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Uşak’ın 1800 yılı sonlarında yapılmış bir 
gravürü.



NİÇİN BÖYLE BİR KİTAP ?

GEREKÇE –1-

Uşak doğduğum, bir sürede doyduğum kent. Şu anda kan bağıyla sosyal bağlarla bağlı 

olduğum onlarca kişi Uşak’ta yaşıyor.

Uşak’ta bulunduğum yıllar, 5 kuşak 
bir  arada  yaşadım.  Beş  kuşak  bir 
arada yaşamak, en az 150 yıllık canlı 
tarihle  yaşamak  demek-tir.  Şimdi 
Uşak’tan uzaktayım. Ama Uşak’ı çok 
seviyorum. 
Uşak  sevgimi  Uşak  üzerine 

yazdığım bu üçüncü yapıtımla  yeri-
ne getiriyorum. Sevmek üretmektir.
Uşak  1980’den  sonra  doğu 

illerinden, büyük kentlerde Uşak’-tan 
yoğun göç aldı.
Günümüz koşullarında beş değil, iki 

kuşak  bile  bir  arada  yaşa-mıyor. 
Güncel  iletişim  araçları  gü-zel 
türkçemizin  yozlaşmasına  ortam 
hazırlıyor.
Bu  koşullarda  yerel  sözcük-lerin, 

yerel kültürlerin yaşaması olası mı?
Örnekleriyle  Uşak  Ağzı  Sözlüğü 

yapıtımla salt sözcükleri değil, diğer 
sözlü  yerel  değerleri  de  belgelemek 
istedim.  Görsel  belge-lerle 
zenginleştirmek  için  özel  seçip 
yapıtım  içerisine  yerleştirdiğim 
fotoğrafların  en  yenisi  1936 

tarihlidir. 1936 öncesinde olanlar çoğunluktadır.
Bu fotoğraflara bakarken 70 yıl öncesine baktığımızı bilmenizi isterim.
Yapıtımın  sonunda  Uşak  Ağzı  Sözcüklerinden  yoğunlaştırılmış  örnekler  koydum. 

Uşaklı günlük konuşmasında yerel sözcükleri o denli yoğun kullanmaz. Yerel sözcüklerden bir 
ikisini  can  alıcı  tümcenin  içine  yerleştiriverir.  İşte  o  zaman  konuşması  anlam  yüküyle 
zenginleşir.

Benzer  örnekleri  bundan  sonra  sıraladığı  7  gerekçenin  içinde  yaşanmış  olaylardan 
alıntılar şeklinde göreceksiniz. 

Gerekçeleri  yaşadıklarınızla  sizlerde  zenginleştirebilirsiniz.  Gerekçeler  çoğaldıkça  bu 
yapıtın oluşum nedeni de artacak. 

Sıradaki gerekçeleri de okuyun,
Yargıya sizler varın...
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UŞAK’IN BÖLGE İÇİNDEKİ 
KONUMU VE ÇEVRE İLLERLE 

ULAŞIMI

UŞAK



GEREKÇE –2-

İki  Uşaklı  Ege  Üniversitesi  Hastanesinin  önünde  buluşurlar.  Birincisi  Uşak’tan  gelmiştir. 

İkincisi  İzmir’de  oturmaktadır.  “Ooo..”  “Ööö...”  lerden  sonra  sarılıp  sarmaşırlar.  Hasret  giderirler.  

İzmir’de  oturan  evini  tanımlar.  Hastahanede  işleri  bitince  kalkıp  beraberce  İzmir’de  oturanın  evine 

giderler.

İzmir’deki;

-“Hemşehrim bak,  biz  hem hemşehriyiz,  hem de  akraba.  Bundan  sonra  doğrudan  doğruya  

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

Olaylar bu konu üzerine gelişir. Mutlulukları doruğa ulaşır. Ayrılıp giderler.

Aradan aylar geçer. Uşaklı hemşehrimizin yeniden İzmir’e işi düşer. Kalkıp İzmir’e gelir. Kısa  

süre içerisinde İzmir değişmiş, beton yığını olmuştur. Öğrendiği evi bulamaz. Başlar aramaya.

Belleğinde kalanlarla arar. Yorgunluğu dizlerine dökülünce karşısına gelen bir hanımefendiye 

sorar.

- “Hanfendi... Cavurmezerini geçince, caminin annecinde”, diye söze başlar.

Hanımefendi şaşırır.

-“Ay ne söylüyorsun sen”, deyip korkarak uzaklaşır. Hemşehrimiz de hem korkar, hem utanır. 

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

beyefendiye sorar;

-“Ya hemşehrim cavur mezerini geçince, caminin annecinde bizim (....)’nın evi”, diyecek olur.

Karşısındaki kişi;
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-“Nöron sen hemşehrim”, diyerek elini havada sallar.

Hemşehrimizin aklı iyice karışır. Bir parka gider. Oturup başlar düşünmeye. Düşünürken parkın 

karşısındaki  bakkal  dükkanını  görür.  Bakkalların  en  güç  adresleri  bile  bildiği  aklına  gelir.  Güçsüz 

dizleriyle bakkal dükkanına yürür. Yeniden sorar.

Sağlıklı ve içten olması için söze şöyle başlar;

“Ya sadeç...  Cavurmezerini  geçince...  Caminin  annecinde”,  diye  söze  başlayınca,  dükkanın 

içinden bakkaldan önce bakkalın eşi atılır.

“Ya.. Bey... Bi bak bakıve bakam. Kapıdaki adam sadeç deyip batı. Bişele anlatıyo... Ne deyosa  

anlayıve”, der.

Bakkal; 

-“Ne deyon sadeç?” diyerek söze başlar

Uşaklı hemşehrimiz;

-“Aha şu adreseyi soruyodum”, der.

Adresi bırakırlar.

“Nerelisin be sadeç sen”, le başlar konuşmalar. Aradıkları hemşehrilerinden önce, kendilerinin 

hemşehri olduklarını anlarlar.

Uşaklı ile bakkalı “sadeç” sözcüğü birleştirip hemşehri olduklarını ortaya koymasa idi ne olurdu 

acaba?...

Bu sorun “sadeç” sözcüğü ile çözümlenmiş. Bundan sonra sorunların çözümlenmesini oluruna 

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

konuları sizler de sıralayabilirsiniz. 

Son olarak şunları anımsatayım; Bir kişinin kişiliğini parmak izleri, göz ve saç rengi, bedensel 

görünümüyle  birlikte  giyinişi,  davranışları,  beslenme  alışkanlıkları,  olaylara  yaklaşımından  öte 

sözcükleri vurgulaması ve kullandığı yerel sözcükler belirler. 

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

kaybolunca kişilik yiter. 

Kültür yüzyılların birikimidir.

Doğayı renklerin, insanlığı kültürlerin uyumu güzelleştirir.

Uşak’ta bulunduğum yıllarda beş kuşak bir arada yaşadım. Ortamın yarattığı doğallıkla olayları  

bire bir yaşadım. Bu güzelliklerin kaybolmamasını istedim. Sizlere de aktarmayı düşündüm. O nedenle 

DÜNÜ,  BUGÜNÜ,  YARINIYLA  UŞAK  REHBERİ kitabımı  ve  NOTALARIYLA  UŞAK 

TÜRKÜLERİ kitaplarımı hazırladım. Şimdi de elinizdeki yapıtımla karşınızdayım.  Bu yapıtımla da 

“Uşak’ın Kültür Değerleri” yarınlara kalsın istedim. Eksiklerim olabilir.  Onu da yeni  baskılarımda 

beraberce çözümleriz. Katıklarınızı bana iletirseniz sevinirim. Bu yapıttan daha güzellerini başkaları da  

üretebilir. Buna sevinirim. 

Güzellikler ve mutluluklar tümünüzün olsun.
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GEREKÇE -3-
1980 öncesi Uşak’taki bir okulda görev yapıyordum. Yadsımıyorum, her kurumda az da olsa 

olduğu gibi çalıştığım okulda da sözlerini ve davranışlarını tartmadan ortaya seren kişiler vardı.

Bir gün ortak sınav için arkadaşlarla soru hazırlıyorduk. Davranışları ve sözleriyle yukarıdaki  

örnekle uyuşan uşaklı olmayan yöneticimiz kurul odamıza girdi. Bana doğru yaklaştı. Görsel içtenliği 

artırmak için bir elini masaya, bir elini benim omzuma koydu. Hafifçe eğildi. Başladı konuşmaya;

“Dışarıda  veliler  hazırladığınız  soruları  bekliyorlar.  O  sorular  karşılığında  ne  isterseniz  

verecekler.  Soruları hazırladıysanız velilere götüreyim. Götüreyim de sizler de ne istiyorsanız onlardan  

alıvereyim” dedi.

Bu konuşma  üzerine  kurulda  bulunan arkadaşların  tümü taş  kesildi.  İçimizde  yöneticimizin 

böylesi davranışıyla ilk kez karşılaşanlar vardı. Özellikle onlar kulaklarına dek kızardılar.

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

Sonra hafifçe başımı çevirdim. “Arkadaş... O veliler aralarında bir sözcü seçmişler. Sözcü dün akşam  

bizim eve geldi. ‘Hocam çocukların imtihanından evvel bi köfün nerdeklik getirdim. Nerdekliği nereye  

goyem?’”  dedi. “Ben de  bu  işlere  sizin  baktığınızı,  bu  şekilde  gelenleri  sizin  gerekenlerle  birlikte  

paylaştığınızı  söyledim. Dışarıdaki  velilerin getireceklerini  bir yana bırakın da geçen gün sizin eve  

gelen bi köfün nerdekliği ne yaptınız. Kimlerle paylaştınız. Onun bilgisini verin,” dedim.

Söyleyiş şeklim çok doğaldı.

Sayın yöneticinin bir anda alı al, moru mor oldu. Bu kez o kulaklarına dek kızardı. Dili tutuldu. 

İki sözcüğü üst üste koyup konuşamadı. Sözcükleri anımsayıp dilinin çözülmesine olanak vermedim. 

Konuşmamı sürdürdüm.

“Lütfen bizi rahat bırakın. Rahat bırakın da sınavda soracağımız soruları seçelim. Zamanı  

aşmadan yanıt anahtarlarını hazırlayalım. Siz de bi köfün nerdekliğin nerelerde olduğunun yanıtını  

hazırlayın” dedim.

Sonradan “nerdekliğinde” “köfününde” ne olduğunu öğrenmiş. Nerdeklik ve köfün 

sözcüklerini içeren güldürüler türetmeye çalıştı.

“Nerdek” ve “Köfün” sözcüklerinde yaptığı vurgular ve uzatmalar hiç ağzına yakışmıyordu.

Uşaklılar gibi ne “Nerdek” diyebiliyordu, ne de “Köfün”. Uşaklı olmayan o kişinin ağzına o 

sözcükler hiç yakışmıyordu. Köfünün de, nerdeğin de ne olduğunu genç kuşaklar biliyor mu acaba...
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GEREKÇE -4-
Uşaklılar  pazardan  alışveriş  yapmasını  çok  severler.  Eskiden  Uşak’ta  pazar,  salt  çarşamba  

günleri kuruluyordu. Şu anda semt pazarları dışında pazar, çarşamba ve pazar günleri kuruluyor.

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

Bunların dışında kış hazırlıklarını da bu pazarlardan yaparlar.

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

pazar çarşamba ve pazar günleri kuruluyor. Her uşaklı gibi ben de pazara giderim. Bu alışkanlığımı  

gereksinmelerimi karşılamak için veya gözümü gönlümü doyurmak için sürdürüyorum.

Gene  böyle  birgün  Bornova’da  pazara  gittim.  Zeytincileri  dolaşıyorum.  Birisine  yaklaştım.  

Sergisinin bir yerini göstererek sordum:

“Arkadaş geçen hafta şurada bir zeytin çeşidi vardı, ondan yok mu?” dedim.

Zeytinci;

“Pek ondan alan olmuyor da onu serginin üzerine çıkarmadım. İstersen alttan çıkarıvereyim”, 

dedi.

Ben;

“Neden alan olmuyor,” dedim.

Zeytinci:

“Bilmiyorlar. Tanımıyorlar da ondan. Hem onu uşaklılardan başkası yemiyor. Uşaklılar ona  

‘Eşşek Zeytini’ diyorlar”, dedi.

Arkasından da ekledi.

“Allah için ‘Eşşek zeytini, meşşek zeytini’ ama Uşaklılar da ağzının tadını biliyor” diye ekledi.

Serginin altından çıkardığı  eşşek zeytininden tartarak bana verdi.  Ben teşekkür edip gülerek  

ayrıldım. Zeytinci arkamdan bağırarak.

“Bey Allah için sen de ağzının tadını biliyorsun...” diyordu.

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

eşşek zeytinini de katarak hemen o gün pişmiş sıcacık çıtır çıtır ev ekmeğinin kıyısını katık edip ikindi  

kahvaltısı yaptınız mı?

Veyahut;

Bunlardan oluşan bir sofranın başına oturup ta “Yat geber ekmeği” yediniz mi?

Şimdi “‘Yat geber ekmeği’ de ne?” diyenler olacak.

Onu da bu yapıttaki sözcükler bölümünden okusunlar.
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GEREKÇE -5-

Eşimin okulunda uşaklı olmayan bir öğretmen öğrencilerini yazılı sınav yapmış.

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

soruyu yanıtlamış;

Sıra beşinci soruya gelmiş.

“Cevap: 5-” yazıp büyük harflerle devam etmiş.

“ÖĞRETMENİM  SEN  DEVE”,  diye  yazıp  birde  altını  çizmiş.  Öğretmen  beşinci  sorunun 

karşısındaki tümceyi görünce kan beynine vurmuş. 5. sorunun yanıtını öğretmenler odasında kendisine  

en yakın oturan eşime göstermiş.

Eşim;

“Ne var  bunda.  Çocuk  içtenlikle  yazmış  işte”,  deyince  ilgili  öğretmen  daha  fazla  açıklama 

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

istemiş.

Olayı müdür beye aktarınca uşaklı olan müdür bey;

“Ne olacak hoca’nım o sorunun yanıtını da siz deeverin”, demiş.

“Deve” başka

“Deeve” başkadır.

Bu tümcedeki birinci “e” uzatılarak okunur.

Bunu ancak uşaklılar bilir, uşaklılardan da belirli bir kuşak bilir.

Bu kitabımla Uşak Ağzının fonetik yapısını yeni kuşaklara aktarmak istedim

İlk adımı ben attım.

Daha güzellerini deeverip üretenler olursa sevinirim.

Resim. 1936 yılında kadınlı erkekli bir grup halkevi tiyatro çalışması
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GEREKÇE -6-
En az Uşak’ta 25 yıl öğretmenlik yapmıştı. Uşaklı değildi. Uşaklı bir bayan ile evli idi.

Öykülerimin birinde;

“Türk erkeklerinin kırkından sonra deşilip göbeklenmesine karşın İbrahim hala teyek gibiydi”, 

tümcesindeki “teyek” sözcüğünü yakalamış.

Bana;

“Teyek” in anlamını sordu. Teyeği öğrendi. İlginç buldu.

“Söz dağarcığım bir sözcük daha zenginleşti.”, dedi.

Geçmişte  uşaklı  büyüklerimizin  yaygın  olarak kullandığı,  genç  kuşağın uşaklı  olup  Uşak’ta 

yaşamasına  karşın  anlamını  bilmediği,  kullanmadığı  bir  hayli  sözcük  var.  Bu  kuşak  belki  de  bu 

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

kazanmış olacak.

Dil yaşatanların dilinde güzeldir.

Güzellikleri yakalamak ve yaşatmak dileğiyle...
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görünümü.



GEREKÇE -7-
Belediyede  Sayın  Ali  Künek’in  sekreteri  idi.  Sonradan  Sayın  Erhan  Akçay  döneminde  de 

görevini sürdürdü. Şu anda görevde mi bilmiyorum. Ben kendisini Sayın Künek zamanında tanımıştım. 

Uşaklı değildi. Ama uzun süredir Uşak’ta idi.

Sayın  Akçay’ın  görevi-nin  son  günlerinde  Uşak’a  gitmiş  belediyeye  uğramıştım.  Vergi 

dairesinde işimi bitirdim. İzmir’e dönüyordum.

İlgililere sordum. Başkan yerinde yokmuş. Selamlaşama-dan dönecektim. O anda beni başkanın 

sekreteri o bayan gör-dü. Tanıdı. “Geçen gün başka-nım sizden söz etti. Sizi görmek istiyor. Sanırım bir  

konuda  bilginize  danışacak”,  dedi.  “Ben  İzmir’e  dönüyorum”,  dememe  karşın,  “Şimdi  telefonla 

görüştüm. Yarım saate dek burada olacak. Lütfen zamanınız varsa bekleyebilir misiniz? Şu anda sizin  

burada olduğunuzu da bildiririm”, dedi. “Olur, bekleyeyim”, demek zorunda kaldım. Sekreterin odasına 

girdik. Başladık başkanı beklemeye. Çok geçmedi Kasap Hasan’ın Yusuf girdi içeriye. Oooo!.. Ööö..  

lerden  sonra  tokalaşıp  selamlaştık.  Hal  hatır  sormanın  sonunda  o  bana  ben  ona  niçin  belediyeye  

geldiğimizi sorduk.

O başladı anlatmaya;

Sigorta evlerinin arkasındaki evinin yanına birisi yola taşarak temel kazmaya başlamış. Temelin 

kazılmaya başladığı an konuyu başkana iletmiş. “Kazılan temel yolun yarısını götürdü”, demiş. Aradan 

dokuz ay geçmiş. Bu kez temel kazan kişi yapı gereçleri taşımaya başlamış. Görünüre göre de iki üç gün 

içinde temel atmaya başlayacakmış. Bir çırpıda bunları anlattı.

Bu arada da;

“Vallahi bu dokuz ayda dokuzuncu gelişim. Her seferinde not alındı. Bi sonuca ulaşılamadı.  

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

konyayı”, dedi. Ben konuyu öğrendim. Sustuk. Başkanı yeniden beklemeye başladık. Sessizlik içinde 

zaman geçmiyordu. Yusuf iyice sıkıldı. Sekretere sordu;

“Sor bakalım telefonla başkana. Ne zaman gelecekmiş. Ben işimi gücümü bıraktım. Bana ait  

olmayan  bu  konuda  başkanı  bilgilendirmeye  geldim.  Bu  son  artık.  Bir  daha  işimi  gücüm bırakıp  

gelemem. Beni fazla bekletmeyin”, dedi. 

Bunun üzerine sekreter hanım; 

"Beyefendi ben not aldım. Başkanımın da bu konuda bilgisi var. Bu konuyu kendisine yeniden  

hatırlatırım. Sizin geldiğinizi söylerim. İşleriniz yoğunsa siz beklemeyin. Ben aldığım notu başkanıma  

ileteceğim”, dedi.

Yusuf birden bire sinirlendi. Başladı kendi kendine konuşma;

“Başkanının haberi varmış. Başkanına iletecekmiş... Ben başkanın haberi yok mu diyorum. ‘Laf  

Olsun Ispanak Aşı’ ... ‘Laf Olsun Ispanak Aşı’” diye diye odayı terkedip gitti.

Sekreter hanım sanırım o güne dek bu söz dizisini hiç duymamış. Şaşkınlıkla benim yüzüme 

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

sallayıp benim yüzüme bakarak;
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Halkevi binasının önden görünümü.



“Laf Olsun Ispanak Aşı?...”

“Laf Olsun Ispanak Aşı?...”

“Laf Olsun Ispanak Aşı?...” diyordu.

Ben bildiğimce ‘Laf olsun ıspanak aşını” anlattım.

Siz Uşaklıların yeri gelince bolca kullandığı “Laf Olsun Ispanak Aşı” nı bilir misiniz?...

Bu yapıtın görevi “Laf Olsun Ispanak Aşı” değil.

Bunu bilmenizi isterim.

futbol takımı İzmir stadında
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Uşak ve çevresi avcılar kulübü Sovyet sporcularını karşılama töreni.



GEREKÇE -8-
1999 yılı sonu da bu yapıtımı baskıya verecektim. Belimden sağlık sorun yaşadım. 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 atış çizelgemi görmek istediler.

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

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

geçirmişsin” dedi.  Şaştım  “hayır” dedim.  O  “geçirmişsinleri”  ben  “hayır”ları  sürdürdüm.  Bunun 

üzerine Doktor Bey başka bir doktor arkadaşıyla kafa kafaya verdiler kalp atış çizelgeme baktılar.

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

kalbindeki bulgulara isim koymalıyız. Bunun için; Yürüyüşlü Kalp Atış Çizelgeni (Eforlu E.K.G) getir” 

dediler.

Ege Üniversitesinin ilgili bölümündeki doktorlara konuyu anlattım. Oradaki doktorlar yürüyüşlü 

kalp atış çizelgemi aldılar, şöyle bir baktılar. Sonucu söylediler. “Senin ivedi olarak ‘Damar İçi Durum 

Saptaması’ (Anjiyo) yaptırman gerekiyor. Bizde üç ay sonraya sıra geliyor. Buraya ivedi yazıyorum.  

İlgili görevliden ivedi gün alınız” dediler.

Günler 2000 yılının sonuna geliyordu. İlgili 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 başladım.
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O  gece  düşündüm.  Kararımı  verdim.  Ege  Üniversitesinde  Prof.  Ali  Telli’ye,  9  Eylül  

Üniversitesinde Prof.  Emin Alıcı’ya,  Atakâlp Hastanesindeki  Kardiyolog  Ahmet  Altıntığ’a  elimdeki  

bulguları gösterip görüşlerini almayı düşündüm.

Sabahleyin  kalktım.  Evime  yakın  olduğu için  Ege  Üniversitesinin  yolunu  tuttum.  Yolumun 

üzerindeki metro ile karşılaşınca Atakâlp hastanesinde Ahmet Bey’i görmek daha kolay geldi. Bindim 

metroya ulaştım Ahmet Beye. Olayları anlattım. Bulguları gösterdim. Şeker Bayramına 12 gün vardı. 

Ahmet Bey elimdeki bulgulara baktı. “Bir de sizi ben dinleyeyim”, dedi. Görüşünü söyledi;

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

gözlüğü  ile  bakıyoruz.  Etrafı  daha  kesin  ve  daha geniş  görebilmemiz  için  size  hemen  ‘Damar  İçi  

Durum Saptaması’  yapmam gerekiyor. İki Uşaklı Babaannemin söylediği gibi Uşakca konuşalım. Bu  

işi velemyölet yapmayalım” dedi.

Bu işi  “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 % 99-%95-%96 kapalıymış. Ahmet Bey bu sonuçlara göre kararını söyledi. 

“Gözümüzden at gözlüğünü attık. Şimdi her şeyi 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 Pas) yapacağız” dedi.  “Bu işin sonucunu da ‘velemyölet’  

bırakmayalım” dedi.

Daha fazla konuşmadık.  İki  Uşaklı  “velemyölet” sözcüğüyle  ne demek istediğimizi  anladık. 

Aslında  farkında  değildim ama  son iki  üç  ay içinde  nefes  almamda  ve  yaşamsal  istemlerimde  bir 

velemyöletlik vardı. 

Bu  yazıyı  yazdığım an  20  Ocak  2001.  Sayrılarevinden  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 işlevini yerine getirecek başka bir yapıtı da sizler üretebilirsiniz. Ama bundan daha  

güzel olmasını isterim. Velemyölet bir şey ortaya çıkarmayın.

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

yaşama yeniden başladım.

Hem de dört elle.

Velemyölet değil.

Sizler de birşeyler yapacaksanız velemyölet yapmayın emi...
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BUYURUN

Şubat ayının herhangi bir günü Uşak’tan geçip İzmir’e doğru uzanırsanız üzerinize çifte-çifte kazak 

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

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

üzerinize  palto  almayı  unutmayın.  Uşak’tan  sonra  Banaz’ı  geçip  Dumlupınar  Rampasına  gelince  arabanıza  

zincir takmadan yol alabilirseniz şanslısınız. Kısaca Uşak merkez olmak koşuluyla 100-120 km’lik bir karayolu 

diliminde üç mevsimi aynı günde yaşayabilirsiniz. Hem de kış ortasında.

İster yerli,  ister yabancı gezgin olunuz. Olanaklarını zorlayınız. Uşak’ımızı 1-2 günlüğüne gezmeye,  

görmeye geliniz.

Biz sizleri bekliyoruz.

Karar sizin...

Çünkü;

İzmir’den geliyorsanız Uşak’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 

İzmir’den  yola  çıkınız.  Kula’yı  geçtikten  sonra 

Yurtbaşı  Köprülerinden  önce  ve  sonra  sola 

bakınız.  Karşınızda  Peri  Bacalarının  ilkel 

şekillerini  göreceksiniz.  Bu  denli  yol  aldıktan 

sonra  “Peri  Bacalarını  gördüm,  döneyim”, 

demeyiniz. Lütfen yolunuza devam ediniz. Uşak’a 

25 km kala, sağdaki benzinliğin arkasından Eşme 

yoluna  sapınız.  Hemen  3  km  sonra  Eşme 

Kaplıcaları ile  karşılaşacaksınız.  Açık  ve  kapalı 

havuzlarda  mevsimine  ve  zevkinize  göre 

banyonuzu  alabilirsiniz.  O  anda  kaplıca  aklınızdan  geçmedi.  Yolunuza  devam  ettiniz.  Uşak’a  girerken 

Ilıcaksubaşı’nda  bir  çay  içmeden  geçmeyiniz.  Uşak’ı  da  geçtiniz  “Eyvah!...  Keşke  kaplıcaya  girseydim”, 

diyebilirsiniz. Üzülmeyiniz. Banaz’ı geçtikten sonra 7. km’de tren yolu, karayoluyla yan yana gitmeye başlar. O 

zaman sağınıza  bakınız.  Küçük bir  tepecik  üzerinde  özel  yapılar  göreceksiniz.  İşte  burası  Banaz’ın  Boğaz 

Hamamı’dır. 

Üzülmenize ve Eşme Kaplıcaları gibi yoldan 3 km içerlere girmenize de gerek yok. Burada banyonuzu  

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

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

“Kar Kuyuları” karşılayacak. “Kar Kuyuları” çevredeki köylülerin ve yörüklerin kışın topladıkları karı, açtıkları 

kör kuyulara sıkıştırmalarından oluşur. Sıkıştırılmış bu karlar testere ile kalıp kalıp kesilerek satılır. Kentlerde  

“Buz-Krem”,  diye  satılıp sağlıksızlığından  söz edilenlerin yanında  bunlar  “Doğal Buz kremdir”.  Bunu bilir 

muydunuz?...  Aylardan Temmuz’da olsa,  Ağustos’ta olsa işte bu doğanın doğal yapısı  doğal buz-kremlerini  

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

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

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

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

tırmandıysanız çilingir sofranızı çamların altındaki Orman İdaresinin yaptığı masalarda hazırlarken yanınızdaki 

çam ağaçlarının yüksekliğini başınız kaldırarak seyretmeyiniz. Yanınızdaki çam ağaçlarının taa tepesini görmek 

isterken sırt üstü düşerseniz suç bizde değil. Bu çam ağaçları, her yerde gördüğünüz bodur çam ağaçlarından 

değildir  de  ondan.  Bunlar  yeşilinin  canlılığı  ve  boylarının  uzunluğuyla  kendilerine  “Maşallah”  dedirten 

çamlardır.

