazardan alıĢveriĢ yapmasını çok severler. Eskiden UĢak‘ta pazar, salt çarĢamba  

günleri kuruluyordu. ġu anda semt pazarları dıĢında pazar, çarĢamba ve pazar günleri kuruluyor. 

UĢaklı bu pazarlarda gözünü gönlünü doyurur. Haftalık mutfak gereksinmelerini doldurur. 

Bunların dıĢında kıĢ hazırlıklarını da bu pazarlardan yaparlar. 

1980‘den bu yana Bornova‘da oturuyorum. Pazaryeri evime 100 metre bile yok. Bornova‘da 

da pazar ÇarĢamba ve Pazar günleri kuruluyor. Her uĢaklı gibi ben de pazara giderim. Bu alıĢkanlığımı 

gereksinmelerimi karĢılamak için veya gözümü gönlümü doyurmak için sürdürüyorum. 

Gene böyle birgün Bornova‘da pazara gittim. Zeytincileri dolaĢıyorum. Birisine yaklaĢtım. 

Sergisinin bir yerini göstererek sordum: 

―ArkadaĢ geçen hafta Ģurada bir zeytin çeĢidi vardı, ondan yok mu?‖ dedim. 

Zeytinci; 

―Pek ondan alan olmuyor da onu serginin üzerine çıkarmadım. Ġstersen alttan çıkarıvereyim‖, 

dedi. 

Ben; 

―Neden alan 

olmuyor,‖ dedim. 

Zeytinci: 

―Bilmiyorlar, 

tanımıyorlar da ondan. 

Hem onu uĢaklılardan 

baĢkası yemiyor. 

UĢaklılar ona „EĢĢek 

Zeytini‟ diyorlar‖, dedi. 

Arkasından da 

ekledi. 

―Allah için 

„EĢĢek zeytini, meĢĢek 

zeytini‟ ama uĢaklılar 

da ağzının tadını biliyor‖ diye ekledi. 

Serginin altından çıkardığı eĢĢek zeytininden tartarak bana verdi. Ben teĢekkür edip gülerek 

ayrıldım. Zeytinci arkamdan bağırarak; 

―Bey Allah için sen de ağzının tadını biliyorsun...‖ diyordu. 

 

Siz hiç Murat Dağı yaylalarında otlamıĢ koyunların sütünden yapılan koyun peynirinin yanına 

eĢĢek zeytinini de katarak hemen o gün piĢmiĢ sıcacık çıtır çıtır ev ekmeğinin kıyısını katık edip 

ikindi kahvaltısı yaptınız mı? 

Veyahut; 

Bunlardan oluĢan bir sofranın baĢına oturup ta ―Yat geber ekmeği‖ yediniz mi? 

ġimdi ―‗Yat geber ekmeği‘ de ne?‖ diyenler  

olacak. 

Onu da bu yapıttaki sözcükler bölümünden okusunlar. 

Hoyratca yok edilen özgün UĢak evlerinden biri 
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EĢimin okulunda uĢaklı olmayan bir öğretmen öğrencilerini yazılı sınav yapmıĢ. 

Öğrencilerden birisi, birinci soruyu yanıtlamıĢ, ikinci soruyu yanıtlamıĢ, üçüncü, dördüncü 

soruyu yanıtlamıĢ; 

Sıra beĢinci soruya gelmiĢ. 

―Cevap: 5-‖ yazıp büyük harflerle devam etmiĢ. 

―ÖĞRETMENĠM SEN DEVE‖, diye yazıp birde altını çizmiĢ. Öğretmen beĢinci sorunun 

karĢısındaki tümceyi görünce kan beynine vurmuĢ. BeĢinci sorunun yanıtını öğretmenler odasında 

kendisine en yakın oturan eĢime göstermiĢ. 

EĢim; 

―Ne var bunda. Çocuk içtenlikle yazmıĢ iĢte‖, deyince ilgili öğretmen daha fazla açıklama 

beklemeden yazılı kağıdını kaptığı gibi müdür odasına koĢmuĢ. Öğrenciyi disiplin kuruluna vermek 

istemiĢ. 

Olayı müdür beye aktarınca uĢaklı olan müdür bey; 

―Ne olacak hoca‟nım o sorunun yanıtını da siz deeverin‖, demiĢ. 

―Deve‖ baĢka 

―Deeve‖ baĢkadır. 

Bu tümcedeki birinci ―e‖ uzatılarak okunur. 

Bunu ancak uĢaklılar bilir, uĢaklılardan da belirli bir kuĢak bilir. 

Bu kitabımla UĢak Ağzının fonetik yapısını da yeni kuĢaklara aktarmak istedim 

Ġlk adımı ben attım. 

Daha güzellerini deeverip üretenler olursa sevinirim. 

 

 

 

Ulucaminin köĢesinden çarĢının görünüĢü. 
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En az UĢak‘ta 25 yıl öğretmenlik yapmıĢtı. UĢaklı değildi. UĢaklı bir bayan ile evli idi. 

Öykülerimin birinde; 

―Türk erkeklerinin kırkından sonra deĢilip göbeklenmesine karĢın Ġbrahim hala teyek gibiydi‖, 

tümcesindeki ―teyek‖ sözcüğünü yakalamıĢ. 

Bana; 

―Teyek‖ in anlamını sordu. Teyeği öğrendi. Ġlginç buldu. 

―Söz dağarcığım bir sözcük daha zenginleĢti.‖, dedi. 

GeçmiĢte uĢaklı büyüklerimizin yaygın olarak kullandığı, genç kuĢağın uĢaklı olup UĢak‘ta 

yaĢamasına karĢın anlamını bilmediği, kullanmadığı bir hayli sözcük var. Bu kuĢak belki de bu 

yapıtımla birkaç sözcüğü söz dağarcığına katacak. Güzel Türkçemiz yaĢayan birkaç güzel sözcük daha 

kazanmıĢ olacak. 

Dil yaĢatanların dilinde güzeldir. 

Güzellikleri yakalamak ve yaĢatmak dileğiyle... 

 

 
Belediye iĢhanı ile Yılancı iĢ Merkezini birleĢtiren köĢenin 1930‘lardaki 

görünümü. 
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Belediye BaĢkanı Sayın Ali Künek‘in sekreteri idi. Sonradan Sayın Erhan Akçay döneminde 

de görevini sürdürdü. ġu anda nerelerde bilmiyorum. Ben kendisini Sayın Künek zamanında 

tanımıĢtım. UĢaklı değildi. Ama uzun süredir UĢak‘ta idi. 

Sayın Akçay‘ın 

görevinin son günlerinde 

UĢak‘a gitmiĢ belediyeye 

uğramıĢtım. Vergi 

dairesinde iĢimi bitirdim. 

Ġzmir‘e dönüyordum. 

Ġlgililere sordum. 

BaĢkan yerinde yokmuĢ. 

SelamlaĢamadan 

dönecektim. Koridorda beni 

baĢkanın sekreteri o bayan 

gördü. Tanıdı. ―Geçen gün baĢkanım sizden söz etti. Sizi görmek istiyor. Sanırım bir konuda bilginize 

danıĢacak‖, dedi. ―Ben Ġzmir‟e dönüyorum‖, dememe karĢın, ―ġimdi telefonla görüĢtüm. Yarım saate 

dek burada olacak. Lütfen zamanınız varsa bekleyebilir misiniz? ġu anda sizin burada olduğunuzu da 

bildiririm‖, dedi. ―Olur, bekleyeyim‖, demek zorunda kaldım. Sekreterin odasına girdik. BaĢladık 

baĢkanı beklemeye. Çok geçmedi Kasap Hasan KURT‘un oğlu Yusuf girdi içeriye. Oooo!.. Ööö.. 

lerden sonra tokalaĢıp selamlaĢtık. Hal hatır sormanın sonunda o bana, ben ona niçin belediyeye 

geldiğimizi sorduk. 

O baĢladı anlatmaya; 

Sigorta evlerinin arkasındaki evinin yanına birisi yola taĢarak temel kazmaya baĢlamıĢ. 

Temelin kazılmaya baĢladığı an konuyu baĢkana iletmiĢ. “Kazılan temel yolun yarısını götürdü‖, 

demiĢ. Aradan  dokuz ay geçmiĢ. Bu kez temel kazan kiĢi aynı yere yapı gereçleri taĢımaya baĢlamıĢ. 

Görünüre göre de iki üç gün içinde temel atmaya baĢlayacakmıĢ. Bir çırpıda bunları anlattı. 

Bu arada da; 

―Vallahi bu dokuz ayda dokuzuncu geliĢim. Her seferinde not alındı. Bi sonuca ulaĢılamadı. 

Adam yarın temelleri atmaya baĢlayacak. Binayı da sekiz kat çıkınca biz görürüz o zaman hanyayı 

konyayı‖, dedi.Daha baĢka Ģeylerde söyledi. Ben konuyu öğrendim. Sustuk. BaĢkanı yeniden 

beklemeye baĢladık. Sessizlik içinde zaman geçmiyordu. Yusuf iyice sıkıldı. Sekretere sordu; 

―Sor bakalım telefonla baĢkana. Ne zaman gelecekmiĢ. Ben iĢimi gücümü bıraktım. Bana ait 

olmayan bu konuda baĢkanı bilgilendirmeye geldim. Bu son artık. Bir daha iĢimi gücüm bırakıp 

gelemem. Beni fazla bekletmeyin‖, dedi.  

Bunun üzerine sekreter hanım;  

 

Halkevi binasının önden görünümü. 
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"Beyefendi ben not aldım. BaĢkanımın da bu konuda bilgisi var. Bu konuyu kendisine yeniden 

hatırlatırım. Sizin geldiğinizi söylerim. ĠĢleriniz yoğunsa siz beklemeyin. Ben aldığım notu baĢkanıma 

ileteceğim‖, dedi. 

Yusuf birden bire sinirlendi. BaĢladı kendi kendine konuĢma; 

―BaĢkanının haberi varmıĢ. BaĢkanına iletecekmiĢ... Ben baĢkanın haberi yok mu diyorum. 

„Laf Olsun Ispanak AĢı‟ ... „Laf Olsun Ispanak AĢı‘‖ diye diye odayı terkedip gitti. 

Sekreter hanım sanırım o güne dek bu söz dizisini hiç duymamıĢ. ġaĢkınlıkla benim yüzüme 

bakıp “O ne demektir” dercesine Yusuf‘un arkasından ayni söz dizisini yineliyordu. BaĢını sağa sola 

sallayıp benim yüzüme bakarak; 

“Laf Olsun Ispanak AĢı?...” 

“Laf Olsun Ispanak AĢı?...” 

“Laf Olsun Ispanak AĢı?...” diyordu. 

Ben bildiğimce ‗Laf olsun ıspanak aĢını‖ anlattım. 

Siz uĢaklıların yeri gelince bolca kullandığı ―Laf Olsun Ispanak AĢı‖ nı bilir misiniz?... 

Bu yapıtın görevi ―Laf Olsun Ispanak AĢı‖ değil. 

Bunu bilmenizi isterim.  

Yapıtlarımdan kes-yapıĢtır yöntemi ile bazı bölümleri sözüm ona UĢak üzerine ürettikleri 

yapıtlarına aktaranlara günün birinde uĢaklıların ―Laf olsun ıspanak aĢı,‖deyeceklerini bilmelerini 

isterim. 

 

 

 

Günümüzde evlerin ön kısmındaki bölgede Ankara – Ġzmir asfaltı geçmektedir. Önde görülen 

kiĢilerin bulunduğu yerlerde günümüzde Ankara asfaltındaki apartmanlar, sigorta evleri ve 

sigorta hastanesinin bulunduğu bölgedir. 
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1999 yılı sonunda bu yapıtımı ilk baskısı için basımevine teslim edecektim.Belimden sağlık 

sorun yaĢadım. Doktorlar “ameliyat” dediler, ben kaçtım. Diğer sağıtım yollarını seçtim. Son olarak 

Balçova Kaplıcalarında fizik sağıtım yolunu denemek istedim.  

Balçova Kaplıcalarına gittiğimde ilgili doktorlar sağıtımda yararlı yöntemi seçebilmeleri için 

kan idrar değerlerimi, kalp atıĢ çizelgemi görmek istediler. 

Kan idrar değerlerimi, kalp atıĢ çizelgemi ölçtürüp ilgili doktorlara gösterdim.  

Doktor bey elindeki bulgulara Ģöyle bir baktı; “Sen 1,5-2 yıl önce kalp duraksaması 

geçirmiĢsin” dedi. ġaĢtım “hayır” dedim. O ―geçirmiĢsinleri‖ ben ―hayır‖ları sürdürdüm. Bunun 

üzerine Doktor bey baĢka bir doktor arkadaĢıyla kafa kafaya verdiler kalp atıĢ çizelgeme baktılar. 

“Kalp duraksaması geçirmediysen kalbinin sol yanında bir sorun var. Belindeki sorundan 

önce kalbindeki bulgulara isim koymalıyız. Bunun için; YürüyüĢlü Kalp AtıĢ Çizelgeni (Eforlu E.K.G) 

getir” dediler. 

Ege Üniversitesinin ilgili bölümündeki doktorlara konuyu anlattım. Oradaki doktorlar 

yürüyüĢlü kalp atıĢ çizelgemi aldılar, Ģöyle bir baktılar. Sonucu söylediler. “Senin ivedi olarak 

„Damar Ġçi Durum Saptaması‟ (Anjiyo) yaptırman gerekiyor. Bizde üç ay sonraya sıra geliyor. 

Buraya ivedi yazıyorum. Ġlgili görevliden ivedi gün alınız” dediler. 

Günler 2000 yılının sonuna geliyordu. Ġlgili görevli ―ivedi‖ yazısını görünce 29 Ocak 2001‘e 

gün verdi. 

Belimdeki sağlık sorunumu unuttum. Bana göre hiç sorunum olmayan kalbimdeki sorunum 

için ivedi çözüm yöntemleri aramaya baĢladım. 

O gece düĢündüm. Kararımı verdim. Ege Üniversitesinde Prof. Ali Telli‘ye, 9 Eylül 

Üniversitesinde Prof. Emin Alıcı‘ya, Atakalp Hastanesindeki Kardiyolog Ahmet Altıntığ‘a elimdeki 

bulguları gösterip görüĢlerini almayı düĢündüm. 

 

Halı Pazarı semtinin 1930‘lardaki görünümü. Ortada görülen Burma Camii‘nin önündeki büyük yapı o 

günün koĢullarında AhĢap Buğday Pazarıdır. Bu ahĢap yapı yıkılarak 1954‘lerde öndeki boĢluğa beton 

buğday pazarı yapılmıĢtır. Sonra burası da yakılıp daha geriye alınmıĢtır. AhĢap Buğday pazarının 

yanındaki sağ  beyaz bina 12 Mayıs 1975 tarihinde Dokuz Sele Çayının gelen selden sonra yıkılan 

Vesikasının ve onun yanındaki kalfalı Kazım‘ın Çay üstü kahveleridir. Traktörlerin bulunduğu yol 

yönündeki Nuri ġeker Caddesidir. 
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Sabahleyin kalktım. Evime yakın olduğu için Ege Üniversitesinin yolunu tuttum. Yolumun üzerindeki 

metro ile karĢılaĢınca Atakalp hastanesinde Ahmet bey‘i görmek daha kolay geldi. Bindim metroya 

ulaĢtım Ahmet beye. Olayları anlattım. Bulguları gösterdim. ġeker Bayramına 12 gün vardı. Ahmet 

bey elimdeki bulgulara baktı. “Bir de sizi ben dinleyeyim”, dedi.  

GörüĢünü söyledi; 

“Elinizdeki bulgularla ve benim bulgularımla kalbinizde bir sorun var. Bu soruna bir yerde at 

gözlüğü ile bakıyoruz. Etrafı daha kesin ve daha geniĢ görebilmemiz için size hemen „Damar Ġçi 

Durum Saptaması‟ yapmam gerekiyor. Ġki UĢaklı, Babaannemin söylediği gibi UĢakca konuĢalım. Bu 

iĢi velemyölet yapmayalım” dedi. 

Bu iĢi ―Velemyölet yapmayalım‖ dediği için, ne demek istediğini anladım. Kararımı verdim. 

15 Aralık 2000 tarihinde damar içi durum saptaması oldum. Ahmet bey sonuçları söyledi. Kalp 

damarlarım % 95 - % 96 - % 99 kapalıymıĢ. Ahmet bey bu sonuçlara göre kararını söyledi.  

“Gözümüzden at gözlüğünü attık. ġimdi her Ģeyi kesin görüyoruz. Bu kapalılıklara göre 2 gün 

veya en geç 2 ay sonra kalbinde doğacak bir sorunu çözümleyemeyebiliriz. Seni yoğun bakıma alıp 

kapalı olan damarlarına „Ek Bağlantı‟ (By-Pass) yapacağız”, dedi.Arkasından da ; 

“Bu iĢin sonucunu da „velemyölet‟ bırakmayalım”, diye ekledi. 

Daha fazla konuĢmadık. Ġki uĢaklı ikinci kez ―velemyölet‖ sözcüğüyle ne demek istediğimizi 

anladık. Aslında farkında değildim ama son iki üç ay içinde nefes almamda ve yaĢamsal istemlerimde 

bir velemyöletlik vardı.  

Bu yazıyı yazdığım an 20 Ocak 2001. Sayrılar evinden çıkalı bir ay olmadı. Bu yapıtımda 

velemyölet olmasın diye hasta yatağımda son bir kez daha bakıyorum. Yarın basımevine 

yollayacağım. Sanırım 3-5 ay sonra da sizin elinizde olur. 

Bu yapıtın iĢlevini yerine getirecek baĢka bir yapıtı da sizler üretebilirsiniz. Ama bundan daha 

güzel olmasını isterim. Velemyölet bir Ģey ortaya çıkarmayın. 

15 Aralık 2000 tarihinde iki aylık yaĢam süresi kalan ben köklü bulgular ve köklü çözümlerle 

yaĢama yeniden baĢladım. 

Hem de dört elle. 

Velemyölet değil. 

Sizler de birĢeyler yapacaksanız velemyölet yapmayın emi... 

 

,ġu anda yıl 2014. 

Elinizde ki yapıtımda gözümden  kaçan velemyölet yerleri yeniden gözden geçirdim. 

Sizlere sunuyorum. BeĢinci baskısınında eksikleri vardır. Bunları sizlerin uyarıları ile 

düzeltmek isterim. Bir ürün yaratmak kolay değil.  

Yıkmak yok etmek kolay... 

Tıpki YARENEVĠ olarak düĢlediğim özgün UĢak evinin yıkılıp yok edilmesi örneği.  

UĢak‘ta bu güne dek tarihin tanıklığına bırakılması gereken nereleri kimler  yıkıp yok etti. 

Neler zamanın açımasızlığına dayanamadı. 

Ġnsan eli ile yıkılmayan asırlara dayanan yüzlerce tarihsel yapıtlar  hala ayakta. 

Doğal afetleri doğa mı yaratıyor. 

Yoksa insanlar mı doğal afetlere ortam hazırlıyor. 

ġu insanlar(!) bazı iĢlere velemyömlet sarılmasa....  
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KAYA PARÇASI 
 

Ben kaya parçasıyım  
Kayalardan kopup geldim. 
Sert, 
      Haşin… 
 
Kırıldım 
Küçüldüm 
Kaya parçası oldum 
       Sivri uçlu 
 
Ben kaya parçasıyım 
Eğilip bükülmedim 
Dalgalarla taşınmadım 
         Aşınmadım 
 
Yusyuvarlak  
Tostoparlak 
Çakıl taşı olamadım 
 
Ben kaya parçasıyım 
Sert 
     Haşin 
            Sivri uçlu. 
 
Ben kaya parçasıyım 

Mangal gibi yürek 
taşıyan 

Beyniyle düşünüp, 
Kalbiyle karar veren 
 

Gördüğünüz gibi 

 

            Yılmaz SUNUCU 



 

28 

  

GEREKÇE : 9 

Günlerden bir gün öğrencilerimin birinden telefon geldi. 

“ArkadaĢlar adına arıyorum. Özledik seni.Birlikte olalım.ġöyle dereden tepeden konuĢalım,‖ 

dediler. 

BuluĢtuk.Epey konuĢtuk. Konu UĢak üzerine yazdığım yapıtlara geldi. 

Ġçlerinden bir; ―Öğretmenim siz UĢak Ağzı Sözlüğü‟nde babamdan hiç söz etmemiĢsiniz,” dedi. 

Bir baĢkası; “Senin babanın UĢak Ağzı Sözlüğü ile ne ilgisi var,” deyince o konuĢmasını sürdürdü de 

sürdürdü. 

Bu kez bir baĢkası; “ ArkadaĢ söyleyeceksen söyle, insanı patlatma.” deyince konuya girdi. 

“ArkadaĢlar okumadıysanız okuyunuz. Hocam UĢak Yemeklerinden söz ederken „ uĢaklı etin 

yağlısını , yemeklerin cerplisini yer. Ondan sonrada altmıĢ yaĢına gelmeden ya zan gada ölür, ya da 

tan gada,‟ ” demiĢ. “ĠĢin aslı öyle değil. Benim babam ansıramadan öldü.Siz biliyor musunuz. 

Ansıramadan!...Ansıramadan ölenlerden hiç söz etmemiĢ” deyip ağlamsı ağlamsı konuĢmasını 

sürdürdü. 

Bu kez her Ģeyi bırakıp onun iç kırgınlığını gidermeye çalıĢtık. 

O üzgünlüğünden kurtulmaya çalıĢırken bu kez bir baĢkası; 

“ Ya sadeç aha Ģunun Ģurasında ne güzel gakguburak galdırıp eyleniyorduk. ġimdi babanın 

ansıramadan ölmesini dembesden ortaya dökmeye ne gerek vardı,” dedi. 

Tüm topluluk o anda kahkahaya boğuldu. 

Hem de babası için iç kırgınlığı olan da. 

ĠĢte UĢak‘ta bazı iĢler ansıramadan olurken bazı iĢlerde denbesten ortaya dökülüverir. 

Elinizde ki yapıtta sizin elinize ansıramadan geçti ise ne güzel... 

Sizleri tüm güzellikler ansıramadan yakalarken bazı gereksiz Ģeylerde dembesten ortaya dökülmesin 

emi... 

 

 

Dörtyoldan Kapalı Spor Salonunun1970 li yıllarda ki Görünümü 
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  Ġsmet  PaĢa caddesinin günümüzde ĠĢ Bankasının bulunduğu 

yerlerden birkaç dükkan sonra ki bölümün 1960 öncesi görünümü. 

 

ġubat ayının herhangi bir günü UĢak‘tan geçip Ġzmir‘e doğru uzanırsanız üzerinize çifte-çifte kazak 

giymeyeniz. Daha 50-60 km gitmeden badem ve kayısı ağaçlarının çiçek açtığını göreceksiniz... Bu kez iĢiniz 

gereği Ġzmir‘e değil, Ankara‘ya doğru yol alıyorsanız dikkatli olun. Arabanıza zincir, çantanıza çifte kazak, 

üzerinize palto almayı unutmayın. UĢak‘tan sonra Banaz‘ı geçip Dumlupınar Rampasına gelince arabanıza zincir 

takmadan yol alabilirseniz 

Ģanslısınız. Kısaca UĢak merkez 

olmak koĢuluyla 100-120 km‘lik 

bir karayolu diliminde üç mevsimi 

aynı günde yaĢayabilirsiniz. Hem 

de kıĢ ortasında. 

Ġster yerli, ister yabancı 

gezgin olunuz. Olanaklarını 

zorlayınız. UĢak‘ımızı 1-2 

günlüğüne gezmeye, görmeye 

geliniz. 

Biz sizleri bekliyoruz. 

 

 

 

Karar sizin... 

Çünkü; 

Ġzmir‘den geliyorsanız UĢak‘a 26 km kala yolun sağında hemen bankette bir dere kenarında 12-13 cm 

çapında, 110-120 cm yüksekliğinde yere çakılı bir su borusu göreceksiniz. Borunun yanındaki pınardan ister 

bardağınıza doldurun, ister avuç avuç içiniz. Bu su doğal maden suyudur. Buranın yerini taa uzaktan çevresine 

toplanan kamyonlardan, arabalardan da sezinleyebilirsiniz. Bu kamyonlar, arabalar burada niye duruyor 

demeyiniz. Siz de durunuz. Doğanın doğal maden suyunu içiniz... Daha buralara gelmeden içinizden ―Peri 

Bacalarını mı görmek geçti?‖ Kapadokya‘yı öneririz. Zamanınız Kapadokya‘ya dek gitmeye yetmiyorsa 

Ġzmir‘den yola çıkınız. Kula‘yı geçtikten sonra YurtbaĢı Köprülerinden önce ve sonra sola bakınız. KarĢınızda 

Peri Bacalarının ilkel Ģekillerini göreceksiniz. Bu denli yol aldıktan sonra ―Peri Bacalarını gördüm, döneyim‖, 

demeyiniz. Lütfen yolunuza devam ediniz. UĢak‘a 25 km kala, sağdaki benzinliğin arkasından EĢme yoluna 

sapınız. Hemen 3 km sonra EĢme Kaplıcaları (Örencik Kaplıcası) ile karĢılaĢacaksınız. Açık ve kapalı 

havuzlarda mevsimine ve zevkinize göre banyonuzu alabilirsiniz. O anda kaplıca aklınızdan geçmedi. Yolunuza 

devam ettiniz. UĢak‘a girerken IlıcaksubaĢı‘nda bir çay içmeden geçmeyiniz. UĢak‘ı da geçtiniz ―Eyvah!... KeĢke 

kaplıcaya girseydim‖, diyebilirsiniz. Üzülmeyiniz. Banaz‘ı geçtikten sonra 7. km‘de tren yolu, karayoluyla yan 

yana gitmeye baĢlar. O zaman sağınıza bakınız. Küçük bir tepecik üzerinde özel yapılar göreceksiniz. ĠĢte burası 

Banaz‘ın Boğaz Hamamı‘dır.  

Üzülmenize ve EĢme Kaplıcaları (Örencik Kaplıcaları) gibi yoldan 3 km içerlere girmenize de gerek 

yok.Hemen yolun kenarında burada banyonuzu alabilirsiniz. 
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ġu andaki Ziraat Bankasının bulunduğu yerde 1930 öncesi UĢak‘ın çift Ģerefeli 

minaresi olan Buğdaylı Medresesi bulunmaktaydı. Caddenin o günlerdeki 

görünümü. 

Bunlarla yetinmediniz. Zamanınız varsa birkaç km sonra sola sapınız. Çam ormanları arasındaki 

köylerden dağa tırmanınız. Yarım saat sonra Murat Dağı Kaplıcalarına ulaĢacaksınız. Bu kaplıca yolunda sizleri 

―Kar Kuyuları‖ karĢılayacak. ―Kar Kuyuları‖ çevredeki köylülerin ve yörüklerin kıĢın topladıkları karı, açtıkları 

kör kuyulara sıkıĢtırmalarından oluĢur. SıkıĢtırılmıĢ bu karlar testere ile kalıp kalıp kesilerek satılır. Kentlerde 

―Buz-Krem‖, diye satılıp sağlıksızlığından söz edilenlerin yanında bunlar ―Doğal Buz kremdir‖. Bunu biliyor 

muydunuz?... Aylardan Temmuz‘da olsa, Ağustos‘ta olsa iĢte bu doğanın doğal yapısı doğal buz-kremleri 

yiyebilirsiniz. Kar kuyularındaki karları testere ile kesip yerken kaplıcaları unutmayınız. Yılın her mevsiminde 

kar sularının oluĢturduğu pınarlarda meyvelerinizi de yıkayıp yiyebilirsiniz. Ama öncelikle Murat Dağı 

Kaplıcalarının açık ve kapalı havuzlarında banyonuza alınız ki, meyvelerinizin tadı bir baĢka olsun. 

 

Eğer dağa tırmanmaya vaktiniz yoksa Gögem Göleti size deniz kenarını aratmaz. Murat Dağı‘na tırmandıysanız 

çilingir sofranızı çamların altındaki Orman Ġdaresinin yaptığı masalarda hazırlarken yanınızdaki çam ağaçlarının yüksekliğini 

baĢınız kaldırarak seyretmeyiniz. Yanınızdaki çam ağaçlarının taa tepesini görmek isterken sırt üstü düĢerseniz suç bizde değil. Bu çam 

ağaçları, her yerde gördüğünüz bodur çam ağaçlarından değildir de ondan. Bunlar yeĢilinin canlılığı ve boylarının uzunluğuyla  kendilerine 

―MaĢallah‖ dedirten çamlardır. 

Murat Dağının zirvesinde  2312 m‘deki bu çamlar, çamların altındaki kar kuyuları, kar sularının oluĢturduğu pınarlar, bu 

pınarların yanındaki kaplıcalar sizleri de bekliyor. 

Siz hiçbir dağın zirvesinde, çam ağaçlarının altında kar sularıyla kaplıca sularını yan yana olduğunu düĢünebiliyor musunuz?... 

Yan yana akan iki çeĢme suyunun arasındaki sıcaklık farkının 40°C‘nin üzerinde olduğunu gördünüz mü? 

Daha bunlarla da yetinmediniz. O zaman bugün de ayakta olan Karahallı Kazasında görevini sürdüren, M.Ö. 600 yılında ipek yolu 

için yapılan Cılandıras Köprüsü‘nü (Arka kapaktaki resim) Ulubey Ġlçesi‘nin kuzeyinde Çırpıcılar Köyünde MÖ 2. yüzyıla dayanan 

Clanudda kenti kalıntılarını, Sivaslı ilçesinde Alauddo veya Elouza kenti kalıntılarını, Banaz Ġlçesi‘nde Akmonio kenti kalıntılarını,UĢak 

Müzesinde  KARUN HAZĠNELERĠNĠ, kapsamlı olarak bu yapıtın içeriğine sığmayan onlarca antik kentleri görebilirsiniz. Ġsterseniz kök 

boyalı %100 el ürünü halı ve kilimlerin 

dokunduğu tezgahları yerinde görüp 

bunları daha tezgahta iken alabilirsiniz. 

PelüĢ Battaniyeleri dünyaya ve 

Türkiye‘ye dağıtılmadan rengini ve 

desenini seçerek edinebilirsiniz. 

Bizler de sizleri UĢak‘taki bu 

güzellikleri ve diğer güzellikleri de 

görmeye bekliyoruz. 

Bu güzellikler ve diğer 

güzellikler de mi ne?...Onları da 

bilenlere sorunuz. Veya  bu yapıtla 

birlikte daha önce UĢak üzerine 

yazdığım diğer on yapıttanı okur 

musunuz?  

Biz sizleri  UĢak‘a 

bekliyoruz. 

Hem de sıcacık Anadolu 

konukseverliğiyle... 

Bu konuda son yargı sizin... 
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*1910 yılında UĢak‘a iki ay devamlı kar yağdığını, trenin 25 gün iĢlemediğini, 

*UĢak‘tan geçen Ġzmir-Afyon Demiryolunun 1897‘de iĢletmeye açıldığını, 

*Bilinen büyük yangınların 1867-1894 –

1922 yıllarında olmasına karĢın 

saptanabilen bilgilere göre 

―Kocayangın‖ adıylaadlandırılan 

yangının 1867‘de yaĢandığını, bu 

yangında kentin tümünün kül olduğunu 

ve devletin UĢak‘ın güneyinde bulunan; 

Ģuandaki sosyal sigortalar evlerinin 

bulunduğu yerlerdeki çam 

ormanlarından kesim izni verilerek 

halkın yeniden ev yapmasına 

kolaylık sağlandığını, 

* UĢak Organize Sanayi Bölgesi‘nin 

Kütahya yol kavĢağında baĢlayıp, E-23 

karayoluna cephesinin 5 km‘yi geçtiğini, 

* Osmanlı Döneminde, ilk yazılı toplu 

sözleĢmenin UĢak deri iĢçileri ile 

iĢverenleri arasında yapıldığını, 

* Ulusal kurtuluĢ direniĢlerinden önce 

kentte bulunan azınlıklarla yerli halkın; iĢ, aĢ ve oyun arkadaĢlıklarının çok sağlıklı olduğunu, 

(Genel Kurmay BaĢkanlığı kayatlarında da bulunan o günlerde UĢak‟ta oturan bir Fransız‟ın kitabımızın 49. Sayfasında örneği olan  

anılarından okurmusunuz). 

* UĢak‘ın kurtuluĢundan sonra saldırgan ülkelerin zoralım günlerinde yapılanlar nedeniyle yerli azınlıkların tümünün UĢak‘tan 

ayrılmak zorunda kaldıklarını, 

*UĢak‘a 1915 ve 1955‘lerde Balkanlardan Kitlesel göçmenlerin geldiğin ve salt 1915‘de gelen göçmen sayısının 1327 olduğunu,  

*13 Ağustos 1920 tarihinde UĢak göklerinde görülen ilk Yunan uçağından sonra direniĢ hareketlerinin her gün katlanarak arttığını, 

*UĢak ġeker Fabrikasının 17 Aralık 1926‘da iĢletmeye açıldığını, 

*Cumhuriyet öncesinde de UĢak‘ta çeĢitli öğretim kurumlarının yanında ana okullarının da bulunduğunu, 

*1970 öncesi en güzel üzümlerin DikilitaĢ çevresinde bulunan bağlarda, en güzel domateslerin Halk Konutları‘ndan önce istasyon 

arkasındaki sebze bahçelerinde yetiĢtiğini, 

* O dönemde hormon daha bilinmezken, iki adet domatesin 1 kg‘a yakın geldiğini, Çevreköyü (Akse) çevresindeki tarlalarda yetiĢen 

lahanaların iki tanesinin Ģimdiki binek otomobillerden herhangi birinin bagajına sığamayacağını, 

*Gene Çevre köyü tarlalarında yetiĢen,uĢaklının ‖Teperotu,‖adını verdiği  havuçların özel bir rengi, tadı ve farklı bir aroması 

olduğunu, 

*1970 öncesi Büyük Çokkozlardan, Küçük Çokkozlara dek uzanan bağların içersindeki ceviz ağaçlarının ürünlerinin UĢaklının 

gereksinmesinden arttığını, artanın da UĢak dıĢına satıldığını, 

*Bu ceviz ağaçlarının meyve kabuklarının ve yapraklarının kök boyalarda kullanıldığını, 

*1976 yılında UĢak Halkevi ġubesinin çıkardığı YARIN Ak Yarınlar Ġçindir isimli derginin yurt içinden ve dıĢından 1000 abonesi 

olduğunu, 

*CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay‘ın görev süresini uzatma yasa teklifine tek bir ―Red Oyuyla‖ karĢı çıkıp Cevdet Sunay‘ın 

CumhurbaĢkanlığının uzatılmasını engelleyenin UĢak Milletvekili Adil Turan olduğunu, 

*New York Metropolitan müzesinde Osmanlı imparatorluğu için ayrılan bölümdeki sergilenen halılardan büyük bir bölümünün UĢak 

halıları olduğunu 

*1976 sonrası ABD etkisiyle Türkiye‘mizde o günkü hükümetlerin haĢhaĢ ekim yasağı uyguladığını, uĢaklı köylülerimiz ve 

aydınlarımız ―ġarap üretildiği için üzüm bağları sökülmez‖diyerek HÜR-EMEK isimli 1000 ortaklı bir kooperatif kurduklarını. 

 *Bu kooperatifin  Alkoloid Fabrikası kurmak için Sn. Bülent ECEVĠT ve Sn. Necmettin ERBAKAN ortaklığında ki hükümete 

baĢvurup , hangi koĢullarda olursa olsun haĢhaĢ ekim yasağına karĢı gelecekleriniduyurduklarını, 

* O günkü koalisyon hükümettinde Sanai Bakanlığı Milli Selamet Partisinde olduğu için Sn Bülent ECEVĠT‘in kooperatif BaĢkanına 

konuyu Sn ERBAKAN‘la görüĢmelerini önerdiğini, 

*Hür-Emek Kooperatifi  Alkoloid Fabrikası kurma izini Sn. ERBAKAN‘dan “Bizim Afyon Çay‟a minnet boıcumuz var. O fabrikayı 

biz oraya kuracağız,”yanıtı üzerine,kooparatif  aralarına Gıda-ĠĢ Sendıkası aracılığı ile aralarına fırın iĢçilerini de alarak günde 10.000 

ekmek üretebilecek bir HÜR-EMEK EKMEK FAB. kurup bunun üretime geçtiğini, 

*UĢak bazı yıllar büyük sel baskınlarına uğradığını, son büyük sel baskınlarından birinin de 1976 yılının güneĢli bir mayıs gününde 

havanın birden bire bozup dolu yağmasıyla ve yağan bu dolunun çevre dağlardaki karları erittiği için kar sularının dokuz selenin 

1960 Öncesi Bedesten‘in kuzey yönden görünümü 
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yatağına sığmayıp Ģu andaki pazar yerini bile sel sularının kapladığını, hatta o zamanlar Hacı Gedik Hanı‘nın doğusunda çay 

üzerinde bulunan çay üstü kahvelerine yoldan dört basamak merdivenle çıkılmasına karĢın bu dört basamaktan sonra kahvelerin 

içinin de 80 cm yüksekliğinde sel suları ile dolduğunu, 

* Kısaca anlatılmak gerekirse sel sularının Burma Cami ve Pazar Yeri çevresinde yer yer 200 cm‘yi aĢtığını, 

*1913 sanayi sayımına göre Türkiye‘deki 13 yün ipliği üreten 

fabrikadan 3 tanesinin UĢak‘ta olduğunu, 

*Türkiye‘de pamuklu gaz hidrofil bezinin en az %95‘inin UĢak‘ta 

bulunan 16000 pamuklu dokuma tezgahlarında dokunduğunu, 

* 1960 yılına dek UĢak‘ın kanalizasyonunun yer yer yüksekliği 2 

metreyi bulan kemerli örme taĢlardan oluĢtuğunu, sonradan yapılan 

beton büzlü kanalizasyonun kentin artan nüfusuna ve yağmur sularına 

yetmediğini, 

*UĢak‘taki ilk bankanın 1891 yılında açılan Osmanlı Bankası 

olduğunu, 

*1894 yılında UĢak nüfusunun 11.000‘i Müslüman 1484‘ü Rum ve 600‘ü Ermeni olduğunu, 

*Balkan harbinden önce ve sonra ordunun kumaĢ ve battaniye gereksinmelerinin UĢak‘ta bulunan Ģayak fabrikasında dokunduğunu, 

*ġayak, battaniye ve halı baĢta olmak üzere Osmanlı döneminde UĢak‘ın sanayi ve ticarette ön sıralarda olduğunu, 

*Çok mekikli Alman yapımı jagarlı tezgahların ürünü olan ve UĢak‘ta dokunan elbiselik kumaĢların Ġstanbul‘da Rum tüccarlarca 

―London‖ damgası vurularak dünya pazarlarına ingiliz kumaĢı olarak pazarlandığını, 

*ġam‘da Cami-i Ümmi de XI.yüzyılda, Konya Mevlana Camisinde de XII.yüzyılda dokunmuĢ  UĢak halılarının bulunduğunu, 

*Sultan Abdülhamid‘in meclisi kapatmasına karĢın uĢaklının  Sultan Abdülhamid‘e aĢağıdaki telgrafın çekildiğini, *Abdülhamid‘e 

bundan baĢka telgraf çekilmediğini, 

* 3 Eylül 1922‘de Atatürk‘ün ―Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz‘dir,ileri,‖ komutunun EĢme-Takmak TavĢantepe‘de verildiğini, 

* Ticaret Odası kayıtlarına göre 1990 yılı sonralarında yeniden artıĢ gösteren halı ve kilim dıĢ satımının 4.000.000 $‘ı geçtiğini, 

* Dünyada ilk kez parayı bulan ve basan Lydia‘lıların UĢak‘ın batısında yerleĢtiklerini, 

*UĢak Belediyesinin ilk kez 1767 yılında kurularak, Ġstanbul sokakları havagazı ile aydınlatılırken UĢak sokaklarının elektrikle 

aydınlatıldığını, 

*Dünyadan kaçakçılık tarihine geçen ve interpool‘ce kırmızı listeye alınan KARUN HAZĠNELERĠNĠN UĢak‘taki kaçak  kazılardan 

çıkarılıp kaçırıldığını. ġu anda geri getirilen bu hazinelerin yeniden UĢak müzesinde sergilendiğini, 

*Tanrıların tanrısı, tanrıçaların anatanrısı 

Kybele‘nin asıl tapındığı yerin (Dindimos) 

Murat Dağı olduğunu, 

*Tanrı Kybele döneminde dünyada ilk 

sünnet töreninin Murat Dağı‘nda 

yapıldığını, 

*1960 öncesi Ankara Asfaltının kuzeyinde, 

DikilitaĢ‘ın batısında, Ö. Seyfettin 

Ġlköğretim okulunun doğusunda Küçük 

Çokgozları ve 

Dovala denilen bölgelerin kuzeyinde hiçbir 

yerleĢim biriminin olmadığını, 

*1960 öncesi kent betonlaĢmadan 

evlerin büyük bahçeleri olduğunu, bu 

bahçelerin bir köĢesinde tavuk 

kümeslerinin bulunduğunu, 

sert geçen karlı kıĢ günlerinde aç kalan 

tilkilerin kentin ortalarına dek inip 

kümeslerdeki tavukları öldürüp 

kaçırdıklarını, 

*Gene o dönemlerde kent çevresinin de 

bağlar ve bahçelerle dolu olduğundan 

kent içinde kerkenez, saksağan ve puhu kuĢlarının 

bolca yaĢadığını, Ilıcaksu baĢında gruplar Ģeklinde akbabaların ve kartalların yaĢadığını, 

 

 

ġu andaki Yılancı Pasajının arka yönünde bulunan Baha‘nın Otel diye 

isimlendirilen UĢak‘ın ilk oteli. Yanındaki bina PaĢa Hanımın köĢesidir. 

Öndeki boĢluk 1940 öncesi pazaryeri olarak kullanılıyormuĢ. 

 

Zat-ı ġahaneleri 

Yıldız, Ġstanbul 

Mebuslarımızı dağıttığınızdan 

mebusluk hakkımızı reddediyoruz.. 

UĢak halkı adına, Kaymakam  

Ġbrahim Tahtakılıç ve on arkadaĢı 
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Ģak 1953‘te il oldu. Ġl olmadan önce bağlı bulunduğu ilden, hatta o dönemlerdeki çok illerden 

ayrıcalığı ve üstünlüğü vardı. 

  

             Sözgelimi; 

 Nüfusu bağlı bulunduğu ilden fazda idi.
1
 Fabrikaları çoktu. Ekonomisi güçlü idi.

2
 Cumhuriyet öncesi Ġstanbul 

sokakları havagazı lambalarıyla aydınlatılırken 1767 yılında kurulan UĢak Belediyesinin öncülüğüyle 1800‘lü yılların 

sonlarında dokuma fabrikaları için üretilen elektrik UĢak sokaklarını da aydınlatıyordu.  

 Daha da önemlisi UĢak‘ın uĢaklının sosyal yönü güçlü idi. Bu ayrıcalıklar 1960‘lara hatta 1970‘li yıllara dek 

sürdü. Birçok Anadolu kentinde olduğu gibi sokağa çıktığın an sokakta bulunanların tümünü tanırdım. 

 Ondan da öte ilk kez karĢılaĢtığın çocukların genel hatlarından kimin çocuğu, kimin torunu olduğunu bilirdin. 

 Kısaca,  

 UĢak büyük bir aile idi.  

Bu büyük aile kan bağına dayanmasa da kız alıp vermelerle birbirine ulanıyordu. 

 Bu yargıma hayır deyenler olabilir. 

 Bunların sıradaki anıları okumalarını, daha da olmazsa www.yilmazsunucu.com sitesinde ki yıllar önce 

UĢak‘taki bir okulu bitirenlerin veya kitlesel toplulukların fotoğraflarına bakmalarını öneririm. O fotoğrafların bir 

köĢesinde kesinlikle bir yakınınızı bulacaksınız.  

 Bu yapıtımla belleklerde yiten bilgilerin,nerede ise yok olan  belge, bilgi ve fotoğrafların  yarınlara kalmasını 

düĢündüm.  Bunlara tarihten önce sizin de tanık olmanızı istedim.   

 UĢak‘ı, uĢaklıyı ve  

tüm insanları seviyorum.  

Sevmek geçmiĢi unutmamak geleceğe sağlam adımlarla yürümektir. 

Sevmek  üretmektir. 

Ben böyle düĢünüyorum. 

 Son yargı sizin.  

                                                           
1 1950‟te UĢak‟ın nüfusu  19,636,  Kütahya ilinin nüfusu ise 19,446 
2 1913 sanai sayımına göre Türkiye‟deki 13 yün iplik fabrikasının 3 tanesi UĢak‟ta idi. Osmanlı Bankası‟nın birçok ilde 

Ģubesi olmamasına karĢı UĢak‟taki Ģubesi 1891 yılında açılmıĢtı. 

  U 

En büyük aile UĢak‘ın  sünnet çocukları . . . 

Cansız Hakkı (Hakkı CANBUL) tarafından sünnet edilen Çarıkçı‘nın (Hacı TORLAK) 

oğlu H. Ruhi TORLAK ile birlikte 40 çocuğun sünnet anısı 16 Ağustos 1942 

 

http://www.yilmazsunucu.com/
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ANI: BİR 

970‘li yıllarda UĢak‘ta çalıĢtığım okuldaki Ġngilizce öğretmeni UĢaklı değildi. EĢi bir 

bankada müdürdü. Kendi değerlendirmeleriyle UĢak üzerine, uĢaklı üzerine her Ģeyi o 

bilirdi. EĢinin banka müdürü olması nedeniyle iĢ çevrelerini, ticaret çevrelerini tanımaya 

baĢlamıĢtı. AkĢam kimin evine konuk olmuĢsa onlar üzerine değerlendirmeler yapıp bana 

onları tanıyıp tanımadığımı sorardı. Doğal ki onun sorduğu sorulara ―tanıyorum‖ deyip geçerdim. 

 Günlerden bir gün öğretmen Yıldız Terci (Aksel)‘lere gitmiĢler. Ertesi gün ilk iĢi daha 

öğretmenler odasına girerken kapıda Yıldız Terci öğretmeni tanıyıp tanımadığımı sormak oldu. 

“Tanıyorum,” dedim. “Nereden,” dedi. Bir süre sustum. BoĢ ver dercesine baĢımı salladım. O da 

konuĢmasını sürdürdü. 

 “Herkesi tanıyorum dediğim gibi Yıldız Hocanım‟a da sahip çıktın. Nereden tanıdığını 

söyleyemedin,” dedi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herkesin birbirini tanıdığı, birbiriyle selamlaĢtığı 1960‘lı yıllarda Belediye Binası ve Çevresi 

 

 Ben de;  

 “Nereden tanıdığımı kısaca söyleyeyim. Halamın kızı olur,” dedim. 

 “Halamın kızı olur,” dememle birlikte Ġngilizce öğretmeninden önce Kasap Hasan‘ın kızı 

matematik öğretmeni Filiz Kurt söze baĢladı.  

 “Yılmaz bey sen de herkese „akrabam olur, akrabam olur,‟ deyip duruyorsun,” diye sözünü 

sürdürürken, 

 “Biz sizinle de akraba oluyoruz,” deyiverdim. 

 O; 

 “Ahhaa iĢte... o da nereden çıktı,”deyince; 

 “Senin halan benim amcamın hanımı olur,” dediğimde bir an düĢündü,  

 “Ama onlar azıcık evli kalmıĢlar,” diyebildi. 

 Ben;  

 “Ġster azıcık, ister cimicik, süre ne olursa olsun senin halan benim amcamın senetli kürekli, 

hem de belediye nikahlı eĢi idi,” dedim. 

 ĠĢte böyle. 1970 öncesi UĢak‘ta herkes ucundan kıyısından birbirleriyle akraba idi. 

 Bu yargımı en kolay kendi soyağacımı yaparak kanıtlayabilirim. Bu soyağacına kendinizi veya 

bir yakınınızı bir köĢesinden bağlıyabilirsiniz. Belki de Ģu anda bağlısınız.Bu sayfadan sonra 

okuyacağınıuz soyağacımı iki üç basamak daha ilerletsen nerede ise  kitap sayfaları soyağacıyla 

dolacak.  

 Belki de bu soyağacının birkaç basamak daha dallandırılmasının içinde sizde varsınız. 

Dener misiniz? 
 

1 
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Ġsmail SUNUCU'nun (Babamın) kardeĢleri ; 

 1-  Hakkı SUNUCU – AYġE YILANCI 

       Hakkı SUNUCU'nun çocukları,  

       A - Lütfi SUNUCU ( Lütfi SUNUCU 'nun yaĢı babamdan büyük o lmasına karĢın babam 

amca idi..O nedenle  babama amca derdi.Bizde Hakkı Sunucu'nun çocuklarının  üçüne de 

" Amca ," der amca olarak bilirdik)   EĢi-Zeyide KIZILÖZ                                    

Çocukları;   a- Ahmet SUNUCU   b-Emine  TÜRKYENER   c - Mübeccel OKKAOĞLU 

       B -  Nuri SUNUCU , eĢi Fatma Sirgeli. Çocukları  a- Mesrure ERTAKLAK      

 b -  Mehmet SUNUCU    c-  H. Doğan SUNUCU    d -  Ummahan ERTAKLAK   

       C -  Mahmut SUNUCU, eĢi ġerife OKKAOĞLU.  Çocukları; a- Metin SUNUCU     

 c - Tekin SUNUCU      d- Çetin SUNUCU      e - Akın SUNUCU 

       D - Hatice AKSEL eĢi ; Öğretmen Hasan AKSEL  Çocukları a - Yılmaz AKSEL b- Yıldız 

TERCĠ  c - Yavuz AKSEL  

         E- Hesna SUNUCU    ( Görme özürlü olan ) 

2 - Mehmet  SUNUCU, EĢi Naile ANTEP.  

        Çocukları; a- Yusuf  SUNUCU    b - Uğur SUNUCU      c - Faik  SUNUCU 

3 - Emine KUġDEMĠR EĢi (Boyacı Ömer). Çocukları   

   A -  Naciye HANSOY   Naciye HANSOY'un çocukları ; 

       a -  Fatma ÇOBAN       b - Alaaddin HANSOY    c - Tarık HANSOY   d – Burçin HANSOY 

  B - Ġbrahim KUġDEMĠR, EĢi Cemile ANTEP 

                      Ġbrahim KUġDEMĠR'in çocukları ; 

                      a - Mehmet KUġDEMĠR  b - Emine GÜLER   c -  Ömer KUġDEMĠR                           

d - Ömür KUġDEMĠR  

  C - Makbule YAY EĢi: Yahya YAY  (Ġzmir‟de Kabzımallık yapan Yahya YAY).               

