
 I 

T.C. 
SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ 

SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ  
FELSEFE VE DĐN BĐLĐMLERĐ ANA BĐLĐM DALI 

DĐN SOSYOLOJĐSĐ BĐLĐM DALI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GÖÇ, KÜLTÜREL FARKLILIK VE KENTLEŞME SÜRECĐNDE 
BOLVADĐN ĐLÇESĐ AĞILÖNÜ ÖRNEĞĐ VE DĐN  

 
 
 
 
 

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ 
 
 
 
 
 

DANIŞMAN 
 

DOÇ. DR. MEHMET AKGÜL 
 
 
 
 

HAZIRLAYAN 
 

SAĐDE TELLĐER 
 
 
 
 

KONYA–2006  
 
 
 
 
 



 II 

ĐÇĐNDEKĐLER..............................................................................................................II 

KISALTMALAR...........................................................................................................VI 

ÖNSÖZ...........................................................................................................................VII 

GĐRĐŞ...............................................................................................................................1 

A. METODOLOJĐ...................................................................................................1 

1. Araştırmanın Konusu.............................................................................1 

2. Araştırmanın Önemi ve Amacı..............................................................1 

3. Araştırmanın Sınırları ...........................................................................2 

4. Araştırmanın Evren ve Örneklemi........................................................2 

5. Araştırmanın Yöntemi............................................................................3 

6. Varsayımlar..............................................................................................5 

                       6.1. Ana Varsayımlar................................................................................5 

                       6.2. Yan Varsayımlar................................................................................6 

B. GÖÇ, KENTLEŞME, DĐN ve KÜLTÜREL DEĞĐŞME........................................7 

1. Göç.............................................................................................................7 

2. Kentleşme..................................................................................................9 

3. Din.............................................................................................................12 

4. Kültürel Değişme.....................................................................................13 

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

BOLVADĐN HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER 

                  1. Adının Kaynağı ve Tarihçesi....................................................................16 

                  2. Coğrafi Konumu ve Sınırları....................................................................18 

                  3. Yer Şekilleri................................................................................................18 

                  4. Đklim ve Bitki Örtüsü.................................................................................19 



 III 

5. Nüfus.............................................................................................................................19 

6. Eğitim............................................................................................................................22 

7. Ekonomik Yapı............................................................................................................28 

ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

A. AĞILÖNÜ BÖLGESĐ HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER....................................33 

1. Ağılönü Đsminin Kaynağı ve Tarihçesi....................................................................33 

2. Ağılönü Bölgesi’nin Coğrafi Konumu ve Yeryüzü Şekilleri .................................37 

3. Ağılönü Bölgesi’nin Ulaşım Olanakları ve Bunun Mahalleye Getirdikleri……..37 

4. Eğitim..........................................................................................................................39 

5. Ağılönü’nde Değişen Nüfus Yapısı...........................................................................41 

B. AĞILÖNÜ’NDE MEVCUT ALT YAPI HĐZMETLERĐ VE ÖZELLĐKLERĐ...44 

1. Yol  ..............................................................................................................................44 

2. Su..................................................................................................................................44 

3. Elektrik........................................................................................................................46 

4. Telefon.........................................................................................................................47 

5. Kanalizasyon...............................................................................................................47 

C. AĞILÖNÜ’NDE MEVCUT FĐZĐKĐ MEKAN VE YAPILAR..............................48 

1. Eber Gölü...................................................................................................................48 

2. Harman Yerleri.........................................................................................................50 

3. Türbeler ve Tekkeler................................................................................................52 

4. Ağılönü’nde Su Yapıları...........................................................................................54 

             4.1. Çeşmeler......................................................................................................55 

              4.2. Kuyular.......................................................................................................57 

5. Mezarlık....................................................................................................................58 

6. Mahalle Odaları.......................................................................................................59 

7. Camiler.....................................................................................................................63 

             7.1. Ağılönü’nün Ünlü Din Adamı Şıhlar Camii Đmamı: Bülbül Hoca…...65 

8. Okullar.....................................................................................................................66 



 IV 

9. Hamam....................................................................................................................68 

10. Düğün Salonları.....................................................................................................70 

11. Sağlık Ocağı ve Eczane.........................................................................................72 

D. AĞILÖNÜ’NDE EKONOMĐK HAYAT............................................................74 

1. Hasır ve Yastık Basma..........................................................................................74 

2. Fırınlar....................................................................................................................76 

3. Bakkal.....................................................................................................................77 

4. Kahvehane..............................................................................................................79 

5. Terzi……………………………………………………………………………..  80 

E. AĞILÖNÜ’NDE ĐDARÎ YÖNETĐM...................................................................82 

F. AĞILÖNÜ’NDE ADLÎ OLAYLAR....................................................................84 

G. AĞILÖNÜ’NÜN SOSYAL- KÜLTÜREL ÖZELLĐKLERĐ.............................86 

1. Giyim Alışkanlıkları..............................................................................................86 

2. Beslenme Alışkanlıkları........................................................................................88 

         2.1. Bölgede Yaygın Bazı Yemek  ve Tatlı Çeşitlerinin Yapılışı…………....93 

3. Gıda, Giyim ve Yakacak Konusunda Kış Hazırlıkları..…………………........96 

        3.1. Yiyecek Hazırlıkları……………………………………………………….96 

        3.2. Yakacak Hazırlıkları………………………………….…………………..97 

        3.3. Giyecek Hazırlıkları………………………………………………………98 

4. Sağlık ve Temizlik Uygulamaları………………………………………….. ….98 

5. Toplumsal Ödüllendirme ve Cezalandırma.......................................................101 

6. Dil ve Yaşam / Hitaplar……………....................................................................102 

7. Evlilik.....................................................................................................................104 

8. Aile Yaşantısı.........................................................................................................108 

H.AĞILÖNÜ’NDE  DĐNĐ HAYAT VE BOYUTLARI………………...................113 

1. Ağılönü’nün Genel Olarak Dini Yapısı…………………………………………113 

        1.1. 1970 Öncesi Dini Yapı………………………………………………….....113 

        1.2. 1970 Sonrası Dini Yapı……………………………………………………114     



 V 

 2. Ağılönü’nde Dinin Teorik, Pratik, Ahlaki ve Toplumsal Boyutları………….115 

2.1.Dinin Teorik Boyutu: Đnanç…………………………………………………....115 

2.2.Dinin Pratik Boyutu: Đbadet…………………………………………………...119 

2.3. Dinin Ahlaki Boyutu…………………………………………………………...121 

2.4.Dinin Toplumsal Boyutu……………………………………………………….122 

SONUÇ ve DEĞERLENDĐRME.............................................................................126 

BĐBLĐYOGRAFYA...................................................................................................131 

EKLER.......................................................................................................................135 

           EK 1: SÖZLÜ KÜLTÜR …………..………………………………………135 

           EK 2: TABLOLAR........................................................................................163 

           EK 3: BELGELER........................................................................................170 

           EK 4: MÜLAKAT SORULARI...................................................................178 

           EK 5: FOTOĞRAFLAR …………………………………………………..186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VI 

 

KISALTMALAR 

 

a.g.e: Adı geçen eser 

a.ş: Aynı şahıs 

a.y: Aynı yer 

Bkz: Bakınız 

c: Cilt 

Çev: Çeviren 

Mat: Matbaa 

M.E.B: Milli Eğitim Bakanlığı 

M.Ü.ĐFAV: Marmara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Vakfı 

Nakl: Nakleden 

s: Sayfa 

ss: Sayfalar 

S: Sayı 

S.Ü.S.B.E.Der: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 

Yay: Yayınevi 

YAYKUR: Yaygın Eğitim Kurumları 

T.D.V: Türkiye Diyanet Vakfı 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VII 

 

ÖNSÖZ 

      Toplumumuzun son dönemde yaşadığı değişimler sebebiyle kültürel bir buhran 

geçirdiği muhakkaktır. Kent merkezlerinde bu değişimin hızı artarken, kırsal kesimlerde de 

değişimin izlerine şahit olmaktayız. Kültürel çeşitliliğin modern kültürün potasında hızla 

eridiği bir dönemde kendi kültürümüzün kayda alınmasına önemle ihtiyaç vardır. Son 

dönemlerde Batı’da olduğu gibi Din Sosyolojisi alanında yaygınlaşan uygulamalı 

çalışmalar, bu anlamda değerlendirildiğinde, geçmişle günümüzün mukayeseli olarak ele 

alınabilmesi ve değişime konu olan kültür problemlerine çözüm üretilebilmesi için 

gereklidir. 

      Biz de uygulamalı araştırmaların bu önemine binaen yaşanan kültür değişimi 

problemini, Đç Batı Anadolu’da örnek olarak seçtiğimiz Afyon’un Bolvadin Đlçesi’nde dört 

mahalleden oluşan Ağılönü Bölgesi üzerinden anlamaya çalıştık. Bu çalışmada geçiş 

sürecindeki Ağılönü’nde değişen ve değişmeyen kültürel yapıları ve bu arada geleneksel 

toplum hayatının önemli bir kurumu olan dinin çok boyutlu fonksiyonunun değişimi konu 

edilmiştir.  Ağılönü, klasik kent kültürü ve yerleşik medeniyet anlayışının işlenmiş bir 

hayat tarzı ve ilişki sistemini temsil eden Bolvadin’e karşılık, adeta kendine özgü bir 

asabiyeye sahiptir. Farklılığını her zaman gizli bir tabiat gibi içinde barındıran Ağılönü, 

değişen şartlar altında varolma mücadelesi verirken, değiştikçe farklılaşan ve modern hayat 

tarzına eklemlenme sürecinin sancılarını yaşayan bir kültür adasını temsil etmektedir. 

      Bu doğrultuda çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Ağılönü 

Bölgesi’nin bağlı olduğu Bolvadin Đlçesi’nin tarihçesi, coğrafi konumu, iklim ve bitki 

örtüsü, ekonomik, demografik özellikleri hakkında bilgileri içermektedir. 

      Đkinci bölümde ise, araştırma evrenimiz olan Ağılönü’nün tarihi gelişimi ele alındıktan 

sonra coğrafi yapısı, dini, ekonomik, demografik yapılanması hakkında genel bilgiler 

verilmiştir. Bununla birlikte sırasıyla semtin bugünkü görünümü, yani altyapı hizmetleri, 

mevcut mekân oluşum ve kurumları, üretim ve ticari üniteleri gibi hayatın devamlılığını 

sağlayan fiziki özellikleri ve arka planındaki sosyo-kültürel yapı ve dokusu ele alınmıştır. 

Kısaca, Ağılönü, kültürel değişim çerçevesinde etnoğrafik, antropolojik ve sosyolojik 

olarak incelenmeye çalışılmıştır. 
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GĐRĐŞ 

A.  METODOLOJĐ 

1. Araştırmanın Konusu  

      Araştırmamızın konusunu, teorik düzeyde göç ve kentleşme sürecinde ortaya çıkan 

sosyo-ekonomik ve kültürel değişim sorunları; pratik düzeyde ise Türkiye’nin birçok 

yerinde olduğu gibi sosyo-ekonomik ve kültürel değişmelere sahne olan Afyon Đli’ne bağlı 

Bolvadin Đlçesi Ağılönü Bölgesi’nin kültürel değişim sürecinde yaşadığı farklılaşmanın 

sonuçlarının Etnoloji, Antropoloji ve Din Sosyolojisi açısından incelenmesi 

oluşturmaktadır. 

      19. y.y.’dan bu yana genel olarak dünya üzerinde ve ülkemizde gelişen teknoloji ve 

sanayileşme hareketlerine bağlı olarak gerek kent merkezlerinde ve gerekse kırsal 

alanlarda gözle görülür değişmelere şahit olunmaktadır. Bu çerçevede, Ağılönü’nde de 

yaşanan değişim sürecinin toplumun hayat tarzı ve dünya görüşü üzerinde meydana 

getirdiği etkiler ve bunların nedenleri araştırılmaya çalışılmıştır.   

      Bilindiği gibi kentleşme ilk olarak nüfus yoğunlaşmasına bağlı olarak oluşmaktadır. 

Daha çok köyden kente doğru yaşanan nüfus hareketlerine bağlı olarak değişen insan 

yaşamının farklılaşması mekân değişiklikleriyle sınırlı kalmamış, geçim modellerinden 

insan ilişkilerine ve dolayısıyla insan kültürünün en önemli parçası olan dinsel inanç ve 

tutumlara kadar değişimlerin yaşanmasına zemin hazırlamıştır. 

      Çalışma, Ağılönü’nün nüfus hareketleriyle başlayan kentleşme sürecinde yaşadığı 

sosyo-kültürel değişimi, teorik ve pratik boyutuyla deneysel din sosyolojisi çalışması 

çerçevesinde ele almaktadır. Böylece Deneysel Din Sosyolojisi araştırmalarına paralel 

olarak göç ve kentleşme sürecinde yaşanan değişimler, dinle de ilişkilendirilerek, Ağılönü 

Bölgesi incelenmeye çalışılmıştır. 

2. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

      Son birkaç yüzyıl içinde, Batı’da başlayan ve etkileri giderek tüm dünyayı saran 

modern medeniyet, dünyanın öteki toplumlarını olduğu gibi Türk toplumunu da derinden 
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etkilemiştir. Toplumumuz köklü bir değişme olgusu ve mecburiyetleriyle karşı karşıya 

kalmış ve hatta kalmaya da devam etmektedir. 

      Araştırma alanımızı oluşturan Ağılönü’nde de bu değişen şartlara karşı uyum problemi 

yaşanmaktadır. Üstelik sürekli değişme mecburiyeti ve bunların ortaya çıkardığı uyum ya 

da uyumsuzluk sorunu,  değişim olgusunu daha da karmaşık bir hale sokmaktadır. Bu 

değişim sürecinde Ağılönü’nde zamanla unutulan, değişime zorlanan geleneksel kültür ve 

yaşayış şeklinin, değişen şartlara uyum probleminin anlaşılması ve çözümü açısından 

incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu anlamda Ağılönü bölgesinde bir ilk olma özelliğini 

taşıyan bu çalışma1, bölgede yaşanan değişim sürecini ve ortaya çıkardığı sorunları tespit 

etmeyi amaçlamaktadır.  

3. Araştırmanın Sınırları 

      Genel olarak bütün bilim dallarında olduğu gibi Din Sosyolojisi çalışmalarında da 

araştırma konusu belirlenirken mutlaka belirli sınırların çizilmesi gerekmektedir. 

Araştırmacının bir konuyu sınırlandırmadan bütün yönleriyle ele alması mümkün değildir. 

Bu yüzden  biz de araştırmamızın konusunu Bolvadin Đlçesi Ağılönü Bölgesi’nde yaşanan 

sosyo-kültürel değişimleri göç, kentleşme ve din olguları çerçevesinde inceleyerek 

sınırlandırmayı uygun gördük.  

4. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

      Bir araştırmada “gözlem alanına giren obje veya fertlerin tümüne” araştırmanın evreni 

denilmektedir.2 Bu tanıma göre bizim de araştırmamızın evrenini Afyon Đli Bolvadin 

Đlçesi’ne bağlı Ağılönü Bölgesi oluşturmaktadır. Ağılönü Bölgesi de kendi içinde Şıhlar, 

Hacı Ömer, Gölbaşı ve Yeni Doğan mahallelerinden oluşmaktadır.  

      Araştırmamızın örneklemini belirlerken de Ağılönü’nün geçmişi ve şimdiki zamanı 

hakkında karşılaştırmalı bilgi edinmek için bölge genelinde genellikle yaşlı kesim üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. Görüştüğümüz yaşlıları bilgi ve deneyimi fazla olan kişilerden seçtik. 

Aynı zamanda çeşitli konu ve meslekler hakkında bilgi edinmek için o alanı ilgilendiren 

                                                 
1 Bu çalışmaya en yakın yapılmış çalışma için bkz. Cemile Zehra Şişik, “Bolvadin ve Çevresinde Sosyal ve 
Dini Hayat”, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2002. 
2 Zeki Aslantürk, Araştırma Metod ve Teknikleri, M.Ü.ĐFAV Yay., Đstanbul, 1999, s. 102. 
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kişilerle de görüşmeler yapılmıştır. Ağılönü’nü meydana getiren her bir mahallenin 

karakteristik özelliklerini temsil gücüne göre örneklem tespit edilmiştir.  

5. Araştırmanın Yöntemi 

      Din sosyolojisi araştırmalarında metotla ilgili meselelerin bir kısmı, toplumun 

incelenmesiyle ilgili olup Din Sosyolojisi bunları genel sosyolojiyle ortaklaşa paylaşırken, 

bir kısmı da dinî hayatla ilgili olup bunları da dinî ilimlerle paylaşmaktadır. Bu nedenle 

sosyolojide olduğu gibi Din Sosyolojisi’nde de bir tek metottan değil, farklı metot ve 

tekniklerden söz etmek uygun düşmektedir.3     

      Metotlardaki bu çeşitlilik, bu bilimin konularının geniş, karmaşık ve çeşitli olmasından 

ileri gelmektedir. Bununla birlikte Din Sosyolojisi’nin gerçekleri tespit etme amacına bağlı 

olarak incelediği toplumun dinî-sosyal gerçekliği sürekli bir oluş, değişim ve dönüşüm 

içinde olduğundan bilimin bu vasfı onun metot ve tekniklerine de yansımaktadır.4 Çünkü 

dinin toplumsal yönlerinin incelenmesi peşin yargılara sahip olmaksızın tarafsız ve objektif 

bir çalışmayı gerektirir. Dinî ve sosyal olayların zenginliği ve engin çeşitliliğinin tam 

hakkının verilerek incelenmesi gerekmektedir. Bu da ancak sosyolojik araştırmalarda 

araştırmaya uygun birden fazla metot ve tekniğin kullanılmasıyla mümkün olmaktadır.  

      Biz de bu çalışmayı, deneysel Din Sosyolojisi çalışmalarına uygun biçimde, saha 

araştırması olarak yapmayı uygun gördük. Bu tür araştırmalarda bilgilerin toplanmasında 

yazılı kaynaklardan ve mülakatlardan faydalanıldığı gibi, survey/tarama metodundan da 

istifade edilir.5 Survey araştırmaları objelerin, olay ve olguların, kavramların mevcut 

durumları, şartları ve özellikleri olduğu gibi ortaya konulmak suretiyle yapılır. Bu tür 

araştırmalar sadece verileri toplayıp mevcut özellikleri kaydetmek, olayların fotoğrafını 

çekmek gibi basit bir işlemle tanımlanamazlar. Vasıflama ağırlıklı olmasına rağmen, 

olayların daha önceki olay ve şartlarlarla ilişkileri dikkate alınarak durumlar arası etkileşim 

de açıklanmaya çalışılır.6  

                                                 
3 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, 6. Baskı, Đnsan Yay., Đstanbul, 2005, s. 69. 
4 a.g.e., s.69,70. 
5 a.g.e., s. 75. 
6 Zeki Aslantürk, a.g.e., s. 101.  
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      Survey tipi araştırmalar anket, mülakat, gözlem ve test teknikleri ile gerçekleştirilir. 

Özellikle anket ve mülakat tekniklerinin survey araştırmalarında önemli bir yeri vardır.7 

Mülakat, sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. Mülakat tekniği okuma yazma 

bilmeyenlerden veri toplamak için ideal bir tekniktir. Aynı zamanda yazılı anlatımlarda 

“yazı ile yanlış anlamların daha fazla olabileceği, ek açıklamalarda bulunma ihtimalinin 

sınırlı olması” gibi olumsuz yanlarına karşılık mülakat tekniğinde bu gibi durumlar söz 

konusu değildir.8  

      Bu avantajları nedeniyle Ağılönü Bölgesi üzerinde yaptığımız alan araştırmasında 

mülakat tekniğini kullanmayı uygun bulduk. Bu bölge hakkında tarihi, etnolojik, 

antropolojik ve sosyolojik yeterli araştırma olmadığı için kaynak olarak şahıslar üzerinde 

yoğunlaştık. Bölgenin geçmişteki yaşantısı hakkında yeterli bilgi sahibi olabilmek için de  

kültürün hem oluşumuna, hem de değişimine şahit olan yaşlı şahısları seçtik. Seçtiğimiz bu 

şahısların çoğunluğunun okuma yazma bilmemesi de mülakat tekniğini kullanmamıza 

neden olmuştur. Araştırmada kullanılan etnografik, antropolojik ve sosyolojik veriler, 

yapılan yoğun gözlem ve mülakatlar aracılığıyla elde edilmiştir. 

      Mülakatlar için hazırladığımız 153 sorulu liste yaş, meslek ve konulara göre tasnif 

edilmiştir. 70 kişiyle yapılan görüşmeler grup olarak değil, bireysel görüşme şeklinde 

olmuştur. Bir bilginin birkaç ağızdan doğrulanması sonucunda o konu hakkında yeterli 

bilgiye ulaşıldığı kanaatine varılmıştır. Elde ettiğimiz bilgiler konu başlıklarına ve bilgi 

edindiğimiz şahıslara göre tasnif edilerek kullanılabilir duruma getirilmiştir.     

      Mülakat tekniğini uygularken çoğunlukla yaşlılarla yaptığımız görüşmelerde geçmişe 

dair sorular onlara eski günleri yeniden yaşattığı için konuların ayrıntılarına nüfuz etme 

imkânı doğmuştur. Bununla birlikte bu teknik, bireysel görüşme şeklinde uygulandığı için 

de çok fazla zaman alması gibi olumsuz yönleri de ortaya çıkmıştır.  Böyle durumlarda 

konunun dağılmaması için sorularla gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.   

      Görüşmelerden önce yaptığımız çalışmanın amacı hakkında kısaca bilgi verilmiş, bu 

açıklamaların görüşme yaptığımız kişileri tatmin ettiği görülmüştür. Hatta böyle bir 

çalışma yaptığımız için, bir ilk olması ve geçmişin kayda alınarak yaşatılması nedeniyle 

yaşlılar tarafından destek verildiğine şahit olunmuştur.      
                                                 
7  Saim Kaptan, Bilimsel Araştırma Teknikleri, 2. Baskı, Tekışık Matbaası ve Rehber Yay., Ankara, 1983, s. 
132.  
8 Zeki Aslantürk, a.g.e., s. 117. 
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      Mülakat tekniğinin yanı sıra çalışmamıza yoğun gözlem tekniğiyle de destek verdik. 

Ağılönü bölgesi yabancı olmadığımız bir çevre olması itibariyle, önceden edindiğimiz 

gözlem ve deneyimlerimiz sonucu sahip olduğumuz kanaatler araştırmamıza büyük katkı 

sağlamıştır. Ancak çeşitli nedenlerle bölgeden uzak kalmamız nedeniyle de halkın anlattığı 

bazı olayları anlama konusunda güçlük çektik. Bu durum da yöre halkının gerekli 

açıklamalarıyla ortadan kaldırılmıştır.  

 6. Varsayımlar 

      Bilimsel araştırmaların en önemli aşamalarından birisi de konuya ait hipotezlerin/ 

varsayımların kurulmasıdır. Her bilimde olduğu gibi Sosyoloji’de ve Din Sosyolojisi’nde 

de yapılan araştırmaların sistematik olması ve sağlıklı sonuçlara ulaşabilmesi için önceden 

hipotezlerin oluşturulması gerekmektedir.  

      Hipotezin tanımını yapacak olursak “geçerliliğinin kontrolü için teste tabi tutulabilen, 

fakat henüz test edilmemiş muhtemel çözümlemeleri içeren önermelerdir.”9         

      Hipotezler araştırmanın iddiasını oluşturur. Henüz deney yahut gözlem sonuçlarınca 

doğrulanmamış olsa bile, doğrulanacağına inanılır. Araştırmanın içinde tekrar tekrar test 

edilir. Bu nedenle de hipotezler araştırmanın amacına ulaştıran kılavuz rolü oynar.10 

      Bu açıklamalar çerçevesinde biz de araştırmamızın hipotezlerini ana varsayımlar ve 

yan varsayımlar olmak üzere ikiye ayırarak oluşturduk. Çalışmanın ana varsayımları şu 

şekildedir: 

      6.1. Ana Varsayımlar 

      Dünya toplumlarının hızlı bir değişim sürecinden geçmesi gerçeğine paralel olarak 

ülkemizde de başta kent merkezleri olmak üzere kırsal alanlarda da hızlı bir değişim süreci 

yaşanmaktadır. Modern dünyayı kuran yapısal özellikler, yani bilgi ve gelişen teknoloji ile 

ortaya çıkan sanayileşme ve kentleşme hareketlerinin yol açtığı değişim, araştırma 

alanımız olan Ağılönü toplumunda geleneksel aile, eğitim, dil, siyaset, ekonomi ve din gibi 

bütün sosyal kurumlar ve değerler üzerinde önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bu 

değişim toplumu yapısal olduğu kadar, hayat tarzı ve ilişki sistemi boyutuyla da 

                                                 
9 Osman Pazarlı, Mantık, Remzi Kitabevi, Đstanbul , 1993, s. 87. 
10 Zeki Aslantürk, a.g.e., s. 43. 
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etkilemektedir. Geleneksel olanın direnci ve modern olanın cazibesi ve dönüştürücü baskısı 

arasında Ağılönü toplumu, kent ve kentsel değerler karşısında yapısal gecikmişlik, sosyal 

algı ve mesafe yüzünden, sancılı bir değişim süreci yaşamaktadır. Yaşanmakta olan süreç 

ve ortaya çıkan sorunlar bir ‘kültür değişmesi’ sancısı olarak adlandırılabilir. Bu bağlamda 

dinin, modern parametreler açısından bazı konularda değişimi teşvik eden, geleneksel 

yapılar açısından da değişime direnen bir yapı  ve işleve sahip olduğu söylenebilir. 

 6.2. Yan Varsayımlar   

        1. Ağılönü’ndeki kültürün değişim süreci, kültürün maddi öğelerinde manevi 

öğelerine göre daha hızlı yaşanmaktadır. Bölgede tarım alanları ve tarımla ilgili iş 

ortamları, fabrika işçiliğine ya da diğer üretim sektörü işçiliklerine doğru bir değişim 

göstermektedir. Geleneksel iş ve çalışma hayatının, bugünün iş ve çalışma hayatına doğru 

evrilmesi önemli değişim sorunlarını ( işsizlik gibi) gündeme getirmektedir.  

        2. Kültür değişimi sürecinde, bölge halkı kültürün maddi unsurlarındaki değişimi daha 

kolay benimsemekte, buna mukabil manevi unsurlarındaki değişimlere de direnç 

göstermektedir. Örneğin tarım işçiliğinden fabrika işçiliğine geçiş kolay benimsenirken, 

kadınların çalışma hayatına girmesi aynı şekilde benimsenmemektedir. 

        3. Ağılönü’nde yaşanan kültür değişimine, yayılmasına özellikle insan ilişkilerinin 

değişimine etki eden en önemli faktörler, modern iş, çalışma hayatı, eğitim-öğretim hayatı, 

bilgi-iletişim imkân ve araçlarıdır. Bu faktörlerle ilişkili olarak, insanın hayatı ve dünyayı 

biliş-algılayış biçimi, kendini gerçekleştirdiği ilişki- doğa ve toplum- ağı, dini olandan 

dünyevi olana doğru evrilmektedir. 

        4. Bu bağlamda, geleneksel dini dünya görüşünün odağında yer alan, bilgi, algı ve 

zihin dünyası ile modern bilgi, algı ve zihin dünyası arasında çatışma ve farklılaşmalar 

yaşanmaktadır. 
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B. GÖÇ, KENTLEŞME, DĐN VE KÜLTÜREL DEĞĐŞME 

1. Göç       

      Kentleşmeyi itici, iletici ve çekici güçlerin etkisiyle oluşan ve değişen nüfus hareketi 

olarak tanımladığımızda, göç, kentleşmeyi besleyen ve geliştiren faktörlerin başında 

gelmektedir. En genel anlamıyla göç; kişi, grup veya toplulukların fiili yerleşim yerlerinde, 

isteyerek ya da zorla, kalıcı veya belirli bir süreyi kapsayacak şekilde gerçekleşen fiziki 

mekân değişikliğidir. Göçün tanımında mesafe boyutuna zaman ve kalıcılık boyutu da 

eklenmekte, genel olarak bir yer değiştirme hareketinin göç olarak tanımlanabilmesi için, 

çoğunlukla altı ay ya da bir yıl ölçütü kullanılmaktadır.11 Đnceleme alanımız olan 

Ağılönü’nün kentleşme sürecine girmesinde ve gelişmesinde aldığı iç ve dış göçlerin etkisi 

büyüktür.  

      Ülkemizde köylerden kentlere göçü etkileyen, nüfusu köyden ve tarımdan köy dışına 

iten etmenlere itici etmenler, köyünden kopan nüfusu kentlere taşıyan ulaşım araçlarındaki 

ve olanaklarındaki gelişmelere iletici etmenler ve köyünden ayrılan ya da ayrılmaya hazır 

bulunanları kentlere doğru çeken ekonomik ve toplumsal etmenlere de çekici etmenler 

denilmektedir.12 Tarımsal yapıdaki değişimlerle kapalı ekonomi biçiminden pazar 

ekonomisine geçiş, ulaşım ve haberleşme alanındaki gelişmeler, sermaye ile tüketim ve 

hizmet fonksiyonlarının kentlerde yoğunlaşmış olması gibi nedenler kentlere göçleri 

etkilemektedir.  

      Ağılönü’nü teşkil eden insanların bir kısmını, 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın 

sonucunda alınan dış göçler ve iskan politikası oluşturmuştur. Bu durum, nüfusu 

bulundukları yerlerden harekete geçiren itici etmenler arasında sayılabilir. Doğal olarak,  

bu bölgeye veya çevre köylere iskân edilen insanların hayatlarını devam ettirecekleri, tarım 

ve hayvancılık gibi imkânlara yakın olmaları gerekmektedir. Çünkü her yerleşim birimi ya 

var olan kaynakları kullanacak ya da yeni iktisadi kaynak arayışına yönelecektir. Ayrıca 

ilerleyen zamanlarda çeşitli gerekçelerle insanları Ağılönü’ne çeken nüfus hareketinin 

başında da o dönemlerde büyük bir ekonomik ve sosyal değer ifade eden Eber Gölü 

gelmektedir. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık için elverişli ekilebilir arazilerin ve 

meraların varlığı da bu çekici etmenler arasında sayılabilir. 
                                                 
11 Rüstem Erkan, Kentleşme ve Sosyal Değişme, Bilimadamı Yay., Ankara, 2004, s. 133,134. 
12 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, Đmge Kitabevi, Ankara, 1990, s. 31. 
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      Türkiye’de nüfusun bulunduğu yerden ayrılarak kente yönelmesinde ilk güdüleyici 

öğenin çoğunlukla itici güçler olduğu kabul görmektedir. Kırsal nüfusta beliren hızlı nüfus 

artışı, tarım kesiminde önemli bir nüfus birikimine yol açmıştır. Nüfus birikiminden dolayı 

tarım alanında yeterli istihdam imkânı bulunamaması nüfusun yer değiştirme kararları 

üzerinde etkili olmuştur. Bu durum da kentlere yönelik hızlı bir iç göç olayını 

hazırlamıştır. 

      Günümüzde göçlerin daha çok kentlere doğru olmasını sağlayan ulaşım ve iletişim 

imkanları, göçün iletici nedenlerini oluşturan en önemli faktördür. Kent kültürü ve yaşam 

biçiminin ulaşım ve iletişim imkân ve araçlarının yaygın kullanımı ve popüler kültür olarak 

üretimiyle kolay ulaşılabilir hale gelmesi, ayrıca kente daha önce göç etmiş olanların kırsal 

kesimle ilişkilerinin belli bir ölçüde devam etmesi, kentlerin yaşam biçiminin kırsal alanda 

cazibesini arttırmaktadır. Bununla birlikte ulaşım vasıtalarının (yollar ve taşıtlar) gittikçe 

modernleşmesiyle kolaylıkla mekân değişikliği yapabilme olanağı göçün bir diğer iletici 

faktörüdür. Bu nedenler bireyleri kentlere yöneltmekle beraber nüfusun doğrudan harekete 

geçmesine yol açmamakta, itici güçlerin işleyişini kolaylaştıran aracı etmenler olarak 

düşünülmektedir. Ancak bu iletici nedenler, Ağılönü’ne göç eden insanlar üzerinde pek 

fazla etkili olmamıştır. Çünkü göçün gerçekleştiği yıllarda bugünkü kadar ulaşım ve 

iletişim ağı gelişmiş değildir. Dolayısıyla Ağılönü’ne göçün sebebini daha çok iktisadi 

nedenler oluşturmaktadır. Göçün Ağılönü’ne olması bölgenin sosyal yapısıyla da ilintilidir. 

Göç eden insanlar, göç edecekleri mekânları seçerken geçimini temin edebilecekleri, aynı 

zamanda kendisi gibi yaşam standartlarına sahip insanların bulunduğu yerleri tercih 

etmektedirler. Ağılönü halkı da göç edenler gibi fakir kesimi temsil etmektedir. 

      Đtici güçlerin kentleşme ve kentsel değerleri paylaşma sürecindeki payı, nüfusa 

kökeninde hareketlenerek yerinden ayrılma eğilimi kazandırmasıdır. Ancak nüfusun itici 

güçlerin etkisi altında kalması kentleşme için yeterli olmayan bir koşuldur. Kaynağında 

harekete geçen nüfusun bir başka yerleşmeye, örneğin köye ya da kasabaya değil de, bir 

“kent”e veya bir başka kente değil de belli bir kente göçmesi için kentin çekiciliğinin işe 

karışması gerekmektedir. Kentin çekiciliği çalışma ve yaşam koşullarının elverişliliğine 

olduğu kadar, kültür, tüketim ve eğlence kaynaklarının çeşitlilik ve zenginliliğine de bağlı 

olarak belirmektedir.13              

                                                 
13 Yakut Sencer, Türkiye’de Kentleşme, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1979, s. 62. 
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      Göç olgusu hakkında çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. “Gönüllü göçler” ve “zorunlu 

göçler” olmak üzere yapılan ikili tasnif de bunlardan biridir. Ağılönü’ne yapılan göçler her 

iki tip göç grubuna da girmektedir. Gönüllü göçün özelliği bireyin isteğine bağlı olmasıdır. 

Fakat bu isteği ortaya çıkaran genellikle göç edilen yerdeki ekonomik ve sosyal koşulların 

zorlamasıdır. Çünkü tarım toplumlarında insanlar toprağa bağlı oldukları için bireyler 

kendi iradesiyle yer değiştirmek istemez. Eğer göç zorla yer değiştirmeleri değil, sadece 

gönüllü yer değiştirmeleri kapsıyorsa, bu durumun gerçekleşebilmesi için modern 

toplumun, ulus devletin ve özgür bireyin oluşmuş olması gerekir.14 Türkiye’de göçlerin 

büyük çoğunluğu gönüllü göç grubunu oluşturmaktadır.  Bu göçler genellikle kırsal 

alandan kentlere ve küçük kentlerden metropol kentlere doğrudur.  

2. Kentleşme 

      Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden biri de çevredir. Đnsanlık tarihinde insanın 

yaşadığı çevreyi köklü olarak değiştiren “tarım devrimi” ve “sanayi devrimi” olmak üzere 

iki büyük devrim yaşanmıştır. Tarım devrimiyle yerleşik hayat ve bunun sonucu olarak da 

köy yerleşim yerleri ortaya çıkarken; sanayi devrimi sonucunda ise bugünkü anlamda 

modern kentler meydana gelmiştir. Ancak oluşan bu modern kentler, geleneksel toplumun 

kent yapısından farklı bir durum arz etmektedir.  

      Kentler, yerleşim birimi olmanın yanında bir toplumun üretim biçimi ve üretim 

ilişkilerini yansıtır. Kent ile köy arasındaki farklılığın temeli nüfus farklılığı değil, 

işlevlerdeki farklılaşmadır. Çünkü kentin en önemli özelliklerinden birisi tarımsal nüfusun 

azalması, buna karşılık tarım dışı alanlardaki nüfus oranının artmasıdır. Ağılönü’nde de 

nüfusun sanayi işçiliği, devlet memurluğu, esnaflık –bakkal, fırın ve kahvehane 

işletmeciliği- ve sanayide küçük işletmeler kurma gibi  modern mesleklere yönelmesi artık 

tarım dışı alanlara kaymanın bir göstergesidir.  

      Kent, tarımsal olmayan üretimin yapıldığı, tüm üretimin denetlendiği, dağıtımın 

koordine edildiği, belirli teknolojinin kullanıldığı, nüfusun belli bir büyüklük ve yoğunluğa 

ulaştığı, heterojenlik ve bütünleşmenin var olduğu bir yerleşme yeridir.15 Kentlerin belli 

başlı özellikleri arasında belli bir nüfus büyüklüğüne ve yoğunluğuna erişmiş olması, 

yerleşim yerinin fiziksel altyapısının belli bir düzeye ulaşması, geleneksel aile yapısının 

                                                 
14 Rüstem Erkan, a.g.e., s. 135. 
15 a.g.e., s. 22. 
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çözülerek yerini çekirdek aile yapısına bırakması, nüfusun büyük oranda örgütlenmiş, 

karmaşık iş bölümüne ve yüksek uzmanlaşma düzeyine erişmesi, yerel değerlerin yerini 

ulusal ya da evrensel değerlerin alması, geleneksel ilişkilerin çözülüp bireysel ilişkilerin ya 

da bireysel çıkarların ön plana çıkması, eğitim düzeyinin kırsal kesime göre daha yüksek 

olması, sosyal normların yerini resmi kural veya kurumların almış olması, statülerin 

aileden gelmeyip bireylerin kendi çabalarıyla kazanmış olmaları gelmektedir.16 

      Kentleşme de, kentten farklı olarak devam eden bir süreci ifade etmektedir. Kentleşme 

genel olarak yeni kentlerin kurulması ve kentlerde yaşayan nüfusun artması anlamına 

gelir.17 Bu anlamda her şeyden önce demografik bir olaydır. Kentsel nüfus, bir yandan 

doğumların ölümlerden fazla olmasından, öte yandan köylerden ve kasabalardan 

gelenlerle, yani göçlerle artar. Gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinde doğurganlık 

eğilimleri genellikle azalmış olup kentleşme daha çok kırsal kesimden kentlere göçle 

beslenmektedir.18 Kentleşmenin bu basamağı, Ağılönü’ne yapılan göçle aynı özelliktedir. 

      Kentleşme yalnızca bir nüfus birikimi süreci değildir. Yani nüfusun yer değiştirmesi ve 

belli merkezlerde toplanması değil; aynı zamanda toplumsal değişmenin hem nedeni hem 

de sonucudur. Kentleşme sonucunda insanın doğa ve toplumla kurduğu ilişkilerinde köklü 

bir değişme meydana gelmektedir. Kentleşmenin sebep olduğu bu değişimler sosyolojinin 

en önemli ilgi ve çalışma alanlarından biri olmuş, sosyolojinin alt bölümü kent sosyolojisi 

doğmuştur. Kent sosyolojisi, kentleri üretim ilişkilerinin ideolojilerinin, toplumsal pratiğin 

mekâna yansıması ve onu oluşturması, biçimlendirmesi açısından ele almaktadır. Đlk 

kentlerin nasıl ortaya çıktığını, tarihsel süreç içinde nasıl değişim gösterdiğini, faklı üretim 

biçimlerinin kentler üzerindeki etkisini, sanayileşme ve kentleşme ilişkisi19 başta olmak 

üzere kültürde kısaca toplumsal yapıda meydana gelen bütün değişmeleri incelemeye 

çalışır.  

      Kentleşme hareketi zaman içindeki değişmeyi ifade ettiği için dinamik bir kavramdır. 

Kent ortaya çıktıktan sonra, kentlerdeki büyümeyi, yoğunlaşmayı, farklılaşmayı, 

bütünleşmeyi, değişmeyi anlatabilmek için kullanılmaktadır. Kentleşme kısaca şöyle 

tanımlanabilir: “Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak, kent sayısının artması 

ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütlenme, 

                                                 
16 Rüstem Erkan, a.g.e., s. 22.  
17 Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 10. Bası, Beta Yay., Đstanbul, 1990, s. 94. 
18 Rüstem Erkan, a.g.e., s. 2. 
19 a.g.e., s. 19. 
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işbölümü ve uzmanlaşma ortaya koyan, insanların davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü 

değişikliklere yol açan bir nüfus birikimi sürecidir.”20 

      Kentlerin yapısal değişiklikleri insan ilişkilerinin de yeniden biçimlenmesine neden 

olmuştur. Kişilerin çevre koşulları kadar davranışları, düşünceleri, kısaca yaşam biçimleri 

de değişmektedir. Kente göç etmiş nüfusun, kent koşullarına uygun ilişkiler geliştirmesine 

‘kentlileşme’ denmektedir. Ancak genellikle kente göç eden aileler, göç ettiği yerle 

ilişkilerini yoğun bir şekilde sürdürmesi nedeniyle ikinci hatta üçüncü kuşakta 

kentlileşebilmektedir. Bu geçiş dönemlerinde geleneksel yapı ile çağdaş yapılar bir arada 

yaşamını sürdürmektedir. Bazen daha iyi bir yaşam beklentisiyle göç eden kitleler, bu 

özlemlerini gerçekleştirebilecek imkânları bulamamışlardır. Ne tam köylü ne de tam kentli 

olabilen bu kitleler anomi ve yabancılaşma yaşamışlardır. Ağılönü’nde insan ilişkilerinde 

yaşanan değişimler, kentleşme sürecine girildiğinin bir göstergesidir. Ancak yine de tam 

mânâsıyla bir kentleşme ve kentlileşme söz konusu olmayıp geçiş dönemi yaşanmaktadır.  

      Kentleşmeyi doğuran nedenler arasında ekonomik nedenler, teknolojik ve sosyo-

psikolojik nedenler sayılabilir. Kentleşme büyük ölçüde ekonomik gelişmeye bağlı bir 

yapılanmadır. Tarımdaki makineleşme sonucu ilkel yöntemlerin terk edilmesi ve tarım 

kesiminde yeni üretim tekniklerinin kullanılması insan gücü ihtiyacını azaltmış,21 bu 

durum da kentleşme eğilimini artırmıştır.  

      Kentleşme, ulaşım tekniklerindeki gelişmelerden de etkilenmektedir. Yetersiz ulaşım 

nedeniyle sadece çevresi için üretim yapan küçük sanayi kuruluşlarıyla, mahalli ticaret 

alanları, ulaşımdaki ilerlemeler dolayısıyla büyük üretim ve ticaret merkezleri haline 

gelmiştir. Diğer taraftan ulaşım kolaylığı nüfus hareketlerine ivme kazandırmış, böylece 

köylerden kentlere göçü kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda iletişim alanındaki gelişmeler de 

kentin çekici özelliklerinin kırsal kesime ulaştırılmasında aracı olmuştur. Kentlerin kırsal 

kesime göre birçok olanağa sahip olması kentlerin çekiciliğini artırmıştır. Bu da kırsal 

alandan kente göçü teşvik etmektedir. Özellikle ülkemizde kentlerin çekiciliğine kapılarak 

büyük nüfus hareketlerine şahit olunmaktadır.   

 

                                                 
20 Ruşen Keleş, a.g.e., s. 5.   
21 Rüstem Erkan, a.g.e., ss. 81-87. 
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3. Din 

      Din kelimesine üç farklı kaynağa dayandırılarak farklı mânâlar verilmektedir. Öz 

Arapça’da “usul, âdet, tutulan yol ve huy” ; Aramî, Đbranî dinlerinden geldiği iddia edilen 

anlamına göre “mülk, idare etmek, ceza, yargı, hesap, mükâfat” ve Farsça’da da “inanmak, 

âdet edinmek” anlamlarına gelmektedir.22 En genel anlamıyla ise din, büyük ve üstün, 

insanın karşı koyamayacağı tabiatüstü ilahî bir varlık tarafından bazı şekiller altında 

emredildiği kabul edilen kural ve inançlardan oluşmuş bir bütündür.23 Đslâm Kelâmcılarına 

göre de “Allah tarafından vahiy yoluyla ve peygamberleri aracılığıyla vazedilen ve 

sâliklerini dünya ve ahirette saadet ve necata götüren, itikad ve amellerden mürekkep bir 

müessesedir. 24 

      Din tabiatüstü bir sistemdir. Bu sistemin, teorik anlatımı olan akide, pratik anlatımı 

olan ibadet ve sosyal hayata yansıyan yönü mevcuttur.25 Din akide yönüyle ilk anda açık 

ve seçik olarak anlatımını bulamamaktadır. Çünkü dinî fikirler bilim dışı olup ampirik 

olarak ispatlanamazlar. Ancak bu tecrübenin büründüğü şekiller sayesinde onun özelliğini 

tam anlamıyla tasvir etmek ve anlamak mümkün olmaktadır.26 Her toplum, inancını 

yaşantısına çeşitli şekillerde yansıtarak görünür hale getirmektedir. Dolayısıyla dinin dile, 

ekonomiye, sanata, ahlâka kısacası tüm kültüre yansıyan yönleri vardır.  

      Din, kendisine tâbi olan insanların tavır ve hareketlerini düzenleyici kurallar 

koymaktadır. Bu yönüyle din mensupları gerek özel ve gerekse toplumsal hayatlarında bu 

kuralları göz önünde tutup uygulamaya çalışırlar. Din, bireyler için hayata anlam vermekle 

kalmayıp, toplum içinde bir istikrar sağlayıcıdır. Din kuralları yerleşmiş düzenin 

korunması ve değişmemesi için kuvvetli destek sağlar. Böylece muhafazakârlıkları ile 

sosyal değişmelere direnirler. Bu özelliği de dinin sosyal bütünleşmeyi sağlamaktadır. Bu 

durum genellikle geleneksel toplumlarda geçerlidir. Ağılönü de dinin muhafazakârlığını en 

iyi yaşayan örneklerdendir.  

      Dinin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolünün yanı sıra bazı durumlarda da 

parçalayıcı ya da farklılıkları derinleştirici bir işlevi vardır. Bütünleştirici fonksiyonlarının 

                                                 
22 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 212. 
23 Sulhi Dönmezer, a.g.e., s. 259. 
24 Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s. 214. 
25 Joachim Wach, Din Sosyolojisi; Çev. Ünver Günay, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri, 1990, s. 28. 
26 a.g.e., s. 10. 



 

 

 

13  

dışında açıkça sistemi parçalayan ve hatta bütünleşme karşıtı dini hareketler her zaman 

mevcut olmuştur.27 

      Modernleşme gibi büyük bir değişim sürecinde sanayileşme, kentleşme ve 

rasyonelleşme olguları dini hayatın toplumsal ve bireysel düzeydeki konumlarında bazı 

farklılaşmalara yol açmıştır. Böylece dinin toplumsal hayattaki tesirleri tedrici bir şekilde 

zayıflamış ya da yok olmayla karşı karşıya kalmıştır. Modern kent hayatında dini inançlar, 

pratikler ve kurumların toplumsal önemlerini yitirmeleri olgusu “sekülerleşme” olarak 

ifade edilmektedir. Sekülerleşme sürecinde modern bilim geleneksel inançları akılcı bir 

sorgulama sürecine tabi tutmuş, dini daha az ihtiyaç duyulan konuma düşürmüştür. 28 

4. Kültürel Değişme 

      Kültür, toplumları birbirinden ayıran özelliğiyle her milletin kendine has hayat 

tecrübesidir.29 Her toplum karşılaştığı meseleleri çözmek ve üyelerinin bedeni, ruhi ve 

içtimai ihtiyaçlarını tatmin etmek maksadıyla bir takım vasıtalara ihtiyaç duyar. Kültür bu 

ihtiyaçların tatmininde önemli bir vasıtadır. Yani kültür, insan topluluklarının hayati 

problemlerini çözmek üzere denediği ve yıllar içinde standartlaştırdığı usul ve 

vasıtalardır.30 

      Zaman içinde çevrede yaşanan değişikliklere paralel olarak toplumun üyeleri veya 

grupları arzu ve ihtiyaçlarını kendi kültürleri tarafından yeteri kadar tatmin edemedikleri 

durumlarda toplumda memnuniyetsizlikler doğabilmektedir. Đşte bu memnuniyetsizlik 

durumlarında toplumun fertleri ya kendi kültürünün zaaflarını hissetmeye başlar ya da 

temasa geçtiği medeniyet ve kültürün doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak baskısına 

maruz kalır.31 Böyle durumlarda kültür değişmeleri meydana gelmektedir.  