Murat  Dağının  zirvesinde   2312  m’deki  bu 

çamlar,  çamların  altındaki  kar  kuyuları,  kar  sularının 

oluşturduğu pınarlar, bu pınarların yanındaki kaplıcalar 

sizleri de bekliyor.

Siz  hiçbir  dağın  zirvesinde,  çam  ağaçlarının 

altında kar sularıyla kaplıca sularını yan yana olduğunu 

düşünebiliyor  musunuz?...  Yan  yana  akan  iki  çeşme 

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  Ulubey  İlçesi’nin  kuzeyinde  Çırpıcılar  Köyünde  MÖ  2.  yüzyıla  dayanan  Clanudda kenti 

kalıntılarını,  Sivaslı  ilçesinde  Alauddo veya  Elouza kenti  kalıntılarını,  Banaz  İlçesi’nde  Akmonio kenti 

kalıntılarını  KARUN HAZİNELERİNİ,  kapsamlı  olarak  bu  yapıtın  içeriğine  sığmayan  onlarca  antik  kentleri 

görebilirsiniz.  İsterseniz  kök boyalı  %100 el  ürünü halı  ve  kilimlerin  dokunduğu  tezgahları  yerinde  görüp  

bunları daha tezgahta iken alabilirsiniz.

Bizler de sizleri Uşak’taki bu güzellikleri ve diğer güzellikleri de görmeye bekliyoruz.

Bu güzellikler ve diğer güzellikler de mi ne?...

Onları da bilenlere sorunuz veya bu yapıttan önce Uşak üzerine yazdığım iki ayrı yapıttan okuyun.

Sizleri  Uşak’a bekliyoruz.

Hem de sıcacık Anadolu konukseverliğiyle...

Bu konuda son yargı sizin...

    SİZLERİ BEKLİYORUZ.
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BUNLARI
*1910 yılında Uşak’a iki ay devamlı kar yağdığını, trenin 25 gün işlemediğini,

*Uşak’tan geçen İzmir-Afyon Demiryolunun 1897’de işletmeye açıldığını,

*Bilinen  büyük  yangınların  1867-1894  –1922  yıllarında  olmasına  karşın  saptanabilen  bilgilere  göre  “Kocayangın”  adıyla 

adlandırılan yangının 1867’de yaşandığını, bu yangında kentin tümünün kül olduğunu ve devletin Uşak’ın güneyinde bulunan; şu  

andaki  sosyal  sigortalar  evlerinin  bulunduğu  yerlerdeki  çam ormanlarından  kesim izni  verilerek  halkın  yeniden  ev  yapmasına  

kolaylık sağlandığını,

* Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nin Kütahya yol kavşağında başlayıp, E-23 karayoluna cephesinin 5 km’yi geçtiğini,

* Osmanlı Döneminde, ilk yazılı toplu sözleşmenin Uşak deri işçileri ile işverenleri arasında yapıldığını,

* Ulusal kurtuluş direnişlerinden önce kentte bulunan azınlıklarla yerli halkın; iş, aş ve oyun arkadaşlıklarının çok sağlıklı olduğunu,  

(Bu yapıtın 49. sayfasında Genel Kurmay Başkanlığı kayatlarında bulunan 

o günlerde Uşak’ta oturan bir Fransız’ın anılarından okuyunuz).

*  Uşak’ın  kurtuluşundan  sonra  saldırgan  ülkelerin  zoralım  günlerinde 

yapılanlar  nedeniyle  yerli  azınlıkların  tümünün  Uşak’tan  ayrılmak 

zorunda kaldıklarını, 

*Uşak’a 1915 ve 1955’lerde Balkanlardan Kitlesel göçmenlerin geldiğin 

ve salt 1915’de gelen göçmen sayısının 1327 olduğunu,

*13 Ağustos 1920 tarihinde Uşak göklerinde görülen ilk Yunan uçağından 

sonra direniş hareketlerinin her gün katlanarak arttığını,

*Uşak Şeker Fabrikasının 17 Aralık 1926’da işletmeye açıldığını, 

*Cumhuriyet öncesinde de Uşak’ta çeşitli öğretim kurumlarının yanında 

ana okullarının da bulunduğunu,

*1970 öncesi en güzel üzümlerin Dikilitaş çevresinde bulunan bağlarda, 

en  güzel  domateslerin  Halk  Konutları’ndan  önce   istasyon  arkasındaki 

sebze bahçelerinde yetiştiğini,

* O dönemde hormon daha bilinmezken, iki adet domatesin 1 kg’a yakın  

geldiğini, Çevreköyü (Akse) çevresindeki tarlalarda yetişen lahanaların iki tanesinin şimdiki binek otomobillerden herhangi birinin  

bagajına sığamayacağını,

*Gene Çevre köyü tarlalarında yetişen havuçların özel bir rengi, tadı ve farklı bir aroması olduğunu,

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

gereksinmesinden arttığını, artanın da Uşak dışına satıldığını,

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

*1976 yılında Uşak Halkevi Şubesinin çıkardığı YARIN isimli derginin yurt içinden ve dışından 1000 abonesi olduğunu,

*Cumhurbaşkanı  Cevdet  Sunay’ın  görev  süresini  uzatma  yasa  teklifine  tek  bir  “Red  Oyuyla”  karşı  çıkıp  Cevdet  Sunay’ın 

Cumhurbaşkanlığının uzatılmasını engelleyenin Uşak Milletvekili Adil Turan olduğunu,

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

halıları olduğunu

*1976  sonrası  ABD  etkisiyle  Türkiye’mizde  o  günkü  hükümetlerin  haşhaş  ekim  yasağı  uyguladığını,  uşaklı  köylülerimiz  ve 

aydınlarımız “Şarap üretildiği için üzüm bağları sökülmez” diyerek HÜR-EMEK isimli 1000 ortaklı bir kooperatif kurduklarını, bu 

kooperatif  ile  Alkoloid  Fabrikası  kurmak  için  yasakçı  hükümete  başvurduklarını,  haşhaş  ekim  yasağına  karşı  geleceklerini 

duyurduklarını,

* O günkü hükümetten Alkoloid Fabrikası kurma izini alamayınca kooperatif  ortakları  aralarına fırın işçilerini de alarak günde  

10.000 ekmek üretebilecek bir HÜR-EMEK EKMEK FAB. kurup bunun üretime geçtiğini,
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*Uşak bazı yıllar büyük sel baskınlarına uğradığını, son büyük sel baskınlarından birinin de 1976 yılının güneşli bir mayıs gününde  

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

yatağına  sığmayıp  şu  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 karşın 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 aştığını,

*1913 sanayi sayımına göre Türkiye’deki 13 yün ipliği üreten fabrikadan 3 tanesinin Uşak’ta olduğunu,

*Türkiye’de pamuklu gaz hidrofil bezinin en az %95’inin Uşak’ta bulunan 16000 pamuklu dokuma tezgahlarında dokunduğunu,

* 1960 yılına dek Uşak’ın kanalizasyonunun yer yer yüksekliği 2 metreyi bulan kemerli örme taşlardan oluştuğunu, sonradan yapılan 

beton büzlü kanalizasyonun kentin artan nüfusuna ve yağmur sularına yetmediğini,

*Uşak’taki ilk bankanın 1891 yılında açılan Osmanlı Bankası olduğunu,

*1894 yılında Uşak nüfusunun 11.000’i müslüman 1484’ü rum ve 600’ü ermeni olduğunu,

*Balkan harbinden önce ve sonra ordunun kumaş ve battaniye gereksinmelerinin Uşak’ta bulunan şayak fabrikasında dokunduğunu,

*Şayak, battaniye ve halı başta olmak üzere Osmanlı döneminde Uşak’ın sanayi ve ticarette ön sıralarda olduğunu,

*Çok mekikli  Alman  yapımı  jagarlı  tezgahların  ürünü  olan  ve  Uşak’ta 

dokunan  elbiselik  kumaşların  İstanbul’da  Rum  tüccarlarca  “London” 

damgası vurularak dünya pazarlarına ingiliz kumaşı olarak pazarlandığını,

*Şam’da Cami-i Ümmi de XI.YY; Konya Mevlana Camisinde XII. YY. 

yapımı Uşak halılarının bulunduğunu,

*Sultan Abdülhamid’in meclisi kapatmasına karşın, ilk tepkinin Uşak’tan 

geldiğini ve Sultan Abdülhamid’e aşağıdaki telgrafın çekildiğini: 

Zat-ı Şahaneleri 

Yıldız, İstanbul 

Mebuslarımızı dağıttığınızdan mebusluk hakkımızı reddediyoruz. 

Uşak halkı adına, Kaymakam İbrahim Tahtakılıç ve on arkadaşı

*  3  Eylül  1922’de  Atatürk’ün  “Ordular,  ilk  hedefiniz  Akdeniz’dir, 

ileri,” komutunun Eşme-Takmak Tavşantepe’de verildiğini,

*  Ticaret  Odası  kayıtlarına  göre  1990  yılı  sonralarında  yeniden  artış 

gösteren halı ve kilim dış satımının 4.000.000 $’ı geçtiğini,

* Dünyada ilk kez parayı bulan ve basan Lydia’lıların Uşak’ın batısında 

yerleştiklerini,

*Uşak  Belediyesinin  ilk  kez  1767  yılında  kurularak,  İstanbul  sokakları 

havagazı ile aydınlatılırken Uşak sokaklarının elektrikle aydınlatıldığını,

*Dünyadan kaçakçılık tarihine geçen ve interpool’ce kırmızı listeye alınan KARUN HAZİNELERİNİN Uşak’taki kaçak kazılardan 

çıkarılıp kaçırıldığını. Şu anda geri getirilen bu hazinelerin yeniden Uşak 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, dikilitaşın batısında, Ö. Seyfettin İlköğretim okulunun doğusunda Küçük Çokgozları ve  

Dovala denilen bölgelerin kuzeyinde hiçbir yerleşim biriminin olmadığını,

*1960 öncesi kent betonlaşmadan evlerin büyük bahçeleri olduğunu, bu bahçelerin bir köşesinde tavuk kümeslerinin bulunduğunu,  

sert geçen karlı kış 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 kuşlarının  

bolca yaşadığını, Ilıcaksu başında gruplar şeklinde akbabaların ve kartalların yaşadığını,

BİLİYOR MUSUNUZ?....
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TARHANANIN ORJİNALİ
OLAY BİR;

(...)  Üniversitesi  Profesörlerinden  (...)  konuğumuzdu.  Yedirdik,  içirdik.  Ülkemizi, 
kentimizi  gezdirdik.  Kendi  isteği  üzerine,  hem  de  her  gün  Uşak  tarhanasından  yaptığımız 
“Tarhana  Çorbası” içirdik.  Konuklarımız  bizi,  ülkemizi,  Uşak’ımızı  ve  de  “Tarhana 
Çorbamızı” çok sevdiler.

Biz de onları ülkelerine uğurlarken valizlerinin boş 
kalan her yerini “Uşak Tarhanası”yla doldurduk.

Onlara güle güle dedik.
Bir  süre  sonra  mutluluklarını  belirten  bir  paketle 

birlikte küçük bir not aldık.
“-Sizlere yük olmayacaksa bir kaşıkta olsa yeniden  

tarhana yollayabilir misiniz?..”
Bu  nottan  sonra  Uşak’a  gidemedik.  Onları  daha 

fazla  bekletmemek için üniversite  kantininden bir  miktar 
tarhana alarak yolladık.

Çok geçmeden karşı telgraf geldi.
“-İlginize çok teşekkür. Tarhanayı aldık. Tarhana-

nın orijinali olsa daha güzel olurdu.”..

İKİNCİ OLAY;
Uşak’ın  kazalarından,  köylerinden  nere-

den olursa olsun üniversitemiz hastanesine gelen 
hemşehrilerimizi  ben  ya  yürüyüşünden,  ya  da 
konuşmalarından tanırım.

Keşke  birbirlerimizi  daha  önceden 
tanıyabilsek ne güzel olur...

SONUÇ
Bu  konuşmalar,  21  Mayıs  1992’de 

İzmir’de yapılan 1. Tarhana Gecesinde Prof. Dr. 
Ali Telli’nin mikrofondan kitleye söyledikleri.

Ben salt kaleme aldım.
Kısacası, Prof. Dr. Ali Telli’ ye göre de, 

bize göre de uşaklıların  tarhanası  da konuşması 
da, davranışı da, içtenliği de kendisine özgüdür.

Bu  özellikleri,  güzellikleri,  korumak, 
değerlendirmek bizim görevimiz

Tümümüzün  görevi,  böyle  yapıtların 
görevi.
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UŞAK YEMEKLERİ
ÇÖMLEK ETİ:

 Arkeolojik kalıntılarda bulunan küplerin 1-2 dm3’-

lüklerini düşünün. İşte buna uşaklı çömlek der. Bunların iki 

saplısında  yoğurt  mayalar.  Bunun  adı  da  çömlek 

yoğurdudur.  Tek  saplısında  da  et  pişirilir.  Et  yağlı  erkeç 

veya koyun etidir. Böbrek yatağından olur. Soğan, domates, 

biber ve et bu çömleğin içine konur. Ağzı kağıtla kapatılır. 

İple  bağlanır.  Mangalın  külüne  konup  etrafı  közle 

doldurulur.  3-4  saatte  pişer.  Ara  sıra  ele  alınır,  sapından 

tutulup altı üste gelecek şekilde sallanıp çalkalanır. İçine hiç 

su  konmaz.  Hafif  yanık  kokusu  gelmişse  pişmiştir.  Hafif 

yanık kokusu gelmeden 3-4 saatten önce pişerse çömlek eti  olmamış olur. Et pişmiştir  ama 

yenecek yemek çömlek eti değildir.

TAS KAPAMA :

Çömlek eti için hazırlanan et çorba kasesi içine konur. Domatesler, soğanlar, biberler 

üzerine eklenir. İki saplı tava denilen özel kap içine ters çevrilerek kapatılır. İki saplı tava ateşe 

yerleştirilir. Çorba kasesinin üzerine taş konarak ağırlık sağlanır. Bu yemek de 3-4 saatte hafif 

ateşte, odun kömüründe pişer. Önce pişmekte 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 başlar. İşte o an yemek pişmiştir.

KEŞKEK :

Anadolu’nun çok yerinde yapılır. Yumuşak buğdayın kaynatılırken soğuk su katılıp 7-8 

saat dövüle dövüle pişirilmesidir. İçerisine pişmiş et liflenerek eklenir. Katılan etler yemeğin 

içinde kaybolur. Düğünlerin temel yemeğidir. Pilavla birlikte sofraya konur. Biraz keşkekten 

biraz pilavdan alınarak yenir.

ALACATENE :

Uşak çevresinde özel yetişen küçük taneli yeşil mercimeğin çok az bulgur katılarak çok 

az  sulu  bir  şekilde  pişirilmesidir.  Pişen  yemeğin  suyu  ne  çorba  kıvamında  ne  de  pilav 

kıvamındadır. İkisinin arasındadır.
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İÇİ KOVUK  - CENDERE – SARAY BURMASI :

Baklavalık  yufkaların  oklavaya  sarılıp  sıkıştırılmasıyla  yapılan  saray  burmanın  adı 

Uşak’ta “Cendere” veya “İçi Kovuk”tur. İçine konulan ceviz iri taneli ve boldur.

BAKLAVA :

Uşak’ta yapılan baklavanın kalınlığı 3-4 cm olur. Orta yerinde bolca olmak koşuluyla 

her kata  iri kıyılmış ceviz konur. Aralara konan tüm cevizin kalınlığı 1 cm’ye yakındır. Bir  

çiye (parça) baklava 150 gr’a yakındır. Tadı ve yağı kişiyi bıktırmaz. Tatlıya yakın olmayan-lar 

bile 2-3 çiye yiyebilir.

ÇİNGEN BÖREĞİ :

Etli kuru fasulye veya nohut yemeği içerisine atılan ekmek dilimlerinin servis yapılıp 

üzerinin soğan salça ve yağdan oluşan sosun dökülüp üzerine kuru nane ile süslenmesinden 

oluşan yemek çeşididir. Gerçek özelliğini alması için ev ekmeğinin bayat olması ve yemeğin 

içinde iken ekmeklerin yemeğin suyunu tamamen içine çekmeleri gerekir.

ARAP AŞI :

Şekersiz mısır unu peltesinin sinilere dökülmesi ve sinide iken küçük baklava çiyeleri 

şeklinde  kesilmesidir.  Davetlerde  sofraya  siniyle  getirilir.  Sininin  ortasında  çorba  kasesi 

koyacak yer açılır. Çorbası acılı ve bol suludur. Kaşığa önce arap aşından bir çiye alınır, sonra 

kaşık çorba suyuna da uzanıp çorbasından da doldurulmasıyla oluşturulur. Böylece arap aşının 

da yeme yöntemi pişirmesi kadar özeldir. Çorbası aynı gün pişen hindi veya tavuk etinin acılı 

suyundan oluşur.

ÇEKME HELVA – HELVA ÇEKME – PİŞMANİYE

Uşaklının kış geceleri eğlencesidir. Erkekler becerilerini bunda gösterirler. Kar yağınca 

bu konuda becerisi  olan  erkekler  çok samimi  oldukları  yakınlarına  giderler.  Veya  özellikle 

çağırılırlar. Pişmaniyenin elle yapılanıdır. Gelin kızın evinde bu töreni düzenlemek helva çeken 

erkeğin  becerisini  göstermesi  açısından  da  önemlidir.  Pişmaniyenin  Uşakca  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.  Yemeğin  suyu da yağlı  ve 

salçalıdır. Kaşıkla yenir. Çünkü Anadolu’da yaygın şekilde pişen bamya yemeğine benzemez. 

Çorba kıvamındadır.
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GÜLLAÇ :

Güllacı çok kentler bilir. Ama bilenen güllaçlar Uşak’ta veya Kütahya’da üretilen ipek 

gibi  güllaçlardan  değildir.  Uşak yemek  kültüründe  özellikle  ramazan  ayı  güllaçsız  geçmez. 

Sofraya  oturan  çocuklar  güllaç  paketlerinin  alt  ve  üstünde  bulunan  renklendirilmişlerden 

yapılan güllaçları yemeden sofradan kalkmazlar. Davet yemeklerinde son tatlı baklava veya un 

helvası ise ara tatlı olan sütlacın yerini güllaç alabilir. Şurubunu sütle hazırlarlar. İçerisine ceviz 

tamamen ufaltılmadan belirli irilikte konur.

ŞEHRİYE :

Ununun içerisine neredeyse unu karacak kadar yumurta katılır. Yufkalar açılır. Yufka 

rulo yapılır.  Rulo  yapılmış  yufka  ince  ince  kıyılır.  Bunlar  sofra  bezleri  üzerinde  kurutulur. 

Fırında kızartılır. Salt veya pirinçli olarak pilavı yapılır.

MAKARNA :

Şehriye yapılan yufkanın daha kalını 4-5 cm şeritler şeklinde kesilir. Üst üste konan bu 

şeritlerin ince ince kıyılmasıyla yapılır. Makarna, şehriye gibi fırında kızartılmaz. Makarna gibi 

pişirilir.

SÜTLAÇ :

Yemeklerde  ara  tatlıdır.  Sütlaç  yendikten  sonra  sofra  başındakiler  soluklanırlar. 

Sohbetleri koyulaşır. Uşak’ta davet yemeğine katılan yabancılar sütlaçtan sonra “Tatlı geldi,  

yemek bitti,” dedikleri olmuştur. Uşak’ın yerlisi bu olayları gülerek anlatırlar. Kısacası Uşak’-ta 

sütlaç davet yemeklerinin ara tatlısıdır.

TİRİT :

1960’a dek Uşak’lı ekmeğini ya kendi evindeki fırında veya sokağın başındaki mahalle 

fırınında pişirirdi. Burada pişen ekmeklerde en azından 3-4 kg gelirdi, 2-3 hafta bayatlamazdı. 

İşte tirit veya diğer adıyla papara bu ekmekle yapılır. Çeşitleri kıymalı veya yumurtalı olabilir.  

Bu ekmeğin içinde su oranı düşük, kepek oranı fazla olduğundan tirit bu ekmekle pişirilir. Her 

ekmekten tirit pişirilmez.

KATMER :

Saç  üzerinde  tahinli  olarak  yapılan  bükme  çeşididir.  Hamurun  içerisine  sonradan 

konarak yeniden yoğrulan hamuru tahin tel tel yapar. Hamurun içindeki tahin katman şeklinde 

bulunmaz.  Bu gün için pastanelerde yapılan katmere benzemez. Çünkü Uşak katmeri  en az 

400-500 gr. hamurdan yapar. 20x20 cm’lik bir kare şekline getirerek saç üzerinde pişirir.

BÜKME :

Tatlı  kapaklı,  yemek  kabaklı,  ıspanaklı,  peynirli  ıspanaklı,  pırasalı  veya  peynirli 

ıspanaklı pırasalı olarak karışık da yapılır. Hamurun içerisine yağ konmadığından katmer gibi 
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hamuru tel tel değildir. Gerekirse yağ sonradan üzerine sürülür. Farklı bir damak zevki vardır. 

Hamur kalın yufka şeklinde açılır.  İçine gereken çeşnileri  konur. 15-20 cm boyutunda kare 

şeklinde katlanır. Katmer gibi saçta pişer.

PEKSİMET :

Tahinli, haşhaşlı 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 inceltilmiş haşhaş sürtmesi konur. 10-15 cm’lik eni her iki taraftan katlanır. Kalınlığı 4-5 

cm’ye çıkar, eni 5-7 cm düşer. Boyu aynen kalır. Bir yerde rulo şeklinde olan bu hamur 5-7 cm 

boyunda dilimler  şeklinde kesilir.  Çok fazla  yağlı  olan sininin bir  kenarında  toplanan yağa 

bıçakla kesilen kısım tekrar dokundurularak yağlanır. Sininin içerisine dıştan 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 hazırlanışındandır.  Hamurun içerisinde süt vardır.  Tahin ve 

haşhaş konmaz. Farklı bir tadı vardır. Ama çabuk bayatlar. Tüm peksimetler çok taze yendiği 

zaman gerçek özelliği taşırlar.

PİDELER :

Kıymalı  ve  peynirli  pideler  her  kentin  bildiği  pidelerdir.  Uşak’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 işçi kesimin 

ucuz ve  kolay doyum şekli  pideciler  olmasına  karşın Uşak’  ta  pide  özel  damak  zevki  için 

yapılır.  Evde  hazırlanan  pide  içleri  birkaç  fırın  ötedeki  herkesin  özel  tanıdığı  ustalara  dek 

gidilerek ustalarında pişirmedeki özenleri seçilir.

KÖPÜK HELVA :

Şurubun  limonla kestirilmesiyle yapılır. Görünüm olarak kremaya benzer. Çok kıvamlı 

ve tatlıdır. O nedenle tahinle karıştırılarak yenir.

TAHİN HELVA :

Günümüzde fabrikalaşmıştır. Küçük imalathanelerde yapılanlar daha özgündür. Günlük 

yapım olduğundan tazelikten de öte sıcak sıcaktır. Her kentte üretilenden farkı, çok tazeliği ve 

özel yapılanlarında glikoz bulunmamasıdır.

KOZLU HELVA :

Kavrulmuş  unun  köpük  helva  ile  karılarak  içli  köfte  şeklinde  içinin  ceviz  içi  ile 

doldurulmasıdır.
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KIRMIZI HELVA :

Tahin helvacıların şeker boyası ile renklendirdikleri özel bir helvadır. İçerisine kakao 

katılarak yapılanı da vardır. İçerisi cevizle zenginleştirilir.

HAŞHAŞ SÜRTMESİ :

Kavrulmuş  haşhaş  eskiden  özel  taşlarla,  günümüzde  makinelerle  ezilerek  bulamaç 

haline getirilir. Pekmezle veya şurupla karıştırılıp kahvaltılarda ekmek üzerine sürülüp yenir. 

İçerisine şurup katılmadan susam veya zeytinyağı ile inceltilip hamur içerisine katkı maddesi 

olarak konur. Kıvrımın, katmerin, peksimetin ana katkı  maddesidir. Haşhaş sürtmesiz kıvrım, 

katmer veya peksimet olmaz.

SUSAM SÜRTMESİ :

Yapılışı  ve  kullanıldığı  yerler  haşhaş  sürtmesiyle  aynıdır.  Uşaklı  susam  sürtmesini 

haşhaş sürtmesi kadar kullanmaz.

HOŞMERİM :

Peynir tatlısıdır.  Taze keçi peynirinden yapılır.  Diğer kentlerdeki gibi içerisine irmik 

katılmaz. Uşak’ın höşmerimi sakız gibi uzar.

UN HELVASI :

İrmik helvası Uşak’ta undan yapılır. Un öncelikle kavrulur. Belirli bir kıvamda şurubu 

katılır. Undan da yapılsa gene tane tanedir. Çok kentlerde un helvası veya irmik helvası kalıp 

şeklindedir.  Hatta  bıçakla  kesilerek  yenir.  Uşak’ta  yapılan  un  helvası  ıslak  kum 

görünümündedir. Çatal ve kaşıkla dokununca hemen dağılır.
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UŞAK’ IN ÜNLÜLERİ

NURİ ŞEKER (1857-1959)

Uşak il merkezine 7 km uzaklıktaki merkez Kalfa 

Köyü’nde  1857  yılında  doğmuştur.  Uşak’ta,  medrese 

öğrenimi tamamladıktan sonra rüştiyeye devam etmiş fakat 

öğrenimini  tamamlamadan  dördüncü  sınıftan  ayrılarak 

köyündeki çiftliklerinde çalışmaya başlamıştır.

Bir süre sonra şeker pancarı yetiştirme denemesine 

girişen Nuri ŞEKER, elde ettiği  pancarlardan pekmez ve 

helva  yapmayı  başarınca  usundaki  şeker  fabrikası  kurma 

düşüncesi daha da artmıştır. Büyük uğraşlar sonunda 1923 

yılında çiftçi arkadaşları ile birlikte “Uşak Terakkii Ziraat  

Türk  Anonim  Şirketi”ni  kurmuştur.  O  zaman  altmışlı 

yaşlarda olan Nuri ŞEKER, büyük bir inanç ve dirençle çalışıp tüm olumsuzlukları da yenerek 

17.12.1926 tarihinde  Uşak Şeker  Fabrikasını  işlemeye  açmayı  başarmıştır.  Şirketin  yönetim 

kurulu  başkanlığını  1930  yılına  dek  yüklenerek  fabrikanın  dört  yıl  üretim  yapmasının 

mutluluğuna ermiştir.