Makbule YAY'ın çocukları  

                       a - Asuman YÖNEY         b -  Ġsmail  YAY 

Habibe SUNUCU 

(Babamın ilk eĢi ve kızı. (Habibe annem-Kızım Arzum‟un ikizinin isim kaynağı)  

KardeĢleri ; 

1 - Nuri SUNUCU 

       Nuri SUNUCU'nun çocukları; 

       a-Süleyman SUNUCU      b - Ümmügülsüm KAZAK    c -  Güler ARIOĞUL  

2 - Ġbrahim SUNUCU, EĢi Atike 

     Ġbrahim SUNUCU'nun çocukları; 

        a - Nadide ÇOLAKOĞLU b - Macide ÇINAR   c - Turgut SUNUCU   d - Necla 

GÜNGÖR   e - Nurten AKGÜN 

3 - Fatma ER 

     Fatma ER'in çocukları; 

      a- Atike MERT  b - Gülten DEMĠRCĠ  c - Perihan ER   d- Neriman ÖZTÜRK e - Hamdiye 

KIZILÖZ  f - Hadiye ATAKLIGĠL 

4 - Zalha SUNUCU  (Mehmet amcamın ilk eĢi) 

     Zalha SUNUCU'nun çocuğu, 

     a - Yusuf Sunucu     

5 -  AyĢe GAVAS  

      AyĢe GAVAS'IN çocuğu;  

      a - Münevver  GÜNGÖR    (EskiĢehir‟e yerleĢti.Orada oturuyor.) 
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ANNENANNEMĠN KÖKENĠ OLANLAR,  KEMAH'TAN GELENLER   

1 - EMĠNE KEMAHLI ( Dedem Ġbrahim TORLAK'ın=Tille'nin annesi) 

2 - ġerif TORLAK'ın annesi  

3 -  Ġbrahim KEMAHLI Çocukları ; 

A- Hüseyin KEMAHLI B - Ömer KEMAHLI  C - Hasan KEMAHLI   

Hasan KEMAHLI'ın çocukları  (Annemin Dedesi) 

1- Helime TEKEġ  Çocukları  a-Nuri TEKEġ b - Cemile  UNCU    c - Lütfi   TEKEġ 

2 .- Rukiye TORLAK Çocuğu  Hasan Hüseyin TORLAK (Anneannem teyzesi ,dedem amcası 

oluyor. 4 yaĢında annesi 5 yaĢında babası ölünce anneanem büyütmüĢ.Biz dayı derdik)  

3 - Mehmet KEMAHLI 

Çocukları a -  Ali KEMAHLI (Dilsiz Ali)  b - Zeliha ÖNGÖR 

4 - Ahmet KEMAHLI Çocuğu  Mustafa KEMAHLI Mustafa KEMAHLI'nın çocukları  

a - Hüsamettin Kemahlı  b - Cemal KEMAHLI   c - Sami KEMAHLI  

5 - Emine TORLAK  (Anneannem )  

Çocukları   a - Fadime OTURAKLI  b- Hacer SUNUCU  (Annem ) c - Hatice KEMAHLI 

6 - Hacer KURTULUġ   

Çocuğu  Naciye KURTULUġ,  

Naciye KURTULUġ'un çocukları a -  Ġsmail KURTULUġ  b - Aysun ÖZYÜREK  

Özel Not  : 

( Dedem Ġbrahim TORLAK‟IN kardeĢi Recep TORLAK onun oğluda Hasan Hüseyin 

TORLAK‟tır) 

Hasan Hüseyin TORLAK‟ın çocukları; a – Fatma ONAY b- Recep TORLAK c –Nimet 

AVGAN d- Özgül AYDIN  e – Müzeyyen SAYDAM  
 

Rahatsızlıkları nedeniyle yaĢamlarının son günlerinde olan Ahmet SUNUCU ve Mehmet SUNUCU son kez 

aramızda olmasını belgelemek için 18 Kasım1999 tarihinde  Ġzmir Fuarında bir gazinosunda toplanabildiğimiz 

kadarı ile  Sunucular... 

Bu fotoğrafta bulunan  Ahmet ve Mehmet Sunucu kısa bir süre sonra ıĢık olup aramızdan ayrılmasından  baĢka   

elinizde ki klitabın basım tarihi olan 2014 Mayıs ayı ölçü alınırsa Sabiha Onay, Çetin Sunucu, Turgut Sunucu, ve 

Perihan Sunucu‘da ıĢık olup aramızdan ayrıldılar. 



 

40 

  

SOYADI YERĠNE GÜNÜMÜZDE DE YAġAYAN 

SOY ADLARI =LAKAPLAR =MAHLASLAR 

UĢak ve ilçelerinin mahlasları üzerine ayrıntılı bilgilere onlara özge fotoğraflara 

 www.yilmazsunucu .com sitesinin ―En Büyük Aile UĢak,‖ sayfasının eklentilerinden ulaĢabilirsiniz. 

 

Abılar Besciler Çobanlar Fındıkaliler 

Abuvalar Bırçaklar Çolaklar FıĢdinler 

Acemler Binyalan (......) Çomuklar FiĢekler 

Adanalılar Boduroğulları Çorapçılar GabeĢler 

Ademaliler BoĢnaklar Çuhadarlar Gacarlar 

Agayusuflar Boyacılar Darakçılar Gadirhocalar 

Akarcalılar Boyacıömerler Dedehasanlar Gaftancılar 

AkbaĢlar Böbüler Dedeler Gagalar 

Akseller Börekçiler DelimemiĢler Galemler 

Alaklar Buğdeyliler Derebeyler Ganburlar 

Alayalılar Bülbüller Derededeler Garacaametler 

Alimecikler Cabarlar Deremetciler Garafakılılar 

Aliustalar Cambazlar Develer Garagözler 

Altıparmaklar Canlıcenazeler Dıbbara Garamemetler 

Amanlar Cansız‘ın (....) Dıbırdıklar GarataĢlar 

Amcahafızlar Canzadeler Dingiligırıklar GaĢıkçılar 

Antepler Cavırimamlar Divarlar Gatilamatlar 

Antepliler Celepler Donbadızlar Gaynımametle 

Arabacılar Cicefesler Donbeyler Gazancılar 

Arapaliler Ciğerler Dökeleliler Gedikler 

Araposmanlar Cingözler Döldöller Gemiciler 

Arapüsenler Cinibizler DönertaĢlar Gıcırtılar 

Arnavutlar Çakalozlar Dugullar Gırdinliler 

AĢçıkerimler Çakmaklar Dülgerler Giritler 

AĢgaller Çalçallar Ebeassiyeler Gorukçular 

AĢırlar Çalıkköseler Ebezeralar Göbekler 

Ayyıldızlar Çalıklar Erepler Göbelezler 

Babıcağızlar Çamırcıkalfalar Etyemezler Gökçeler 

Bacaklar Çerkezmemetler Evliyalar Gökmenler 

Badarlar Çınarlar Eyüphocalar Gundakçılar 

Badibadiler Çırpıcılar Eyüpler Gurbakzeralar 

Bağdatlılar Çiçekler Ezilerliler Gurbalar 

Bakırcımustafalar Çimenler Fatılar Gurgurlar 

Baygınlar Çingeller Felekler Güççükamatlar 

Bayıklar Çizmeciler FerviĢler Güdükibramlar 
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Burada sizce eksik olan mahlasları  yilmazsunucu@mynet.com adresine gönderirseniz, yeni baskılarında yer 

verdiğim gibi www.yilmazsunucu.com sitesinde de yer vermek isterim.

Habibehocalar Kalburcular Narcıaraplar Tayyarecitefikler 

Hacıbeyler Karahallılar Nomenler Tekçoraplar 

Hacıeserler KarataĢlar Okkalar Tekeler 

Hacıgedikler Karıncalar Oruçlar Tekeliler 

Hacıhasanlar Kasabalılar OsmanpaĢalar TekeĢler 

Hacıhatipler Kaskılar Ovacıklar Tenekeciler 

Hacıkadirler Keçibokular Öküzlerliler Tiritoğulları 

Hacılar Kekiksucular PaĢalar Topalosmanlar 

Hacımamutlar KeleĢler Perdahçılar Torlaklar 

Hacımlar Kellecigüdükler PetriĢler TurĢular 

Hacımollalar Kelleciler Pilavlar Tütüncüler 

Hacımusalar Kemikler Pisbıyıklar Uğrasızlar 

Hacınebiler Keyvanlar Poyrazlar Uncular 

Hacıveliler KırbaĢlar Saatçiler Urgancılar 

Hacıyahyalar Kırkayaklar Sağırlar Uzunaliler 

Hadaralılar Kırkyarenliler Salepçiler Üçoğulları 

Hafızmemetler Koyuncular Salıcılar ÜĢümezler 

Hamamcılar Kozaklar Salihhocalar Üzeyirliler 

Hamitler Körhaliller Samantırlar Vallaklar 

Hamzalar Körmuratlar Sareçler Vehpiler 

Hataplar Köseametler Savranlar Veligavaslar 

Haytalar Kösedayılar Sepetibüyükler Veremurkiyeler 

Hazırlar KöylüaĢalar Sıçanyemezler Vesikasızlar 

Helvacıdeliolanlar Kurneler Sırıklar Vidinler 

Herdemler KuĢdemirler Simsarismailler Yakuplar 

Hırsıznebiler Kuyucular Sinekmemetler Yamanlar 

Hilmiler Leblebiciler Sirgeliler Yanıklar 

Hörüler Malaklar Sofular Yapyalar 

Humalılar Malkoçlar Sunucular YarenbaĢılar 

Ġlikler Mamutlar Sunucumamutlar YavaĢlar 

Ġminler Mangalıboklular Surrahlar YeĢiller 

Ġmirzeller Mazılar Sümbüller Yılancılar 

Ġncegaralar Mendeller ġaipler Yörükler 

Ġneyler Mestanlar ġamlılar Yünlüler 

Ġslamlar Mısırlılar ġavaller Zayımlar 

Kabakçılar Minareciler Takmaklar Zenginler 

Kabaklar Molla Omarlar Tapucular Zeniler 

Kahyaamatlar Müsürler Tatarlar Zühtüler 

mailto:yilmazsunucu@mynet.com
http://www.yilmazsunucu.com/


 

42 

  

KAFA KÂĞIDIM 

                          “Bana göre ben…” 

Yılmadım. 

Adım , 

“Yılmaz” dır 

Hep koşturdum 

 

Ġyi yaşadım 

Elimle dilimle 

Ġyilikler sundum 

“Sunucu” yum. 

 

Karşılıksız 

Seve seve  

Öğrettim, öğrendim 

“Öğretmen” im 

 

Aydınlık için 

Aydınlanmak için 

Beklentisiz koşturdum 

“Vatandaş” ım 

 

Uçmadım 

Uçuk beklentilerim olmadı 

Bulduğumla yetindim 

Doyumsuz olmadım 

“Ġnsan” ım  

 

Düş kurmadım  

Boş durmadım 

Öğrendim, öğrettim hep ürettim. 

 

Koşar adım düşündüm 

Geç kalmadım 

Genç kaldım. 

 

Dostlarım tanığımdır 

Çok koşturdum  

Çok yoruldum 

Yorgunluktan yılgınlıktan söz etmedim 

 

Ġnsanız  

Kızanlar küçümseyenler olmuştur 

Dokuz köyden kovulsam da 

Hep doğruları söyledim 

 

Bilenler bilir 

Yaşantım 

Kafa kâğıdımdır. 

 

Yılmaz SUNUCU 
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* 

 Bu Ģiiri sesli ve görüntülü olarak www.yilmazsunucu.com sitesinde ve çeĢitli sitelerde dinleyebilirsiniz. 

http://www.yilmazsunucu.com/
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BİZ BİREYİZ BAŞKAN 
 

           "Tabanı yok sayan,  
                         kitle örgütü yöneticilerine." 
 
Biz bireyiz başkan 
Güdülmeyiz 
                          Sen işine bak 
 
Biz bireyiz başkan 
Zaman seni yitirdi 
                         Sen işini yap. 
 
Biz bireyiz başkan 
Bilgelerden, kitaplardan öğreniriz. 
Her konuya maydanoz değiliz. 
   
Biz bireyiz başkan 
Kitabın ne olduğunu bilir 
İşleri kitabına uydurmayız. 
 
Biz bireyiz başkan 
Bir bir geliriz 
Bile bile geliriz 
 
Biz bireyiz başkan 
Birer birer gelir, binler oluruz. 
                         Liderimizi buluruz. 
 
Biz bireyiz başkan 
Binlerceyiz 
                          Siz kaç kişisiniz . . . 
 

Yılmaz SUNUCU 
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ANI: İKİ ..... 
 

OLURSA BU DENLĠ OLUR ....... 
ıkık Minarenin altındaki dükkanları babam tuz ve kil deposu olarak kullanıyordu.ĠĢlerinin tümünü Ġzmir‘e 

taĢımaya karar verince birini 1950‘lerde Mehmet Amcama, diğer ikisini de teyzemin beyine devrettik. Mehmet 

Amcamdan sonra oğlu Faik 1980‘lere dek orada bakkallık yaptı. Teyzemin Beyi Hüseyin Oturaklı ikinci ve 

üçüncü dükkanlarda uzun süre marangozluk yaptı. KiĢi alıĢkanlıklarından kolay kolay vazgeçemezmiĢ. 

Çocukluğumdan beri bu dükkanların çevresinde oynadığımdan 1980 öncesi UĢak‘ta bulunduğum günlerde Faik‘in 

dükkanının önünde otururdum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Üst- Sıra 
1-(?)                                                   
 2- Ömer Demirci  
3- Sedat Poyraz 
4- Kemal Ayhan 
5- Muammer İnkaya 
6- Taner Türkkan 
7- Tümen Sofuoğlu 
8- Yılmaz Sunucu 
9- Mehmet Bodur 
10- (?) 
11- Yaşar Yörük 
12- Erkan Karateke 

İkinci Sıra 
İbrahim 
13- Eygül Ok (Helvacı) 
14- Ayhan Öztaş 
15- Zehra 
16- Necmiye 
17- Kamile Dökmeci 
18- (?) 
19- Nurten 
20- Mualla Özbay 
21-Kadriye Şengül (Alus) 
22-Ülkü Alanyalı( …   ?      ) 
23- Ayşe 
24- Ertekin Torlak 
25- Salih Uzun 

 

Öğretmenlerin Arkasındakiler 
26- İlhan Kocaoğl 
27- Ergül Badar 
28- Nili Özalp 
29- Orhan Erdoğmuş 
30- Gönül   ? 
31- Timuçin Yücel 
32- Emine Gündüz 

 
Mehmet Perdahcı ve Niyazi 

Yılancıoğlu bu fotoğrafta yoklar. 
 

ÖĞRETMENLER 
1- Nihat Bey  
 ÖĞRETMENLERİMİZ 
1-  ?      ? 
2- Hulisi Kolağası 
3- Bekir Tuncer 
4- Hamdiye Kardeş 
5-Münir Çakaloz 
   (Başöğretmenimiz) 
6-Cemile Karahan (Göker) 
    (Sınıf Öğretmenimiz) 
7- Fevzi Dinçer 
8- İsmail Özaşkan 

Gene böyle dükkanın önünde oturduğum bir gün önümde 7-8 yaĢlarında bir kız çocuğu kendinden geçercesine tek 

baĢına sek sek oynuyordu. Bir süre o çocuğu izledim.  

Onun oyunundan mutlu olması beni de mutlu etti. Oyunu bitince çağırdım.  

“Gel bakalım buraya güzel kız,” dedim. Küçük kız iki adımlık arayı koĢarak geldi. KarĢıma dikildi. BaĢladık 

konuĢmaya. 

“Senin adın ne?” dedim. 

“Aylin,” dedi. 

“Anenin adı Eygül mü?” dedim. 

“Ne yapacaksın?”dedi. 

“Benim sınıf arkadaĢım olur. Annene çok benziyorsun. Selamı mı söyle,” dedim. 

“Evet Eygül,” dedi. 

Eygül (Ok) Helvacı‘yı (Yukarıdaki fotoda 2. Sırada soldan ikinci öğrenci) 1954‘te ilkokulu bitirdikten sonra 

hiç görmemiĢtim. Olursa bu denli olur. O anda benim karĢımda kendinden geçercesine sek sek oynayan kız ilkokul 

arkadaĢım Eygül‘den baĢkası değildi. 

O küçük kız Eygül‘ün ta kendisi idi. 

Küçük Aylin‘i ilk görüĢümde Eygül‘ün kızı olduğunu bilmiĢtim.  

Benim küçük Aylin‘i bilmem önemli değil. 2000 yılında UĢak‘a gittiümde bir dost‖Seni birisi ile tanıĢtıracağım,” 

dedi.Kim olduğunu saöylemedi. Bir dükkana girdik.Oturduk. KarĢımda ki dükkan sahibine  baktım.”Bu arkadaĢ 

Alaklar‟dan hangisinin oğlu?‖ dedim. “Nereden bildin,” demediler. Salt güldüler. Çok kimse sokakta gördükleri küçüklerin 

anne ve babasını bilmese de fiziksel hatlarında dedesini ebesini bilirdi.Çünkü her sülalenin belirli bir yüz hatları ve belirli 

bir beden yapıları vardı. Belirli döngü içerisinde her sülalenin genlerden gelen belirli bir fiziksel hatta ruhsal kalıpları vardı.  

ĠĢte UĢak böyle idi. 

 

Y 

 

BĠR EYLÜL ĠLKOKULU 1953-54 ÖĞRETĠM YILI 5/A SINIFI ÖĞRENCĠLERĠ 
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ANI: ÜÇ ... 

 

EVLAT BÜYÜTMEK KOLAY MI?... 

nadolunun her kentinde genel bir amca, dayı, hala, teyze olur. O kiĢi kan bağı olmadan 

da o kentte herkesin amcası, dayısı, teyzesi veya halasıdır. 

Bunlardan baĢka o kentin ağası, paĢası efesi de olur. 

Hakkı‘a da (Hakkı KuzubaĢı) uĢaklının “Hakkı‟a sı, Hakkı amcası,” idi. Sokağa çıkıp 

caddede yürürken herkese bağırabilirdi. Herkes ona takılmadan edemezdi. 

Kısacası UĢak‘ta Hakkı amca çarĢısının neĢesi idi. Hakkı amca, iki numaralı ablamın da 

(Güzin Ablamın) kayınpederi idi. 

Yaz tatili için Samsun‘dan UĢak‘a izinli geldim. ÇarĢıda Hakkı amca ile karĢılaĢtım. Elini 

öpüp hatırını sordum. “Ne yapıyorsun, nasılsın Hakkı amca,” dedim. 

“Ne yapacağım. Güzin benim o‟lanı aldı götürdü elin memleketine, biz de bur‟da o‟lan 

bekleyoz. Torun hasreti çekiyoz. Ben o o‟lanı kolay mı büyüttüm. Gitcem Kemal‟imin yanına. 

Oturcem odada sedirin baĢ köĢesine. „Güzin çay getir!.. Güzin gave getir!...‟ deyip akĢamlara gada 

gelsin gave, gitsin çay, elimden fincanı eksik etmecem. Gö‟sün o Güzin bakam Kemal‟imi ellerin 

memlekezine alıp götürmeyi,” dedi. 

Ben;  

“Haklısın Hakkı amca. Senin dediğin gibi olmaz. „Güzin iki çay getir, Güzin iki 

kahve getir,‟ diyeceksin. Güzin iki eline birden sunsun kahveyi de, çayı da. Oğlan 

büyütmek, evlat büyütmek kolay mı? Öğrensin bakalım,” dedim. Ben daha sözümü 

bitirmeden boynuma sarıldı. O sert ve haĢin adamın gözlerinden iki damla yaĢ aĢağıya indi. 

Önce gözlerinden inen yaĢları sildi. Sonra konuĢmasını sürdürdü. 

“Gelinime Güzin‟ime laf yok. Seni görünce içim bi tuhaf oldu. Bi gelseler bu 

taraflara. Bi gelseler. Sen ne yapıyorsun bakalım,” dedi. Güzin Ablamlar o yıllarda Samsun 

Ladik‘te idiler. Kemal eniĢtem orada Pancar Bölge ġefi idi. Aradan üç beĢ gün geçmedi 

Hakkı amca‘yı sokakta gene gördüm. Önümden yürüyordu. Arkasından koĢtum. YetiĢtim 

koluna girdim.  

“Hakkı amca ne oldu. Hani Güzin‟e çifte çifte kahveler çaylar piĢirtecektin. Neden gitmedin 

daha,” dedim. 

O sinirlenerek koluna girmiĢ olan beni itti. Ağzından dökülen sözcükler birbirine karıĢıyordu. 

Ne dediği anlaĢılmıyordu. Belki de küfrediyordu.  

Ben üsteledim;  

“Ne oldu Hakkı amca. Daha neden gitmedin?” dedim. 

Hakkı amca;  

“Gittim... Gittim... Gittim de üç gün durmadan geldim. Elin memleketinde sokağa çıktım. 

Bütün sokakları dolaĢtım. „Merhaba Hakkı amca‟ diyen bi „Deyus‟ çıkmadı. Selam verecek bir 

„Deyus‟ bulamadım. Ben de üçüncü gün bindim arabaya geldim,” dedi. 

Ben;  

“Hiç olmazsa bir hafta, on gün kalsaydım,” demeden, 

“Git... Gitte sen kal. Selam vermesini bilmeyen „Deyusların‟ arasında sen kal. Ben burada 

sokağa çıkınca sokağın taĢları bile bana „Nasılsın Hakkı amca‟ diyorlar. Benim memleketimin 

sokağının taĢları bile beni tanıyorlar. Sen bunun ne demek olduğunu bilir misin?” dedi.  

Kentimizin sokak taĢları bile Hakkı amca‘ya selam veriyormuĢ. 

Siz bunu biliyor musunuz? 

Siz kentli olmanın ne demek olduğunu bilir misiniz? 

A 
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ANI: DÖRT 

 
DEVEDEDE HATCESİ... 

ıçanyemezler... Mangalıboklular...Develer..., Dombeyler... Daha bunları uzatabiliriz. 

Bunlar uĢaklının kiĢilere veya sülalelere taktıkları ilginç isimlerdir, lakaplardır.Bunlara 

özge bilgi,belge ve fotoğraflara www.yilmazsunucu.com sitesinden 

ulaĢabilirsiniz.Yukarıda örnekleri ve benzerlerini ben bildim bileli yatsırım. 

Bunlardan baĢka o isimleri alan kiĢileri de yadsıdığım olmuĢtur.  

Yatsıdığım isimlerden biri de “Devedede Hatçesi,” dir. 

Günümüz kuĢakları Devedede Hatçesi de kim diyebilir. Anlatması zor. Devedede Hatçesi 

ancak Devedede Hatçesi‘dir diye anlatılabilir. Çünkü Devedede Hatçesi kendine özgü birisi idi. 

Günümüzde “ĠĢte Ģuna benzer,” diye tanımlanamaz. Gene de aklımda kalanlarla Devedede Hatçesi‘ni 

anlatıyım. 

Devedede Hatçesi‘nin yüzüne karĢı Devedede Hatçesi dendiğini duymadım. Ben “Hatce 

Teyze” derdim. Bizim evin aĢağılarında Küçük ÇarĢıda otururdu. 8-10 yaĢlarındaki benim gözüme 

göre Devedede Hatcesi iri yarı idi. Yolda yürürken yerleri sarsarak yürürdü. Sesi sert ve keskin 

çıkardı. Herhangi birine bağırdığı zaman karĢısındaki kiĢi kim olursa olsun sesi soluğu kesilirdi. 

Susardı. Devedede Hatçesi küfürde ederdi. 

1960‟dan sonra Ģehirlerarası garaj olan Yılancı Dokuma Fabrikasının Dokuzsele Çayına bakan yönünden 

1950 lerde ki görünüm. 

 

Devedede Hatçesi daha neler yapardı onları da anlatayım. Ġster bizim mahalleden olsun, ister 

aĢağı mahalleden. Ġstersen Ebek Tepesinden, farketmez. Sokaktaki tüm çocukların kimin kızı, kimin 

oğlu olduğunu bilirdi. Herkesi tanırdı. Hatta kimin oğlu askerden geldi. Eli ekmek tuttu. Evlenmesi 

gerekiyor, anası babasından önce o bilirdi. Gerekirse gerekli olan yerlere bunu sesli sesli söylerdi. 

Hatta gerekli olmayan yerlere de söylerdi. Böylece yakınlarını utandırırdı. Oğlanları bildiği gibi hangi 

genç kızın evlilik zamanı geldiğini, hangisinin evde kalmak üzere olduğunu da bilirdi. Bunun dıĢında 

kimin kızının, kimin oğluna yakıĢtığını da bilirdi. Bu düĢüncesini gereken yerlere aktarırdı. 

DünürbaĢılık ta (Çöpçatanlık) ederdi. 

Kız tarafına “Kızınızı Ģuna versek ya,”; oğlan tarafına da “Niye duruyorsunuz ............‟nın 

kızını istemeye gitsek ya,” derdi. 

Önerileri niĢanlılık ve evlilikle noktalanınca karĢılığında armağanlarını da alırdı. 

Devedede Hatcesinin bu uğraĢısı onun özel mesleklerinden biri idi. Bu konuda baĢarılıydı. 

UĢak‘taki tüm çocukların kimin çocuğu, kimin torunu olduğunu bilirdi dedim ya. Onu da 

yaĢantımdan bir kesitle anlatayım;  

S 

http://www.yilmazsunucu.com/
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En büyük ablam (Zeliha Ablam) Dovala‘ya gelin gitmiĢti. Kayınpederinin (Hacı Sadık 

Baturalp – Hacı Hafız) Büyük Çokgozlardan önce bakımlı ve çok büyük bağı vardı. Bu bağın doğu 

yönünde “TaĢlık” denilen TaĢ Ocakları bulunuyordu. Ablamların bağına gittiğimde burayı 

keĢfetmiĢtim. O mahalleden edindiğim arkadaĢlarla taĢlığa gidip kayalara tırmanmayı önerdim. 8-10 

yaĢlarında 5-6 çocuk beraberce taĢlığa gittik. Gönlümüzce eğlendik. Özgürce kayalara tırmandık. 

Yorulup aĢağıya inerken iki üç kadınla Devedede Hatçesi‘ni Büyük Çokkozlardan geldiğini gördüm. 

Görünce hemen harımın (Bağlar arasında çok yıllık bodur bitkilerden oluĢan doğal duvar.)arkasına 

saklandım. Benimle birlikte saklananlar da oldu, saklanmayanlar da. Devedede Hatcesi uzaklardan 

bizi gördü. Kimimize adımızla, kimimize anamızın babamızın adıyla seslendi. 

“Hey!... ...........‟nın oğlu. Saklanma bakalım. Ne b.k iĢiniz var buralarda. BaĢınıza bi b.k 

gelirse ananız babanız o b.kun kokusunu kırk yıl arıtamaz. Hadi bakalım doğru evinize...” diye 

bağırdı. Çocuklardan kimisi saklandığı yerden hemen çıktı. Kimisi daha da saklandı. Benim adımı 

söylememiĢti. Ben sevindim. Beni görmedi diye yerimden kıpırdamadım. Bu kez bana adımla bağırdı. 

Hem de çok kızdığı zaman çocukları korkuttuğu sözcüklerle bağırdı. 

“Yılmaz!... Yılmaz!... Oralarda saklanıp kurtulacağını sanma. ġimdi gelirsen yanına, seni 

donumun içine koyuveririm,” dedi.  

Uzun paçalı çok bol Ģalvar giyerdi. Kızdığı çocuklara Ģalvarının lastiğinden tutup uzatarak 

“ġimdi seni donumun içine koyarım ha!...” derdi. Bu sözünü duyduğum an ben çok çok korkardım. 

Kocaman karanlık donunun içinde boğulup öleceğimi düĢlerdim. 

Devedede Hatcesi düğünlerde de oyun alanını boĢ bıraktırmazdı. “Hadi kaltaklar!... Neye 

nazlanıyorsunuz,” diye birinin kolundan tutup oyun alanına çekerdi. 

Ne zaman, nerede, kime ne söyleyeceği nasıl davranacağını bilirdi. 

Tabakhane Köprüsünün doğusunda bulunan 1960 lara dek iĢlevini sürdüren binadır. 

  

“ġimdi seni donumun içine koyarım ha!...” deyince ben korktum. Saklandığım yerden çıkıp 

olanca hızımla 5-6 Km ötedeki evimize dek kan ter içinde koĢa koĢa gittim. 

ġimdiki çocukları kim donunun içine koyabilir. 

Koymaya kalksalar 8-10 yaĢlarında değil, daha küçük çocuklardan bile kim bilir ne farklı 

yanıtlar alırlar. 

ĠĢte böyle. 

UĢaklının Devedede Hatcesi, Devedede Hatcesi idi. 

Herkes onu bilirdi. O da tüm uĢaklıyı. 

Çünkü o uĢaklı idi. Memleketlimizdi. 

UĢaklının Hatçe Teyzesiydi. UĢak‘ın Devedede Hatçesi‘ydi.  

Bir zamanlar büyük bir aile olan UĢak‘ta o bir simge idi. 
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HALİLİBRAM 

alilibram normal değildi. 

Salak veya aptal hiç değildi. 

Bazen deliliğe vururdu. Ama deli de değildi. Sadece garipti. 

 

2000 yılında 70 yaĢına yakın öldü. 

Mahallemiz veya sokağımız değil, UĢak‘ımız Halilibram‘sız kaldı. Halilibram‘ı 1950‘li 

yıllarda tanıdım. O zaman 16-18 yaĢlarında idi. Boduroğlu Caminin ön bahçesinin güney ve doğu 

yönlerinde ―L‖ Ģeklinde sıralanmıĢ 7-8 oda vardı. Bunlara biz “medirse” derdik. Camiye bağlı 

Boduroğlu Medresesinin yıkıntılarından arta kalan son odalardı. Çok az anımsıyorum. Bu odalarda 

daha önceden Dersim isyanından sonra o yöreden zorunlu göçe tutulan Kürt vatandaĢlar kalmıĢtı. 

UĢaklıda bunları yadsımamıĢtı. Bunlardan birinin ġavazat isimli kızları ablamlardan biriyle yaĢıttı. 

Ablamın da mahallede çok iyi anlaĢtığı arkadaĢlarından biriydi. Sonradan burada kalan Kürt 

vatandaĢları göremedim. Bu kürt vatandaĢların yoksulları çok yoksuldular. Amelelik yaparlardı. 

Pantolon bulamayanlar jüt çuvalların altını keserek etek gibi giyerlerdi. Zenginleri de lacivert 

elbiselerini yeleksiz giymezlerdi. Bütün gün sokaklarda dolaĢarak kehribar ağızlıklarının ucunda 

kendilerinin sardıkları sigarayı tüttürürlerdi. Yelek ceplerini süsleyen gümüĢ köstekli saaatleriyle 

zamanı ölçerlerdi. Önce lacivert elbiseliler, bir dönem sonra pantolon yerine jüt çuvaldan etek giyen 

vatandaĢlar görülmedi. Benim için bir boĢluk olan dönemden sonra bu odalardan birinde Halilibram 

annesi ve kardeĢi ile kalmaya baĢladı. Onlardan baĢka diğer odalarda anne, anneanne ve üç çocuktan 

oluĢan baĢka bir aile daha vardı. Geri kalan odalarda caminin hocasından hafızlık dersi alan çocuklar 

kalırdı. Hafızlık dersi alanların arasında Halilibram‘da vardı. Halilibram‘ın bir eli çolak, bir ayağı 

topal olmasına karĢın çok güzel eski yazı tahta oymalar yapardı. Hafızlık dersi aldığı günlerden kalan 

ismi ile Halilibram‘a eskiler “Hafız” ismini takmıĢlardı. Bu nedenle ―Hafız‖ diye de tanınırdı. 

Hafızlığa çalıĢtığı yıllarda herkesle konuĢur, konuĢtuğu dinlenirdi. Bir süre sonra annesi öldü. 

Halilibram daha da içine kapandı. Canı isterse karĢısındaki insanla konuĢmaya baĢladı. Sevmediği 

kiĢiler karĢısında saatlerce konuĢsalar, dil dökseler ağzından tek bir sözcük alamazlardı. Daha sonraki 

yıllarda Boduroğlu Medresesindeki bu son odalar tamamen harap oldu. Döküntüye döndü. Tümünü 

belediye yıktı. Halilibram sokakta kaldı. Sokakta yatmaya baĢladı. Caminin bahçesinden uzaklaĢmadı. 

Beğendiği, hoĢlandığı komĢuların getirdiği yemekleri aldı yedi. Açta olsa kırıldığı komĢuların 

getirdiği yemeklere dönüp bakmadı. Bir süre sonra mahalleli Halilibram‘ı evsiz bırakmadı. Caminin 

bahçesinin bir köĢesine 8-10 m
2
‘lik bir oda çeviriverdi. Halilibram tek yataklı o odada yaĢamını 

sürdürdü. Evlerimizin bekçisi, sokağımızın simgesi idi.  

Ben evimizi baĢkasına tanımlarken “Halilibram‟ın sokağında,” derdim. 

Yazlık sinamaların bol olduğu o dönemlerde Halilibram istediği sinamaya biletsiz girerdi. 

Halilibram sinamaya  yaklaĢırken kapı önündeki kalabalık ayrılır, kapıdaki görevli “Buyur 

Halilibram,” derdi. Seyircinin az olduğu günlerde bile ön sıralarda üç beĢ sıranın boĢ kalmasına karĢın 

o her zaman en ön sıradaki sandalyelerden birinde tek baĢına otururdu. 

O yıllarda sinemaların öğrenci matinelerinde, filmin öpüĢme sahnelerinde salondakiler hep bir 

ağızdan “çiftçi onbeĢ!...” diye bağırıp salonu inletirlerdi. Bu bağırmaya yeni bir moda eklendi. Filmin 

dansözlü sahnelerinin yakın plan çekimde veya filimdeki genç kızın eteği rüzgardan savrulduğu an 

salon “Hafıza piyango!..” diye bağırırlardı. Bu bağırmanın arkasından salonun sessizliği yakaladığı 

an, salonu Hafız‘ın kahkahası kaplardı. Hafız ön sıralarda oturmasının gerekçesini, savrulan bir eteğin 

altını daha rahat gördüğünü kahkahalarla anlatarak açıklardı. Belki düĢ dünyasında yaĢıyordu. Belki de 

karĢısındaki ile dalga geçiyordu. 

Hafızsız sinamalarda film seyretmek, hele hele öğrenci matinalarında film seyretmek çok 

zevksiz olurdu. Hafız mahallemizin simgesi, sinamalarımızın neĢesi idi.  

Simidin 20 kuruĢ olduğu günlerde üzerinde mermi taĢıyan kadın figürü bulunan 25 kuruĢlar 

vardı. Sevdiği kiĢiler Hafız‘a para vermek isterlerke “Fatmalı Para” diyerek onlardan 25 kuruĢ 

isterdi. Fazlasını almazdı. Bir gün odasının önünden geçerken beni çağırdı. Yatağının altından gaz 

tenekesi çıkardı. Topladığı 25 kuruĢları gösterdi.  

 

 

H 
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Ben;  

“YaĢa Hafız... Tenekenin dolmasına az kalmıĢ. Gayret et doldur. Bu dolunca ikinci tenekeyi 

ben getirivereyim,” dedim.  

 

Hafız tok sesi ile uzun uzun kahkaha attı. 

Ġçinden gelmediği an karĢısındaki kiĢi ile tek kelime konuĢmayan Halilibram gerektiğinde 

güldürü de üretirdi. 

Bunu örnekleme ile anlatayım. 

1970 sonrası UĢak‘ta Boyacı Abdullah diye birisi daha ortaya çıktı. O yıllarda Boyacı 

Abdullah 20 - 25 yaĢlarında idi. Susuzören  köyündenmiĢ. Sanırım küçüklüğünde çocuk felci geçirmiĢ. 

Yürürken tüm vücudu sallanırdı. Ġlk günlerde çift değnekle yürüyordu. Köyde yakınları kente inip 

cami önlerinde dilenmesini önermiĢler. Bu öneri Abdullah‘ın onuruna dokunmuĢ. Olayı köydeki 

öğretmene anlatmıĢ. Öğretmen de kente ayakkabı boyacılığı yapmasını önermiĢ. “Böylece 

yapabileceğin bir iĢi yaparsın. Emeğinle kazanırsın, onurunla yaĢarsın,” demiĢ. Ayakkabı 

boyamasını da akĢamları kurs verircesine öğretmiĢ. Kursunu tamamlayan Abdullah‘ı UĢak‘a getirmiĢ. 

Vali Konağında ve Belediye‘de ilgililere söylemiĢ. Abdullah belediye binasının veya vilayet binasının 

görünmez bir yerine boya sandığını koyup odaları dolaĢarak boyanacak ayakkabıları toplayıp onları 

boyayarak yaĢamını sürdürmeye baĢlamıĢ. Kendi deyiĢi ile Abdullah “Resmi Daire Boyacısı,” olmuĢ. 

Abdullah‘ın öyküsü de böyle. 

Dedemin ikinci eĢi Susuzören‘li idi. Sanırım köy yerinde Abdullah‘ında akrabasıydı. 

 Abdullah sık sık bize de gelirdi. Bizi de akraba bilirdi 

Zamanla iki koltuk değneğini attı. Tek bastonla dolaĢmaya baĢladı. 

Gene de yürürken tüm vücudu sallanıyordu. 

 

Halilibram bir gün odasının önünden geçerken bana seslendi. 

“Yılmaz bey... Yılmaz bey...” diye bağırdı. 

“Buyur Halilibram,” dedim. 

“Sizin Abdullah‟ın kabahati var,” diye Ģikayet etti. 

“Söyle de ona aktarayım. Gerekirse kızayım. Bir daha yapmasın,” dedim. 

 

Günümüzde  PTT ve Ziraatt Bankası binalarınınbulunduğu yerlerin 1940 lı yıllardaki görünümü. 

Halkevi binası .bahçesinin ve Buğdaylı Medresesi minaresinin   görünümü                                                 

(1940‟ larda yıkılan Buğdaylı Medresesi UĢak‟ta ki çifte Ģerefeli tek cami idi. Sonradan 1960 lara doğru YeĢil 

Cami minaresi çifte Ģerefeli olarak yapıldı) 
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“Lafın kâr etmez. Mümkün değil... Yaptığı iĢi önleyemezsin,” diye konuĢmasını uzattı da, 

uzattı. Ben daha da meraklandım. Biraz sert sesle; “Hadi bakalım.. NeymiĢ suçu... Söyleyeceksen 

söyle,” deyince. 

Kahkalarla; 

 

“Sizin Abdullah yürürken sürekli harmandalı oynuyor,” demez mi. Kendi farklı bir Ģekilde 

yürüyormuĢ gibi Abdullah‘ın yürüyüĢüne kulp takmıĢtı. Kendi bulduğu benzetmesine kendisi de 

kahkahalarla gülüyordu. Ben de güldüm. Gülerek yürüdüm gittim. 

 

ĠĢte böyle. Gerekirse gerekli yerlerde Halilibram güldürü de üretiyordu. 

Halilibram gençlik döneminde uğraĢtığı oymacılığı yaĢamı boyunca sürdürdü. Kimi zaman 

yaptığı ayna çerçevesini büyüteçle güneĢ ıĢığında erittiği plastiklerden kakmalar yapardı. Kimi zaman 

yaptığı bastonları kakmalarla birlikte gene büyüteçle güneĢ ıĢığıyla yaptığı yakmalarla süslerdi. Bir 

dönem oymalı, yakmalı, ayna kakmalı davul tokmakları üretmeye baĢladı. Zaman zaman bunları 

kendince çeĢitli yerlerde sergilerdi. 

Bir gün yaptıklarının bir bölümü Dört Yolun köĢesinde kaldırımın kenasında sergilemiĢ. 

Yanına da bahar güneĢinin güzelliğinde yan gelip yatmıĢ. GüneĢin, yaĢamın ve yaptıklarının tadını 

çıkarıyordu. Beni uzaktan görünce “Yılmaz Beyy!..” diye bağırıp çağırdı. Yanına yaklaĢtığım an eliyle 

iĢaret ederek sergisini izlememi istedi. 

“Hafız eline sağlık. Hepsi çok güzel olmuĢ. Ama üzerinde fiatları yok. Bunlar kaç para,” 
dedim. 

Güldü. Hem de uzun uzun güldü. Yanıt vermedi. Davul tokmaklarından birini elime aldım. 

“Hafız bunu çok beğendim. Biliyorsun Ġzmir‟e taĢınıyorum. Orada gerekebilir. Senden de 

hatıra olur. Bu kaç para ise alayım,” dedim. Elimi cebime götürdüm. 

Halilibram; 

“Onu almaya yetecek paran var mı,” dedi. 

“Var..” dedim. 

O;  

“MaaĢını versen onu gene alamazsın,” diye yanıtladı. 

Ben de;  

“Eh öyle ise, ama çok güzel olmuĢ. Eline sağlık,” deyip davul tokmağını yerine bırakarak 

ayrıldım. 

AkĢam evime uğradı. 

“Ġzmir‟e gittiğini biliyorum. Bu benden sana hatıra olsun,” diyerek para ile satmaya 

kıyamadığı davul tokmağını bana uzattı. 

Ben gene;  

“Sağ ol Hafız. TeĢekkürler. Hediyen için çok teĢekkürler. Borcum ne,” dedim. 

Sert ve keskin sesiyle; 

“Hatıra dedik ya... Sen laftan anlamaz mısın,” demez mi. 

Ben;  

“Tamam… O zaman hatıra olarak kabul ediyorum. YaĢamım boyunca da saklayacağım. 

Ama bundan sonra her UĢak‟a geldiğimde bunun borcunu sana taksit taksit ödeyeceğim. Kaç taksit 

olduğunu, taksitlerin kaçar liradan baĢladığını Ģimdiden konuĢmayalım,” dedim. 

Tok bir kahkaha attı. 

“Hatıra bu hatıra,” dedi. Çolak eli ile yerdeki diğer oymaları topladı. Topallaya topallaya 

yürüyüp giderken; 

“Demek sen de Ġzmir‟e gidiyorsun... Demek sen de Ġzmir‟e gidiyorsun. Demek seni de 

kaybediyoruz ha...” diye diye uzaklaĢtı gitti. 

Satmaya kıyamadığı el emeği davul tokmağını bana “andırak” olarak vermiĢti. 

Halilibram kimine göre kentimizde fazladan yaĢayan biriydi. Kimine göre de topal, çolak, 

garip bir deliydi. 

Bana göre ise kentimizi tamamlayan kentimizin bir parçasıydı.  

Halilibram kentimizden biriydi.  

Kendimizden biriydi.....
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ANI: ALTI 

 

BOYACI PAġA  
 

okağımızın (Bodur Sokağın) 

Ġzmir Caddesi ile birleĢtiği 

yerin karĢısında çıkmaz sokak 

vardı. Bu çıkmaz sokak 1960 

yılı öncesi iki ayrı arsa ile iki ayrı 

sokağa açılırdı. Sonradan arsalara evler 

yapıldı. Tamamen çıkmaz sokak odu. 

Biz oraya “Dede Baçası” derdik. Dede 

Bahçesinden iki ev vardı. Birisi Çamcı 

Ġsmail‘in evi,. diğeri Boyacı PaĢa‘nın 

eviydi. Mahalleli Boyacı PaĢanın 

babasının diĢ doktoru olduğunu 

söylerdi. Boyacı PaĢa o evde annesi ile 

oturuyordu. Ayakkabı boyacılığı 

yapıyordu.Sabahları omuzunda ki boya 

sandığı ile çarĢıya gidinceye dek 

boĢluğa bağıra bağıra  konuĢarak 

giderdi.  Hatta omzundaki boya sandığı 

ile yerden taĢ alıp sokağın ötelerine 

fırlatırdı.  

Fırlattığı taĢlar küçük küçük 

taĢlarda değildi. UĢaklının diliyle alama 

gibi taĢlardı. O anda oradan geçersen 

atılan taĢın etkisiyle orada yığılıp 

kalabilirdin. Sabah akĢam bu böyle idi. 

Zaman zaman daha da saldırgan olurdu. 

O zamanlar gittiği yoldan geri döner, 

birini kovalarcasına omzundaki boya 

sandığını yere bırakarak koĢardı. 

KoĢarken yerde bulduğu taĢların da 

fırlatırdı. O an ağzı daha da pis olurdu. 

Akla gelmeyecek küfürler ederdi. En 

çok kullandığı, en çok kızdığı sözcük 

“gıcık” sözcüğü idi. Onu kızdırmak 

isteyenler köĢe baĢlarında saklanarak  

“Gıcık PaĢa!...!” diye bağırıp saklanıverirlerdi.  

Bu söz onun sinirlerini en gergin noktaya getirmeye yeterdi.O an kendiside “gıcık” sözcüğü 

ile baĢlayan küfürleri sıralardı. 

Ben Boyacı PaĢa‘dan çok korkardım. Korunamazsam, attığı taĢlar bir yerime gelirse, sakat 

kalacağımdan korkardım.  

KarĢılaĢtığım an ondan uzak durmaya özen gösterirdim. Olası göz göze geliĢlerimde “Nasılsın 

Mehmet ağabey,” deyip hemen oradan uzaklaĢırdım. 

O da salt; 

“Sağol,sağol...., Sağol...” derdi. 

Adımı bir kez olsun söylediğini duymadım. 

1970‘li yıllarda 30 yaĢlarımda UĢak‘a izinli geldiğimde çarĢıda dolaĢıyordum. Uzaktan 

belediyenin önünde boya sandığının baĢında beni gördü. El etti çağırdı. Yanına yaklaĢtım. Boya 

sandığını göstererek;  

“HoĢ geldin bakalım Yılmaz... Koy ayakkabıları Ģuraya da tozunu alıveriyem,” dedi. 

S 

 

Turgay Eldemir, Doğan Özyurt, Faruk Çolak, 

Özdemir Postacı ve Boyacı PaĢa. (1972) 
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Ben ayağımı boya sandığının üzerine koydum. Ayakkabılarımın tozunu aldı. Bir kat boya 

sürdü. Fırçaladı cilaladı parlattı. Kadife bez ile son parlatmasını yaptı. Boya fırçasını sandığa vurarak 

iĢinin bittiğini belirtti. 

Ben elime cebime soktum. Para çıkardım, uzattım. Gözleri fal taĢı gibi açıldı. 

“Yılmaz sen ne yapıyorsun,” derken göz bebekleri daha da büyüdü. Büyüyen göz bebeklerini 

görünce ben çocukluğumda koktuğumdan daha da korktum. 

“Sana hoĢ geldin dedik, para mı istedik,” dedi. 

O an etrafındaki kiĢilerden biri; 

“Gıcıklık etme PaĢa... Parasını almak istemesen çağırır mıydın,” diye sözünü 

tamamlayamadan Boyacı PaĢa fırladı kalktı boya sandığının baĢından. Laf atan kiĢi kurutuluĢu 

kaçmakta buldu. Kaçan kiĢiyi kovalarken arkasından da bağırıyordu. 

“Ġb.e gıcık... Pu.t gıcık... Dondurmanın üstüne salep içip nutuk atan gıcık... HoĢ geldinin ne 

olduğunu bilmeyen pu.t gıcık,” diye kendi söz dağarcığındaki küfürleri sıralıyordu. 

Ben boya sandığının önünde dikildim kaldım. TaĢ kesildim. 

Kovaladığı kiĢi kalabalığın arasında kaybolunca Boyacı PaĢa geri döndü. Olayların içine daha 

da karıĢmamak için o boya sandığına yaklaĢırken seslendim.  

“Sağol Mehmet ağabey ayna gibi oldu ayakkabılar,” deyip uzaklaĢtım. 

O biraz uzaktan beni yanıtladı. 

“Memlekette dondurmanın üstüne salep içip nutuk atan pu.t gıcıklar olmasa herĢey daha 

da ayna gibi olacak,” dedi. 

Kendi düĢ dünyasına göre karĢısındaki kiĢinin söz veya davranıĢlarını beğenmezse; 

“Dondurmanın üstüne salep içip nutuk atma,” derdi. 

Sanırım Boyacı Deli Mehmet yaĢamdaki zıtlıklarla savaĢını bu sözlerle veriyordu. Boyacı Deli 

Mehmet yıllar sonra bana adımla seslenip “HoĢ geldin için,” ayakkabılarını boyayıvermiĢti. 

Ben kentimizi çok özlemiĢtim. Ġznimin baĢladığı gün bir saat bile beklemeden otobüse atlayıp 

kentimize gelmiĢtim.  

Kentimiz ve mahallemiz Deli Fahriye‘siyle, Boyacı PaĢa‘sıyla, Borunun Ali‘a‘sıyla, 

Gıvgıdı Üsen‘iyle, Deli Ayten‘iyle, Çolakların Deli Kız‘la, Fındık Kafalı Ehsan‘ıyla, DaĢ Evlenin 

YaĢar‘ıyla, Noritdin‘iyle çok güzeldi. 

Güzellikleri güzel güzel yaĢamak çok güzeldi. 

Ben Ģu kentliyim diyebilmek en güzeldi. O kentin delisinden bile “HoĢ Geldin,” sözünü 

duyabilmek daha da güzeldi. 

 

Cumhuriyet Meydanının ve PaĢa hanının Ulucami minaresinden görünümü. 
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ANI:7 

 

 

YA SEN NESİN? 

u anıyı burada anlatmayacağım. 

Biraz da sizlere iĢ çıksın. 

Bu anımı aynı isimli yapıtımın aynı isimli öyküsünde anlattım. 

 

Burada ikinci kez anlatmaya gerek yok. 

Gerekiyorsa oradan okuyabilirsiniz.  . 

Çünkü o öykü hem çok uzun, hem çok ilginç. 

―Ya Sen Nesin?...‖ baĢlı baĢına bir yapıt. 

Siz toplum içindeki yerinizi ve değerinizi biliyor musunuz? 

Siz toplumda sizi küçümseyen küçük kiĢilere yeri gelince ―Ya sen nesin?‖ diyebiliyor 

musun? 

―Ya Sen Nesin,‖ i Okumak isterseniz www.yilmazsunucu.com sitesinden e-kitap olarak ayni 

isimli kitaptan veya Kadın Öyküleri isimli öykü toplaĢması kitabımızdan bu özel öyküyü  

okuyabilirsiniz. 

Okuyun da öğrenin. 

Kim, kime, niçin; 

―Ya Sen Nesin?‖ demiĢ...  

Onu da oradan öğrenin. 

ĠĢte 1970 öncesi UĢak'ın ve uĢaklının sosyal yönü böyle. 

Bir de iĢin kent dokusu var. 

Onu da bundan sonraki bölümlerde okuyacaksınız. 

 

 

 
 

1936 yılında yapılan 1970 yılından sonra alan açma gerekçesiyle yıkılan UĢak‘ın II. Beton binası. Binanın üst katına 

fotoğraftaki kiĢilerin arkasındaki kapıdan çıkılmaktaydı. II. Kat önce Osmanlı Bankası; sonrada ĠĢ Bankası olarak 

kullanılmıĢtır. Üst kattan da tüm adadaki dükkanları kapsayan,bundan önceki  sayfada  fotoğrafta da görülen beton 

ve demirin uyumlu görünümünden oluĢan parmaklıklarla çevrili terasına çıkılıyordu. 

Not: 1)Binanın yapımında beton sütunların kalıpları sökülürken büyük bir kitle “Belki Çökerr“ düĢüncesiyle kalıpların 

sökülmesini seyretmiĢler.Bu bilgileri bana binanın köĢesinde yıllarca baharatcı dükkanı iĢleten Üzeyir Mehmet=Mehmet 

Özenç anlatmıĢtı. 

2)Resmin sağ köĢesindeki üstü oval pencere Ulucaminin penceresidir.   

B 

http://www.yilmazsunucu.com/
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enim çocukluğumda istasyon gibi DikilitaĢ‘ın ötesi de uzaktı.DilkilitaĢ adını elli cm kadar 

çapında,bir metreye yaklaĢan yükseklikte mermer bir taĢın yolun kenarında toprağa çakılı 

olmasından alıyordu.Buranın biraz ötesinde ki   IlıcaksubaĢına gitmek tehlikeli idi. AkĢam 

karanlığından sonra DikilitaĢ‘ın ötesine geçersen Ģeytan keçi kılığına girip DikilitaĢ‘ın üzerinde 

kiĢinin sırtına atlayıverirdi. Böyle derlerdi. Böylece DikilitaĢ‘ın ötesi uzak ve tehlikeli yerler 

olarak düĢünüldüğünden korumasızların güvenliği sağlanmıĢ olurdu. ġu andaki yapılaĢma ile UĢak‘ta 

dağılan yerleĢim alanlarına Ģeytan da ulaĢamıyor. Kentin çok uzak dört bir yanında oluĢan yapılara akĢam 

ezanında değil, gecenin kör karanlığında da gitsen Ģeytan kiĢinin sırtına atlamıyor. 

Günümüzde Ģeytanlar değiĢti. 

Oralarda oturanları baĢka Ģeytanlar bekliyor. 

Kentten kopuk, kentten uzak olan o alanlarda oturan vatandaĢlar gündüz veya gece evlerine ulaĢmak  

 

 

 

zorundalar. 

Belediye bu alanlara da  Ģehircilik görevlerini götürmek zorunda. 

1960 öncesi Ģu andaki Ankara – Ġzmir asfaltı yoktu. Burası 1963‘te açıldı.  

Bir : O yıllarda Ģu andaki Ankara – Ġzmir asfaltının güneyinde, 

Ġki : DikilitaĢ camiden 200-250 metre önce Ankara asfaltına çizilecek dik doğrunun Batısında. 

Üç : Küçük Çokgozlardan ve Doğala ÇeĢmesinden 100-150 metre önce çizilecek doğrunun kuzeyinde, 

Dört : Ömer Bedrettin Ġlköğretim Okulunun doğu yönünden 100-150 metre sonra çizilecek okula paralel 

doğrunun doğusunun dıĢında kalan bölgelerde yerleĢim alanları yoktu.  

