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ÖNSÖZ

Tarih ve edebiyat konularýna ilgi ve merakým ilkokul yýllarýmda baþladý. Ortaokul
yýllarýnda yazdýðým baþarýlý kompozisyon ve tasvirler öðretmenlerimin de dikkatini
çekmiþti. Bu dönemden itibaren yakýn tarihimize ve Türk edebiyatýna odaklanmaya
çalýþtým. Bu ilgi ve merakýmý büyük ölçüde rahmetli babamýn yönlendirmesine
borçluyum.
Ciddi anlamdaki ilk makale ve köþe yazýlarým 2003 yýlýnda Karahallý Gazetesinde
yayýnlanmaya baþladý. 2004 yýlýndan baþlamak üzere tam 15 yýl süreyle haberi,
fotoðrafý, köþe yazýsý, editörlüðü ve sorumluluðu üzerimde olmak suretiyle Karahallý
Gazetesini çýkardým. Bu dönemde Karahallýnýn yerel tarihi hakkýnda inceleme
ve araþtýrmalar yaparak bilinmeyen veya unutulmuþ birçok konuyu ortaya çýkarmaya
çalýþtým.
Çalýþtýðým süre içinde ve sonrasýnda bazý hemþerilerimiz yazdýklarýmý arþivlememi
veya kitap haline getirmemi tavsiye etti. Kitap yazma konusunda ilk ciddi teklifi
Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü deðerli hemþerimiz Mehmet Arslan yapmýþ ve
Karahallýnýn yaþayan tarih arþivi gibisin, bildiklerini ve yazdýklarýný kitaplaþtýrmaný
tavsiye ediyorum demiþti. Ardýndan Prof. Dr. Servet Karahan, Belediye Baþkaný
Ali Topçu ve Hakim Dr. Remzi Demirin teþvik ve tavsiyeleri gelmiþti. Bu tavsiyeleri
çok deðerli buldum ve önemsedim. Bu vesileyle kitap hazýrlýk çalýþmalarýna
baþladým. Bir yýlý bulan çalýþmalar sonucunda bu kitap ortaya çýkmýþ oldu.
Bu kitaptaki amaç; bazýlarý daha önce yayýnlanmayan ve ilk defa gün ýþýðýna çýkan
Karahallý tarihiyle alakalý bilgi ve belgeleri hemþerilerimize sunmak ve ilerleyen
yýllarda yerel araþtýrmacýlara kaynak saðlamaktýr.
Ayrýca bu kitabý yazmak suretiyle çocuklarýma ve torunlarýma bir yazýlý belge ve
miras býrakmak istedim.
Memleketim, baba ocaðým ve çok sevdiðim Karahallý ilçesine bir nebze de olsa
faydalý olabildiysem ne mutlu bana.
Mehmet ÇOLAK
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TEÞEKKÜR
-Kitabýmýzýn basým ve yayýmýnda sponsorluk desteði saðlayan KARAHALLILAR
VAKFI yönetim kurulu üyelerine,
-Kitabýn hazýrlýðýnda bilgi ve yazýlarýndan istifade ettiðim ilkokul öðretmenim sayýn
Þerafettin Polata,
-Grafik ve tasarým hizmetleri için Zafer Aksoya,
-Karahallýdaki araþtýrma gezilerinde gönüllü rehberlik ve ulaþým desteði saðlayan,
baþta Ýsmet Dinçer olmak üzere Münir Zora ve Muhammet Zoraya,
-Eski veya yeni tarihli Karahallý fotoðraflarý desteðinde bulunan Foto Osman ve
Foto Ayýþýðýna,
- Bilgi ve fotoðraf desteðinde bulunan Av. Zafer Kuyucu, Hakan Kuyucu, Þükrü
Çolakhasanoðlu, Ecz. Nazire Mercan Irak, Fatma Zora Mercan, Tansu Günyüz,
Serap Sarý, Þenol Özmen, Bayram Mercan, Özkan Topçu, Mustafa Doðan, Yakup
Zora, Ahmet Aydýn, Nail Türkmen, Þükrü Okyay, Hüseyin Gümüþ ve Hüseyin
Akgüne teþekkür ederim.
- Karahallýyla ilgili bilmediðim yer, olay ve kiþiler konusunda beni bilgilendiren
rahmetli büyüðüm Ýsmail Polatý da rahmet ve saygýyla anýyorum.

BÝYOGRAFÝ
Mehmet ÇOLAK
1953 Karahallý Dere Mahallesi doðumludur Ýlk ve ortaokul tahsilini Karahallýda
yaptý. 1968 yýlýnda aile olarak Ýstanbula yerleþtiler. Çalýþma hayatý nedeniyle tahsili
yarýda kaldý.1973 yýlýnda askere gitti. 1974 yýlýndaki 1.ve 2. Kýbrýs Barýþ Harekatýna
fiilen katýlmak suretiyle gazi ünvanýný aldý.
1975 yýlýnýn ilk aylarýnda terhis olduktan sonra TCDD kurumunda memur olarak
göreve baþladý. Memuriyet yýllarýnda yarým kalan tahsilini tamamladý. 1993 yýlýnda
40 yaþýndayken dýþarýdan liseyi bitirdi. 1997 yýlýnda AÖF Sosyal Bilimler Ön Lisans
programýndan mezun oldu.
TCDD kurumunda Hareket Memuru, Ýstasyon Þefi ve Gar Müdür Yardýmcýlýðý
görevlerinde bulundu. Sýrasýyla Halkalý, Ispartakule, Halkalý, Sinekli, Sirkeci tekrar
Halkalý istasyonlarýnda 27 yýl görev yaptýktan sonra 2002 yýlýnda emekli oldu.
2004 yýlýnda Karahallýlar Vakfýnýn yayýn organý olan Karahallý Gazetesi sorumlusu
olarak göreve baþladý. 15 yýl süreyle bu görevi yürüttü. Tarih ve edebiyat konularýna
meraklý olan Mehmet Çolak halen yerel araþtýrmacý ve serbest gazeteci olarak
çalýþmalarýný sürdürmektedir.
1978 yýlýnda Tekirdað- Muratlý Balabanlý köyünden Hatice hanýmla evlenen Mehmet
Çolakýn Selda ve Ayþe adlarýnda iki kýzý, Serra ve Seray Bakýr adlarýnda iki torunu
vardýr.
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KÝTAP HAKKINDA DÜÞÜNCE VE YORUMLAR

Ali TOPÇU
Karahallý Belediye Baþkaný
Ýstanbulda yaþayan Karahallýlarý bir araya getirmek ve güç birliði oluþturmak,
öðrencilerimize burs, ihtiyaç sahiplerine destek saðlamak ve ilçemizin geliþmesine destek
vermek amacýyla kurulan Karahallýlar Vakfý bu ulvi hizmetini 30 yýldýr kesintisiz
sürdürmektedir.
Bu vesileyle vakýf kurucularýna, yönetim kurullarýnda görev yapmýþ vakýf üyelerine ve
deðerli hayýrseverlerimize en içten duygularla teþekkürlerimi sunarým.
Bütün derdi Karahallýlarý gurbette yalnýz býrakmamak olan vakfýmýz; yýllardýr maddi
durumu iyi olmayan öðrencilerimize destek olmakta. Ýmkansýzlýk içindeki hemþerilerimize
bir dayanak, bir gölge, uzanan bir el olmakta. Maddi durumu iyi olan hemþerilerimiz ile
imkaný dar olan hemþerilerimizi buluþturmaktadýr.
Bunun yaný sýra sosyal ve kültürel faaliyetlerle hemþerilerimizi bir arada tutmaya
çalýþmaktadýr. Tarhana Geceleri ve Keþkek Piknikleriyle gurbetin acýsýný az da olsa dindirmiþ,
hemþerilerimizi bir araya getirmiþtir. Ayrýca Karahallý Gazetesi vasýtasýyla Karahallý
hakkýnda haberler vermiþ, hemþerilerimizin sevinç ve üzüntülerini paylaþmýþtýr.
Uzun süre Karahallý Gazetesini hazýrlayarak yayýmýný üstlenen Mehmet Çolakýn Karahallý
tarihi hakkýnda yapmýþ olduðu araþtýrmalar ve neticesinde kaleme aldýðý yazýlar büyük bir
beðeniyle takip edilmiþtir. Karahallý tarihiyle alakalý kýsýtlý bilgilerimizi zenginleþtirmiþ ve
merakýmýzýn artmasýna vesile olmuþtur. Kimi zaman bizi eskilere götürüp hatýralarýmýzý
canlandýrmýþ, kimi zaman tanýmadýðýmýz veya varlýðýný dahi bilmediðimiz Karahallýlý
þahsiyetleri bizlere tanýtmýþtýr.
Gazete döneminden itibaren yazý ve haberlerini ilgiyle takip ettiðim Mehmet Çolaka
yayýnladýðý yazý ve belgeleri derli toplu bir vaziyette kitaplaþtýrmasýný tavsiye etmiþ ve bunu
caný gönülden arzu etmiþtim. Senelerin emeði olan bu birikimin kaybolup unutulmasý bir
deðer kaybý olacaktý.
Yaptýðý araþtýrmalarý ve bilgileri kitap haline getiren yazarýmýza Karahallýlar Vakfý yönetimi
de duyarsýz kalmamýþ ve bu kitabýn basýlmasýna sponsor olmuþtur. Karahallýlar Vakfý sosyal
ve kültürel sorumluluk gereði Mehmet Çolakýn bu birikimini kitaplaþtýrmak suretiyle
gerek yerel tarih araþtýrmacýlarýna gerekse yeni nesillerimize yazýlý bir eser olarak sunmuþ
oldular. Akýcý ve sade bir dille yazýlan eser, okurken keyif vermekte ve doyurucu bilgiler
içermektedir.
Karahallýnýn kültürel belleði ve hazinesine bu eseri kazandýrmýþ olmasý nedeniyle yazarýmýz
M e h m e t Ç o l a k  a v e K a r a h a l l ý l a r Va k f ý y ö n e t i m i n e t e þ e k k ü r e d e r i m .
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KÝTAP HAKKINDA DÜÞÜNCE VE YORUMLAR

Þeref ÖZYURT
Karahallýlar Vakfý Baþkaný
Karahallýlar Vakfý, kurulduðu 1991 yýlýndan bu güne tam 30 yýldýr öðrencilerimize burs
desteði ve ihtiyaç sahibi hemþerilerimize katký saðlamaktadýr. Bunun yaný sýra sosyal
sorumluluk kapsamýnda düzenlediðimiz faaliyetlerle ilçemiz ve insanýna katký ve destek
olmaya çalýþmaktayýz.
Karahallýlar Vakfý olarak önceki yýllarda aylýk gazete ve toplu mesaj yoluyla hemþerilerimizle
irtibat ve iletiþim saðlýyorduk. Deðiþen teknolojik imkanlardan faydalanarak bu gün; mesaj,
internet, sosyal medya hesaplarý ve WhatsApp yoluyla irtibat ve iletiþim saðlamaktayýz.
Bilindiði gibi 2000 ile 2020 yýllarý arasýnda düzenli ve aylýk olarak vakfýmýzýn yayýn organý
Karahallý Gazetesini çýkarýyorduk. Pandemi döneminde ortaya çýkan olumsuzluklarý,
postadaki aksamalarý ve iletiþim teknolojisindeki geliþmeleri göz önüne alarak gazetemizin
basým ve yayýmýna süresiz olarak ara vermiþ bulunmaktayýz.
Yerel gazetecimiz Mehmet Çolak, Karahallý Gazetesinde çalýþtýðý dönemde yaptýðý araþtýrma
ve incelemeleri bir araya topladýðýný ve kitaplaþtýrmak istediðini bize iletti. Yönetim kurulu
olarak yaptýðýmýz inceleme ve deðerlendirme sonucunda kitap olarak basýlmasýna karar
verdik.
1800lü yýllardan bu güne Karahallýnýn yakýn tarihini, bilinmeyen konu ve olaylarýný
anlatan bu kitap ilçemize yeni bir kaynak ve belge olabilecek niteliktedir. Ýlçemize ve
vakfýmýza yazýlý bir eser kazandýran yazarýmýz Mehmet Çolaka vakýf yönetimi olarak
teþekkür ederiz.
Yalýn bir dil ve akýcý bir üslupla kaleme alýnan Mazideki Karahallý adlý bu kitabý keyifle
okuyacaðýnýzdan eminim.
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MAZÝDEKÝ KARAHALLI

KARAHALLI TANITIM
COÐRAFÝ BÝLGÝLER
Karahallý, Uþak iline baðlý bir ilçe merkezidir. Yurdumuzun Ýç Batý Anadolu eþiðinde yer almaktadýr.
Deniz seviyesinden yüksekliði 873 metredir. 460 km2 yüzölçümüne sahiptir. Doðusunda Uþak- Sivaslý
ilçesi, güneydoðusunda Denizli -Çivril ilçesi, Güney batýsýnda Denizli -Bekilli ilçesi, kuzeyinde Uþak
ili, kuzeybatýsýnda Uþak -Ulubey ilçesi bulunmaktadýr.
MAHALLE VE KÖYLERÝ
Ýlçe merkezinde Boðaz, Dere, Konak ve Yeni Mahalle adlarýnda dört mahalle bulunmaktadýr. Daha
önceleri köy statüsünde olan Buðdaylý ve Karbasan köyleri son yýllarda ilçe merkezine baðlý mahalle
olmuþtur.
Ýlçe baðlý 13 köy bulunmaktadýr. Alfaklar, Bekiköy, Coðuplu, Çokaklý, Delihýdýrlý, Dumanlý, Duraklý,
Karayakuplu, Kavaklý, Kaykýllý, Kýrkyaren, Külköy ve Paþalar.
Ýlçe Nüfusu: 10457 (2020 sayýmý)
TARÝHSEL BÝLGÝLER
Karahallýnýn ne zaman ve kimler tarafýndan kurulduðu kesin olarak belli deðildir. Karahallý ve yakýn
çevresi 1206 yýlýndan baþlamak üzere Selçuklular ve Germiyanoðullarý hakimiyeti altýnda olmuþtur.
Karahallý ve çevresi 2. Murat zamanýnda 1429 yýlýnda kesin olarak Osmanlý hakimiyetine girmiþtir.
1466 yýlýnda yapýlan bir sayýmda; Çal nahiyesine baðlý olan Karahalillü köyünde 4 adet piyade çiftliði
bulunmaktadýr. Bu kayýt ve sayýmda nüfus ve hane bilgisi yoktur. Sadece 4 adet çiftliðin mevcudundan
bahsedilmektedir.(1) Karahallýyla ilgili bulabildiðim en erken bilgi ve kayýt budur.
Daha sonraki dönemlerde, 1481, 1512, 1520,1530 ve 1571 yýllarýnda yapýlan sayýmlarda Karahalillü
köyü adý geçmektedir. (2) Karahallý köyüne en büyük iskan 1691-1694 yýllarý arasýnda olmuþtur.
Halep, Adana, Mersin bölgesinde göçebe olarak yaþayan Daniþment Türkmenleri Ulusu Büyük
Süleymanlý Aþiretine tabi Karahalil oðullarý oymaðý 1691-1694 yýllarý arasýnda toplu olarak iskana tabi
tutulmuþtur. (3) Aþiretin bir kýsmý bizim Karahallýya iskan edilirken diðer kýsýmlarý yurdun deðiþik
yerlerine iskan edilmiþtir. Yurdun deðiþik yerlerinde bulunan Karahallý isimli bazý köylerin bizimle
ayný soydan geldiðini söyleyebiliriz.
Karahallý köyü 1907 yýlýnda nahiye, 1908 yýlýnda belediyelik, 1953 yýlýnda ise ilçe olmuþtur.
1- Çal Sempozyum Bildirileri 2006
2- Uþak Kazasýnýn Sosyal ve Ekonomik Tarihi- Dr. Mehtap Özdeðer
3- Osmanlý Ýmparatorluðunda Aþiretlerin Ýskaný- Prof. Dr. Cengiz Orhonlu

-9-

MAZÝDEKÝ KARAHALLI

KARAHALLI NAHÝYESÝNÝN KURULUÞU
Karahallý köyü, 1900lü yýllarda hýzla geliþti. Köyün hane sayýsý ve nüfusu fazlalaþtý. Demiryolu hattýnýn
Çivrile kadar uzatýlmasýyla Karahallýnýn Ýzmir ile olan ticari iliþkileri artmýþtý. Karahallý ahalisinden
62 kiþi nahiye teþkilatýnýn kurulmasý için 30 Eylül 1905 tarihinde bir dilekçe verir. Sýrasýyla Uþak
Kazasý, Kütahya Sancaðý ve Bursa Vilayeti idare heyetlerince incelenen dilekçe uygun görülerek
Dahiliye Nezaretine gönderilir. Uzun süren araþtýrma ve incelemelerden sonra 1907 yýlýnýn ilk aylarýnda
Karahallý nahiye teþkilatýnýn kurulmasý ve çevresinde bulunan 24 köyün Karahallýya baðlanmasýna
karar verilir.
Karahallý Nahiyesine ilk müdür olarak Elazýð- Palu Kaymakam vekili Abdurrahman Efendi atanýr.
Ayrýca nahiye teþkilatý için bir vergi katibi, bir mal katibi, bir tahrirat katibi olmak üzere üç memur
atamasý yapýlýr.
Karahallý nahiyesinin kuruluþu yapýlan merasimlerle kutlandý. 1 Eylül 1907 tarihinde Pazar günü,
Karahallý hükümet dairesi önünde ahali, ulema, þeyhler ve öðrenciler toplandý. Burada nahiye müdürü
Abdurrahman Efendi bir konuþma yaptý. Müteakiben Hafýz Bekir Efendi bir dua okudu. Daha sonra
kutlama merasimi gerçekleþtirildi. Akþam da meþaleler yakýlarak, gece yarýsýna kadar kutlamalara
devam edildi. (1)
NAHÝYE MÜDÜRLERÝ
1907-1953 arasý 46 yýllýk nahiyelik döneminde en az 10 kiþinin nahiye müdürlüðü yaptýðýný tahmin
etmekle birlikte bunlarýn kimler olduðunu bilemiyoruz. Bu konuda kayýt veya belge bulunmuyor.
Sadece bir kaynakta, ilk nahiye müdürü Abdurrahman Efendi ile 1926 yýlýndaki nahiye müdürü Eþmeli
Neþet Efendinin adýný görüyoruz. (2)
2007 yýlýnda mülakat yaptýðým emekli belediye muhasibi Ramazan Çolak  Karahallýda en uzun süre
nahiye müdürlüðü yapan kiþinin Çallý Dursun bey olduðunu, Fuat Göknilin ise 1946 öncesi ve
sonrasýnda iki dönem nahiye müdürlüðü yaptýðýný, en son nahiye müdürünün ise Mehmet Behçet Perim
olduðunu söylemiþti. (3)

Mehmet Behçet Perim
1890 Nevrokop 1965 Ýzmir

SON NAHÝYE MÜDÜRÜ MEHMET BEHÇET PERÝM
Bulgaristan, Nevrokop kasabasý Satofça köyünde doðdu. Edirne Sultanisinde
okudu. Yedek subay olarak Kafkas Cephesinde üç buçuk yýl çarpýþtý.
Bulgaristanda Türkçe gazete ve dergi çýkardý. 1927 yýlýnda Türkiyeye göç
etti. Türkiyede devlet teþkilatýna giren Behçet bey 1930lu yýllarda Trakya
ve Hatayda görev yaptý. Bu dönemde dört roman yazdý. Sýrasýyla Alpu,
Banaz, Karahallý ve Gelendostta nahiye müdürlüðü yaptý. Karahallýda 19521953 yýllarýnda görev yapmýþtý. Afyon ve Ýzmir Sivil Savunma Müdürü
olarak görev yaptýktan sonra 1961 yýlýnda emekli oldu.
22 Aralýk 1965 tarihinde Ýzmirde vefat etti. Atatürkün iltifatlarýna nail olan
Behçet beyin yakýn dostlarý arasýnda Yahya Kemal Beyatlý ve Þevket Süreyya
Aydemir gibi ünlü isimler bulunmaktadýr. Cahide hanýmla evli olan Behçet
beyin, hakim Ertuðrul Perim ve Dr. Kunter Perim adýnda iki oðlu vardýr. (4)

1- Doç. Dr. Biray Çakmak
2- Karahallý Belediyesi Yayýný
3- Ramazan Çolak
4- Dr. Mazhar Aksoy

Karahallý Mülki Nahiyesinin Kuruluþu
Karahallýya Bir Bakýþ
Yakýn Tarihimizin Canlý Tanýklarý
Karahallý Hatýralarým 1952-1957
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1908 YILINDAN BU GÜNE
KARAHALLI BELEDÝYE BAÞKANLARI
1-Karaosmanoðlu Hacý Mehmet Aða
2-Kumruoðlu Hacý Ali Efendi
3-Çakçakoðlu Hafýz Osman Efendi
4-Mercanoðlu Hafýz Nafiz Efendi
5-Mercanoðlu Niyazi Efendi
6-Muharremoðlu Sait Efendi
7-Ceritoðlu Mehmet Aða
8-Ýbrahim Ethem Mercan
9-Hüseyin Zora
10-Ahmet Çetin
11-Mustafa Kuyucu
12-Cemil Özer
13-Ömer Özyurt (iki dönem peþpeþe)
14-Mehmet Tekin
15-Cemil Özer
16-Ali Ýhsan Canlý (iki dönem peþpeþe)
17- Ali Ýhsan Özkan
18-Cemil Özer
19-Ali Ýhsan Canlý
20-Nihat Süzek (iki dönem peþpeþe)
21-Þadi Mercan
22-Nihat Süzek
23-Ali Topçu (iki dönem peþpeþe)
(Karahallý 1907 yýlýnda nahiye, 1908 yýlýnda belediyelik,1953 yýlýnda ise ilçe olmuþtur)
*Bu bilgiler Ali Ýhsan Özkanýn Dünden Bugüne Karahallý adlý kitabýyla Þerafettin Polatýn Karahallý
ve Dokumacýlýk adlý kitabýndan derlenmiþtir.

Çeritoðlu
Mehmet Aða

Ali TOPÇU
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COÐUPLU KATLÝAMININ 100. YILDÖNÜMÜ

HAFIZ NAFÝZ BEY VE YAKINLARININ ÖLDÜRÜLMESÝ OLAYI: 15 EKÝM 1921
Coðuplu Köyündeki Çiftlik Evi
Katliamýn Yaþandýðý Ev

1874 - 1921

Hafýz Nafiz Bey ve Ailesi
Hafýz Nafiz bey ilçemizin kalabalýk sülalelerinden birisi olan Mercanlar sülalesindendir. Aile
büyüklerinin yüz yýllar önce Konya, Karaman, Mut bölgesinden gelerek Karahallýya yerleþtiði rivayet
edilir. Genel olarak Konak Mahallesinde yerleþik olan Mercanlar sülalesinin bireyleri çoðunlukla sanat
erbabý ve varlýklý kiþilerdir. Sülale mensuplarý 1934 yýlýnda çýkarýlan Soyadý Kanunuyla Mercan
soyadýný almýþtýr.
Hafýz Nafiz bey 1874 Konak Mahallesi doðumludur. Baba adý Hacý Ýbrahim, ana adý Esmadýr. Emin,
Nuri ve Hatice adlarýnda üç kardeþi vardýr. Hafýz Nafiz bey Kelaðalar (Bozoklu) sülalesinden Küçük
Hatca lakaplý Hatice hanýmla evlenmiþtir. Hanýmayþe, Esma, Zeliha, Sýdýka, Eminehaným ve Ýbrahim
Ethem adlarýnda beþi kýz, biri erkek altý çocuðu vardýr. Ailenin kalabalýklaþmasý üzerine daha büyük
ve yeni bir eve ihtiyaç duyulmuþtur. 1895 yýlýnda Dere Mahallesi- Avganüstü mevkiinde bulunan
bugünkü konak yaptýrýlarak aile buraya taþýnmýþtýr. Varlýklý bir insan olan Hafýz Nafiz bey ayný zamanda
Coðuplu köyünde ve Karahallýda geniþ arazilere sahip bir aðadýr.
Belediye Baþkanlýðý ve Kuvayý Milliyecilik
Karahallý 1907 yýlýnda nahiye olmuþ,1908 yýlýnda ise belediye teþkilatý kurulmuþtur. Karaosmanoðlu
Hacý Mehmet Aða, Kumruoðlu Hacý Ali efendi, Çakçakoðlu Hafýz Osman efendinin ardýndan Hafýz
Nafiz bey belediye baþkanlýðýna seçilmiþtir. Kesin olarak bilmemekle beraber 1912-1914 yýllarý arasýnda
baþkanlýk yaptýðýný tahmin etmekteyiz. Belediye baþkanlýðý görevinin ardýndan Hafýz Nafiz beyi 1914
yýlýnda kurulan Karbasandan Karahallýya içme suyu getirme komisyonunun baþkaný olarak görmekteyiz.
1919 yýlýnda Ege bölgesinin düþman iþgaline uðramasý üzerine yurdun birçok yerinde olduðu gibi
Karahallýda da bir Kuvayý Milliye teþkilatý kurulmuþtur. Bu teþkilatýn baþkanlýðýna da Hafýz Nafiz bey
seçilmiþtir. Karahallýdaki Kuvayý Milliye teþkilatý silahlý bir direniþ veya eylem yapmamakla beraber
gençleri milli ve düzenli orduya katýlmaya teþvik edip yönlendirmektedir. Tespit ettikleri asker kaçaklarýný
da birliðine dönmeye ikna etmektedir. Ayrýca milli orduya düzenli olarak giyecek ve yiyecek yardýmý
göndermektedir. (Ýþte bu dönemde oðlu askere aldýrýlan bir iki baba Hafýz Nafiz beyle tartýþmýþ ve bu
kiþiler husumet beslemeye baþlamýþtýr.)
26 Aðustos 1920 tarihinde Karahallý düþman iþgaline uðramýþtýr. Karahallýdaki teþkilatlanmayý öðrenen
Yunan iþgal kuvvetleri Hafýz Nafiz bey ve arkadaþlarýný takibe almýþtýr. Birkaç ay sonra da Hafýz Nafiz
bey ve sekiz arkadaþý tutuklanmýþtýr. Tutuklanan bu kiþiler Yunan ordusuna ait Alaþehir ve Salihlideki
hapishanelerde sekiz buçuk ay süreyle hapsedilmiþtir. Hapis süresi biten Hafýz Nafiz bey 1921 yýlý
Aðustos ayýnda Karahallýya dönmüþtür. Ancak iþgal kuvvetlerinin adeta gözetimi altýndadýr. Hareketleri
çok kýsýtlý olan Hafýz Nafiz bey, kimsenin dikkatini çekmeden geceleri evlerde veya arazide arkadaþlarýyla
gizli toplantýlar yapmaktadýr.
Hafýz Nafiz bey bu milli faaliyetlerin yaný sýra Coðuplu ve Karahallýdaki arazilerini ekip biçmeye
çalýþýyor ve çiftlikteki iþleri organize ediyordu.
KATLÝAM OLAYINA DAÝR ÝKÝ RÝVAYET
Olayla Ýlgili Birinci Rivayet:
Takvimler 15 Ekim 1921 tarihini göstermektedir. Hafýz Nafiz bey Alaþehirdeki hapishaneden Karahallýya
döneli 15-20 gün olmuþtur. Yerli eþkiyalar  Þu gün çiftliðe ziyafete geleceðiz, bize hazýrlýk yapýn
diyerek kendisine haber salmýþtýr. Bu emrivaki ziyafet için hazýrlýk yapýlmýþtýr. Çiftlik evine çok yakýn
bir yerde Hacý Eminler (Arýkan) ailesinin de bir çiftlik evi vardýr. Hacý Eminlerin Þerif eþi Dudu haným
gündüz yemek hazýrlamaya komþusuna yardým ettikten sonra evine gitmiþ.
Devamý 13. sayfada
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Akþam olunca durum nedir, acaba yardýma ihtiyaç var mý diye bakmaya gitmiþ. Bu arada eþkiyalar
eve gelmiþ, bir süre sonra da yemeðe baþlanmýþtýr. Ancak ortam çok gergindir. Kuvvacýlar tarafýndan
oðlu askere alýnan bir eþkiya Hafýz Nafiz beyle tartýþmýþ, tehdit etmiþ, yüklü miktarda altýn ve para
istemiþtir. Ýstediklerini alamayan eþkiyalar þiddet kullanmaya baþlamýþtýr. Ýkisi yetiþkin, ikisi kadýn ve
biri çocuk olmak üzere beþ kiþi katledilmiþtir. Cesetler ise köy kenarýndaki bir tarlaya býrakýlmýþtýr.
Olayla Ýlgili Ýkinci Rivayet;
Hafýz Nafiz bey ve aile efradý Coðuplu köyündeki çiftliktedir. Gündüz tarla bað iþleriyle meþgul
olmuþlar, akþam olunca da çiftlik evine çekilmiþlerdir. Gecenin bir yarýsýnda evin kapýsý adeta
kýrýlmaktadýr. Bir süre kapýyý açmazlar. Ancak gelenler baltayla kapýyý kýrarak zorla içeri girer. Baskýnla
içeri giren eþkiyalar altýn ve para istemektedir. Olumsuz cevap alan eþkýya önce münakaþa etmiþ daha
sonra da iþkenceye baþlamýþtýr. Ardýndan Hafýz Nafiz bey ve ailesinden dört kiþi hunharca ve acýma
duygusundan yoksun bir þekilde katledilmiþtir. Küçük bir köy olan Coðuplu köyü halký gecenin ilerleyen
saatlerinde ve karanlýkta hiçbir þey duymaz ve görmez. Köy halkýndan sadece bir kiþi gece olan
gürültüleri duymuþtur. Ancak gidip bakamamýþ ve kimseye haber verememiþtir. Öyle ya, Yunan iþgali
var, eþkiyalar var, ama elde bir tek silah yok, kim nereye bakacak veya nasýl müdahale edecektir.
KATLEDÝLENLER
1-Hafýz Nafiz bey 2- kýzý Hanýmayþe 3- kardeþi Nurinin büyük oðlu Kamil 4-kardeþi Nurinin küçük
oðlu Bahri 5-Hacý Eminlerin Þerif eþi Dududur. (Kamil efendi Hanýmayþenin eþidir)
Ertesi Sabah
Coðuplu köyünde sabah olmuþ ve güneþ doðmuþtur. Köy halkýndan birkaç kiþi kontrol için çiftlik evine
gider. Gördükleri manzara dehþet vericidir. Ortalýk darmadaðýn, her taraf kan içindedir. Köylüler kan
izlerini takip ederler. Kan izleri yakýndaki bir tarlaya kadar gitmektedir. Öldürülen beþ kiþinin cesetleri
çiftlik evinden 300-400 metre ilerdeki bir tarla içinde bulunur. Ölenlere iþkence edilmiþtir. Özellikle
Hafýz Nafiz beyin aðýr iþkenceye maruz kaldýðý ve vücut bütünlüðünün bozulduðu rivayet edilir.
Cenazeler kaðnýlara yüklenerek Karahallý merkeze götürülür. Katliam olayý büyük bir infial yaratmýþtýr.
Millet hýþým ve öfkeyle Yunan iþgal komutanýna þikayete gider. Anlatýlana göre Yunan subayý Biz
Yonan cavýrý olduðumuz halde böyle adam öldürmeyiz. Biz askeriz, öldüreceðimiz adamý kurþun atar
öyle öldürürüz. Böyle bir öldürme þekli bizim iþimiz deðil diye cevap verir.
Katliam haberi her yere duyurulmuþtur. Cenaze törenine köylerden ve yakýn çevreden gelen çok
kalabalýk bir cemaat katýlmýþtýr. Yunan kuvvetleri kimseye müdahale etmeden cenazeler vakurla ve
dualarla Karahallý Mezarlýðýnda topraða verilmiþtir.
DÝÐER BÝLGÝLER
Yukarýda belirttiðimiz gibi katliamý kim veya kimler yaptý, neden yaptý bilinmemektedir. O günün
þartlarýnda hükümet yok, yargý yok, kolluk kuvveti yok. Dolayýsýyla katliam aydýnlatýlamamýþ ve failler
bulunamamýþtýr. Hafýz Nafiz beyin torunu Dr. Nafiz Mercanla 2004 yýlýnda yaptýðým bir mülakat
sýrasýnda olayýn ayrýntýlarýný sorduðumda Kimin ve neden yaptýðýný bilmediðini, yerli eþkiyalarýn
yaptýðýna dair söylentiler olduðunu, ancak elde kesin bir delil bulunmadýðý için isim vermenin doðru
olmadýðýný söylemiþti.
2005 yýlýnda köy belgeseli için Coðuplu köyüne gitmiþtim. Dönemin
Muhtarý Hüseyin Coðuplugil, katliamla ilgili duyduklarýný ve bildiklerini
anlattýktan sonra çiftlik evini ve çevreyi gezdirmiþti.
Bu katliamdan sonra Karahallýdaki kadýnlar arasýnda çok aðýt yakýlmýþtýr.
Rahmetli (Desoto) Ýbrahim Mercanýn hatýrlayýp aktardýðý iki satýr
þöyledir.
Daðlarýn lelesi, Küçük Hatca Bahrinin nenesi
( Lele: Lale)

HAFIZ NAFÝZ BEYÝN MEZAR TAÞI
1-Þid errikah ve ecnasýna fatiha
2-Mercan Ahi en-Nafiz içün
3-Korkma sönmez bu þafaklarda
yüzen al sancak
4-Sönmeden yurdumun üstünde
tüten en son ocak
5-O benimdir o benim milletimindir ancak
6-Aha bilem þunu ancak gözünüze caniler
katma
7-Bastýðýn yerleri toprak diye geçme sakýn
Çeviren: Bekir Semerci
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SAKALLI HOCA

Kuvayý Milliyeci Bir Din Adamý
Asýl adý Ali Arslan olan Sakallý Hoca 1882 Dere Mahallesi doðumludur.
Ailesinin eski adý Molla Ahmetler olarak bilinmektedir. Sakallý Hocanýn
babasý Molla Mehmet, Þamda din tahsili yapmýþ ve 20li yaþlarda sakal
býrakmýþtýr. Bu nedenle aile adý Sakallýlar olarak anýlmaya baþlamýþtýr.
Ali Arslan da babasý gibi hoca olmasý, genç yaþta sakal býrakmasý ve ailesinin
lakabýndan esinlenerek Sakallý Hoca adýyla anýlmýþtýr.
Sakallý Hoca adýyla maruf Hafýz Ali Arslan gençlik yýllarýnda Karbasanda
medrese eðitimi görmüþtür. Medresede hocalýðýný arkadaþý Karbasanlý Asým
Hocanýn babasý Hacý Osman Efendi yapmýþtýr.
Ýleri derecede Arapça ve Farsça bilen Sakallý Hoca eðitiminin ardýndan Karahallýdaki Sakallý Camiinde
göreve baþlamýþtýr. (Babasý ve kendisinin görev yaptýðý Hayta Mescidi 1931 yýlýnda cami olarak yeniden
inþa edilmiþ ve adý Sakallý Camii olarak isim deðiþikliðine uðramýþtýr.)
Sakallý Hoca, din adamlýðýnýn yaný sýra Hafýz Nafiz efendinin önderliðini yaptýðý Karahallý Kuvayý Milliye
heyeti içinde görev yapmýþtýr.1920-1922 yýllarý arasýndaki Yunan iþgali sýrasýnda Karahallýdaki gençleri
milli mücadeleye katýlmak için örgütlemiþtir. Ýþgal kuvvetlerinin dikkatini çekmesi ve tehlikeli bulmasý
nedeniyle Sakallý Hoca 8 arkadaþýyla birlikte tutuklanarak Salihli ve Alaþehir hapishanesinde 8,5 ay
süreyle hapsedilmiþlerdir. Hapishanedeyken mahkumlara okuma yazma öðretmiþtir. Esaret sonrasý
Karahallýya dönünce arkadaþlarýyla kuytu yerlerde gizlice toplanarak gençleri örgütlemeye ve cepheye
gitmeye ikna etmiþlerdir.
Kurtuluþ Savaþýnýn ardýndan din adamlýðý görevine devam eden Sakallý Hoca 1955 yýlýnýn Ramazan
ayýnda 73 yaþýndayken vefat etmiþtir.
Sakallý Hocanýn son dönemini hatýrlayanlar onu þöyle tarif ettiler. Elinde bastonuyla dolaþýrdý. Esmer
ve sert görünümlü birisiydi. Derin din bilgisinin yaný sýra hitabeti de çok güçlüydü.
Sakallýlar ailesindeki isim yaþatma ve sürdürme geleneði Ali, Ahmet ve Mehmet isimleriyle devam
ettirilmektedir. Örneðin Karahallýda Ali Arslan, Kütahyada Ahmet Arslan ve Ýstanbulda gazeteci
Mehmet Arslan.