       Kültürde meydana gelen değişmeler, eski çözüm tarzlarının veya eski tatmin 

vasıtalarının yeni durumlara intibak edemediği, yani ihtiyaçları karşılayamadığı hallerde 

yeni yolların benimsenmesi demektir.32 Böylece kültür değişmesi bir toplumun siyasi 

yapısında, idari müesseselerinde ve toprağa yerleşme tarzında, inanç ve kanaatlerinde, bilgi 

                                                 
27 Celalettin Çelik, Şehirleşme ve Din, Çizgi Yay., Konya, 2002, s. 77.  
28 a.g.e., s. 82. 
29 Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken Yay., Đstanbul, 1999,  s. 78. 
30 Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken Yay., Đstanbul, 2002, s. 68, 69. 
31 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, 3. Baskı, ĐFAV Yay., Đstanbul, 1997,  s. 48. 
32 Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, s. 31. 
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ve eğitim sisteminde, kanunlarında, maddî âlet ve vâsıtalarında, bunların kullanılmasında, 

üretim ve tüketim tarzında az çok meydana gelen değişimleri kapsamaktadır.33 Modern 

toplumun gelişmesinden önceki klâsik toplumlarda kültür değişmeleri çok yavaş bir seyir 

takip etmekte, toplumlar arasındaki kültür alışverişleri bunların mevcut bünyelerinde 

sarsıntıya meydan vermeyecek cinsten unsurlar etrafında cereyan etmektedir. Klâsik 

toplumlarda bu durgunluğa paralel olarak eğitimin gayesi de geleneksel kültür kıymetlerini 

yaşlılardan gençlere aktarmaktan ibarettir.34 Bu noktada dil kültürün kuşaktan kuşağa 

taşınmasında en önemli sembollerdendir. Oysa ki modern toplumlarda hızlı kültür 

değişmeleriyle kültürün maddi ve manevi unsurları aynı oranda değişmediğinden hayatın 

maddi faaliyetleriyle manevi ihtiyaçlar sahası gitgide birbirinden ayrılmaktadır.  

      Kültür değişmesi sürecinde toplumun kendi bünyesi içinden gelen değişmeler, başka 

kültürleri adapte etme yoluna kıyasla daha sağlam, devamlı ve hakiki çözüm tarzları 

getirebilmektedir. Bu durumda değişmenin faili durumundaki kesim, kendi kültürlerinin 

problemlerini daha açık bir şekilde görme ve bunlara uygun yöntemler deneme imkânına 

sahiptir. Dışarıdan kültür adapte etmek yoluyla bir değişme yaratmak durumunda 

bulunanlar ise çok defa benimseyecekleri kültürün yapısını ve işleyiş tarzını sathi bir 

şekilde görmekte ve yabancı kültürde müşahede ettikleri üstünlüğe ait sebep-sonuç 

münasebetlerini de genellikle yanlış anlamaktadırlar. Böylece gerçek problemlere geçici ve 

sahte çözüm yolları bulmak kültür değişmesini geciktirmekte, toplum fertlerini de değişen 

zümreler ve değişmeyenler olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Bu ikilik, karşılıklı 

güvensizliklere yol açmaktadır.35 

      Kültür, din, ahlâk, sanat, hukuk, dil, örf ve âdetler, semboller gibi unsurlar 

içermektedir. Bu unsurlarıyla kültür maddi değil, daha çok manevi bir bütündür. Kültürün 

manevi yapısı pratikte maddi formlara bürünmektedir. Kültürün bu maddi ve manevi 

unsurları incelenirken kültür değişmesi sırasında bunlardan hangilerinin bir kültürden 

öbürüne daha kolay intikal ettiği her zaman tartışıla gelmiştir. Genellikle maddi kültür 

unsurlarının yani inançlardan daha çok, bunların somut görüntülerinin bir başka kültür 

tarafından daha kolay ve çabuk benimsendiği kabul edilmektedir.36 Bir kültürden öbürüne 

en kolay ve en kısa zamanda intikal eden unsurlar iletişimi en kolay olanlardır. En kolay 

                                                 
33 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, s. 49.  
34 Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, s. 27.  
35 a.g.e., s. 30.   
36 Erol Güngör, Dünden Bugünden Tarih, Kültür ve Milliyetçilik, Ötüken Yay., Đstanbul, 1999,  s. 147, 148. 
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iletilenler ise doğrudan doğruya idrak edilen nesneler, yani maddi unsurlar ve 

davranışlardır. Ancak kültürdeki maddi değişmeler bir takım tavır ve zihniyet 

değişmelerinin sonunda meydana gelmektedir.37            

      Kültürel değişmeyi doğuran nedenler çok çeşitlidir. Ulaşım ve iletişim araçlarının, 

üretim ve tüketim vasıtalarının gelişmesi demek olan teknolojik değişmeler ve göç gibi 

kentleşmeyi doğuran faktörler kültür değişmelerine de neden olmaktadır. Kültürün manevi 

unsurlarından olan din de bu değişimlerden etkilenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
37Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, s.22.  



 

 

 

16  

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

BOLVADĐN HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER 

1. Adının Kaynağı ve Tarihçesi 

      Anadolu’daki en eski yerleşim merkezlerinden olan Bolvadin ve civarına iskân 10 bin 

yıl önce başlamıştır. Antik devirde Yanık  Frikya (Phrygia Paroreos)  adıyla anılan bu vadi, 

Bayat Yaylasından başlayarak, Konya Ovası’nın ayağı olan Ilgın’a kadar uzanmaktadır.38 

Bolvadin, Cilalı Taş- Maden devirlerini, Hitit, Frig, Lidya, Helenistik, Roma, Bizans, 

Selçuklu, Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. Çevrede bulunan malzemeler, arkaik ve antik 

çağın bütün devrelerini yaşadığını göstermektedir. Bolvadin’de ilk yerleşim yeri, 

Üçhöyükler mevkiindeki “Kayster Pedion” şehridir.39  

       Antik Kral Yolu ve tarihi Đpek Yolu buradan geçmiştir.40 Bu yolların üzerindeki 

Akarçay üstüne çeşitli zamanlarda muhtelif köprüler yapılmıştır. Bu köprülerden Kırkgöz 

Köprüsü, Anadolu’nun en eski ve en uzun taş köprülerindendir.41 

        Frigya döneminde Anadolu’nun en önemli yerleşim bölgelerinden olan Frigya 

Vadi’si, Kütahya / Afyon sınırı ve Eskişehir/ Han Đlçesinden başlar, Akşehir’e kadar 

uzanır. Bu vadideki şehirler, Antik devirde çeşitli savaşlar sonrası yakılıp, yıkılmış bu 

nedenle Yanık Frigya ( Phrygia Paroreos ) ismi ile anılmıştır. Bolvadin Frigya döneminde 

bu vadinin en önemli şehirlerinden birisidir. Bu devirde dini ve korunma amaçlı Yedi Kapı 

Yeraltı Şehri yapılmıştır. Bu yeraltı şehri üç katlı ve kilometrelerce uzunluğundadır.42  

        Bolvadin, Roma Dönemi’nde hızla gelişmiştir. 133 yılında Roma kralı Hardianus’un 

Polybotos’u (Bolvadin)  ziyareti ile şehir imar edilmiş, bu ziyaretin anısına şehir parası 

basılmıştır. Paraların bir yüzünde şehrin kurucusu Zeus Alsanos, diğer yüzünde Kral 

Hardianus’un portresi vardır.43  

                                                 
38 Muharrem  Bayar, Bolvadin Tarihi, c.1, Doğuş Mat., Ankara, 1996, s.67. 
39 Muharrem  Bayar, a.g.e., c.1,  s.78.  
40 Süleyman Gönçer, Afyon Đli Tarihi, c.1, Karınca Mat., Đzmir, 1971, s.40. 
41 Osman Eravşar, Đ.Hakan Mert, “Roma Cumhuriyet Döneminde Bolvadin Kırkgöz Köprüsü”,  S.Ü. 
S.B.E.Der., Ocak, 2003, S. 9, ss. 580–601.  
42 Muharrem Bayar, Bolvadin Tarihi, c.2, Bilge Mat., Bolvadin, 2004, s. 30.  
43 Afyon Arkeoloji Müzesi, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1998, s. 10.  
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        Bolvadin Bizans Döneminde Polybotum ismi ile anılmıştır. Ünlü Bizans Tarihçisi 

Anna Comnena “Alexiad” isimli eserinde Bolvadin’in önemli bir şehir olduğunu, Đznik ve 

Efes konsüllerine temsilci gönderdiğini yazar. 44  

        Polybotum’u, Malazgirt Zaferi’nin hemen sonunda 1107 tarihinde Emir Mengücek 

Bey’in komutasındaki Türk birlikleri fethetti. Đsmi Bolvadin olarak değiştirildi. 1116 

tarihinde Bolvadin Ovası’nda Bizans’la yapılan Bolvadin Savaşı ve sonunda yapılan 

Bolvadin Anlaşması ile bu bölge kesin olarak Türklerin eline geçti. Kaleye Yazır, Çepni, 

Avşar ve Oğuz boyları yerleştirildi.  Bu sırada Bolvadin valisi Emir Buga idi.45  

        Selçuklular zamanında Afyon “Karahisar-ı Devle” isminde vilayet oldu. Bolvadin, bu 

vilayetin önemli kazalarındandı. Bu dönemde Haçlı Seferleri (1096–1099), Anadolu’yu 

harabeye çevirdi. Đskân olan aşiretlerin büyük bir kısmı dağıldı. Bu devirde Bolvadin’e 

bağlı 11 mahalle, 13 nahiye, 30 mezra ve 326 köy vardı. Selçuklular Dönemi’nin önemli 

olaylarından Cimri Olayı (Şehzade Siyavuş’un isyanı) 1278 yılında şimdi Bolvadin’e bağlı 

bir kasaba olan Kemerkaya Kasabası yakınlarındaki Yedi Kapı mevkisinde olmuştur. Bu 

olay sonrasında köylerin bir kısmı dağılmıştır.46  

        Selçuklular zamanında Bolvadin’de camiler, mescitler, çeşmeler, hanlar, hamamlar, 

mektepler, medreseler, köprülerle imar edilmiştir. Bu eserlerden yalnız Alaca Camisi 

(1271) günümüze kadar gelebilmiştir.47 

         Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra Bolvadin, Karamanoğulları, 

Germiyanoğulları, Eşrefoğulları ve Sahipata Beyliği arasında el değiştirdi.48 Hatta 

Eşrefoğulları Beyliği döneminde Eşrefoğlu Mübarizüddinzade Süleymanoğlu Mehmet Bey 

tarafından 1320 tarihinde yaptırılan cami ve külliyesinden geriye caminin kitabesi 

kalmıştır. Kitabe, bugünkü Çarşı Camisi’nin giriş kapısının sağ tarafında bulunmaktadır. 

         Sultan I. Murat 1362 yılında Bolvadin’i Osmanlı topraklarına katmış, 1402 Ankara 

Savaşı’ndan sonra kısa süre el değiştirmiş, 1429 tarihinde kesin olarak Osmanlı 

topraklarına katılmıştır. Bolvadin hiçbir zaman nahiye veya köy olmamıştır. Fatih Sultan 

                                                 
44 Muharrem Bayar, a.g.e., c.2, s. 32.  
45 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, Ötüken Yay., Đstanbul, 2004, s.157. 
46 Muharrem Bayar, a.g.e., c.1, s. 133.  
47 Muharrem Bayar, “Bolvadin’de Selçuklu Devri Eserleri” , 5. Selçuklu Sempozyumu, Antalya, 1995. 
48Afyon 2001 Yıllığı, T.C. Afyon Valiliği Đl Özel Đdare Müdürlüğü, Afyon, 2001, s. 231. 
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Mehmet zamanında yapılan idari düzenlemede, Bolvadin Anadolu Eyaleti’nin önemli 

kazalarından biri olmuştur. Eyaletin merkezi Kütahya Vilayeti’dir. 1839 tarihinde yapılan 

yeni düzenleme ile vilayet merkezi Hüdavendigar ismi ile teşkilatlanan Bursa olmuştur. 

Osmanlılar Dönemi’nde Bolvadin, çevrenin kültür merkezi haline gelmiştir. Özellikle 

Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan eserler günümüze kadar gelmiştir.49     

      Milli mücadele yıllarında Bolvadin, 14 Nisan 1921 tarihinde Yunanlılar tarafından 

işgal edilmiştir. Günümüzde Müslümanlı denilen mevkide karargâh kuran düşman 

askerleri, Bolvadin’e çete baskınları yapmıştır. 4–5 aylık bir işgalin ardından 24 Eylül 

1921’de Yunan askerleri Bolvadin’i tamamen boşaltmıştır.50 Şehri boşaltırken askeri 

kışlayı ateşe vermişlerdir. Halen “Yanık Kışla” diye anılan bu kışla, Milli Mücadele 

yıllarının hatırası olarak bulunmaktadır.  

2. Coğrafi Konumu ve Sınırları 

       Afyon’a bağlı Bolvadin ilçesi,  31 derece 2 dakika doğu boylamı ile 38 derece 43 

dakika kuzey enleminin kesiştiği noktada, Ege Bölgesi’nin Đç Batı Anadolu kesimine giren 

Afyon-Konya karayolundan 13 km. içeride, il merkezine 61 km. uzaklıkta, Antik Kral 

Yolu üzerinde ve Eber Gölü kenarında kurulmuş, Afyonkarahisar’ın merkez ilçeden sonra 

en büyük ilçelerindendir. Yüzölçümü 1089 km2 olup il yüzölçümünün % 12.84’ünü 

oluşturur. Bolvadin’in deniz seviyesinden yüksekliği 1016 m.’dir.51 

       Bolvadin, tarihin çok eski dönemlerinden itibaren, Anadolu’yu Kuzey Güney ve Doğu 

Batı yönlerinde birleştiren önemli ulaşım yolları üzerinde bulunmuştur. Bu yollar Kral 

Yolu (Eski Bağdat Yolu) ve Kervan Yolu gibi yollardır. Bugün de ulaşım açısından aynı 

özelliğe sahip bulunan Bolvadin E–28 Karayolu üzerindedir.  

3. Yer Şekilleri 

      Bolvadin 3. ve 4. jeolojik devirlerde oluşmuş bir ovadır. Güneyden Sultandağları (2519 

m.), kuzeydoğudan Emirdağları (2307 m.) ve kuzeybatıdan Paşadağları’yla (200 m.) 

çevrilidir. Đlçenin, Sultandağları, Emirdağları ve Paşadağları üzerinde muhtelif yaylaları 

bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Paşadağ ve Çoğu yaylalarıdır. Eber Gölü havzası 

                                                 
49 Muharrem Bayar, a.g.e., c.2, s. 31. 
50 Yakup Kavas, Dünden Bugüne Bolvadin, Aydın Yay., Đstanbu1, 1984, ss. 35-37.  
51 Afyon 2001 Yıllığı, s. 231.  
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tektonik bir çukur olup, Akarçay’ın ve Sultandağları’nın kaynak sularıyla beslenerek ve 

zamanla suyla dolarak oluşmuştur. Tek akarsuyu Akarçay’dır. Ahır dağlarından doğar ve 

Eber Gölü’ne dökülür. Üzerinde Altıgöz, Develi, Kırkgöz ile Sırt Köprüsü gibi köprüler 

vardır. 

      Đlçede çayır ve mera alanı 25.000 hektardır. Bunların dışında 2862 hektarı ormanlık 

sahadır. Göl ve bataklık sahası ise 19.468 hektardır.52   

4. Đklim ve Bitki Örtüsü 

      Ege bölgesinin Đç Batı Anadolu kısmında yer alan Bolvadin’de karasal iklim hüküm 

sürmektedir. Genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. 

Đlçenin en sıcak ayları Temmuz, Ağustos, en soğuk ayları da Ocak ve Şubat aylarıdır. Kışın 

sıcaklığın 0 C’nin altına düştüğü görülür. 

      Đlçe arazileri genellikle ovadır. Đlçenin yüzölçümünün %43’ü tarımsal alan olup 

üretilen bitkilerin başında tahıl gelmekte, ikinci sırayı meyvelik, bağ ve bahçe sahaları 

almaktadır. Đlçenin dağlarında sarı meşe, ardıç ve çam ormanları vardır.53 

5. Nüfus 

      Bolvadin, arkaik devirde kalabalık bir yerleşim merkezidir. Đlk çağın ünlü tarihçisi 

Ksenefon M.Ö. 401’de Üçhöyükler’deki  Kayster Pedion şehrine gelir. Çok kalabalık bir 

şehir olduğunu yazar.54  Romalılar döneminde Polybotos (Bolvadin) çok gelişmiştir. M.S. 

133 yılında burayı ziyaret eden Roma Kralı Hadrianus adına paralar basılmıştır. Şehir imar 

edilmiş, civar yerlerden göç olmuş şehrin nüfusu hızla artmıştır. Bolvadin, Bizans 

Dönemi’nde Polybotom ismini almıştır. Ünlü Bizans tarihçisi Anna Comnena “Alexiad”  

isimli eserinde kalabalık bir şehir olduğunu, M.S. 787 yılında toplanan II. Đznik Konsiline 

temsilci gönderdiğini söyler.55  

     Roma ve Bizans dönemlerinden sonra Selçuklu hâkimiyetine giren Bolvadin’e, XII. 

asrın başlarından itibaren aşiretlerin iskânı başlamıştır. Zamanla çeşitli aşiretlerin iskânı ile 

yeni köyler kurulmuş, eski köyler yeniden imar edilmiştir. Bölge kısa zamanda 

                                                 
52 Afyon 2001 Yıllığı, s. 233. 
53 a.g.e., ss. 231–234.  
54 Muharrem  Bayar, a.g.e., c.2, s. 32.  
55 a.g.e., c.2, s. 32.  
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Türkleşmiştir. Bolvadin civarına ilk iskân olan aşiretler Avşar, Çepni, Karkın, Yazır 

Aşiretleri’dir.56 XII. asırdan XIX. asra kadar çeşitli aşiretlere bağlı 100’den fazla topluluk 

Bolvadin ve civarına konup, göçmüştür.57  

     1641–1642 yıllarında Yahudi Seyyah Davit Yemşel Anadolu’yu dolaşmış, 1642’de 

Bolvadin’e gelmiştir. Bolvadin’in kalabalık, zengin bir ticaret merkezi olduğunu söyler.58 

18 Eylül 1643 yılında Bolvadin’e gelen Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Barçınlı (Bayat) 

durağından 5 saat sonra Bolvadin Kazası’na geldiğini, kethüda yeri, yeniçeri serdarı, ileri 

gelen esnafının olduğunu anlatmaktadır.59  

    Sultan II. Mahmut, 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdıktan sonra askerlik yapmaya 

elverişli Müslüman erkek nüfus ile vergi yükümlüsü gayr-i müslim nüfusu ve bazı 

sancaklarda askerliğe elverişli olmayan erkek nüfusu tespit etmek maksadıyla nüfus sayımı 

yaptırmıştır. Karahisar-ı Sahip Sancağı’nda ise askerlik yapmaya elverişli olan erkekler ile 

çocuk yaşta olanlar ve ihtiyar olmak üzere askerliğe elverişli olmayanlar şeklinde iki kısım 

erkek nüfus yazılmıştır. Osmanlı Devleti’nde ilk resmi nüfus sayımı olan bu sayımda kadın 

ve kız çocuklarının nüfusu hakkında bilgi yoktur.60 

1831 Sayımına Göre Bolvadin Kazası Erkek Nüfus Dağılımı 

Đslam Gayr-i Müslim 

Sagir- Kebir Muvafık Cizye Güzar Baki Yekün 

2.655 1.468 0 0 4.123 

 

 

 

                                                 
56 Muharrem  Bayar, a.g.e., s. 33. 
57 a.g.e., c.1, ss. 114-118.  
58 Bernard Lewis,1641-1642 Bir Karayit’in Türkiye Seyahati, Berlin, 1928, s.43; Nakl. Muharrem Bayar, 
a.g.e., c.2, s. 33.  
59 Evliya Çelebi, Seyahatname, c. 3, Yapı Kredi Yay., Đstanbul, 1999,  s. 15.  
60 Muharrem Bayar, a.g.e., c. 2, s. 33. 
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 H.1289/M.1872 Tarihli Salnameye Göre Bolvadin ve Karamık’ta Erkek Nüfusu61  

Nüfus-ı Zükur 

Müslim Gayr-i Müslim Yekûn 

5.288 0 5.288 

 

H.1314/M.1896 Tarihli Salnameye Göre Bolvadin Nüfusu62  

Kazalar-Nahiyeler Đslam Rum Ermeni 

Erkek  Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Bolvadin (Đshaklı-

Çay) 17.800 17.563 0 0 0 0 

 

      1831 ve 1872 tarihli nüfus sayımlarında kadın nüfusuna yer verilmezken 1896 tarihli 

sayımda kadınlar da artık nüfusa dâhil edilmiştir. 1831 ve 1872 tarihli nüfus sayımlarında 

askerlik yapabilecek halkın sayısı ve yeni vergi kaynaklarının saptanması amacı güdüldüğü 

için kadınlar nüfus sayımlarında yer almamıştır.63 

1926–1927 Tarihli T.C. Salnamesi’ne Göre Bolvadin’in Nüfusu64  

Kaza Nüfus 

Bolvadin 38.900 

 

1955, 1960, 1965 Yıllarına Ait Bolvadin Nüfus Sayım Sonuçları65  

              1955               1960             1965 

Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy  Toplam 

12.604 12.263 24.867 16.075 13.812 29.887 20.008 15.318 35.326 

                                                 
61 Hüdavendiğar Vilayeti Salnamesi, 1314 senesi, s.340,341.  
62 Hüdavendiğar Vilayeti Salnamesi, 1324 senesi, s.420,421. 
63 Rüstem Erkan, a.g.e., s. 116. 
64 T.C. Devlet Salnamesi 1926–1927, s. 490. 
65 Muharrem Bayar, a.g.e, c. 2, s. 36.   
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1927–2000 Yılları Arasında Bolvadin’in Merkez Nüfusu 66  

Yıllar Nüfusu Yıllar Nüfusu Yıllar Nüfusu 

1927 7.953 1955 12.604 1980 30.509 

1935 9.185 1960 16.075 1985 36.000 

1940 9.492 1965 20.008 1990 45.104 

1945 9.851 1970 25.417 1997 54.800 

1950 10.942 1975 29.218 2000 55.233 

 

       Osmanlı Dönemi’nde ve Cumhuriyet Dönemi’nde nüfustaki dalgalanma, Bolvadin’e 

bağlı kadılık ve nahiyelerin ayrılmalarından doğmuştur. 1900 yılı başlarında Bolvadin’e 

bağlı Musluca Nahiyesi’nin Aziziye ismi ile ilçe olmasıyla Han ve Barçınlı (Bayat) 

Bolvadin’den ayrılmıştır. Aynı yıllar Bolvadin’e bağlı Şuhut Nahiyesi Afyon merkeze 

bağlandı. Karadilli, Çölovası ve Tatarlı Bolvadin’den ayrıldı. 1958 yıllarında Çay ve 

Đshaklı Nahiyeleri ilçe oldu. Karamık ve Nevahi i Barçınlı küçülerek köy haline geldi. Bu 

değişim Bolvadin’in nüfusundaki azalmalara neden olmuştur. Kısa bir zamanda 13 nahiye 

ve 326 köyden 4 kasaba ve 10 köye düşmesi Bolvadin’i her yönden etkilemiştir. 1960’dan 

sonra tekrar toplanan Bolvadin her yönü ile ilin en büyük ilçesi olmuştur.67  

       Đlçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 83.932’dir. Bunun 55.233’ü ilçe merkezinde 

yaşamaktadır. 68 

Belediye Köyler Mahalle  Şehir Nüfusu Köy Nüfusu Toplam Nüfus 

5 12 71 55.233 28.699 83.932 

6. Eğitim 

       Bolvadin yerleşim yeri olduğundan bu yana eğitim kurumları açısından zengin bir 

yapıya sahiptir. Bolvadin’de eğitim- öğretim kurumları denilince ilk olarak Cumhuriyet 

öncesi dönemdeki tekke ve zaviyeler gelmektedir. Çünkü daha önceki dönemin eğitim 

kurumları hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Tekke ve zaviyeler, toplumun 

                                                 
66 Muharrem  Bayar, a.g.e., s.37. 
67 a.g.e., c.2, s. 38. 
68 Đlçe Nüfus Müdürlüğü Kayıtları. 
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içinde bulunduğu zamanın ve mekânın durumuna göre içtimai, iktisadi ve dini şartlara 

bağlı olarak dini-tasavvufi fikirleri yaymak ve yaşatmak amacıyla kurulmuş eğitim 

kurumlarıdır. Bu itibarla asıl görevleri yeni alınan yerlerdeki iskânı sağlamak, iskân 

yerlerindeki halkın eğitimini gerçekleştirmektir. Mescit, zaviye, misafirhane, çeşme ve 

türbeden oluşan külliye etrafına yapılan evler, köyü meydana getirmektedir. Đskân olayında 

tekke ve zaviyeler, yerleşimin çekirdeğini oluşturur. Bolvadin ve çevresinde aşağıdaki 

tekke ve zaviyeler mevcuttu. 

1. Bolvadin Mevlevihanesi 

2. Şeyh Seyit Abdülkadir Geylani-i Sani Tekkesi 

3. Ali Dede Sultan Tekkesi 

4. Ali Efendi Zaviyesi 

5. Sultan Carullah Zaviyesi 

6. Şeyh Melik Zaviyesi 

7. Seyit Ahmet Halil Dede Tekkesi 

8. Şeyh Yunus Zaviyesi 

9. Đlyas Bey Zaviyesi 

10. Selçuk Bey Zaviyesi 

11. Ahmet Paşa Zaviyesi 69 

      Bolvadin’de diğer bir eğitim kurumu da medreselerdir. Selçukluların ve Osmanlıların 

ilk dönemlerinde Bolvadin’de kurulan medreseler hakkında herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır.  Aşağıda ismi geçen medreseler XIX. y.y.’da kurulmuş olup, genellikle 

1924 yılında kapanmıştır. 

 

                                                 
69 Muharrem Bayar, a.g.e., c. 2, ss. 329-348. 
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Bolvadin ve Çevresinde Kurulan Medreseler: 

1. Müderris Hacı Süleyman Efendi Dairesi 

2. Arap Hoca Medresesi 

3. Abbas Efendi Medresesi (Medrese-i Cedid) 

4. Babalıkzade Hacı Ahmet Efendi Medresesi 

5. Buhurzade Ali Medresesi 

6. Çoğuluzade Müftü Müderris Osman Hulusi Efendi Medresesi 

7. Diyarbekirlizade Hacı Đbrahim Efendi Medresesi 

8. Hacı Ahmet Efendi Medresesi 

9. Hacı Đbrahim Efendi Medresesi 

10. Hacı Hüseyin Efendi Medresesi 

11. Havva Kadın Medresesi 

12. Müderris Hasip Efendi Medresesi 

13. Hüsniye Medresesi 

14. Kadriye Medresesi 

15. Karacazade Müftü Müderris Mehmet Efendi Medresesi 

16. Kantarzade Medresesi 

17. Kaptan-ı Derya Hacı Hüseyin Paşa Medresesi 

18. Kapucuzade Hacı Veli Efendi Medresesi 

19. Kulaksızzade Müderris Müftü Hacı Mehmet Efendi Medresesi 
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20. Müderris Melekzade Hacı Hasan Efendi Medresesi 

21. Karacazade Müftü Müderris Mehmet Efendi Medresesi 

22. Müderris Musa Efendi Medresesi 

23. Müderris Müftü Hacı Mehmet Efendi Medresesi (Bülbülzade) 

24. Müderris Nebi Efendi Medresesi 

25. Yakupzade Medresesi 

26. Yenice Medresesi 

27. Zibitzade Hacı Mehmet Efendi Medresesi 

28. Zibitzade Osman Efendi Medresesi 

29. Mustafa Efendi Medresesi 70 

       Medreselerin yanı sıra hayırsever zenginlerin yaptırıp yaşaması için vakıf kurdukları 

genellikle camilerin etrafında kurulan 5–6 yaşındaki çocuklara eğitim veren Sıbyan 

Mektepleri de Bolvadin’deki bir başka eğitim kurumunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte 

“ibtidaiyye” adıyla anılan ilkokullardan Bolvadin’de 8 tane mevcuttu. 

Đbtidaiyyeler:  

1. Mekteb-i Numune 

2. Mecidiye Mektebi 

3. Đnas Mektebi 

4. Mihrak-i Zafer Mektebi 

5. Kocatepe Mektebi 

6. Geylani Mektebi 

                                                 
70 Muharrem Bayar,  a.g.e., c.2, s. 350. 
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7. Osmanî Mektebi 

8. Bolvadin Rüştiyesi 71 

      Günümüzde Bolvadin’de Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kayıtlarına göre Cumhuriyet 

Dönemi eğitim kurumlarından ilköğretim okullarının sayısı kasaba ve köyleriyle birlikte 41 

tanedir. Sadece Bolvadin’in merkezinde 22 tane ilköğretim seviyesinde okul mevcuttur. 

Bolvadin Merkezindeki Đlköğretim Okulları 

1. Ahmet Emet Đlköğretim Okulu 

2. Akçeşme Đlköğretim Okulu 

3. Atatürk Đlköğretim Okulu 

4. Alkasan Đlköğretim Okulu 

5. Alparslan Đlköğretim Okulu 

6. Bolvadin Đlköğretim Okulu 

7. Ceylan Emet Đlköğretim Okulu 

  8. Cirit Şehit Ali Duman Đlköğretim Okulu 

9. Fatih Sultan Mehmet Đlköğretim Okulu 

10. Gazi Đlköğretim Okulu  

11. Đbrahim Karasekreter Đlköğretim Okulu 

12. Hacı Ali-Meryem Đlköğretim Okulu 

13. Kemalettin Sami Paşa Đlköğretim Okulu 

14. Kocatepe Đlköğretim Okulu 

                                                 
71 Muharrem Bayar,  a.g.e., ss. 359-361.  
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15. Mustafa Keziban Bayramer Đlköğretim Okulu 

16. Naciye- Nurettin Taktak Đlköğretim Okulu 

17. 100. Yıl Taşağıl Đlköğretim Okulu 

18. Eğitim Uygulama ve Đş Eğitimi Okulu 

19. 24 Eylül Đlköğretim Okulu 

20. 24 Eylül Anaokulu 

21. Çıraklık Eğitim Merkezi 

22. Özel Anafen Đlköğretim Okulu 

Bolvadin Merkezi, Kasaba ve Köylerdeki Ortaöğretim Kurumları: 

1. Anadolu Lisesi 

2. Anadolu Đmam Hatip ve Đmam Hatip Lisesi 

3. Mustafa Hüsnü Gemici Anadolu Öğretmen Lisesi 

4. Bolvadin Lisesi 

5. Kız Meslek Lisesi 

6. Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 

7. Ticaret Meslek Lisesi 

8. Sağlık Meslek Lisesi 

9. Adalet Meslek Lisesi 

10. Đşitme Engelliler Meslek Lisesi 

11. Dişli Çok Programlı Lisesi 
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12. Kemerkaya Lisesi  

     Bununla beraber Milli Eğitim Bakanlığı YAYKUR’a bağlı olarak 1977 yılında açılmış 

olan, 1982 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne, 1992 yılında da Afyon Kocatepe 

Üniversitesi’ne bağlanan Bolvadin Meslek Yüksek Okulu, çeşitli bölümleriyle eğitim ve 

öğretimini sürdürmektedir.72  

7. Ekonomik Yapı 

        Đlçede ekonomik hayat tarım, ticaret ve sanayiye bağlıdır. Halkın geçim kaynağındaki 

ana unsur tarım ve hayvancılıktır. Đlçenin toplam ekilebilir sahası 36.000; sulamaya 

elverişli arazisi ise 28.000 hektardır. Tarımsal faaliyet olarak ilçenin kendi adını taşıyan 

ovasında daha çok hububat ekimi yapılmakla birlikte son yıllarda yem bitkileri ekimi 

yanında nohut, fasulye, mısır, yeşil mercimek, fiğ, şekerpancarı, haşhaş, ayçiçeği 

yetiştirilebilmekte; elma, armut, kayısı, vişne, kiraz gibi meyveler de üretilmektedir. Her 

yıl ekili alanların %30’unda arpa, %10’unda buğday ekimi yapılmaktadır. % 30’luk kısım 

ise nadasa bırakılmaktadır. Yaklaşık %10’luk alanda yonca başta olmak üzere mısır, fiğ, 

hayvan pancarı gibi yem bitkisi ekimi; %15’lik alanda ise haşhaş, şeker pancarı gibi sanayi 

ürünleri üretimi; geri kalan %5’lik alanda da patates, soğan ve küçük ölçekli olarak da 

biber, domates, salatalık üretimi yapılmaktadır.73  

      Đlçede çayır ve mera alanı ise 25.000 hektardır. Bunların dışında 2.624 hektarı ormanlık 

alandır. Yine göl ve bataklık sahası ise 19.458 hektardır. Son yıllarda büyük oranda 

kirlenen Eber Gölü; sazlığı ve balık avcılığı ile adını duyurmuştur. Eber Gölü’ndeki su 

seviyesinin 1988 yılından itibaren düşmesi sonucu mahalle halkının en büyük gelir 

kapısından biri olan sazan ve turna balıkçılığı ile ıstakoz ve kurbağa avcılığı büyük ölçüde 

azalmış olup, yok olmakla karşı karşıyadır. Đlçe ekonomisine hammaddesi gölden elde 

edilen hasır ve yastık üretimi de katkı sağlamaktadır. Önceleri Seka selüloz ve kâğıt 

fabrikasına yıllık 20–25 bin ton civarında satışı yapılan kamış, fabrikanın üretim 

kapasitesinin düşmesi nedeniyle son yıllarda bu oran 5 bin ton civarına düşmüştür. 2000 

yılında da fabrikanın kapanması nedeniyle artık kamış sadece çatı inşaatlarında ve yakacak 

olarak kullanılmaktadır.  
                                                 
72 Bolvadin Meslek Yüksek Okulu’nda 2005 yılı ÖSS tercih kılavuzuna göre aşağıdaki programlar vardır. 
Aynı zamanda bu programların ikinci öğretimi de mevcuttur: Bilgisayar Teknoloji ve Programları, Büro 
Yönetimi ve Sekreterlik, Elektrik, Đşletme, Đnşaat, Makine, Mobilya ve Dekorasyon, Muhasebe, Pazarlama, 
Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat , Gıda Teknolojileri. 
73 Bolvadin Tarım Đlçe Müdürlüğü 2004 Yılı Brifing Raporu. 
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       Đlçe halkının diğer geçim kaynağı hayvancılıktır. Đlçe ve köylerinde büyük baş 17.010, 

küçükbaş hayvan sayısı ise 67.850’dir. Toplam süt üretimi 14.950 tondur. Kümes 

hayvanlarının sayısı da çoğunluğunu tavuk oluşturmakla birlikte yaklaşık 595.500 

civarındadır. Bolvadin’de 15.000 başlık toplam 66 adet tavuk kümesi bulunmakta ve 

günlük 800.000 yumurta üretilmektedir. Aynı zamanda 1.175 adet de arı kovanı 

mevcuttur.74   

        Bolvadin’de en önemli sanayi kuruluşlarından Alkaloit Fabrikası 1981 yılında 

deneme üretimi ile hizmete girmiştir. Yaklaşık 500 çalışanıyla yılda 50–90 ton arasında 

afyon ( morfin, hidrat, kodein v.s.) imal edilmektedir. Bu fabrika bu alanda dünyada ikinci, 

Türkiye’de ise tektir. Bu imalatın büyük bir bölümü ihraç edilmekte böylece ülke 

ekonomisine ve ilaç sanayisine büyük bir katkı sağlamaktadır.  

        Bolvadin’de Avşar Emaye adı altında özel müteşebbis tarafından yapılan fabrika 

yaklaşık 500 kişiye iş imkânı sunmaktadır. Đç piyasanın yanı sıra imal edilen mutfak 

eşyalarının %70’i dünyanın 40 değişik ülkesine ihraç edilmekte, böylece ülkemize döviz 

girdisi sağlamaktadır. 75 

        Bolvadin Ticaret Odası verilerine göre, Bolvadin’de kereste sanayi belli bir aşama 

kaydetmiştir. 10’a yakın işletmede yaklaşık 200 kişi istihdam edilmektedir. Mobilya 

üretimi son 10 yılda Bolvadin’de bariz bir gelişme kaydederek il dışına ihraç edilmektedir. 

Yine Bolvadin sanayisinde kaportacılıktan boyacılığa, marangozculuktan çilingirciliğe 

kadar değişik mesleklerden yaklaşık 100 esnaf alanlarında çalışmaktadır. Aynı zamanda 

Bolvadin’de biri faal iki un fabrikası, bir yem fabrikası mevcuttur. 

        Geçmişte ilçe ekonomisinde belirgin bir etkiye sahip, ancak günümüzde sınırlı üretim 

yapan tuğlacılık ve testicilik, Bolvadin’de yok olmayla karşı karşıyadır. Bunlardan tuğla 

ocakları, eskiden yüzlerce kişiyi istihdam ederken günümüzde sadece 15-20 kişiye kazanç 

sağlamaktadır. Bu tuğla ocaklarında halk arasında “takos tuğla” adı verilen tuğla 

çeşidinden üretim yapılmaktadır. Testicilik ise 1 ya da 2 hane tarafından sürdürülmektedir.  

                                                 
74  Bolvadin Tarım Đlçe Müdürlüğü 2004 Yılı Brifing Raporu. 
75Avşar Emaye Fabrikası 2005 Yıllığı. 
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        Bolvadin Đlçesine bağlı Heybeli  (Kızıl Kirse) Kaplıcası çok uzun süre daha çok 

mahalli bir dinlenme ve şifa merkezi gibi kullanılırken, son 10 yıldan bu yana 

gerçekleştirilen yatırımlar nedeniyle iç turizme hizmet edebilecek kapasite ve kaliteye 

ulaşma yolunda büyük bir atılım gerçekleştirmektedir. Bolvadin kaplıcasının Bolvadin’e 

ekonomik açıdan katkısı büyüktür. 

Heybeli  (Kızıl Kirse)  Kaplıcası 

       Heybeli Termal Tesisleri, Afyon-Konya Karayolunun 20.km.sinde bulunmaktadır. 

Kaplıcanın kaplamış olduğu arazi tektonik kökenli bir havzadır. Neojen Jeolojik zamanda 

meydana gelmiştir. Antik Kral yolu üzerine kurulmuş bir yerleşim merkezidir. Roma devri 

kaynaklarında buranın ismi Leontes Come’dir. Bizans devri ile Selçuklu ve Osmanlı 

kaynaklarında Kızıl Kilise olarak adlandırılır. 

      M.S. I.y.y.’da Polybotos (Bolvadin) civarında çok büyük deprem olmuştur. Yerin derin 

kırıklarından sıcak sular fışkırır. M.S. VI. yüzyılda Leontes Come gelişir. Polybotos’a 

bağlı kasaba olur. Selçuklu ve Osmanlı tahrir defterlerinde, kadı sicillerinde bu yerde Kızıl 

Kilise isminde bir köy olup Şehrabat Nahiyesi’ne bağlı olduğu yazılıdır. Bugün köyün 

olduğu yerde antik bir höyük bulunmaktadır, çevresi eski mezar ve bina kalıntılarıyla 

çevrilidir.  

      Bolvadin’deki yerel bir gazetenin verdiği bilgiye göre, Đstanbul Üniversitesi Hidro-

klimatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 02.12.1992 tarih ve 92 sayılı raporunda 

Heybeli Termal suyunun Ca, Na, HCO3 ve SO4 maddeleri içerdiği belirlenmiştir.76 

Radyoaktivitesi, yüksek demir ve kükürt bakımından zengin kaplıca suları 65–80 C’dir. 

Kaplıca Romalılardan bu yana şifa dağıtmaktadır. Su içindeki demir oksidin kayalar 

üzerinde  kızıla yakın renkte iz bırakması nedeniyle Kızıl Kirse olarak da anılmaktadır 

      Termal su, romatizmal hastalıklar, kireçlenme, sedef benzeri hastalıklar, bel ve boyun 

fıtıkları, safra kesesi, böbrek, mide, bağırsak ve idrar yolu hastalıkları, mekanik bel ve 

boyun ağrıları, nörolojik hastalıklar, ortopedik ve kas hastalıkları, kronik ağrılar, kadın 

hastalıkları, kısırlık, stres ve strese bağlı tüm sorunlara iyi gelmektedir.  

                                                 
76 Bolvadin Yeni Ses Gazetesi, 18.07.2005, s. 5. 
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      Dört adet kapalı havuzlu hamamlarının ikisi kadınlara, ikisi erkeklere ayrılmıştır. 

Yüzme maksatlı üstü açık 2 adet kaplıca havuzları ise yaz aylarında müşterilerin ve 

bilhassa gençlerin hizmetlerine açılmaktadır. 66 motelin dayalı, döşeli olarak mutfağı, 

buzdolabı, telefonu ve 5 kişilik bir ailenin rahatça kalabileceği, içerisinde havuzlu banyosu 

bulunan villa tipi evler bütün bir yıl boyunca hizmet vermektedir. Turizm Bakanlığı’nca 

“Termal Turizm Merkezi” ilan edilen Heybeli Kaplıcasında bulunan otel özelleştirilmiş 

olup,  apart otel villaları, yeme-içme tesisleri, kasabı, fırını, manavı, piknik ve yürüyüş 

alanları, otoparkı, çay bahçesi, spor sahaları ve marketleriyle bir kaplıca kolonisidir.77 

       Heybeli Kaplıcası, şifa merkezi olmasının yanı sıra son yıllarda                                

Bolvadin Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kaymak Festivallerinde 

Türkiye’nin tanınmış şairlerini bir araya getirerek “Heybeli Şiir Akşamları” adı altında 

kültür hizmeti de sunmaktadır. 

Kızıl Kilise Kaplıcasıyla Đlgili Efsaneler 

        Antik Anadolu’nun ana tanrıçası Kybele Frigyalılar zamanında Ağdissi ismi ile ün 

salmıştır. Frigyalıların dini merkezi olan Pessinüs’e (Ballıhisar) büyük bir mabet 

yaptırmıştır. Ayrıca hemen her köye ve kasabaya küçük mabetler yaptırmıştır. Tanrıça 

Ağdissi, çok yakışıklı bir çobana âşık olur. O’nu Pessinüs’deki büyük mabede bekçi yapar 

ve evlenmesini yasaklar. Kral Midas’ın güzeller güzeli kızı tanrıçaya dua için gittiği 

mabette çobanı görür ve âşık olur. Zamanla bu aşk kara sevdaya dönüşür. Çaresiz, ümitsiz 

çoban da Tanrıça Ağdissi’nin hışmından korktuğu için aşkını bir türlü açıklayamaz.  

        Sonunda aşk her şeyden üstün gelir. Güzel prensese aşkını açıklar, iki sevgilinin temiz 

aşkları dilden dile dolaşır. Bunu duyan Tanrıça gazaba gelir. Gök gürültüsü ile Pessinüs’ün 

üzerine belirir. Bir bakışı çobanın aklını başından alır.                         

       Çıldıran çoban, dağlara kaçar, bir çakmak taşıyla vücudunu keser ve ölür. Bu olaya 

acıyan Tanrıça, çobanı bir çam ağacına dönüştürerek sürekli yeşil kalan ölümsüz kutlu bir 

ağaç yapar. Kral Midas ise bütün yalvarmalarına karşın dünya güzeli kızını Tanrıça’nın 

gazabından kurtaramaz. Güzel kız çaresiz bir derde yakalanır. Bütün vücudunu siyah, 

irinli, ağrılı çıbanlar kaplar. Bütün Anadolu kızın iyileşmesi için seferber olur, ancak çare 

bulunamaz.  

                                                 
77 Bolvadin Belediyesi, Heybeli Termal Tesisi 2005 Yılı Tanıtım Broşürü.  
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      Kral Midas bir gün rüyasında nur yüzlü bir ihtiyar: “Ey Midas kızının şifası Yazılı 

kayadaki Kybele Mabet’indedir. Oraya git, bir müddet orada kal. Sonra bir gün boyu 

güneye yürü, kutlu sıcak sularla karşılaşacaksın. Kızını o sular iyileştirecektir.” der. Kral 

heyecanla uyanır, hemen hazırlanır. Kızını alarak söylenen mabede gider. Adamlarına 

burayı tamir ettirir. 78  

       Ancak kızın mabette acıları dayanılmaz bir hal alınca, kız mabetten kaçar. Olimpus 

(Paşa) Dağlarına kaçar. Ormanlardan geçer. Aç, susuz, uykusuz günlerce koşar, çalı çırpı 

vücudunu delik deşik eder. Nihayet kaynayan suların bulunduğu bataklığa gelir. Akşam 

olmak üzeredir. Hayatına son verip acılarından kurtulmak için kız sıcak sulara girer. 

Düşündüğünün aksine kızın vücudundaki yaralar iyileşmektedir. Aylardan sonra 

rahatlayan kız oradaki çimenlere uzanır. Uyuyakalır. Uyandığında öğle olmuştur. Onu 

arayanlar kızdaki değişikliği fark ederler. Kız bir süre burada sıcak sulara girerek 

yaralarının iyileşmesini bekler. Kız eski haline döner. Bunun üzerine kral kızına şifa veren 

suların bulunduğu bu yere hamamlar yapar.79 Bu hamamlar Roma, Bizans, Selçuklu ve 

Osmanlı dönemlerinde de kullanılır.  

       Bizans Dönemi efsanelerine göre; Kızıl Kilise kaplıcalarının batısındaki höyükteki 

Leontes Come Kasabasının, ünlü havarisi “Saint Michel”, bir gün doğan güne bakarken, 

doğan günün kıpkızıl ışıklarının şarıl şarıl akan sulara, sulardan da kilisenin mermer 

duvarlarına yansıdığını görür. Hayretler içinde kalır, okur, üfler. O anda buz gibi soğuk 

sular; nefesin ateşiyle kaynamaya başlar, buharlar dağlar gibi yükselir. Sıcak ve şifalı sular 

akmaya başlar. Dönüp günün kızıllığına boyanmış kiliseye bakar: “Hayret Kızıl Kilise” 

der.80  

      Bizans devri, Selçuklu ve Osmanlı kaynaklarında bu yer “Kızıl Kilise” olarak geçer. 

Bu gün yine “Kızıl Kilise” diye anılır. Bu gün kilise kaybolmuş, hüyüğün çevresinde 

sadece kalıntıları kalmıştır. 

 

 

                                                 
78 Süleyman Gönçer, a.g.e.,  c. 1, s. 40.  
79 Muharrem Bayar, a.g.e., c. 2, ss. 305-307. 
80  a.g.e., c. 2, s. 307.  
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

A. AĞILÖNÜ HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER 

1.Adının Kaynağı ve Tarihçesi 

        Mahalleye Ağılönü isminin verilişi yaygın inanışa göre Abdülkadir Geylani-i 

Sani’yle81 ilgili bir menkıbede şu şekilde anlatılmaktadır: Harp vakti Abdülkadir Geylani-i 

Sani askerleriyle şu anki türbenin karşısındaki hüyüğün olduğu yere gelir. Hüyükte o 

zamanlar bir mektep vardır, bir de ahır. Bir çobanla karşılaşır. Çobanın bir tane horozu 

vardır. Abdülkadir Geylani-i Sani onu kesmesini ve pişirmesini ister. Çoban o horozun 

kendisini sabah namazına kaldırdığını, kesmek istemediğini söyler. Sonunda kıramaz ve 

horozu keser. Abdülkadir Geylani-i Sani horozun kemiklerini bir araya getirir. Sabah o 

horozun sesiyle uyanırlar. Çoban o kişinin ermiş biri olduğunu o zaman anlar. Daha sonra 

Abdülkadir Geylani-i Sani ölür ve ağılın önüne gömülür. Bu yüzden mahallenin adı 

Ağılönü diye anılır. 82 

        17 y.y.’da yaşadığı kabul edilen Abdülkadir Geylani-i Sani Hazretleriyle ilgili bu 

menkıbede geçen mahallenin ismi konusundaki inanış, Selçuklu kayıtlarında ve 

Osmanlı’nın 17.y.y.’ına ait kayıtlarda geçen  “Ağılönü Derbenti”  ismiyle uyuşmaktadır. 

Bu mevki, H. 1160/ M. 1747 tarihli fermanda ise “Ağılönü Karyesi”83 olarak geçer. 

Ağılönü semtindeki derbent ile Abdulvahhab Gazi türbe ve namazgâhı arasına civardan 

gelenlerin yerleşmesi ile ilk olarak Şeyh Bey Mescidi Mahallesi kurulmuştur. Daha sonra 

civarındaki ağıllardan dolayı Ağılönü Mahallesi ismini almıştır. Bu mahalle II. Beyazıt 

döneminde 24 hanedir. 1530 tarihinde mahallede 17 neferan, 15 hane, bir piri fani, bir 

sahibi vakıf bulunmaktadır.84 

         Karabağlı aşiretinin Bolvadin ve civarına iskânında kurduğu köylerden Ağırkalık 

Köyü’nde 1840’lı yıllarda büyük bir kıtlık olmuş, köy halkı Bolvadin Ağılönü ve 

Çukurcak köylerine dağılmıştır. Yine Büyükkarabağ’ın kuzey tarafında yer alan Balçam’da 

arşiv kayıtlarında Karabağ aşiretine bağlı “Torlukçu Cemaatinin” oturduğu yazılıdır. 