UĢak bu sınırladığım alan içersinde kalıyordu.  

Bu alanlar dıĢında kalan yerler çok uzak yerlerdi. Tehlikeli yerlerdi. 

O günlerde 105 evlerin kaba inĢaatı bitmiĢti. 105 Evler ve ġeker Evleri uĢaklı‘ya göre UĢak‘a çok 

uzak yerdeydi.Buralara gitmek uĢaklıya UĢak‘ın bir köyüne gitmek gibi gelirdi. ―Oralar çok uzak‖ diye 

tanımlanan 105 Evler ve ġeker Evleri  günümüzde UĢak‘ın ortasında kaldı. 

B 

Yukarıdaki fotoğraf bu gün için yıkılıp yok olan  bir önceki 

fotoğraftaki dükkanların farklı bir açıdan görünümü. 

Fotoğrafın derinliğinde görülen kubbeler Ulu Caminindir. 
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Yapıldığında 500 ile 1500 m
2
 bahçeleri bulanan tek katlı bu evler 1970 yıllarından sonra yerini çok 

katlı konutlara bırakmaya baĢladı. 105 Evler UĢak‘ta yapılan ilk sistemli düzenli toplu 

konutlardı.Arkasından ġeker Evleri yapıldı. 

Yukarıdaki sınırlar içinde kalan konutlar bitiĢik düzende de olsa kesinlikle arkalarında bahçeleri 

vardı. Evler kentin dıĢına yaklaĢtıkça bahçeler evlerin her iki yanında kerpiç duvarlarla büyük alanları 

kaplayacak Ģekilde idi. Bahçelerin büyük bir bölümünü meyve ağaçları kaplardı. Evlerin bahçeleri ne denli 

küçük olursa olsun hiç olmazsa o bahçede erik veya dut ağacı bulunurdu. Bu nedenle 1980 yılında Ġzmir‘e 

taĢınıncaya dek, erik veya dutun para ile alınacağını düĢünmüyordum. Hâlâ da para ile erik veya dut almayı 

yadsırım. Tüm yakınlarımın evlerinin bahçeleri bizim evin bahçesinden büyüktü. Evimizin bahçesi küçüktü 

ama kentin iki yakasında iki tane bağımız vardı. Aslında neredeyse  uĢaklının tümünün bağı vardı. Bu 

bağlardaki ürünler kiĢilerin kendi gereksinmeleri içindi. Bağlarından ekonomik girdi sağlayan üç beĢ aileyi 

geçmiyordu. Toplanan üzümlerle dolan sepetler bağdan eve gelinceye dek dağıtıla dağıtıla yarıya inerdi. 

Mevsim sonunda üzümlerden pekmez de kaynatılırdı. Üzümlerden pekmezi, pekmezlerden de ağdayı 

babam ağdacı Hasan Amca‘ya yaptırırdı. Ağdacı Hasan Amca‘nın ağda fabrikası Ģu andaki yılancı 

pasajının karĢısında idi. Bundan baĢka bir de ikinci ağda fabrikası da Yılancı hanının arkasındaki ― L‖ 

Ģeklindeki sokakta idi. 

Ben ağda fabrikalarını anlattım ama Ģimdiki kuĢaklar ağdanın ne olduğunu biliyorlar mı acaba? 

Günümüzde ağdanın ne olduğunu bilmeyen ve ağda görmeyen fakat güncel beslenme ürünleri ile 

obezleĢen  büyük bir kitle olduğunu düĢünüyorum. 

Pekmezin, ağdanın kilo ile değil teneke ile saklandığı, ambardaki pestilin, cevizli sucuğun kaç kilo 

olduğu bilinmediği o dönemlerde, bağından ekonomik bir getiri beklemeyen kiĢilerin yanında eriğin dutun 

ekonomik değeri olur mu? 

Onlar gelip geçinin toplayıp yemesi için bağa bahçeye dikilen ağaçlardı.  

Eriği, dutu, üzümü, pekmezi ağdayı anlattık. 

Karın doyurmak için ekmekte gerekli. 

Sıra aĢa ekmeğe uĢaklının beslenme yöntemlerine gelsin. 

 

 

Ulu caminin minaresinden Burma cami yönünün görünümü.Fotoğrafın derinliğinde görülen direkler 

üzerindeçatısı görülen bina 1960 lara dek iĢlevini sürdüren Buğday Pazasrıdır. 
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ÇARġIDAKĠ FIRINLAR 
 

  öncesi UĢak‘ta iki tane fırın vardı. Bunlardan birisi Sofuoğlu Fırını, diğeri    Hazıroğlu Fırını. 

Sofuoğlu Fırını DönertaĢ‘ın yanında, Hazıroğlu Fırını Hisarkapı Uluyolunda soldan 2 nci veya 3 

üncü binada idi.  

Bu fırınlar resmi kurumların, çarĢıda bulunan kiĢilerin, ÇarĢamba günleri pazara inen köylülerin, 

lokanta ve aĢçı dükkanların gereksinmesi içindi. UĢaklı evinde yemek için buralardan ekmek almazdı. O 

günlerde ekmek 30 kuruĢtu. Bir beĢ kuruĢ, bir de delikli yüz para verince çeyrek ekmek alabiliyordun. Çeyrek 

ekmeğin yanında biraz domates, biraz da peynir, kiĢinin karnını doyurmaya yeterdi. Çünkü o zaman için bir 

ekmek, 1 kg‘ma yakındı. Fırıncıya 7,5 kuruĢu verince fırıncı fırancala ismi verilen beyez undan yapılan ekmeği 

eninden ve boyundan keserek dörde bölüp verirdi. Bu çeyrek ekmeğin içine de o anda ki olanaklarınla katıklarını 

katınca günümüz ayaküstü beslenme yerlerinin maksi diye sunduğu ürünlerinden daha büyük ve doyurucu 

olurdu.  

Köyden gelenler yanlarında yufka veya köy ekmeği de getirseler de bunun adı Bazar (Pazar) Ekmeği 

idi. Bu ekmkte  yanlarında getirdikleri azıklarına çeĢni olurdu..  

Bu iki fırının ekmeği evlerde tüketilmediği için koca kente yeterdi. O gün için bu fırınlarda iki çeĢit 

ekmek çıkardı.  

1. Has Ekmek : Randımanı yüksek olan beyaz undan yapılan ekmekti. Bu ekmek fırancala denilen uzun ekmek 

Ģeklinde olurdu.  

2. Harcı Ekmek : ġu anda kepekli ekmek diye satılan ekmek diyeceğim ama değil. Günümüzde kepekli ekmekler 

randımanı düĢük unun içine biraz daha kepek katılarak yapılıyor. Kepek hamurun içinde özleĢmediğinden ekmek 

dilimlenirken kepekler tane tane dökülüyor.Harcı ekmek randımanı düĢük, kepeği değirmende unun içinden 

alınmamıĢ undan yapılırdı. Rengi biraz daha esmer olurdu. Çift ekmeklik hamurdan yuvarlak olarak piĢirilirdi.  

Günümüzde köy ekmeği diye satılanlara daha çok benziyordu, ama o da değil. Çünkü bu ekmeğin unu 

Karadeğirmenlerde öğütüldüğü için buğdayın rüĢeymi,gluteni ve kepeği onun içinde kalırdı. 

Bu fırınlar Ramazan dıĢında da pide yaparlardı. O yıllarda UĢak‘ta pideci fırını yoktu. Pide yemek veya 

yaptırmak isteyenler bu fırınlardan yararlanırlardı.  

Hatta ÇarĢamba günleri kendileri de bolca pide veya tepsi tepsi haĢhaĢlı veya tahinli peksimet yapıp 

pazar yerinin en hareketli noktalarında simit satar gibi sattırırlardı.  

Satıcılar: 

―Yağlı yumurtalı, tahanlı susamlı peksimet... ― diye veya; 

―Doğalanın suyundan ... Sofuoğlunun unundan... isteyene peynirli, isteyene kıymalı... üç kulaç 

bunlar... üç kulaç...‖ diye ses uyumuna uygun övgülerle peksimet veya pidelerini satarlardı.  

1960 öncesi eski Cumhuriyet Meydanının kuzeyindeki dükkanların tam ortasında Asri Fırın diye bir 

fırın daha açıldı. Ġlk açıldığı yıllar adı ―Asri‖ olduğundan halk onun ekmeğine ilgi duydu. Ama bu fırın buharla 

ısındığından bir süre sonra halk odun ateĢinde piĢen fırına dönmeye baĢladı.  

1960 yılından sonra UĢak‘ta fırınlar çoğalmaya baĢladı. Bu arada pideci fırınları da açıldı.  

Belediye binası yapılırken yıkılan Ģu andaki  Kızılay ĠĢ Hanından önceki yerde bulunan Tuz Pazarı 

Camiinin minaresinden Bedesten ve Otel Dülgeroğlu (PaĢa Hanı) çevresinin genel görünümü 

1950   
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MAHALLE FIRINLARI 

 
1-Eski Ġzmir Caddesi,günümüzde Barbaros Caddesi No 100 de Acar Apartmanının yerinde  Omar‘a‘nın fırını 2-

2-Ünalan Mahallesi Bodur sokak ile KuĢ sokağın birleĢtiği köĢede birkaç usta değiĢtiren fırın. 

3-Kemalöz Mahallesi IĢık Sokak No 19 da  Fırıncı Deli Memet‘in fırını. 

4- Karağaç Mahallesi Ada Sokakta annemin teyzesi Kemahlı kızı Hacer KurtuluĢ‘un  iĢlettiği fırın.(Kemahlı kızı 

Hacer KurtuluĢ 1950 li yıllarda iĢ yeri iĢleten üçbeĢ kadından biri idi. Diğeri de Tatar ġakir‘in eĢi Nazife 

ÇĠBER‘di Oğlanları ile bisiklet tamihanesinin levhasında da kendi adı yazılı idi.  

5- Eskiden çıkmaz sokak olan 2.Dovala sokağının Karga Cami yönünde ki köĢesinde Dovala Fırını. 

6- PaĢa caddesinden Gediz yoluna çıkan dönemeçli bir sokakta iĢletenini bilmediğim bir fırın. 

7-ÇeĢitli yerlere taĢınan en son 1970‘li yıllarda Çıngıllı Hamamı bayanlar kapısının batısında Baytar‘anın fırını 

olmak üzere UĢak‘ta yedi tane mahalle fırını vardı.  

        ÇarĢıda satıĢ için ekmek üreten iki fırın olmasına karĢın, UĢaklının ekmeğini piĢirmek için mahalle 

aralarında yukarıda isimlerini ve yerlerini yazdığım yedi fırın da vardı. Bu fırınlarda binit denilen yapılacak 

ekmeğin sayısına göre üzerinde hamur koyacak çukurları olan tahta kasalar bulunurdu. 3-5-7-9 gözlü olan bu 

binitlerin tümünün göz sayısı fırının alacağı ekmek sayısına eĢit olurdu. Ekmek yapacak ev, bir gün önceden kaç 

ekmek yapacaksa o kadar gözlü biniti alır evine götürürdü. Fırıncı da binitlerin kimde olduğunu bir kağıda 

yazardı. Fırına gidip binit bulamazsan ertesi gün ekmek yapamayacağından o gün hazırlığa baĢlamazdın. Evde 

de ekmeğin tamamen tükendi ise çarĢıdan ekmek alınmazdı. KomĢuya gidilip “Ekmeğimiz tükendi. Binitte 

kalmamıĢ annem gönderdi. Bize yarım ekmek borç verebilir misiniz?” denirdi.  

         Hamurlar binittin çukurlarına konmadan önce ite denilen bezin üzerine üç beĢ nohut, fasulye, mercimek 

gibi baklagillerden konularak bunların hamura yapıĢması sağlanırdı. Konulan bu iĢaretlerle ekmek sahibi de, 

fırıncı da ekmekleri birbirinden ayırırdı.  

          Biz daha çok küçük bir kağıda ―Sunucu‖ yazıp bu kağıdı ters koyarak hamura yapıĢmasını, ekmek piĢince 

de kolayca tanınmasını sağlardık.  

         Ekmeklerimizi Omar‘a ya veya bize yakın olan fırına götürürdük. Fırına gelen hamur gerekli Ģekilde 

yoğurulmadıysa veya unun özelliğinden ele avuca sığmıyorsa Omar‘a onu yeniden biraz daha un katarak 

yoğurur bir yandan da “Size garı deye humur yoğurtanlaraaaa..” diye bas bas bağırırdı. Hamurunun yeterince 

yoğrulmadığını bilenler hemen biniti fırına koyup kaçarlardı. ĠĢte böyle bir kadın ele avuca gelmeyen hamurunu 

birkaç kez koyup kaçmıĢ. Omar‘a da  en sonunda o kadını evinden çağırtıp ―Garı isen bu hamuru sen toparla‖ 

diye bas bas bağırmıĢ.  

          Mahalleli Omar‘a nın mesleğine düĢkünlüğünü ve otoritesini bu söylenceyi anlatarak kanıtlarlardı. Bir 

tanesi 5-6 kg gelen bu ekmekleri piĢirmek için o günlerde fırıncılar ekmeklerin her biri için 20 kuruĢ piĢirme 

parası alırlardı.  

          Mahalle fırınları evde hazırladığın pideleri de piĢiriverirlerdi. Pideler içlerine katığı konmuĢ Ģekilde 

sinilerle götürülürdü. Günümüzde ki gibi salt pidelerin içi götürülmezdi.Fırınlarda fırıncıların kendilerine özge 

hamurları olmazdı ki. Yalnız pide piĢirtmek için önceden fırıncıdan izin almak gerekirdi. “Ekmekten önce 

annem pide yapacak piĢiriverir misin” denirdi. Fırıncı da: “Saat ........ da ekmekten önce getirsin” veya 

“Bugün pide yapan çok. Fırının tavını kaçırırım, getirmeyin,” derdi.  

           PiĢirtilen pide için çoğunlukla para verilmezdi. PiĢirtilen pide sayısına göre fırıncıya bir iki pide 

bırakılırdı. Bu pideler fırından eve gelinceye dek tanıdıklar ve yoksullara dağıtılarak gelinirdi. Böylece pideler 

yarıya inerdi. Bu dağıtmaya karĢın evin büyükleri “onun bereketi içindedir,” diyerek pidelerin dağıtımından 

hoĢnut olduklarını belirtilerdi. Mahalle fırınlarına haber verilerek börek, baklava veya göveç te piĢirtilirdi. 

Bunun için hamurlar fırına  konduktan sonra hamurların üzerine sacayağı konup piĢecek tepsi veya göveç bu 

sacayağına konarak piĢirilirdi. 

            Fırıncı Deli Memet simit de çıkarırdı. 

            Simidi mahallelerde veya çarĢıda belirli kiĢilere sattırmasına karĢın pandispanyayı, fırında satardı. Bazen 

de mahalle aralarında kendisi de sattığı olurdu. Ben fırıncı Deli Memet‘in pandispanyasını çok severdim. Annem 

bana sürekli kurabiye yapmasına karĢın Fırıncı Deli Memet‘ten de pandispanya alırdım.  

            Annemin yaptığı kurabiyeler tüm annelerin yaptığı kurabiyeler gibi çok güzel ve çok tatlı olurdu. Tadı ve 

kokusu çok güzel olmasına karĢın o günün koĢullarında tüm annelerinin yaptığı kurabiyeler gibi soğuyunca 

ısırdığın zaman diĢini kıracak denli sert olurdu. Sanırım bu sertlik piĢme ısısını ayarlayamamaktan 

kaynaklanıyordu.  

             Fırıncı Deli Memet‘in pandispanyaları en azından 10 cm kabarmıĢ yumuĢacık olurdu.  

             O nedenle zaman zaman Fırıncı Deli Memet‘in pandispanyalarından alırdım. Bu gün için keĢke annem o 

diĢ kıran kurabiyelerden yapsa gene de zevkle yesem. 

             Çünkü; anneler evlatları için güzel Ģeyler yaparlar.  
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EVLERDEKĠ FIRINLAR 

 

arĢılardaki ve mahallelerdeki fırınlardan baĢka bazı evlerin alt katlarında veya bahçelerinde de fırınlar 

vardı. Bu fırınlar küçücük te değildi. Nerede ise mahalle fırınlarına eĢitti. Günümüzde Ģöminelerin çoğu 

herhangi bir evin isim değerini artırmaktan öte iĢlevsel bir görevi yoksa da o gün için evlerdeki 

fırınlarda öyle idi. YaĢantımın en az otuz yılının geçtiği UĢak‘taki evimizdeki fırının ben otuz kez yandığını 

anımsamıyorum. Üç beĢ kez yandı, o kadar.  

Çevremizdeki evlerden .............sokaktaki Dedeler dediğimiz ailenin  evindeki fırın haftada birkaç kez 

yanardı. Mahalleli “Dedeler‟in fırın sağır değil. Güzel piĢiriyor, hem de sık sık yakıldığından kolay ısınıyor” 

derlerdi.  

Ekmek yapacak ev dedelere haber vererek hazırlıklarını bir gün önceden yaparlardı. Ertesi gün de saati 

gelince odunlarını götürürler fırını ateĢlerlerdi.  

Kalan odunlar, kalan ateĢ ve piĢen ekmekten birisi Dedeler‘in olurdu. Bir ekmek, birkaç parça odun, 

biraz ateĢe karĢılık günümüzde Dedeler‘in katlandığı yüke katlananlar olur mu bilmem. Gerçi fırın Dedeler‘in 

bahçesinde idi. Ama Dedeler‘in evlerinin içi ile iliĢkisi yoktu. Ama bazı günler birkaç aile ekmek piĢirince gece 

geç saatlere kalındığı olurdu.  

Fırın yakılınca da bazı komĢular patlıcanlarını, soğanlarını, pateteslerini yanan ateĢin bir köĢesinde 

közlerlerdi.  

KomĢuluk akrabalıktan da yakındı.  

Bizim fırınımızda olduğu gibi bazı fırınların yanında çamaĢır taĢı ve tulumbalı kuyular vardı. Böylece 

fırın yakılacağı zaman ekmek yapmayacaklara haber gönderilir “Ben fırın yakacağım. Çıkan köze de sen 

kazanını koy. Suyunu kaynat, çamaĢırını yıka” denirdi.  

Yakılan ateĢ iki iĢte birden kullanılırken söyleĢiler sürer sorunlar birlikte çözümlenmeye çalıĢılırdı.  

Günümüzde ―rehabilitasyon‖ denilen olgu.  

Hiçbir kadın evine kapanıp kalmazdı.  

Gerekirse buralarda ortaklaĢa yufka ve Ģipitlerde yapılırdı.  

Yufkanın kurusuna uĢaklı ―Ģipit‖ der. Ramazana girmeden her aile birkaç ölçek undan Ģipit açtırır. Evin 

kadını bu konuda baĢarısızsa özel Ģipit açan kadınlar gündelikçi olarak tutulurdu. Ramazandan önce kesinlikle 

Ģipitler hazır olurdu.  

Yapılan Ģipitler tavana yapılan özel askıların arasına veya gaz tenekelerin üzerine konan sinilere 

yığılırdı. Bu Ģipitlerin yüksekliği iki üç metreyi bulurdu. Tavana asılan askılara veya gaz tenekelerin üzerindeki 

sinilere konan Ģipitler farelerden korunmuĢ olurdu.  

Ramazan sofralarına Ģipitsiz oturulmazdı. Ġftardan belirli bir zaman önce Ģipitler ıslatılıp sofra bezlerine 

sarılarak yumuĢamaları sağlanırdı. ġurası da bir gerçek ki Ģipitin dürümüne doyum olmaz. Hiçbir ekmek Ģipit 

denli kiĢiyi tok tutmaz.  

ĠĢte böyle... 1970 öncelerine dek uĢaklı ekmek gereksinmelerini böyle karĢılıyordu.  
 

 
 

Bedestenin Kuzey kapısı karĢısındaki Havuzlu Parkta bulunan 1960 yıllarına dek resmi törenlerde 

çelenklerin konduğu Atatürk Büstü. (Bu alanın arkası o yıllarda Cumhuriyet Meydanıu diye 

isimlendirilmiĢti. Burada ÇarĢamba günleri Pazar kuruluyordu. Bayramlarda da beĢiklerle donanıyordu.) 

Ç 
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DOSTLUK ÜZERĠNE 

 
rik üzüm dut pestil pekmez ağda ekmek un  yağ derken beslenme alıĢkanlıklarından sonra 

konuyu dostluk üzerine getirelim. UĢak‘taki sosyal iliĢkilere ve dostluklara değinmeden 

Çiçero‘nun dostluk üzerine görüĢlerini aktarayım. 

 

Türkan Tunga‘nın Çiçero‘dan çevirdiği 1997 yılı  basımlı Milli Eğitim Bakanlığının Batı 

Klasiklerinden çıkan Dostluk isimli yapıtın 11. sayfasında; 

Ben o kanıya vardım ki, yaradılıĢımız gereği, insanlar arasında sosyal bir bağ bulunur. 

Ġnsanlar yakın olduğu ölçüde bu bağ daha da güçlü olur. Akrabalarımızı baĢkalarına yeğ tutarız. 

Akrabalar arasında dostluğu doğuran doğanın ta kendisidir. Ama bu dostluk sağlam değildir. 

Gerçekten de akrabalar arasında yakınlık kaybolabildiği halde, gerçek dostlar arasında dostluk hiçbir 

zaman kaybolmaz. ĠĢte bu noktada dostluk akrabalıktın üstündür. Yakınlık ortadan kalkarsa dostlukta 

kalkar. Ama akrabalık sürer. 

12. sayfasında;  

KarĢında kendinle konuĢuyormuĢ gibi her Ģeyi söyleyebilmeye cesaret edebileceğin birisini 

bulmaktan daha tatlı ne var? Ġyi günlerinde senin kadar sevinecek biri olmasaydı mutluluğundan ne 

zevk alırdın? Öte yandan da kara günlerini de senden daha çok üzülecek bir dostun olmasaydı o 

günlere katlanmanda güç olurdu. 

Son olarak peĢinde koĢulan her Ģey genellikle bir tek iĢe yarar. Servet, sarf etmeye yarar. Nüfuz, 

itibar, mevki, övülmeler ve zevkler neĢe getirir, acıdan kurtarır. Vücudunu istediğin gibi kullanmana 

yardım eder. 

Bunun için derler ki ateĢ ve sudan  daha çok dosta muhtacız. 

Dostluk mutlu günleri daha da aydınlık yapar. Felaketler paylaĢarak hafifler. 

Gerçek dosta bakan insan sanki onda kendinin örneğini görür. Erdem ve dürüstlükleri 

nedeniyle, hiç  görmediğimiz insanlara bile sevgi duyarız. 

Utanç verici bir Ģeyi istememeyi, istenildiği zaman yapmamayı dostluğun kutsal bir yasası 

olarak kabul edelim. 

Dosttan Ģerefli Ģeyler istemiyi, dost için Ģerefli Ģeyler yapmayı dostluğun ilk kutsal yasası olarak 

tanıyalım. Dostun bizden yardım istemesini bile beklemeyelim. Yardım arzumuz hep hazır olsun. 

Çiçero‘dan bu alıntıdan sonra o UĢak‘ta yaĢadığım dostluk üzerine bir anımı hiç unutamam. 

Hikmet Kemahlı‘nın dedesinin babası, annemin dayısıdır. Kan bağına bakarsan biyolojik olarak 

Hikmet‘in benimle kan bağımız  yedinci kuĢakta bağlanıyor. Sanırım evde büyüklerin olması, bizim 

anneannemle, onların   dedesinin annesi ile oturmaları bizleri birbirimize daha yakın kılmıĢtı.  

Onlara gittiğimiz zaman anneannem  ağabeyinin eĢine,yani yengesine gitmiĢ oluyordu. 

Hikmet‘in amcalarına bayramdan bayrama zor gitmemize karĢın Hikmetlere çat kapı gidebilirdik. 

Eskiden gerçek dostluk çiçero‘nun anlattığı gibiydi. Çat kapı gitmekten öte birlikte olmaktan da mutlu 

olurduk. O yılları içersine alan 1970‘li yıllarda UĢak‘ta her evde telefon yoktu.Doğal olarak çok 

yakınlarınızla  telefonlaĢarak “Müsaitseniz size geleceğiz,” alıĢkanlığıda yoktu.  Bir gün gene çat kapı 

gittik. Kapıyı bize Hikmet açtı. O günlerde Hikmet 13-14 yaĢlarında idi. Mutluluğunu belli ederek bizi 

eve buyur etti. Odaya girdik. Oturduk. Evde Hikmet‘ten baĢkası yokmuĢ. Bunu odaya girince anladık. 

Evde kimse olmadığını neden söylemediğin sorduk. 

Hikmet;  “Beni adam yerine koymuyor musunuz?” dedi. 

Biz de Hikmet‘le oturmamızı sürdürdük. Bir süre sonra Hikmet odadan dıĢarıya çıktı. Elinde 

koca bir tepsi elma ile döndü. Biz “Hikmet niye zahmet ettin,” demek durumunda kaldık. Hikmet 

hemen sözünü yapıĢtırdı. “Bunlar zahmet falan değil, elma bunlar elma.... Daha bunlardan yukarıda 

çoookkk var,” dedi. 

ĠĢte UĢaklının bağından bahçesinden topladığı meyveye ve ambarındaki yiyeceğine bakıĢ açısı 

bu idi. 

UĢaklı yiyeceği çok Ģeyi para ile almıyordu. 

UĢaklının ambarına giren erzak kilo ile girmiyordu. Küfe küfe veya ölçekle giriyordu. 

UĢaklının bağında bahçesinde yetiĢtirdiği ürün eĢi dostu ile yemek içindi. 

UĢak‘ın ve uĢaklının yetiĢtirdiği ürünler iĢte böyle. 

Sıra geldi Ģimdi de daha baĢka konulara. 

E 
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UġAK‘TAKĠ EVLERĠN MĠMARĠ YAPISI VE UġAKLININ 

ALIġKANLIKLARI 

 
Ģak‘taki evlerin çoğu yüksek bodrumlu tek katlı veya iki katlı evlerdi. Üç katlı evler pek 

azdı. Üç katlı evler bir kiĢinin parmak sayısını geçmezdi. Bunların alt katları insan 

boyundan azdı. Üç katlı üçü de oturulabilen tek ev bizim evimizdi. 

O günün gereçleri ve teknik yetersizliğinden dört katlı evlerin adı anılmazdı.Ünalan 

Mahallesi Bodur sokak No :12 de ki bu ev günümüzde Yaren Evi Apt. olarak UĢak‘ta yükseköğrenim için 

gelen kız öğrencilerin kullanımına sunulmak için hazırlanıyordum.Burası üzerine www.yilmazsunucu.com 

sitesinin Yaren Evi Sayfasında yeterince bilgi var.Evimizin çatısından değil üçüncü katın penceresinden 

baktığımızda 5-6 km ötedeki ġeker Fabrikasını rahatlıkla görebilirdik. Evimizin dört bir yanından bakınca 

kentimizin uç noktalarını değil, kent dıĢındaki bağların bahçelerin ötelerini görebilirdik. 

UĢak çevresindeki bağlar kentin kuzey yönünde Çokgozlar çevresinde, batı yönünde de DikilitaĢ 

çevresinde idi.  

Sigorta evlerinin ve Ģu andaki otobüs garajının bulunduğu alanlar bostan ve nohut tarlaları idi. 

Oralardaki bostanlar geliĢmeye nohutlar olgunlaĢmaya baĢlayınca tarla sahipleri ürünlerin kurttan kuĢtan, 

çoluktan çocuktan tavgane kurup gece gündüz bekleyerek korurlardı. Stadyumun, sigorta evlerinin ve 105 

evlerin bulunduğu yerlere Koca Yazı derdik. Oralar çayırlık ve harman yeri idi. 

1867 yılında çıkan ve kentin tamamen kül olmasına neden olan yangından önce Ģu andaki sigorta 

evlerinin bulunduğu alan tamamen çam ormanı imiĢ. Bu yangından sonra uĢaklı evini daha kolay 

yapabilmesi için buradaki ormanın kesilmesine devlet izin vermiĢ. Böylece oralardan günümüze tek bir 

çam ağacı bile kalmamıĢ.  

 

1867‘de çıkan koca yangından sonra 1970‘lere dek UĢak‘ta yapılan evler tek veya iki katlı idi. Bu evlerin 

alt katları erzak ambarı veya hayvan barınağı olarak kullanılırdı. Tek katlı evlerde bu görevi bahçenin bir 

kenarındaki diğer odalar görürdü. 

 

UĢaklı kıĢlık erzaklarını kilo ile değil ölçekle aldığından bu erzaklar kiĢinin beline veya boyuna gelen 

toprak küplerde saklanırdı. 

 

UĢak‘ta çok katlı apartmanlar 1970 yılından sonra yapılmaya baĢladı. Bu apartmanlar günümüzde ki  

Orman  Ġdaresinin karĢısına kısa aralıklarla yapılan iki-üç apartman ve Ankara yolu üzerindeki bağkur 

blokları ile baĢladı. UĢak‘a ilk beton kullanılarak yapılan binada 1935 yılında, ikincisi de 54.sayfadaki 

fotoğrafı görülen üzerinde 1936 yazısı bulunan Ģu anda yıkılmıĢ olan binadır. Bu binanın beton sütunlarının 

kalıpları sökülürken büyük bir kalabalık “Kalıplar söküldükten sonra bakalım bina çökecek mi?” 

düĢüncesiyle binanın kalıplarının sökülmesini seyretmiĢler. 

Bu bilgiler uzun yıllar aynı binanın batı köĢesinde baharatçılık yapan Üzeyir Mehmet‘in (Mehmet 

Özenç) sözlü anlatımlarından aktarıyorum. 

 

KiĢi alıĢkanlıklarından veya saplantılarından kolay kolay kopamıyor. 

1960 öncesi Ġzmir Basmanedeki Tenekeli Mahalle diye anılan yerdeki vatandaĢlara o dönemin 

Belediye BaĢkanı Osman Kibar betonarme iki katlı evler yapıvermiĢti. Oralarda oturan Roman 

vatandaĢların daha uygar yapılarda oturmasını istedi. O yıllarda bu evlerin önünden geçiyordum. Ġkinci 

katın balkonundan bir eĢek baĢını uzatarak bana bakmıĢtı. Ġki katlı evine taĢınan roman vatandaĢ evinin 

ikinci katında eĢek besliyordu. 

Önce çok yadırgadım. Sonra o roman vatandaĢı haklı buldum.  

Çünkü; 

EĢek; gecekondudan iki katlı beton binaya taĢınan roman vatandaĢın yaĢantısının bir parçası idi. 

KiĢinin yaĢantısından bir parça koparmak kolay değil. 

1970 öncesi turĢu küpü, bulgur küpü, mercimek küpü, nohut fasulye küpü, tarhana küpü, hatta hatta 

meĢe odunu külü küpü uĢaklının yaĢantısının bir parçası idi.1970 yılından sonra  UĢak‘ın yapılaĢma 

kültürüne apartmanlar girince apartmanlarına ilk taĢınanlardan biri balkonuna küpler sıralamıĢtı. Hem de bu 

küpler balkona sığmadığından eski evlerin alt katındaki gibi sıra sıra değil üst üstü sıralanmıĢtı.  

Balkona üst üste sıralanmıĢ bu küpleri 1970‘li yıllarda Orman Dairesinin önünden geçerken 

karĢısında ki apartmanda görmüĢtüm. GörmüĢte hem gülmüĢ, hemde düĢünmüĢtüm.  

U 

http://www.yilmazsunucu.com/
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Bahçeli, kilerli geniĢ  evlerden apartman katına taĢınmak kolay mı? 

Yeni bir yaĢama ayak uydurmak kolay mı? 

KiĢinin alıĢkanlıklarından kopması kolay mı?... 

Bu olayları kınadığım için anlatmadım. Çünkü Ġzmir‘e taĢınmam söz konusu olduğu günlerde daha 

anneannemin yaĢamı noktalanmamıĢtı. Anneannem 92 yaĢında ıĢık olup yaĢamı noktalanıncaya dek her 

gün yatağından kalkar emekleye emekleye abdestini alır, postekinin baĢına geçer namazını kılardı. Oradan 

da zaman geçirmeden emekleye emekleye halı direğinin (tezgahının) baĢına geçip halısını dokumaya 

baĢlardı.  

Bu yaĢam biçimi onun 92. yaĢına dek sürdü. 

Kolay değil. 

Ona; Ġzmir‘e taĢınırken “seni de yanımda 

götüreceğim”, derdim. 

O da kimsenin olmadığı anda bana sorardı. 

“Halı direğimi de götürecek miyiz?” derdi. 

“Evet,” dersem gözünde gülücükler açar Ġzmir‘e 

gelmeye “He,” derdi. Annem Ġzmir‘e gelmeyi hiç istemedi, 

gelmedi de.YaĢamı UĢak‘ta noktalandı. 

Anneme; 

“UĢak‟ta hiç evladın kalmadı. Hepsi Ġzmir‟deler. 

Ben Ġzmir‟e gidince burada tek baĢına ne yapacaksın?” 

dediğimde; 

“Eski evime taĢınırım,” derdi. 

Yanda resmi olan yaĢamı orada geçen bu evde 

oturmak isterdi. 

“Ne yapacaksın o koskoca viran evde tek baĢına,” 

dediğim an; 

“Camdan Ġmirze‟lerin (KarĢı komĢumuz) bahçesine 

bakıp onların kümesindeki tavuklarını izlerim. Kara tavuk 

çıktı, sarı tavuk daha çıkmadı diye kendimi avuturum. Ben 

burada onların kümesinde kaç tavukları var biliyorum. Bu 

yaĢtan sonra sürekli Ġzmir‟de oturamam. Oralara 

alıĢamam. Her zaman ki gibi zaman zaman sizlere kalmaya 

gelirim,beĢ on gün kalıp dönerim” dedi. 

ĠĢte alıĢkanlıklar böyle... 

Daha da ilgincine gelince;  

1955‘lerde 12-13 yaĢlarımda iken beni Ġzmir‘de 

bulunduğum bir gün yengem kasap dükkanına kıyma 

almaya yollamıĢtı.  

 

 

Gözü açık diye değerlendirilen ben kasap dükkanına girememiĢtim.  

Neden mi?... 

Onu da ayrıntılarıyla anlatayım; 

UĢak‘ta elektrik cumhuriyet öncesinden bu yana olmasına karĢın 1965‘lere dek uĢaklının evinde 

değil, kasap dükkanlarında bile buzdolabı yoktu. Buzdolabı Türkiye‘de 1965‘lerden sonra üretilmeye 

baĢladı. Büyük kentlerde olan buzdolapları dıĢarıdan gelirdi. Adı da ―Firijder,‖ di. O nedenle UĢak‘ta 

kasaplar hayvanlarını çokca cuma ve cumartesi günleri keserlerdi. UĢaklı da kasaptan etini o günlerde 

alırdı. Onu da yaz ise bağda, kıĢ ise evde çömlek eti ederdi. Etli yemek için kıyma gerekli ise önceden bir 

tencereye doldurduğu kavurmanın bir kenarından kopararak sağlardı. Kasaba gidince etin miktarını kg 

olarak söylemezdi. Askıda duran hayvana Ģöyle bir bakar, önkol, but veya böbrek yatağını göstererek 

“Ģurayı çıkarıver,” derdi. Kasapta o bölgeyi çıkarır tartar iĢler verirdi. 

Kısaca UĢak‘ta kasaba gidip “Ģu kadar et veya kıyma ver,” denmezdi. 

Bodur Sk. No: 12‘deki evimiz. 

Erki elinde bulunduranlarca hoyratça 

yıktırılan özgün UĢak evlerrinden biri. 
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Çocukluğumdan aldığım bu görsel alıĢkanlığım üzerine yengem  beni Ġzmir‘deki Fuarın karĢısında 

ki 1560 Sokaktaki 62 nolu evimizden dört beĢ ev aĢağıdaki kasaba gönderdiler. O yıllarda Ġzmir‘deki 

evimizde de buzdolabı yoktu. “Yarım kilo kıyma al gel,” dedi. DolaĢtım dolaĢtım kasap dükkanına girip 

“yarım kilo kıyma verir misiniz,” deyemedim. Eve döndüm.  

“Kasap kapalı” dedim.  

Yengem;―Bu saatte kasap neden kapalı olur,”dedi. 

Kendisi gitti kıymayı aldı geldi. Bu arada da kasaba dükkanını niye kapattığını sormuĢ. Benim 

yalanımı yakalamıĢ. Eve gelince yalanımı yüzüme vurdu. “Kasap kapalı değilmiĢ ya..” dedi. 

Ben de yengemden daha üstün çıktım.  

“Kasaba giripte yarım kilo kıyma ver, denir mi?” dedim. 

Yengem; 

“Burası UĢak değil. Ġkiyüzelli gram ver bile denir,” dedi. Bir süre sonra beraberce kasaba 

gittiğimizde ikiyüzelli gram kıyma alınabileceğini göstererek kanıtladı. 

Biz gene dönelim UĢak‘taki binaların mimari yapısına; 

Bu binaları kullanma alıĢkanlıklarına genellikle UĢak‘taki binaların alt katlarındaki odalardan birisi 

kilerdi. Bizim alt kattaki odalarımızdan birisi de kilerdi. Kiler sözcüğü uĢaklının ağzında bozulmuĢ “kilevi” 

olmuĢtu. Biz de alt kattaki odalardan birine kilevi derdik. Kilevinde bizim de sıra sıra küplerimiz vardı. Bu 

odaya uzak olan odalardan birinde zaman zaman koyun beslerdik. BaĢka bir odada da hindi beslerdik. KıĢa 

girerken aldığımız 15-20 hindinin beslenenlerini keser keser yerdik. Koyunlar kurban yaklaĢırken, hindiler 

kıĢa girerken alınırdı. Yılın tamamında bahçemizdeki kümesimizde de tavuklarımız olurdu. Tavuklar 

yumurta gereksinmelerimiz içindi. O nedenle günü gelince kesilen tavuklar saatlerce kaynatılarak zor 

piĢerdi. Kendi gereksinmeleri için evde hayvan beslemek uĢaklının yaĢam biçimi idi. Bunun dıĢında sütü 

için her mahallede inek besleyen ailelerde bulunurdu. Bizim evimizin hemen arkasından bahçe komĢumuz 

―Banak‖ lakablı bir teyze ,sokağımızın sol ilerisinde Salepçiler ve Sofu caddesinde kasaplar denilen aileler 

de inek beslerlerdi. Salepçiler ineklerinden sağladıkları sütü pastanelerinin gereksinmesi için ve dondurma 

yapımında kullanırlardı.Dondurmaları gerçek dondurma olurdu. Rica eden mahalleliye de süt  satarlardı. 

Daha olmazsa “ġu anda yok akĢama/sabaha uğrada ayırıverelim,” derlerdi. Evde beslenen bu hayvanları 

çevre otlaklarda otlatan çobanlarda olurdu. Bizim 

mahallenin sürüsü küçük çarĢıda toplanırdı. Sabah saat 

sekizden önce herkes hayvanının KüçükçarĢı‘ya götürüp 

çobana teslim eder, akĢama da oradan alırdı. Biz de bazı 

seneler kurbandan önce aldığımız koyunları birkaç ay bu 

sürüye katarak beslenmesini sağlardık. Koyunlarımızı 

sabah bırakır akĢamları oradan alırdık. Ama komĢumuz 

Banak (Zöhra Teyze) öyle yapmazdı. Evinden sabahları 

ineğini sokağa çıkarıverirdi. Ġnek kendiliğinden 

KüçükçarĢıdaki sürüye giderdi. AkĢam da kendiliğinden 

gelirdi. Bu nedenle ben bazen oyundan kopamayıp akĢam 

ezanından sonra eve gelirsem babam eve gelmiĢ olurdu. O 

zaman;  

―Ezan okunalı kaç saat oldu. Banağın ineği bile eve 

geldi. Sen hala sokaklardasın. Banağın ineği kadar 

olamadın,” derdi.  

Kırsal kesimle, doğa ile UĢak bu denli içiçe idi. 

Kentin ortasında bulunan evimizin bahçesine karlı kıĢ 

günlerinde tilkiler gelirdi. KomĢuların kümeslerindeki 

tavukları çaldığı olurdu.  

Alıp götüremedikleri boğup bırakırlardı. 

UĢak‘ta ki evlerin mimari yapısı ve uĢaklının doğa 

ile içiçe oluĢu böyle. 

Sıra Ģimdi diğer konularda. 

KurtuluĢ SavaĢından sonra Cimcim ÇeĢmesi çevresi 
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ANADOLU TANRIÇALARI, 

TARHANA  

VE 

HAKÇA PAYLAġIM AġI  

                                        KEġKEK ÜZERĠNE . . .  
 

 

YerleĢik düzene geçen ilk insanlar buğdayı ekip biçerek  yaĢantılarına katmıĢlar.      

Buğdayı ekip biçmek yerleĢik düzende yaĢam biçimlerinin bir parçası olmuĢ. 

YerleĢik düzende hayvanları da evcilleĢtirmiĢler  

Ġnsanlar altıbin yıldır sütten yoğurt ta  üretiyorlar. 

Buğdayı una dönüĢtürmeden önce de buğday, günümüze dek insanların  temel besini olmuĢ.   

Günümüzde de özel günlerde,niĢanlarda,sünnetlerde,çocukların ilk diĢlerinin çıkması gibi 

yaĢamdaki farklılıklarda,yağmur dualarında buğday kaynatılıp dostlarla birlikte yenilerek 

mutluluk paylaĢılmaktadır.   

Buğday baĢağı bereketin de simgesidir. 

Eve ilk adımını atan gelinin baĢından buğday saçılarak bolluk bereket içinde yaĢaması dilenir. 

Kaynatılıp yumuĢatılarak yenilen buğday. ceviz içi ve kavrulmuĢ kendir  tohumuyla birlikte 

yenilerek farklı çeĢniler yaratılır. 

Bu alıĢkanlık toplumumuzun her kesiminde günümüzde de sürmektedir. 

Buğdayı yemenin diğer bir yöntemi de “Hedik,”tir. 

Tam olgunlaĢmamıĢ buğday baĢakları saplarından tutularak ateĢte çevrile çevrile közlenir. 

Kavuzları,kapcıkları yakılır.Buğdayın kendisi de hafif kavrulmuĢ olur. 

Buna “Hedik,” denir. 

Hediğin farklı bir damak tadı vardır. Hedikten pilavda yapılır. 

Buğday toprak tavalarda yüksek ateĢte kavrulusa “Kavurga,” ismini alır.Buğday keten 

tohumu ve nohutla birlikte kavrularak kavurganın damak tadı zenginleĢtirilir. 

Günümüzde çeĢitli iletiĢim araçları ile beyinleri doldurulan,beslenme yöntemleri 

değiĢen,obezleĢen kuĢakların bunların adını ve tadını bileceklerini sanmıyorum. 

Bugün için ben ansıramadan (Beklenmedik bir anda)komĢudan geliveren cevizli diĢ 

bulgurunun,tarlasında ki ürününe bakmaya giderken beni de ünleyip (çağırıp) tarlasının 

köĢesinde topladığı çalı çırpıyı yakarak oluĢturulan hediğin bana sunulmasını özlüyorum. 

Elim ağzım karalar içinde kalarak hedik yemek isterim. 

Bu iĢ para ile alınmıyor ki...  

Günümüzde para verip bu özlemimi nasıl satın alayım... 

Siz hiç kuzunenin ateĢine kuru soğan atıp burada közlediğiniz soğanla birlikte soğuk kıĢ 

günlerinde tarhana çorbası içtiniz mi ?... 

Siz hiç nar gibi ateĢi içinde taĢıyan sobanın üzerinde kestane kavurdunuz mu?.. 

Burada kavrulan kestanenin kokusunu bilir misiniz?...  

Siz hiç sobadan çıkan nar gibi ateĢin mangala alınıp onun üzerinde yapılan keten tohumlu ve 

nohutlu kavurga yediniz mi? 

Ben bunları özlüyorum. 

Siz ne yerseniz yeyin... 

Siz ne derseniz deyin... 

Ben bunları özlüyorum. 
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Ne anlatacaktık nerelere geldik. 

Ġnsanlar yereleĢik düzende çiftcilik ve hayvancılığa baĢlayınca buğdayı una dönüĢtürmeden 

öncede buğdaydan temel besin olarak farklı Ģekillerde yararlandıklarından söz etmiĢtim. 

Bunların baĢlıcaları pilav ve çorbadır.Bunlarıda çeĢitlendirmiĢler. 

Bu çeĢitlendirmeler bulgur çorbası,bulgur pilavı,hedik pilavı,yarma pilavı,yarma çorbası 

Ģeklindedir. Saydığım bu çeĢitler kentten kente, ülkeden ülkeye daha da çeĢitlenir.Bu çeĢitler 

ne denli artırılırsa artırılsın keĢkek baĢ köĢededir.O nedenle keĢkeği yukarıda saydıklarımın 

arasında saymadım.  

KeĢkek denilince benim ağzım sulanır.Bu gün için bizim evde  haftada değil ama ayda bir kez 

kesinlikle keĢkek piĢirilir.KeĢkek mutfağımızın olmazsa olmazlarındandır.Her yörenin keĢkek 

piĢirme yöntemleri vardır.Yöntem ne olursa olsun, keĢkek buğday ile etin aralarına suyu da 

alarak  ateĢin üzerinde sarmaĢ dolaĢ olmasıdır. 

Birbirlerini sarıp sarmalamasıdır. 

 

Kıyı ege dıĢında Anadolu‘da beslenmenin temel taĢı et ve hamur iĢleridir.Yemeğe çağrılan 

dostlara kesinliklle et yemeği sunulur.Etin yağlısı ve okkalısı erkeklerin önüne konulur. 

Erkek ayrıcalıklıdır. 

Nedeni sosyoloğların konusu... 

Aile içinde geçerli söz, “ġunu babanız yesin,” veya “ġunu oğlanlara ayırılam,” Ģeklinde 

olur. 

Bizim ailede böyle bir kural yoktu. 

Ama, bazı ortamlar dıĢında... 

Onu da anlatayım... 

    
 

Günümüzde de görevini sürdüren UĢak‘ta ki özgün taĢ bina örnekleri 

 

Anneannemler 1789 da Erzincan Kemah‘tan UĢak‘a gelmiĢler.Anneannem UĢak‘ta doğmuĢ. 

O dedesinin Erzincan Kemah‘tan UĢak‘a nasıl geldiklerini anlatırdı. Kemah‘ta ki çiftliklerine 

bir gece askerler gelmiĢler “Hadi ...Hadi... Çabuk olun,” deyip evlerinden dıĢarıya 

çıkarmıĢlar.Onlar da nasıl olsa döneriz diye düĢünmüĢler.Anneannem;“Dedemler sofadaki 

gaz lambasına „ püf ‟ deyip söndürmeden çıkmıĢlar,” derdi.                                                                                                                            

Evlerinden o çıkıĢla UĢak‘a dek gelmiĢler. Kemah‘ta ki çiftliklerine karĢın kendilerine 

UĢak‘ta AĢağıkaracahisar ve Yukarıkaracahisar köyleri verilmiĢ.O köylerin Osmanlı‘dan 

yansıyan tapuları 1980 yılına dek anneannemin sandığında  idi.1970 li yıllarda UĢak‘ta 



 

65 

  

kadastro çalıĢmaları baĢlayınca, Kemahlı soyadını taĢıyan bazı kiĢiler anneannemin kafasını 

çelip o köylere sahip olmak istediler.Kehahlı kızı Emine KEMAHLI TORLAK, yani 

anneannem ,―Oraları ben Yılmaz‟a verdim. Bana ne. Onunla konuĢun,”dedi.  

GeçmiĢte neler olduğunu bilmeden Osmanlıdan kalma bir belge ile o topraklara sahip olmak 

olası mı?...YaĢamımda hiç emeğim olmayan, ikiyüzyılı aĢkın süredir bu köylerdeki tarlaları 

ekip biçen kiĢilerin elinden o tarlaları elimdeki bir kağıt parçasının bilgilerine dayanarak o 

kiĢilerin elinden almak bana göre hakça değildi.   

Ben salt uzun kıĢ gecelerinde bu köylerin tapusunu anneanneme sandığında çıkartır eski 

günleri anlattırırdım. Böylelikle sözlü tarihe tanık oluyordum.   

UĢak üzerine yazdığım kitapların gerekçesinin biri de bu idi.  

Sözlü tarihin yazılıya dönüĢüp geleceğe kalsın istiyorum.Benim bu yaptıklarınma yenilerinin 

katılması gerekiyor. 

Ben AĢağıkaracahisar ve Yukarıkaracahisar köyleri üzerine anneannemin elinde ki Osmanlı 

tapusuna göre ayranı kabaranlara “Ġkiyüz yıldır nerede idiniz?” deyip geçiĢtirdim. 

O günlerin söylemi ile “Toprak iĢleyenin,su kullananındır.” diye de pekiĢtirdim.   

Aradan geçen yıllarda UĢak üzerine yazdığım yapıtlar sıralanmaya baĢladı. Özellikle UĢak 

Ağzı Sözlüğü yapıtımdan“UĢak Ağzında ki Sözcükler,” ve “UĢak Yemekleri ,” bölümlerini 

“Kes-Kopyala-YapıĢtır,” yöntemi ile sözüm ona kendi yapıtlarına veya sitelerine aktaranlar 

çok oldu. 

 

 
Önceki sayfada bulunan UĢak Özgün taĢ binaların devamı 

 

Hemde iznim ve bilgim olmadan.Bunların içinde para ve akademik ünvan kazananlarda oldu. 

Emeğe,bilgiye ve birikime saygı duymadan...  

Ben bir yerde kökeni Osmanlı kayıtlarına dayanan köylerimi sahiplerine karĢılıksız sunarken 

onlar bir yerde benim çocuğum olan yapıtlarımın kolunu kanadını kırarak çaldılar. 

Onların içinde en ilginci yurt dıĢından geldi.  

Fransa‘dan.  

Onu da bundan sonra ki bölümlerde anlatayım. 
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SAHĠP OLMAK, SAHĠP ÇIKMAK,  

SAHĠPLENEBĠLMEK, 

VE  

SAHĠP ÇIKANLAR..... 

Sizin rüyalarınız ençok hangi çevrelerde  geçiyor? 

Anadolu‘yu karıĢ karıĢ gezmeme karĢın benim 

rüyalarımın çoğunluğu doğup büyüdüğüm kentteki 

evimizde geçiyor. 

Doğup büyüdüğüm evimizin mimari yapısıda farklı 

idi.Bu nedenlerle zaman içinde evimiz üzerine bir 

ütopyam oluĢtu.  

Sizin ütopyalarınız var mı?.. 

Benim en büyük ütopyalarımdan birisi doğup 

büyüdüğüm bu evi yeniden düzenleyip kitle 

örgütlerinin eğitim ve kültür uğraĢları için 

kullanımlarına sunmaktı. 

Bu gerekçe ile bunca yıldır yapsatçıların çekici 

önerilerine kapalı oldum.Ütopyam için zamanı ve 

ekonomik koĢullarımın oluĢmasını bekledim. Zaman 

da akıp geçti. UĢak‘tan uzak olduğum 1980 yılından 

bu yana özellikle 1990 yılından sonra uzaktan 

yeterince koruyamadım. Evim daha da yıprandı. Bu 

aralarda ütopyamın alt yapısının hazırlık çalıĢmaları 

için UĢak‘a gelip gitmelerimde Kostas Pandazoğlu 

isimli bir Fransız vatandaĢının evim üzerine kitap 

yazdığını duydum. Kitabın üzerine evimin fotoğrafını da koyduğunu öğrendim.  

Kitabı edindim.  

Dedesi uĢaklı Rumlardan olan Kostas Pandazoğlu Vatanım UĢak (Ma Patrie UĢak)  isimli 

yukarıda  kapak resmi görülen büyük boyutlu 500 sayfalık Fransızca bir kitap yazmıĢ. 

Kapağınada kitaplarımda yayınladığım benim çektiğim evimizin  fotoğrafını koymuĢ. Kitabın 

içinedeki “UĢak Yemekleri,‖ ve “ UĢak Ağzı Sözlüğü”bölümlerini de kitaplarımdan “kes-

kopyala-yapıĢtır ,” yöntemi ile dizgi 

yanlıĢlıkları ile birlikte tıpatıp 

aktarmıĢ. 

