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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... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yılmaz Sunucu‟nun tüm yapıtlarını; 

www.egscenter.com penceresinden okuyabilir veya çıktı alabilirsiniz. 
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Bu yapıtın tüm yasal hakları SUNUCU YAYINLARININDIR. 

 Bu nedenle Sunucu Yayınları adına Yılmaz Sunucu‟dan izin alınmadan çoğaltılamaz, 

içerik ve Ģekil olarak örnek alınamaz, yeni baskıları yapılamaz. 
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UĢak’ın 1800 yılı sonlarında yapılmıĢ bir 

gravürü. 



 

 

 

 

 

 

 
GEÇMĠġ ZAMANA YOLCULUK ... 

 UĢak 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 sanai 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 diyenler olabilir. 

 Bunların sıradaki anıları okumalarını,  

 Veya;  

 Yıllar önce UĢak‟taki bir okulu bitirenlerin fotoğraflarına bakmalarını öneririm.  

 Anıların içinde, fotoğrafların bir köĢesinde kesinlikle bir yakınınızı bulacaksınız.  

 Bu yaptırılmıĢ belleklerde yiten, albüm sayfalarında yok olan belge ve bilgilerin yarınlara 

kalmasını düĢündüm.  

 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
 1953‟te UĢak‟ın nüfusu:......................, Kütahya ilinin nüfusu: ....................... 

2
 1913 sanai sayımına göre Türkiye‟deki 13 yün iplik fabrikasının 3 tanesi UĢak‟ta idi. Ġlk Ģubesi1891yılında 

Osmanlı Bankası‟nın birçok ilde Ģubesi olmamasına karĢı UĢak‟ta açılmıĢtı. 



ANI: BĠR 

EN BÜYÜK AĠLE UġAK .... 
 1970‟li yıllarda UĢak‟ta çalıĢtığım okuldaki ingilizce 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.  

 Ben de;  

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

 “Halamın kızı olur,” dememle birlikte ingilizce 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 balıyabilirsiniz. Belki de Ģu anda bağlısınız. Çünkü soyağacındaki kız 

çocuklarını da birkaç kuĢak öteye götürerek daha da dallandırdım. 

 Bu dallandırma ile soyağacıma .................. soyadı bağlanmıĢ oldu.  

 Belki de bunların içinde sizde varsınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĠR EYLÜL ĠLKOKULU 1953-54 ÖĞRETĠM YILI 5/A SINIFI ÖĞRENCĠLERĠ 

1-  

2- Ömer Demirci 

3- Sedat Poyraz 

4- Kemal Ayhan 

5- Muammer Ġnkaya 

6- Taner Türkkan 

7- Tümen Sofuoğlu 

8- Yılmaz Sunucu 

9- Mehmet Bodur 

10-  

11- YaĢar Yörük 

12- Erkan Karateke 

13- Eygül Ok (Helvacı) 

14- Ayhan ÖztaĢ 

15- Zehra 

16- Necmiye 

17- Kamile Dökmeci 

18-  

19- Nurten 

20- Mualla Özbay 

21- Kadriye ġengül (Alus) 

22- Ülkü Alanyalı(                ) 

23- AyĢe 

24- Ertekin Torlak 

25- Salih Uzun 

26- Ġlhan Kocaoğlu 

27- Ergül Badar 

28- Nili Özalp 

29- Orhan ErdoğmuĢ 

30- Gönül  

31- Timuçin Yücel 

32- Emine Gündüz 

ÖĞRETMENLER 

1- Nihat Bey 

2- Hulisi Kolağası 

3- Bekir Tuncer 

4- Hamdiye KardeĢ 

5- Münir Çakaloz (BaĢöğretmen) 

6- Cemile Karahan (Göker) (Sınıf Öğretmeni) 

7- Fevzi Dinçer 

8- ......... ÖzaĢkan 

Mehmet Perdahcı ve Niyazi Yılancıoğlu bu 

fotoğrafta yoklar.

 

 

 



 

 

ANI: ĠKĠ ..... 

OLURSA BU DENLĠ OLUR ....... 