                                                 
81 Sani: Arapça kökenli bir kelime olup ikinci manasına gelmektedir. Burada Abdülkadir Geylani’nin torunu 
olarak ikinci Abdülkadir Geylani anlamında kullanılmaktadır. 
82 Huriye Kucur, 1923 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
83 Bkz. Ek Belge 4. 
84 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri  (937/ 1530) I Kütahya, Karahisar-ı Sahib, Sultan-önü 
Hamid ve Ankara Livaları, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı Yayın No: 13, Ankara, 1993, Bkz. Ek Belge 3. 
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Zamanla bu köy dağılmıştır. Halkı Büyükkarabağ, Yeniköy, Ağılönü ve Kestemet 

Mahallelerine yerleşmiştir. 85 

        Đlk adıyla Şeyh Bey Mescidi Mahallesi olan Ağılönü Mahallesinden Hacı Ömer 

Mahallesi bölünmüş olup, kurucusu Hacı Ömer Efendinin ismini almıştır. Hacı Ömer 

Mahallesi’ne Kırım ve Rumeli gibi yerlerin yanında birçok civar köylerden göç olmuştur. 

Göçlerle genişleyen mahalleden daha sonra Yeni Doğan Mahallesi adı altında yeni bir 

mahalle teşekkül etmiştir. Yeni Doğan mahallesinin büyük bir kısmını Kırım, Kazan ve 

Rumeli göçmenleri oluşturmaktadır. Bu yüzden Ağılönü’nde bu mahalle “mâcurlar”86  

diye anılmaktadır. Ancak 1950 yılında göçmenlerin büyük bir kısmı Eskişehir ve Bursa’ya 

göç etmiş olup sadece birkaç aile kalmıştır. Boşalan yerlere civar köylerden gelenler 

yerleşmiştir. Zamanla civar köylerden gelenlerin çoğunluğu teşkil etmesi nedeniyle 

muhacirlerin kültürleri baskın kültür karşısında erimiştir.  

         Günümüzde Ağılönü diye anılan mevki,  Hacı Ömer, Gölbaşı, Şıhlar ve Yeni Doğan 

adıyla dört mahalleden oluşmaktadır.  Şıhlar ve Hacı Ömer Mahalleleri Gölbaşı 

Mahallesi’ne göre daha eski bir tarihe sahiptir. Gölbaşı Mahallesi, 1960’lı yıllarda yoğun 

göç almış, 1970 yıllarında da ancak bir mahalle olarak şekillenebilmiştir. Bolvadin’de 

yoğun göç alan bu mahalleleri yerleşim açısından cazip kılan nedenlerin başında Eber Gölü 

kenarında bulunmaları ve geniş otlak alanlarına sahip olmaları gelmektedir.  

        Genel olarak Ağılönü halkının büyük bir kısmı Büyükkarabağ, Yenikarabağ, 

Ağırkalık, Bademli ve Örenköy’den gelmiştir. 87 Semt halkının verdiği bilgilere göre göç 

edilen yerleri şöyle sıralayabiliriz:       

1. Afyonkarahisar Đli Bolvadin Đlçesi Karayokuş Köyü 88 

 2. Afyonkarahisar Đli Bolvadin Đlçesi Karacaören Köyü (10 hane)89 

3.  Afyonkarahisar Đli Bolvadin Đlçesi Nusratlı Köyü90 

                                                 
85 Muharrem Bayar, “Afyonkarahisar Đline Đskan Olmuş Aşiretler ve Karabağlı Türkmen Aşiretinin Đskanı, 
Sosyal Kültürel Yaşantıları”, IV. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyon Belediyesi 
Yay.:7, Afyon, 1995, s. 210, 211. 
86 Muhacir kelimesinin halk dilinde söyleniş şeklidir.  
87 Afyon Şer’iye Sicili, No:12, Karar:25, sene H. 1078. 
88 Ömer Lütfi Çetin, 1934 Doğumlu, Gölbaşı Mahallesi’nde ikamet etmektedir.   
89 Ali Özdoğan, 1930 Doğumlu; Bayram Ali Aslan, 1924 Doğumlu, Gölbaşı Mahallesi’nde ikamet 
etmektedirler.; Đbrahim Sönmez, 1963 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
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4. Afyonkarahisar Đli Bayat Đlçesi Maçaklı  Köyü (30 hane)91 

5. Afyonkarahisar Đli Emirdağ Đlçesi Kolançam Köyü92 

6. Afyonkarahisar Đli Emirdağ Đlçesi Cevizli Köyü93 

7. Afyonkarahisar Đli Bolvadin Đlçesi Büyükkarabağ  Kasabası (5 hane)94 

8. Ağrı Đli  Diyadin Đlçesi ( 3 hane)95 

9. Afyonkarahisar Đli Bolvadin Đlçesi Kemerkaya  Kasabası (Çoğu) 96  

10. Isparta Đli Yalvaç  Đlçesi97  

11. Afyonkarahisar Đli Bolvadin Đlçesi Taşlıdere Köyü, Afyonkarahisar Đli Bayat Đlçesi 

Derbent Köyü (5 hane)98 ( Derbent Köyü göç döneminde Emirdağ’a bağlıydı.) 

12. Afyonkarahisar Đli Bolvadin Đlçesi Kurucaova Köyü (5 hane),Çay Đlçesi Maltepe 

Köyü99  

13. Afyonkarahisar Đli Emirdağ Đlçesi Đbili Köyü  ve Emirdağ Đlçesi Çatallı Köyü (10 

hane)100 

14. Afyonkarahisar Đli Bolvadin Đlçesi Güney Köy ve  Kutlu Köy , Afyonkarahisar Đli 

Emirdağ Đlçesi Kurudere Köyü (10 hane), Afyonkarahisar Đli Sultandağı Đlçesi Yeni 

Karabağ Köyü, Afyonkarahisar Đli Çobanlar Đlçesi Göynük Köyü101 

      Ağılönü’nde insanlar birbirlerini lakaplarla tanımaktadır. Meşhur lakaplar şunlardır: 

Çolak Seydiler, Hacı Yusuflar, Kör Osmanlar, Cadıklar, Đdoğlular, Apılar, Pepeler, 

                                                                                                                                                    
90 Adem Günyayla,1960 Doğumlu, Gölbaşı Mahallesi’nde ikamet etmektedir 
91 Sadettin Camcı, 1934 Doğumlu, Gölbaşı Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
92 Muharrem Aktepe, 1950 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
93 Đbrahim Kalkan, 1956 Doğumlu, Gölbaşı Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
94 Abdülkadir Belhan, 1955 Doğumlu, Gölbaşı Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
95 Ethem Demir, 1941 Doğumlu, Gölbaşı Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
96 Arif Yıl, 1932 Doğumlu, Gölbaşı Mahallesi’nde ikamet etmektedir.; Maksude Ordu, 1957 Doğumlu, Hacı 
Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
97 Fatma Oyal, 1929 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
98 Maksude Ordu, 1957 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
99 Kemal Kitapsever, 1957 Doğumlu, Yeni Doğan Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
100 Satı Sakallı, 1935 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
101 Hasan Hüseyin Bostan, 1927 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
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Hopalar, Gödeler, Topal Eyüpler, Gıllerler, Emirler, Đrebişler, Kürt Đbişler, Cevizliler, 

Dadalılar, Soğancılar, Dombeyler, Halitler, Hacı Musalar, Nezirler, Tombaklar, Çimişler, 

Yörük Osmanlar, Çaparlar, Kucurlar, Karagöbeler, Çoğullular, Kulalar, Cingiller, Balık 

Kafalar, Araplar, Çantı Kızları, Balcılar, Altı Kulaçlar, Küp Hasanlar, Vırıklar, Leylekler, 

Gaydalaklar, Karacalar, Tomaslar, Bozacılar, Hacı Süllüler, Mantı Eyüpler 102 

     Bu lakaplar bazen ailelerin geldikleri yere ya da soy ismine dayanarak; bazen de halkın 

bazı özelliklerden dolayı yakıştırmaları nedeniyle verilmiştir. Balcılar lakabı ailenin soy 

ismine göre; Cevizliler, Çoğullular, Yörük Osmanlar gibi lakaplar ailenin geldiği yere göre 

verilmiştir. Küp Hasanlar lakabı ailenin atası olan Hasan isimli şahsın yürürken yere sert 

basması nedeniyle küp küp yürüdüğü için; Balık Kafalardan Mustafa’nın başının sivri 

olması nedeniyle balığa benzetildiği için yakıştırma sonucu verilmiştir.  Hacı Süllüler Hacı 

Süleyman’ın kısaltılmış şeklidir. Kör Osmanlar ve Topal Eyüpler bu ailelerin atalarının 

vücutlarındaki özürden dolayı verilmiştir.  

      Ağılönü Bölgesi’ne göç, Türklerde bir yerdeki yaşam koşullarının zorlaşması sonucu o 

bölgenin terk edilmesi ve yeni arayışlar için hicret etmenin karakteristik bir örneğini teşkil 

etmektedir. Belirlenen bu köylerden göç etme nedenlerinin başında ekonomik arayışlar 

gelmektedir. Bunu sırasıyla çocukların geleceği, akrabaların ve komşuların daha önceden 

Ağılönü’ne göç etmiş olmaları ve evlilik gibi nedenler takip etmektedir.  

       Tabii geçim kaynağı göl ve meralardan istifade konusunda Ağılönü’nde yerli halk ve 

göçmenler arasında olumsuz vakalar yaşanmıştır. Göçmenlerden bazı ailelerin göl ürünleri 

ve meralardan istifade alanlarını yerli halkın özel mülkiyetinde bulunan bölgelere doğru 

genişletmesi, iktisadi anlamda menfaat çatışmasına neden olmuştur. Bu çatışma, belli 

aileler arasında olmasına rağmen yerlilerle göçmenler arasında karşılıklı olumsuz intiba 

uyandırmış, dolayısıyla bu durum mahallenin uzlaşma sürecini yavaşlatmıştır. Ağılönü 

yeni katılımcılarıyla ahenkli bir yapı kazanana dek uzun bir süreçten geçmiştir. 

Günümüzde ise sanayi işçiliği, devlet memurluğu, esnaflık -dükkân, fırın, kahvehane 

işletmeciliği-, sanayide küçük işletmeler kurma gibi geçim kaynaklarının modern iş 

sahalarına kayması ve böylece gölün ve meraların önemini yitirmesiyle çatışma, yerini iki 

tarafın birbirini kabullenmesine bırakmıştır.  

                                                 
102 Ayrıntılı bilgi için mahallelere göre lakaplar listesine bakınız. Ek Tablo 2. 
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2. Ağılönü Bölgesi’nin Coğrafi Konumu ve Yeryüzü Şekilleri 

        Ağılönü, Bolvadin’in doğusunda bulunan Şıhlar, Hacı Ömer, Gölbaşı ve Yeni Doğan 

mahallelerinin oluşturduğu bir semttir.103 Ağılönü’nün batısında Bucak Mahallesi ve 

Akçeşme Mahallesi, kuzeyinde şehir mezarlığı; güneyi, doğusu ve kuzey doğusu tarıma 

elverişli arazilerden oluşmaktadır. Ağılönü, düz bir arazi üzerine kurulmuş olup, arazileri 

humuslu toprak çeşidine sahiptir. Aynı zamanda doğusunda Abdülvahhap Gazi Türbesi 

mevcuttur. 

3.Ağılönü’nün Ulaşım Olanakları ve Bunun Mahalleye Getirdikleri 

       Ağılönü altı asırlık bir geçmişe sahip olmasına rağmen alt yapı hizmetlerine kavuşması 

25 yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Semti ilçenin iç kesimlerine bağlayan yollar 

uzun süre ulaşım açısından yetersiz kalmıştır. Ağılönü’nün Bolvadin’in diğer kesimlerine 

göre kültürel gelişme ve kentleşme açısından gelişmeleri geriden takip etmesinde olumsuz 

ulaşım olanaklarının büyük etkisi vardır. Çünkü kültürel gelişim farklı kültürde insanlarla 

muhatap olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu da ancak ulaşım ve iletişim tarzının yeterli hale 

gelmesiyle mümkündür. Bu noktada yollar, insanların kendilerinden farklı görünen ve 

davranan “öteki”lerin varlığından haberdar olmalarını sağlayan bir vasıta hükmündedir. 

      Toplumsal değişimlerde maddi kültürde meydana gelen değişmeler tek başına etkili 

olmamakla birlikte, maddi kültür unsurlarındaki gelişmeler kültürün manevi unsurlarında 

da bir takım değişimler meydana getirmektedir. Bu anlamda Ağılönü’ndeki olumsuz 

ulaşım şartları, kültürel gelişmeyi sağlayan farklı gruplarla diyaloga geçmek suretiyle 

sosyal etkileşimi güçleştirmektedir. Hâlbuki toplulukçu kültürlerde bireyci kültürlere göre 

sosyal etkileşimde güçlü bir “sosyal yönelim” göze çarpmaktadır. Bu sosyal yönelim 

toplulukçu yapısı nedeniyle Ağılönü’nde daha çok birebir ilişkiye girdiği, üyesi olduğu iç 

gruplara yöneliktir. Kendi mahalle insanını ve normlarını benimsemiş olmasına rağmen 

Ağılönü, üyesi olmadığı gruplara karşı yabancı gözüyle bakmış, Ağılönü’nün dışındaki 

grupların normlarına güvenmedikleri gibi sosyal etkiye de direndikleri olmuştur. Uzun 

yıllar bu tutumların devam etmesinde ulaşım şartlarının tesiri büyüktür.  

      Bölge sakinleri, tamir edilmesinden önce yolların motorlu bir taşıtın giremeyeceği 

kadar çamurlu olduğunu, çamur nedeniyle arabaların yollarda kaldığını söylemektedir. 

                                                 
103 Bkz. Ek Belge 7, 8.                                                                                                                                            
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Đnsanların semt dışında uzun süreli bir yere gitmesi evlilik, askerlik ve hac durumlarında 

söz konusu olmuştur.  Bu nedenle askerlik ve hac anıları, önemle anlatılan konular 

arasında yer almaktadır. Yol nedeniyle Ağılönü halkının sağlık, eğitim, alışveriş ve hamam 

ihtiyaçlarını karşılaması güçleşmektedir. Uzun yıllar insanlar bu ihtiyaçlarını at, öküz ve 

eşek arabalarıyla ya da yaya olarak karşılamaya çalışmıştır.104  

      Dışa açılamayan Ağılönü toplumu, kendine yetebilen kendi içinde tutarlı bir insan ilişki 

sistemi kurmuştur. Bu noktada komşuluk ilişkileri, mahalle odalarının işlevselliği ve 

kültürün gençlere intikalinde istikrarlı yapı göze çarpmaktadır. Ağılönü’ndeki ulaşım 

yetersizliğinin komşuluk ilişkilerinin temelini oluşturan birincil insan ilişkilerinin 

gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir. Mahalle odaları da bu sıcak ilişkilerin geliştirildiği 

mekânlar olarak varlığını sürdürmüştür. Yine gerek bu odalarda ve gerekse komşuluk 

diyaloglarında Ağılönü’nün yaşam tarzı, dış tesirlerden uzak kalınması nedeniyle gençlere 

daha kolay intikal ettirilmiştir. 

      Buna mukabil Ağılönü halkı ulaşım nedeniyle sağlık ve eğitim imkânlarından yeterli 

düzeyde istifade edememiştir. Bu durum da sağlık alanında insanların kendi imkânlarıyla 

“kocakarı ilaçları” adı verilen muhtelif tedavi yöntemleri geliştirmelerine vesile olmuştur. 

Bu yöntemler sağlık açısından çocuk ölümlerine ve muhtelif ölümcül hastalıklara engel 

olabilecek derecede yeterli değildir. Yine Ağılönü’nde yüksek eğitim kurumları olmadığı 

için ulaşım yetersizliği nedeniyle uzun yıllar eğitim düzeyi “ibtidaiyye” adı verilen 

ilkokullarla sınırlı kalmıştır. Bütün bunlar dikkate alındığında Ağılönü, Bolvadin’in genel 

yapısından farklı bir durum sergilemektedir. 

       Günümüzde Ağılönü’ne minibüs seferleri düzenlenmemektedir. Konum itibariyle 

semtin merkeze uzak olmasına rağmen halk minibüs seferlerine rağbet etmemiş, 

dolayısıyla bu durum minibüs işletmecilerinin iktisadi anlamda olumsuz etkilenmelerine 

neden olmuş, minibüs seferleri, kısa süre sonra kaldırılmıştır. Buna rağmen günümüzde 

farklı kültürlerle teması sağlayan yeni iletişim ve ulaşım vasıtalarının bariz bir şekilde 

etkisini göstermesi, kültür mübadelelerine ve değişimlerine hız kazandırmaktadır. 

 

                                                 
104 Fatma Oyal, 1929 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir.; Maksude Ordu, 1957 Doğumlu; 
Hicazi Tellier, 1938 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedirler. 
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5. Eğitim 

      “Kültürün toplum içinde tatmin etmekle mükellef olduğu içtimai ihtiyaçların başında 

fertler arasındaki münasebetlerin tanzimi gelir. Kültür, varlığını mensuplarının işbirliğine, 

çeşitli meslek ve sanat sahiplerinin ahenkli bir şekilde çalışmalarına, doğrudan doğruya 

veya bir vasıta ile birbirine yardım etmelerine borçludur. Bu çeşit münasebetleri, gerek 

ferdi ve gerekse kollektif faaliyetleri tanzime yarayan, müesseseler, örf ve adetler, ahlaki 

ve dini mükellefiyetler, kaideler ve cezai kanunlar vardır. Bu arada bütün bir kültürün 

muhtevasını bir nesilden ötekisine aktaran bir vasıtaya ihtiyaç olduğu muhakkaktır. En 

basitinden en mürekkep ve mütekâmiline kadar her cemiyette hatta en iptidai kavimlerde 

bile rastlanan bu vasıta, eğitim sistemidir. Genç nesiller, cemiyetin nizamlarına, örf ve 

adetlerine bu sistem sayesinde alıştırılmakta ve onun ideallerine, kıymetlerine, görüş ve 

zihniyetine göre yetiştirilmektedir.”105 Böylece kültür, kesintisiz bir şekilde nesilden nesile 

intikal etmekte, daimi bir cereyan halinde akıp gitmektedir. 

      Geleneksel dönemdeki yüz yüze ilişkilere dayanan terbiye sisteminin bel kemiğini 

çocuğun dünyaya gelişiyle karşılaştığı ilk sosyal ortam olan aile oluşturur. Çocuk ilk 

çağlarında etrafında insan olarak sadece ailesi içindeki fertleri görür, onlarla sosyal 

münasebete girer ve sosyal davranışın kaidelerini bu vasıtayla öğrenir, ilk hayat tecrübesini 

aile içinde yaşar. Çocuk ilerideki hayatının bir bakıma provasını ailede yaşamış olur. Şu 

halde bütün toplum hayatının temelini meydana getiren sosyal normlar, âdetler, kıymetler, 

inançlar çocuğa ailesi yoluyla geçmektedir.106 Bilhassa geleneksel iletişim sisteminin 

büyüklere saygı ve itaat üzerinde şekillendiği bir toplumda büyüklere saygı, “otorite” 

karşısında nasıl davranacağını yaşayarak öğrenir. Hatta çocuk ileride otorite mevkiine 

geçince başkalarına nasıl davranacağını öğrendiklerini benimseyerek davranış 

kazanmaktadır. Ağılönü’nde evin reisi olan babaya itaati öğrenen çocuk bu davranışı 

benimseyerek ileride kendi evlatlarından beklemektedir. Yine kız çocuğu annesini, gelin 

kayınvalidesini taklit ederek davranış kalıplarının devamını sağlamıştır.  

      Ailedeki eğitimle çocuk ileride yapacağı mesleğini de öğrenir. Bu öğrenme aile içinde 

maksatlı olarak yapılmaz, yani okuldaki gibi şekilci bir eğitim söz konusu değildir. 

Davranış diliyle bir anlatım söz konusudur. Çocuk ailesinden öğrendiklerini hayatın 

normal akışı içinde kavrar, doğruyu ve yanlışı deneme yoluyla bulur. Ailede öğretmen 

                                                 
105 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri,  s. 43. 
106 Erol Güngör, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, Ötüken Yay., Đstanbul, 1998, s. 215. 
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durumunda olanlar bir şeyin nasıl yapılacağı hakkında alternatifler göstermezler veya 

çocuğun kendi düşüncesiyle bazı neticelere varmasını beklemezler.107 Çocuğun aileden 

öğrendikleri ona mutlak hakikat gibi görünür ve zihninde öyle yerleşir. Bu yüzden 

Ağılönü’nde bu eğitim anlayışının uygulanmasıyla kültür yıllarca değişmeden nesilden 

nesile aktarıla gelmiştir.   

      Ağılönü toplumunda hâkim olan aile merkezli çocuk eğitimi geleneksel eğitim kurumu 

medreseler tarafından da desteklenmiştir. Ağılönü’nün önemli âlimi Bülbül Hoca da (Ömer 

Faruk Bostan) medrese tahsili gören kişilerdendi.  Ancak Tanzimat’la girilen Batılılaşma 

süreciyle yeni mekteplerin açılması, medreseleri ikincil konuma düşürmüştür. Bu yüzden 

de 1924 Tevhidi Tedrisat Kanununa kadar medreselerin yanında modern eğitim kurumları 

olan mektepler de açılmıştır. 1862 tarihinde kurulan Maarif Komisyonu’nun Sıbyan 

Mekteplerini ıslah etmek amacıyla düzenleme yaparak “Đbtidaiyye” ismiyle açtığı 

ilkokullar modern mektep sistemine örnektir. Bolvadin’deki bu ibtidaiyyelerden birisi de 

Ağılönü Şıhlar Mahallesi’nde 1876 yılında kurulmuş olan Geylani Mektebidir.108 Đki dünya 

görüşünün bir arada yaşatıldığı bu dönemde medreseler modernleştirilerek mektepler de 

geleneğe uygun hale getirilerek birbirlerine yakınlaştırılmaya çalışılmış ancak 1924’te 

Türkiye’de bütün tahsil laik esaslara bağlanıp medreseler kesin bir şekilde kaldırılmıştır.    

      Ağılönü’nde Osmanlı’nın son dönemlerindeki yaygın eğitim-öğretim kurumları olan 5 

ve 6 yaşındaki kız ve erkek çocuklarının birlikte okutulduğu sıbyan mektebi vardı. 

Günümüzdeki okul öncesi eğitim kurumlarının benzeri olan sıbyan mekteplerinde okutulan 

derslerin sosyal hayatı düzenleyen ahlâka ve âdâba dayalı bilgilerden ve dini bilgilerden 

oluşması, modern eğitim kurumu olan mekteplerin geleneksel eğitim anlayışına 

yakınlaştırılmasına örnek teşkil eder. Yine Geylani Mektebi’ndeki Kur’an-ı Kerim ve 

Malumatı Diniyye dersi de bu bağlamda düşünülebilir. Genellikle camilerin etrafında 

kurulan, tek odalı bu okullarda, cami imamları, müezzinleri ve kayyumlar öğretmenlik 

yapardı. Bir yıl süreli eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrencilerin,  medreselere veya 

ibtidaiyye adı verilen ilkokullara gitmesi de Tanzimat ve Cumhuriyet dönemleri arasında 

yaşanan eğitimdeki ikiliğin bir göstergesidir.  

      Modern eğitim kurumlarının açılmasıyla ailenin vazgeçilmez üyesi olan çocuk, “aile” 

ekseninden “devlet” eksenine doğru çekilmiştir. Geleneksel eğitimdeki ailenin çocuk 

                                                 
107 Erol Güngör, a.g.e., s. 215. 
108 Muharrem Bayar, a.g.e., c. 2,  s. 359–361. 
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üzerindeki fonksiyonları ve medreselerde var olan eğitimdeki kişiye bağlı yön kırılmış, 

okullara devredilmeye çalışılmıştır.  Đlk planda ailelerin çocuklarını özellikle de kız 

çocuklarını okullara göndermeyişinin altında yatan en önemli neden, okulların çocukları 

aile gözetiminden uzaklaştırması ve lâik eğitimi esas alması gelmektedir.  Ağılönü halkı, 

devletin resmi kurumsal eğitiminde çocuklarımız “dinsiz” yetişiyor diye çocuklarını yeni 

modern kurumlara göndermek istememiş ve bu yüzden okula göndermemek için çeşitli 

bahaneler üretmiştir. Erkek ve kız çocuklar için işin çokluğu bahane edilerek, yine kız 

çocukları için “kızlar askere mi gidecek okuma yazma öğrenmese de olur” denilerek 

okullardan alınmak istenmiştir. 1970’lerden sonra Đmam Hatip Okulları’nın açılmasıyla 

Ağılönü halkında bu okullara karşı yoğun bir ilgi doğmuştur. Çünkü medrese 

geleneğindeki din ağırlıklı eğitimi ve “laik” okullardaki ilim ve fen derslerini bünyesinde 

birleştiren bu kurumlar, mezun ettiklerini meslek sahibi de yapınca halk hiçbir tereddüt 

yaşamadan çocuklarını bu okullara emanet etmiştir.  

       Günlük hayatta “huy” dediğimiz karakter vasıflarının pek çoğunun temelinin                      

ailede atıldığı, sadece insanlarla değil, eşya ile olan münasebetlerinin esasını da ailede 

öğrenen çocuğun ahlaki şahsiyeti üzerindeki ailenin rolü okulun rolünü daima aşmıştır. 

Okul daha çok bilgi verir, ahlaki şahsiyet oluşturma konusunda da bir takım telkin ve 

tavsiyelerde bulunur. Ancak ahlâk sadece bilgiye değil, aynı zamanda duygu ve hareket 

unsurlarına da dayanmaktadır. Ahlâki davranışı aile, her bakımdan kontrol etmektedir. 

Özellikle ahlâki davranışın duygu yönü ailede gelişmektedir.109 Bu yüzden eğitim 

olanaklarının yaygınlaştığı ve eğitimin tamamen kurumsallaştığı günümüzde aileler 

çocuklarını -çok yaygın olmasa da kız çocuklarını- ekonomik beklentilerle okutmakta, 

ancak çocuklarının şahsiyeti üzerinde etkili olamadıkları için de çelişki yaşamaktadırlar.  

Binaenaleyh yeni nesil okullarda bilgi edinmekte, ancak yaşadığı toplumun kültür ve 

değerlerine yabancı kalmaktadır.                                         

 6. Ağılönü’nde Değişen Nüfus Yapısı 

      Bir yerleşim biriminde artan nüfus yoğunluğu, kentleşmeye yol açan etkenlerin başında 

gelir. Nüfus yoğunlaşmasını salt istatistikî değerlerle ele almak yeterli olmayıp nüfus 

hareketlerinin yol açtığı toplumsal değişimler çerçevesinde de değerlendirme yapılması 

gerekmektedir. Nitekim bir yerde insan sayısındaki artış sosyal ilişkilerden yerleşim 

                                                 
109 Erol Güngör, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, s. 216. 
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yerinin fiziki yapısına, üretim ve tüketim ilişkilerine kadar birçok alanda değişikliğe sebep 

olmaktadır. 

      Türkiye’de nüfus hareketleri kentlerin kuruluş sürecinde köylerden kente doğru iç 

göçler şeklinde yaşanmıştır.110 Ağılönü’nün gelişmesinde de göçlerle beslenen nüfus artışı 

önemli bir rol oynamaktadır. 

      Ağılönü’nün nüfus yapısıyla ilgili en eski bilgiler Şeyh Bey Mescidi Mahallesi olarak 

kurulmasıyla ilgilidir. Daha önceden ifade edildiği gibi 1530’lu yıllarda bu mahallede 17 

neferan, 15 hane, bir piri fani, bir sahibi vakıf bulunmaktadır.111 Günümüzde Şıhlar 

Mahallesi olarak anılan bu mahalle aldığı göçler sonucunda genişlemiş, ikinci bir mahalle 

Hacı Ömer Mahallesi teşekkül etmiştir. Đlçe Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre Şıhlar 

Mahallesi’ne göçler 1940-1970’li yılları kapsamaktadır. Başlıca göç edilen yerler arasında 

Çay, Özburun, Maçaklı, Karayokuş, Sultandağı, Sandıklı, Dibev, Büyükkarabağ, 

Derekarabağ, Kemerkaya, Kurucuova, Çifteler, Afyon, Eskişehir ve Ilgın 

bulunmaktadır.112  

      Hacı Ömer Mahallesi de 1950-1960’lı yıllarda göç almıştır. Rumeli göçmenlerinin de 

bulunduğu göç yerleri arasında Erzurum/ Hasankale, Afyon, Isparta/ Yalvaç, Kolanşam, 

Tırnava, Kurudere, Kemerkaya, Yeni Karabağ,  Derbent, Karacaviran,  Maçaklı, Yörük 

Karacaören, Emirdağ/ Çatallı ve Tez gibi yerler de bulunmaktadır.113  

      Yeni Doğan Mahallesi’nin daha çok dış göçler sonucu kurulması ve beslenmesi dikkat 

çekicidir. Mahalleyi, Kırım, Kazan, Rumeli, Varna, Köstence, Sebepli, Silistre, Dersaadet 

göçmenleri oluşturmaktadır. Bu yönüyle de Yeni Doğan Mahallesi “macurlar” mahallesi 

olarak anılmaktadır. Mahalleye ait aile kütüklerinde 1904–1920 yılları arasında yaklaşık 

170 kişinin bu yerlerden göçerek mahalleye yerleştiği yer almaktadır.114 Ancak daha sonra 

göçmenlerin çoğu Eskişehir ve Bursa’ya göç etmiş, Yeni Doğan Mahallesi’nde sadece 

birkaç aile kalmıştır. Zamanla Çay, Karayokuş, Kemerkaya, Özburun, Yörük Karacaören, 

Büyük Karabağ, Orta Karabağ, ve Taşağıl’dan gelen insanlar mahalleye yerleşmiştir.   

                                                 
110 Yakut Sencer, a.g.e., s.71. 
111 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/ 1530). 
112  Đlçe Nüfus Müdürlüğü Şıhlar Mahallesi Aile Kütüğü No: 027–01, 027–02. 
113  Đlçe Nüfus Müdürlüğü Hacı Ömer Mahallesi Aile Kütüğü No: 013–01, 013–02. 
114  Đlçe Nüfus Müdürlüğü Yeni Doğan Mahallesi Aile Kütüğü No: 030–01. 
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      Nüfusun Hacı Ömer Mahallesi’nden sonra en yoğun olduğu mahalle Gölbaşı 

Mahallesi’dir. 1950’li yıllarda başlayan göç 1960’lı yıllarda yoğunlaşarak 1970 yılında da 

bir mahalle olarak teşekkül etmiştir. Eber Gölü kenarında bulunan Gölbaşı Mahallesi’nin 

nüfusu gün geçtikçe artmaktadır. Mahallenin çevresindeki geniş arazilerin yerleşim 

olanaklarına sahip olması bu durumun nedenini oluşturmaktadır. Bu yüzden özellikle Yeni 

Doğan Mahallesi’nden ayrılarak Gölbaşı Mahallesi’ne yerleşenler olmuştur. Dolayısıyla 

Yeni Doğan Mahallesi’nin nüfusunda düşüş göze çarpmaktadır. 

      1997 nüfus sayımında Ağılönü’nün toplam nüfusu 4319 olup 2000 nüfus sayımında 

yaklaşık % 3,5 artışla 4454’e çıkmıştır. Đlçe Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında mahallelere 

göre kadın ve erkek nüfus sayıları mevcut değildir. 2000 yılına ait nüfus verilerine göre 

Şıhlar Mahallesi 842, Hacı Ömer Mahallesi 1938, Gölbaşı Mahallesi 1266, Yeni Doğan 

Mahallesi ise 408 nüfusa sahiptir. 

      Ağılönü’nde ülke genelindeki demografik bilgilere de paralel olarak kadın nüfus erkek 

nüfusu daima geçmiştir. Hatta günümüzde özellikle Şıhlar ve Hacı Ömer Mahallelerinde 

70 yaşını aşmış erkek sayısı azdır. Dul kadınların sayısındaki artış dikkat çekicidir. Aynı 

zamanda kadınların yaş ortalaması, erkeklerin yaş ortalamasından fazladır. Bu durumun 

nedenleri arasında işgal yıllarındaki genç erkek nüfus kaybının etkisi olabileceği gibi, 

erkeklerin çalışma alanlarını oluşturan göl şartlarının insan sağlığına yaptığı olumsuz etki 

de söz konusu olabilir.  

      Ağılönü’nün gün geçtikçe nüfusundaki artış ve yerleşim alanındaki genişleme göç 

kaynaklıdır. Semtin göçleri çekmesinin en büyük nedeni de Eber Gölü eteğinde kurulmuş 

olmasıdır. Daha iyi yaşam koşulları bulmak ümidiyle yerleşen göçmenlerle Ağılönü yeni 

insanlarla tanışmış, bu durum da dışa kapalı yapısını kırmasında etkili olmuştur. 
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B. AĞILÖNÜ’NÜN MEVCUT ALT YAPI HĐZMETLERĐ VE ÖZELLĐKLERĐ 

     1. Yol 

      Bir insan topluluğunda, sosyal değişmeye yol açan faktörlerin başında nüfus ve 

teknoloji gelmekteyken; bir kentin gelişmişliği ve zenginliği de tarih boyunca hep ulaşım 

ağıyla orantılı olagelmiştir. Bu bağlamda modern zamanlarda karayolları, insanları ve 

onların yoğun şekilde yaşadıkları yerleşim birimlerini nüfus hareketlerine yol açarak 

etkilemektedir. Ağılönü’nün dışa açılımını sağlayan kullanıma elverişli yollar, ilk olarak 

1970’li yıllarda ana caddelere, 1988–1990 yılları arasında ise ara sokaklara 

yapılmıştır.115Daha önceleri motorlu bir taşıtın geçemeyeceği kadar yolların çamurlu ve 

bozuk olması, insanların yaşam alanlarını sınırlandırmış, dış dünyayla iletişimini 

geciktirmiştir. Bununla birlikte motorlu taşıtların Ağılönü’ne girişi de yolların 

iyileşmesiyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla bir toplumda yeni kültür unsurlarının kabul 

görmesi, bu unsurların yaşatılacağı ortamın uygun hale getirilmesine bağlıdır. 

      Ağılönü’nde iki mezar arası diye anılan mevkiinin yolu, Abdü’l-Kadir Geylani Sani 

Türbesi’ne gelen ziyaretçilerin rahatlıkla ulaşımını sağlamak amacıyla çok önceleri 

yapılmıştır. Bu mevkiinin dışındaki gerek ara sokaklar ve gerekse ana yollar, ulaşıma 

elverişsizliğiyle uzun yıllar semt halkına sıkıntı yaşatmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                          

      1999–2000 yıllarında asfaltlama çalışmalarına başlanmış olup günümüzde Ağılönü’nün 

tüm yollarında, ulaşım açısından hiçbir zorluk yaşanmamaktadır.116 Yolların iyileşmesiyle 

Ağılönü içe dönük yapısını kırmış, yeni yerler görmesi, kendilerinden farklı yaşayan 

insanlarla muhatap olması cemaatçi yapısından sıyrılmasına neden olmuştur. Bu da kültür 

değişimine ivme kazandırmıştır. 

      2. Su 

      Su, insan canlısının vazgeçilmez ihtiyaçlarından olması itibariyle antropolojik verilere 

göre, ilk yerleşim birimleri su kaynaklarına yakın yerlerde kurulmuş, insanlar suyun temini 

için muhtelif yöntemler geliştirmiştir. Modern yaşam tarzından önce insanlar suyu 

genellikle kaynağından temin etmiş, suyun bulunduğu yere kendisi gitmiştir. Bu bazen bir 

                                                 
115 Ömer Faruk Erdurmuş, 1944 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
116 Bkz. Ek Resim 30, 31. 
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kuyu, bazen bir çeşme ya da tulumbayla117 sağlanmıştır. Ancak her toplum suyu temin 

etmenin ötesinde temin ediliş şekli itibariyle de farklı bir su kültürü sergilemiştir.  

      Đnsana hizmeti Allah’a hizmet olarak gören Đslam kültüründe çeşmeler, sebiller, 

kuyular oluşturulmuş, Müslüman toplumlar inancıyla harmanlayarak su kültürünün en 

güzel örneklerini sergilemiştir.  Ağılönü’nde de Đslam geleneğindeki su yapılarının izlerini 

görmek mümkündür. Küçük bir yerleşim yerinde 6 mahalle çeşmesinin, 27 kuyunun 

bulunması bu durumun en iyi göstergesidir.  

      Ağılönü’nde mevcut 6 mahalle çeşmesinin suyu toprak künklerle Paşa Dağları’ndan 

getirilmiştir. 1970 yılına kadar Ağılönü’nde su ihtiyacı bu çeşmelerden karşılanırken, 

evlerin avlularında açılan kuyu ve burgular (tulumba) da semt halkının su ihtiyacını 

karşılayan başka bir su temin yoludur. 

      1970 yılından sonra şehir şebeke suyunu, fakirlik nedeniyle herkes alamazken belli 

sayıda evler almış, 1985–1990 yılları arasında ise artık tüm evlerde şehir şebeke suyu 

kullanılmaya başlanmıştır.118 Semt halkı kolay bir yolla elde edilen şebeke suyunu, buna 

göre daha zahmetli olan mahalle çeşmelerine tercih etmiştir. Şebeke suyunun yani yeni 

kültür unsurunun bariz üstünlüğü, kısa bir süre mevcut olan ve yeni kabul gören kültür 

unsurlarının birlikte yaşamasından sonra mahalle çeşmelerinin yani mevcut kültür 

unsurunun tamamen ortadan kalkmasına neden olmuştur. Bu üstünlüğün kaynağı, kültür 

unsurlarının değişiminde en önemli saiklerden birini oluşturan fayda teminidir.                                                                                                                                

      Zamanla mahalle çeşmelerinin suyunu taşıyan künklerin hasar görmesi ve tamir 

edilmemesi çeşme sularını kesintiye uğratmıştır. Evlere şebeke suyunun gelmiş olması bu 

ilgisizliği artırmıştır.  Oysa ki evlere su gelmeden önce yerine aynı ihtiyacı daha rahat ya 

da hiç olmazsa eşit derecede karşılayan bir alternatif olmadığı için mahalle çeşmeleri su 

ihtiyacını karşılamada birinci sırada yer alıyordu. Günümüzde her evde şebeke suyu 

kullanılmaktadır. Ancak bazı evlerde su evin içinde değil, avlusundadır. Bunun nedeni de 

eski evlerde banyo, mutfak, tuvalet gibi bölümlerin bulunmamasıdır. Suyun evlere girmesi 

aynı zamanda eski ev mimarisinin terk edilerek modern tarzda evlerin yapılmasına sebep 

olmuştur.  

                                                 
117 Bkz. Ek Resim 41. 
118 Abdil Tellier, 1931, Hacı Ömer Doğumlu Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
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3. Elektrik 

      Semte elektriğin gelişi, Bolvadin Belediye Başkanı Hasan Türkmen döneminde 1945-

1946’lı yıllara tekabül eder. Apılar sülalesinden Kazım-Mehmet Kucur119 ve 

Durmuşoğulları sülalesinden Salih Erdurmuş120, Şıhlar Mahallesi’ne dolayısıyla 

Ağılönü’ne elektriği ilk alan aileler olması itibariyle bu yeniliğin getirilmesine öncülük 

etmiş kişilerdir. Yenilik bu ailelerle sınırlı kalmamış, bu yenilikçiler elektriğin evlere 

alınması konusunda diğer insanları teşvik etmiştir. Burada yeniliğin kabul edilmesindeki 

en önemli saik, yeni unsurun yani elektriğin temin edeceği faydadır. Nitekim bu etkileşim 

sonucu Hacı Ömer Mahallesi’nde elektriği evine alan ilk kişilerden birisi de Küp Hasan 

lakabıyla Hasan Tellier olmuştur.121 Yaygın olarak elektriğin evlere girişi ise 1960–1970 

yılları arasıdır. Fakat fakirlik nedeniyle 1980’li yıllara kadar evine elektrik alamamış aile 

sayısı az değildir. Günümüzde evinde elektrik olmayan aile kalmamıştır. 

      Elektriğin olmadığı zamanlarda kandil, fener122 veya idare123 ile aydınlanan insanlar 

arasındaki iletişim uzun kış gecelerinde yapılan “ocak başı” sohbetleri sayesinde 

kuvvetlenmiştir. Günlük çalışma hayatıyla ilgili meseleler, büyüklerin küçüklere anlattığı 

masal ve hikâyeler sözlü iletişimin kuvvetlenmesini sağlamıştır. Elektriğin insan hayatına 

dâhil ettiği elektronik eşyalardan özellikle televizyon bu iletişimi zayıflatmıştır.     

      Elektriğin evlere girişi radyo, televizyon, buzdolabı gibi elektronik ev eşyalarının da 

kullanımını başlatmıştır. Daha önce çok az sayıdaki evde mevcut olan pilli radyolar 

elektriğin alınmasıyla -hemen olmasa da- radyo kullanımını yaygınlaştırmıştır. 

Ağılönü’nde radyonun yaygınlaşması 1960’lı yıllara tekabül etmektedir.124 

      Radyoya göre daha geç kabul gören televizyonun ilk planda Ağılönü’nde nadir 

rastlandığı, hatta komşuların toplanarak televizyon olan evlere film izlemeye gittikleri 

anlatılmaktadır. Ağılönü’nde televizyonun yaygınlaşması  1974 yılından sonradır. 1990’lı 

yıllardan sonra her evde televizyon mevcuttur.125 

                                                 
119 Hicazi Tellier, 1938 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
120 Ömer Faruk Erdurmuş, 1944 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir.   
121 Hicazi Tellier, 1938 Doğumlu; Abdil Tellier, 1931 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet 
etmektedirler. 
122 Bkz. Ek Resim 87. 
123 Đdare: Bir kaba sıvı yağ ve pamuk ipliğinden fitil konularak yapılan aydınlanma aleti. 
124 Hicazi Tellier, 1938 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
125 Abdil Tellier, 1931 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.      
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      Televizyonun evlerde yaygınlaşması sonucunda zayıflayan insan ilişki sistemi, maddi 

kültür unsurunun manevi kültür unsurlarına menfi tesirine bir örnektir. Ağılönü’nde 

manevi kültür öğelerinden olan akrabalık ve komşuluk ilişkileri televizyonun olumsuz 

tesirinden nasibini almıştır. Uzun yıllar insanlar arasında istikrar kazanan iletişim sistemi, 

yerini iletişimsizliğe bırakmıştır. Daha önce iletişimin yapı taşlarından en önemlisini 

oluşturan “karşılıklı dinleme”, televizyonun sanal dünyasında insana yaşadığı hayatı 

unutturmuş, hatta zamanla yaşadığı hayata yabancılaştırmıştır. Günümüzde televizyon 

kültürüyle yetişen gençler ile yetişkinler arasında iletişim kopukluğu vardır. Televizyonun 

evlere ilk girdiği zamanlara göre geleneksel kültürü çözücü, etkisizleştirici yayınların; 

gündelik hayatı, çalışma hayatını, ev hayatını, kadın ve erkek rollerini değişime uğratarak, 

toplumun değerler sistemine vurulmuş büyük bir darbe gibi algılanması nedeniyle 

televizyonun bu olumsuz neticelerini gören insanlar, televizyona karşı olumsuz bir tutum 

sergilemektedir. Ancak yine de televizyondan vazgeçmek mümkün olmamaktadır. 

4.Telefon 

      Türkiye’deki telekomünikasyon sistemindeki gelişime bağlı olarak 1983–1990 yılları 

arasında Ağılönü’nde iletişim alanındaki bir başka gelişme de telefonun 

yaygınlaşmasıdır.126 Telefonu maddi imkânı olan aileler alabilirken, her evde olmaması 

nedeniyle de komşular telefon konusunda birbirleriyle yardımlaşmıştır. Günümüzde 

Ağılönü’nün %50’sinde masrafı karşılanamadığı için hala telefon yoktur.  

     Evlere telefonun girmesi demek, iletişim ağının gelişmesiyle uzaktaki akraba ve 

tanıdıklardan daha kısa sürede ve daha hızlı haber almak demektir. Binaenaleyh insanlar 

arasında iletişimin artması, yeni kültürel değişimlere zemin hazırlamaktadır.  

5. Kanalizasyon 

      Bolvadin’de Ağılönü Semti de dâhil olmak üzere kanalizasyon çalışmaları projesi Đller 

Bankası tarafından 27 Şubat 1995 tarihinde onaylanmıştır. Đhale, 12.24.1998 yılında 

yapılmış olup şu anda Ağılönü Semti’nin %80’inde kanalizasyon çalışmaları 

tamamlanmıştır. Yetkililerin ifadesine göre, kalan kısmına devam edilmektedir. Arıtma 

tesisleriyle ilgili kamulaştırma çalışmaları sürmektedir. 

                                                 
126 Hasan Tellier, 1960 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
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C. AĞILÖNÜ’NDE MEVCUT FĐZĐKĐ MEKÂN VE YAPILAR  

1. Eber Gölü 

      Đlçenin doğal kaynaklarından olan Eber Gölü bölgeye hâkim kara iklimini Bolvadin 

Đlçesinde nispeten nemli ve ılımlı bir hale sokmaktadır. Eber Gölü balık üretim yeri 

olmasının yanında, hasır, yastık ve son yıllarda önemli kâğıt üretim hammaddesini 

oluşturan kamış ve kındıra üretim sahasıdır. Bu bölümde gölün daha çok ekonomik, ticari 

ve sosyal hayata etkisi üzerinde durulacaktır. 

      Eber Gölü, suyu tatlı, zemini toprak ve otlu olduğu için balıkların yaşamasına ve 

üremesine elverişli bir yapıya sahiptir. Balık çeşitleri arasında sazan, turna, kaya ve çin 

balıkları olmakla birlikte daha çok sazan ve turna balıkları barınmaktadır. 40 yıl öncesine 

kadar 200 kuş çeşidi barınan gölde ördek, çakal (meke), kaz ve kuğu avı da 

yapılmaktayken günümüzde kaz ve kuğu kalmamıştır. Kamışlık ve yosunlukta barındığı 

için çakal (meke) kuşu yaygın kuş türlerinin başında gelir.127 

       Eber Gölü’ndeki su seviyesinin 1988 yılından itibaren düşmesi sonucu gölün kenarına 

kurulmuş Ağılönü Mahallesinin en büyük gelir kapısından biri olan sazan ve turna 

balıkçılığı ile istakoz ve kurbağa avcılığı büyük ölçüde azalmış olup yok olmakla karşı 

karşıyadır. Eber Gölünün son yıllarda doğal sit alanı ilan edilmesine ve av yasağı 

getirilmesine rağmen kaçak balık avcılığı bu durumu tetiklemiştir. Aynı zamanda gölü 

besleyen en önemli kaynak olan Akarçayın Ahır Dağları’ndan başlayan ve doğuya doğru 

Sincanlı- Afyonkarahisar istikametinde devam eden akışı sırasında il ve ilçe kanalizasyon 

şebekeleri, Şeker, Alkaloid ve Çimento Fabrikası atıkları, il ve çevresindeki sanayi 

kuruluşlarının atıkları Akarçay kanalıyla direkt olarak göle intikal etmektedir. Bu 

endüstriyel işletmelerin bazılarının arıtma sistemlerinin olmaması, bazılarının ise yetersiz 

arıtma sistemlerine sahip olması gölün kirliliğini gün geçtikçe artırmaktadır.128 Gölün 

doğal ve sosyo-ekonomik değeri gittikçe kaybolmaktadır. 

    Eber Gölü, Ağılönü Mahallesinin teşekkülüne ve gelişmesine önemli katkı sağlayan 

unsurların başında gelir.  Ağılönü insanı, emeğini kullanarak bu doğa kaynağına hâkim 

olabilmiş, geçimini sağladığı bu mekânda yaşamını sürdürmüştür. Eber Gölü uzun yıllar 

                                                 
127Abdil Tellier, 1931 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
128 Bolvadin Belediyesi Haber Bülteni, 05.08. 2005, S. 4. 
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mahallelinin en büyük gelir kapısı olma özelliğini taşımaktadır. Ağılönü Mahallesi geniş 

ekim alanları, meralar ve sermaye gerektirmeyen gölüyle civar köylerden ekonomik 

nedenlerle göç eden insanların   yerleşim merkezi haline gelmiştir.        