ATATÜRKÜN TELGRAFINDA KARAHALLI
ÇÝVRÝL MÜDAFAA-Ý HUKUK BAÞKANLIÐINA
Alaþehir ve Elvanlarda toplanan düþman kuvvetleri Ýnay
istikametinde ilerlemeye baþlamýþtýr.
Namus ve fedakarlýk gösterme zamaný gelmiþtir.
Ýlçenizin bütün silahlý kuvvetlerini toplayarak KARAHALLI
Nahiyesine hareketle mýntýka komutaný Sabri Bey emrinde,
Uþak istikametinde düþmanýn yan ve gerilerini tehdit edecek
þekilde 23. Tümene yardýmýnýzý istiyorum.
Çivril Kazasý namuskar halkýnýn Uþaktaki din kardeþlerine
yardým edeceklerine eminim. Ne kadar kuvvetle hareket edildiði
haberini Afyonkarahisarda bekliyorum.
Hepinizi Tanrýya emanet ederim. 28 Aðustos 1920
Büyük Millet Meclisi Baþkaný
Mustafa Kemal
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KUVAYÝ MÝLLÝYECÝLERÝMÝZ
Hafýz Nafiz Efendi
Aþýk Omaroðlu Hafýz Veli
Akkýllaoðlu Hacý Þerif Efendi
Mercanoðlu Hasan Efendi
Hafýz Ali Efendi (Sakallý Hoca)
Çakçakoðlu Hüseyin Efendi
Kumruoðlu Hacý Ali Efendi
Çakçakoðlu Hafýz Osman
Ceritoðlu Mehmet Aða
Ýsaoðlu Þerif Efendi
Mercanoðlu Niyazi Efendi
Çobanoðlu Hafýz Veli
Kisbet Hafýz Mustafa
Seferoðlu Hafýz Veli
Çümenoðlu Hafýz Süleyman
Çið Selimoðlu Ýsa
Karbasanlý Demirci Arap
Külköylü Osmanoðlu Hüseyin Çavuþ
Kaynak: Ali Ýhsan Özkan- Mehmet Ersin
KAYITLARA GEÇMEYEN ÞEHÝTLERÝMÝZ
Lakabý ve Adý

Cephe ve Savaþ

Ölüm Yeri

Derviþ Mustafa
Kelaðalarýn Ýbrahim
Hafýz Nebi
Çolakhasanoðlu Hacýali
Topallarýn Osman
Çakçakoðlu Ýrfan
Acamlarýn Hasan
Keçezade Þerif Çavuþ
Muharremoðlu Raþit
Sakallý Hocanýn kardeþi
Ýsmillerin Ahmet
Bektenoðlu Battal
Misillioðlu Mustafa
Çayýrlardan Arif
Çayýrlardan Mehmet
Pallacýn Hüseyin
Berber Mahmutun Babasý Ýbrahim
Ýdrislerin Abdullah
Mercanoðlu Süleyman
Mercanoðlu Reþit
Kunduracý Mercan Mustafanýn oðlu
Kunduracý Mercan Kamilin oðlu

Yunan Ýþgali
Sarýkamýþ
Bilinmiyor
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Yemen
Yemen
Kafkas
Bilinmiyor
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Yunan Ýþgalinde
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor

Bulkaz
Sarýkamýþ
Bilinmiyor
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Yemen
Yemen
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Karahallý
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor

NOT: Kayýtlarda adý geçmeyen þehitlerimizin isimleri Karahallý Gazetesinde hayat hikayesini
yazdýðýmýz yaþlý büyüklerimizden öðrenilerek kayýt altýna alýnmýþtýr. M. Ç.
- 15 -

MAZÝDEKÝ KARAHALLI

KARAHALLININ KURTULUÞUNA TANIKLIK EDEN TARÝHÝ EV

Fotoðrafta gördüðünüz bu ev, Karahallýnýn Boðaz Mahallesinde olup Türk tekstilinin duayen ismi
rahmetli Hasan Gürelin doðum yeri ve baba ocaðýdýr. Gürel ailesinin baba ocaðý olan bu evin hikayesini
ve bilinmeyen bir tarihi olayý yazmak suretiyle yerel tarihimize küçük bir katkýda bulunmak istedim.
Hafýz Þerif lakabýyla bilinen baba Þerif Gürel 1910lu yýllarda Çolakhasanlar sülalesinden Çið
Selim kýzý Ümmühan haným ile evlenmiþtir. Bu evlilikten Bilal Gürel, Ali Haydar Gürel, Eþe Turan,
Bekir Gürel, Ýsa Gürel ve Hasan Gürel adlarýnda altý çocuklarý olur. Baba Þerif efendi seyyar esnaflýk
ve hafýzlýk yaparak ailesini geçindirmektedir. Altý çocuklu Gürel ailesi de bu evde yaþamlarýný
sürdürmektedir.
Ümmühan hanýmýn Ýsa (Ese) adýnda genç bir aðabeyi vardýr. Ýsa efendi ile o dönemin aðalarýndan birisi
arasýnda husumet çýkmýþtýr. Ölmek veya öldürmekten çekinen Ýsa efendi bu beladan kurtulmak amacýyla
Karahallýyý terk ederek Aydýn taraflarýna gider. Bir müddet sonra bölgedeki bir efenin yanýna kýzan
olarak katýlan Ýsa efendi artýk Aydýn daðlarýný mesken tutmuþtur. Bu yýllarda (1919-1922) Ege bölgesi
Yunan iþgali altýndadýr. Ýsa efendinin mensubu olduðu efenin birliði Kuvayý Milliyeye katýlmak suretiyle
milli mücadeleye destek olur. Karahallýdaki ailesi, Ýsa Efendinin gidiþinden sonra kendisinden bir daha
haber alamamýþtýr. Ölü mü, sað mý belli deðildir.
Karahallý nahiyesi 26 Aðustos 1920den itibaren iki yýldýr iþgal altýndadýr. 2 Eylül 1922 tarih öðle
saatlerinde Boðaz Mahallesi Viþne sokakta nal sesleri ve gürültüler duyulur. Neler olup bittiðini anlamayan
sokak sakinleri evlerine çekilmiþ ve kapýlarýný arkadan kilitlemiþtir. Bu esnada Gürel ailesinin evinin
kapýsýna þiddetle vurulmaktadýr. Ümmühan haným küçük yaþtaki çocuklarýyla birlikte korku içindedir.
Israrla vurulan kapý ve gelen sesler karþýsýnda korkuyla kapýyý açan Ümmühan haným karþýsýnda atlý
Türk askerlerini görür. Ýçlerinden birisi Bizim gýz, ben Ýsa diye seslenerek attan aþaðý iner. Yýllardýr
birbirine görmeyen iki kardeþ sarýlarak aðlaþýrlar. Ýsa Efe kardeþine  Biz þu anda Yunan askerini
kovalýyoruz. Sen þimdi bize yiyecek bir þeyler hazýrla, biz Yunaný kovalamaya devam edeceðiz demiþ.
Askerlere bir iki dürüm hazýrlayan Ümmühan haným aðabeyi ve arkadaþlarýný uðurlamýþ. Ümmühan
hanýmýn Ýsa Efeyi bu son görüþü olmuþ. Ýsa Efe bu tarihten sonra bir daha Karahallýya gelmemiþ ve
kendisinden haber alýnamamýþtýr. Nazilli taraflarýnda öldüðü ve mezarýnýn orada olduðu rivayet edilir.
KUVVACI ÝSA EFENÝN ADI BÝR ASIRDIR YAÞATILIYOR
Ýsa efenin adýný yaþatmak Gürel ve Çolak ailelerinde gelenek haline gelmiþtir. Hafýz Þerif en küçük
oðluna Ýsa adýný vermiþtir. Ýsa Gürel 1942 yýlýnda genç yaþta vefat etmiþtir. Hasan Gürelin dört oðlundan
birisinin adý da Ýsa Kenandýr. Çolak ailesinde de iki çocuða Ýsa ismi verilmiþtir. Birisi Ese Çavuþ veya
Kör Ese diye tanýdýðýmýz Ýsa Çolak ve onun torunu (Ömer oðlu) Ýsa Engin Çolaktýr.
NOT: Bu hikayeyi Ýsa efenin yeðeni Bekir Gürel ve Hasan Gürel kardeþlerle bir baþka yeðeni Ýbrahim
Çekerden bizzat dinlemiþtim.
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FÝLÝSTÝN ve ÜRDÜNDE GEÇEN
BÝR ÖMÜR; SAMANCININ ALÝ
Samancýnýn Ali, 1890 Karahallý-Boðaz Mahallesi
doðumludur. Baba adý Hüseyin, ana adý Vesiledir.
Samancýnýn Deli Amat lakabýyla bilinen Ahmet
Bilir adýnda bir de erkek kardeþi vardýr. Samancýnýn
Ali, 1908 yýlýnda 18 yaþýndayken askere alýnýr.
Anadolu ve Balkanlarda dört yýl askerlik yaptýktan
sonra terhis olarak Karahallýya döner. Memleketine
dönen Samancýnýn Ali birkaç ay sonra Karahallýdan
bir kýzla niþanlanmýþtýr. Evlilik için gün saymaktadýr.
Bu arada seferberlik emri çýkar ve Samancýnýn Aliyi
tekrar askere alýrlar. Yeni birliði Cemal Paþanýn 4.
Ordusu olup görev yeri Suriye ve Filistin bölgesidir.
1915 yýlýnda yapýlan 1. Kanal Harekatýna katýlarak
savaþýr.
Bir yýl aradan sonra 1916 yýlýnda yapýlan 2.Kanal Harekatý sýrasýnda botla Süveyþ Kanalýný geçmeye
çalýþýrken karþý kýyýda bekleyen Ýngiliz askerinin açtýðý yaylým ateþiyle botlarý batmýþtýr. Birçok arkadaþý
vurulmak veya suda boðulmak suretiyle þehit olmuþtur. Þans eseri yara almadan kurtulan Samancýnýn
Ali yüzerek geriye döner. Ýngiliz askerleri peþindedir. Yakalanmamak için süratle saða sola koþarak izini
kaybettirir. Üzerinde kasaturadan baþka herhangi bir silahý kalmamýþtýr. Nereye veya ne tarafa gittiðini
bilmeden yürümektedir. Yolda birkaç kez yakalanma ve ölüm tehlikesi atlatýr. Çölde giderken baþýboþ
bir eþek bulur, ona binerek yola devam eder.
Birkaç gün sonra Filistinin Tulkarm/ Dulkerim þehrine varmýþtýr. Üstü baþý periþan ve açtýr. Þehirde
dolaþýrken tesadüfen bir terzi dükkanýndan içeri girer. Dükkan sahibi terzi Filistinli bir Müslüman
Araptýr. Samancýnýn Alinin periþan halini gören ve acýyan terzi onu dükkanýn bodrumunda saklar. Her
gün yemeðini verir ve sivil bir kýyafet giydirir. Bir zaman sonra terzinin yanýnda çýraklýk yapmaya baþlar.
Yakalanmamak ve esir düþmemek için hiç dýþarý çýkmaz. Bu arada savaþ bitmiþ olup aðýr bir yenilgi
alan Osmanlý ordusu Filistin bölgesinden çekilmiþtir. Samancýnýn Ali ise birliðiyle irtibat kuramamýþ
ve mecburiyetten burada kalmýþtýr. Birkaç yýl içinde terzilik mesleðini öðrenen Samancýnýn Ali, Filistinli
terzinin kýzý Hediye hanýmla evlenir. Bu evlilikten Hüseyin, Mehmet, Osman ve Nurettin adlarýnda dört
oðlu olur. Eþi Hediye haným genç yaþta vefat eder. Samancýnýn Ali eþinin ölümünden sonra bir daha
evlenmemiþtir.
1930lu yýllarda Filistinde polis teþkilatý kurulmuþtur. Müracaatý üzerine Samancýnýn Aliyi polisliðe
kabul ederler. 15 yýl boyunca Yafa þehrinde polis memuru olarak görev yapar. 1948 yýlýnda Ýsrail devleti
kurulunca göç etmeye mecbur edilirler. Önce Gazze bölgesine giderler. Gazze saldýrýlarý baþlayýnca
Ürdünün Amman þehrine yerleþirler. Samancýnýn Ali, Amman þehrinde de birkaç yýl polislik yaptýktan
sonra emekliye ayrýlýr. Emeklilik sonrasý bir süre daha terzilik yapar.
Kýrk yýldýr memleketinden uzak kalan Samancýnýn Alinin memleket özlemi aðýr basmaya baþlamýþtýr.
Çocuklarýna Karahallýyý anlatýr ve Tarhana aþý  diye aðlarmýþ. Tam kýrk yýl sonra 1952 yýlýnda
yanýndaki iki oðlu Hüseyin ve Mehmet ile birlikte Karahallýya gelir. Yaþadýðý veya öldüðü bilinmeyen,
kýrk yýldýr kendisinden hiçbir haber alýnamayan Aliyi karþýlarýnda gören kardeþi Samancýnýn Amat ve
yakýnlarý onu zor tanýmýþtýr. Olayý gören ve duyan tüm Karahallý halký gözyaþýna boðulur. 15 gün
Karahallýda kalan Ali ve iki oðlu tekrar Ürdüne geri dönerler. 1960 yýlýnda diðer oðlu Osman ile
beraber tekrar Karahallýya gelir 25 gün kalýr ve geri dönerler. 1966 yýlýna kadar Amman þehrinde
yaþamaya devam eder. Yaþý ilerleyen ve memleket hasreti canýna tak eden Samancýnýn Ali ve oðlu Osman
1966 yýlýnda Türkiyeye gelerek Kütahyaya yerleþirler. Diðer üç oðlu ise Ürdünde kalmýþtýr. Elli yýl
süreyle memleket hasreti çeken Samancýnýn Ali ve oðlu Türk soyadýný alýr, kardeþi Samancýnýn Deli
Amat ise Bilir soyadýný almýþtýr. Samancýnýn Ali ve oðlu Osman Türk Kütahyada bir tuhafiye dükkaný
açarak ticaret yaparlar. 1970li yýllarda vefat eden Samancýnýn Alinin mezarý Kütahyadadýr.
NOT: Bu bilgi ve fotoðraflar 2004 yýlýnda Samancýnýn Alinin Kütahyada yaþayan oðlu Osman Türkten
alýnmýþtýr.
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KARAHALLININ FOTOÐRAF TARÝHÇESÝ
Türkiyedeki ilk fotoðrafhane bir gayrimüslim tarafýndan 1842 yýlýnda Beyoðlunda açýlmýþ. Karahallýdaki ilk
fotoðrafhane ise yüz yýl sonra 1940lý yýllarda Demircilerin Ali ( Ali Bulut) tarafýndan yukarý çarþýdaki han içinde
açýlmýþtýr. Bu ilk fotoðrafhanede üç ayaklý bir makineyle sadece vesikalýk çekimi yapýlmýþtýr. 30 yýl fotoðrafçýlýk
yapan Ali Bulut 1970lerin baþýnda mesleði oðlu Zihni Buluta devretmiþ ancak bu dükkan beþ altý yýl sonra
kapanmýþtýr.
Daha kapsamlý ve yeni cihazlardan oluþan ikinci fotoðrafhane ise 1951 yýlýnda Foto Paris adýyla Þerif Yüzbaþýoðlu
tarafýndan Poyamalaný mevkiinde açýlmýþtýr. Bu firma Foto Þerif , Foto Osman ve Foto Paris adlarýyla 70
yýldýr sektördeki faaliyetini sürdürmektedir.
1980-1990 yýllarý arasýnda Buðdaylýlý Ali Kabak tarafýndan iþletmeye açýlan "Foto Hayal" on yýl süreyle ilçemizde
faaliyet göstermiþtir Ýlçedeki son fotoðrafhane Foto Ayýþýðý ise 1992 yýlýnda Musa Berber tarafýndan açýlmýþ olup
30 yýldýr faaliyete devam etmektedir.
1950li yýllara kadar Karahallý insaný fotoðraflarýný ya baþka yerlerde çektirmiþ ya da Uþak, Çal ve Çivril gibi
yerlerden özel olarak gelen fotoðrafçýlara çektirmiþlerdir.

Þimdi, 1940 öncesine ait ulaþabildiðimiz tarihi fotoðraflarý incelemeye çalýþalým.
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Hafýz Bekir Hoca

Hafýz Bekir Eþi
Zaliyka Haným

KARAHALLILILARA AÝT ÝLK FOTOÐRAFLAR VE AÇIKLAMASI
1 Nolu Foto: Çerkez Hacý Yüzbaþý namýyla bilinen Hüseyin Hüsnü Düzgörene aittir. 1900lü yýllarýn baþýnda
askeri üniformasýyla çekilmiþ. Tarihi ve çekim yeri bilinmemektedir.
2 Nolu Foto: Çerkez Yüzbaþýnýn oðlu Mehmet Cemal Erteme aittir. 1910 veya 1920 yýlýnda askeri üniformayla
çekilmiþtir. Sonradan soyadýný Ertem olarak deðiþtiren M. Cemal Ertem Ýstiklal Savaþý gazisi bir emekli albaydýr.
1933 yýlýndan sonra Karahallýya hiç gelmemiþtir.
3 Nolu Foto: Karahallý eski belediye baþkanlarýndan Hacýçil Mehmet Aðaya aittir. Kuvayý Milliyeci olduðu için
1921 yýlýnda Yunanlýlar tarafýndan 8,5 ay süreyle Alaþehirde hapiste tutulmuþ olup bu fotoðraf Yunanlý bir subay
tarafýndan çekilmiþtir.
4 Nolu Foto: Karahallý eski belediye baþkanlarýndan Hafýz Nafiz Efendiye aittir. Karahallý Kuvayý Milliye önderi
olduðu için 1921 yýlýnda Yunanlýlar tarafýndan 8,5 ay süreyle Alaþehirde hapis edilmiþ olup Yunanlý bir subay
tarafýndan karakalem ile çizilmiþtir.
5 Nolu Foto: Karahallý eski belediye baþkanlarýndan Ýbrahim Ethem Mercana aittir. 1921 yýlýnda Alaþehirde
hapis yatan babasýný ziyarete gittiðinde Yunanlý bir subay tarafýndan çizilmiþtir. Baba, oðul ve bir de küçük çocuðun
bulunduðu karakalem çizimi tablo þu anda torunlarý tarafýndan saklanmaktadýr.
6 Nolu Foto: eski kahveci ve esnaflarýmýzdan Ayvazoðlu Mustafaya aittir. Baþýnda fes olduðu düþünülürse 1925
yýlýndaki Þapka Kanunundan önce çekildiði anlaþýlmaktadýr.
7 Nolu Foto: Karahallýdan yetiþen ilk yüksek tahsilli kiþi ve Nafia Mühendisi Necati Köylüye aittir. 1930 yýlýnda
Ýstanbulda üniversite öðrencisiyken çekildiði tahmin edilmektedir.
8 Nolu Foto: Samancýnýn Aliye aittir. 1916 yýlýndaki Kanal Harbinden sonra Filistine yerleþen Samancýnýn Ali
burada polis oluyor. Fotoðraf 1930lu yýllarda Filistinde çekilmiþtir.
9 ve 10 Nolu Foto: Hafýz Bekir Sýtký Köylü ile eþi Zaliyka Köylüye ait birer fotoðraf. 1930lu yýllarda çekildiði
tahmin edilmektedir. Nerede çekildiði bilimemektedir.
KAYNAK: Yukarýdaki bilgi ve fotoðraflar Þerafettin Polatýn makaleleri, Ali Ýhsan Özkanýn Dünden bugüne
Karahallý adlý kitabýyla Kuyucu, Mercan, Samancý ve Düzgören ailesinden derlenmiþtir.
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CAVIRIN KALE ve CAVIRIN KUYU

Akdað
Bulkaz Daðý
Delihýdýrlý Köyü

Karahallý
Bademlik
Tepesi

Karancak
Tepesi

Cavýrýn Kale
Kalýntýlarý

Halk arasýnda Cavýrýn Kale olarak bilinen yer ve kalýntýlar ilçemizin kuzeybatýsýndaki daðlýk alanda
bulunmaktadýr. Kabaca tarif edecek olursak, Karahallý- Buðdaylý- Paþalar üçgeninde olduðunu
söyleyebiliriz.
Cavýrýn Kuyu olarak bilinen yer ise kale kalýntýsýnýn doðu taraf eteklerindedir. Bu bölgede eski
zamanlardan kalma kuyu ve avganlar bulunmaktadýr. Hangi tarihten veya kimlerden kalmýþtýr, bilinmiyor.
Eski çaðlardan kaldýðý tahmin edilen Cavýrýn Kale kalýntýlarý arasýnda sanat özelliði olan bir yapý
veya bir belirti yoktur. Yüzeysel bakýnca biçimli ve dizilmiþ taþlardan oluþan bir yýðýn görülmektedir.
Bu kalýntýlar hakkýnda yazýlý bir belge, bir kaynak olmadýðý gibi kimsenin de etraflýca bir bilgisi yoktur.
Ancak, Doç. Dr. Biray Çakmakýn kaleme aldýðý  Osmanlý Taþrasýnda Yönetilme Kaygýlarý: Karahallý
Mülki Nahiyesinin Kuruluþu adlý makaleyi okuduðumda hiç duymadýðým bilgiler edindim.
Makalede bizim Cavýrýn Kale dediðimiz yerin adý Hisar olarak geçmektedir. Cavýrýn Kale
eteklerinde bulunan ve bizim Cavýrýn Kuyu dediðimiz yerin adý da Hisaraltý olarak geçmektedir.
Biray hocaya sorduðumda; 1850li yýllarda yazýlmýþ bir Osmanlý belgesini günümüz Türkçesine çevirerek
yorumladýðýný, Hisar hakkýnda detaylý bilgi olmadýðýný söylemiþti. Bu bölgeyi iyi bilen ve buralarda
tarlasý baðý olan hemþehrilerimize sorduðumuzda bildiklerimizin dýþýnda farklý bir bilgiye ulaþamadýk.
Foto: Hüseyin Gümüþ.

Karahallý

Cavýrýn Kale Kalýntýlarý
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KARAHALLIYA ÝLK SU GETÝRME GÝRÝÞÝMÝ
1850-1858 YILLARI ARASINDA
Yaklaþýk 550 yýllýk bir tarihe sahip
olan Karahallýnýn kurulduðu yerde
ve civarýnda akarsu veya su kaynaðý
bulunmamaktadýr.
Ancak, Bademlik ve Karancak
tepelerinde küçük birer su kaynaðý,
avgan veya kuyu gibi yapýlarýn olduðu
tahmin edilmektedir. Kuruluþ ve
sonrasý dönemlerdeki nüfus azlýðý
nedeniyle kuyu ve avganlardan temin
edilen sular yeterli olmuþtur. Köy
nüfusu arttýkça suyun yeterli
gelmeyeceði muhakkaktýr. Bu sebeple
köy halký su ihtiyacýný karþýlamak
üzere çeþitli kaynak ve çareler
aramaya baþlamýþtýr.

Foto : Selim Gümüþ

(CTAD) Cumhuriyet Tarihi Araþtýrmalarý Dergisinin 2014 yýlý 19 sayýsýnda yayýnlanan Karahallý
Mülki Nahiyesinin Kuruluþu adlý makalesini okuduðum Doç. Dr. Biray Çakmak, 1850li yýllarda
Karahallý halkýnýn köy içine su getirme giriþimlerini özetle þöyle anlatmaktadýr.
1850 yýlýna geldiðinde Karahallý köyü ahalisi içme suyu sorunuyla karþý karþýya kaldý. Ahali bu sorunu
kendi imkanlarýyla çözmeye çalýþtý. Ýstanbul Çukurçeþmede ikamet eden Boyacý Kasper Çorbacýya
1850-1858 yýllarý arasýnda, köylerine yarým saat mesafede bulunan Hisaraltý isimli yerde on iki kuyu
kazdýrdýlar. Neticede ihtiyaçlarýný karþýlayacak suyu çýkardýlar ve bu suyu künkler vasýtasýyla köye
kadar getirdiler. Bu iþler için harcanan tüm masraflarý aralarýnda topladýklarý paralarla karþýladýlar.
Ancak bu suyun köy içinde daðýtýlmasýna iktisadi nedenlerle muvaffak olamadýlar. 12 Eylül 1858
tarihinde Sadarete bir dilekçe vererek yardým talep ettiler. Dilekçe kabul edilmekle beraber bir ilerleme
kaydedilmiyor. Daha sonra Karahallý köy muhtarý ve heyeti Uþak Kaza Müdürlüðüne bir dilekçe veriyor.
1859 yýlýnda bu talep yerine getiriliyor
Yapýlan çalýþmalar sonucunda Hisaraltý bölgesinde (Cavýrýn Kuyu- Sýzýk) biriken sular tüneller
vasýtasýyla kuyularda toplanmýþtýr. Kuyularda toplanan suyun toprak künkler vasýtasýyla þimdiki Veyis
Turan Meslek Lisesinin bulunduðu yerde açýlan Uzungöle aktarýldýðý tahmin edilmektedir. Nasýl
tahmin edildiði sorusunu þöyle cevaplayabiliriz; 1940lý yýllarda Konak Mahallesi civarýnda yapýlan
inþaat çalýþmalarý sýrasýnda, suyun getirilmesi için döþenen künklerin kalýntýlarýna rastlanýlmýþtýr.
Bizim Cavýrýn Kuyu ve Sýzýk dediðimiz Hisaraltý bölgesindeki kuyu ve avganlar eski tarihlerden
kalmadýr. Kuyu ve avganýn üst taraflarýnda bulunan Cavýrýn Kale dediðimiz yer ise aslýnda bir Hisar
kalýntýsýdýr.
Konunun bir baþka ilginç yönü; 1850li
yýllarda haberleþme ve ulaþým imkaný hiç
yok. O dönemin þartlarýnda Karahallý gibi
yolu izi olmayan bir yere Ýstanbuldan nasýl
usta bulunup getirilmiþtir. Su getirme iþinde
mutlaka çok sayýda iþçi çalýþtýrýlmýþtýr.
Bunlarýn konaklamasý, iaþesi, malzeme
temini, maliyet ücretleri nasýl temin edilmiþ?
Bu günün þartlarýnda bile büyük bir
organizasyon ve maliyet gerektirmektedir.
Foto : Hüseyin Gümüþ
- 20 -

MAZÝDEKÝ KARAHALLI

KARAHALLIDAN YETÝÞEN BÝR DÝN ALÝMÝ
HAFIZ BEKÝR SITKI KÖYLÜ 1873-1937
Hafýz Bekir Hoca namýyla bilinen Bekir Sýtký Köylü, gençlik yýllarýnda
Ýstanbulda dini tahsil gördükten sonra Ýstanbuldaki medrese ve camilerde
görev yapmýþ bir din adamýdýr. Hafýz Bekir hoca birçok açýdan Karahallýnýn
ilkleri arasýnda olup adeta ilçe tarihine adýný yazdýrmýþtýr.
Hafýz Bekir Hoca, 1873 Karahallý doðumlu olup Þimdiler sülalesindendir.
Çocukluk yýllarýnda Karahallýda mahalle mekteplerinde okuduðunu daha
sonra Ýstanbula giderek orada dini tahsil yaptýðýný öðreniyoruz. Ancak
Ýstanbula kaç yaþýnda ve nasýl gitmiþ, kim vesile olmuþ bunlarý bilemiyoruz.
Edindiðimiz bilgilere göre; Hafýz Bekir efendi Ýstanbulda Dersiam Mustafa
Safi ve Hasan Hilmiden iki kýta icazetname almýþtýr. Medresetül- Kuzat tan
dahi mezundur. Tahsilinin ardýndan Ýstanbulda görev yapmýþtýr. Bilinen
görevleri; Fatih Camii Þerifi Dersiamlýðý, Darülhilafe Medresesi ihzari kýsmý
þube müdürlüðü, Kuran Müderrisliði ve Üsküdar Mihrimah Camii baþ
imamlýðýdýr. Gümüþ liyakat madalyasý ile taltif edilmiþtir.
Hafýz Bekir hoca Ýstanbulda görev yaptýðý dönemde Karahallýyla irtibatýný hiç kesmemiþtir. Yýlda bir
kaç defa Karahallýya gelip gittiði oluyor. Nitekim 1 Eylül 1907 tarihinde Karahallýnýn nahiye oluþu
münasebetiyle düzenlenen törenlere katýlmýþ ve Kuraný Kerim okuyarak dua etmiþtir.
Karahallý Ulu Camiide imamlýk yapmakta olan Hocazade Hafýz Mustafa 1927 yýlýnda vefat etmiþtir.
Karahallýnýn ileri gelenleri bir dilekçe yazarak Hafýz Bekirin Karahallýya tayin edilmesini talep ederler.
1928 yýlýnda Karahallýya tayin edilen Hafýz Bekir hayatýnýn sonuna kadar Ulu Camiide imamlýk yapýyor.
Ulu Camiideki Sakal-ý Þerifin özel izinle Ýstanbuldan Karahallýya getirilmesini saðlamýþtýr.
Hafýz Bekir efendi yazdýðý beyit ve þiirleriyle de tanýnmýþtýr. Karahallýya mahsus imsakiye hazýrlamýþtýr.
Çok temiz ve düzgün giyinen Hafýz Bekir efendi ayrýca çok güzel yemek yapmasýyla ünlüdür.
1934 yýlýnda yürürlüðe giren Soyadý Kanunuyla Köylü soyadýný almýþtýr. Hafýz Bekir Köylü 19 Ocak
1937 yýlýnda vefat etmiþ olup kabri Karahallý Mezarlýðýndadýr.
Mezar taþýnda; Fatih Müderrislerinden Hafýz Bekir Köylü , Ruhuna Fatiha,19 Ýkincikanun 1937
yazýlýdýr.
AÝLE BÝLGÝLERÝ
Hafýz Bekir hoca, 1900lü yýllarýn baþýnda Çolakhasanlar sülalesinden Hacý Þerif kýzý Zaliyka hanýmla
evlenir. Emine ve Necati adlarýnda iki çocuklarý olur. Eþi Zaliyka haným 1964 yýlýnda vefat etmiþtir.
Hafýz Bekir hoca Ýstanbulda görevli olduðu yýllarda eþi Zaliyka haným ve kýzý Emine Karahallýda
kalmýþtýr.
Ýlk çocuðu Emine haným tahminen 1905 doðumludur. 1920li yýllarýn baþýnda Karahallý eþrafýndan
Sarýoðlan lakaplý Mustafa Kuyucu ile evlenir. 1935 yýlýnda genç yaþta vefat etmiþtir. Ýkinci çocuk
Necati bey 1908 doðumlu olup Ýstanbulda yüksek tahsil yaparak mühendis olmuþtur. Necati Köylü
1938 yýlýnda henüz 30 yaþýndayken vefat etmiþtir.
24.03.1937 TARÝHLÝ
CUMHURÝYET GAZETESÝNDE
YAYINLANAN ÖLÜM HABERÝ
Nafia Vekaleti Su Ýþleri Mühendislerinden
Necati Köylünün babasý Üsküdar Ýskele
Camii sabýk baþ imamý, Fatih
dersiamlarýndan Bekir Sýtký Köylü müptela
olduðu hastalýktan kurtulamayarak
Uþakýn Karahallý Nahiyesinde vefat
etmiþtir. Merhum alim ve fazýl bir insandý.
Mevla rahmet eyleye.

Eþi
Zaliyka Haným

Kýzý
Emine Kuyucu

NOT: Bu yazýnýn hazýrlanmasýnda; Þerafettin Polatýn köþe yazýlardan yararlanýlmýþtýr. Ayrýca Av. Zafer
Kuyucu, Þükrü Çolakhasanoðlu, Serap Sarý ve Hakan Kuyucudan bilgi ve fotoðraf desteði alýnmýþtýr.
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KARAHALLIDAN YETÝÞEN
ÝLK YÜKSEK TAHSÝLLÝ KÝÞÝ
YÜKSEK MÜHENDÝS NECATÝ KÖYLÜ 1908-1938
1908 Karahallý Dere Mahallesi doðumludur. Baba adý Hafýz
Bekir Sýtký, ana adý Zaliykadýr. Baba tarafýndan Þimdiler,
ana tarafýndan Çolakhasanlar sülalesindendir. Emine Kuyucu
(1905-1938) adýnda bir ablasý vardýr.
Babasý Hafýz Bekir efendi (1873-1937) dönemin tanýnmýþ
din adamlarýndandýr. Necati bey ilk tahsilini 1914-1917
yýllarý arasýnda Gölbaþýndaki mahalle mektebinde yapmýþtýr.
Hafýz Veli Çimen ile yaþýt ve mektep arkadaþýdýr. Orta ve
lise tahsilini nerede yaptýðýný bilemiyoruz.
Ancak, babasýnýn Ýstanbulda görevli olmasý nedeniyle tahsilini burada yaptýðýný tahmin ediyoruz.
1933 yýlýnda Yüksek Mühendis Mektebinden mezun olmuþtur. Bunu nereden biliyoruz? Okul ve
sýnýf arkadaþlarýndan Prof. Dr. Mehmet Sait Kuranýn biyografisine baktýðýmýzda 1933 yýlýnda mezun
olduklarýný görüyoruz. Prof. Dr. Kuran ÝTÜde dekanlýk ve rektörlük yapmýþ bir kiþidir.
Yüksek Mühendis Mektebinden (bu okul daha sonra ÝTÜ adýný almýþtýr) mezun olan Necati bey, Nafia
Vekaletinde (Bayýndýrlýk Bakanlýðý) Su iþleri Mühendisi olarak göreve baþlamýþ. En son görev yaptýðý
yer ve proje Menderes Nehri ve Cellat Gölü ýslah çalýþmalarýydý. Burada hastalýða yakalanýyor. Ýki sene
tedavi görmesine raðmen iyileþemiyor ve vefat ediyor.
Cenazesi Karahallý Mezarlýðýndadýr. Mezar taþýnda þunlar yazýlýdýr;
 Yüksek Mühendis Necati Köylü 1908-1938 Karahallýda yetiþti. Menderes Nehri ve Cellat Gölünde
çalýþtý. Vatan çok büyük hizmetler yapacaðý genç yaþýnda gözünü yumdu. Yüksek ahlak ve seciye
sahibi eþsiz bir gençti. Ruhuna Fatiha 1938

18.05.1938 TARÝHLÝ
CUMRURÝYET GAZETESÝNDEKÝ
ÖLÜM HABERÝ
Ýstanbul Nafia Mühendislerinden Necati Köylü
henüz otuz yaþýnda olduðu halde vefat etmiþtir.
Merhum, meslek hayatýnýn iki seneyi mütecaviz
bir zamanýný Ýzmirde Küçük Menderes nehri
ýslahatý ve Cellat bataklýðýnýn kurutmasýnda
büyük gayret ve fedakarlýkla çalýþarak geçirmiþ
ve iþ baþýnda hastalanmýþtýr. Ýki senedir tedavisi
için sarf edilen bütün emeklere raðmen temiz
duygulu ve mert bir memleket evladý olan
kýymetli fen adamýný kurtarmak kabil
olamamýþtýr. Kederli ailesine ve memleket
mühendisliðine taziyelerimizi sunarýz.
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ÝTÜ REKTÖRÜNDEN ÝMZALI FOTOÐRAF

Prof. Dr.
M. Said Kuran

Fotoðraftaki kiþi (ÝTÜ) Ýstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlerinden rahmetli Prof. Dr. Mehmet Said
Kurandýr. Said hocanýn imzasýný atmak suretiyle rahmetli Hilmi Kuyucu ya hediye ettiði bu tarihi
fotoðrafýn hikayesini anlatmaya çalýþalým.
Karahallýlý yüksek mühendis Necati Köylü ile Prof. Dr. M. Sait Kuran çok samimi iki okul arkadaþýdýr.1933
yýlýnda Yüksek Mühendis Mektebinden (ÝTÜ) birlikte mezun olmuþlar. Prof. Kuran üniversitede kalarak
akademisyen olmayý tercih ederken Mühendis Köylü ise sahada çalýþarak vatana millete faydalý olmayý
tercih etmiþ. Ýki eski arkadaþýn dostluðu 1938 yýlýna Necati Köylünün ölümüne kadar devam etmiþ.
Bu dostluk baðý Necati Köylünün ölümünden sonra yeðeni Hilmi Kuyucuyla devam etmiþ.
Þöyle ki; Hilmi Kuyucu 1961 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesinde Hukuk tahsiline baþlayan kardeþi Zafer
Kuyucuyu ziyarete gelmiþtir. Rahmetli dayýsý Necati Köylünün arkadaþý olduðunu bildiði ve birlikte
fotoðraflarýný gördüðü Prof. Dr. M. Sait Kuraný bulmak ve tanýþmak ister. Av. Zafer Kuyucunun
yardýmlarýyla dayýsýnýn arkadaþýný bularak tanýþmýþ olurlar.
Prof. Kuran, Hilmi Kuyucuyu çok sýcak ve samimi bir þekilde karþýlamýþtýr. Bu ilk tanýþmanýn ardýndan
ikili arasýnda baþlayan arkadaþlýk ve samimiyet 1990lý yýllara kadar devam etmiþtir. Prof. Kuran bu
dostluðun hatýrasý olarak imzalý bu fotoðrafýný Hilmi Kuyucu ya armaðan eder. Baþta bu fotoðraf olmak
üzere Necati Köylü ye ait birçok fotoðraf Hilmi Kuyucu nun çocuklarý tarafýndan özenle korunmaktadýr.
Prof. Dr. Mehmet Said Kuran kimdir?
1911 Ýstanbul doðumlu olan M. Said Kuran 1933 yýlýnda
Yüksek Mühendis Mektebinden birincilikle mezun olur.
Ayný okulda asistan olarak kalýr, 1944 yýlýnda profesör olur.
ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi ve Mimarlýk Fakültesi Dekanlýðý yapar.
1963-1963 döneminde iki yýl süreyle ÝTÜ Rektörlüðü
yapar.1998 yýlýnda vefat etmiþtir.

Hilmi Kuyucu

NOT: Bilgiler için Av. Zafer Kuyucuya, fotoðraflar için
rahmetli Hilmi Kuyucunun oðlu Hakan Kuyucu ile torunu
Okan Hilmi Kuyucuya teþekkür ederim.
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KARAHALLI HÝDROELEKTRÝK SANTRALÝ
Karahallý Hidroelektrik Santrali 1960 Yýlýndan Beri Çalýþmaya Devam Ediyor.

Karahallýnýn elektrik ihtiyacýný karþýlamak üzere 1957 yýlýnda yapýmýna baþlanan ve üç yýlda tamamlanan
Karahallý Hidroelektrik Santralý 28 Mart 1960 tarihinde hizmete açýlmýþtý.
Tarihi Clandýras Köprüsünün çok yakýnýnda bulunan santralde üç tribün mevcut olup bugün bunlardan
ikisi çalýþmaktadýr. Yaz aylarýnda ise deredeki suyun azalmasý nedeniyle sadece bir tribün çalýþtýrýlmaktadýr.
Santral, yýllar içinde eski önemini kaybetmiþ olsa da ayný teknolojiyle günümüzde de hizmet vermeye
devam etmektedir.
Santral hakkýnda bilgi aldýðýmýz Cerit kardeþler;
 1960 yýlýnda hizmete giren santralimiz o tarihlerde Karahallýnýn elektrik ihtiyacýný karþýlamak üzere
kurulmuþ. Kuruluþ dönemlerinde 500 kilovat elektrik üreten santralimiz bu gün için Santral deresinin
çevre aydýnlatmasý ve Karahallýnýn içme suyu pompalarýnýn elektrik ihtiyacýný karþýlamak için
kullanýlmaktadýr. Santralde biri 250, ikisi 120þer kilovat kapasiteli üç tribün bulunmaktadýr. Yazýn su
debisinin düþmesi nedeniyle üç tribünden sadece birisi çalýþtýrýlmaktadýr. Kýþýn saniyede 3 metreküp
su ve tam kapasiteyle çalýþýrken yazýn su debisi yarým metreküpe düþmesi nedeniyle düþük kapasiteyle
çalýþtýrýlmaktadýr dedi.
KISA BÝLGÝLER;
Santralýn yapýmý için o dönemin þartlarýnda 700.000 lira harcanmýþtý. Santral projesinde ünlü yazar
Ayþe Kulinin babasý yüksek mühendis Muhittin Kulin de yer almýþtýr. Paþalar köyüne elektrik verilip
verilmemesi konusunda 1964 yýlý Nisan ayýnda Karahallý ve Paþalarda talihsiz olaylar yaþanmýþtýr.
Karahallýda Uþak Valisi taþlanmýþ, Paþalarlýlar ise santral binasýný taþlayarak hasar verdirmiþti. 1968
yýlýnda meydana gelen sel baskýný neticesinde santral binasý sular altýnda kalmýþ ve Uður Topal adýndaki
6 yaþýndaki çocuk boðularak hayatýný kaybetmiþti
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SANTRALDA GÖREV YAPANLAR:
Hulusi Çoban, Mehmet Cýrýk, Hasan Piri,
Mehmet Yüzbaþý, Mustafa Tomaylan, Selami
Tambur, Halil Alakuþ, Mustafa Kalfa, Musa
Özyurt, Veli Topal, Muzaffer Bozkurt, Þerif
Akçay, Ýzzet Aþýk, Remzi Aþýk, Mustafa Cerit,
Ali Rýza Cerit, Mehmet Saðsöz, Adem Þevke,
Hasan Durmaz, Selim Yeþilyurt, Hasan Arý ve
Mehmet Cerit.

Hulusi Çoban

Mehmet Cýrýk

Tüfekçioðlu ailesinden
Mustafa Cerit ve Ali Rýza
Cerit kardeþler uzun yýllar bu
santralde görev yaptý.
Santralin son teknisyeni ise,
ayný aileden Mustafa oðlu
Mehmet Cerit olup 2008
yýlýndan beri burada görev
yapmaktadýr.

Mustafa Cerit

Ali Rýza Cerit

Mehmet Cerit

SANTRALIN AÇILIÞ HATIRASI

29 Mart 1960

Karahallý Hidroelektrik Santralýnýn açýlýþýndan bir
gün sonra ilçe halkýndan bir grup santral tesislerini
gezmek ve görmek amacýyla bölgeye gitmiþ.
Gidenler arasýnda bulunan Hafýz Þerif hoca ile
Hafýz Mustafa hoca birlikte dua etmiþlerdir.
Fotoðraftakiler
Ön sýrada; Mustafa Mican, Ýsa Aysal, Mehmet
Cirit, Hafýz Þerif Hoca, Hafýz Mustafa Hoca,
Osman Bursalý, Celal Mercan,
Oturan: Lütfü Bursalý
Arka Sýradakiler: Süleyman Cömert, Ali Osman
Cýrýk, Mevlüt Zora, Sami Aðýr, Mevlüt Günyüz,
Emin Kýsbet ve Ali Saðsöz diðer þahýslar
bilinmiyor.
Kaynak: Foto Þerif ve Þerafettin Polat
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BU FOTOÐRAFIN HÝKAYESÝ

Karahallý-Aþaðý Parkta çekilmiþ bu tarihi fotoðrafýn kopyasýný 2005 yýlýnda rahmetli Cahit Zoranýn
özel arþivinden temin etmiþtim. Cahit Zoraya bu fotoðraf dedesi eski belediye baþkaný Sulu Omaroðlu
Hüseyin Zoradan yadigar kalmýþ. Fotoðrafta dikkat çeken ilk husus; belediye baþkanlýðý yapmýþ iki
kiþinin ayný karede yer almasýdýr. Fotoðrafýn çekiliþ tarihi belli deðildir. Ancak kiþilere bakarak 1940lý
yýllarýn baþýdýr diye tahmin ediyorum.
FOTOÐRAFTAKÝ KÝÞÝLER
1 nolu kiþi Ahmet Çetin olup 1942 yýlýnda belediye baþkanlýðýna seçilmiþtir. 2 nolu kiþi bilinmiyor, 3
nolu kiþi Sadýk Aþýk veya Tekeloðlu lakaplý M. Ali Kardeþ olarak tahmin ediliyor., 4 nolu kiþi
Marangoz lakaplý Emin Çolak, 5 nolu kiþi Ayan Amat lakaplý Ahmet Gözde, 6 nolu kiþi bilinmiyor,
7 nolu kiþi Hacý Veyis Turan, 8 nolu kiþi Nahiye Müdürü Ahmet Öncel, 9 nolu kiþi Hüseyin Zora olup
1938 yýlýnda belediye baþkanlýðýna seçilmiþtir. 10 nolu kiþi Süleyman Zora, 11 nolu kiþi Cemil Özer
olarak tahmin ediliyor. 3,4,5,7 ve 10 nolu kiþiler bir veya iki dönem belediye encümen üyeliði yapmýþtýr.
FOTOÐRAFTAKÝ AYRINTILAR
Fotoðrafýn çekildiði Aþaðý Park,1932 yýlýnda belediye baþkanlýðýna seçilen Ýbrahim Ethem Mercan
döneminde yaptýrýlmýþtýr. Etrafý demir çubuklarla çevrili, ortasýnda mermerden bir fýskiye ve küçük bir
havuzun bulunduðu parkýn zemini ise taþla döþelidir. Arka planda görülen beyaz boyalý tek katlý bina
parkla birlikte ayný döneminde yapýlmýþtýr. Eski adý Kanare olan bu binada beþ adet kasap dükkaný
bulunmaktadýr. Daha önce nahiyenin deðiþik yerlerinde daðýnýk halde bulunan ve saðlýksýz koþullarda
hizmet veren kasaplarýn bir araya toplanmasý ve kontrol altýnda tutulmasý amacýyla yapýlmýþtýr.

BÝR BAÞKA AÇIDAN
AÞAÐI PARK
Bu fotoðrafýn 1940lý
yýllarda çekildiði tahmin
edilmektedir.
Fotoðraf rahmetli Hacý
Ahmet Öztaþtan
alýnmýþtýr.
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YUKARI PARKIN TARÝHÇESÝ
1920li yýllarda Karbasandan Karahallýya çelik borularla su getirme iþinin projesi ve sorumluluðu
Maymulin isimli bir yabancý mühendis tarafýndan yapýlmýþtýr. 1926 yýlýnda iþ bitiminde Mühendis
Maymulin tarafýndan Karahallý nahiyesinin bir krokisi çýkartýlmýþ ve Yukarý Çarþý dediðimiz bölgeye
bir park yapýlmasý planlanmýþtýr. Ancak park yapým iþi çarþýda bulunan bazý dükkanlarýn yýkýlmasý ve
mahkeme süreciyle iki sene uzamýþtýr. Yukarý parkýn 1928 yýlýnda açýldýðýný tahmin edebilmekteyiz.
Bu dönemdeki belediye baþkaný Muharremoðlu Sait (Özer) beydir.
Yukarý Parkýn yapým hususu Karahallý Belediyesinin 1946 yýlýnda bastýrdýðý Karahallýya Bir
Bakýþ adlý kitapçýkta þöyle anlatýlmaktadýr.
Ayný sene (1926) içinde nahiye halkýndan ve bilhassa belediye ve su komisyonlarýndan gördüðü
fevkalade ikram ve raðbet karþýlýðý olarak mezkur mühendis Maymulin tarafýndan belediyeye fahri
þekilde yapýlan nahiye krokisinde çarþý mahallindeki gayri muntazam ve çarþýnýn þekil ve havasýný
bozan ve esasen yeri çarþýya ait olup evvelce merhum Hacý Musa Aða tarafýndan vakýf olarak inþa
ettirilmiþ iken bir takým eþhasýn gayri meþru olarak tasahüp ettikleri 9 dükkanýn çarþý içinden kaldýrýlmasý
krokide tespit edilmiþ olmasý hesabile belediyenin öz malý olan bu dükkanlarý kaldýrmak ve yerlerine
çarþýya bir manzara ve temiz hava vermek gayesi ile yerlerine bugünkü gördüðümüz Birinci Parký
yaptýrmak teþebbüsüne giriþmiþ ve baþlangýç olarak mezkur dükkanlarýn þaðillerine (iþgal edenlerine)
belediyeye ait olan bu dükkanlarýn boþaltýlmasý ile belediyeye teslimi hakkýnda birer ihbarname teblið
edilmiþ ise de þaðilleri bunda muhalefet göstermiþler ve müddeti muayenesi içinde boþaltmadýklarý için
belediye meclisinin kararý ile bazýlarýnýn hedmine (yýkýmýna) baþlanýlmýþ ve bin netice iþ mahkemeye
intikal etmiþ ve iki sene devam eden mahkeme esnasýnda Kütahya Valisi ve elyevm Devlet Þurasý azasý
bulunan Fevzi Bey nahiyeye kadar gelmiþ ve sulhen keyfiyeti hal ederek mezkur dükkanlar kaldýrýlmýþ
ve yerine yukarýda arz edilen Bir Numaralý Park (Yukarý Park) inþa ettirilmiþtir.