Yıkık Minarenin altındaki dükkanlardan birini 1953‟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 ç evresinde oynadığımdan 1980 

öncesi UĢak‟ta bulunduğum günlerde Faik‟in dükkanının önünde otururdum.  

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 

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. 

Çok kimse sokakta gördkleri küçüklerin anne ve babasını bilmese de fiziksel hatlarında 

dedesini ebesini bilirdi. 

Çünkü her sülalenin belirle bir yüz hatları ve belirli bir beden yapılar vardı.  

ĠĢte UĢak böyle idi. 

 

 



ANI: ÜÇ ... 

EVLAT BÜYÜTMEK KOLAY MI?... 

Anadolunun 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. O 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? 

 



ANI: DÖRT 

DEVEDEDE HATCESĠ... 

Sıçanyemezler... Mangalıboklular...Develer..., Dombeyler... Daha bunları uzatabiliriz. Bunlar 

uĢaklının kiĢilere veya sülalelere taktıkları ilginç isimlerdir, lakaplardır. Bunların genelini ........ 

sayfadaki “Soy Adlarını Önceki Soy Adları,” bölümünde bulabilirsiniz. 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. ADevedede Hatçesi 

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

Günümüzde “iĢte 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 yan sokağında 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. 

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;  

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 arkadaĢlara 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 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 

“Ģimdi 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. 

“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. 

Koysalar 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. 

Hatçe Teyzesiydi. UĢak‟ın Devedede Hatçesi‟ydi.  

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

 



ANI: BEġ 

HALĠLĠBRAM 

Halilibram sağlam 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 kuzey 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 Ġsyanından sonra o yöreden zorunlu göçe tutulan Kürt vatandaĢlar kalmıĢtı. 

UĢaklı‟da bunları yadsımamıĢtı. Bunlardan birinin ġavazat isimli kızları ablamlardan biriyle yaĢıttı. 

Ablamın da mahallede iyi anlaĢtığı arkadıĢıydı. 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 kehrabar ağızlıklarının ucunda kendilerinin sardıkları siğarayı 

tüttürürlerdi.  Bur dönem sonra burada kalan kürt vatandaĢlar görülmedi. Benim için bir boĢluk olan 

dönemden sonra bu odalardan birinde Halilibram annesi ve kardeĢi ile kalmaya baĢladı. Onlardan 

baĢka diğer odalarda anne, anneane 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 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 yakaladığı an salonu 

Hafız‟ın kahkahası kaplardı. Hafız ön sıralarda oturmasının gerekçesini savrulan bir eteğin altını daha 

rahat gördüğünü 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.  

Ben;  

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

ben getirivereyim,” dedim.  

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 sallanırda. 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 yapmayı 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. Abdullah‟ın kendi deyiĢi ile “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 akraka 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. 

“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. Gerekerse gerekli yerlerde Halilibram güldürü de üretiyordu. 

Halilibram gençlik döneminde uğraĢtığı oymacılığı yaĢamı boyunca sürdürdü. Kimi zaman 

yaptığı ayna çerçevelerina 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 sergisin 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. 

Ser ve kesin sesiyle; 

“Hatıra dedik ya... Sen laftan anlamaz mısın,” demiz 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 

kabediyoruz 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..... 



ANI: 6 

BOYACI PAġA  

Sokağımızın 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 

yapardı. Sabah omuzunda boya sandığı 

ile çarĢıya gidinceye dek bağıra bağıra  

boĢluğa konuĢarak giderdi.  Hatta 

omuzundaki 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 altında yığılıp kalabilirdin. 

Sabah akĢam bu böyle idi. Zaman 

zaman daha da saldırgan olurdu. O 

zamanlar gittiği yoldan geri döner, 

birini kovalarcasına omuzundaki 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 sözçük 

“gıcık” sözcüğü idi. Onu kızdırmak 

isteyenler köĢe baĢlarında saklanarak 

“Gıcık PaĢa!...! diye bağırıp 

saklanıverirlerdi.  

Bu söz onun sinirlerini en gergin noktaya getirmeye yeterdi. Bu kez kendisi “gıcık” sözcüğü 

ile baĢlayan küfürleri sıralardı. 