      Doğal geçim kaynağı olan göl, ürünlerinden istifade edenlerin özellikle Ağılönü 

halkının ortak malı olmasına rağmen zaman zaman kamış, kındıra, berdi nedeniyle insanlar 

arasında anlaşmazlıklar zuhur etmiştir. Ağılönü’nün en eski iki mahallesi olan Şıhlar ve 

Hacı Ömer Mahallelerinin geçim kaynaklarının önemli bir kısmını göl oluşturmaktadır. Bu 

nedenle mahalleye göl nedeniyle göç eden halk yerli halk tarafından dışlanmış, göl 

ürünlerini paylaşmak istememişlerdir. Gölde maddi zararlar (kayıkları129 batırma şeklinde), 

yaralanmalar ve hatta cinayetler de meydana gelmiştir.   

       Ekonomik açıdan toprağa bağlı olan halkın gölü pragmatik tarzda algılaması onların 

gelir elde etmek üzere göl ürünlerinden muhtelif şekillerde istifade etmelerine neden 

olmuştur. Göl canlılarından balık ve kuş türleri hem insanların beslenmelerine bir katkı, 

hem de ticaretini yaparak para kazanma yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hammaddesini 

kındıranın oluşturduğu hasırın mahallenin tüm hanelerinde ekonomik açıdan büyük değeri 

vardır. Gelir seviyesi düşük olan mahalle halkı, üretmiş olduğu hasırları satmasının 

yanında evlerinde sergi olarak kullanma ve topraktan kaldırdığı hâsılatını yağışlardan 

koruma maksadıyla örtmek suretiyle değişik alanlarda da kullanmaktaydı. Aynı zamanda 

hasır, alışverişlerde mahalle bakkalıyla bazen de çarşı esnafıyla mübadele unsuru olarak 

şimdiki paranın vazifesini de görmekteydi. Göl kenarındaki umuma açık çayırlıklardan 

otların hayvanların kışlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplanması gölden faydalanma 

yollarından bir diğerini daha teşkil etmektedir.  

      Savaşlarda eşini kaybetmiş ya da bunun dışında herhangi bir nedenle dul kalmış 

kadınlar, ailelerinde anneliğin yanında evin babalığı buna bağlı olarak da daha önce evin 

ekonomik yapısına sağladığı katkıyı ikiye katlaması gibi daha ağır rollerle, sorumluluklarla 

karşı karşıya kalmıştır. Bu durumdaki kadının göl, maddi varlığı ve geliri olmadığı için 

birinci gelir kapısı olmuştur. Kadınlar, elde ettiği göl ürünlerini değişik şekillerde 

değerlendirerek ailesini geçindirmiştir. Ancak gölde bazen ortaya çıkan anlaşmazlıklardan 

korunabilmek, namusunu koruyabilmek için kadınların bazen yaşlı erkeklerle  bazen de 

birkaç    kadının    birlikte  göle  gittikleri   görülmüştür.  Đşgal   ve   savaş   yıllarında 

                                                 
129 Bkz. Ek Resim 66. 
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namuslarını koruyabilmek için kadınların erkek kıyafeti giydikleri,  ağızlarına yakılmış 

kamış parçaları alarak sigara içen erkek görüntüsü vermeye çalıştıklarından 

bahsedilmektedir.130 

      Gölden istifadenin uzun yıllar devam etmesi aslında mahalle halkında yerleşmiş olan 

bir yaşayışın ve bu yaşantının gerisindeki bir anlayışın ürünüdür. Ağılönü halkında geniş 

aile tipi yaygın olup, elde edilen ürünler ailenin ortak malı sayılmaktadır. Çocuklar 

evlenmesine rağmen aileden kopmayıp aileye getirdiği yeni üyeyi –eşini- de bu üretim 

çemberi içerisine dâhil etmektedir. Ailelerde modern toplumlara ait bireysellik hâkim 

değildir. Geleneksel aile yaşantısına sahip olan mahalle halkı, göl ekonomik değerini 

koruduğu müddetçe başka arayışlar içerisine girmeden göl yaşantısını sürdürmüştür. Bu 

durum babanın sürdürdüğü yaşama tarzına dolayısıyla evin otoritesine mutlak itaatin 

varlığını göstermektedir. Aynı zamanda insanlar aile içi ilişkilerde bağlılık duygusunun 

kalkması, çekirdek aile yaşamının yaygınlaşmasına neden olmuş, bu da eskiden varolan 

ataya saygı ve itaat duygusunu zamanla zayıflatmıştır. 

      Son yıllarda mahalledeki gençlerin modern çalışma şartları gereği sigortalı işleri tercih 

etmeleri, gölün günlük getirisi olan ürünlerine karşı güvensizliğin bir göstergesidir. 

Đnsanlar uzun vadede yaşamlarını kurgulayabilecekleri bir başka ifade ile geleceklerini de 

teminat altına alabilecekleri bir yaşam tarzı istemektedirler. Böyle bir anlayış da insanların 

varlığa bakış açısında ortaya çıkan bir değişimin belirtisidir. Eskiden günlük olarak elde 

edilenlere yetinme duygusunun yerini daha çok şeye sahip olma duygusu almıştır. Bu da 

modern hayattaki bireyselliğin küçük yerleşim birimlerini dahi değiştirdiğini 

göstermektedir. Bu değişim öncelikle zihinsel ve duygusal plânda gerçekleşmiş, daha sonra 

yaşantıya yansımıştır. Kitle iletişim araçlarının hayatımızda hızla yayılması bu değişimin 

temel nedenleri arasında sayılabilir.  

2. Harman Yerleri 

      “Kültür faaliyetlerini, mahiyet ve şekillerini anlayabilmek için her şeyden evvel bunların 

dayandıkları iktisadi nizamı, meydana geldikleri iktisadi zemin ve sahaları bilmek lazımdır.”131 

Ağılönü’nde iktisadi bünye zirai faaliyetlerle taayyün etmekte olup harman yerleri de bu iktisadi 

yapının sürdürüldüğü mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

                                                 
130 Şemsi Oduncu, 1921 Doğumlu,  Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.   
131 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, s. 69. 
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      Gayet basit usullerle kullanılan çoğu iptidai aletlerle insan gayretinin asıl sermayeyi 

oluşturduğu toprağa bağlı bu iktisadi yapıda Nisan ayında toprağın nadasa bırakılmasıyla 

başlayan yoğun çalışma, Haziran’da toprağın ikinci kez sürülmesiyle devam etmektedir. 

Toprağın sürülmesi genellikle bilinen ve bütün Anadolu’da kullanılan demirden imal 

edilen pullukla132 yapılmaktadır. Bunu çekmek için de bir çift öküz yeterli olmaktadır. 

Bilhassa sulu araziyi işlemek için kullanılan bu pulluk, vasati olarak 30 cm. derinlikte 

çukurlar açabilmektedir. Ekim ayında ise ekinler tamamen insan gücüyle yani elle 

saçılarak ekilmektedir. Ekim işleminin bitmesiyle tarımsal faaliyetlerin birinci basamağı 

bitmiş, ekinlerin olgunlaşmasıyla başlayacak olan harman zamanı sabırla beklenmeye 

başlamıştır. 

      Ekinlerin biçilme zamanı olan Ağustos ayının girmesiyle Ağılönü halkı ekseriyetle 1 

ya da 2 ay sürecek olan harman işlerini yapmak üzere evlerindeki yaşantılarına harman 

yerlerindeki “çerge”lerde133 devam etmektedir. Zirai faaliyetlerdeki mevcut tekniğin 

iptidailiği yüzünden harman işlerinin çok uzun sürmesi bu çergelerin kurulmasına neden 

olmuştur. Gündüzleri yemek için, çocuklar için, sıcağa ya da yağmura karşı korunmak 

maksadıyla geceleri de toprak mahsullerinin başında nöbeti bekleyecek kişi için 

kullanılmaktadır. 

      Tarlalara gün doğmadan önce yapılan yolculuk, önceden yapılmış bazı hazırlıkları 

gerektirmektedir. Đçme suyu geceleyin çeşmelerden testilere doldurulup at, eşek veya öküz 

arabalarına üzerleri örtülerek yüklenmektedir. Taşınan bu suyun yanında gerekli su ihtiyacı 

harman yerlerindeki kuyulardan karşılanmaktadır.  

      Đş paylaşımı genellikle güce göre yapılmakta, yaş ve cinsiyet ayrımı çok fazla 

gözetilmemektedir. Bununla birlikte yine de küçük çapta bir iş paylaşımı söz konusudur. Đş 

bölümünün daha çok, erkeklerin orak (tırpan)134 denilen aletlerle ekinleri biçmesi, 

kadınların burçak, arpa ve nohut yolması,  çocukların ise düven135 sürmesi şeklinde 

yapıldığı görülmektedir. Küçük yaşlardaki çocuklar, çalışma hayatında yer alarak ileride 

yapacağı işi yaşayarak öğrenmektedir. 

                                                 
132 Bkz. Ek Resim 47, 49, 50. 
133 Çerge: Derme çatma çadır, göçebe çadırına verilen isimdir. 
134  Bkz. Ek Resim 43. 
135  Bkz. Ek Resim 45, 46. 
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      Ağılönü’nün sahip olduğu ziraat tekniğinin belki de en zayıf noktasını 

kuvvetlendirmeye ve en iptidai unsurunu bertaraf etmeye yarayacak olan biçme ve harman 

makinesi, çok büyük bir ihtiyaç olmasına rağmen hem maddi imkânsızlık, hem de 

makinenin ekini biçerken az miktarda saman üretmesi gibi nedenlerle kullanılmamaktadır. 

Bu makinelere sahip olmak zenginlik ölçütü olarak görülmektedir. Biçilen ekin tarlada bir 

alanda toplandıktan sonra öküz ve at arabalarıyla harman yerlerine taşınmakta ve ekin 

harman alanına serilmektedir. Ekinler biçilip harman alanına getirildikten sonra emniyet 

altına alınmış sayılmaz, yağmur ve kış bastırmadan alana serilen ekinlerin tanelerini 

başaklarından ayırmak amacıyla düven denilen bir alet bir hayvana bağlanarak sürülürken 

düvenin üzerine genellikle çocuklar oturtulmaktadır. Böylece saatlerce ekinin serildiği alan 

üzerinde düven sürme işi devam eder. Sıcağın altında dönmekten yorulan hayvanı harekete 

geçirmek için de övendire denilen ucu çivili uzun bir sopa yapılmıştır.  Çivili kısmı 

hayvana dürtülmek suretiyle kullanılmaktadır. Bu işlemle birlikte başaklarından ayrılan 

arpa ve buğday taneleri rüzgâr yardımıyla saplarından temizlenir. Rüzgârın ne zaman 

çıkacağı belli olmadığı için bazen geceleri fenerlerin ışığında bu işlem yapılmaktadır. Bu 

doğal yolla ayırma işlemi halkı hava şartlarına tabi kılmakta, dolayısıyla harman işleri 

zaman zaman gece geç vakitlere kadar uzamaktadır.  

      Harman zamanı nüfusun harman yerlerinde toplanması civar yerlerden gelen satıcıların 

pazarlarını buralarda kurmalarına neden olmuştur. Kurulan geçici çerge içerisinde meyve, 

sebze, çerez gibi yiyecekler satılırken alışverişler trampa usulüyle yapılmakta, para yerine 

arpa ve buğday kullanmaktadır. 

      Harman işlerinin teknolojik imkânlarla kısa sürede yapılması, harman yerlerindeki 

canlı yaşantıyı bitirmiştir. Dolayısıyla boş zamanın artması, harman yerlerinden başka 

alanlara doğru iş arayışlarını beraberinde getirmiştir.  

3. Türbeler136 ve Tekkeler 

      Tasavvuf –diğer mistik sistemlerde olduğu gibi- hayata karşı belli bir tavır ve davranış 

olarak başlamış, daha sonra bir düşünce tarzı halinde sistemleştirilmeye çalışılmıştır. Dini 

sadece kaideler olarak almayıp onun deruni manasına nüfuz etmeye çalışmak ve 

dolayısıyla manevi hayatı maddi hayata üstün kılmak, Allah’la kul arasındaki münasebeti 

iyice derunileştirmek olarak düşünüldüğünde tasavvufun Đslam ile herhangi bir farkının 

                                                 
136 Bkz. Ek Resim 19-23. 
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olmadığı görülür.137 Zamanla tasavvufi fikirler tarikatlar olarak sistemleşmiş, tarikatların 

fikir ve faaliyetlerinin maddi anlamda teşkilatlanmasını ifade eden tekke ve zaviyeler 

ortaya çıkmıştır.     

      Ağlönü’nde de bu tekkelerden Kadiri Tarikatı’nın kurucusu Abdü’l- Kadir Geylani’nin 

on ikinci göbekten torunu olan Şeyh Seyit Abdü’l-Kadir Geylani-i Sani Tekkesi mevcuttu. 

XVII. asrın başlarında Bolvadin’e gelen Abdü’l- Kadir Geylani Sani Hazretleri, Ağılönü 

Bölgesi’ne misafirhane, çilehane, mektep ve medreseden müteşekkil bir külliye kurmuştur. 

Çok yönlü faaliyetleriyle bu tekkeler, Đslam cemiyetinin sosyal yapısında önemli bir unsur 

olmuşlardır. Bazı durumlarda bir yerde iskânı sağlamak maksadıyla oluşturulmuşlardır. 

Ancak en önemli özellikleri toplumda bir eğitim merkezi olmasıdır. Başta din ve ahlâk 

eğitimi olmak üzere sosyal hayata dair eğitimin de yapıldığı toplumun kontrol 

mekanizmasıdır. Bununla birlikte misafir ağırlamak, fakirleri doyurmak gibi sosyal 

yardımlaşmanın sergilendiği ve çoğu zaman da bütünleştirici özelliğiyle toplumda huzur ve 

istikrarın oluşturulmasına ve devamına katkı sağlamışlardır. Tekkelerin maddi ihtiyaçları 

vakıflar aracılığıyla karşılanmaktaydı. Şeyh Seyit Abdü’l-Kadir Geylani-i Sani de kurduğu 

tekkenin külliyesini vakıflarla tamamlamış, kendisi H.1062/ M. 1651 yılında vefat ettikten 

sonra da oğulları ve torunları bu külliyeyi genişletmiştir. Günümüzde külliyeden geriye 

herhangi bir eser kalmamıştır. Bugün sadece Abdü’l-Kadir Geylani-i Sani’nin oğlu 

Abdüllatif tarafından yaptırılmış olan türbe mevcuttur. Türbede 17 sanduka vardır. 

Mihrabın sağ tarafındaki büyük sanduka Abdü’l- Kadir Geylani Sani Hazretleri’ne, diğer 

sandukalar da bu zatın eşi, kızları ve oğullarına aittir. 

      Ağılönü Semt’inde diğer bir türbe de Eber Gölü yolu üzerinde küçük bir hüyüğe 

yapılmış olan Abdü’l-Vahhab Gazi Türbesi’dir. Bu türbede bulunan zatın Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’i gördüğüne inanılmaktadır. Sahabi Abdü’l-Vahhab Hazretleri’nin Afyon civarında 

yapılan bir savaşta gazi olarak kurtulduğu, bir süre yaşadıktan sonra Ağılönü’nde vefat 

ettiği ve buraya gömüldüğü rivayet edilmektedir. 

      Tekke ve zaviyeler, toplumun zihniyetinin, dini tutum ve davranışlarının 

şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Ağılönü insanın gündelik yaşantısının dinsel 

öğelerle iç içe olması da bu kurumların yaptığı terbiye sisteminden kaynaklanmaktadır. 

Çünkü görünen dünya ile görünmeyen dünya arasındaki mesafenin ortadan kaldırıldığı bu 

                                                 
137 Erol Güngör, Đslam Tasavvufunun Meseleleri, s. 54, 55. 
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eğitim tarzında, insanlar hayatının her anında öbür âlemden esintiler duymaktadır. 

Ağılönü’ndeki türbe ve yatır inancı da bu anlayışların birer ürünü olarak düşünülebilir. 

Belki de bu yüzden Müslümanların ölüsü onun dünyasının bir parçası olarak yaşamaya 

devam etmektedir. Đnsanlar, manevi anlamda büyük kabul ettikleri zatlar tarafından kontrol 

edildiklerine inanmaktadırlar. Bu gizli güçler zaman zaman bazı kişilere görünerek onlara 

yön vermektedir.  

      Yine bu türbelerde şifa arayışları da toplumun türbe geleneğinin vazgeçilmez 

inançlarındandır. Türbelerde çocuğu olmayanların çocuğa kavuşacakları, hasta olanların 

iyileşecekleri inancı bu türbelerde adakta bulunmalarına neden olmuştur. Türbeye bu 

amaçlarla bağlanılmaktadır. Halk arasında türbeye bağlanmaya “tekkeye bağlanma” 

denilmektedir. Bir bez parçasının veya tülbentin kabir taşlarına bağlanmasıyla yapılan bu 

bağlanma işleminin sonucunda dileğine kavuşanlar kurbanlar keser, çocuğu olursa 

cinsiyetine göre Abdülvahhap, Abdülkadir ya da Ayşe Dudu isimlerini koymaktadır. Ayşe 

Dudu ismi Abdülkadir Geylani-i Sani’nin eşinin adıdır. Abdülkadir Geylani-i Sani 

Türbesi’nde Abdülkadir Geylani-i Sani’ye ait olduğu düşünülen bir tokmak bulunmaktadır. 

Bu tokmak hasta olan kişinin vücuduna sürülerek o hastanın iyileşeceği, sürekli ağlayan 

bebeklerin ağzına sürülerek de ağlamasının kesileceğine dair inanışlar138 mevcuttur. 

Günümüzde bu tokmak kaldırılmıştır. Bütün bu inançlar halen Ağılönü’nde dinin 

değişmeyen yapı taşlarındandır. Ancak türbelerde şekli olarak yapılan “çapıt bağlama” gibi 

uygulamalar eskisi kadar yapılmamaktadır. Bu durum da belki dini bilgilenmeler sonucu 

ortadan kalkmıştır. Değişim sürecinde dinin gelenekselleşmiş formları değişime uğrarken, 

Ağılönü’ndeki tekke kültürü ve anlayışı da kendisini yeni şekillerde üretebilmektedir.  

4. Ağılönü’nde Su Yapıları 

      Biyolojik hayatın başlangıcı ve canlıların yaşaması için şart olan su, insanoğlu 

tarafından çok eski devirlerden beri kutsal bir varlık addedilmiştir. Anadolu’daki Eski Çağ 

insanlarının deniz, göl, nehir, pınar, yağmur hakkındaki düzenlemiş oldukları efsane, 

hikâye ve destanlar, devirler boyunca ve kısmen değişerek günümüze kadar gelmiştir. 

Hatta bugün dahi Anadolu halkı arasında yaşayan su ile ilgili inançlar, tabirler, atasözleri 

su hakkındaki binlerce yıllık düşünceleri aksettirmektedir. Zamanla tekâmül eden insan 

düşünce ve duygu sistemi eski inanış ve alışkanlıklardan tamamen vazgeçmemiş, bunları 

                                                 
138 Huriye Tellier, 1939 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
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mevcutlarla bağdaştırmak suretiyle yaşatma yollarını aramış bir “su medeniyeti”  meydana 

gelmiştir.139  

      Ruh ve bedende temizliği şart koşan Đslamiyet’te de su, aziz bir varlık olmuştur. 

Đslamiyet’te susamış bir canlının, bilhassa insanın bu ihtiyacını gidermek en büyük sevap 

sayılmıştır. Bu amaçlarla Ağılönü’nde oluşturulan su yapıları çeşmeler ve kuyular olmak 

üzere iki kısımda ele alınacaktır. 

a. Çeşmeler 

      Çeşme, kuruluşu, dekorasyonu, hatta çoğu zaman ihtiva ettiği kitabesiyle bir sanat eseri 

olarak mimarinin konusu olduğu kadar hayati bir gıda olan suyun temini, kolayca 

alınabilecek yere kadar getirilip akıtılması bakımından bir su mühendisliği eseridir. 

      Ağılönü Mahallesi’nde evlere su gelmeden önce insanlar su ihtiyaçlarını sokak 

aralarındaki çeşmelerden karşılamaktaydı. Bu çeşmeleri yaptıranlar, insanların ve diğer 

canlıların su ihtiyacını karşılamaktan dolayı sevap kazanma gayesini taşımaktadır. 

Đslam’daki sadaka-i cariyenin tezahürü olması itibariyle çeşmeler mimarimizdeki dini 

motiflere güzel bir örnektir.  Günümüzde suyun ihtiyaç duyulan her mekana (terkos) 

depolama- pompalama sistemiyle aktarılması nedeniyle, eski çeşmeler işlevsizleşmiştir.  

Ağılönü’nde günümüzde hiçbirinin de kullanılmadığı, hatta çoğunun yıkılıp kaybolduğu 

altı tane çeşme mevcuttu. Bu çeşmelerin suları Paşa Dağı’ndan gelmekteydi.  

Ağılönü’ndeki mahalle çeşmelerinin isimleri şu şekildedir: 

1.Künk Çeşmesi 

2. Hacı Ömer Çeşmesi 

3. Çomak Çeşme140 

4. Kör Çeşme141 

 

                                                 
 139 Yılmaz Önge, Türk Mimarisinde Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Su Yapıları, Kültür 

Bakanlığı Yay., Ankara, 1997, s. 2, 3. 
140 Bkz. Ek Resim 39. 
141 Bkz. Ek Resim 40. 
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5. Şeyhler Çeşmesi (Tekke Çeşmesi)142 

6. Havuzlu Çeşme  

      Çeşmeleri salt bir mimari yapıt olarak düşünmek doğru olmamakla birlikte insanların 

yaşamlarına bazı alışkanlıkları ve inançları da yerleştiren bir çeşme kültüründen bahsetmek 

mümkündür. Öyle ki yaşamın idamesi için mühim olan suyun kutsandığı günlük 

yaşamdaki bazı uygulamalardan anlaşılmaktadır. Bayram sabahları gün doğmadan 

çeşmelerden akan suların zemzem suyu olarak aktığına inanılmaktadır.143 Bu yüzden 

günün ilk saatlerinde insanlar, testilerini doldurmak için, genç kızlar ve kadınlar da 

ellerindeki kınaları yıkamak için çeşmelere gitmişlerdir. Böyle bir uygulamayla günlük 

yaşamın bir parçası olan çeşmelere Đslam inancında kutsal addedilen zemzem suyuyla 

anlam katılmaya çalışılmış, bayram gibi kutsiyeti olan bir günde güne sabah namazıyla 

başlama alışkanlığı farklı anlamlarla insanlara kazandırılmıştır.  

      Đnsanlar mahalle çeşmelerinden testilerle evlerine su taşımış, bu suları çamaşır ve 

bulaşık yıkamada, diğer temizlik işlerinde ve içmek için kullanmışlardır. Evleri çeşmelere 

yakın olan insanlar bulaşıklarını dahi bu çeşmelerde yıkamaktadır. Bu yüzden zaman 

zaman çeşme başlarında ellerinde testileriyle insan kuyrukları oluşmakta, bazen sıra 

nedeniyle tartışmalar ve kavgalar meydana gelmektedir. Harman yerlerinden getirilen 

hayvanlar da bu çeşmelerde sulanmıştır.  

      Mahalleler alt yapı hizmetlerinden yoksun olduğu için çeşme civarlarında akan sular 

nedeniyle çamurlar oluşmakta, bu durum da insanların işlerini zorlaştırmaktadır. 

                                                 
142 Ağılönü’nün Şıhlar Mahallesi’nde aynı ismi taşıyan cami ve türbenin karşısında bulunan Şeyhler Çeşmesi, 
Osmanlı döneminde Karahisar-ı Sahip Sancağının ünlü beylerinden Hersek zade Ahmet Paşanın 
torunlarından Hacı Ahmet Paşanın küçük oğlu Mustafa Bey tarafından H.1160/ M.1747 tarihinde yapılmıştır. 
Kitabesi, Bolvadinli şair “Şâkir”  tarafından yazılmıştır. Mustafa Bey bu tarihlerde Kıbrıs Muhassılıdır. Bu 
görevde iken hacca gitmiş, hac dönüşü Şeyh Seyyid Abdülkadir Geylani’yi ziyaret ederek, bu olayın hatırası 
olarak bu çeşmeyi yaptırmıştır. Đsmi kitabede geçen şair Şâkir hakkında herhangi bir kayıt mevcut değildir. 
Üzerindeki kitabede aşağıdaki mısralar bulunmaktadır. 
“Ol bu şarab-ı mealim odur. 
Karahisarlı Paşazade Hacı Mustafa Ağa  
Ahsen malından ol bu çeşme-i icra edüp 
Menba-ı lütfundan işrab eyledi ab-ı safa 
Avn-i Hakla faiz-i akran ile bulmuş kemal 
Ruz-u mahşerde şefii ola ya Rab Mustafa  
Ey güruhu mü’minin lutfeyleyüp tarihine bak 
Đç su bundan ŞÂKĐR’a kıl Mustafa Bey’e dua”  
      Şeyhler Çeşmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız:  “Anadolu’nun Kilidi Afyon”, T.C. Afyon Valiliği, 
Afyon/2004;  Muharrem Bayar , “Türk Egemenliğinde Afyon’da Sanat”, s. 375.  

 . 143 Fatma Oyal, 1930 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir 



 

 

 

57  

Çeşmelerden akan sular mahalle aralarında toplanmakta olup sağlığı tehdit edecek bir 

durum meydana gelmektedir. 

       Günümüzde evlere suların gelmesiyle birlikte bu çeşmeler işlevselliğini yitirmiş 

dolayısıyla kullanılmadığından çoğu yok olmuştur. Çeşmelerin günlük yaşamdan 

silinmesiyle birlikte çeşme kültürünün unsurlarından testi, tokaç gibi bazı öğeler de insan 

hayatındaki eski konumunu kaybetmiştir. Tarihi bir değere sahip olan Şeyhler Çeşmesi de 

diğer çeşmeler gibi aynı akıbeti paylaşmaktadır.144  

b.Kuyular 145 

      Mahalle aralarındaki çeşmelerin vazifesini harman yerlerinde kuyular yerine 

getirmektedir. Ova içlerine çeşmelerden su taşımak zor olduğu için bu kuyular, ihtiyaca 

göre belli mesafelerde açılmıştır.  Kuyular yaptıran hayırseverlerin ismiyle anılmaktadır.146                       

      Harman yerlerinde güneş altında sıcaktan bunalan halk, çalıştıkları alana en yakın 

kuyudan su çekerek bu suyla hem kendi ihtiyaçlarını gidermekte hem de harman yerlerinde 

çalıştırdıkları hayvanlarını sulamaktadırlar. Hatta Ramazan ayının harman mevsimine 

rastladığı zamanlarda harmanda çalışan erkeklerin bazıları aşırı sıcaktan dolayı kuyulara 

inerek serinledikleri söylenmektedir. Kuyulardan harman alanlarına eşekler üzerindeki 

heybelere su yükleyerek su taşımışlardır. Aynı zamanda meralarda hayvanlarını otlatanlar 

bu kuyulardan faydalanmaktadırlar.147 Kuyuların yanında hayvanların su içmelerine 

yarayan hatıllar (yalak) mevcuttur. Kuyudan çekilen sular hatıllara dökülerek hayvanlar 

sulanırdı. Kuyularda suyu çekerken kullanılan ağaçtan yapılmış uzun sırıklara 

                                                 
144 Bkz. Ek Resim 37, 38. 
145 Bkz. Ek Resim 36.  
146

Ağılönü Eber Gölü Kıyısındaki Kuyular 
Kara Ali’nin Kuyu (Hacı Salih): Çalışmıyor, Hacı Battal’ın Kuyu: Çalışmıyor, Emirin Kuyu (Hacı Đbik): 
Karabağ yolu üzerinde suyu gayet güzel bir kuyudur. Çalışıyor. Bakımıyla Đbrahim Ezder ilgileniyor, Orta 
Kuyu (Đki Kuyular):Çalışıyor., Çifte Kuyu: Karabağ yolu üzerinde olup halen çalışmaktadır. Suyu güzel bir 
kuyudur., Tekke Kuyusu: Abdülvahhap Tekkesinin yanındadır. Çalışmıyor., Ellezin Kuyu: Çalışmıyor. Suyu 
güzel bir kuyudur., Adile Kuyu: Çalışmıyor., Şerafet Kuyusu (Hacı Ali Ağazade): Çalışmıyor., Devecioğlu 
Kuyusu: Çalışmıyor., Tüfekçioğlu Kuyusu: Çalışmıyor., Hacı Mıstığın Kuyu: Çalışmıyor., Yeni Kuyu: 
Çalışmıyor., Eğriyer ( Hamamlı) Kuyusu (Balık Kafa Hacı Apdil): Çalışmıyor., Hacı Mahmut Kuyusu: 
Karabağ yolu üzerinde olup yaptıran kişinin nesli kuyunun bakımıyla ilgileniyor., Hacı Osman’ın Kuyu: 
Karabağ yolu üzerindedir., Göbele Kuyu: Çalışmıyor., Cadala Kuyu: Çalışmıyor., Ofisin Kuyu: Çalışmıyor., 
Melek Kuyusu: Çalışmıyor., Hacı Abdil Kondancı: Çalışmıyor., Karagözün Kuyu: Çalışmıyor., Sıçanlı Kuyu 
( Kelekçiler): Çalışmıyor., Çifte Kuyu (Eşe): Çalışmıyor., Gök Mevlüt’ün Kuyu: Çalışmıyor., Küp Hasan’ın 
Kuyu: Çalışıyor. Küp Hasan’ın oğulları Abdil ve Hicazi Tellier bakımıyla ilgileniyor., Hacı Abdullah’ın 
Kuyu: Çalışmıyor. 
147 Hicazi Tellier, 1938 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
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“dapındırık”, bu sırıkları toprağa bağlayan tahtadan ya da demirden direklere de “seren” 

denilmektedir.  

      Bu kuyular zamanla ilgisizlikten yok olmuştur. Kuyuların yok olması bu kuyuların 

işlevselliğini sağlayan nedenlerin ortadan kalkmasından kaynaklanmaktadır. Harman 

işlerinin teknolojik imkânlardan faydalanılarak kısa sürede yapılması, hayvancılığın eski 

şekliyle yapılmaması harman alanlarını dolayısıyla kuyuları işlevsiz kılmıştır. Ancak halen 

kuyulardan hayvan sulamada istifade edilmekte, bu yüzden bazı kuyu sahipleri kuyularının 

bakımlarıyla ilgilenmektedirler.  

5. Mezarlık148   

      Mensubu bulunduğumuz toplumda ölen bir kişiye duyulan saygı Đslam’dan önceki 

Türk kültüründen gelen Đslam inancıyla da kuvvetlenen bir özelliktir. Kabirler bu 

anlayışlarla oluşturulmuş mekânlardır. Hatta tarihte ilk yerleşim birimlerinin ölen yaşlılara 

ve ata ruhlarına saygı sebebiyle oluştuğu söylenmektedir.  

      Mezarlıklar, ölen kişinin yakınlarının hayatında hâlâ bir yer işgal ettiğinin, bir anlam 

ifade ettiğinin göstergesidir. Bu nedenle de özenle korunan ve saygıdan dolayı ziyaret 

esnasında bazı kurallar konulan mekânlardır. Ziyaret edilmesi nedeniyle “mezar” ismi 

verilmiştir. Ancak sadece “mekân”a indirgenmesi doğru değildir.  Geleneksel dönemde 

mezar taşlarındaki el işçiliği ve ölenin mezar taşına yansıtılmış statüsü kabirlere gösterilen 

ihtimamın bir sonucu olması bakımından mezarlar sosyolojik açıdan incelenmeye değer bir 

alandır. 

      Mezarlıklar genellikle yerleşim alanlarının dışında kurulduğu için Bolvadin’deki tüm 

mezarlıklar merkezden uzak olması ve boş alanların geniş olması nedeniyle Ağılönü 

civarındadır. Semt genelinde Şehitler Mezarlığı, Ağılönü Mezarlığı, Yeni Mezarlık ve 

Şıhlar Camii Haziresiyle birlikte toplam dört mezarlık mevcuttur.  

      Ağılönü Mezarlığı en eski mezarlık olup 1975 yıllarına kadar kullanılmış, buraya 

sadece Ağılönü mevkisinde oturanlar gömülmüştür. Bu mezarlığın çevresi 3 yıl öncesine 

kadar alçak kerpiç bir duvarla çevriliyken, daha sonra yol çalışmalarıyla birlikte mezarlık 

duvarı da yenilenmiştir. Ağılönü Mezarlığı ilk kullanılmaya başlandığı zamanlar 

                                                 
148 Bkz. Ek Resim 11-13. 
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mahallenin dış kısmında kalırken günümüzde mahallenin genişlemesiyle mahalle ortasında 

kalmıştır. Kabir taşlarının bazıları yıkılmış, mezarlığın iç kısmını otlar kaplamıştır. Bu 

mezarlıkta bir asker uçağının düşmesi sonucu bir şehit olduğuna inanılmakta, hatta bu 

şehidin yattığı yerde geceleri ışık görüldüğü söylenmektedir.149 

      Aynı zamanda aralarında Bülbül Hoca’nın ve eşinin de kabrinin bulunduğu Şıhlar Camii 

haziresi mezarlıklar arasında en küçük alana sahip olanıdır. Yaklaşık 20 kadar kişi 

gömülüdür. Otlarla kaplı bu mezarlıkta taşları belli olmayan kabirler de mevcuttur. Şıhlar 

Camii ve Kur’an Kursu’nun yanındaki bu mezarlık mahalle ortasında kalmıştır.  

      Şu anki Kız Meslek Lisesi’nin bulunduğu yerdeki mezarlığın kapatılmasıyla Bolvadin 

halkı iki mezar arası diye anılan “şehitler mezarlığı”nı kullanıma açmıştır.  Bu mezarlık 

zamanla Ağılönü içinde kalmıştır. 1970’lerde Bolvadin’in geneli için kullanıma açılan yeni 

mezarlıkla birlikte diğer üç mezarlık mahalle içinde bulunduğu gerekçesiyle artık 

kullanılmamaktadır.  

6. Mahalle Odaları150  

      Mahalle odaları, zamanlarının büyük bir kısmını çalışmakla geçiren mahalle halkının 

çalışma faaliyetlerinin dışında vakit geçirdikleri sosyal ve kültürel bir mekân olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu mekânlar, muhtelif faaliyetlerin sergilendiği yerler olmaları 

itibariyle insanların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Özellikle kış 

gecelerinde, düğün, bayram ve asker uğurlamaları gibi özel günlerde kullanılan mahalle 

odaları, daha çok yaşlıların uğrak yeri olması itibariyle kahvehanelerden ayrılmaktadır. 

Gençler ancak bayram, düğün ve asker uğurlamalarında odalara gelmektedir.  

      Mahalle odalarında zaman, muhtelif konulardaki sohbetlerle ve çeşitli eğlencelerle 

geçmektedir. Gece geç vakitlere kadar yapılan sohbet ve eğlencelere dayanarak odaların 

mahalle insanını sosyalleştirici bir fonksiyona sahip olduğu söylenebilir. Odalarda göl, 

tarla işleri gibi gündelik meselelerin yanı sıra Çanakkale, Yemen, Irak Cephelerinde 

yaşanan kahramanlık hikâyeleri, askerlik anıları, hac hatıraları, din adamlarının aktardığı 

dini konular, menkıbeler ve hikâyeler konuşulan mevzular arasındaydı.151 Aynı zamanda 

                                                 
149 Satı Sakallı, 1935 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.;  Hasan Hüseyin Bostan, 1927 
Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
150 Bkz. Ek Resim 35. 
151  Hasan Hüseyin Bostan, 1927 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
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insanlar sevinçlerini, kederlerini paylaşarak buralarda hâl yârenliğinin bir örneğini 

göstermekteydi. Bu noktada türküler insanların hislerine tercüman olan önemli bir araçtı. 

Yine mahalleye ait haberler bu odalar vasıtasıyla duyurulmaktadır.  

      Duygusal ve sözlü iletişimde diyalogları artırmada dikkate değer bir husus da yapılan 

sohbetlerle insanlarda dinleme kültürünün yerleşmiş olmasıdır. Özellikle gençler dinlemeyi 

ve büyüklerine hizmet etmeyi buralarda öğrenmektedir. Düğün davetlerinin arkasından 

gençlerin getirdikleri ibrik ve leğenle152 büyüklerin ellerini yıkamalarına yardımcı olmaları 

bu hizmetler arasında sayılabilir. Günümüzde televizyonun insanlar arasındaki diyalogu 

koparması nedeniyle insanlar, kalabalıklar içinde yalnızlık duygusuna kapılmaktadır. Oysa 

ki mahalle odaları insanlar arası diyalogun en güzel örneklerini sergileyerek insanların 

psikolojik ihtiyaçlarına cevap vermiştir.   

      Odalarda yapılan sohbetlere mahalleye has yemek türleriyle renk katılmaktadır. Bu 

nedenle odalar, Hz. Peygamber’in en hayırlı davranış olarak nitelendirdiği153 başkasına 

yemek yedirme ve onu misafir etme geleneğinin en güzel şekilde sergilendiği sosyal 

kurumlardır. Odalarda tavuk ve kaz gibi hayvanlar kesilerek bununla arap aşı 

yapılmaktadır. Zaman zaman imkânı olanların katılımıyla satın alınan koyunlar topluca 

yenilmektedir. Odaya gelenler evlerinden gücü neye yetiyorsa katmer, bükme, şebit ve 

tahin gibi yiyecekler getirirdi. Bu konuda getirilen yiyeceklerin miktarı hiçbir zaman önem 

taşımazdı. Odaların önemli yiyeceklerinden birisi de 3–5 kişi tarafından yoğrulup çekilen 

tel helvadır. Aynı zamanda odaya gelenlere oda sahipleri tarafından da yemekler ikram 

edilmektedir. Çay ve kahve fakirlik nedeniyle çok sonraları içilen içecekler arasında yer 

aldığı için yemeklerin yanında içecek olarak ayran ve hoşaf tüketilmektedir.  

      Bu paylaşım normal zamanlarda yapıldığı gibi bayram sabahları odalara evlerden 

gönderilen yemeklerle de sürdürülmüştür. Yemek sonrası topluca dualar edilir, gençler 

büyüklerin ellerini öper,  mahalle odaları arasında bayram ziyaretleri yapılırdı. Böylece 

bayramlaşma gün boyu devam ederdi.154 

      Mutad olarak odaya gelen kişilerin birkaç gün gelmemesi halinde yokluğu 

hissedilmekte, bu kişi ziyaret edilmekte, varsa ihtiyacı karşılanmakta, sıkıntısı paylaşılıp 

giderilmektedir. Bu noktada odalar toplumda gönüllü içtimai yardımlaşma müesseseleri 
                                                 
152  Bkz. Ek Resim 91. 
153 Sahih-i Buhari, Muhtasarı Tecrid-i Sarih I, Đman, Hüner Yay., s. 41.  
154  Abdil Tellier, 1931 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
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olarak vazife görmektedir. Mahalle fertlerini birbirine bağlayan, dayanışmayı artırıcı bir rol 

üstlenmektedir.  

      Mahalle odalarının fonksiyonları bunlarla sınırlı olmayıp dışarıdan gelen yabancı 

kişilerin misafir edildiği misafirhane olarak da kullanılmaktadır. Geleneksel yaşam 

tarzında odaların “misafirhane” olarak kullanılmasında seyahatlerin azlığı etkili olmakla 

birlikte “Tanrı misafiri” olarak algılanan misafirin geceleyin yola bırakılması ayıp olarak 

telakki edilirdi. Mahalle odaları, Türk-Đslam mimarisindeki han ve kervansarayların 

mahallelerdeki uzantısı olarak kabul edilebilir. Misafirin ihtiyacı oda sahiplerince 

karşılanmaktadır. Oda sahipleri, odalarındaki ikramına göre hem ekonomik durumunu, 

hem de cömertliğini yansıtmaktadır. Adet üzere akşam ezanı okunurken oda sahipleri 

odaya bakar, misafir gelirse odaya yemek gönderirdi. Mahalle aralarında satış yapan 

çerçiciler de bu mahalle odalarında misafir edilirdi. Her odanın bir ahırı bulunur, gelen 

misafirin binekleri bu ahırlara konulurdu. Oda sahibi bunun karşılığında hiçbir zaman ücret 

talep etmezdi.155 

      Yaz- kış erkek düğünleri odalarda yapılır, davet yemekleri odalarda ikram edilirdi. Bu 

durumun nedenleri arasında eski ev mimarisinin kalabalık insan topluluklarını 

ağırlayabilecek kapasiteye sahip olmaması sayılabilir. Bu yüzden odalar kalabalık grupları 

içine alacak şekilde geniş yapılmıştır. Odaların 50 kişiyi barındıracak kadar genişliğe sahip 

olduğu ifade edilmektedir. Kış mevsimlerinde çok eskiden ocaklarla ısıtılan mahalle 

odaları, 1970’lerden sonra teneke sobalarla sağlanmıştır. Sobalarda yakacak olarak kemire 

(tezek) kullanılmıştır.156 

      Mahalle odaları, varlıklı aileler tarafından yaptırılmış olup yaptıran sülalenin ya da 

şahsın ismiyle anılmaktadır. Ağılönü Semti’nde tespit edilebilen 16 adet mahalle odası 

mevcuttur. Bu odalardan 3 tanesi faaliyettedir. Geriye kalanlardan bazıları bakımsızlıktan 

kullanılamayacak durumda olup bazıları da tamamen yıkılmıştır.  

Ağılönü Bölgesi’ndeki Mahalle Odaları 

1. Apıların Oda (Kucur): Şıhlar Mahallesi’ndeydi. Yıkılmıştır. 

2. Alaydanların Oda Erdurmuş) :Şıhlar Mahallesi’ndedir. Halen çalışmaktadır. 

                                                 
155  Havva Çeliker, 1910 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
156  Hasan Hüseyin Bostan, 1927 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
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3. Abdil Çavuşun Oda (Kıllı) : Şıhlar Mahallesi’ndedir. Halen çalışmaktadır. 

4. Erenlerin Ahmet’in Oda (Eren): Şıhlar Camisinin doğusunda idi, 1997’de yıkılmıştır. 

5. Kubbakların Oda (Gezgin) : Şıhlar Mahallesi’ndeydi. 1998’de yıkılmıştır.  

6. Mahi’nin Hacı Mahmut’un Oda (Saka): Şıhlar Mahallesi’ndeydi. Kemalettin Sami Paşa 

Đlköğretim Okulu’nun batısında olup halen mevcuttur. Çalışmamaktadır. 

7. Emirlerin Oda (Karaçimen) :Şimdiki Şıhlar Kur’an Kursu’nun yerindeydi. Yıkılmıştır. 

8.Kucurzadenin Oda: Şıhlar Camisi’nin batısındaydı. Yıkılmıştır. 

9. Şeyh Ahmet’in Oda: Abdü’l-Kadir Geylani Türbesinin karşısındaydı. Kucuroğlu 

Mehmet Rasim yıktırmıştır. 

10. Hacı Şafak’ın Oda (Ordu): Hacı Ömer Mahallesi’ndeydi. Yıkılmıştır. 

11. Kürt Kadirin Oda  (Küçük) : Hacı Ömer Mahallesi’ndeydi. Yıkılmıştır. 

12. Mollaoğlunun Oda ( Kocabaş): Hacı Ömer Mahallesi’ndeydi. Yıkılmıştır. 

13. Halitoğlunun Oda (Aydemir): Hacı Ömer Mahallesi’ndeydi. Yıkılmıştır. 

14. Hacı Musa Odası: Hacı Ömer Mahallesi’ndeydi. Yıkılmıştır. 

15. Çimişoğlu Ahmet’in Odası: Hacı Ömer Mahallesi’ndeydi. Yıkılmıştır. 

16.Mescid Odası: Hacı Ömer Camii müştemilatıdır. Halen çalışmaktadır. 

      Eski Türk ev mimarisindeki odaların minyatürü hükmündeki bu odaların yerden 

yüksekçe sekileri olur, oda sahibinin maddi imkânına göre bu sekilere bazen hasır, bazen 

keçe serilmektedir.157 Sekilere genellikle gençler oturmaktadır. Yere ise postlar 

konulmakta bu postlara da yaşlılar ve toplumda ilim sahibi olarak kabul edilen insanlar 

                                                 
157 Bkz. Ek Resim 67. 
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oturmaktadır.158 Bu durum Ağılönü Mahallesi’nde hâkim olan büyüklere ve âlimlere 

verilen kıymetin bir tezahürüdür.              

      Günümüzde faal olan odalar semtte bariz bir aktivite gösterememektedir. Bu durumun 

elbette tek bir nedenle izah edilmesi doğru değildir. Mahalle odaları zamanla yeni yetişen 

neslin ilgi alanının dışında kalmıştır. Bunda mahalle odalarına göre müdavimlerini 

gençlerin de oluşturduğu kahvehanelerin etkisi büyüktür. Gençler artık televizyon, radyo 

gibi iletişim vasıtalarıyla, ulaşımın kolaylaşmasıyla da mahallenin dışına çıkarak vakit 

geçirmektedir. Günümüzde çalışan odalar sadece yaşlıların bayramlarda gittiği mekânlar 

haline gelmiştir.   

7. Camiler159  

      Mensubu olduğumuz din, geleneksel kent ve mahallenin mekânsal yapısını 

belirlemekte olup, cami kültürel, eğitimsel, dinsel fonksiyonlarından dolayı kenti 

biçimlendiren en önemli unsurdur. Đslam kenti Müslüman’ın dinsel görevlerinin 

karşılandığı mekân olarak tanımlanmaktadır. Đslam toplumunun oluşumu ve gelişimi hep 

cami merkezli olarak biçimlenmiştir. Đmparatorluğun kuruluş ve ilk yayılma döneminde 

mahallelerin oluşum sürecinde evler bir ibadethane veya dini kompleks çevresine inşa 

ediliyordu. Cuma camisi, hanlar, bedestenler ve açık pazaryerlerinin oluşturduğu kent 

merkezinin etrafına kurulurdu.160 Muhakkak ki bu durum Hz. Peygamber zamanındaki 

uygulamalardan kaynaklanmaktaydı. Nitekim hicretten sonra Müslümanların ibadet 

yapmaları için dini yönünün yanında sosyal hayatta bir takım meselelerin çözümü için 

kurulan Mescid-i Nebi sosyal dayanışmanın sergilendiği önemli bir kurumdur. Zamanla 

camiinin sosyal fonksiyonlarını yürüten cami odaları da yapılmıştır. Ağılönü’nde halen 

işlevselliğini sürdüren Hacı Ömer Camisi müştemilatı olan Mescid Odası buna örnektir.  

      Cumhuriyet dönemine kadar Ağılönü’nde imamlık ve müezzinlik konusunda liyakat 

sahibi kişiler camilerde görev yaparken devletten de bu konuda herhangi bir maaş 

almamışlardır. Halk bu din görevlilerinin geçimlerini temin edecek kadar yardımda 

bulunmuştur. Uzun yıllar Şıhlar Camiinde imam-hatiplik yapan Bülbül Hoca da bu şekilde 

çalışmış ve geçimini böylece temin etmiş kişilerdendir.  

                                                 
158  Hasan Hüseyin Bostan, 1927 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
159 Bkz. Ek Resim 7-10. 
160  Rüstem Erkan, a.g.e., ss. 89-95. 
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      Ağılönü’nde 4 cami mevcuttur. Bu camilerden en eski olanı Şıhlar Mahallesi Tekke 

Sokağındaki Şıhlar Camisi’dir. Bu cami giriş kapısındaki kitabeye göre H.1052/ M.1642 

tarihinde ünlü Şeyh Abdü’l- Kadir Geylani hatırasına yaptırılmıştır. Beyaz badanalı, küçük 

minareli düz toprak damlı kerpiç binası 1943 yılında tamir edilmiş, 1952 yılında yapılan 

büyük tamirle minare gövdesi yenilenerek iki şerefeli hale getirilmiştir.161 Binası da 

yıkılarak, kâgir kırma çatılı bugünkü binası yapılmıştır. 

      Şıhlar Mahallesi’nden ayrılarak mahalleyi kuran Hacı Ömer Efendinin ismini alarak 

Hacı Ömer Mahallesi ismi ile müstakil mahalle kurulmuştur. Mahalle halkının kurduğu 

dernek, 1955 yılında şu anki Kümbet Sokağı’nda Hacı Ömer Camisi’ni yaptırmıştır. 

Camide iki tane tarihi değere sahip bakır mumdanlık vardır. Üzerinde “Sultan Hamid 

Efendimizin, dördüncü kadın efendisinin vakfıdır.1304”  yazmaktadır. 1888 tarihini 

taşıyan bu mumdanlık bir müzayededen alınıp, camiye hediye edilmiştir.162 

      Bulunduğu mahallenin adını taşıyan Gölbaşı Camisi göl yolu ile Sandal Sokağın 

kesiştiği yolun üzerindedir. Bu mahalleyi civar köylerden gelip Eber Gölü ürünlerini 

işleyen, hasır işi yapan, balıkçılıkla ve besi hayvancılığı ile uğraşan kişiler kurmuşlardır. 