1961 YILINDA YUKARI PARK
Bu fotoðraf 1961 yýlýnda Yukarý
Parkta düzenlenen bir milli
bayram kutlamasýnda çekilmiþtir.
Kürsüde konuþma yapan genç
adam 22 yaþýndaki Rýza Polattýr.

Rýza Polat, 1958 yýlýnda 19 yaþýndayken Savaþtepe Ýlk Öðretmen Okulundan mezun olur. Ýki yýl
ilkokul öðretmenliðinin ardýndan Bursa Eðitim Enstitüsünde yüksek tahsil yapar. Mezuniyet sonrasý
Edebiyat Öðretmeni olarak Gaziantep, Karabük, Uþak ve Ýstanbul illerinde uzun yýllar görev yapmýþtýr.
Öðretmenlikten sonra ticaret hayatýna atýlmýþtýr. Rýza Polat 1984 yýlýnda Ýstanbul-Karahallýlar Derneðinin
fikir babasý, kurucusu ve ilk baþkaný olmuþtur. Bu dernek 1991 yýlýnda Karahallýlar Vakfýna
dönüþtürülmüþtür. Edebiyat, kültür ve þiir merakýnýn yaný sýra yüksek hitabet yeteneðiyle tanýnan Rýza
Polat son 15 yýldýr Altýnolukta ikamet etmektedir. Park fotoðrafý Rýza Polattan alýnmýþtýr.
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YENÝLENEN PARKLARIMIZ
AÞAÐI PARK

2004

2006

1932 yýlýnda yaptýrýlan Aþaðý Park, 52 yýl hizmet verdikten sonra 1984 yýlýnda Çevre Düzenlemesi
gerekçesiyle yýktýrýlmýþtý. 20 yýl süreyle boþ býrakýlan yere hiçbir þey yapýlmamýþtý.
2004 yýlý bahar aylarýnda Nihat Mican, Osman Duman, Hüseyin Gencer ve Musa Özyurt öncülüðünde
oluþturulan bir heyet tarafýndan ayný yere ayný ölçülerde yeni bir park yapýlmasýna karar verildi.
Hayýrsever hemþehrilerimizin yaptýðý baðýþlar ve belediyenin de katkýlarýyla yeni bir park yapýmýna
baþlandý.
Birkaç ay süren yapým çalýþmalarýnýn ardýndan yeni park 10.10.2004 tarihinde törenle hizmete girmiþtir.
Eski parkýn adeta týpkýsý gibi yapýlan yeni park aþaðý çarþýnýn canlanmasýna katký saðladý.
YUKARI PARK

2004

2006

1928 yýlýnda döneminde hizmete açýlan Yukarý Park, 42 yýl hizmet verdikten sonra Çevre Düzenlemesi
gerekçesiyle 1970 yýlýnda yýktýrýlmýþtý. Yýkýlan parkýn yerine ise birkaç dükkan inþa edilmiþti. Bu
nedenle yukarý çarþý mevkii 34 yýl süreyle parksýz kalmýþtý.
2004 yýlýna geldiðimizde yýkýlan parkýn yerine yenisinin yapýlmasý fikri ortaya atýlýr. Eski PTT binasýnýn
bulunduðu 750 M2lik boþ alana bir park yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Yapýlan yeni parkýn tüm masraflarý
Prof. Dr. Servet Karahan tarafýndan karþýlandý. 2004 yýlý bahar aylarýnda yapýmýna baþlanan yeni park
kýsa bir sürede tamamlandý. Terzi Salih Karahan Parký adý verilen bu park 10.10.2004 tarihinde
düzenlenen bir törenle hizmete girmiþtir.
- 28 -

MAZÝDEKÝ KARAHALLI

TARÝHÝ HAFIZ NAFÝZ KONAÐI
 ÝLÝM VE ÝRFAN YUVASI BÝR KONAK
Fotoðrafýný gördüðünüz iki
katlý konak tarzý bu tarihi
yapý Karahallý ilçesi Dere
M a h a l l e s i Av g a n ü s t ü
mevkiinde bulunmaktadýr.
Ýlçe halkýnca Hafýz Nafizgil
Evi olarak bilinen bu bina
1895 yýlýnda yapýlmýþtýr.
Binayý yapan usta
bilinmemektedir. Taþ yapý ve
iki katlý konak tarzýnda inþa
edilen bina, ilçenin en
nitelikli tarihi yapýlarýndan
birisidir.
Ayrýca orijinal þekli bozulmadan en iyi þekilde korunan bir yapýdýr. Balkonu, geniþ odalarý, ahþap
döþemeleri, gömme dolaplarý ve iç süslemeleriyle dikkat çekmektedir.
Kod farký nedeniyle sokak tarafýnda yüksek bir giriþ kapýsý bulunan binanýn bahçeye açýlan bir de arka
kapýsý mevcuttur. Arka kýsmýnda çam aðaçlarý, meyve aðaçlarý ve çiçeklerle süslü geniþ bir bahçe, küçük
bir havuzu, ekmek evi ve traktör garajý bulunmaktadýr. Aileye ait geniþ arazileri sürmek amacýyla 1954
yýlýnda satýn alýnan Deutz marka traktör dönem itibariyle Karahallýdaki ilk traktördür.
Aile büyükleri ve torunlar mümkün olduðunca dini bayramlarda bu evde toplanmaktadýr. Ve mutlaka
aile kabristanýný ziyaret ederek aile baðlýlýklarýný ve geleneklerini sürdürmektedirler. Bu geleneðe baðlý
olarak aile bireylerinden vefat eden olursa cenazeleri mutlaka baba ocaðýndaki aile kabristanýna
defnedilmektedir. Ayrýca Hafýz Nafiz beyin torunlarýnýn Uþakta açtýðý Kanyon Okullarý da ailenin bu
topraklara olan baðlýlýðýnýn bir göstergesidir.

Hafýz Nafýz
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BU KONAKTAN YETÝÞENLER VE ÇOCUKLARI

Dr. Nafiz
Mercan

C. Savcýsý
M. Kemal Mercan

Büyükelçi
H. Murat Mercan

1-Konaðý yaptýran Hafýz Nafiz bey, 1910lu yýllarda bir dönem Karahallý Belediye baþkanlýðý, Karahallýya
temiz içme suyu getirilmesi için kurulan komisyonun baþkanlýðýný, Milli Mücadele döneminde ise
Karahallýdaki Kuvayý Milliye þubesinin baþkanlýðýný yapmýþtýr.
2- Hafýz Nafiz beyin oðlu Ýbrahim Ethem Mercan 1930lu yýllarda bir dönem Karahallý Belediye
Baþkanlýðý ve Kütahya Ýl Genel Meclis Üyeliði yapmýþtýr.
3- Ýbrahim Ethem Mercanýn iki oðlundan büyüðü Op. Dr. Yaþar Nafiz Mercan Karahallýdan yetiþen
ilk týp doktoru, küçük oðlu Mustafa Kemal Mercan ise Karahallýdan yetiþen ilk Cumhuriyet Savcýsýdýr.
TORUN ÇOCUKLARI VE GENÇ KUÞAKLAR
4- Doç. Dr. H.Murat Mercan, iki dönem milletvekilliði yaptýktan sonra büyükelçilik görevine atanmýþtýr.
Tokyo Büyükelçiliðinin ardýndan Washington Büyükelçiliði görevine atanmýþ olup halen bu görevi
sürdürmektedir. Murat Mercan ilçe merkezinden yetiþen ilk milletvekili ve ilk büyükelçi olmak suretiyle
Karahallýnýn ilkleri arasýnda yerini almýþtýr.
5- Op. Dr. Hatice Karahan, göz hastalýklarý uzmanýdýr. Ýlçemizden yetiþen ilk kadýn doktordur.
6- Prof. Dr. Servet Karahan memleket çapýnda tanýnmýþ bir týp adamýdýr.
6- Av. Gülseren Yaman ilk kadýn hukukçumuzdur. Halen EPDK da görev yapmaktadýr.
7- Dr. Þerif Serdar Mercan kamuda çalýþmýþ ve üst düzey görevlerde bulunmuþtur.
8- Diþ Hekimi Zeliha Yiðenoðlu, ilçemizin ilk kadýn diþ hekimidir. Halen Beylikdüzü Diþ Saðlýðý
Merkezinde baþhekim olarak görev yapmaktadýr.
9- Eczacý Nazire Irak, Ýstanbul Fatih ilçesinde kendi eczanesini iþletmektedir.
10- Serpil Mercan, Ziraat Mühendisi olup Adanadaki bir kamu kuruluþunda görevlidir.
11- Kaymakam Elif Nur Saçal, Bilecik ili Ýnhisar ilçesi kaymakamý olarak görev yapmaktadýr.
12- Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, Burdur ili Çavdýr ilçesi kaymakamý olarak görev yapmaktadýr.
13- C. Savcýsý Ýbrahim Ethem Mercan, halen Gebze ilçesinde Cumhuriyet Savcýsý olarak görev
yapmaktadýr.
14- Yaþar Fatih Karahan, Boðaziçi Üniversitesi mezunudur. Halen ekonomist olarak Newyork FEDde
görev yapmaktadýr.
15- Eczacý Ahmet Burak Irak, halen bir özel üniversitenin Eczacýlýk Fakültesinde araþtýrma görevlisidir.
16-Ahmet Yusuf Mercan, Bilkent Üniversitesi mezunu olup halen Avustralya Melbourne Üniversitesi'nde
öðretim üyesi olarak görev yapmaktadýr.
17-Saide Simin Bayraktar, Merkez Bankasý'nda uzman olarak görev yapmaktadýr.
18- Dr. Salih Nafiz Karahan, ailenin en genç doktoru olup halen Koç Üniversitesi Týp Fakültesinde
genel cerrahi asistanlýðý yapmaktadýr.
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150 YILLIK BÝR KILICIN HÝKAYESÝ
Fotoðraftaki kýlýcý 2006 yýlýnda rahmetli Hasan Ýnceyi
Karahallýdaki evinde ziyaret ettiðimde görmüþ ve
hikayesini dinlemiþtim.
Hasan amca bu kýlýcýn hikayesini þöyle anlatmýþtý;
Ýncekara Hafýz lakabýyla bilinen dedem Ahmet Ýnce,
1920 yýlýnda Karahallýyý Yunan iþgalinin ilk günlerinde
evinde bulunan kýlýç, kama ve tabancayý iþgal
kuvvetlerine yakalatmamak için evdeki ocak veya
bacanýn içine gömerek ve üstünü sývamak suretiyle
saklamýþ. O dönemde tüm Karahallýlý erkeklere
yapýldýðý gibi dedem Hafýz Ahmete de sakladýðýn
silah varsa çýkar, bize teslim et denilerek iþkence
edilmiþ. Ama dedem sakladýðý silahlarýn yerini
söylememiþ. 1922 yýlýnda Karahallý düþman iþgalinden
kurtulmuþ, aradan yýllar geçmiþ saklanan silahlar ve
saklandýðý yer unutulmuþ gitmiþ. Yýllar sonra evin
tamiratý sýrasýnda gömülü olan kýlýç bulunmuþ ancak
tabanca ve kama bulunamamýþ. Kayýp mý oldu yoksa
aileden biri mi aldý bilinmiyor.
Hasan Ýnce bulduðu bu kýlýcý adeta bir kutsal emanet
gibi yýllarca saklamýþ ve bugünlere ulaþmasýný
saðlamýþtýr. Hasan Ýncenin vefatýndan sonra bu tarihi
kýlýç çocuklarý Ahmet Ýnce ve Üzeyir Ýnceye miras
kalmýþ olup Ýstanbuldaki evlerinde titizlikle
korunmaktadýr.
NOT: Hasan Ýncenin babasý Kel Sami lakabýyla
bilinen Selim Ýnce iþgal yýllarýnda 15-16 yaþlarýndadýr.
Yunanlýlar Karahallýyý terk ederken yanlarýnda bulunan
yüklerini taþýtmak ve angarya için çocuk yaþtaki
gençleri yanlarýna alarak Hacý Gedik köprüsü,
Karayakuplu, Avgan yoluyla Ýnay istasyonuna kadar
götürmüþler. Sami Ýncenin aralarýnda bulunduðu
çocuklar öldürülme korkusuyla gitmiþler ve ertesi gün
Karahallýya sað salim geri gelmiþler.
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ÇÜMENOÐLU HAFIZ VELÝ
Karahallýdan yetiþen din adamlarýndan en tanýnmýþýdýr.
Cumhuriyete baðlý, müspet ilime önem veren, modern görüþlü
ve demokrasiye inanmýþ bir din adamýydý.
Hafýz Veli Çimen 1908 Karahallý doðumludur. Baba adý Süleyman,
ana adý Saredir. Baba tarafýndan Berberler, ana tarafýndan Þimdiler
sülalesindendir. 8 yaþýndayken mahalle mektebine baþlamýþ olup
3 yýl eðitim görmüþtür. Bu eðitimin adý Devrei Ulaa yani birinci
devre eðitim demektir.

Buradan mezun olduktan sonra Bilal Camiide üç yýl hafýzlýk eðitimi yapmýþtýr. Eðitimin ardýndan Ulu
Camiide hafýz olarak göreve baþlamýþtýr. 1930 yýlýnda askere gitti. Manisada 16 ay askerlik yaptý. Bu
dönemde Karahallý halký toplu dilekçe vererek komutanlýktan bir ay izin istemiþler. Dilekçenin özü
þöyledir. Cumhuriyetin selameti için Ramazan ayý boyunca camilerimizde dua etmek için bir ay izin
verilmesini Dilekçe üzerine komutanlýkça bir ay izin verilir. Bu iznin ardýndan Manisaya dönerek
askerliðini tamamlar. Askerlik sonrasý tekrar Ulu Camiideki görevine devam etti. Önce müezzinlik
daha sonra imamlýk olmak üzere 1969 yýlýna kadar burada görev yapmýþtýr.
Sesi güzel, hafýzlýðý kuvvetli bir din adamýydý. Hafýz Veli 1940lý yýllarda Karahallý çarþýsýnda terzilik
de yapmýþtýr.
Tüfekçiler sülalesinden Zeliha hanýmla evli olan Hafýz Velinin Cemil Çimen, Celal Çimen, Cemal
Çimen, Süleyman Çimen, Sare Çakçak ve Gülperi Çakçak adlarýnda altý çocuðu vardýr.
Hafýz Veli Çimen 2005 yýlýnda 97 yaþýndayken vefat etmiþtir.
Hayatýnýn son yýllarýnda araþtýrmacýlar onun tanýklýðýna ve bilgisine baþvurarak birçok tarihi bilgiyi
kayýt altýna almýþtýr.
Yonan gelmiþ etrafý kuþatmýþken,
Çýkarup misafirleri odalarý
boþaltmýþken,
Kumandanlar camileri kapatmýþken
Yine çaðýrýrdý müezzinler;
Hayye ales- salah
( 2004 yýlý Mart ayýnda görüþtüðüm
Hafýz Veli Hoca, bu dörtlüðün Yunan
iþgali döneminde (1920-1922) Hafýz
Bekir Hoca tarafýndan yazýldýðýný
söylemiþti.)

2004 / Hafýz Velinin son fotoðrafý
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ÝSTANBULA ÝLK GELEN KARAHALLILILAR
Edindiðim bilgilere dayanarak, Ýstanbulda askeri ve dini tahsil görenlerle ticaret yapmak
amacýyla Ýstanbula yerleþen hemþehrilerimizi sýrasýyla yazmaya çalýþacaðým.
*Körükçülerin Osman Efendi ile Kerim hoca isimli kiþi 1889-1892 yýllarý arasýnda Fatih Külliyesinde
dini tahsil görmüþler.
*Çümenoðlu Berber Selim Efendi 2. Abdülhamitin saray berberi olarak Ýstanbulda görev yapmýþtýr.
*Mercanoðlu Yüzbaþý Mehmet Celal bey, merhum Ýsmet Ýnönü ile ayný dönemde Ýstanbul-Harbiyede
okumuþlar.1903 yýlýnda mezun olduðu sanýlmaktadýr. 1908 veya 1910 yýlýnda Yüzbaþý rütbesindeyken
görevli olduðu Afyonda kalp krizi sonucu vefat etmiþtir.
*Bekir Sýtký Köylü (Hafýz Bekir Hoca)
1873 doðumlu olan Hafýz Bekir ilk gençlik yýllarýnda Ýstanbuldaki medreselerde dini tahsil görerek
hoca olmuþtur. Mezuniyet sonrasý Fatih Medresesinde hocalýk ve Üsküdar Mihrimah Camiide
imamlýk yapmýþtýr.1928 yýlýnda Karahallýya tayin edilmiþ ve ölümüne kadar burada görev yapmýþtýr.
*Yüksek Mühendis Necati Köylü (Hafýz Bekir Sýtký hocanýn oðlu)
1908 doðumlu olan Necati Köylü, Ýlk tahsilini Karahallýda, orta, lise ve yüksek tahsilini Ýstanbulda
tamamlayarak 1933 yýlýnda mühendis oluyor. Ýstanbul Nafiasýna baðlý olarak beþ sene yüksek
mühendis olarak görev yaptýktan sonra genç yaþta hastalanarak 1938 yýlýnda vefat etmiþtir.
*Yarbay Asým Özden, Ýstanbulda Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulunda okudu. 1937 yýlýnda
muhabere teðmeni olarak mezun oldu. 1938 yýlýnda Atatürkün Dolmabahçedeki katafalký önünde
kýlýçla saygý nöbeti tutmuþtur. 1960 yýlýnda yarbay rütbesindeyken Maltepe 1.Zýrhlý Tugaydan emekli
oldu. Kuleli Askeri Lisesine kabulünde kendisine mühendis Necati Köylü kefil olmuþtur. Yazar
Aziz Nesin ile Harp Okulundan sýnýf arkadaþýdýr.
*Eski belediye baþkanlarýmýzdan Cemil Özer ile kardeþi Asým Özer 1930lu yýllarda Fevziye
Mektebinde lise tahsili görmüþler ancak tamamlayamamýþlardýr.
*Rahmetli Dr. Nafiz Mercan yaptýðýmýz bir mülakatta þöyle anlatmýþtý. Karahallý eski belediye
baþkanlarýndan olan babam Ýbrahim Ethem Mercanýn ticaret yapmasý nedeniyle 1943 yýlýnda ailece
Ýstanbula yerleþtik. Ýlkokul 5. sýnýfý Üsküdarda, Ortaokul 1. sýnýfý Üsküdarda, 2 ve 3 sýnýflarý ise
Kumkapýda okudum. Ablam Müfide Kuyucunun da Üsküdarda bir iki yýl okula gittiðini hatýrlýyorum.
Ýstanbulda 4 yýl kaldýktan sonra 1947 yýlýnda Uþaka geri döndük.
Ticaret amacýyla gelerek Ýstanbula yerleþen ilk Karahallýlý; Kumruoðlu Muharrem Ulukuþ.
*Duayen tekstilcimiz Hasan Gürel 2004 yýlýnda yaptýðýmýz bir röportajda 1940 yýlýndan itibaren
Ýstanbula yerleþen Karahallýlý tüccarlarý þu þekilde sýralamýþtý; Muharrem Ulukuþ, Hacý Veyis Turan,
Rüþtü Öztaþ ve kendisi.
*07.11.1945 tarihli Cumhuriyet Gazetesi 5. Sayfasýnda çýkan bir habere göre; Cemil Mercan ve oðlu
Rýzapaþa Yokuþundaki Balcý Handa tüccarlýk yapmaktadýr.
*Mercanlar kýzý Ayten Özyurt anlatmýþtý Babam Ümmetlerin Hüseyin Mercan 1943 yýlýnda ticaret
yapmak amacýyla Ýstanbula geldi. Ayný yýl ailecek biz de Ýstanbula yerleþtik.
*Tekstilci Emin Ýyidoðan 2006 yýlýnda yaptýðýmýz bir röportajda; Ýstanbula ilk gelenleri Muharrem
Ulukuþ, Rüþtü Öztaþ, Mehmet Turan, Veyis Turan, Emin Mercan ve Hasan Ýyidoðan olarak sýralamýþtý.
Kendisinin de 1945 yýlýnda Ýstanbula yerleþtiðini anlatan Emin Ýyidoðan, Muharrem Ulukuþ ile 10
yýl ortaklýk yaptýðýný da anlatmýþtý.
Bu isimlerin ardýndan 1950li yýllardan baþlamak üzere çok sayýda Karahallýlý ticaret amacýyla
Ýstanbula yerleþti.

Muharrem Ulukuþ

Asým Özden

Hasan Gürel
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SEYYAR ESNAFLARIMIZIN BAÞINA GELEN SOYGUN OLAYLARI

Osman Çayýr

1900lü yýllarýn baþýndan 1970li yýllara kadar Karahallýlý
seyyar esnaflar, evlerde dokunan bezi, dikilen yorganý ve basma
tarzý basit manifatura ürünlerini satmak üzere çevredeki il ve
ilçelere gitmiþtir. At veya eþeklere yüklenen mallar genel olarak
Afyon, Kütahya, Denizli, Manisa civarýnda satýlýrmýþ. Hatta
Bozüyüke kadar gidenler olmuþ.
Seyyar esnaf veya gezginci esnaf diye adlandýrýlan bu kiþiler
götürdükleri malýn bir kýsmýný peþin, bir kýsmýný veresiye
satarlar. On beþ günle bir ay arasýnda köylerde gezerek malýný
satan seyyar esnaf Karahallýya cebinde bir miktar parayla
dönecektir. Bu durum geçtikleri yol üstündeki köylüler ve kötü
niyetli kiþiler tarafýndan bilinmektedir. Dolayýsýyla seyyar
esnaflarýn düþmanlarý da çok olacaktýr. Bazý soyguncu veya
eþkýyalar esnafýn parasýný gasp ederken, bazýlarý da esnafýn
canýný dahi almýþtýr.
Dönemin seyyar esnaflarýndan Civci Osman lakaplý Osman
Çayýrýn o yýllarda baþýna gelen iki olayý anlatalým.

DAÐDAKÝ EÞKÝYA
1950li yýllarda gezginci esnaflýk yapan Osman Çayýr ve Ali Çoban, Sandýklý civarýndaki köylerde
mallarýný sattýktan sonra ve Karahallýya geri dönmektedirler. Ýki kafadar gezginci esnaftan Osman
Çayýr aðýrbaþlý, sessiz ve konuþurken heyecanlanan birisidir. Ali Çoban ise neþeli bir tip ve saða
sola takýlmasýný çok seven birisidir.
Dönüþ yolundayken Ali Çoban arada bir Heyt ülen! kaldýrýn kollarý, yakarým diye þaka
yapmaktadýr. Osman Çayýr ise arkadaþýnýn yaptýðý bu þakalardan hoþlanmaz ve onu uyarýr Len
saðdýç! Azýcýk sessiz ol. Ne olur ne olmaz. Buralarda eþkýya Macunlu Abduraman var deyyola.
(Macun köylü Abdurrahman olarak bilinen kiþi gerçekten o dönemin eþkiyasýdýr.)
Osman Çayýrýn tüm ikazlarýna raðmen Ali Çoban þakalarýna devam etmektedir. Bir süre sonra
iki kayanýn arasý bir yerden geçerken elinde mavzer olan birisi gür bir sesle yukarýdan aþaðýya
doðru Len Garallýlar! Gaynaþmayýn, çýkarýn cüzdanlarý diye baðýrýr. Baðýran kiþi Macunlu
Abdurrahman denilen eþkiyadan baþkasý deðildir. Bizimkiler ellerini kaldýrýr. Bir an için kendini
toparlayan Osman Çayýr Efe, bizde pek bir þey yok, gel anlaþalým diyerek yalvar yakar eþkiyayý
razý eder. Yanlarýnda bulunan paranýn bir kýsmýný eþkiyaya býrakan bizimkiler Karahallýya doðru
yola devam ederler.
ÝKÝ EÞKÝYA
Sandýklý ve Dinar civarýnda satýþ yapan ve alacaklarýný toplayan Osman Çayýr, Karahallýya
dönecektir. Ancak akþam saati yaklaþmýþtýr. Karanlýða kalýrsa tehlike artacaktýr. Özellikle Çivril
yakýnýndaki Küfi Boðazýnda yolu kesilip soyulma tehlikesi vardýr. Osman aða köy muhtarýndan
kendisini tehlikeli bölgeden geçirip Çivrile kadar kýlavuzluk edecek bir adam talep eder. Muhtar
bir kýlavuz bulur ve adama kefil olur. Kýlavuzluk yapacak adam iyi bir ücret talep eder ve parayý
peþin alýr. Osman aða ve kýlavuz yola çýkarlar. Konuþa konuþa epey yol kat ederler. Tehlikeli
bölgenin önemli bir bölümünü geçmiþlerdir. Bir ara kýlavuz adam derki Osman aða, sen bundan
sonra kendin gidersin, ben buradan geriye döneceðim der. Osman aða heyecanla  Yahu arkadaþ
biz seninle tehlikeli bölgeyi geçinceye kadar anlaþtýk. Buralarda eþkýya var, beni yalnýz býrakma
der. Adam cevap verir  Osman aða, bu bölgede seni soyabilecek iki adam var. Birisi bizim
birader, o da bugün deðirmene gitti, geri gelmez. Ýkinci kiþiyse benim. Ben senden alacaðým
parayý aldým. Bundan sonra seni kimse soymaz. Rahatlýkla Karahallýya kadar yoluna devam et
der. Osman aðanýn yapacak bir þeyi yoktur. Karþýsýndaki adam eþkiyanýn tekidir. Ýster istemez,
korkuyla karýþýk yoluna devam eder ve sað salim Karahallýya ulaþýr.
NOT: Bu iki gerçek hikaye Þerafettin Polatýn yazýlarýndan derlenmiþtir.
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KARAHALLININ ÝLK ÖÐRETMENLERÝ
Uzun süren savaþ yýllarý nedeniyle ülkemizdeki eðitim ve öðretim kesintiye uðramýþtýr. Bu yýllarda
okuryazar oraný çok düþük olduðu gibi nitelikli öðretmen sayýsý da çok azdýr. Cumhuriyetin ilanýyla
ülke çapýnda yeni bir eðitim seferberliði baþlatýlmýþtýr.
Karahallýda iyi derecede okuma yazma bilen iki kiþi eðitim seferberliði kapsamýnda Konyada kursa
tabi tutulduktan sonra eðitici/ usta öðretici kadrosuyla okullara öðretmen olarak atanmýþtýr. Bu kiþilerden
birisi Hasan Turgut Alakuþ diðeri ise Hamit Mercandýr. Þimdi bu iki rahmetli öðretmenimizin hayat
hikayelerini anlatmaya çalýþayým.
Hasan Turgut ALAKUÞ 1890-1980
1890 Konak Mahallesi doðumludur. Karahallýdaki medrese veya mahalle mektebinde
tahsil görerek hafýz oluyor. 1911-1912 döneminde Yemene asker olarak gidiyor.
Ardýndan Arabistan ve Filistin Cephelerinde savaþlara katýlýyor. 1918 yýlýnda
Mondros Mütarekesiyle terhis ediliyor. Karahallýya dönüþünden sonra köy odasý
veya evlerde çocuklara dini eðitim veriyor. 1924 yýlýndaki Tevhidi Tedrisat Kanunuyla
bu tip eðitim kurumlarý kapatýlýyor. 1927 yýlýnda Konyada açýlan kursa kabul edilerek
birkaç ay kurs gördükten sonra eðitici/ usta öðretici oluyor. Ýlk görev yeri Buðdaylý
köyüdür. Burada birkaç yýl görev yaptýktan sonra Sivaslý Kökez köyüne tayin ediliyor.
2 yýl görevden sonra Çivril Karabedirler köyüne tayin ediliyor ve 1943 yýlýna kadar burada öðretmenlik
yapýyor. Bir süre öðretmenliðe ara veriyor. Daha sonra Çivril Bulkazda görev yapýyor. 1947 yýlýnda
tekrar Buðdaylý köyünde öðretmenlik yapýyor. 1949 yýlýnda Karahallýya tayin oluyor. 1956 yýlýna kadar
Cumhuriyet Ýlkokulunda görev yaptýktan sonra emekli oluyor. 1980 yýlýnda vefat etmiþtir.
Hamit MERCAN 1898- 1987
1898 Konak Mahallesi doðumludur. Çocukluk yýllarýnda Karahallýdaki medrese
veya mahalle mekteplerinde tahsil görmüþ. 1927 yýlýnda Konyada açýlan kursa
katýlarak eðitici/ usta öðretici kadrosuyla öðretmen oluyor. Ýlk görev yeri Paþalar
köyüdür. Burada 1928-1939 yýllarý arasýnda 11 yýl ilkokul öðretmeni olarak görev
yapýyor. 1939 yýlýnda Karahallýya tayin oluyor. Eski Mektep ve Cumhuriyet
Ýlkokulunda 10 yýl süreyle öðretmenlik yapýyor. 1948 yýlýnda Sivaslý Selçikler
köyüne tayin ediliyor, iki yýl burada görev yaptýktan sonra emekliye ayrýlýyor.
Emeklilik sonrasý Karahallýda kýrtasiyecilik yaptý. Hamit hoca 1987 yýlýnda vefat
etmiþtir.
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KARAHALLI ÞEHÝR EFSANESÝ
KARANCAK MAÐARASI

Eski zaman cavýrlarý maðaranýn aðzýný büyük kaya parçasý veya kara bir kapakla kapatmýþlar. Eðer
bu kapak kaldýrýlýr veya yerinden gaynaþtýrýlýrsa Karahallýyý sel basar, sular altýnda kalýr
Karancak Tepesindeki Maðara
Bahsettiðimiz maðara Karahallýnýn batýsýndaki Karancak Tepesinin doðu yamacýndadýr. Maðara
yakýnlarýnda Türk bayraðýnýn dikildiði nokta ve Emirin Kaya olarak bilinen mevkii bulunmaktadýr.
Maðaranýn yerel aðýzda adý Maðazadýr. Ýlçedeki herhangi bir kiþiye Maðara nerede diye sorarsanýz
kimse bilmez. Ama Maðaza derseniz herkes bilir ve yerini tarif eder. Muhtemelen þivemizin özelliðinden
dolayý maðaraya Maðaza denilmiþtir.
Maðara Nasýl Bir Yer
Maðaza diye bilinen yer aslýnda bir tabiat oluþumudur. Maðazanýn giriþi ve görülebilen kýsýmlarý
mermere çok benzeyen büyük ve yekpare kaya parçasýndan oluþmaktadýr. Dýþarýdan içeriye giriþi
saðlayan, ne zaman ve kimin yaptýðý belli olmayan taþtan merdiven basamaklarý vardýr. Giriþ kýsmýnýn
geniþliði yaklaþýk bir metredir. Ýçeriye doðru girilebilen uzunluðu 15- 20 metre civarýndadýr. Maðazanýn
tabanýnda on santim derinliðinde su bulunmaktadýr. Bu su yaz kýþ hiç bitmez. Kayalarýn arasýndan
aþaðýya devamlý su damlamaktadýr. Su birikintisinin sebebi bu olmalý. Kesintisiz su kaynaðý nedeniyle
50-60 yýl öncesine kadar bu civardaki evlerin su ihtiyacý taþýmayla buradan temin edilirdi.
Gelelim Efsanemize
Yüz yýllardýr anlatýlan bir efsaneye göre; Maðazanýn derinliði
ve uzunluðu bilinmemektedir. Kimine göre maðazanýn bir
ucu Buðdaylý köyüne, kimine göre bir ucu Cavýrýn Kaleye
çýkmaktadýr. Uzunluðunu öðrenmek amacýyla maðazanýn içine
bir kedi býrakýlmýþ, kedi yarým saat sonra Buðdaylý köyünden
çýkmýþ.
Maðazanýn içinde öyle çok su vardýr ki büyük bir gölü
dolduracak kadardýr. Eski zaman cavýrlarý bu suyun önünü
kesmek için büyük bir kaya parçasý veya kara bir kapakla
maðazanýn aðzýný kapatmýþlar. Eðer bu kapak kaldýrýlýr veya
yerinden gaynaþtýrýlýrsa Karahallýyý sel götürür, su içinde
kalýr.
Bir diðer efsane ise definecilerin iþtahýný kabartacak cinsten.
Efsaneye göre maðazanýn içinde eski cavýr medeniyetlerinden
kalma tonlarca altýn bulunmaktadýr.
Býrakýn Karancak tepesini, Karahallý yakýn bölgesinde hiçbir
eski medeniyet izi yok. Tonlarca altýn nereden olacak. Bildiðiniz
defineci uydurmasý. Keza su da öyle, býrakýn Karancaký
Karahallýnýn düz arazisinde bile su çýkmýyor.
- 36 -

MAZÝDEKÝ KARAHALLI

TARÝHÝ TORLAK DEÐÝRMENÝ

Yaklaþýk iki asýrlýk bir geçmiþe sahip olan tarihi Torlak Deðirmeni Banaz Çayý havzasýnda olup
Karahallý ilçesi Alfaklar ve Duraklý köyü sýnýrlarý içinde bulunmaktadýr.
Bölge halký tarafýndan Veli Aða Deðirmeni ve Yedi Deðirmen adýyla da bilinen tarihi deðirmenin
1900lü yýllarýn baþlangýcýnda Karahallýnýn en varlýklý kiþilerinden Veli Aða tarafýndan Uþaklý Torlak
ailesinden bin altýna satýn alýndýðý rivayet edilmektedir.
250 dönüm sulak arazi içinde ve dere kenarýnda bulunan yedi gözlü deðirmenin yaný sýra Özer ailesine
ait bir köþk, üç ev, bir besihane, asýrlýk çýnar aðaçlarý, meyve aðaçlarý ve üzüm baðý mevcuttur. Ayrýca
araziye bitiþik vaziyetteki yamaçta oyularak yapýlmýþ kaya ev veya maðaralar bulunmaktadýr.
1991 yýlýna kadar faaliyet gösteren yedi gözlü deðirmenin altý gözünde un öðütülürken bir gözünde ise
evlerin aydýnlatýlmasý için elektrik üretilmekteydi.
23 yýl kapalý kalan tarihi deðirmen 2014 yýlýnda Özer ailesi tarafýndan yeniden düzenlenerek faaliyete
geçirilmiþti. Ancak bir süre sonra usta bulunamamasý, ulaþým sorunu ve talep azlýðý gibi nedenlerle
istenilen verim saðlanmamýþtý.
Konu hakkýnda bilgi aldýðýmýz aile temsilcisi Hacý Veli Özer  Özer ailesi olarak dede mirasýmýz
deðirmeni yeniden faaliyet geçirmek için çok uðraþ verdik. Maalesef fazla raðbet görmedi. Ayrýca
deðirmeni çalýþtýracak usta bulmakta zorlanýyoruz. Bu iþi yapan eski ustalar kalmadý. Þu an için
deðirmenin iki gözü faal durumdadýr.  dedi.
NOT: Bu tarihi ve kültürel varlýðýmýzý kaybetmeden deðirmenin kýsmen faaliyete geçirilmesi ve çevre
düzenlemesi sonrasýnda alternatif turizm etkinlikleri yapýlabilir.
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KARAHALLI PAZARININ TARÝHÇESÝ

Ýlçemiz halký tarafýndan yakýn çevrenin en eski, en büyük ve en kapsamlý pazarý olarak adlandýrýlan
Garallý Bazarý gerçekten de kuruluþu yüzyýllar öncesine dayanan eski ve büyük bir pazardýr.
Uþak Üniversitesinden tarihçi Doç. Dr. Biray Çakmakýn yaptýðý araþtýrmayý (*) okuduðumuzda;
Karahallý pazarýnýn oldukça büyük olduðunu, kuruluþunun eski tarihlere dayandýðýný, 1800lü yýllarda
Perþembe günleri kurulduðunu, pazar vergisinin Kütahya Sancaðý yetkililerince toplandýðýný öðreniyoruz.
Ancak, pazarýn ilk kuruluþ tarihini ve pazarýn hangi tarihten itibaren Cumartesi günlerine alýndýðýný
bilemiyoruz. Araþtýrma eski Türkçeyle yazýlmýþ olduðu için anlamakta güçlük çektik. Yazýyý daha
anlaþýlýr ve sade bir hale dönüþtürmesi için tarihçi Özkan Topçudan rica ettik. Özkan Topçu bu
araþtýrmayý aþaðýdaki þekilde özetledi.
1800 lü yýllarda, o zamanki ismiyle Karahalillü Köyünde çevre köylerin halkýnýn da katýldýðý, hafta
bir kez kurulan bir pazar vardý. Bu pazar çok eski tarihlere dayanýyordu. O zamanki ismiyle Kütahya
Sancaðýna baðlýydý. Kütahya Sancaðýnýn vergilerini kiralayarak toplama iþi verilen Halil Kamili Aða
bu pazarýn vergisini, kiralama þeklinde önceden belirlenen miktarca peþin veya vadeli ödemek kaydýyla
kiralamak istedi. Bunun üzerine pazar için gerekli araþtýrma yapýldý. Pazarýn toplanan vergisi üzerinde
baþkasýna ait bir fetih hakký ve pazarýn daha önceden iþletme maksadýyla kimseye verilmediði görüldü.
Yýllýk gelirinin 300 ile 400 kuruþ arasýnda deðiþtiði görüldü. Ve bu pazarýn geliri 13 Mart 1835
senesinden itibaren, yýllýðý 1500 kuruþa Kapýcýbaþý Halil Kamil Aða'ya kiraya verildi. Halil Aða
zamanýnda ödemek üzere 12 Temmuz 1835 de hazineye mühürlü borç senedi verdi. Bu pazar uzun yýllar
varlýðýný sürdürdü.
NOT: Osmanlý'da son zamanlarda yaþanan ekonomik sýkýntýlardan dolayý vergi gelirleri öncen tahsil
edilmek için bu þekilde kiraya veriliyordu buna iltizam, kiþiye de Mültezim deniliyordu. Ö. T.)
*Kaynak: Doç. Dr. Biray Çakmak
*Osmanlý Taþrasýnda Yönetilme Kaygýlarý, Karahallý Mülki Nahiyesinin Kuruluþu

Karahallý Pazar Lezzetleri
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ÇERKEZ HACI YÜZBAÞI
Hüseyin Hüsnü Düzgören
Kuzey Kafkasya kökenli olan Hüseyin Hüsnü bey Çerkezlerin
Kabartay boyundandýr. Rus mezaliminden kaçan babasý Ömer
Efendi 1860 yýlýnda ailesiyle birlikte Osmanlý Ýmparatorluðuna
sýðýnýr. Eskiþehir ili Çifteler kazasýna iskan edilen aile Osmanlý
vatandaþlýðýna kabul edilir. Çocukluðu ve ilk gençliði
Çiftelerde geçen Hüseyin Hüsnü bey askeri tahsil görerek
subay olur. Arabistanda subay olarak görev yaptýðý yýllarda
Hacc görevini de yerine getirir. Osmanlý hükümetine ve saray
çevresine yakýn olan Çerkez Yüzbaþýnýn son görev yeri
Çifteler askeri hara komutanlýðýdýr.
1908 yýlýnda Meþrutiyetin ilanýyla emekli
edilir. Emekli olan Çerkez Yüzbaþý, tahminen
1910 yýlýnda ailesiyle birlikte Karahallýya
gelerek yerleþir. Konak Mahallesi Hacý Veyis
Camii karþýsýnda bulunan iki katlý bir evi
satýn alarak bu eve taþýnýrlar. Hacý
Yüzbaþýnýn Karahallýya kendi isteðiyle mi
y o k s a s ü rg ü n o l a r a k m ý g e l d i ð i
bilinmemektedir. Çerkez ailesi, daha sonraki
yýllarda ayný mahallede Jandarma Karakolu
yakýnlarýnda iki katlý yeni bir ev yaptýrarak
buraya taþýnmýþtýr. 1860 doðumlu olan Hacý
Yüzbaþý 1933 yýlýnda vefat etmiþ olup mezarý
Çifteler ilçesindedir.
Çerkez Yüzbaþýnýn Eþleri ve Çocuklarý
Hacý Yüzbaþý üç defa evlenmiþtir. Birinci eþi Fatma haným ve ikinci eþi Sýdýka haným Çifteler kazasýndandýr.
Üçüncü evliliðini ise 2. Abdülhamitin saray cariyelerinden Eda Hüsnüye hanýmla yapar. Gelinin çeyizi
ve düðün masraflarý bizzat padiþah tarafýndan karþýlanýr.
Ýlk eþi Fatma hanýmdan (1) Kamile Çolak adýnda bir kýzý olur.
Ýkinci eþi Sýdýka hanýmdan Nadide Mercan, (2) Mehmet Cemal Ertem, Hasan Düzgören ve Þerife Ýnce
adlarýnda dört çocuðu olur.
Üçüncü ve son eþi Eda Hüsnüye hanýmdan Ömer Faruk Düzgören adýnda bir oðlu olur. Eda Hüsnüye
hanýmýn Karahallýdaki lakabý Saraylý hanýmdýr. Çerkez Yüzbaþýnýn büyük oðlu Mehmet Cemal hariç
bütün çocuklarý Karahallýdan evlenmiþ ve buraya kök salmýþtýr.
NOT:
(1): Kamile haným ilk eþi Çolakhasanoðlu Hacý Ali efendinin
Çanakkale Harbinde þehit düþmesinin ardýndan ikinci
evliliðini Þerif Bucakla yapmýþ ve Bucak soyadýný almýþtýr.
(2) : Büyük oðlu Mehmet Cemal Ertem babasý gibi askerlik
mesleðini seçmiþ ve Albay rütbesiyle emekli olarak
Ýstanbula yerleþmiþtir. Ýstiklal Harbi gazisidir.
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ÇAKIRCALI MEHMET EFE ve KARAHALLILI AHMET ÇAVUÞ