Parasal konular nedeniyle fabrika 1930 yılında “Sanaii Maadin Bankası”nın yönetimine 

geçince  Nuri  ŞEKER  de  köyüne  dönüp  çiftçiliğini  sürdürmüştür.  Köyüne  dönüp  Türk 

köylüsüne özgü yaşayarak, yaşamını 101 yaşında 9 Temmuz 1958’de noktalamıştır.  Türkiye 

şeker üretim kurumları ve uşaklılar onunla onur duyarlar.

Yaşamı  üniversitelerimiz  ekonomi  kürsülerinde  halk  önderi  olarak  anlatılmaktadır. 

Başarısı  ve çalışma yöntemleri  ilgili  üniversitelerimizin  ders kitaplarının  konusudur.  Çünkü 

fabrikanın kuruluşundan sonra üretime geçireceği günler üretimle ilgilenen yabancı sorumlular 

Nuri ŞEKER’den dört tane kamyon isterler.  Amaçları  çevre köylerdeki pancarları  fabrikaya 

taşımaktır. Nuri ŞEKER;

“Kolay”, der.

Oysa ki Uşak’taki kamyonların tümü bile o yıllarda dört tane değildir. Ertesi gün Nuri 

ŞEKER  fabrikanın  önüne  kırk  tane  öküz  arabası  sıralar.  Yabancı  sorumlular  kamyonları 

sorunca, Nuri ŞEKER öküz arabalarını gösterir ve ekler;

“Siz  pancarın  fabrikaya  gelmesini  istemediniz  mi?  İster  kamyon  olsun,  ister öküz 

arabası. Bunun sizin için bir sakıncası var mı?” der.
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Nuri Şeker’in
Şeker fabrikasındaki büstü.



Yabancı uzmanlar;

“Sen...  Senin kişiliğinde Türk Halkı her şeyi başarır. Senden de senin gibilerden de  

korkulur.” derler. Nuri ŞEKER yanıtlar;

“Doğal ki korkulacak, Ulusal Kurtuluş Savaşımızı biz bu koşullarda kazandık.” yanıtını 

verir.

Bir söyleşisinde şeker fabrikası kurma düşüncesini de şöyle anlatmıştır.

“1923 yılının ilk aylarında Cumhuriyetimizin adı daha konmamıştı. Kurtuluş savaşının  

açtığı  yaraları  sarmak  ve  yeni  bir  yaşama  başlamak  üzere  idik.  Ulusça  büyük  işler  

başarmalıydık.  Kurtuluş  Savaşından  sonra  yaşam  savaşını  da  ileri  uluslar  düzeyinde,  

sanayileşmekle kavuşacağımıza inanıyordum.

Lozan konferansının yeniden görüşüleceği günlerdi. Salt buğday, arpa, çavdar, mısır  

gibi tahıl ekimiyle bu ulusun geçinmesi olanaksızdı. Yeni iş olanakları yaratmak gerekiyordu.  

Bu şekilde ben de Şeker Fabrikası kurma düşüncesi doğdu. Bu düşüncemi çevreme yaymaya  

başladım.

‘Sen mi Türkiye’de Şeker Fabrikası kuracaksın?’ diye alaylı bir ses tonuyla bana soru  

soranlar da oldu. Ama bu sorular beni doğru bildiğim inancımdan döndürmedi.

Birgün Uşak’ta tarım Öğretmeni Hilmi Bey İzmir Tarım Bölge Müdürü Yaşar Bey’-lerle  

Uşak’ın Mahsenaltı ve Musanaltı denilen yörelerdeki tarlalara gittik. Yaşar Bey yolda pancar  
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yetişecek  tarlalar  alüvyonlu  toprak  olması  gerektiğini  söylemişti.  Göstermek  istediğim  

tarlalara gelince Yaşar Bey eline bir kürek alarak sıradan bir yere batırdı. Aynı şekilde bu  

çevrede bulunan diğer tarlaları da gösterdim. Sonuçta düşüncesini söyledi;

‘Pancar bu topraklarda çok güzel yetişir.’ dedi.

İzmir Tarım Müdürü Yaşar Bey yanımda düzenlediği raporu Tarım Bakanlığına yolladı.  

Benim şeker fabrikası kurma isteğim de bu raporla ilk onayını almış oldu.

Fabrika kurma düşüncem her geçen gün daha da artıyordu. Bu düşünceden beni hiç  

kimse uzaklaştıramayacaktı. Bunun için aile bireylerimi çevreme topladım. Onlara;

‘Siz de bilirsiniz ki, ben başladığım bir işten kolay kolay dönmem. Eğer ben ölseydim  

siz ne yapacak, neyle geçinecektiniz. O nedenle beni ölmüş bilin. Tarlalarınızı ekin biçin.  

Yaşamınızı bu gelirlerle sürdürün. Bu günden sonra şeker fabrikasını kuruncaya dek benim  

size hiçbir yararım dokunmayacaktır. Bunu böyle bilin...’ dedim.

İşte  bu  inanç  ve  düşünce  ile  köyden  çıkan  bir  halk  önderinin  öncülüğünde 

Türkiye’mizde sanayileşmenin ilk örneği olan Uşak Şeker Fabrikası üretime geçti.  Bir  halk 

hareketi olan bu eylem de gerçekleşmiş oldu.

BESİM ATALAY (1882-1965)

Uşak’ın  yetiştirdiği  ünlü  dil  bilgini  ve  yazar  Besim ATALAY, 1882’de  doğmuştur. 

Uşak’ta rüştiyeyi bitirdikten sonra bir süre medresede okudu. 1905 yılında İstanbul’a giderek, 

Darülmuallimin’e (Öğretmen Okulu’na) girdi. 1908’den 1919’a dek ülkenin çeşitli bölgelerin-

de  öğretmenlik  yaptı.  Milli  Eğitim  Müdürlükleri’nde  bulundu.  Kurtuluş  Savaşı  ile  beraber 

siyasi yaşama girdi. 1920’de katıldığı T.B.M.M.’de yedi dönem milletvekili oldu. Daha sonra 

politik yaşamdan ayrılarak bilimsel çalışmalara yöneldi.

Türkçe’deki sadeleşme çalışmalarına 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 yaşında Ankara’da yaşamını noktaladı.

Kitaplaşmış yapıtlarının başlıcaları;

1. Maraş Tarihi ve Coğrafyası

2. Türk Büyükleri ve Türk Adları

3. Türk Dili Kuralları

4. Türkçemizde Men-Man

5. Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Derleme

6. Divan-ü Lugat-ı Türk’ün; (Güncelleştirilmesi)
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7. El-Tuhfetüz-Zekkiyefil-Lugat-i Türkiye’ye;

8. Türkçede Kelime Yapma Yolları

9. Müyessiretül-Ulum (Bergamalı Kadri Efendi’den tıpkı basım);

10.Eş-Şuzur-üz Zehebiye (Molla Salih’ten çevirme);

11. Sözcük Sözcük Kur’anın Türkçesi

12.Türk Halıcılığı ve Uşak Halıları.

Halıcılık  üzerine  yazdığı  bu  son  yapıtı  ölümünden  iki  yıl  sonra  basılmış  ve 

yayınlanmıştır.

ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI (1904-1946)
1904  yılında  doğan  Ömer  Bedrettin,  cumhuriyet  döneminin  saygın  şairlerindendir. 

Ününü kaynağı halk şiirinde olan lirik dizelerinden alır.

Babası, yurdun çeşitli bölgelerinde kadılık yapan Ömer Lütfi Efendi’dir.

Ömer  Bedrettin,  ilk  öğrenimini  Uşak’ta,  orta  öğrenimini  Sivas’ta  ve  İstanbul’da 

yapmıştır. 1927 yılında Siyasal Bilgiler Okulunu bitirmiş ve yönetim kadrosuna girmiştir. İlkin 

Bursa Maiyet Memuru olmuş, sonra sıra ile Manavgat, Ünye, Şavşat, Ovacık, Artvin, Edremit 

Kaymakamlıklarında  bulunmuştur.  Daha  sonra  Mülkiye  Müfettişi  olmuş  ve  memleket 

güzelliklerini ve gerçeklerini daha yakından tanıma olanağı bulmuştur.

1943 yılında  Meclise  Millet  Vekili  olarak  girmiş,  24  Şubat  1946 tarihinde  İstanbul 

Yakacık Sanatoryumunda yaşama gözlerini yummuştur.

Türk Edebiyatına “Hecenin Beş Şairinden Biri” olarak girmiştir.  Şiirlerinde daha çok 

sıla özlemi ile aşk ve doğayı işlemiştir. Duru ve temiz bir dili, özensiz içli özlü bir söyleyişi  

vardır. Eserleri, derin anlamlardan öte yalın bir güzelliklerle yüklüdür. Şiirleri Milli Mecmua, 

Hayat, Varlık gibi dergilerde yayımlanmıştır. Üç şiir kitabı vardır. Bunlar;

1. Deniz Sarhoşları (1926),

2. Yayla Dumanı (1934),

3. Sarıkız Mermerleri (1945)’dir.

Bazı  yapıtlarında  soyadı  Uşaklıgil  olarak  geçmesine  karşın,  soyadı  Uşaklıgil  değil, 

“Uşaklı”dır. Bu soyadını daha önce Gökbelen olan soyadının yerine Uşak’a karşı olan özlemini 

doyurmak için almıştır.

Ömer Bedrettin Uşaklı’nın şiirlerinin bir çoğu bestelenmiştir. Bunların içinde en yaygın 

olanlarını ve bestelenenlerinin bazılarının sözlerinin aşağıda bulacaksınız. Uşak üzerine yazdığı 

şiirleri de çoktur. Bunlardan biri ise;

UŞAK İÇİN
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Sana kavuştuğum geceden beri
Neş’eyle parlıyor gözümün feri
İstiklal cenginin büyük zaferi
Bir kızıl yadigar akşamlarında



Ufkun dalga dalga, göğsün çiçekli
Gülüyor şen bağlar akşamlarında;
Aşıklar diyarı olduğun belli
Bir şarap rengi var akşamlarında

AKŞAM MİSAFİRİ
(Bestelenmiştir)
Kapıldım gidiyorum
Bahtımın rüzgarına;
Ey ufuklar diyorum
Yolculuk var yarına!

EFE’NİN BAYRAMI
(Bestelenmiştir)

Eğilmez başın gibi,
Gökler bulutlu efem!
Dağlar yoldaşın gibi;
Sana ne mutlu efem!

YILDIZLARIN ALTINDA
(Bestelenmiştir)

-Yusuf CEMAL’e
Benim gönlüm sarhoştur
Yıldızların altında;
Sevişmek ah ne hoştur
Yıldızların altında

Sular rüzgarı dinler
Aşıklar 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...

FİDAN BOYLUMA (Bestelenmiştir)
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Ayrılık görünmüşken
Yar tutmuyor elimden
Misafirim bugün ben
Bursa akşamlarına

Oyna yansın cepkenin
Yansın güneşten tenin!
Gün senin, şenlik senin
Bayramın kutlu efem!



Gel  gitme  kalmasın  gözüm 

yollarda,

Her  taraf  bu  akşam  sel  fidan 

boylum.

Çılgınca dağları gömen bu karda

Geçilmez  o  Çamlıbel  fidan 
boylum

Bu  akşam  ben  gibi  sende 

mahmursun;

Gel  gitme  bu  akşam,  gel  fidan 

boylum

Yokluğun  bir  ateş,  varlığın 

derman

Sürüme gönlümü yine arkadan

Kanlı  gözyaşlarımı  sen 

kurutamazsan

Derdimden  ne  anlar  el  fidan 

boylum

Karanlık geceme yıldız olursun

İlişme kolların boynunda dursun

BİR DAĞ PEŞİNDE

(Bestelenmiştir)

-Aka Gündüz’e

Ufuklar yaslanmış dağlar sırayla,

Çadırının  üstüne  doğmuş  akşam 

yıldızı

Çıplak  ayaklarında  uyumuş  gibi 

yayla

Ey  belalı  göklerin,  mağrur 

dağların kızı

Ne  kadar  şirinsin,  güzelsin 

bilsen,

Bak  yorgun  gözlerim 

karşında hayran!

Belki dirilirim içsem elinden

Serin çam kokulu bir  tasçık 

ayran!

(Uşak, 1926)

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866-1945)
Halit  Ziya,  Uşak’ta  doğmamasına  karşın  sürekli  Uşak’tan 

gelen dost ve akrabalarının çevresinde yaşamış, baba ve dede kenti 
Uşak’ın çocuğu olarak kalmıştır. Kaynaklar Halit Ziya Uşaklıgil’in 
yaşam  öyküsünü  ve  kişiliğini  şöyle  anlatırlar:  “O,  İzmir’de  halı  
ticareti ile tanınmış ve zengin olmuş. Uşak’lı bir ailedendir.” diye 
yazar.  İstanbul’da  doğmasına  karşılık  9-10  yaşlarında  İzmir’e 
büyükbabasının yanına gelmiştir. Burada Uşak’tan gelen konuklarını 
daha sık görmüştür. Bu nedenle yapıtla-rındaki kültür ve kişilikler 
Uşak’ı  sergiler.  Özellikle  okul  kitaplarında  yer  alan  “Altın  Nine” 
öyküsündeki kişilik ve kültür betimlemelerinde Uşak’tan izlenimler 
vardır.

UŞAK’IN DİĞER ÜNLÜLERİ
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1. Cemal Madanoğlu (Asker, siyaset ve düşün 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 (Şair, Tiyatro ve Sinema Sanatçısı)

7. İbrahim Tahtakılıç (Yönetici ve Siyaset Adamı)
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ÇAĞDAŞ AİLE
“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



UŞAK’IN DİĞER İLLERE OLAN UZAKLIĞI (km.)

01 ADANA 687 28 GİRESUN 999 55 SAMSUN 790
02 ADIYAMAN 1038 29 GÜMÜŞHANE 1157 56 SİİRT 1407
03 AFYON 114 30 HAKKARİ 1760 57 SİNOP 808
04 AĞRI 1431 31 HATAY 878 58 SİVAS 814
05 AMASYA 707 32 ISPARTA 171 59 TEKİRDAĞ 627
06 ANKARA 371 33 İÇEL 678 60 TOKAT 770
07 ANTALYA 294 34 İSTANBUL 505 61 TRABZON 1136
08 ARTVİN 1371 35 İZMİR 211 62 TUNCELİ 1190
09 AYDIN 294 36 KARS 1450 63 ŞUNLIURFA 1033
10 BALIKESİR 224 37 KASTAMONU 614 64 UŞAK 0
11 BİLECİK 255 38 KAYSERİ 656 65 VAN 1587
12 BİNGÖL 1254 39 KIRKLARELİ 691 66 YOZGAT 590
13 BİTLİS 1424 40 KIRŞEHİR 550 67 ZONGULDAK 536
14 BOLU 471 41 KOCAELİ 394 68 AKSARAY 477
15 BURDUR 172 42 KONYA 337 69 BAYBURT 1168
16 BURSA 324 43 KÜTAHYA 145 70 KARAMAN 448
17 ÇANAKKALE 433 44 MALATYA 1009 71 KIRIKKALE 448
18 ÇANKIRI 502 45 MANİSA 193 72 BARTIN 1348
19 ÇORUM 615 46 K.MARAŞ 874 73 ŞIRNAK 1396
20 DENİZLİ 152 47 MARDİN 1220 74 BATMAN 620
21 DİYARBAKIR 1215 48 MUĞLA 305 75 ARDAHAN 1493
22 EDİRNE 656 49 MUŞ 1365 76 IĞDIR 1579
23 ELAZIĞ 1110 50 NEVŞEHİR 552 77 YALOVA 373
24 ERZİNCAN 1060 51 NİĞDE 586 78 KARABÜK 561
25 ERZURUM 1248 52 ORDU 955 79 KİLİS 931
26 ESKİŞEHİR 223 53 RİZE 1212 80 OSMANİYE 772

27 GAZİANTEP 895 54 SAKARYA 357 81 DÜZCE 442
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UŞAK’TA YOK OLAN DEĞERLER
1- Keçeciler

2- Pekmez ve Ağda 

Üreticileri

3- Saraçlar

4- Çilingirler

5- Meyan kökçüler

6- Bıçakçılar

7- Hancılar

8- Testiciler

9- Mutaflar

10- Semerciler

11- Faytoncular

12- Bakırcılar

13- Çamaşır Kili ve İri Tuz Satıcıları

14- Palamut Mağazaları

15- Tenekeci ve Lehimciler

16- Sandıkçılar (Gelin Sandığı yapımcıları)

17- Araba imalatçıları ve Boyacılar (araba süslemecileri)

18- El Dokuma Tezgahları

19- Kunduracılar (Kavaflar)

Küçük el  sanatları  ve  üretim kurumları  olan  bu meslekler  1960 

öncesi kendilerine ayrılan sokakları dolduruyordu. Bu gün için tek örneği 

bulunamayanları bile var. 1960 öncesi Bakırcılar Çarşısı, Mutaflar Sokağı, 

Semerciler  Arası,  Saraçlar  Arastası,  Fayton  Pazarı,  Testi  Pazarı  diye 

sokaklar  isimlendirilirken  günümüz  kuşağı  bu  mesleklerin  bazılarının 

isimlerini belki de ilk kez duymaktadırlar. 

Nedeni günümüzün teknolojisinin artması veya 

gereksinmelerimizin farklılaşmasıdır. 

Yukarıdaki  sıralama  yok  olanlardan  başlayıp  günümüzde  birkaç 

örneği olanlarına doğru sıralanmıştır. 

Belki de birkaç on yıl sonra bu örneklerde tükenecektir. 

Yok olmasına göz mü yummalı, yoksa günümüze mi uyarlamalı...
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Bu konuda yargı, söz sahiplerinin. Şuda unutulmamalı son yıllarda 

el  dokuması  halı  ve  kilimlerde  yapılan  üretimlerle  Türkiye  ve  Uşak 

ekonomisine büyük girdiler sağlanmaktadır.  

UŞAK İLİ MİLLETVEKİLLERİ
1954 öncesi Uşak, Kütahya ilinin bir kazası olduğundan Uşak’tan 

bağımsız seçilen milletvekilleri yoktur. 
1954 yılından günümüze dek seçilenler ise sırasıyla; 

1954 Dönemi Milletvekilleri: 1973 Dönemi Milletvekilleri:
-Yusuf AYSAL -Orhan DENGİZ
-Orhan DENGİZ -Ahmet YILMAZ
-Hakkı GEDİK -Kadir ÖZPAK
-Hacim YILMAZ 1975 Dönemi Cumhuriyet Senatosu Üyesi:
1957 Dönemi Milletvekilleri: -Ahmet TAHTAKILIÇ
-Ali Rıza AKBIYIKOĞLU -Galip ÇETİN
-Adnan ÇALIKOĞLU -İsmail AYDIN
-Rıza SALICI -M. Selahattin YÜKSEL
-Avni URAL 1981 Danışma Meclisi Üyesi:
1960, Kurucu Meclis Temsilcileri: -Remzi BANAZ
-Ali Rıza AKBIYIKOĞLU 1983 Dönemi Milletvekilleri:
-Dr. Alaettin ERGÖNENÇ -Yusuf DEMİR
1961 Dönemi Milletvekilleri -Mümtaz GÜLER
-Ali Rıza AKBIYIKOĞLU -Mehmet TOPAÇ
-İbrahim BULANALP 1987 Dönemi Milletvekilleri:
-Ahmet TAHTAKILINÇ -Ahmet AVCI
1961 Dönemi Cumhuriyet Senatosu Üyesi: -Mümtaz GÜLER
-Kamil T. COŞKUNOĞLU -Mehmet TOPAÇ
1965 Dönemi Milletvekilleri: 1991 Dönemi Milletvekilleri:
-Ali Rıza AKBIYIKOĞLU -Fahri GÜNDÜZ
-Orhan DENGİZ -Ender KARAGÜL
-M. Fahri UĞRASIZOĞLU -Ural KÖKLÜ
1966 Dönemi Cumhuriyet Senatosu Üyesi: 1994 Dönemi Milletvekilleri:
-Faik ATAYURT -Hasan KARAKAYA
1969 Dönemi Milletvekilleri: -M. Yaşar ÜNAL
-Orhan DENGİZ -Yıldırım AKTÜRK
-M. Fahri UĞRASIZOĞLU 1999 Dönemi Milletvekilleri:
-Adil TURAN -M. Yaşar ÜNAL

-Hasan ÖZGÖBEK
Armağan YILMAZ
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BAKANLIK YAPAN MİLLETVEKİLLERİ
Hakkı GEDİK İşletmeler Bakanı
Ahmet TAHTAKILIÇ Milli Eğitim Bakanı
Orhan DENGİZ Milli Eğitim Bakanı
Mehmet TOPAÇ Adalet Bakanı

İLİMİZDE GÖREV YAPAN VALİLER

ADI SOYADI GÖREVE BAŞLAMA
TARİHİ

AYRILIŞ
TARİHİ

Cemal BABAÇ 11.08.1953 02.03.1954
Ekmel ÇETİNEL 12.03.1954 26.06.1954
Kadri EROĞAN 31.07.1954 00.07.1956
Hıfzı EGE 09.01.1956 04.12.1956
Şakir CANAL 10.12.1956 16.08.1958
İlhan ENGİN 25.08.1958 31.05.1960
İhsan TEKİN 15.06.1960 30.10.1962
Musa ERAN 31.10.1962 27.01.1966
Nusret BODUNÇ 27.01.1966 14.10.1968
F. Cemal VEFKİOĞLU 01.01.1968 15.09.1970
M.Fahri CENTEL 16.09.1970 08.08.1971
Mehmet ŞAHİN 22.08.1971 21.07.1975
Mustafa BEZİRGAN 21.07.1975 16.04.1977
İsmail DOKUZOĞLU 16.04.1977 04.10.1977
Mehmet ALDAN 05.10.1977 07.08.1978
Behçet EREN 07.08.1978 08.10.1979
Kemal ESENSOY 09.10.1979 10.08.1983
Rafet UÇELLİ 12.08.1983 27.01.1984
Nurettin TURAN 19.02.1984 11.12.1986
A. Galip KAYA 17.12.1986 21.09.1987
Orhan ALPDOĞAN Vali Yrd. –Vali Vekili 08.09.1987 29.02.1988
R. Hakkı BORATAŞ 01.03.1988 13.02.1990
Taner GÜNKUT 01.05.1990 19.02.1992
M. İrfan KURUCU 21.02.1992 05.09.1993
Faik KÖKAN 27.09.1993 24.05.1995
Kamil DEMİRCİOĞLU 01.06.1995 19.04.1996
Kadir UYSAL 22.04.1996 01.07.1999
Ayhan ÇEVİK 04.10.1999 -
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KENTİMİZDE GÖREV YAPAN BELEDİYE BAŞKANLARI
ADI SOYADI GÖREV YILLARI
Nafiz ACEMOĞLU Bilinmiyor
Mustafa HELVACIOĞLU 1923-1925
Mustafa KAŞIKÇI 1925-1927
Süleyman KÖLEOĞLU 1927-1929
Haşim Tekin BULKAZ 1929-1932
Alaattin TİRİTOĞLU 1932-1933
Orhan Kamil KABALAK 1933-1934
Hakkı DOĞAN 1934-1937
Rıza TOPUZ 1937-1937
Hakkı YILANCIOĞLU 1938-1942
Salim ALYANAK 1943-1946
Halil SAĞCAN 1946-1946
Rıza SALICI 1947-1954
Mehmet GACAROĞLU 1954-1955
Hakkı YAĞCI 1955-1973
Muhterem KEMİKLİ 1973-1980
Turgut KALELİOĞLU 1980-1980
Şanal ÖZTOP 1984-1989
Ali KÜNEK 1989-1994
Erhan AKÇAY 1994-1999
Ali ERDOĞAN 1999-

1999 DÖNEMİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI
İLÇE ADI BELEDİYE BAŞKANININ ADI SOYADI:  PARTİSİ
Banaz Avni ÖZTÜRK MHP
Eşme Hasbiye ÖZTÜRK ANAP
Ulubey Ahmet BAYRAKTAR DYP
Karahallı Dr. Nihat SÜZEK CHP
Sivaslı Dursun POYRAZ CHP

1999 DÖNEMİ BELDE BELEDİYE BAŞKANLARI
İLÇE ADI BELEDİYE BAŞKANININ ADI SOYADI: PARTİSİ
Ağaçbeyli Ahmet Zeki KARA MHP
Ahmetler Kurtuluş KALANDER MHP
Avgan Atalay AKKAYA ANAP
Büyükoturak Galip AKIN CHP
Güllü Muzaffer KÜÇÜKASLAN MHP
Hasköy Kudret ÜNSAL DSP
Karbasan H.İbrahim ERDEM DYP
Kızılcasöğüt Yunus DAMAR CHP
Selçikler Osman ÇAKAR ANAP
Tatar Ahmet KARATAŞ CHP
Yayalar Mustafa VURAL FP
İlyaslı Ali ÇAKIR DYP
Yeleğen Cahit URAL ANAP
Omurca Yavuz Selim SERT DSP
Bölme Yaşar BAŞER ANAP
Güre İsmet ÖZGÜN ANAP
Pınarbaşı Bekir ALPEREN BBP
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1999 DÖNEMİ İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ LİSTESİ

Adı Soyadı Seçim Bölgesi Partisi
Metin ALAK Merkez MHP
Emine KOCADÜZ Merkez MHP
Yaşar KÜÇÜKAYLAK Merkez MHP
Yılmaz YAVUZ Merkez DSP
Ali ALINTERİ Merkez DSP
Süleyman ÇETİNKAYA Banaz DYP
Adem YAVAŞ Banaz DSP
İbrahim ÇALIŞKAN Banaz MHP
Hüseyin YANIK Eşme ANAP
Selçuk ERDOĞAN Eşme MHP
Zekai EKER Eşme DSP
Şerif ERDOĞAN Karahallı DYP
Tevfik BALTA Karahallı CHP
İlyas UYKUN Sivaslı DSP
Şakir SÜZME Sivaslı MHP
M. Kemal ÇEVİKDAL Ulubey DSP
Mehmet YANDIM Ulubey CHP
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KURTULUŞ SAVAŞINDA UŞAK
UŞAK’TA ULUSAL DİRENME HAREKETLERİ:

Uşak’taki  ulusal  direniş  hareketleri  kurtuluş  savaşımızın  oluşumunda 
büyük yer tutar. 15 Ma-yıs 1919’da Yunanlılar’ın İzmir’e çıkmasıyla başlayan 
direnme  hareketleri  yurdun  diğer  bölgelerinde  olduğu  gibi  Uşak’taki  direniş 
hareketleri  tarihimizin  ak  sayfalarında  yerini  almıştır.  Uşaklılar  Osmanlı 
İmparatorluğunun son günlerinde kıyımcıl Yunan zor alımlarından önce ulusal 
direnişlere  mal  ve canlarıyla  katılmışlardır.  Sömürgen ülkelerin kışkırtmasıyla 
Yunanlıların  Ege  Bölgesinde  zor  alımlarından  sonraki  günlerde  uşaklılar  iç 
direniş  birlikleri  kurarak  Yunan  ordusunu  her  yerde  huzursuz  etmişler  ve 
engellemişlerdir.