Mahalle 1970 yılından sonra kurulmuştur. Mahalle halkının kurduğu dernek camiyi 

yaptırmış, 1976 yılında ibadete açmıştır. Daha sonra minare ve şadırvan ilave edilmiştir. 

      Gölbaşı Mahallesi’nde kurulan bir diğer cami de Abdülvahhap Gazi Camisi’dir. Cami, 

mahalle halkının kurduğu Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılarak 1997 

yılında ibadete açılmıştır. Cami ismini 1 km. doğusundaki küçük bir höyükte türbesi 

bulunan ünlü “sahabi”  Abdülvahhap Gazi’den alır. 

      Bu camilerin kuruluşunda dikkati çeken en önemli durum, camilerin yeni bir mahalle 

kurulduktan sonra inşa edilmiş olmasıdır. Mahalleler birbirine çok uzak olmamasına 

rağmen her mahallenin bir camisi olmuştur. Şu durumda camiler mahalle halkının dini ve 

sosyal etkinliklerinin ortak olarak gerçekleştirildiği yerlerdir. 

      Đslam’da camiye yüklenen fonksiyonlar günümüzde tam anlamıyla icra 

edilmemektedir. Artık camiler sadece Cuma, cenaze, bayram ve teravih namazları için bir 

araya gelinen mekânlar durumuna düşmüştür. Toplumsal değişmeye bağlı olarak caminin 

                                                 
161  Muharrem Bayar, a.g.e., c. 2, ss. 190, 191. 
162  Mumdanlıklar için 76 numaralı resme bakınız.       
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işlevleri Đmam Hatip Liseleri ve Kur’an Kursları gibi yeni kurumlara devredilmiştir. Beş 

vakit namaz için gelen cemaat sayısı son derece azalmıştır. Camiye gidenlerin 

çoğunluğunu yaşlı nüfus oluşturmaktadır.  

7.1. Ağılönü’nün Ünlü Din Adamı Şıhlar Camii Đmamı: Bülbül Hoca 

       Asıl adı Ömer Faruk Bostan olan Ağılönü’nün ünlü din adamı, semtte “Bülbül Hoca” 

olarak tanınmaktadır. Bolvadin’in âlimlerinden olan hocası Yunuszade ona “bülbülüm gel 

oku” diye hitap ettiği için ismi Bülbül Hoca olarak kalmıştır.  

      Babası Kürt Ahmet, Isparta Yalvaç’a bağlı Surk köyünden göç etmişlerdir. Kürt 

Ahmetoğulları diye anılmaktadırlar. Bülbül Hoca, uzun yıllar Şıhlar Camisi’nin imamlığını 

yapmıştır. O zamanlar belli bir maaş almayan din görevlilerinin ihtiyacını halk 

karşılamaktadır. 

      1870 doğumlu olan Bülbül Hoca, medrese eğitimi almış, halk arasında saygınlığı olan 

bir din adamıdır. Bu yüzden Bülbül Hoca camiye giderken herkes saygıdan ayağa 

kalkmaktadır. Sadece Ağılönü’nde değil, Bolvadin’in genelinde, Afyon ve Konya 

civarında da tanınan ve sayılan bir kişidir. Çevre yerlerden ziyaretine gelenler, hastalığı 

için duasına başvuranlar olmuştur. Hasta kişilerin alnına elini koyar, dua okur ve sonunda 

da Allah’ın izniyle hastalığı iyileştirdiği söylenmektedir. Zaman zaman büyü, sihir için 

gelenler de olmuştur. Bülbül Hocanın bunlara çok öfkelendiği ve sert tepki verdiği 

anlatılmaktadır. Bülbül Hoca, dini konularda yaşantısıyla örnek olan ve bu konularda 

sabırlı olan, toplum tarafından oldukça sevilen Ağılönü’nden çıkmış önemli bir din 

âlimidir. Ramazan aylarında itikâfa girdiği söylenmektedir. Halen Ağılönü’nde eski kuşak 

O’nu hayırla yâd etmektedir. Semtte ve çevre yerleşim birimlerinde dini bilgilendirme 

açısından önemli hizmetleri olmuştur.  

      Büyük bir kütüphaneye sahip olduğu, kütüphanesinin çoğunluğunu Arapça eserler 

oluşturduğu söylenmektedir. 1945 yılında vefat eden Bülbül Hoca’nın kitapları dönemin 

Bolvadin müftüsü Fehmi Efendi’ye satılmıştır. Bülbül Hoca vefat ettikten sonra yerine 

hocası Yunuszade’nin oğlu Ali Nurettin Hoca tayin olmuştur. Şu an kabri Şıhlar Camii 

yanındaki caminin adıyla anılan hazirede bulunmaktadır.163 Eşi de bu hazirede medfundur. 

                                                 
163 Hasan Hüseyin Bostan, 1927 Doğumlu; Fatma Oyal, 1930 Doğumlu; Şıhlar Mahallesi’nde ikamet 
etmektedirler. 
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Yakınlarından kızı Fatma Oyal ve yeğeni Hasan Hüseyin Bostan Şıhlar Mahallesi’nde 

ikamet etmektedir.  

8. Okullar164 

      Toplumsal yaşamda ahenkli ve çatışmasız bir sosyal etkileşim meydana getirebilmek 

sosyal etki sonucu gruba uyma davranışıyla doğrudan ilişkilidir. Bu uyma davranışı 

kişilerin “benzerliğini” ve dolayısıyla sosyal davranış düzenliliğini meydana getirir. 

Nitekim toplum, davranış düzenliliklerini sağlamak için bir takım normlar (kurallar) 

geliştirir ve bunları erken çocukluk çağlarından başlayarak bütün bireylere ortaklaşa aşılar. 

Böylece insanların benzer davranışlarının çoğu erken yaşlarda başlayan ve yaşamları 

boyunca devam eden “ortak öğrenme” sonucu oluşur.165 Toplumsal normların genç 

nesillere aktarıldığı, “ortak öğrenmenin” yapıldığı modern bir sosyal kurum olan okullar 

ülkemizde gelişim aşamasına göre ele alınacaktır.  

       Eğitim- öğretimin geleneksel eğitim kurumları medreselerden modern eğitim 

kurumlarına bu günkü manada okullara kadar geçirdiği serüven “eğitim” adlı başlığımızda 

ele alınmıştı. Burada inceleme alanımız olan Ağılönü Bölgesi’nin daha önceki okul 

durumu ve mevcut okulları üzerinde durulacaktır. Bu anlamda geçmişle bu günün okul 

içerikleri açısından kıyaslaması yapılacaktır. 

     Osmanlı’nın son dönemlerindeki yaygın eğitim-öğretim kurumları olan 5 ve 6 yaşındaki 

kız ve erkek çocuklarının birlikte okutulduğu sıbyan mektepleri vardı. Günümüzdeki okul 

öncesi eğitim kurumlarının benzeri olan sıbyan mekteplerinde okutulan derslerin sosyal 

hayatı düzenleyen ahlâka ve âdâba dayalı bilgilerden ve dini bilgilerden oluştuğu göze 

çarpmaktadır. Bu anlamda geleneksel eğitim kurumları olan medreselerle içerik olarak 

uyuşmaktadır. Daha sonraları “Đbtidaiyye” ismiyle ilkokullar açılmıştır. Bolvadin’deki bu 

ibtidaiyyelerden birisi de Ağılönü Şıhlar Mahallesi’nde antik bir höyüğün üzerine yapılmış 

olan önceleri mahalle mektebi olarak kullanılan Geylani Mektebi’dir. Bu mektep 1876 

yılında kurulmuş olup ismini Abdü’l-Kadir-i Geylani’den almaktadır.  

      Belge 2’de verilen tarihi bilgilere güvenirsek, Geylani Mektebi’nde okutulan derslerin 

son derece ileri bir düzeyi gösterdiğini söyleyebiliriz.166 Okutulan dersler arasında din 

                                                 
164 Bkz. Ek Resim 15, 16. 
165 Çiğdem Kağıtçıbaşı, a.g.e., s .68. 
166 Bkz. Ek Belge  2. 
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dersinin yanında “akli ilimler” ve bunların pratiklerine de yer verilmesi buna mukabil din 

dersinin bir dersle sınırlandırılması eğitim alanında seküler anlayışa doğru bir değişimin 

göstergesidir.    

       Eğitim-öğretimin birleştirilmesiyle eğitimdeki ikilik kalkmış, Geylani Mektebi de 

kapanmıştır. Daha sonra 1948 yılında bu mektebin ismi Kemalettin Sami Paşa Đlkokulu 

olarak değiştirilmiştir. Binası da 1965’de yıkılarak, yeri yola bırakılmıştır.  

       Kemalettin Sami Paşa Đlkokulu’nun açılmasından sonra Ağılönü halkı çocuklarını bu 

okulda okutmuştur. Ancak ilkokulu sonuna kadar bitirmiş kişi sayısı sınırlıdır. Çoğunlukla 

öğrenciler 1 veya 2. sınıftan sonra okuldan alınmıştır. Ağılönü halkının çocuklarını okula 

göndermeyişinin arkasında insanların yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacak “geçim”in 

oluşturduğu, bu yüzden ailede doğan her çocuğun küçük yaştan itibaren bu yaşam 

mücadelesine katkı sağlayacak bir unsur olarak görülmesi anlayışı yatmaktadır. Gerek işin 

çokluğu bahane edilerek ve gerekse kız çocukları için “kızlar askere mi gidecek okuma 

yazma öğrenmese de olur” diye bahanelerle modern oluşum ve değişim karşısında aile 

terbiyesinin dışında çocuklarının bozulacağını düşünen aileler çocuklarını okullardan 

almışlardır. Ailelerin çocuklarını okula göndermeyişi elbette ki tek bir nedene 

indirgenemez. Aynı zamanda dışa kapalı Ağılönü toplumu için bu günkü mânâda okur-

yazar olmak da pek o kadar da elzem bir şey değildi. Çünkü hayatlarını oluşturan öğeler ve 

iş hayatının şartları okuryazarlığı gerektirmiyordu. Kız çocuklarının okullardan alınma 

gerekçesi olarak söylenilen “kızlar askere mi gidecek, okuma yazma öğrenmese de olur” 

sözü bu manada düşünüldüğünde tutarlı olmaktadır.  

      Ağılönü’nde ortaokul ve lise okuyan sayısının çok sınırlı olması da okulun mahalleden 

çok uzak olmasından kaynaklanmaktadır. Ağılönü’nde ilkokulu bitirenler tahsiline devam 

etmek için o zamanlar “Kır Mektebi” diye anılan şu anki Akçeşme Đlköğretim Okulu’na 

gitmektedir. Okula gidilirken yolun uzak olması ve güvenli olmadığı düşünülerek çocuklar 

okullara gönderilmemiştir. Bu yüzden ilkokulun üstünü okuyabilen pek fazla kişi mevcut 

değildir. Sonradan birkaç kişi liseyi bitirmiş, halk arasında bu kişiler çok itibar görmüştür.  

      Ağılönü’nde günümüzde iki ilköğretim okulu mevcuttur. Şıhlar Mahallesi’ndeki 

Kemalettin Sami Paşa Đlköğretim Okulu 1948’den itibaren halka hizmet vermiş, daha sonra 

1990 yılında Alparslan Đlköğretim Okulu açılmıştır. Ağılönü’nün çocuk eğitiminin modern 

eğitim kurumları aracılığıyla yapılmasını temsil eden iki okula sahip olması, kentleşme 
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sürecinin fiziksel yönüyle ilgilidir. Đnsanlar ilköğretime gidebilmek için ulaşım zorluğu 

yaşamamaktadır. Artık son 10 yılda eğitim düzeyinin kırsal kesimlere göre daha yüksek 

olması yani modern eğitim anlayışına göre okuryazarlığın artmış olması, kız çocuklarının 

da okutuluyor olması aynı zamanda liseyi bitiren öğrenci sayısının gün geçtikçe artması, 

bunun yanında üniversiteyi okuyanlarda da belirgin bir artışın gözlenmesi ve daha yüksek 

bir yaşam tarzı ve standardına sahip olunması vs. Ağılönü’nde eğitim alanında bir 

kentlileşmenin göstergesidir. Semtte lise ve dengi okul bulunmamasına rağmen lise 

mezunlarının artmış olması, ulaşım olanaklarının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır. 

Eskiye oranla yollardaki düzelme, motorlu taşıtlara sahip olunması ve okul araçlarının 

tahsis edilmesi gibi durumlar iyileştirmeler arasında sayılabilir. Aynı zamanda gençler göl, 

hayvancılık ve hasır gibi iş sahalarının daralması, hatta ortadan kalkması sebebiyle yeni iş 

ve hayat tarzı imkânlarını aramaktadır.      

9. Hamam167  

      Türk Đslam medeniyetinin önemli mimari yapıtlarından birini de hamamlar 

oluşturmaktadır. Türk Milleti temizlik olgusunu mimarisine hamamlar olarak yansıtmıştır. 

Geleneksel dönemde insanları bir araya toplayan sosyal mekân olması itibariyle 

hamamların işletilmesinden buralarda faydalananların uyması gereken kurallara kadar bir 

kültür, bir “hamam âdâbı” gelişmiştir.   

      Đnsanlar acil banyo ihtiyaçlarını karşılamak üzere evlerine “gusülhâne”  diye küçük 

banyolar yapmışlardır ancak bunlar tam bir temizlenme için yeterli değildir.  Geleneksel 

mekân tasarımında suyun ev dışında olması, insanların ortak olarak kullanabilecekleri 

hamamlar inşa etmelerini gerektirmiştir. Hamamlar, geleneksel dönemde insanların bol 

suyla temizlik yaptıkları mekânlardır; bu manada hamamlar “temizlik imandandır” 

ölçüsünün kültürel bir yansıması olarak düşünülebilir.   

      Bolvadin’de Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri Rüstem Paşa’nın külliyenin bir parçası 

olarak H.960/M.1553 tarihinde devrin ünlü mimarı Mimar Sinan’a yaptırdığı tarihi Rüstem 

Paşa Hamamı mevcuttur.168 Bunun yanında Yeni Hamam ve Belediye Hamamı (Asiri) gibi 

hamamlar da vardır. 1986 yılında Ağılönü hamamının yapılmasından önce ve bu hamamın 

kullanım dışı kalmasından sonra Ağılönü halkı çarşı hamamlarından Rüstem Paşa ve Asiri 

                                                 
167 Ağılönü Hamamı için bkz. Ek Resim 18. 
168 Muharrem Bayar, a.g.e., c. 2, s. 302. 
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hamamını tercih etmişlerdir. Ağılönü hamamı yapılışından kaynaklanan ısınma problemi 

nedeniyle ancak birkaç sene kullanılabilmiştir. Zaman içerisinde modern ev kültürünün 

mekân tasarımının değişmesiyle semt halkının evlerine özel mekân olarak banyolar 

yaptırması, bunun sonucunda da hamamlara rağbetin azalması, bu hamamın işlevsiz 

kalmasının bir diğer nedenini oluşturmaktadır.  

      Hamamlar bedensel ve dini temizlik anlayışının bir sonucu olarak oluşturulmuş, 

toplum hayatında aynı zamanda çok yönlü kültürel işleve sahip mekânlar haline gelmiştir. 

Örneğin, Ağılönü kadınının ev dışındaki hareketlilik alanı olması itibariyle hamam özel bir 

öneme sahiptir. Kadın hamamları aynı zamanda bir “hamam kültürü” nün gelişmesine de 

hizmet etmiştir. Evlilik öncesi görücüye çıkacak kızlar hamamlarda beğenilir, düğünden 

önce “gelin hamamı”, düğünden on beş gün sonra “on beş hamamı”, damat ve yakınlarının 

yaptığı “güvey hamamı”, lohusa kadınlar için yapılan “kırk hamamı”, nişanlı kız için 

yapılan “dernek hamamı”169 Ağılönü’nde hamamla ilgili sosyal hayatın vazgeçilmez 

etkinliklerindendir. Bu açıdan hamamlar bir tür Türk kadınlarının kahvehanesidir.  

Çevredeki bütün dedikodular buralarda anlatılır, yeni dostluklar, yeni ilişkiler buralarda 

kurulurdu. Böylece kadınlar kendilerine has bu mekânda zaman zaman gönüllerince 

eğlenirlerdi.  

       Aynı zamanda Heybeli Kaplıcası Ağılönü hamam kültürü için ayrı bir öneme sahiptir. 

Ağılönü’nde her yıl bir kez olsun günü birlik mahalleyle birlikte kaplıcaya gidilmektedir. 

Çok eskilerden beri yerden çıkan sıcak su Allah’ın kudretinden geldiği için kutsal 

sayılmıştır. Bu yüzden dini bir anlam taşımakta, bu suyun kaynağının bulunduğu yere 

gidilip suya dokunarak dileklerde bulunulmaktadır. Demirlerine çapıt bağlanmaktadır. 

Çocuğu olmayanlar kaplıcaya bağlanmakta bu maksatla hamam içindeki havuzun etrafında 

üç kez dönülmekte, dilekte bulunan kişi bir çekiyle (tülbent) hamam direğine 

                                                 
169 Ağılönü’nde “dernek hamamı”nın yapılışı şu şekildedir: Dernek hamamı için kız ve oğlan tarafının ortak 
belirlediği gün gelmeden oğlan tarafı, önceden yemek hazırlığı yapar. Bu yemekler arasında biber, yaprak, 
kelem(lahana) gibi dolma çeşitleri, helva ve ekmek bulunur. Hazırlanan yemekler ve hamam malzemeleri 
götürülmek üzere heybeye konur. Kaynana, nişanlı kızın yanında kızın akrabalarından bazı kimseleri ve 
kendi gelinlerini, kızlarını hamama götürür. 
        Daha önceden imkân ölçüsünde natıra (hamam hizmetçisi) para verilerek kurna kiralanır. Sonra gelin 
kız büyüklerinin ellerini öper, ayaklarına terlik verip su dökerek hamama girmelerine yardımcı olur. Böylece 
bütün büyükler içeri girince gelin kızın yüzüne duvak, pullal (al) örtülerek mumlarla birlikte def eşliğinde 
söylenen manilerle gelin kız hamama girer. Gelin kızın ellerine ve ayaklarına daha önceden kına yakılmıştır. 
Saçları da kınalanmıştır. Defle birlikte hamamın göbek taşının etrafında üç defa dönülür. Yine def eşliğinde 
oynanır. Sonra hamamın odasında (halvette)  yemek yenilir. Gelin kız, kaynana, eltileri, görümceleri ve 
komşularını kovayla su taşıyarak hepsinin yıkanmasına yardımcı olur, hizmet eder. Bu şekilde dernek 
hamamı sona erer.          
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bağlanmaktadır. Bir kız ya da erkek çocuğuna bu çeki çözdürülmektedir. Çocuğu 

olmayanlar çocuğa kavuştuklarında ismini erkek olduğunda Kürsük Mustafa, kız 

olduğunda ise Huriye koymaktadır. Havuzun etrafında dönmek Đslam Dini’ndeki kutsalın 

etrafında dönmekten esinlenerek oluşturulmuş bir adettir. Bununla birlikte kaplıcada bir 

yatırın olduğuna da inanılmaktadır. 170 

      Yoğun iş hayatı ve bu hamamların mahalleye uzaklığı insanların hamama gitme 

sıklığını etkilemiştir. Đnsanlar at arabası gibi vasıtalarla çoğunlukla da yaya olarak 15 

günde ya da bir ay gibi zaman aralıklarıyla hamama gitmişlerdir. Ailelerin geniş aile 

olması topluca hareket etmeyi gerektirmiş, kalabalık olarak hamama gidilmiş, bu da 

insanların banyo için özellikle bir gün ayırmalarını gerektirmektedir. Genellikle küçük 

çocuklar -erkek çocuklar da dâhil- bayan hamamlarına götürülmektedir. Bu yüzden bir gün 

boyunca kalınacak hamamlara kadınlar yiyecekleriyle, çocuklarını uyutacak 

malzemeleriyle gitmektedir. Duvar salıncağı yapmak için götürülen ipler bu malzemeler 

arasında sayılabilir. Bunun dışında peştamal, bohça, havlu, bakırca (kova), tas, kese, 

sabunluk (lif), ayaktaşı, kil ve yeşil sabun da diğer önemli hamam malzemeleri arasında 

yer almaktadır.        

      Şubat 2005’de Ağılönü Hamamı Bolvadin Belediyesi tarafından yıkılmıştır. Hamamın 

bulunduğu alan ağaçlandırılarak park alanı haline getirilmektedir. Diğer hamamlar ise 

işlevselliğini korumaktadır. Ancak eskisi kadar rağbet söz konusu değildir. Bu durum, 

modernleşme sürecinin toplum hayatına getirdiği yeniliklerden biri olan birlikte yıkanılan 

mekânların yerini evlerde daha rahat ve kolay yıkanılabilecek “banyo”lara terk etmesiyle 

açıklanabilir. Aynı zamanda banyoların yapılması, evlere suların gelmesinin bir sonucudur. 

Bu gelişme yıkanmayı özel alanın sınırları içine sokmuş ve dolayısıyla hamamlar da eski 

fonksiyonlarını kaybetmiştir. Böylece hamamların toplumsal-tarihsel süreklilikte kültür 

taşıyıcılığı misyonu da kesintiye uğramıştır.    

10.   Düğün Salonları171 

      Modernleşme süreciyle yaşam ve eğlence tarzındaki değişim, düğünlerde yaşanan 

mekân, zaman, içerik, kıyafet, iletişim gibi bir dizi yeniliğin toplum hayatına girmesine 

neden olmuştur. Düğün salonları da yaşanan değişimin mekânsal bir örneğidir.  
                                                 
170 Fadime Budak, 1951 Doğumlu; Huriye Tellier, 1939 Doğumlu; Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet 
etmektedirler. 
171 Bkz. Ek Resim 33, 34. 
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Ağılönü’nde önceleri düğünler varsa düğün sahibinin kendi evinin, yoksa komşusunun 

avlusunda yapılmaktayken artık düğün salonlarında yapılmaktadır. Önceleri uygulamalar 

kadın ve erkeklerin aynı mekânı paylaşmaması ilkesinden kaynaklanıyordu. Ancak modern 

zamanlarda insan ilişkilerinin değişimi dolayısıyla kadın ve erkek arasındaki sosyal 

mesafenin kalkması sebebiyle aynı mekân paylaşılır hale gelmiştir.  Mahallede 7–8 yıllık 

bir geçmişi olan düğün salonundan sonra 2005 yılında Ağılönü Hamamı yıkılarak boşalan 

alana ikincisi de yapılmıştır.  Bu yeni kültür unsurunun kabul görmesi elbette ki aynı 

ihtiyacı tatmin eden eski unsurdan her bakımdan daha elverişli ve daha üstün olması 

gelmektedir. Çünkü ısıtma, aydınlatma ve yağışlardan korunma konusunda mahalleliye 

kolaylık sağlamaktadır. 

      Düğün salonları, eğlencelerin niteliği yönünde büyük bir değişimi göstermektedir. Bu 

nedenle eğlence alanındaki değişimin toplumsal yaygınlığını, boyutlarının nerelere kadar 

uzanacağını gösteren güçlü argümanlardan biridir. Artık geleneksel dönemde kadınların 

kendi arasında yaptığı düğünler yerini erkeklerin de dâhil edildiği eğlencelere bırakmıştır.  

Müzik aleti olarak kullanılan defin yerini orkestralar almıştır. Hareketli türkülerin yanında 

gündemdeki meşhur pop şarkıları eşliğinde de oynanmaktadır. Çok nadir de olsa dans 

edilmektedir. Aileler arasındaki etkileşim bu tarz bir eğlenceyi Ağılönü’nde 

yaygınlaştırmıştır. Ancak yine de bazı muhafazakâr aileler düğünlerini erkek ve kadın 

mekânını ayırarak yapmakta, bazı eski düğün adetlerini uygulamaya çalışmaktadır. 

Örneğin bazı düğünlerde kaşıkla Köroğlu oyunu oynanmakta, kâkül kesme devam 

etmektedir.172  

      Düğünlerdeki en önemli değişim,  kıyafetlerde kendini göstermektedir. Modernleşme 

ile “görünür” olanın öne çıkmasıyla gündelik yaşamda dini ölçülere göre giyinen 

bayanların düğün salonlarında dekolte kıyafetleri tercih ettiği göze çarpmaktadır. 

Geleneksel dönemde düğünler kadınlar arasında yapıldığı için dekolte giymek mahzurlu 

değildi. Ancak son dönemde erkeklerin de düğünlere dâhil edilmesi ya da en azından 

erkekler tarafından izlenilmesi Ağılönü’nde yaşanan değişimin boyutlarını göstermektedir. 

Gençler arasında düğün kıyafeti konusunda “özenti” yaygındır. Televizyonun da kıyafetin 

değişiminde katkısı büyüktür. Bu anlamda düğünlerin arka planında hâkim olan zihni 

yapılanmada, “hayatta bir kere” anlayışı ve eğlencenin meşrulaştırıcı yönü değişim 

                                                 
172 Ayrıntılı bilgi için “Evlilik” bölümüne bakınız. 
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konusunda yaşanacak sıkıntıları esneten bir durum olarak değerlendirilebilir. Ancak yine 

de bu değişim, özellikle yaşlılar tarafından eleştiri konusu olmuştur.  

11. Sağlık Ocağı173 ve Eczane 

      Sağlık Ocağı her şeyden önce Ağılönü toplumunda değişen sağlık anlayışının bir ürünü 

olarak sosyolojik bir olgudur. Geleneksel yapıdaki hastalığa ve sağlığa bakış açısının 

kentleşme sürecinde değişim geçirdiğinin bir göstergesidir. 

      Đnsan ömrünün uzun olduğu ve asırlık insanların hayatında doktora gidecek kadar 

sağlık problemleri yaşamadığı bilgilerine dayanarak doktorsuz ve sağlık kurumlarının 

olmadığı dönemde Ağılönü’nün sağlıksız yaşadığını söylemek mümkün değildir. Đnsanlar 

çalışma şartlarının insan sağlığında bıraktığı olumsuz tesirlere karşı zaman içinde tecrübe 

ederek muhtelif sağlık metotları geliştirmişlerdir. Bununla birlikte toplum içinde belli 

hastalıkları iyileştirebilme yeteneği olduğuna inanılan bazı kimselerden de yardım 

istenmektedir. Kırık ve çıkıkçılar, karaaslan, bezeme, incili ıstırgan ve ateş paresi 

hastalıklarını tedavi eden sülaleler bunlara örnektir. Ancak yine de bazen insanların 

hastalığa müdahale edemediği durumlar da söz konusuydu. Böyle durumlarda tekke ve 

türbeler ya da din adamlarına gidilmek suretiyle Allah’ın yardımına başvurulmaktaydı. 

Đnsanlar hastalığın da sağlığın da Allah’tan geldiğine inanmakta, aciz olduklarını 

kabullenmekte hastalık ve ölümleri büyük bir tevekkülle karşılamaktadır. Toplumun inanç 

geleneğinde emanet alınan canın kimseye muhtaç olmadan Allah’a teslim edilmesi 

dilenmektedir. “Allah ele eteğe düşürmesin, üç gün yatak dördüncü gün toprak” sözleriyle 

hastalığın zor olduğu ancak bundan da zor olanın sağlığı kaybedip insanlara muhtaç olmak 

olduğunu dile getirmektedir. Böyle durumlarda ölüm istenmektedir. 

      Nüfusun artışı, üretim ve tüketim biçiminin değişmesine paralel olarak son 10 yılda 

kentin fiziki olanaklarına sahip olma açısından Ağılönü’nde gözle görülür gelişmelere şahit 

olunmaktadır. Eğitim ve alt yapı hizmetlerinin yanında modern anlamda sağlık 

hizmetlerinin sunulduğu sağlık ocağı ve eczane de bu olanaklardan biridir.  1994’te Şıhlar 

Mahallesi’nde Şıhlar Camii yanına açılan sağlık ocağı, üç numaralı sağlık ocağı olarak 

çalışmaktadır. Yine Şıhlar Mahallesi’ne 2006 yılında açılan bir eczane mevcuttur.  

                                                 
173  Bkz. Ek Resim 70. 
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      Đnsanların modern dönemde hastalık ve sağlık algısı da değişmekte, değişen tutum ve 

davranışlara uygun olarak, geleneksel tıp anlayışının yerine modern tıp anlayışının 

göstergesi olarak sağlık ocakları ve eczaneler bir kurum ve gösterge olarak ikame 

edilmektedir.  
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D. AĞILÖNÜ’NDE EKONOMĐK HAYAT 

1. Hasır ve Yastık Basma 

      Eber Gölü kenarında kurulmuş olan Ağılönü Semti’nin %90’ı eskiden geçimini bu 

gölden karşılamaktadır. Gölün kındıra174 ve berdi175 gibi ürünleri mahalle insanı tarafından 

işlenerek satılmaktadır. Bu işleme biçimlerinden birisi hasır176, diğeri ise yastık basma 

işidir.  

      Sanayi toplumu organizasyonu ve üretim biçiminin etkisini hissettirdiği döneme (1980) 

kadar Ağılönü Mahallesi’nin % 80’i geçimini hasırdan sağlıyordu.177 Hasır dokumak için 

her evde mutlaka hasır düzenleri kurulu olur, hasır dokumaya yardımcı olacak aletler hazır 

bulunurdu. Hatta kış günlerinde evinin bir odasını hasır dokumak için kullanan, bu amaçla 

hasır tezgâhı kuranlar bile mevcuttu. Hasırı genellikle kadınlar dokumaktadır, erkeklerin de 

zaman zaman hasır dokuduğu söylenmektedir. Sürekli hasır dokuyan bir kadın evin aslî 

ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gelir elde edebilmektedir. Birinci sınıf hasıra “özdaşı”178, 

ikinci sınıf hasıra “karışık”, üçüncü sınıf hasıra da “kabuk hasır” denmektedir.  Bir kadın 

birinci sınıf hasırdan günde 2 adet, diğer hasırlardan ise 5 veya 8 civarında 

dokuyabilmektedir.179  

                                                 
174 Hasırın hammaddesini oluşturan gölde yetişen, katları olan bir bitkidir. Ayrıntılı bilgi için 53, 54 numaralı resme 
bakınız. 
175 Duvar yastıklarının yapıldığı, kındıra gibi ancak katları olmayan ottur.  
176 Hasırın Yapılışı: Gölde orak adı verilen kesici aletle kesilen ve kalın bir demet halinde bağlanan kındıra isimli ot, bir 
gün öncesinden yumuşaması için ıslatılır. Ertesi gün yumuşayan otun dış kabuklarıyla iç kabukları ve en altındaki öz 
denilen kısmı ayrılır. Dış kabukları karışık ya da kabuk hasırda kullanılırken, iç kabukları ise özdaşı hasırda 
kullanılmaktadır. En içteki öz, hasır tezgâhına gerilmek üzere öncelikle bir takım işlemlerden geçirilir. Nemli iken 
tokmakla dövülen ve tarakla taranan öz, bükülmek için belli bir kıvama getirilir. Tokmak, sapı tahtadan baş kısmı ağır 
demir parçasından yapılmış bir hasır aletidir. Tarak ise, 1.5 m. uzunluğu, 15 cm. eni olan bir ucuna 15–20 adet çivinin 
çakılmasıyla tarağa benzeyen hasır aletidir. Daha sonra bükülme işlemi yapılır. Bükülen öz, tıpkı bir saç örgüsüne 
benzemektedir.  

       Hasır dokunmadan önce hasır tezgâhının da hazır duruma getirilmesi gerekir. Hasır tezgâhı, 1 m. kadar uzunluktaki 4 
adet kalın ağaç dalının dikdörtgen şeklindeki alanın dört köşesine çakılmasıyla yapılmaktadır. Dikdörtgen tezgâhın iki 
kısa kenarına sıyırgı denilen kalın ve uzun ağaç dalları bağlanır.  Önceden bükülmüş olan öz, sıyırgalara karşıdan karşıya 
gerilir. Bu esnada öz, hasırı dokurken dokumaların gevşek olmasını önlemek ve hasırın enini ölçmek maksadıyla 
yapılmış olan tartının deliklerinden de geçirilir. Özün sıkı gerilmiş olması gerekir. Tartı 2.5 m. uzunluğunda 15.cm. 
eninde sıra sıra delikleri olan hasır aletinin adıdır. Bütün bu işlemlerden sonra artık hasır dokunmaya başlanabilir. 
Kındıralar gerilen özlerin arasından geçirilerek tartıyla da sıkıştırılarak dokunur. Hasırın dokunmuş kısmı üzerine 
oturulacak kadar olmuşsa, hasırın altına yastık konulur, dokuyan kişi hasırın üzerine oturarak hasırı kolay bir şekilde 
dokur. Hasırın dokunması bittiğinde başlangıç kısmındaki sıyırgı özden çekilmek suretiyle, karşı taraftaki sıyırgı ise özün 
kesilmesi ile çıkarılır. Hasırın sökülmemesi için kesilen tarafın özleri bağlanır. Dokunmuş olan hasırın üzerinde kındıra 

çıkıntıları varsa bıçkı ile kesilerek güzel görüntü kazanması sağlanır 
177 Salih Karakaya, 1931 Doğumlu, Kestemet Mahallesi’nde ikamet etmektedir. Bkz. Ek Resim  55- 64. 
178 Hasır türlerinden en kalitelisi olup, sık dokunur. Diğerlerine göre daha büyüktür. Kındıranın iyi kısmından 
dokunmaktadır.  
179 Şemsi Oduncu, 1920 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
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      15–20 yıl öncesine kadar yoğun bir şekilde hasırcı esnafı, dokunan hasırları 

mahallelerden toplayarak, yakın köylere ve kasabalara pazarlamıştır. Bolvadin’de şu anda 

Rüstem Paşa Hamamı’nın doğusunda bulunan yere “Hasır Pazarı” denir. Eskiden burada 

hasır pazarı kurulmuş ve hasırcı esnafı hasır satmıştır.180 

      Dışarıya hasır pazarlama işi ise 1950’den sonra başlamıştır. Dokunan hasırlar, seralara, 

tütün sergilerine, evlerde yerlere sermeye, caddelerde inşaatların önlerine koruma yapmak 

ve turistik yerlerde gölgelik yapmak için alınıyordu. Bazı yerlerde kabir içinde sapmalarda 

da kullanılıyordu.  Şu anda naylon sergilerin çıkması, hasırın kullanım alanını daraltmıştır. 

Günümüzde sadece iyi dokunan kaliteli hasırlar, turistik yerlerde nostaljik olarak veya 

vitrinlerde süs eşyası olarak kullanılmaktadır. Hammaddesi gölden karşılanan ikinci ürün, 

berdi denilen ottan basılan duvar yastıklarıdır. Ağılönü Mahallesi’nde yaklaşık 200 hane 

geçimini yastıktan temin etmektedir. Bolvadin ekonomisine yastığın büyük ölçüde katkısı 

vardır. 

      Çok önceleri yastık, kanaviçe (şilte) torbalara ot basarak yapılmaktadır. Bu tür yastığı, 

Bolvadin’de Alaca Mahallesi’nde Bebez lakabıyla tanınmış birisi yapmıştır. Gelin olacak 

genç kızlar, evlerini döşemek için üzerine basma kumaş geçirerek ihtiyaca göre alırlardı. 

Daha sonraları yastık basma makineleriyle seri üretime geçilmiştir.  

      Yastık, Türkiye’nin genelinde şark odaları düzenleyen herkes tarafından alınmaktadır. 

Ayrıca Bolvadin’den alınarak Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika gibi Türklerin 

yaşadığı yerlere ihraç edilmektedir. Yastık basımı ve satımı 2000 yılından sonra hızlanmış 

olup,  %80’i Ağılönü Mahallesi’nde olmak üzere yaklaşık 500 kişi geçimini bu yoldan 

temin etmektedir.181 

      Ancak değişen iş, çalışma hayatı ve ekonomik standartlar yüzünden insanlar, ekonomik 

değeri ve getirisi düşük olan bu işleri, ya terk etmekte ya da yeni iş alanlarına 

yönelmektedir. Değişen toplumda en zorlu ve köklü değişimin yaşandığı ekonomi alanı, 

sarsıcı etkisini Ağılönü’nde de göstermekte, insanların çoğunluğu modern toplumun en 

korkunç sorunlarından olan “işsizlik”le karşı karşıya kalmaktadır.  

                                                 
180 Hasan Hüseyin Bostan, 1927 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir 
181 Salih Karakaya, 1931 Doğumlu, Kestemet Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 2006 yılı itibariyle yüzsüz 
yastığın fiyatı 2YTL, birinci sınıf halı yastık 6 YTL, ikinci sınıf yastık 4.5 YTL, basma yüzlü yastık da yine 
4.5 YTL’den satılmaktadır. Yastık basma makinesi ve yastıklar için bkz. Ek Resim 71-73. 
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2. Fırınlar 182 

      Ağılönü’nde geçmişten günümüze kadar varlığını muhafaza eden kültür unsurlarından 

birisi de fırınlardır. Tarıma dayalı üretimin bir örneğini oluşturan fırınlar, ailenin üretim 

birimi olmasının bir göstergesidir.  

      Fırınlarda yapılan ekmeklerin tat olarak hazır ekmeklere göre lezzetli ve doyurucu 

kabul edilmesi, aynı zamanda ekonomik olması ev ekmeği yapımını devam ettirmiş, 

dolayısıyla fırınların işlevselliğini korumuştur. Günümüzde semt genelinde 4 fırın 

mevcuttur. 

     Fırınlar üst üste iki kattan oluşmaktadır. Üst kısımda ekmek pişirilirken altta ateş 

yakılmaktadır. Yakacak olarak kamış, talaş ve tezek kullanılmaktadır. “Dirgen” adındaki 

bir aletle bu yakacaklar fırın içerisine atılmaktadır. Üst kısmın ortasında yuvarlak bir delik 

vardır. Bu delikten tezekler atılmaktadır. Tezeğin közüne “tun” denir. Bükme, börek 

tepsileri ve ekmekler, bu deliğin üzerine tutularak daha iyi pişmesi sağlanır. Bu işleme 

“tunnatmak” denir 

      Evlerde yoğrulan hamurlar, teknelerle fırına getirilir. Fırınlarda ekmek pişirme işi 

sıraya göre yapılır. Önce gelen, ekmeğini önce pişirmektedir. Ekşi hamurla (maya) 

yoğrulan hamur bir süre bekletilerek kabarması sağlanır. Daha sonra ekmek şekli verilerek 

sofra bezlerinin üzerine konur. Buna “ekmek dökmek” denir.  

       Sırası gelen kişi, ekmeklerini “senit” denilen dikdörtgen ya da kare tahta üzerine alarak 

tahta kürekle fırına koymaktadır. Ekmekler kısa zaman aralıklarıyla fırın içerisinde demir 

küreklerle çevrilerek daha iyi pişmesi sağlanmaktadır. 

      Fırınlarda sadece ekmek yapılmamıştır. Büyük tepsilerle börekler ve bükmeler,  

bayram hazırlığı olarak yapılan baklava, yalancı tatlısı gibi tatlılar, aynı zamanda düğün 

baklavaları, Kurban Bayramı sonrası kesilen hayvanın kemikleriyle yapılan keşkekler, 

mısır (mekke) göllesi, pancar ve kabak gibi yiyecekler de fırınlarda pişirilmektedir. Bu 

yoğunluk nedeniyle fırınlar, özellikle bayram öncesi gece sabaha kadar çalışmaktadır.  

                                                 
182 Fırınların yapısı ve fırın aletleri için bkz. Ek Resim 69, 99, 105-109. 
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      Eskiden nüfusu 10 ila 20 arasında değişen aileler, sayı olarak çok ve sık aralıklarla 

ekmek yapmıştır. Bu nedenle her evde taze ekmek bulmak mümkün olmuştur.  Bu 

ekmeklere halk arasında “somun” denilmektedir. Somunları pişirme ücreti eskiden 

genellikle ekmek verilmek suretiyle tahsil edilirken, günümüzde pişirme bedeli tamamen 

paraya çevrilmiştir. Bilindiği gibi ekonomik ve sosyal hayatta paranın alış-veriş kültürünü 

değiştirmedeki işlevi, modernleşmenin en önemli göstergelerinden biridir.  

       Beslenme kültürünün bir yansıması ve ticari bir ünite olmasının yanı sıra fırınlar, 

kadınların ev dışında bir araya geldikleri sosyal mekânlardır. Mahalleye dair haberler 

buralarda yayılmakta, kız beğenme de buralarda gerçekleşmektedir. 

3. Bakkal   

      Çerçicilik, bakkallık ve marketçilik, üretim ve tüketim ilişkisi içerisinde insanın ticaret 

yapma eyleminin değişim ve dönüşümünü dile getiren kavramlardır. Diğer bir ifade ile bu 

kavramlar toplumda var olan alış-veriş kültürünü yani ayni mübadeleden nakdi 

mübadeleye geçişi simgelemekte, aynı zamanda sosyal, kültürel hayat ile ticari hayatın bir 

biriyle olan iç bağlantılarını da göstermektedir. 

      Paranın henüz yaygın kullanım alanı bulmadığı dönemlerin ilişki sisteminin bir 

göstergesi olan çerçicilik, kitlevi bol üretimin yapılmadığı, ulaşım ve dağıtım ağının 

yaygınlaşmadığı, ihtiyaçların günümüzdeki kadar çeşitlenmediği, bugünün adlandırmasıyla 

sosyal olanın ekonomi merkezli olarak kurulmadığı ve tanımlanmadığı, sabit alış veriş 

mekânlarının henüz kurumsallaşmadığı piyasa öncesi toplumun hayat tarzını resmeder.  

Çeşitli kumaş, bez, gazyağı, basit ilaçlar, iğne, iplik, ayna, cam vs. gibi malları, periyodik 

aralıklarla, ya cuma günleri183cuma pazarında ya da köylerde mahalle mahalle dolaşarak, at 

veya merkep sırtında ihtiyaç sahiplerinin ayağına götüren satıcılar olan çerçiciler, sattıkları 

eşyanın değerini bazen parayla bazen de buğday, yağ, yumurta, un vs. gibi ürünlerle 

ölçerlerdi. Çünkü para kullanımı bu dönemlerde çok yaygın değildir. Ayrıca bu dönemde 

ihtiyaçlar çok sınırlı olup bugünkü mânâda piyasa kavramı ve ortamı mevcut değildir. 

                                                 
183 Cuma günleri hem haftalık tatili hem de köy, kasaba ve şehirlerde halkın ihtiyaçlarını karşılamak için 
kurulan pazaryerleri aracılığıyla bir araya geldiği özel günü temsil eder. Bu anlamda Cuma günü hem toplu 
dini ibadetin yapıldığı, hem de ürünlerin bir araya getirildiği ve alış-verişin yapıldığı, yukarıda zikredilen 
ihtiyaçların karşılandığı günlerdir. Pazarlar, marketlerin yaygınlaşmasına rağmen hâlâ geleneksel işlevlerini 

azalarak da olsa korumayı sürdürmektedir.   
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      Bakkallık ise, çerçiciliğin bir ileri aşamasını ifade etmektedir. Yani ihtiyaçların 

fabrikasyon üretimdeki çeşitliliğin artışına istinaden “mamül madde” olarak satılan 

malların bir köyde veya nadiren mahallelerde -önceleri derme çatma olan ve gittikçe bu işe 

uygun mekân özelliği kazanan- sabit mekânlarda halka (tüketiciye) sunulduğu mekânları 

temsil eder. Hatta bakkal kavramı, sonradan kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yerine ilk 

zamanlar daha çok “dükkân” kelimesi kullanılmıştır. Araştırma alanımız olan Ağılönü’nde 

çerçicilik 1970’li yıllara kadar devam etmiştir. Bu tarihten sonra da senelerce mahallede 

bakkaliye çeşitlerini bulundurmada tek olma özelliğini koruyan “Mutullah’ın dükkân”, 

mahallelinin ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Mutullah’ın dükkân, mahallede sadece bir alış-

veriş mekânı değildir. Bu dükkân sosyal hayata dair pek çok ilişki ve problemlerin çözüm 

noktası, adres ve isim sormadan tutun da, mahalle sakinlerinin başta ticari olmak üzere 

güvenilirlikleri ve itibarlarına kadar, her türlü şahsi ve günlük olayların değerlendirildiği 

bir bilgi üretim merkezidir. Bununla birlikte dükkâncı iş bilen, iletişim becerisine sahip, 

güzel konuşma yeteneği olan kişiler olarak vasıflandırılmaktadır. Doğrudan mahalleliyle 

iletişim kurduğu için mahalleye ait haberler de dükkâncılar tarafından bilinmektedir. 

      Mahallede ailelerin ekonomik seviyesi alışverişin niteliğini de belirlemekte, üretim 

imkânları nispetinde alışveriş yöntemleri geliştirilmektedir. Ağılönü’nü ayakta tutan hasır, 

topraktan kaldırılan mahsuller trampa usulüyle doğrudan mübadele edilmektedir.184 Bu 

takasın adil olarak karşılık bulması için belirlenen ölçüler, bazen örf ve adetler tarafından 

bazen de pazarlık yoluyla gerçekleşmektedir. Alışverişlerde veresiyecilik yaygınlaşmıştır. 

Daha önce biriken borçlar bakkal sahiplerinin at arabalarıyla topladığı hasırlardan tahsil 

edilmektedir.   

      Ağılönü’nde ekonomik ilişkilerdeki değişim dükkân sayısındaki artışa da yansımıştır. 

Tamamı Ağılönü’nün kendi insanı tarafından açılan ve işletilen dükkânların sayısı 12’yi 

bulmuştur. Eskisi kadar çok olmasa da veresiyecilik devam etmektedir. Ancak 

alışverişlerde para kullanılmaktadır. Hasır, eski değerini yitirdiği için, alışverişlerde 

kullanımı azalmıştır. Bununla beraber dükkânlar hasır toplamayı da bırakmıştır. Đşyerleri 

çok fonksiyonlu yapısını, modern toplumdaki uzmanlaşma ve standartlaşmaya uygun 

olarak değiştirmektedir. Artık her iş için müstakil mekânlara ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

                                                 
184 Fatma Oyal, 1929 Doğumlu; Huriye Kucur, 1922 Doğumlu; Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedirler. 
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4.Kahvehane 

      Kahvehanelerin ortaya çıkması ve yaygınlaşması yönünde gerekli ilk adımı oluşturan 

kahveyi içecek olarak tüketme alışkanlığı, Đslam dünyası genelinde 15.y.y.’ın ortalarına 

tekabül eder. Kesin olmamakla birlikte geçmişi Yemen’e sufi zikir ayinlerine dayandığı 

söylenen kahve, 16.y.y.’ın başlarına gelindiğinde sufi meclislerinin dışına çıkmış, ibadetten 

çok sohbet ve dostluğa yönelik keyif almayı önde tutan çevrelere girmiştir.185 Buna bağlı 

olarak kahve içmenin insanlarda uyandırdığı çağrışımlar da değişmiştir. 

      15. ve 16. y.y.’larda kahve içmenin gittikçe yaygınlık kazanmasının en çarpıcı ve en 

önemli sonucu kent, kasaba ve köylerdeki toplumsal yaşamı etkilemesiydi. Çünkü bu 

malın içecek olarak hazırlanması ve satılması çerçevesinde o zamana değin bilinmeyen bir 

kurum yani kahvehaneler doğmuştur. Kuruluşundan sonra yaygınlık kazanması 16. y.y.’a 

kadar dayansa da Ağılönü’ne kahvehanenin girişi 1975 yılına rastlamaktadır. Đlk 

kahvehane Şıhlar Mahallesi’nde kurulmuştur.  Bölge genelinde toplam 6 kahvehane 

mevcut olup bunların hepsi de ticari amaçlı işletmelerdir.186 Bunda zamanla iş sahalarının 

göl, tarım ve hayvancılıktan farklı sahalara kayması sonucu insanların yeni kazanç kapısı 

arayışlarına yönelmesinin etkisi büyüktür. Ev ve iş dışında mahallelinin buluştuğu, vakit 

geçirilen yer olmak ortak paydasında buluşan kahvehaneleri mahalle odalarından ayıran en 

bariz fark, iştirakçilerinin müşteri olarak algılanması ve bir menfaat ilişkisinin 

bulunmasıdır. Bu anlamda köy odaları ile kahvehanelerin işlevleri tarihsel açıdan bir 

öncelik- sonralık ilişkisi içinde ele alınabilir.  