Gerçek ve yaþanmýþ bir olaydan esinlenerek yazmaya çalýþtýðým bu hikaye tahminen 1900lü yýllarýn
baþýnda geçmektedir. Hikayemizin kahramaný Karahallý-Berberoðullarý sülalesinden Ahmet Çavuþ
lakabýyla tanýnan kiþidir.
Ahmet Çavuþ hikayenin geçtiði yýllarda yün, iplik boyama iþi ve seyyar esnaflýk yapmaktadýr. Ýzmir
veya Uþaktan temin ettiði boyalarý ve gerekli malzemeleri yanýna alýr, atýyla Ege bölgesinde köy köy
dolaþýrmýþ. Öyle ki, bazý seyahatlerinde Manisanýn Turgutlu ve Akhisar ilçelerine, Ýzmirin Ödemiþ,
Bergama, Tire ilçelerine ve Aydýna kadar gittiði olurmuþ. Bu seyahatlerinde yeðenlerinden birisini
mutlaka yardýmcý olarak yanýnda götürürmüþ. Bu uzun iþ seyahatleri dolayýsýyla Ahmet Çavuþ bölgenin
köylüsü, efesi, eþkýyasý, velhasýl herkes tarafýndan tanýnmaktadýr.
Hatta meþhur Çakýrcalý Mehmet Efe bile Çavuþu tanýmaktadýr. Þöyle ki; Ahmet Çavuþ gezdiði köy
ve ilçelerde duyduðu haber ve geliþmeleri karþýlaþtýklarý zaman Çakýrcalý Efeye aktarýrmýþ. Bu nedenle
Efe ile Çavuþ arasýnda az çok bir samimiyet oluþmuþ.
Gene böyle bir iþ seyahati için yeðeniyle Karahallýdan yola çýkan Berberoðlu Ahmet Çavuþ, Bozdað
köylerine kadar gitmiþ. Gitmiþ ama, gittiði yerlerde çok az kiþi yün ve iplik boyatmýþ. Hayal ettiði ve
beklediði iþi yapamayan Ahmet Çavuþ baþka bir ilçe veya köye gitmek üzere yola koyulur. Mevsim
yaz, hava ise çok sýcaktýr. Birkaç saat gittikten sonra yorulunca yol kenarýndaki bir aðaç altýna oturarak
mola verirler. Bir süre sonra karþýdan bir gurup atlýnýn geldiðini görür. Gelenler Çakýcý Mehmet Efe
ve zeybeklerinden baþkasý deðildir. Çavuþun aklýna bir kurnazlýk geliyor. Yeðenine  Þu Efeyi bir
kandýrayým da masrafýmýzý çýkaralým der.
Çakýcý Efe yanlarýna doðru yaklaþýyor. Bir bakýyor aðaç altýnda oturan kiþi Garallý Amat Çavuþtur.
Yanlarýna gelince Selamünaleyküm Amat Çavuþ diyor. Ahmet Çavuþ gönülsüz ve isteksizce
Aleykümselam diye karþýlýk veriyor. Bu durum Efenin dikkatini çekiyor ve soruyor.Hayrola Amat
Çavuþ, bana küs müsün? . Ahmet Çavuþ önceden planýný yapmýþ, hemen cevabýný veriyor.  Efe,
selamýný aldým. Aleykümselam dedim. Daha ne yapayým? Bi de sene oyun mu oynuyverin demiþ.
Çakýcý Efe, Garallý Amat Çavuþu uzun zamandýr tanýyor. Az çok samimiyetleri var. Bu nedenle
Çavuþun verdiði kinayeli cevaba aldýrýþ etmiyor. Merak ve yardým amacýyla tekrar soruyor.Len
Garallý, neyin var senin, derdin nedir? diyor.
Ahmet Çavuþ cevap veriyor. Yahu Efe, on gündür köy köy dolaþýyorum. Daha on kuruþluk boya
yapamadým. Aha, biraz sonra Turgutlu taraflarýna doðru gitcen, ne yemek param var, ne de han param
var diyor. Çakýcý Efe zor durumda gördüðü ahbabýnýn sorununu çözmek için yanýnda bulunan
Zeybekbaþý Hacý Mustafaya dönerek  Hacý, Amat Çavuþu gör emrini veriyor. Zeybekbaþý Hacý
kuþaðýndan çýkardýðý birkaç altýný Ahmet Çavuþa veriyor. Altýnlarý alan Ahmet Çavuþ bu cömert
davranýþtan ziyadesiyle memnun kalmýþtýr. Çakýrcalý Efe ve Ahmet Çavuþ bir müddet daha sohbet
ettikten sonra vedalaþarak ayrýlýrlar. Çakýcý Efenin gidiþinden sonra Ahmet Çavuþ yanýndaki yeðenine
dönerek Gördünmü len Garallý aklýný diyor.
NOT: Bu gerçek hikaye Emrullah Saðsözün anlatýmlarýndan kaleme alýnmýþtýr. Askerliðini çavuþ
olarak yaptýðý için Çavuþ lakabýyla anýlan Berberoðlu Ahmet, 1930lu yýllarda vefat etmiþtir. Soyadý
Kanunuyla ailesi Þevke soyadýný almýþtýr.
Fotoðraflar: Hüseyin Akgün
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KARAHALLIDA ÝZ BIRAKAN BÝR TIP ADAMI
DR. MAZHAR AKSOY

1952-1957 yýllarý arasýnda ilçemizde hükümet tabibi olarak görev
yapan Dr. Mazhar Aksoy yaptýðý hizmetler ve býraktýðý izler nedeniyle
bu gün bile adýndan hayýrla anýlmaktadýr.
Karahallýda Kýzýlay þubesinin kurulmasý, ortaokulun açýlmasý,
hastaneye ek bina yapýlmasý ve sinema binasýnýn yapýlmasýnda
büyük emeði geçen Dr. Mazhar Aksoyu tanýtmaya çalýþalým.

Dr. Mazhar Aksoy kimdir?
1924 Kütahya- Gediz doðumludur. Ýlkokulu Gediz, Ortaokulu Uþak, Liseyi Kütahyada okuduktan
sonra 1949 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesinden mezun oldu. Mardin-Mazýdað, AydýnSelçuk ilçelerinde görev yaptýktan sonra 1952 yýlýnda Hükümet Tabibi olarak Karahallýya tayin oldu.
Ýlçemizde beþ yýl süreyle görev yaptýktan sonra 1957 yýlýnda Þiþli Etfal Hastanesine tayin oldu. Burada
Çocuk Hastalýklarý Uzmaný olarak görev yaptý. Kamudaki hizmetinin ardýndan serbest hekim olarak
görev yaptýktan sonra 1999 yýlýnda emekli oldu.
1950 yýlýnda Zeliha hanýmla evlenen Dr. Mazhar Aksoyun üç oðlu bir kýzý vardýr. Büyük oðlu Can
Aksoy 1953, ortanca oðlu Prof. Dr. Cihan Aksoy 1954 ve küçük oðlu Cenap Aksoy 1956 Karahallý
doðumludur. Kýzý Canan Aksoy ise Ýstanbul doðumludur.
1952 yýlýnda henüz nahiye olan Karahallýda Kýzýlay Þubesinin kurulmasýna öncülük etti ve baþkanlýðýný
yaptý. 1954 yýlýnda Karahallý Ortaokulunun, 1957 yýlýnda Karahallý Hastanesinin açýlmasýnda ve
sinema binasýnýn yapým aþamasýnda büyük emekleri geçti.
Karahallýdan ayrýldýktan sonra hayatý boyunca Karahallý insanýyla irtibatýný kesmedi. Karahallýda
yaptýðý hizmetler ve býraktýðý izler nedeniyle 70 yýldýr adý hayýrla anýlmaktadýr.
2010 yýlýnda vefat eden Dr. Mazhar Aksoyun kabri Zincirlikuyu Mezarlýðýndadýr.

Can Aksoy

Cenap Aksoy
Prof. Dr.
Cihan Aksoy

Zeliha Aksoy
Canan Aksoy

- 41 -

MAZÝDEKÝ KARAHALLI

KÜLTÜREL YAPILAR
ESKÝ SÝNEMA
Eski sinema binasý adýyla bildiðimiz yapý Yeni
Mahalledeki Yaka mevkiindedir. Sinemanýn
olduðu alan ve çevresi daha önceden milli bayram
kutlamalarýnýn yapýldýðý bayram yeriydi.
1952 yýlýnda Hükümet Tabibi olarak Karahallýya
tayin olan Dr. Mazhar Aksoyun giriþim ve
öncülüðünde Karahallý nahiyesinde Kýzýlay þubesi
kurulmuþtur. Birkaç yýl içinde Kýzýlay þubesinin
10 bin TL parasý birikmiþtir. Biriken bu parayla
kalýcý bir eser yapýlmasý düþünülmektedir. 1950li
yýllarda iki dönem üst üste belediye baþkaný seçilen
Ömer Özyurt, bayram yerinin bir bölümünü kamu
yararýna kullanýlmak üzere Karahallý Kýzýlay
þubesine tahsis etmiþtir.
Tahsis sonrasý Kýzýlay þubesinin bir arsasý olmuþtur. Bu arsaya toplantý salonu ve sinemasý olan bir
kültür merkezi yapýlmasýna karar verilir. Ancak bu iþ için yeterli para yoktur. O tarihlerde saðlýk
ocaðýnýn açýlýþý için Karahallýya gelen dönemin Saðlýk Bakaný Dr. Nafiz Köreze durum anlatýlýr ve
yardým istenilir. Bakan tarafýndan olur verilmiþtir. Daha sonra sinema binasýnýn yapýmýna baþlanýr ve
1958 yýlýnda tamamlanýr
Dr. Nafiz Mercan ile yaptýðým bir mülakatta sinemanýn yapýlmasýyla ilgili hatýrasýný þöyle anlatmýþtý.
1957 yýlý ilk aylarýnda askerden yeni gelmiþtim. Karahallýdaydým. Dr. Mazhar Aksoy bana bir teklifte
bulundu. Birkaç gün sonra Ankarada Kýzýlayýn genel kurulu yapýlacaðýný söyledikten sonra Karahallýyý
temsilen benim Ankaraya gitmemi rica etti. Genel kurula katýldým ve Kýzýlay Genel Baþkaný M. Rýza
Çerçel ile görüþtüm. Karahallýda Kýzýlaya ait çok amaçlý bir bina yapma projesini sundum. Kabul
edildi ve 20 bin lira tahsisat çýkarýldý. Sinema binasý bu tahsisat parasýyla tamamlandý. Sinemanýn
yapýlmasýnda öncülük eden Dr. Mazhar Aksoy 1957 yýlý yaz aylarýnda Ýstanbula tayini çýktýðý için
Karahallýdan ayrýlmýþ ve sinema binasýnýn tamamlanmasýný görememiþtir.
Yýllarca sinema ve toplantý salonu olarak kullanýlan bu bina,1970li yýllarda televizyon yayýnlarýnýn
baþlamasýyla birlikte eski cazibesini kaybetmiþtir. Uzun süre boþ kalan ve depo olarak kullanýlan bina
þimdilerde tekstil atölyesi olarak kullanýlmaktadýr.
(Sinema binasý 2008 yýlýnda yapýlan takasla Kýzýlaydan Belediyeye devredilmiþtir.)
ESKÝ HAMAM
Karahallý Þehir Hamamý adlý bu
yapý Yeni Mahalle, Aþaðý Camii
yakýnýnda bulunmaktadýr. 1942
yýlýnda belediye baþkanlýðýna seçilen
Ahmet Çetin döneminde 1943
yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. On musluklu
ve dört banyo duþ odasýna sahip
hamam kýrk iki bin liraya mal
olmuþtur. Yapýldýðý dönem itibariyle
çok modern bir hamamdýr.(1)
Isýtmasý odunla daha sonra kömürle
yapýlmýþtýr. Ancak hamam bir süre
sonra iþletilemez hale geldi.
1960 yýlýnda jandarma karakolu ve
hapishane olarak kullanýldý. Daha
sonra tekrar hamam olarak faaliyete
baþladý. 1980li yýllarda eski iþlevini
kaybettiði için kapatýlmýþtýr.
Uzun süre boþ ve atýl vaziyette kalan hamam daha sonra üçüncü þahsa satýlmak suretiyle elden
çýkarýlmýþtýr.Aþaðý Camii müþtemilatýna veya eski bir medrese üzerine inþa edildiði söylenilen
hamamýn altýnda yatýr olduðu rivayet edilmektedir.
(1) Karahallýya Bir Bakýþ adlý kitapçýk.
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KELAÐALAR EVÝNÝN HÝKAYESÝ

Tarihi
Çýnar

Fotoðrafta gördüðünüz bu ev Dere Mahallesi Atatürk Sokak baþlangýcýndadýr. Ýlçe halký tarafýndan
Kelalarýn Oda veya Kelagilin Ev diye tabir edilen bu yapý Aþaðý Park civarýnda olup tarihi çýnar
aðacýnýn tam altýnda bulunmaktadýr.
Evin bulunduðu mevkiinin halk aðzýyla adý Kanaredir. Kanare Arapça kökenli bir kelime olup
Türkçede et kesilen, satýlan yer anlamýna gelmektedir. 1930lý yýllarda beldedeki kasaplarý bir yerde
toplamak ve kontrol altýna almak amacýyla belediye tarafýndan Aþaðý Parkýn karþýsýndaki büyük kahvenin
olduðu yerde birkaç tane kasap dükkaný yaptýrýlmýþtýr. Dolayýsýyla bu mevkiye de Kanare adý verilmiþtir.
Gelelim evin hikayesine; bu yapý Kelaðalar  Kelaðagil sülalesine aittir. Bozoklu soyadýný taþýyan
aile dönemin köklü ve varlýklý ailelerindendir. Evin hangi tarihte yapýldýðý belli olmamakla beraber 200
yýllýk olduðu tahmin edilmektedir. Kelaðalar ailesinin bu binayý köy odasý ve misafirhane hizmetleri
için yaptýrdýðý rivayet edilir. Gelen misafir bu evde konaklar ve yiyecek ihtiyacý oda sahibi aile tarafýndan
ücretsiz olarak karþýlanýrmýþ. 1950li yýllara kadar ilçemizde bunun gibi çok sayýda köy odasý
bulunmaktaydý.
Kelaðalarýn Oda olarak bilinen bu yapý 1920-1922 yýllarýndaki iþgal döneminde Yunanlýlar tarafýndan
el konulmak suretiyle iki yýl boyunca Yunan birliðinin karargahý olarak da kullanýlmýþtýr.
Köy odasý veya misafirhane olarak kullanýlan bu evde Kelaða sülalesince haftada bir iki akþam Kuran
okutulmakta ve yemekli sohbet toplantýlarý düzenlemektedir. Bu iþler zahmetli ve maddi külfetli iþlerdir.
Zaman gelir ailenin büyüðü Kelaða vefat eder, ancak çocuklarý babalarýndan kalan bu geleneði
sürdürmezler ve odayý kapalý tutarlar. Dolayýsýyla bir süre yemekli sohbet düzenlenmez ve misafir kabul
edilmez. Kelaðanýn eþi bu duruma çok üzülmektedir. Derdini dönemin ünlü din adamý Hafýz Bekir
Hoca efendiye anlatýr. Annenin üzüntüsünü yüreðinde hisseden Hafýz Bekir Hoca efendi onun aðzýyla
bir þiir kaleme alýr.
Çok zamandýr odamýz açýlmaz oldu
Aða cezvesinden kahveniz içilmez oldu
Daðýlmýþ hafýzlar Kuran okunmaz oldu
Aðlamaz mý ananýz, söndü soldu odamýz diye
Aðalarýn ambarlarý dolu mu acep boþ mu ola
Çift öküzleri bilmem koca mýdýr genç mi ola
Asri gençlerin yürekleri katý taþ mý ola
Camiler aðlaþýyor hani Müslümanlar nerde diye
Not: Bu þiir ve bilgiler rahmetli Hafýz Veli Çimen Hoca ile 2004 yýlýnda yaptýðým mülakattan derlenmiþtir.
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TARÝHÝ KUMRUOÐLU EVÝ
Karahallýnýn en merkezi yerinde inþa
edilen, gösteriþli ve mimari özellikler
taþýyan bu tarihi bina; Gölbaþý Camii
yakýnýnda olup Yeni Mahalle ilçesi
sýnýrlarýndadýr.
Kumruoðlu Evi olarak bilinen
konak tarzý bu yapý 2015 yýlýnda
Karahallý Belediye Baþkaný Ali
Topçunun giriþimleri sonucunda
Kütahya Kültür Varlýklarý Koruma
Bölge Kurulunca 2. Derece Kültür
Varlýðý olarak tescil edilmiþ ve
koruma altýna alýnmýþtýr.
Kumruoðlu Evinin Hikayesi
Ýlçenin en gösteriþli yeri (Kölüngaþý) Gölbaþý meydanýnda bulunan bu iki katlý bina 1930lu yýllarda
dönemin zenginlerinden Kasapoðlu Mehmet Aða (Kesen) tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Daha önceleri ayný
yerde Kasapoðlu ailesine ait bir köy odasýnýn olduðu, sonradan yýktýrýlarak yerine bu evin yaptýrýldýðý
öðrenilmiþtir.
Bu bina 1940lý yýllarda dönemin varlýklý ve ünlü þahsiyetlerinden Kumruoðlu Mehmet Aða (Ulukuþ)
tarafýndan satýn alýnmýþtýr. Kumruoðlu evi, geniþ ve ferah bir içyapýnýn yaný sýra ahþap iþlemeleriyle
de dikkat çekmektedir. Ayrýca binanýn arka tarafýnda güzel bir bahçesi bulunmaktadýr. Eski yýllarda
bu bahçede meyve aðacý, gül ve çiçekler yetiþtirildiði anlatýlmaktadýr. Kumruoðlu ailesinin 1950li
yýllarda ticaret amacýyla Ýstanbula yerleþmesi sonucu bu güzel ev boþ ve bakýmsýz halde bulunmaktadýr.
Karahallý Belediyesi, Kumruoðlu Evinin kültür merkezi veya kent müzesine dönüþtürülmesi için
birkaç yýldýr çaba sarf etmektedir.

Zamana Yenik Düþen Ýki Ev

Bir zamanlar ilçe merkezinde bulunan bu iki ev; taþ ve ahþap karýþýmlý yapýsý, toprak dam üstüyle
fotoðraf gezginleri ve sanatseverlerin beðenisini topluyordu. Bu iki ev 2010lu yýllarda zamana yenik
düþerek yýkýlýp gittiler. Þimdi geriye bu iki fotoðraf ve bu evlerde yaþayan insanlarýn hatýralarý kaldý.

Ercanlar Evi
Konak Mahallesindeki Selim Ercan ailesine
ait iki katlý bu ev, konumu ve görünümüyle
dikkat çekiyordu.

Delikboðazgilin Ev
Yeni Mahallede bulunan bu ev Delikboðazgil
lakabýyla bilinen Gözde ailesine aitti. Bir zamanlar
üç dört ailenin bir arada oturduðu iki katlý bu ev ilginç
yapýsý ve görünümüyle dikkat çeken yapýlardan
birisiydi.
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KARAHALLIDAKÝ KÜÇÜK KÖÞK
ÝBRAHÝM ÇEKER EVÝ

Fotoðrafýný gördüðünüz bu
yapý Dere MahallesiAv g a n ü s t ü m e v k i i n d e
bulunmaktadýr.
Bir mimarýn elinden çýkmýþ
gibi yapý sanat özellikleri
taþýyan bu ev Çallý Osmanýn
Ýbiram lakabýyla bilinen
rahmetli Ýbrahim Çekere aittir.

Tarihi filmlerde gördüðümüz evlere çok benzeyen, padiþahlarýn av köþkünü andýran bu taþ yapý 1955
yýlýnda Kaykýllý köyünden Mehmet Kalender tarafýndan inþa edilmiþtir. Kalender Memet lakabýyla
bilinen bu usta dönemin mimarý, mühendisi sayýlabilecek derecede mesleðinde ustalaþmýþ bir isimdir.
Týpký bu ev gibi kendi köyünde ve yakýn çevredeki birçok yapýya imzasýný atmýþtýr.
Geniþ bir arsa üzerine inþa edilen bu taþ binanýn oturumu tek kat üzerinedir. Altta küçük bir bodrum,
üst katta ise eskilerin soðukluk dediði camekanlý yazlýk bir bölüm bulunmaktadýr. Bahçesinde üzüm
omcalarý, meyve aðaçlarý ve çam aðaçlarý mevcuttur. Evin manzarasý da gayet güzeldir. Delihýdýrlý,
Karbasan, Bulkaz Daðý gibi geniþ açýlý bir manzaraya sahiptir.
Ýbrahim Çeker kimdir?
1921 doðumludur. Baba adý Osman,
ana adý Ayþedir. Ýkisi erkek, üçü kýz
olmak üzere beþ kardeþi vardýr.
Gençlik yýllarýnda kahvecilik daha
sonraki yýllarda el tezgah dokumacýlýðý
yaptý.
Ünlü bir avcý olan Ýbrahim Çeker ayný
zamanda ünlü bir cümbüþ ustasýdýr.
1937 yýlýnda Karahallýya konser
vermeye gelen bir saz heyetinden 6
liraya bir cümbüþ satýn alýr ve kendi
kendine cümbüþ çalmayý öðrenir.
1941 yýlýnda askere giden Ýbrahim Çeker dört yýl süren askerlik hizmetini Çanakkale Kolordusuna
baðlý süvari birliðinde yapmýþtýr. Mehmet Kalender ve Terzi Salih Karahan ayný birlikten asker
arkadaþýdýr. Üç hemþehri askerlik döneminde baþlayan dostluklarýný daha sonraki yýllarda da
sürdürmüþtür. Askerdeyken cümbüþ çalan, askerlere konser veren Ýbrahim Çeker askerlik sonrasýnda
da sanatýný sürdürmüþtür. Uzun yýllar cümbüþ çalmak suretiyle sanatýný icra etmiþtir. Cümbüþ çalmayý
kardeþi Mehmet Çekere ve oðlu Osman Çekere de öðretmiþtir. Bursalýlar sülalesinden Seza hanýmla
evlenen Ýbrahim Çekerin Osman ve Þengül adýnda iki çocuðu olur. Ýbrahim Çeker 2007 yýlýnda vefat
etmiþtir.
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KARAHALLI DÜÐÜN GELENEÐÝNÝN SON TEMSÝLCÝSÝ
ÝSMET HANIM ANLATIYOR
Yüz yýllarýn imbiðinden geçerek günümüze kadar gelen düðün geleneklerimiz son yýllarda adeta
unutulmak üzere. Dört gün süren Karahallý düðünlerinde çalýnan el davulu ve desti dümbek bile eskisi
gibi çalýnmaz olmuþ. Bu geleneðin son temsilcisi, en son mani ve tef ustasý Ýsmet Hanýmla bir röportaj
yaptým. Bakalým, Ýsmet haným kendi düðüncülük hayatýyla eski Karahallý düðünleri hakkýnda neler
anlatacak.
Nasýl Öðrendi
Çocukluk yýllarýmda mahallemizde yapýlan bütün düðünlere katýlýr, el
davulu çalan ve mani söyleyen kadýnlarý dikkatle izlerdim. Ayrýca evde
kendi kendime denemeler yaparak el davulu ve desti dümbek çalmasýný
öðrendim. 14-15 yaþlarýndayken mahallemizdeki düðünlerde usta kadýnlarýn
yanýna oturarak davul çalmaya ve mani söylemeye baþladým. Artýk koronun
veya saz heyetinin bir üyesi gibiydim. 1960 yýlýndan bugüne düðünlerde
çalar ve söylerim. Sadece kendi mahallemdeki düðünlere katýlýrým. Birkaç
defa da Ýstanbulda yapýlan Karahallýlar Vakfýnýn düzenlediði gece ve
etkinliklerinde sahneye çýktým. Burada ekibimle birlikte çalýp söyledik ve
koca fistanlarýmýzla Karahallý oyunlarý oynadýk.
Tef ve Dümbek
El davulu veya desti dümbeði Karahallý pazarýna gelen satýcýlardan alýrdýk. Gazoz kapaklarýný ezerek
yan tarafýna zil diye takardýk. Davul ve dümbeði ateþte hafif ýsýttýktan sonra çalacaksýn. Bu þekilde çok
güzel ses çýkar, yoksa pýltamýþ düylek gibi bir ses çýkar.
Karahallýnýn En Ýyileri
Ben Boðaz mahallesindekileri bilirim, diðer mahalleleri pek bilmem. En iyi çalan, usül ve makamýna
uygun söyleyen benim. Bu konuda kendi üstüme kimseyi tanýmam. Bettenlerin Melahat ve Züriye ile
Eselerin Hatun da çok iyi çalar ve söyler.
Eski Düðünler
Eskiden düðün öncesi bir hafta hazýrlýk yapýlýrdý. Bir hafta düðün evi önünde kurulan gýncýrdýða genç
kýzlar binerdi. Cuma günü kýzgýtý, cumartesi günü kýz kýnasý, Pazar günü gelin, pazartesi günü duvank
eðlenceleri yapýlýrdý. Düðünlerde meydana hakim bir noktaya otururum, yanýma sesi güzel birkaç kýz
gelir onlar da bana eþlik eder. Oynamak için ortaya iki kýz çýkar bizim çalýp söylediðimize uyumlu
olarak kaþýkla oynardý. Ýki kýz oyunu bitirir tekrar iki kýz daha ortaya çýkýp oynardý.
Düðünde Söylenen Mani ve Türküler
Ýlk türkümüz þöyle olurdu Portakalý soyma yarim, suyu elini boyar, ayrýlmayalým sevdiðim. Ayrýlýk
bize koyar ikinci türkümüz  çubuðum yok, yol üstüne uzatsam, fermaným yok, yar yolunu gözletsem,
yaþa demiþler, oynayana paþa demiþler bu türküyle oyuna kalkan kýzlara yavuklularý para çevirirdi.
Para çevrilmesi oynayan kýza ayrý bir hava verir ve keyiflenirdi.Bu oyunlarýn dýþýnda Ýslamoðlu ve
Sepetçioðlu türküleri söylenir ve oynanýrdý. Bu iki oyunu herkes iyi oynayamaz ancak iyi bilenler oynar.
Karahallý türküleri genel olarak mani ve taþlama türüdür. Kocaya kaçan gelinler, sevdiðine kavuþamayanlar,
siyasi olaylar veya günün olaylarýna göre maniler yakýlýr, türküler söylenirdi. Bazen sözleri aðýr olurdu.
Bugün bunlarý söylesek herhalde mahkemelik oluruz.
Kýna Geceleri
Kýna eðlencelerinde dörder kadýndan oluþan iki grup karþýlýklý olarak atýþýr ve mani söylerlerdi. Mani
ve atýþma örnekleri:
Teraziyi tartarým, gün geldikçe artarým, Metinime laf edenin aðzýný yýrtarým.
Maydanoz ot deðil mi, yapraðý dört deðil mi, kýzýnýz elden gidiyor, bu size dert deðil mi
Bursallarýn eþþeði, ekþimiþtir keþkeði, Bursallar kýz çýkarýyor, kýrpýntýdan döþþeði.
Duvara fener astým, yeþil çimene bastým, Bursallar düðün edemez diyenlerin, aðzýna bir kaþýk keþkek
bastým.
Düðün Geleneðimiz Sürdürülmelidir
Karahallýda eski düðün gelenekleri devam ettirilmekle beraber zaman yenik düþmek üzere. El davulu
ve desti dümbek çalan, mani söyleyen, hava çeken, kaþýkla iyi oynayan kadýn ve kýzlarýmýzýn sayýsý
azaldý. Yüzyýllardýr süren bu geleneðin devam ettirilmesi için kurs düzenlenmeli veya eðitim verilmelidir.
Baþka yerlerde nasýl folklor kursu veriliyorsa bizde de böyle bir þey yapýlmalý. Bana göre belediye veya
kaymakamlýk bu iþe bir el atmalýdýr.
Ýsmet Haným Güngör Kimdir?
1946 Boðaz Mahallesi doðumlu olup Þerif Bursalý kýzýdýr. Rahmetli Metin Güngör ile evlenen Ýsmet
hanýmýn Hüseyin Güngör ve Selim Ali Güngör adýnda iki oðlu vardýr. Düðüncülük haricinde asýl mesleði
dokumacýlýk olup 20 yýl süreyle dokumacýlýk yaptý. Halen Boðaz mahallesinde ikamet etmektedir.
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KARAHALLININ MAHALLÝ SANATÇISI VE CÜMBÜÞ USTASI:
MUSTAFA TOPÇU
Rahmetli Mustafa Topçu 1950 ile 2000 yýllarý arasýnda
mahalli müziðimize kendi çapýnda damgasýný vurmuþ bir
sanatçýmýzdýr. Hayatýnýn son baharýndayken öðretmen
Þerafettin Polatýn teþvik ve desteðiyle doldurduðu
Buðdaylýyla Karahallýnýn Arasý adlý kasetle müzik
çalýþmalarýný taçlandýran Mustafa Topçunun hayat ve
müzik hikayesini anlatmaya çalýþalým.
Mustafa Topçunun babasý Ali Topçu eski Karahallý çarþýsýnýn tanýnmýþ usta ve renkli simalarýndandýr.
Yaþadýðý dönemde Semerci Ali lakabýyla tanýnan baba Ali Topçu zanaatkarlýðýnýn yaný sýra kendi
çapýnda saz çalmasý ve türkü söylemesiyle de bilinmektedir. Mustafa Topçu ilkokula gittiði yýllarda
zaman zaman babasýnýn çarþýdaki semerci dükkanýna takýlýr ve babasýna yardým eder. Bu arada babasýnýn
saz çalmasý ve türkü söylemesini örnek alarak müziðe karþý ilgi ve meraký baþlamýþtýr. Ýlkokuldayken
türkü söyler, kaðýttan yaptýðý mýzýka ile çeþitli sesler çýkarýr. Bu becerisi öðretmenlerinin dikkatini çeker
ve küçük Mustafaya okulda türkü söyletir ve kaðýttan mýzýka çaldýrýrlarmýþ.
Müziðe Baþlama ve Ýlk Cümbüþ
Ýlkokulu bitiren Mustafa Topçu, terzi çýraklýðý yapmak üzere Kütahyanýn Altýntaþ ilçesine gider. Burada
dört yýl çýraklýk yaptýktan sonra 1949 yýlýnda Karahallýya döner. Altýntaþta geçen dört yýl içinde saz
çalmayý da öðrenir. Altýntaþtan sonra Karahallýya dönen ve birkaç yýl daha terzi çýraklýðý yapan Mustafa
Topçu 1952 yýlýnda askere gider. Askerliðini 1952- 1954 yýllara arasýnda Erzurumda topçu olarak
yapar. Hemþehrimiz Þerif Canbaz ile ayný bölükte askerlik yapmaktadýrlar. Þerif Canbaz arkadaþý
Mustafa Topçunun müzik merakýný bilmekte ve onu cümbüþ çalmaya teþvik etmektedir. Ancak Mustafa
Topçunun cümbüþ alacak parasý yoktur. Þerif Canbaz o günün parasýyla 45 lira ödünç para vererek
Mustafa Topçunun Erzurum çarþýsýndan bir cümbüþ satýn almasýna vesile olur. Daha önceden saz
çalmayý bilen Mustafa Topçu kýsa sürede cümbüþ çalmayý öðrenerek ustalaþmýþ ve askeri birlikte konser
verecek düzeye gelmiþtir.
Müzikte Ustalýk Dönemi
Askerliðini bitirerek Karahallýya gelen Mustafa Topçu evde el tezgahý dokumaya baþlar. Bu arada
cümbüþ çalmakta ustalaþtýðý için kýna gecesi ve arkadaþ toplantýlarýna davet edilmektedir. Katýldýðý
gecelerden kendi deyimiyle iki buçuk gayma ücret almaktadýr. Bu kýna geceleri ve toplantýlarda
kendisine darbuka ile Ahmet Þevke veya Hikmet Karataþ eþlik etmektedir.
Kendi anlatýma göre 1940lý yýllarda Karahallýda iki müzisyen vardýr; Gaganýn Mehmet cümbüþ,
kardeþi Gaganýn Yusuf ise keman çalmaktadýr. Daha sonraki dönemde cümbüþ çalan ustalar; Çallýlarýn
Ýbrahim ile kardeþi Çallýlarýn Mehmet ve kendisidir. Mustafa Topçunun anlatýmýna göre bu saydýklarýmýz
içinde en iyi cümbüþ ustasý Çallýlarýn Mehmet Çekerdir.
Hiç kimseden ders ve kurs almadan saz, cümbüþ ve darbuka çalmayý kendi kendine öðrenen Mustafa
Topçu nota, solfej ve usul bilmezdi. Bir þarký veya türküyü bir defa dinledikten sonra on dakika içinde
aynýsýný doðru olarak çaldýðýný ve söylediðini anlatmýþtý.
NOT: Mustafa Topçu 1932 yýlý Boðaz Mahallesi doðumludur. Baba adý Ali, ana adý Fatmadýr. Baba
tarafýndan Gavlaklar, ana tarafýndan Çümenoðlu sülalesindendir. Baba evi Bilal Camii yakýnýndadýr.
Hasancýklar sülalesinden Ayþe hanýmla evli olan Mustafa Topçunun Gülþen Tufan, Ramazan Topçu,
Mustafa Topçu ve Ali Topçu adlarýnda dört çocuðu vardýr. Mustafa Topçu, 2006 yýlýnda 74 yaþýndayken
vefat etmiþtir. (Bu mülakat 2004 yýlýnda Karahallýda yapýlmýþtýr.)
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MAHÝR ÇAKÇAK

Öðretmen, Futbolcu, Derlemeci ve Müzisyen
1934 Karahallý Yeni Mahalle doðumludur. Çakçaklar sülalesinden
Hüseyin Efendi ile Gömceli Eþe hanýmýn oðludur. 1948 yýlýnda
Karahallý Cumhuriyet Ýlkokulundan mezun oldu. Ayný yýl açýlan
sýnavý kazanarak Çifteler Köy Enstitüsüne girdi. Altý yýl tahsilin
ardýndan 1954 yýlýnda ilkokul öðretmeni olarak mezun oldu.
Sýrasýyla Tavþanlý, Bekiköy, Karahallý ve Salihlide öðretmenlik
yaptýktan sonra 1980 yýlýnda emekli oldu.
Enstitü yýllarýnda keman çalmayý öðrendi.15 yaþýndan hayatýnýn
son yýllarýna kadar keman çaldý. Okul yýllarýnda klasik batý müziði
çalarken sonraki yýllarda TSM eserlerini yorumlamaya çalýþtý. Binin
üzerinde þarkýyý çalar ve okurdu. Ýlerleyen yýllarda Karahallý atýþma,
mani ve türkülerini derleyerek notaya aldý. Derlediði üç Karahallý
türküsünü TRT ve Ege Üniversitesi THM bölümüne verdi.
Yaptýðýmýz bir mülakatta, Karahallý türkülerinin Hüseyni makamý ve 9/8lik aksak usülde olduðunu
söylemiþti. Ayrýca, gençlik yýllarýnda Karahallýda keman çalan tek kiþi olduðunu, ancak çok eski
yýllarda Gaganýn Yusufun da keman çaldýðýný belirtmiþti. Enstitü yýllarýnda kemanýn yaný sýra sporla
da ilgilenen Mahir hoca okul yýllarýnda kalecilik yapmýþ. Okul yýllarýndaki tatillerde Karahallýya gelip
gittikçe futbol oynamýþ. 16 yaþýndayken kaleci olarak lisans çýkartýlmýþ. 12 yýl Karahallýsporda kalecilik
yapmýþtýr. 1957 yýlýnda Ulubeyli Aynur hanýmla evlendi. Hüseyin ve Hülya adýnda iki çocuðu vardýr.
2018 yýlýnda hayatýn kaybeden Mahir Çakçakýn mezarý Salihli ilçesindedir.
YAÐMUR YAÐAR SUSAYA
Rahmetli Mahir hocamla 12 Aðustos 2007 tarihinde
Bekiköyde düzenlenen festivalde karþýlaþmýþtýk. O
gün gündüz yaðlý güreþ müsabakalarýný, akþam ise
Gül Emekçi konserini izledik. Birkaç saatlik boþlukta
sanatçý Gül Emekçinin evinde misafir edildik.
Hocamýn kemaný da yanýndaydý. Biz ýsrar ettik o da
bizi kýrmadý. Derlediði eski Karahallý türkü ve
manilerini çaldý ve söyledi. Söylediði bu türküleri
videoya almýþtým. Çektiðim bu videolarý son
dönemde internet ortamýnda yayýnladým. Oldukça
ilgi çekti. Uþaklý müzik öðretmeni ve derlemeci
Yavuz Turgut ile görüþtüm. Herkes tarafýndan çok
beðenilen Yaðmur Yaðar Susaya adlý türküyü
usulüne uygun bir þekilde kaðýda ve notaya dökmesini
rica ettim. Saðolsun Yavuz hocam bizi kýrmadý. Bu
çalýþmanýn örneðini sunuyorum.
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KARAHALLIDA GELENEKSEL TARIM
Ayný Tarlada, Ayný Mevsimde 12 Farklý Ürün Birarada

Karahallý, Uþakýn ilçeleri arasýnda en küçük ölçekli tarým arazisine sahiptir. Üstelik ilçe merkezi ve
yakýn köylerin tamamýnda susuz tarým yapýlmaktadýr.
Ancak Karahallý halký bu olumsuzluðu adeta fýrsata çevirmiþtir. Susuz ve kýrmýzý topraklý tarým arazisine
sahip Karahallý insaný küçük ölçekli tarlasýna bir ailenin ihtiyacýný karþýlayacak þekilde ürün eker. Bu
üretim tarzý yüzyýllardýr ayný þekilde devam etmektedir.
Bakalým tarlalarda neler ekilip biçiliyor.
Ayný tarlada, ayný mevsimde bir arada yetiþen ürünler; Kavun, karpuz, kabak, kýrlangýç, pamuk, mýsýr,
domates, fasulye, bamya, soðan, susam ve süpürge.
NOT: Bu fotoðraflar muhasebeci Muhammet Zoranýn tarlasý ve evinde çekilmiþtir.

Fotoðraflar: Hüseyin Akgün
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KARAHALLI CÝÐERÝ VE BUÐDAYLI HAMURAÞI
UÞAK YÖRESEL YEMEKLERÝ KÝTABINDA YER ALDI
Uþaklýlar Eðitim ve Kültür Vakfý tarafýndan hazýrlanan ve Zafer
Kalkýnma Ajansýnca desteklenen Uþakýn yöresel yiyeceklerinin
gastronomik açýdan tespiti, markalaþma, giriþimcilik ve istihdama
katkýlarýnýn araþtýrýlmasý maksadýyla 2013 yýlýnda baþlatýlan
proje üç aylýk bir çalýþmanýn ardýndan 2014 yýlýnda
kitaplaþtýrýlmýþtý.
Proje çalýþmalarý sýrasýnda Uþak Üniversitesinin yaný sýra ilçe
kaymakam ve belediye baþkanlarý da katký ve destek saðlanmýþtý.
Kitapta Uþak usulü çorba, et yemekleri, sulu yemekler, pilavlar, hamur iþi, salatalar ve tatlýlarýn hangi
malzemelerden yapýldýðý ve nasýl hazýrlandýðý fotoðraf desteðiyle anlatýlmýþtý.
Her ilçeden yemek ve tatlýlarýn tanýtýldýðý bu kitapta; Karahallý Ciðeri ve Buðdaylý Köyü Hamur Aþý
da yer alarak Uþak yöresel lezzetleri arasýnda kabul edildi.
Karahallý ciðerinin tadýný ve lezzetini hepimiz biliyoruz. Ancak Buðdaylý köyüne mahsus Hamur Aþýný
birçoðumuz ilk defa duyacaktýr.
Özellikle düðün ve mevlitlerde yapýlan bu yemek Buðdaylýnýn en özel yemeði olarak misafirlere ikram
edilmektedir. Yaz mevsiminde Buðdaylý köyünde yapýlan bir düðüne katýlmanýzý ve bu yemeði yemenizi
özelikle tavsiye ederim.

HAMUR AÞI
Malzemeler: Kuþbaþý et, nohut, salça, limontuzu,
kuru biber, un, tereyaðý, karabiber, pul biber
Hazýrlanýþý: Kuþbaþý et kýzarana kadar kavrulur.
Ýçine salça, haþlanmýþ nohut ve sýcak su,
limontuzu, kuru biber, pul biber, karabiber ilave
edilir. Su kaynayýnca baþka bir kapta ezilerek
süzgeçten geçirilen un kaynayan yemeðe ilave
edilir ve un eriyinceye kadar karýþtýrýlýr.
Kaynayýnca üzerine kýzarmýþ tereyaðý ilave
edilerek servis edilir.