Zor alım günlerinde yunanlılar yüzlerce uşaklıyı gece evlerinden alarak 
Yunanistan’ın çeşitli bölgelerine zorla götürmüşlerdir. Bu sürgünlere de uşaklılar 
hiçbir zaman boyun eğmemişlerdir.

Bir Yedek Subay’ın Anısı:
29 AĞUSTOS 1920’DEN ÖNCE UŞAK

Atatürk’ün  önderliğinde  başlayan  kurtuluş  kıpırdanışları  yurdun  dört 
köşesinde destekleniyor, yer yer ulusal direniş derneklerine  “Müdafa-i Hukuk 
Cemiyetlerine”  dönüşüyordu.  Bu  sırada  Uşak’taki  İbrahim  Tatakılıç 
başkanlığında  “Uşak  Müdafa-i  Hukuk  Cemiyeti”  kuruldu.  Amaç  düşmanı 
Uşak’a sokmamak ve ulusal kurtuluş hareketine katkıda bulunmaktı.

Yunanlılar  İzmir’e  asker  çıkarmışlar  ve  Anadolu  içlerine  doğru 
ilerliyorlardı.  Bu  sırada  Uşak’ta  da  halkın  içi  içine  sığmıyordu.  Halk  Uşak 
Müdafa-i Hukuk Cemiyetini  destekliyordu.  Uşak’ın ileri  gelenleri  ve aydınları 
bilinçli bir ulusal direnişçi olarak çalışıyorlardı. Alaettin Tiritoğlu yerel direniş 
hareketlerinin  yönetimini  ve  her  çeşit  giderlerini  kendisi  karşılayarak 
komutanlığını  da  üstlenmişti.  Giritli  Tahsin  isimli  bir  subay  da  kendisinin 
yardımcısıydı.  Bu  birlik  ulusal  direnme  kuvvetleri  komutanlığınca  izlenen ve 
güvenilen ilk ulusal yerel  birlik olması bakımından ilgi çekicidir. 1920 yılının 
yaz  başlarında  ilkin  Uşak  hücum taburundan  başka  yedek  erlerden  meydana 
gelen 250-300 kişilik silahlı Uşak Ulusal Piyade Taburu kuruldu. Kısa bir süre 
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sonra  da  merkez  bucak  ve  köylerden  dört  bölüklü  bir  Uşak  Atlı  Alayı 
oluşturuldu. Birliğin silah, at ve benzeri gereksinmeleri birliği oluşturan kişilerce 
sağlandı.  Uşak cephesi  Alaşehir  Yunanlılar  tarafından işgal  edildikten  hemen 
sonra kurulmuştur. Orta Anadolu’ya yol veren Gediz ve Dumlupınar geçitlerinde 
aşmak  isteyen  Yunan  Ordusu  Uşak’tan  geçmek  zorunluluğunda  idi.  Uşak’ta 
kurulan birliklerce yunanlıların bu özlemleri  kolay olmadı. Bu olay da ulusal 
kurtuluş savaşımızın utkuyla sonuçlanmasıyla noktalandı.
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MEMLEKETİM TÜRKÜSÜ
Öyküm sende başladı ilkin
Hamurum senin için yoğruldu
Anam senin için asker etti beni

Kars’ım
Edirne’m

İzmir’im
Bolu’m

Anadolu’m...
Yüceliklerine çıktı gönül yaslandı.
Hasan Çavuş’un İbram,

Dedem,
Dayım,

Senin için
İnönü’de kurşunlarla ıslandı.

Çapraz çattı fişekleri
Kara Halil’in Damadı.

“Ha bre... İbram!” dedi,
Hasan Çavuş’un oğluna.

Çökü-çöküverdiler
Çakı-çakıverdiler mavzerleri anam!...
Çakı-çakıvardiler...

O günün güneşi batmadan,
Trikopis’i esir ediverdiler.

Mustafa’m!.
Kemal’im!.
Mustafa Kemal’im ordusuyla;
Eylülün birinde çıktılar Uşak’tan.
Halil’le İbram.
Dağ,

Bayır,
Orman.

Yayan-yapıldık.
Dokuz günde vardılar İzmir’e
Yediden yetmişe,
Kapandı İzmir halkı ayaklarına.
Halil’le İbram;
Durun be bre

Analar,
Babalar,

Bacılar,
Kardeşler.

Durun dediler.
Daha:
O günün güneşi batmadan,
Dökü –döküverdiler

Düşmanı denize anam!...
Dökü –döküverdiler...

YILMAZ 
SUNUCU
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ATATÜRK VE UŞAK

Atatürk Uşak’ı üç kez onurlandırmıştır.  Bunlardan ilki 2-3 Eylül 

1922  tarihlerinde  cephenin  içinde  olmuştur.  O  zaman  Atatürk  Türk 

Orduları  Baş  Kumandanı  idi.  Uşak’a  ikinci  kez  16  Ekim  1925  günü 

Cumhurbaşkanı olarak gelmiştir. O gün uşaklı küçük bir yetim, Atatürk’ün 

önünde konuşma yapmıştır. Küçük yetimin konuşmasından heyecanlanan 

Gazi Paşa ağlamış ve gözyaşlarını sildikten sonra içli bir anlatım ve sesle ;

“  ŞEHİT  YAVRUSUNUN  BU  SÖZLERİ  RUMUMDA 

BÜYÜK  BİR  HEYECAN  DOĞURDU  BUNU  ANLATMAM 

OLANAKSIZDIR.  YALNIZ  GÖZ  YAŞLARI  BU  ÜZÜNTÜNÜN 

AÇIK BİR ANLATIMIDIR. BEN HAYATTA ÇOK AZ AĞLAYAN 

BİR ADAMIM O DA UŞAK’TA BURADA OLDU”  diye duygularını 

anlatmıştır.

Uşak belediye başkanlığı Uşak’ın kurtuluşunun 11. yıl dönümünde 

düzenlenen  törene  Atatürk’ü  de  çağırmış  işlerinin  yoğunluğu  törene 

katılamayan Atatürk Uşak Belediye Başkanlığına duygularını gönderdiği 

telgrafla dile getirmiştir. 

2.9.1933  tarihli  telgrafında;  “KURTULUŞ  GÜNÜNÜN 

YILDÖNÜMÜNÜ  BEN  DE  KUTLAR  HAKKIMDAKİ 

DUYGULARINIZA TEŞEKKÜR EDERİM”
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CUMHURREİSİ 

     GAZİ 

MUSTAFA KEMAL

Şu anda Atatürk Müzesi olan, Başkomutan Mustafa Kemal’in 

Tikopis’in kılıcını teslim aldığı ve o dönemde karargah olarak 

kullandığı ev.

Üçüncü  ve  son   gelişleri  İran  Şahı  Rıza  Pehlevi  ile  birlikte 

olmuştur. İran Şahı Rıza Pehlevi Atatürk’ün çağrılısı olarak 1934 yılında 

yurdumuza gelmiş, Atatürk onu yurdumuzun çeşitli  yerlerine gezdirmiş, 
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devrimlerimiz üzerine yerinde bilgiler vermiştir. Savaş alanlarını Trenden 

gösterirken  Şeker  fabrikası  üzerine  de  konuğunu  bilgilendirmiş,  Nuri 

Şeker  ile  de  istasyonda  konuşmuştur.  Geziyi  bu  düşünce  içinde 

değerlendiren  Atatürk  1934  yılı  Mayıs  ayında  trenle  Uşak’tan  İzmir’e 

geçmiştir. 

ATATÜRK VE LATİFE HANIM
Atatürk Uşakizade Muammer Bey’in kızı Latife Hanımla 29 Ocak 

1923’te  İzmir’de  evlenmiştir.  Evlendiği  zaman  42  yaşındaydı.  Latife 

Hanım  uzun  süre  Avrupa’da  bulunmuş,  çok  iyi  öğrenim  görmüş, 

İngilizceyi  güzel  konuşan  ve  yazan,  her  bakımdan  saygın,  kültürlü  bir 

hanımefendidir.

Başkomutan M. Kemal ordusunun başında, İzmir’e girdiği zaman, 

seçkin  ve  yurt  sever  Uşakizadelerin  kızı  Başkomutanlık  Karargahına 

koşarak ona “Paşam bir isteğim var. İzmir’de sizi evimize konuk edeceğiz,  

lütfen  hayır  dememenizi  rica  ederim,”  demiş.  Paşa’da  bu  içten  çağrıyı 
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kabul  etmişti.  Böylece  tanışmışlar,  sonunda  yaşamlarını  birleştirmeye 

karar vermişlerdi. Bu evlilikleri her iki yanın isteğiyle 5 Ağustos 1925’te 

son  bulmuştur.  Latife  hamın  o  günden  sonra  da  kendi  kişiliğine  ve 

Ata’mıza yaraşır bir yaşam sürmüştür. 

Genel Kurmay Başkanlığı Arşivindeki Kaynaklara Göre;

UŞAK’TA OTURAN, TİCARETLE UĞRAŞAN BİR 

YABANCI GÖZÜYLE KURTULUŞ GÜNLERİ
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Genel Kurmay Baş-kanlığı Arşiv No: 1-4283/ 360/17-9

“İlk önce gözlerimin bozuk olduğunu (Presbit) ve yazım fazla 

okunaklı de-ğilse özür dilediğimi söyle-meme izin verin...

3 Ağustos 1920’de Yunan orduları şehrin ida-resini ele geçir-

diler  ve  he-men  köyleri  yağmalamaya  başladılar,  tek  kuruş  bile 

ödemeden keçilerini,  inek-lerini,  tavuklarını,  yumur-talarını  aldılar. 

Ganimet subaylarla açıkgöz çavuş-lar arasında paylaşıldı. İz-mir’de 

oturan metresleri için bu yağma alanı genişletilmişti. Önemli kişilerin 

halılarını  ve  diğer  eşyalarını  çok düşük fiyatlarla  satın  alıyorlardı. 

Reddedenlerin başına gelen daha korkunçtu. Halkı mahkum etmek 

için mutlaka bir suç sebebi bulunuyordu. Bunlar hapse atılıp aylarca 

yargılanmadan bekletiliyordu. Para yedirmenin yolunu bulabilenler 

kurtulabilirdi.  Yoksa  hapiste  aylarını  geçirmek  ve  yol  inşaatında 

çalışmak zorun-daydılar.”

“Bir  keresinde tütün ekilen  bir tarlada bir  çardağın  altında 

oturan bir Rum kadını ile onunla konuşan Yunanlı subaya rastladım. 
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Biraz  palavracı  biri  olduğundan,  seferlerini  abartarak  anlatmaya 

başladı.  (Afyonkarahisar’da  Birinci  Dumlupınar  çarpışmasına 

katılmış bir subaydı) Afyon yakınında, Araplı Çiftliği’ndeki bozgunu 

anlatmıyordu.  Fakat  yağtnaladıktan  sonra  köyleri  ateşe  verdiğini, 

hayvanları  ve  genç  kızları  aldığını,  kudurmuş  askerlerin  yaptığı 

canavarlıkları anlatmaktan büyük haz duyuyordu. Köylüleri sımsıkı 

bağlayıp  onları  hedef  tahtası  olarak  kullanmışlardı.  Bu  barbar 

canavarlıkları anlattıkça sinirlendim ve kalktım.”

“Tanıdığım, 30 seneden beri Türklerle iyi münasebetleri olan 

Uşaklı Rum ve Ermeni halkı yavaş yavaş sertleşmeye başladı. Öyle ki 

zavallı Türkleri kendi mahallelerinden geçirmemeye başladılar. Eğer 

birisi  laf  ederse,  kimin haklı  olduğu sorulmadan bir yunanlı  asker 

tarafından dayak yiyordu. Bütün bu hadiselerin meydana gelmesinin 

sebebi,  Yunanlı  subay ve askerlerin sürekli  işgal altındaki bölgenin 

kendilerine ait olduğunu ve Türkler’in burada hiç bir zaman hüküm 

süremeyeceklerini  söylemeleriydi.  Bu  beyhudeydi  ama  cahilleri 

inandırmak için yeterliydi. Bir gün Uşaklı bir Rum hırsızlık amacıyla 

beraberinde iki askerle Sofulu ailesinden genç bir Türk’ü geceleyin 

öldürdü. Savaş konseyi lütfederek onu iki yıla mahkum etti.  Üç ay 

sonra  onu  yolda  özgürce  gezerken  gördüm.  Mahkum  olan  birinin 

nasıl serbest kaldığını anlayamadım.”

“Bir  Türk  tutuklandı.  Son  dini  vecibe  için  hoca  çağrıldı. 

İnfazdan sonra hoca bu iş için kefen almaya gitti. Döndüğü zaman ise 

cesedin başını yerli Rumlar tarafından taşlarla ezilmiş olarak buldu. 

Daha korkunç bir canavarlık daha vardı. İki yaşında olan bir çocuğu 

yeni  gömmüşlerdi.  Herkes  çekildikten  sonra  bir  asker,  çocuğu 

mezardan çıkarttı ve tahta bir dirgene geçirip bir süre eğlence konusu 

yaptı.”

Banaz’ı  eşkıya  Yurdoğlu  ve  Rum  soyguncular  soyarken  o 

ortamdan yararlanarak eşkiyalık yapan Ali Bey’i de yakından tanımıştır.

1 Eylül kurtuluş gününü şöyle anlatır.

“Akşam altı civarında milli ordu şehre girdi ve yangın hemen 

kontrol  altına alındı.  Askerler  kapımı çalıyor ve Fransız olduğumu 

söyleyince özür dileyip gidiyorlardı.”
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Daha  sonraları  fırsat  bulunca  eşkıya  Ali  Bey  ile  15  adamı 

*Girard’ın  evine  gelerek  para,  elbise ve mücevherlerine  el  koyarlar.  El 

koyduklarını yetersiz bularak büyük bir miktar fidye isterler. Bu fidyeyi 

ödeyemeyeceğini  bilen  Türk  komşuları  aralarında  Girard’tan  istenen 

fidyeyi toplayıp ödeyerek Fransız komşularını ölümden kurtarırlar.

Genel Kurmay arşivlerindeki kendi el yazısıyla anlattığı bu belgeyi  

Girard şu tümcelerle sonuçlandırır.

“Ben  yazdıklarımı  baskı  altında  olmadan,  doğru  ve  tarafsız 

olarak belirttiğimi beyan ederim,” diye tamamlayarak imzalar.
*Girard: Kurtuluş Savaşından yıllar önce Uşak’ta oturan ticaretle uğraşan bu anıları  

anlatan Fransız vatandaşının ismi.
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UŞAK’TAKİ TARİHİ KALINTILAR VE ABİDELER

1. Banaz Ahat Köyü 45 km. 
2. Sivaslı –Selçikler (SEBASTE) 56 km.
3. Ulubey Sülümenli (BLAUNBUS) 40 km. 
4. Güre –İkiztepe (BAGIS) Ören Yeri 25 km.
5. Karahallı (CLANDIRAS KÖPRÜSÜ) 45 km.
6. Göğem-Zafer Abidesi 15 km.
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SOYADI YERİNE GÜNÜMÜZDE DE YAŞAYAN SOY ADLARI
Abılar Besciler Çobanlar Fındıkaliler
Abuvalar Bırçaklar Çolaklar Fışdinler
Acemler Binyalan (......) Çomuklar Fişekler
Adanalılar Boduroğulları Çorapçılar Gabeşler
Ademaliler Boşnaklar Çuhadarlar Gacarlar
Agayusuflar Boyacılar Darakçılar Gadirhocalar
Akarcalılar Boyacıömerler Dedehasanlar Gaftancılar
Akbaşlar Böbüler Dedeler Gagalar
Akseller Börekçiler Delimemişler 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 Garataşlar
Amcahafızlar Canzadeler Dingiligırıklar Gaşıkçılar
Antepler Cavırimamlar Divarlar Gatilamatlar
Antepliler Celepler Donbadızlar Gaynımametle
Arabacılar Cicefesler Donbeyler Gazancılar
Arapaliler Ciğerler Dökeleliler Gedikler
Araposmanlar Cingözler Döldöller Gemiciler
Arapüsenler Cinibizler Dönertaşlar Gıcırtılar
Arnavutlar Çakalozlar Dugullar Gırdinliler
Aşçıkerimler Çakmaklar Dülgerler Giritler
Aşgaller Çalçallar Ebeassiyeler Gorukçular
Aşırlar 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 Fervişler Güdükibramlar

Habibehocalar Kalburcular Narcıaraplar Tayyarecitefikler

Hacıbeyler Karahallılar Nomenler Tekçoraplar

Hacıeserler Karataşlar Okkalar Tekeler

Hacıgedikler Karıncalar Oruçlar Tekeliler

Hacıhasanlar Kasabalılar Osmanpaşalar Tekeşler

Hacıhatipler Kaskılar Ovacıklar Tenekeciler

Hacıkadirler Keçibokular Öküzlerliler Tiritoğulları

Hacılar Kekiksucular Paşalar Topalosmanlar

Hacımamutlar Keleşler Perdahçılar Torlaklar

Hacımlar Kellecigüdükler Petrişler Turşular

Hacımollalar Kelleciler Pilavlar Tütüncüler

Hacımusalar Kemikler Pisbıyıklar Uğrasızlar
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Hacınebiler Keyvanlar Poyrazlar Uncular

Hacıveliler Kırbaşlar Saatçiler Urgancılar

Hacıyahyalar Kırkayaklar Sağırlar Uzunaliler

Hadaralılar Kırkyarenliler Salepçiler Üçoğulları

Hafızmemetler Koyuncular Salıcılar Üşümezler

Hamamcılar Kozaklar Salihhocalar Üzeyirliler

Hamitler Körhaliller Samantırlar Vallaklar

Hamzalar Körmuratlar Sareçler Vehpiler

Hataplar Köseametler Savranlar Veligavaslar

Haytalar Kösedayılar Sepetibüyükler Veremurkiyeler

Hazırlar Köylüaşalar Sıçanyemezler Vesikasızlar

Helvacıdeliolanlar Kurneler Sırıklar Vidinler

Herdemler Kuşdemirler Simsarismailler Yakuplar

Hırsıznebiler Kuyucular Sinekmemetler Yamanlar

Hilmiler Leblebiciler Sirgeliler Yanıklar

Hörüler Malaklar Sofular Yapyalar

Humalılar Malkoçlar Sunucular Yarenbaşılar

İlikler Mamutlar Sunucumamutlar Yavaşlar

İminler Mangalıboklular Surrahlar Yeşiller

İmirzeller Mazılar Sümbüller Yılancılar

İncegaralar Mendeller Şaipler Yörükler

İneyler Mestanlar Şamlılar Yünlüler

İslamlar Mısırlılar Şavaller Zayımlar

Kabakçılar Minareciler Takmaklar Zenginler

Kabaklar Molla Omarlar Tapucular Zeniler

Kahyaamatlar Müsürler Tatarlar Zühtüler

UŞAK AĞZININ FONETİK YAPISI
UŞAK AĞZINDA ÜNLÜLER

UZUN ÜNLÜLERE ÖRNEKLER

vardı > vadı Eskişehir > Eskişer
verdim > vedim ne ise > nese
nerede > nede öğlen > ölen
değirmen>demen saat>sat

AKICI SÖZLER ARASINDA ÜNLÜ TÜREMESİ 

Alman > Alaman yokmuş > yoğmuş
İbrahim > İbiram titreyen > titireyen
yalnız > yalınız kamyon > kamıyon
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masraf > masarif kıble > kıbile

ÖNSESTE ÜNLÜ TÜREMESİ

Türkçemizde sözcükler “R” ve “L” ile başlamadığı için, Anadolu 
ağızlarında kurallı olarak bu seslerle başlayan sözcüklere öntüreme sesi 
gelir. Uşak ağzındaki örnekleri ise; 

Recep > Ercep ruba > urba
Ramazan > Iramazan limon >ilimon
Leğen > İlyen rüya > ürya
raf > ıraf Rukiye > Urkiye

ÜNLÜ DÜŞMESİ

Anadolu ağızlarında, ön sesteki ünlü düşmeleri azdır. Ünlü 
düşmesinin genelde sözcük ortasında hece düşmesi veya iki sözcük 
arasındaki bağlantı da kendini gösterir. Bunlara örnekler ise; 

dışarıda > dışada Koca İbrahim > Gocibram
değirmen > demen komşu olsun > gomşolsun
getirdi > getdi orda olsun > ordolsun
kilitle > kitle Kara Bekir Köyü > Garbekir 
Köyü

DÜZLEŞMİŞ YUVARLAK ÜNLÜLER

Mustafa > Mıstafa çabuk > çabık
çamur > çamır sabun > sabın
yavuz > yavız avlu > avlı
tavuk > tavık armut > armıt
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YUVARLAKLAŞMIŞ DÜZ ÜNLÜLER

baba > buba yıka -> yaka –
hiç > heç fırın > furun
yi- > ye- giy- > key-
şehir > şeher biber > büber

DARALMIŞ GENİŞ ÜNLÜLER

mezar > mezer doktor > doktur
koy > guy masraf > masarıf
jandarma > çandırma yeğen > yiğen
sofra > sufra

GENİŞLEMİŞ DAR ÜNLÜLER

yürü- > yörü- Nuri > Nori
büyük > böyük Hükümet > Hökümet
büyü- > böyü- güzel > gözel
İstanbul > İstambol

KALINLAŞMIŞ İNCE ÜNLÜLER İNCELMİŞ KALIN 
ÜNLÜLER

helva > halva lira > lire biraz > 
birez
elma > alma tane > tene şeftali > 
şefteli

UŞAK AĞZINDA ÜNSÜZLER

TONLAŞMA OLAYI

a) Önseste k- > g- değişimi;
Türkçe’deki sözcük başı k-‘larının Uşak 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- değişimi;
       tüken- > düken- tut- > dut-

tepeden > depeden tuz > duz
teyze > deyze tatlı > datlı
tabanca > dabanca tırnak > dırnak

c) Önseste p- > b- değişimi;
Pınarbaşı > Bınarbaşı piş- > biş
parmak > barmak pazar > bazar

d) Önseste s- > z- değişmesi e) Önseste s- > c—değişimi;
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Sebep > zebep sigara > cigara
Sızı > zızı

TONSUZLAŞMA OLAYI

a) Önseste b- > p- değişimi;
bakraç > pakraç banknot > pankınot
balta > palta 

b) Önseste j->c-, ç- değişimi
jandarma >candarma>çandırma

c) Önseste ş->h- değişimi;
şimdi>hindi şöyle>höle
şurda>hurda

İÇSESTE –b-,>-v- DEĞİŞİMİ İÇSESTE –ğ->-y- 
DEĞİŞİMİ

değil>deyil
kağıt>kayat
baba>buva söğüt>söyüt
fabrika>pavlika

ÖNSES VE İÇSESTE –f->-p- DEĞİŞİMİ
fabrika>pavlıka
manifaturacı>manipotracı

İÇSESTE –g->-v- DEĞİŞİMİ
Soğan>sovan

İÇSESTE –h-> -y- DEĞİŞİMİ
rehin>ireyin şahit >şayit
şehit> şeyit

İÇSESTE –v->-m- DEĞİŞİMİ İÇSESTE –r->-I- 
DEĞİŞİMİ

merdiven>merdimen güreş > güleş
serbest > selbes

İÇSESTE –g- > -l- DEĞİŞİMİ

buğday > bulday leğen > ilyen
eğil- > eyil-

İÇSESTE AKICI ÜNSÜZ TÜREMESİ
 Yabancı kelimelere has bir özelliktir.

Dua > duva aile > ayile
Saat > sahat pırasa > pıransa
Meclis > mencilis fiat > fiyat
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BENZEŞME OLAYI
Anadolu ağızlarında yaygınlaşmış olan benzeşmenin Uşak  ağzında 
örnekleri pek çoktur

a) İLERLEYİCİ BENZEŞME
Benzeştiren fonem, benzeşenden önce gelir.

Dinleyem > dinneyem bunları > bunnarı
şunlar > şunnar sonra > sonna
gelenler > gelenner günlük > günnük
anlat- > annat- nişanlım > nişannım

b) GERİLEYİCİ BENZEŞME
Benzeştiren fonem, benzeşenden sonra gelir.

Olsun > ossun yüzük > yüsük > yüssük
inşallah > işşallah yalnız > yannız
iğne > inne kahbe > gabbe
alnına > annına küçük > güççük

KAYNAŞMA (CONTRAKTİON) OLAYI
Kara halli > Karallı > Garallı
Murat Ağa > Murada
Koca İbrahim > Gocibram
Genç Ömer > Gencömer

FONEM AKTARIMI (METATHESE) OLAYI
toprak > torpak ıbrık > ırbık
kibrit > kirbit çıplak > çılbak
patlıcan > badılcan

ÖNSESTE ÜNSÜZ TÜREMESİ
esir > yesir
ateş > hataş

BİÇEM BİLGİSİ (MORFOLOJİ)
FİİL ÇEKİMİ

Şimdiki zaman; Gelecek zaman; Geniş zaman;
Geliyorum > geliyom Geleceğim > gelcem Gelirim > gelirim

Geliyorsun > geliyon Geleceksin > gelcen Gelirsin > gelisin

Geliyor > geliyo Gelecek > gelcek Gelir > geli

Geliyoruz > geliyoz Geleceğiz > gelcez Geliriz > geliriz

Geliyorusunuz > geliyonuz Geleceksiniz > gelceniz Gelirsiniz > gelisiniz

Geliyorlar > geliyola Gelecekler > gelcekle Gelirler > gelirle

Diğer zamanların çekimleri Türkiye Türkçesinde olduğu gibidir.
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UŞAK AĞZINDA İLENMELER
Aliller ol da sürüm sürüm sürün işşallah
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 ermişin geleceğe erme işşallah.

Canından ciyerinden yanasıca
Cehennem gazanına düşesicele.
Ciger bağından yan

Damlalar inesice
Dar sokaklarda bol bıcaklara rastla.
Domuz mezerine gonasıca.

Ekmek  Hıdır’ın, su Bedir’in yin yin gudurun 
gırannık.
Ellerine hışım düşsün
Eli ayağı büzülesice
Ellerin gırılsın
Ermelere olmalara ermeyin inşallah.
Evlat olcenize gara gara daş olsediniz.
Evine damına baykuşla dünesin
Evine damına şimşekle düşsün inşalla

Gara yerele git (gir)
Gıçına başına verisice
Gözünün yaşı ekmeğinin gatığı olsun.
Gızıl gızıl bişin, tandırlara düşün.
Gayıplara garış inşallah.
Gençliğine doyma, olmalara gomalara erme gara cavır.

İki gözün kör olsun da sürüm sürüm sürün.
İmansız guransız git inşallah.
İnşallah elini ayağını köpekle ormandan getirsin
İnşallah sabaha suyun vurulsun.

Naha ayıbını gara torpakla örtsün.
Naha gara yerlere garkol.
Naha işşallah ciğerin bağına pelit közü yapışsın.
Naha işşallah, bi gızın köçek bi olun çiçek ossun.
Naha işşallah, sen bana ediyon ya sana da edenle bulunsun.
Naha zangölümüne gidesice.
Naha ilk ağşamdan çenen çekilsin.