      Kahvehane ortaya çıkış ve gelişim süreciyle her bakımdan Müslümanların damgasını 

taşıyan bir kurumdur. Sonradan çıkışı itibariyle bir yenilik sayılmış, bu yüzden de geçmişi 

daha eskiye dayanan diğer bir sosyal mekân olan mahalle odalarıyla zaman zaman 

kıyaslanmıştır. Ancak kahvehane, mahalle odalarından ayrılan bazı özellikleri itibariyle 

önceki yaşam tarzının dışında kalan fazladan bir şeyi sunmaktadır, bu bakımdan yerleşik 

yaşam kalıplarını bozmaksızın insanların alışılmış günlük düzeni içerisinde kendine bir yer 

edinme olanağını bulabilmiştir. 

                                                 
185  Ralph S. Hattox, Kahve ve Kahvehaneler, Çev. Nurettin Elhüseyni, Tarih Vakfı Yurt Yay., 2. Baskı, 
Đstanbul, 1998, s. 9-24. 
186 Mehmet Eren, 1950 Doğumlu; Muzaffer Kucur, 1964 Doğumlu; Şıhlar Mahallesi’nde ikamet 
etmektedirler.; Ceylan Bostan, 1963 Doğumlu, Gölbaşı Mahallesi’nde ikamet etmektedir.; Muharrem Balcı, 
1974 Doğumlu, H.Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.   
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      Đnsanlar kahvehaneye sırf kahve içme isteği yüzünden gitmiyorlardı. Bunu aynı 

zamanda dışarıya çıkmak, geceyi arkadaş çevresinde geçirmek, eğlenmek ve başkalarıyla 

görüşmek için de yapıyorlardı. Kahvehane yeni toplumsal davranış kalıplarının ifade 

edilmesine olanak sağlayan yeni bir toplumsal ilişki mekânı olma özelliğinden dolayı 

toplumsal bir ihtiyacı karşıladığı için de kolaylıkla tutunabilmiştir. Üstelik mahalle 

odalarında var olan müdavimlerinin daha çok toplumsal mevki ve yaş ayrımı olmaksızın 

her türden insan gidebilmektedir. Daha çok orta halli ya da fakir kişilerin uğrak yeri olan 

bu yerlere gelenlerin çoğunluğunu işsiz kimseler oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak ilk 

açıldığında iyi gelir getiren bu meslekte işsizlik nedeniyle veresiyeciliğin 

yaygınlaştığından şikâyet edilmektedir.187 Bunun yanında çalışan kesim de iş zamanlarının 

dışında kalan vakitlerde kahvehanelere gelmektedir. Katılım yelpazesinin bu şekilde geniş 

olması ve eğlenceyi ön planda tutması, özellikle gençlerin kahvehanelere katılımını 

artırmıştır. Kahvehanelerde tavla, iskambil, bilardo gibi oyunlar oynayarak, gazete 

okuyarak, sohbet ederek, televizyon izleyerek vakit geçirilmektedir. Kahve ve çayın 

yanında meşrubat türü içecekler tüketilirken alkollü içecekler satılmamaktadır.188 

      Đzlenilen dizi ve filmler, spor dallarına ve müzik programlarına yoğun ilgi 

kahvehanedeki insanların bu araçları daha çok eğlence amaçlı kullandığını göstermektedir. 

Müdavimlerinin sosyal dayanışma noktasında mahalle odalarına has birlik ve beraberliği 

gerçekleştirememesi, tembelliğe sevk etmesi ve mahalle odalarındaki oda kültüründen 

yoksun olması sonucu dedikodu, hafif ve boş laflar kahvehanelerin eleştirilen özellikleri 

arasında olmuştur. Buna mukabil işsizlik ve geçim sıkıntısının oluşturduğu stresi, evin 

dışında atabilmek ve insanın toplumdan soyutlanmasına engel olması itibariyle 

kahvehaneler toplumda eskiden odaların icra ettiği sosyalleştirici özelliğini devam 

ettirmektedir. 

4. Terzi 

      Ağılönü’ndeki ticarî ünitelerden birisi de terziciliktir. Ancak bu alanda bölge halkına 

hizmet veren kişi sayısı bir ya da iki kişiyle sınırlı kalmış, bu mesleği yapanlar her zaman 

kadınlar olagelmiştir. Kadınlar bu iş için özel mekânlar oluşturmamış, evlerini 
                                                 
187 Muharrem Balcı, 1974 Doğumlu, H.Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.; Muzaffer Kucur, 1964 
Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
188 Muharrem Balcı, 1974 Doğumlu, H.Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.; Ceylan Bostan, 1963 
Doğumlu, Gölbaşı Mahallesi’nde ikamet etmektedir.; Muzaffer Kucur, 1964 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde 
ikamet etmektedirler. 
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kullanmışlardır. Bölge halkı, çarşıdan satın aldığı “basma” adı verilen kumaşlarla şalvar, 

öncek, fistan, içlik, entari, pijama, daha sonraları da etek gibi kıyafetler diktirmiştir. Kadın 

terzilerine erkek kıyafetlerinin diktirilmeyişi, bunun için çarşıdaki erkek terzilerin tercih 

edilmesi dikkat çekicidir. Buna mukabil günümüzde kadın kıyafetlerinin şehir 

merkezindeki işletmesi erkek olan terzilere diktirilmesi, toplumda var olan pek çok sosyal 

değerin değişim sürecine dair ip uçları sunmaktadır.  

      Günümüzde hazır giyim, yani tekstil ürünlerinin ucuzlamasına ve bölge halkının maddî 

refahına paralel olarak terzilerde kıyafet diktirmeye rağbet edilmemektedir. Geçmişte 

diktirilen kıyafetlerdeki çeşitliliğin azlığına karşılık, bugün bölge insanı piyasanın sunduğu 

çeşitlilikte hazır giyimi tercih etmektedir. Bununla beraber yaşlıların kıyafeti haline gelen 

şalvar, öncek, entari gibi geleneksel kıyafetler halen mahalle terzilerine diktirilmektedir. 

Geleneksel toplumda kıyafetlerdeki el işçiliği, Ağılönü’nde de yerini modern toplumun 

tekstil uzmanları ve desinatörlerin çizgilerinde ifadesini bulan biçim, renk ve desenlerle 

tekstil atölyelerindeki makinelere devretmiştir. 
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E. AĞILÖNÜ’NDE ĐDARÎ YÖNETĐM 

      Muhtarlık, 1829 yılında önceleri halkla hükümet arasındaki ilişkileri yürüten ayanlık 

müessesesinin bozulmasıyla onun yerine kurulmuş bir teşkilattır. Đnsanlara yönetimde 

seçilme hakkı verilmesi nedeniyle demokratik bir özelliğe sahiptir. Küçük yerleşim 

birimleri, insan ilişkilerinin birincil ilişkiler olarak sergilendiği yerler olması itibariyle, 

yönetici ve yönetilen arasındaki münasebetler de bu duruma göre şekillenmektedir. 

Mekânsal olarak hareketliliğin sınırlı olduğu kırsal kesimlerde halkın devletle kurduğu 

ilişki muhtarlar vasıtasıyla olmaktadır.189   

    Muhtarlık kurumu, toplumda bu alana dair bir kültürün gelişmesini de beraberinde 

getirmiştir. Muhtar olacak kişinin yöneticilik vasfı taşıyan, toplumda sözü geçebilecek 

saygınlığa sahip belli vasıfları taşıması gerekmektedir. Çünkü muhtar, toplumda meydana 

gelebilecek anlaşmazlıkların çözümünde başvurulan birinci mercidir. 

      Ağılönü’nde ilk dönemlerde muhtarlık seçimlerine aday kişilerin azlığı dikkat 

çekicidir. Đnsanlar ilk defa karşılaştıkları bu kurumun yapısına yabancıdır ve bu yüzden 

kurumun işleyiş tarzı çok fazla bilinmemektedir. Aynı zamanda tek partili bir döneme 

tekabül ettiği için farklı siyasi fikirlerin sergilendiği parti seçeneği de mevcut değildir. 

Bununla birlikte halkın çoğunluğunun en büyük problemini de “geçim” oluşturmaktadır. 

Bu yüzden Cumhuriyetin ilk yıllarında muhtar olarak seçilen kişilerin uzun yıllar 

muhtarlığı dikkat çekicidir. Ancak zamanla çok partili döneme girilmesiyle birlikte 

muhtarlığa aday olanların sayısında artış gözlenmektedir. Artık sadece toplumun ileri 

gelenleri değil, diğer insanlardan da aday olanlar çıkmıştır.190 Şıhlar Mahallesi’nde bu 

durumla ilgili örnek bir olay gerçekleşmiştir. Uzun süre Şıhlar Mahallesi muhtarlığını 
                                                 
189 Bilal Eryılmaz, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, Đşaret Yay., Đstanbul, 1992, s.216-218. 
190 Aşağıda Ağılönü’nü oluşturan 4 mahallenin muhtarları ve kaç yıl muhtarlık yaptıkları yer almaktadır. 
Hacı Ömer Mahallesi Muhtarları: Đsmail Ordu: 1950’ye kadar 15–20 sene muhtarlık yapmıştır. 
Cumhuriyet Halk Partisi’ndendir. Bkz. Ek Resim:1, Ahmet Çinkılıç: 2 dönem muhtarlık yapmıştır. Demokrat 
Partilidir., Kemal Aktürk: 2 dönem muhtarlık yapmıştır. Demokrat Partilidir., Mehmet Sağdıç: 4 dönem 
muhtarlık yapmıştır. Demokrat Partilidir., Abdil Sağdıç: 2 dönem muhtarlık yapmıştır., Latif Tercan: 2 
dönem muhtarlık yapmıştır., Hüdai Kocabaş: 2 dönem muhtarlık yapmıştır., Ahmet Budak: Muhtarlığının 2. 
dönemindedir.  

Şıhlar Mahallesi Muhtarları: Đzzet Eren: 1950–1960 arası muhtarlık yapmıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisi’ndendir., Yusuf Oyal: 3 dönem muhtarlık yapmış olup muhtarlığı 1970’li yıllarda bitmiştir. Demokrat 
Partilidir., Ahmet Söngün: 2 dönem muhtarlık yapmıştır. Demokrat Partilidir., Đbrahim Karaçimen: 1 dönem 
muhtarlık yapmıştır., Abdülkadir Oyal: 3. dönem muhtarlığını yapmaktadır. 
Gölbaşı Mahallesi Muhtarları: Celil Balcı:1970’li yıllarda 4 dönem muhtarlık yapmıştır., Ali Osman 
Camcı: 2 dönem muhtarlık yapmıştır., Emir Kayabaşı: 2 dönem muhtarlık yapmıştır., Musa Gücer: Đlk defa 
seçilmiş olup şimdiki muhtardır. 

Yeni Doğan Mahallesi Muhtarları: Osman Özalp: 1985’li yıllarda 3 dönem muhtarlık yapmıştır., Hüseyin 
Avcı: 2 dönem muhtarlık yapmıştır.  
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yapmış olan mahallenin ağalarından Đzzet Eren’e karşı bir çoban olan Yusuf Oyal 

muhtarlığa adaylığını koymuş, Yusuf Oyal muhtarlığa seçilmiştir. Bu seçim ağalığa karşı 

yapılan başkaldırıya örnek olması itibariyle büyük önem taşımaktadır. Tarih boyunca 

yöneten ve yönetilen ilişkileri hep tartışmalı ve çatışmalı olmuştur. Muhtarlık müessesesi 

de Ağılönü’nde tarihsel “iktidar” ilişkilerinin yansımalarını temsil etmektedir. 
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F. AĞILÖNÜ’NDE ADLÎ OLAYLAR 

      Suç, insanoğlunun ilk tarihinden günümüze dek sürekli var olan bir sorundur. Toplum, 

doğa ve birey üçlüsü arasında, soyutundan somutuna sayısız ilişki mevcuttur. Bireyler 

birbirleriyle ilişkide bulunarak grupları, gruplar da toplumu oluşturur. Toplumlar sürekli 

değişen canlı beraberliklerdir. Toplumu oluşturan bireyler bu değişim içinde olup 

toplumdaki değişimlerin hızı ile bireyin değişme hızı her zaman aynı değildir. Bireyler her 

zaman değişen koşullara ayak uyduramazlar. Aradaki dengesizlik çeşitli sorunların 

kaynağını oluşturur.191 

      Toplum yaşamının olmazsa olmaz koşulu düzendir. Toplumda düzen ve birliğin 

devamı, toplumsal norm ve kurallara uyulmasına bağlıdır. Ancak tarihin hiçbir döneminde 

ve dünyanın hiçbir yerinde kurallara tamamen uyulduğu, sosyal ilişkilerin pürüzsüz 

sürdüğü bir toplum görülmemiştir. Uyulması gereken normlar toplumdan topluma, 

kültürden kültüre farklılık göstermesine rağmen, toplumsal normlara uymayan davranışlara 

suç ya da sapkın davranış denilmektedir.192 

      Bir eylemin sapkın davranış olarak kabul edilebilmesi için, toplumun büyük bir 

çoğunluğunca suç kabul edilmesi gerekir. Eskiden Ağılönü’nde toplumun değerler sistemi 

tarafından suça karşı sıkı bir sosyal kontrol mevcut olmasına rağmen cana ve mala karşı 

muhtelif suçlar işlenmiştir.  

      Đnsanlar adam öldürmeyi kişisel problemleri çözmede bir yol olarak benimsemiş, 

zaman zaman göl ve meraların paylaşılamaması nedeniyle anlaşmazlıklar çıkmış, bu 

durum yaralamalara ve hatta cinayetlere bile neden olmuştur. Ekonomik çıkar için yapılan 

cinayetler arasında “Ağılönü Cinayeti” diye anılanı meşhurdur. 1907 yılında Alaca 

Mahallesi’nde Bolvadin’in ünlü kabadayılarından Cılkzade Osman’ın öldürülmesiyle 

başlayan sürtüşme, zincirleme cinayetlere sebep olmuş, bunu takiben Kara Kâtiplerden 

Hacı Đbrahim’in idam edilmesi, sürtüşmeyi hızlandırmıştır. Daha sonra 1912 yılında 

taraflardan Alaca Mahallesi’ndeki Kara Salih (Soyuer) Ağılönü’ndeki Abdil Çavuş’un 

odada öldürülmüştür. Kara Salih’in dışında 10 kişinin de ölümüne yol açan bu cinayet  

                                                 
191 Rüstem Erkan, a.g.e., s. 203, 204. 
192 a.g.e., s.  204. 
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üzerine ağıtlar yakılmıştır.193 

       Ağılönü’nde eskiden kız kaçırma olayları yaygındır. Hatta nişanlı kızların dahi 

kaçırıldığı görülmüştür. Kız kaçırma vakalarının sık gerçekleşmesinin nedenleri arasında 

toplumun evlendirme anlayışının etkisi de düşünülebilir. Eskiden bir kız istendiğinde kızın 

bu konudaki fikri sorulmaz, uygun görürse aile büyükleri evlilik kararını verirlerdi. Bu 

durum da isteksizce yapılan evlilikleri artırmıştır. Çoğunlukla kızlar bu karara itiraz 

edemezken bu duruma belki de bir başkaldırı anlamını taşıyan “kaçma” olayı toplum 

tarafından hoş karşılanmamıştır. Kaçıran ve kaçan kişiler toplum nazarında dini- ahlaki 

değerlere ve sosyal normlara aykırı davrandığı için kötülenmektedir. 

      Çok yaygın olmamakla birlikte Ağılönü’nde mala karşı suçlar yani hırsızlık olayları da 

görülmüştür. Pulluk, mercimek, sap, arpa ve buğday çalınan şeyler arasındadır. Çalınan 

malların o zamana göre değerli olması da dikkate değer bir husustur.  

      Günümüzde Ağılönü’nde, büyük ölçüde ekonomik değerini yitirdiği için göl ve mera 

paylaşımından kaynaklanan cinayet olayları yaşanmamaktadır. Bu durum göle ve meralara 

atfedilen değerle ilgilidir. Eskiden kıymetli olan bu yerler, artık geçim kaynağı olmaktan 

uzaklaşmaktadır. Bu da ekonomik anlamda menfaat çatışmasını engellemektedir. Bununla 

birlikte Ağılönü’nde zaman zaman kız kaçırma olaylarıyla halen karşılaşılmaktadır.   

 

 

 

 

                                                 
193 Muharrem Bayar’dan alınmıştır.1945 Doğumlu, Hisar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
Bu ağıtlara bir örnek: 
Ağılönü iğdeleri açtı mı? 
Abbanoğlu damdan dama kaçtı mı? 
Kara Salih ölemedi şaştı mı? 
Dur diye dur diye durdurdun beni  
Kendimden aşağı vurdurdun beni 
Poşu aldım bir liraya solmadı 
Askerden geleli altı ay olmadı  
Garip Sıddık hiçbir günler görmedi 
Yanarım yanarım geçliğime yanarım  
Pek yazık oldu Efe Salih’in gençliğine 
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G. AĞILÖNÜ’NÜN SOSYAL-KÜLTÜREL ÖZELLĐKLERĐ 

1. Giyim Alışkanlıkları  

      Đnsanlık tarihinin başlangıcından beri kıyafet, biçimi, rengi ve deseniyle estetik, 

ekonomik ve sosyal değerlerin merkezinde yer alır. Elbisenin şekli, biçimi umumiyetle örf 

ve adetle tayin edilmiştir.194 Kıyafet, sahibi olduğu toplumun dünya görüşünün aynasıdır. 

Yani giyim sahip olunan zihniyetin sembolleşmiş şeklidir.195 

      Geleneksel toplumlarda kıyafetin statüyü belirleyici bir fonksiyon üstlenmesi, kişilerarası 

ilişkilerde fiziksel görünüme bakarak kime nasıl davranacağımız konusunda yol göstermektedir. 

Ağılönü’nde evli bayan ile bekâr bayan giydikleri elbiselerden bellidir. Nişanlı kız ve yeni evli 

kadın zar giydiğinde yüzüne kırmızı tülbent örterken, ileri yaştaki evli bayan siyah tülbent 

örtmektedir. Bir bayanın evli olduğu fesinden anlaşılmakta, eşi ölen kişinin fes giymesi 

ayıp karşılanmaktadır.196 Yine pullu yelek yaşlılar tarafından giyilemezdi. Kişinin kendi 

durumunun dışındaki kimselerin kıyafetini taklit etmesi doğru bir davranış değildi. Bu 

anlayış, Ağılönü’nde uzun yıllar giyim tarzının sabit bir şekilde devamını sağlamıştır. Fes, 

başa örtülen örtünün düzgün durmasını sağlaması bakımından bu günkü başörtü içlerine 

yapılan asetatlar ile aynı vazifeyi görmektedir. Bununla birlikte festeki süslerin altın veya 

gümüşten olması o kişinin maddi durumu konusunda da bilgi vermektedir. 

      Ağılönü’nde giyilen kıyafetler iş ve gündelik hayatın gereklilikleri yanında, toplumda 

geçerli olan dinî ve ahlâkî kaideleri de yansıtmaktadır. Kıyafetlerin iş hayatının ve 

gündelik hayatın gerekli kıldığı hareket ve aktivitelerin rahat yapılmasını sağlamasına, 

vücut hatlarını belli edecek kadar dar ve ince olmamasına, kadınlarda ve erkeklerde dinen 

örtülmesi zorunlu yerlerin örtülmesine dikkat edilirdi. Bir kadının şalvarının üstüne 

önceğini bağlamadan ve çarsız çarşı pazara çıkması günah sayılmıştır. Bu nedenle 

günümüzde Ağılönü’nde gençlerin modanın sunduğu dar ve vücudu eskisi gibi örtmeyen 

kıyafetleri kullanmaları yaşlılar tarafından ahlak ve din kurallarına mugayir kabul edildiği 

için hoş karşılanmamaktadır.                                                                                                                                                       

      Ağılönü’nde giyilen geleneksel kıyafetler büyük ölçüde el işçiliği gerektirmektedir. 

Đnsanlar, pazardan  ve  dükkânlardan  metre  hesabıyla  basma  adı  verilen  kumaşları satın 

                                                 
194 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, s. 43. 
195 Fatma Karabıyık Barbarasoğlu, Moda ve Zihniyet, Đz Yay., 3. Baskı, Đstanbul, 2004, s. 23.  
196 Şemsi Oduncu, 1920 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
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alarak mahalle terzilerinde dilediği kıyafeti diktirmiştir. Bu durum da mahalle terzilerinin 

sayısını artırmıştır. Bununla birlikte seçilen kumaşın iklim şartlarına uygunluğu ön planda 

tutulmuştur. Bayan ve çocuk kıyafetlerinde canlı renkler tercih edilmiştir. Özellikle kadın 

kıyafetlerinde kanaviçe ve pullu süslemeler göze çarpmaktadır. Ağılönü’nde giyilen bayan 

ve erkek kıyafetleri şu şekildedir:  

Bayan Kıyafetleri 197 

Ten fanilası  

Fistan 

Karpuzlu buluz ( Gelin süzündüğü gün giyer) 

Kanaviçeli, pullu yelek (Yaşlılar giyemez) 

Kapaklı entari (Üstten ve alttan düğmeli) 

Bindallı 

Devrik yakalı ceket 

Đç don, dış don (şalvar) 

Öncek 

Çar 

Fes 

Mes (Cızırdaklı ırastık) 

Erkek Kıyafeti 

Kıvrak göynek 

Yakasız entari 

                                                 
197 Bayan kıyafetleri için bkz. Ek Resim 77- 85.  
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Dize kadar paçalı don 

Fistanın (göynek) üstüne kuşak 

Dar paçalı don (üstü bol altı dar) 

Uzun, kalın kaput siyah palto (Yaz kış damat giyer.) 

Üzeri simli yün beyaz çorap (Damat giyer.) 

Galaklı takka (şapka) 

Topuklu potin, mes, ırastık198 

      Günümüzde modernleşme sürecinin sonucu olarak iş, çalışma ve gündelik hayatın 

değişimiyle birlikte batılı ölçülere göre insan ilişkilerinin yeniden düzenlendiği evin 

dışındaki alanı ihtiva eden kamusal alan genişlemiş, böylece toplumsal alanda birçok 

insanın görünmesi yaygınlaştırılmıştır. Bu durum da toplum hayatında birbirleriyle 

karşılaşan insanların kıyafet ve iletişimlerini önemli hale getirmiştir. Bu gelişme 

geleneksel dönemden farklı olarak “görünür” olanın bir başka ifadeyle kıyafetin değişimini 

gerektirmiştir. Kamusal alanın irade gücü -moda- kıyafetin nasıllığını belirlerken, kıyafetin 

öznelliği özel alanın sınırları içine girmiştir.199 Kitle iletişim araçları da toplumun bütün 

kesimlerine modanın belirlediği kıyafetlerin taşıyıcılığını üstlenmiştir. Ağılönü’nde de 

artık kıyafetin evde dikilmesinin yerini tekstil sanayi alırken, ekonomik alım gücünün 

artmasıyla da yeni nesil modanın sunduğu kıyafetleri tercih etmektedir. Geleneksel 

dönemdeki kıyafetin insanın sosyal konumunu belirleyen özelliği modern dönemin 

kıyafete getirdiği homojenlikle artık kaybolmuştur.  

2. Beslenme Alışkanlıkları     

       Đhtiyaçlar ve baskılar insanların davranışlarını, içinde yaşadıkları çevreye 

uydurmalarını zorunlu kılar. Hem değişimi hem de istikrarı gerektiren bu koşullar 

adaptasyonun bir parçasını oluşturur. Adaptasyon, toplumun ihtiyaçları ile çevresel 

potansiyeller arasında hareket eden bir dengenin varlığı anlamına gelir. Tüm yaşayan 

                                                 
198 Maksude Ordu, 1957 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
199 Nevin Meriç,  Osmanlı’da Gündelik Hayatın Değişimi, Kaknüs Yay., Đstanbul, 2000, s. 100. 

 



 

 

 

89  

varlıklar ve bu arada insanlar istisnasız olarak hayatta kalmak için bazı temel ihtiyaçlarını 

karşılamak zorundadır. Bu ihtiyaçlar arasında yiyecek, su ve barınak gelir.200  

       Organizmanın çevreyle uyumu olan adaptasyon insan canlısında kültür aracılığıyla 

sağlanır. Bunu, içinde yaşadıkları çevrenin sınırlamaları ve elde edebildikleri kaynaklara 

uygun şeyleri yapabileceği yollar geliştirerek sağlarlar.201 Diğer canlılardan farklı olarak 

insan, yaşamını sürdürebileceği imkânlardan yoksun kaldığı durumlarda değişik 

alternatiflerle yaşam mücadelesine devam edebilecek yapıdadır.  

      Đnsanın fizyolojik yani asli ihtiyacı beslenme yaradılışının bir icabıdır. Beslenmeyi 

yalnızca bir takım gıdaları temin etmekle sınırlamak doğru değildir. Kültür bu hususta 

beslenmenin çeşidiyle birlikte hazırlanış şeklini, pişirme tarzını da önceden tespit 

etmektedir.202 Dolayısıyla Ağılönü halkının üretim biçimini şekillendiren tarım, 

hayvancılık ve göl kültürüne paralel olarak diğer bütün toplumlarda olduğu gibi bir 

beslenme kültüründen söz etmek mümkündür.  

       Tarımsal faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin bir kısmı tüketilmekte bir kısmı 

da satılıp üretim yapılamayan alanlardaki ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Elde edilen buğday 

un, göce, nişasta, bulgur haline getirilmektedir. Bütün yemek ve tatlı çeşitlerinde buğdayın 

ana madde olması, bu ürünün toplumun üretim ekonomisinde temel besin olmasından 

kaynaklanmaktadır. Tüketilen gıdalar, üretim ve çalışma hayatından bağımsız değildir. 

Yorucu bir iş hayatının olması ve aile bireylerinin sayıca çokluğu maliyeti düşük, ayrıntı 

gerektirmeyen buna mukabil doyurucu bir beslenme şeklini zorunlu kılmaktadır. Bu 

nedenle unlu ve yağlı mamuller tercih edilmektedir. Her evde çuvallarla unlar (uğra) hazır 

bulundurulmaktadır. Kepekli un tüketimi yaygındır.  

      Mahalle fırınlarında teknelerle yapılan somun denilen ekmekler, öğme, ocak bükmesi, 

katmer, bazlama, bezdirme (tapalama), bişi, şebit, erişte, mantı, lokul, bükme, börek, 

keşkek ve bulgur pilavı, göce yuvalağı203 gibi yiyecekler doyurucu özelliği olan maliyeti 

düşük ürünlerdir. Katmer, bükme ve börek gibi bol yağla yapılan yiyecekler vücudu 

dirençli kılmaktadır. Hatta Ağılönü’nde her Perşembe günleri börek yapmak adettendi. Bu 

                                                 
200 William A. Haviland, Kültürel Antropoloji; Çev. Seda Çiftçi, Hüsamettin Đnanç, Kaknüs Yay., Đstanbul, 
2002, s. 198, 225. 
201 a.g.e., s. 197.  
202 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, s. 43.  
203  Ayrıntılı bilgi için 106- 109. sayfalara bakınız.  
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durum Ağılönü’nün dışındaki insanlar tarafından “Ağılöğünlüler, sıçan yüzenler, bazardan 

bazara börek düzenler” sözünün söylenmesine neden olmuştur. 

      Đnsanlar, ektikleri haşhaştan elde ettikleri yağı tüketmektedirler. Aynı zamanda 

sadeyağı denilen tereyağı tüketimi de yaygındır. Tamamen doğal yollarla üretilen bu 

ürünler hastalığa yakalanma oranını düşürmektedir. Halk arasında genel intiba bu 

şekildedir. Bu yüzden Ağılönü’nde eskiye oranla azalmış olmakla birlikte haşhaş yağı 

tüketen aileler hâlâ mevcuttur. Unlu ve yağlı yiyeceklerin yanında kavun, karpuz, hoşaf 

(komposto) , domates, soğan, diğer yeşillik türleri, ayran gibi gıdalar tüketilmektedir. 

       Beslenme tarzına paralel olarak insanlar değişik aletler de üretmiştir.  19. y.y.’da 

Osmanlı kayıtlarında Ağılönü’nde kullanılan bakraç, çorba sahanları, kuşhane, hoşaf 

takımı, tepsi, dığan gibi yemek kaplarının ismi geçer.204 Bu gün de bu yemek kaplarının 

çoğu kullanılmaktadır. Bununla birlikte keşkeğin yapıldığı pişmiş topraktan yapılan 

hevikler, hamurların yoğrulduğu tekneler, katmer ve bükme yapılırken kullanılan 

oklavalar, pişirgeçler, senitler, daha çok bayramlarda, düğünlerde yapılan baklava, 

gülvarak (yalancı) ve benzeri tatlılar için büyük tatlı tepsileri, kalabalık misafir 

topluluklarının ağırlandığı davetlerde kullanılan aynı zamanda ailelerin birey sayısının çok 

olması nedeniyle de tercih edilen büyük sofralar, siniler, bulgur yapmakta kullanılan el 

değirmenleri, bulgur pişirilen kazanlar, üzerinde kırmızı et dövmede kullanılan küleler, 

satırlar, baharat ezmede kullanılan tahtadan ya da madenden yapılan havanlar, eysiranlar 

bu aletlere örnek olarak verilebilir. 205  

      Beslenme biçimi aynı zamanda muhtelif imalathanelerin açılmasını da gerektirmiştir. 

Un değirmenleri, haşhaş imalathaneleri bunlara örnektir.206  

      Bölge halkının kırmızı et tüketimi yaygın değildir. Etin maliyetinin yüksek olması 

bunda etkilidir. Ancak hayvancılıkla meşgul olanlar, zaman zaman hayvanlarından kesip et 

ihtiyacını karşılamaktadır. Düğün davetlerinde ve bayram sofralarında yapılacak dolmalar, 

etli pilavlar ve çorbalar için kırmızı et tüketimi artmaktadır. Özellikle Kurban 

Bayramlarında kesilen hayvanların etlerinden istifade edilmektedir. Kurban 

Bayramlarındaki etlerin bir kısmı kavurma haline getirilerek daha sonra kullanılmaktadır. 

                                                 
204  H.1306/ M. 1889 Tarihli Tereke, Bkz.Ek Belge 5, 6.  
205 Mutfak aletleri için bkz. Ek Resim 92- 104.   
206 20 kg. haşhaştan yaklaşık olarak 8–10 kg. yağ üretilmektedir. 
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Buna mukabil Eber Gölü’nde yapılan kuş ve balık avcılığı ile evlerde beslenen kaz, tavuk, 

horoz, ördek, hindi gibi kümes hayvanları beyaz et tüketimini artırmıştır. Günümüzde ise 

Eber Gölü’nde kuş avcılığı bitmiş olup, eskisi kadar çok olmasa da balık avcılığı 

yapılmakta, balık tüketimi devam etmektedir. Buna mukabil kümes hayvancılığı yapan 

aileler yarı yarıya azalmıştır. Artık Ağılönü’nde de hazır et alımı yaygınlaşmaktadır. 

     Sahip olunan hayvanlardan elde edilen ürünler de beslenmeyi desteklemektedir. Koyun, 

keçi gibi küçükbaş hayvanların yanında manda, camız, inek gibi büyükbaş hayvanlardan 

elde edilen sütlerle yoğurt, kaymak, peynir gibi süt ürünleri karşılanmaktadır. Kümes 

hayvanlarından elde edilen yumurtalar da hayvanlardan elde edilen gıdalar arasında 

sayılabilir.  

      Bunlarla birlikte salça, salatalık, domates, biber, patlıcan ve fasulye turşuları yine 

yemeklik biber, patlıcan, kabak ve fasulye kurutmaları, komposto için erik, kayısı, elma, 

ayva kurutmaları, kayısı, erik, vişne reçelleri diğer beslenme maddelerini oluşturmaktadır. 

      Buzdolabı, dondurucu gibi aletler olmadığı için gıdalar daha çok kurutularak muhafaza 

edilmektedir. Pişirilen yemekler, nüfusça kalabalık ailelere göre hazırlandığı için büyük 

tencere, tava ve tepsilerde pişirilmektedir. Yine yemekler, büyük kaplarda topluca 

yenilmektedir. Sahan denilen büyük derin çorba tasları buna örnektir. Yemekler 

pişirildikten sonra uzun süre muhafazası mümkün olmadığından en fazla iki öğünlük 

pişirilmekte, ekseriyetle bükme, katmer gibi kolay muhafaza edilebilen ürünler 

yapılmaktadır. Pişmiş artan yemek olursa “sergen”207 adı verilen yüksekçe yere 

kaldırılarak muhafaza edildiği gibi, uzun süre muhafazası mümkün olmadığından akraba 

ve komşularla paylaşılmaktadır. Bu davranış, paylaşma bilincini yerleştirdiği gibi, israfı 

önlemek için de bir yöntem olarak düşünülebilir. Günümüzde gıda maddelerinin uzun süre 

muhafaza edilebilirliğini sağlayan buzdolabı, dondurucu gibi modern teknolojik imkânlar, 

geleneksel dönemdeki paylaşma davranışını azaltmıştır. 

      Ailelerin alım gücü sınırlı olması nedeniyle tüplü ocaklar her ailede 

kullanılamamaktadır. Đnsanlar yemeklerini pişirmek üzere evlerinin içinde ve avlularında 

ocaklar inşa etmişlerdir. Tezek, talaş ve odunları yakacak olarak kullanmışlardır. Đslim 

                                                 
207 Bkz. Ek Resim 115.  



 

 

 

92  

denilen bir ocak çeşidi daha vardır ki; yemek pişirildiği gibi genellikle Türk kahvesi 

pişirmek ve su ısıtmak için kullanılmaktadır. 208 

      Đnsanlar bahçelerinde ürettikleri ayçiçeklerinden ya da kabaklardan elde ettikleri 

çekirdekleri aynı zamanda buğday ve mısırları çerez olarak tüketmişlerdir. Bu çerezler 

ateşte tuzla kavrulduğu için kavurga ismini almıştır. 

      Eskiden Ağılönü’nde  “kuşluk ve akşam” olmak üzere iki öğün yemek yenilirdi. 

Modernleşme sürecinde ise yemek öğünleri “sabah, öğle, akşam” vakitlerinde olmak üzere 

üçe çıkmış, yemek zamanları muayyenleşmiştir. Günümüzde yemek öğünlerini belirtmek 

maksadıyla halk arasında “gün birse öğün üç” söyleyişi yaygındır. Bu farklılıklar 

geleneksel yemek kültürünü ciddi anlamda etkilemiş ve zamanla değiştirmiştir. Bu süreçte 

yemek yeme usulleri ve aletleri de değişmiştir.209 

      Kadınlar mutfak kadar sofraya da özen gösterirlerdi. Sofranın hazırlanmasında, 

yemeklerin sırayla bir düzen halinde verilmesinde titizlik gösterirlerdi. Büyükler sofraya 

oturmadan küçükler oturmazdı. Bu yüzden “su küçüğün, sofra büyüğün” denilmiştir. 

Yemeğe besmele ile ve aile büyüğü tarafından başlanılır ve yemek sonunda büyükler kısa 

bir dua okurdu veya “elhamdülillah” denilirdi. Sofraya oturmayan bir kişi varsa muhakkak 

beklenir, o gelmeden kimse yemeğe el uzatmazdı. Fessiz, başörtüsüz yemeğe oturmak 

yanlış bir davranıştı.  

      Sofra hazırlanırken önce yere bir yaygı serilirdi. Buna “mendil” denilmektedir. Üstüne 

sofra iskemlesi konulur ve bunun üzerine de sini oturtulurdu. Tahtadan yapılmış büyük 

sofralar da konulurdu. Kullanılan yuvarlak sofra ya da sini “yere yakın olmak ve tevazu” 

anlamında sofrada makam ve mevki eşitliği sağlaması açısından önemlidir.210 Yemeklerin 

sofrada yenilmesi Ağılönü’nde pek fazla değişmeyen kültür öğelerindendir. 

      Yemekler aynı kaptan yenirdi. Sulu yemekler kaşıkla, kuru yemekler elle yenirdi. 

Yemek yerken çatal ve bıçak kullanılmadığı için sağ elin üç parmağı ve ekmeğin 

yardımıyla ekmek suyuna parmak dokundurulmadan yemeğe dikkat edilirdi. Parmak uçları 

yağlanması durumunda el bezleri kullanılırdı. Çünkü çatal, bıçak ve kaşık gibi aletlerin 

yemek yerken kullanılması modern mutfak kültürünün bir uygulamasıdır.  

                                                 
208 Huriye Kucur, 1922 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. Bkz. Ek Resim 112.   
209 Nevin Meriç, a.g.e., s. 132.  
210 a.g.e., s. 135.  
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      Yemek yerken parmakların yağlanması, ağzın şapırdatılması, ortaya konulan yemeğe 

“ulu orta” dalınması ayıplanırdı. Siniye yemek dökmek veya damlatmak da hoş 

görülmezdi. Sofraya oturmadan önce ve yemekten sonra el leğeni ve ibriği getirilerek eller 

yıkanırdı.  

      Geçmişteki gibi günümüzde de beslenme maddelerinde çeşitliliğe rağmen insanlar, 

geçmişteki beslenme tarzını daha doyurucu ve sağlıklı görmektedir. Bu durum, geçmişte iş 

hayatının fazla enerji gerektirmesi sonucu ortaya çıkan yorgunluk ve açlığın gıdalardan 

alınan hazzı da arttırmasına bağlanabilir. Tamamen doğal yollarla üretilen bu gıda 

maddeleriyle beslenme hastalığa yakalanma oranını düşürmüş, insan ömrü de uzamıştır. 

Aynı zamanda beslenme açısından Ağılönü Semti’nin kendine yeter tarzda üretim yaptığı, 

ticari amaç için değil de geçim için çalıştıkları dikkati çekmektedir. Bu durum geleneksel 

toplumlarda ailelerin bir üretim birimi olmasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde 

ekonomik refahın artması, sosyal hayatta birçok yeniliklere neden olmuştur. Bu 

gelişmelerden beslenme tarzı da etkilenmiştir.  

2. 1. Bölgede Yaygın Bazı Yemek ve Tatlı Çeşitlerinin Yapılışı211 

Bükme:  

      Bükmenin içine haşlanmış ıspanak, rendelenmiş peynir, yeşil mercimek, haşlanmış ve 

rendelenmiş patates önceden hazırlanır. Daha sonra 2 kg. un, tuz ve suyla yoğrulur, hamur 

yapılır. Hamur, bir süre bekledikten sonra sofra üzerinde oklavayla normal incelikte açılır. 

Haşhaşla sıvı yağ karışımı hamurun üzerine sürülür. Kare şeklinde katlanır. Katlanan 

hamur tekrar açılır. Bu defa açılan hamur, kare kare kesilir. Parçaların içine yeşil 

mercimek, ıspanak, patates, peynir çeşitlerinden birisi isteğe göre konur. Karşılıklı kenarlar 

ortada birleşecek şekilde katlanır. Katlanan taraf alta gelecek şekilde önceden yağlanmış 

tepsiye sıralanır. Üzerine yağ yoğurt karışımı sürülür, susam dökülür. Pişirilir. 

 Gülvarak (Yalancı) Tatlısı: 

      Đçerisine çok az tuz katılan un sütle birlikte yoğrulur. Hamur bir süre dinlenmeye 

bırakılır. Yufka şeklinde açılır. Yufkalar dikdörtgen şeklinde kesilir. Daha önceden 

hazırlanan soğutulmuş muhallebi, kesilen parçaların içine konur. Muska şeklinde katlanır. 

                                                 
211Ayşe Dudu Sağdıç, 1955 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
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Tepsiye dizildikten sonra üzerine eritilmiş margarin dökülür ve pişirilir. Daha sonra şerbeti 

dökülür. 

Arabaşı: 

      Arabaşı, kış gecelerinde yapılan bir yemektir. Ağılönü’ne bu yemeği ilk öğretenlerin 

Küp Hasan ile Aliye Gelin’in Ömer olduğu söylenmektedir.212 Soğuk su tencereye 

konulur. Suyun içerisinde un iyice ezilir. Ocakta kaynayıncaya dek karıştırılır. 

Kaynadıktan sonra yarım saat karıştırılarak pişirilir. Tepsilere 2–3 cm. kalınlıkta dökülür. 

Donduktan sonra baklava dilimi şeklinde kesilir. Daha önce hazırlanmış olan tavuk 

çorbasıyla birlikte kesilen parçalar çiğnemeden yutulur.  

Öğme: Akşamdan ekmek için hazırlanan mayalık hamur ertesi gün yoğurt, yağ, yumurta, 

soda ve tuz karıştırılarak yoğrulur. Bir saat beklendikten sonra ekmek şekli verilir. Üzerine 

susam dökülerek fırında pişirilir. 

Lokul: Ekmek hamuru yağlı haşhaşta kat kat yağlanır. Hamur katlanır. Parça parça kare 

şeklinde kesilerek tepsiye dizilir. Bir saat beklenir. Fırında pişirilir.   

Keşkek: Aşurelik buğday (göce), nohut, fasulye, tuz, biber, su ve kemikli et ya da sade et 

heviğe (toprak çömlek) konularak fırına verilir.  

Kaymak Yapımı: Manda sütü pişirildikten sonra serin bir yerde bekletilir. Üzeri örtülür. 

Soğuduktan sonra tekrar pişirilir. Tekrar soğutulur. Soğuduktan sonra sütün üzerindeki 

kaymak ikiye bölünerek bir tabağa alınır. 213 

Göce Yuvalağı: Aşurelik buğday değirmenle un haline getirilir. Bu una göce adı verilir. 

Göce, nane, tuz, yağ suyla birlikte hamur haline getirildikten sonra ufak taneler halinde 

yuvarlanır. Ayrı bir tavada bir miktar yağda soğan ve salça kavrulduktan sonra 

yuvarlanmış tanelerle birlikte hepsi bir tencereye konur. Bir miktar su katılır. Pişirilir. 

Tel Helva (Pişmaniye): 1 kg. şeker, 500 gr. suyla karıştırılır. Đçerisine eritilmiş limon tuzu 

katılır. Đyice kaynatılır. Tepsiye dökülür. Şeker soğuyup katılaştıktan sonra 1 yemek kaşığı 

                                                 
212 Hasan Hüseyin Bostan, 1927 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
213 Huriye Tellier, 1939 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. Bkz. Ek Resim 96, 97.     
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yağda 1 kg. unun ateşte kavrulmasıyla yapılan miyanenin içine dökülür. Yoğrulduktan 

sonra birkaç kişi, birbirine atarak kıvamına getirir. 

Bici Dolması: Karaciğer iyice ezilir, içerisine soğan doğranır, ince bulgur (düğü) ve 

baharat konulur. Koyunun bağırsağı temizlenir ve bu karışım içerisine doldurularak uç 

kısmı dikilir. Tencereye konulur. Pişirilir. 

Bişi: Mayalı (ekşi hamurlu) hamur, yağda kızartılarak yapılır.  

Bazlama: Mayalı hamur kabarınca oklavayla açılır. Şebite göre kalınca açıldıktan sonra 

ocakta pişirilir.  

Bezdirme (Tapalama): Mayasız hamur bazlama gibi yapılır ve pişirilir.  

Katmer: Un, su ve tuzla hamur yoğrulur. Şebite göre biraz kalın olarak hamur oklavayla 

açılır. Sürtülmüş haşhaş yağla karıştırılarak açılmış hamura sürülür. Dörde katlanır. Sonra 

tekrar açılır. Ocakta sacda üzeri yağlanarak pişirilir.  

Gölle: Buğdayın haşlanmış haline gölle denir. Đsteğe göre tuzlu ya da tuzsuz yenir.  

Tirit: Büyükbaş hayvanların ayağındaki etten yapılan yemeğe denir. 

Erişte: Yumurta, su, biraz tuzla un yoğrulur. Hamurun sert olmasına dikkat edilir. 

Oklavayla katmerin kalınlığı gibi açılır. Bir süre bekletilerek hafif kuruması sağlanır. 

Hamur dörde kesilir aralarına un serpilerek üst üste konularak kesilir. Fırında pişirilir. 

Makarna gibi pişirilerek tüketilmektedir. 

Mantı: Eriştenin hamuru gibi hamur yoğrulur. Kare halinde kesilir. Đçine isteğe göre 

kıyma ya da yumurta konulabilir. Dört köşesi ortada birleştirilir, tepsiye dizilir. Fırında 

pişirilir.   

Börek: Su, un, tuz ve biraz sirkeyle hamur yoğrulur.  Biraz bekletilir. Hamur fırın tepsisi 

büyüklüğünde açılır. Her tarafına yağlı haşhaş sürülür. Katlanır, haşhaşlı hamur tekrar 

açılır.  Sonra  tepsiye  döşenir.  Đçine  maydanozlu  peynir  yayılır.  Yine  haşhaşlanmış 

hamur tepsi büyüklüğünde açılarak peynirin üzerine döşenir. Hamurun üzeri yoğurtla yağ 

sürülür, susam dökülür. Pişirilir.  
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3. Gıda, Giyim ve Yakacak Konusunda Kış Hazırlıkları 

      Ağılönünde mevsimlere göre yapılan hazırlıklar ailelerin ekonomik gücüne göre 

şekillenmektedir. Sınırlı yiyecek ve yakacak olanakları, Afyon Đli’nin sert kış şartları 

nedeniyle önceden hazır bir birikimi zorunlu kılmaktadır. Yapılan hazırlıkları 3 başlık 

altında ele almak mümkündür: 

3.1. Yiyecek Hazırlıkları 

3.2. Yakacak Hazırlıkları 

3.3. Giyecek hazırlıkları 

3.1. Yiyecek Hazırlıkları  

      Hazırlıkların büyük bir kısmını aile nüfusunun kalabalık olması nedeniyle bu alan 

oluşturmaktadır. Aileler kendi ürettikleri gıdaları tercih etmekte, hazır yiyecek 

almamaktadır. Tarladan elde edilen buğday bazı işlemlerden sonra un,  ince ve kalın 

bulgur, göce ve nişasta haline getirilmektedir. Bahçelerde yetiştirilen yeşil biberin turşusu 

yapılmakta, kurutularak kışa hazır hale getirilmektedir. Ayrıca kabak, fasulye, patlıcan, 

kayısı, erik, vişne gibi yiyecekler kurutulmaktadır. Değişik türlerde reçeller ve turşular da 

yapılmaktadır. Üzüm ağacının yaprağı da tuzlanmak suretiyle kışın yaprak dolması 

yapmak üzere biriktirilmektedir. Kış gecelerinde tüketilmek üzere mısır da kendi ürettikleri 

yiyecekler arasındadır. Su içerisinde büyük kazanlarda pişirilen buğdaylar kışın yağ ve 

tuzla kavrularak şimdiki çerez yerine tüketilmektedir. Mercimek ve haşhaş yetiştirildiği 

için her evde bulunmaktadır. Aynı zamanda yağ ihtiyacı haşhaştan sağlanmaktadır. Kışlık 

salça, nişasta ve tarhana da evde üretilmektedir. 

      Buzdolabı imkânı olmadığından insanlar ürettikleri yiyecekleri uzun süre muhafaza 

edebilmek için değişik yöntemler geliştirmişlerdir. Kurutulan yiyecekler özel olarak 

dikilmiş keselere konulmaktadır. Üzüm ağacı yaprağı ve salça gibi bazı yiyecekler de 

tuzlanarak korunmaktadır. Bu gün buzdolabına sahip aileler dahi aynı yöntemlerle kışlık 

yiyeceklerini hazırlamaktadır. 
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Tarhananın Yapılışı:  

      Önceden haşlanmış nohut, fasulye et makinesinde çekilir. Domatesler rendelenir. 

Yoğurt, rendelenmiş domatesler, nohut, fasulye, sarımsak, tuz, nane, göce ve un iyice 

yoğrulur. Bu karışım bir gün bekletilir. Sonra güneşe küçük parçalar halinde serilir. 

Zamanla tarhana kurudukça sürtülerek inceltilir.  

Salçanın Yapılışı: 

      Aile nüfusuna göre kasalarla domatesler alınır. Đyice yıkandıktan sonra büyük naylon 

bidonların içine domatesler doğranır ve tuzlanır. Bu bidonlar güneşli bir yerde bir hafta 

bekletilir. Domatesler iyice yumuşadığında sitil denilen süzgeçlerde süzülür. Sonra güneşli 

bir alana tepsiler içine dökülür. Koyulaşıncaya kadar domatesler güneşte bekletilir. Salça 

koyulaşınca saklama kaplarına yağlanarak ve üzerine de asma yaprağı konularak alınır.  

Nişastanın Yapılışı: 

      Bir miktar buğday yıkandıktan sonra bir kaba konur. Đçerisine su dökülür. 3 ya da 4 

gün boyunca güneşte bekletilir. Her gün suyu değiştirilir. Bu işlemler yapıldıkça buğday 

şişmeye ve yumuşamaya başlar. Đyice yumuşadığında buğday et makinesinde çekilir. 