KARAHALLI CÝÐERÝ
Malzemeler: Karaciðer, soðan, biber, yað,
kýrmýzý biber
Hazýrlanýþý: Malzemeler küp þeklinde doðranýr
ve bir kapta karýþtýrýlýr. Sacda kýzgýn yaðda 5
dakika piþirip ekmek arasý yada tabakta servis
yapýlýr.
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BÝR ASIRLIK KARAHALLI KADIN KIYAFETÝ
Tam bir asýrlýk olan Karahallý kadýn kýyafeti özenle restore edilerek
koruma altýna alýndý.
Bir asýr önce Karahallýda giyilen ve bugüne kadar saklanan yerel
kadýn kýyafeti kýz meslek öðretmeni Fatma Zora Mercan tarafýndan
aslýna uygun þekilde restore edildi. Restorasyon sonrasý ipekli elbiseye
önecek ve yazma takviye edilerek ayrý bir hava katýldý.
Üzerinde el iþlemesi bulunan pembe renkli ipek elbisenin Mýdýlýçlar
ailesinden Sarý Gelin lakaplý bir kadýna ait olduðu öðrenildi. Bir
dönem Karahallýlar Vakfý merkezinde sergilenen ipek elbise þuan
itibariyle koruma altýndadýr.
Karahallý usulü otantik kadýn giysilerine çok meraklý olan Fatma Zora
Mercan, aile büyüklerinden kalan eski elbise, car, pürgü, önecek ve
yazma gibi giysi ve aksesuarlarý özenle korumaktadýr.

EN ESKÝ KARAHALLI KADIN KIYAFETÝNE BÝR ÖRNEK

Fotoðrafta gördüðünüz eski Karahallý kadýn kýyafeti
Karahallýlar Vakfýnýn düzenlediði bir etkinlikte
sergilenmiþtir.
Öðretmen Fatma Zora Mercanýn giydiði bu elbise
Bastonlu Necip Aða kýzý rahmetli Neriman
Günyüze aittir. Bu kýyafet rahmetlinin kýzlarý
tarafýndan adeta kutsal bir emanet gibi özenle
korunmaktadýr.
Anlatýlanlara göre bu kýyafet kýna gecelerinde
kaynana veya yenge tarafýndan giyilirmiþ.
Kýyafeti tamamlayan ögeler; koca don, göynek, üç
etek, hamaylý kuþak, çeki ve yazma.
Kýyafette kullanýlan kumaþlar son derece kaliteli ve
parlak renkli olup keme veya kutmu denilen
cinsten. Günümüzde bu giysiler hemen hemen yok
gibidir.
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DELÝHIDIRLI KÖYÜNDE DÜÐÜN VE GELÝN KIYAFETÝ

Karahallýnýn Delihýdýrlý köyünde düzenlenen düðün törenlerinde yüzlerce yýllýk düðün gelenekleri
aynen devam ettiriliyor. Düðünlerde gelinin ve genç kýzlarýn giydiði kýyafetlerin kumaþlarý normal
renklerden daha parlak ve canlý tonlardan oluþuyor.
Seyredenlerin adeta gözlerini kamaþtýrýyor.
Dikkat çeken bir baþka husus gelinin çiçeklerle süslenmiþ baþlýðý. Düðünü seyrederken kendinizi tarihin
içinde hissediyorsunuz. Kýzlar ve kadýnlarýn karþýlýklý iki grup halinde halaya benzer ileri geri adýmlarla
yaptýðý hareketler ve söyledikleri türküler seyredenleri hayran býrakýyor.
Düðünlerde Söylenen ve Þairleri Kýskandýracak Türkü Sözleri;
"Kaykýllýyla Buðdaylýnýn Arasý
Gýcýr Gýcýr Öter Taþýn Kayasý
Ayþa Kýzýn Sol Yanýnda Yarasý"
Eðer bir yaz tatilinde Karahallýdaysanýz, Delihýdýrlý köyünde yapýlan bir düðüne gitmenizi tavsiye
ederim.Geleneksel usulde düðün yapmayý yüz yýllardýr sürdüren ve özünü kaybetmeyen Delihýdýrlý
köyü halký alkýþ ve takdiri hak ediyor.

Fotoðraflar: Hüseyin Akgün
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71 YIL ÖNCE KARAHALLIDA
GELÝNLÝK VE GELÝN BAÞLIÐI
Bu bir düðün fotoðrafý olup 23 Mayýs 1948 tarihinde
çekilmiþtir. Damat Karaosmanlar sülalesinden Mehmet
oðlu Ülfet Karahan olup gelin ise Çolakhasanlar
sülalesinden Portakal Þerif (Çolak) kýzý Nazlý hanýmdýr.
Damat 18 yaþýnda, gelin ise 19 yaþýndadýr. Her ikisi de
fakir sayýlabilecek ailelerin çocuðudur.
Burada en dikkat çekici husus gelinin kýyafeti. Beyaz
gelinlik yerine parlak ve göz alýcý renkli kumaþtan bir
elbise giyilmiþ. Boynundan aþaðýya uzanmýþ kalýn desenli
bir kuþak veya atký mevcut. Gelinin baþýndaki çiçekli
fes en önemli ayrýntý. Fesin etrafý parlak simli kumaþlarla
kaplanmýþ, fesin en tepesi ise mevsim çiçekleri ile
süslenmiþ.
Aslýnda o yýllarda beyaz gelinlik giyimi baþlamýþtýr.
Ancak bu gelinimiz geleneksel usül parlak elbisesini
giymiþ. Yokluktan mý böyle giyinmiþ yoksa geleneklere
baðlýlýktan mý bilinmiyor.
Aðýrlýklý olarak parlak kýrmýzý kumaþtan dikilen gelinlikler
1950li yýllardan itibaren terk edilmiþ olup yerine modaya
uyularak beyaz gelinlik giyilmeye baþlanmýþtýr. Buna
benzer gelin kýyafeti ve gelin baþlýðý Delihýdýrlý köyünde
devam ettirilmektedir.
NOT: 1930 doðumlu olan damat Ülfet Karahan dokumacýlýk ve marangozlukla hayatýný sürdürmüþ ve
2013 yýlýnda vefat etmiþtir. Nazlý haným ise 1929 doðumlu olup ev iþlerinin yaný sýra evde tezgah dokumak
suretiyle aile bütçesine katký saðlamýþtýr. 2019 yýlýnda vefat etmiþtir.
Ülfet ve Nazlý Karahan çiftinin Aziz Karahan, Enver Karahan ve Nezahat Çalýkuþu adlarýnda üç çocuðu
vardýr.
1950 YILINDAN BÝR FOTOÐRAF
Bu fotoðrafý bize iki yýl önce Mustafa Günyüz kýzý Tansu
Günyüz göndermiþti. Fotoðrafýn 1950 yýlýnda Buðdaylý
köyündeki bir düðünde çekildiðini ve babasý hariç diðer iki
kiþinin kim olduðunu bilemediðini söyledi.
Fotoðrafa ilk bakýþýmýzda kiþilerin kim olduðunu
bilmiyorduk. En öndeki kruvaze ceketli, askýlý pantolon
giymiþ yakýþýklý genci Avrupalý sanýyorsunuz. Sol baþtaki
esmer ve uzun gence baktýðýnýzda baþlýðýyla Hindistan
Racalarýna benzetiyorsunuz. Saðdaki genç adamýn baþlýk
ve kýyafetine bakýnca bir Irak Türkmen beyine
benzetiyorsunuz. Velhasýl üçünü de tanýyamadýk.
Daha sonra bu fotoðrafý sosyal medya ortamýnda paylaþarak
bilgi toplamaya çalýþtýk. Sonuçta kimler olduðunu
takipçilerimizden öðrendik.
Fotoðraftakiler; 1: Seferoðlu Mustafa Günyüz, 2: Külköylü
Kemal Uður, 3- Buðdaylýlý Osman Þahin
Bir dikkat çekici husus ise iki gencin baþlýklarý oldu. Þahsen
ben bu güne kadar Karahallý ve köylerinde fotoðraftaki gibi
baþlýk takan kimse görmedim. Orta yaþ grubundan birçok
arkadaþa sordum, onlar da görmediðini söyledi.
- 53 -

MAZÝDEKÝ KARAHALLI

BÝR DÖNEMÝN ÜNLÜ OTOBÜSÜ: TOPLAR

1950li yýllarda Karahallý- Uþak arasýnda yolcu taþýmacýlýðý yapan Chevrolet marka ünlü otobüs
TOPLAR ve onun kadar ünlü þoförü Mevlüt Zora.
FotoðraftaTOPLAR isimli otobüs Göceler Deresinde mola vermiþ. Sol tarafta eli havada yelekli kiþi
otobüsün þoförü ve ortaðý Mevlüt Zora, en öndeki takým elbiseli kiþi Cancula lakabýyla tanýnan
Mehmet Erol. Diðer kiþiler bilinmiyor.
Düdük Sesi ve Türkünün Sözleri
Rahmetli Þoför Mevlüt, otobüsün egsozunda
bir deðiþiklik yaparak adeta tren düdüðüne
benzer bir ses geliþtirmiþ.
Yüksek desibelli düdüðün sesi kimilerinin çok
hoþuna giderken kimilerini de rahatsýz etmiþ.
Konu mahkemeye intikal etmiþ. Mahkemeden
þu þekilde bir karar çýkmýþ.
Trenin Olmadýðý Yerde Öttürülebilir
Toplarýn Düdüðü Bir Karahallý Türküsüne de
Konu Olmuþtur.
Ayaðýnda hediði,
Aþaðý Caminin gediði,
Ne þerefli ötüyor,
Þoför Mevlütün düdüðü
Ýki Ortak
1960lý
Yýllarda
Uþakta
Gezerken

NOT: Mola fotoðrafý ve bilgiler Þoför
Mevlütün oðlu emekli öðretmen Ahmet
Zoradan alýnmýþtýr.
Toplarýn iki ortaðý ve iki þoförü Uþakta
gezerken adlý fotoðraf Necati Gürelin oðlu
Þerif Gürelden alýnmýþtýr.
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1937 YILINDAN BÝR FOTOÐRAF
1937 yýlýnda Denizlide çekilen bu tarihi fotoðrafý Ahmet
ve Üzeyir Ýnce kardeþler gönderdi. Fotoðraf arkasýnda
kýsmen silinmiþ bir yazý bulunmakla beraber okunmuyor
ve kimler olduðu bilinmiyordu. Aile büyüklerinden bilgi
toplayan Ýnce kardeþler fotoðraftaki kiþilerin kimler
olduðunu tespit etmeye çalýþtý.
1 nolu kiþi Veyis Karahallýgil; Ahmet ve Üzeyir Ýnce
kardeþlerin dedesidir. Konak Mahallesindeki Hacý
Mahmutlar sülalesindendir. Dönemin tanýnmýþ bir esnafý
olan Veyis efendi 35 yaþýnda hastalanarak hayatýný
kaybetmiþ.
2 nolu kiþi Ali Mercan; Konak Mahallesindeki Mercanlar
sülalesinden olup dönemin ünlü esnaf ve tüccarlarýndandýr.
3 nolu kiþi Bilal Gürel; Avganüstündeki Piþtavlýlar
sülalesinden olup dönemin dokumacý ve yazmacý
esnaflarýndandýr.
4 nolu kiþi adýný bilmediðimiz Denizlili bir esnaftýr.
Ýlk bakýþta Amerikan aktörlerine veya Ýtalyan mafyasýna
ait bir hatýra fotoðrafý sanacaksýnýz. Fötr þapka, kruvaze
ceket ve kravatlar nasýl da dikkat çekiyor. Aslýnda þýk
giyimli bu genç adamlar henüz 25-30 yaþlarýndadýr. Kendi
çapýnda esnaflýk veya tüccarlýk yapmaktadýr. Dönemin
þartlarýnda en fazla ilkokul tahsilli olan bu gençler, yokluk,
yoksulluk, ulaþým ve taþýma zorluðu, uzun ve zorlu yollar
gibi tüm olumsuzluklarý göze alarak ticaret yapmaya
çalýþmýþlar.
Kýlýk kýyafetlerine bakýnca ne kadar þýk giyindiklerini görüyoruz. Muhtemelen Denizli veya Uþaktan
alýnmýþ olmalý. Bu yýllarda henüz Ýstanbula gelip giden esnaf veya tüccarýmýz yok. Ticaret amacýyla
Ýstanbula gidip gelme veya yerleþmeler 1940lý yýllarda baþlamýþtý.

KARAHALLI GENÇLÝÐÝ PÝKNÝKTE

Hafta tatili nedeniyle Santral Deresine yüzmeye ve piknik yapmaya giden gençlerin Foto Þerif tarafýndan
çekilmiþ hatýra fotoðrafý.1950 veya 1951 yýlýnda çekildiði tahmin edilmektedir.
Ayaktakiler: Mustafa Çalýkuþ, Mustafa Ýnce, Veyis Sýrtýkýzýl, Mahmut Saðsöz, Þükrü Çolak
Oturanlar: Ahmet Avcý ve Özkan Mercan.
- 55 -

MAZÝDEKÝ KARAHALLI

ÞAPBILLA GÖLÜ
Fotoðraflarýný gördüðünüz Þapbýlla
gölü/göleti ilçemizin kuzey tarafýnda ve
Bademlik tepesi eteklerindedir. Ýlçe
merkezinden Organize Sanayi Bölgesine
ve kestirmeden Uþaka gidilen yolun sol
tarafýnda ve tam kenarýndadýr.
Bulunduðu konum itibariyle Þapbýlla
gölünün en önemli özellikleri; yerleþim
yerine çok yakýn olmasý, ilçemiz kuzeyindeki
arazi ve korulara giden yol üzerinde olmasý
ve Mera dediðimiz Kurduþ mevkiine
otlatmaya götürülen hayvan sürülerinin geçiþ
noktasýnda olmasýdýr. Bu nedenle daha çok
hayvan sulamak için yapýlmýþ küçük bir
gölet diyebiliriz. Belki de yapýldýðý ilk
yýllarda temiz su temin edilen bir yerdi.
Elimizde hiçbir belge veya kaynak olmadýðý
için bilemiyoruz.
Meyilli bir arazide bulunan Þapbýlla gölü yaklaþýk bir dönümlük bir alaný kaplamaktadýr. Topraðý
derinlemesine kazmak suretiyle büyükçe bir çukur oluþturulmuþ ve kenarlarý kayrak taþlarýyla örülmek
suretiyle duvar haline getirilmiþtir. Yaðmur suyuyla tepelerden sýzan sularýn kanalize edilmesi sonucunda
küçük bir gölet veya su birikintisi elde edilmiþtir.
Hangi tarihte ve kimin tarafýndan yaptýrýldýðý bilinmemekle beraber en az yüz yýllýk olduðu tahmin
edilmektedir. 1960lardan itibaren içme ve kullanma suyunun bollaþmasý ve hayvancýlýðýn azalmasý
sonucu Þapbýlla gölü eskisi gibi kullanýlmamýþ ve kapanmaya mahkum edilmiþtir.
2005 yýlýnda ilçemiz hayýrseverlerinden iþadamý Ömer Ayan kapanmaya yüz tutan ve su toplamayan
Þapbýllayý canlandýrmak için göletin tabanýný kepçeyle temizletmiþ ve duvarlarýný yeniden yaptýrmýþtýr.
Birkaç yýl içinde su toplayan ve eski günlerine dönen Þapbýllanýn bir süre sonra suyu kesilmiþ ve
kurumuþtur. Yakýn dönemde çekilmiþ son fotoðrafýna baktýðýmýzda; gölet giriþinin toprak veya çöple
kapandýðýný, içinin sazlýk haline geldiðini, hatta aðaç çýktýðýný ve alt kenarda biriken çok az suya raðmen
adeta bataklýða dönüþtüðünü görebilmekteyiz.
Göletin iç temizliði ve su giriþini saðlayan kanalýn düzenlenmesi suretiyle Þapbýlla canlandýrýlmalý
ve sahip çýkýlmalýdýr.
ÞAPBILLAYA DAÝR
Þapbýlla göletinin bulunduðu Konak
Mahallesinde ikamet eden emekli
öðretmen Þerafettin Polatýn Þapbýllayla
ilgili bildiklerini sorduk; Eski yýllarda
hayvanlarý hastalýktan korumak için bu
göletin içine þap atýldýðý ve bu þaplý suda
hayvanlarýn yýkandýðýnýn rivayet
edildiðini. 1946 yýlýnda Karahallýdaki
bir ev yangýnýný söndürmek için Uþaktan
gelen itfaiye aracýnýn Þapbýlladan su
çekerek yangýna müdahale ettiðine bizzat
þahit olduðunu. 50li 60lý yýllarda
çocuklarýn Þapbýllanýn içine girerek kirli
sayýlabilecek bu suda yüzdüklerini
gördüðünü anlattý.
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ESNAFIN KÖPRÜ

Karahalllý- Külköy yolunun orta kesimlerinde ve yolun sað kýsmýnda bulunan Esnafýn Köprü adýyla
anýlan bu yapý ilçe halký tarafýndan çok fazla bilinmez. Tarla, koru ve araziye geçiþ yolu üzerinde
bulunan bu köprünün adý neden Esnafýn Köprü dür, kim yaptýrmýþ, ustasý kim, kaç yýlýnda yapýlmýþtýr
bilinmiyor.
Esnaf soyadlý aile tarafýndan 80 veya 100 yýl önce yaptýrýldýðýný tahmin edilmektedir. Belki de
Esnaf ailesinin bu bölgede koru veya tarlasý olduðu için bu ad verilmiþtir.
Son edindiðimiz bilgiye göre bu köprü 1940lý yýllarda yapýlmýþ. Þöyle ki; köprüyü yapan ustalar
Demircilerin Alinin Handa konaklamýþlar. O yýllarda çocuk yaþlarda olan emekli polis memuru
Ahmet Bulut bu olayý çok net hatýrladýðýný belirtti.
Foto: Uður Çalýkuþu

ABDALIN ÇUKUR
HÝPODROM MU,
STADYUM MU?

Þaþtepe

Abdalýn Çukur

M. Çolak 2007

Ýlçemizin güney kesimindeki Þaþtepe
eteklerinde, halk arasýnda Abdalýn
Çukur adýyla bilinen doðal bir çukur
veya çöküntü bulunmaktadýr.
Bir futbol sahasý büyüklüðünde zemini
bulunan çukurun dört tarafý adeta bir
sahanýn tribünlerini andýrmaktadýr.
Yan taraflara sýra veya koltuklarý
yerleþtirin alýn size hazýr bir stadyum.

Yukarýdan aþaðýya doðru bakýldýðýnda 20-25 metreye yaklaþan bir derinlik görülmektedir. Bu bir
obruk mudur yoksa bir çöküntü müdür bilinmiyor. Buraya neden Abdalýn Çukur denilmiþtir o da
bilinmiyor. Çukurun içinde birkaç dönüm ekilebilir tarla bulunmaktadýr.
Çukurla ilgili birkaç tane þehir efsanesi vardýr. Kimileri  Burasý iki bin yýl önce hipodrom veya
stadyum olarak kullanýlýyormuþ derken kimisi de Buraya eskiden meteor düþmüþ onun için çukurlaþmýþ
diyor. Bu rivayetlere karþýn, yakýn çevrede veya çukurun içinde hiçbir tarihsel kalýntý gözükmemektedir.
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KARAHALLI KUYULARI
Kesin yapýlýþ tarihi belli olmamakla beraber Karahallýnýn kuruluþu kadar eskiye dayandýðý
tahmin edilen bu tarihi ve kültürel deðerlerimizi anlatmaya çalýþayým.

YERÝ VE ÖZELLÝKLERÝ
Kuyularýmýz; Yeni Mahalle sýnýrlarý içinde olup ilçe merkezinin doðusunda ve Karabedirler köyü
istikametinde bulunmaktadýr. Karayollarýnýn olmadýðý veya yaygýnlaþmadýðý dönemlerde Karahallýdan
Karabedirler köyü ve Çivril ilçesine ulaþým bu bölgedeki toprak yoldan saðlanmaktaydý. Kuyular
bölgesinde Devebaðýrtan Yokuþu, Hacýgavalý Korusu ve Kayaaltý mevkileri bulunmaktadýr.
Kuyularýn bulunduðu bölge ilçe halký tarafýndan Kuyu Deresi olarak bilinmektedir. Kuyularýn bilinen
bir diðer adý da Kel Ali Kuyusudur. Ancak söz konusu Kel Ali kimdir ve kuyulara neden adý verilmiþtir
bilinmiyor. Bölgede halen 6 adet açýk vaziyette kuyu bulunmaktadýr. Bir metre çapýnda ve 35 metre
derinliðindeki bu kuyularda az da olsa su bulunmaktadýr.
Kuyulardaki sular çýkrýk vasýtasýyla çekilirdi. Çýkrýk zincirli olup ucunda bulunan madeni kova veya
kamyon lastiðinden yapýlmýþ basit bir kova kuyunun içine atýlýr, su dolunca yukarý çekilirdi. Delihýdýrlý
köyündeki kuyularda Seren sistemi, Karahallý kuyularýnda ise Çýkrýk sistemi uygulanmaktaydý.
Kuyular bölgesinde bir kuru dere yataðý mevcuttur. Kýþ ve bahar aylarýnda Karbasan ve Sýrýklý bölgesinden
gelen kar ve yaðmur sularý bu dere yoluyla Delihýdýrlý köyü istikametine akmaktadýr. Bu nedenle bölgedeki
bað ve tarlalar verimli olarak bilinir. Kuyular civarýnda meþe, çýtlýk ve dut aðaçlarý bulunmaktadýr.
ANLATILANLAR
Kuyular hakkýnda bilgi aldýðým ilçemiz yaþlýlarý Bu kuyular ben kendimi bildim bileli vardýr. Ebem,
dedem zamanýndan önceleri de kuyu olduðunu tahmin ediyorum. 50-60 yýl önce burada 20 adet kuyu
bulunmaktaydý. Zamanla yýkýldý veya kapandý. Eskiden bu kuyulardan su çekerek eþeklerle evimize
taþýrdýk. Bu bölge su ve koruluk olmasý nedeniyle bir dönem Karahallýnýn mesire ve piknik alanýydý.
Hýdýrellezde buralarda oturmaya yer bulunmazdý. dediler.
Kuyular hakkýnda bir avcýnýn anlattýðý ise þöyleydi.  Bir kuyunun iç döþemesinde kullanýlan taþlardan
birisinin üzerinde eski çaðlardan kalma üzerinde Latin harfleri bulunan bir büyük taþ vardý. Bu taþýn
daha sonra defineciler tarafýndan söküldüðü, taþýn arkasýnda define çýkmayýnca bu taþýn kuyunun içine
atýldýðýný öðrendik
KUYULARIMIZ KÜLTÜREL VARLIK OLARAK TESCÝL EDÝLMELÝ VE
KORUMA ALTINA ALINMALIDIR.

- 58 -

MAZÝDEKÝ KARAHALLI

ÝZZET USTANIN BAÐEVÝ

Ýzzet Güven

Fotoðraflarýný gördüðünüz harabe yapý eski bir bað evidir. Karahallý halký tarafýndan Ýzzet Ustanýn
Dam diye isimlendirilen bu taþ yapý Kestirme Uþak Yolunun sol tarafýndaki Taþ Koru yakýnlarýnda
bulunmaktadýr.
Eski kuþaklarýn Ýzzet Usta lakabýyla tanýdýðý rahmetli Ýzzet Güven, asýl mesleði olan terziliðin yaný
sýra bað bahçe iþleriyle de meþgul olmuþ. Ýzzet Ustanýn Taþ Koru yakýnlarýnda büyükçe bir arazisi
vardýr. Bu taþlýk ve sert arazide oldukça güzel bir bað yetiþtiren Ýzzet Usta, üzüm omcalarýnýn yaný
sýra çeþitli meyve aðaçlarý da yetiþtirmiþtir. Özenle bakýp iþlediði bað ve bahçe geliþip güzelleþince
buraya bað evi diyebileceðimiz bir dam inþa ettirmiþ. Zamanla bu bað ve tek katlý bað evi ilçe halkýnýn
özenip imrendiði bir yer olmuþ. Bahçe ve bað evi 1950 ve 1960lý yýllarda gençlerin hafta sonu piknik
yeri olduðu gibi Hýdýrellez kutlamalarýna da ev sahipliði yapmýþtýr.
Ýzzet Ustanýn yaþlýlýk dönemi ve ölümünden sonra bu bað ve dam bakýmsýz kalmýþtýr. Çocuk ve
torunlarýnýn baþka mesleklere yönelmesinin yaný sýra bað bahçe iþlerinden gelir elde edilmemesi de
bu iþin býrakýlmasýna sebep olmuþtur. Bahsettiðimiz bu yerden baðdan eser kalmamýþ, baðevi yýkýlmýþ
birkaç meyve ve meþe aðacýndan baþka bir þey kalmamýþtýr.
Ýzzet Güven Kimdir?
Ýzzet Usta 1897 yýlý Konak Mahallesi doðumlu olup Evliyalar sülalesindendir. 1916-1918 yýllarý
arasýnda Suriye ve Filistin cephelerinde askerlik yaptýktan sonra Karahallýya dönmüþ. Ýki yýl sonra
Karahallý düþman iþgaline uðrayýnca babasý Emin Efendinin yönlendirmesiyle Çerkez Ethemin Kuvvayý
Seyyare birliðine katýlarak düþmana karþý savaþýyor. Bir süre sonra Çerkez Ethem Yunanlýlara sýðýnýyor.
Bu durum karþýsýnda Ýzzet Usta ve arkadaþlarý düzenli orduya yani Türk Ordusuna katýlýyor. Yurdumuz
düþman iþgalinden kurtuluncaya kadar askerlik yapýyor. Askerlik bitimi Karahallýya geldikten sonra
esas mesleði olan terzilik yapmaya baþlýyor.
Yamaklar sülalesinden Hanýmayþa ile evlenen Ýzzet Ustanýn, Raziye Kollak, Ummaným Budak ve
Ahmet Güven adlarýnda üç çocuðu olur. 1991 yýlýnda 94 yaþýndayken vefat eder. Bildiðimiz kadarýyla
rahmetli öðretmen Halil Kollak, Ýzzet Ustanýn torunudur. Ayrýca Ýzzet Ustanýn altý kýz kardeþinin evli
olduðu Yeþil, Eren, Saðsöz, Ýyidoðan, Cüce ve Kesen sülalelerinden çok sayýda yeðeni vardýr.
NOT: Bu bilgiler öðretmen Þerafettin Polatýn yazý ve anlatýmlarýndan derlenmiþtir.
Foto: Hüseyin Akgün
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BARUTÇU MEZARI

Karahallýnýn kuzeyinde Dere Yolu veya Kestirme Uþak Yolu dediðimiz yolun sol tarafýnda ve
Taþ Koru civarýnda tek bir mezar bulunmaktadýr. Barutçu Mezarý adý verilen ve çok kimsenin
bilmediði bu mezar hakkýnda birkaç efsane anlatýlýr. Kimi hayalperest veya definecilere göre; burada
yatan kiþi bir evliyadýr ve mezarýn yakýnýnda hazine bulunmaktadýr.
Konu hakkýnda bilgi almak amacýyla, bölgeyi iyi bilen arkadaþlarla görüþerek yardýmcý olmalarýný talep
ettim. Hüseyin Akgün ve Hüseyin Gümüþ anýlan yere giderek fotoðrafýný çekmiþler. Kim olduðu ve
kimin yattýðý bilinmeyen Barutçu Mezarýnýn özel yapýlmýþ bir taþýnýn olduðunu, hatta üzerinde eski
yazý ile yazýlmýþ bir takým yazýlar olduðunu söylediler. Mezarýn yanýnda büyük meþe aðaçlarý olduðunu
ve define olabileceði düþüncesiyle bazý þahýslar tarafýndan etrafýn kazýlarak hasar verildiðini bildirdiler.
Mezarýn Hikayesi
Konu hakkýnda bilgisine baþvurduðum öðretmen Þerafettin Polat þunlarý anlattý;  Bir sohbetimizde
rahmetli Hafýz Veli Hoca anlatmýþtý. Çok eskiden bu yoldan ticari deve kervanlarý geçerlermiþ. Bu
kervanlardan biri anýlan yerde mola vermiþ. Kervanýn yükü arasýnda barut fýçýsý da varmýþ. Mola
sýrasýnda her nasýlsa barut ile ateþ temas etmiþ ve büyük bir gürültüyle patlamýþ. Barutçu diye bilinen
kiþi bu patlama sonucu yaþamýný yitirmiþ ve buraya bir mezar kazýlarak gömülmüþ. Kesin tarihi belli
olmayan bu patlama sonucu vefat eden Barutçu hakkýnda baþka da bir bilgi bulunmamaktadýr.

BU DÜNYADAN BÝR  ALÝYSAN GELDÝ GEÇTÝ
Karahallý halký tarafýndan Aliysan lakabýyla bilinen Ali Ýhsan Kýrlý
doðuþtan zeka özürlü bir garibanýmýzdý.Özürlüydü ama zararsýz ve
sempatikti. Kimseye zararý dokunmadan kendi halinde yaþadý.
Baþta ailesi ve yakýnlarýyla hemþehrilerimiz onu hep sevdi ve ilgilendi.
Ölümünden birkaç yýl önce hastalanan Aliysana baþta çarþý esnafý
olmak üzere herkes özel ilgi gösterdi. Kimi yemek verdi, kimi giyim
eþyasý verdi. Traþ ettirdiler, banyo yaptýrdýlar.
Alyisanýn kendine has üslubuyla söylediði güzel sözleri vardý.
Þimdi o sözler adeta Karahallý çarþýsýnda yankýlanýyor.

Aða bak bi Aða bi gayma var mý
Ali Ýhsan Kýrlý; 1944 Yeni Mahalle doðumludur. Baba adý Ahmet, ana
adý Esma olup beþ kardeþi vardýr. 18.05.2018 tarihinde vefat etmiþtir.
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KARAHALLININ
ÝLK KIR ÇEÞMESÝ
ESKÝ ÇEÞME
1920li yýllarda yapýldýðý tahmin
edilen Eski Çeþme KarahallýKarbasan yolunun orta kesiminde
ve dört yol kavþaðýndadýr. Ana yol
Karahallý- Karbasan yolu, diðer
yol ise Sýrýklý- Karabedirler arasý
eski köy yoludur. Çeþmenin arka
tarafýnda Hebili Musluðu
mevkisi, ön tarafýnda ise Dere
Tarlasý olarak bilinen mevki
bulunmaktadýr. Halk arasýnda
çeþmenin bulunduðu mevkideki
tarlalar tarif edilirken Eski
Çeþme veya Çeþmenin Yaný
diye tarif edilmektedir.
Eskisi tek musluklu ve üç yalaklý olan çeþme 2008 yýlýnda tek musluk ve tek yalaklý olarak yenilenmiþtir.
Kuruluþundan bu güne civar tarlalarda çalýþanlarýn ve yoldan geçenlerin su ihtiyacý bu çeþmeden
karþýlanmaktadýr. Çeþmeye yakýnlýðý nedeniyle biraz ileride bulunan koruluk, geçmiþ yýllarda Hýdýrellez
yeri ve mesire alaný olarak kullanýlmýþtýr. Eski yýllarda bölgeye gezmeye gelenlerin üzüm ve düyleklerini
çeþmenin yalaðýna býrakarak suyun içinde soðuttuklarý anlatýlmaktadýr. Tam bir asýrlýk tarihi olmasýna
ve suyunun kesintisiz akmasýna raðmen çeþme yakýnýnda büyük bir aðaç ve mini bir dinlenme yerinin
olmamasý þaþýrtýcýdýr.
NOT: Karahallýnýn içme ve kullanma suyu ihtiyacý tam 500 yýl süreyle avgan ve kuyulardan temin
edilmiþtir. 1908 yýlýnda belediye teþkilatýnýn kurulmasýyla birlikte Karbasan köyü Söðütlü Kuyu
mevkiinden toprak künkler vasýtasýyla Karahallý merkezine su getirilmeye çalýþýlmýþtýr. Araya Birinci
Dünya Savaþý ve Kurtuluþ Savaþý girince su getirilme iþi yarýda býrakýlmýþtýr. Ýlçe merkezine kesintisiz
su ancak 1926 yýlýnda getirilebilmiþtir. 1920li yýllarda yapýlan Eski Çeþme, Karahallýnýn ilk ve en
eski çeþmesidir.
Bunun dýþýnda iki tane daha tarihi çeþmemiz vardýr. Biri,1926 yýlýnda yapýlan Poyamalaný Çeþmesi
diðeri ise ayný yýl veya birkaç yýl sonra yapýldýðý tahmin edilen Boyalýk Çeþmesi dir.
Asýrlýk çeþmemizin korunmasý ve çevre düzenlenmesinin yapýlmasý gerekmektedir.
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BOYALIK ÇEÞMESÝ
Boyalýk Çeþmesi ilçemizin
güney doðusunda bulunan bir
kýr çeþmesidir. Karahallý
Mezarlýðýnýn karþý
çaprazýndan Karabedirler
Köyü yönüne giden eski yolun
500 mt ilerisindedir. Bu yol
1950li yýllarda Karahallýdan
Uþaka gidilen yol olmasý
nedeniyle bazý yerleri taþla
d ö þ e l i d i r. Ç e þ m e n i n
bulunduðu mevkii Boyalýk
Harman Yeri veya Boyalýk
Çeþmesi adýyla bilinmektedir.
Çeþmenin hangi tarihte ve kimin tarafýndan yaptýrýldýðý belli deðildir. Üzerinde hiçbir kitabe veya yazý
yoktur. Bir anlatýma göre Karbasandan Karahallýya suyun getiriliþi sýrasýnda ilk su boru hattý önce bu
bölgeden geçirilmiþtir. Daha sonraki yýllarda bu hattýn engebeli ve uzun olmasý nedeniyle su hattý yeni
ve daha kestirme bir yoldan getirilmiþtir. Çeþmenin 1920li yýllarda yapýldýðý tahmin edilmektedir.
Küçük kaidesinin üzerinde bir musluðu bulunan çeþmenin üç gözlü bir de yalaðý bulunmaktadýr. Suyu
devamlý akar durumda olan çeþmenin suyu þebekeden temin edilmektedir. Çeþmenin hemen kenarýnda
tarla, bað ve aðaçlar bulunmasý nedeniyle gölgeliktir. Bu nedenle akþam serinliðinde gezmeye gelenlerin
dinlenme noktasýdýr.
Çeþmenin olduðu yerde 1970li yýllarýn baþýna kadar Boyalýk Harman Yeri bulunmaktaydý. Bu gün
itibariyle 60 yaþ ve üstü hemþehrilerimizin birçoðu buraya harman kaldýrmaya geldiði gibi harman yeriyle
ilgili mutlaka bir hatýrasý da vardýr.
NOT: Çeþmelerimiz serisinde hikayesini yazdýðým çeþmelerin fotoðraflarý 2007-2008 yýllarýnda çekilmiþtir.
Sonraki yýllarda bazý çeþmelerin yapýlarý yenilenmiþtir. Bu nedenle görünümlerde farklýlýk olabilir.

Kahveci Selim
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HEBÝLÝ MUSLUÐU
KORUNMASI GEREKEN
BÝR KÜLTÜREL YAPI
Hebili Musluðu adýyla bilinen su içme ve
mola yeri, ilçemizin güney batýsýnda
bulunmaktadýr. Karahallý- Karbasan karayolu
üzerindeki Eski Çeþmenin saðýndan Sýrýklý
köyü yönüne giden toprak yolun 500 mt
ilerisindedir.
Bu musluðun adý zamanla mevki adýna
dönüþmüþ olup tapu kayýtlarýnda bile Hebili
Musluðu Mevkii olarak geçmektedir. Bu
bölgede ilçe halkýnýn yaný sýra Buðdaylý köyü
halkýndan çok kiþinin tarlasý bulunmaktadýr.
Bu yapý tarlaya baða çalýþmaya gelenlerle Sýrýklý ve Ekizbaba köylerine gelip giden yolcularýn su
ihtiyacý ve dinlenmesini temin için yaptýrýlmýþtýr. Hebili Musluðu ilçemiz arazilerindeki en eski su
temin noktasýdýr. Bu yapýnýn Buðdaylý köyünden Hebili isimli bir hayýrsever tarafýndan yaptýrýldýðý
öðrenilmiþtir. Kesin yapýlýþ tarihi belli olmayan yapýnýn bir asýrlýk olduðu tahmin edilmektedir.
HEBÝLÝ MUSLUÐUN YAPI ÖZELLÝKLERÝ
Hebili Musluðu adlý bu yapý 2 mt yükseklik ve 3 mt geniþliðinde olup üç tarafý duvarla çevrili, önü
açýk bir bekçi kulübesi görünümündedir. Bu taþ yapýnýn sanatsal olarak bir özelliði yoktur. Ýçme suyu
ihtiyacýnýn temin edildiði yapýda yaðmurlu veya soðuk havalarda buraya sýðýnanlarýn ýsýnmasý için
yapýlmýþ þömine tarzý bir de ocak bulunmaktadýr. Çevrede su olmadýðý dönemlerde yaptýrýlan bu
kulübenin içinde büyükçe bir su küpü ve su tasý bulunmaktadýr. O günün þartlarýnda küpteki suyun
boþalmasý durumunda hayrat sahibi kiþi veya ailesi eþekle su taþýmak suretiyle buradaki küpü
doldurmaktadýr. Küp hiçbir þekilde susuz býrakýlmamaktadýr. Suyun yakýnda bulunan Eski Çeþmeden
getirildiði tahmin edilmektedir.
Eski yýllarda bu kulübenin önünde büyükçe ve yekpare taþtan yapýlmýþ bir hayvan yalaðý bulunmaktayken
bu taþ daha sonra Kaymakamlýk tarafýndan koruma altýna alýnmýþtýr.
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HEBÝLÝ ÇEÞMESÝ
Velisi Bulunduðum Çeþmenin Suyunu
Hüda Af Eylesin Hebili Kulunu

Hebili Çeþmesi adýyla bilinen bu çeþme ilçemizin güney batýsýnda bulunan Hebili Musluðunun
hemen yakýnýndadýr. Taþtan yapýlan bu çeþmenin bir musluðu ve üç gözlü bir yalaðý mevcuttur.
Kitabesinde yukarýdaki sözler yazýlýdýr. Çeþme 1971 yýlýnda dönemin ünlü yapý ustasý Kemal Yapar
tarafýndan inþa edilmiþtir. Yerel ölçülerde ustalýk eseri sayýlabilecek bir yapýdýr.
Hayrat sahibinin Buðdaylý köyünden Hebili adlý kiþi veya onun varislerinden birisi olduðu tahmin
edilmektedir.
Sürekli akar ve faal durumda olan çeþmenin suyu ilçeye su saðlayan þebekeden temin edilmektedir
Etrafýnda birkaç meþe aðacý, bir dut aðacý olmasý nedeniyle yaz aylarýnda adeta piknik yeri gibidir.

POYAMALANI ÇEÞMESÝ
1926 yýlýnda Karbasandan çelik borularla getirilen su
Avganüstündeki depoda ve Gölbaþý Camii arkasýndaki
gölde/havuzda toplanmýþtý. Getirilen suyun Karahallý
içine daðýtýlmasý için yeni bir çalýþma baþlatýlýr. Halktan
toplanan baðýþlarla ayný yýl yani 1926 yýlýnda Karahallý
içinde 34 adet çeþme yapýlmýþtýr.
Bu akar çeþmeler sayesinde halkýmýz susuzluktan
kurtulmuþtur. Yapýlan bu çeþmelerden birisi ve en eskisi
Poyamalaný Çeþmesidir. Bulunduðu mevkinin adý verilen
Poyamalaný Çeþmesi konum itibariyle çukurda olduðu
için kolay kolay suyu kesilmez. Poyamalaný Çeþmesi ilk
yapýldýðý yerde olmakla birlikte zaman içinde çeþmenin
yapýsý ve kaidesi deðiþikliðe uðramýþtýr. Günümüzde de
kullanýmý devam eden çeþmenin daha güzel bir kaide ve
sanatsal bir yapýyla korunmasý gerekmektedir.
Unutmayalým Eski Çeþme, Boyalýk Çeþmesi ve
Poyamalaný Çeþmesi Karahallýnýn ilk üç çeþmesidir.
Bir asýrlýk tarihi olan bu çeþmeleri koruyalým.
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ZÜRÝYE ÇEÞMESÝ

Ýlçemizin güneydoðu cihetinde olup Oba mevkisindeki koruluktadýr. Kýsaca tarif etmek gerekirse;
Karahallý- Karbasan yolundaki Eski Çeþmenin tam karþýsýndaki toprak yoldan 500 metre uzaklýktadýr.
Züriye Çeþmesi, rahmetli Hacý Züriye Baþaran adýna çocuklarý Ahmet, Ali, Necati, Çetin Baþaran
ve Ümmü Þafak tarafýndan 1972 yýlýnda hayrat olarak yaptýrýlmýþtýr. Çeþmeyi yapan ustanýn kim
olduðu öðrenilememiþtir.
Çeþme dönemin þartlarý gereði tarlaya, kýra giden insanlarla yolcularýn su ihtiyacýný karþýlamak
amacýyla hayrat olarak yaptýrýlmýþtýr. Çeþmenin iki metre yüksekliðinde ve geniþçe bir kaidesi vardýr.
Kaidesi ustalýk iþidir. Bir musluðu olan çeþmenin beþ gözlü bir yalaðý bulunmaktadýr. Suyu þebekeden
temin edilmektedir. Eski günlerdeki önem ve iþlevini kaybeden çeþme bugün için piknikçiler tarafýndan
kullanýlmaktadýr.
Çeþmenin kaide ve yapýsý 2008 yýlýnda yenilenmiþtir. Çeþmenin bakým ve onarým masraflarý Züriye
Baþaranýn torunlarý Mehmet ve Ali Baþaran kardeþler tarafýndan karþýlanmaktadýr.
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BAÞARAN ÇEÞMESÝ

Ýlçemizin güneydoðu cihetindeki Oba mevkisindedir. Ayný ailenin yaptýrdýðý Züriye Çeþmesinin 700
metre uzaðýndadýr. Baþaran Çeþmesi, rahmetli Mehmet Baþaran adýna oðullarý Ahmet, Ali, Necati ve
Çetin Baþaran tarafýndan 1972 yýlýnda hayrat olarak yaptýrýlmýþtýr. Ayný dönemde yapýlan Züriye
Çeþmesiyle benzer yapý özelliklerini taþýmaktadýr. Yapan usta bilinmemektedir.
Koru içindeki beþ yolun birleþtiði bir noktada olan çeþme büyük bir kaideye sahip olup bir musluðuyla
beþ gözlü yalaðý vardýr Çeþmenin suyu þebekeden temin edilmektedir.Çeþmenin hemen yayýnda asýrlýk
iki adet meþe aðacý bulunmaktadýr. Çeþmenin arka tarafýnda eski yýllardan kalma bir avgan olup bugün
için kapalý ve harap durumdadýr. Çeþmenin biraz ilerisinde çok mantar yetiþmesi ve mantar ocaðý olmasýyla
bilinen Kayalý Ocak isimli bir mevki bulunmaktadýr.
Baþaran Çeþmesi týpký diðer çeþmelerde olduðu
gibi eski önem ve iþlevini kaybetmiþtir.
Devamlý akan suyu, koruluk içinde olmasý ve
temiz havasý nedeniyle piknikçilerin gözde
mekanlarýndan birisidir. Özellikle yaz aylarýnda
gece pikniðe veya gezmeye gelen bazý kiþilerin
çeþmenin yayýnda açýk havada sabahladýklarý
ve uyuduklarý öðrenilmiþtir.
Çeþmenin bakým ve onarým giderleri Mehmet
Baþaran ve Ali Baþaran kardeþler tarafýndan
karþýlanmaktadýr.