Böylece dünya kültür kapkaçcılarına 

bu evi dedesinin yaptırdığı Rum evi 

olduğunu savını sunmuĢ.   

Oyasa ki bu ev 1924 yılında babam 

Ġsmail Sunucu Ģu anda UĢak‘ta 

makine üretimi ile uğraĢan Haluk ve 

Haldun Akdolan‘ların dedesi olan o 

günlerde ―Tahtacı Nuri,‖ diye anılan 

yapı ustasına  yaptırmıĢ. 

 

Rum ustanın yaptığı ve Rum evi 

olduğu savlanan bu evin her odasındaki yüklüklerin altında gusülhane denilen yunma yerleri 

vardı. Mimari yapısı UĢak‘ta Küçük ÇarĢı diye anılan Rum evlerinden hiçbirine uymuyordu. 

Onlardan öte 1923 yılında Yunanlıların UĢak‘ı yakıp yıkıp giderken buraları boĢ arsa 

oluĢmuĢ.. Buraların Yunanlıların giderken yakıp yıkılarak boĢ arsaya dönüĢmüĢ Ģeklini 

gösteren fotoğrafları kitaplarımada  koydum. 
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Bu resimleri en belirgin örneği Cicim ÇeĢmesinin arkalarında ki boĢ alanları gösteren 

resimdir.Bu resmi elinizde ki yapıtın 62. sayfasında da görebilirsiniz.                                                                                 

Vatanım UĢak (Ma Patrie UĢak) isimli kitabı görüp okuduktan sonra 10 Kasım 2007 tarihinde 

Kültür Bakanlığına ve TBMM Dilekçe Komisyonuna kültür varlıklarımızın koruma altına 

alınmasını sağlatmak, yalan yanlıĢ masallarla dolu olan o  kitabın yurt içi ve yurt dıĢı satıĢını 

önlemeleri için baĢvuruda bulundum. Bu evin sivil mimaride üç katlı üçüde kullanılır ahĢap 

ev olarak az raslanılan örneklerinden olduğunu anlattım. Gerekiyorsa evimi kültür amaçlı 

kullanılmak için bakanlığa bırakabileceğimi yandaki yazı ile anlattım.  

Bakanlıktan bunların benim kiĢisel haklarım olduğu üzerine yazı aldım.Konuyu kendim 

savunmam gerekiyormuĢ.O nedenle  kendimin mahkemeye baĢvurarak kitabı toplatma kararı 

aldırtmam gerekiyormuĢ.  

ĠĢ baĢa düĢtü. 

Kitabı toplatmaktan önce mimari yapısı nedeni ile kültür varlığı olarak düĢündüğüm evimi 

kendi olanaklarımla  koruma altına almak için 

1995 yılında UĢak‘a gittim. Mühendis Ahmet 

DĠKMEN beye uğrayarak evi onun yerinde 

görmesini öneriler getirmesini rica ettim. 

Yürüme uzaklığında olan evime giderken 

yolda  komĢum   Erkin Sarıoğlu ile 

karĢılaĢtım.HoĢ beĢten sonra konuyu aktarınca 

Sayın  Erkin Sarıoğlu evimin belediyece 

yıktırıldığından söz ederek; 

“Bilginiz yok mu?,” dedi. 

Teknik bir kiĢi olan Sayın Ahmet DĠKMEN‘le 

ile evime  gidip önerilerini alarak kendim 

koruma altına almayı düĢünüyordum.Yolda evimin belediyenin bilgim ve iznim dıĢında 

yıktırılıp  arsaya dönüĢtürdüğünü öğrendim. 

Neden arsaya dönüĢmüĢ biliyor musunuz?.. 

Nereden bileceksiniz.  Onu da anlatayım;  

Bunca uygarlığı topraklarının altında ve üstünde 

saklayan ülkemizde herĢeyi paraya çevirmek 

için pusuda bekleyen kiĢi ve kuruluĢlar 

var.Bunların ilgi ve uğraĢ alanları farklı.Sayın 

Özgen Acar‘ın uzun uğraĢları olmasa idi Karun 

Hazineleri ülkemize dönecek mi idi?   

Döndü de ne oldu?.. 

Bu kezde Harun hazinelerinin dönüĢü 

baĢkalarının iĢine yaradı. 

UĢak Müzesinde özel olarak saklanan Karun 

Hazinesinin en değerli parçası Kanatlı At yerine 

özel üretilmiĢ benzeri konarak aslı uçup gitti.  

Tarihin derinliklerinden gelenin yerini özel 

olarak günümüzede üretilenle benzeri ile 

doldurulabilir mi?  

Ġkisi de ayni sey midir?.. 

ĠĢte bu Ģekilde tarihi değeri olan veya tarihin 

derinliklerinden gelen özellikli binaları yıkmak 

için uygun zaman bekleyen, daha olmazsa 

yıkmak için ortam hazırlayanlar var.Buralardan 

çıkan kapı,pencere ve değerli parçaları alıp yurt 
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dıĢında pazarlıyorlarmıĢ. Kendi söylemleri ile “Kentimizi mezbelelikten kutarıyorlarmıĢ,”. 

Bunlar yıktıkları binalar için yıkım parası almadıkları gibi o binanın bulunduğu belediyelerin 

spor kulüplerine, itfaiyeye yardım derneği gibi belediyelerin güdümünde olan tüzel kiĢiliklere 

büyük bağıĢta da bulunuyorlarmıĢ.  Bu çalıĢma sisteminde olan kuruluĢlar pekçok yerleĢim 

biriminde eskimiĢ(!),köhnemiĢ(!) binaları yıkıp kente çağdaĢ(!) görünüm kazandırırlarmıĢ. 

Benim Yarenevi olarak olarak yeniden düzenlemeyi düĢündüğüm evimi sağolsun (!) böyle 

bir kuruluĢ yıkıp yerle bir etmiĢ.Bilgim ve iznim dıĢında yıkılıp yerle bir edilen evimden o 

kuruluĢun neler alıp götürdüğünü 61.sayfadaki fotoğrafa bakarak sizler karar verir misiniz. 

Bu ortamın nasıl hazırlandığına gelince;  Birisi belediyeye Ģikayet etmiĢ.Diyelim ki ―O evde 

yangın çıkarsa mahallenin tümü kurtarılamaz,‖ diye.  

Belediyede bir ay içinde önlem almazsam binayı kendilerinin yıkacakları üzerine karar 

almıĢlar.Güya bu kararı da bana iletmiĢler.Yukarıda örneği görülen zarfta görüldüğü gibi 

belediyede benim adresim olmasına ve vergilerimi bu adresimden belediyeye ulaĢtırmama 

karĢın bu kararlarını ikici zarfta görüldüğü gibi yeğenim Suna SUNUCU BOZ‘un farklı bir 

adresine postalamıĢlar.Suna‘nın konudan bilgi sahibi olaması, konuyu bana aktarmayı 

savsaklaması otuz günü geçmiĢ.Böylece belediyenin yasal yıktırma yetkisi doğmuĢ. 

Böylece;―Atı alan da Üsküdarı geçmiĢ.‖  

Otuzuncu günü aportta bekleyen kentimizi mezbeleleikten kurtaran vandal iĢini bir kaç günde 

bitirmiĢ. Alıp götürerceklerini alıp götürmüĢ.Kalanlarıda kenar mahallelerde ki vatandaĢlara 

bilgi aktararak onlara da iĢlerine yarayanları alıp götürmelerini sağlamıĢ. 

Evimden alıp götürülenlerin neler olduğunu evimin fotoğrafına bakarak sizin karar vermenizi 

istemiĢtim. O günün koĢullarına göre binanın taĢıma sistemi 10 metreyi geçen sedir ağaçları 

ile sağlanmıĢtı. Oysa ki sedir ağaçlarının kesilmesi ve bir yerden bir yere taĢınması bile özel 

izne bağlıdır.On metreyi gecen,yüz yaĢına yaklaĢan sedir ağaçları acaba nerelere götürüldü. 

Bunların dıĢında evin içinden çıkan özel parçalar oyma kapılar bu gün için hangi ülkede 

acaba...Her odada bulunan Ģömineler kim bilir kimlere, ne karĢılığında ulaĢtırdı.Merdeven 

korkulukları ve pencere demirleri kimbilir kimin köĢkünü güzelleĢtiriyor. 

Bunu dıĢında o sedir ağaçları acaba yurt içinde veya yuırt dıĢına ne adla taĢındı.   

Yarenevi olarak düĢündüğüm bu yapının öyküsü böyle... 

Yurt dıĢından gelip evim üzerine yalan yanlıĢta olsa  kitap yazanlar olduğunu yinileye 

yinileye anlattım. 

Bizde erki elinde bulunduranlar tarihin tanığı olan bu evimi yasaların içineki boĢluktan 

yararlanarak bilgim ve iznim dıĢında yerle bir ettiler. 

Ne diyelim...Büyükler(!) iyi bilir... 

Yıllar önce Bergama‘da kazıya baĢlayan yabancı kuruluĢ  Osmanlı Hükümeti ile;  

― TaĢ çıkarsa bizim, altın çıkarsa sizin,‖ diyerek anlaĢma yapmıĢlar. 

Her Ģeyi taĢ, toprak altın olarak mı değerlendirelim. 

Ülkemizi oluĢturan topraklar arsa , tarl a veya saksıdaki toprak mı?.. 

Vatan nedir? 

ġu anda ayağımızın altında ki toprak hanği koĢullarda ―Vatan,‖ kavramını kazandı. 

Vatanımızın sınırlarını da aĢan kültür değerlerimiz nelerdir. 

Erki elinde bulunduranlara , herĢeyi rant olarak görenlere hep birlikte soralım mı? 

Kültür kavramını kazanan değerler nelerdir? 

Bu değerler nelerin karĢılığında kültür ürünü adını alıyor?... 

 Kostas Pandazoğlu kilometrelerce ötelerden gelip yalan yanlıĢ masallarla bu yapıya  sahip 

çıkmak istiyordu. Ben Pandazoğlu‘nun anlattıklarının masal olduğunu aydınlatmaya 

çalıĢırken erki elinde bulunduranlara UĢak‘ın yaĢayan tarihine tanıklık yapan bu yapı yük 

olmuĢ.EĢi az buluınan ahĢap sivil mimari örneği bu yapı onlara yük olmuĢ. Veya belirli 

kiĢilere ―Rant,‖olmuĢ. Siz merak etmeyin. Ne Ģekilde olursa olsun bu yapı simurg gibi 

küllerinden yeniden doğacak.   



 

69 

  

NEDEN ĠġĠN KOLAYI ?  . .  

 

Yiniliyorum.Anneannam ıĢık olup aramızdan 

ayrılıncaya dek dört kuĢak bir arada 

yaĢadık.Anneannem anlatmaya baĢlayınca 

olaylar 1789 lara dek uzanırdı. 

Ġğne ile kuyu kazarcasına sözlü tarihi yazılı 

tarihe dönüĢtürmek kolay mı?  

Bazılarına göre sararmıĢ bir kağıt parçası 

olan bir belgeyi elli  altmıĢ yıl saklamak 

kolay mı? Bakır bir tencereyi satmak, ahĢap 

bir evi yıkıp oradan rant elde etmek kolay. 

Bilimsel araĢtırma yapıyorum diye “Kes-

kopyala-YapıĢtır,” yöntemi ile  “Eser,” üretenler neden kolaya kaçarlar.  

Bilim insanları UĢak üzerine yarınlara kalacak özgün yapıtlar üreteceklerse; 

1-UĢak‘ta “Kemahlı,” soyadını taĢıyanların 

soy adları niçin “Kemahlı,” 

2-1970-1980 arasında UĢak doğudan niçin 

yoğun bir Ģekilde göç aldı  

3-UĢak‘ta ki Torlak soyadını taĢıyanların soy 

adı niçin “Torlak,” Torlakların Börklüceli 

Mutafa ve Torlak Kemal ile iliĢkileri nedir? 

4-Ġbrahim Tahtakılıç‘ın soy adı niçin 

“Tahtakılıç,” 

5-Alaaddin Tiritoğlu‘nun Türkiye‘mizin 

siyasi tarihinde ki yeri nedir. 

Neden bunlar araĢtırılmaz? 

6-Günümüzün kuĢakları mazı ve pelitin ne 

olduğunu bilirler mi?1960 öncesi köpek 

bokunun UĢak sanayisine ve çevre sağlığına 

katkısı ne idi? Cumhuriyet öncesi UĢak‘tan 

yurt dıĢına satıĢı yapılan sanayi ve tarım 

ürünleri nelerdi?  

7-Bunların ekonomik boyutu ne idi? 

8-Cumhuriyet öncesi yurt genelinde onüç 

tane olan dokma fabrikalarından üç tanesi 

UĢak‘ta idi. Bunlar 1960 lı yıllara dek üretimlerini sürdürdüler.Bunların Ģimdi üçüde yok.  

Günümüz kuĢakları içinde  bu kurumların isimlerini bilenler varmı? Bu kurumlar yaĢamları 

boyunca hangi konularda baĢarılı oldular. Günümüzde niçin yok oldular. UĢaklıların 

kurumları ve atılımları niçin yarınlara kalmıyor?Bu konuların gerekçesi nedir,bu konu niçin 

araĢtırılmaz?..     

9- Üç katlı ahĢap,üçü de kullanılır sivil Türk sivil mimari de benzerine az bulunan  Ünalan 

Mahallesi Bodur Sokak No :12 de ki ev  kimler tarafından ne için nasıl yıktırıldı. Belgeleriyle 

bu niçin araĢtırılmaz (Bu konunun gerekçesini burada biraz anlattım. Buna benzer UĢak‟taki 

tarihin tanıklarından günümüze dek yok olanlar nelerdir.Bunlar hangi gerekçeerle yok 

oldular.  Bunlar niçin araĢtırılmaz.)  

10-Murat Dağından kıĢları Güneyde Antalya veya Muğla yaylalarına inen onlarca Yörük 

Obaları zaman içinde niçin yok oldular. 
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11-1960 öncesi Murat Dağından güneye göçen yörükler kendi hayvansal ürünlerinden baĢka 

tuz, kil,ayakkabı ve diğer yiyecek giyecek maddelerini nerelerden alıp nerelere ulaĢtırırlardı. 

Bunlar niçin araĢtırılmaz. 

12-UĢak‘ta özellikle Ulubey‘de ki ayakkabı esnafının bu yörüklerle ticari iliĢkilerinin 

ekonomik boyutu ne idi? 

13-1980 öncesi UĢak‘ta siyasi cinayetlere uğrayan kiĢiler kimlerdir. Sayıları kaçtır.  

Öldürülme gerekçeleri nelerdi?Bunlar niçin araĢtırılmaz. 

14- UĢak Ġmam-Hatip Lisesi kaç yılında hangi binada öğretime baĢladı.ġu andaki binasına 

hangi koĢullarda sahip oldu.  

15- Eğitim öğretim dizgemizde Yay-Kur isimli bir yüksek okul vardı. Bu okul UĢak‘ta kaç 

yılında hangi binada öğretime baĢladı.Bu okul için UĢak‘ta yapılan bina hangisidir. Yay-Kur 

bu binaya tam taĢınacağı gün niçin taĢınamadı. Bu bina hangi koĢullartda hangi kurumun 

oldu? Yay-Kur niçin kendi binasına değil de Halk Kütüphanesi olarak yapılan binaya  taĢındı? 

16- Cumhuriyet öncesi UĢak‘ta kanalizasyon sistemi örme taĢ kemerlerli iki metreye yakın 

yükseklikte imiĢ. Bu kanalizasyon sisteminin bir bölümü 1960 lı yıllarından sonra Ġslice 

Mahalesi I.Dere Sokakta yol çalıĢması yapılırken çöktü.Burada çalıĢanlarıdan bir kiĢinin 

ölümüne neden olmuĢtu. Bu sistemin bir bölümüde Burma Caminin Doğusunda Dokuz Sele 

Çayına  açılan yerde de bir örneği günümüzde de gelmiĢtir.Kentin tarihi, ekonomik ve 

kültürel yapısı üzerine bilgilere ulaĢılacak bu konu niçin araĢtırılmaz?  

17-Besim Atalay‘ın Ulusal KurtuluĢ SavaĢımıza ve Türk Diline katkıları nelerdir? 

18-1970 li yıllardan sonra tek bir yabancı sözcük bilmemelerine karĢın ürettikleri deri ve 

tekstil ürünlerini valizlerine koyarak Afrika ülkelerine giderek oralarda ki alıcılarla rakamları 

kağıda kağıda yazıp fiat konusunda anlaĢıp  UĢak‘ın o ülkelerle ticari kapılar açan kiĢiler 

kimlerdir? Bunların yaĢam öyküleri niçin araĢtırılmaz? 

19-1950  yıllarından önce UĢak‘a doğudan gelen Kürt vatandaĢlar  UĢak‘a niçin gelmiĢlerdir. 

Hangi tarihte ayrılmıĢlardır.Bunların arasında UĢak‘ta kalanlar var mıdır? Kimlerdir,niçin 

UĢak‘ta kalmıĢlardır. 

20-  1 Eylül 1922 de UĢak‘ın kurtuluĢundan sonra UĢak‘tan ayrılan yerli Rumlar ve Ermeniler 

nerelere gitmiĢlerdir. Bunların içinde UĢak‘ta kalanlar var mıdır,kimlerdir,niçin UĢak‘ta 

kalmıĢlardır? Kimliklerini koruyanlar veya asimile olanlar var mıdır?  

21 – Çok azda olsa UĢak‘ta günümüzde de yaĢayan siyah derili hemĢerilerimizin kökenleri 

neresidir? UĢak‘a gelme nedenleri nedir?         

Yukarıda sıraladığım baĢlıklardan baĢka UĢak üzerine akademik boyutta yapılacak daha 

onlarca konuyu bunlara ekleyebiliriz. 

22 –Yunanlıların UĢak‘a geldiği yıllarada esir olarak Yunanistan‘a gönderilen uĢaklılar 

kimlerdir? Nerelere gönderilmiĢltir,hangi yıl hangi koĢullarla UĢak‘a gelmiĢlerdir?          

Neden bu konular gündeme gelmez?. .Ve de iĢlenmez?..Neden hep kolaya kaçılır?..   

 

Konu gene dağılıyor.  

Biz bunları kolaya kaçmayan akedemisyenlere bırakalım. 

Ben UĢak özelinde ki keĢkek ve et yemeği ve onun paylaĢımından söz ediyordum. 

Biz gene konumuza  dönelim. 

KeĢkek gibi uĢaklının mutfak kültüründe ―Çömlek Eti ,‖ baĢ köĢededir. 1970 li yılların 

sonlarına dek UĢaklı hafta sonlarını kesinlikle bağlarda geçirirlerdi. 

Günümüzde yok olan bağların yerleri 1970 li yıllardan sonra yapılaĢmaya açıldı. Aslında 

buralar kentin ortalarında da kalmıĢtı.Bu bağlar UĢak‘ın batısında DikilitaĢ Camiiden önce 

kuzey yönde Kadınlar Kurnası denilen bölgede,Büyük Çokkozlarla Küçük Çokkozlar 

arasında Dere Yolu ismi verilen yerde idi.Bir bölümü de Büyük ve Küçük  Çokkozların 

batısında Karacakaya ve Çağlayan ismi verilen yerlerde idi.Bağların çok azıda Ömer Seyfettin 

Ġlköğretim Okulunun Doğu yönünde Çevre Köyünden(Akse Köyünden) önce idi.  
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UĢaklılar hafta sonlarını buralarda geçirirlerdi. 

Hafta sonlarında bağa gitmek bir ayrıcalıktı. 

Bağda öğlenleri Alacatene,akĢama da Çömlek Eti piĢerdi.Araya bazen farklı bir tat olarak 

Basma  Helva (Un Helvası) girerdi.Bunların piĢirilme  yöntemlerini kitaplarımın ilgili 

bölümlerinde anlattım. 

 

ġimdi sıra onları yeme yöntemlerinde;    

Alacatene piĢtiği çömlekten sofranın ortasına konan sahana boĢaltılıp üzerine bolca karabiber 

ekilerek hep birlikte ortada ki sahandan kaĢık kaĢık yenirdi. Yanında kuru soğan olamazsa 

sofra eksik sayılırdı. Kuru soğanlar bıçakla kesilip ortaya konmaz, özellikle yumrukla 

kırılartak sofraya konulurdu. 

Bunun dıĢında ayrı bir özelliği yoktu. 

Bazen ara tat olarak karılan Basma Helva (Un Helvası) bağ yapraklarının en büyükleri 

toplanıp,tabak olarak kullanılarak herkesin eline verilirdi. 

“Herkes nasıl yerse yesin,..”denilirdi.  

Çömlek Eti de Alacatene gibi çömleğinden bir sahana boĢaltılarak sofraya gelirdi. Sorfaya 

sonradan gelen konuk olursa ve de çatal kalmadı ise sofrada en büyük olan elinde ki çatalı 

yıkar gelen konuğa verirdi. Gelen konuk kesinlikle sofraya oturtulurdu.Çatalı konuğa veren 

evin büyüğü eli ile çömlek etini yemeyi sürdürürdü. 

Bizim soframızda çatalı konuğa veren kesinlikle anneannem olurdu. 

Sofranın ortasında tepeleme duran hafif yanık kokulu Çömlek Eti hep birlikte yenirdi. 

Ama iĢin aslı öyle değil.... 

Anneannem ben bildim bileli sofrada hep benim yanıma otururdu.Çoğunlukla da elini tabağa 

götürüp boĢ getirirdi.Veya elindeki ekmek parcasını salt Çömlek Eti‘nin suyuna bandırıp onu 

yerdi. 

Ben önümdeki löp etleri zar zor koparamazsam o yardım ediverirdi. Tabağın önümde ki 

bölümü boĢaldığı an anneannem kimseye çaktırmadan tabağı hafifce bana doğru 

çeviriverirdi.Kendi önünde ki löp etleri benim önüme getirmiĢ olurdu. 

Arkasından da eklerdi. 

“Hadi bakalım tosunum.Hadi bakalım aslanım.Tam ağzına göre devam et bakalım.”derdi. 

Anneannemle  sofrada yanyana oturmamız yaĢamı boyunca sürdü. 

Artık bu hareket ben belirli bir yaĢa geldikten sonra “Hadi bakalım tosunum ,” sözlerini 

söylemeden hafifce tabağı bana doğru çevirmekle gerçekleĢtirirdi. Ben onun bu düĢüncesini 

sezinler,tabağı onunla birlikte sıkıca tutup tabağın bana doğru dönmesini engellerdim. 

Anneannem o an et tabağını bana doğru çevremezdi.Sofrada ki diğer bireyler göz ucu ile bizi 

izlerlerdi.Olayı anneannem de sezinler  üstelemezdi. 

Sofra sonlanıncaya dek bu iĢlem bir kaç kez sürerdi. Anneannem tabağı çevireceği an bende 

sıkıca tabağı tutar,anneannemle göz göze gelir gülümserdik.Sofranın diğer bireyleride bizim 

gülümsememize katılırlardı. 

Zaman zaman bu gülümsemeler tümümüzde kahkahaya dönüĢürdü. 

Anneannem ―Ana,‖ idi. 

 

1990 yılından sonra Ġzmir‘de Hümanist DüĢüğnce Derneği isimli bir kitle örtğütünün içinde 

oldum.Dernek halka açık bilimsel konuların tartıĢıldığı toplantılar düzenliyordu. Toplantıların 

iĢlevi nedeni ile bu toplantılarımıza “Halk Üniversitesi,” ismini verdik.Sürekli katılarak “Ben 

burada bir Ģeyler öğrendim,” deyenlere de ―Halk Üniversitesi Diplamosu,” da verdik. 

Hümanist DüĢünce Derneğinde ki toplantılarımızdan birisinin konusu “ Anadolu 

Tanrıçaları,” idi. Sunumu yapan  Doç .Dr. Sayın Eser KARAKAġ  konuyu özenle 

hazırlamıĢ.Bilimsel verilere dayanan bilgileri ayrıntıları ile anlattı. Her toplantıda konuyu 



 

72 

  

toparlayıp katılımcıların birkaçından da katkılarını alan baĢkanımız Prof. Dr. Sayın Sadun 

KOġAY beklemediğim bir anda mikrafonu bana uzattı.  

 

“Bu konuda görüĢün ,düĢüncelerin,söyleyeceklerin nedir?Yılmaz arkadaĢ” dedi. 

Ben bir an kendimi toparlayıp doğaçlama bir Ģeyler söylemeye baĢladım. 

KonuĢmacıya teĢekkür edip konusunu çok ayrıntılı bilimsel verilere ve örneklere dayanarak 

anlattığını, kendisinden çok yararlandığımı söyledim. 

Arkasından da ekledim; 

“Yalnız bu denli bilimsel ve ayrıntılı anlatılan konunun bir eksiği var. Konuyu bana göre 

biraz eksik anlattı,” dedim .      

 Salon buz kesildi.KonuĢmamı sürdürüp Sayın Eser KARAKAġ‘ın anneannemden söz hiç 

etmediğini söyledim.Arkasından  anneannemin sofrada ki bu  davranıĢını onlarada anlattım. 

KonuĢmamı Ģöyle bağladım; 

“Ana olan her ana, her eĢ o evin Ana Tanrıçasıdır. Benim anamı, anneannemi ve bana 

bunca yıldır her konuda  eĢlik eden eĢimden söz etmedikten  sonra bana göre Anadolu 

Tanrıçaları eksik anlatıldı,” diyerek sözümü, 

 

―Ana baĢa taç imiĢ. 

Her derde ilaç imiĢ. 

Pir de olsa bir evlat. 

Anaya muhtaç imiĢ,‖ dörtlüğü ile tamamladım. 

 

 

Bilim ne derse desin siz ne derseniz deyin ben böyle düĢünüyorum. 

Genede size de sorayım. 

“Anadolu‟muzda ki Ana Tanrıçaların içinde sizin ananız ve eĢiniz de var değil mi?....” 

 

 

 

Konuyu gene dağıttık. 

Oysa  bu yazımda ayrıntıları ile keĢkeği anlatacaktım. 

Bağda Basma Helva , Alacatene ve  Çömlek Eti‘nin nasıl yendiğinden söz ettim. 

Biraz keĢkekten söz ettim.PiĢirilmesinden söz etmedim. 

Sıra geldi keĢkeğin ayrıntılar ile piĢirilmesini anlatmaya .Ondan da öte keĢkeğin nasıl bir 

yemek olduğuna; 

KeĢkek buğdaydan yapılan yemekler içinde çeĢnisi ve hakça paylaĢımı dorukta olan bir 

yemektir. 

―KeĢkek hakça paylaĢım aĢıdır‖. 

1967 yılında Bayburt‘ta Yedek Subaylığımı yaparken trafik kazası geçirdim.O olaydan sonra 

büro iĢlerinde görevlendirildim. Askere verilen yemeklerin anbar çıkıĢını ve hesaplamalarını 

ben  yapıyordum.Haftada birkaç gün askere verilen yemek listesine  etli yemek yazardık.   

Etli kuru fasülye, etli nohut, etli patetes gibi. 

Ama hiç biri etli olmazdı. 

Alay komutanımız Kurmay Albay Sayın Cengiz Taner‘e çıktım. 

―Komutanım bunları etli yapalım. Kıymalı olarak erata sunmayalım. Erat doya doya bir et 

yesin,”dedim  

Alay Komutanım;―Teğmenim o yemeklerin içinde ki etler mutfaktan dıĢarıya çıkmaz. Çıksa 

da eratta dek ulaĢmaz,” dedi   

Dediği doğru idi. Ben olayın o yönünü hiç düĢünmemiĢtim. 

Yemek tabelasına etli olarak yazdığımız yemekleri kıymalı olarak vermeye devam ettik. 
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KeĢkekin bu olayla ilĢkisine gelince; 

KeĢkek et ve buğdaydan oluĢur.Ama et ile buğday keĢkeğe dönüĢünce et ile buğday sarılıp 

sarmaĢır. Ġç içe kaynaĢır.KeĢkek piĢtikten sonra ortada ne buğday kalır ne de et. Ġkisi sarmaĢ 

dolaĢ olmuĢtur.O nedenle tabağına aldığın keĢkek yemeğinin içinde buğdayı da eti de 

bulamazsın. Ayıramazsın da. . . 

Ne yaparsan yap herkesin tabağında ki etler eĢit olarak tabakların içinde yerini almıĢtır. 

Anadolu‘da hangi yerleĢim birimine giderseniz gidiniz mutfak kültüründe tarhana çorbası ve 

keĢkek vardır.Anadolu dan da öte bu kültür doğuda ve batıda tüm Türk toplumlarının 

mutfağına girmiĢtir.  

Bundan da öte en iyi keĢkeğin veya tarhana çorbasının kendilerininki olduğundan söz ederler. 

KeĢkek ve tarhana çorbası Türk mufağındaki yemekler arasında baĢattır.Ama ne olursa olsun 

en güzel keĢkette, tarhana çorbası da bizim evde piĢer. Çünkü o bizim evde piĢen keĢkektir, 

tarhana çorbasıdır.Çünkü bunları bizim evin bireyleri piĢirmiĢtir. 

UĢak tarhanasını oluĢturan nesneler  ise; un ,yağlı yoğurt, nane, UĢak çevresinde yetiĢen adı 

―Tarhanalık biber,‖ olan Ģekil olarak çatlıston bibere benzeyen, koyu yeĢil renkte ve çok acı 

olan biber çeĢidi ile iri baĢlı kuru soğandır.    

Yoğurtta marketlerden alınan sıradan yoğurt değildir. Her UĢaklının yakından tanıdığı Murat 

Dağı‘nda ki yörüklerden birine özel olarak ―Tarhana karacağız,‖ diye ısmarlanan yoğurt 

olmalıdır. 

Unu da sıradan bir un olamaz. Öğütülürken içinden kepeği,rüĢeymi, gülüteni alınmamıĢ olan 

sert buğday unundandır. 

Farklı bölgeler tarhana hamurunu hazırlarken içersine farklı otlar ve çeĢniler katarlar. Hatta 

hamuru kıvamı gelince ovalayıp un Ģekline getirmezler. Parça parça kurutulan tarhana hamuru 

bir gün önceden ıslatılır. OluĢan su çorba yapmak için ocağın üzerine konan tencerede ki suya 

katılır. UĢaklı çeĢitli kentlerde ―Tarhana Otu,‖ denen otuda katmazlar.UĢaklının tarhanası 

yukarıda saydığım  nesnelerden oluĢur.Ġçersine farklı birĢeyler katılacaksa çorba piĢerken 

katılır.Bunların baĢlıcası domates rendesinin tencerenin dibinde yağla sos Ģekline dönüĢtürtüp 

bunu üzertine suyu ekleyip tarhanayı da ağır ağır suya ekleyerek sürekli karıĢtırılarak un 

Ģeklindeki tarhananın top olması önlenir.Bunlardan baĢka tarhana çorbasının çeĢnisi 

artırılacaksa buzdolabı döneminden önce her evde yemeklere katılmak için hazırlanan 

kavurmadan yeterli bir parça koparılarak katılır. Bunu dıĢında bir gün önceden kalan etli 

nohut,etli kuru fasulye, bulgur veya pirinç pilavı ile alacatene tarhanaya katılan  baĢlıca 

çeĢnilerdir. 

Bunlarla birlikte  bir gün önceden piĢirilen etli yemeklerin kalan suyu da tarhana çorbasının 

ilk sosu yerine değerlendirilir. 

Babam etli nohut veya kuru fasulye piĢirileceği zaman anneme ; 

“Biraz çok piĢirde ertesi günlerde ki tarhana çorbalarına kalsın,”derdi. 

Bu lezzetlerden öte UĢak tarhanasının farklı bir lezzette olmasının nedeni yukarıda saydığım 

tarhanın taĢidi (Tarhana hamuruna katılan nesneler) olmakla birlikte hamuru hazırlanırken 

fermantasyon süresi ve yöntemidir.  

Tarhana hamurunun fermantasyonu oluĢurken tarhana hamurunu karan uĢaklı kadınlar  zaman 

zaman tarhana  hamuru yeniden karıĢtırarak fermentasyonu hızlandırırlar.Kıvamını bildikleri 

için kurutma zamanınıda yakalarlar. Zamanı yakalanınca tarhana hamuru küçük küçük 

topaklar Ģeklinde sofra bazlerinde serilip  bir iki gün sonra bu topaklar alt üst edilir. 

Kurutulur.Kurutulması da özeldir.Bununda zamanını kaçırmamak gerekir.Zamanından önce 

olursa ıslak olduğu için ovalanıp un Ģekline dönüĢtürülemez. Zamanı kaçırılırsa da bu kez 

kayaya dönüĢen topaklar ovalanamaz. 

Bunun da en uygun zamanını uĢaklı kadınlar bilir. 

Yukarıda tarhana hamurunun içine konan taĢitlerti anlatırken nasıl karılıp hamur Ģekline 

getiridiğinden söz etmedim. Tarhanalık un teknenin içine konulunca içine girecek taĢitler 
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teker teker kıyma makinesinde çekilir. Bunlar çekilirken kıyma makinesinin altına bir tencere 

konularak akan soğanın nanenin, acı biberin suyu bu tencerede toplanır. Hamur bu su ve içine 

katılacak yoğut ile karılır. Hamuru karmak için  su katılmaz.UĢak Tarhanasının çeĢnisinin 

temel taĢlarından biri de budur. 

 

 

Böylece UĢak Tarhanası içilirken ağızda doğadan gelen bu güzelliklerin yarartığı aroma gelir. 

Boğazdan mideye inerken de tereyağ gibi kayarak iner. 

Siz hiç UĢak Tarhanası içtiniz mi?...Bana kalısa hiç içmeyiniz. 

Ġçerseniz diğer tarhanalara dönüp bakmazsınız. Sürekli UĢak tarhanası ararsınız.  

Ġnanmazsanız 76..sayfada ki ―Tarhananın Orjinali,‖ yazısını okur musunuz?. 

Gene de karar sizin.   

 

 

Biz dönelim gene ana konumuz olan keĢkeğe; 

KeĢkek nerede piĢilirse piĢirilsin içinden etini ayıramazsın. 

Yanınızda anneanneniz bile olsa. 

O nedenle keĢkek tabaklara konup paylaĢtırılırken bi kazan keĢkeği yiyen tüm bireyler içinde 

ki eti de hakça paylaĢmıĢ olurlar. 

KeĢkeğin piĢirilmesi de hakçadır. 

KeĢkeğin piĢirilmesinde evin bireylerinin tümünün katkısı vardır.Hatta komĢuların bile... 

KeĢkek evlerde tencerede de piĢse, gerçek keĢkek kazanlarda kaynatılır.KeĢkek kazanları her 

evde olmaz.Mahallede veya köyde birkaç evde olan keĢkek kazanları o mahallenin veya 

köyün ortak malıdır. Gerektiği an birlikte kullanılır.KeĢkek kazanı istenince kazan sahibi 

―Hayır,‖ deyemez. 

Özel günlerde keĢkek kazanları evin bahçesine veya köyün meydanına akĢamdan vurulur. 

Analar çeĢnisini ve kıvamını ayarlar.Babalar bir metreyi aĢan tahta keĢkek kepçeleri ile 

kazandaki keĢkeği sabaha dek nöbetleĢerek döverlerde döverler. 

Gençler onları izlerler. Ara sıra da büyüklerin isteği üzerine keĢkek kazanının altına ya çalı 

çırpı atarlar, ya da ateĢi çekerler. 

Sabahlara dek kazanda dövülen buğday ile et birbirleri ile sarılıp sarmaĢır.Tek bir bedene 

dönüĢerek keĢkek ismini alır. 

Sabahleyin kazanda oluĢan keĢkek köylüye davullar vurularak duyurulur. 

Artık kazanda ne buğday vardır ne de et. 

Hakça paylaĢım aĢı olan keĢkek vardır. 

Hakça paylaĢılması gereken herĢeyi  hakça paylaĢanlara, yedikleri içtikleri herĢey ―Afiyet 

olsun,‖ 

Siz siz olun keĢkek yemeğe ilk kez gidiyorsanız ve de keĢkek kazanının baĢında sıraya 

girdiyseniz et yemeğinin suyundan keĢkeğin üzerine sos koydurmayı unutmayın. 

Aslında keĢkeğin üzerine bu sos doğal olarak kesinlikle konur. 

Ama ben gene anımsatmıĢ olayım.  

YaĢantınızdan güzellikler, sofranızdan etiniz ekmeğiniz ,tarhana çorbanız, hakça paylaĢım aĢı 

keĢkeğiniz eksik olmasın. 

Evinizde sofralarınız tanrıçasız kalmasın. 

HerĢey kendi tadında hakça paylaĢtıkca güzel oluyor değil mi?..         
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TARHANANIN ORJĠNALĠ 

 

OLAY BĠR ; 

(.............) Üniversitesi Profesörlerinden (................) konuğumuzdu. Yedirdik, içirdik. Ülkemizi, kentimizi 

gezdirdik. Kendi isteği üzerine, hem de her gün UĢak tarhanasından yaptığımız ―Tarhana Çorbası‖ içirdik. 

Konuklarımız bizi, ülkemizi, UĢak‘ımızı ve de ―Tarhana Çorbamızı‖ çok sevdiler. 

Biz de onları ülkelerine uğurlarken valizlerinin boĢ kalan her yerini ―UĢak Tarhanası‖yla doldurduk. 

Onlara güle güle dedik. 

Bir süre sonra mutluluklarını belirten bir paketle birlikte küçük bir not 

aldık. 

“-Sizlere yük olmayacaksa bir kaĢıkta olsa yeniden tarhana 

yollayabilir misiniz?..” 

Bu nottan sonra UĢak‘a gidemedik. Onları daha fazla bekletmemek için 

üniversite kantininden bir miktar tarhana alarak yolladık. 

Çok geçmeden karĢı telgraf geldi. 

“-Ġlginize çok teĢekkür. Tarhanayı aldık. Tarhananın orijinali olsa 

daha güzel olurdu.”.. 

ĠKĠNCĠ OLAY; 
UĢak‘ın kazalarından, köylerinden nereden olursa olsun üniversitemiz 

hastanesine gelen hemĢehrilerimizi ben ya yürüyüĢünden, ya da 

konuĢmalarından tanırım. 

KeĢke birbirlerimizi daha önceden tanıyabilsek ne güzel olur... 

 

 

 

 

SONUÇ 
Bu konuĢmalar, 21 Mayıs 1992‘de Ġzmir‘de yaptığımız 1. 

Tarhana Gecesinde Ege Üniversitesi Kardiyoloji Bölümünden 

Prof. Dr.Sayın Ali Telli‘nin mikrofondan kitleye söyledikleri.  

Ben salt kaleme aldım. 

Kısacası, Prof. Dr. Ali Telli‘ ye göre de, bize göre de 

uĢaklıların tarhanası da konuĢması da, davranıĢı da, içtenliği de 

kendisine özgüdür. 

Bu özellikleri, güzellikleri, korumak, değerlendirmek bizim 

görevimiz 

Tümümüzün görevi, böyle yapıtların görevi. 
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UġAK YEMEKLERĠ 
ÇÖMLEK ETĠ: 

Arkeolojik kalıntılarda bulunan küplerin 1-2 dm
3
‘-lüklerini düĢünün. ĠĢte buna uĢaklı çömlek der. Bunların iki 

saplısında yoğurt mayalar. Bunun adı da çömlek yoğurdudur. Tek saplısında da et piĢirilir. Et yağlı erkeç veya 

koyun etidir. Böbrek yatağından olur. Soğan, domates, biber ve en sonunda da et bu çömleğin içine konur. Ağzı 

kağıtla kapatılır. Ġple bağlanır. Mangalın külüne konup etrafı közle doldurulur. 3-4 saatte piĢer. Ara sıra ele 

alınır, sapından tutulup altı üste gelecek Ģekilde sallanıp çalkalanır. Ġçine hiç su konmaz. Hafif yanık kokusu 

gelmiĢse piĢmiĢtir. Hafif yanık kokusu gelmeden 3-4 saatten önce piĢerse çömlek eti olmamıĢ olur. Et piĢmiĢtir 

ama yenecek yemek çömlek eti değildir. 

TAS KAPAMA : 

Çömlek eti için hazırlanan et çorba kasesi ismi verilen kabın içine konur. Domatesler, soğanlar, biberler üzerine 

eklenir.Bu kap iki saplı tava denilen özel kap içine ters çevrilerek kapatılır. Ġki saplı tava ateĢe yerleĢtirilir. Çorba 

kasesinin üzerine taĢ konarak ağırlık sağlanır. Bu yemek de 3-4 saatte hafif ateĢte, odun kömüründe piĢer. Önce 

piĢmekte olan yemek, suyunu iki saplı tavanın etrafına bırakır. Tavanın etrafını yemeğin suyu doldurur. Sonra bu 

su ağır ağır çorba kasesinin içine girer. Belirli bir süre sonra hafif yanık et kokusu gelmeye baĢlar. ĠĢte o an 

yemek piĢmiĢtir. 

KURU KÖFTE 

UĢak‘ın çevresine karayolu ile bağlantısı 1960 lı yıllaradan sonra baĢladı.UĢak‘ın diğer illerle bağlantısı tren 

yolu ile sağlanıyordu.Trenle Ġzmir‘e oniki saatte,Ġstanbul‘a yirmidört saatte ulaĢıĢırdı.Kentin içinden Gediz Yolu 

denilen yerden Murat Dağı, Kütahya ve Ġstanbul yöresine gidilmek istenirse Gediz Yolunun on Km kadar 

ötesinde, yanında cılız bir söğüt ağacı olan, serçe parmağı kalınlığında suyu akan Söğütlü ÇeĢme önünde 

kamyonlar kesinlikle dururlardı.Kamyonlar ve otobüsler döne döne geldikleri sürekli virajlı bu yolun orta 

noktası sayılan bu yerde arabaların motorlarını soğuturlardı. 

Manavlık yapan Babalık soyatlı ailenin kamyonları üç günde Antalya yöresine gidep üç günde dönerek UĢak‘ın 

pazarı olan ÇarĢamba gününe mandalin,portakal,sebze ve meyva yetiĢtirirlerdi. 

Kürt Yusuf‘un (Yusuf DağlaraĢar) kamyonu Murat Dağına gidip gelmesi bir hafta sürerdi. 

Çal,Çivril, Süller ve Denizli yöresinden UĢak‘a pazarcıları taĢıyan araçların yarısı kamyon yarısı otobüs Ģeklinde 

özel düzenlenmiĢ taĢıtlardı. 

UĢaklı dıĢarıya gidecekse bu denli uzun yolculuklar için tahta bavullar ve bohçaların yanında kumanya sepeti de 

kesinlikle yerini alırdı.Kumanya sepetinin baĢ köĢesinde de Kuru Köfte bulunurdu.. 

Kuru Köfte az yağlı kıymadan cevizden biraz daha büyük yuvarlak Ģekilde hazırlanan köftelerin yağda  

kızardıktan sonra üzerindeki yağın tamamen sızdırılması ile yapılan köftelerdi. 

Kuru köfteler ele ve ağıza alınca kuruluğu ve sertliği hissedilirdi.Karınlar acıkıp kumanya sepetlerinden çıkarılıp 

yenen Kuru Köfteler elleri ve ağızları yağlamazlardı. 

Karınlar doyunca kumanya sepetinin bir köĢesinden çıkarılan sabunlu el bezleri ile eller ve ağızlar silinerek 

kolayca temizlenirdi.Kısaca Kuru Köfte uĢaklıların yolculukları ve piknikleri için hazırladıkları kumanya 

sepetlerin baĢ köĢesinde oturan bir yemekti.       

             EBEM KÖFTESĠ 

Ebe sözcüğünü okuyunca aklınıza sağlık elemanı gelmesin.Benim doğumumu gerçekleĢtiren ebemden öte yürek 

parçam olan ebem de vardı.O benim anneannemdi.Ben onu mu çok seviyordum,yoksa o mu beni çok seviyordu 

ayırımsayamam.Ebem 92 yaĢında ıĢık olup aramızdan ayrılınca yüreğinin üzerinden çıkan ölümlük dirimlik 

kesesinin içinden benim fotoğrafımda çıkmıĢ.Sonuçta ebeler torunlarını en çok seven aile büyüğüdür. 

Adını ebelerden alan Ebem Köftesininde farklılığı olmalı.Onun damak tadı olarak farklılığı ile birlikte yiyince 

kiĢiyi yeterince doyurmasıdır. 

Ebem Köftesi için yoğrulup hazırlanan kıymadan büyük bir parça alınır.Bu parça oklava ile açılır.Yufka gibi 

açılan kıymanın kalınlığı 1 cm ye yaklaĢır.Çapıda kızartılacak tavanın çapında olur.Hazırlanan Ebem Köftesi 

önce yağsız sıcak tavada kızartılır.Arkasında içinde kızın yağ bulunan ikinci tavayada atılarak orada da kızartılır. 

UĢak yöresinin özel yemeği olan Ebem Köftesi değil küçücük torunları; bir tanesi,bilemedin iki tanesi kocaman 

kiĢileri bile yeterince doyurur.Günü gelince sizde Ebem Köftesi yerseniz Ģimdiden afiyet olsun.     

                KEġKEK : 

Anadolu‘nun çok yerinde keĢkek piĢirilir.YumuĢak buğdayın kaynatılırken zaman zaman soğuk su katılıp 7-8 

saat dövüle dövüle piĢirilmesidir. Ġçerisine piĢmiĢ et liflenerek eklenir. Katılan etler yemeğin içinde kaybolur. 
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Düğünlerin temel yemeğidir. Pilavla birlikte sofraya konur. Biraz keĢkekten biraz pilavdan alınarak 

yenir.KeĢkeği piĢirilmesinden öte her yönünü “Hakça PaylaĢım AĢı,‖ bölümünde ayrıntıları ile anlattım. 

ALACATENE : 

UĢak çevresinde özel yetiĢen küçük taneli yeĢil mercimeğin çok az bulgur katılarak çok az sulu bir Ģekilde 

piĢirilmesidir. PiĢen yemeğin suyu ne çorba kıvamında ne de pilav kıvamındadır. Ġkisinin arasındadır. 

ĠÇĠ KOVUK  - CENDERE – SARAY BURMASI : 

Baklavalık yufkaların oklavaya sarılıp sıkıĢtırılmasıyla yapılan saray burmanın adı UĢak‘ta ―Cendere‖ veya ―Ġçi 

Kovuk‖tur. Ġçine konulan ceviz iri taneli ve boldur. 

              BAKLAVA : 

UĢak‘ta yapılan baklavanın kalınlığı 3-4 cm olur. Orta yerinde bolca olmak koĢuluyla her kata  iri 

kıyılmıĢ ceviz konur. Aralara konan tüm cevizin kalınlığı 1 cm‘ye yakındır. Bir çiye (parça) baklava 150 gr‘a 

yakındır. Tadı ve yağı kiĢiyi bıktırmaz. Tatlıya yakın olmayanlar bile 2-3 çiye yiyebilir. 

ÇĠNGEN BÖREĞĠ : 

Bol sulu olarak piĢirilen etli kuru fasulye veya nohut yemeği içerisine atılan ekmek dilimlerinin servis yapılıp 

üzerinin soğan salça ve yağdan oluĢan sosun dökülüp üzerine kuru nane ile süslenmesinden oluĢan yemek 

çeĢididir. Gerçek özelliğini alması için ev ekmeğinin bayat olması ve yemeğin içinde iken ekmeklerin yemeğin 

suyunu tamamen içine çekmeleri gerekir. 

Bayat tan buğday taĢ fıfın ekmeğinin koızartılarak Çingen Böreği oluĢturulĢursa yemek daha farklı bir çeĢni 

kazanır. 

ġIP BÖREĞĠ=DÖNDÜRME 

UĢak‘ta hazır yufka 1970 yılından sonra satılmaya baĢladı.Onuda Ġzmir‘den getirten iki market elinde kalanların 

Ramazan ġipiti gibi kuruduğu için ne yapacaklarını bilemediler.Sonrada vazgeçtiler.UĢak‘ta hazır yufka satıĢı 

1980 yılından sonra süreklilik kazandı.Hazır yufka günümüzde marketlerde sürekli satılmasına karĢın uĢaklı 

kadınlar çoğunlıkla yufkalarını kendileri açarlar.Gerekirse bu konuda becerisi olan bir yakını çağırırlar.Açılan 

yufkalardan hazırlanan börekler Kazan Ocağı denilen evin alt katında veya bahçenin bir kenarındaki ocaklarda 

saç ayakları üzerinde piĢirilir.Saçayağı üzerinde döndüre döndüre piĢirilen böreğin altı bir bıçakla kaldırılarak 

kızarmasına bakılır.Kalaylı bakır sinilerde altı  piĢirilen böreklerin sıra üstünün piĢirilmesi gelir. 

Bunun için yasdığaç denilen yufka açmak için kullanılan tahta aygıt ocaktaki sininin üzerine konur. Sini ve 

yastığaçı ikisi birlikte tutarak ocaktan alan kiĢi bunu döndürülerek baĢın üzerine koyar.Bu anda ikinci kiĢi üsteki 

siniyi alır.Börek yastığacın üzerinde ters olarak kalır.Yastığaçın üzerinde ters duran börek kaydırılarak yeniden 

siniye ters olarak yerleĢtirilir.Ters olarak siniye yerleĢtirilen böreğin bu kez diğer yönü piĢirilir. 

Bu böreğin adı yapılan iĢlem nedeniyle Ulubey‘de Döndürme, UĢak‘ta ġıp Böreği‘dir. 

Bu yöntemle Su Böreği ve diğer böreklerde piĢirilir.Siz hiç Ģıp altı,Ģıp üstü börek veya Döndürme yediniz mi? 

UĢak‘a veya Ulubey‘e yolunuz düĢerse kesinlikle yemenizi öneririm.   

              ARAP AġI : 

ġekersiz mısır unu peltesinin sinilere dökülmesi ve sinide iken küçük baklava çiyeleri Ģeklinde kesilmesidir. 

Davetlerde sofraya siniyle getirilir. Sininin ortasında çorba kasesi koyacak yer açılır. Çorbası acılı ve bol 

suludur. KaĢığa önce arap aĢından bir çiye alınır, sonra kaĢık çorba suyuna da uzanıp çorbasından da 

doldurulmasıyla oluĢturulur. Böylece arap aĢının da yeme yöntemi piĢirmesi kadar özeldir. Çorbası aynı gün 

piĢen hindi veya tavuk etinin acılı suyundan oluĢur. 

             ÇEKME HELVA – HELVA ÇEKME – PĠġMANĠYE 

UĢaklının kıĢ geceleri eğlencesidir.Bazı erkeklerin bu olay becerilerini gösterme ortamı da yaratılmıĢ olur..Kar 

yağınca bu konuda becerisi olan erkekler çok samimi oldukları yakınlarına giderler.Özellikle çağırılıkları da olar. 

PiĢmaniyenin elle yapılanıdır.NiĢanlılık dönemi,nde gelin kızın evinde bu töreni düzenlemek kuraldır.Bu anda 

helva çeken erkeğin becerisini göstermesi açısından da önemlidir. PiĢmaniyenin UĢakca adı ―Çekme Helva‖ dır. 

              BAMYA : 

Bu yemek Amasya Bamyası veya Çiçek Bamya denilen uzunluğu 1 cm‘yi bulmayan kuru bamyalardan yapılır. 

Özel davetlerin temel yemeğidir. Bıçakla kıyılan özel etle yapılır. Etlerin özelliği tavla zarı büyüklüğünde ve çok 

yağlı olmasıdır.Etin yağı yetmez.Biraz daha  kuyruk yağı da katılır.Bu nedenle yemeğin suyu da yağlı ve 

salçalıdır. KaĢıkla yenir. Anadolu‘da yaygın Ģekilde piĢen bamya yemeğine benzemez. Çorba kıvamındadır. 

GÜLLAÇ : 

Güllacı çok kentler bilir. Ama bilenen güllaçlar UĢak‘ta veya Kütahya‘da üretilen ipek gibi güllaçlardan değildir. 