Ben Boyacı PaĢa‟dn 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 söylediğin 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. 

Ben ayağımı boya sandığının üzerine koydum. Ayakkabılarımın tozunu aldı. Bir kat boya 

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

iĢinin bittiğini belirtti. 

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

 

Turgay Eldemir, Doğan Özyurt, Faruk Çolak, 

Özdemir Postacı ve Boyacı Paşa. 



“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 sen 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. 

 



ANI:7 

YA SEN NESĠN? 

Bu 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 okuyun. 

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? 

Okuyunda görün. 

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. 

  

  

 

 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hüseyin 

KARAKUZU  

2. Yücel SAĞLAM 

3. Turgut MANDAL 

4.  

5. Vedat ALAT 

6. Fedai YEġĠLDAĞ 

7. Osman ÇOLAK 

8. Ġbrahim YALVAÇ 

9. Metin 

10. Oktay TERCĠ 

11. Sevim ĠBĠġ 

12. Mümta ALTAYLI 

13. Hasan BAĞCI 

14. Ali KIRHAN 

15. UlaĢ 

16. Rafet YALÇIN 

17. Fatma SAĞIROĞLU 

18. Nedret TOKLU 

19. Adil ERSU 

20. Eyüp TOZAN 

21. Ahmet ÇAM 

22. AyĢe TERCĠ 

23. Emel KUTLUAY 

24. Melek SEMERCĠ 

25. AyĢe MERCĠMEK 

26. Yurdanur YAMAN 

27. Hüseyin BUĞDAYLI 

28. Ragıp KARAKAYA 

 

 

 

29. Ali TÜRKER 

30. Hasan ĠBĠġ 

31. Burhan ÖZTÜRK 
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ÇAĞDAġ AĠLE 
“Çağdaş aile ana, baba, iki de çocuktan oluşmaktan 

öte üretmektir, üretkenliktir.” 

 

Anası Fatma’nım 

Komşuda halı dokur 

Dokur da bir türkü tutturur 

“Alişimin kaşları kara” 

 

Babası Ali’â 

Boyahanede ip boyar 

Boyar da gün boyu gözünü ovar 

 

Kızları küçük 

Daha ondört yaşında 

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 

 

Akşama 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 

 



 

 



 

MEMLEKETĠM TÜRKÜSÜ 

Öyküm sende baĢladı ilkin 

Hamurum senin için yoğruldu 

Anam senin için asker etti beni 

 Kars‟ım 

  Edirne‟m 

   Ġzmir‟im 

    Bolu‟m 

     Anadolu‟m... 

Yüceliklerine çıktı gönül yaslandı. 

Hasan ÇavuĢ‟un Ġbram, 

  Dedem, 

   Dayım, 

  Senin için 

   Ġnönü‟de kurĢunlarla ıslandı. 

Çapraz çattı fiĢekleri 

  Kara Halil‟in Damadı. 

“Ha bre... Ġbram!” dedi, 

  Hasan ÇavuĢ‟un oğluna. 

Çökü-çöküverdiler 

Çakı-çakıverdiler mavzerleri anam!... 

Çakı-çakıvardiler... 

  O günün güneĢi batmadan, 

  Trikopis‟i esir ediverdiler. 

Mustafa‟m!. 

Kemal‟im!. 

Mustafa Kemal‟im ordusuyla; 

Eylülün birinde çıktılar UĢak‟tan. 

Halil‟le Ġbram. 

Dağ, 

 Bayır, 

  Orman. 

Yayan-yapıldık. 

Dokuz günde vardılar Ġzmir‟e 

Yediden yetmiĢe, 

Kapandı Ġzmir halkı ayaklarına. 

Halil‟le Ġbram; 

Durun be bre 

  Analar, 

   Babalar, 

    Bacılar, 

     KardeĢler. 

      Durun dediler. 

Daha: 

O günün güneĢi batmadan, 

Dökü –döküverdiler 

  DüĢmanı denize anam!... 

   Dökü –döküverdiler... 

        YILMAZ SUNUCU 



 



 

SOYADI YERĠNE GÜNÜMÜZDE DE YAġAYAN SOY ADLARI 

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 

 

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 

 



 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