Ali Baþaran
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SAÐSÖZLER ÇEÞMESÝ

Ali Saðsöz

Mehmet Saðsöz

Mahmut Saðsöz

Paþalar yolu civarýnda ve Akçaalan mevkisinde bulunmaktadýr. Saðsözler Çeþmesi, 1973 yýlýnda
anneleri Hatice hanýmýn isteði üzerine Ali, Mehmet ve Mahmut Saðsöz kardeþler tarafýndan hayrat
olarak yaptýrýlmýþtýr.
Çeþmenin suyu þebekeden temin edilmektedir. Çeþmenin 70x150 cm ebadýnda bir kaidesi olup üzerinde
mermer bir kitabesi vardýr. Bir musluðu olan çeþmenin 4 adet de yalaðý bulunmaktadýr.
Çevrenin yeþillik olmasý ve geniþ açý manzarasý nedeniyle piknikçilerin tercih ettiði noktalardan
birisidir. Çeþme civarýnda 3 adet büyük kavak aðacý ile yabani meyve aðaçlarý bulunmaktadýr. Çeþme
ve yalaktan taþan sular yakýndaki küçük bir avgana kanalize edilerek dolmasý saðlanmaktadýr. Avgan
içinde avcýlar tarafýndan atýlmýþ küçük balýklar bulunmaktadýr.

SELÝM SAÐSÖZ ÇEÞMESÝ

Sahibül Hayrat, Vel Hasenat, Ýçene Þifa

Karahallý- Paþalar yolu üzerindeki Boðaz Harmanyeri adlý mevkide bulunmaktadýr. Kahveci Selim
lakabýyla tanýnan rahmetli Selim Saðsöz tarafýndan 1967 yýlýnda hayrat olarak yaptýrýlmýþtýr. Çeþmenin
kaidesi üzerinde Sahibül Hayrat, Vel Hasenat, Ýçene Þifa yazýsý bulunmaktadýr.
2 mt yükseklik ve 1 mt geniþliðinde kaidesi bulunan Selim Saðsöz Çeþmesinin bir musluðu ve altý
adet yalaðý bulunmaktadýr. Çeþmenin suyu þebekeden temin edilmektedir. Yanýndaki söðüt aðacý ve
geniþ manzarasý nedeniyle yolcularýn ve gezmeye çýkanlarýn mola yeridir. Yapýldýðý döneme göre eski
özelliðini kaybeden çeþme adeta eski günlerini aramaktadýr.
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Karahallý- Külköy
yolu üzerinde olup üç
y o l a ð z ý n d a d ý r.
Çeþmenin hemen
bitiþiðindeki ara
yoldan Organize
Sanayi Bölgesine
gidilmektedir.

HACI VEYÝS TURAN ÇEÞMESÝ

Çeþme 1966 yýlýnda hayýrsever iþadamý
Hacý Veyis Turan tarafýndan hayrat
olarak yaptýrýlmýþtýr. 160 cm yükseklik
ve 130 cm geniþliðinde bir kaidesi
vardýr. Tek musluklu ve iki yalaklý
olan çeþmenin suyu þebekeden temin
edilmektedir.
Tarla ve baðlara giden yollar ve OSB
giriþinde olmasý nedeniyle eski
günlerdeki gibi iþlevini sürdürmektedir.
Ç e þ m e b a k ý m s ý z d u r u m d a d ý r.

ALÝ ÝHSAN AYSAL ÇEÞMESÝ

 Veli Oðlu Ali Ýhsan Aysal Sebili, Ýçenlere Afiyet Olsun 1994 

Ali Ýhsan Aysal

Ýlçe halkýnca Ali Ýhsan Hoca Çeþmesi adýyla bilinen çeþme Bademlik tepesinin arka kýsmýndaki
Kýranardý veya Alay Avganý olarak bilinen mevkide bulunmaktadýr. Çeþme Ali Ýhsan Aysalýn oðullarý
Azmi Aysal ve Ýsmet Erol Aysal tarafýndan 1994 yýlýnda hayrat olarak yaptýrýlmýþtýr.
150 cm yükseklik ve 300 cm geniþliðinde büyükçe bir kaidesi olan çeþmenin kitabesinde Veli Oðlu
Ali Ýhsan Aysal Sebili- Ýçenlere Afiyet Olsun 1994 yazýlýdýr. Bir musluðu ve dört yalaðý bulunan çeþmenin
suyu þebekeden temin edilmektedir. Çeþmenin kenarýnda bulunan geniþ bir söðüt aðacý gölgelik
saðlamaktadýr. Dolayýsýyla dinlenmek ve piknik için uygun bir noktadýr.
Çeþmenin bulunduðu yerde eski yýllardan kalma çok sayýda avgan bulunmaktadýr. Alay Avganý denilen
bu avganlar eski iþlevlerini kaybetmesi ve kapatýlmasý nedeniyle tarlaya baða gelenler bu çeþmeden su
ihtiyacýný karþýlamaktadýr.
Ýlçe genelindeki birçok kýr çeþmesi gibi bu çeþme de bakýmsýz vaziyette olup adeta kaderine terk edilmiþ
gibidir. Son aldýðýmýz bilgiye göre; art niyetli kiþilerce çeþme tahrip edilmiþ olup suyu akmamaktadýr.
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NAZLI ÇEÞMESÝ

Ýlçemizin kuzey kesimindeki Kurduþ mevkiindedir.
Kestirme Uþak yolu üzerinde ve Organize Sanayi Bölgesi
giriþindedir.
Nazlý Çeþmesi 1965 yýlýnda anne Nazlý Tutar hayrýna
çocuklarý Halil, Celal ve Erol Tutar kardeþler tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Çeþmenin 100x190 ebadýnda bir kaidesi
vardýr. Çeþmenin bir musluðu ve beþ gözlü bir yalaðý
bulunmaktadýr. Suyu þehir þebekesinden temin
edilmektedir. Dönem itibariyle yola veya araziye
çalýþmaya gidenlerin su ihtiyacýný karþýlamak amacýyla
yaptýrýlmýþtýr.
Yapýldýðý yýllardaki iþlevini kaybetmekle beraber OSB yakýnýnda bulunmasý nedeniyle son yýllarda
eski canlýlýðýna kavuþmuþtur. Çeþmenin civarýnda dut ve kavak aðaçlarý bulunmaktadýr. Gölgelik ve
kesintisiz su bulunmasý nedeniyle yaz aylarýnda gelip geçenler için iyi bir dinlenme noktasýdýr.

CÝRÝT ÇEÞMESÝ

Cirit Kardeþler Adem ve Nuramil Sebili 1985
Karahallý ilçe merkezinden Clandýras bölgesine gidilen
yol üzerindedir. Bulunduðu nokta itibariyle
Karahallýya 7 km, Paþalara 3 km, Külköye 3 km
uzaklýkta olup üç yol aðzýndadýr.
Çeþmenin çok yakýnýnda piknik alaný ve Karahallý
Belediyesine ait içme suyu terfi istasyonu vardýr.
Ayrýca çeþmenin hemen arkasýnda bir bekleme
kulübesi mevcuttur.
Cirit Çeþmesi, 1980 yýlýnda Ýstanbuldaki terör ve
soygun olayýnda hayatýný kaybeden Adem ve Nuramil
Cirit kardeþler adýna ailesi tarafýndan1985 yýlýnda
hayrat olarak yaptýrýlmýþtýr. Çeþmenin suyu þebekeden
temin edilmektedir. Birkaç yýl bakýmsýz durumda
kalan çeþme, 2010 yýlýnda Cirit kardeþlerin babasý
Galip Cirit tarafýndan yenilenmiþtir. Üç yol aðzýnda
ve yeni düzenlenmiþ bir piknik alanýnýn yakýnýnda
olmasý nedeniyle Cirit Çeþmesi piknikçilerle yolcularýn
uðrak noktasýdýr.
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ÇÜMENOÐLU ÇEÞMESÝ

Karahallý -Paþalar yolu arasýndaki Pirenlik mevkisinde bulunmaktadýr.
Çümenoðlu Mehmet Çimen hayratýdýr. Dönemin þartlarý gereðince tarlaya,
baða çalýþmaya gidenlerle gelip geçen yolcularýn su ihtiyacýný karþýlamak
amacýyla yaptýrýlmýþtýr.
Kesin yapýmý tarihi belli olmayan çeþmenin 1970li yýllarda yapýldýðý
tahmin edilmektedir. Çeþmenin küçük bir kaidesi olup kitabesi yoktur.
Bir musluk ve iki yalaðý bulunmaktadýr. Suyu þebekeden temin edilmektedir.

NECATÝ VE ZEHRA ÇAKIR ÇEÞMESÝ
Bu çeþme ilçe mezarlýðýnýn önünde
olup Karbasan yoluyla Vatan
Caddesinin kesiþtiði dört yoldadýr.
Karahallýda son yýllarda yapýlan
çeþmelerden birisidir.
2006 yýlýnda Necati ve Zehra Çakýr
adýna hayrat olarak yaptýrýlmýþtýr.
100x150 ebadýnda bir kaidesi olan
çeþmenin bir musluðu ve iki yalaðý
bulunmaktadýr. Tamamý mermerle
kaplý olan çeþme gösteriþi ve
iþçiliðiyle dikkat çekmektedir.
Necati Çakýr Karahallýnýn ilk
yüksek tahsil yapan gençlerinden
birisi olup ayný zamanda
Karahallýdan yetiþen ilk Ýlköðretim
Müfettiþidir.
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DELÝ KÜÇÜK ÇEÞMESÝ

Süleyman Mercan

Ýlçemizin kuzey kesimindedir. Ýlçe merkezinin hemen çýkýþýnda ve OSBye gidilen
yolun üzerindedir. Çeþmenin hemen bitiþiðinde  Þapbýlla Gölü olarak bilinen
eski bir gölet bulunmaktadýr.
50x150 ebadýndaki bir kaidesi olan çeþmenin bir musluðu ve iki yalaðý mevcuttur.
Kaide üzerinde Deli Küçük Süleyman 1967 yazýsý bulunmaktadýr.
Tarlaya baða çalýþmaya gidenlerle yolcularýn su ihtiyacýný karþýlamak amacýyla
Süleyman Mercan adýna ailesi tarafýndan hayrat olarak yaptýrýlmýþtýr. Deli Küçük
lakabýyla bilinen Süleyman Mercan, Karahallýnýn eski iþleme ustalarýndan olup
1965 yýlýnda vefat etmiþtir.
Çeþmenin suyu þebekeden temin edilmektedir. Eski yýllardaki özelliðini kaybeden
çeþme, bakýmsýz vaziyettedir. Çeþmenin kenarýnda armut aðacý ve baðlar
bulunmaktadýr. Yürüyüþe veya gezmeye çýkanlarýn bir süre kenarýnda oturarak
dinlendiði bir yerdir.

HACI MEHMET CANLI ÇEÞMESÝ

Ali Ýhsan Canlý

Bu çeþme Karahallý Küçük Sanayi Sitesi önünde ve asfalt yol kenarýnda bulunmaktadýr. 1990lý yýllarda
eski belediye baþkaný Ali Ýhsan Canlý tarafýndan rahmetli babasý Hacý Mehmet Canlý adýna hayrat olarak
yaptýrýlmýþtýr
Çeþme genel olarak sanayi sitesi esnafýyla gelip gidenlerin su ihtiyacýný temin etmektedir. Çeþme ve
çevresine ayrý bir güzellik katan söðüt aðacý ise nakliyatçýlar tarafýndan dikilmiþtir. Söðüdün altýnda
bulunan masa ve oturma grubu genelde nakliyatçýlarýn dinlenme yeri olarak kullanýlmaktadýr.
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BOYACIOÐLU ÇEÞMESÝ

Boyacýoðlu Çeþmesi adýyla bilinen kýr çeþmesi ilçemizin güney batý yönünde olup Þaþtepenin
arka taraflarýndaki Buðdaylý Alaný adlý mevkide bulunmaktadýr.
Çeþme 1992 yýlýnda Boyacýoðlu ailesi tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Tek musluðu ve iki gözlü bir yalaðý bulunmaktadýr. Ayrýca
çeþmenin bir ton kapasiteli yedek bir su deposu vardýr. Çeþmenin
suyu þebeke hattýndan temin edilmekte olup devamlý akan bir
çeþmedir. Çeþmenin bitiþiðinde küçük bir kulübe mevcut olup
içinde þömine tarzý bir ocak bulunmaktadýr. Bu kulübe araziye
çalýþmaya gelenlerin veya gelip geçen yolcularýn dinlenme ve
korunmasý için yaptýrýlmýþtýr.
Çeþme yakýnlarýnda bir dut aðacýyla bir armut aðacý
bulunmaktadýr. Boyacýoðlu Çeþmesi bahar ve yaz aylarýnda
piknikçilerin gözde mekanlarýndan birisidir. Çeþmenin bakým
ve onarýmý Erdoðan ve Hüseyin Boyacý kardeþler tarafýndan
yaptýrýlmaktadýr.

Hüseyin Boyacý
Erdoðan Boyacý

HARMAN TAÞI

Boyalýk Harman Yeri; Karahallý arazisinde yetiþtirilen hububatýn yüz
yýllar boyunca harman edildiði en eski yerlerden birisidir. Karahallýnýn
belli baþlý birkaç yerinde bulunan bunun gibi harman yerleri 1960lý
yýllarýn sonunda önemini yitirerek kullanýlmaz hale gelmiþtir.
2008 yýlýn yaz tatilinde Karahallýdayken Ýsmet Dinçer ile Boyalýk
Çeþmesi ve eski harman yerine gezmeye gitmiþtik. Çeþme baþýnda
biraz mola verdikten sonra Ýsmet Dinçer bu yakýnlarda eski bir harman
taþý olduðunu söyleyerek bakmamýzý önerdi. Taþýn olduðu yere giderek,
bakýp inceledik.
Eskiden toprak damlý evlerin dam üstünü sertleþtirmek için kullanýlan
yunga taþýna benzeyen çok büyük bir taþ gördük. Bir metre boyunda
ve tahminen 500 kg aðýrlýðýnda olan bu mermer taþýn her iki ucunda
25 cm derinliðinde iki delik bulunmaktaydý. Harman sürerken at veya
öküzün arkasýna baðlanan demir aksamdaki sivri uçlar bu deliklere
sokulmak suretiyle yuvarlanmasý saðlanan bu taþ vasýtasýyla yere
serilen hububatýn ezilerek harmaný yapýlýyordu.
Þimdi ne durumdadýr bilinmez. Keþke bu taþý saklamak veya
korumak mümkün olsaydý!!!
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KARAHALLI MEZARLIÐINDAKÝ ÇEÞME VE KAMELYALAR
Hayýrseverlerimiz tarafýndan son dönemde Karahallý Mezarlýðýna yaptýrýlan çeþme ve kamelyalar
mezarlýða gelen hemþehrilerimizin ihtiyacýný karþýladýðý gibi hayýr dualarýný da alýyor.

HACI ÝRFAN ACAR HAYRATI
Hacý Ýrfan Acar hayrýna 2014 yýlýnda mezarlýk içine yaptýrýlan kamelyalý
çeþme mezarlýðýna gelen cemaatin dinlenme alaný olarak kullanýldýðý
gibi su ihtiyacýný da karþýlamaktadýr. Defin iþlemi sonrasý veya bayram
günleri mezarlýk ziyaretlerinde burada Kuran okunmakta, sýra veya
taburelere oturmak suretiyle istirahat edilmektedir.
HACI MUSTAFA ACAR VE HACI EKREM ACAR HAYRATI
Hacý Mustafa Acar ve Hacý Ekrem Acar hayrýna 2014 yýlýnda mezarlýk giriþine yaptýrýlan kamelyalý
çeþme mezarlýða gelenlerle yoldan gelip geçenlerin dinlenme alaný oluyor ve su ihtiyacýný karþýlýyor.
Bu kamelya özellikle yaðýþlý havalarda ve çok sýcak günlerde büyük ilgi görmektedir.

- 73 -

MAZÝDEKÝ KARAHALLI

GÜLÝZAR ZORA ÇEÞMESÝ

Mezarlýk içinde bulunan Gülizar
Zora çeþmesi, oðlu Hacý Nihat
Zora tarafýndan 2014 yýlýnda
hayrat olarak yaptýrýlmýþtýr.
Çeþme, mezarlýða gelenlerin su
ihtiyacýný karþýladýðý gibi
mezarlarda bulunan çiçeklerin
sulanmasýnda kullanýlmaktadýr.

HANIMAYÞE KARAHAN ÇEÞMESÝ

Nihat ZORA

Mezarlýk içinde bulunan bir diðer
çeþme olan Hanýmayþe Karahan
çeþmesi, kýzý Sýdýka Zora ile damadý
Nihat Zora tarafýndan 2014 yýlýnda
hayrat olarak yaptýrýlmýþtýr.
Bu çeþme de mezarlýða gelenlerin su
ihtiyacýný karþýlamak ve ziyaret günleri
mezarlýktaki çiçeklerin sulanmasý için
kullanýlmaktadýr.

TULUKOÐLU ÇEÞMESÝ
Tulukoðlu Çeþmesi eski mezarlýðýn arka
kýsmýnda

ve

yol

kenarýnda

bulunmaktadýr. Rahmetli Osman Tuluk
hayratý olarak oðullarý Mustafa Tuluk
v e A d n a n Tu l u k

tarafýndan

yaptýrýlmýþtýr. Çeþme, mezarlýða
gelenlerle yoldan geçenlerin su
ihtiyacýný karþýlamaktadýr.
Tüm hayýrseverlerimizden Allah razý
olsun. Hayýrlarý kabul olsun.
Foto:Mustafa Doðan ve Yakup Zora
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PAÞALAR KÖYÜ MÜZESÝ
Merkezi Uþakta bulunan
Paþalarlýlar Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
yönetiminde, Paþalar köyünde
küçük bir müze açýlmasý fikri
ortaya atýlýyor. Açýlmasý
düþünülen müzede eski yýllarda
kullanýlan el dokuma tezgahý,
çýkrýk, elemle, çað, masýr gibi
yardýmcý aletlerle eski günlerden
kalma ev veya çalýþma
aletlerinin toplanarak
sergilenmesi amaçlanmaktadýr.
2008 yýlýnýn ilk aylarýnda ilk çalýþmalar baþlýyor ve köyde müze olmaya uygun vasýfta bir kapalý mekan
aranýyor. Bunun için en uygun yer köy içindeki Yörük Hüseyinler ailesine ait kullanýlmayan köy
odasýdýr. Yörük Hüseyinler köyde en çok tahsil yapan insanlarýnýn olduðu bir ailedir. Aile üyeleri
müze teklifini kabul ediyor.
Derneðin öncülük ettiði ve köy halkýnýn desteklediði projeyle köy odasý birkaç ay süren tamir ve tadilatýn
ardýndan müzeye uygun bir mekan haline getiriliyor. Bu çalýþmalarda en büyük maddi desteði Eczacý
Ýsmail Yüksel verirken dernek yönetimi ve köy halkýndan birçok kiþi kendi imkanlarý nispetinde katký
saðlýyor.
Dernek yönetimi ve köy halkýnýn katýlýmýyla 2008 yýlý Aðustos ayýnda açýlýþý yapýlan köy müzesine;
Hüsamettin Kaplan tarafýndan çalýþýr vaziyette bir el dokuma tezgahý baðýþlanýyor. Bunun yaný sýra köy
halkýnýn baðýþladýðý dokumacýlýk yardýmcý aletleri, yakýn tarihe ait eski ev ve el aletleri de müzede
sergilenmektedir. Yakýn çevrede örneði olmayan ve adeta bir ilk olan Paþalar Köyü Müzesi gezen
ve görenlerin ilgi ve takdirini çekiyor.
Müzeyi ziyaret etmek isteyenler köy muhtarý veya müzenin arkasýndaki evden izin almak suretiyle
istedikleri zaman müzeyi gezebilir.
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DELÝHIDIRLI KÖYÜNDEN SEÇMELER

Ýlçe merkezine en yakýn yerde ve ana yol üzerinde bulunan Delihýdýrlý köyümüz tarihi su kuyularý,
tarihi Keycek çeþmesi, geniþ tarým arazisi, baðý, tarlasý, üzümü ve haþhaþyaðý ile ünlüdür. Köyün
bir baþka özelliði ise Türkiyede ayný adý taþýyan bir baþka Delihýdýrlý köyünün olmamasýdýr.
HIDIR DEDE TÜRBESÝ
Saydýðýmýz bu deðerlerin yaný sýra köy içinde
bulunanHýdýr Dede adýnda bir türbe veya yatýrýn
varlýðýndan çok kiþinin bilgisi yoktur. Köyün
Karahallýya bakan tarafýndaki bir evin bahçesinde
bulunan bir oda Hýdýr Dede türbesi veya yatýrý
olarak bilinmektedir.
Köy halkýnca yüzyýllardýr kutsal olarak kabul
edilen bu yer, yazma, tülbent ve kilimlerle süslüdür.
Burasý çok temiz tutulmakta ve özenle
korunmaktadýr. Köy halký dini bayram ve bazý
günlerde bu mekaný ziyaret ederek dilekte
bulunurlar. Ancak, bu türbe veya yatýrda kimin
yattýðý ve kim olduðu konusunda rivayet dýþýnda
herhangi bir bilgi veya belge bulunmamaktadýr.

DELÝHIDIRLI KUYULARI

1960lý yýllara kadar Delihýdýrlý köyünün içme suyu ihtiyacýný karþýlayan tarihi Delihýdýrlý kuyularýnýn
kesin yapýlýþ tarihi belli olmamakla beraber iki asýrlýk olduðu tahmin edilmektedir.
Seren tabir edilen kaldýraç sistemiyle çalýþan kuyular, bu gün için faal olmamakla beraber tarihi
yapýsý korunmaya çalýþýlmaktadýr.
Tarihi kuyular koruma altýna alýnmalý ve kültürel varlýk olarak tescil edilmelidir.
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BÝR ÇOKAKLI EFSANESÝ: ARAP MEZARI

Efsaneye konu olan Arap Mezarý denilen yer Çokaklý köyü ile Delihýdýrlý köyü arasýndaki eski
toprak yolun kenarýndadýr.
Çokaklý köyünün doðusunda, Bulkaz Deresinde Karakýþla Çiftliði adýyla bilinen bir çiftlik
vardýr. 19.yüzyýlýn ikinci yarýsýnda bu çiftlikte Hacý Mülazim adlý bir derebeyi hüküm sürmektedir.
Aslen Delihýdýrlý köyünden olan Hacý Mülazim bir gün pazar harcý için Karahallýya gider. Pazar
dönüþünde yol üstündeki Delihýdýrlý köyüne uðrayarak mola verecektir. Köy odasýna girince ayaða
kalkmayan bir gence çok sinirlenir. Genci baðlayarak yanýndaki Arap kölenin nezaretinde çiftliðe
doðru götürmeye baþlamýþtýr. Oðlunu kurtarmak isteyen gencin babasý Çokaklý yakýnlarýna kadar
onlarý takip ederek aðaya yalvarmýþ durmuþ. Bu yalvarmalara karþýlýk vermeyen ve çok kýzan aða
yanýndaki Arap kölesine adamý vurmasýný söylemiþ. Köle aðanýn lafýný dinlememiþ. Buna çok kýzan
aða hem adamý hem de kölesini tabancasýyla vurarak öldürmüþ. Adamýn cenazesi köyüne
defnedilirken, zavallý Arap kölenin cenazesi olduðu yere gömülmüþ. Mezarýn üstü taþlarla kapatýlmýþ.
Dolayýsýyla buranýn adý Arap Mezarý olarak anýlmaya baþlanmýþtýr.
Sonraki yýllarda bu yoldan gelip geçenler mezarýn baþýnda dua ettikten sonra çevreden topladýklarý
küçük taþlarý mezarýn üstüne býrakýrlarmýþ. Aradan yýllar geçmiþ, Delihýdýrlý- Karahallý istikametine
yeni bir yol açýlýnca eski yolda kalan mezar unutulmuþ gitmiþ. Daha sonralarý ise eski toprak yolun
geniþletilmesi icap edince Arap Mezarýnýn taþlarý yolun kenarýna çekilmiþ ve bir taþ yýðýný olarak
býrakýlmýþ. Her iki köyün eski kuþaklarý bu mevkiinin adýný ve hikayesini asla unutmamýþtýr.
Peki! bu olaydan sonra derebeyi Hacý Mülazim ne olmuþ? Çiftliðine dönen Hacý Mülazimi Coðuplu
köylüleri beklemekteymiþ. Köylüler Coðuplu taraflarýna konan yörükleri mýsýr tarlalarýna zarar
verdikleri gerekçesiyle aðaya þikayet etmiþler. Köylüler ve aða Coðuplu deresine gitmiþler. Yörükler
kendilerini azarlayan aðaya kafa tutmuþlar. Aða tabancasýný çekerek iki yörüðü öldürmüþ. Dört
kiþiyi öldüren Hacý Mülazim çiftliðini ve köyünü terk ederek Alaþehire kaçmýþ. Burada Mütevellioðlu
denilen ünlü aðanýn koltuðuna sýðýnmýþ. Bir iki yýl sonra çiftliðine geri dönmüþ. Ancak, eskisi gibi
hükmünü yürütememiþ.
NOT: Bu hikaye Çokaklý köyünden emekli Vali Yardýmcýsý Ertuðrul Taylanýn Uþak Ýli adlý
kitabýnýn 69. sayfasýndaki Bir Derebeyinin Hikayesinden derlenmiþtir. Foto: Þükrü Okyay
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ÇOKAKLI KÖYÜNDEN BÝR HURAFE;
HZ ALÝNÝN ATININ AYAK ÝZLERÝ

Çokaklý köyünün iki km kadar güneyindeki meþelik içinde yassý ve küçük bir yer kayasý bulunmaktadýr.
Bu kayanýn üzerinde at izine benzer bir þekil mevcuttur.
Gene, köyün bir km batýsýndaki Çaðýlarasý denilen mevkide buna benzer bir at izi daha bulunmaktadýr.
Efsaneye göre Hazreti Ali Ýstanbula giderken atýyla buradan geçmiþti. Uçan Düldül adlý atýn ayaklarý
bu taþlara basmak suretiyle birer iz býrakmýþtý.
Köy halkýnýn kutsal saydýðý ve at izi olduðuna inandýðý bu iki yerin etrafý basit bir þekilde çevrilerek
koruma altýna alýnmýþtýr. Yüz yýllardýr anlatýlan bu efsane, kuþaktan kuþaða aktarýlarak bugünlere kadar
gelmiþtir. Dediðimiz gibi bu bir efsanedir. Aslýnda Hazreti Ali (601-661) Anadoluya hiç gelmediði
gibi Araplarýn Ýstanbul seferleri Emeviler devrinde baþlamýþtýr.
NOT: Bu yazý emekli vali yardýmcýsý Ertuðrul Taylanýn Tarihi Hurafeler adlý köþe yazýsýndan
derlenmiþtir. Foto: Þükrü Okyay

KIRKYAREN KÖYÜ: KOCA ÇEÞME
Kuruluþ tarihi 1520 yýlýna dayanan
Kýrkyaren Köyü baðlý bulunduðu
Karahallý ilçesine 18 km uzaklýktadýr.
Köyde aðýrlýklý olarak tütüncülük,
hububat tarýmý ve hayvancýlýk
yapýlmaktadýr. Yetiþtirilen tütün
Kýrkyaren Tütünü adýyla meþhurdur.
Ýlçeye baðlý diðer köyler gibi Kýrkyaren
de su fakiri bir köydür. 60 yýl öncesine
kadar köyün su ihtiyacý tarihi
Koca Çeþme ve Aþaðý Çeþmeden
karþýlanmaktaydý. Bugün ise Ulaþ
mevkisinden getirilen temiz ve saðlýklý
þebeke suyu kullanýlmaktadýr.
Fotoðrafýný gördüðünüz Koca Çeþme köyün 1,5 km kuzeyinde olup yapým tarihi 1843 yýlýdýr. Ayrýca
çeþmeye bitiþik bir de çamaþýrhane denilen kadýnlarýn çamaþýr yýkadýðý üstü kapalý bir bölüm bulunmaktadýr.
Mermer ve kesme taþlarla yapýlan çeþmenin musluðu ve hayvanlarýn su içmesi için yalaðý bulunmaktadýr.
Bugün itibariyle Koca Çeþme suyu akar durumdadýr.
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COÐUPLU KÖYÜNÜN MÝTOLOJÝK EFSANESÝ
DAMLAKAYADAKÝ BOYNUZLU DEV YILAN
Karahallýnýn en küçük ve en
bereketli topraklarýna sahip
Coðuplu köyünün mitolojik
efsanesi iki asýrdýr kuþaktan
k u þ a ð a a k t a r ý l m a k t a d ý r.
Efsaneye konu Damlakaya
maðarasý ve Damlakaya anýt
aðacý Coðuplu köyünün güney
tarafýndaki bir vadi içinde
bulunmaktadýr. Ýçinde geniþ ve
münbit tarým arazisini barýndýran
vadinin iki tarafý dik yamaçlarla
çevrilidir. Anlatýlanlara göre;
Damlakaya maðarasý ve
aðacýnýn bulunduðu mevkide
yatýra benzer, özensizce dizilmiþ
taþlardan oluþan hafifçe bir
tümsek bulunmaktadýr.
Köy halký burayý Tekke, bulunduðu mevkiyi ise Tekkeköy olarak isimlendirmektedir. Yatýrda
kimin yattýðý veya kime ait olduðu bilinmemektedir. Yatýrýn yaný sýra gene bu bölgede ünlü
Damlakaya maðarasý ve Damlakaya anýt aðacý bulunmaktadýr. Sürekli su sýzýntýsý ve su damlacýklarý
olmasý nedeniyle bu yerin adýna Damlakaya denilmiþtir. Vadi tabanýndan yukarý doðru yükselen
kayalýk kýsýmda eski çaðlardan kalma küçük birkaç maðara olduðu ve eski çaðlarda bu maðaralarda
insanlarýn yaþadýðý söylenmektedir
D A M L A K AYA N I N
MÝTOLOJÝK EFSANESÝ

Damlakaya
Anýt Aðacý

Kaya ve maðaralarýn hemen
önünde anýt aðaç sayýlabilecek
deðerde çok yaþlý bir meþe aðacý
bulunmaktadýr.
Rivayete göre yüzyýllardýr bu
maðarada, týpký masallarda
anlatýldýðý gibi devasa bir yýlan
yaþamaktadýr. Bu yýlan yýlda bir
iki defa yuvasýndan çýkarak meþe
aðacýna inip, çýkýyor ve aðaca
sarýlýyormuþ. Köy halký
tarafýndan Gýynýzlý (Boynuzlu)
olduðu söylenen dev yýlan
masallardaki Þahmerana
benzetilmektedir. Bir baþka
rivayete göre çok karanlýk
gecelerde maðara bölgesinden
korkunç sesler gelmektedir.
Dev yýlan korkusuyla definecilerin bu bölgeye hiç gelemediði ve kaçak kazý yapýlmadýðý söylenmektedir.
Yýlanýn bugüne kadar köy halkýndan kimseye zarar vermediði de rivayet edilmektedir.
NOT: Efsane anlatýmý ve arazi bilgileri Coðuplu muhtarý Hüseyin Coðuplugilden alýnmýþtýr.
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KARAHALLI KÖYLERÝNDEKÝ ANIT AÐAÇLAR

Karahallý ilçesinin bazý köylerinde anýt aðaç kategorisinde olup yöre halký tarafýndan adeta kutsal
kabul edilen meþe aðaçlarý bulunmaktadýr. Bu büyük ve yaþlý meþe aðaçlarýnýn bölgemizdeki ortak
adý Azad Aðacýdýr. Kadim Türk geleneðinde meþe aðacý, heybetli görüntüsünden dolayý gücü ve
kutsallýðý temsil eder. Azad kelimesi ise Farsçada hür, kurtulmuþ ve baþýna buyruk anlamýna gelir.
Buradan yola çýkarak Azad Aðacý için heybetli, baþýna buyruk ve kutsal sayýlan bir aðaç diyebiliriz.
Eski Türklerden günümüze kadar süregelen kutsal aðaç geleneði ilçemiz köylerinde de yaþatýlmaktadýr.
Bu aðaçlarý koruyup kollayan, adeta gözü gibi bakan köylülerimize ne kadar teþekkür etsek azdýr.
Azad Aðacý denilen ve yöre halkýnca kutsallýk yüklenen bu aðaçlarý tanýmaya çalýþalým.
Çokaklý Köyü
DEDE AÐACI
Çokaklý köyünde bulunan ve halk arasýnda Dede Aðacý
olarak bilinen bu meþe aðacýnýn birkaç asýrlýk olduðu
söylenmektedir. Köy halkýnýn kutsal saydýðý bu aðaç
yýllardan beri yeni evlenen kýzlarýn gelinlikleriyle giderek
dua ettiði bir yerdir. Anýt aðacýn çok yakýnýnda Dede
Mezarý diye bilinen bir mezar bulunmaktadýr.
Köylülerin özenle koruduðu bu mezar kimindir
bilinmiyor.
Karayakuplu Köyü
DEDE AÐACI
Karayakuplu köyünde bulunan Dede Aðacýnýn en az
300 yýllýk olduðu söylenmektedir. Eski yýllarda bu
aðacýn altýnda yaðmur duasý yapýlmaktaymýþ. Ayrýca
bayramlarda aðaç ziyaret edilmekteymiþ.

Kavaklý Köyü
BAYRAM AZADI
Kavaklý köyü yakýnýnda bulunan ve köy halký tarafýndan
Bayram Azadý olarak isimlendirilen bu aðaç, eski
köy geleneklerinin yaþatýldýðý bir anýt aðaçtýr. Yüz
yýllardan beri düðünlerde köy gençleri tarafýndan bu
aðaç ziyaret edilir, helva piþirilir ve davul çalýnýrmýþ.

Kaykýllý Köyü
ÇAKAL AZADI
Kaykýllý köyü tepesinde bulunan bu meþe aðacý köy
halký tarafýndan Çakal Azadý diye isimlendirilmiþtir.
Köy halký tarafýndan adeta kutsal sayýlan bu aðaç
yüksek bir tepede olmasý nedeniyle birçok noktadan
görülmektedir. Eski yýllarda düðün, bayram gibi
günlerde bu aðacýn ziyaret edildiði ayrýca yaðmur
duasýna çýkýldýðý söylenmektedir.
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KARAHALLI VE PAÞALAR MEZARLIÐINDAKÝ ANIT AÐAÇLAR

Yukarýda bilgilerini aktarmaya çalýþtýðýmýz anýt aðaçlarýn yaný sýra Karahallý ve Paþalar mezarlýklarýnda
birer adet çok yaþlý ve büyük meþe aðacý bulunmaktadýr. Bu iki aðaç için herhangi bir anlam veya
isimlendirme bulunmamakla beraber halk tarafýndan özenle ve saygýyla korunmaktadýr.

BEKÝKÖYÜN KÜLTÜR VARLIÐI; MÜLKE (SU SARNICI)

Banaz Çayý civarý hariç olmak üzere ilçemiz ve köyleri yeraltý ve yerüstü sularý bakýmýndan oldukça
sýkýntýlý bir bölgededir. Bölgemiz insaný su ihtiyacýný karþýlamak üzere kuyular açmýþ veya adýna
avgan dediðimiz su toplama sarnýçlarýný inþa etmiþtir. Kayrak taþý ve moloz taþlardan yapýlan bu
avganlardan Karahallý ve köyleri arazisinde çok sayýda bulunmaktadýr. 1970li yýllarýn baþýnda
bölgenin þebeke suyuna kavuþmasý sonucu kuyu ve avganlarýn iþlevi sona ermiþtir. Bu gün için
avganlarýmýzýn bazýlarý korunurken bazýlarý ise yýkýlmýþ veya kapatýlmýþtýr.
MÜLKE
Kuyu ve avganlarý hepimiz biliyoruz. Peki Mülke nedir? Bunu hiç duymamýþ ve görmemiþtim.
2006 yýlýnda Bekiköye gittiðimde dönemin muhtarý Latif Yayla Mülkeden söz ederek beni
bulunduðu mevkiye götürdü. Görünce þaþýrdým; Bizans dönemi sarnýçlarýna çok benzeyen, üstü
kapalý ve korunaklý bir yapýyla karþýlaþmýþtým. Bu yapýya köy halký Mülke adýný vermiþtir. Neden
mülke adý verilmiþtir, anlamý nedir bilinmiyor.
Yaklaþýk 13X7 metre ebadýnda dikdörtgen planlý mülkenin kitabesi olmadýðý için yapým tarihi
bilinmemektedir. Ancak birkaç asýrlýk olduðu tahmin edilmektedir.
Bekiköydeki iki mülkeden birinin tavaný yýkýlmýþ ve diðeri ise saðlam vaziyettedir. Her iki Mülke
2009 yýlýnda Kültür Varlýðý olarak tescil edilmiþ ve koruma altýna alýnmýþtýr.
Foto : Ýbrahim Akkaþ - Bekiköy
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BUÐDAYLI KÖYÜNDE ÝKÝ GÜZEL HAYRAT

Karahallý ilçesi Buðdaylý köyünde kültür varlýðý sayýlabilecek deðerdeki iki güzel hayratý Pembenin
Avgan ve Hacý Ýlyas Yýldýrým Çeþmesi ni tanýtmaya çalýþalým.
PEMBENÝN AVGAN
Halk arasýnda Pembenin Avgan olarak bilinen tarihi yapý Karahallý- Bekilli karayolu kenarýnda olup
Buðdaylý köyü Avlubað mevkisinde bulunmaktadýr. Köy halkýnýn ve çevredeki tarla ve baðlarda
çalýþanlarýn su ihtiyacýný karþýlamak amacýyla Buðdaylýnýn varlýklý kiþilerinden Pembe Haným tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Kesin yapýlýþ tarihi belli deðildir. Eski yýllardaki iþlevi kalmayan avgan uzun süre
bakýmsýz bir halde kalmýþtý. 2000li yýllarýn baþýnda, Pembe hanýmýn torunlarýndan Uzun Amat lakaplý
tekstilci Ahmet Utaþ büyük ebesinin hayratýna sahip çýkarak avganýn bakýmýný yaptýrmýþtý.