Çekilen buğday su yardımıyla sitille süzülür. Süzülmüş nişasta, suyundan ayrılması için bir 

süre bekletilir. Sonra suyu süzülür. Nişasta güneşe serilen sofra bezlerinin üzerine dökülür. 

Kurudukça sürtülerek inceltilir.  

Kurutmalar: 

      Biberlerin önce sap kısmından çekirdekleri çıkarılır. Sonra bir ipe iğne yardımıyla 

dizilir, güneşe karşı asılarak kurutulur. Fasulyeler, ayıklandıktan sonra parçalara ayrılarak 

kurutulur. Maydanoz, nane ayıklandıktan ve yıkandıktan sonra, patlıcan ise kabukları 

soyulduktan ve dilimlendikten sonra kurutulur. 

3.2. Yakacak Hazırlıkları 

      Ağılönü Semti’nde Bolvadin’e paralel olarak karasal iklim hâkim olup kışlar çok sert 

ve uzun geçmektedir. Hatta bazen bahar aylarında bile soğuk günler yaşanabilmektedir. Bu 
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şekilde ilkbaharda yaşanan kışa halk arasında  “Satılmış Kışı” adı verilmektedir.214 

Ağılönü’nde evler kerpiç yapılı olduğu için çabuk ısınan niteliktedir. Uzun yıllar evlerdeki 

ocaklarla ısınan halk, 1970’den sonra teneke sobalarla tanışmıştır. Gün boyunca tüm aile 

bireyleri birlikte olduğu için, soba imkânı da olmadığı için evin sadece bir odasında soba 

yanar, diğer odalar gece yatmak için kullanılırdı. 

      1970’li yıllara kadar fakirlik nedeniyle Ağılönü’nde kömür yakacak olarak 

kullanılamamıştır. Bölgede ormanlık alanların olmaması, insanların bu boşluğu çeşitli 

şekillerde doldurmalarına neden olmuştur. Bu şartlardaki halkın yaptığı tezekler, gölden 

getirdikleri kamış ve talaşlar yakacak problemine üretilen çözüm yolları olarak 

düşünülebilir. O dönemlerde mahalle aralarında Büyük Karabağ ve Emirdağ gibi yerlerden 

gelip merkepler üzerinde odun satılmaktadır. Ekonomik durumu iyi olanlar bu odunları 

alabilmişlerdir. Bunlara ek olarak üzüm bağlarından budama mevsimlerinde elde edilen 

yakacaklar da yapılan yakacak hazırlıkları arasında sayılabilir.215 

3.3. Giyecek Hazırlıkları 

      Kış şartlarının ağır geçmesi, kıyafet tarzında da bazı hazırlıklar yapmayı 

gerektirmektedir. Soğuğa karşı insan vücudunu koruyan tarzda kalın kıyafetler 

yapılmaktadır. Kadınlar kirmanla yün eğirirler, yaptıkları iplerle yün çorap ve kazak 

örerlerdi. Çocuklar için de özel olarak mahalle terzilerinde dize kadar uzun gömlekler 

diktirilmektedir. Lastik ayakkabı, mes ve çarıklar da her mevsim giyilen giyeceklerdendir. 

Günümüzde kışın mes ve lastik ayakkabı giyilirken artık çarık kullanılmamaktadır. 

Bununla birlikte artık kış için hazır kıyafetler tercih edilmektedir. 

4. Sağlık Ve Temizlik Uygulamaları 

      Temiz su kullanım kolaylığı, temizlik maddelerinin çeşitliliği ve temizlik yapmaya 

ayrılan zaman açısından eskiden Ağılönü’nde bu günkü manada temizlik söz konusu 

değildir. Ancak bu durum eskiden insanların temizliğe dikkat etmediği anlamını 

taşımamalıdır. Bilakis insanlar, imkânları ölçüsünde temizliğe dikkat etmişlerdir. Çünkü 

                                                 
214 1946 yılında Hıdrelleze (Mayıs’ın 6’sı) 15 gün kala Bolvadinli Satılmış oğullarından Satılmış adlı 2 çocuk 
babası bir adam, Dibev Köyü yolunda bulunan koyun ağılına erzak götürürken tipi nedeniyle eşeğiyle birlikte 
donup kalır. Bu olaydan dolayı Nisan ayında yaşanan kışa, halk arasında “Satılmış Kışı” denilmektedir.   
215 Huriye Kucur, 1922 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
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temizlik alışkanlığı, kendi başına bir değer ifade etmemekte, sahip olunan imkânlarla 

temizlik bir değer ifade etmektedir.  

      Temizliğin ana maddesi olan suyun evlerde olmaması Ağılönü’nde temizlik 

çalışmalarını olumsuz etkileyen birinci etmendir. Avlulardaki tulumba ve kuyular daha çok 

bulaşık ve ev temizliği için kullanılırken, çamaşır temizliğinde ise tulumba ve kuyu suları 

gerekli temizliği sağlamadığı için mahalle çeşmelerinden su getirilmektedir. Avlulardaki 

kazanlarda kaynatılarak ısıtılan suların içerisine çamaşırları yumuşatması ve güzel koku 

vermesi için kil taşı atılmaktadır. Kil sadece çamaşır temizliğinde değil banyo yaparken de 

kullanılmaktadır.  Kilin bu şekilde yaygın kullanılışından dolayı halk arasında “kirli 

kokacağına killi killi koksun” sözü yaygındır. Çamaşırlar tokaç adı verilen aletlerle 

dövülmektedir. Çamaşırlar ve bulaşıklar yeşil kalıp sabunla yıkanmaktadır. Çamaşır 

yıkamak, zaman ve emek açısından zahmetli bir iş olduğu için en az haftada bir ya da iki 

haftada bir çamaşır temizliği yapılmaktadır. Yine iki haftada ya da ayda bir hamama 

gidilmektedir.  

      Bütün bu temizlik çalışmalarının yanı sıra mahallenin kanalizasyon alt yapısına sahip 

olmaması bunun sonucunda da mahalle çeşmelerinden akan suyun, hayvan ahırlarındaki 

atıkların mahalle aralarında birikmesi topyekün değerlendirildiğinde bazı hastalıkların 

yaygınlaşmasına elverişli bir ortamla karşılaşılmaktadır. 

      Hayvancılıkla uğraşıldığı için bit, pire gibi haşerelerin, mahalle çeşmelerinden akan 

suların birikmesi de sivrisineklerin yayılmasını artırmıştır. Bu gibi nedenlerin sonucu 

olarak vücutta değişik yaralar (çıbanlar) göz hastalıkları, sıtma hastalığı yaygındır. 

Đnsanlar, hastalarını ya kocakarı usulü ilaçlarla tedavi etmişler veya şifayı dualarda 

arayarak hocalara, türbe ve yatırlara başvurmuşlardır. Bu duruma örnek olarak Hacı Ömer 

mahallesinde eskiden “sıtma dedesi” denilen bir yerden bahsedilmektedir. Sıtmaya 

yakalananlar buraya gelir, çeşmesinde yıkanır, tokmağıyla vücudunu sıvazlarmış. Bu 

şekilde şifa bulunacağına inanılırmış. Yine Abdülkadir Geylani Türbesi’ne özellikle felçli 

hastalar, çocuğu olmayanlar şifa beklentisiyle gelip türbeye bağlanmışlardır.216 Korkan bir 

kişiyi rahatlattığına inanılan kardeşkanı taşının eritilerek içirilmesi, nazara karşı kurşun 

dökülmesi, üzerlik otu tütsüsünün yapılması, nazar boncuğu yerine takılan iğde çekirdeği 

ve leylek kemiği, hastanın başında tuz gezdirilmesi, türbelerden getirilen toprakların 

                                                 
216 Saide Tellier, 1934 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
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hastaya yedirilmesi ya da suyla karıştırılarak içirilmesi mahallede geliştirilen sağlık 

yöntemleridir.  

      Yaraya ezilmiş cam, soğan, kına, sabunla yoğurt karışımı, helva ve lokum konulması, 

halkın tecrübe ettiği muhtelif tedavi metotlarıdır. Halk arasında beze adlarıyla anılan vücut 

hastalıklarını tutturma âdeti yaygındır. Bazı aileler bazı hastalıkları iyileştirme konusunda 

yetenekli olarak bilinirler. Örneğin; Hacı Mahmutlar ve Godeşler ateş paresini, Köleler 

kara aslanı, Hacı Süllüler bezemeyi, Hurşutlar incili ıstırganı, Göde Haliller bulgur 

püskürmesini, Gılişler köslü hastalığını tedavi etmede ehil olarak görülmüştür.217 Hastalığı 

tedavi eden kadın, “El benim elim değil, Fatıma anamızın eli” diye söyler. Bu durum Türk 

kültüründeki Ehlibeyt sevgisinden kaynaklanmaktadır. Hz. Peygamber’in kızı Hz. Fatıma, 

Türk geleneğinde “Fatıma Ana” ya dönüşmüştür. Fatıma Ana’nın eli bereketli ve 

uğurludur. Gizli bir güçle zaman ve mekânı aşarak O’nun dokunduğu yerin iyileşeceğine 

inanılır.     

      Kışların aşırı soğuk olması nedeniyle de soğuk algınlığı, grip, öksürük yaygındır. Buna 

da çare olarak hasta kekik yağlı havluyla terletilip, hastaya tereyağı ve badem yağı 

içirilmektedir.218 Hasta kişi, su buharına tutulur, gerekirse sırtına bardak vurulmaktadır.219 

Bir yeri ağrıyan kişi, vücudunun ağrıyan bölgesine gölden getirdiği sülüğü yapıştırması da 

bir diğer tedavi yöntemlerini oluşturmaktadır. Böylece o bölgeden kan aldırarak 

iyileşildiğine inanılmaktadır.  Yine Ağılönü’nde kulak ağrısı için de zeytinyağının içine 

yavru farelerin atılmasıyla yapılan bir ilaç kullanılmıştır. “Sıçan yağı” diye de anılan bu 

yağ kulağa damlatılarak kullanılmaktadır.220 Ağılönü’nde hastalanıldığı zaman doktora 

müracaat, ancak birkaç zengin aileye mahsus bir durumdu. 

      Doğumundan itibaren bir yaşına kadar bebeklere toprak beleme usulü uzun yıllar 

sürdürülmüştür. Bunun için toprağın temiz, rengi ve inceliği belli ölçülerde olmalıdır. 

Çocuğun vücut sıcaklığını korumak maksadıyla ısıtılarak kullanılan bu toprak çocuk bezi 

yerine de geçmektedir.  Aynı zamanda pişiği önlemesi için yeni doğan çocukların vücudu 

zeytinyağıyla yağlanmıştır. Çocuk sağlığı açısından uygulanan bir başka metot da, kulağı 

ağrıyan çocuğun kulağına anne sütü ve zeytinyağı damlatılmasıdır.  

                                                 
217 Saide Tellier, 1934 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
218 Fatma Oyal, 1929 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
219 Havva Çeliker, 1910 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
220 Hicazi Tellier, 1938 Doğumlu,  Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. Tedaviyi yapan kadın için 
bkz. Ek Resim 1.  
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      Bütün bunlara mukabil günümüzde hijyenik ortamlarda yaşanmasına rağmen 

hastalıklar ve hastalık çeşitleri artmıştır. Son zamanlarda üretilen temizlik maddelerinin 

insan sağlığına zarar vermesi, hazır gıda maddeleriyle beslenmenin yaygınlaşması ve bu 

günkü insanın en önemli problemlerinden olan stresin çeşitli hastalıklara zemin hazırlaması 

gibi nedenler bu durumun nedenleri arasında sayılabilir. 

5. Toplumsal Ödüllendirme ve Cezalandırma 

      Gelenekçi toplum yapısını yansıtan Ağılönü’nde toplumsal meseleler geleneklerle 

öğrenilmiş, ortaklaşa benimsenmiş tutum ve davranışlarla çözümlenir. Sosyal sistemin 

iştirakçileri tarafından sosyal normlar kuvvetle benimsenmiş olup sosyal kontrol 

mekanizması iyi çalışmaktadır. Toplumdaki normlar eleştirilmeksizin kabul görmektedir. 

Böylece uzun zaman sabit kalan toplumsal normlar kuşaktan kuşağa geçmektedir.  

      Sosyal normların bu şekilde benimsenmesi onları toplumun bir parçası haline 

getirmektedir. Normları içine geçirmiş olan kişi bunlara uymayı bir ihtiyaç olarak duyar. 

Ancak bazı durumlarda toplumda geçerli olan sosyal kuralları ihlal etme söz konusu 

olmaktadır. Mevcut sosyal kuralların ihlalini önlemek maksadıyla toplumlar ceza ve 

ödüllendirmeler geliştirmişlerdir. Sosyal kuralların çiğnenmesi doğrudan ya da dolaylı 

baskılarla engellenmeye çalışılmaktadır. Ortamın dışına çıkarılmak da bu sosyal 

baskılardan birisidir.            

      Ağılönü’nde sosyal kontrol yaygın olarak kınama, ayıplama, hor görme veya 

küçümseme şeklinde sağlanmaktadır. Toplum kurallarına uymayan kişi kurallı çoğunluk 

tarafından kötü olarak addedilen sıfatlarla nitelendirilmektedir. Böyle bir psikolojik 

baskıyla kişi toplumdan dışlanmaktadır. 

      Yaş itibariyle küçük kişilerin büyüklerin yanında çok konuşması yüksek sesle 

konuşması, ayaklarını uzatması, ailelerde evlenen erkek çocuğun babasının evinde 

kalmaması, sofraya evin büyüğünden önce oturulması, bir kadının yolda erkeğin önünden 

geçmesi, kocası ölen bir kadının fes giymesi gibi davranışlar kınanmayı gerektiren 

davranışlara örnektir. Kınayan merci her yaştan insanlar olabildiği gibi özellikle ileri 

yaştaki insanların kınaması daha etkili olmakta, böylece yanlış addedilen davranış 

tekrarlanmamaktadır. Yaşlıların etki gücü, tecrübelerinden dolayı klasik toplumların onlara 

verdiği itibardan kaynaklanmaktaydı. 
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6. Dil Ve Yaşam / Hitaplar 

      Dil, insanlar arasında tecrübelerin paylaşılmasını ve mânâların mübadele edilmesini 

temin etmek suretiyle, onlara devamlı bir cemiyet kurma, nevi şahsına has bir kültür 

yaratma ve bunu gelecek nesillere intikal ettirme imkânını vermektedir. 

      Đnsanlar kelimelerden inşa etmiş olduğu bir dünyada eşya ve şahıslar dünyasında 

olduğu gibi yaşamaktadır. Kelimelere karşı reaksiyonu ve kelimeleri kullanması ile 

insanlara ve eşyalara karşı reaksiyonu ve kullanmasında birçok müşterek noktalar vardır. 

Kendisinin ve başkalarının davranışlarını kontrol hususunda kelimeleri alet olarak kullanır. 

Bu konuşma aletinin en bariz vasfı sosyal mahiyette oluşudur.221 Zira insanlar düşünce, his 

ve maksatlarını diğerlerine, esas itibariyle, konuşma ve dil yoluyla naklederler. 

      Konuşmanın, şahıslar arası davranışın en umumi şekli ve vasıtası olması sebebiyledir 

ki, dilin incelenmesi sosyal ilim mensupları için büyük önemi olan bir mevzudur. Dil yolu 

ile haberleşme sayesinde bir tecrübenin başkasıyla karşılıklı olarak kavranması mümkün 

olur. Bu karşılıklı kavrayış, ortak sosyal hareketi kolaylaştırır, cemiyetin teşekkülüne 

imkân verir ve kültürün yaratılmasıyla intikalini temin eder.222 

      Ferdin şahsiyetinin şekillenmesinde rol oynayan dil cemiyetin maddi ve manevi kültür 

öğelerini de aksettirmektedir. Bir toplumdaki geçim biçimi yani üretim biçimi ile yaşama 

ve düşünme biçimleri arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Dolayısıyla o toplumdaki 

üretim biçimi de sözlü ve sözsüz iletişim tarzını etkilemektedir.223 Tarım ve hayvancılıkla 

göl ürünleriyle geçimini sağlayan Ağılönü halkının sözlü iletişim aracı olan dili yoğun 

olarak çalıştıkları bu yaşamın öğeleriyle şekillenmiştir. Tırpan, düven, tırmık, övendire, 

dapındırık (seren), hatıl, sıyırgı, tartı, kındıra, öz, hergele, gurugaya, pinter, bücük, beygir, 

orak, yaba, çeymel, annad224 gibi kelimeler bu iş alanlarıyla ilgili hususi dile ait 

sözcüklerdir. 

      Yine halk arasında yaygın atasözlerinin, dua ve bedduaların günlük yaşama yabancı 

olmayan unsurlardan oluşması dikkat çekmektedir. Örneğin; Alık öküzün kıblesi poyrazı 

olmaz. Elti eltiyle hamamda bohçası bile yitişir. Atın yaşına bakmayacaksın, boğazına 

                                                 
221 Mümtaz Turhan, Cemiyet Đçinde Fert, M.E.B, Đstanbul,  1983,  s. 1.  
222 a.g.e., s. 4.  
223 Üstün Dökmen, Đletişim Çatışmaları ve Empati, 22. Baskı, Sistem Yay., Đstanbul, 2003, s. 37.  
224 Bkz. Ek Resim 42-44, 48, 52.  
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(arpasına) bakacaksın. Al duvaklar gör. Emeğin yağlı olsun. Gınalı eller tutasıca. Ocağın 

kör kalsın vb. 

      Geleneksel dönemde yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarından yoksun halkın en 

önemli bilgi kaynaklarından biri de din adamlarıdır. Dua, beddua ve atasözlerinin dini 

tabirler taşımasını bu bilgi kaynağıyla izah etmek mümkündür. 

      Kadınların ve çocukların evin reislerinin yanında az konuşması veya sessiz konuşması 

saygı ifadesi olarak görülmekte bu kuralı ihlal edenler sosyal çevreleri tarafından doğrudan 

ya da dolaylı baskılarla kınanmaktadırlar. 

      Sözlü iletişim unsuru kelimeler değişik durumlarda değişik anlamlar ihtiva 

edebilmektedir. Bir kelimenin sosyal hayatta neyi temsil etmesinde mutabık kalındıysa onu 

temsil etmektedir. Kelime ile obje arasında bir münasebetin bulunması çok fazla önemli 

değildir. Önemli olan münasebetin içtimai olarak kabul görmesidir. Bu manada 

Ağılönü’nde yaygın olarak kullanılan “herif” tabiri olumsuz bir anlamda kullanılmaktan 

daha çok kadınların kocalarından bahsederken gündelik yaşamda yaygın olarak 

kullandıkları bir kelimedir. Yine Ağılönü’nde yaş itibariyle büyük kimselere “hanım abla, 

gelin abla, efendibaba, efendi ağa” hitaplarında kullanılan sıfatlar saygı hissinden 

kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu tür hitaplarda yaş ve cinsiyet ön plana çıkarılmıştır. 

Hacca gitmiş kimseye hitap edilirken muhakkak isminin başına “hacı” sıfatı konulması 

gerekmektedir.   

      Sözlü iletişimde konuşan şahsın yaşı, cinsiyeti, bilgi düzeyi ve hayat tecrübesi 

cümlelerinde seçtiği kelimeleri etkilemektedir. Halk dili diye vasıflanabilecek olan 

Ağılönü Semti’nde konuşulan dil kısa, sentaks itibariyle zayıf yapıda çoğunlukla gramer 

bakımından basit cümlelerden oluşmaktadır. Aynı zamanda sınırlı sayıda sözcük 

kullanılmaktadır. Ancak kullanılan ifade ve cümleler belli anlamlar yüklenerek belli olay 

ve durumlarda kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Örneğin, bir kişi konuşanın sözünü 

keserek söze başlamışsa “lafını böldüm” der, karşıdaki kişi de “söz senin” der. Konuşulan 

şeyler kötü anlamlar taşıyorsa “sözüm buradan ırak olsun” ya da “sözüm ona” denilir. Bir 

kişi başkasının halini ve hatırını sorduğunda cevap olarak “ Hakk hatırını yapsın.” cevabını 

alır. Herhangi bir tartışma durumunda taraflardan birisi pasif kalmışsa karşıdaki kişiye 

“senin köpeğin ürsün”, senin eşeğin anırsın”  der ve susar. Hasta olan kişi “üzerinizden 
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ırak hasta oldum” der karşıdaki kişi de “senden de ırak olsun” diye karşılık verir. 

Hamamdan gelen kişiye kadın ise “güle güle kirlen, elini öpeyim” denir.  

     Toplumların yaşam biçimleri değiştikçe sözlü ve sözsüz iletişim biçimleri de değişmeye 

başlar. Sözlü iletişimlerde düşünce ve hisleri ihtiva eden kelimelerin karşı şahıslar 

tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmadığı muhatabın reaksiyonundan anlaşılır. Fertler 

arasında içtimai ve kültürel boşluklar büyüdükçe kullanılan ifadeler arasındaki ayrılıklar 

artmaktadır. Muhatap her zaman sözlü mesajı aynen idrak edememektedir. Bu durumda 

“sözde haberleşme”225 gerçekleşmektedir. Sözde haberleşmenin muhtelif nedenleri 

olabilmektedir. Nasıl ki toplum hayatına otomobilin, binaların sokulmasıyla o muhitin 

dünyası değiştirilebiliyorsa dilin değiştirilmesiyle de tutum ve davranış değişmelerinde, 

istek ve heyecan uyandırılmasında etkili olabilmektedir.  Son zamanlarda radyo, televizyon 

gibi kitle iletişim araçlarının semt halkının hayatında hızla yer etmesi, halkın televizyon 

kültürünü benimsemesi duygu ve düşünce dünyalarında değişiklik yapmıştır. Bunun 

sonucu olarak da Ağılönü’nde eskilerin belli değerler ihtiva eden ifadeleri gençler 

nazarında anlamını bulamamaktadır. Bu mesele sadece dilsel iletişim konusunda değil 

davranışlar konusunda da kendisini göstermektedir. Sözde haberleşme ortaya çıkmaktadır. 

7.Evlilik 

      Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sosyal çevrenin desteği gereklidir. 

Bireyin en yakın sosyal çevresi olan ailenin teşekkülü de evlilikle sağlanmaktadır. Eşler 

arasında evliliğin oluşturduğu bağ taraflara birbirlerine karşı bir takım sorumluluklar 

yüklemektedir.226  

      Hayatın paylaşılması hem kadın hem de erkek için kolaylıklar sağlamaktadır. Özellikle 

kadının tek başına ağır yaşam koşulları ile baş edebilmesi mümkün değildir. Evlilik, kadın 

açısından bir yetişkinin yardımını mümkün kılmaktadır. Evlilik sosyal, ekonomik ve 

hukuki güçler tarafından onaylanmıştır, bu nedenle de kültürel bir olgudur. 227 Her toplum 

kendi normları ve idealleri doğrultusunda evliliği şekillendirmektedir.228 

                                                 
225 Üstün Dökmen,  a.g.e., s. 25, 35.  
226 a.g.e., s. 6, 263, 273.  
227 a.g.e.,s.272, 297. 
228 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, s. 43.  
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      Ağılönü Semti’nde en fazla tercih edilen monogami evlilik yaygındır. Genç erkek 

evlenme isteğini, doğrudan söyleyemediği zaman babasının ayakkabısına çaktığı çiviyle 

belirtmektedir.229 Evlilik süreci ilk olarak kız beğenme ile başlar. Kız beğenme, bazen genç 

erkeğin kendi tercihiyle bazen de ailesinin onun için uygun gördüğü bir kızı seçmesiyle 

gerçekleşmektedir. Kızı beğenme düğünler, fırınlar, hamamlar gibi ortak sosyal ortamlarda 

ve etkinliklerde olmaktadır.  

      Ağılönü’nde uyumlu bir evlilik için eşlerin denkliği “göl kuşu göl kuşuyla, kır kuşu kır 

kuşuyla”230 sözüyle anlatılmaktadır. Bu durum da göz önünde bulundurularak uygun 

bulunan kız istenir, iki gencin evlenmesi kararına varılınca akrabalarla birlikte bu kararın 

belirtisi olarak lokum yenir. Lokum ağız tadını, hoşgörü, dirlik ve düzeni temsil 

etmektedir.  Kararın alınmasıyla düğüne kadar muhtelif zaman aralıklarıyla damadın 

ailesiyle gelinin ailesi arasında ziyaretler, hediyeleşmeler yapılır. Kararın halka durulması 

maksadıyla damadın ailesi tarafından dağıtılacak olan şerbet, gelinin evinde hazırlanıp 

gönderilmektedir. Bu şerbet 20–25 ibrik olabilmektedir. 

      Kız ve erkek tarafının ortak olarak belirlediği bir zamanda nişan merasimi yapılır. Bu 

merasimden önce kız tarafı oğlan tarafına ev yapımı baklava gönderir. Damat tarafı da o 

baklava tepsisini çerezle doldurarak kız tarafına gönderir. Bu getirme işlerinde eğlenceler 

düzenlenir. Gönderilen baklavalar ve çerezler halkı nişan merasimine davet ederken 

dağıtılır. Aynı zamanda baklava yeni kurulacak ailenin tatlılık üzerine kurulması anlamını 

içermekte, kız evinin yapıp göndermesi de bu hamur işinin kadın işi olmasından 

kaynaklanmaktadır. Baklava tepsileriyle gönderilen çerez tatlılığın karşılıksız kalmayacağı 

anlamına gelmektedir. Nişandan sonra da dernek hamamı yapılır.231 

      Ağılönü’nde düğünler bir hafta sürmektedir. Pazar günü 20–30 genç kız okucuya 

çıkarlar. Okucu Đslam’daki nikâhın duyurulması esasının kültürel hayattaki yansımasıdır. 

Pazartesi günü gelinin kâkülü kesilir, geline kına yakılır, gelin eliyapışanlarıyla (sağdıç) 

birlikte hamama gider. Salı günü istirahat ettikten sonra Çarşamba günü düğün 

yapılmaktadır. Bayanlar ve erkekler düğünlerde ayrı mekânlarda eğlenmektedir. Kadınlar 

düğünlerini evlerinin avlularında yapmaktadırlar. Erkekler ise sıcak havalarda evlerinin 

önlerinde, kış aylarında ise mahalle odalarında yapmaktadır. Kadın düğünlerinde def 

                                                 
229 Maksude Ordu, 1957 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.      
230 Kumru Kucur, 1923 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
231  Dernek hamamı için “hamamlar” kısmına bakınız. 
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eşliğinde tahta kaşıklarla oynanmaktadır. Köroğlu oyunu buna bir örnektir. Köroğlu oyunu, 

iki kadının karşılıklı olarak ellerinde tahta kaşıklarla sekerek oynadıkları bir oyundur. Bu 

esnada Köroğlu türküsü söylenir. Türkü şu şekildedir:  

Ooy oy  

Ben bir Köroğluyum, dağda gezerim 

Köroğlu giderse ben de giderim 

Esen rüzgârdan hile sezerim 

Aman Köroğlu, yandım Köroğlu 

Gel bize doğru, sılaya doğru 

 

Köroğluyla eyvaz, çıkmışlar yola 

Ganlı göyneğini, sermişler dala 

Aman Köroğlu, yandım Köroğlu 

Gel bize doğru, sılaya doğru232    

      Perşembe günü gelin alma olur. Gelin alma günü sabah gelin eli yapışanlarıyla 

(genellikle 2 kişi) mahallesindeki büyüklerinin ellerini öperek vedalaşmaya çıkar. Elini 

öptüğü kişiler de geline evinde hazırladığı sahan, bardak, fincan gibi hediyeler verir. Bu 

ziyaret Abdü’l- Kadir Geylani Türbesi’nin ziyaret edilmesiyle biter. Ziyaretten sonra 

gelinin duvağı örtülür, üzeri zambak yaprakları ve pullallarla süslenir. Buna “gelin başı 

yapma” denir. Evin en büyük erkeği gelinin beline kırmızı kurdele bağlar yine gelini ana 

evinden o çıkarır. Oğlan evine giderken gelin yanında içinde demir tas, ekmek, tuz ve 

çivinin bulunduğu bir çıkı götürür. Bu çıkı kaynanaya verilir. Ekmek ve tuzun götürülmesi, 

gelinin nasibinin ana evinden kesilip eşinin evine geçtiğini ifade ederken, çivi gelinin artık 

                                                 
232

 Makbule Özağıl, 1942 Doğumlu, Yeni Mahalle’de ikamet etmektedir.  
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eşinin evine tıpkı bir çivi gibi çakılacağını böylece demir tas da gelinin artık o evin önemli 

bir üyesi olduğunu temsil etmektedir. 233 

      Gelin yaylı denilen faytonlarla oğlan evine gelir. Gelini yaylıdan elinden tutarak 

kaynata (kayınbaba) indirir ve evine götürür. Gelin yaylıdan inmek istemezse bu durum 

onun hediye beklediğini gösterir. Bu hediye altın olabildiği gibi herhangi bir eşya da 

olabilir. Gelinin inmesiyle oğlan evi kurban keser. Oğlan evinin akraba ve yakın komşuları 

geline el öptürür ve para çevirir. Gelinin iki eline bereketi temsilen buğday ya da arpa 

konulur. Gelin evine girerken avucundakileri duvağının üzerinden atar. Gelinin oğlan evine 

girme merasimi bunlarla bitmez. Đki tane içi suyla dolu güğüm (demirden, ayaklı kuşlu 

güğüm234) gelinin eline verilir, gelin çeyizli odasına bu güğümlerle girer. Gelin o gün oruç 

tutar ve bu orucunu kaynana ya da kaynatasına iftarda verir, karşılığında hediye alır.    

      Düğün haftası gelinin ve damadın akrabası yemek daveti yapar, komşuları, akrabaları 

ve dostlarını çağırır. Düğün davetlerinde belli yemekleri yapmak ve bu yemekleri belli 

sıraya göre ikram etmek adettendir. Yemek sırası şu şekildedir: Şehriye çorbası, etli pilav, 

börek ile tatlı, bamya çorbası, yaprak ve biber dolması ya da soğan ve lahana (kelem) 

dolması, hoşaf, sütlaç. Kız evindeki davete 20–25 kız def çalarak, türkü ve maniler 

söyleyerek gitmektedir.235 

      Evlilikle yeni bir aile oluşturmuş genç çifte, bir odayı döşeyebilecek kadar eşya 

alınmaktadır. Bu eşyalar her iki tarafın verdiği döşek, yastık, yorgandan teşekkül birer 

takım eşya ile kilim ve iki minderden ibaretti. Artık günümüzde yeni kurulan aile 

çoğunlukla geniş ailenin dışında yeni bir eve ayrılmaktadır. Alınan eşyalar da modern ev 

tarzının gerektirdiği türden eşyalardır.            

      Gelinlere takı olarak gümüş bilezik ve küpe takılmaktadır. Günümüzde takıların gümüş 

yerine altın olması yaşam standartlarının yükselmesiyle açıklanabilir. Eskiden gelinin 

odasına çeyiz olarak duvarlara çarşaf, gelinin yeni şalvarı, gömleği, başörtüleri asılırdı. 

Oda kapısının arkasına peştamal ve havlu, ocağının üzerine 1m. kadar gelin olurken 

örtündüğü alı (duvağı) asılmaktadır. Eski çeyiz tarzına göre günümüzde yapılan çeyizin 

                                                 
233 Maksude Ordu, 1957 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.      
234 Bkz. Ek Resim 110. 
235 Maniler için bkz. Ek 1 Sözlü Kültür Ögeleri.  
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daha fazla emek, zaman ve para gerektirdiği göze çarpmaktadır. Aradaki bu fark, çalışma 

şartlarından ve ekonomik alım gücünden kaynaklanmaktadır.236 

8.Aile Yaşantısı 

       Sosyolojik olarak, ailenin menşei konusunda çok değişik görüşler olmakla birlikte aile 

bütün insan toplumlarında bulunan insanın kısmen organik nitelikteki özelliklerine 

dayanan evrensel bir sosyal kurumdur. 237 

      Ağılönü Semti’nde memleketin diğer yerlerinde görülen pederşahi aile yapısı hâkimdir. 

Baba veya evin en yaşlı erkeği ailenin başı olmak sıfatıyla, ailenin maddi ve manevi bütün 

işlerinden mesuldür. Bu nedenle mutlak bir nüfuza sahiptir. Aile üyeleri ona itaate 

mecburdur. Genellikle Ağılönü’nde aile ana ve babadan, çocuklardan, gelinlerden ve 

torunlardan teşekkül etmektedir. Evlenen oğullara eşiyle birlikte evde bir oda verilmek 

suretiyle ailenin nüfusu 10 ile 20 arasında değişen geniş aile tipini yansıtmaktadır. 

       Baba hayatta olduğu müddetçe ailenin birlikte çalışıp yaşaması gerekmektedir. 

Babanın ölümünden sonra eğer aile haddinden fazla büyümüş ise kardeşler istedikleri 

takdirde ayrılabilirler. Ancak genellikle iktisadi ve içtimai nedenlerden dolayı birlikte 

yaşamaya devam edilmektedir. Erkek evlatlar evlendikten sonra babaları hayatta iken 

evden ayrıldıklarında yaygın örf ve adetlere göre itaatsiz olarak kabul edilmektedir. 

Toplum nazarında saygısız olarak nitelendirilmektedir.238 Ağılönü’nde bu durum, yüz yüze 

sosyal ilişkilerdeki etkileme ve bunun sonucu olan uyma davranışının çok kuvvetli 

olduğuna bir örnektir. 

      Ailelerde nüfusun kalabalık olması, ailenin yapısına büyük tesiri dokunmuş, üretim ve 

tüketim biçimlerini şekillendirmiştir. Gölcülükle, hayvancılıkla uğraşan ekonomisinin 

büyük bir kısmının da tarımın oluşturduğu bu ailelerde aile üyeleri yaşları ne olursa olsun 

güçleri nispetinde iş bölümü yapmışlardır. Đş bölümü bazı hallerde cinsiyete göre 

yapılmakta ancak çoğunlukla işlerin yapılmasında cinsiyet ayrımı gözetilmemektedir. 

Ancak yine de cinsler ayrımında her cinse kendi alanları içinde belli serbestiyet ve 

dolayısıyla hâkimiyet verilmekte bunlar birbirine karıştırılmamaktadır. Günümüzde 

modernleşmeyle birlikte az sayıda da olsa Ağılönü’nde erkeğin alanı olan dış mekân/ 

                                                 
236 Eski ve yeni çeyiz tarzı için bkz. Ek Resim 24- 29.  
237 Sulhi Dönmezer, a.g.e., s. 217.  
238 Maksude Ordu, 1957 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
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kamusal alanda kadınlar da görülmeye başlanmıştır. Bu durum da kentleşme sürecinde 

kadın ve erkek rollerinde yaşanan bir değişimdir.  

      Çocuklar 7–8 yaşlarında iken çalışma çemberi içerisine girmişlerdir. Kadınların ev 

işleri ve çocuk bakımının yanı sıra hayvancılık, göl ve tarla işlerine de yardım ettikleri 

görülmektedir. Kadınlar gölde kındıra ve kamış biçmekten ekin sürmeye kadar erkeklerin 

işlerini paylaşmışlardır. Bu noktada kadınların aile bütçesine büyük katkı sağladıkları 

söylenebilir. Ancak son zamanlarda kadınların iş sahasının ev oluşturması ve evin geçimini 

daha çok erkeğin karşılaması bununla birlikte evlere elektrik ve suyun girmesiyle insan 

hayatının kolaylaşmış olması Ağılönü’nde “erkekler işe, kadınlar fişe” sözünün 

söylenmesine sebep olmuştur. 

      Aile ortamında karşılıklı iletişimde bulunan kişiler, bilgi/sembol üreterek, bunları 

birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler.239 Aile iletişimlerinde de bir 

takım anlamlar ifade eden semboller mevcuttur. Ağılönü’nde aile içi iletişim büyüklere 

saygı ve itaat, küçüklere sevgi esasına dayanır. Büyüklere saygıyı ifade etmek evin tüm 

üyeleri arasındaki ilişkilerde farklı tezahür etmektedir. Aile büyükleri yanında yüksek sesle 

konuşmak, ayaklarını uzatmak, yatış pozisyonunda bulunmak saygısızlık olarak kabul 

edilmektedir. Aile reisi eve girdiği zaman ailenin diğer üyeleri kendilerini toparlayarak 

ayağa kalkar veya yer verir. 

      Đletişimlerde mekânların kullanış şekli de önemlidir. Genellikle önde olmak, sağda 

oturmak, yüksekte oturmak yüksek statü anlamına gelmektedir.240 Ağılönü’nde oturma 

odası olarak kullanılan odalarda yerden yüksekçe yapılmış sedirler daha çok erkeklerin 

oturma mekânlarıdır.  

      Evin büyüğüne verilen imtiyaz yemek adabında da kendini göstermektedir. Aile 

büyüğü sofraya oturmadığı sürece aile üyeleri yemeğe başlayamaz. Bu adap “su küçüğün, 

sofra büyüğün” sözüyle yerleştirilmiştir. Ailede suyu yaşça küçük kişiler dağıtır. Suyu 

verdikten sonra saygı ifadesi olarak sağ el göğüs kafesi üzerine konularak su içilene kadar 

ayakta beklenir. 

                                                 
239 Üstün Dökmen, a.g.e., s. 23.  
240  a.g.e., s. 31.  
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     Yemeklerden sonra islimlerde yapılan Türk kahvesini evin reisi konumundaki kişi içer, 

aile reisinin izin vermesi durumunda diğer erkekler bu kahveyi içebilirken kadınların ve 

çocukların kahve içmesi ayıp sayılmaktadır. Binaenaleyh kahve içmek Ağılönü’nde 

erkeklerin yüksek statü göstergelerindendir. 

      Yemek sonrası evlerde suyun olmaması nedeniyle evin büyüğü olan erkek kapaklı 

leğenin üzerinde evin genç kızları veya gelinlerin getirdiği ibrikteki suyla ellerini yıkarlar. 

Yine abdestlerini bu şekilde alırlar.  

      Gelinler kayınbabalarına “Efendi Baba”  diye hitap etmektedir. Yeni evlenmiş gelin 

kayınbabasının yanında saygıdan konuşmamaktadır. Bu suskunluk 1–2 yıl bazen de 30 yıl 

kadar sürmektedir. Kayınbaba konuşmasına izin verdiğinde gelinine bu saygısı sonucu 

ödül olarak söyletmelik hediye almaktadır.  

      Doğan çocuğa kız ise babaannesinin erkek ise dedesinin ismi konulmaktadır. Bazen bir 

ailede birden fazla aynı ismi ve soy ismi taşıyan çocuk olabilmektedir. Çocuğun annesi ve 

babası evin büyüklerinin yanında çocuklarını sevemezler, çocuklarına ceza veremezlerdi. 

Bu davranışlar saygısızlık anlamına gelir ve ayıplanırdı. Aynı şekilde eşlerin aile büyükleri 

yanında yan yana oturması yanlış bir davranış olarak kabul görmüştü.   

      Ağılönü’nde kabul gören kadın tipi ağır başlı, ciddi, namusuna sahip, evlat tiplemesi de 

ataya karşı itaatkâr olarak yapılmıştır. Çocuklar her zaman için Allah’ın emaneti olarak 

görülmüş, bu nedenle de “benim değil Cenabı Allah’ın” denilmiştir. Son zamanlarda 

çocukların ataya itaatinde geleneksel aile yaşantısına muhalif davranış tarzlarının ortaya 

çıkması sonucunda, kadınlar arasında bu durumdan memnuniyetsizliği ifade eden “kendini 

doğuruyorsun da gönlünü doğuramıyorsun” sözü söylenmiştir. Kadınlar da davranışlarına 

göre üçe ayrılmış, eviyle ve ailesiyle ilgilenmeyen kadın hoş görülmemiş, namuslu 

kadınlar için “bazıları Fatıma Zehra çıkıyor” denilmiştir.241 Bunu mahallede yaygın şu 

sözlerden anlıyoruz. 

      “Üç türlü avrat vardır: Er avradı, ev avradı, zalla zort avrat. Er avradı gün boyu 

kocasını bekler, ev avradı eviyle ilgilenir, sürekli ev işiyle meşgul olur. Zalla zort avrat ise 

ne eviyle ne de eşiyle ilgilenir. Bütün gün kapı kapı gezer.” 242 Kadının dış mekânda 

                                                 
241 Hasan Hüseyin Bostan, 1927 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
242 Havva Çeliker, 1910 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
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görünürlülüğü erkeklerde ciddi gerginlik alanı meydana getirmiş ve sık sık sokağa çıkan 

kadın hemcinslerinden farklı bir biçimde algılanmıştır. Günümüzde halen çok sık sokağa 

çıkmak hoş karşılanmamaktadır. Özellikle yaşlılar arasında bu durum daha belirgindir. 

“Gıdıklamadan gülerse kadın 

Buyurup da tutmazsa evlat 

Gir gir ağla, çık çık ağla 

Gıdıklayıp da gülerse kadın 

Buyurmadan tutarsa evlat 

Gir gir oyna, çık çık oyna”243  

      Ağılönü’nde görülen sosyal etkiye karşı uyma davranışı uyulanın uyanın üstündeki güç 

ve kontrolünden kaynaklanması nedeniyle çoğunlukla itaat olarak tezahür eder. Bu itaat ilk 

planda toplumda kabul görmek ve cezalandırılmamak için yapılırken daha sonra 

doğruluğuna inanıldığından davranış benimsenerek devamı sağlanmıştır. Gelin 

kaynanasının, evlat anne ve babasının davranışını benimsemektedir.     

      Aynı zamanda kadınların eşleriyle her halükarda geçinmesi gerektiği, kocasını dövse 

de sevse de kabullenmiş olmaları toplumdaki anlayışların bir sonucudur. Evli kadının 

eşinin evinden “alıyla girip, kefeniyle çıkması” gerektiği aileler tarafından sürekli telkin 

edilmiştir. Bir kadının ana-babasının evine evlendikten sonra geçimsiz olarak dönmesi 

ayıplanmış, bunu ifade etmek için de “Allah çıktığı kapıya kimseyi koymasın” denilmiştir. 

Bütün bu anlayışlar boşanma oranını büyük ölçüde azaltmıştır. Hatta bugün dahi Bolvadin 

geneline göre boşanmalar, Ağılönü Bölgesi’nde daha az yaşanmaktadır. 

      Günümüzde kentleşme süreciyle birlikte zaman ve mekân farlılaşması yaşanmakta, bu 

durum evin fonksiyonlarında daralmaya neden olmaktadır. Böylece geleneksel dönemde 

evin fonksiyonlarından olan işler, etkinlikler artık şekil ve içerik olarak yeniden 

biçimlenmeye başlamış, buna bağlı olarak da ev içindeki birliktelikler değişmiştir. Tarım 

                                                 
243 Mükerrem Yaman, 1952 Doğumlu, Babası Musa Kocabaş’tan naklen, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet 
etmektedir. 
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ve hayvancılığın bitmesiyle iş azalmış, insanların boş zamanı artmıştır. Erkekler boş 

zamanlarını kahvehanelerde ya da çarşıda geçirirken, kadınlar TV izleyerek eskiye göre 

zengin bir çeyiz hazırlayarak vakit geçirmektedir. Kız çocuklarının okutulması hatta bazı 

kızların çalışması da bu boş zamanın artmasıyla ilintilidir. 
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H. AĞILÖNÜ’NDE DĐNĐ HAYAT VE BOYUTLARI 

      Araştırma alanımızı oluşturan Ağılönü’nün genel olarak dini yapısı, 1970’lerden önce 

ve sonra olmak üzere iki dönemde tasvir edilecektir. Đkinci kısımda ise, dinin Ağılönü 

toplumundaki etki derecelerini inanç, ibadet, ahlak ve toplumsal yönleri itibariyle 

somutlaştırmaya çalışacağız. 

      Böyle bir tasnif yapılmasındaki neden son 35 yıl içinde semt halkının göç, kitle iletişim 

araçları, ulaşım imkânlarının iyileşmesiyle dışa açılma, eğitim- öğretimin yaygınlaşması 

gibi nedenlere bağlı olarak büyük bir değişim geçirmesidir. Bundan önce Ağılönü’nün 

cemaatçi yapısı içtimai bakımdan oldukça sabit ve istikrarlı bir vaziyette bulunuyordu. Dış 

kültürlere kapalı özelliğiyle değişim her zaman için tehlikeli sayılmakta, yeniliğe karşı 

direnç gösterilmekteydi. Ağılönü’nde bu direnç daha çok üyelerinin üzerindeki sosyal 

kontrol aracı olan din veya dinin egemen olduğu kültür aracılığıyla mümkün olmaktayken; 

günümüzde, değişim süreciyle birlikte yeniden oluşturulmaya başlanan gündelik hayat 

tarzı ve kültürü Ağılönü’ndeki grup dinamiklerini ve ilişki sistemini farklılaştırmıştır.  

1. Ağılönü’nün Genel Olarak Dini Yapısı 

1.1. 1970 Öncesi Dini Yapı      

      Orijinal bir mukaddes tecrübe olarak din, toplumların yapısına göre farklı şekillerde 

tezahür etmektedir. Bir dinin geleneksel toplumlarda algılanış ve yaşanış şekliyle karmaşık 

yapı arzeden modern sanayi toplumlarındaki algılanış ve yaşanış şekilleri farklıdır. 

Geleneksel toplum yapısına sahip Ağılönü’nde sosyal ve kültürel organizasyon kutsal ile 

kutsal dışı iç içe bir vaziyette olup tüm sosyal faaliyetler dini bir anlam taşımaktadır. Bu 

yüzden bazı örf ve adetler dini vecibeler gibi algılanmakta ve uygulanması konusunda 

hassasiyet gösterilmektedir. Gündelik hayata ait en küçük ayrıntı bile dini bir anlam 

taşımaktadır. Ekmek ters çevrildiğinde ya da yere düştüğünde tıpkı Kur’an-ı  Kerim’e 

yapılan saygı gibi öpülerek alna konulması, kocaya itaat ve büyüklere saygı bu duruma 

örnek olarak gösterilebilir. Kaynağını Hz. Peygamber’in sözlerinden alan bu saygı hissi, 

topluma has kültür yapısıyla davranışları şekillendirmiştir.  

      Erkek ya da kadın olsun önceleri din bilgisi küçük yaşlarda cami hocaları tarafından 

ezberletme ve tekrar yöntemi kullanılarak verilmiştir. Geleneksel eğitim ve öğretim sözlü 

kültür vasıtasıyla yapılmaktadır.  Dinin temel inanç ve tutumlarını dile getiren basit cümle 
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ve ifadeler çocuğa telkin edilmiş, böylece motorik bir davranışa sahip olan çocuğun dini 

bilgileri algılaması kolaylaşmıştır.244  

      Eğitimin dolayısıyla din eğitiminin aileden alınarak modern eğitim kurumlarına 

devredilmesiyle ilk planda düzenli ve sürekli bir eğitim süreci olmamıştır. Bu durum din 

eğitiminin teorik kısmını öğrenmeyi olumsuz etkilemiştir. Oysa ki geleneksel eğitim 

anlayışının ağırlık noktasını kavramsal öğrenmeden daha çok sosyal öğrenme 

oluşturmaktadır. Sosyal öğrenme başkalarının dışa vurduğu tutumların benimsenerek kendi 

tutumumuz haline getirilmesi demektir.245Özellikle dine ilginin yoğun olduğu 12–13 yaşı 

kapsayan ön-ergenlik döneminde dini değerler ailede temsil edilen şekliyle çocuğun 

dünyasına girmektedir.246 Ana baba çocukların oluşturdukları tutumların ilk kaynağıdır. 

Evde çocuklar tutumların çoğuna ana babanın tutumlarını taklit ederek sahip olur. Bu 

bakımdan ailede din eğitimi çocuğu derin bir şekilde etkilemektedir. Dini bilgilerini aile 

büyüklerinden, Bülbül Hoca, Ali Nurettin Hoca ve Molla Abdullah gibi hocalardan 

öğrenen Ağılönü halkı tek bilgi kaynağı olarak büyüklerini görmüş ve büyüklerinin dini 

yaşantısını taklit ederek öğrenmişlerdir. Böylece uzun yıllar Ağılönü’nde kültürel değerler 

dolayısıyla dini değerler yeni nesle bu yolla aktarılagelmiştir.  