UĢak yemek kültüründe özellikle Ramazan ayı güllaçsız geçmez. Sofraya oturan çocuklar güllaç paketlerinin alt 
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ve üstünde bulunan kırmızı renkli olanlarından yapılan güllaçları yemeden sofradan kalkmazlar. Davet 

yemeklerinde son tatlı baklava veya un helvası ise ara tatlı olan sütlacın yerini güllaç alabilir. ġurubu sütle 

hazırlanırsadaha farklı bir tat yaratılır.. Ġçerisine ceviz tamamen ufaltılmadan belirli irilikte konur.UĢaklı güllacı 

börek Ģeklinde değil yaprak sarma örneği güllaç yapraklarını parçalayarak büyük büyük sararak tepsiye 

döĢeyerek yaparlar.  

              ġEHRĠYE : 

Ununun  içerisine neredeyse unu karacak kadar yumurta katılır.Oldukça kalın yufkalar açılır. Yufka rulo yapılır. 

Rulo yapılmıĢ yufka ince ince kıyılır.ġerit Ģekline dönüĢen bu kesintiler sofra bezleri üzerinde kurutulur. Fırında 

kızartılır. Salt veya pirinçli olarak pilavı yapılır. 

              MAKARNA : 

ġehriye yapılan yufkanın daha kalını3-4 cm Ģeritler Ģeklinde kesilir. Üst üste konan bu Ģeritlerin ince ince 

kıyılmasıyla yapılır. Makarna, Ģehriye gibi fırında kızartılmaz. Makarna gibi piĢirilir. 

SÜTLAÇ : 

Yemeklerde ara tatlıdır. Sütlaç yendikten sonra sofra baĢındakiler soluklanırlar. Sohbetleri koyulaĢır. UĢak‘ta 

davet yemeğine katılan yabancılar sütlaçtan sonra ―Tatlı geldi, yemek bitti,‖ dedikleri olmuĢtur. UĢak‘ın yerlisi 

bu olayları gülerek anlatırlar. Kısacası UĢak‘ta sütlaç davet yemeklerinin ara tatlısıdır. 

TĠRĠT : 

1960‘a dek UĢak‘lı ekmeğini ya kendi evindeki fırında veya sokağın baĢındaki mahalle fırınında piĢirirdi. 

Burada piĢen ekmeklerde en azından 3-4 kg gelirdi, 2-3 hafta bayatlamazdı. ĠĢte tirit veya diğer adıyla papara bu 

ekmekle yapılır. ÇeĢitleri kıymalı veya yumurtalı olabilir. Bu ekmeğin içinde su oranı düĢük, kepek oranı fazla 

olduğundan tirit bu ekmekle piĢirilir. Her ekmekten tirit piĢirilmez. 

KATMER : 

Saç üzerinde tahinli olarak yapılan bükme çeĢididir. Hamurun içerisine tahin ve biraz yağ konarak yeniden 

yoğrulur. Yoğrulan hamur biraz daha bekletilir.Bekleyen hamuru tahin tel tel yapar. Hamurun içindeki tahin 

katman Ģeklinde bulunmaz.Günümüzde pastanelerde satılan katmere benzemez. Çünkü UĢak katmeri en az 400-

500 gr. hamurdan yapar. 20x20 cm‘lik bir kare Ģekline getirerek saç üzerinde piĢirir. 

BÜKME : 

Tatlı kapaklı, yemek kabaklı, ıspanaklı, peynirli ıspanaklı, pırasalı veya peynirli ıspanaklı pırasalı olarak karıĢık 

da yapılır. Hamurun içerisine yağ konmadığından katmer gibi hamuru tel tel değildir. Gerekirse yağ sonradan 

üzerine sürülür. Farklı bir damak zevki vardır. Hamur kalın yufka Ģeklinde açılır. Ġçine gereken çeĢnileri konur. 

15-20 cm boyutunda kare Ģeklinde katlanır. Katmer gibi saçta piĢer.Günümüğzde yaygın ve ticari adı 

gözlemedir. 

PEKSĠMET : 

Tahinli, haĢhaĢlı ve gül olarak üçe ayrılır. Hazırlanan hamur 2 cm kalınlığında 10-15 cm. eninde 40-50 cm 

boyunda masa üzerine yayılır. Açılan bu hamurun orta üzerine tahin veya yağla inceltilmiĢ haĢhaĢ sürtmesi 

konur. 10-15 cm‘lik eni her iki taraftan katlanır. Kalınlığı 4-5 cm‘ye çıkar, eni 5-7 cm düĢer. Boyu aynen kalır. 

Bir yerde rulo Ģeklinde olan bu hamur 5-7 cm boyunda dilimler Ģeklinde kesilir. Çok fazla yağlı olan sininin bir 

kenarında toplanan yağa bıçakla kesilen kısım tekrar dokundurularak yağlanır. Sininin içerisine dıĢtan içe doğru 

dairesel olarak dizilir. Sini dolduktan sonra üzerine yumurta sürülür. Susamla üzerleri süslenir. Süsleme iki 

parmağın önce ıslatılıp sonra susama dokunup teker teker peksimetlerin üzerine dokunmakla yapılır. Gül 

peksimeti, hamurun hazırlanıĢındandır. Hamurun içerisinde süt vardır. Tahin ve haĢhaĢ konmaz. Farklı bir tadı 

vardır. Ama çabuk bayatlar. Tüm peksimetler çok taze yendiği zaman gerçek özelliği taĢırlar. 

              PĠDELER : 

Kıymalı ve peynirli pideler her kentin bildiği pidelerdir. UĢak‘ta bunlara ek olarak, tahinli, ıspanaklı, peynirli 

ıspanaklı, kabaklı, kıkırdaklı (hayvansal yağ özellikle koyunlardaki kuyruk yağı eritildikten sonra erimeyen 

kısım) yapılır. Büyük kentlerde öğrenci ve iĢçi kesimin ucuz ve kolay doyum Ģekli pideciler olmasına karĢın 

UĢak‘ ta  pide özel damak zevki için yapılır. Evde hazırlanan pide içleri evlerine çok yakın pide fırınlarıda 

olmnasına karĢın özellikle birkaç fırın ötedeki özel tanıdığı ustalara dek gidilerek  o ustaların pide  piĢirmedeki 

özenleri seçilir. 

KÖPÜK HELVA : 

ġurubun  limonla kestirilmesiyle yapılır. Görünüm olarak kremaya benzer. Çok kıvamlı ve tatlıdır. O 

nedenle tahinle karıĢtırılarak yenir. 
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TAHĠN HELVA : 

Günümüzde fabrikalaĢmıĢtır. Küçük imalathanelerde yapılanlar daha özgündür. Günlük yapım olduğundan 

tazelikten de öte sıcak sıcaktır. Her kentte üretilenden farkı, çok tazeliği ve özel yapılanlarında glikoz 

bulunmamasıdırUĢak‘ta tahin helva üretimi günümüzde üçüncü ve dördüncü kuĢaklarca imalathanelerden 

fabrikalara dönüĢtürülerek sürmektedir.Yurt içi ve yurtdıĢı satıĢlarla bu sektör kentimize ve ülkemize girdi 

sağlamaktadır. 

KOZLU HELVA : 

KavrulmuĢ unun köpük helva ile karılarak içli köfte Ģeklinde içinin ceviz içi ile doldurulmasıdır. 

               KIRMIZI HELVA : 

Tahin helvacıların Ģeker boyası ile renklendirdikleri özel bir helvadır. Ġçerisine kakao katılarak yapılanı da 

vardır. Ġçerisi cevizle zenginleĢtirilir.Üzeri cevizle süslenerek satıĢa sunulur. 

HAġHAġ SÜRTMESĠ : 

KavrulmuĢ haĢhaĢ eskiden özel taĢlarla, günümüzde makinelerle ezilerek bulamaç haline getirilir. Pekmezle 

veya Ģurupla karıĢtırılıp kahvaltılarda ekmek üzerine sürülüp yenir. Ġçerisine Ģurup katılmadan susam veya 

zeytinyağı ile inceltilip hamur içerisine katkı maddesi olarak konur. Kıvrımın, katmerin, peksimetin ana katkı  

maddesidir. HaĢhaĢ sürtmesiz kıvrım, katmer veya peksimet olmaz. 

             SUSAM SÜRTMESĠ : 

YapılıĢı ve kullanıldığı yerler haĢhaĢ sürtmesiyle aynıdır. UĢaklı susam sürtmesini haĢhaĢ sürtmesi kadar 

kullanmaz. 

              HOġMERĠM : 

Peynir tatlısıdır. Taze keçi peynirinden yapılır. Diğer kentlerdeki gibi içerisine irmik katılmaz. UĢak‘ın 

höĢmerimi sakız gibi uzar. 

DEMĠR TATLISI : 

UĢak Belediye Sarayının bulunduğu bölgede 1950 li yıllarda Tuz Pazarı Camisi vardı.Caminin altında 

da Kuzey va Batı yönünde cami dükkanları sıralanıyordu.Kuzeydeki dükkanlardan birisi ortasında havuzda 

bulunan önündeki parkı da kullanırdı.Bu dükkanlardan sonra dört bir yanı çevreleyen demirci dükkanları 

bulunuyordu.Buraya Demirciler Arası denirdi..Demieci dükkanlarının ortasındaki geniĢ alanda da faytoncular 

müĢteri beklerlerdi. Buranın adıda Fayton Pazarı idi. 

Belediye Sarayının Kuzeybatı köĢesinin bulunduğu yerde köĢegeni 4-5 metreyi bulan altıgen bir büfe 

vardı.Büfenin adı ―Binbir ÇeĢit,‖ idi.Burada anahtarlıklar,çakılar,çakmaklar,hediyelik eĢyalar,oyuncaklar ve 

damga pulu satılırdı.Büfenin yanındaki ayaklı levhada Ġstanbul Sinamasında oynayan filimlerin afiĢleri 

sergilenirdi.Ġstanbul sineması da, bu büfede Minarecilerindi. 

Sinama afiĢinin önünde her hafta Ġzmir‘den gelip farklı ürünler satan satıcılar olurdu.Bunlar; leke 

çıkarma tozları,Kitaplarda ki resimleri defterlere aktaran mumlar,el çabukluğu ile kiĢliyi ĢaĢkın bırakan 

sihirbazlık araçları Ģeklinde sıralanıp gidiyordu.Günlerden bir gün farklı bir satıcı geldi.Önündeki masanın 

üzrinde pompalı gaz ocağında ısınan yağ tavası ve içinde bulamaç Ģeklinde hamur bulunan bir tencere 

bulunuyordu.Çantasından su vanalarının yıldız Ģeklindeki açma anahtarına benzer bir Ģey çıkardı. Bunun ortasına 

bir tel taktı. Teli bükerek elindeki aygıtın yıldız Ģeklindeki bölümünü çok az bulamaç sekildeki hamura 

batırdı.Bir yandan da bağırıyordu.” VatandaĢ… Kendi aletin ikendin yap.Kendi tatlını kendin piĢir…Kendin 

piĢirdiğin tatlını kendin tatlı tatlı ye..” diye etrafında kitlenin toplanmasını sağlıyordu.Yağda kızaran yıldız 

görünümdeki hamur parçalarını Ģuruba atıp ara sırada etrafına toplananlara sunuyordu. 

Yıllar sonra Ġzmir‘de UĢak Ulıbeyliler Derneği kuruldu. Ulubeyliler Derneğinin Buca Kaynaklar Köyü 

yakınlarında Erhan ve Burhan ÖZTÜRK  kardeĢlerin bağında Ulubeyliler Derneği birkaç yıl piknik düzenlediler.  

Bu piknikte Ulubey‘in mutfak ürünleride sunuldu. Sunulan ürünlerin arasında Demir Tatlısı adı ile sunulan tatlı 

benim 1950 lerde UĢak‘ta çarĢının ortasında yapımını izlediğim tatlı idi. Tek farkı bu tatlıyı oluĢturan aygıtın 

uçunda ki yıldız görünümlü kısmın çapı daha büyüktü. Bu iĢ için özel yapıldığı belli idi. Demir Tatlısı için  1950 

lerde UĢak‘ta o küçük aleti satan satıcı bu iĢin kökeninii Ulubeylilerden mi öğrendi, yoksa ulıubeyli,ler Demir 

Tatlısını o adamdan mı öğrendi bilmiyorum. Bildiğim tek Ģey Demir Tatlısını farklı bir damak tadı ve estetik bir 

görünümünün olduğu.Siz siz olun Demir Tatlısını gördüğünüğz yerde sizde tadın. 

 UN HELVASI : 

Ġrmik helvası UĢak‘ta undan yapılır. Un öncelikle kavrulur. Belirli bir kıvamda Ģurubu katılır. Undan da yapılsa 

gene tane tanedir. Çok kentlerde un helvası veya irmik helvası kalıp Ģeklindedir. Hatta bıçakla kesilerek yenir. 

UĢak‘ta yapılan un helvası ıslak kum görünümündedir. Çatal ve kaĢıkla dokununca hemen dağılır. 
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UġAK‘ IN ÜNLÜLERĠ 

 

NURĠ ġEKER (1857-1959) 

UĢak il merkezine 7 km uzaklıktaki merkez Kalfa Köyü‘nde 

1857 yılında doğmuĢtur. UĢak‘ta, medrese öğrenimi 

tamamladıktan sonra rüĢtiyeye devam etmiĢ fakat öğrenimini 

tamamlamadan dördüncü sınıftan ayrılarak köyündeki 

çiftliklerinde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 

Bir süre sonra Ģeker pancarı yetiĢtirme denemesine giriĢen 

Nuri ġEKER, elde ettiği pancarlardan pekmez ve helva 

yapmayı baĢarınca usundaki Ģeker fabrikası kurma düĢüncesi 

daha da artmıĢtır. Büyük uğraĢlar sonunda 1923 yılında çiftçi 

arkadaĢları ile birlikte “UĢak Terakkii Ziraat Türk Anonim 

ġirketi”ni kurmuĢtur. O zaman altmıĢlı yaĢlarda olan Nuri 

ġEKER, büyük bir inanç ve dirençle çalıĢıp tüm 

olumsuzlukları da yenerek 17.12.1926 tarihinde UĢak ġeker 

Fabrikasını iĢlemeye açmayı baĢarmıĢtır. ġirketin yönetim kurulu baĢkanlığını 1930 yılına dek yüklenerek 

fabrikanın dört yıl üretim yapmasının mutluluğuna ermiĢtir. 

Parasal konular nedeniyle fabrika 1930 yılında “Sanaii Maadin Bankası”nın yönetimine geçince Nuri ġEKER 

de köyüne dönüp çiftçiliğini sürdürmüĢtür. Köyüne dönüp Türk köylüsüne özgü yaĢayarak, yaĢamını 101 

yaĢında 9 Temmuz 1958‘de noktalamıĢtır. Türkiye Ģeker üretim kurumları ve uĢaklılar onunla onur duyarlar. 

YaĢamı üniversitelerimiz ekonomi kürsülerinde halk önderi olarak anlatılmaktadır. BaĢarısı ve çalıĢma 

yöntemleri ilgili üniversitelerimizin ders kitaplarının konusudur. Çünkü fabrikanın kuruluĢundan sonra üretime 

geçireceği günler üretimle ilgilenen yabancı sorumlular Nuri ġEKER‘den dört tane kamyon isterler. Amaçları 

çevre köylerdeki pancarları fabrikaya taĢımaktır.  

Nuri ġEKER; 

―Kolay‖, der. 

Oysa ki UĢak‘taki kamyonların tümü bile o yıllarda dört tane değildir. Ertesi gün Nuri ġEKER fabrikanın önüne 

kırk tane öküz arabası sıralar. Yabancı sorumlular kamyonları sorunca, Nuri ġEKER öküz arabalarını gösterir ve 

ekler; 

“Siz pancarın fabrikaya gelmesini istemediniz mi? Ġster kamyon olsun, ister öküz arabası. Bunun sizin için bir 

sakıncası var mı?” der. 

ġeker Sanayinin Kurucusu Nuri ġEKER 
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Ulusal KurtuluĢ SavaĢımızdan sonra ülkemizin sanayileĢme savaĢımının önderi UĢak‘ımızın 

onur kaynağı Molla Ömeroğlu ‗nun düĢü olan UĢak ġeker Fabrikasının temel atma töreni 

KAVGA 
 
Kavga dediğin 
Sopa ile olur 
Taşla olur 
Tüfekle olur 
 
Kavga dediğin 
Kafa ile olur 
Yürekle olur 
Bilekle olur 
 
Kavga dediğin 
Tırnakla olur 
Dişle olur 
 
Kavga dediğin 
Kavganın nedenini bilmekle olur 
Düşmanını görmekle olur 
 
Kavga dediğin 
Gerekirse örnekle olur 
Ölüme gülerek gitmekle olur 
 
Kavga dediğin gün olur 
Ölümü öldürmekle olur. 

Yılmaz SUNUCU 
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Yabancı uzmanlar; 

“Sen... Senin kiĢiliğinde Türk Halkı her Ģeyi baĢarır. Senden de senin gibilerden de korkulur.” derler. Nuri 

ġEKER yanıtlar; 

“Doğal ki korkulacak, Ulusal KurtuluĢ SavaĢımızı biz bu koĢullarda kazandık.” yanıtını verir. 

Bir söyleĢisinde Ģeker fabrikası kurma düĢüncesini de Ģöyle anlatmıĢtır. 

“1923 yılının ilk aylarında Cumhuriyetimizin adı daha konmamıĢtı. KurtuluĢ savaĢının açtığı yaraları sarmak ve 

yeni bir yaĢama baĢlamak üzere idik. Ulusça büyük iĢler baĢarmalıydık. KurtuluĢ SavaĢından sonra yaĢam 

savaĢını da ileri uluslar düzeyinde, sanayileĢmekle kavuĢacağımıza inanıyordum. 

 

Lozan konferansının yeniden görüĢüleceği günlerdi. Salt buğday, arpa, çavdar, mısır gibi tahıl ekimiyle bu 

ulusun geçinmesi olanaksızdı. Yeni iĢ olanakları yaratmak gerekiyordu. Bu Ģekilde ben de ġeker Fabrikası 

kurma düĢüncesi doğdu. Bu düĢüncemi çevreme yaymaya baĢladım. 

„Sen mi Türkiye‟de ġeker Fabrikası kuracaksın?‟ diye alaylı bir ses tonuyla bana soru soranlar da oldu. Ama 

bu sorular beni doğru bildiğim inancımdan döndürmedi. 

Birgün UĢak‟ta tarım Öğretmeni Hilmi Bey Ġzmir Tarım Bölge Müdürü YaĢar Bey‟-lerle UĢak‟ın Mahsenaltı ve 

Musanaltı denilen yörelerdeki tarlalara gittik. YaĢar Bey yolda pancar yetiĢecek tarlalar alüvyonlu toprak 

olması gerektiğini söylemiĢti. Göstermek istediğim tarlalara gelince YaĢar Bey eline bir kürek alarak sıradan bir 

yere batırdı. Aynı Ģekilde bu çevrede bulunan diğer tarlaları da gösterdim. Sonuçta düĢüncesini söyledi; 

„Pancar bu topraklarda çok güzel yetiĢir.‟ dedi. 

Ġzmir Tarım Müdürü YaĢar Bey yanımda düzenlediği raporu Tarım Bakanlığına yolladı. Benim Ģeker fabrikası 

kurma isteğim de bu raporla ilk onayını almıĢ oldu. 

Fabrika kurma düĢüncem her geçen gün daha da artıyordu. Bu düĢünceden beni hiç kimse uzaklaĢtıramayacaktı. 

Bunun için aile bireylerimi çevreme topladım. Onlara; 

„Siz de bilirsiniz ki, ben baĢladığım bir iĢten kolay kolay dönmem. Eğer ben ölseydim siz ne yapacak, neyle 

geçinecektiniz. O nedenle beni ölmüĢ bilin. Tarlalarınızı ekin biçin. YaĢamınızı bu gelirlerle sürdürün. Bu 
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günden sonra Ģeker fabrikasını kuruncaya dek benim size hiçbir yararım dokunmayacaktır. Bunu böyle 

bilin...‟ dedim. 

ĠĢte bu inanç ve düĢünce ile köyden çıkan bir halk önderinin öncülüğünde Türkiye‘mizde sanayileĢmenin ilk 

örneği olan UĢak ġeker Fabrikası üretime geçti. Bir halk hareketi olan bu eylem de gerçekleĢmiĢ oldu. 

 

BESĠM ATALAY (1882-1965) 

UĢak‘ın yetiĢtirdiği ünlü dil bilgini ve yazar Besim ATALAY, 1882‘de doğmuĢtur. UĢak‘ta rüĢtiyeyi bitirdikten 

sonra bir süre medresede okudu. 1905 yılında Ġstanbul‘a giderek, Darülmuallimin‘e (Öğretmen Okulu‘na) girdi. 

1908‘den 1919‘a dek ülkenin çeĢitli bölgelerine öğretmenlik yaptı. Milli Eğitim Müdürlükleri‘nde bulundu. 

KurtuluĢ SavaĢı ile beraber siyasi yaĢama girdi. 1920‘de katıldığı T.B.M.M.‘de yedi dönem milletvekili oldu. 

Daha sonra politik yaĢamdan ayrılarak bilimsel çalıĢmalara yöneldi. 

Türkçe‘deki sadeleĢme çalıĢmalarına büyük katkıları olan Besim Atalay, 1926‘da Dil Encümeni‘ne, 1931‘de 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti‘ne üye oldu. 1939-1942 yıllarında Ankara  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi‘nde 

farsça profesörü olarak görev yaptı. 

1965‘ de 83 yaĢında Ankara‘da yaĢamını noktaladı. 

KitaplaĢmıĢ yapıtlarının baĢlıcaları; 

1. Türk Dili Kuralları 

2. Türkçemizde Men-Man 

3. Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Derleme 

4. Divan-ü Lugat-ı Türk‘ün; (GüncelleĢtirilmesi) 

5. El-Tuhfetüz-Zekkiyefil-Lugat-i Türkiye‘ye; 

6. Türkçede Kelime Yapma Yolları 

7. Müyessiretül-Ulum (Bergamalı Kadri Efendi‘den tıpkı basım); 

8. EĢ-ġuzur-üz Zehebiye (Molla Salih‘ten çevirme); 

9. Sözcük Sözcük Kur‘anın Türkçesi 

10. Türk Halıcılığı ve UĢak Halıları. 

11. MaraĢ Tarihi ve Coğrafyası 

12. Türk Büyükleri ve Türk Adları 

Halıcılık üzerine yazdığı bu son yapıtı ölümünden iki yıl sonra basılmıĢ ve yayınlanmıĢtır. 

 

ÖMER BEDRETTĠN UġAKLI (1904-1946) 

1904 yılında doğan Ömer Bedrettin, Cumhuriyet döneminin saygın Ģairlerindendir. Ününü kaynağı halk Ģiirinde 

olan lirik dizelerinden alır. 

Babası, yurdun çeĢitli bölgelerinde kadılık yapan Ömer Lütfi Efendi‘dir. 

Ömer Bedrettin, ilk öğrenimini UĢak‘ta, orta öğrenimini Sivas‘ta ve Ġstanbul‘da yapmıĢtır. 1927 yılında Siyasal 

Bilgiler Okulunu bitirmiĢ ve yönetim kadrosuna girmiĢtir. Ġlkin Bursa Maiyet Memuru olmuĢ, sonra sıra ile 

Manavgat, Ünye, ġavĢat, Ovacık, Artvin, Edremit Kaymakamlıklarında bulunmuĢtur. Daha sonra Mülkiye 

MüfettiĢi olmuĢ ve memleket güzelliklerini ve gerçeklerini daha yakından tanıma olanağı bulmuĢtur. 

1943 yılında Meclise Millet Vekili olarak girmiĢ, 24 ġubat 1946 tarihinde Ġstanbul Yakacık Sanatoryumunda 

yaĢama gözlerini yummuĢtur. 
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1950‘lerden önce 1 Eylül KurtuluĢ Günü Kutlaması 

 

Türk Edebiyatına ―Hecenin BeĢ ġairinden Biri‖ olarak girmiĢtir. ġiirlerinde daha çok sıla özlemi ile aĢk ve 

doğayı iĢlemiĢtir. Duru ve temiz bir dili, özensiz içli özlü bir söyleyiĢi vardır. Eserleri, derin anlamlardan öte 

yalın bir güzelliklerle yüklüdür. ġiirleri Milli Mecmua, Hayat, Varlık gibi dergilerde yayımlanmıĢtır. Üç Ģiir 

kitabı vardır. Bunlar; 

1. Deniz SarhoĢları (1926), 

2. Yayla Dumanı (1934), 

3. Sarıkız Mermerleri (1945)‘dir. 

Bazı yapıtlarında soyadı UĢaklıgil olarak geçmesine karĢın, soyadı UĢaklıgil değil, ―UĢaklı‖dır. Bu soyadını 

daha önce Gökbelen olan soyadının yerine UĢak‘a karĢı olan özlemini doyurmak için almıĢtır. 

Ömer Bedrettin UĢaklı‘nın Ģiirlerinin bir çoğu bestelenmiĢtir. Bunların içinde en yaygın olanlarını ve 

bestelenenlerinin bazılarının sözlerinin aĢağıda bulacaksınız. UĢak üzerine yazdığı Ģiirleri de çoktur. Bunlardan 

biri ise; 

UġAK ĠÇĠN 

 

Ufkun dalga dalga, göğsün çiçekli 

Gülüyor Ģen bağlar akĢamlarında; 

AĢıklar diyarı olduğun belli 

Bir Ģarap rengi var akĢamlarında 

 

Sana kavuĢtuğum geceden beri 

NeĢ‘eyle parlıyor gözümün feri 

Ġstiklal cenginin büyük zaferi 

Bir kızıl yadigar akĢamlarında 

 

AKġAM MĠSAFĠRĠ 

 (BestelenmiĢtir) 

 

Bahtımın rüzgarına; 

Ey ufuklar diyorum 

Yolculuk var yarına! 

  

Ayrılık görünmüĢken 

Yar tutmuyor elimden 

Misafirim bugün ben 

Bursa akĢamlarına 
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EFE‘NĠN BAYRAMI 

 (BestelenmiĢtir) 

 

Eğilmez baĢın gibi, 

Gökler bulutlu efem! 

Dağlar yoldaĢın gibi; 

Sana ne mutlu efem! 

 

Oyna yansın cepkenin 

Yansın güneĢten tenin! 

Gün senin, Ģenlik senin 

Bayramın kutlu efem! 

 

YILDIZLARIN ALTINDA 

(BestelenmiĢtir) 

 

-Yusuf CEMAL‘e 

Benim gönlüm sarhoĢtur 

Yıldızların altında; 

SeviĢmek ah ne hoĢtur 

Yıldızların altında 

  

Sular rüzgarı dinler 

AĢıklar hep serinler 

Çobanlar yolları bekler 

Yıldızların altında 

 

Yanmam gönlüm yansa da 

Ecel beni ansa da 

Gözlerim kapansa da 

Yıldızların altında 

 

Mavi nurdan bir ırmak 

Gökde bir salıncak 

Bir de ikimiz kalsak 

Yıldızların altında ... 

 

Ne keder ne yas olur, 

Çakıllar elmas olur 

Bir kadeh bir tas olur 

Yıldızların altında... 

 

Ettiğim ah değildir, 

Bahtım siyah değildir; 

Buse günah değildir 

Yıldızların altında… 

 

FĠDAN BOYLUMA 

(BestelenmiĢtir) 

 

Gel gitme kalmasın gözüm yollarda, 

Her taraf bu akĢam sel fidan boylum. 

Çılgınca dağları gömen bu karda 

Geçilmez o Çamlıbel fidan boylum 

 

Bu akĢam ben gibi sende mahmursun; 

Gel gitme bu akĢam, gel fidan boylum 

Yokluğun bir ateĢ, varlığın derman 

Sürüme gönlümü yine arkadan 

 

Kanlı gözyaĢlarımı sen kurutamazsan 

Derdimden ne anlar el fidan boylum 

Karanlık geceme yıldız olursun 

ĠliĢme kolların boynunda dursun 

 

BĠR DAĞ PEġĠNDE 

 (BestelenmiĢtir) 

 -Aka Gündüz‘e 

Ufuklar yaslanmıĢ dağlar sırayla, 

Çadırının üstüne doğmuĢ akĢam yıldızı 

Çıplak ayaklarında uyumuĢ gibi yayla 

Ey belalı göklerin, mağrur dağların kızı 

 

Ne kadar Ģirinsin, güzelsin bilsen, 

Bak yorgun gözlerim karĢında hayran! 

Belki dirilirim içsem elinden 

Serin çam kokulu bir tasçık ayran! 

 (UĢak, 1926) 

 

 
Ömer Bedrettin Ġlköğretim okulunun bulunduğu bölgedeki Hükümet Binası 
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HALĠT ZĠYA UġAKLIGĠL (1866-1945) 

Halit Ziya, UĢak‘ta doğmamasına karĢın sürekli UĢak‘tan gelen dost ve akrabalarının çevresinde yaĢamıĢ, baba 

ve dede kenti UĢak‘ın çocuğu olarak kalmıĢtır. Kaynaklar Halit Ziya UĢaklıgil‘in yaĢam öyküsünü ve kiĢiliğini 

Ģöyle anlatırlar: ―O, Ġzmir‟de halı ticareti ile tanınmıĢ ve zengin olmuĢ. UĢak‟lı bir ailedendir.” diye yazar. 

Ġstanbul‘da doğmasına karĢılık 9-10 yaĢlarında Ġzmir‘e büyükbabasının yanına gelmiĢtir. Burada UĢak‘tan gelen 

konuklarını daha sık görmüĢtür. Bu nedenle yapıtla-rındaki kültür ve kiĢilikler UĢak‘ı sergiler. Özellikle okul 

kitaplarında yer alan ―Altın Nine‖ öyküsündeki kiĢilik ve kültür betimlemelerinde UĢak‘tan izlenimler vardır. 

 

UġAK‘IN DĠĞER ÜNLÜLERĠ 

1. Cemal Madanoğlu (Asker, siyaset ve düĢün adamı) 

2. Siyami Ersek (Tıp Doktoru, ilk kalp naklini yapan ekibindeki doktor) 

3. Devrim Erbil (Ressam) 

4. Vahit Çolakoğlu (Sporcu ve Spor Yöneticisi) 

5. Alaaddin Tiritoğlu (Politikacı-Yönetici) 

6. Cahit Irgat (ġair, Tiyatro ve Sinema Sanatçısı) 

7. Ġbrahim Tahtakılıç (Yönetici ve Siyaset Adamı) 

www.yilmazsunucu.com sitesinin ―100 UĢaklı Yüz,‖ sayfasında çok farklı kiĢilerin yaĢam öykü 

lerini okuyabilirsini,z. 

 

 
 

Günümüzde PTT binasının karĢı sırasının 1950‘lerde ki görünümü 

 

http://www.yilmazsunucu.com/
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ÇAĞDAġ AĠLE 
“ÇağdaĢ aile ana, baba, iki de çocuktan oluĢmaktan öte 

üretmektir, üretkenliktir.” 

 

Anası Fatma‟nım 

KomĢuda halı dokur 

Dokur da bir türkü tutturur 

“AliĢimin kaĢları kara” 

 

Babası Ali‟â 

Boyahanede ip boyar 

Boyar da gün boyu gözünü ovar 

 

Kızları küçük 

Daha ondört yaĢında 

Ortaokulda okur 

Erkek değil ama 

Sokaklarda mekik dokur 

 

Oğlan ise lisede 

Lisede okur 

Lisede okur ama 

Bir sırada iki sene oturur 

 

Oğlanın 

Bir elinde tesbih 

Bir elinde sigara 

 

Kızın 

Kolları japone 

Elinde çanta 

Çantanın içinde ruj, krem, pudra 

Cımbız, ayna 

 

AkĢama dönünce yorulur 

Atılır gider 

Elini yüzünü yıkar 

Sırt üstü yatar 

 

Be hey çocuklar 

Ananız soğan 

Babanız sarımsak 

Bu kadar kusurunuz suyla mı arınacak 

 

Yılmaz SUNUCU 
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Ġsmet PaĢa Cad. Yakın Sokak ve o çevredeki binalar 

(Sağ köĢedeki eski UĢak evi bugün için arsadır) 

 

 

 

 

 

YAġAM YOLDAġIM BENĠM  

 

Ġçimde özüm  

Yolunda gözüm 

Asmamda üzüm 

            Uçmada kanadım benim 

 

Mangalda közüm 

Dilimde sözüm 

Mevsimde yazım 

             YaĢamda anlamım benim 

 

Tarlamda baĢak 

Bahçemde çiçek 

Soframda içecek 

               Gönlümde tokluğum benim 

 

Önümde iĢim 

Soframda aĢım 

Gölgede güneĢim 

                Gecemde ıĢığım benim 

 

Gönlümde gençlik 

Kolumda güçlük 

Yokluğun hiçlik 

               YaĢam yoldaĢım benim. 

 

Yılmaz SUNUCU 
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UġAK AĞZININ FONETĠK YAPISI  

 
UġAK AĞZINDA ÜNLÜLER 

 

UZUN ÜNLÜLERE ÖRNEKLER 
 

vardı > vadı     EskiĢehir > EskiĢer 

verdim > vedim    ne ise > nese 

nerede > nede     öğlen > ölen 

değirmen>demen    saat>sat 

 

AKICI SÖZLER ARASINDA ÜNLÜ TÜREMESĠ  
 

Alman > Alaman    yokmuĢ > yoğmuĢ 

Ġbrahim > Ġbiram    titreyen > titireyen 

yalnız > yalınız     kamyon > kamıyon 

masraf > masarif    kıble > kıbile 

 

ÖNSESTE ÜNLÜ TÜREMESĠ 
 

 Türkçemizde sözcükler ―R‖ ve ―L‖ ile baĢlamadığı için, Anadolu ağızlarında kurallı 

olarak bu seslerle baĢlayan sözcüklere öntüreme sesi gelir. UĢak ağzındaki örnekleri ise;  

 

Recep > Ercep     ruba > urba 

Ramazan > Iramazan    limon >ilimon 

Leğen > Ġlyen     rüya > ürya 

raf > ıraf     Rukiye > Urkiye 

 

ÜNLÜ DÜġMESĠ 

 

 Anadolu ağızlarında, ön sesteki ünlü düĢmeleri azdır. Ünlü düĢmesinin genelde sözcük 

ortasında hece düĢmesi veya iki sözcük arasındaki bağlantı da kendini gösterir. Bunlara 

örnekler ise;  

 

dıĢarıda > dıĢada    Koca Ġbrahim > Gocibram 

değirmen > demen    komĢu olsun > gomĢolsun 

getirdi > getdi     orda olsun > ordolsun 

kilitle > kitle     Kara Bekir Köyü > Garbekir Köyü 

 

DÜZLEġMĠġ YUVARLAK ÜNLÜLER 

 

Mustafa > Mıstafa    çabuk > çabık 

çamur > çamır     sabun > sabın 

yavuz > yavız     avlu > avlı 

tavuk > tavık     armut > armıt 
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YUVARLAKLAġMIġ DÜZ ÜNLÜLER 

 

baba > buba     yıka -> yaka – 

hiç > heç     fırın > furun 

yi- > ye-     giy- > key- 

Ģehir > Ģeher     biber > büber 

 

DARALMIġ GENĠġ ÜNLÜLER 

 

mezar > mezer    doktor > doktur 

koy > guy masraf > masarıf 

jandarma > çandırma yeğen > yiğen 

sofra > sufra 

 

GENĠġLEMĠġ DAR ÜNLÜLER 

 

yürü- > yörü- Nuri > Nori 

büyük > böyük Hükümet > Hökümet 

büyü- > böyü- güzel > gözel 

Ġstanbul > Ġstambol 

 

KALINLAġMIġ ĠNCE ÜNLÜLER ĠNCELMĠġ KALIN ÜNLÜLER 

 

helva > halva lira > lire  biraz > birez 

elma > alma tane > tene  Ģeftali > Ģefteli 

 

UġAK AĞZINDA ÜNSÜZLER 

 

TONLAġMA OLAYI 

 

a) Önseste k- > g- değiĢimi; 

Türkçe‘deki sözcük baĢı k-‗larının UĢak ağzında g-‗ya döndükleri görülür. 

       koca > goca karı > garı 
 Karahallı > Garallı kuzum > guzum 

 kamçı > gamçı kadın > gadın 

 kulplu > gulplu karpuz > garpız 

 

b) Önseste t- > d- değiĢimi; 

       tüken- > düken- tut- > dut- 

 tepeden > depeden tuz > duz 

 teyze > deyze tatlı > datlı 

 tabanca > dabanca tırnak > dırnak 

  

c) Önseste p- > b- değiĢimi; 

PınarbaĢı > BınarbaĢı piĢ- > biĢ 
parmak > barmak pazar > bazar 

 

d) Önseste s- > z- değiĢmesi  e) Önseste s- > c—değiĢimi; 

 Sebep > zebep    sigara > cigara 

 Sızı > zızı    
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TONSUZLAġMA OLAYI 

 

a) Önseste b- > p- değiĢimi; 

 bakraç > pakraç   banknot > pankınot 

 balta > palta  

 

b) Önseste j->c-, ç- değiĢimi 

 jandarma >candarma>çandırma 

 

c) Önseste Ģ->h- değiĢimi; 

 Ģimdi>hindi    Ģöyle>höle 

 Ģurda>hurda  

 

ĠÇSESTE –b-,>-v- DEĞĠġĠMĠ  ĠÇSESTE –ğ->-y- DEĞĠġĠMĠ 

      değil>deyil  kağıt>kayat 

 baba>buva    söğüt>söyüt 

 fabrika>pavlika 

 

ÖNSES VE ĠÇSESTE –f->-p- DEĞĠġĠMĠ 

 fabrika>pavlıka 

 manifaturacı>manipotracı 

 

ĠÇSESTE –g->-v- DEĞĠġĠMĠ 

 Soğan>sovan 

 

ĠÇSESTE –h-> -y- DEĞĠġĠMĠ 

 rehin>ireyin    Ģahit >Ģayit 

 Ģehit> Ģeyit 

 

ĠÇSESTE –v->-m- DEĞĠġĠMĠ  ĠÇSESTE –r->-I- DEĞĠġĠMĠ 

 merdiven>merdimen    güreĢ > güleĢ 

       serbest > selbes 

ĠÇSESTE –g- > -l- DEĞĠġĠMĠ  

  

buğday > bulday    leğen > ilyen 

eğil- > eyil- 

 

ĠÇSESTE AKICI ÜNSÜZ TÜREMESĠ 

 Yabancı kelimelere has bir özelliktir. 

Dua > duva aile > ayile 

 Saat > sahat pırasa > pıransa 

 Meclis > mencilis fiat > fiyat 
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BENZEġME OLAYI 

Anadolu ağızlarında yaygınlaĢmıĢ olan benzeĢmenin UĢak  ağzında örnekleri pek çoktur 

 

a) ĠLERLEYĠCĠ BENZEġME 

BenzeĢtiren fonem, benzeĢenden önce gelir. 

Dinleyem > dinneyem bunları > bunnarı 

Ģunlar > Ģunnar sonra > sonna 

gelenler > gelenner günlük > günnük 

anlat- > annat- niĢanlım > niĢannım 

 

b) GERĠLEYĠCĠ BENZEġME 

BenzeĢtiren fonem, benzeĢenden sonra gelir. 

Olsun > ossun yüzük > yüsük > yüssük 

inĢallah > iĢĢallah yalnız > yannız 

iğne > inne kahbe > gabbe 

alnına > annına küçük > güççük 

 

KAYNAġMA (CONTRAKTĠON) OLAYI 

Kara halli > Karallı > Garallı 

Murat Ağa > Murada 

Koca Ġbrahim > Gocibram 

Genç Ömer > Gencömer 

 

FONEM AKTARIMI (METATHESE) OLAYI 

toprak > torpak ıbrık > ırbık 
kibrit > kirbit çıplak > çılbak 

patlıcan > badılcan 

 

ÖNSESTE ÜNSÜZ TÜREMESĠ 

esir > yesir 

ateĢ > hataĢ 

 

BĠÇEM BĠLGĠSĠ (MORFOLOJĠ) 

FĠĠL ÇEKĠMĠ 

ġimdiki zaman; Gelecek zaman; GeniĢ zaman; 

Geliyorum > geliyom Geleceğim > gelcem Gelirim > gelirim 

Geliyorsun > geliyon Geleceksin > gelcen Gelirsin > geliĢin 

Geliyor > geliyo Gelecek > gelcek Gelir > geli 

Geliyoruz > geliyoz Geleceğiz > gelcez Geliriz > geliriz 

Geliyorusunuz > geliyonuz Geleceksiniz > gelceniz Gelirsiniz > geliĢiniz 

Geliyorlar > geliyola Gelecekler > gelcekle Gelirler > gelirle 

 

Diğer zamanların çekimleri Türkiye Türkçesinde olduğu gibidir. 
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UġAK AĞZINDA ĠLENMELER 

Aliller ol da sürüm sürüm sürün iĢĢallah 

Allah örüğünü uzatmasın. 

Allah canını taksit taksit alsın. 

Allah hekim bilmedik dertle vesin. 

Allah senin boyunu devirsin. 

Atılıp gidesice guduz. 

Bi mememden emdiğin irin, bi mememden emdiğin gan olsun. 

Boğazına gurdolsun. 

Boyun devrilsin emi. 

Bu yıla ermiĢin geleceğe erme iĢĢallah. 

Canından ciyerinden yanasıca 

Cehennem gazanına düĢesicele. 

Ciger bağından yan 

Damlalar inesice 

Dar sokaklarda bol bıcaklara rastla. 

Domuz mezerine gonasıca. 

Ekmek  Hıdır‘ın, su Bedir‘in yin yin gudurun gırannık. 

Ellerine hıĢım düĢsün 

Eli ayağı büzülesice 

Ellerin gırılsın 

Ermelere olmalara ermeyin inĢallah. 

Evlat olcenize gara gara daĢ olsediniz. 

Evine damına baykuĢla dünesin 

Evine damına ĢimĢekle düĢsün inĢalla 

Gara yerele git (gir) 

Gıçına baĢına verisice 

Gözünün yaĢı ekmeğinin gatığı olsun. 

Gızıl gızıl biĢin, tandırlara düĢün. 

Gayıplara garıĢ inĢallah. 

Gençliğine doyma, olmalara gomalara erme gara cavır. 

Ġki gözün kör olsun da sürüm sürüm sürün. 

Ġmansız guransız git inĢallah. 

ĠnĢallah elini ayağını köpekle ormandan getirsin 

ĠnĢallah sabaha suyun vurulsun. 

Naha ayıbını gara torpakla örtsün. 

Naha gara yerlere garkol. 

Naha iĢĢallah ciğerin bağına pelit közü yapıĢsın. 

Naha iĢĢallah, bi gızın köçek bi olun çiçek ossun. 

Naha iĢĢallah, sen bana ediyon ya sana da edenle bulunsun. 

Naha zangölümüne gidesice. 

Naha ilk ağĢamdan çenen çekilsin. 

Oduna ocağına bayguĢla dünesin. 

Olmalara ermelere galma imi. 

Sabaha gada ĢiĢ gal inĢallah 

Sizi doğurceme daĢ doğursedim 

TeneĢire gelesice. 

Zebep olanların zebepleri gapansın. 

Zıkkımın kökünü yiyesice 

Zank ölümüne gelesice 
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UġAK AĞZINDA DEYĠMLER 

Halkın dünya görüĢünü, kültür düzeyini, yaĢam biçimini en iyi Ģekilde yansıtan belgelerden birisi de deyimler ve 

ata sözleridir. UĢak ve çevresinde kullanılan yerel deyimler ve atasözlerinden seçilen aĢağıdaki örnekler anlam 

ve dil yönünden örneklerinin en güzellerindendir. 

 

Adı batmak 

Aklını peynir ekmekle 

yemek           

ApıĢıp kalmak            

Ayran geven 

BaĢı kazan olmak           

BaĢına çorap örmek.  

Boğazına gurt düĢmek 

Bostandan ayrı gabak, 

esnaftan ayrı tabak 

Boyu devrilmek     

Bülbül hep guytu yerde öte 

Canından yanmak.  

Ciğerinden yanmak.  

Ciğerini sökmek.  

ÇarĢıdaki ete soğan 

doğramak  

Çenesi çekilmek 

Dağ baĢı deye dank gada 

ossurma, çalı dibinde 

uyuyan vardır 

Dibine darı ekmek  

Dipsiz kile boĢ ambar  

Dut kelin perçeminden 

Düğünde don istemek 

Eli hamur karnı aç 

Ettiğini bulsun 

Götün götün arpa ambarına 

düĢmek 

Harbi konuĢmak  

Hortlatmak 

Kabak çiçeği gibi açılmak 

Kaleminden kan damlamak 

Karın doyurmaz, Ģefaat 

aratmaz 

Kendini dev aynasında 

görmek 

Laf olsun ıspanak aĢı 

Lep demeden leblebiyi 

anlamak 

 

 

 

 

 

 

 

Namerde muhtaç olmamak 

Nane gevmek 

Nane yemek 

Numara yapmak 

Ocağı söndürmek 

Ocağı tütmek 

Oyulmadık kabağa girmek 

Ömür çürütmek 

Ömür törpüsü 

Paçalı tavuk olmak 

Partiyi kaybetmek  

Pireyi deve yapmak 

Rahmet okutmak 

Saçları önüne dökülmek 

Sakalı değirmende ağartmak 

Sapı elinde galmak 

Sırra kadem basmak 

Sıtma isen gününü bil, sancı 

isen tav tav gir 

Sinekten yağ çıkarmak 

Sürüsüne kıran girmek 

ġahlanan eĢĢek sırtüstü düĢe 

ġeytana uymak 

TaĢ kesilmek. 

Taze gelmek. 

Tepemden kaynar sular 

döküldü 

Tozu dumana katmak 

Ucu ucuna gelmek 

Uçsuz bucaksız 

Üstün körü 

Yaka silkmek 

Yat geber ekmeği 

Yollara dökülmek 

Yüreğinin yağı erimek 

Yüzüne gözüne bulaĢtırmak 

Zank ölümüne gelmek 

Zıkkımın kökünü ye 

Zıvanadan çıkmak
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UġAK AĞZINDA ATA SÖZLERĠ 

 

Adam sel kadın göldür. 

Adam eĢeğinden, kadın döĢeğinden belli olur. 

Adalet olan yerde selam gerekmez. 

Ağır taĢı ne yel alır ne de sel. 

Anamın ölceni bilsem, bir acı soğana değiĢirdim. 

Ağlıyanın malı gülene yaramaz 

Akılsız kafanın taban çeker zorunu. 

Ak köpeğin pamuk pazarın zararı olur. 

AkĢamın hayrından sabahın Ģerri daha iyidir. 

Allah az verip gezdirmesin, çok verip azdırmasın 

AĢa akan yağ boĢa gitmez. 

Acemi nalbant çavır eĢeğinde öğrenir. 

Aç köpek fırın deler 

Ar yiğidi kambur eder. 

Arpa darı deme bucakta olsun, oğlan kız deme kucakta olsun. 

AĢ taĢınca kepçenin pahası sorulmaz. 

At sahibine göre kiĢner 

Ayak büyük yola sığmaz, baĢ büyük hana sığmaz. 

Ayıdan post, cavırdan dost olmaz. 

Az sadaka çok bela defeder. 

Babanın akçası ananın bohçası. 

Beyce beyin arkasından söver. 

Borç yiğidin kamçısıdır. 

Bitli baklanın kör alıcısı olur. 

El ile gelen düğün bayram. 

Elin gülü ele kokmaz. 

El kalkmıĢ olur, vade yetmiĢ olur. 

Emsali ile konuĢmayanı, makara ile çekerler. 

Gün doğmadan neler doğar. 

Gün geçer kin geçer. 

Güvenme dayına, ekmek al yanına. 

Görünen dağın ardı yakındır. 

Hak var rahmet var. 

Ġyilik iyilikte dursa koca öküze bıçak olmaz 

Kar yağdığı gün tozar. 

Kendi baĢını deremeyen, gelin baĢı derermiĢ. 

Leyleğin boklusu yuvada kalır. 

Mataralı pabucun sıtaralı topuğu olur. 

Ne umarsın bacından, bacın ölüyor acından. 

Ömür biter iĢ bitmez. 

Sabah ola hayır ola. 

Sekiz günlük ömre, sekiz günlük nafaka gerek. 

Sevmediğin ot baĢucunda biter. 

Yalamayınca doyulmaz yıkamayınca giyilmez. 

UĢak‘ın genel görünüĢü. 
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UġAK AĞZINDA YAKIġTIRMALAR 

Akıl olmayınca fikir nenesin, aptal garıyı boĢamıĢ, Bekir nenesin 

 Açlıktan demen önü bekle, kibirlenir hak almaz. 

  AkĢam üzeri mantar avına gidilmez. 

   AlıĢmadık götte don durmaz. 

    Ana geze gız geze, ala zagar ev düze. 

     Anadan olur dana, hamurdan olur maya. 

      Anasına bak gızını al, kenarına bak bezini al. 

     Aptal düğünden, çocuk oyundan usanmaz. 

    Ayranı yok içmeye, tattırvannan gide sıçmaya. 

   Beni sokmayan yılan bin yaĢasın. 

  Beslemeden gadın, gül ağacından odun olmaz. 

 Beygirin suratını değil, süratini övele. 

Bokla yapılan sidikle yıkılır. 

 Bubanın akçası, garının bocası demiĢle. 

  Cami yapılmadan körle dizildi. 

   DağbaĢı deyipte dangadak ossurma. Çalı dibinde biri va‘dır… 

    Dana gazığınnan oyna. 

     Dost gara günde belli olur. 

      Dostun hayırlısı uzaktan sevgi besleyendir. 

     EĢĢeği guyruğundan yetme. 

    Görgüsüzden göğnek alacağına, göğneksiz yat. 

   Görgüsüzden hamır alceğine, hamırına çamır gat. 

  Gülü seven dikenine, eĢĢeğe binen ossuruğuna gatlanır. 

 Gızını dömeyen dizini döver. 

Galbırla hoĢaf daĢıma. 

 Gar yağsın da gaygı yamasın. 

  Gatma akıllı değil, dökme akıllı ol. 

   Gelin girmedik ev olu, ölüm girmedik ev olmaz. 

    Guyma akıl gurusun, akıl gursaktan türesin. 

     Irgat gibi gazan bey gibi ye. 

      Ġnine sığmayan tilki, götüne gabak daka. 

     Köpek takkayı nenesin, tingildedirken düĢürü. 

    Odun bölenle, garı dövenin yanında durulmaz. 

   Osmanlıyla dost olma. 

  Ossuruklu göte çavdar ekmeği mahana. 

 Oynecek insan kağnı gıcırsıtında da oynar. 

Oyun bilmeyen gelin ―yerim dar‖ dermiĢ, yer açılınca da ―yenim dar‖ dermiĢ. 

 Öğleye kada yatanla, evi damı satanla. 

  Sade sudan zerde olmaz bal olmayınca, hazıra dağla dayanmaz arkası gelmeyince 

   Tek duran teknesiyle, tek durmayan okkasıyla. 

    Yıkık demende gırk sahat eylenme. 

 

Üzengi vurmadan yürüyen at 

Buyurmadan iĢleyen evlat 

Eve gelince yüzü gülen avrat 

Gir oyna çık oyna. 

Üzengi vurusun yürümez at 

Buyurusun iĢlemez evlat 

Eve gelince yüzü gülmez avrat 

Gir ağla çık ağla. 

Üzengi ile giden at 

Ġtaat etmeyen evlat 

Söze bakmayan avrat 

Çek bazara sat 
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UġAK AĞZINDA TEKERLEMELER 

 

1- Hep deli, hop deli 

Bizimkilerin  

        Soyu sopu deli. 

 

2- Yumurta tık tık 

Elinden bıktık. 

 

7- Ömer Ömer 

     Omça gömer 

     TaĢ atar 

     TaĢan dutar 

     Deveye biner 

     Mekke‘ye gider 

3- Gulağım sağır 

Demenim ağır. 