HACI ÝLYAS YILDIRIM ÇEÞMESÝ
Karahallý- Bekilli karayolunun üzerinde bulunan çeþme rahmetli Hacý Ýlyas Yýldýrým hayrýna oðullarý
Mustafa, Sefer ve Hüsamettin Yýldýrým kardeþler tarafýndan 1998 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Yoldan gelip
geçenlerle, tarla ve baðlarda çalýþanlarýn su ihtiyacýný karþýlamak üzere yaptýrýlan çeþme üzüm baðýnýn
kenarýndadýr. Yýldýrým kardeþler aileye ait baðýn bir bölümünü bu hayrat için ayýrmýþlardýr.
Çeþme turkuvaz renkli kaidesi, geniþ yalaðý ve kesintisiz su kaynaðýyla çok güzel bir görüntü
oluþturmaktadýr. Çeþmenin alaný içinde bulunan çam aðacý ve yeþillik ayrý bir güzellik katmaktadýr.
Son birkaç yýl içinde Karahallý Belediyesi ve Karayollarý tarafýndan çevre düzenlenmesi ve bakým
yaptýrýldýðý öðrenilmiþtir.
NOT: Ulaþým ve bilgi desteði için Buðdaylý köyü muhtarý Ahmet Aydýna teþekkürler.
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KAYKILLI KÖYÜNDEKÝ ESKÝ ÇEÞME RESTORE EDÝLDÝ

Karahallý ilçesi Kaykýllý Köyü bölgenin en eski köylerinden birisidir. Anýt aðacý, armudu, bamyasý,
kavunu ve üzümüyle meþhur Kaykýllý köyünün bunlar kadar meþhur bir de tarihi çeþmesi bulunmaktadýr.
Köy halký tarafýndan Eski Çeþme adýyla bilinen bu tarihi çeþme hayýrsever Hacý Mustafa Aða
tarafýndan 1800 yýlýnda hayrat olarak yaptýrýlmýþtýr.
Ýki asýr boyunca faal olan ve köylünün su ihtiyacýný temin ettiði bu çeþme, köye þebeke suyunun
baðlanmasýyla eski önemine kaybederek atýl durumda kalmýþtý.
Atýl býrakýlan çeþmenin kaidesi ve çevresi kalýn bir sýva tabakasýyla kapatýlmýþ ve altýnda neler
olduðu unutulmuþtu. Kaykýllý Köyü Muhtarlýðýnýn 2020 yýlý yaz aylarýnda baþlattýðý giriþim
sonrasýnda, köy halkýnýn katký ve desteðiyle tarihi çeþme restore edildi. Kalýn sývanýn sökülmesi
ve yapýnýn temizlenmesiyle birlikte çeþmenin orijinali gün ýþýðýna çýkarýlmýþtýr. Heybetli bir görünüme
sahip Eski Çeþme yapýsý üzerinde iki adet kitabe ve tarihi kalýntý taþlar bulunmaktadýr.
Foto: Nail Türkmen

Çeþmenin Eski Hali

Çeþmenin Kitabesi
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KARAHALLI ÇEÞMESÝ
Ulubey, Ýnay Köyünde Ýlçemizin Adýný Taþýyan Çeþme
2021 yýlý öncesine kadar böyle bir çeþmenin varlýðýndan
haberim yoktu. Bölgemizle ilgili bir okuma yaparken
gördüm ve fazlasýyla ilgimi çekti. Tahmin ediyorum çok
kiþinin bu çeþmeden haberi yoktur.
Ýlçemizin adýný taþýyan Karahallý Çeþmesi komþumuz
Ulubey ilçesinin Ýnay köyü Söðütlü mevkiinde
bulunmaktadýr. Çeþmenin mülkiyeti Ýnay köyü tüzel
kiþiliðine ait olup 1970 parsele kayýtlýdýr.
Mimari çað (üslup) olarak geç Osmanlý dönemi eseri olan
çeþmenin yapým tarihi belli olmamakla beraber 1756-1766
yýllarý arasýnda yapýldýðý tahmin edilmektedir. Dikdörtgen
planlý çeþme kireç taþý ve tuðladan oluþmaktadýr. Çeþme
faaldir.
Karahalllý Çeþmesi, Kütahya Kültür Varlýklarýný Koruma
Bölge Kurulunun 2014 yýlýnda aldýðý bir kararla
Korunmasý Gereken Taþýnmaz Kültür Varlýðý kapsamýna
alýnmýþtýr.
Çeþmeye neden Karahallý adý verilmiþtir; acaba çeþmeyi
Karahallýlý birisi mi yaptýrmýþtýr, yoksa Ýnay- Karahallý
arasý yol üzerinde mola verilen bir yerde bulunmasý
nedeniyle mi bu isim verilmiþtir bilinmiyor.
Kaynak: Doç. Dr. Türkan Acar, Uþak Çeþmeleri 2018,
Uþak Üniversitesi

KADERÝNE TERKEDÝLEN ÇEÞME : TAÞ KORU ÇEÞMESÝ

Taþ Koru Çeþmesi adýyla bilinen bu kýr çeþmesi ilçemizin kuzey kesiminde olup Taþ Koru
mevkiindedir. 60-70 yýl önce yapýldýðý tahmin edilen çeþmenin kim veya kimler tarafýndan yapýldýðý
belli deðildir. Çeþmenin eski Belediye Baþkaný Cemil Özer zamanýnda yapýldýðý söylenmektedir.
Edindiðimiz bilgilere göre; Santral Deresi ile Karahallý arasýndaki su boru hattýna baðlý bu çeþmenin o
dönemin þartlarýnda bir nevi tahliye çeþmesi ve ayný zamanda arazi çeþmesi olarak yaptýrýlmýþtýr.
Çeþme yaklaþýk 20 yýldýr kullanýlmamaktadýr. Adeta kaderine terk edilen çeþmenin yakýnýnda iki baþka
çeþme bulunmasý, ekonomik olmamasý ve teknik sebeplerden dolayý kullaným dýþý býrakýldýðý öðrenilmiþtir.
Sonraki yýllarda koru içine bir çeþme ve Nazlý Çeþmesinin yapýlmasýnýn ardýndan bu çeþme eski özelliðini
kaybetmiþtir. Kullaným azlýðý ve ihtiyaç kalmamasý nedeniyle terk edildiði öðrenilmiþtir.
Foto: Mehmet Karataþ
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ADNAN MENDERES KARAHALLIDA 1958

Foto: Uður Çalýkuþu

Baþvekil Adnan Menderes 1958 yýlý Kasým ayýnda Karahallýya gelmiþti. Demokrat Parti ilçe teþkilatýný
da ziyaret eden Baþvekil Adnan Menderes burada partililerle bir hatýra fotoðrafý çektirdi.
Fotoðraftakiler; Ömer Misilli, Mehmet Þimdi, Ömer Özyurt-1, Adnan Menderes, Abdullah Kýygýn,
Ali Demir, Cemal Mercan, Mehmet Yeþil, Ahmet Avcý, Ömer Özyurt-2 ve Mehmet Uysal.
Kaynak: Foto Þerif ve Þerafettin Polat

BELEDÝYE SEÇÝMLERÝ HATIRASI 1963

1963 yýlý Kasým ayýnda yapýlan mahalli idareler seçiminde Karahallý Belediye Baþkanlýðýna CHP adayý
Cemil ÖZER seçilmiþti. Bu fotoðraf seçim sonrasý parti binasýnda hatýra olarak çektirilmiþtir.
Oturanlar: Ali Ýhsan Aysal, Ali Saðsöz, Veli Özer, Cemil Özer, (Mamacý) Hacýali Gözde, Necati
Canbaz ve Nuri Özer
Ayaktakiler: Ahmet Aysal, Ahmet Þevke, Veli Aysal, Þenci Osman (Uysal) ve Mehmet Tufan
Foto Þerif arþivinden alýnmýþtýr.
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KARAHALLI'DA MÝLLÝ BAYRAM KUTLAMALARI

Bu fotoðrafý bize Karahallý'dan Mustafa Doðan gönderdi. Arkasýnda tarih ve bilgi bulunmayan bu
fotoðrafýn 1930lu yýllarda bir Cumhuriyet Bayramý töreninde çekildiðini tahmin ediyoruz.
Karahallýdaki milli bayram kutlamalarý 1955 yýlýna kadar Yaka semti dediðimiz yerde yani eski
sinemanýn bulunduðu meydanda yapýlýrdý. Eskiden bu meydanýn adýna Bayramyeri de denilirmiþ.
Sinema binasýnýn yapýlmasýyla birlikte tören alaný daralmýþ ve bayram kutlamalarý eski top sahasýnda
yapýlmaya baþlanýlmýþtýr.

1950'LÝ YILLARDA BÝR BAYRAM KUTLAMASI

Ahmet
Kesen

1950li yýllarda Mustafa Günyüz tarafýndan çekilen bu fotoðraf, Karahallý'daki bir milli bayram kutlamasýný
yansýtmaktadýr. Öðrenci sayýsýnýn çokluðuna ve kýyafetlerine baktýðýmýzda 23 Nisan Çocuk Bayramý
kutlamalarý olduðunu tahmin ediyoruz. Efe kýyafetli öðrenci, rahmetli öðretmen Ahmet Kesen olup
diðerlerini tanýyamadýk. Törenin yapýldýðý yer Yaka semti dediðimiz eski sinemanýn bulunduðu yerdir.
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56 YIL ARADAN SONRA AYNI NOKTADA
BU DEFA OÐULLAR FOTOÐRAF ÇEKTÝRDÝ

Foto: Uður Çalýkuþu

Baba Ali Topçu ile baba Necati Canbaz 1960lý ve 1970li yýllarda, ayný dönemlerde Karahallýda
birlikte siyaset yapan iki eski arkadaþtýr. Bugün ikisi de rahmetli olan bu iki arkadaþ tahminen 1965
yýlýnda bir dönemin ünlü mekaný Kooperatif Kahvesi önünde bir hatýra fotoðrafý çektiriyor. Fotoðrafý
çeken kiþi ise rahmetli fotoðrafçý Þerif Yüzbaþýoðludur.
Ýki rahmetlinin oðullarý Belediye Baþkaný Ali Topçu ile iþ adamý Muammer Canbaz aile arþivlerinde
bulunan bu fotoðrafý yeniden canlandýrmak amacýyla ayný noktada bir fotoðraf çektirmeye karar
veriyorlar.
56 yýl aradan sonra ayný noktada fotoðraf çektirmek isteyen iki eski arkadaþýn çocuklarý 12 Haziran
2021 tarihinde Karahallýda buluþuyor. Ayný noktada çekilen yeni fotoðrafý çeken isim; ilk fotoðrafý
çeken kiþinin ayný adý taþýyan torunu fotoðrafçý Þerif Yüzbaþýoðlu oluyor.

1960LI YILLARDAN BÝR FOTOÐRAF

Kesin tarihi belli olmayan bu fotoðrafýn 1960 veya 1961 yýlýnda Kooperatif Kahvesi önünde çekildiði
tahmin edilmektedir. Fotoðraftaki kalabalýðýn bir seçim sonrasý veya bayram münasebetiyle Kooperatif
Kahvesi önünde toplandýðý sanýlmaktadýr.
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ECEVÝTÝN KARAHALLI ZÝYARETÝ / 1969

CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevitin Karahallý ziyaretinden bir fotoðraf.
22 Haziran 1969
Bu fotoðraf Mustafa Topçu arþivinden alýnmýþtýr.

1970LÝ YILLARDA KARAHALLI

Bu fotoðraf 1970li yýllarýn baþýnda Foto Osman tarafýndan çekilmiþtir. Gölbaþý Camiinin minaresine
çýkan Osman Yüzbaþýoðlu bu kareyi çekmek suretiyle Karahallýnýn eski görüntüsünü bize aktarmýþ oldu.
Fotoðrafa dikkatlice bakýnca Bademlik Tepesinin eski halini ve tepeye adýný veren badem aðaçlarýnýn
çokluðunu göreceksiniz.
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KARAHALLIDA BAYRAM KUTLAMASI

Karahallý Gençler Birliði ve Demir Pençespor Takýmlarý Bir arada

Fotoðraftakiler: Karaca Mehmet Zora, Sami Çolak, Hamdi Özmen, Ekrem Özmen, Aðam Bekir Kül,
Kasapoðlu Necati Kesen, Necati Sýrtýkýzýl, Fahri Topal, Asým Zora, Ahmet Yeþil, Süleyman Samur, Nazmi
Çakçak, Ali Ýhsan Çakçak, Hafýz Ýbrahim Tekin, Hasan Mican, Mustafa Karahan, Aziz Gürel, Ethem
Ýnan, Hasan Ýnce, Selim Ýnce, Nebi Demir, Ahmet Gönen ve Emin Bozoklu .
Bu fotoðraf Ethem Ýnandan alýnmýþtýr.
YIL 1952 UÞAK ÞEKER STADI
KARAHALLI GENÇLÝK SPOR KULÜBÜ FUTBOLCU, ÝDARECÝ VE TARAFTARLARI

Ayaktakiler, Soldan Saða: Ýbrahim Bayýndýr, Ýsmail Polat, Özkan Mercan, Akif Kalaycý, Mehmet
Demir, Ahmet Uyar, Ýbrahim Akýnalp, Hamdi Özmen, Cemal Soysal, Cemil Ýnce, Ramazan Kasým,
Bekir Kül, Ahmet Avcý
Oturanlar: Þerafettin Polat, Nazmi Çakçak, Mahmut Saðsöz, Kemal Cýrýk, Hidayet Körükçü, Himmet
Cirit, Hasan Saðlam, Ýbrahim Bursalý, bilinmiyor. Öndeki iki kiþi: Yusuf Akýnalp Cemil Özer (Iþýl)
Þerafettin Polat Arþivinden Alýnmýþtýr.
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1939 YILINDAN BÝR FOTOÐRAF

1930lu ve 1940lý yýllarda Karahallý yerel yönetiminde görev yapan dört þahsiyet bir arada.
Soldan saða; Nuri Çakçak, Hüseyin Zora, Veyis Turan ve Ahmet Çetin
Hüseyin Zora ve Ahmet Çetin birer dönem belediye baþkanlýðý, Nuri Çakçak ve Veyis Turan ise ayný
yýllarda belediye encümeni olarak görev yapmýþtýr.

1940LI YILLARDAN BÝR FOTOÐRAF

1940lý yýllarda Karahallý Belediyesi önünde toplanan dönemin yerel yöneticileri bir arada
Tanýyabildiklerimiz; Ahmet Çetin, Sadýk Aþýk, Veyis Turan, Nuri Çakçak, Cemil Özer, Süleyman
Zora, Hüseyin Zora ve Emin Çolak
Bu fotoðraf Ahmet Çetin arþivinden temin edilmiþtir.
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1945 YILINDAN BÝR FOTOÐRAF

1949 YILINDAN BÝR FOTOÐRAF
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HAYIRSEVERLERÝMÝZÝN YAPTIRDIÐI OKULLAR
HACI VEYÝS TURAN LÝSESÝ

Hacý Veyis Turan
1902 - 1991

Veyis Turan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adýyla bildiðimiz okulun temeli 1966 yýlý yaz aylarýnda
atýldý. Bina yapýlýrken yüksek okul veya teknik okul gibi düþünüldü. Birkaç kez plan ve program deðiþti.
Uzun süren inþaat ve bürokratik iþlemler sonucu 1975 yýlýnda Endüstri Pratik Sanat Okulu olarak
eðitim ve öðretime baþladý. 1981 yýlýnda Endüstri Meslek Lisesi olarak deðiþtirildi. 1999 yýlýna
gelindiðinde Çok Programlý Liseye dönüþtürüldü. Okul þu an itibariyle Veyis Turan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi olarak eðitim ve öðretim vermektedir.
Hacý Veyis Turan 1902 doðumlu olup Mamuralar sülalesindendir. Çocuk yaþlarda babasý Ahmet
efendinin yanýnda ticaret baþladý. Ardýndan dokuduklarý bezin yaný sýra pazarlarda ve seyyar olarak
manifatura mallarý satmaya baþlar. Ticaret hayatýnda oldukça ilerleyen Veyis Turan Ýstanbula yerleþerek
toptan tüccarlýk yapmaya baþlýyor. Okulun dýþýnda Karahallý, Denizli ve Ýstanbulda kendi adýyla
camiler yaptýrmýþtýr. Hacý Veyis Turan 1991 yýlýnda vefat etmiþtir.

HASAN GÜREL ÝLKOKULU

1960lý yýllarda ilçe merkezinde ilkokula giden öðrenci sayýsý artmýþtýr. Ýlçedeki tek ilkokul olan
Cumhuriyet Ýlkokulu ihtiyaca cevap veremez hale gelmiþti. Ýkinci bir ilkokul yapýlmasý için çareler
aranýrken dönemin ünlü iþadamý Hasan Gürel 1965 yýlýnda Karahallýda bir okul yaptýrmaya karar
veriyor. Dere Mahallesi Bahçe mevkiinde bir arsa bulunarak okul inþaatýna baþlanýyor. Bu dönemde
belediye baþkaný olan Cemil Özer okul yapýmý sýrasýnda çok yardýmcý oluyor. Ýnþaatý tamamlanan
Hasan Gürel Ýlkokulu 22 Kasým 1966 tarihinde düzenlenen bir törenle açýlarak eðitim ve öðretim
vermeye baþladý.
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HAYIRSEVERLERÝMÝZÝN YAPTIRDIÐI OKULLAR
MEHMET YEÞÝL ÝKOKULU

Mehmet Yeþil
1896 - 1975

Hayýrsever iþadamlarýndan Mehmet Yeþil tarafýndan 1974 yýlýnda yaptýrýlmýþ ve lise olarak eðitim
öðretime açýlmýþtýr. Daha sonra Yeþil ailesi tarafýndan okula ilaveten dört derslikli Süreyya Yeþil ek
binasý yaptýrýlmýþtýr. 1999 yýlýnda 8 yýllýk kesintisiz eðitime geçilmesi nedeniyle Mehmet Yeþil Ýlköðretim
Okulu olarak hizmet vermeye baþlamýþtýr.
Okul 1974-1999 yýllarý arasýnda 924 mezun vermiþtir. 1991-1992 döneminde okulun pek çok öðrencisi
üniversite giriþ sýnavlarýnda baþarý göstermiþtir. Bu yýllarda okul, ülke sýralamasýnda yer bulmuþtur.
Mehmet Yeþil; 1896 yýlýnda Karahallýda dünyaya gelmiþtir. Ýbrahim efendi ile Ayþe hanýmýn oðludur.
Gençlik yýllarýnda tarýmla uðraþmýþ, daha sonra iplik ve kumaþ ticareti yapmýþtýr. Hayýrsever kiþiliðiyle
tanýnan Mehmet Yeþil, birçok hayýr kurumunun yapýlmasýnda yardýmcý olmuþtur. 1975 yýlýnda vefat
etmiþtir.

ACARLAR ÝLKOKULU

Ýrfan Acar

Mustafa Acar

1980li yýllarda ilçe merkezinde iki ilkokul bulunmaktadýr. Biri güney cihette bulunan Cumhuriyet
Ýlkokulu diðeri ise batý cihette bulunan Hasan Gürel Ýlkokuludur. Bu iki okul Boðaz Mahallesi ve
Konak Mahallesinde oturan öðrenciler için uzaktýr. Artan öðrenci sayýsý ve uzakta oturan öðrencilerini
ihtiyacýný karþýlamak üzere yeni bir okula gerek duyulmaktadýr. Yeni okulu yaptýrmaya Emirler
sülalesinin büyükleri talip oldu. Evlerine yakýn bir yerdeki boþ arsa ve eski bir evi satýn alarak yerine
okul yapýlmaya baþlandý.
Okul yapým iþinin masraflarýný Baba Emin Acar, oðullarý Ýrfan ve Mustafa Acar ile onlarýn çocuklarý
Nuri Acar ve Emin Acar karþýladý. Acarlar Ýlkokulu 1985 yýlýnda eðitim ve öðretime açýldý. 10 yýlý açýk
kalan okul öðrenci azlýðý nedeniyle kapatýldý. Kapatýlan okul binasý þu an itibariyle Acil Saðlýk Merkezi
olarak kullanýlmaktadýr.
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HAYIRSEVERLERÝMÝZÝN YAPTIRDIÐI OKULLAR
VELÝ ÖZER ORTAOKULU

Mehmet Özersoy
1931 2006

Nuri Özer
1932 - 2012

Karahallý nüfusunun yoðun olduðu 1980li yýllarda nüfusla birlikte öðrenci sayýsý da artmýþtýr. Bu
durumda yeni bir ortaokul ihtiyacý ortaya çýkar. Yeni ortaokulun yapýmýndaki tüm masraflarý Veli
aðanýn oðullarý Mehmet Özersoy ve Nuri Özer birlikte karþýladý. Boðaz Mahallesine yapýlan bu okula
babalarý Veli Aðanýn adý verildi. Veli Özer Ortaokulu 1988 yýlýnda açýldý. Birkaç yýl sonra Karahallýdan
dýþarýya nüfus göçü yaþandý dolayýsýyla öðrenci sayýsý azaldý. Neticede okul kapatýldý. Bir süre boþ
kalan bu okul halen Halk Eðitim Merkezi olarak hizmet vermektedir.

KARAHALLI MESLEK YÜKSEK OKULU
Arsasý Baðýþlanan Okul

Ali Razý Þahin
1928-2013

1990lý yýllarýn baþýnda birçok kente yeni üniversite açýlmýþ, bazý ilçelerde de meslek yüksek okullarý
açýlmaya baþlamýþtý. Bu durumu deðerlendirmek isteyen Karahallýlar Vakfý yönetimi ilçemize de bir
meslek yüksek okulu açýlmasý için giriþimlerde bulunur. 1991 yýlýnda vakýftan bir heyet Afyona giderek
rektörle görüþür. Okul yapým iþinin masraflarýný karþýlayacaklarýný beyan ederler. Rektör razý edilir.
1993 yýlýna gelindiðinde ilçedeki Hayýrseverler Derneði tarafýndan imam hatip okulu olarak yaptýrýlan
bina için gerekli izin alýnamamýþ ve bina boþ beklemekteydi. Neticede meslek yüksek okulunun bu
binada açýlmasýna karar verilir. 1993 yýlýnda bu binada MYO eðitim ve öðretime açýlýr. Birkaç yýl sonra
öðrenci sayýsý artmýþ ve bina fiziki olarak yetersiz kalmýþtýr. Dolayýsýyla yeni bir okul binasý yapýlmasý
ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr. Bu tarihlerde Delihýdýrlý köyünden hayýrsever Ali Rýza Þahin yol üstündeki
yedi bin M2 tarla ve baðýný okul yeri olarak baðýþlamýþtýr. Yapýmý uzun süren yeni yüksek okul binasý
2009 yýlýnda tamamlanýr ve eðitim ve öðretime açýlýr. Uþak Üniversitesine baðlý olan Karahallý Meslek
Yüksek Okulunda dört bölüm olup geçen yýl itibariyle 200 öðrenci mevcudu vardý.
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KARAHALLIDA AÝLE VE SÜLALE ÝSÝMLERÝ
BOÐAZ MAH.

DERE MAH.

KONAK MAH.

YENÝ MAH.

Aþýk Omarlar (Aþýk)
Akkýllalar (Akýn)
Akýbatlar
Aysallar
Böceler (Kalfa-Öztaþ)
Berberler (Saðsöz,Þevke)
Balcýlar
Canbazlar
Çayýrlar
Ciritler
Çimenler
Çiftçiler
Çobanlar
Taþomarlar (Taþ)
Detdetler (Yolcu)
Derviþler (Ýyidoðan)
Deliküçükler (Mercan)
Delikanlýlar (Tufan)
Deðirmenciler
Duyarlar
Karakuzugil (Bozok)
Gocallar (Güzel)
Kavutçular
Kellangil (Pamuk)
Hacýkasýmlar (Kasým)
Hacýsaðýrlar (Tezcan)
Haydarlar (Güngör)
Haytalar (Arslan)
Hacýkadýlar (Atak)
Kahveciselimler (Saðsöz)
Köseler (Omar Çavuþlar)
Kurular
Kaymakamlar (Tekin)
Keleþler
Kadýoðlugil (Gümüþ)
Köse Bekirler (Kül)
Kýsbetler
Murtazlar (Çakýr)
Misilliler (Gemeciler)
Nakýslar (Karataþ)
Omarbeygil (Atýlgan)
Saraçlar (Sümer)
Þaþkýn Memetgil (Baþaran)
Þapçýlar (Eskici-Kale)
Molla Üssüyüngil (Pýnar)
Papalýgil (Toprak)
Topallar
Tüfekçiler (Cirit)
Piriler (Piri)
Semercialigil (Topçu)
Tirinler (Koþar)
Urkuþlar (Karataþ)
Veli Aðalar (Özer)
Bozkurtlu (Baþaran)
Yamaklar
Usuloðlugil (Þenol)
Þenceler (Uysal)
Çavuþoðlugil
Yavuzlar
Þýbakçýlar
Karagözlügil (Gider)
Kýrangil (Kýran)
Çakýrlar

Piþtavlýlar (Gürel)
Çolak Hasanlar (Çolak)
Hafýz Nafizgil (Mercan)
Ayvazlar
Buðdaylýgil (Turgut)
Hafýz Ahmetgil (Kutlu)
Eseler (Aysal)
Gencerler
Hacý Eminler (Arýkan)
Kara Ýbiramgil (Özyurt)
Karadaðlýlar (Sever)
Kuruoðlangil (Kuru)
Mezepler (Manisalý)
Solaklar (Erol)
Taþçýlar
Kaykýllýlar (Gün)
Kýsbetler
Ayan Amatlar (Gözde)
Deliberbergil (Gece)
Eciler (Açýk)
Kýygýnlar
Hacý Gavalýgil (Sarý)
Ýþlikler (Gürbüz)
Kelagil (Bozoklu)
Kalaycýlar
Muharremler (Ulukuþ)
Muratlar (Akbaba)
Mýdýlýçlar (Þafak)
Þimdiler
Te c c e l l e r ( G ü r s e s )
Yenievliler (Özer)
Ali Mollagil (Aðýr)
Çallýosmangil (Çeker)
Dikalýgil
Ekmekciler (Yavuz)
Hacýümmetgil (Kurt)
Hocazadeler (Tekin)
Külolar (Özyurt)
Kahyalar (Manisalýgil)
Kuyucular
Memetçeler (Bayýndýr)
Þefeler (Bircan)
Tuluklar
Sakallýhocagil (Arslan)
Paþagil (Gürses)
Boyacýoðlugil
Yüzbaþýlar
Bettenler (Çekiç)
Canlýlar
Tomaylanlar (Öztürk)
Bilal Çavuþlar (Özyurt)
Gýymatlar (Duman)
Yusufçavuþlar (Sezgin)
Aligümenler (Kolay)
Ýleþberler (Kýygýn)
Ýdirisler (Aytaç)
Müezzinler (Doðan)
Palavuzlar (Kalem)
Derviþler (Aþýk)
Sertalar (Ateþ)
Abbaslar (Özcan)
Sofular (Dinçer)
Saðýrlar

Alakuþgil
Ahmet Çetinler
Çimenler
Demirciler
Gönenler
Emirler (Acar)
Hacý Mahmutlar
Kolaðasýgil
Omar Ustagil (Saraç)
Kelleler (Gencer)
Mercanlar
Mamuraðalar (Turan)
Sarýkýzgil (Mercan)
Yeþiller
Keçenin Kara Memetgil (Ýnan)
Arifler (Mercan)
Cabbarhafýzlar (Þenal)
Daðlýgil (Yalçýn)
Delikoyunlar (Kuþ)
Gencerler
Hacýþakirler (Öztaþ)
Hacý Yüzbaþýlar (Düzgören)
Kýlýfemingil (Güler)
Kuþaksýzlar
Körükçüler (Körükçü,Tutar,Kara)
Musalar (Yapar)
Mýstanlar (Býdak)
Paþalarlý Tahir Ustagil (Polat)
Þellekler
Yunusoðlugil (Özmen)
Arap Hasanlar (Mercan)
Çalýkuþlar
Dilberler
Göçoðlugil
Hacýçiller (Cirit)
Hacý Kadirler (Özden)
Hasan Ustalar (Polat)
Kara Musalar (Sýrtýkýzýl)
Küçük Þerifler (Özer)
Kösebekirler (Uç)
Manavlar (Gönen)
Ýncekaralar (Ýnce)
Sinanlar (Kepener)
Tutarlar
Hopaoðlugil (Akýnalp)
Tembeller (Çayýr)
Bekiyanlar (Kiraz)
Toygunlar
Kantunoðlugil (Avcý)
Kýrangil (Kýran)
Dikiciler
Esnaflar
Pýstýlar (Özer)
Saitaðagil (Özer)
Boyacýoðlugil

Aðalarýn Sülümen Çvþ. (Özkan)
Abdallar (Kartal)
Akkuþlar
Cýrýklar
Çolakamatlar (Zora)
Acemler
Deli oðlanlar (Deli-Aksoy)
Aðalar (Coðuplu-Aysal-Çetin)
Gökomarlar (Gök)
Hacallar (Koçak- Gece)
Hacýgarafiller (Bozoklu)
Hocalar (Uyar)
Ýyikýzlar (Deðer)
Kepçeller (Balcý)
Koç Mustafalar (Koç)
Karakulaklar (Güntürk)
Mollaamatlar
Memiþler
Uçkuylular (Aytaç)
Seferler (Günyüz)
Toygunlar (Bozoklu)
Zoralar
Aziymalar (Iþýk)
Alakuþlar
Çakçaklar
Çeyrekler (Karahan)
Delikboðazgil (Gözde)
Gencerler
Hacýballar (Karahan)
Hacýtukular (Gündüz)
Hacýmollahasanlar (Zora)
Kocabekirler (Zora)
Karaosmanlar (Karahan)
Mollalar (Ýnan)
Micanlar
Neþetler
Oruçlar (Gök
Demirci Osmangil (Bal)
Tilkioðullarý (Tilki)
Aydoðmuþlar (Cömert)
Bursalýlar
Cüceler
Diriceler (Zora)
Gagalar (Açýk)
Gýygýlar (Ölmez)
Hacýbekirler (Özer)
Hacýüssüyünler (Yeþil)
Iþýllar (Iþýl-Özer)
Kasaplar (Kesen)
Köseoðlugil (Akçay)
Kumrular (Ulukuþ)
Kýnalýoðlugil (Kýnlý)
Hacýmamutlar (Altan)
Mollagorukgil (Uður)
Mistanlar (Üzüm)
Omaraðalar (Özer)
Tekeloðlugil (Kardeþ)
Sulu Omarlar (Zora)
Kalaycý Þerifler (Zora)
Hacýamatlar (Erdoðan)
Akçaylar (Akçay)
Kalemler (Kalem)

Bu bilgiler eðitimci Ali Ýhsan Özkanýn Dünden Bugüne Karahallý adlý kitabýndan alýnmýþtýr. Bilgilerin
kaynak kiþisi eðitimci Ahmet Çolaktýr. Bu isim listesi daha sonraki dönemlerde tarafýmýzdan yapýlan
ilavelerle geniþletilerek bugünkü haline getirilmiþtir. M.Ç.
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KARAHALLIDA ÝZ BIRAKANLAR
ÝRFAN ACAR - MUSTAFA ACAR KARDEÞLER
Onlar doðumlarýndan ölümlerine kadar ata
topraðý Karahallýda kaldýlar ve baþka yerde
ikamet etmediler. Burada hayata atýldýlar,
burada çalýþýp burada ticaret yaptýlar. Oðullarý
Bursada ileri teknolojiyle tekstil üretimi
yaparak iþlerini zirveye taþýrken onlar hep
Karahallýda kaldý.

BEDESTEN

Memleketinde ticaret yapan ve
memleketinden ayrýlmayan Ýrfan ve Mustafa
Acar kardeþler 1985 yýlýnda ata topraðýna
Acarlar Ýlkokulu adýyla bir de okul
yaptýrdýlar. Konak Mahallesinde yaptýrýlan
bu okul öðrenci azlýðý nedeniyle kapatýlarak
saðlýk merkezine dönüþtürülmüþtür.
Þimdi sizlere Ýrfan ve Mustafa Acar kardeþleri tanýtmaya çalýþalým.
ÝRFAN ACAR
1928 Karahallý doðumludur. Baba adý Emin, ana Dududur. Baba tarafýndan
Muharrremler, ana tarafýndan Bekiyanlar sülalesindendir. Mustafa, Dudu ve
Keziban adlarýnda üç kardeþi vardýr. Dede Muharremoðlu Osman Efendi genç
yaþta vefat edince Emir, Mehmet ve Emin adlarýndaki üç oðlu çocuk yaþlarýnda
çalýþma hayatýna atýlmýþlar. Bir süre gündelik iþlerde çalýþmýþ ve amelelik yapmýþlar.
Daha sonra üç kardeþ yorgan ve basma satmak üzere Sandýklý ovasý köylerine
giderek ticarete baþlamýþ. Birkaç yýl sonra Ulu Camii yakýnlarýnda bir manifatura
dükkaný açarak ticarete baþlamýþlar. Bir süre sonra iplik ticareti yapmýþlar.
Ýlkokulu bitiren Ýrfan Acar babasýnýn yanýnda çalýþmaya baþlamýþ. 14- 15 yaþlarýna gelince týpký babasý
Emin efendinin yaptýðý gibi Sandýklý civarýna yorgan satmaya gitmiþ. Topal bir eþeði olan Ýrfan Acar
bu eþeðe beþ-on yorgan yükleyerek köylerde satýþ yapmýþ. Yorganlarý satýncaya kadar 10-15 gün
köylerde gezermiþ. Birkaç yýl sonra biraz sermaye yaptýktan sonra dayýsý Veli Kiraz ile ortak olmuþ
ve dayýsýyla birlikte Sandýklý köylerinde manifatura satmýþlar. Daha sonra kardeþi Mustafa Acar ile
birlikte dükkan tutarak çarþýda iþlemeciliðe baþlamýþlar. Buldana giderek üstlük (hambez) satýn
almýþlar, bunu iþlemiþler ve iþledikleri malý Afyon, Kütahya ve Tavþanlýdaki esnaflara satmýþlar.
Askerlik hizmetini tamamlayan Ýrfan Acar tekrar iþlemeciliðe devam etmiþ. 1960 yýlýnda Emir
amcasýnýn oðlu Yaþar Acar ile ortak bir kamyon alarak nakliyatçýlýða baþlamýþ, Denizli ve Bursaya
mal getirip götürmüþler. Daha sonra kardeþi Mustafa Acar ile ortak nakliyecilik yapmaya baþlamýþlar.
Bu arada un ve kiremit getirerek ticarete baþlamýþlar.1980 yýlýna kadar 20 yýl süreyle nakliyatçýlýk
yaptýktan sonra bu iþi býrakmýþlar.
Daha sonraki dönemde Adana ve Denizlideki fabrikalardan iplik alarak
Karahallýda satmaya baþlamýþlar. 10 yýl süreyle iplik ticaretine devam etmiþler.
Belli bir yaþa gelince ticaretten çekilerek emekli oldular..

Nuri Acar

1945 yýlýnda 17 yaþýndayken Mehmet Yeþil kýzý Haným Yeþil ile evlenen Ýrfan
Acarýn Nuri Acar,Ümmü Acar, Yüksel Zora ve Necati Acar adlarýnda dört
çocuðu vardýr. Hacý Ýrfan Acar 2012 yýlýnda vefat etmiþtir.
- 96 -

MAZÝDEKÝ KARAHALLI

KARAHALLIDA ÝZ BIRAKANLAR

Mustafa Acar

Yaþar Acar

MUSTAFA ACAR
1930 doðumludur. Ýlkokulu bitirince evdeki el
tezgahýnda bez dokumaya baþlamýþ. Daha sonra
iþlemeci Bekir Gürelin yanýnda çýraklýk yapmýþtýr.
Birkaç yýl süren çýraklýðýn ardýndan abisi Ýrfan Acar
ile ortaklaþa bir iþlemeci dükkaný açmýþlar. Mustafa
Acarýn Bekir Gürelden sonra Karahallýnýn en iyi
iþlemeci ustasý olduðu anlatýlmaktadýr.
Askerlik hizmetinin ardýndan tekrar iþlemecilik
mesleðine devam eden Mustafa Acar daha sonra abisi
Ýrfan Acar ile birlikte nakliyatçýlýk iþi yapmýþ. 1980
yýlýndan sonra iplik ticaretine baþlamýþ. 1998 yýlýna
kadar ticarete devam etmiþtir.
Emeklilik sonrasýnda çarþýnýn havasýndan ve fiili
hayattan uzak kalmamak amacýyla Emirler ailesine
ait Bedestendeki küçük dükkanýnda vakit geçirmiþtir.

Emin Acar

Mustafa Nuri Acar
Acar

Ýfran
Acar

1947 yýlýnda 17 yaþýndayken Ýncekaralarýn Necip Ýnce
kýzý Mebrure hanýmla evlenen Mustafa Acarýn Emin
Acar, Celal Acar(rahmetli) ve Muammer Acar adlarýnda
üç oðlu vardýr. Hacý Mustafa Acar 2020 yýlýnda vefat
etmiþtir.

PAZARYERÝNDEKÝ KAMELYA VE ÇEÞME

Karahallý pazaryerindeki bu kamelya ve çeþme merhum Hacý Mebrure Acar ile oðlu merhum Celal
Acar hayrýna Acar ailesi tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Pazar gelen insanlarýn yaðmurlu havalarda yaðýþtan, yazýn sýcaktan korunmasý maksadýyla yaptýrýlan
bu çeþmeli kamelya özellikle pazar günleri tercih edilmektedir.
Kamelyanýn içinde tahta sýralardan oluþan oturma yerleri ve dört musluklu bir çeþme mevcuttur.
Hacý Mebrure Acar: 1930-2016
Ýncekaralar sülalesinden Necip Aðanýn kýzý olup ilçemiz eþrafýndan Hacý Mustafa Acar ile evliydi.
Emin Acar, Celal Acar ve Muammer Acar adlarýnda üç oðlu vardýr.
Oðlu Celal Acar 1956 doðumlu olup 1992 yýlýnda genç yaþýnda vefat etmiþtir.
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HACI RAFET ZORA DEVLET HASTANESÝ

Rafet Zora
Karahallý merkez saðlýk ocaðý 2000li yýllarda hizmet kapasitesi itibariyle ilçe halkýnýn ihtiyacýný
karþýlayamaz duruma gelmiþti. 2002 yýlýnýn ilk aylarýnda saðlýk ocaðýna ilaveten yeni bir bina yapýlmasý
ve hastaneye dönüþtürülmesi için ilçe çapýnda kampanya baþlatýlýr. Hayýrsever Hacý Rafet Zora ile
oðullarý Ahmet ve Fehmi Zora yeni bir bina yapýlmak suretiyle devlet hastanesi yapýlmasý iþini
üstlenirler. 2003 yýlýnýn Eylül ayýnda hastane binasý yapýlmasý için temel atýlýr. Yapýlacak tüm masraflar
Rafet Zora ve oðullarý tarafýndan karþýlanacaktýr. 248 m2 alan üzerine üç katlý olmak üzere inþa edilen
yeni hastane binasý 28 Aðustos 2004 tarihinde düzenlenen bir törenle hizmete açýlmýþtýr. 25 yataklý
hastanede 4 doktor, 20 saðlýk görevlisi ve idari personel görev yapacaktýr. 2 adet ambulansý olan
hastanede acil servis bölümü ile hasta müþahede bölümleri bulunmaktadýr.
Rafet Zora kimdir?
1932 Karahallý doðumludur. Baba adý Ahmet, ana adý Eþedir. Baba tarafýndan Çolak Amatlar, ana
tarafýndan Aþýk Omarlar sülalesindendir. Bekir Zora, Sýdýka Aþýk ve Veli Zora adlarýnda üç kardeþi
vardýr. 1944 yýlýnda ilkokulu bitirdikten sonra babasýnýn çarþýdaki bakkal dükkanýnda çalýþmaya
baþladý.1950 yýlýnda henüz 18 yaþýndayken mal almak için Ýzmir ve Ýstanbula gitmeye baþladý.
Askerlik sonrasý tekrar bakkal dükkanýnda çalýþmaya ve ticarete devam etti. 1955 yýlýnda baba Çolak
Ahmet dükkan iþletmesini oðullarý Bekir, Rafet ve Veli Zoraya býraktý. Ýþletmeyi devir alan üç
kardeþ birlikte ticaretin yaný sýra tekstil iþine baþladý. Bu dönemde ticaret hayatýný ve ürün çeþidini
arttýrdýlar.1978 yýlýnda babalarý Çolak Ahmetin ölümünden sonra kardeþler ortaklýðý sona erdirdi ve
herkes kendi iþini kurdu.
Rafet Zora 1979 yýlýnda tekstil üretimine ve
tekstil ticaretine baþladý. 1984 yýlýnda
Denizlide tekstil irtibat þubesi açtý. Rafet Zora
Rafet Zora
Fatih Zora
ve küçük oðlu Fehmi Zora Karahallýdaki iþleri
idare ederken büyük oðlu Ahmet Zora
Denizlide açýlan þubenin baþýna geçti. 1989
yýlýnda Denizlide tekstil fabrikasý ve haþýlhane
kurdular. 1990 yýlýnda aile olarak Denizliye
giderek orada ikamet etmeye baþladýlar. Yýllar
içinde üretim ve ticari kapasitelerini artýrdýlar.
Bugün için Karmen Tekstil adlý firmayla tekstil
üretim ve ticareti, Zorel Tekstil firmasýyla
havlu imalatý, üçüncü firma AFZ ile boya
fabrikasý olarak çalýþmaktadýr.
Aþýk Omarlar sülalesinden
Hafýz Hasan Aþýk kýzý Ayþe
Ahmet
Fehmi
Rafet Zora
hanýmla evli olan Rafet
Zora
Zora
Zoranýn Ahmet, Müþerref,
Fehmi ve Ümran adlarýnda
dört çocuðu vardýr. Hacý
Rafet Zora 2019 yýlýnda
Çolak Amat
vefat etmiþtir.
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BU DÜNYADAN BÝR CAHÝT ZORA GEÇTÝ
Cahit Zora,1960lý yýllarda Karahallý Ýlk ve Ortaokulunun en meþhur
müsamere oyuncusu ve konuþmacýsýdýr. Pertevniyal Lisesinde tahsil
gören ilk Karahallýlýdýr. Ýki üniversite mezunudur. 23 yaþýndayken
Bayrampaþada bir spor kulübünün baþkanlýðýna seçildi. Fenerbahçe
Kulübü kongre üyesiydi. Üniversite yýllarýnda Kýzýlay üyesi oldu,
Bayrampaþa þube baþkanlýðý ve Kýzýlay genel merkez üyeliði görevlerinde
bulundu. Pertevniyal Lisesi Mezunlar Derneðini kurdu ve baþkanlýðýný
yaptý.
THKnin yedi ilçede þubesini açarak þube baþkanlýðý yaptý. ÝTO merkez komite baþkanlýðý, Gureba
Hastanesi yönetim kurulu üyeliði ve Eyüp Musiki Cemiyeti üyeliði yaptý. Türkiye Biliþim Derneði
ve Sakatlar Derneði þube baþkanlýðý yaptý. Genç yaþta siyasetle ilgilenmeye baþladý. 1984 yýlýnda
Eyüp Belediyesi baþkan yardýmcýlýðýna seçildi ve bir süre vekaleten belediye baþkanlýðý yaptý. Daha
sonraki yýllarda Bayrampaþa ve Baþakþehir Belediyelerinde kent meclisi grup baþkanlýðý yaptý.
Gene 1984 yýlýnda Ýstanbul-Karahallýlar Yardýmlaþma Derneði baþkanlýðýna seçildi. Ýki dönem
dernek baþkanlýðý yaptý. Derneðin Karahallýlar Vakfýna dönüþmesine katký saðladý. Karahallýlar
Vakfý ve Uþaklýlar Vakfý yönetimlerinde görev yaptý.
Lise yýllarýnda musiki çalýþmalarýna baþladý. Çok genç yaþta ud çalmayý öðrendi. Türk musikisinden
bine yakýn eseri notasý ve usulüyle ezbere söyleyen bir ustaydý. Hüzzam makamýnýn aþýðýdýr. Okuma
ve güzel sanatlara ilgisi çocukluk yýllarýnda baþlayan Cahit Zoranýn üç bin kitaplýk bir kütüphanesi
bulunmaktaydý. Avustralya kýtasý hariç hemen hemen dünyanýn bütün ülkelerini gezdi. Son yýllarýnda
Hacc farizesini yerine getirdi.
Ölümünden bir yýl önce yaptýðým bir görüþmede  Sivil toplum örgütlerindeki üyelik ve görevlerim
nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabýna girebilecek düzeydeyim. Kýsacasý tam bir sivil toplum örgüt
cengaveriyim. Bir Karahallýlý olarak bununla gurur duyuyorum demiþti.
Cahit Zora Kimdir?
1948 Karahallý doðumludur. Baba adý Ömer, anne adý Hanýmayþedir.
Cahide Zora (rahmetli), Selami Zora ve Fatma Derya (Eczacý) adlarýnda üç kardeþi vardýr. Baba
tarafýndan Zoralar (Suluomarlar) ana tarafýndan Ciritler (Hacavizler) sülalesindendir. Dedesi Hüseyin
Zora Karahallý eski belediye baþkanýdýr, diðer dedesi Ramazan Cirit (Hacý Hafýz) ise Ýstiklal
Madalyalý bir gazidir.
Cahit Zora, Ýlk ve ortaokulu Karahallýda okudu. 1960lý yýllarýn baþýnda ticaret amacýyla Kütahyaya
taþýnan Zora ailesi iki yýl sonra Ýstanbula yerleþti. Lise tahsilini Pertevniyal Lisesinde yaptý. 1971
yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Fiziki Coðrafya Bölümünden mezun oldu. Ardýndan Ýstanbul Üniversitesi
Ýþletme Fakültesi Ýdari Ýþletme Bölümünde ikinci yüksek tahsilini yaptý. Lise yýllarýnda babasýnýn
yanýnda ticarete baþladý. Bayrampaþa ilçesinde beyaz eþya ve mobilya satýþ maðazasýnýn yaný sýra
reklam ajansý ve bilgisayar firmasý iþletti. Bursalý bir ailenin kýzý olan Eczacý Þennur hanýmla evlenen
Cahit Zoranýn Sencer adýnda bir oðlu, Selen adýnda bir kýzý vardýr.
Geçirdiði kalp ameliyatý sonrasý bir takým saðlýk sorunlarý yaþayan Cahit Zora 23.02.2008 tarihinde
tedavi görmekte olduðu hastanede hayatýný kaybetmiþti. Cenazesi ayný gün ikindi namazýný müteakiben
Topkapý Mezarlýðýna defnedilmiþti.