Oduna ocağına bayguşla dünesin.
Olmalara ermelere galma imi.
Sabaha gada şiş gal inşallah
Sizi doğurceme daş doğursedim

Teneşire gelesice.
Zebep olanların zebepleri gapansın.
Zıkkımın kökünü yiyesice
Zank ölümüne gelesice
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UŞAK AĞZINDA DEYİMLER

Halkın dünya  görüşünü,  kültür  düzeyini,  yaşam biçimini  en iyi  şekilde 
yansıtan  belgelerden  birisi  de  deyimler  ve  ata  sözleridir.  Uşak  ve 
çevresinde kullanılan yerel deyimler  ve atasözlerinden seçilen aşağıdaki 
örnekler anlam ve dil yönünden örneklerinin en güzellerindendir.

Adı batmak
Aklını peynir 

ekmekle yemek 
Apışıp kalmak          
Ayran geven
Başı  kazan  olmak

         
Başına çorap örmek.
Boğazına  gurt 
düşmek
Bostandan ayrı gabak, 

esnaftan ayrı tabak
Boyu devrilmek

   
Bülbül hep guytu 

yerde öte
Canından yanmak.
Ciğerinden yanmak.
Ciğerini sökmek.
Çarşıdaki ete soğan 

doğramak
Çenesi çekilmek
Dağ başı deye dank 

gada ossurma, çalı 
dibinde uyuyan 
vardır

Dibine darı ekmek
Dipsiz kile boş ambar
Dut  kelin 
perçeminden
Düğünde don istemek
Eli hamur karnı aç

Ettiğini bulsun
Götün götün arpa 

ambarına düşmek
Harbi konuşmak
Hortlatmak
Kabak  çiçeği  gibi 
açılmak
Kaleminden  kan 
damlamak
Karın doyurmaz, 

şefaat aratmaz
Kendini dev aynasında 

görmek
Laf olsun ıspanak aşı
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
Şahlanan eşşek sırtüstü 
düşe
Şeytana uymak
Taş 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 
bulaştırmak
Zank ölümüne gelmek
Zıkkımın kökünü ye
Zıvanadan çıkmak
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UŞAK AĞZINDA ATA SÖZLERİ

Adam sel kadın göldür.
Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.
Adalet olan yerde selam gerekmez.
Ağır taşı ne yel alır ne de sel.
Anamın ölceni bilsem, bir acı soğana değişirdim.
Ağlıyanın malı gülene yaramaz
Akılsız kafanın taban çeker zorunu.
Ak köpeğin pamuk pazarın zararı olur.
Akşamın hayrından sabahın şerri daha iyidir.
Allah az verip gezdirmesin, çok verip azdırmasın
Aşa akan yağ boşa gitmez.
Acemi nalbant çavır eşeğinde öğrenir.
Aç köpek fırın deler
Ar yiğidi kambur eder.
Arpa darı deme bucakta olsun, oğlan kız deme kucakta olsun.
Aş taşınca kepçenin pahası sorulmaz.
At sahibine göre kişner
Ayak büyük yola sığmaz, baş 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 kalkmış olur, vade yetmiş olur.
Emsali ile konuşmayanı, makara ile çekerler.
Gün doğmadan neler doğar.
Gün geçer kin geçer.
Güvenme dayına, ekmek al yanına.
Görünen dağın ardı yakındır.
Hak var rahmet var.
İyilik iyilikte dursa koca öküze bıçak olmaz
Kar yağdığı gün tozar.
Kendi başını deremeyen, gelin başı derermiş.
Leyleğin boklusu yuvada kalır.
Mataralı pabucun sıtaralı topuğu olur.
Ne umarsın bacından, bacın ölüyor acından.
Ömür biter iş bitmez.
Sabah ola hayır ola.
Sekiz günlük ömre, sekiz günlük nafaka gerek.
Sevmediğin ot başucunda biter.
Yalamayınca doyulmaz yıkamayınca giyilmez.
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UŞAK AĞZINDA YAKIŞTIRMALAR
Akıl olmayınca fikir nenesin, aptal garıyı boşamış, Bekir nenesin

Açlıktan demen önü bekle, kibirlenir hak almaz.
Akşam üzeri mantar avına gidilmez.

Alışmadık 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 yaşasın.
Beslemeden gadın, gül agacından odun olmaz.

Beygirin suratını değil, süratini övele.
Bokla yapılan sidikle yıkılır.

Bubanın akçası, garının bocası demişle.
Cami yapılmadan körle dizildi.

Dağ deyipte dangadak ossurma.
Dana gazığınnan oyna.

Dost gara günde belli olur.
Dostun hayırlısı uzaktan sevgi 

besleyendir.
Eşşeği guyruğundan yetme.

Görgüsüzden  göğnek  alacağına,  göğneksiz 
yat.

Görgüsüzden hamır alceğine, hamırına çamır gat.
Gülü seven dikenine, eşşeğe binen ossuruğuna gatlanır.

Gızını dömeyen dizini döver.
Galbırla hoşaf daşıma.

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.
İnine  sığmayan  tilki,  götüne 

gabak daka.
Köpek  takkayı  nenesin, 

tingildedirken düşürü.
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” dermiş,  yer  açılınca  da “yenim dar” 
dermiş.

Öğleye kada yatanla, evi damı satanla.
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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 işleyen evlat
Eve gelince yüzü gülen avrat
Gir oyna çık oyna.

Üzengi vurusun yürümez at
Buyurusun işlemez evlat
Eve gelince yüzü gülmez avrat
Gir ağla çık ağla.

Üzengi ile giden at
İtaat etmeyen evlat
Söze bakmayan avrat
Çek bazara sat

UŞAK AĞZINDA TEKERLEMELER

1- Hep deli, hop deli
Bizimkilerin 
        Soyu sopu deli.

2- Yumurta tık tık
Elinden bıktık.

7- Ömer Ömer
     Omça gömer
     Taş atar
     Taşan 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
     Beş para buldum
     Hicaza vardım
     Hicazda hacı yok
     Hamamcının tası yok

Veriseniz gıza geldim
Vermezseniz tuza geldim
Kızınıza Güllü derler
Olumuza ünlü derler

9- Düşün goca Musa düşün
     Eşek alınır mı gışın
     Onunda parası peşin

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 başı bitli

11- O... O...
      Piti piti
      Karamela sepeti
      Terazi lastik
      Cimnastik
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İzmir-Uşak karışık takımları İzmir Alsancak Stadyumunda.
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UŞAK AĞZINDA BİLMECELER

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  guşu  gödün  /  Sırtı  üstü 

yörüye....................................................................................................ÖLÜ

Kıllı azını açtı, çılbak içne gaçtı.......................................................ÇORAP

Harımdan atla, gaz yumurtla...........................................................KABAK

İstanbol’da aş bişe, kokusu bura düşe.............................................RADYO

Talada bite, makine büke, sabah sabah yüzümü öpe.......................HAVLU

Guru gire yaş çıka.....................................................................SU KOVASI

İnce gıçlı molla başı.......................................................HAŞHAŞ KOZASI

Min min minare / Minarenin üstünde bi ganare / Ganerenin üstünde bi 

ocak 

Bunu bilen bilcek / Bilmeyen yedi köy vecek..............................NARGİLE

Sarı öküz sarkıp duru, düşerim deye korkup duru...............................İĞDE

Evde yüğürü dağda doğuru...............................................................TÜFEK

Gat gatdır gatmer değil, gırmızı ama elma değil.............................SOĞAN

Yedi delikli tokmak, bunu bilmeyen ahmak............................İNSAN BAŞI

Et dedim met dedim, kapı arkasına yat dedim.............................SÜPÜRGE

Çeşmeye bi gelin godum, gelen öpe giden öpe..............................SU TASI

İçi va dışı yok, dayak yer suçu yok..................................................DAVUL

İçi daş dışı daş, ha dolaş ha dolaş...................................................MİNARE

Ceviz ağacını oymuşla, içine dünyayı goymuşla.............................RADYO

Dam altından geçi geçe, sayın bakam kaçı geçe.........................KARINCA

Birdir, beşdir, sınırdaki daşdır, onbeşinde gocar, otuzunda gençtir.........AY

Sabalen dördayaklı, ölen ikiyaklı, akşamlen üç ayaklı.........İNSAN ÖMRÜ

Garacık gafası va, sarı gözü va, ağalara beylere sözü va.................KİBRİT

Elsiz golsuz guyu gaza..............................................YAĞMUR DAMLASI

Çatal çamda gar durmaz...................................................KEÇİ BOYNUZU

Uzun uzun uzlama, ucunda va bazlama................................DEVE AYAĞI

Allah yapa yapısını, gullar aça gapısını.........................................KARPUZ
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Hindi gibi hindi gibi, guyruğu va sında gibi............................KIRLANGIÇ

Kökü mezarda hepsi bi hizada, anasından evvel gızı bazada..........AFYON 

SÜTÜ

Fil filli çiçek, fil boylu çiçek, allah yaratmış doğru bi çiçek...........AFYON 

ÇİÇEĞİ

Parasını el, dumanını yel alır..........................................................SİGARA

Ufacık naşadır, dünyayı guşadır...........................................................İĞNE

Ak talası, kara tohumu, el eker dil biçer........................................GAZETE

Dört gardeş biribirini dutamaz..........................................ARABA TEKERİ

Dışı deri pazarı, altı un pazarı, daha altı odun pazarı...........................İĞDE

Elime sıga, sandıga sıgmaz.......................................................ÜVENDİRE

Karşıdan karşıya gölgesiz geçer..............................................................SES

Suda balık kuyruğu yanık....................................................LAMBA FİTİLİ

Gıldır, gıldır döner ak aka döker......................................UN DEĞİRMENİ

Bir hanım var pek zayıf, zayıflığını bırak bir gözü kayıp....................İĞNE

Uzadıkça kısalır.................................................................................ÖMÜR

Hanım uyandı, cama dayandı, cam kırıldı kana boyandı......................NAR

Alçacık tepeli çıngıllı küpeli.............TARLADAKİ MERCİMEK BİTKİSİ

Gece yayılır gündüz toplanır............................................................YATAK

Sıra sıra söğütler, birbirini öğütler..........................................................DİŞ

Dağdan gelir, taştan gelir ağzı bağlı aslan gelir................................KAĞNI

Üç ayaklı bir delikli..................................................................SAÇ AYAĞI

Yer altında enikli kız..............................................................YER ELMASI

Bir tarlam var, her yanı çiçek aça.......................................................KİLİM

Elemez, melemez, ocak başına gelemez...............................................YAĞ

Kesilen kuzu güler, kesen kasap ağlar.............................................SOĞAN

Dört köşeli boş değil, suyla arası hoş değil......................................SABUN

Yapan satar, alan kullanamaz, kullanan göremez..................MEZAR TAŞI

Kara tavuk sarkık durur düşerim diye korkup durur.......................KURUM

Sarıdır sarkar düşerim diye korkar.......................................................İĞDE

Benim al yastığım içine un bastığım....................................................İĞDE

Yer altında sarı minare....................................................................HAVUÇ

Yer altında sakallı dede ..................................................................PIRASA

Yer altında yalı gayış.........................................................................YILAN
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Gan gırmızı. Süt beyaz. Fındık gabuğuna sığa. Han kapısına sığmaz...........

....................................YANIT CÜMLECİKLERİN ANLAMINDA

UŞAK AĞZINDA MANİLER

Bazardan gelen atlı Yer altında garınca
Heybesi dolu datlı Okumaya varınca
Benim sevdiğim o’lan Okumayı unutmuş
Boğazı gıravatlı Oğlan gızı görünce

Giden o’lan dön beri Burmalı  şeker 
buramam
Elinde mor mendili Sevdaya  düştüm 
duramam
O’lan sana yangınım Orta boylu yarimin
Gurban ayından beri Hatırın gıramam

Şu dağların inciri Irafta topan yastık
Sahatımın zenciri Mektuba destan yazdık
Benim nişanlım 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 Baş öğretmen olacek

Hamamın tasını aldım Ak üzüm barmak gibi
Eğildim fesini aldım Gara üzüm dırnak gibi
Şu Uşak’ın içinden Benim sevdiğim o’lan
Kızın hasını aldım Çölmekde gaymak gibi

Has yazmanın nağışı Uzun gavak dik duru
Arabamın gayışı Dibine eğik duru
Gayırmandık sevdiğim Nasıl yarim demeyem
Yavuklun var mayışlı Mekdubu gelip duru

Gara çorap dize gada Ocaktan indim gurumunan
Gel gidelim bize gada Bende geldim yariminen
Kavışmadık yar mı olu Sizin gibi mani atanın
Kavışırız yaza gada Azını dikerim sırımınan
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Uşak yolu sığınak Lodosun guytusuna
Geliyodur bugün bak Daldım gış uykusuna
Yarini elinden aldırmış Yarimden  mektup 
gelmiş
Kör Amad’ın avanak Uyandım kokusuna

Çamı çama çatmalı Şu derede bal yerler
Çama gurşun atmalı Biz de varsak ne derler
Bizim öğretmene laf edeni Biz de varsak otursak
Beş guruşa satmalı Şu şuna yangın derler

Akan sular durulsun Evinin bacası yok
Ahım senden sorulsun Gelinin gocası yok
Bi inkizar edesem O’lan alcem deyo ya
Çok perişan olursun Pontürün paçası yok

Evlerinin önü daş olsun Peşgir serdim seçilmez
Edirafı boş olsun Ucu bu yandan kesilmez
(.......)  sevdiğini getirivedik Benim sevdiğim O’lana 
Hatırın gönlün hoş olsun Çifte fiyat biçilmez

Bulkaz dağında gar galmadı
Yüreğimde yağ galmadı
Daha beytim vardı ya
Kayadımda yer galmadı
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UŞAK’TA YAYGIN OLAN BOŞ İNANÇLAR

Kara kedi uğursuzdur.
Gökkuşağının altından geçen insan cinsiyet değiştirir
Ayakta pantolon giymek yoksulluğa işarettir.
Bir kimseye süt verilirken içine küçük bir kömür parçası ya da bir 

yeşil yaprak atılmazsa, hayvanın sütü kesilir.
Çam ağacının kozalağı çok olursa, o yıl kış şiddetli 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.
İki kadının arasından geçen erkek karısına söz geçiremez.
Kızlar, iki öğün arasında yemek yerse kısmeti kapanır.
Bebek,  ayak  tabanından  öpülürse  erken  konuşur,  ensesinden 

öpülürse inatçı olur.
Küçük çocuk apış arasından bakarsa eve misafir gelir. 
Kedinin  kıbleye  dönüp  ön  ayaklarıyla  başını  kaşıması,  yağmur 

yağacağına işarettir.
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 başkasının öleceğine inanılır.
Saç  taramasında,  tarakta  kalan  saç  sokağa  atılmaz.  Atılınca  bir 

tavuğun ayağına dolanırsa o kişinin sürekli başı ağrır.
Sabah işe giden erkeğin önünden kadın geçmez, geçerse erkeğin işi 

rast gitmez.
Gece tırnak kesilmez. Kesilirse kesilen tırnak gelin olur.
Evin  erkeği  ölünce  giysilerinin  tümü  gerekenlere  verilse  bile 

şapkası 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 çeşmelerden zemzem 
suyu akar.

Evin  içindeki  bireylerden  birisinin  ağzında  aft  oluşursa 
diğerlerinden saklı evde bulunan değerli bir yiyeceği yemiştir. (Buna gizli 
gizli ..............’yı yediğin için ağzında “Hak çıktı” denir.)

Rafadan yumurta yendikten sonra boşalan kabuk kırılır. Kırılmazsa 
boş olan yumurta kabuğunun içerisine şeytan ıslık çalar.  Kabuğun içini 
ıslıkla doldurur. Her şeytan ıslığında bir şeytan çocuğu doğar.

Bir  işletmede  fare  çoğalırsa  o  işletmenin  ortakları  arasında 
işletmenin malını veya parasını çalan ortak vardır.
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Ayakkabıları  çıkarırken  ayakkabının  tekleri  birbirinin  üzerinde 
olursa “geziye gideceksin,” denir. Ayakkabılar çıkarılınca biri veya ikisi 
ter dönerse “ömrün kısalmak üzere, ayakkabılarını düzelt,” denir.

KAYNAĞI UŞAK OLAN FIKRALAR

DAĞIN TAŞIN KURDUN KUŞUN KIYMETİNİ BİLELİM
 

Çok  eski  zamanlarda  yörük  Uşak’a  inmiş.  İndiğinde 

Uşak’taki  lokantaların  çoğu  kapalıymış.  Nedenini 

sormuş;“Ramazan geldi,” demişler.

Yörüğün  ramazanla,  kurbanla  ilgisi  yokmuş.  Aç  açına 
yaylasına geri dönmüş.

“Amanın  Dostlar...  Yaylamızın  kıymetini  bilelim.  Uşak’a  
Ramazan deye biri gelmiş. Ortalıyı kırmış geçirmiş. Açık tek bir aşçı  
dükkanı bulamadım. Açlıktan öldüm. Siz siz olun ramazan gelince  
Uşak’a  inmeyin.  Şu  yaylamızdaki  kurdun,  kuşun,  dağın,  taşın  
kıymetini bilelim,” demiş.

BAYRAKTA BU DA BULUNSUN...
Eskiden  terzilerin  toplandığı  yer  bedestendi.  Bedestende 

bulunan terziler birbirlerine takılırlardı

“Makasın deliğinden geçen kumaş helaldir,” diyerek.

Bazen  de  bir  kumaşı  alır,  ucunu  sıkıştırırlar,  makasın 

deliğinden tüm topu geçirirlerdi. Arkasından da sorarlardı.

“Çavuş’a  bu  kumaş..”. diye  söze  başlayınca  Bedestenin 

girişinde  kahvecilik  yapan  Çavuş’a  konuşanın  sözü  bitmeden 

yanıtlardı  “Helal...Helal...Helal...,” diyerek.  Müşterinin  artan 

kumaşlarına çok meraklı olan terzilerden birisi,  günlerden bir  gün 

rüya görür. Kendisine mahşer yerinde topladığı kumaş parçalarından 

yaptığı bayrağı taşıttırlar. Rüyasında bayrağı taşırken herkeste onu 

taşlar. Kan ter içinde uykudan uyanır. Söz verir.

“Bundan  sonra  müşterinin  artan  kumaşını  makasın  

deliğinden geçirmeyeceğim. Müşterilere geri vereceğim,” der.

74



Dükkanına gelir. Çırağını yanına çağırır.
“Evladım.  Bundan  sonra  ben  sana  makasın  deliğinden  

geçirmen için kumaş verirsem, ‘Usta Bayrak’ deyiver,” der.
Çırak  sözü  tutar.  Zaman  zaman  usta  verdiği  sözü  unutup 

çırağına  makasın  deliğinden  geçirmesi  için  kumaş  verirse  çırağı 
hatırlatır.

“Ustam, Bayrak,”... diyerek.
Günlerden bir gün çok değerli bir kumaş gelir. Artan parçayı 

usta çırağına uzatır. Çırak;
“Ustam,  Bayrak..,”. diyecek  olur.  Usta  dayanamaz.  Elini 

havada sallar.
“Boşver... Bayrakta bu parçada bulunsun,”...der.

ZEKATIMI TUTARIM

Yörük koyunlarını  gölgeye  çekmiş,  kendisi  de bir  ağacın altında 
namaza durmuştur. Tam o sırada sürüye saldıran kurt sürünün en gözde 
koyununu nerede ise parçalıyormuş.

Selam verip namazdan çıkan yörük belindeki tabancasına sarılmış. 
Kurtarmış koçu. Kurtarmış ama koç kan kaybından ölmek üzere imiş.

Yörük elini havaya açarak
“Allahım...  Toklu  değil,  oğlak  değil.  Topal  değil,  paytak  değil.  

Koskocaman bir koçtur. Kurtar... Kurtar. Yoksa zekatıma tutarım ha...” 
demiş.

AĞZINA KADAR DOLDURMUŞ
Yörük  okuma  yazmayı  ayran  dövmeye  benzetiyormuş.  Başına 

geçince hemen bitecek sanıyormuş. Bu düşünce ile oğlunu yanına almış, 
Uşak’a  inmiş.  Hocayı  bulmuş.  Çocuğunu  ve  yanındaki  koçu  hocaya 
vermiş.

“Hocaefendi... Hocaefendi. Benim çarşıda, bedestanda biraz işim  
var. Bu çocuğu teslim al. Birşeyler öğret. İlim irfan sahibi olsun. Akşama  
dönerken de alayım. Yaylaya ilim irfan sahibi olarak götüreyim,” demiş

Hoca bu iş bir iki saatte bitmez deyememiş. Dönüp dönüp bırakılan 
koça bakmış. “Olur,” demiş.

Hiç olmazsa birkaç sözcük öğretiyim demiş, başlamış anlatmaya. 
Fıkıh, Kelam, Sir’et diye. Akşama doğru çocuğun babası gelmiş, çocuğu 
almış. Yaylanın yolunu tutmuşlar.

Babası;
“Söyle bakalım. Neler öğrendin,” diye sormuş. Çocuğun aklında 

fıkıh kalmış.  O da yarım olarak.  Başlamış saymaya “fık, fık,  fık,” diye. 
Yörük sevinmiş.

“Allahına kurban olduğum hocası. Eline sağlık. Çocuğumu ağzına  
kadar ilimle doldurmuş. Fıkırdayıp duruyor,” demiş.

ALLAHIN İŞİ BAKKALIN TAŞI
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Köylü Uşak’a inmiş. Burma caminin karşısındaki bakkaldan bir şeyler 
alacakmış. Bakkal köylünün aldıklarını kilo yerine teraziye taş koyup taşla 
tartıyormuş.

Köylünün sorcağı tutmuş.
“Senin diremin yok mu? Neden taşla tartıyorsun,” demiş.
Bakkal:
“Sus... sus... Çarpılırsın. Allahın işine camii karşısındaki bakkalın  

taşına karışılmaz,” demiş.

VALİ BEY BENDEN SONRA GELİR
Vilayette  çalışan  memuru  herkes  tanır.  Sürekli  takılırlarmış. 

Memurda her gün bir fıkra uydururmuş. Günlerden bir gün;
“Bu vilayette Vali Bey benden sonra gelir,” demeye başlamış. Bu 

sözü  sabahları  “günaydın,” yerine  kullanmaya  başlamış.  Söz  sonunda 
Vali Beyin kulağına gitmiş. Vali Bey sormuş.

“Söyle bakalım bu  Vilayette Validen Önce kim gelir,” demiş.
Memur
“Ben efendim,” diye yanıtlamış.
Vali
“Ne demek o,” diye sinirlenirken. Yanıtını da almış.
“Efendim siz saat 10 da 10:30 da teşrif buyurunuz. Ben ise sizden  

önce saat 9:00 da vilayete gelirim,” demiş.

ONA DA YAKIŞIYOR
Cuma hutbesini Müftü okuyacakmış. Vaazı da müftü verecekmiş. Müftü 
başlamış saymaya
“Karılarınaza  kızlarınaza  başını  açtırmayın...  Kısa  kollu  gezdirmeyin...  
Namahreme görünmesinler...” diye sıralamışta sıralamış.
Cemaatten birisi kendini tutamamış.
“Müftü  Bey...  Müftü  Bey...  Sizin  kızınız  da  kısa  kollu  giyiniyor,”  
deyivermiş.
Müftü yanıtlamış;
“O köftehora da yakışıyor hani...”

ARAMIZI BULACAK ÖLDÜ
Adamın biri bir hastalık sonucu erkeklik gücünü yitirmiş. İsterik 

olan eşi  bu olayı  sorun yapmış.  Artık evde her gün kavga eksik olmaz 
olmuş.  Sürekli kavgaya tanık olan komşular bu konuya çözüm aramaya 
çalışmışlar.  Konunun  kaynağını  bilmediklerinden  aralarında  yaşlı  bir 
nineyi  gene kavga olduğu bir  gün o eve yollamışlar.  Yaşlı  nine kapıyı 
çalmış.  Kapı  açılmış.  Yaşlı  komşu buyur  edilmiş.  Odanın baş köşesine 
oturtturulmuş. Köşeye oturan yaşlı nine hoş beşten sonra konuyu kavgaya 
getirmiş ve de sormuş;

“Evlatlar...  Ayıptır...  Hergün  kavga  edip  durmayın...  Şöyle  söz  
geçircek, aranızı bulacak birini bulun. Onun lafını dinleyin,” demiş.
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Evin  kadını  ninenin  görmez  tarafından  kocasının  önünü  eliyle 
göstererek;

“Nine... Nine... Bizim aramızı bulacak olan çoktan öldü. Öldü de  
ondan bu kavgalarımız,” demiş.

BANA Bİ’ŞE BIRAKMADIN

İki  çoban  sürülerini  süre  süre  birbirlerine  yaklaşmışlar.  Çıkanlarını 
açmışlar, yemeğe oturmuşlar.
Birincisi sormuş;
“Ule Memet... Padişah olsan ne yirdin,” demiş.
Mehmet elindeki soğana bakmış... bakmış. Soruyu yanıtlamış.
“Tabii ki soğanın cücüğünü,” demiş.
Arkasından da sormuş;
“Ule Üsen sen ne yirdin,”
Hüseyin hemen yanıtını vermiş;
“Bana bi’şe bırakmadın ki...” diye konuyu noktalamış.
BARUTMUSUN BEHEY MUBAREK BARUT...

Akse’den pazara inen köylü Uşak’ta yapacağı işleri bitirmiş. Çay 
kenarındaki  nalbanttın  bahçesine  bağladığı  eşeğini  almış.  Eşeğe  yan 
binmiş.  Ayağının  birini  de  yan  atmış,  cebinden  sigarasını,  ağızlığın 
çıkarmış,  cigarayı  ağızına  almış.  İşlerini  bitirmenin  sevinciyle  yelek 
cebinden  kav  çakmağı  da  çıkarmış.  Başlamış  çakmaya.  Taş  köprüyü 
geçmiş.  Halı  pazarını  geçmiş...  Sürekli  çakmak  çakıyormuş.  Aybey 
mahallesini geçmiş. Şeker fabrikası yolunda kav hala yanmamış. Çakmak 
çakmaya  devam  ediyormuş.  Elmalı  Dereyi  geçmiş.  Köy  görünmüş. 
Çakmak çakmaya devam ediyormuş. Köyün içine girmiş, köprüyü geçmiş. 
Mahallesine  girerken çakmak taşından birkaç  kıvılcım çıkmış,  kav ateş 
almış.

Akseli;
“Barut musun mübarek be arut...” diyerek bağırmış.

Bİ GANİ TEPEROTU
Yeni adıyla  Çevre  Köy eski  adıyla  Akse havucu ve lahanasıyla 

ünlüdür.  Havucu  havuç  renginde  değil,  mor  renklidir.  Yerken  kişinin 
ağzını,  kabuğunu  soyarken  de  kişinin  elini  boyar.  Salatası  yapılmaz. 
Meyve olarak elde yenir. Adı da havuç değil, “Teperotudur”.