Ür benim goca cavur 

 

4- Sarı öküz saza gide 

Boynuzu düze gide 

Ben gızı almaya geldim 

8- Hacı baba tin tin 

     Sakalına mindim 

     BeĢ para buldum 

     Hicaza vardım 

     Hicazda hacı yok 

     Hamamcının tası yok 

 

Veriseniz gıza geldim 

Vermezseniz tuza geldim 

Kızınıza Güllü derler 

Olumuza ünlü derler 

9- DüĢün goca Musa düĢün 

     EĢek alınır mı gıĢın 

     Onunda parası peĢin 

 

5- Çıt pıt 

      Nerdengeldin 

      Ordan çık 

      Gelin gız saçları gıvırcık 

10- Çıngıllı hamam  

       Gubbesi tamam 

       Bi gız aldım 

       Bubası imam 

 

 

6- Hediye Hediye 

     Ekmek vemez kediye 

     Kedi gitti camiye 

     Caminin gapısı kitli 

     Hediye‘nin baĢı bitli 

11- O... O... 

      Piti piti 

      Karamela sepeti 

      Terazi lastik 

      Jimnastik 

 

 

 
 

Sigorta Evlerinin bulunduğu yerde, kuzey yönde UĢak‘ın genel görünüĢü 
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UĢak Eski evlerinden kesitler 
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UġAK AĞZINDA BĠLMECELER 

 

Anası oturu gızı timbilde. ..................................................................................... HAVAN 

Ak donun içinde dik duru  ................................................................. PETROL LAMBASI 

Ak çıkının içinde sarı altın. ............................................................................. YUMURTA 

Altı göl, üstü gül. ................................................................................................. LAMBA. 

Al kızım aliye / Asker durdu geriye / Hangi guĢu gödün / Sırtı üstü yörüye. ............. ÖLÜ 

Kıllı azını açtı, çılbak içne gaçtı. ............................................................................ ÇORAP 

Harımdan atla, gaz yumurtla. ................................................................................ KABAK 

Ġstanbol‘da aĢ biĢe, kokusu bura düĢe. .................................................................. RADYO 

Talada bite, makine büke, sabah sabah yüzümü öpe ............................................. HAVLU 

Guru gire yaĢ çıka .......................................................................................... SU KOVASI 

Ġnce gıçlı molla baĢı ............................................................................ HAġHAġ KOZASI 

Min min minare / Minarenin üstünde bi ganare / Ganerenin üstünde bi ocak  

Bunu bilen bilcek / Bilmeyen yedi köy vecek ................................................... NARGĠLE 

Sarı öküz sarkıp duru, düĢerim deye korkup duru. ................................................... ĠĞDE 

Evde yüğürü dağda doğuru……………………………………………..DOLMA TÜFEK 

Gat gatdır gatmer değil, gırmızı ama elma değil. .................................................. SOĞAN 

Yedi delikli tokmak, bunu bilmeyen ahmak ................................................. ĠNSAN BAġI 

Et dedim met dedim, kapı arkasına yat dedim. ................................................. SÜPÜRGE 

ÇeĢmeye bi gelin godum, gelen öpe giden öpe .................................................... SU TASI 

DıĢı va içi yok, dayak yer suçu yok ...................................................................... DAVUL 

Ġçi daĢ dıĢı daĢ, ha dolaĢ ha dolaĢ ........................................................................ MĠNARE 

Ceviz ağacını oymuĢla, içine dünyayı goymuĢla .................................................. RADYO 

Dam altından geçi geçe, sayın bakam kaçı geçe ............................................... KARINCA 

Birdir, beĢdir, sınırdaki daĢdır, onbeĢinde gocar, otuzunda gençtir. ............................. AY 

Sabalen dörd ayaklı, ö‘len ikiyaklı, akĢamlen üç ayaklı ............................ ĠNSAN ÖMRÜ 

Garacık gafası va, sarı gözü va, ağalara beylere sözü va. ...................................... KĠBRĠT 

Elsiz golsuz guyu gaza ................................................................... YAĞMUR DAMLASI 

Çatal çamda gar durmaz. ....................................................................... KEÇĠ BOYNUZU 

Uzun uzun uzlama, ucunda va bazlama ..................................................... DEVE AYAĞI 

Allah yapa yapısını, gullar aça gapısını .............................................................. KARPUZ 

Hindi gibi hindi gibi, guyruğu va sında gibi ................................................. KIRLANGIÇ 

Kökü mezarda hepsi bi hizada, anasından evvel gızı bazada. .................... AFYON SÜTÜ 
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Fil filli çiçek, fil boylu çiçek, allah yaratmıĢ doğru bi çiçek. .................. AFYON ÇĠÇEĞĠ 

Parasını el, dumanını yel alır. ............................................................................... SĠGARA 

Ufacık naĢadır, dünyayı guĢadır. ............................................................................... ĠĞNE 

Ak talası, kara tohumu, el eker dil biçer ............................................................. GAZETE 

Dört gardeĢ biribirini dutamaz. .............................................................. ARABA TEKERĠ 

DıĢı deri pazarı, altı un pazarı, daha altı odun pazarı. ............................................... ĠĞDE 

Elime sıga, sandıga sıgmaz. ........................................................................... ÜVENDĠRE 

KarĢıdan karĢıya gölgesiz geçer. .................................................................................. SES 

Suda balık kuyruğu yanık ......................................................................... LAMBA FĠTĠLĠ 

Gıldır, gıldır dönele, ak ak dökele .......................................................... UN DEĞĠRMENĠ 

Bir hanım var pek zayıf, zayıflığını bırak bir gözü kayıp ......................................... ĠĞNE 

Uzadıkça kısalır ....................................................................................................... ÖMÜR 

Hanım uyandı, cama dayandı, cam kırıldı kana boyandı. .......................................... NAR 

Alçacık tepeli çıngıllı küpeli .................................. TARLADAKĠ MERCĠMEK BĠTKĠSĠ 

Gece yayılır gündüz toplanır ................................................................................. YATAK 

Sıra sıra söğütler, birbirini öğütler ............................................................................... DĠġ 

Dağdan gelir, daĢtan gelir,inleye inleye aslan gelir ............................................... KAĞNI 

Üç ayaklı bir delikli ....................................................................................... SAÇ AYAĞI 

Yer altında enikli kız ................................................................................... YER ELMASI 

Bir tarlam var, her yanı çiçek aça ............................................................................ KĠLĠM 

Elemez, melemez, ocak baĢına gelemez .................................................................... YAĞ 

Kesilen kuzu güler, kesen kasap ağlar .................................................................. SOĞAN 

Dört köĢeli boĢ değil, suyla arası hoĢ değil ........................................................... SABUN 

Yapan satar, alan kullanamaz, kullanan göremez ....................................... MEZAR TAġI 

Kara tavuk sarkık durur düĢerim diye korkup durur. ........................................... KURUM 

Sarıdır sarkar düĢerim diye korkar ............................................................................ ĠĞDE 

Benim al yastığım içine un bastığım ......................................................................... ĠĞDE 

Yer altında sarı/mor minare ................................................................................... HAVUÇ 

Yer altında sakallı dede  ........................................................................................ PIRASA 

Yer altında yalı gayıĢ .............................................................................................. YILAN 

Gan gırmızı. Süt beyaz. Fındık gabuğuna sığa. Han kapısına sığmaz ................................  

  ......................................................... YANIT CÜMLECĠKLERĠN ANLAMINDA 
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UġAK AĞZINDA MANĠLER 

 

Bazardan gelen atlı Yer altında garınca 

Heybesi dolu datlı Okumaya varınca 

Benim sevdiğim o‘lan Okumayı unutmuĢ 

Boğazı gıravatlı Oğlan gızı görünce 

 

 

Giden o‘lan dön beri  Burmalı Ģeker buramam 

Elinde mor mendili  Sevdaya düĢtüm duramam 

O‘lan sana yangınım  Orta boylu yarimin 

Gurban ayından beri  Hatırın gıramam 

 

 

ġu dağların inciri Irafta topan yastık 

Sahatımın zenciri Mektuba destan yazdık 

Benim niĢanlım da Yarim gelecek diye 

Gönlümün güvercini Çifte gurbanlar kesdik 

 

 

Makaranın ipliği   Guyuya bakır salladım 

Fistanların çipriği  Damla damla dolacak 

Benim sevdiğim gız  Benim sevdiğim o‘lan 

Yedi dağın kekliği  BaĢ öğretmen olacek 

 

 

Hamamın tasını aldım Ak üzüm barmak gibi 

Eğildim fesini aldım Gara üzüm dırnak gibi 

ġu UĢak‘ın içinden Benim sevdiğim o‘lan 

Kızın hasını aldım Çölmekde gaymak gibi 

 

 

Has yazmanın nağıĢı  Uzun gavak dik duru 

Arabamın gayıĢı  Dibine eğik duru 

Gayırmandık sevdiğim  Nasıl yarim demeyem 

Yavuklun var mayıĢlı  Mekdubu gelip duru 

 

 

Gara çorap dize gada Ocaktan indim gurumunan 

Gel gidelim bize gada Bende geldim yariminen 

KavıĢmadık yar mı olu Sizin gibi mani atanın 

KavıĢırız yaza gada Azını dikerim sırımınan 

 

 

UĢak yolu sığınak   Lodosun guytusuna 

Geliyodur bugün bak  Daldım gıĢ uykusuna 

Yarini elinden aldırmıĢ  Yarimden mektup gelmiĢ 

Kör Amad‘ın avanak  Uyandım kokusuna 
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Çamı çama çatmalı ġu derede bal yerler 

Çama gurĢun atmalı Biz de varsak ne derler 

Bizim öğretmene laf edeni Biz de varsak otursak 

BeĢ guruĢa satmalı ġu Ģuna yangın derler 

 

 

Akan sular durulsun  Evinin bacası yok 

Ahım senden sorulsun  Gelinin gocası yok 

Bi inkizar edesem  O‘lan alcem deyo ya 

Çok periĢan olursun  Pontürün paçası yok 

 

 

Evlerin in önü daĢ olsun PeĢgir serdim seçilmez 

Edirafı boĢ olsun Ucu bu yandan kesilmez 

(.......)  sevdiğini getirivedik Benim sevdiğim O‘lana  

Hatırın gönlün hoĢ olsun Çifte fiyat biçilmez 

 

 

Bulkaz dağında gar galmadı 

Yüreğimde yağ galmadı 

Daha beytim vardı ya 

Kayadımda yer galmadı 

 

 

 

 
ÜÇ KAFADAR 

 

Kafa var  

Akıllı uslu  

        Alnı öpülecek. 

 

Kafa var  

Saçlı sakallı  

        TıraĢ edilecek. 

 

Kafa var 

Eli tüfekli 

         Eğitilecek... 

 

                    Yılmaz SUNUCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960‘larda Dörtyolun genel görünümü 
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UġAK‘TA YAYGIN OLAN BOġ ĠNANÇLAR 

 

Kara kedi uğursuzdur. 

GökkuĢağının altından geçen insan cinsiyet değiĢtirir 

Ayakta pantolon giymek yoksulluğa iĢarettir. 

Bir kimseye süt verilirken içine küçük bir kömür parçası ya da bir yeĢil yaprak 

atılmazsa, hayvanın sütü kesilir. 

Çam ağacının kozalağı çok olursa, o yıl kıĢ Ģiddetli olur. 

Çekirdek çitleyenin aklı gıt olur. 

Çocuğun üstünden atlanmaz, atlanırsa boyu kısa kalır. 

Merdiven altından geçmek uğursuzluk getirir. 

Ezan sesi sırasında duyulan köpek uluması ölüm haberidir. 

Erkek çocuğun kesilen ilk saçı atılmaz, bereketi artar diye babasının cebine konur. 

Gelinin anne evine dönmemesi için gelin arabasının arkasından su dökülür, su tası ters 

çevrilip üstüne oturulur. 

Hapse giren, ölen birinin yüzüğünü takarsa çabuk çıkar. 

Ġki kadının arasından geçen erkek karısına söz geçiremez. 

Kızlar, iki öğün arasında yemek yerse kısmeti kapanır. 

Bebek, ayak tabanından öpülürse erken konuĢur, ensesinden öpülürse inatçı olur. 

Küçük çocuk apıĢ arasından bakarsa eve misafir gelir.  

Kedinin kıbleye dönüp ön ayaklarıyla baĢını kaĢıması, yağmur yağacağına iĢarettir. 

Mezar ve mezarlığa doğru parmak uzatılmaz, uzatılırsa o parmağın ısırılıp ayak altına 

alınması gerekir. 

Ölünün yıkandığı yerde yedi gece mum yakılır. 

Ölü geçerken tırnaklara bakılmaz. Ölünün gözleri açıksa, arkasından kısa süre sonra 

bir baĢkasının öleceğine inanılır. 

Saç taramasında, tarakta kalan saç sokağa atılmaz. Atılınca bir tavuğun ayağına 

dolanırsa o kiĢinin sürekli baĢı ağrır. 

Sabah iĢe giden erkeğin önünden kadın geçmez, geçerse erkeğin iĢi rast gitmez. 

Gece tırnak kesilmez. Kesilirse kesilen tırnak gelin olur. 

Evin erkeği ölünce giysilerinin tümü gerekenlere verilse bile Ģapkası verilmez. 

Verilirse evin bereketi kesilir. 

Birisinin elinden sabun veya bıçak alınmaz. Alınırsa sabun elinin tersine konularak 

alınır. Bıçak alınırsa yere ―tü‖ diyerek tükürme sesi çıkarılır. 

Bayram namazlarından önce kıbleye bakan çeĢmelerden zemzem suyu akar.O nedenle 

Bayram Namazından önce bu çeĢmelerden yeter.nce su doldurulur. 

Evin içindeki bireylerden birisinin ağzında aft oluĢursa diğerlerinden saklı evde 

bulunan değerli bir yiyeceği yemiĢtir. (Buna gizli gizli ..............‟yı yediğin için ağzında “Hak 

çıktı” denir.) 

Rafadan yumurta yendikten sonra boĢalan kabuk kırılır. Kırılmazsa boĢ olan yumurta 

kabuğunun içerisine Ģeytan ıslık çalar. Kabuğun içini ıslıkla doldurur. Her Ģeytan ıslığında bir 

Ģeytan çocuğu doğar. 

Bir iĢletmede fare çoğalırsa o iĢletmenin ortakları arasında iĢletmenin malını veya 

parasını çalan ortak vardır. 

Ayakkabıları çıkarırken ayakkabının tekleri birbirinin üzerinde olursa ―geziye 

gideceksin,‖ denir. Ayakkabılar çıkarılınca biri veya ikisi ter dönerse ―ömrün kısalmak üzere, 

ayakkabılarını düzelt,‖ denir. 
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KAYNAĞI UġAK OLAN FIKRALAR 

 

DAĞIN TAġIN KURDUN KUġUN KIYMETĠNĠ BĠLELĠM 
 Çok eski zamanlarda yörük UĢak‘a inmiĢ. Ġndiğinde UĢak‘taki lokantaların çoğu kapalıymıĢ. Nedenini 

sormuĢ;“Ramazan geldi,” demiĢler. 

Yörüğün ramazanla, kurbanla ilgisi yokmuĢ. Aç açına yaylasına geri dönmüĢ. 

“Amanın Dostlar... Yaylamızın kıymetini bilelim. UĢak‟a Ramazan deye biri gelmiĢ. Ortalıyı kırmıĢ geçirmiĢ. 

Açık tek bir aĢçı dükkanı bulamadım. Açlıktan öldüm. Siz siz olun ramazan gelince UĢak‟a inmeyin. ġu 

yaylamızdaki kurdun, kuĢun, dağın, taĢın kıymetini bilelim,” demiĢ. 

 

BAYRAKTA BU DA BULUNSUN... 
Eskiden terzilerin toplandığı yer bedestendi. Bedestende bulunan terziler birbirlerine takılırlardı 

“Makasın deliğinden geçen kumaĢ helaldir,” diyerek. 

Bazen de bir kumaĢı alır, ucunu sıkıĢtırırlar, makasın deliğinden tüm topu geçirirlerdi. Arkasından da sorarlardı. 

“ÇavuĢ‟a bu kumaĢ..”. diye söze baĢlayınca Bedestenin giriĢinde kahvecilik yapan ÇavuĢ‘a konuĢanın sözü 

bitmeden yanıtlardı “Helal...Helal...Helal...,” diyerek. MüĢterinin artan kumaĢlarına çok meraklı olan terzilerden 

birisi, günlerden bir gün rüya görür. Kendisine mahĢer yerinde topladığı kumaĢ parçalarından yaptığı bayrağı 

taĢıttırlar. Rüyasında bayrağı taĢırken herkeste onu taĢlar. Kan ter içinde uykudan uyanır. Söz verir. 

“Bundan sonra müĢterinin artan kumaĢını makasın deliğinden geçirmeyeceğim. MüĢterilere geri vereceğim,” 

der. 

Dükkanına gelir. Çırağını yanına çağırır. 

“Evladım. Bundan sonra ben sana makasın deliğinden geçirmen için kumaĢ verirsem, „Usta Bayrak‟ deyiver,” 

der. 

Çırak sözü tutar. Zaman zaman usta verdiği sözü unutup çırağına makasın deliğinden geçirmesi için kumaĢ 

verirse çırağı hatırlatır. 

“Ustam, Bayrak,”... diyerek. 

Günlerden bir gün çok değerli bir kumaĢ gelir. Artan parçayı usta çırağına uzatır. Çırak; 

“Ustam, Bayrak..,”. diyecek olur. Usta dayanamaz. Elini havada sallar. 

“BoĢver... Bayrakta bu parçada bulunsun,”...der. 

 

ZEKATIMI TUTARIM 
Yörük koyunlarını gölgeye çekmiĢ, kendisi de bir ağacın altında namaza durmuĢtur. Tam o sırada sürüye 

saldıran kurt sürünün en gözde koyununu nerede ise parçalıyormuĢ. 

Selam verip namazdan çıkan yörük belindeki tabancasına sarılmıĢ. KurtarmıĢ koçu. KurtarmıĢ ama koç kan 

kaybından ölmek üzere imiĢ. 

Yörük elini havaya açarak 

“Allahım... Toklu değil, oğlak değil. Topal değil, paytak değil. Koskocaman bir koçtur. Kurtar... Kurtar. Yoksa 

zekatıma tutarım ha...”  demiĢ. 

 

 

AĞZINA KADAR DOLDURMUġ 
Yörük okuma yazmayı ayran dövmeye benzetiyormuĢ. BaĢına geçince hemen bitecek sanıyormuĢ. Bu düĢünce 

ile oğlunu yanına almıĢ, UĢak‘a inmiĢ. Hocayı bulmuĢ. Çocuğunu ve yanındaki koçu hocaya vermiĢ. 

“Hocaefendi... Hocaefendi. Benim çarĢıda, bedestanda biraz iĢim var. Bu çocuğu teslim al. BirĢeyler öğret. Ġlim 

irfan sahibi olsun. AkĢama dönerken de alayım. Yaylaya ilim irfan sahibi olarak götüreyim,” demiĢ 

Hoca bu iĢ bir iki saatte bitmez deyememiĢ. Dönüp dönüp bırakılan koça bakmıĢ. ―Olur,” demiĢ. 

Hiç olmazsa birkaç sözcük öğretiyim demiĢ, baĢlamıĢ anlatmaya. Fıkıh, Kelam, Sir‘et diye. AkĢama doğru 

çocuğun babası gelmiĢ, çocuğu almıĢ. Yaylanın yolunu tutmuĢlar. 

Babası; 

“Söyle bakalım. Neler öğrendin,” diye sormuĢ. Çocuğun aklında fıkıh kalmıĢ. O da yarım olarak. BaĢlamıĢ 

saymaya ―fık, fık, fık,” diye. Yörük sevinmiĢ. 

“Allahına kurban olduğum hocası. Eline sağlık. Çocuğumu ağzına kadar ilimle doldurmuĢ. Fıkırdayıp duruyor,” 

demiĢ. 
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ALLAH‘IN ĠġĠ BAKKALIN TAġI 
Köylü UĢak‘a inmiĢ. Burma caminin karĢısındaki bakkaldan bir Ģeyler alacakmıĢ. Bakkal köylünün aldıklarını 

kilo yerine teraziye taĢ koyup taĢla tartıyormuĢ. 

Köylünün sorcağı tutmuĢ. 

“Senin diremin yok mu? Neden taĢla tartıyorsun,” demiĢ. 

Bakkal: 

“Sus... sus... Çarpılırsın. Allahın iĢine camii karĢısındaki bakkalın taĢına karıĢılmaz,‖ demiĢ. 

 

VALĠ BEY BENDEN SONRA GELĠR 
Vilayette çalıĢan memuru herkes tanır. Sürekli takılırlarmıĢ. Memurda her gün bir fıkra uydururmuĢ. Günlerden 

bir gün; 

“Bu vilayette Vali bey benden sonra gelir,” demeye baĢlamıĢ. Bu sözü sabahları “günaydın,” yerine kullanmaya 

baĢlamıĢ. Söz sonunda Vali beyin kulağına gitmiĢ. Vali bey sormuĢ. 

“Söyle bakalım bu  Vilayette Validen Önce kim gelir,” demiĢ. 

Memur 

“Ben efendim,” diye yanıtlamıĢ. 

Vali 

“Ne demek o,” diye sinirlenirken. Yanıtını da almıĢ. 

“Efendim siz saat 10 da 10:30 da teĢrif buyurunuz. Ben ise sizden önce saat 9:00 da vilayete gelirim,” demiĢ. 

 

ONA DA YAKIġIYOR 
Cuma hutbesini Müftü okuyacakmıĢ. Vaazı da müftü verecekmiĢ. Müftü baĢlamıĢ saymaya 

―Karılarınaza kızlarınaza baĢını açtırmayın... Kısa kollu gezdirmeyin... Namahreme görünmesinler...” diye 

sıralamıĢta sıralamıĢ. 

Cemaatten birisi kendini tutamamıĢ. 

“Müftü Bey... Müftü Bey... Sizin kızınız da kısa kollu giyiniyor,” deyivermiĢ. 

Müftü yanıtlamıĢ; 

“O köftehora da yakıĢıyor hani...” 

 

ARAMIZI BULACAK ÖLDÜ 
Adamın biri bir hastalık sonucu erkeklik gücünü yitirmiĢ. Ġsterik olan eĢi bu olayı sorun yapmıĢ. Artık 

evde her gün kavga eksik olmaz olmuĢ. Sürekli kavgaya tanık olan komĢular bu konuya çözüm 

aramaya çalıĢmıĢlar. Konunun kaynağını bilmediklerinden aralarında yaĢlı bir nineyi gene kavga 

olduğu bir gün o eve yollamıĢlar. YaĢlı nine kapıyı çalmıĢ. Kapı açılmıĢ. YaĢlı komĢu buyur edilmiĢ. 

Odanın baĢ köĢesine oturtturulmuĢ. KöĢeye oturan yaĢlı nine hoĢ beĢten sonra konuyu kavgaya 

getirmiĢ ve de sormuĢ; 

“Evlatlar... Ayıptır... Hergün kavga edip durmayın... ġöyle söz geçircek, aranızı bulacak birini bulun. 

Ona derdinizi anlatın.. Onun lafını dinleyin,” demiĢ. 

Evin kadını ninenin görmez tarafından kocasının önünü eliyle göstererek; 

“Nine... Nine... Bizim aramızı bulacak olan çoktan öldü. Öldü de ondan bu kavgalarımız,” demiĢ. 

 

 

BANA BĠ‘ġE BIRAKMADIN 
Ġki çoban sürülerini süre süre birbirlerine yaklaĢmıĢlar. Çıkanlarını açmıĢlar, yemeğe oturmuĢlar. 

Birincisi sormuĢ; 

“Ule Memet... PadiĢah olsan ne yirdin,” demiĢ. 

Mehmet elindeki soğana bakmıĢ... bakmıĢ… Soruyu yanıtlamıĢ. 

“Tabii ki soğanın cücüğünü,” demiĢ. 

Arkasından da sormuĢ; 

“Ule Üsen sen ne yirdin,” 

Hüseyin hemen yanıtını vermiĢ; 

“Bana bi‟Ģe bırakmadın ki...” diye konuyu noktalamıĢ. 

 

BARUTMUSUN BEHEY MUBAREK BARUT... 
Akse‘den pazara inen köylü UĢak‘ta yapacağı iĢleri bitirmiĢ. Çay kenarındaki nalbanttın bahçesine bağladığı 

eĢeğini almıĢ. EĢeğe yan binmiĢ. Ayağının birini de yan atmıĢ, cebinden sigarasını, ağızlığın çıkarmıĢ, cigarayı 

ağızına almıĢ. ĠĢlerini bitirmenin sevinciyle yelek cebinden kav çakmağı da çıkarmıĢ. BaĢlamıĢ çakmaya. TaĢ 

köprüyü geçmiĢ. Halı pazarını geçmiĢ... Sürekli çakmak çakıyormuĢ. Aybey mahallesini geçmiĢ. ġeker fabrikası 
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yolunda kav hala yanmamıĢ. Çakmak çakmaya devam ediyormuĢ. Elmalı Dereyi geçmiĢ. Köy görünmüĢ. 

Çakmak çakmaya devam ediyormuĢ. Köyün içine girmiĢ, köprüyü geçmiĢ. Mahallesine girerken çakmak 

taĢından birkaç kıvılcım çıkmıĢ, kav ateĢ almıĢ. 

Akseli; 

“Barut musun mübarek be arut...” diyerek bağırmıĢ. 

 

BĠ GANĠ TEPEROTU 
Yeni adıyla Çevre Köy eski adıyla Akse havucu ve lahanasıyla ünlüdür. Havucu havuç renginde değil, mor 

renklidir. Yerken kiĢinin ağzını, kabuğunu soyarken de kiĢinin elini boyar. Salatası yapılmaz. Meyve olarak elde 

yenir. Adı da havuç değil, ―Teperotudur‖. 

UĢak‘ta dokuma fabrikalarıyla ünlüdür. Dokuma fabrikaları da özeldir. Her fabrika o fabrikanın sahibinin 

lakaplarıyla anılır. ―Darak‖ denilerek, ―Yılancı Darağı...‖, ―Hacı Gedik Darağı...‖. ―Acemle Darağı‖ gibi... 

Akseliler teperotlarını toplamıĢlar. Kağnıya yüklemiĢler. Ertesi günü UĢak pazarına götürüp satacaklarmıĢ. 

Sattıktan sonra da bir yıllık geçimlerini sağlayacaklarmıĢ. 

Uzun kıĢ gecelerinin birisinde ortaya birisi bir laf atmıĢ; 

―Yılancıların ne gada malı va?‖ diye sorusunu sormuĢ baĢlamıĢlar onun hesabını yapmaya. Saatler akmıĢ, 

hesap bitmemiĢ. Ortadaki sinide yığılan teperotu bitmiĢ. ĠnmiĢler aĢağıya, siniyi kağnıdan yeniden doldurmuĢlar. 

Hesaba devam etmiĢler. Sabah olmuĢ, hesap bitmemiĢ. Sini sürekli aĢağıya inilerek yinelene yinelene 

doldurulmuĢ. Sabah olmuĢ bir de bakmıĢlar ki kağnı boĢalmıĢ. Kağnının gerisinde hiç teperotu kalmamıĢ. 

Salt Ģu söz kalmıĢ geriye; 

“Akseliler, Yılancıların malını hesap ederken bir kağnı teperotu yemiĢler,” 

 

 
 

1940’larda Halı Pazarı yöresi 
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UŞAK AĞZI SÖZLÜĞÜ 
Burada UĢak ağzı sözcüklerinden kuıguladığım tümceleri uĢaklılar bu denli yoğun olarak 

kullanmaz. 

Ben burada oluĢturduğum tümcelerle konyuya biraz çeĢni, birazda güldürü katmak istedim.    

-A- 
A‘ah: Hayır, istemiyorum, yoktur. 

( Anlam içeriğinde  bu sözcük çoğunlukla tek baĢına kullanılır.) 

-Memet çarĢıya gidem mi? 

-A‟ah...             

Aba: Abla 

(UĢak dilinde harf düĢmesine uğrayan sözcüklerdendir.) 

-Aban ne‟de  

-Bilmeyom 

Abazombalak: ġiĢman, hareketsiz ve yeteneksiz kiĢi 

-Gaynının olu ne olmuĢ ö‟le 

-Ne olcek,yimiĢ yimiĢ abazombalak bi‟Ģe olmuĢ.....  

Abdeshane; Yüznumara 

-Abdeshaneye girem‟de ondan sonra yola çıkam. Uzun yol gitcez. Yolda bi hata kaza baĢıma 

gelmesin. 

- Hadi gir bakam.. E‟tiya olduğun meydana çıkıyo... 

Abdeslik: Günümüzde eviye veya lavabo yerine kullanılan yer. 
-Yemeğe elimi yıkayıpta oturem. . . Abdeslik ne‟de?   

Abıt: Tat, akılsız 

-Abıt, abıt ne bakıyon. Ne decesen desen ya. 

-Ne yapem... Senin yanında dura dura abıtleĢdim. 

Acar: 1- Yeni,  

          2-Güzel, becerikli 

1-Sizin goyunları gödüm, onların içine acarları da gatmıĢınız de‟mi?  . 

2-Senin gızı epedir gömedidim... Ne acar olmuĢ manĢallah. Allah gaderini de böle gözel yapa 

inĢallah. . . 

Ağız: Memeliler doğurunca ilk sağılan koyu süt. 

-Huuu! . .A‟Ģa de‟ze...Bizim goyunlar doğurdu da sana ağız getirdidim . . .  

Ahar: ÇeĢme yalağı 

-ÇeĢmenin önünden geçe‟ken malları sulacedim.Aharı o hale kim getirmiĢ biliyonuz mu ?. . 

Hayvanlar suya yanaĢmadıla bile... 

Alacatene: UĢak çevresinde yetiĢen küçük yeĢil mercimek yemeği 

-Ana ellerin memleketinde bi senin biĢirdiğini , bi‟de alacadene yemeğini özledim. 

Alaf: AteĢ, yalaza 

Kibritle oynayıp durma etraf alaf alacek... 

Alama: El ili tutulabilen en büyük taĢ parçası 

-Çocuğa neden gızıyon. 

-Gızılmecek gibi değil... Alama gibi daĢları alıp alıp bizim eve doru atıyo. Hadi evin camını gırdı 

deyem.Bi zararı yok. Bacak gada boyunnu bakmadan baĢındsn böyük alama gibi daĢları ötelere 

ataken ayana da düĢürdüğü oluyo...BaĢına bi iĢ açcek.Ben ondan kokuyom.. .   

Albasma olmak: 1- Ne oldum delisi olmak,  

                            2- Hastalık ve heyecan nedeniyle kiĢinin suratının kızarması. 

1- Buna ne oldu böle? 

  -Ne olcek gomĢu, ömründe göremeceni bi  gün görünce albasma oldu.  

2-Bak bak bak Ģu çocuğa bak. . 

  -Ne va çocukta?  
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  - Nol‟cek Suratını gö‟meyon mu? Bö‟le galabalığa ilk girdinden Ģunun suratına bak gıp gızıl... 

Albasma oldu çocuk  

 

Alık: Aptal, sersem 

Bu adam esgiden bö‟le del‟di. ġimdi etrafa hep alık alık bakıyo... 

An: Ġki tarla arasındaki sınır 

-Adam gitmiĢ seki  ta‟lalara giden yolunan kendi tarlası arasında ki anı da galdırmıĢ. Neden ki?... 

-Neden olcek... Yolu ta‟lasına gatcekdir. 

Anmak: Söylemek 

-Bu gün her Ģeyi gonuĢdu da bize bu günleri baĢladan abemizi hiç anmadık. 

-Valla çok ayıp etdik. Onun adını da anam , arasından da onun adına çalıp oynayam.So‟na da 

dualarımızı eksik etmeyem. Allah ona sa‟lıklı uzun ömürler versin de‟yem.. 

AnıĢmak: Anlatmak. KarĢılıklı konuĢmak 

Gız... Fadime ... Nereledesin?...Hadi glede gö‟düğün yeeleri anlat...Ben de burda olanları sana 

anladem..ġö‟le bi anıĢıverem...  

Andık: Sırtlan 

-O mezara neden yeni mevtalar gömülmeyo. 

-Toprağı çok gevĢek. Ondan dolayı çok kiĢinin mezerini andıkla eĢdi.Hekes korkuyo. Andıkla alır 

götürür deye..  

Anaç-Aneç :1- Çocuklarını kavrayan.Çevresine analık yapan   

                    2- Çok doğurmuĢ veya doğurgan  hayvan 

1 -Vallaha o gadına manĢallah. Babalarından çok çocukları o  gavzadı. 

  -Onların sülalesi hep ö‟ledir. Anaçdır onlar.Kendi çocuklarından baĢka etrafındakinlerden de 

gavzadıklarına baksanya...Anaçlık onların damarında va.. 

2-Bu sene gurbanlık besleyon mu? 

  Gurbanlık olcek hayvan bende yok. Bendekinler hep aneç.. 

Anca: Ancak 

-Okuldan çıkalı kaç saat oldunuz ,ne bekleyi duruyon böle. 

- ArkedeĢleri bekleyom. 

-ArkedeĢ.markedeĢ derken a‟Ģam olcek..Yörü hadi bakam. Anan ev de bekleyodur... Anca gidesin. 

Annaç: KarĢı taraf 

-Sizin bağ neresi ? 

-Aha bunların bağın annecinde. 

Ansıramadan: Ansızın, birdenbire, habersizce. 

-Peehh! 

-Ansıramadan ne etdin gı..Valaha ödümü patlatdın 

Ansırmak: HapĢırmak 

-Ansırıp durma. Her tarafı mahvetdin. 

-Ne yapem, du‟ma olmuĢum. 

-Öle‟se azını kapa. 

Apanmak: 

              1- GeniĢ adımlarla çok çabuk yürümek 

              2-Ağırlığını vererek yanındakinin üzerine yaslanmak. 

 1-Ne goĢduruyon bö‟le apana apana 

   -ĠĢim va..Tez eve yetiĢmem gerek.. 

2-Apanıp durma ö‟le canımı çıkacen.. 

  -Sende ne nane molla imiĢin, aha Ģuraya tam dutunamadım da ondan..  

Aplapla: Evcilik oyunu 

-Ablapla oynayam mı? 

-Ben seninen oynemecem. Sen hep cızıp duruyon.. 

ApıĢmak: Ġki ayağı yana doğru açmak,  

-ÇeĢmenden  suyu doldururken acık apıĢ da ırahat et. 

-Burla hep çamır, apıĢameyom 

ApıĢmak kalmak: ġaĢmak, ĢaĢırmak. 

-O ne biçim gadın ya.. Dün bi laf etdi apıĢıp galdım. 
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-Sen ona uyma...O yüzeğin teki zaten.. 

Ardılmak: Yaslanmak, asılmak, sallanmak.ġaka yapmak.Laf çarpdırmak. 

-Ardılıp durma len.. Benim yüküm bana yetiyo.. 

-Ne va yani, sadeç del miyiz. Benim yükümü sen çekmecen de kim çekçek. 

Ardısıra: Arkasından 

-Ben gidiyom çocukla.Ardı sırada siz gelin.. 

Arınmak: temizlenmek 

Gel Ģu baĢıma bi su dökte baĢımın kınasını arıdeyim. 

Artaradan: Arkadan, Yokluğunda 

Ayıp değil mi? Ardaradan kimlerin govunu yapıyonuz. 

AĢ Kesmek: KıĢ hazırlığı için eriĢte veya makarna kesmek. 

Yarın bize gelivesende acık kıĢa hazırlık deye aĢ kessek. 

AĢ Ermek: (Gebelik zamanında kadının) Herhangi bir yemeği özellikle mevsimsiz meyveleri 

yemek için fazla istek duyması. 

Avara: ĠĢe yaramaz, verimsiz, çorak toprak, kötü, zayıf 

Avgan: Su birikintisi, yağmur sularını toplamak için açılan içi çimento ile sıvanmıĢ kuyu. 

Avganın suyunnan arınabilecerni mi düĢünüyonuz...Avara avara dolaĢcanıza Ģu aĢları kesemde, 

hamırı da avkalayam,güzelce hamama gidem...Azat altında ateĢ yakmenen,ayakyolunda su 

dökünmenen arınabilceniz mi? 

Her iĢi yolunnan , yordamınnan yapam...  

Avkalamak: 1-Yenmek, hırpalamak, 2- Avuçla karıĢtırmak, suyunu çıkarmak 

Avlu: Sofa, odaların önündeki boĢluk 

Avluda ki aygıtları sandı‟na dolduruyodum Azımda da gavıt vadı. Hasan avsıtdı. Avırdıma bi 

vurdu.Azımda ki gavıt her yana yayıldı. Arıdıncaya gada ne‟le çekdim. 

Avsıtmak: Gafil avlamak 

Avsıtma ... Canım çıkıvecek gibi oluyo. 

Avurt, Avırt: DiĢlerle yanak arasındaki ağız boĢluğu. 

Avurtlak: Bol, özellikle bol ebise 

Baksanya bu pek avurtlak oldu. Kısaca aygıtsız olmuyor. 

Aygıt: EĢya, araç 

Ayran geven: Aptal, sersem, boĢ konuĢan 

Ayrangevenlik edip iĢi azıtma...Ardaradan da gonuĢma.A‟Ģa abanın gızı aĢ mı eriyomuĢ bi sor 

bakam... 

Ayakyolu: Yüznumara 

Azadın altını ayakyolu yapdın. Ayıp...Ayıp.. 

Azat: Kendi haline bırakılmıĢ büyük ağaç 

ġu azadın guru dallarını birez kessende acık gençlesse. 

Azıttı: 1- Konuyu uzattı  

           2-Delirdi 

Ne yapıyo bu... Sanki azıtnıĢ gibi.. 

Azıtmak: ġiddetlendirmek. Konuyu uzatmak 

 

-B- 

Bağırdanlık: Boyuna takılan boncuk, kolye 

-Bu çocuğun boynuna bi mavi bağırdanlık daksan ya... 

-Neden miĢ o ?.. 

-ManĢallah pek gözel...Nazar felan deymesin.. 

Bakırca: Bakraç 

-Köyden gelirken bi bakırca yoğur getirmeyi de unutma. 

-Anam yoğurdu bakırceye deell çölmeğe çalıyo. 

-Bakırcaya çalsın bakırcaya...Ne olur olmaz deli pesek bi sürü gızansınız. Yolda gelirken nasıl 

olsa gakguburak dutasınız.ġehere gelinceye gada çölmek felan galmaz. Gıra atasınız. Bakırcaya 

çalsında iĢi salam dutam. 
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Balk: ġimĢek 

-Dün a‟Ģam gelirken bi balk oynadı,bi balk oynadı deme gitsin. 

-Ne yapdınız? 

-Ne yapcez ödümüz b.kumuza garıĢdı. Ġyi ki arkasından rahmet basdırmadı. Saklancek ye‟de 

yo‟ğudu. 

Bardak: 1-Sürahi olarakta kullanılan küçük toprak testi 

               2-Kısa boylu ĢiĢman kiĢi. 

1-Gelirken bi kupada su getirive...Desdiden deell, boduçdan kat. Boduç daha soğuk 

dutuyo..Boduçda su yoğ ise bardakdan gat. 

2-Ne olmuĢ gız o öle?... 

-Ne gibim? 

-Ne gibim olcek güçcükken ne gözel çocukdu. Ne anasına çekmiĢ ne de bubasına .Boçduç gibim bi 

Ģey olmuĢ. 

-Dedesine çekmiĢ dedesine...Onun dedesi de Bodu bekmezin biridi..      

BaĢ tutarı: Aile reisi 

-Ne olcek... Bubaları ölünce onlada ö‟le oldula iĢde... Evlerinde bi baĢ dutarı yokkum...  

Batman: Büyük çömlek 

-Memed‟a ya sö‟le de bize bi batman yoğurt getirivesin. 

-Bi çölmek yetmeyo mu?Yetmez gız...Tarna garcem tarna.. 

Bayatsı: Bozulmaya yüz tutmuĢ, bayatlamıĢ 

-Bu ekmekleri ne zaman biĢirdin? 

-Nolcedi? 

-Acık bayatsı gibi de. 

Bazlama: Kalın yufka ekmeği 

-Yarın sacı vurup Ģipit yapaken acık da bazlama yapcem. 

-No‟lcemiĢ o.. 

-O‟lan güdüye gideken tobasına goyuyom. Bazlamayı daha çok seviyo da ondan. 

- Ġyi ölesem..  

Bet gözel-Bet dayı: Çok güzel 

-Enterini kim dikdi gız... 

-Neye soruyon 

-Bet gözel, bet dayı da ondan. 

Berenarı: ġöyle böyle, üstün körü. 

-Deyusa güvendidim. Güvendim de bağa yolladım.Eline de parasını vedim. Gözelce belle. 

Ayrıklarıda gözelce atla dedim. 

-Neden gızıyon ö‟lesem... 

-Deyus berenarı topragın yüzünü gıdıklayıp gitmiĢ. Ne bellemiĢ, ne de ayrıkaları temizlemiĢ. 

Belek:1- Çocuk kundağı,  

           2-Geline veya damada armağan olarak gönderilen giysiler bütünü. 

Belleme: Pençe 

Biz bellemesiz bi babuç giymezdik. ġimdi herkesin sıra sıra babuçları va.Hepicini. giymelerine 

sıra bilem gelmeyo 

Belemek: 1) Kundaklamak, 2) KarıĢtırmak, bulaĢtırmak 

Gelinin iĢi çoktu.Bö‟n çocuğu ben beleyem dedidim.Boduk suratlı meytanbal arkamdan “Peh!...” 

deye bağırınca benilledim gittim. 

Benillemek: Korku ile sıçramak 

BeĢbıyık: MuĢmula 

Ġnekle boğursadı.A‟Ģamdan fasülyeleri ıslatdıdım.BiĢiğen değilmĢ.Onunan uğraĢıyodum.Ġneğinde 

yuları bolarmıĢ. GaçmıĢ giımiĢ. Arkasından goĢdum. Ama nafile... Engücü döne gelir dedim. 

Gelmedi. Gitce yelere bakdım.Boynundaki yultar goca talada ki beĢbıyık ağacınına  dolanmıĢ. 

Ondan gelememiĢ. Yakaladım getirdim. 

Bicez: Bir defa, bir kez 

Gel bakam gözel gızım. Gel bakam benim gözel torunum. Gelde bicez bi samaĢam. 

BiĢeğen: Çabuk piĢen. 

Bizim kö‟den baĢga biĢiğen nohuıt ne‟de yetiĢiyo... 



 

112 

 

 

 

BiĢirgeç: Sac üstünde piĢirilecek yufkayı çevirmek için kullanılan tahtadan aygıt 

Elinde ki biĢirgeci sacın üstünde sıyırtarak yufkanın altına dürtmeden sok. Yufkaları yırtıp yırtıp 

koyon... 

Boduç: 1-Küçük testi,  

2- Kısa boylu, ĢiĢman. 

AĢĢadan gelirken boduçu da doldurda gel.. 

Boduk: Deve 

Boğ: Bohça 

 Elinde ki boğun içine belleme olcek babıçları doldurmuĢ,bürtlek gözlerini bana çevirdi hem 

gülüyo,hemde büvelek dutmuĢ davar gibim goĢduruyo...Ben de ardaradan arkasından 

bağırdım.“YaĢar!.. Anan ne doğurdu?” dedim. “Böbü doğurdu... Böbü..”demez mi..Ben ona gız 

mı o‟lan mı olduğunu sordum. O da anasının böbü doğurdunu dedi. YaĢar bu...otuz yaĢın da olsa 

ne olcek...   

Boğarsak : Boğa isteyen inek. 

Bolarmak: GeniĢlemek. 

-Ule gız... O geydiğiğin çorap nede bolarmıĢ...Gö‟meyon mu...Nasılda avırtlak duruyo.... 

-Halime pek isdedi.Yeni ördüğün çorabı ve‟de bi de ben geyem “Enterimle bet dayı durcek bi gün 

geyiverem,”dedi. “Boduç gibi bi Ģeyim,” demedi. Bi cez giydi. Aha bu çorabıda avırtlak bi‟Ģe 

etdi. 

Böbü: Çocuk, bebek 

Böcü: Böcek. 

Böcü Börtü: Böcekler. 

Börtmek: 1-Sıcaktan piĢmek  

                 2-Herhangi birĢeyi haĢlamak. 

Börtülmek: GüneĢte veya sıcakta kiĢinin gözlerinde ve yüzünde kan toplanması. 

Ġçimde ki bun ardıkca artdı. Yüreğim büngüldemeye baĢladı.Baa‟çada ki burgeçde bozulmuĢ.Onu 

onarem derken iyice buydum. Beceremedim. ÇeĢmenin suyu her yana doldukça doldu. Sonunda 

alt baa‟çadan su‟la bürtledi çıkdı. Sonunda bi çeĢmeci çağırdım.  O gelinceye gada garnım da 

açıkdıydı. Kendimi oyaleyem deye bulambeç biĢirdidim. Ġyi ki geldin. Gel... gel... Oturup barabar 

gaĢıklayam...  

Bubeççe: Büyük papatya. 

Bun: Sıkıntı, keder, acı. 

Bungun: Sıkıntılı hava, kederli. 

Ġçimde ki bungunluğu atem deye acık bubeçce toplamaya gitdim.Her yanımı böcü bürtü 

sardı.Onla‟dan gurtulmak isdeken büngüldedim durdum. Gene de baĢaramadım.Ne‟dese ovanın 

böcü börtüsünün hepiciği bana tebelleĢ olmuĢ. Bende dutdun dutdum burgeçledim burgeçledim 

attım. Onlarınan uğraĢıken güneĢin annecinde börtmüĢ galmıĢım. 

-Hadi gel sen  bize gidem de ben sana bi gözel bulambeç biĢiriverem. Gözelce ikimiz içemde acık 

dertleĢem...   

Bulambeç: Un çorbası 

Burgeç: Musluk sapı, musluk. 

Burgeçlemek: Döndürerek çimdirmek. 

Buymak, Buydumcuk tutmak: ÜĢümek, donmak. 

Büngüldek: 1) Hacimsel geniĢleyerek yayılan.  

                    2) Bir sıvının geniĢ bir kitlesinin kendi içinde yer değiĢtirmesi. 

Büngüldemek: Sallanmak. 

Bürtlemek: Ġçindekinin birdenbire dıĢa çıkması (Elimdeki iltihabı bürtlettim). 

Bürtlek: DıĢa çıkık. 

Büvelek: Sığır sineği. 

Büvelek tutmak: Yerinde duramamak 
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-C- 
Cadaloz: 1- Kavgacı,  

               2- Olaylarda laf kalabalığı ile üste çıkan. 

1-Ben o çocuğu ö‟le bilmeyodum. 

-Ne gibim? 

-Kendinden böyük çocukların hakından geldi. Ne cadaloz biriymiĢ o...  

2-Geçen gün senin gaynını gö‟düm. Gel o iĢi çözem gali dedim. 

-Geldi mi?... Çözdünüz mü?... 

-Sen onun cadaloz oldunu bilmeyon mu...Bi laf... Bi laf... Bi laf.. Onun cadolozluğundan ben azımı 

açıp anlatceklerimi anlatamadım bile...  

Cavır, Cavur, Gavur:1-DüĢman.  

                                    2-BaĢka dinden olan 

1-Senin gomĢu ne‟le yapıyo? 

 -Ne‟le yapcek cavırlıkdan baĢga. 

2-Cavır buraya geldinde sen kaç yaĢındedin? 

  -Ben cavırın Ġzmir‟de denize döküldüğünden bi ay sona doğmuĢum. 

Cıbıl: Fakir. Çıplak 

1-Köyün aĢasında ki, o seki ta‟layı Mamıt‟ın O‟lan alcemiĢ. 

  -Daha düne gada götünde don yoğudu.Cıbıldağın biriydi.  Parayı ne‟den bulmuĢ o?.. 

2- Cıbıldak cıbıldak ortada ne doleĢiyon? 

  -Enterimi bulemeyom da...   

Cıbıldak ;Çıplak. 

Cimcirli guĢ: Kağıttan basit Ģekilde yapılan uçurtma. ġeytan uçurtması. 

Cinevre: Küçük sırlı küp. 

Cidavı: Hakkını Ģarlatanlıkla alan. 

-Hanı gonuĢcem deyodun gömĢunnan gonuĢabildin mi? 

- Neede...O cidavı ile gonuĢmak mümkün mü? Lafını bile açdırmadı cidavı. Diline kıl dolenmeyo 

mubareğin. 

Cırmalamak: Tırmalamak. 

-Kedini neden sevmeyon? 

-Cırmalamadık yerimi bırakmadı mubarek.Huyu mu değiĢdi ne.. 

Cırtlak: Yabani bir bitki. EĢek Hıyarı... 

-Hadi burda oturmayın. Sadecinnen sokağa çıkın oynan. 

- Onunla oyuna baĢlenmeyo bile,Geçen gün cırtlaklaı üzerimize cıvcırtdı durdu.Bizde ona yapınca 

hemen cırleyedi.O hep ö‟le yapıyo. Hemen cırleyo... 

Cırlak: Çabuk küsen, çabuk ağlayan. 

Cıvcırmak: FıĢkırmak. 

Cinevrenin içinde acık un alıp gardım. Zinili guĢ yapdıdım. Onun cahatlarını yapıĢdırcedim. 

Beceremedim. Anasını satayim, ben de cimcirli guĢ yapdım. Onu uçuruyodum. Götün gütün 

gideken cırtlakların arasına düĢdüm.Mubarekle cız gibim bi cıvcırıyola,bi cıvcırıyola zor 

gurtuldum. GomĢunun o‟lunan gitdidik.O da mubarek cirbenek gibim bi‟Ģe... Cırtlakların arasına 

götün gütün gideken o düĢdüdü. Cırtlakların arasında gayboldu gitti. Bi de onu aradım.Göya 

eğlencedik. BaĢımıza gelen galmadı   

Cız: Cam bilye, misket. 

Cızmak: Oyunu veya anlaĢmayı bozma. 

Cice: Abla, büyük kız kardeĢ. 

Cicen seninen cız oynamama gızıyo...Sende oynaken hemen cızıyon, hemen cızıyon. Ben seninen 

oynamacem.. 

Cirbenek: Bakımsız, çok zayıf. 

Cimicik: Az, azıcık. 

Çocuğun karĢısında ağzını Ģapırdata Ģapırdata yiyip durma. Ucundan cimicik olsun kopada 

kardeĢinede ve...  

Cor cor: Çok sulu. 
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-Geçen gün biĢirdiğin çorbaya benzemesin. 

-Ne‟si va‟dı çorbanın? 

-Ne‟si olcek cor cor su değil miydi?... 

Cücük: Filiz. 

-Patetesle ne‟de 

-CücüklenmiĢde attım. 

 

-Ç- 
Çakmak çalmak: Silahla ateĢ etmek. 

Çalkak: Ġçinde ayran çalkalanan toprak küp. Bu küpte yapılan ayran. 

Patatesle cücüklenmiĢ.Çorba biĢirem dedim. Ona da gız suyunu çok gatmıĢ cor cor olmuĢ.Acık 

çalkak va‟dı. Ona ekmek dorayıp yedik. Ġyi ki kimseyi çağırmamıĢım. Ġrezil olcedim... 

Çalmak: Sürmek, kaplamak, boyamak. 

Ana garnım çok acıkdı. Ekmege acık yağ çalıvesen ya... 

Çampir: Patiska kumaĢ. 

Çenet: Ġkiye ayrılan nesnelerin her biri. (Pencere çenedi, kapı çenedi) 

Enterime çıtlak kaydı.Ön yanı müzmahal oldu. Ġki çenede ayırıp dikmek dee‟l mi...Çampir almaya 

gerek yok dedim. Enterimden kendime bi dizlik dikem dedim.HerĢey yolunan yordamınan 

..Beceremedim. .Bizim gız beceriklidir. Ben dikiveren dedi di. Bekledim bekledim gelmedi.Çıltak 

falan da deeldir. Möhüm bi iĢi çıkmıĢ olmalı. Bakam no‟lcek...  

ÇebiĢ: Keçi yavrusu. 

Çeç: SavrulmuĢ harmanın yalnız taneden ibaret olan yığını. 

Çekki: BaĢ çatkısı, baĢa sarılan kadın yemenisi. 

Çelme: Alına düĢürülmüĢ saç demeti. Yürüyen kiĢiye ayak koyma. 

Beni çığırmadınız.ÇokaĢıp çelmeleri çatmıĢınız.Ben de çıkınımı alıp geldim. ġu çıkınımın 

içindekileri acık çitleyem de husamız dağılsın. 

Çığırmak: Çağırmak, Ģarkı söylemek. 

Çıkı: Bohça, mendil. 

Çıltak: Sözünde durmayan, dönek. 