Dedesi Hüseyin Zora

Babasý Ömer Zora
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BJK TARÝHÝNE ADINI YAZDIRAN ÝKÝ KARAHALLILI
Hüseyin MÝCAN: Üç Dönem BJK Yönetim Kurulu Üyeliði
Aðabeyi Veli Micanýn teþvik ve yönlendirmesiyle küçük
yaþlarda BJK taraftarý olan Hüseyin Mican, tribünlerden
baþlamak suretiyle BJK tepe yönetimine kadar birçok
kademede görev yaptý. Ünlü Çarþý grubunun kuruluþ
aþamasýnda büyük emeði vardýr. Kongre üyelerinden oluþan
Siyah Beyaz Derneði kurucularý arasýndadýr. Genç Beþiktaþlýlar
grubunun kuruculuðunu ve baþkanlýðýný yaptý.
Ýlk yönetim kurulu üyeliðine 2002-2004 yýllarý arasýnda
Serdar Bilgili döneminde seçilen Hüseyin Mican, BJK yönetim
kurulunda ürün pazarlama ve altyapýdan sorumlu yöneticilik
yaptý.
Ýki yýllýk yöneticiliðin ardýndan uzun süre baþkan Fikret Ormana pazarlama ve maðazacýlýk konusunda
danýþmanlýk yaptý.
Ýkinci dönem yönetim kurulu üyeliði 2016-2018 yýllarý arasýnda Fikret Orman döneminde olmuþtur.
Bu dönemde Kartal Yuvalarýndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptý.
Üçüncü dönem yönetim kurulu üyeliði ise 2018-2020 yýllarý arasýnda gene Fikret Orman döneminde
olmuþtur. Bu dönemde de Kartal Yuvalarýndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmýþtýr.
Hüseyin Mican kimdir?
1965 Karahallý doðumludur. Baba adý Ahmet, ana adý Raziyedir. Baba tarafýndan Micanlar, ana
tarafýndan Mercanlar sülalesindendir. Çocukluk yýllarýndan itibaren ticaretin içinde olan Hüseyin Mican,
beyaz eþya ve mobilya satýþ maðazasý iþletti. Daha sonra Köþebaþý Restaurant iþletmeciliði ve Ýþbir
Yatak bölge bayiliði yaptý. Kolej mezunu olan Hüseyin Mican Ýngilizce bilmektedir. Evli ve iki kýz
çocuk babasýdýr.
Necip SEVER: Bir Dönem BJK Yönetim Kurulu Üyeliði

Hüseyin Mican ve Necip Sever

Aðabeyi Cüneyt Severin teþvik ve
yönlendirmesiyle çocuk yaþlarda BJK taraftarý
olan Necip Sever, tribünlerden baþlamak üzere
BJK tepe yönetimine kadar birçok kademede görev
yapmýþtýr.
Tribün liderliði ve yaptýðý baþarýlý çalýþmalar
nedeniyle kulüp yönetimince takdir edilen Necip
Sever 1993 yýlýnda BJK kongre üyeliðine kabul
edildi. Genç Beþiktaþlýlar Derneði ve Siyah Beyaz
Derneðinin kurucularý arasýndadýr. Ýlk yýllarda
dernek yöneticiliði ve idarecilik yaptý.
Yýldýrým Demirören ile iyi bir dostluk kuran Necip
Sever 2010-2012 döneminde BJK yönetim kurulu
üyeliðine seçildi. Ýki yýl süreyle Amatör Þubelerden
sorumlu yönetim kurulu üyeliði görevini baþarýyla
yürüttü.
Necip Sever kimdir?
1961 Balýkesir doðumludur. Baba adý Ahmet, ana
adý Feridedir. Baba tarafýndan Karadaðlýlar, ana
tarafýndan Mercanlar sülalesindendir. Ailesi ticaret
amacýyla 1950 yýlýnda Balýkesire, 1963 yýlýnda
ise Ýstanbula yerleþti. Kardeþleriyle birlikte
maðazacýlýk yaptý. Daha sonra turistik mekan
iþletmeciliði ve toptan ticaret iþine yöneldi. Halen
bu iki sektörde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.
Necip Sever evli ve üç çocuk babasýdýr.
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MEHMET ARSLAN

HÜRRÝYET GAZETESÝ SPOR MÜDÜRÜ

1963 Kütahya doðumludur. Baba adý Ahmet, ana adý Fevziyedir.
Baba tarafýndan Sakallý Hocagil sülalesindendir. Terzi
Ahmet lakabýyla bilinen babasý, rahmetli Sakallý Hocanýn
torunu ve Þükrü Arslanýn oðludur.
Annesi Afyon Emirdaðlýdýr. Yücel Arslan adýnda spor
öðretmenliði yapan bir kardeþi vardýr.
Ýlk, orta ve lise tahsilini Kütahyada tamamlayan Mehmet
Arslan, 1987 yýlýnda Marmara Üniversitesi Basýn Yayýn Yüksek
Okulundan mezun oldu.
1983 yýlýnda henüz öðrenciyken Bulvar Gazetesinde çalýþmaya
baþladý. Beþ yýl süreyle yazý iþlerinde görev yaptý. 1988 yýlýnda
Hürriyet Gazetesi spor servisinde iþe baþladý. Spor servisinde
12 yýl süreyle baþarýlý çalýþmalar yürüten Mehmet Arslan daha
sonra Ýstihbarat Þefliði görevine yükseltildi.
Bu görevin ardýndan 2009 yýlýnda Hürriyet Spor Servis
Müdürlüðü görevine getirildi. Halen bu görevi sürdürmektedir.
Mehmet Arslan yaptýðý haberler, baþarýlý sayfa ve servis yönetmenliðinin yaný sýra televizyon
yorumculuðuyla da dikkat çekmektedir.
Gazeteciliðin yaný sýra spor dalýnda birçok faaliyete imzasýný atan Mehmet Arslan Dünya Atletizm
Ýstatistikçileri Birliði üyesidir. 1995 yýlýndan beri dünyadaki tüm atletizm müsabakalarýný yerinde
izlemiþtir. TSYD ve Gazeteciler Cemiyeti ve FB üyesidir. 1993 yýlýnda Nejla hanýmla evlenen Mehmet
Arslanýn Nazlým Naz adýnda modacýlýk yapan bir kýzý vardýr.

Mehmet Arslan, spor konulu bir söyleþi için 2018 yýlýnda Karahallýya gelmiþti.
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FENERBAHÇE DE OYNAYAN ÝLK KARAHALLILI
FUTBOLCU MEHMET DÝLBER
1977 doðumlu Mehmet Dilberin futbolla ilgisi Üsküdardaki
ilkokul yýllarýnda baþladý. Beþinci sýnýftayken okulun futbol takým
kadrosuna girmeyi baþardý. FBli bir yönetici okullar arasý bir
maçta Mehmet Dilberin oynadýðý futbolu çok beðenir ve onu FB
altyapýsýna aldýrýr. Henüz 11 yaþýnda olan Mehmet Dilber okul
hayatýyla beraber FB altyapý çalýþmalarýný da sürdürür. 5 yýl
süreyle altyapýda ve FBnin PAF takýmýnda oynadý.
16 yaþýndayken profesyonel futbolcu lisansýný aldý. Çok iyi bir sol kanat oyuncusuydu. Bir süre
stoper olarak da oynadý. PAF takýmýndayken Ýngilterede oynanan Aston Villa maçýnda sahaya çýktý.
16 yaþýndayken Ümit Milli takýmýna seçildi. Ümit Milli takýmýndayken üç maçta oynadý. O dönem
Ümit Milli takýmýný Rýza Çalýmbay ile Cem Pamiroðlu çalýþtýrýyordu.
Yeteneði ve oynadýðý güzel futbolla göz dolduran Mehmet Dilber, 1996-1997 sezonunda Fenerbahçe
A takýmý kadrosuna dahil oldu. A takým kadrosunda o dönemin süper liginde yedi maça çýktý. Bunun
dýþýnda Rýdvan Dilmen, Metin Tekin ve Semih Yetkinerin jübile maçlarýnda sahaya çýktý.
Fenerbahçede oynadýðý dönemde Parrera, Veselinoviç, Lazzoroni ve Rýdvan Dilmen gibi ünlü
hocalarla çalýþtý. Dönemin FBli tüm futbolcularýyla birlikte futbol oynamanýn yaný sýra iyi dostluk
ve arkadaþlýklar kurdu. Eski futbolculardan Elvir Boliç en eski ve sýký dostudur.
Mehmet Dilber 1996-1997 sezonunda bir sakatlýk geçirdi. Ertesi sene büyük sayýlabilecek bir
transfer ücretiyle Göztepeye gitti. 1997-1998 sezonunda Göztepede futbol oynadý. Sakatlýk ve
moralsizlik yüzünden sezon sonunda sözleþmesini karþýlýklý olarak feshederek Ýstanbula döndü.
Mehmet Dilber için FB defteri de kapanmýþtý. Ýki sezon Üsküdar Anadolu takýmýnda oynadýktan
sonra fiilen futbolu býraktý. Babasý Mustafa Dilber ve amcasý Memduh Dilberin ortak olduðu
firmada ticaret hayatýna geçiþ yaptý.
Mehmet Dilber kimdir?
1977 Ýstanbul doðumludur. Baba adý Mustafa, ana
adý Ülker olup Dýlbýrlar sülalesindendir.
Marmara Üniversitesi Beden Eðitimi ve Futbol
Antrenörlüðü bölümünden mezun oldu.
2006 yýlýnda Balýkesirli öðretmen Þebnem hanýmla
evlendi. Üç çocuk babasýdýr. Halen Üsküdar
ilçesinde beyaz eþya, mobilya maðazasý iþletmekte
ve inþaat taahhüt iþleri yapmaktadýr.
Mehmet Dilber ve Mehmet Arslan
Karahallýlar Vakfý 2018 Yýlý Tarhana Gecesinde
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AVRUPADAKÝ GURURUMUZ
DR. HATÝCE ZORA
Nobel Edebiyat ödülünü de veren Ýsveç
Kraliyet Bilimler Akademisi, Stockholm
Üniversitesinde beyin, dil bilimi ve
nörofizyoloji alanýnda araþtýrmalar yapan
Karahallýlý akademisyen Dr. Hatice
Zora'yý, "Beyinde dil ve duygu geliþimi"
üzerine çalýþmalarýndan dolayý 2019 yýlý
"Kraliyet Hanedaný" ödülüne layýk gördü.
2019 Nisan ayýnda Kraliyet Sarayý'nda
düzenlenen ödül törenine, Ýsveç Kralý 16.
Carl Gustaf, Ýsveç Kraliyet Bilimler
Akademisi üyeleri Anders Olsson, Bo
Ralph, Horace Engdahl ve Tomas Riad
katýldý. Dr. Hatice Zoraya plaketi Ýsveç
Kralý 16. Carl Gustaf tarafýndan verildi.
1985 Karahallý doðumlu olan Dr. Hatice
Zora, emekli muhasebeci Muhammet
Z o r a  n ý n k ý z ý d ý r. H a c e t t e p e
Üniversitesi'nde yüksek tahsilini
tamamladýktan sonra Ýsveç'e giden Hatice
Zora, önce Lund Üniversitesinde master
yaptý. Masterinin ardýndan Stockholm
Üniversitesi'ne geçiþ yapan Hatice Zora
burada doktorasýný tamamladý. Halen bu
üniversitede öðretim üyesi olarak görev
yapmaktadýr. Basýndan derlenmiþtir.

Anne ve Babasý

DÜNYA GÜZELÝMÝZ AZRA AKIN
2002 yýlýnda Dünya Güzeli seçilen Azra Akýnýn baba tarafýndan Karahallýlý
olduðunu biliyoruz. Edindiðimiz bilgiler ýþýðýnda Akýn ailesini kýsaca
tanýtmaya çalýþalým.
Azra Akýn'ýn dedesi Þerif Akýn, Dere Mahallesi'ndeki Akýllýlar
sülalesindendir. Dede Þerif Akýn 1940 yýllarýn sonunda çalýþmak üzere
Eskiþehir'e gitti. Bir kurumda iþ bularak çalýþmaya baþladý. Eskiþehire
yerleþen dede Þerif Akýn, Afyonlu bir ebe hanýmla evlendi ve Nazým
adýnda bir oðlu oldu.
Nazým Akýn gençlik yýllarýnda Eskiþehirspor'da futbol oynadý. Daha sonra
Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði bölümünden mezun oldu.
1971 yýlýnda Emirdaðlý öðretmen Ayda hanýmla evlendi.

Baba ve Annesi

Bir süre sonra Hollanda'ya yerleþtiler. Baba Nazým bey mühendislik, anne
Ayda haným öðretmenlik yaptý. Akýn çiftinin Azra ve Doruk adlarýnda iki
kýzý olup her ikisi de Hollanda doðumludur.
1981 doðumlu olan Azra Akýn, Hollandada bale, resim ve müzik gibi
sanat dallarýnda eðitim görmüþtür.
2017 yýlýnda Edirneli iþ insaný Atakan Koru ile evlenen Azra Akýnýn bir
çocuðu vardýr.
- 103 -

MAZÝDEKÝ KARAHALLI

KARAHALLININ ÝLK YEREL KADIN SÝYASETÇÝSÝ

Hemþehrimiz Tülay Deðer 2019 yerel seçimlerinde Karahallý Belediyesi meclis üyeliðine seçilmiþti.
Ýlçemizden bir kadýnýn yerel ölçekte siyasete atýlmasý ve seçilmesi yerel tarihimiz açýsýndan bir ilk
olmuþtu.
Belediye Meclis üyeliði görevini aktif bir þekilde yürüten Tülay Deðer. belediye baþkaný Ali
Topçunun izinli olduðu dönemlerde vekaleten baþkanlýk görevini de üstleniyor.
Meclis üyeliðinin yaný sýra baþkan vekilliði görevini de baþarýyla yürüten Tülay Deðer, Karahallýlý
kadýnlar için güzel bir örnek teþkil ediyor.
Not: Osman ve Marziye Can çiftinin kýzý olan Tülay Deðer, Dumlupýnar Üniversitesi Tarih Bölümü
mezunudur. Ýlçe merkezinde esnaflýk ve ücretli öðretmenlik yapmaktadýr. Hüseyin Deðer ile evli
olan Tülay Deðer iki çocuk annesidir.

BEREKETLÝ TOPRAKLAR: KIZILYER MEVKÝÝ
Kýrmýzý ve bereketli topraklarýyla ünlü Kýzýlyer
mevkii ilçemizin kuzeydoðusunda, Külköy
yolunun sol tarafýnda bulunmaktadýr. Kýrmýzý
toprak yapýsýndan dolayý Kýzýlyer adý verilen
mevki çok verimli bir araziye sahiptir. Burada
yetiþen kavun ve düyleðin tadýna doyum olmaz.
Rahmetli Ýsmail Polat büyüðümüz anlatmýþtý.
Kýzýlyerde dört dönüm tarlasý olan bir ailenin
yazlýk ve kýþlýk gýda ihtiyacý karþýlanmýþ demektir.
Dolayýsýyla bu ailenin yiyecek husasý- derdi
yoktur.
Bu özelliklerinin yaný sýra Kýzýlyer bir Karahallý
türküsünün bir dörtlüðüne de konu edilmiþtir.
Kýzýlyerin kavunu,
Doyamadým duyunu,
Fatma da kaçmýþ geliyor,
Eline de verin boðunu
Türkünün bu dörtlüðünde; Kýzýlyer kavununun (duyuna) tadýna doyulmadýðý, sevdiði gence kaçan
ancak yanýna (boðunu) bohçasýný almayý unutan kýzýn durumu anlatýlmaktadýr.
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TARÝHÝ KARAHALLI HALISI
BURSA HÜNKAR KÖÞKÜ MÜZESÝNDE SERGÝLENÝYOR

Foto : Selim Gümüþ

Bursada yaþayan hemþehrimiz tekstilci Enver Acar, birkaç yýl önce yaptýðýmýz bir görüþmede Bursadaki
Hünkar Köþkü Müzesini ziyaret ettiðini ve müzede sergilenen bir Karahallý halýsý gördüðünü belirterek
bu konuyu araþtýrmamý tavsiye etmiþti.
Konu oldukça ilgimi çekmiþti. Eski yýllarda Karahallýda çul, çaput veya basit kilim dokunduðunu
biliyorduk ama halý dokunduðunu ve Karahallý halýsý diye bir þey olduðunu duymamýþtýk.
Müze yetkilileriyle yaptýðým görüþmede konunun doðru olduðu belirtilmiþ ve þu þekilde teknik ayrýntý
verilmiþti. Hünkar Köþkünde Karahallý halýsýnýn yaný sýra Uþak, Gördes, Demirci, Kula ve Manisa
halýlarý da bulunmaktadýr.
Atatürkün manevi kýzlarý Sabiha ve Ülkünün yatak odasýnda yer alan Karahallý halýsý; 340x276
ölçülerinde olup koyu lacivert zeminli ve bordürlüdür. Hünkar Köþkünün yapýldýðý 1844 yýlýnda
Karahallýdan getirilen bu halýnýn yüzeyinde karakteristik Çin bulutlarýndan meydana gelen zemin
kompozisyonu, baklavalarla bölümlere ayrýlmýþtýr. Beþ bordürlü halýda, ana bordürdeki kandil motifi
dikkat çekmektedir. Yýpranmýþ durumdaki halýnýn yüzey bakýmý ve temizliði köþkün restorasyonu
sýrasýnda diðer eþyalarla birlikte Dolmabahçe Sarayýnda yapýlmýþtýr.
HÜNKAR KÖÞKÜ MÜZESÝ
Hünkar Köþkü Bursa'nýn güneyinde,
Yýldýrým ilçesine baðlý Uludað
eteklerindeki Temenyeri semti ve
parkýnýn üst kesiminde þehre hakim bir
noktada yer alýr.
Yapý 1844 yýlýnda Sultan Abdülmecit'in
Bursa gezisi nedeniyle av köþkü olarak
yaptýrýlmýþtýr. Padiþah Abdülmecit,
Abdülaziz ve V.Mehmet Reþat Bursaya
yaptýklarý gezi ve ziyaretlerde bu köþkte
kalmýþlardýr. Atatürk Bursaya geldiði
1922, 1925, 1931 ve 1935 yýllarýnda bu
köþkte ikamet etmiþtir.
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KARAHALLININ SÝMGESÝ
CLANDRAS KÖPRÜSÜ

1950

Foto : Mustafa Günyüz
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KARAHALLILAR VAKFI KURULUÞ HÝKAYESÝ
1) KARAHALLILAR DERNEÐÝ
1984 yýlýnda Sultanhamam piyasasýndaki bir grup hemþerimiz, Ýstanbuldaki Karahallýlýlarý bir araya
getirecek ve bir çatý altýnda toplayacak bir dernek kurulmasý yönünde giriþimde bulunurlar. Kýsa bir
müddet sonra kuruluþ çalýþmalarýna baþlanýr. Çeþitli aþamalardan sonra 1984 yýlý sonunda Karahallýlar
Derneði kurularak faaliyete baþlar. Ýþte bu dernek 1991 yýlýnda kurulacak olan Karahallýlar Vakfýnýn
temelini oluþturacaktýr.
Dernek kurulmasýnýn fikir ve isim babasý Rýza Polat, bir nolu üye Mehmet Saðsöz, Hukuk Danýþmaný
Avukat Emin Gönen, tüzüðü kaleme alan Barýþ Polattýr. Derneðin ilk merkezi Mehmet Saðsöze ait
Sultanhamamdaki ticarethanedir.
Karahallýlar Derneðin ilk yönetim kuruluþu isimlerden oluþmaktadýr.

DERNEK BAÞKANLARI
Baþkan; Rýza POLAT
Yönetim Kurulu Üyeleri;
Dr. Servet KARAHAN, Mehmet
SAÐSÖZ, Mustafa CANLI,
Kenan ÖZYURT, Þerafettin
POLAT, Þerif ÝNAN, Cemil ÝNCE,
Abdullah KIYGIN, Ahmet AVCI,
Ýbrahim AKÇAY, Ömer MÝSÝLLÝ

Rýza Polat
Kurucu Baþkan

Prof. Dr. Servet Karahan
2. Dönem Baþkaný

ve Mesut CÝRÝT
Dernekte Baþkanlýk Yapanlar;
Rýza POLAT,
Dr. Servet KARAHAN,
Cahit ZORA,
Dr. Ercüment BURSALI

Cahit Zora
3. Dönem Baþkaný

Dr. Ercüment Bursalý
4. Dönem Baþkaný

II) KARAHALLILAR VAKFI
Yedi yýl faaliyet gösteren Karahallýlar Derneðinin vakfa dönüþtürülmesi amacýyla Dr. Servet Karahan
ve Cahit Zora tarafýndan teklif ve öneri sunulur. 1990 yýlý sonunda yapýlan kongrede teklif ve öneri
kabul edilmiþ, dernek feshedilerek malvarlýðýyla birlikte vakfa dönüþtürülme iþlemi baþlatýlmýþtýr.
24.12.1990 tarihinde Ýstanbul 11. Noterliðince,3196 yevmiye no ile düzenlenen vakýf senedine göre
Karahallýlar Vakfý kurulmuþtur. 1991 yýlýndan itibaren faaliyetine baþlamýþtýr. Vakfýn kuruluþ aþamasýnda
ve ilk yýllarýnda hukuk danýþmanlýðýný gönüllü olarak Avukat Arif Dönmez ve Avukat Emin Canacan
katan yapmýþtýr.
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KARAHALLILAR VAKFI KURUCULARI
Prof. Dr. Servet KARAHAN
1954 Karahallý doðumlu. Salih ve Hanýmayþe Karahan oðlu. Ý.Ü.T.F. mezunu. 1990
yýlýnda genel cerrahi dalýnda doçent, 1996 yýlýnda ise profesör oldu. Görevleri arasýnda
Okmeydaný Hastanesi Baþhekimliði, SSK Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü, Kýzýlay Genel
Baþkan vekilliði ve Okmeydaný Hastanesi klinik þefliði bulunmaktadýr. Op.Dr.Hatice
Karahan ile evli olup Fatih ve Salih Nafiz adlarýnda iki çocuk babasýdýr.
Uz.Dr. Zafer BURSALI
1951 Karahallý doðumlu. Hasan ve Ümmühan Bursalý oðludur. CTF'den 1975 yýlýnda
mezun oldu. Ýç hastalýklarý ve Kardiyoloji uzmanýdýr. 1990 yýlýndan beri Bakýrköy'de
serbest hekim olarak çalýþmaktadýr. Suat hanýmla evli olup Arzu ve Akýn adýnda iki
çocuk babasýdýr.
Osman KÖRÜKÇÜ
1961 Karahallý doðumlu olup Necati ve Hatun Körükçü oðludur. Ýlk ve orta tahsilini
Uþak'ta tamamladýktan sonra 1983 yýlýnda Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nden
mezun olmuþtur. Uzun yýllardýr tekstil iþiyle uðraþmaktadýr. Güzide Körükçü ile evli
olup Þehnaz Hatun, Muhammed Necati ve Sevde Nur isimli üç çocuk babasýdýr.
Nail KIYGIN
1943 Karahallý doðumlu olup Hacý Ahmet ve Emine Kýygýn oðludur. Ýlkokul ve Ortaokulu
Karahallýda, Liseyi ise Haydarpaþa ve Kütahya lisesinde okumuþtur. Uzun yýllardýr
tekstil ticareti ile uðraþmaktadýr. Raziye Kýygýn ile evli olup Ferhat, Mine ve Fuat
adýnda üç çocuk babasýdýr.
Servet TEKÝN
1943 Karahallý doðumlu olup Mehmet ve Fadime Tekin oðludur. Ýlk ve Ortaokulu
Karahallýda okuduktan sonra Vefa Lisesine devam etmiþtir. Uzun yýllardýr tekstil
ticareti ile uðraþmaktadýr. Emine Tekin ile evli olup Metin Tekin, Meral Keleþ ve Ayþe
Tekin adýnda üç çocuk babasýdýr.
Mustafa YILDIRIM
1946 Karahallý-Buðdaylý köyü doðumlu olup Ýlyas ve Fatma Yýldýrým oðludur. Lise
mezunudur. Uzun yýllardýr tekstil sektöründe imalat ve satýþ iþi yapmaktadýr. Karahallýlar
Vakfýnýn kurucu üyesidir. Evli ve üç çocuk babasýdýr.
Abdullah KIYGIN
1927 Karahallý doðumlu olup Hacý Ahmet ve Emine Kýygýn oðludur. Ýlkokul mezunudur.
Uzun yýllar seyyar esnaflýk ve tekstil iþi yaptýktan sonra Ýstanbulda mobilya imalat
ve satýþýna baþlamýþtýr. 1943 yýlýnda Hafize hanýmla evlenen Abdullah Kýygýn, Turan,
Ali, Selver Gencer ve Erol adýnda dört çocuk babasýdýr. 2002 yýlýnda vefat etmiþtir.
Mustafa CANLI
1925 Karahallý doðumlu olup Mehmet ve Halime Canlý oðludur. Ýlkokul mezunudur.
Uzun yýllardýr ticaret iþiyle uðraþmýþtýr. Halime hanýmla evli olan Mustafa Canlýnýn
Mehmet, Nevin, Adnan ve Gülten adýnda dört çocuðu vardýr. 2006 yýlýnda vefat etmiþtir.
Mehmet SAÐSÖZ
1935 Karahallý doðumlu olup Hasan ve Hatice Saðsöz oðludur. Ýlkokul mezunudur.
Uzun yýllar tekstil imalatý ve tüccarlýklaiþtigal etmiþtir. Sare hanýmla evli olan Mehmet
Saðsözün Yener ve Hasan adýnda iki çocuðu vardýr 2014 yýlýnda vefat etmiþtir.
- 110 -

MAZÝDEKÝ KARAHALLI

VAKIF BAÞKANLARI
Prof. Dr. Servet KARAHAN
Kurucu Baþkan ve
1991-1992 ve 1995-1996 Dönem Baþkaný
1954 Karahallý doðumlu. Salih ve Hanýmayþe Karahan oðlu. Ý.Ü.T.F. mezunu. 1990
yýlýnda genel cerrahi dalýnda doçent, 1996 yýlýnda ise profesör oldu. Görevleri arasýnda
Okmeydaný Hastanesi Baþhekimliði, SSK Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü, Kýzýlay Genel
Baþkan vekilliði ve Okmeydaný Hastanesi klinik þefliði bulunmaktadýr. Op.Dr.Hatice
Karahan ile evli olup Fatih ve Dr. Salih Nafiz adlarýnda iki çocuk babasýdýr. Ýki dönem
vakýf baþkanlýðý yapmýþtýr.
Mustafa YILDIRIM
1992-1994 ve 1994-1995 Dönem Baþkaný
1946 Karahallý-Buðdaylý köyü doðumlu olup Ýlyas ve Fatma Yýldýrým oðludur. Lise
mezunudur. Uzun yýllardýr tekstil sektöründe imalat ve toptan satýþ iþi yapmaktadýr.
Karahallýlar Vakfýnýn kurucu üyesidir. Ýki dönem vakýf baþkanlýðý yapan Mustafa
Yýldýrým evli ve üç çocuk babasýdýr.
Dr. Ercüment BURSALI
1998-2000 Dönem Baþkaný
1954 Karahallý doðumludur. Osman ve Fatma Bursalý oðludur.1980 yýlýnda CTF'den
mezun oldu. 1988 yýlýndan beri Karadeniz mahallesindeki kendi polikliniðinde serbest
hekim olarak çalýþmaktadýr. Ýstanbullu Nuran hanýmla evlidir. Sevde Aslý, Fatma Merve,
Osman Safa, Rüveyde ve Muhammet Ali adýnda beþ çocuk babasýdýr. Bir dönem vakýf
baþkanlýðý yapmýþtýr.
Aziz GÜREL
1996-1998, 2000-2002, 2002-2004,2004-2006 ve 2006-2008 Dönem Baþkaný
1956 Karahallý-Dere Mahallesi doðumludur. Çetin ve Havana Gürelin oðludur. Lise
mezunudur. Gençlik yýllarýndan itibaren Uþak ve Ýstanbulda ticaret ve mobilya imalatý
iþiyle uðraþtý. Cemil Çolak kýzý Akide hanýmla evli olup Çetin ve Yasin adlarýnda iki
oðlu vardýr. Karahallýlar Vakfýnýn kuruluþ yýllarýndan beri yönetimlerde görev alan
Aziz Gürel, beþ dönem vakýf baþkanlýðý yapmýþtýr. Aziz Gürel 2010 yýlýnda vefat
etmiþtir
Ahmet BURSALI
2008-2010 ve 2010-2012 Dönem Baþkaný
1956 Karahallý doðumludur. Baba adý Hüseyin, ana adý Raifedir.
1980 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesinden mezun oldu. Çocukluk
yýllarýndan beri ticaretin içinde olan Ahmet Bursalý, halen Ýstanbul-Beþyüzevler semtinde
Hyundai bayiliði ve mobilya-beyaz eþya maðazasý iþletmeciliði ve konut yapým iþiyle
iþtigal etmektedir. Ýstanbullu Ümmügül hanýmla evli olan Ahmet Bursalýnýn Elif,
Rabia, Kevser ve Didar adýnda dört kýzý vardýr. Ahmet Bursalý iki dönem vakýf baþkanlýðý
yapmýþtýr.
Bekir SAÐSÖZ
2012-2014, 2014-2016 ve 2016- 2018 Dönem Baþkaný
1951 Karahallý doðumludur. Akþehir Öðretmen Okulu mezunudur. Uzun süre öðretmenlik
mesleðine devam etti. Daha sonra öðretmenlik mesleðinden ayrýlarak ticaret hayatýna
atýldý. Uzun yýllar beyaz eþya ve mobilya maðazacýlýðý yaptý. Evli olan Bekir Saðsöz'ün
Derya, Semra ve Osman Emre adýnda üç çocuðu vardýr. Karahallýlar Derneði ve
Karahallýlar Vakfý'nda çeþitli dönemlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan
Bekir Saðsöz üç dönem vakýf baþkanlýðý yapmýþtýr.
Þeref ÖZYURT
2018-2020 ve 2020-2022 Dönem Baþkaný
1966 Ýstanbul doðumludur. Baba adý Necati, ana adý Ümmühandýr. Ortaokul mezunudur.
Serbest ticaretle iþtigal etmektedir. Gençlik yýllarýndan beri Karahallýlar Vakfý üyesi
olup birçok dönemde yönetim kurulu üyeliði yaptý. Zoralar sülalesinden Nurcan hanýmla
evli olan Þeref Özyurtun Necati ve Beyza adlarýnda iki çocuðu vardýr. Gençlik
komisyonu ve çeþitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliði yapan Þeref Özyurt iki
dönemdir vakýf baþkanlýðý yapmaktadýr.
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KARAHALLILAR VAKFI FAALÝYETLERÝ

EÐÝTÝME DESTEK
Karahallýlar Vakfýnýn en temel gayelerinden birisi eðitime destek vermektir. Bu çerçevede; 19841991 yýllarý arasýnda Karahallýlar Derneði olarak, 1991 yýlýndan itibaren Karahallýlar Vakfý olarak
üniversite öðrencilerine karþýlýksýz burs vermek suretiyle eðitimlerine destek saðlamaktayýz. Bu
güne kadar binlerce Karahallýlý üniversite öðrencisine burs verdik. Burs verdiðimiz bu
öðrencilerimizin tamamý iþ hayatýna atýlmýþ olup bir çoðu önemli mevkilerde görev yapmaktadýr.
Ýçlerinden bazýlarý vefa borcunu ödemek gayesiyle vakfýmýza katký ve destek saðlamaktadýr. Bu
örnek davranýþ ve geri dönüþler bizi ziyadesiyle sevindirmektedir.
2021-2022 eðitim öðretim yýlý itibariyle 250 öðrenciye aylýk 375 TL olmak üzere 8 ay boyunca
burs verilecektir. Bu yýl verilecek burslarýn mali boyutu 750.000 TLdir. Ýstanbulda faaliyet
gösteren Egeli vakýf ve dernekler arasýnda bizim kadar burs veren hiçbir vakýf ve dernek yoktur.
Bununla gurur duyuyoruz. Bize bu gururu yaþatan hayýrseverlerimize ve tüm Karahallýlýlara
teþekkür borçluyuz.
YARDIM, DESTEK VE KATKILARIMIZ
Kurulduðumuz günden itibaren ilçemiz merkezinde ve köylerindeki ihtiyaç sahiplerine belirli
dönemlerde maddi destek saðlamayý sürdürmekteyiz. 2000li yýllarýn baþýnda Karahallýda iftar
çadýrlarý kurulmasýna öncülük ettik. Ýlçedeki okul ve öðrencilere malzeme ve kýyafet desteði
saðlandý. Yýlýn okul birincilerine çeþitli ödül ve hediyeler verildi. Daha önceki yýllarda bahar
aylarýnda Karahallýda yapýlan Milli Eðitim Þölenine sponsorluk desteði saðladýk. Buna benzer
destek ve katkýlarýmýz devam etmektedir.
SOSYAL FAALÝYETLERÝMÝZ
Ýstanbulda yaþayan hemþerilerimiz arasýndaki birlik ve beraberliði saðlamak, yýlda bir iki kez
dahi olsa bir araya getirebilmek amacýyla 1986 yýlýndan beri her yýlýn son aylarýnda Tarhana
Gecesi adýnda bir gece düzenlenmektedir.
Hemþeri buluþmalarýný saðlamak üzere bahar aylarýnda toplu piknik düzenlenmektedir. Ýlki 1989
yýlýnda yapýlan ve adýna Keþkek Pikniði dediðimiz bu organizasyon sayesinde hemþerilerimiz
bir araya gelmektedir.
Merterdeki yeni vakýf merkezimize taþýndýktan sonra özellikle kýþ ve bahar aylarýnda toplantý,
konferans, mevlit, düðün yemekleri gecesi, düðün veya kýna eðlencesi, folklor kursu, futbol maçý
seyretme gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldýðýmýz bu
etkinlikler, ortamýn normale dönmesiyle tekrar baþlatýlacaktýr.
HANIMLAR KOMÝSYONU
Ýstanbuldaki birçok vakýf ve dernekte olduðu gibi Karahallýlar Vakfý bünyesinde Hanýmlar
Komisyonu adýyla bir oluþum kurulmuþtur. 1995 yýlýnda kurulan bu komisyon, Ýstanbulda
yaþayan Karahallýlý hanýmlarýn tanýþmasý, birlik ve beraberliðin saðlanmasý amacýyla birçok
etkinlik düzenledi. Ýftar yemekleri, keþkek yemeði gecesi, kýna gecesi, kahvaltý, mevlit okunmasý,
þehir içi veya þehir dýþý geziler düzenlemek suretiyle vakfa gelir saðlandý.
Tüm bu etkinlikler siz hemþerilerimizin destek ve katýlýmýyla gerçekleþti. Maddi ve manevi olarak
Karahallýlar Vakfýný destekleyen tüm hemþerilerimize sonsuz teþekkürler.
SÝGORTA FAALÝYETLERÝMÝZ
Vakfýmýza gelir getirmesi amacýyla kurduðumuz Çlandýraz Sigorta firmasýný daha verimli hale
getirebilmek arzusundaydýk. Buradan yola çýkarak sektörün ciddi firmalarýndan CRAS SÝGORTA
ile 2018 yýlýndan baþlamak üzere güç birliði ve çözüm ortaklýðý oluþturduk. Sigortacýlýk hizmetleri
için Cras Sigortayý tercih etmenizi, dolayýsýyla vakfýmýza katký ve destek olmanýzý tavsiye ederiz.

Bilgi ve Ýrtibat: 0542 404 76 64
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VAKFIMIZIN SALONU ORGANÝZASYONLAR
ÝÇÝN HÝZMETÝNÝZDEDÝR

Salonumuzun Görünümü

Toplantý, konferans, folklor kursu, koro çalýþmasý, müzik dinletisi, kahvaltý,
iftar ve toplu yemek davetleri, eðlence, kýna gecesi, mevlit gibi
organizasyonlarýnýz için Merterdeki vakýf merkezi ve salonumuz siz deðerli
hemþehrilerimizin hizmetine açýktýr.
Salonumuz; geniþ ve ferah bir mekan olup 160 kiþilik oturum kapasitelidir.
Geniþ ekran tv, ses sistemi, klimasý, modern mutfaðý ve çift tuvaleti
bulunmaktadýr.
Bu tip bir etkinlik düzenlemek isterseniz irtibat numaralarýný arayarak bilgi
alabilirsiniz.
0212 532 17 64 - 0542 404 76 64

Bir Kýna Gecesi

Mevlit Programý

Folklor Kursu

Koro Çalýþmasý
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KARAHALLILAR VAKFI ADRES VE ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ

Mehmet Nezih Özmen Mah. Mehmet Akif Cad. No:14
Bozkýr Ýþhaný Kat: 3 Merter, Güngören, Ýstanbul
(Merter Tekstil Merkezi Tramvay Duraðý Karþýsý)
0212 532 17 64
0542 404 76 64 ( WhatsApp ve Mesaj için)
ÝNTERNET VE MAÝL ADRESLERÝ
www.karahallilarvakfi. com
vakfikarahallilar@gmail.com
SOSYAL MEDYA HESAPLARI
Karahallýlar Vakfý
karahallilarvakfi_

BANKA HESABI
Karahallýlar Vakfý
Vakýf Katýlým Bankasý Merter Þubesi
ÝBAN: TR 53 0021 0000 0002 6825 2000 01

VAKIF
MERKEZÝ
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KARAHALLI
Mehmet ÇOLAK

Ege bölgesinin Ýç Batý Anadolu eþiðinde yer alan Karahallý, Uþak iline baðlý
bir ilçe merkezidir. Uþak ilinin en küçük ilçesi olan Karahallýnýn kuruluþu
1400lü yýllara dayanmaktadýr.
Tarým arazilerinin yetersizliði nedeniyle geçimini saðlamakta zorlanan
Karahallý halký yüzyýllar önce dokumacýlýða daha sonra da seyyar esnaflýk
ve ticarete yönelmiþtir.
Tekstil dokumacýlýðý ve tekstil ürünleriyle ülke çapýnda tanýnan Karahallý
Dokumacýlar Diyarý olarak bilinmektedir.
Çok sayýda sanayici ve iþadamý çýkarmasý nedeniyle Ýþ Adamý Yetiþtiren
Ýlçe olarak tanýnan Karahallý ilçesi, ayný zamanda Dünya Güzelimiz Azra
Akýnýn da baba ocaðýdýr.
Karahallýlar Vakfýnýn yayýn organý Karahallý Gazetesinin 15 yýl süreyle
sorumluluðunu üstlenen yazarýmýz Mehmet Çolak, çalýþtýðý dönemde
biriktirdiði bilgi, belge ve araþtýrmalarýn boþa gitmemesi ve unutulmamasý
amacýyla kitaplaþtýrmaya karar verdi.
Kurulduðu 1991 yýlýndan itibaren Karahallý ilçesinin geliþmesiyle eðitim ve
kültür alanýndaki giriþimlere destek saðlayan Karahallýlar Vakfý Mazideki
Karahallý isimli kitabýn basým ve yayýmýna da destek saðladý.
Karahallýyla ilgili bilgi, belge ve araþtýrmalarýn bir araya toplandýðý Mazideki
Karahallý adlý kitabýmýz yerel ölçekte baþarýlý bir çalýþmadýr. Ýyi okumalar.
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