Uşak’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  toplamışlar.  Kağnıya  yüklemişler.  Ertesi 
günü Uşak pazarına götürüp satacaklarmış.  Sattıktan sonra da bir  yıllık 
geçimlerini sağlayacaklarmış.

Uzun kış gecelerinin birisinde ortaya birisi bir laf atmış;
“Yılancıların  ne  gada  malı  va?”  diye  sorusunu  sormuş 

başlamışlar  onun  hesabını  yapmaya.  Saatler  akmış,  hesap  bitmemiş. 
Ortadaki sinide yığılan teperotu bitmiş. İnmişler aşağıya, siniyi kağnıdan 
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yeniden  doldurmuşlar.  Hesaba  devam  etmişler.  Sabah  olmuş,  hesap 
bitmemiş.  Sini  sürekli  aşağıya  inilerek  yinelene  yinelene  doldurulmuş. 
Sabah olmuş bir de bakmışlar ki kağnı boşalmış. Kağnının gerisinde hiç 
teperotu kalmamış.

Salt şu söz kalmış geriye;
“Akseliler, Yılancıların malını hesap ederken bir kağnı teperotu  

yemişler,”
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UŞAK AĞZI SÖZLÜĞÜ
-A-
Aah: Hayır, istemiyorum, yoktur.
Aba: Abla
Abazombalak: Şişman, hareketsiz ve yeteneksiz kişi
Abdeshane; Yüznumara
Abdeslik: Günümüzde eviye veya lavabo yerine kullanılan yer
Abıt: Tat, akılsız
Acar: 1- Yeni, 2-Güzel, becerikli
Ağız: Memeliler doğurunca ilk sağılan koyu süt.
Ahar: Çeşme yalağı
Alacatene: Uşak çevresinde yetişen küçük yeşil mercimek yemeği
Alaf: Ateş, yalaza
Alama: El ili tutulabilen en büyük taş parçası
Albasma olmak: 1- Ne oldum delisi olmak, 2- Hastalık ve heyecan nedeniyle 
kişinin suratının kızarması
Alık: Aptal, sersem
An: İki tarla arasındaki sınır
Anmak: Söylemek
Anışmak: Konuşmak
Andık: Sırtlan
Anaç: Çok doğurmuş hayvan
Anca: Ancak
Annaç: Karşı taraf
Ansıramadan: Ansızın, birdenbire, habersizce.
Ansırmak: Hapşırmak
Apannamak: Geniş adımlarla çok çabuk yürümek
Aplapla: Evcilik oyunu
Apışmak: İki ayağı yana doğru açmak, 
Apışmak kalmak: Şaşmak, şaşırmak.
Ardılmak: Yaslanmak, asılmak, sallanmak
Ardısıra: Arkasından
Arınmak: temizlenmek
Artaradan: Arkadan, Yokluğunda
Aş Kesmek: Kış hazırlığı için erişte veya makarna kesmek
Aş  Ermek:  (Gebelik  zamanında  kadının)  Herhangi  bir  yemeği  özellikle 
mevsimsiz meyveleri yemek için fazla istek duyması.
Avara: İşe yaramaz, verimsiz, çorak toprak, kötü, zayıf
Avgan: Su birikintisi,  yağmur sularını toplamak için açılan içi  çimento ile 
sıvanmış kuyu.
Avkalamak: 1-Yenmek, hırpalamak, 2- Avuçla karıştırmak, suyunu çıkarmak
Avlu: Sofa, odaların önündeki boşluk
Avsıtmak: Gafil avlamak
Avurt: Dişlerle yanak arasındaki ağız boşluğu.
Avurtlak: Bol, özellikle bol ebise
Aygıt: Eşya, araç
Ayran geven: Aptal, sersem, boş konuşan
Ayakyolu: Yüznumara
Azat: Kendi haline bırakılmış büyük ağaç
Azıttı: 1- Konuyu uzattı 2-Delirdi
Azıtmak: Şiddetlendirmek. Konuyu uzatmak
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-B-
Bağırdanlık: Boyuna takılan boncuk, kolye
Bakırca: Bakraç
Balk: Şimşek
Bardak: Küçük toprak testi
Baş tutarı: Aile reisi
Batman: Büyük çömlek
Bayatsı: Bozulmaya yüz tutmuş, bayatlamış
Bazlama: Kalın yufka ekmeği
Bet gözel-Bet dayı: Çok güzel
Berenarı: Şöyle böyle, üstün körü.
Belek:1) Çocuk kundağı, 2) Geline veya damada armağan olarak gönderilen 
giysiler bütünü.
Belleme: Pençe
Belemek: 1) Kundaklamak, 2) Karıştırmak, bulaştırmak
Benillemek: Korku ile sıçramak
Beşbıyık: Muşmula
Bicez: Bir defa, bir kez
Bişeğen: Çabuk pişen.
Bişirgeç: Sac üstünde pişirilecek yufkayı  çevirmek için kullanılan tahtadan 
aygıt.
Boduç: 1-Küçük testi, 2- Kısa boylu, şişman.
Boduk: Deve
Boğ: Bohça
Boğasak: Boğa isteyen inek.
Bolarmak: Genişlemek.
Böbü: Çocuk, bebek
Böcü: Böcek.
Böcü Börtü: Böcekler.
Börtmek: 1-Sıcaktan pişmek 2-Herhangi birşeyi haşlamak.
Börtülmek:  Güneşte  veya  sıcakta  kişinin  gözlerinde  ve  yüzünde  kan 
toplanması.
Bubeççe: Büyük papatya.
Bun: Sıkıntı, keder, acı.
Bungun: Sıkıntılı hava, kederli.
Bulambeç: Un çorbası
Burgeç: Musluk sapı, musluk.
Burgeçlemek: Döndürerek çimdirmek.
Buymak, Buydumcuk tutmak: Üşümek, donmak.
Büngüldek:  1)  Hacimsel  genişleyerek  yayılan.  2)  Bir  sıvının  geniş  bir 
kitlesinin kendi içinde yer değiştirmesi.
Büngüldemek: Sallanmak.
Bürtlemek: İçindekinin birdenbire dışa çıkması (Elimdeki iltihabı bürtlettim).
Bürtlek: Dışa çıkık.
Büvelek: Sığır sineği.
Büvelek tutmak: Yerinde duramamak
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-C-
Cadaloz: 1- Kavgacı, 2- Olaylarda laf kalabalığı ile üste çıkan
Cavır, Cavur, Gavur:1-Düşman. 2-Başka dinden olan
Cıbıl: Fakir. Çıplak
Cıbıldak: Çıplak.
Cimcirli guş: Kağıttan basit şekilde yapılan uçurtma. Şeytan uçurtması.
Cinevre: Küçük sırlı küp.
Cıdavı: Hakkını şarlatanlıkla alan.
Cırmalamak: Tırmalamak.
Cırtlak: Yabani bir bitki. Eşek Hıyarı...
Cırlak: Çabuk küsen, çabuk ağlayan.
Cıvcırmak: Fışkırmak.
Cız: Cam bilye, misket.
Cızmak: Oyunu veya anlaşmayı bozma.
Cice: Abla, büyük kız kardeş.
Cirbenek: Bakımsız, çok zayıf.
Cimicik: Az, azıcık.
Cor cor: Çok sulu.
Cücük: Filiz.

-Ç-
Çakmak çalmak: Silahla ateş etmek.
Çalkak: İçinde ayran çalkalanan toprak küp. Bu küpte yapılan ayran.
Çalmak: Sürmek, kaplamak, boyamak.
Çampir: Patiska kumaş.
Çenet: İkiye ayrılan nesnelerin her biri. (Pencere çenedi, kapı çenedi)
Çebiş: Keçi yavrusu.
Çeç: Savrulmuş harmanın yalnız taneden ibaret olan yığını.
Çekki: Baş çatkısı, başa sarılan kadın yemenisi.
Çelme: Alına düşürülmüş saç demeti. Yürüyen kişiye ayak koyma.
Çığırmak: Çağırmak, şarkı söylemek.
Çıkı: Bohça, mendil.
Çıltak: Sözünde durmayan, dönek.
Çıtlak: Kıvılcım.
Çıvdırmak: Fırlatmak.
Çiğin: Omuz.
Çinninde: Omuzunda
Çilte: Saman taşımak için yapılmış kıl çuval.
Çitlemek: Kabak, karpuz, kavun çekirdeği benzeri kabuklu nesnelerin iki diş 
arasında sıkıştırılıp içinin çıkarılarak yenilmesi
Çokaşmak: Toplamak.
Çiye: Baklava, börek gibi yiyeceklerin bir parçası.
Çokurdak: Sümük
Çöğür. Dikenli ağaç.
Çöydürmek:  Erkek  çocukların  tuvalet  dışında  herhangi  bir  yere  ayakta 
işemesi.

-D-
Dal: Omuz.
Daldız: Su kabı.
Dalöğlen: Tam öğle vakti.
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Dangırdak: Gürültü çıkaran.
Dam: 1-Üzeri örtülü hayvan barınağı, 2-Evlerin ikinci katın önünde toprak 
örtülü teras.
Dartma: 1) Baş örtüsü. 2) Birşeyin ucundan tutup sallamak.
Dartı: Çene altından bağlanan baş örtüsü.
Dartınmak: Örtünmek, başını örtmek.
Daş yağı: Gaz yağı.
Dayı: Güzel, iyi.
Dayıbaşı: Amele, işçi başı.
Dayim: Her zaman, devamlı.
Deeve: Söyleyiver.
Debildek:  Tef,  Çanak  üzerine  deri  gerilerek  yapılmış,  elle  çalınan  çalgı, 
dümbelek.
Debirez: Biraz sonra.
Debildemek: Çabalamak, uğraşıp didinmek.
Dedesi (Koyunun/keçinin dedesi): Kalbi, koyunun /keçinin kalbi
Depreşmek: Tepmek, nüksetmek.
Deha: işte, orada.
Dek durmak: Uslu durmak, rahat oturmak.
Denk gelmek: Rastlamak, uyuşmak.
Dembesten: Birdenbire, aniden, hiç ilgisi yokken
Deperotu: Havuç.
Depik: Tekme.
Dernemek: Toplamak, düzenlemek.
Derekap: Birdenbire, hemen.
Devrisi gün: Ertesi gün.
Deşteye: Boşuna.
Dığan: Yağ tavası.
Dırtlı: 1- Çabuk hastalanan, 2- Zayıf.
Dıkım: Lokma.
Dımdım: Saz, ud, çalgı aleti.
Diba dikelmek: 1- Amuda kalkmak, 2- Dik durmak.
Dikolta: Kompinezon.
Dikelmek: Ayakta durmak.
Dimdik: Kuşların ve kümes hayvanların gagası.
Dimdik dimdik: Küçük küçük
Dimdiklemek: Küçük küçük parçalara ayırmak-koparmak-yemek.
Dirgen:  Harmanda  sapları  yaymak  ve  sürülen  sapları  karıştırmak  için 
kullanılan çatallı kürek, yemek çatalı.
Dirk: Sert, pişmemiş, pörsümemiş
Dizlik: Don, külot.
Dolama: Özellikle parmak uçlarının iltihaplanması.
Dondum: Üşüdüm
Döngel: Muşmula.
Döşek: Yatak
Döver: İnce uzun kabuğu soyulmuş kavak ağacı gövdeleri.
Duma: Öksürük, nezle
Durlamak: Çamaşır veya bulaşığı yıkadıktan sonra duru su ile yıkamak.
Duvak günü: Gerdek gecesinin sabahı.
Düğlek: Ham ve olmamış kavun.
Dürge: Para demeti.
Dürüt: Uydur
Dümbek: Darbuka.
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Dürüm: İçinde peynir bulunan yufka.

-E-
Ebe: Anneanne, büyükanne, nine veya o yaşlardaki kadın.
Ebem duymaz:  Bir  yanlışlık  veya  yaramazlık  yapan  küçük  çocuğu  kimse 
görmeden çimdiklemek.
Eğleşmek: Durmak, oturmak, beklemek.
Ellik: Yabancı.
Emendirmek: Yormak, uğraştırmak.
Emenme: 1) Boş yere yorulmak. 2) Emek vermek.
Emenmek: Emek vermek, başkasının yapacağı işi ivedi davranıp yapmak.
Emi: Tenbih sözü.
Emmi: Amca.
Emsiz:  Beceriksiz,  vurdun  duymaz, 
aldırış etmeyen kimse.
Engastan: Şakadan.
Engücü:  Nasıl  olsa,  ne  zaman  olsa, 
elbette.
Entari: Elbise, kadın elbisesi.
Enik: Küçük kedi, köpek yavrusu.
Enseri: Büyük çivi.
Ergeç: Sonunda, sonucunda.
Erişte: Ev makarnası.
Erkeç: Üç veya dört yaşında erkek keçi, 
teke.
Ernimek:  Elbisenin  eskimeye  ve 
yırtılmaya başlaması.
Eskibeki: Az kullanılmış elbiseler.
Essah: Gerçek.
Eşgale: Açıktan, herkesin önünde.
Eşşek Zeytini: İri yeşil biraz sivrice zeytin. Farklı bir kalamata.
Eşkem  köşkem:  Umursamayarak,  kayıtsızca,  gereksiz  bir  eylemi 
gerçekleştirmek.
Evcimek: Evinin işini iyi bilen kadın.
Evermek: Evlendirmek.
Evinsiz: İçi boş
Evlek: Dönümün dörtte biri.

-F-
Fasdaklamak: 1-Yemeği tenceresinde tabağa koymadan kaşık kullanmadan 
elle birkaç lokma yemek. 2-Bir işi üstünkörü yapmak.
Fennos: Gemici feneri.
Feslek: Evin duvarlarındaki oyuntu.
Fıslamak: Mayalanıp kabarmak, ekşimek.
Fıydırık: Aceleci. Bir işin veya anlatımın sonucunu beklemeyen.
Fingirdemek: Hoppalık etmek.
Fistan: Kadın elbisesi.
Foslamak: Sönmek, havasını kaybetmek.
Fokurdamak: Şiddetli kaynamak.

-G-
Gakgubarak: Neşe eğlence
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Gakgubarak galdırmak. Temelinde düzeyli neşe ve eğlence olan toplantı.
Gali: Artık, yetişir.
Ganare: Mezbaha.
Garadaban: Çatı arası.
Garavillemek: Düş dünyasında ölçmek, biçmik, planlayıp programlamak.
Garık: Tarla veya bostanlarda suyun akmasını kolaylaştıran bölüntü.
Gandırmak: Yalan söze, olaya inandırma.
Garıkmak: 1-Ses kısılması, 2- Suda çok kalan el ve ayak ciltlerinin kırışması.
Garagavas: Tek tip basit ayakkabı yapımcısı.
Garmak: Karıştırmak, yoğurmak.
Gavlak: Çıplak. Özellikle külot giymemiş. Kabuğu soyulmuş.
Gayınna: Eşlerden diğerinin annesi.
Gaynata: Eşlerden diğerinin babası.
Gece otu: Gece vakti.
Gecek: Çamaşır.
Gedey: Evlerde odaların önünde uzun ve geniş koridor.
Gehermek: Getirmek.
Gelbere: Fırından ve belirli yerlerden ateş çekmeye yarayan ucu eğri ve uzun 
saplı demir aygıt.
Geme: Fare.
Geygi: Elbise.
Gıcıldamak: Acele etmek, telaş etmek.
Gıt: Az
Gıyneşik: 1) Kıpırdama, Hareket etme. 2) Gözü dışarda kadın.
Gıran: Salgın hastalık.
Gırlangeç:  Salt  kokusu  için  yetiştirilen  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.
Gidişmek: Kaşınmak.
Gidişgen: Isırgan otu.
Gire: Haftanın günlerinden Pazar.
Giysi: Elbise, çamaşır.
Gocunmak: Çekinmek, ürkmek, kaçınmak.
Göttenbacak: Kısa boylu.
Götdeş: Kişiyi kötü alışkanlıklara çeken arkadaş.
Götçebi: Pantalonun arka cebi.
Götün götün: Geri geri.
Göde: Şişman göbekli.
Gumere: Sürahi.
Gumur: Çukur.
Gursak: Mide
Guşluk: Sabah ile öğle arası. Saat 11 suları.
Göğeri: Küçük soğan, yeşillik.
Göğermek:  1)  (Kalaysız  bakır  kap)  yeşillenmek.  2)  Ekilen  tohumların  ilk 
çıkma anı.
Göğnek: İç çamaşırı.
Gök gömedik: Görgüsüz, aç gözlü, sonradan görme.
Gönenmek: Gün görmek, rahat etmek.
Görgü: Gün görmüşlük, göz tokluğu.
Göveri: Bostanda bulunan kavun, karpuz, acur, salatalık gibi ürünlerin tümü.
Göz: 1) Ev odası. 2) Nazar.
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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 başlangıcı.
Gurna: Türk hamamlarının çeşmesi.
Gulü: Hindi.
Gutlu: Kadifeden kadın kumaşı.
Gücenmek: Darılmak.
Güdembeç:  Bir  yazıyı  özellikle  arapça  bir  parçayı  okurken  heceleri  takip 
etmek için üçgen şekilde bükülmüş kağıt parçası.
Güdük: Ucu küt
Güdü: Sığır veya koyun sürüsü.
Gündöndü: Ay çiçeği.
Güren: Kızılcık.
Gütme: 1-Hayvan otlatmak. 2-Bir kişinin arkasını takip etme.
Güve: Damat.

-H-
Hapbada gelmek: Beklenmedik anda karşılaşmak.
Hadi: Çabuk ol.
Haney: Toprak damlı iki katlı ev.
Harana: Büyük bakır tencere.
Hankırda: Nerede.
Haddi zatında: Aslında, esasında.
Havrız: Oturak, lazımlık
Hayat: Avlu, sofa.
He: Evet, tasdik sözü,
Heleşe: Eğlence, topluca sazlı sözlü toplantı.
Henk: Oyun, eğlence.
Heyam: Galiba, sanırım.
Hışır: 1) Ermemiş karpuz veya kavun. 2) Saçsız baş.
Hımbıl: İşten kaçan, tembel, beceriksiz.
Hıştınmak: 1-Önem vermemek, önemsememek. 2-İşten kaçmak.
Höyük: Toprak yığını.
Hönkürde: Orada.

-I-
Ihmak: Oturmak, birşeyin üzerine çullanmak.
Irk: Şans, uğur, kader.
Irlanmak: Sallanmak.
Irlangeç: Beşik. Salıngaç.
Iskıran: Teknedeki hamuru kazımaya yarayan demirden aygıt.

-İ-
İlete: Rahle, küçük tabure.
İlinti: Keder, merak, şüphe.
İlistir: Süzgeç kabı.
İlmik: Düğüm.
İncedalan: Zayıf ve uzun boylu.
İrelmek: Büyümek, genişlemek.
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İrenk etmek: Huysuzlanma. Eziyet etme.
İrilemek: Bostan tarlasında karpuz ve kavunun büyükçe olanlarını ayırmak. 
Meyve ağaçlarında veya bağlarda sık olan ürünü aralamak.
İrkmek: Toplamak, biriktirmek.
İsteyici: Dilenci.
İspirte: Kiprit.
İtey: Üzerinde un elenen bez, hamur yaygısı, sini altına serilen sofra bezi.
İteyin: Sincap.

-K-
Kaçan: Ne zaman.
Kaltak: 1) Fahişe.  2) Sözüne güvenilmeyen.  3) Üzerine oturulan.  (Bisiklet 
selesi).
Karaka: Sonuncu, geri, en geri.
Karman çorman: Karmakarışık, birbirine karışmış.
Kavurga: Kavrulmuş mısır, keten tohumu ve buğday karışımı.
Kayarlamak: Sövmek, küfür etmek.
Kaykı: Dik. Kendini beğenmiş.
Kaykı gursak: 1-Yürüyüşü estetik olmayan dik yürüyen. 2-Kendi doğrularını 
doğru bilen başkalarının önerilerini benimsemeyen.
Kaykılmak: 1) Uzanıp yatmak, 2) Ölmek.
Kayrak:  Düz  ve  yassı  taş.  Parke  ve  karo  taşlarının  yerine  yıllar  önce 
kullanılan doğal gereç.
Kaytarmak: Kaçmak, habersizce sıvışmak.
Keçelik: Türk hamamlarının en sıcak yeri.
Keçelik gibi: Çok sıcak.
Kekeç: Tokmak, çekiç.
Kelek: 1) Kavunun olgunlaşmamış hali. 2) Konuyu geç kavrayan kişi.
Kenef: 1) Yüz numara. 2) Pis kişi. Ağzı pis kişi.
Keleter: 1) İki kulplu çamaşır sepeti. 2) Ayakkabı çekeceği.
Kerata: 1) Ayakkabı çekeceği. 2) Yaramaz çocuk.
Keri: Sonra, geri, nihayet.
Kerkenek: Atmacadan küçük yırtıcı bir kuş.
Keprem: Beceriksiz.
Ket vurmak: Bir işin 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 pişmesi.
Kupa: Cam bardak.
Kumpanya: D.D. Yolları.
Kumpir: Patates.
Kurk: Kuluçka.
Kurk olmak: Tavuğun kuluçka olması.
Kıypma: Kaymak.
Kıypak: Kaygan. Sözünde durmayan.
Kızılcık: Nohut büyüklüğünde kırmızı meyva sapları bitişik yabani bir meyva 
veya ağacı.
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-L-
Laklak: İki saplı orta boy testi.
Laklak etmek: Konuşmak. Boş yere konuşmak.
Löbbek: Şişman, yerinden kalkamayan.
Lom sözlü: Sözünü sakınmayan. Patavatsız.

-M-
Mah: Al, işte bak.
Maket: Divan, sedir.
Mancar: Pancar.
Mangır: Para (Argo)
Maşala: Düğün günü çevresinde oyun oynamak için yakılan büyük ateş.
Mavkıl: Uyumlu, uysal.
Mehel: Uygun görülen.
Memişhane: Yüznumara.
Melin: Sessiz, sakin, durgun.
Mıcırık: Gereksiz yere yaratılan sorun.
Mıcırıklı: Sorunlu.
Mıhsıçtı: Cimri, eli sıkı.
Mısır: Hindi.
Mıymıntı: Beceriksiz. Bir şeyi beğenmeyen.
Mızmız: Çok konuşan huysuz, titiz.
Müzevir: Söz saklamayan, laf getirip götüren.
Müzmahal: Kötü, kullanılamaz.
Müzmahal olmak: Kötü olmak. Batmak. Kullanılamaz şekle gelmek.

-N-
Namazla: üzerinde namaz kılanan yaygı.
Nalin: Takunya.
Natır: Kadın tellak.
Nene: Üvey ana.
Nenecen: Ne yapacaksın. Boşver.
Nerdek: Salça.
Nişlemek: Ne yapmak.
Nodul: Öğendire ucundaki çivi.
Norcuk: Yağı alınmış bir cins peynir. Çökelek.

-O-
Oflamak: Bozmak, buruşturmak, ezmek. 
Oğunmak: Kendinden geçercesine ağlamak, bayılmak.
Ohha: Sığır durdurmak için söylenen söz.
Okla: Oklava.
Oku: Düğün davetiyesi.
Okucu: Düğüne sözlü çağrı yapan kadın.
Oldum olası: Öteden beri.
Omça: Bağ kütüğü.
Onmak: Bereketlenmek, huzura kavuşmak.
Onarmak: Düzeltmek, tamir etmek.
Oturmacı: Konuk.
Oturaklı: Ağır başlı, sakin.
Oturamaklı: Sağlam yapılı, ağır başlı yerinde söz kullanma.
Oturtma: 1-Damat evinde yapılan kına gecesi. 2- Yemek çeşidi.
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Oturuşgun: Ağır başlı, uslu, olgunlaşmış.
Ovalamak: Avuç içi ile dairesel hareketler yaparak bir yeri veya bir nesneyi 
bastırmak.

-Ö-
Öcü: Umacı, cin, peri.
Ödek, Ödlek: Korkak, çekingen.
Övendere: Öküzleri yönlendirmek için kullanılan ucu çivili uzun sopa
Önkü: O, şu.
Önkürde: orada, şurada.
Önkürü: Ön, önünde.
Örtme: Baş örtüsü, yazma.
Ösen: Elbette, herhalde.
Öten: Geçen gün.
Ötürük: İshal.
Ötürüklü: İshalli.
Övez: At sineği. Çok küçük sinek.
Öğmek: Yayılmak, dağılmak.
Özenmek: İstemek, arzu etmek.
Özenç: İstek, gıpta.

-P-
Pabuç: ayakkabı
Palçıklı: Derli toplu olmayan kadın.
Parpıl: Yürmesini bilmeyen, düşe kalka yürüyen.
Parpılamak: Azarlamak, dövmek, hırpalamak.
Patavatsız: Gelişigüzel söz söyleyen, sözünü sakınmayan.
Patırdamak: Kendi kendine söylenmek.
Patik: Küçük çocuk ayakkabısı.
Payam: Badem.
Pelvaza: Pelvuza, Pelte
Peri: Küçük çivi.
Peşkir: Havlu.
Pırtı: Elbise. Özellikle eski elbise.
Pısırık: Çekingen, utangaç.
Pıtrak: Dikenli bir çeşit bitki.
Pismek, pusmak: Çekinmek, sığınmak.
Pişirgeç:  Tahtadan  yapılmış,  sac  üzerinde  yufka,  katmer  ve  benzerini 
çevirmeye yarayan aygıt.
Poşu: Başa sarılan yemeni.
Pontür: Pantolon.
Pusmak: Korkmak, sinmek, susmak zorunda kalmak.
Pusturmak: Sindirmek, korkutmak.
Püren: Çalılık.