-GomĢunu neden çağırmadın? 

-Ha‟ba bile ve‟medim. 

-Ne‟ye miĢ o? 

-Kaç defa Ģunu Ģö‟le yapam, bunu bö‟le yapam de‟ye sözleĢdik.He,he..deyip duruyo. Arkası 

gelmeyo.Çıltagın teki o. 

Çıtlak: Kıvılcım. 

Çıvdırmak: Fırlatmak. 

Çiğin: Omuz. 

Elindekileri çitleyip fikirsiz fikirsiz oturup durma. Çilteleri çinine goy gel...ÇebiĢlere acık çeç atıp 

gelim. Gelirkende çiltelere ot dolduram... 

Çinninde: Omuzunda 

Çilte: Saman taĢımak için yapılmıĢ kıl çuval. 

Çitlemek: Kabak, karpuz, kavun çekirdeği benzeri kabuklu nesnelerin iki diĢ arasında 

sıkıĢtırılıp içinin çıkarılarak yenilmesi. 

Hadi burda çokaĢıp gündöndüleri çitlediniz. Gabuklarını neye her yere saçdınız...Pasaklı 

mubarekle. 

ÇokaĢmak: Toplamak. 

Çiye: Baklava, börek gibi yiyeceklerin bir parçası. 

Çokurdak: Sümük 

Çöğür. Dikenli ağaç. 

Çöydürmek: Erkek çocukların tuvalet dıĢında herhangi bir yere ayakta iĢemesi. 

-Ana çiĢim geldi. 

-Çöydürü ve o‟lum oraya... Çöydürü ve... 
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-D- 
Dal: Omuz. 

O hebeyi elinde gö‟tücene dalına dak da ırahat ırat gö‟tü 

Daldız: Su kabı. 

Daldızı aldım. Çöğürlerin arasından geçe geçe gözeye gitdim.Ordan bizim geline uğradım.  

Bö‟rek bilirmiĢ.Sağolsun birkaç çiye de bana ve‟di. “A‟Ģa geline de‟ve de aĢama bizim köyde 

eylenti va acık gelsin de debirdek çalıvesin,” dedi. Çokurdaklı keprem. Ġnsan “A‟ba sende gel,” 

der mi? 

Dalöğlen: Tam öğle vakti. 

Ne va ne yok demeyon...Hiç bi iĢin ucundan dutmeyon. Dalölen yatakdan kalkıyon. Kalkmadan 

ana ne yicez deye baĢleyon. Acık insan erken kalkada iĢin ucundan duta. 

Dangırdak: Gürültü çıkaran. 

Dam: 1-Üzeri örtülü hayvan barınağı, 2-Evlerin ikinci katın önünde toprak örtülü teras. 

Dartma: 1) BaĢ örtüsü. 2) BirĢeyin ucundan tutup sallamak. 

Dartı: Çene altından bağlanan baĢ örtüsü. 

Dartınmak: Örtünmek, baĢını örtmek. 

DaĢ yağı: Gaz yağı. 

Dayı: Güzel, iyi. 

DayıbaĢı: Amele, iĢçi baĢı. 

Dayim: Her zaman, devamlı. 

-Hadi gız gomĢula bize geliyo. Sende gelsen ya. 

-Sağol gelirim. Ben dayim  sende del‟miyim... 

Deeve: Söyleyiver. 

Debildek: Tef, Çanak üzerine deri gerilerek yapılmıĢ, elle çalınan çalgı, dümbelek. 

Debirez: Biraz sonra. 

-GomĢu huuu... Debirez bazara gitcem sende bi‟Ģe isdeyon mu?.. 

Debildemek: Çabalamak, uğraĢıp didinmek. 

Dedesi (Koyunun/keçinin dedesi): Kalbi, koyunun /keçinin kalbi 

-Gurbanı kesince dedesini ayırmayı unutma. 

-Ne olcemiĢ o? 

 -Ne olcek olur mu... Bilmeyon mu o‟lan hayvanın dedesini pek seviyo. Ayrıyetten ona biĢiriverem. 

DepreĢmek: Tepmek, nüksetmek. 

Deha: iĢte, orada. 

-Evin anatarı ne‟de biliyon mu? 

-Deha orda ya... Gömeyonmu?.. 

Dek durmak: Uslu durmak, rahat oturmak. 

-Ana gızanları da bazara götürsen ya... 

-Gızım onla beninen gidince pek dek durmeyola.. 

Denk gelmek: Rastlamak, uyuĢmak. 

Dembesten: Birdenbire, aniden, hiç ilgisi yokken 

Bizim o‟lan teperotu derlemiĢ gelmiĢ.AĢam otu denk geldi.Damı kürüyodum.Ganter içinde oldumu 

görüp batırken dembesden”Hadi Ģunları Ģehere götürem.”demez mi... “Debirez gidem.ġu iĢi 

dayıca bi yapem,”dedim.Damda ne va‟sa hepicini tepikledi gitdi. Yolda anama denk geĢmiĢ. 

Anam Ģehere gittini görünce  “DaĢ yağınan. BaĢıma dartı almayı unutma,” demiĢ.BaĢlamıĢ bizim 

o‟lan dangırdamaya.Anam,”Sen bi iĢi ne zaman dayıca yapcen,” demiĢ.  iyicene gızmıĢ.  

Deperotu-Teperotu: Havuç. 

Depik,Tepik: Tekme. 

Dernemek: Toplamak, düzenlemek. 

Derekap: Birdenbire, hemen. 

Devrisi gün: Ertesi gün. 

DeĢteye: 1 -BoĢuna.  

               2- BoĢu boĢuna. 
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Önünü sonunu düĢünmeden derekap beni iĢe goĢdurdun .Çocukla bu gün bize gelmeceklemiĢ. O 

horozu  deĢdeye kesdik desen ya..KeĢge horozu  devresi gün kessedik.. 

Dığan: Yağ tavası. 

Dırtlı: 1- Çabuk hastalanan, 2- Zayıf. 

--ArkadaĢın bu gün okula niçin gelmedi? 

Öretmenim... O biraz ösürüyodu...Anası  “Dırtlının birisin  havada çok soğuk, baĢıma iĢ açma  

ben öretmeninden izin almaya giderim,” demiĢ.   

Dıkım: Lokma. 

Dımdım: Saz, ud, çalgı aleti. 

-Sende bu yetenek varken neden konservatuartların herhangi bir çalgı bölümüne neden gitmedin? 

-O zamanlar konsrvatuarların ne olduğu biliniyor muydu?Hem anamın aklını çelmiĢler. Bi kez 

konuyu açtım. “O‟lum   dımdımcı mı olcen,” deye baĢladı ağlamaya.  

Diba dikelmek: 1- Amuda kalkmak, 2- Dik durmak. 

-Bu duvarların hali ne bö‟le... 

-Nolcek...Benim o‟lanın yaptığı bi iĢ mi va...Eve gelince hemen diba dikiliyo.BaĢleyo ellerinin 

üstünde evi dolaĢmaya. Ne‟de yorulursa elleri ye‟de. ayakları duva‟da. Göya dinleniyo.. Aha 

bö‟le ayaklarının izinnen duvarlara harita çizdi. Ne‟pem.. 

Dikolta: Kompinezon. 

Dikelmek: Ayakta durmak. 

-Tepemde dikelip durma... Gel Ģö‟le yanıma otur. 

Dimdik: KuĢların ve kümes hayvanların gagası. 

Dimdik dimdik: Küçük küçük 

Dimdik dimdik baĢımın etini yidin.“Pazenden dikolta dikive...Dikolta dikive,” deye. Pazenden 

dikolta mı dikilir...Önce gıçına uzunca bi don dlkemde “Dondum galdım,” demelerin 

esilsin...Hemde yazın dirgenle sapları geriye yükleken enterinin peĢini donunun içine goyada 

ırahat ırahat iĢ görürsün. Hemde ayaklarım , bacaklarım hemen buyuyoda duma olup duruyom, 

demezsin.. Ondan sonacıma sıra senin dediklerine gelsin..   

Dimdiklemek: Küçük küçük parçalara ayırmak-koparmak-yemek. 

-ġindi sofraya oturcez. Sahanda ki peniri dimdikleyip durma. 

Dirgen: Harmanda sapları yaymak ve sürülen sapları karıĢtırmak için kullanılan çatallı 

kürek, yemek çatalı. 

Benim haytaya dirgeni al gel Ģu iĢlerti acık yanıllayam dedim.Bana “Bi iĢi bana derekap sö‟leme 

devresi günün suyumu çıktıi”dedi.Devresi gün,”Hadi o‟lum ne yapcesek yapam ,” dedim. Bu 

cezde,”Dün a‟Ģam havala birden soğudu ya.Buydum…Buydum.Dondum galdım.Duma 

olmuĢum,”yalanını düretdi. 

Dirk: 1-Sert, piĢmemiĢ, pörsümemiĢ.  

2- Hastalıktan kurtulma. Ayağa kalkma. 

1-Bu aĢın nohutlarını a‟Ģamdan ıslatmadın mı? 

 -Islatmasına ıslatdım emme nohot biĢiğen deell...Ne gada gaynatsan aha böle dirk dirk galıyo... 

2-ManĢallah... ManĢallah bu gün seni daha dirk gö‟düm. 

  -Acık terledim. AteĢimde düĢdü. Ondan çok Ģükür. 

Dizlik: Don, külot. 

Dolama: Özellikle parmak uçlarının iltihaplanması. 

Bamağım dolama olmuĢ.Dizlik dikcedim. Onlada galdı.Dıganı yıkadım.Durlamaya su 

galmadı.Benim elim batık. Dürgeyi kendin aç. Ġçinden lazım olduğu gada parayı al..   

Dondum: ÜĢüdüm 

Don almak : Buz tutmak. 

Döngel: MuĢmula. 

DöĢek: Yatak 

Dümbek garınlı mubareğe gızgınlığımdan kendi baĢıma döngel toplamaya gitcedim.DöĢekleri 

toplaken ocağın gaĢında ki dıganı devirdim.Her yer müzmahal oldu. Döngellede dalında 

galdı.Don almasa bari... 

Döver: Ġnce uzun kabuğu soyulmuĢ kavak ağacı gövdeleri. 

Duma: Öksürük, nezle 

Durlamak: ÇamaĢır veya bulaĢığı yıkadıktan sonra duru su ile yıkamak. 
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Duvak günü: Gerdek gecesinin sabahı. 

Düğlek: Ham ve olmamıĢ kavun. 

Ben sana acık bostandan gavun yol gel dedim. Sen gitmiĢ bosdanda ne gada düğlek va‟sa onların 

hepicini dernemiĢ gelmiĢin 

Dürge: Para demeti. 

Dürüt: Uydur 

Dümbek: Darbuka. 

Dürüm: Ġçinde peynir bulunan yufka. 

 

-E- 
Ebe: Anneanne, büyükanne, nine veya o yaĢlardaki kadın. 

Ebem duymaz: Bir yanlıĢlık veya yaramazlık yapan küçük çocuğu kimse görmeden 

çimdiklemek. 

-Ya bu çocuk ne biçim bilmeyom... 

-Ne oldu gine? 

--Ne olcek...Dün Ģehere indidik.Eltimlere gittik. Gocam pazara gitdi. Biz eltimle evde galdık. 

Ö‟len oldu. Sağolsun eltim sofra bezini yazdı. Önümüze evde ne va‟sa godu.Bu hınzırda etmedini 

gomadı.Sofrada önüne gonanın yarısını yedise, yarısın ağzına getirinceye gada sofra bezini de 

yol etdi.Hertaraf müzmahal oldu. ġöle sofra bezinin altından acıcık ebemduymaz ediveriyodum, 

bu kez de bas bas bağırmaz mı...”Ne cimdiriyon,...Ne cimdiriyon?..” deye ortalığı yıkdı. Arımı 

namısımı gomadı.  

EğleĢmek: Durmak, oturmak, beklemek. 

Ellik: Yabancı. 

-Hadi elti yarın bize gel... 

-Sende ellikle çok oluyo...Benim nuzlam almeyo.. 

Emendirmek: Yormak, uğraĢtırmak. 

Emenme: 1) BoĢ yere yorulmak. 2) Emek vermek. 

-Ya bu gız ne biçim bilmeyom. 

-Ne gibim?.. 

-Geçen gün emminlere gitde acık ba‟çalarından dut topla gel dedim. Emsiz emsiz suratıma 

bakmaya baĢladı. 

-Çocuk bu boĢ ve... 

-Çocuk mocuk deyip durma benim enterilerimi giymeye baĢladı. Boyumla bir oldu manĢalah. 

-OturuĢur ö‟sen merak etme.. 

-Ne oturuĢması.Benim lafıma garĢı ;” Oraya gada emenmeme ne lüzüm va. Engücü emmim 

getiriveri,” demez mi... 

Emenmek: Emek vermek, baĢkasının yapacağı iĢi ivedi davranıp yapmak. 

Emi: Tenbih sözü 

Emmi: Amca. 

Emmin ebeni de alıp gelcek.EğleĢip durma.Emsiz emsiz de sıfatıma bakıp durma.ġu iĢleri 

bitiripde çaĢıya gidem.Senin dediklerini de edem,evin esiklerini de alam, emi... 

Emsiz: Beceriksiz, vurdun duymaz, aldırıĢ etmeyen kimse. 

Engastan: ġakadan. 

-Ana... Dediklerinin hepcini gavede bubama dedim. 

-Gavurun eniği ne yaptın sen.... Buban ne dedi... 

-“Anan evinsiz evinsiz gonuĢmuĢ,” dedi. 

-Essah mı len..Ģindi maĢayı elime aldırma.... 

-Engas... Engas... 

Engücü: Nasıl olsa, ne zaman olsa, elbette. 

-Engücü sen bizim sokakdan geçesin. Ben o zaman sana gösderirim. 

Entari: Elbise, kadın elbisesi. 

Enik: Küçük kedi, köpek yavrusu. 

Enseri: Büyük çivi. 
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Ergeç: Sonunda, sonucunda. 

EriĢte: Ev makarnası. 

Erkeç: Üç veya dört yaĢında erkek keçi, teke. 

-Ana...Bubam ga‟vede “Böyüdün gali, gocaman adam oldun  erkeçleri güdüye sen götür,” 

dedi.Bubamın gonuĢduklsar essah mı?... 

-Buban ga‟veye eĢkem köĢkem bunları mı anıĢmaya gitmiĢ. EĢgare ga‟vede bunları laf edip 

böbürlenecene evin önünde ki bi evlek yere acık göveri eksinde yazın azına laf gelince “Evde de 

yicak bi‟Ģele yok..” deyip durmasın. Ben Ģu benim bubnanın eski bekilerinden size biĢele uydurup 

dikmeye çalıĢıyom.O da acık elindekileri değerlendirmeyi bilsin. BaĢkasına emir etmeyi , laf 

düretmeyi bıraksın. 

Ernimek: Elbisenin eskimeye ve yırtılmaya baĢlaması. 

Eskibeki: Az kullanılmıĢ elbiseler. 

-Köye gitcem. ġö‟le sandıklara, dolaplara bak da eski beki giymediklerinden ne vasa ve‟de kö‟ye 

götürüverem. 

Essah: Gerçek. 

Geçen gün Ģehere indim o‟lanın okula do‟ru gidiyodum.Duvarın birinde “Buraya çöp dökmek 

yasak,” yazmıĢla..Halbukim ordan geçeken insan burnunu kapamadan geçemeyo. Etraf gübürden 

geçilmeyo. Bi da gidince acık kireç götürüp bende altına “Essah mı?..” yazıvecem... 

EĢkem köĢkem; Hiç gereği yokken. Bu iĢele iliĢkiniz yokken 

EĢgem köĢgem löp ayağınnan , küp baĢınan çıkmıĢ gelmiĢsin.Emsiz emsiz gonuĢuyon.. Ayıp... 

Ayıp... 

EĢgale: Açıktan, herkesin önünde. 

-Sen sen ol bundan so‟na yapcen iĢe de sö‟lecen lafa da dikkat et. 

-Gene ne oldu. 

-Her Ģey her ye‟de eĢgale sö‟lenmez de yapılmaz da. 

-Neden miĢ o. 

-Yapdıkların da sö‟lediklerinde kö‟de herkezin azında da ondan...  

EĢĢek Zeytini: Ġri yeĢil biraz sivrice zeytin. Farklı bir kalamata. 

Evinsiz evinsiz gonuĢup durma.Enikleri doyur.Üstündeki eskibekiyi çıkarıve.Gözelce bi enteri 

giyde pazara ö‟le git.Acık harç gö gel.EĢĢek Zetini de almayı unutma.Ergeç evlencen.Acık yol 

yordam ö‟ren.EĢkem köĢkem oturmaya alıĢdın. 

EĢkem köĢkem: Umursamayarak, kayıtsızca, gereksiz bir eylemi gerçekleĢtirmek. 

Evcimek: Evinin iĢini iyi bilen kadın. 

Evermek: Evlendirmek. 

Evinsiz: Ġçi boĢ laf , eylem veya tohum. 

Evlek: Dönümün dörtte biri. 

 

-F- 
Fasdaklamak: 1-Yemeği tenceresinde tabağa koymadan kaĢık kullanmadan elle birkaç 

lokma yemek.  

2-Bir iĢi üstünkörü yapmak. 

-Çocukları do‟ru dürtüst yemek yemeye alıĢdıramadım. Oyundan gelen, iĢden gelen dolapda ki 

ekmeğin gıyısından ha‟pada Ģö‟le bi koparıyola. Ocakda ki aĢı fasdaklamaya baĢleyola. ġö‟le 

sofraya oturmayı bilmeyola.. 

Bunların iĢi de bö‟le .Geçen gün” ġu fisdanın eteni bi basdırıve.” dedim. FasdaklamıĢda 

govemiĢ.. 

Fennos: Gemici feneri. 

Feslek: Evin duvarlarındaki oyuntu. 

Fıslamak: Mayalanıp kabarmak, ekĢimek. 

Fıydırık: Aceleci. Bir iĢin veya anlatımın sonucunu beklemeyen. 

-Hey... Fıydırık. Orda fingirdeyip durma. Fennos fısladı söndü. Feslekden gaz ibrini getir de içine 

yeniden gaz goyam.Yeniden yakam da Ģu senin  fistanın söküğünü dikiverem. So‟na kendin 

yapmaya kalkasın. Fasdaklayıp atasın.   

1960 Öncesi Ulubey‘de 19 Mayıs Kutlamaları 

(2 Üylül Ġlkokulu Önü) 
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Fingirdemek: Hoppalık etmek. 

Fistan: Kadın elbisesi. 

―-Gız fingirdeyip durma. Feslekde ki fennosu al, aĢagıya in  teknede ki yoğurduğum hamura bi 

bak. Fıslamaya baĢlamıĢ mı?” dedim. 

- E... Ne olmuĢ yanı?.. Ne celallenip duruyon. 

-Fıydırık çekdi gitdi. Ben bunu nasıl e‟vecem...Gavak gada oldu mubartek.GonuĢmaya 

baĢlayıunca benim yanımda  evinsiz evinsiz gonuĢuyu da,baĢgasının yanında değiĢiveriyo Aha o 

zaman onu dıĢadan dinleyen de bunu evcimek bi‟Ģe sanıyo... 

-BoĢ veee. Dakma kafana... Hem bak bi...”Bitli baklanın kör alıcısı olurmuĢ,”... Ze‟tinlerin içinde 

EĢĢek Zetinini bile seven çok. Sen bu dediklerime de bakma. Sen gö‟nünü hoĢ dut. Gö‟cen bak 

engücü evlenmeye aklı yatınca o zaman bak kendimi beğendircem deye nasıl oturuĢur. Aha o 

zaman sanada gözel gözel iĢle yapa.  Bi bak gö...Aha o zaman nacap değicek.  

Foslamak:Sönmek. Havasını kaybetmek. 

Fokurdamak :ġittetli kaynamak. 

-G- 

Gakgubarak: NeĢe eğlence 

-Ne zamandır bize gelmeyon. ġö‟le geçen günkü gibim sadeçleri toplada oturam gene dereden 

tepeden go‟nuĢam gali... O gırnata çalan sadecide getir.Acık gakguburak galdıram. 

Gakgubarak galdırmak. Temelinde düzeyli neĢe ve eğlence olan toplantı. 

Gali: Artık, yetiĢir. 

Ganare: Mezbaha. 

Garadaban: Çatı arası. 

-Acık iĢim çok. Bitiremde gelem. 

-ĠĢim çok... ĠĢim çok deyip insanı gandırıp durma..Dünya iĢi bitemi...Öte tarafa mı götürcen.. 

-Bu iĢle acık acele iĢ de... 

-Acele iĢ...acele iĢ...Senin acelen hiç bimeyo... Yoğsam ganareye b.k mu yetiĢdiriyon?...Bubandan 

kalan garadabanda ki eĢyaları teke teke satsan seni değil çocuklarını bilem öldürür...  

Garavillemek: DüĢ dünyasında ölçmek, biçmik, planlayıp programlamak. 

Garık: Tarla veya bostanlarda suyun akmasını kolaylaĢtıran bölüntü. 

Gandırmak: Yalan söze, olaya inandırma. 

Garıkmak: 1-Ses kısılması, 2- Suda çok kalan el ve ayak ciltlerinin kırıĢması. 

Gece otu babıçlığı garıĢdıramadım.Gaynatam da kapıya söykendi. Bekleyip duru. Elime gelen ilk 

babıcı alıp giydim.  O da garagavasmıĢ. ġehere gada onunla giddim. TelaĢe ile yolda ha goĢdur, 

ha goĢdur. ġeherre va‟dık. Eltim kapıda bizi bekleyomuĢ. Girdim içeriye. Terden ayaklarım bi 

garıkmıĢ bi garıkmıĢ deme gitsin 

Ayaklarımı eve girmeden ba‟çada ki guyunun baĢında bi yıkadım . bi yıkadım da acık rahat etdim. 

Sonacıma sofaya girdim..Gaynatam çokdan baĢlamıĢ anlatmaya. Anlatır anlatır evde olanların 

hiç biri lafı anlamazla... Belki de anlamamazlıkdan geldile.  

Adamın gece yarılarına ga‟da anlata anlata sesi garıktı.   

Garagavas: Tek tip basit ayakkabı yapımcısı. 

Garmak: KarıĢtırmak, yoğurmak. 

Gavlak: Çıplak. Özellikle külot giymemiĢ. Kabuğu soyulmuĢ. 

Gayınna: EĢlerden diğerinin annesi. 

Gaynata: EĢlerden diğerinin babası. 

Gece otu: Gece vakti. 

Gecek: ÇamaĢır. 

Gecek yücedim.Gayınnam da hamır yuğurcemiĢ. Ben hamır garaken sen de acık suyunu gatı gatı 

ve dedi.Esvapları, kirlileri topleyodum. Kendim de soyundudum. Gedeyde geceklerin zembilinde 

bi dizlik bulamadım.  Ne de ise gavlak gitcedim. Baa‟çadan bağırdı. “Fırının ateĢini çekcem 

gelbereyi de geher,” deye bağırıp durdu.Hamırı yuğurduk. Ekmekleri dökdük. Fırının  ateĢinin 

kenerında acık gabaklı falan yapcedik. Hamur gıt geldi. Galdı bizim gabaklı da, gecek 

yümede..Gıcıldaya gıcıldaya her iĢleri bitiremedik.Geygile de ortalıkda galdı. 

Gedey: Evlerde odaların önünde uzun ve geniĢ koridor. 
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Gehermek: Getirmek. 

Gelbere: Fırından ve belirli yerlerden ateĢ çekmeye yarayan ucu eğri ve uzun saplı demir 

aygıt. 

Geygi: Elbise 

Geme:Fare 

-Gedeyde makedin altında gırlangeçlerin ardına sindi.Davran tez ol...Fakı gehede Ģu gemeyi 

dutam. Ulee gızan...çamırlara basma Ģöle gıyıdan gıyıdan gel. Dee davran.. 

-Ne gıcıldayıp duruyon... Aha geldikya... 

Gıcıldamak: Acele etmek, telaĢ etmek. 

Gıt: Az 

GıyneĢik: 1) Kıpırdama, Hareket etme. 2) Gözü dıĢarda kadın. 

Gıran: Salgın hastalık. 

Gırlangeç: Salt kokusu için yetiĢtirilen üzerine siyah benekleri olan sarı renkte, yumruk 

büyüklüğünde kavungillerden bir bitkinin meyvesi. 

Gıyı: Kıyı, kenar. 

Gıymık: 1-Küçük, küçücük  

               2-Diken, küçük tahta parçası. 

Gızan: Çocuk, kızan. 

GidiĢmek: KaĢınmak. 

GidiĢgen: Isırgan otu. 

Gire: Haftanın günlerinden Pazar. 

-Sadeç gire günü bize gel de çay kenarından acık gidiĢgen yolam.GidiĢgen yolam da gızların 

ayaklarına dale daleverem. 

-Ben gelmecem... Sana uyup o göde gızın ayaklarını geçen gün daleverem deyodum. Çay 

gıyısında o göde gız  götün götün gideken löp gada çaya düĢdü. Her tarafına gıymık batmıĢ. Anası 

bize Ģikayete geldi.  Hem sana çok gızdıla. Anama;  “Senin o‟lanın da göddeĢi o gibi olursa o da 

densizin biri olur,” dedile... Ben gelmecem sadeç.  

Giysi: Elbise, çamaĢır. 

Gocunmak: Çekinmek, ürkmek, kaçınmak. 

Göttenbacak: Kısa boylu. 

GötdeĢ: KiĢiyi kötü alıĢkanlıklara çeken arkadaĢ. 

Gıran giresicele...ġindi gidiĢgenleri bacaklarınıza bacaklarınıuza dalayı 

dalayıvecem...Toplanıyonuz üç beĢ götdeĢ,her biceniz çeĢit çeĢit...Kiminiz göde, kiminiz 

götdenbacaklı.Gursanıza gircek bi dikim ekmeği gazanmaya baksanız ya...Hiç birinizden 

gocunduğum yok. Aha Ģuraya gumur gazıp hepicinizi içine dıkmak lazım...ĠĢe yaran iĢe...Herkese 

bi gulp dakcenize,herkezi küsdürcenize acık ananıza babanıza memlekete bi faydanız dokunsun.. 

Götçebi: Pantalonun arka cebi. 

Götün götün: Geri geri. 

Göde: ġiĢman göbekli. 

Gumere: Sürahi. 

Gumur: Çukur. 

Gursak: Mide 

GuĢluk: Sabah ile öğle arası. Saat 11 suları. 

-GuĢluk geçeli kaç saat oldu. Gursama bi dıkım bi Ģey girmedi.Acık güveri yol. Acık penir getir. 

Gumereye de ayran doldur. Oturam Ģuraya da  açlığımızı basdıram. Güya gönencedim. Bi göz 

oda bizim neyimize yetmeyodu. Gök gömedik gibim  onu yapam bunu alam  deyip dururken  bu 

yaĢa geldik. Bütün bu yapdıklarımız etrafa gubarmak içinmi di.Gubuz atmak için mi di. Aha Ģurda 

kaç günlük ömrümüz galdı... 

-Her Ģeye bi gulp dakma. Zamanın behrinde gutludan bi enteri giyemedim, Evimin içinde gurna 

baĢında bi yıkanamadım, Kümesimde birkaç gulüm bile yok deyen sen de midin?...  

Göğermek: 1) (Kalaysız bakır kap) yeĢillenmek. 2) Ekilen tohumların ilk çıkma anı. 

Göğnek: Ġç çamaĢırı. 

Gök gömedik: Görgüsüz, aç gözlü, sonradan görme. 

Gönenmek: Gün görmek, rahat etmek. 

Görgü: Gün görmüĢlük, göz tokluğu. 
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Göveri: Bostanda bulunan kavun, karpuz, acur, salatalık gibi ürünler. Taze soğan 

yeti,Ģtirmek için küçük kuru soğan.Nane maydonoz gibi yeĢillikler. 

“Gelde bizim evlekde ki göverileri gö...”deye gubuz atmak goley...Onu gücendirmeyem deye bi‟Ģe 

demeyom..Her Ģeye gulp dakasın deye bana gızasın.Orda ki güdük güdük hıyarları , avuç içi gada 

gündöndüleri kendin gö‟de ondan so‟na gonuĢam..  

Göz: 1) Ev odası. 2) Nazar. 

Göz ermek: Nazar değmek. 

Gubarmak: Böbürlenmek, üstün görünmek. 

Gubuz atmak: Yalan söylemek. 

Gubuz: Yalan. 

Gulp: Testi veya tencere sapı. 

Gulp takmak: Bir olayı veya konuyu yalanlarla çoğaltmak. 

Gurk olmak: Tavuğun kuluçka baĢlangıcı. 

Gurna: Türk hamamlarının çeĢmesi. 

Gulü: Hindi. 

Gutlu: Kadifeden kadın kumaĢı. 

Gücenmek: Darılmak. 

Güdembeç: Bir yazıyı özellikle arapça bir parçayı okurken heceleri takip etmek için üçgen 

Ģekilde bükülmüĢ kağıt parçası. 

Güdük: Ucu küt 

Güdü: Sığır veya koyun sürüsü. 

Güdüle hankıra... hankırda deyip durma.Aha muhtarın güvesi hepicini gütmeye götü‟dü ya.... 

Hattızatında hıĢdınmada önkürde ki cebiĢleri al, sen de onları höyük altında ki ta‟lada yay gel... 

Gündöndü: Ay çiçeği. 

Güren: Kızılcık. 

Gütme: 1-Hayvan otlatmak. 2-Bir kiĢinin arkasını takip etme. 

Güve: Damat. 

 

-H- 
Hap‘bada gelmek: Beklenmedik anda karĢılaĢmak. 

KöĢede ki çeĢmeyi döndüm.Hap‟ada sizin o‟lanla garĢıleĢdim.”Hadi...Hadi...Acık güren,acık hıĢır 

toplamaya gidem,”dedi.“Hankırdan,”dedim. “Höyük altında ki ta‟ladan,” dedi.Hattızatında ben 

ona he demecedim.Ben size gelcedim.Gandırdı beni gandırdı. 

Hadi: Çabuk ol. 

Haney: Toprak damlı iki katlı ev. 

Harana: Büyük bakır tencere. 

Hankırda: Nerede. 

Haddi zatında: Aslında, esasında. 

Havrız, Havruz: Oturak, lazımlık 

Hayat: Avlu, sofa. 

-Hımbıl hımbıl hıĢdınıp durma. HeleĢeye gelince  göddeĢlerinle her Ģeyi beceriyon. Önkürdeki 

havruzu getirde gardeĢini üsdüne oturt.Bende hayatdan haranayı alem, acık biĢele gaynadem. 

Yarına hazır olsun. Heyam yarın deden gelcek. 

He: Evet, tasdik sözü, 

HeleĢe: Eğlence, topluca sazlı sözlü toplantı. 

Henk: Oyun, eğlence. 

Bu gün bizde henk vaa.. Hadi gel sen de heleĢeye gatıl 

Heyam: Galiba, sanırım. 

HıĢır: 1) ErmemiĢ karpuz veya kavun. 2) Saçsız baĢ. 

Heyam bu getirdiğin karpuzla hıĢır. 

Hımbıl: ĠĢten kaçan, tembel, beceriksiz. 

HıĢtınmak: 1-Önem vermemek, önemsememek. 2-ĠĢten kaçmak. 

Hımbıl hımbıl durup hıĢdınmaya kalkma. Engücü bu iĢleri sen yapcen... 
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Höyük: Toprak yığını. 

Hönkürde: Orada. 

 

-I- 
Ihmak: Oturmak, birĢeyin üzerine çullanmak. 

Benim yüküm bana yetiyo... Bi de sen ıhma... 

Irk: ġans, uğur, kader. 

O‟lanın ırkına bi bilet aldım. ĠnĢallah bi Ģe‟le çıka... 

Irlanmak: Sallanmak. 

Irlangeç: BeĢik. Salıngaç. 

Ya üsdüme ıhıyon , ya da bana söykenip ırlanıp duruyon. Ben ırlangeç miyim... 

Iskıran: Teknedeki hamuru kazımaya yarayan demirden aygıt. 

 

-Ġ- 
Ġlete: Rahle, küçük tabure. 

Ġlinti: Keder, merak, Ģüphe. 

Ġleteyi getir. Ġlisdiride unutma. Ba‟çadan domatisleri acık irileyemde  acık nerdeklik hazırlayam. 

Altına da iteiyi de ser. Ser de her yer müzmahal olmasın.Bö‟lece hem düĢünüp durmazsın, hemde 

içinde ki ilintin dağılır. 

Ġlistir: Süzgeç kabı. 

Ġlmik: Düğüm. 

Ġncedalan: Zayıf ve uzun boylu. 

Ġrelmek: Büyümek, geniĢlemek. 

O‟lan bi dutdurdu. Ġspirto ne‟de, ispirto ne‟de deye irenğ etti durdu. En sonunda ağacın dalına 

gollarına asıldı durdu. Orda ırlanırken çenesi dıkandı Dıkandı da bende ırahat etdim. BaĢım 

patladı dı valla.... 

Ġrenk etmek: Huysuzlanma. Eziyet etme. 

Ġrilemek: Bostan tarlasında karpuz ve kavunun büyükçe olanlarını ayırmak. Meyve 

ağaçlarında veya bağlarda sık olan ürünü aralamak. 

Hadi bi goĢu gidivede abeni ünle gel. O daha ince dalan. ġu ağacın tepe dallarına çıksında  acık 

olgunlaĢan gayısıları irilesin. 

Ġrkmek: Toplamak, biriktirmek. 

Ġsdeyici: Dilenci. 

Ne‟den geldilese bu sefe isdecile  arabalarınan gelmiĢle. Ça‟Ģı isteyici dolmuĢ. 

Ġspirte: Kiprit. 

Ġtey: Üzerinde un elenen bez, hamur yaygısı, sini altına serilen sofra bezi. 

Ġteyin: Sincap. 

Üsdünde ki enteriyi gö‟sen itey gibim bi Ģey..Yanda ki cebine de irkdiği  paraları 

gomuĢ.Enterisinin içinden de gırnap ile ilmik ilmik iliklemiĢ.Ben o istecinin aya‟nıda sakat 

sanıyodum. Zabıtala onu biliyomuĢ.Zabıtaları görünce ĢevĢeri ayanı düzeltipte bi gaçıyo, iteyin 

mubarek. Zabıta yakaladı. Hepicini bende arkalarından seyirttim gö‟düm. 

 

-K- 
Kaçan:Ne zaman 

ManĢallah gomĢunun geninin en güçcük çocuğu bi mavkıl...Bi mavkıl.Keratayı keleterin içine bi 

minder goyup yatırıveriyo...Ondan keri keratayı saatlerce seyret seyredebildiğin gada...Saatlece 

gurk tavuk gibim kösülüp galıyo kereterin içinde.Gıranlıkların hepsi de mavkıl.Hiç biri gelinin hiç 

bi iĢine ket vurmeyo...Daha yeni yörümesini örenen bile kumpiri aldı maketin altından. Gömdü 

küle.Kendi biĢirdi kendi yedi. Onun büyüğüde kupaları bi yıkadı, bi yüdü deme gitsin.Gocaman 

ga‟la bile böle beceremez.Keprem gibi göründüne bakma.Bi köfün önüne iĢ gosan tek baĢına 
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bececek.DıĢada ki goca bi yığın kelegi, tek baĢına daĢıdı.Kerkenek gibi ordan ora 

gosdıuruyo.Yete ki iĢ olsun.Ġteyin gibim manĢallah…Ardından sapğan daĢı bilem yetiĢmi yo.. 

Kıypaklık falan da yapmeyo... 

Kaltak: 1) FahiĢe. 2) Sözüne güvenilmeyen. 3) Üzerine oturulan. (Bisiklet selesi). 

Karaka: Sonuncu, geri, en geri. 

Karman çorman: KarmakarıĢık, birbirine karıĢmıĢ. 

Necap oyuna girsen her Ģeyi karman çorman ediyon. ġimdi kimin cızı nede , kim karaka  nasıl 

bilcez...Senin cız hangisidi sö‟le... Sö‟le...ġindi gayarı yicen,Kaykı gusak sadecinle sorsak, o da 

kaltagın teki.Sö‟le, sö‟le kaytarma, ona göre... 

Kavurga: KavrulmuĢ mısır, keten tohumu ve buğday karıĢımı. 

Kayarlamak-Gavarlamak: Sövmek, küfür etmek. 

Kaykı: Dik. Kendini beğenmiĢ. 

Kaykı gursak: 1-YürüyüĢü estetik olmayan dik yürüyen.  

                         2-Kendi doğrularını doğru bilen baĢkalarının önerilerini benimsemeyen. 

Kaykılmak: 1) Uzanıp yatmak,  

                     2) Ölmek. 

Kayrak,Gayrak: Düz ve yassı taĢ. Parke ve karo taĢlarının yerine yıllar önce kullanılan 

doğal gereç. 

Kaytarmak: Kaçmak, habersizce sıvıĢmak. 

Keçelik: Türk hamamlarının en sıcak yeri. 

“Ġçerisi keçelik gibi oldu. ġu sobanın ateĢi geçmedem acık mangala çıkarda gavurga gavurup 

yiyem,”dedim.Kaykıldı yatdı. Kekeç suratlı...Gınamak gibim olmasın emme bi süre so‟na gedeye 

çılmıĢ,gayraga oturmuĢ, kımpislediklerini yiyo...   

Keçelik gibi: Çok sıcak. 

Kekeç: Tokmak, çekiç. 

Kelek: 1) Kavunun olgunlaĢmamıĢ hali. 2) Konuyu geç kavrayan kiĢi. 

Kenef: 1) Yüz numara. 2) Pis kiĢi. Ağzı pis kiĢi. 

Keleter: 1) Ġki kulplu çamaĢır sepeti. 2) Ayakkabı çekeceği. 

Kerata: 1) Ayakkabı çekeceği. 2) Yaramaz çocuk. 

Keri: Sonra, geri, nihayet. 

Kerkenek: Atmacadan küçük yırtıcı bir kuĢ. 

Keprem: Beceriksiz. 

Ket vurmak: Bir iĢin yapılmasına engel olmak. 

Kımpislemek: Göstermeden almak. Çalmak. 

Kınamak: Ayıplamak. 

Kıran: Yamaç, bayır, dağ sırtı. 

Kıran girmek: Afet gelmek. Birdenbire yok olmak. 

Kırannık: 1) Çokluk, kalabalık. 2) Çocuklar. 

Kıtmek: Oyunda kazanmak. 

Köfün: Küfe 

Kösülmek: 1-Uzanıp yatmak, 2-Yemeğin iyice piĢmesi. 

Kupa: Cam bardak. 

Kumpanya: D.D. Yolları. 

Kumpir: Patates. 

Kurk- Gurk : Kuluçka. 

Kurk olmak: Tavuğun kuluçka olması. 

Gurk tavuk gibim oturup durma. Acık ba‟caya en. Gızılcık topla gelde yiyem.. 

Kıypma: Kaymak. 

Kıypak: Kaygan. Sözünde durmayan. 

Kızılcık: Nohut büyüklüğünde kırmızı meyva sapları bitiĢik yabani bir meyva veya ağacı. 
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-L- 
Lıklık:Uzun boyunlu sapsız küçük sürahi yerine kullanılanbnir çeĢi  testi.  

Gız ne‟miĢ o!...Hem löbbeğin teki, hem de lom sözlü. Ġki lak lak edem deye çeğırdım, Maketin 

köĢesine topan yasdık gibi söykendiHadi Ģunu geti…Hadi bunu geti.. Deye emöretdi durdu.. 

Ne‟dese bana memiĢhaneyi ayana getirtcedi...  

Lıklık: Ġki saplı orta boy testi. 

Laklak etmek: KonuĢmak. BoĢ yere konuĢmak. 

Löbbek: ġiĢman, yerinden kalkamayan. 

Lom sözlü: Sözünü sakınmayan. Patavatsız. 

 

-M- 
Mah: Al...ĠĢte bak. 

Maket :Divan ,sedir      

 -O gözel gızı o mıhsıçdıya nasıl mehel gö‟düle bilmeyom.Mıhsıçtılığından öte bi de bi lafı bi 

uzadıyo...bi uzadıyo. Elinden bi Ģe çıkmeyo... ManĢallah a‟zı kapanmeyo...Mızmız mı mızmız... O 

gözel gelinde ne yapsın melil melil garĢısında onu dinleyo... 

      -Zaten o çocukluğunda da ö‟ledi.Bide hem müzevirdi, hem de mıymıntı.Anası bi gün Ģu 

gulüleri güt ge demiĢdi de gomĢuların ne gada ekili ba‟cası vasa hepsini müzmahal etdirmiĢdi. 

      -Aha iĢde bak... Olcek o‟lan b.kundan belli olur demezle mi?... 

      - O gözel geline no‟lcek. 

       -Sana bana ne oldusa o olcek. O da onun gaĢına çıktı....Ne deyem nasibi...Çöpçatan ö‟le 

yazmıĢ...        

Mancar: Pancar. 

Mangır: Para (Argo) 

MaĢala: Düğün günü çevresinde oyun oynamak için yakılan büyük ateĢ. 

Mavkıl: Uyumlu, uysal. 

Mehel: Uygun görülen. 

MemiĢhane: Yüznumara. 

Melin: Sessiz, sakin, durgun. 

Mıcırık: Gereksiz yere yaratılan sorun. 

Mangırları aldın oturdun.Mıcırık çıkama..MaĢalayı hazırla.Herkese irezil olmayam.Mısırıda 

kesdir. Tüylerini yol,ütüle.Çocukla melil meli bakmasınla. O gün gözelce yesinle, içsinle 

eğlensinle...Ben bö‟le mehel gö‟düm. 

Mıcırıklı: Sorunlu. 

Mıhsıçtı: Cimri, eli sıkı. 

Mısır: Hindi. 

Mıymıntı: Beceriksiz. Bir Ģeyi beğenmeyen. 

O mıymıntı adam cebinden mangırları çıkarıp çıkarıp “Senin mısırları bana satsanya,” dedi 

durdu. Onun mıymıntılıgından sonunda nasıl olsa bi mıcırık çıka deye ben de “He, “ demedim. 

Yanımızda o  müzevir de va‟dı. Ondan dolayı lafı uzatmadım. 

Mızmız: Çok konuĢan huysuz, titiz. 

Müzevir: Söz saklamayan, laf getirip götüren. 

Müzmahal: Kötü, kullanılamaz. 

Müzmahal olmak: Kötü olmak. Batmak. Kullanılamaz Ģekle gelmek. 

Göya bana yardım edip su böreği yapcedik Ocakda biĢirip biĢirip vediğim yufkaları ya küle 

düĢürdü, ya da yere. Hepicini müzmahal etdi. Onu bana yardım etsin deye çağırdıdım.Elimi 

ayağımı dolaĢdırmakdan baĢga hiç bi iĢe yaramadı.Her Ģeyi müzmahal etmekden baĢga bi iĢ 

yapmadı.   
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-N- 
Nalin: Takunya        

-Gız Güssün.... Namazlanın üstünde saatledir ne yapıyon ö‟le...Duaların bitmedi mi 

daha...Dualarını bitirde Burala çamır.Nalinini giyde gel.Azadın altına gel. Gelirken ebeni de 

çağır....Açık norcuk getirdim, acıkda nerdek...Sende birkaç Ģipit al gel.Dürem dürem buz gibi 

ağacın altında yiyem. Ebeni de getirmeyi unutma. Nenecen onu deme bakam... Yazık Onunda acık 

gözü gönü açılsın... 

Namazla: üzerinde namaz kılanan yaygı. 

Natır: Kadın tellak. 

-Fatma gız.. NiĢleyon?..Hani hamamda çocukları natıra yıkatcedin?..Hani ne odu,neden 

yıkatmeyon? 

-Ben ötekine yıkadıyom. Bunu nuzlam almeyo. O da bu gün burda yok. 

Nene: Üvey ana. 

Nenecen: Ne yapacaksın. BoĢver. 

Nerdek: Salça. 

Çocukla ellerinde ki eĢyayı müzmahal edip duruyoıladı. Ellerinden aldım. Bu cezde melil melil 

bakdı galdıla. Bende bi kiloluk yağ tenekesi va‟dı onun altına  bi değnek çakıp maĢala 

yapıvedim.ĠĢ biticeye gada içlerinden en güçcüğü “ NiĢleyon sen... NiĢleyon sen,” dedi durdu. Bi 

baĢgası “Nenecen sen, bak iĢte,” deye onu sumsakladı. Bende hepiciği gülsün deye “ Bunun içine 

acıkdan nerdek doldurcez, onu bi iĢe yarasın deye nene ne götürümüsün,” dedim. Hepsi 

gülmekden gırıldıla.  

NiĢlemek: Ne yapmak. 

Nuzla:Ġçim,iç dünyam,düĢünce yapım. 

Nodul: Öğendire ucundaki çivi. 

Norcuk: Yağı alınmıĢ bir cins peynir. Çökelek. 

 

-O- 
Ofalamak: Bozmak, buruĢturmak, ezmek.  

-Ben bu gadını oturuĢgun bi‟Ģe sanıyodum. Ağacın dalından okla gibi biĢe kopadı.  O‟lana 

vurdukca vurdu.  Çocuğu oğundurdu durdu. Anası oturaklı biĢe di. Ona de‟vedim. O da “Ben ne 

yapem. Ona ben çocukuğunda bilem laf geçiremezdim.Oldum olası o  ö‟ledi. ġimdi göya gocaman 

garı oldu. Napıverem,” dedi. 

Oğunmak: Kendinden geçercesine ağlamak, bayılmak. 

Ohha: Sığır durdurmak için söylenen söz. 

Okla: Oklava 

Oldum olası bu gız böle...Bi bakıyon oturmacıla gelince oturuĢğun gibi görünüyo...Öten elimdeki 

oklanan maketin altından öteberiyi çekmeye çalıĢıyodum. Ardımdan etmedini gomadı. Oklayı bi 

savurdum. BaĢına geldi Oğundu galdı. Ödüm böreğim kopdu. Sayden çok korkdum. 

Oku: Düğün davetiyesi. 

Okucu: Düğüne sözlü çağrı yapan kadın. 

Oldum olası: Öteden beri. 

Omça: Bağ kütüğü. 

Onmak: Bereketlenmek, huzura kavuĢmak. 

Onarmak: Düzeltmek, tamir etmek. 

Oturmacı: Konuk. 

Oturaklı: Ağır baĢlı, sakin. 

Oturamaklı: Sağlam yapılı, ağır baĢlı yerinde söz kullanma. 

Oturtma: 1-Damat evinde yapılan kına gecesi. 2- Yemek çeĢidi. 

OturuĢgun: Ağır baĢlı, uslu, olgunlaĢmıĢ. 

Ovalamak: Avuç içi ile dairesel hareketler yaparak bir yeri veya bir nesneyi bastırmak. 
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-Ö- 
Öcü: Umacı, cin, peri. 

Öte gün çocuğa “Önkürde öcü va...Örtmeni ört de yat,” dedim.Ötleğin teki miĢ...BaĢladı 

zırlamaya.Ardından övendireyi aldı eline”.Önkü ne iĢe yarayo,” dedim. “Önkürde öte gün 

canavar gö‟düm.” deyip baĢladı ödlek ödlek yörüyüp gaçmaya..“Essah mı,” dedim.“Ö‟sen ağam 

yalan sölemez o da gö‟müĢ,” deyip çıktı iĢin içinden.  

Ödek, Ödlek: Korkak, çekingen. 

Övendere: Öküzleri yönlendirmek için kullanılan ucu çivili uzun sopa 

Önkü: O, Ģu. 

Önkürde: orada, Ģurada. 

Önkürü: Ön, önünde. 

Örtme: BaĢ örtüsü, yazma. 

Önkürde örtmem va‟dı.ġehere gelinin yakınlarına güçcük o‟lanın oturtmasının, kına gecesinin 

habarını kendimiz verem. Okularını da bırakam gelem dedidim.Örtmemi bulamazsak 

na‟pcez...Okuyucu gitmeye pek de özeniyodum...   

Ösen: Elbette, herhalde. 

Öteberi : ÇeĢitli eĢya 

Öten: Geçen gün. 

Ötürük: Ġshal. 

Ötürüklü: Ġshalli. 

Övez: At sineği. Çok küçük sinek. 

Öğmek: Yayılmak, dağılmak. 

Özenmek: Ġstemek, arzu etmek. 

Özenç: Ġstek, gıpta. 

 

 

 

 

 

 

-P- 
Pabuç: ayakkabı 

“Evladım burada pürenle, pıtrakla pek çok. Pontürünü giy de ö‟le gez,” dedim Beni 

dinlemedi.Parpıl parpıl dolaĢırken her yanı gan olmuĢ. Ġki parpıladım.ġimdi pusdu galdı. Pısırık 

pısırık oturuyo. Ayakları gan çanağına dönmüĢ.Ġyi ki yanımda va‟dı da. Ayaklarını birini 

peĢgire,birini de dartıma sardım. Na‟pem...Eve ölecene getirdim.   

Palçıklı: Derli toplu olmayan kadın. 

Parpıl: Yürmesini bilmeyen, düĢe kalka yürüyen. 

Parpılamak: Azarlamak, dövmek, hırpalamak. 

Patavatsız: GeliĢigüzel söz söyleyen, sözünü sakınmayan. 

Patırdamak: Kendi kendine söylenmek. 

Patırdayıp durma.BaĢına bi poĢu ba‟la. Eline piĢirgeci al.ġu ocaktaki sacın üzeridekile yayılıp 

galmadan hepiciği gavrulmadan  onları bi derne. 

Patik: Küçük çocuk ayakkabısı. 

Palçıklı baĢınınan önkü babıcı ne‟de gödünde özendin? Alama gibi ayanda patik gibim durmuĢ. 

Üç dönüm öteye gitsen onun içinde ayağın ya pelvazaya dö‟ne, ya da o babıcı patlatı atasın.O 

senin ayanı sıkmeyo mu?   

Payam: Badem. 

Ötürüklü bi diĢin va. O yarım diĢinnen payam mı gırılır. 

Pelvaza: Pelvuza, Pelte 

Peri: Küçük çivi. 
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PeĢkir: Havlu. 

Aha o peĢgiri çocuğun önüne dart da onla yemeği  ö‟le o yemeği yesin..Baksan ya üstü baĢından 

öte pontürüne gada her yanı müzmahal olcek..Bö‟lece ırahat et. Çocuk da ırahat ırahat kendi 

baĢına kendi yemenisini ö‟rensin.. 

Pırtı: Elbise. Özellikle eski elbise. 

Pısırık: Çekingen, utangaç. 

Pıtrak: Dikenli bir çeĢit bitki. 

Pismek, pusmak: Çekinmek, sığınmak. 

PiĢirgeç: Tahtadan yapılmıĢ, sac üzerinde yufka, katmer ve benzerini çevirmeye yarayan 

aygıt. 

PoĢu: BaĢa sarılan yemeni. 

Pontür: Pantolon. 

Pusmak: Korkmak, sinmek, susmak zorunda kalmak. 

Patırdayıp duruyodu. Bende onu adam sanıyodum.”Hööttt!” dedim pusdu galdı. Daha da 

parpılacedim ama  gıyamadım. 

Pusturmak: Sindirmek, korkutmak. 

Püren: Çalılık. 

 

-S- 
Sadıç, Sadeç: ArkadaĢ, dost, damadın en yakın arkadaĢı 

Sadeç sası sası samırdıp durma.ġu ipleri  sağamda bi iĢe yarasın. 

Sağmak: Ġp çilesini veya yumağını açmak. 

Seğirt gel...Savsaklanıp durma. Selenin içinde ki o çileleri getirde gözelce sağam. Sağam da 

yumak yapam. Anan halı dibinden eli eripte sağamadı. Sallangeçte ırlanıp durma. Anana 

faydemiz dokunsun. 

Sallangaç: Salıncak. 

Salmak: Yollamak, göndermek, bırakmak. 

SameĢmek: Sarılmak. 

Samırtmak: AptallaĢmak, düĢünceye dalmak. 

Sandıklı guĢ: Çıtalar ve kağıtlarla üç boyutlu olarak yapılan uçurtma. 

Sası: Tatsız, lezzetsiz. 

Saray: Kiremitli çatı. 

Savsak: ĠĢ yapmayan, oyalanan. 

Savsaklamak: Bir iĢi ağır alıp geciktirmek, boĢlamak, oyalamak. Özenmeden yapmak. 

Sen bu aĢı savsaklevemiĢin. Sap sası biĢe olmuĢ. Gel bize deyip bi de haber saldın. Bu muydu 

bana biĢrivecen gözel aĢ?... Ben bunu saylemeyom. 

Saylamak: inanmak, kabul etmek. 

Saylemeyom: Kabul etmiyorum. 

Sayden: Gerçek,gerçekten. 

Bi insan  bu gada mı olur?Palçıklı desen palçıklı. Parpıl desen parpıl.Bi de a‟zı manĢallah  pek 

gözel.Patavatsızın teki.Geçen gün bize getirdile kapıdan gireken pısırık pısırık duruyo. ġöle 

samaĢemde içi açılsın dedim.Bi açıldı,bi açıldıi ManĢallah samırtıp duran gadınınan sanki kırk 

yıllık muhabbetimiz va gibi her Ģeyi ortaya döküyo..Ne‟se evimde deye dayandım. Gideken de 

kapıda “Gine bekleriz,” dedim. “Sayden mi?...” demez mi.. .  

Seğirtmek: KoĢmak. 

Seki: EĢik, basamak, toprak üstündeki yükseklik. 

Sele: ÇamaĢır Sepeti. 

Selinmek: Övünmek. 

Seyirt gel.Orada selinip durma.Sarayın kiremitleri örüzgerden hep uçdu gitti.Ba‟cada ki 

sallangecin üzerine düĢdü. Onu da kopadı.  

Seymen: Köyden köye gelin almaya giden davul ve zurnalı, atlı, silahlı, cepken giymiĢ 

delikanlı topluluğu. 

Sıkgınlık: Para sıkıntısı çekmek, bunalma. 
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Sındı: Makas. 

SırnaĢık: Arsız, utanmayan. Ġstenilmediği topluluğun içinde bulunan. 

SırnaĢmak: Arsızlanmak, üstelemek. 

Hem sırnaĢık, hemde sıtarasız.Söngüye sımalı.Selinmekten baĢga bi Ģe bilmeyo...Göya düğününde 

seymen alayı köyün bi baĢından bi baĢına uzanmıĢ.  Sen onu gandırabileceklerine anlat . Bi de 

bana anladıyo. Düğününde ben de va‟dım ya... 

Sırsalamak: Elle sarmak, iteklemek. 

Sıtara: Sevimlilik. 

KöĢede sinnenip duruyodu.Arkasına bakmadı.Ayağı bi zıypdı. Tepeden yuva‟landı.Sıyırma 

ta‟lasına yuva‟lanırken sokosunun cebine sülemancık girmiĢ. Gurtarmaya gitdim. Ye‟den kalkdı. 

Elini cebine soktu. Sülemancığı çıkardı. Korkceni sanıyodum. Sıtarasız sıtarasız gülmeye 

baĢlamaz mı.. 

Sıtaralı: Sevimli. 

SıvaĢmak: BulaĢmak, bir iĢe baĢlamak. 

Sivezlemek: (Sıvazlamak) Bir Ģeyi üzerinde el gezdirerek okĢamak. 

Sıyırma: Taze fasulye. 

SıvaĢmak: BulaĢmak, bir iĢe baĢlamak. 

Sıypmak: Yüksek veya meyilli bir yerden kaymak. 

Siftinmek: 1- KaĢınmak, omuzunu oynatarak kaĢınmak. 2-Oyalanmak. Bir iĢe 

baĢlayamamak. 

Sindirmek: Eritmek, midesindeki yemeği hazmetmek. Kabul etmek. 

Sinirsek: 1-Sert, kırılmaz. Yarı piĢmiĢ et veya yemek. 2- Yarı uykulu durum. 

-Sinirsek sinirsek durma. ġarpanı dart da seyidip gidem. AĢĢa mahallede heleĢe va... 

-Essah mı?... Beni gandırmaya çalıĢmeyon de‟mi?..... 

Sinnenmek: Gizlenmek, saklanmak. 

SiviĢmek (SıvıĢmak): Haber vermeden, görünmeden gitmek. 

Söngüye: Fırındaki kül ve ateĢleri süpürmek için ucuna bolca çaput bağlanan uzun sopa. 

Söykenmek : Vücudunun ağırlığını vererek dayanmak/yaslanmak. 

Gız üsdüme ne söykeniyon?.. Ne‟dese canımı çıkacen.. 

Sofa: Evlerde odaların önünde açıklık. 

Sofada oturuyodum.Benim adam siviĢmiĢ gitmiĢ. 

Songürlüğü: Sonradan rahata kavuĢma. 

Allah songürlüğü ve‟sin.Senin gelin manĢallah ötekinlerinkine benzemeyo.Sıtaralı bi‟Ģe.Seymen 

alayınnan gelirken de belliydi.Baksansa daha Ģimdiden sofaya oturmuĢ,seleyide önüne 

gomuĢ,sındıyı eline almıĢ,gocasının sokosunun söküklerini dikiyo.Söngüye gibi dikelip, Ģure bure 

söykenmeyo...Baksanya kendi baĢına oyalanıyo...ġırnaĢık Ģımarık biĢe de deell.. 

Soko: Ceket. 

Söz kesimi: Kız ailesi tarafından verilen ―evet‖ sözü. 

Sülemancık: Bir cins kertenkele. 

Sündük: Her gördüğünü isteyen. Buyurulmadan sofraya oturan. 

 

-ġ- 
ġalakacı: ġarlatan, utanmaz, arsız. 

ġamata: Gürültü. 

Ne Ģarlatan birimiĢ.ġamatasından ne yapcemi bilemedim. Oturduğum oda da Ģavklık 

değildi.ġarpamı kesip topan yasdık dikcedim.Onu da ĢevĢeri kesmiĢim. 

ġamakon: 1- ġakayı seven 2- DavranıĢlarıyla palyaçoyu andıran. 

Ne va yaa...ġapĢal ĢapĢal otıurup samırdıp durcene Ģamakonluk yapıyo iĢde... 

Samıt: 1- Tat, aptal, 2- Dilsiz. 

ġarpa: EĢarp. 

ġaplak: Tokat, Ģamar. 

ġapĢal: Her Ģeye burnunu sokan, aptal. 

ġapĢak: 1) Su içmeye yarayan çam ağacından oyulmuĢ kap. 2) Tokat, Ģamar. 
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ġavk: AteĢ, ıĢık. 

ġevĢeri: Yamuk, yılık, gönyesinde olmayan. 

Seyit gel: KoĢ, çabuk ol. 

ġipirdek: Ayakta rahat durmayan. Yürürken arkası sürekli yere vuran terlik. 

O Ģipirdeklerinen seyirdemeyon...Görende seni ĢapĢal bi Ģe sancek. Bak maĢalaları yakdıla . Her 

yan Ģavklandı. Tene aĢı, tarnaĢı ne olursa olsun gelince bi Ģe‟le biĢiri de yiveriz. Hadi yetiĢ, yetiĢ. 

AĢĢa ma‟lede heleĢe va‟mıĢ. Onu seyredem.De seyirt.. 

ġiĢek: BurulmuĢ erkek koyun. 

ġiĢeklere yem veriyodum.“De davran fennos sönüyo.Açık daĢ yağ getir,” dedim.Benim Ģipirdek 

Ģılak terlikleri giymiĢ,saykallana saykallana gitdi...DaĢ yağ yerine Ģırlan yağ getirmiĢ. Yüzüne bi 

Ģaplak atcedim. Ha neyse kendimi zor dutdum.  

ġırlan yağ: Susam yağı. 

ġılak: Parlak. 

 

-T- 
Tabane: Sepicilerin bulunduğu yer. Deri iĢleme evi. Tabakhane. 

Tabanenin ardında ki ta‟laya tavgane gurdum.Bi sinek çoğudu, bi çoğudu...Hepiciği üzerime 

tebelloĢ oldu. Tarayı aldım azatdan bi dal keddim.Zıvgıdı zıvgıdıvedim. Görenlede beni birisinnen 

dakıĢıyo sandı.. 

-So‟na ne oldu? 

-Nolcek...BaĢedemedim.Hadi Ģunlarınan dakıĢmeyem dedim.Seyirde seyirde bure geldim.Bu cezde 

seyitmekden  yüreme telezime girdi. 

-Gurtuldun mu bari? 

-Gurtulunur mu. Yüremin telezimesi geçmeden anam iĢ buyurdu. “TaĢidi 

tamamlayamadım.Tablayı getir de tatar aĢı biĢirdim, kendine go da ye.. So‟na da iĢimi bitirem de 

bende yirim, Gavını da taslamayı unutma . Ellerim batık. Dartımın uçuna baladığım anatarı al. 

Dama gir. Goyunlara bak. AĢın hepiçini yiyecen yi . AĢama ben teneĢi biĢircem. Damın 

arkasından evlekden de açık teperotu yol getir.Çocukların da garnı yavıncıyınca onlada onları  

yisin” dedi. Aha bö‟le benim iĢim say say bitmez  

Tabla: Ayaklı tahta sini. 

Tahal: Her çeĢit hububut. 

TakıĢmak: Kavga etmek, boğuĢmak. 

Takka: Etrafına altın takılmıĢ kadın Ģapkası. 

Talvar, Tavgane: Üzerine ot örtülmüĢ basit gereçlerle yapılmıĢ bostan çardağı. 

Hadi saykallanman...Talvarın altıda toplnamda Ģu tahlları tablanın üsdüne döküp gözelce daĢını 

toptanı bi ayıklatıpda de‟mene yollayam. 

Tara: Odun parçalamak ve ağaç kesmek için kullanılan ucu kıvrık el aygıtı. 

Tartı: Kadın baĢ örtüsü, yazma. 

Taslak: Kesilen kavun veya karpuzun ¼ parçasından biri. 

Taslamak: 1- Kavun veya karpızu dilimlere ayırmak. 2- GösteriĢ yapmak. 

TâĢit: Özellikle tarhananın ve yemeklerin içersine konan gereçlerin tümü. 

Tatar aĢı: Yoğurtlu makarna. 

TebelleĢ olmak: Israr etmek, sataĢmak. 

Üsdüme tebelleĢ olup durma.Son günlede galbime telezime girip duruyo. Elimde ki tentene bile 

yarım galdı. Teltik yapmeyem deye onu da govedim. Her bi iĢde temkinli davranıyom gali.. 

Telezime: Kalp çarpıntısı. Titreme. 

Teltik: YanlıĢ, karıĢık, birbirinden ayrı, ters. 

Tene: Kalabalık olmayan, tenha, tane. 

Tentene: Tığ ile yapılan özel bir örgü, dantel. 

TeneaĢı: Bulgur pilavı. 

AĢama ne biĢirem deye düĢünüp durma. Ya tatar aĢı biĢir, ya da teneaĢı yap. Yanına bide kelek 

taslarız. Olur bite. 

Tepelik: Kadınların baĢlarına giydikleri takke. 
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Teperotu: Havuç. 

Tepkili ĢaĢmak: Hayret etmek, ĢaĢırmak. 

Ters: Gübre, çöp. 

Tepsemek: Kıvamına gelmek. Hamur tepsedi. 

Terslik: Çöplük. 

Baksanız ya burala tersliğe döndü.Tesgereyi getirde Ģu tersleri toplayam. Seki ba‟çaya atam 

gelem. 

Tesgere: Önde ve arkada ikiĢer sapı olan tahtadan yapılmıĢ taĢ veya kum taĢıma gereci. 

Tetik ol: 1- Çabuk ol, 2- KoĢ. 

Terslemek: Tarlaya gübre atmak. 

Tezeberi olmaz: 1- Kolay kolay olmaz, 2- Yakın zamanda gerçekleĢmez. 

O iĢ tezeberi olmaz dedim. Beni yanılttı.Burda oturuyodu,Bi bakdım tüymüĢ.Sonacıma aĢama 

doru camdan Ģö‟le bi bakdım. Tingildeye tingildeye geliyo.Kapıyı tırkazladıdım. Kapının tokmanı 

ha vuruyo,ha vuruyo.Bana da o an tinsirme geldi.Ġndim açıveren dedim.Tinsirmemim arasında 

zorlandım.Tırkazı zor açdım. Ona bi de  topan yasdık gibim yerinden gıyneĢmez deyodunuz. Nece 

teyek gibim gençlere vallaha daĢ çıkardır o daĢ...Tosba dutmuĢ gelmiĢ.Elindeki tosbayı görünce 

valla beni de bi tüpüldeme dutdu deme gitsin. Acık dinlendi. “Bana bi dutmeç Çorbası biĢirive,” 

dedi.Elimin de ayarı dutmadı.Vallaha manĢallah hepicini düketdi Ġyi ki de topalan olmadı.. 

Tırkaz: Kapı sürgüsü. 

Tırkazlamak: Kapıyı sürgülemek, kapı arkasına ağır bir Ģey koymak. 

Tinbildek: Yerinde durmayıp hareket eden. Sallanan. 

Tingildemek: Sıçrayarak yürümek. 

Tinsirmek: HapĢırmak. 

Tirit: 1- Çok zayıf. 2- Özel bir yemek çeĢiti,papara. 

Tiyek, teyek: Asma dalı, ince uzun. 

Tokaç: ÇamaĢırları yıkarken dövmeye yarayan ucu yassı tokmak. 

Toklu: Altı aylıktan bir yaĢına kadar olan kuzu. 

Kapı örüzgerden timbildeyip duruyo.ġunu tırkazlada tıkırdayıp durmasın. O ses çıkadıkca 

yüreğim tüpürdeyip duruyo. Hem aĢĢada kı toklula tüyüp gitmez. Hemde kapı açıkken örüzger 

alıp  tinsirip duruyola. Ondan da gurtulurla.. 

Topan yastık. Kırlent. 

Topalan olmak: Çok sevdiği yiyeceği çok yiyerek midesi bozulmak. 

Tosba: Kaplumbağa. 

Tutağaç: Tencereye ateĢten almaya yarayan bezden tutacak. 

Tutmeç: Ġçerisine ev makarnası konulan un çorbası. 

Ocakda tutmeç çorbası va‟dı.Tutağacınen dutda ocakdan indirive..Onu bön yiyem, yarında senin 

isdediğin tiridi yapam.  

Tüketmek: Bitirmek. 

Tüpüldemek: Yürek çarpıntısı. 

Tüymek: Habersizce kaçmak, sıvıĢmak. 

Tülü tombak: ġeftali. 

Ömründe sankim hiç gömemiĢ.Tülü tombakları önüne bi yığdı, yidi yidi yidi bana bi cez bile  

ve‟medi. Oh olsun. Sonunda topalan oldu. 

 

-U- 
Uçtum: Kadın giysisi için ipekli ince kumaĢ. 

Ufaklık: Bit. 

Uğra: Hamur açarken tahtaya yapıĢmaması için kullanılan kalın un. 

Uğumlu: Kanaatli. 

“Gızım uyuĢuk uyuĢuk durcene git üsdüne bi Ģey giy,”dedim.GitmiĢ uçdum fisdanını giymiĢ. “Bi 

de ben uğumluyum,” der. Sanki o hamırı o yuğurmecek. “Kızım üsdün baĢın her yan uğra ulcek,” 

dedim. Umursamadı bile...   

Uğunmak: Çok fazla ağlayıp bayılacak gibi olmak, kendini kaybetmek. 
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Ulanmak: Koyulmak, katılaĢmak.  

Ulfar: Süsen çiçeği. 

Uyku semesine Ģö‟le keseden geliverem dedim. Garanlıkda ulfarların arasına dalmıĢım. Ayağım 

da daĢa dakıldı. Yüzü goyun yayıldım galdım.Ġyi ki bayılmadım. Gece otu uğundıum galdım. Nese 

zorlana zorlana eve geldim.  

Umsunmak: Ümit etmek, yutkunmak, çok istemek. 

Umursamak: Ehemmiyet vermek, saymak. 

Umursameyonuz emme bu iĢi bitirmek gerek.UyuĢuk uyuĢuk oturmenen bu iĢ bite mi?...Hadi gelin 

aranızı bulcek böyükleri ünneyemde gözelce uyuĢun...UyuĢunda Ģu eĢyaları üleĢin. Siz bö‟le inat 

ettikce bu döĢĢeklerin. Bu yaygıların içine gemele yuva yapcek.Gemele içine yavrulamazsa Bu cez 

de hepiciği çürüyüp gitcek. Yazık... yazık..     

Uyku semesi: Uyku sersemi, yeni uykudan uyanmıĢ. 

Keseden geçiverem dedim Ordanda ne oldu bilmeyom. Uyku semesine dikenlere dalmıĢım.Sankim 

her yanımı ufaklıkla sarmıĢ. Ha gaĢınıyom... ha gaĢınıyom.. 

UylaĢmak: AnlaĢmak.  

UyuĢuk. Tembel, ağır canlı, yavaĢ iĢ gören. 

 

-Ü- 
Üfelemek: 1-Bir Ģeyi sıkıp toz haline getirmek, 2- Soluk vermek. 

ÜleĢmek: PaylaĢmak, bölüĢmek. 

ÜlüĢ: UyuĢuk, aptal. 

ÜlüĢ ülüĢ durup durma. ÜĢendin bize yapdırdın.GardeĢlerini de çağırda Ģu ütmeleri hepicimiz bir 

arada iken yiyem. Bunla üleĢdirilcek gibim biĢele dell. 

Ünnemek, Ünlemek: Çağırmak, seslenmek. 

Ürmek: 1- Bir Ģeyi üfleyip ĢiĢirmek, içini hava ile doldurmak. 2- Köpeğin havlaması. 

Üslük: Kadın baĢ örtüsü, farace, atkı. 

Bu çocuğa üstlüksüz çıkma deyip durma. O daha genç irisi. O daha çocuk...Kızın sen anana 

bakma.Acık feslekden üzelik getirde seni tütsüleyeyim. MahĢallah Ģuna bak bi. Seysana gibim. 

Günü gelince  Allah talihinden güldürsün. Allah bahtını açık etsin. 

Üstelemek: Israr etmek. 

ÜĢenmek: Bir Ģeyi yapmak istememek, canı sıkılmak. 

Ütme: Buğday, nohut veya mısırın ateĢte kızartılmıĢı. 

Ütmek: Oyunda kazanmak. 

Ben onunan oynamam . Daha oyun bitmeden kendini üttümü sanıyo.Oyunda ütesin de ütülürsün 

de . Oyun bu. O yetmeyo gibim üstüne üslük bi de azına gelen her Ģeyi sıraleyo. Ürüp, ossurup 

duruyo... Tamam tamam desemde üĢenmeden kafa ütüleyip durıuyo. O yetmezmiĢ gibi yenigatdan 

garĢılaĢdığımızda da üsdeleyip duruyo.  

Ütülmek: Oyunda kaybetmek. 

Üzerlik: Nohut büyüklüğünde tohum kabukları içinde siyah tohumları olan kendisi tütsü 

olarak yakılıp, nazarı ve hastalığı kovduğuna inanılan kokulu bir otsu bitki. 

 

-V- 
Va: Hayret bildirim ünlemi. 

Vangırdak. Gürültülü. 

Vangırdayıp,vızıldayıp durma. Bi iĢi yapcesen yap. Önüne geçtiğin iĢi velemyölet yapıp bırakma. 

Varlıklı: Zengin. 

Vah gızım vahhh....Sen bu deli tepeğe bubası varlıklı deye mi vuruldun? 

Velemyölet: Üstünkörü, baĢtan savma. 

Velemyölet Amin: Bir iĢin baĢtan savma yapıldığı an sonuç alınca söylenen söz. 

ĠĢleri velemyolet yapma. Ġnsan birini bi gö‟mede vurıulur mu? Madem vuruldun git gonuĢ. Bana 

ne ayladır vızıldayıp duruyon. 

Vızıldamak: Ġnce ince ses çıkarmak. 
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Vurulma: AĢık olma. 
Vide çorbası: Tel Ģehriye çorbası. 

Ana yaa... Hep tarnaĢı... Hep tarnaĢı... Bi der vide çorbası biĢirsen ya.... 

 

-Y- 
Yağadı: Yağ lekesi. Özellikle yağ ile ile toz, toprağın oluĢturduğu pislik katmanı. 

Yağır: Hayvanların sırtında meydana gelen yara. 

Sokonun yakası yağadıdan yağır balamıĢ gömeyon mu?Acık insan dikgat ede...Ağan terleyince 

boynuna yalık balayo...Bilmeyon mu ?... 

Yağırlı: Kirli, yağlı, kendine bakmayan adam. 

Yağlık: Büyük boy mendil. 

O boynunda ki yağlık ne ö‟le?...Yalım ömründe hiç su yüzü gö‟memiĢ.Baksan ya...Yağadı 

ba‟lamıĢ. O boynunda dura dura boynun da yağır dutcek. En iyisi o yağlığı boynundan 

çıkar,çıkar da sık Ģö‟le... Sık sık da akan yağına da yumurta çak emi... 

Yaka: Bayır, sırt, taraf. 

Yalanbeç: Çocuk oyunlarında yanlıĢ yapılan hareketin geçersiz sayılması için söylenen söz. 

Sadeç yak bi yaren otu. Yak da kafanda yapamadıklarınınan uğraĢıp durma. BoĢ veee....Herhangi 

bi iĢi beceremedin mi “Yalanbeç,” de geç. Dünya ya bi daha mı gel‟cez... BoĢ vee... 

Yalım: Galiba, öyle sanırım.  

Yalın: Çıplak. 

Öksürüp durma. Yalın ayak dıĢarıya çıkasan  sırtında böle yalın gat olursa  aha böle Ģifayı 

bulursun. 

Yalınkat: Tek kat, ince. 

GarĢıyakada ki yalın ta‟layı yarım yamalak yalın gat sürüp geçiyom. BaĢga türtlü insanın emegi o 

ta‟la için boĢa gidiyo... 

Yamalık: Yırtık elbise veya ayakkabıya konan parça. 

Yamanmak: 1- Yüzüstü yere düĢmek, 2- BaĢkasının üzerinden geçinmek.  

Yamık: Eğri, bükük, çarpık.  

Yamılmak: Eğilip bükülmek.  

Yampir: Sakat, topal, bir tarafına sarkarak yürüyen. 

Yampiri: Bir tarafına eğilmiĢ, yan yan giden. 

Senin O‟lan bu gün yampiri yampiri gelip duruyodu.Sokakta oynalaken ya‟rına daĢ geldi. Ben 

gö‟düm. O vakit oğundu galdı. Öteki çocukla onun üsdünden atlayıp atlayıp yalanbeç, yalanbeç 

deyip durdula... Onu soyda garnına gursana bi bak bakam. Daha olmazsa bi dokdora götür. Gene 

de sen bilirsin.  

Yan: Düğünden sonraki gün, eğlenti.  

Yaren otu: Tütün. 

Yarın: Sırt. 

Yarenlik etmek: Sohbet etmek, arkadaĢlık etmek. 

Yastığaç: Üzerinde hamur açılan yassı geniĢ tahta. 

Ya‘Ģi: Genç, deliĢmen, davranıĢlarını ve hareketlerini dizginleyemeyen. 

O daha ya‟Ģi, ya‟Ģi deyip duruyon...Öte gün arkadeĢlerinin yanında yelleyip, yelleyip durdunu ben 

gö‟düm de, duydum da..Bi de arkasından arlanmadan  “ Yavuz olmadıysa yengatdan yapıvere 

mi,” deye sorıyodu da.Ona iĢi yermeden, arkasını bolca yepeĢlenmeden usulü dairesinde bi 

anlatsan.Yapdından da,gonuĢdundan da ben utandıöm.  

Yat geber ekmeği: Özellikle kıĢ gecelerinde yatmadan önce olanlarla yetinilerek yenilen 

yemek. 

Yatır: Kutsal mezar. 

Köyün üst yanında ki yatırı gö‟dün mü?...Aha o yatırda yatan adam ö‟le yavuz ö‟le acarmıĢ ki 

dedemle yarenlik edeken anladırladı.Onladan dinledim. Onu yasdeğeç yarınlı deye anladırladı.  

Yatkın: Usta, becerikli. 

Yavuz: Ġyi, güzel, becerikli. 

Yaygı: Yere serilen çul veya kilim, sergi. 
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Yazı: Ova, kır, geniĢ ve düz arazi. 

Yazma: Yemeni, baĢ örtüsü., 

Yazmak: Sermek, yaymak, açmak. 

Yeğni: Hafif. 

Eli iĢe yatgın emme gene de sen bi yüzcek anlatsan.Yüklü gelinle bö‟le iĢle yapmazla. Yeğni iĢle 

yapala de...Yollukları felan silkip yaymaya kalmasın.So‟na baĢına bi iĢ gelir Allah gorusun. O 

zaman  dokdorla da çare bulamaz..    

Yelleme: Ossurmak. 

Yengattan yellenmeye yeltenme.Herkes baĢımıza yumuĢdudu.YılıĢık yılıĢık bana bakmaya 

baĢladıdılar.ĠĢi yirip gitcekledi.Zevzeklere konuyu yirditmedim.Beni zarplı gö‟düle de 

üsdelemedile.. 

Yeltenmek: Bir iĢi yapmaya giriĢmek, baĢlamak. 

Yen: Elbisenin kol ağzı. 

Yengattan: Yeniden, baĢtan. 

Goca yazıya yengattan gidem mi?...Bu cez yanımıza yollukla da alam.Bizim gelin yüklü. Onu 

yıldırmadan azımızlan yepeĢleye yepeĢleye götürem. Geçen gittiğimizde ki gibi zorlanıp yılık yılık 

yörümeye baĢlamasın.Gelincazı yıpratmadan gidip gelem.  

YepeĢlemek. OkĢamak, sevmek, ağır ağır sırtına veya kıçına vurmak. 

Yerinmek: 1) HoĢlanmamak, beğenmemek, 2) PiĢman olmak. 3) Övünmek. 

Yığılmak: Toplanmak, birikmek. 

Yılık: Yamuk, eğri. 

YılıĢmak: SataĢmak, askıntı olmak. 

Yılmak: Korkmak, çekinmek. 

Yıpramak:Eskimek, bozulmak. 

Yirik: Yırtık. Gereksiz konuĢan. 

Yirmek: Yırtığı büyütmek. Konuyu gereksiz uzatmak. 

Yoğun: Kaba, sert. 

Yolluk: 1- Ġnce dar kilim. 2- Yola çıkarken kiĢinin yanına aldığı yemek, kumanya. 

Yompar. Eli hiçbir iĢe yakıĢmayan. 

Yönet: Uygun, doğru, önyüz. 

Yuğmak: Yıkamak, temizlemek. 

Yuka: 1- Yufka. 2- Ġnce. 

YumuĢmak: Toplanmak, birikmek. 

Yüğmek: Yıkamak, temizlemek. 

Yöğürmek: ÇiftleĢmek. 

Yöğürtmek: Memeli hayvanlarda yavru almak için çiftleĢtirmek. 

Yüklü: Gebe, hamile. 

Yüklük: Yatak konulan duvar içindeki gömme dolap. 

Yüzcek: ġahsen, yüzyüze, karĢı karĢıya gelmek. 

Yüzek: Arsız, utanmaz. 

Yüzükoyun: AĢağı doğru. Yüz üstü. 

 

-Z- 
Zangadak: Ansızın, birdenbire. 

Zangölümü: Kalp krizi. Beklenmeye ölüm. 

Zarplı: Güçlü, kuvvetli.  

Zebiçin: ġifa için. 

Zebil: 1-Çöp, süprüntü, yemek artığı. 2-Bakımsız. 3-BoĢa gitmek. 4-Çok, pek çok. 

Yerinmek gibi oılmasın.BaĢıma yığıldıla...Yılık yamuk iĢleri bana yapdırmaya kalkdıla.HerĢeyi 

zebil etmiĢle...Benden zılgıdı yedilede.Azımdan çıkan lafları duyunca ne‟dese ayakda zıbadı 

galdıla Gö‟sen ĢaĢa galırdın.... 

Zembil: Mısır koçanı kabuğundan yapılan sepet. 

Zembili alda acık odun getirem. Zemheri goley geçmez...Biliyon demi...  
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Zemheri: KıĢın en soğuk zamanı, ocak ayı. 

Zevzek: HaĢarı, yerinde durmayan, oynak. 

Zinili guĢ: Çıtalarla altıgen veya sekizgen Ģeklinde yapılan uçurtma. 

Zıbarmak: Ölmek, ölü gibi sessiz uyumak. 

Zılgıt: Azar, tekdir. 

Her ye‟de zılgıdı yiyon...Gene de zevzekliği elden bırakmeyon...Zangölümüne gelesice zeb için 

biĢeyap da gö‟rem. 

Zılgıdı yemek: Azar iĢitmek. 

Zıngıldamak: Sarsılmak titremek. 

Zırlamak: Çok fazla konuĢmak. Sürekli ağlamak. 

Zırnık: Çok az, bir miktar. 

Zıypak: Kaygan. 

Zıypmak. Buzda kaymak, fırlamak. 

Ziplemek: Saplamak, sokmak. 

Masayı zıngıldadıp durma. Elimdeki zinili guĢu elimden zıypdırdın....Tam ortasına inneyi zipleyip 

terezisini yapcedim inneyi elime zipletdirdin.Acık derine battı yalım. Elim zonklamaya baĢladı 

Zonklamak: Ağrımak, sancılaĢmak. 

Zorlu: Kuvvetli. 

Zorzoruna: Zorlukla, nefes nefese. 

Zükkem: Nezle. 
 

 

1960 öncesi Burma Camii ve çevresi 
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ÜTOPYALARIM, 

ÇİÇEK YERİNE KİTAP DÜŞÜM  

VE 

TEŞEKKÜRLER . . . 

UĢak üzerine yazdığım yapıtların içinde en çok aranan elinizdeki yapıtım oldu.Böylece 5.baskıya ulaĢtı.Elinizdeki baskıda UĢak üzerine 
yazdığım diğer yapıtlardan en çok okunan bölümleri de ekledim.Önceki baskılardaki bilgileri güncelleĢtirdim.Daha önce ―Sözlük,‖ 

bölümüne sözcüklerin anlamını vermiĢtim. Bu baskıda  o sözcükleri örnek tümcelerde de kullandım. 

Sanırım bu Ģekli ile daha çok beğeneceksiniz. 
Yapıtımı sizlere; 

UĢak‘ta ; 

1-Ahmet-Halil VĠDĠNLĠOĞLU, 2- Ali TÜRKCAN,  3- Esnaf Odaları, 4-Erdinç GÖKMEN,        5-Haydar ÇAVUġOĞLU, 6-Kadir-

Hasan SALEPÇĠ,7-Mustafa YELDANLI, 8-Muzaffer BĠRGÜL, 9-Pamuklu Dokumacılar Odası,10- ġakir UZCAN, 11-Yüksel 

TOPAÇ‘tan  

Ġzmir‘de 

1-Arzum SUNUCU KERİMOVA,2-Burhan-Erhan ÖZTÜRK,3-Engür GEDİK,4-Halil KOZAK ,5-Hamza 

UÇARLI,6-İnan BESCİ,7-İsmail SUNUCU,8-Mehmet PERDAHÇI,9-Mustafa ATALAN,10-Nuri SUNUCU,11-

Raziye-Taşkın AKTAY,12-Sevil-Hakan DOĞRU,13-Yalçın İRİZALP’ın baskı giderlerine katkıları ile ulaştı.  

 T ü m ü n e   s o n s u z   t e ş e k k ü r l e r . . . 

1000 adet basılan bu yapıtımın 600 adedi yukarıda isimleri bulunan dostlara katkıları oranında ulaştırdım. Elimde 

ki kitapların 200 adedini  gereken yerlere kişilere ve kitaplıklara karşılıksız ulaştırıldım. 

Kalan 200  adedi de Buca ve Bornova’da Renk Kırtasiye’ye,Karşıyaka’da İsmail PERDAHCI ve Tuna 

Mahallesi Muhtarına,Uşak’ta da Özen Pastanesi ile Tarhana Baba’ya ilgi duyanlara ulaştırmaları 

için rica ederek paylaştırdım.Buralardan 15 Tl karşılığında edinebilirsiniz.  

 

Burada isimleri bulunan dostlara ulaşamazsanız isteklerinizi      

0 537 665 54 00 nolu telefondan Erkan ATLI’dan edinebilirsiniz.Gerekirse 

yilmazsunucu@mynet.com dan bana ulaşarak gereken bilgileri alabilirsiniz. 

Yeniden anımsatırım.Bu katkılarınızın  bir amacı var.  

Hani bir söz dizisi vardır. 

“Ödediğiniz vergileriniz sizlere yol su elektrik olarak gerei dönecek,” diye. 

 Bu kez 200 adet Uşak Ağzı Sözlüğünden gelen akar,2014 yılı sonunda yaşama geçecek olan  Uşak Yaren 

Evi düşümde konaklayacak olan öğrencilerin evlerine bulaşık veya  çamaşır makinesi olacak.  

Bu güne dek karşılıksız sizlere ulaştırdığım yapıtlarımın yanında bir kitaba verilecek çok küçük bir ederi için 

sizlere yaptığım bu çağrımı umarım yadırgamazsınız. 

Ben birlikte yaratılan güzelliklerle mutlu oluyorum. 

UŞAK YARENEVİ düşümde sizinde tuzunuz olmasaını  istiyorum. 

           Bundan da öte sizlerden bir ricam var.  

          Sembolik ederlerle edineceğiniz bu     yapıtımdan üçer beşer alarak gereken         dostlarınıza gerektiği 

zamanlarda ve yerlerde “ÇİÇEK YERİNE KİTAP,”   sunabilir misiniz… 

Böylece dostlarınıza kurumayan  bir çiçek,Uşak üzerine farklı bilgiler içeren bir kaynak sunmuş olursunuz.  

Karar sizin. 

Herşey aklın ve bilimin ışığında güzel gelecekler için. 

 

 

ÖZEL NOT:        

Sayın Hemşerilerim, 

Bilginiz olsun, Uşak üzerine çeşitli başlıklarla yazdığım on farklı kitaptardaki bilgilerin gereken bölümlerini güncelleştirip 

eklenmesi gereken yeni konularıda ekleyerek    “TÜM YÖNLERİ İLE UŞAK,” ismi ile yeniden düzenliyorum.Bu çalışmama 

girmesini istediğiniz bilgi ve belgeler üzerine beni bilgilendirir misiniz? 

“TÜM YÖNLERİ İLE UŞAK ,”yapıtımı da sonuca ulaştırmak için zamanım yeter... 

Dostluklarla . . . 

 

mailto:yilmazsunucu@mynet.com
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USLU SELİM GIDA T.T.E.K. SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 
İslice Mahallesi İsmet Paşa Cd. No:9-A Uşak-TÜRKİYE 

T: +90 276 224 26 94 - 95     F: +90 276 216 20 37 
www.usluselim.com.tr 

usluselimgida@hotmail.com     info@usluselim.com.tr  

mailto:usluselimgida@hotmail.com
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ÖZGE İNŞ. Ve TİC A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mürsel Paşa Bulvarı   No: 162   Kat: 2 

35230  HALKAPINAR / İZMİR 

Tel: 0232 435 06  27 

Fax: 0232 462 27 49 
 



 

151 

 

 



 

152 

 

 

 

 



 

153 

 

 



 

154 

 

 



 

155 

 

 



 

156 

 

 

GÜNAH YAZMA ALLAHIM‘IN 5. BASKISI… 

MENDERES‘ĠN DEVELERĠNĠN 11. BASKISI YAPILDI… 

BU GÜNDEN SONRA YAPITLARIMIN TÜMÜNÜN AKARI UġAK YARENEVĠ‘NĠN 

GĠDERLERĠNE HARCANACAKTIR. 

YAZARIN DĠĞER YAPITLARI 
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UġAK YARENEVĠ  ÜTOPYAM                                              

KÜLLERĠNDEN  YENĠDEN DOĞUYOR 
AġAĞIDA RESMĠ GÖRÜLEN ÜÇ KATLI, ÜÇÜ DE KULLANILIR UġAK ÜNALAN MAH. BODUR 

SOKAK NO 12 DE KĠ EV BENĠM  DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM EVDĠR.BURASI 

EġĠNE AZ RASLANAN SĠVĠL TÜRK MĠMARLIĞIUNIN ÖZGÜN 

ÖRNEKLERĠNDENDĠR. BU NEDENLE BURAYI KÜLTÜR 

ETKĠNLĠKLERĠNDE KARġILIKSIZ KULLANMALARI ĠÇĠN SĠVĠL 

TOPLUM ÖRGÜTLERĠNĠN KULLANIMINA SUNMAK ÖZLEMĠMDĠ 

.HAZIRLIKLARIMI SÜRDÜRÜRKEN FARKLI  SAVLA 

KARġILAġTIM.DEDESĠ UġAKLI RUM OLAN KOSTAS  PANDOZOĞLU 

ĠSĠMLĠ FRANSIZ VATANDAġI  FRANSIZCA "VATANIM UġAK,-Ma Patrie 

UĢak ” ĠSĠMLĠ KĠTABINDA  BURASINI DEDESĠNĠN YAPTIRDIĞI  

SAVLAMIġ. UġAK ÜZERĠNE YAYINLADIĞIM YAPITLARIMDAN DA 

SAYFALARCA        “KES-YAPIġTIR,” YÖNTEMĠ ĠLE ÇALINTILAR 

YAPMIġ. KAPAĞINADA   BENĠM ÇEKTĠĞĠM EVĠMĠZĠN FOTOĞRAFI 

KOYMUġ. KOSTAS‘IN  MASALSI YALANLARINI HUKUK 

KURUMLARINA, TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONUNA , KÜLTÜR 

BAKANLIĞINA  KONUYU AKTARIRKEN, BU KEZ UġAK BELEDĠYESĠ  BĠLGĠM VE ĠZNĠM 

DIġINDA BURASINI KALINTILARI  KARġILIĞINDA BU Ġġ ĠÇĠN HAZIRDA BEKLEYEN BĠR 

VANDALA YIKTIRTMIġ. BU DA YETMEDĠ...BU KEZ YILLAR ÖNCE BEDELĠNĠ ÖDEYEREK 

NOTER SENEDĠ ĠLE SEMBOLĠK BĠR HAKKINI ALDIĞIM YAKINIMIN YAġAMI NOKTALANDI. 

ELĠMDEKĠ  NOTER SENEDĠNĠ HUKUK KURUMLARINDA GEÇERLĠ KILDIRMAYI SEÇMEDĠM. 

YAġAMI NOKTALANAN KĠġĠNĠN KALITCILARINDAN YENĠDEN OLUR ALAMAK ĠSTEDĠM. 

ONLARLA KONUYU KONUġABĠLMEK ĠÇĠN 22 AY ARKALARINDAN KOġTURDUM. SONUÇTA 

YILLAR ÖNCE BEDELĠNĠ ÖDEDĠĞĠM  ĠKĠ KALITCININ SEMBOLĠK PAYLARINI ÜÇÜNCÜ KEZ 

BEDEL ĠSTEMELERĠNE ― OLUR.‖ DEDĠM. O DA YETMEDĠ. BU KĠġĠLERĠN  KENDĠ BĠÇTĠĞĠ 

DEĞERĠ TAPU DAĠRESĠNDE ĠMZA ATMADAN ÖNCE ĠKĠ KATINA ÇIKARDILAR.  AĞZINDAN 

ÇIKAN O BEDELEDE ― EVET,‖ DEYĠP ÖDEDĠM. BU OLAYI ÇÖZÜMLEMEK ĠÇĠN 

KOġTURDUĞUM YĠRMĠNCĠ AYDA ĠMAR YASASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠLE 

BURALARDA YAPILAġMA %50 YE ĠNDĠ. ARTIK  BURADA ÜTOPYAMDA KĠ YAPILAġMA 

OLANAKSIZ OLDU. 

SANIRIM KONUYU 22 AY GECĠKDĠREREK OLAYI BU ġEKLE   GETĠREN KĠġĠLER 

MUTLUDURLAR.  

BU KONUDA BENDEN OLUMLU HABER BEKLEYEN DOSTLARIN TÜMÜ ÜZÜLMESĠNLER. 

HER ġEYE ĠNAT BU  DÜġÜMÜN ÇOK KÜÇÜK PARÇASI  SEYREK‘TE YAġAMA  GEÇTĠ 

EN KISA SÜREDE, UġAK‘TA DA  YAġAMA GEÇECEK. 

SON BĠR BĠLGĠ;ELĠNĠZDEKĠ YAPIT BASKIYA GĠRECEĞĠ AN ÇOCUKLUK 

ARKADAġLARIMDAN BĠR DOST ARADI.; 

“BU UĞRAġIN ĠÇĠNDE BEN DE OLMAK ĠSTĠYORUM.HĠÇ OLMAZSA BĠR 

ODASINI DA BEN YAPTIRMAK ĠSTERĠM” DEDĠ. 

BĠR YAKINIM “BU ĠġĠ NASIL TOPLUMA  YARARLI VE ETKEN KILALIM,ONU 

DÜġÜNEREK  GEREKĠRSE KENDĠMĠZ YAPALIM,‖ DĠYOR.                      

BAġKA BĠRDOST “BURALARIN BUZDOLAPLARI BENDEN,”DĠYOR.           

HEPSĠ GÜZEL… 

BEN BU UĞRAġIN ĠÇĠNDE TEK BĠR TUĞLA ĠLE DE KATILAN 

DOSTLARINM ÇOĞALMASINI ĠSTĠYORUM.    

SĠZ NE DERSĠNĠZ?.. BU UĞRAġ ĠÇĠN NELER YAPABĠLĠRSĠNĠZ?  

HĠÇ OLMAZSA AKARINI BURAYA AKTARDIĞIM TÜM YAPITLARIM 

ĠÇĠNDEN ÖNCELĠKLE “MENDERESĠN DEVELERĠ”,“GÜNAH YAZMA ALLAHIM,” VE 

ELĠNĠZDEKĠ “UġAK AĞZI SÖZLÜĞÜ,”  YAPITLARIMDAN ÜÇER,BEġER ALARAK BU YAPIYA 

BĠRKAÇ TUĞLA KOYAR MISINIZ? 

HEMDE DOSTLARINIZA “ÇĠÇEK YERĠNE KĠTAP,” SUNARAK ÖZELDE UġAK, GENELDE 

ÜLKEMĠZĠN ANILARA DAYANAN YAKIN TARĠHĠ ÜZERĠNE BĠLGĠLER  SUNARKEN 

“YARENEVĠ,”  ÜTOPYAMA KATILARAK GENÇLERĠN KONAKLAMA SORUNUNA  DA KATKI 

KOYMUġ OLURSUNUZ. 

KARAR  SĠZĠN . .. 

UġAK YARENEVĠ DÜġÜMÜN AYRINTILI  ÖYKÜSÜNÜ VE KONU  ÜZERĠNE GELĠġMELERĠ, 

ÇALIġMALARI, GAZETEDE ÇIKAN HABERLERĠ,  

www.yilmazsunucu.com  

SĠTESĠNĠN YARENEVĠ SAYFASINDAN OKUR MUSUNUZ?..  

 
 

http://www.yilmazsunucu.com/
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YILMAZ SUNUCU 
                                                                                                                                                                                                                           

1942 Uşak doğumlu.  Öğretmen. 
Öğretmenliğini 1960-1992 yılları arasında 32 yıl Balıkesir, Konya-Kadınhanı, İstanbul,  
Zonguldak-Bartın,Samsun,Bayburt,Kırşehir,Uşak,Nevşehir-Ürgüp ve İzmir’de 
ilköğretimden yüksek öğrenime dek eğitim dizgemizin her aşamasındaki kurumlarda 
sürdürdü. Zaman zaman bu kurumların en üst düzeyine dek her aşamasında yöneticilik 
de yaptı. Ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarında ders vermesine karşı elindeki 
diploma ile üniversitelere giremedi.O da o günkü kurallara inat Lise l. Lise ll ve Lise lll ün 
tüm derslerinden 1963 yılının Haziran ve Eylül dönemlerinde sınava girerek Uşak Lisesini 
dışardan bitirdi. Tıp ve Hukuk okudu. Kırk yaşından sonra Ege Üniversitesi Bilgisayar 
Programcılığını tamamladı. En çok öğrencileri ile birlikte olmaktan, öğrenmek, öğretmek 
ve üretmekten mutlu oldu. 1962 yılında İzmir’in ilk Sahaf’ının  açılmasını sağladı.  

Samsun Oda Tiyatrosunun ve Uşak Halkevi Tiyatrosunun kuruculuğunu ve oyunculuğunu yaptı.Buralarda beraber sahneyi 
paylaştığı öğrencileri arasında günümüzde tiyatro sanatında doruğa ulaşanlar var.  
Samsun’da Eğitim, Uşak’ta Yarın isimli dergiler çıkararak  gençleri yazım dünyasına kazandırdı.  
12 Mart ve 12 Eylül’den sonra Devlet kurumlarından uzaklaştırılan özel sektörde de görev verilmeyen öğrencilerinin kendi 
işlerini kurmalarına olanak sağladı. Bunların içerisinde bu gün için ticarette, sanayide ve siyasette  çok başarılı olanlar var. 
Ülkemizde Demokrasinin duraksadığı 12 Mart ve 12 Eylül sonraları çoğu kişilerin sokağa çıkmaya çekindiği günlerde de 
gençleri Uşak’ta Halkevi içinde toplayarak onların tiyatro ve yazın sanatına yönelmelerini sağladı.  
O günlerdeki “Haşhaş ekim yasağına” karşı uşaklı işçileri ve köylüleri Hür Emek isimli köy kalkınma kooperatifi içinde 
topladı. Zamanın Başbakanı Bülent Ecevit’e 1000 ortaklı Hür-Emek Kooperatifi olarak Alkoloid Fabrikasını kurmaya ve 
bunun dışında Sayın Ecevit’in de düşü olan Köy-Kent projesini yaşama geçirmeye hazır olduklarını anlatan dosya sundu. 
Sayın Ecevit’in sanayi bakanlığı hükümetin diğer ortağı Sayın Erbakan’da olması nedeni ile konuyu Sayın Erbakan’la 
görüşmemi önerdi. Sayın Erbakan “Afyon iline sözümüz var,”  diyerek konuya sıcak bakmadı. Bu üzerine günde 20 000 
ekmek üretebilen Hür-Emek Ekmek Fabrikasını kurarak fırıncılar ile Uşak Belediyesi arasında her üç ayda bir çıkan  ekmekte 
gramaj sorununa çözüm getirdi.Kitlesel çalışmaları nedeni ile bazı çevrelere fazla geldi.Öğrenim yılı ortasında Ürgüp’ün 
Aksalur isimli dağ köyüne ataması yapıldı.Yasal haklarını yasal kurumlarda kullanarak onüç ay sonra  geri döndü.Erki elinde 
bulunduranlar bu kez eşinin görev yerini değiştirdiler. Gene erki elinde bulunduranlar Danıştay kararını uygulamamak  için 
Uşak’ta ki yüksek okulda yöneticilik önerisinde bulundular.Konuya  sıcak bakmadı..İsrarla eski görevinde görevine başladı. 
Bu yıllarda Uşak’ta toplumsal olaylar nedeniyle sokağa çıkılamaz günler geldi. 
Atamasını istemeden  evini İzmir’e taşımak zorunda kaldı.              
Konusu kimya olan ve ülkemizde benzerleri arasında ilk beşin içinde yer alan bir sektörde  altı yıl fabrika müdürlüğü, 
öğrencileriyle birlikte kurduğu basın yayın şirketinde beş yıl şirket müdürlüğünün yanında çeşitli kurumlara ve yerel 
yönetimlere kültür danışmanlığı yaptı.  
Urla Zeytinalan'daki Çağdaş Eğitim Koleji’nin kurucusu olan kooperatifin kurucu başkanlığını yaptı. Okulun arsasını o dönem 
Belediye Başkanı olan Sayın Bülent Baratalı'dan alınmasını sağladı.  
İzmir’de akademisyenlerin ve sanat çevrelerinin içinde bulunduğu   Hümanist  Düşünce Derneğinin çalışmalarının Halk 
Üniversitesine dönüşmesini sağladı. Buradaki öğretilerin sonunda gerekenlerin sınavsız ve koşulsuz Halk Üniversitesi 
Diploması almalarını sağladı.Bu konuda Konak ve Büyükşehir Belediyelerinin katkılarıyla ile bir hayli yol aldılar.   
Sözlü tarihi kalıcı kılmak için  televizyon programlar yaptı. 
2002 yılından sonra Didim’de Sayın Mehmet SOYSALAN’ın Belediye Başkanlığı döneminde 1 Eylül Barış Günlerini başlatarak 
Sayın Reha-Ahmet İSVAN’lar ve Ege de ki Yunan adalarının onikisinin Belediye Başkanları ile kitleye açık,barış konusu 
üzerine söyleşiler yaptı.Didim’de Ergül-Doğan ERSOY’ların Sanat Galerisinde beş yıl hafta sonları söyleşiler yaparak burayı 
etken kılmaya çalıştı. Didim Mavişehir Anfitiyatrosunda  Şiir Akşamları düzenleyerek kitleyi şiir ile içiçe yaşatmaya çalıştı.    
Öykü, oyun, şiir, deneme, araştırma, derleme ve okul kitabı türünde yetmişe yakın  yayınlanmış yapıtı var.Bunların içinde 
özelde Uşak,genelde ülkemizin anlatıldığı hala uınutulmayan KÖY ENSTİTÜLERİNİ,MENDERESİN DEVELERİ isimli Anılar-
Deneler yapıtında anlattı.Bu yapıtı 11. Baskıya ulaştı, Eğitim kurumlarının dinselleşmesini anlatan GÜNAH YAZMA 
ALLAHIM’ın da 5. baskısını yapıldı. Yapıtlarının tümüne  e-kitap olarak   www.yilmazsunucu.com sitesinden ulaşabilirsiniz. 
1992’den bu yana öğretmenliğini  kitle örgütlerinin ve yerel yönetimlerin çalışmalarına katkı koyarak sürdürüyor. Alan 
çalışması yaptığı yerleşim birimlerinde gençlerin, özellikle bayanların iş ve meslek edinmelerini sağladı.  
Yazın alanında uğraşı olan yazın emekçilerinin yollarını açmak için öykü yarışmaları yaptı.Bu çalışmasının sesi ülkemiz 
sınırlarını aşarak yurt dışına ulaştı.Burada oluşan dostlarla ortak şiir ve öykü yapıtları üretti. Bu çalışmaların içinde olanlarının 
birbirleri ile tanışmaları için şiir öykü ve sanat başat olan yemekli ve yatılı toplantılar düzenledi.  
Yaşamının uzun bir diliminde dört  kuşak bir arada yaşadı. Büyüklerinden dinlediği sözlü tarihi yazılıya dönüştürmek için 
doğum yerim Uşak üzerine farklı başlıklarda on kitap yazıp yayınladı. Şimdi bunların tümünü tek kitapta      TÜM YÖNLERİ İLE 
UŞAK isminde toplamaya çalışıyor.Ne iş yaptığını  soranlara; “Sokaktaki öğretmenim “ diyor. 
Çalışmalarını yürüttüğü her etkinlik gibi  ekleri ve yeni düzelemeleri ile elinizde 5. Baskısı olan UŞAK AĞZI SÖZLÜĞÜ 
çalışmasınında sürgit olmasını istiyor. Okuyor, yazıyor, koşar adım  düşünüyor. 
Gerektiği an düşüncelerini eyleme dönüştürüyor. Düşüncelerini gerçekleştirmek için zamanla yarışıp, bir gün neden  yirmi 
dört saat diye kızıyor.   
İlkini Uşak’tan başlatmayı düşlediği  Yarenevi Ütotpyasını yaşama geçirmek için  uğraş veriyor. Bu düşünün çok  küçük  
basamağının Seyrek’te yaşama geçirerek barınma sorunu olan öğrencilerin sorununu çözmenin  mutluluğunu yaşıyor.    
Bu günlerde kısal kesimde yaşamanın tadını çıkarmak için İzmir’de Seyrekköy’de yaşıyor. 
Gerektiği an “Kral Çıplak,” demekten kaçınmıyor.Düşüncelerini kitle ile paylaşıyor. 
İletişim :   1) P.K. 66  Bornova     2) yilmazsunucu@mynet.com 

mailto:yilmazsunucu@mynet.com
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YILMAZ SUNUCU‘NUN YAPITLARI ÜZERĠNE BASINDA ÇIKANLAR 