-S-
Sadıç, Sadeç: Arkadaş, dost, damadın en yakın arkadaşı
Sağmak: İp çilesini veya yumağını açmak.
Sallangaç: Salıncak.
Salmak: Yollamak, göndermek, bırakmak.
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Sameşmek: Sarılmak.
Samırtmak: Aptallaşmak, düşünceye dalmak.
Sandıklı guş: Çıtalar ve kağıtlarla üç boyutlu olarak yapılan uçurtma.
Sası: Tatsız, lezzetsiz.
Saray: Kiremitli çatı.
Savsak: İş yapmayan, oyalanan.
Savsaklamak: Bir işi ağır alıp geciktirmek, boşlamak, oyalamak. 
Saylamak: inanmak, kabul etmek.
Saylemeyom: Kabul etmiyorum.
Saydan: Gerçek.
Seğirtmek: Koşmak.
Seki: Eşik, basamak, toprak üstündeki yükseklik.
Sele: Çamaşır Sepeti.
Selinmek: Övünmek. 
Seymen:  Köyden  köye  gelin  almaya  giden  davul  ve  zurnalı,  atlı,  silahlı, 
cepken giymiş delikanlı topluluğu.
Sıkgınlık: Para sıkıntısı çekmek, bunalma.
Sındı: Makas.
Sırnaşık: Arsız, utanmayan. İstenilmediği topluluğun içinde bulunan.
Sırnaşmak: Arsızlanmak, üstelemek.
Sırsalamak: Elle sarmak, iteklemek.
Sıtara: Sevimlilik.
Sıtaralı: Sevimli.
Sıvaşmak: Bulaşmak, bir işe başlamak.
Sivezlemek: (Sıvazlamak) Bir şeyi üzerinde el gezdirerek okşamak.
Sıyırma: Taze fasulye.
Sıvaşmak: Bulaşmak, bir işe başlamak.
Sıypmak: Yüksek veya meyilli bir yerden kaymak.
Siftinmek: 1- Kaşınmak, omuzunu oynatarak kaşınmak. 2-Oyalanmak. Bir işe 
başlayamamak.
Sindirmek: Eritmek, midesindeki yemeği hazmetmek. Kabul etmek.
Sinirsek: 1-Sert, kırılmaz. Yarı pişmiş et veya yemek. 2- Yarı uykulu durum.
Sinnenmek: Gizlenmek, saklanmak.
Sivişmek (Sıvışmak): Haber vermeden, görünmeden gitmek.
Söngüye: Fırındaki kül ve ateşleri süpürmek için ucuna bolca çaput bağlanan 
uzun sopa.
Sofa: Evlerde odaların önünde açıklık.
Songürlüğü: Sonradan rahata kavuşma.
Soko: Ceket.
Söz kesimi: Kız ailesi tarafından verilen “evet” sözü.
Sülemancık: Bir cins kertenkele.
Sündük: Her gördüğünü isteyen. Buyurulmadan sofraya oturan.

-Ş-
Şalakacı: Şarlatan, utanmaz, arsız.
Şamata: Gürültü.
Şamakon: 1- Şakayı seven 2- Davranışlarıyla palyaçoyu andıran.
Samıt: 1- Tat, aptal, 2- Dilsiz.
Şarpa: Eşarp.
Şaplak: Tokat, şamar.
Şapşal: Her şeye burnunu sokan, aptal.
Şapşak: 1) Su içmeye yarayan çam ağacından oyulmuş kap. 2) Tokat, şamar.
Şavk: Ateş, ışık.
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Şevşeri: Yamuk, yılık, gönyesinde olmayan.
Seyit gel: Koş, çabuk ol.
Şipirdek: Terlik.
Şişek: Burulmuş erkek koyun.
Şırlan yağ: Susam yağı.
Şılak: Parlak.

-T-
Tabane: Sepicilerin bulunduğu yer. Deri işleme evi. Tabakhane.
Tabla: Ayaklı tahta sini.
Tahal: Her çeşit hububut.
Takışmak: Kavga etmek, boğuşmak.
Takka: Etrafına altın takılmış kadın şapkası.
Talvar,  Tavgane:  Üzerine  ot  örtülmüş  basit  gereçlerle  yapılmış  bostan 
çardağı.
Tara: Odun parçalamak ve ağaç kesmek için kullanılan ucu kıvrık el aygıtı.
Tartı: Kadın baş örtüsü, yazma.
Taslak: Kesilen kavun veya karpuzun ¼ parçasından biri.
Taslamak: 1- Kavun veya karpızu dilimlere ayırmak. 2- Gösteriş yapmak.
Tâşit: Özellikle tarhananın ve yemeklerin içersine konan gereçlerin tümü.
Tatar aşı: Yoğurtlu makarna.
Tebelleşmek: Israr etmek, sataşmak.
Telezime: Kalp çarpıntısı. Titreme.
Teltik: Yanlış, karışık, birbirinden ayrı, ters.
Tene: Kalabalık olmayan, tenha, tane.
Tentene: Tığ ile yapılan özel bir örgü, dantel.
Teneşi: Bulgur pilavı.
Tepelik: Kadınların başlarına giydikleri takke.
Teperotu: Havuç.
Tepkili şaşmak: Hayret etmek, şaşırmak.
Ters: Gübre, çöp.
Tepsemek: Kıvamına gelmek. Hamur tepsedi.
Terslik: Çöplük.
Tesgere:  Önde ve arkada ikişer sapı  olan tahtadan yapılmış taş  veya kum 
taşıma gereci.
Tetik ol: 1- Çabuk ol, 2- Koş.
Terslemek: Tarlaya gübre atmak.
Teze beri olmaz: 1- Kolay kolay olmaz, 2- Yakın zamanda gerçekleşmez.
Tırkaz: Kapı sürgüsü.
Tırkazlamak: Kapıyı sürgülemek, kapı arkasına ağır bir şey koymak.
Tinbildek: Yerinde durmayıp hareket eden. Sallanan.
Tingildemek: Sıçrayarak yürümek.
Tinsirmek: Hapşırmak.
Tirit: 1- Çok zayıf. 2- Özel bir yemek çeşiti,papara.
Tiyek, teyek: Asma dalı, ince uzun.
Tokaç: Çamaşırları yıkarken dövmeye yarayan ucu yassı tokmak.
Toklu: Altı aylıktan bir yaşına kadar olan kuzu.
Topan yastık. Kırlent.
Topalan olmak: Çok sevdiği yiyeceği çok yiyerek midesi bozulmak.
Tosba: Kaplumbağa.
Tutağaç: Tencereye ateşten almaya yarayan bezden tutacak.
Tutmaç: İçerisine ev makarnası konulan un çorbası.
Tüketmek: Bitirmek.

90



Tüpüldemek: Yürek çarpıntısı.
Tüymek: Habersizce kaçmak, sıvışmak.
Tülü tombak: Şeftali.

-U-
Uçtum: Kadın giysisi için ipekli ince kumaş.
Ufaklık: Bit.
Uğra: Hamur açarken tahtaya yapışmaması için kullanılan kalın un.
Uğumlu: Kanaatli.
Uğunmak: Çok fazla ağlayıp bayılacak gibi olmak, kendini kaybetmek.
Ulanmak: Koyulmak, katılaşmak.
Ulfar: Süsen çiçeği.
Umsunmak: Ümit etmek, yutkunmak, çok istemek.
Umursamak: Ehemmiyet vermek, saymak.
Uyku semesi: Uyku sersemi, yeni uykudan uyanmış.
Uylaşmak: Anlaşmak. 
Uyuşuk. Tembel, ağır canlı, yavaş iş gören.

-Ü-
Üfelemek: 1-Bir şeyi sıkıp toz haline getirmek, 2- Soluk vermek.
Üleşmek: Paylaşmak, bölüşmek.
Ülüş: Uyuşuk, aptal.
Ünnemek, Ünlemek: Çağırmak, seslenmek.
Ürmek: 1- Bir şeyi üfleyip şişirmek, içini hava ile doldurmak. 2- Köpeğin 
havlaması.
Üslük: Kadın baş örtüsü, farace, atkı.
Üstelemek: Israr etmek.
Üşenmek: Bir şeyi yapmak istememek, canı sıkılmak.
Ütme: Buğday, nohut veya mısırın ateşte kızartılmışı.
Ütmek: Oyunda kazanmak.
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.
Varlıklı: Zengin.
Velemyölet: Üstünkörü, baştan savma.
Velemyölet Amin: Bir işin baştan savma yapıldığı an sonuç alınca söylenen 
söz.
Vızıldamak: İnce ince ses çıkarmak.
Vurulma: Aşık olma.
Vide çorbası: Tel şehriye çorbası.

-Y-
Yağadı:  Yağ  lekesi.  Özellikle  yağ  ile  ile  toz,  toprağın  oluşturduğu  pislik 
katmanı.
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Yağır: Hayvanların sırtında meydana gelen yara.
Yağırlı: Kirli, yağlı, kendine bakmayan adam.
Yağlık: Büyük boy mendil.
Yaka: Bayır, sırt, taraf.
Yalanbeç: Çocuk oyunlarında yanlış yapılan hareketin geçersiz sayılması için 
söylenen söz.
Yalım: Galiba, öyle sanırım. 
Yalın: Çıplak.
Yalınkat: Tek kat, ince.
Yamalık: Yırtık elbise veya ayakkabıya konan parça.
Yamanmak: 1- Yüzüstü yere düşmek, 2- Başkasının üzerinden geçinmek. 
Yamık: Eğri, bükük, çarpık. 
Yamılmak: Eğilip bükülmek. 
Yampir: Sakat, topal, bir tarafına sarkarak yürüyen.
Yampiri: Bir tarafına eğilmiş, yan yan giden.
Yan: Düğünden sonraki gün, eğlenti. 
Yaren otu: Tütün.
Yarın: Sırt.
Yarenlik etmek: Sohbet etmek, arkadaşlık etmek.
Yastığaç: Üzerinde hamur açılan yassı geniş tahta.
Yaşi: Genç, delişmen, davranışlarını ve hareketlerini dizginleyemeyen
Yat  geber  ekmeği:  Özellikle  kış  gecelerinde  yatmadan  önce  olanlarla 
yetinilerek yenilen yemek.
Yatır: Kutsal mezar.
Yatkın: Usta, becerikli.
Yavuz: İyi, güzel, becerikli.
Yaygı: Yere serilen çul veya kilim, sergi.
Yazı: Ova, kır, geniş ve düz arazi.
Yazma: Yemeni, baş örtüsü.,
Yazmak: Sermek, yaymak, açmak.
Yeğni: Hafif.
Yelleme: Ossurmak.
Yeltenmek: Bir işi yapmaya girişmek, başlamak.
Yen: Elbisenin kol ağzı.
Yengattan: Yeniden, baştan.
Yepeşlemek. Okşamak, sevmek, ağır ağır sırtına veya kıçına vurmak.
Yerinmek: 1) Hoşlanmamak, beğenmemek, 2) Pişman olmak. 3) Övünmek.
Yığılmak: Toplanmak, birikmek.
Yılık: Yamuk, eğri.
Yılışmak: Sataşmak, askıntı olmak.
Yılmak: Korkmak, çekinmek.
Yıpramak:Eskimek, bozulmak.
Yirik: Yırtık. Gereksiz konuşan.
Yirmek: Yırtığı büyütmek. Konuyu gereksiz uzatmak.
Yoğun: Kaba, sert.
Yolluk:  1-  İnce  dar  kilim.  2-  Yola  çıkarken kişinin  yanına  aldığı  yemek,  
kumanya.
Yompar. Eli hiçbir işe yakışmayan.
Yönet: Uygun, doğru, önyüz.
Yuğmak: Yıkamak, temizlemek.
Yuka: 1- Yufka. 2- İnce.
Yumuşmak: Toplanmak, birikmek.
Yüğmek: Yıkamak, temizlemek.
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Yöğürmek: Çiftleşmek.
Yöğürtmek: Memeli hayvanlarda yavru almak için çiftleştirmek.
Yüklü: Gebe, hamile.
Yüklük: Yatak konulan duvar içindeki gömme dolap.
Yüzcek: Şahsen, yüzyüze, karşı karşıya gelmek.
Yüzek: Arsız, utanmaz.
Yüzükoyun: Aşağı doğru. Yüz üstü.

-Z-
Zangadak: Ansızın, birdenbire.
Zangölümü: Kalp krizi. Beklenmeye ölüm.
Zarplı: Güçlü, kuvvetli. 
Zebiçin: Şifa için.
Zebil: 1-Çöp, süprüntü, yemek artığı. 2-Bakımsız. 3-Boşa gitmek. 4-Çok, pek 
çok.
Zembil: Mısır koçanı kabuğundan yapılan sepet.
Zemheri: Kışın en soğuk zamanı, ocak ayı.
Zevzek: Haşarı, yerinde durmayan, oynak.
Zinili guş: Çıtalarla altıgen veya sekizgen şeklinde yapılan uçurtma.
Zıbarmak: Ölmek, ölü gibi sessiz uyumak.
Zılgıt: Azar, tekdir.
Zılgıdı yemek: Azar işitmek.
Zıngıldamak: Sarsılmak titremek.
Zırlamak: Çok fazla konuşmak. Sürekli ağlamak.
Zırnık: Çok az, bir miktar.
Zıypak: Kaygan.
Zıypmak. Buzda kaymak, fırlamak.
Ziplemek: Saplamak, sokmak.
Zonklamak: Ağrımak, sancılaşmak.
Zorlu: Kuvvetli.
Zorzoruna: Zorlukla, nefes nefese.
Zükkem: Nezle.
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941960 öncesi sonbaharda Murat dağından Antalya ve Muğla 

yöresine hayvanlarıyla göçleri günlerce süren yörüklerin 

çadırları ve giysilerinden sembolik örnekler.



UŞAK  AĞZI  SÖZCÜKLERİNDEN  OLUŞAN 

TÜMCELER

* Çeşmenin annecinde ansıramadan görünce benilledim gittim. O 

da  beni  avsıttı,  çilnimdeki  boducu timbildetti.  Üstüm başım müzmahal 

oldu.

⇒Çeşmenin karşısında birden bire görünce korku ile sıçradım 

gittim.  O  da  beni  hazırlıksız  yakaladı.  Omzumdaki  testiyi  salladı. 

Üstüm başım çok fena oldu.

*Gire günü bize gel de alacetene bişirelim dedim. Geçek yücem 

dedi dutturdu.

⇒Pazar günü bize gel de mercimek yemeği pişirelim dedim. 

Çamaşır yıkayacağım dedi durdu.

*Ne Yüzek biriymiş, bi düğlek taslayıvedim. Bu kelek başkasını 

taslayıve  dedi.  Gedeyden  makettin  altından  kendin  al  dedim.  Zevzek 

zevzek sen getirive demez mi... Durdu durdu gedeye çıktı. Alnını süsen 

düylekleri  görmezlikten  gelip  hankırda  hankırda  deye  gedeyden  beni 

ünlemez mi?..

⇒Ne arsız  birisiymiş,  bir  kavun  kesiverdim  bu  olgun  değil 

başkasını kesiver dedi. Koridorda divanın altından kendin al dedim. 

Yılışık yılışık sen getiriver demez mi... Durdu durdu koridora çıktı. 

Alnına  çarpan  kavunları  görmezlikten  gelip  nerede  nerede  deyip 

koridordan beni çağırmaz mı?...

*Bu  çocuk  teyek  gibi.  Ağzımdan  laf  çıkmadan  iteyin  gibi 

goşturuyo.  Ötekine  hiç  benzemeyo.  O  hem mıymıntıydı,  hem yompar, 

hem de  yüzeğin  biriydi.  Mıymıntılığına  bakmayıp  üstüme tebelleş  olur 

dururdu.  Mıymıntının  yanında  dura  dura  iteyin  gibi  olan  bu  çocuk  da 

yüzek ve ülüş bişe olmasın?...

⇒Bu çocuk ince uzun dal gibi. Ağzımdan laf çıkmadan sincap 

gibi  koşturuyor.  Diğerine  hiç  benzemiyor.  O  hem  beceriksiz,  hem 
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sakar  hem  de  arsızın  biriydi.  Beceriksizliğine  bakmayıp  üsteler 

durdurdu. Onun yanında dura dura sincap gibi olan bu çocukta arsız 

ve uyuşuk bişey olmasın.

*Gelininin  yüklü  olduğunu  ebeme  anmayam.  Ansıramadan  bişe 

duyunca hemen galbi teleziyo.

⇒Eşiminin  hamile  olduğunu  anneanneme  söylemeyelim. 

Birdenbire bir şey duyunca kalp atışları artıyor.

*Önü önkürde ösen kıypdırmazsın.

⇒Onu orada sanırım kaydırmazsın.

*Sadıç önü öten pusdurdum. Zaten ödleğin biriymiş.

⇒Arkadaş  onu  geçen  gün  sindirdim.  Aslında  korkağın 
biriymiş.

*Kendime alırken size de bir köfün nerdeklik aldım. Sen emenme, 
ben hışdınmadan size gada getiriverem. İstesen ilistirle cinevreni yollada 
avkalayıp süzüp yollayem.

⇒Kendime alırken size de bir küfe salçalık domates aldım. Sen 
yorulma,  ben kaçınmam size  kadar  getiriveririm.  İstersen süzgeçle 
sırlı çömleğini yolla da sıkıp süzüp yollayayım.

*O yüzek herifin yanında anışmayam. O hem çıltak, hem müzevir.

⇒O arsız  adamın  yanında  konuşmayalım.  O  hem güvensiz, 
hem de laf getirip götürüyor.

*Guşlukdan beri bi dıkam bişe yemedin. Gel de ekmeğin gıyısına 
yağ çalıverem, istesen gursak bulambecini isde, yağ  isdemezsen nerdek 
çalıverem.

⇒Öğlen öncesinden bu yana bir lokma bir şey yemedim. Gel 
de  ekmeğin  kenar  dilimine  yağ  sürüvereyim.  İstersen  mide 
alışkanlığını ister, yağ istemezsen salça sürüvereyim.

* Köpeğin eniği hem sıtaralı hem mavkıl.

⇒ O çocuk hem sevimli hem uysal.
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“Pendik Hatıramız 25 Ocak 1927 Foto Hüsnü”
Uşak’ta müzik çalışmaları Cumhuriyetten önce de vardı. Fotoğraf altındaki not 

bunu kanıtlıyor. 
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TRT ARŞİVİNE GEÇMİŞ UŞAK TÜRKÜLERİ, OYUN 
HAVALARI,

UZUN HAVALARI, KIRIK HAVALARI

Yöresi Ezgi Adı Kaynak Kişisi Derleyen Notalayan
Uşak Çeşmeden Dudu Geçti M. Çobanoğlu TRT Müz. Dai. Bşk. N. Tüfekçi
Uşak Aşağıdan Geliyordu Gül Ayşe Akif Yağcı TRT Müz. Dai. Bşk. Ali Canlı
Uşak Karanfil Oylum Oylum Akif Yağcı TRT Müz. Dai. Bşk. Ali Canlı
Uşak Paşabey’in Merdivenden İnişi Akif Yağcı TRT Müz. Dai. Bşk. Ali Canlı
Uşak Vardım Takmak Hanına Akif Yağcı TRT Müz. Dai. Bşk. Ali Canlı
Uşak Evlerinin Önünüde Bulgur Dibeği İbilak Mehmet Yüksel Ayhan Özay Gönlüm
Uşak Evren Köyün Alt Yanında Bostanı İbilak Mehmet Yüksel Ayhan Özay Gönlüm
Uşak Bahçenizde Güren Var (Dudu Gız) İbilak Mehmet Yüksel Ayhan Özay Gönlüm
Uşak Penceresi Yeşil Perde Yöre Ekibi İzmir Rad. MD.THM Şb. Nihat Kaya
Uşak Aşağıdan Geliyor Fadimem Yöre Ekibi Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen

Uşak/Bağbaşı Köyü Ayşe Dedim Adına Hasan Çolak Yüksel Ayhan Özay Gönlüm
Uşak/Bağbaşı Köyü Nazoğlunun Biber Gibi Benleri Var Hasan Çolak Yüksel Ayhan Özay Gönlüm
Uşak/Banaz Uzun Uzun Kamışlar Cemal Ünlü Talip Özkan Talip Özkan
Uşak/Banaz Harman Yeri Düz Düze Mustafa Koçak Mustafa Koçak İsmet Akyol
Uşak/Banaz Tarlaları Bozarıyor İnce Memedin Mustafa Koçak Mustafa Koçak İsmet Akyol
Uşak/Banaz Arpalar Hasır Oldul Mustafa Koçak İsmet Egeli İsmet Egeli
Uşak/Banaz Çeşmeden Döndü Geliyor Mustafa Koçak İsmet Egeli İsmet Egeli
Uşak/Banaz Görüldümü Şu Banaz’ın Bazarı Mustafa Koçak İsmet Egeli İsmet Egeli
Uşak/Banaz İslice’nin Çeşmeleri Mustafa Koçak İsmet Egeli İsmet Egeli
Uşak/Banaz Ormandan Gel A Gavurun Gızı Mustafa Koçak İsmet Egeli İsmet Egeli
Uşak/Banaz Kara Çadırımda Vardır Üç Direk Mustafa Koçak İsmet Egeli İsmet Egeli
Uşak/Eşme Pabucumun Belleri Kırık İsmail Cura Ankara Dev. Kon. Hasan Karakaş
Uşak/Eşme Minderin Ucuna Basdım İsmail Cura Ankara Dev. Kon. Hasan Karakaş
Uşak/Eşme Elvanlarla Takmağın Arası Fadime Kılınç/Mediha Kılınç Celal Vural/Gülseren Aygün Celal Vural
Uşak/Eşme Çattılar Gazan Daşını Fadime Kılınç/Mediha Kılınç Celal Vural/Gülseren Aygün Celal Vural
Uşak/Eşme Ak Buğdayım Buğdayım Fadime Kılınç/Mediha Kılınç Celal Vural/Gülseren Aygün Celal Vural
Uşak/Eşme/Takmak Köyü Gelin Yaylanız Çiyilli Pınar Mustafa Öztürk Nida Tüfekçi
Uşak/Eşme/Takmak Köyü Yağmur Yağar Tıpır Tıpır Yerlere Mustafa Öztürk Nida Tüfekçi
Uşak/Eşme/Takmak Köyü Pınarın Başına Kurmuş Kazanı Mustafa Öztürk TRT Müz. Dai. Bşk. Ali Canlı
Uşak/Sivaslı İslamoğlu Derler Benim Adıma Zekariya Yaygan Yılmız İpek Yılmaz İpek
Uşak/Tatar Köyü Binnaz Kızı Naz Kızı Ali Bozan Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen

Uşak Uşak Gelin Alma Havası Muzaffer Sayar Ahmet Yamacı Ahmet Yamacı
Uşak Aşağıdan Gelir Yörük Evleri Mustafa Koçak TRT Müz. Dai. Bşk. U.H.
Uşak Ay Buluta Bulutta Yöre Ekibi Nurten İnnap Nurten İnnap
Uşak Hani Benim Yemenim Ali Kıran Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen

Uşak Siyah Keten Çarım Var Muzaffer Koçak Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen

Uşak Ayağında Mesti Var Muzaffer Sayar Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen

Uşak Ekinler Ekilirken Ali Kıran Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen

Uşak Evlerinin Önü Kuyu Ali Kıran Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen
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Uşak Küp Dibinde Bulgurum Ali Kıran Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen

Uşak Ey Su Yolu Su Yolu Yöre Ekibi Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen

Uşak Yordu Beni Evinizin Yokuşu Mustafa Çobanoğlu İzmir Rad. Md. THM Şb. Yücel Paşmakçı

Uşak Sizin Dükkan Bizim Dükkan Demirden Ali Kıran Emin Aldemir Emin Aldemir
Uşak Kiremitte Buz musun Selçuk Erim Ahmet Yamacı Ahmet Yamacı
Uşak Feslikenim Dam Başında Mustafa Çobanoğlu TRT Müz. Dai. Bşk. Nida Tüfekçi
Uşak Hadi Gidelim Karataş’a Üzüme Mustafa Çobanoğlu TRT Müz. Dai. Bşk. Nida Tüfekçi
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EKİNLER EKİLİRKEN VARDIM PINAR AKMIYOR
ÇİZİYE DÖKÜLÜRKEN YAR YÜZÜME BAKMIYOR
SENİ BENDEN AYIRDILAR DOKUZ DESTE GÜL ALDIM
            (Suna da boylu keziban)             (Suna da boylu keziban)
ŞAFAKLAR SÖKÜLÜRKEN SENİN GİBİ KOKMUYOR96
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Cumhuriyet – 18.10.2001
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KARUN HAZİNELERİ
Dilimizde  “Karun  Kadar  Zengin”  deyimi  vardır.  Bu  zenginlik 

ölçüsünün ölçüm tanımaz sınırları aştığı an söylenen bir sözdür. Bu söz 
dizisi bazen bozularak “Harun Kadar Zengin” şekline dönüşür. Buradaki 
Harun ismi ile Harun Reşit özleştirilmek istenmiştir. Sözcüğüm aslı Harun 
değil Karundur.

Önce Karun Kimdir ?
İ.Ö. 6. Y.Y. da yaşayan Lidya Kralı Krezus Karun’dur. Pers 

imparatoru Kirus. 
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YAZARIN DİĞER YAPITLARI
1. Gözlerinin Yankısı Şiir 1963
2. Memleket Türküsü Şiir 1992
3. Dostlara Çağrı Çağrı-Şiir (Özel Kitapçık) 1972
4. Tanrısız Tanrılar Şiir 1997
5. Şiirimizde Öğretmen 1 Seçilmiş Şiirler 1964
6. Şiirimizde Öğretmen 2 Seçilmiş Şiirler 1966
7. Şiirimizde Öğretmen 3 Seçilmiş Şiirler 1970
8. Şiirimizde Öğretmen 4 Seçilmiş Şiirler 1972
9. Şiirimizde Öğretmen 1-2-3-4 (Ciltli) Tümü birden ciltli 1991
10. Şiirimizde Öğretmen 5 Öğrenciler için ilk dört ciltten seçilen şiirler 1992
11. Şiirimizde Öğretmen 6 Öğretmenler için ilk dört ciltten seçilen şiirler 1993
12. The Charm İngilizce Öyküler 1964
13. Menderesin Develeri Anılar-Denemeler 1990-91-92-94-96   6. Baskı 2001 
14. Günah Yazma Allahım Anılar-Denemeler 1996                        2. Baskı 2001
15. Öğretmenler Odası Anılar-Denemeler 2001
16. Köy Köpeği Öykü-Oyun 1996
17. Adını Siz Koyun Öykü-Oyun 1978
18. Fen Bilgisi 1 Kız Meslek Liseleri İçin Ders Kitabı 1962
19. Fen Bilgisi 2 Kız Meslek Liseleri İçin Ders Kitabı 1963
20. Matematik 1 Kız Meslek Liseleri İçin Ders Kitabı 1963
21. Matematik 2 Kız Meslek Liseleri İçin Ders Kitabı 1964
22. Güneşi Çizenler (Küçük Boy) On Kitaplık Boyama Kitabı 1991
23. Güneşi Çizenler (Büyük Boy) On Kitaplık Boyama ve Okuma Kitabı 1992
24. Dünü Bugünü Yarınıyla UŞAK Kaynak Kitap 1993
25. Notaları ve Sözleri ile Uşak Türküleri Kaynak Kitap 1999
26. Örnekleriyle Uşak Ağzı Sözlüğü Kaynak Kitap 2001
27. Dünü Bugünü Yarınıyla Buca Kaynak Kitap 1993
28. Tek Yol Cüzdan Öyküler 1996
29. Ya Sen Nesin? Öyküler 1998
30. Köy Enstütüleri Niçin Kapatıldı İnceleme-Araştırma (1. Baskı 1997)       2. Baskı 1998
31. Yedek Beyin Matematik Oyunları 1963
32. Güncel Anlatımlarla Nasreddin Hoca Çocuk Kitabı 1996
33. Güncel Anlatımlarla İncilli Çavuş Çocuk Kitabı 1998
34. Selamın Hello Anılar-Denemeler Baskıda
35. Olduğu Gibi Anılar-Denemeler Baskıda
36. Okuyan Çocuk Dizisi Çocuk Kitabı Düzenleniyor
37. Çevreci Çocuk Dizisi Çocuk Kitabı Düzenleniyor
38. Akıllı Çocuk Dizisi Çocuk Kitabı Düzenleniyor
39. Kendimizi –Kentimizi-Ülkemizi Tanıyalım Çocuk Kitabı Düzenleniyor
40. Beyefendi Anılar-Denemeler Düzenleniyor
41. Uşak Sanayi ve Ticaret Tarihi Kaynak Kitap ve CD Düzenleniyor

Not:  *Yılmaz  SUNUCU’nun  yapıtlarının  tümünü  www.egscenter.com 
adresindeki sanal kitabevinden edinebilirsiniz.
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Yılmaz Sunucu karanlığa kibrit çakıp 
bir tutam aydınlık sunuyor.

R. Şeyhoğlu Öğ. Dünyası Sayı:222



YILMAZ SUNUCU’NUN KATILDIĞI 
SÖZLÜ ETKİNLİKLERDEN 

SEÇMELER
Konu Etkinliği 

Düzenleyen
Düzenlendiği 

Yer
Tarih Türü Katılımcılar

1)   Demokrasi ve 
Özgürlük

Savaştepe 
Kaymakamlığı

Cumhuriyet 
Meydanı

30.5.1960 Söylev Yılmaz Sunucu

2)   Kendi Kitapları 
Üzerine

Türkiye Yazarlar 
Sendikası

İzmir Fuar 
Sendika Standı

8.9.1979 Söyleşi ve 
İmza Günü

Yılmaz Sunucu
Uğur Mumcu
Abidin Nesimi

3)   Atatürk Devrim-
leri Işığında 
Köy Enstitüleri

Narlıdere Belediyesi Narlıdere Bel. 
Salonları

15.4.1995 Söyleşi ve 
İmza Günü

Yılmaz Sunucu
Haşim Kanar
Şükran Kurdakul

4)  Yerel Yönetimler 
ve Festivaller

Sarıkemer Belediyesi 
Söke

Belediye Salonu 15.9.1995 Söyleşi ve 
İmza Günü

Yılmaz Sunucu
S.Gül Turan

5)   Günümüzdeki 
Tekkeler

Karşıyaka A.D.D. Karşıyaka Öğr. 
Evi

3.12.1995 Söyleşi Yılmaz Sunucu

6)   Atatürk ve 
Laiklik 

Bornova A.D.D. Suphi Koyuncu-
oğlu Lisesi

25.5.1996 Söyleşi Yılmaz Sunucu

7)   Köy Enstitüle-
rinden Günü-
müze Eğitim 
Kurumları 

Ödemiş Eğitim-Sen; 
Kamu-Sen

Ödemiş 
Öğretmenevi

17.4.1997 Söyleşi Yılmaz Sunucu
Asaf Aktan

8)   Güldürü 
Kavramı

Soma A.D.D. Belediye Salonu 23.4.1997 Söyleşi Yılmaz Sunucu
Muzaffer İzgü

9)   Niçin Hasan Ali 
Yücel Yılı

Urla Belediyesi Demokrasi Parkı 3.5.1997 Açık 
Oturum

Yılmaz Sunucu
Mustafa Ekmekçi

10)  Zorunlu Temel 
Eğitim Nasıl 
Olmalı 

İzmir Eğit-Dr ve 
Cumok

Konak Belediyesi 
Kültür Merkezi

15.5.1997 Açık 
Oturum

Yılmaz Sunucu
Aziz Durmuş 
Prof. T. Yılmaz

11) Yazmak Üzerine Uşak Eğitim-Sen Kadıoğlu Düğün 
Salonu

9.5.1997 Söyleşi ve 
İmza Günü

Yılmaz Sunucu
Mahmut Makal

12) Okuma 
Alışkanlığı

Eşme A.D.D. A.D.D. Salonu 10.5.1997 Söyleşi ve 
İmza Günü

Yılmaz Sunucu
Mahmut Makal

13) Gençlik Nedir? Bornova Belediyesi Büyük Park 15.5.1997 Söyleşi ve 
İmza Günü

Yılmaz Sunucu ve
24 Yazar

14) Kesintisiz Temel 
Eğitim Ne 
Olmalı

Çivril Eğitim-Sen Belediye Salonu 31.5.1997 Söyleşi ve 
İmza Günü

Yılmaz Sunucu
Mahmut Makal

15) Barış Diye Bir 
Şey

Didim Sanat Galerisi Galeri Salonu 30.9.1997 Panel Yılmaz Sunucu
Reha İsvan
Ahmet İsvan

16) Denizin İki 
Yakasında Barış 
Kavramı

Didim Belediyesi Altınkum 
Yunuslu Kahve

1.9.1997 Söyleşi ve 
İmza Günü

Yılmaz Sunucu
Didim Belediye 
Başkanı Mehmet 
Soysalan ve Yunan 
Adaları Belediye 
Başkanları

17) Dinlence 
Kavramı

Söke Hoca Halil Paşa 
Kitaplığı

Kitaplık Salonu 10.9.1997 Söyleşi ve 
İmza Günü

Yılmaz Sunucu
Mahmut Makal

18) Yazın Türlerinde 
Deneme

Bayramiç Eğitim-Sen  Sendika Salonu 23.9.1997 Söyleşi Yılmaz Sunucu

19) Eğitim ve Öğre-
tim Üzerine

Biga Belediyesi Belediye Salonu 24.9.1997 Söyleşi Yılmazı Sunucu

20) Günümüzde Öğ- İzmir Tuna Mahallesi Kadınlar Kahvesi 24.11.1997 Söyleşi Yılmaz Sunucu
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retmenin Yeri Muhtarlığı
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21) Eğitim Üzerine .E.Ü. Mes. Yük. Ok. 
İTO, Eğit-Der, HDD 
TÖMER, İzünider,

İ.T.O. Meclis 
Salonu

17.1.1998 Konferans Hümanist Düşünce 
Derneği Adına Yılmaz 
Sunucu

22) Sosyal 
Kalkınmada 
Kadının Yeri 

Akropal Radyo ve 
Türabi Değerli

Bergama 
Öğretmen Evi

28.3.1998 Panel Yılmaz Sunucu
Veysel Gültaş
R. Urganoğlu Parti ve 
Bergama Sivil Toplum 
Sözcüleri

23) Kendi 
Seslerinden 
Kendi Şiirleri

Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi

Fakülte Konferans 
Salonu

31.4.1998 Şiir 
Dinletisi

Yılmaz Sunucu 
Güngör Tekçe

24) Köy Enstitülüler 
Şöleni

Urla Belediyesi, 
KESK, Eğit-Der, 
A.D.D.

Otel Urla 
Salonları

15.5.1998 Söyleşi Yılmaz Sunucu
F.Oğuz Bayır
Engin Tonguç
Şükran Ketenci

25) Kent ve Kent 
Kültürü 

Didim Sanat Galerisi Galeri Salonu 17.8.1998 Söyleşi Yılmaz Sunucu
Mahmut Makal
Fahri Sever

26) Kendi 
Kitaplarından 
Kendi Seçtikleri

Kimya Müh. Od. Ve 
Em. Müh. Od. İzmir 
Şubeleri

EMO Lokali 27.10.1998 Söyleşi ve 
İmza Günü

Yılmaz Sunucu
Can Yücel

27) Masa Başında 
Üretilmeyen 
Öyküler

Dıgıl Kültür Sanat 
Kahvesi

Dıgıl Salonları 7.12.1998 Söyleşi Yılmaz Sunucu
Tayfun Pezek
Bekir Yurdakul

28) Öğretmen ve 
Öğretmenlik 
Kavramı

Kuşadası DEPAR Otel Salonu 17.4. 1998 Söyleşi Yılmaz Sunucu
Mevlüt Kaplan

29) Atatürk’ün 
Gençlik 
Kavramı

C.H.P. Bornova İlçe 
Başkanlığı

Parti Lokali 10.11.1989 Söyleşi Yılmaz Sunucu

30) Komşu ve 
Komşuluk 
Kavramı

ART TV Uşak Canlı Yayın 30.12.1998 Söyleşi Yılmaz Sunucu ve 10 
Mahalle Muhtarları

31) Köy 
Enstitülerinden 
Görsel Esintiler

İzmir Evrensel Kültür 
Merkezi

Merkez Salonları 4.1.1999 Söyleşi Yılmaz Sunucu
Dr. Ergin Tonguç

32) Toplumsal 
Kalkınmada 
Eğitimli 
Kadının Yeri

Aliağa Belediyesi Belediye 
Başkanlığı

8.3.1999 Söyleşi Yılmaz Sunucu
Nevzat Süer

33) Kadının Toplum 
İçindeki Yeri

Urla Bademler Köyü Kooperatif Lokali 8.4.1999 Söyleşi Yılmaz Sunucu

34) Eğitim 
Sorunlarımız 

Karşıyaka Belediyesi Ziya Gökalp 
Kültür Merkezi

16.4.1999 Söyleşi Yılmaz Sunucu
Fakir Baykurt
Can Yücel
Engin Tonguç

35) Şiir Diliyle 
Öğretmen

T.E.D. Koleji
Aliağa

Okul Salonu 8.10.1999 Söyleşi Yılmaz Sunucu

36) Kadın Hakları Ortaklar A.D.D. Belediye Düğün 
Salonu

8.3.2000 Söyleşi Yılmaz Sunucu
Ferzan Gürel

37) Atatürk’ün 
Eğitim Anlayışı

Menemen A.D.D. İlköğretim Okulu 8.3.2000 Söyleşi Yılmaz Sunucu

38) Laiklik Kavramı 
ve Öğretmenin 
Görevi

Demirci Eğitim 
Fakültesi

Fakülte Salonu 27.3.2001 Söyleşi Yılmaz Sunucu
Yekta Güngör Özden
Ramazan Urgancıoğlu

Not: Yukarıdaki liste özellikle birbirlerinden farklı konular ve farklı yerlerdeki söyleşilerden 

örnekleme olarak seçilmiştir. 
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CİLT 1

CİLT 2

CİLT 3

Yılmaz SUNUCU’nun söyleşilerinin tümünü internette  www.egscenter.com adresinde 
Yılmaz SUNUCU “Konuşa Konuşa” köşesinde,  basında çıkan  yazılarının  tümünü de  Yılmaz 
SUNUCU “Kalemin Ucundan” köşesinden izleyebilirsiniz.

ŞİİRİMİZDE ÖĞRETMEN 
İÇİN YAZILANLAR

...Daha  önceleri  susuyordu.  Demokraside  öğretmen  sesini 
çıkarayım dedi, kıyama uğradı. Mütevazi maaşı dar bütçesi ile köyden 
köye;  batıdan,  doğuya  gidip  geliyordu.  Bu  karmakarışıklık  içinde 
YILMAZ SUNUCU şiirlerle dile getirilmiş bu kahramanlar için örnek 
bir antoloji hazırlamış.  “Ulaşımsız köylerdeki isimsiz öğretmenlere” 
adamış  kitabı.  Antoloji’de  çeşitli  imzalardan  72  şiir  var.  Kimi 
öğretmeni  anlatıyor,  kimini  de  öğretmen  anlatıyor.  Günümüzde 

yaşantısı, tutumu, perişan durumu meclis kürsüsünden dahi aşağıdaki şiirdeki gibi anlatılamadı.
YILMAZ SUNUCU’nun şiirinin bir bölümü şöyle;

SUNU
Neyine kız senin
Benim gönlüm 
Ben bir öğretmen olacağım
Alacağım para
147,5 lira
Ruj’una mı
Pudrana mı
Kürküne mi yetecek bu para 
Bırak git
Çalma benim gönlümü
Ben senin dengin miyim
Benim üzerimdeki ceket
Dört senelik
Ayağımdaki pantolon
Dört yerinden delik
Kız 
Bırak git 
Seninkisi düpedüz enayilik

Kısacası  Şiirimizde  öğretmen 
şiir gibi bir kitap, 

İrfan DERMAN, 28 Ağustos 1968, Akşam

... Şiir sever dostlara ve tüm öğretmenlere birer tane edinmelerini sağlık veririm. Kısaca 
kitaplığınızı süsleyecek; kitabım var diyebileceğiniz bir eser...

Alp ARDA, Eylül 1968, Akın

...  Yılmaz SUNUCU’nun “bir  tanrı  sanatı” olan öğretmenlik için yazılmış  şiirleri  iki 
antoloji’de toplamış... Kitabın ilk sözünde; “Bu betiğin san’at düzeyinde hiçbir savı yoktur” diyor. 
Şiirler bütün olarak birbirini tamamlayan, öğretmenin duygu yaşamını veren bir özelliktedir...

Bütün şiirlerde öğretmenlik uğraşısının kutsallığı anlatılmış...
Öğretmen,  geri  kalmış,  bilgiden yokun ve yobaz  karanlığı  ile 

uzun  yıllar  eğitilmemiş  toplumlarda  büyük  bir  görevle  yükümlüdür. 
Karanlıkta  yürüyenleri  aydınlığa  çıkarmak  zordur.  Öğretmenlikle  ilgili 
şiirleri okurken insan sevinçle acıyı beraber duyuyor.

Şakir PALANCIOĞLU, 4 Eylül 1969, Çankırı ,
Doğruyol Gazetesi
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CİLT  4

Yılmaz  SUNUCU’nun kitabınızdaki  16 Mart  Destanınızı  okurken  kaşılık  beklemeden 
görev yapan insan varlığını yücelten kişilerin öyküsünü yaşadık.

Şakir PALANCIOĞLU, 14 Ağustos 1969,
Yeni Kastamonu Gazetesi

... Kitapta öğretmenlik uğraşısının yüceliğini kutsallığını 
önemini anlatan şiirler toplanmış. 

Doğun HIZLAN, 18 Ekim 1968, Yeni Gazete

... Yılmaz SUNUCU kendisine en kutsal bir görev saymış öğretmen 
konusunu... Ve büyük bir sabır ve çaba ile derlemiş derleyebildiğince 
öğretmen şiirlerini...

Güzide TARANOĞLU, 26 Ağustos 1969, Yeni Tanin

...  Seçilmiş  öğretmenlikle  ilgili  şiirle  dolu  bu  antolojiyi  tüm 
sanatsever okurlarımıza sağlık veriri.

Güzide TARANOĞLU, 12 Ağustos 1969, Yeni Tanin

...  Öğretmen  için  söylenmiş,  çoğunlukla  da  bizzat  öğretmenler  tarafından  yazılmış  
şiirlerin bir toplamı bu kitap... Çok sayıda şiir bir arada.

Arif GELEN, 18 Ocak 1969, Ulus
Şiirimizde Öğretmen isimli antolojilerdeki şiirler birbirlerinden duygulu ve ilginçtir...

İsmet KEMAL, 8 Kasım 1969, Mücadele Gazetesi, Diyarbakır

Yılmaz SUNUCU şiirimizde Öğretmen isimli bir toplaşma dizisi düzenlemiş. Bu dizinin 
sürüp gidenine şiirlerinizi göndermenizi sağlık veririm. 

İsa KAYACAN, Ece Dergisi

... Şiirimizde Öğretmen dizisi yerine yerinde bir teşebbüs, ilgi çekici bir dizi...
Avni KARPUZCUOĞLU, 13 Haziran 1969, Yeni Sakarya Gazetesi, Adapazarı

Güzel bir görüş ve sabırlı bir düzenle ilginç bir antoloji meydana getirmiş Yılmaz 
SUNUCU. Bu alanda duyulan boşluğu yeterince doldurulmuş...

Siyami ÖZEL, 10 Temmuz 1969, Yeni Kastamonu

Yepyeni  edebiyatımız  için  olumlu  eser.  Öğretmen  için  yazılmış  şiirlerden  bir 
derleme. Sayfaları karıştırınca kişi, öğretmenin olanaksızlıklar içinde yüce varlığını görüyor.  
Karşılıksız  olarak  veren,  karın  tokluğuna  çalışan  öğretmene  armağan  edilmiş  kitap.  Dağ 
başlarında öğretmenin yalnızlığı,  Anadolu yollarında üçüncü mevki  yolculuğu.  Her bükük 
boynunda sızlıyan yürek dile getirilmiş.

Ahmet ANAÇ, Eflatun, sayı 4

En iyisi onu bütünüyle görmek, okumak... İşi din ticaretine ve doktrin esnaflığına dökmüş 
yayınevleri tarafından kültür tarlamıza devedikenleri misali musallat olan kitaplar yanında bu tür 
eserlerin apayrı bir değer taşıdığını da unutmamak gerek... Emeği geçenleri içten kutlamamak elde  
değil.

Yılmaz AYBAR, 14 Mayıs 1969, Birlik Gazetesi, Biga

Öğretmen için yazılmış seçme şiirleri toplayan bir kitap.
Onur ŞENLİ, 24 Aralık 1969, Ege Ekspres

... Betiğin ilk sayfasında sayın  YILMAZ SUNUCU’nun “16 
MART DESTANI” yer almıştır...
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“Gerçek  şiir”  den  ışıltılar  getiren  bu  toplumla  ilgili  destanından  dolayı  YILMAZ 
SUNUCU’yu kutlarım. Ve inşallah opera biçiminde –Oliver Oyunu gibi- Dormen Tiyatrosunda 
oynanmak üzere değerli yöneticileri tarafından ele alınır. 

Nuri KIRCIOĞLU, Kasım 1970, Eflatun

Yılmaz SUNUCU uğraşıları  sonucu Şiirimizde Öğretmen adlı kitabın ikinci cildini de 
çıkardı.  Yakında  üçüncü  cildini  de  çıkaracak.  Böylece  bu  dizi  öğretmen  okulu  öğrencileri  ve  
öğretmenler için çok yararlı olacak.

Nedim ORTA, 27 Haziran 1970, Van Sesi Gazetesi.

Bu dizi: 1- Nasrettin Hoca Öyküleri
2- Bektaşi Öyküleri
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3- Keloğlan Öyküleri
4- İncili Çavuş Öyküleri ve; 
5- Karagöz-Hacivat söylemlerinden oluşan beş kitaplık bir 

bütündür.

Toplumumuzun yetiştirdiği halk bilgilerinin söyleşi ve 
güldürülerinin günümüze uyarlanmasıdır.

Bilgelerin diliyle Anadolu insanının olaylara bakışı ve hoşgörüsü 
anlatılmıştır.

Konular boyanabilecek resimlerle de zenginleştirilerek belleklerde 
kalması amaçlanmıştır.

ÖĞRETMENLER ODASI NEDİR?...
“Öğretmenler Odası” 

Öğretmenlerin okulda ders dışı 
zamanlarının büyük bir 
bölümünü geçirdiği yerdir.

Öğretmenler burada ne 
yaparlar?

*Biraz  sonra  anlatacağı 
dersin ön hazırlıklarını yaparlar.

*Üst  üste  girdikleri 
derslerden  sonra  oturup 
dinlenirler.  Yorgunluklarını 
giderirler.

*  Yazılı  yapıtlarsa, 
ödevleri  topladılarsa  bunları 
değerlendirirler.

Daha  başka  ne 
yaparlar?

Her  insan  gibi  onlar  da 
“dedikodu” yaparlar.

Özel  yaşamlarının 
gizemlerini anlatırlar.

Öğretmenler  odasında 
salt  öğretmenler  bulunmaz. 
Öğrenciler, veliler yöneticiler de 

bulunur.
Öğretmenlerle birlikte öğretmenler  odasında bulunan öğrenciler  veliler 

yöneticiler neler yaparlar. O da bu yapıtın konusu
Öğretmen olmasanız da yaşamınızın bir bölümünde siz de öğrenci veya 

veliydiniz.
O zaman bu yapıtta sizde varsınız.
Bu yapıtın içindeki öykülerden birini okuyup bitirdiğiniz an belki sizde 

“Aaaa!... Bu benim...” diyeceksiniz.
Okuyun yargıya siz 

varın.

Dünü Bugünü Yarınıyla
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U Ş A K
R E H B E R İ

Uşak  üzerine  öğrenmek 
istediğiniz  her  konuyu 
bulabileceğiniz bir yapıt.

İlköğretim  okullarından 
üniversitelere  dek  Uşak  üzerine 
ödevlerinizin  ve  sorularınızın  tek 
kaynağı 4. Baskıya ulaştı

Notalarıyla

U Ş A K
T Ü R K Ü L E R İ
TRT  arşivlerine  geçmiş 

Uşak  merkez  ve  kazalarından 
derlenmiş 54 adet Uşak Türkülerinin 
oyun  havalarının,  uzan havalarının, 
kırık havalarının tümünün notalarını 
ve  sözlerini  bulabileceğiniz  tek 
kaynak.

3. baskısı yapılıyor.
Bu yapıtları çevremizdeki kitapçılarda bulamazsanız

www.kitapyurdu.com’dan edinebilirsiniz.
www.egscenter.com’dan okuyabilirsiniz.

Yılmaz Sunucu’nun yapıtlarının tümünü Uşak’ta Okullar Pazarı  
ve Çağdaş Kitabevinde bulabilirsiniz.

AÇIK TEŞEKKÜR
Sayın Hemşehrilerim,
Sayın Kitap Dostları

Dünü Bugünü Yarınıyla UŞAK REHBERİ ve
Notalarıyla UŞAK TÜRKÜLERİ’nden sonra
Örnekleriyle UŞAK AĞZI SÖZLÜĞÜ’de elinizde.

Bu Yapıtım; 
Adopen Ersan Çelebi Otel Şahlan 2
Agrotek Es-Mak Ömer Yeşil
Ahmet Yıldırım Foto Genç Öz-Ka Tic.
Alaklar Galeri Ayhan Özdemir Postacı
Arca Mühendislik Gökmen Mimarlık Özge İnşaat ve Tic AŞ
Arcalar Petrol Güçlü Karakozak Per-Pa
Akçay İplik ve Battaniye Günel Makine Pırlanta Sabunları
Arzum Sunucu Güney İnşaat Sadık Baturalp
Aydın Ünköse Hitit Seramik Sunucular Demir Ticaret
Baysallar Tekstil İbrahim Orman Şahlan Ticaret
Bessan İsmail Şahin Tor Yapı
Billur Tekstil İşman Ticaret Tüccar Terzi Yaşar Özen
Bozoğlu Karaca Yapı Malzemeleri Ulubey Ticaret
Candoğan Turizm Karkimsan USAŞ
Cevher Madencilik Karun İletişim Uslu Selim-Vidinlioğlu
Çakır Mühendislik Kozanoğlu İnşaat USİDAD
Çeltikler Tekstil Deri Köksal Ticaret Ustaoğullar
Çiçekoğlu Gıda Kunter Tekstil Uşak Egemen
Çobanoğlu Süt Ürünleri Küçükler Ticaret Uşak Esnaf Kefalet Koop.
Dost Ticaret Mehmet Ersin Uşak Şöf. ve Oto. Odası
Dr. Ahmet Altıntığ Mehmet Onay Uzcan Dayanıklı Tüketim
Dr. Cengiz Çankaya Oktaş Ünal-İlaslan Mad.
Dülgeroğlu Battaniye Otel Dülgeroğlu Yıldız Pen.
Erdemler Ltd.Şti. Otel Ersun Yüksel Oto Lastik
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Yukarıdaki  isimlerini  sıraladığım  dostların  katkılarıyla  sizlere 
ulaştı. 

İlk  kez  Uşak  üzerine  yazdığım  bu  üçüncü  bir  yapıtımın  baskı 
giderleri bana yük olmadı.

Katkıda bulunan tüm dostlara

SONSUZ TEŞEKKÜRLER

Sırada
Geçmişten Günümüze
Görsel Anlatımlarla

UŞAK
isimli fotoğraf albümü 

ve
UŞAK TİCARET VE SANAYİ TARİHİ var.

Sıradaki  yapıtlarım  içinde  öncelikle  elinizdeki  bilgi,  belge  ve 
fotoğraflarla arka sayfadaki soruşturmama yanıtlarınızı bekliyorum.

Saygılarımla
YILMAZ SUNUCU

Sayın Hemşehrim, Sayın Kitap Dostu;

Uşak üzerine yazdığım; 
Dünü Bugünü Yarınıyla UŞAK REHBERİ; 
Notalarıyla  Tüm  UŞAK  TÜRKÜLERİ’nden  sonra  elinizdeki 

yapıtım; 
Örnekleriyle UŞAK AĞZI SÖZLÜĞÜ’yle karşınızdayım.
Sırada Görsel Anlatımlarla UŞAK ve 
UŞAK SANAİ VE TİCARET TARİHİ var. 
Bu  yapıtlarım  üzerine  de  yıllardır  belge  topluyorum.  Sizlerden 

belge  ve  aşağıdaki  soruların  yanıtlarını  içeren  kuruluşunuzun  yaşam 
öyküsünü bekliyorum.

Görsel  Anlatımlarla  UŞAK kitabım  bundan  40-70  yıl  önceki 
Uşak fotoğraflarından oluşuyor. Elinizde Uşak’ın eski görüntülerini içeren 
fotoğraflar  varsa  kaynağı  siz  olduğunuzu  kitabımda  belirtmek  ve 
fotoğrafınızı baskıdan sonra size geri sunmak koşuluyla bekliyorum.

Kitaplarım bundan sonra;
www.millikutuphane.com ve
www.egscenter.com penceresinden okuyabilirsiniz. 
www.kitapyurdu.com pencerelerinden de edinebilirsiniz.
Hatta bu yapıtlarım CD olarak da yayınlanacak
Böylece  Uşak’ımızın  kültür,  sanat  yaşamını,  ticaret  ve  üretim 

değerlerini sizlerle birlikte tüm dünyada izlemiş olacak. 
Bu çağrımı ilgilenenlere ulaştırırsanız sevinirim.
Herşey güzellikler için...

Saygılarımla
Yılmaz 

SUNUCU
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UŞAK SANAİ VE TİCARET TARİHİ 
ÜZERİNE GENEL SORUŞTURMA

Kuruluşunuzun resmi adı çalışma alanı ve üretim konusu nedir?
Kaç yılında kurulmuştur?
Resmi adını almadan önce dayandığı bir kuruluş var mıdır?
Şu  andaki  kuruluşunuzun  veya  daha  önce  kaynağı  olan  kuruluşun 
tarihçesini anlatır mısınız?
Yıllık üretim kapasitesi nedir?
Yurt içi veya yurt dışı pazar alanları nerelerdir?
Kuruluşunuzda şu anda kaç eleman çalışmaktadır.
Kuruluşunuzun  özelliklegelişim  sürecini  anlatan  fotoğraf  dizilerini 
yollayabilir misiniz?
Kuruluşunuzun  kurumlaşarak  gelecek  kuşaklara  kalması  için  bir 
çalışmanız var mıdır?
Bu sorulara bağımlı kalmamak koşuluyla genel içeriğiyle bu sorulara yanıt 
olacak  bir  kaç  sayfayı  geçmeyen  düz  yazı  şeklindeki  kuruluşunuzun 
yaşam öyküsünü bekliyorum. 

Saygılarımla
Yılmaz SUNUCU

Adres:
P.K.147 Bornova 
Tel: 0.232. 339 19 69-342 48 90
       0.256.825 86 21
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