1.2. 1970 Sonrası Dini Yapı     

      Din eğitiminin geleneksel dönemde sözlü olarak yapılmasından sonra din eğitim ve 

öğretimi 1970’lerden sonra Đmam Hatip Okulları aracılığıyla verilmiştir. 100–150 gencin 

bu okulları bitirip çoğunluğunun imam olması dini açıdan bilinçlenmeyi de beraberinde 

getirmiştir.247 Aynı zamanda 1992’de açılan Şıhlar Kur’an Kursu’nun248 kız öğrencilere 

din bilgisi kazandırma konusunda etkisi büyüktür. Kız çocuğunu okutmayan aileler 

çocuklarını Kur’an kursuna göndermeyi ihmal etmemiştir. Bu yüzden açıldığı günden beri 

Ağılönü Kur’an Kursu, öğrenci bulma problemi yaşamamıştır. Son zamanlarda her yaştan 

kadın da bu kursta eğitim almaktadır.  Bu tür etkenler Ağılönü semtinde eskiye nazaran 

Kur’an-ı Kerim okuma, namaz surelerini ezberleme oranını ve din bilgisini artırmıştır.249 

Bu noktada bariz bir şekilde göze çarpan değişiklik, dinin teorik kısmının öğrenilmesi 

sonucunda evvelce dini birer vecibe imiş zannedilerek uyulan adetlerin çoğunun bu gün 

                                                 
244 Kerim Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, Diyanet Đşleri Başkanlığı Yay. , Ankara, 1983, s. 45.       
245 Çiğdem Kağıtçıbaşı, Yeni Đnsan ve Đnsanlar, Evrim Yay., 10.Basım, Đstanbul, 2005, s.120. 
246 Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, T.D.V. Yay. , Ankara, 1998, s. 260, 261. 
247Mustafa Ordu, 1952 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.  
248 Bkz. Ek Resim 17. 
249 Süheyla Akyüz, Şıhlar Kur’an Kursu Öğreticisi. 
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terkedilmiş olmasıdır. Buna rağmen bilginin davranışa dönüşmesi noktasında pek bir 

değişiklik söz konusu değildir. Çoğunlukla gençlerin beş vakit namazları düzenli olarak 

kılmamaları, camilerde cemaat sayısının azlığı,250 kıyafet açısından yaşadıkları topluma zıt 

bir şekilde giyinmelerinden251 şikayet edilmesi geleneksel anlayıştan uzaklaşıldığını 

göstermektedir. Çünkü dinle örf ve adetlerin iç içe olduğu geleneksel yapı, modern sanayi 

medeniyetinin     getirdiği     değişimlerle      bozulmuş     olup    sosyal     norm      ve  

değerler, örf ve adetler sosyal kontrol aracı olmaktan uzaklaşmıştır. Eskiden halkın 

düşüncelerinde merkezi bir yer işgal eden ve hareketlerinin esas sebebini teşkil eden din, 

artık kollektif bir mesele olmaktan çıkmış, tamamıyla ferdileşmiştir. Bu durum 

mahallelinin ortak duyuş, düşünüş ve yaşayış bilincini yitirdiğini, bağımsız yaşamaya 

başladıklarını göstermektedir. Bu yüzden mahallede eskiden hem dinin hem de örf ve 

adetlerin asla kabul etmediği tutum ve davranışlar, günümüzde rahatlıkla yapılmaktadır. 

Eskiden insanlar teorik dini bilgiye sahip olmamasına rağmen kaynağını dinden alan örf ve 

adetler halk nazarında tesir gücüne sahipti. Özellikle kitle iletişim araçlarının gençlerin 

kültürel değerlerine bağlılığını zayıflatması, buna mukabil dinin taklidi bir yaşayış arz 

etmesi Ağılönü toplumu olarak gençlerle yaşlılar arasında çatışmaya neden olmaktadır. 

2. Ağılönü’nde Dinin Teorik, Pratik, Ahlaki ve Toplumsal Boyutları 

2.1.  Dinin Teorik Boyutu: Đnanç 

      Đncelediğimiz bölgede toplum yaşamı içerisinde dinin önemli bir yeri olduğuna şahit 

olmaktayız. Bölge halkının yaşam şekli, dinin her şeyden önce bir inanç hadisesi olduğunu 

ve bu inancın Allah’a imanla başladığını göstermektedir. 

      Bu konuda bölge halkının sözlü kültürü bize Allah’a olan imanın, bağlılığın ve güvenin 

en güzel ifade edildiği örnekler sunmaktadır. Đlk olarak bölgede yapılan dualarda bunu 

görmekteyiz. 

“Yattım Allah kaldır beni  

Gül suyuna daldır beni  

                                                 
250 Mustafa Ordu, 1952 Doğumlu;  Mehmet Tellier, 1962 Doğumlu; Adem Günyayla, 1960 Doğumlu, Hacı 
Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedirler. 
251 Havva Çeliker, 1910 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.; Huriye Kucur, 1922 
Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
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Can bedenden çıkmadıkça  

Đman ile uyandır beni 

Yattım sağıma, döndüm soluma  

Melekler şahit olsun, dinime imanıma” 

      Gece yatarken yapılan bu duada imanla yaşamanın önemi vurgulanmaktadır. Uyku bir 

bakıma küçük ölümdür ve insanın sağ olarak uyanacağının garantisi yoktur. Ancak inanan 

insan ölümden değil, imansız kalmaktan korkmaktadır. Duası da imanlı yaşamak ve imanlı 

ölmek üzerinedir.  

“Kapımız kale, duvarımız minare 

Bekçimiz Allah, bekler inşaallah” 

      Bu duada da Allah’a karşı bir güven duygusu hâkimdir. Đnsan elinden gelen her şeyi 

yapmış, korunma yollarını uygulamış, sonra da Allah’a dayanıp güvenmiştir. Ancak yine 

de tamamen güvende olduğuna dair bir garanti söz konusu değildir. Đnanan insan, duasının 

sonunda “Allah dilerse” diye O’nun iradesine teslim olmaktadır.  

      Ağılönü’nde Allah’a iman ve güven duygusu, kadere rızayla iç içe gelişmiştir. Bütün 

donanımına rağmen insanın bu dünyada doğa karşısında fiziki olarak güçsüzlüğü ve 

yalnızlığı söz konusudur. Bölge halkı da genç yaşta ölümler, hastalık, aile geçimsizliği ve 

fakirlik gibi güç yetiremediği, kendini aciz hissettiği hadiseler karşısında “takdiri ilahi”, 

“alın yazısı” diyerek teselli bulmaktadır. Böyle durumlarda “Allah kendi sabrından versin” 

diye yapılan duada Allah’ın büyük ve güçlü olduğu, O’nun gücünün karşısında insanın da 

bir o kadar aciz olduğu vurgulanmaktadır. Böylece insan Allah’ın “Sabur” ismine atfen 

O’nun sonsuz sabrından acısına teselli aramaktadır. Ağılönü insanı, gündelik hayatını 

idame ettireceği sosyo-ekonomik şartlara sahip değildir. Bu yüzden hayat şartları 

zorlaştıkça kadere rıza gösterme veya değerlerde savrulma davranışı gözlemlenmektedir. 

Dini inancı kuvvetli olan kişinin kader inancına paralel olarak sabrı da artmaktadır. 

Yaşanan sıkıntılar Allah’ın kullarına zulmü olarak görülmemekte, imtihan olarak 

düşünülmektedir. Đnsanların inancına göre Allah, kullarına güç yetiremeyeceği şeyler 
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yüklememektedir. Bölgede yaygın kullanılan “Allah dağına göre kar verir” atasözü bu 

inançla söylenmiş bir sözdür.  

      Ağılönü’nün zor ve sıkıntılı hayat şartlarına karşılık, kendileri gibi sıkıntılar içinde 

yaşamış olan peygamberlerin yaşantıları, insanlar için bir teselli kaynağıdır. Bu konuda 

çoğunlukla peygamberlerden Hz. Eyyüb’ün sabrı, Hz. Đsmail’in kurban edilmesi, Hz. 

Yusuf’un kuyuya atılması, Nuh tufanı ve Hz. Adem’in kıssaları çokça anlatılmaktadır. 

Böylece Ağılönü halkı, peygamberlerin yaşantılarıyla kendi yaşantıları arasında bağ 

kurarak zorluklara karşı dini anlamda doğru davranış geliştirmeye çalışmaktadır. 

      Bölge halkı Hz. Muhammed (s.a.v.)’e karşı ayrı bir sevgi beslemektedir. Adının 

söylenmesi durumunda saygıdan “Aleyhisselam”, “Sallallahu aleyhi ve sellem” ifadeleri 

kullanılmakta, bölgede yaygın kullanılan “Allah Muhammed kaderinden ayırmasın” diye 

yapılan duada, Hz. Muhammed’in kaderi gibi güzel bir yazgı temenni edilmektedir. Hz. 

Peygamber’e olan sevgi halkın bir araya gelerek okuttukları “Mevlüt geleneği”nde  de 

kendini göstermektedir. Mevlüt okutma geleneği, Hz. Peygamber’i daha çok tanımak ve 

sevmek için, hasretini dile getirmek için toplumun kendi diliyle O’nu ifade etmesidir. Hz. 

Muhammed’e olan sevgiden O’nun aile efradı da nasibini almıştır. Hasta olan kişiye dua 

okunurken, yemek pişirilirken ya da ekmek yapılırken “Benim değil Fatıma Anamızın eli” 

denilerek Hz. Peygamber’in kızı hatırlanmakta, bereketli ve güzel olması istenmektedir. 

Geleneksel varlık anlayışının hiyerarşik yapısı dini anlayışımızı da etkilemiştir. Müminler, 

Hz. Peygamber’e olan özlemlerini söz, davranış ve yaşayışıyla O’na benzemeye çalışarak 

layık olmaya çalışmaktadır. O’na benzedikleri oranda özlemlerine kavuşmaktadırlar. 

Kendilerini onunla aynileştirmektedirler. Hz. Fatıma’yla özdeşleşme de bu bağlamda 

düşünülebilir. Onunla doğrudan temas kuramayanlar sevdiği kişileri aracı koymaktadır.  

Böylece inanan insan eksikliğini, günahkarlığını Hz. Peygamber’in değer verdiği insanla 

özdeşleme  yoluyla tamamlamaya ve affettirmeye çalışmaktadır. Ocak kültürü kadınlar 

arasında yaygın olup “Benim değil Fatıma Anamızın eli” diyerek kadınlar kendi 

referanslarını ve şifa taleplerini Hz. Peygamber’in kızına yani hemcinslerine 

dayandırmışlardır. Klasik varlık anlayışında kutsalın transferi dokunmayla (mana)  

ilgilidir. Bu şekilde sahip olunan bütün iyiliklerin kutsal sayılan kişilere borçlu olunduğu 

ortaya konulmaktadır. 

     Günümüze oranla Kur’an-ı Kerim bilgisi geçmişte az olmasına rağmen, Kur’an-ı Kerim 

halk arasındaki saygın yerini her zaman korumaktadır. Kur’an-ı Kerim’e karşı saygısızlık 
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olarak addedilen her davranış örneğin, ayakları uzatmak, doğru davranış olarak kabul 

edilmemiş, Kur’an’a hürmeti gölgeleyecek her davranıştan kaçınılmıştır. Herhangi bir 

saygısızlık durumu ortaya çıktığında öpülüp alna konulmuştur. Genç kızlar Kur’an-ı Kerim 

için özenle dantelden kılıf örmekte ve gelin oldukları zaman bu Kur’an’ı yanlarında 

götürmektedirler. Bu durum kutsalın transferine en güzel örnektir. Müslümanların inandığı 

dinin kutsal saydığı şey nesilden nesile gelenek olarak bu şekilde aktarıla gelmiştir. 

Kur’an-ı Kerim dışındaki diğer kutsal kitaplar, halkın zihninde “Đncil Đsa’ya, Tevrat 

Musa’ya, Zebur Davut’a, Kur’an-ı Kerim bizim peygamberimiz Hz. Muhammed’e 

indirilmiştir” diye tekerleme şeklinde bilinmektedir.  

      Đman esaslarından bütün meleklere inanılmakla birlikte, insani varoluş açısından 

melekler arasında en çok Azrail bilinmektedir. Bunun nedeni de ölüm gibi bir olayın 

insanların hayatında her daim yaşanan bir olay olması nedeniyledir. Bunun yanında vahiy 

meleği olan Cebrail ve kıyamet günü suru üfleyecek olan Đsrafil oldukça sık hatırlanmakta, 

tabiat olaylarıyla ilgilenen Mikail çok fazla bilinmemektedir. Bölge halkının bu dünyanın 

yalan olduğuna ve buranın imtihan dünyası olduğuna dair inancı, ahiret yurdunu önemli 

hale getirmiş, insanların bütün zorluklara rağmen hayatını yaşanılır kılmış, tahammül 

gücünü artırmıştır. Nitekim Ağılönü’nü de içine alarak yapılmış niceliksel bir çalışmada 

ahiret, peygamber, kader ve melek inancına dair bulgular bizim tespitlerimizle de 

uyuşmaktadır.252  

      Đslam inancında her şeyin sahibi Allah’tır. Dolayısıyla Müslüman kişi şahsına ait 

şeyleri dahi Allah’ın mülkiyetinde görmüştür. Ağılönü’nde Allah’ın kullarına verdiği 

nimetleri dilediği zaman alabileceği anlamını da taşıyan bu inanç, “Benim değil, Cenab-ı 

Allah’ın” sözüyle ifade edilmektedir. 

      Đman esaslarının yanı sıra özellikle 1970 öncesinde yaygın olan batıl inançlar, Ağılönü 

insanının dünyasında büyük bir yeri kapsamaktadır.  Đnsan tabiatı ve metafizik güçlerin 

etkileri neticesinde oluşan ve büyük oranda gündelik hayatla ilgili olan bu inançların somut 

olarak gerçekliği gösterilemezse de onlara inanılmaya devam edilir. Gece çiğnenen sakızın 

ölü eti çiğnemek anlamına geldiği, elinde kına olmayan kadının elinin erkek eli sayılacağı, 

akşam evden ekşi hamur ve soğan gibi şeylerin çıkarılmasının bir sıkıntıya neden 

olabileceği, yeni doğan çocuğun dindar olması için göbeğinin kesilerek cami avlusuna 

                                                 
252 Cemile Zehra Şişik, a.g.e., s.46-55. 
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bırakılması, gece aynaya bakılmasının ve hamile kadının saçını kesmesinin yasaklı 

davranışlardan sayılması253 gibi inançlar batıl inançlar arasında sayılabilir.   

2.2. Dinin Pratik Boyutu: Đbadet 

      Bilindiği gibi her dinin kutsalla ilgili bir takım inanç, tasavvur ve düşünceleri vardır. 

Ancak hiçbir din tek başına bunlardan ibaret değildir. Aksine her din bir duygu ve davranış 

meselesi olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak dinin iman ve amel kısmı birbirinden ayrılmaz 

bir bütün teşkil etmektedir. Amel, iman konularının ibadet alanı dediğimiz davranış alanına 

uygulanışından ibarettir.254  

      Đbadetlerin din sosyolojisi açısından önemle üzerinde durulması gereken yönü, 

toplumda birleştirici ve bütünleştirici fonksiyonu yani cemaat teşkil edici tesiridir. Cuma, 

bayram ve cenaze namazlarının topluca kılınması genel olarak tüm Müslümanlarda olduğu 

gibi Ağılönü toplumunda da ibadetin birleştirici, bütünleştirici fonksiyonuna örnek teşkil 

etmektedir. Ayrıca duygusal yatıştırma ve teskin etme işlevine de sahiptir. Böylece toplu 

yapılan ibadetlerin bu ibadete katılan fertler üzerinde tesiri olduğu gibi, fertleri aşıp 

cemaatin bütünü üzerinde de etkiler ortaya çıkardığı muhakkaktır. Bu manada dini inancın, 

canlılığın korunması, devamı ve arttırılmasında ibadetin önemli bir rol oynadığı 

söylenebilir. Ağılönü’nde cami, cemaat ve namaz hakkında çok yüksek düzeyde olumlu 

kanaat olmasına rağmen, beş vakit namazın cemaatle kılınması noktasında hassasiyet 

gösterilmemektedir.  

     Ramazan ayı müminlerin birbirleriyle kaynaşmaları konusunda çeşitli ibadet ve 

etkinliklerin yapıldığı önemli bir aydır. Bu aya atfedilen önem Ramazan öncesi ve 

Ramazan ayı içerisinde yapılan hazırlıklarda kendini göstermektedir. Ramazan 

temizliğinin yapılması, katmer, şebit ve çeşitli tatlıların yapılması bu hazırlıklara örnek 

olarak verilebilir. Ramazan ayında halkın dini hislerini artıran, cemaat ruhunun 

kuvvetlenmesine vesile olan etkinliklerden birisi de camilerde ve evlerde yapılan 

mukabeleler ve kılınan teravihlerdir. Eskiden sabah namazlarından sonra kadınlar da 

erkekler gibi camilerdeki mukabelelere iştirak etmiştir. Sahur (er) zamanını belirleyen ve 

halkın sahura kalkmasını sağlayan Ramazan davulcuları, halkın dini duygularını canlı tutan 

maniler söylemektedir. Davulculara verilen bahşişler veya katmer, börek, yumurta gibi 

                                                 
253 Fadime Budak, 1951 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
254 Ünver Günay, a.g.e., s.244,245. 
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yiyecekler Đslam’daki paylaşma bilincinin bir örneğini oluşturmaktadır. Sahurlarda verilen 

bu bahşişler aşağıdaki manide şu şekilde belirtilmiştir: 

“Yoğurdum var ezilecek 

Đnce tülbentten süzülecek 

Değin arkadaşlar verin payımı 

Çok kapı var gezilecek.”255 

     Đslam Dini’nde mensuplarının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren iftar 

davetlerinde, komşu ve yakınlara iftar ettirme sevabı elde etmek amacıyla elde ne varsa 

ikram edilmiş, bu durum da paylaşma duygusunun dolayısıyla samimi insan ilişkilerinin 

devamlılığına katkı sağlamıştır. Arefe günleri ve bayram namazından sonra yapılan kabir 

ziyaretleri ölenlerin de yaşayan insanlar gibi kıymetli olduğu, hatıralarının sürekli 

yaşatıldığı anlamını taşımaktadır. 

      Ağılönü’nde insan hayatının sonlarına doğru imkanı olan sınırlı sayıda insan tarafından 

yerine getirilen hac ibadeti, ahir ömre ulaşmış, görmüş geçirmiş, olumlu olumsuz pek çok 

hayat deneyimine sahip mü’min için geçmiş dönemlerdeki eksiklik ve yanlışlıklarının 

bıraktığı kötü izleri, günahkarlık düşüncesini hafifleten bir ibadettir. Ömründe bir kez 

olsun hacca gitmeyi arzu eden bölge halkının bu özlemi dualarına da yansımıştır. “Hacıya 

gidesice”, “hacı karısı ol”  duaları bunlara örnektir. Hacca gitmiş kişinin isminin başına 

“hacı” sıfatının konulması da bu ibadetin bölge halkı tarafından ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. “Hacı” sıfatı kişiye güvenilirlik kazandırdığı için, hacının günahlara karşı 

daha dikkatli olması, halkın dilinde “hacılığının üzerinde oturması” gerekmektedir.  

      Geleneksel eğitim ve bilgi aktarımının, daha çok sözlü olarak yapılması nedeniyle bazı 

ibadetlerin uygulamalarında manileştirilmiş sözler dikkat çekmektedir. Günahlara karşı 

tövbe ederken söylenen aşağıdaki ifadeler buna örnektir. 

“Okunan ezanlar benim olsun 

Kalbim nur ile dolsun  

                                                 
255 Huriye Kucur, 1922 Doğumlu, Şıhlar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. 
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Sabahtan akşama kadar girdiğim günahlara tövbeler olsun.” 

      Namaza niyeti içeren aşağıdaki ifadede niyet etmenin yanı sıra birçok dini konu 

hakkında da bilgi verilmektedir. Đnsanın namazda Allah’ın divanında durduğu, bu ibadeti 

yerine getirmekle Kur’an’a uyduğu, namazda mensubu olduğu dinin kıblesi Kâbe’ye 

yöneldiği ve namazın sadece Allah rızası için kılınması gerektiği bilgileri bu dörtlükte 

formüle edilmiştir.  

“Durdum divana, uydum Kur’an’a  

Yönüm kıbleye, kıblem Kâbe’ye  

Niyet ettim Allah rızası için 

Namaz kılmaya”256 

2.3. Dinin Ahlaki Boyutu 

      Ahlakın konusunu kötülüklerden kaçınmak ve iyi olan davranışlar oluştururken dinin 

temelinde  ise kutsalla kurulan ilişkiler vardır. Din ve ahlakın konuları arasında o denli bir 

iç içelik görülmektedir ki, pek çok dinlerde dini emirlerle ahlaki emirleri birbirinden ayırt 

etmek mümkün değildir.257 Đslam Dini de inanç ve ibadetin yanı sıra ahlaka büyük bir 

önem vermiş ve pek çok ahlaki kurallar bildirmiştir. Öyle ki Đslamiyet’te dini ödevlerle 

ahlaki ödevler arasında tam bir sınır konulmamış ve bunların hepsi dini inançlar temeli 

üzerine oturtulmuştur.  

      Ağılönü insanının davranışlarında da maddi ve ahlaki ihtiyaçlar ve menfaatlerin önemli 

bir payı bulunmakla birlikte, fikirler ve inançların oluşturduğu dünya görüşü ve değerlerin 

önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bu anlamda Ağılönü’nde iktisadi alanın 

şekillenmesinde dini-ahlaki değerlerin etkisi büyüktür. Çiftçinin haram bir şey üretmemesi, 

esnafın haram bir şeyi satmaması bu değerlerin bir sonucudur. 

      Ağılönü’nde yerleşmiş ahlaki yapı iktisadi anlamda azlık ve çokluğa da bağlıdır. Sınırlı 

gelire sahip insanlar sınırlı faaliyetler sergileyebilmektedir. Hz. Peygamber’in taşkınlık 

getiren zenginlikten, zillete düşüren fakirlikten Allah’a sığınması, bölge halkının duasına 

                                                 
256 Maksude Ordu, 1957 Doğumlu, Hacı Ömer Mahallesi’nde ikamet etmektedir.        
257 Ünver Günay, a.g.e., s.426. 
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“Allah’ım az verip şaşırtma, çok verip azdırtma” şeklinde yansımıştır. Yine halkın 

“namerde değil merde dahi muhtaç olmak istememesi” insanların ahlaka atfettiği önemle 

alakalıdır. Bölge halkının hayat mücadelesi tamamen geçime endeksli olduğu için dinin bu 

insanların dünyasında ağırlıklı olarak telkinde bulunduğu ahlaki vasıflar, rızkı helalinden 

kazanmanın önemi ve haramdan kaçınma üzerinedir. 

      Ağılönü’nde açıktan içki satan ve içen kişi bulunmamakta, gizli içenler dahi halk 

tarafından hoş karşılanmamaktadır. Ancak günümüzde bazı ahlaki davranış kalıpları 

değişmeye başlamıştır. Eskiden erkeklerin önünden geçen, seslerini erkeklere duyuran ve 

toplumun belirlediği kıyafet kalıplarına aykırı giyinen kadınlar “ahlaksız, edepsiz” 

nitelemeleriyle toplumdan tecrit edilirken, günümüzde bu konularda böyle bir nitelendirme 

ve  yaptırım kalmamıştır.  

      Toplumun insan davranışlarını düzenleyen kaideleri olan ahlaki normlar, Ağılönü’nde 

yazılı olarak değil, sosyal münasebetler içinde veya büyüklerin sözlü anlatımıyla 

kavratılmıştır. Eskilerin “adab-ı muaşeret” dedikleri davranış şekilleri gençlere pratik 

olarak öğretilmiştir. Genç yaşta sözlü öğretimle ve uygulamalı olarak verilen ahlak eğitimi 

toplumun ahlaki kalıplarının devamlılığını sağlamıştır. Ahlaki davranışları kazandırma 

konusunda masal, hikaye ve menkıbelerden faydalanıldığı göze çarpmaktadır. Bu noktada 

mahalle odaları dini ve ahlaki davranış kazandırma sürecinde mekânsal anlamda bir vasıta 

hükmündedir. 

2.4. Dinin Toplumsal Boyutu 

      Toplumsal hayatı kuran sosyolojik boyutu ele aldığımızda bütün kurum ve yapılar 

dinden etkilenmektedir. Ağılönü’nde de dinin sosyal hayatın değişik alanlarına yansıyan 

yönleri çok fazladır. Bu değişik alanları giyim, beslenme, evlilik, aile yaşantısı, akrabalık 

ve komşuluk ilişkileri, dil ve dinin mimariye yansıması gibi sınıflandırabiliriz.  

      Giyim şekli sahibi olduğu toplumun dünya görüşünü yansıtmaktadır. Elbisenin biçimi, 

genellikle örf ve adetlerce belirlenmektedir. Ancak örf ve adetlerin dinden bağımsız olduğu 

düşünülemez. Ağılönü’nde de dini inanç ve kanaatler toplumun giyiniş tarzını 

şekillendirmektedir. Bu etki özellikle kadın kıyafetlerinde kendini göstermektedir. Kadın 

kıyafetlerinin vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde bol olması, yüz ve el hariç bütün 

vücudun örtülüyor olması dini hassasiyetlerin bir neticesi olarak düşünülebilir. Dar 
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kıyafetler giymek, önceksiz ve çarsız dışarıya çıkmak toplumun “edep” anlayışına aykırı 

kabul edilmektedir. Toplumda öngörülen bu kıyafetlerin giyilmesi hoş görülmekle beraber 

aksi durumlar imandan kaynaklanan “haya” duygusunun yitirilmiş olduğu anlamına 

gelmektedir. Bununla birlikte ayağa giyilen mesin Ağılönü’nde yaygın kullanılışı, hem 

karasal iklime karşı ayakları soğuktan koruma yöntemine, hem de dinin giyime 

yansımasına bir örnek teşkil etmektedir. Mesteki deliklerin büyüklüğü ve küçüklüğü 

zaman zaman halk arasında konuşula gelmiştir. Bu konuşmalar mes giymenin dini amaç 

taşıdığını da göstermektedir.   

      Ağılönü halkının umumiyetle fakir insanlardan oluşmasına karşılık, halkta sahip olunan 

nimetlere karşı güçlü bir yetinme duygusu göze çarpmaktadır. “Azı karar çoğu zarar” sözü 

fakirliğin içinde nimetlere şükürden kaynaklanarak söylenmiş  bir sözdür. Aile nüfusunun 

fazlalığına paralel olarak yapılan yemeklerden arta kalanlar atılmamakta, komşulara 

verilmek suretiyle hem Đslam Dini’nin yasakladığı israf önlenmekte, hem de komşuluk 

ilişkileri paylaşma duygusunun davranışa dönüşmesi suretiyle daha da kuvvet 

kazanmaktadır. “Yapılan yemek komşuya kokmuştur” denilerek insani olarak bir paylaşım 

söz konusudur. Eve gelen misafir “Tanrı misafiri” olarak nitelendirilmekte, evde olan “acı 

soğan, kuru yavan ne varsa” ikramda bulunulmaktadır. Misafirliğe giden açısından da fazla 

bir beklenti içinde olmamak “misafir umduğunu değil, bulduğunu yer” atasözüyle ifade 

edilmektedir.  

     Ağılönü’nde yaygın kullanılan tabirlerden birisi de “kendi yağıyla kavrulma” dır. Bu 

tabirle aile kazancının az da olsa helalinden olmasının önemi vurgulanmaktadır. Yine 

müslümanın sofrasında alkollü içeceklerin olmaması, haram yiyeceklerden domuz etinin, 

besmelesiz kesilen hayvanın etinin yenmemesi de dinin Ağılönü’ndeki yemek kültürü 

üzerindeki etkisine bir örnektir.  

      Eskiden gündelik hayatın her aşamasına besmeleyle başlanırken günümüzde gündelik 

hayatın dinle örülen alanları daralmış olup yemeğe besmeleyle başlama gibi bazı 

uygulamalar kalmıştır. Yemeğin sağ elle yenilmesi, yemek sonunda yemek duası edilmesi 

ya da “elhamdülillah” , “ya Rabbi şükür” denilmesi de dini uygulamaların başka bir 

göstergesidir. Yine yemeğin yerde yeniliyor olması, yemek yerken dizüstü çökmek 

suretiyle ya da sağ dizin kaldırılmasıyla oturulması, Allah’ın nimetleri karşısında bedeni 

anlamda kulluğun gösteriliş tarzına en uygun şekildir. Ağılönü’nde  zemzem suyuna da 

ayrı bir önem verilmekte, kıbleye karşı ayakta içilmekte, ölüm halinde yatanlara da son 
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olarak bu su içirilmektedir. Zemzem suyunun içiliş şekli de kulluğun bedensel ifadesi 

olarak düşünülebilir. Hac ibadetinde bütün günahlardan arınma vardır. Müslümanlar 

ömründe hacca bir kez olsun giderek günahlarından arınma isteği taşımaktadır. Bu isteğine 

kavuşamayanlar kutsal topraklardan gelen zemzem suyunu saygıyla içmekte, ölürken 

ağzına son olarak bu suyu koyup özlemini bu şekilde hafifletmektedir. Ağılönü 

toplumunda ekmeğe saygının önemli bir yeri vardır. Bu saygı hissi kaynağını Hz. 

Peygamber’in sözünden almakla beraber toplum tarafından  çeşitli şekillerde ifadesini 

bulmuştur. Yere düşen ya da ters çevrilen ekmek öpülüp alna konulmuş, ekmek israfı 

yapmak “günah” sayılmıştır. Bu noktada bayatlamış ekmeklerin çöpe atılmayıp hayvanlara 

verilmek suretiyle değerlendirildiği görülmektedir. 

      Birçok alanda olduğu gibi din toplumun temel taşı olan ailenin teşekkülünde de bariz 

bir şekilde kendini hissettirmektedir. Kız beğenirken ahlak güzelliğine dikkat edilmesi 

buna örnektir. Namuslu, iffetli kadınlar için “bazıları Fatıma Zehra çıkıyor” denilmiştir. 

Đslam Dini’ndeki evlilikte küfüvün bölge halkının diline “göl kuşu göl kuşuyla kır kuşu kır 

kuşuyla” şeklinde yansımıştır. Kız isteme durumunda “Allah’ın emri Peygamber’in kavli” 

tabirinin kullanılıyor olması dinin evliliğe etkilerinden bir diğerini teşkil etmektedir.  

      Düğün, eğlenceler, kına gibi kültürel davranışlar referansını dinden almaktadır. 

Bunlardan bölge halkının kadınları arasında dikkat çekici bir husus da gündelik hayatta ve 

düğünlerde kına kullanımı, Hz. Peygamber’in sünneti olarak kabul edildiği için sevap 

sayılmış, kına yakınmaya özen gösterilmiştir. Hatta elinde kına olmayan kadının elinin 

erkek eli sayılacağına dair bir inanç yaygındır. Ağılönü’nde dini hayatın 

vazgeçilmezlerinden olan türbeler, insanların özel günlerinde unutmadıkları, ziyaret 

ettikleri yerlerdir. Örneğin, gelin çıkacak kız ana evinden ayrılmadan önce Abdülkadir-i 

Geylani Sanii Türbesi’ni ziyaret etmektedir. Bu durum geleneksel dünya görüşündeki 

metafizik merkezli, bütünsel varlık anlayışından kaynaklanmaktadır. Modern hayatın 

parçalanmışlığının aksine geleneksel yaşam biçiminde hiçbir varlık hayatın dışında 

bırakılmamaktadır. Aynı zamanda kabirler de mübarek günlerde ziyaret edilen yerler 

olması itibariyle bu anlamda düşünülebilir. 

      Yeni kurulan ailenin dualar üzerine kurulmasına en güzel örnek, Ağılönü’nde gelin 

çıkarılırken ve gelin kocasının evine girerken duaların yapılmasıdır. Yine gelin alındığında 

damat tarafının kurban kesmesi inanç temelli adetlerdendir.  
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      Ağılönü’nde ailenin yapı taşlarını aile büyüklerine saygı oluşturmaktadır. Dinimizin 

özellikle üzerinde durduğu bu mesele, geleneksel aile yaşantısının karakteristik bir 

özelliğidir. Geniş aile yapısına sahip bölge halkının anne, baba, dede ve nine gibi aile 

büyüklerini de kapsaması, onların yardıma ihtiyaçlarının olduğu zamanda yalnızlığa terk 

edilmediğini göstermektedir. Bu durum, büyüklere verilen değerden kaynaklanmaktadır. 

Aynı zamanda büyüklere saygı onların yanında yüksek sesle konuşmama, ellerini öpme, 

yanlarında uygun şekilde oturma, su verirken el göğüste olacak şekilde verme şeklinde 

tezahür etmektedir. 

      Dinin mimariye yansıyan örneklerinden en önemlileri çeşmeler, hanlar, hamamlar, 

kabir taşları ve camiler gibi yapılardır. Ağılönü’nde her mahalle oluşurken muhakkak bir 

de camisi inşa edilmiştir. Her mahallenin bir camisi olması Đslam kentlerinin özelliğidir. 

Bu özellik de kaynağını Hz. Peygamber döneminde yerleşim yerlerinin bir ibadethane 

çevresine kurulmasından almaktadır. Đmamlık mesleği de peygamber mesleği olarak 

görüldüğü için toplum nazarında ayrı bir yere sahiptir. Ancak günümüzde caminin 

fonksiyonlarında bir daralma, imamlık mesleğine verilen değerde de azalma söz 

konusudur. 

      Toplumda yardımlaşma ve dayanışma kurumu olarak sayabileceğimiz mahalle odaları 

“din kardeşine yardım etme davranışının” sergilendiği yerler olması itibariyle dinin mekan 

anlayışına yansıyan yapıtlarındandır. Mahalle aralarındaki çeşmelerin, harman 

alanlarındaki kuyuların sayıca çokluğu ve Ağılönü Hamamı dinimizdeki “Temizlik 

imandandır” sözünün mimariye yansıyan yapıtlarından sayılabilir.  

      Bütün geleneksel toplumlarda olduğu gibi Ağılönü’nün sosyal yaşantısını dini 

yaşantısından ayrı düşünmek mümkün değildir. Din, Ağılönü insanının hayatının her 

alanına çeşitli derecelerde etki etmektedir. Ağılönü’ndeki örf ve adetlerin, ahlaki anlayışın 

belkemiğini din oluşturmaktadır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME 

       Bu çalışmamızda Bolvadin Đlçesi içerisinde farklı bir sosyo-kültürel ve ekonomik yapı 

arzeden Ağılönü Semti’nin göç ve kentleşme sürecinde geçirdiği kültürel değişimi 

incelemeye çalıştık. Çalışmamızın başında ortaya koyduğumuz varsayımlarımız açısından 

vardığımız sonuçları değerlendirdiğimizde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

       1970’li yıllar öncesindeki Ağılönü, elde edilen verilerden hareketle 

karşılaştırıldığında, bugünkü Ağılönü arasında büyük farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu 

farklılıklar, halkın hayat tarzını biçimlendiren semtin fiziki yapısında olduğu gibi, bireysel 

ve sosyal ilişki ağı düzeyinde de bariz bir şekilde kendini göstermektedir. Son otuz-kırk yıl 

içinde yaşanan değişim, bundan önceki dönemlere nazaran çok hızlıdır. Bu hızlı değişim, 

yeni üretilmekte olan kültüre uyum sağlama ve geleneksel kültür unsurlarının işlevini  

yitirmesi nedeniyle ortaya çıkan ‘kültürel boşluk’  problemini gündeme getirmektedir. 

Çünkü kültür, toplumların ürettiği bir problem çözme biçimi olarak tanımlanırsa, geçiş 

sürecinin bıraktığı boşluklar, farklılaşan hayat tarzı ve yeni tarzın kurulmasını zorunlu 

kıldığı ilişki ağı, kültür değişmesi sorununu gündeme taşımaktadır. 

      Bilindiği gibi, geleneksel hayat tarzının ve ilişki sisteminin kurucu ögeleri olan doğal 

grupların - aile, akrabalık ve komşuluk gibi- ahenk ve işleyişini düzenleyen bağlar arasında 

en çok dikkat çeken din bağıdır. Bu bağ, Wach’ın açıklamalarıyla dile getirilirse, bir 

boyutuyla Kutsal’ın çok açık biçimde, gerek kişisel, gerekse kolektif olarak 

deneyimlenmesi, bir boyutuyla da bu deneyimlerle oluşan geleneklerin etkisi sayesinde 

süreklilik ve anlam kazanmaktadır. Kültür değişmesi sürecinde ortaya çıkan boşluklar, işte 

bu geleneklerin içinde taşıdığı süreklilik ve anlamın değerini yitirmeye başlamasıyla 

açıklanabilir. 

      Benzer şekilde, Durkheim, geleneksel kültürdeki bağlılık ve dayanışmayı iki belirgin 

toplumsal ihtiyaç olan ‘bütünleşme’ ve ‘düzenlemeye’ dayandırır. Böylelikle Durkheim 

Đntihar kuramında, değişim kaynaklı sorunları  toplumun ‘çok fazla veya  çok az 

bütünleşmiş ve düzenlenmiş’ olma durumuyla açıklar. Durkheim’e göre modern toplum 

kuralsızlık, yani çok az bütünleşmişlik ve düzenlenmişlik hali yüzünden sağlıksız bir yapı 

arzeder. Anomi kavramı bu durumu açıklamak için kullanılmaktadır. Toplumun sağlıklı 

olabilmesi için sağlıklı ve ortak değerlere, toplumsal normlara ihtiyaç vardır. Marx ise, 

yabancılaşma durumunu, Durkheim’dan farklı olarak, modern toplumun insanları çok sıkı 
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bir şekilde kontrol altında tutan toplumsal düzenin/kapitalizmin zararlı sonucu olarak görür 

ve insanlığın bu aşırı düzenlilikten çok daha fazla özgürlüğe ihtiyacı olduğunu savunur. 

      Ağılönü halkı, modern toplumsal yapıya ait bir takım formal, kurumsal değişiklikler- 

alt yapı hizmetleri, eğitim-öğretim ve sağlık kurumları, modern ev ve iş yerleri, ulaşım ve 

iletişim araçları gibi- yaşamakta, ancak bu değişim maddi anlamda görece bir 

düzenlenmişlik görüntüsü vermesine rağmen, çoğunlukla insanları memnun etmemekte, 

geleneksel kurum ve değerlerin içinde hissettiği huzur, güven ortamını ve rahatlığı, yani 

bütünleşmişlik duygusunu bulamamaktadır. Çünkü, en basit bir çözümleme ile, geleneksel 

toplumdaki aile üyelerinin hepsi, aynı efsaneleri, menkıbeleri hikaye eder, aynı basit yahut 

karmaşık işlerle meşgul olurlar, aynı ibadet, tören ve kutlamaları yaparlar, aynı ulûhiyet 

inancını paylaşır, kozmolojik düşüncenin evreninde yaşarlar, aynı geleneğin muhâfızlığı ve 

kılavuzluğuna tabi olurlar. Başka bir deyişle, ailede maddi ve manevi menfaatlerle, insani 

faaliyetler arasındaki ilişkileri düzenleme ve bütünleştirmede, tabii grupların varlıklarını  

devam ettirmesindeki ahenk ve sürekliliği sağlamada dinin, dini kavramlar, ibadet ve 

törenlerin sürekli ve önemli bir güç kattığını belirtmek gereklidir. Çünkü geleneksel 

toplumlarda insan ilişkilerinin kurulduğu gruplarda ‘dini bağ ile toplumsal bağ  aynıdır’. 

      Yüz yıllar boyu insanların ‘doğru’, ‘güvenilir’ kabul ettikleri bilgi çerçevesinde 

kurulan geleneksel hayat tarzı ve insan ilişkileri yerine, doğruluğu ve güvenilirliği modern 

akıl ve deney yoluyla ispat edilmiş bilgi aracılığıyla kurulan modern dünyanın, insan 

hayatı ve ilişki ağını duygu ve değer anlayışından arındırarak mekanik olarak kurgulaması 

geleneksel  toplumdaki sıcak, samimi ilişki ve grup anlayışını parçalamıştır. Đnsan 

ilişkilerindeki bu değişim dünyanın her yerinde olduğu gibi, Ağılönü’nde de 

yaşanmaktadır.   

      Çalışmamızın başından sonuna kadar görüşme yaptığımız kişilerin ortak olarak dile 

getirdikleri mesele, yaşam tarzlarının değişmesi ve standartlarının yükselmesine karşılık 

‘hayatın tadı’nı bulamamış olmalarıydı. “Hayatın tadının ne olduğu” sorusunun cevabı 

olarak da insan ilişkilerindeki sıcaklık, samimiyet, birliktelik cevaplarını aldık. Dolayısıyla 

bu cevaplar bize araştırmamızın ana varsayımımızda dile getirdiğimiz “değişimin insan 

ilişkilerini de etkilediği” fikrini doğrulamaktadır.  

      Bu sonuca binaen insan ilişkilerini farklılaştıran ve değiştiren nedeni araştırdığımızda 

karşımıza modern teknolojinin insan hayatına soktuğu pratik yarar ve ‘konfor’ 
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çıkmaktadır. Đnsan, ihtiyaçlarını doğal ve doğrudan değil, daha çok bir ‘sanayi ürünü’ olan 

araç ve gereçlerle - örneğin çamaşır ve bulaşık makinesi, elektrikli süpürge gibi araçlarla- 

sağladığı için, dolaylı bir rahatlama ve tatmin duygusu yaşamaktadır. Çünkü sözde insan 

hayatını kolaylaştıran  bu teknoloji harikası araçlar, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma gibi 

gerçek ihtiyaçları karşılamamaktadır. Modern araçlar, daha çok gösteri boyutu ile öne 

çıkmakta, “geçimi” değil, “tüketimi” temsil etmektedir. Çünkü tüketim ekonomisi belli bir  

ekonomik güç ve toplumsal bir statü istemektedir. Ayrıca, insan ilişkileri açısından ele 

alındığında, bu araç ve gereçlerin işlevi, çalışan bir hanım ile ev hanımı örneğinde 

farklılaşmaktadır. Çünkü çalışan kadın demek, aldığı eğitimin kazandırdığı bir statüye, 

yaptığı işe bağlı olarak elde ettiği bir gelire sahip insan demektir. Bu örnekten hareket 

edersek, teknolojik araçların kullanılacağı mekan, yani ev ortamı, enerji kullanım miktarı, 

temizlik malzemeleri ve kültürüne kadar, gündelik hayatı kuran pek çok alışkanlık ve ilişki 

ağı değişmektedir. Geleneksel referans ve değerler modern ihtiyaçları karşılamada yetersiz 

kalmaktadır. Örneğin, evine telefon bağlatan, ancak işsiz olduğu için ve bir gelire malik 

olmadığı için faturayı ödeyemeyip, telefon hattı kapalı olan yüzlerce insanı Ağılönü’nde 

bulabiliriz. Yine çamaşır makinesi olup da çamaşır yıka(ya)mayan aileler gözlemlenmiştir. 

Üstelik telefon iletişim için, çamaşır makinesi temizlik için gerekli iken, bu araçların farklı 

toplum katmanlarında nasıl algılandığı ayrı bir tartışmadır. Çünkü yeni bir teknolojinin 

üretildiği toplum ile, üretmeyip kullanan toplumlarda işlevi, algılanışı sebebiyle 

farklılaşmaktadır. 

      Kitle iletişim araçları ve özellikle TV, bir başka boyutuyla insanın geleneksel iletişim 

ihtiyacını değiştirmekte ve farklılaştırmaktadır. Eskiden var olan ‘karşılıklı paylaşma ve 

dinleme'yi kesintiye uğratmakta, bu yüzden de insan, kalabalıkların içinde 

anlaşılamamaktan ve yalnızlıktan şikayet etmektedir. Özellikle bu durum değişimi tecrübe 

eden yaşlıların psikolojisini yansıtmaktadır. Çünkü iletişim eleştirmenlerinin ifade ettiği 

gibi, ‘televizyon öldüren bir eğlencedir’. Ağılönü’nde de T.V. gazete, dergi, cep telefonu 

gibi iletişim araçları, kendi “mesajları”nı taşımaktadır. Bilgi, ilgi ve değer dünyası değişen 

bireyler bölgede uyum sorunu yaşamaktadır.   

      Ağılönü’nün yaşadığı sosyal ilişkilerdeki değişimlerde, modern insanın insanla 

kurduğu iletişimdeki rasyonel-bürokratik anlayışların hâkim olmaya başladığı göze 

çarpmaktadır. Bu durum akrabalık ve komşuluk ilişkilerinde araya mesafelerin girmesi 
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sonucunu doğurmuştur. Modern eğitim-öğretim, iş ve çalışma hayatı gündelik ilişki ağını 

ve kurulma biçimini doğal olarak farklılaştırmaktadır. 

      Yaşanan problemin adı, değerlerin zayıflaması sonucu yaşanan kültür ve zihniyet 

değişimidir. Problemlerin teorik arka planları bilinmediği için, bu problem maddi formlara 

bürünmekte ve öyle algılanmaktadır. Bu değişim de çoğunlukla yeni neslin zihniyetinin 

modern kültür değerleriyle şekillenmesi neticesinde oluşmaktadır. Geçmiş zamanlarda 

“ayıp, günah” gibi, insan davranışlarını kontrol eden değer yargıları, artık eskisi kadar 

etkili olmamaktadır. Yerini modern nezaket kurallarına terk etmektedir. Bu kurallar da 

daha çok gündelik hayattan çıkarılmış pratik kural ve kaidelerden oluşmaktadır. Kınama, 

küçümseme, benimseme, teşvik etme, ödüllendirme ve cezalandırma gibi müeyyidelere 

kaynaklık eden ahlak anlayışı da, hem biçim olarak hem de içerik olarak değişmiştir. 

      Değişimin çoğunlukla kıyafet alanında gözlendiği ve özellikle toplumun hassas olduğu 

alanda yani kadın kıyafetlerinde belirmektedir. Geleneksel dönemde şalvarsız, öğünceksiz, 

çarsız ve çorapsız dışarı çıkmak ve etek giymek ayıplanırken günümüzde sadece yaşlıların 

giydiği bu kıyafetlerin yanında gençlerin de etek ve pantolon giymeleri eski ve yeni kültür 

unsurlarının yan yana yaşamasının bir örneğini oluşturmaktadır. Değişime konu olan 

kültürde, antropologların “kültürün çekirdeği”  dediği özler bulunur. Bu çekirdek değişim 

sürecinin seyrine bağlı olarak, kendine bir sembol veya direnç noktası seçer. Geleneksel 

kültürdeki insanın cinsiyeti, yaşı, statüsü, kıyafeti vb. özellikler, dünya görüşünden 

çıkarılan toplumsal ilişki hiyerarşisindeki yerini belirler. Modern zamanların eşitlikçi, 

özgürlükçü ilişki ağı, doğal olarak önceki dikey-hiyerarşik yapı ile çatışma halindedir. 

      Son tahlilde, Ağılönü araştırmasında elde edilen veriler ve göstergeler, dini fonksiyon 

ile geleneksel toplumsal bünye arasında bir kopuşu simgeleyen sürekli bir dünyevileşme 

süreci, geleneksel toplumun her türlü yapılanma biçiminin temelinde yer alan, yani sosyo-

ekonomik, kültürel, hukuki, ahlaki ve dini bir birlik olan ailenin bu işlevlerini ortadan 

kaldırmaktadır. Antik çağlardan beri kollektivist bir yapı ve değer kaynağı olarak varlığını 

devam ettiren geleneksel  ailevi birlik, modern dünyanın bireye verdiği önem tarafından 

şiddetli bir şekilde sarsılmaktadır. Ağılönü’nde ailelerin parçalanması, aile fertleri 

arasındaki değerlerin farklılaşmasından kaynaklanmaktadır. Kuşaklar arası çatışma, 

geçmişte ve şimdiki zamanın değişim hızının yarattığı farklılıktan beslenmektedir. 
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      Ağılönü’nde sıklıkla dile getirilen ‘hayatın tadının kaçması’ durumu, aile merkezli bir 

yapılanmayı esas alan geleneksel kültürün çözülmesine vurgu yapmaktadır. Çünkü 

geleneksel hayat tarzı ve ilişki ağı içerisinde ailenin rolü ve işlevi, yalın bir açıklama 

biçimine hapsedilemeyecek kadar geniş ve anlamlıdır. Aile bir yardımlaşma, dayanışma ve 

himaye grubu olduğu kadar, aynı zamanda bu birlik sosyo- ekonomik ve politik bir öneme 

de sahiptir. Hatta  pek çok durumda aile, yine Wach’ın ifadesiyle, ‘din üzerine kurulmuş 

bir ekonomi’ iken, günümüzdeki şikayetler daha çok ‘ailenin bir tüketim birimi’ne 

dönüşmesi sürecinden kaynaklanmaktadır. Ağılönü insanı bu sürecin sancılarını 

çekmektedir. Değişim süreci sancılı bir süreçtir. Gelinen aşama ve gelecek perspektifi 

içerisinde Ağılönü insanı, yeni yaşama biçimi ve kültürü, toplum ve değişim sorununun 

belirsiz ve kontrol edilemez doğasına bağlı olarak şekillenecektir.
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EKLER: 

EK 1: SÖZLÜ KÜLTÜR  

Ağıtlar 

Ahören’den çıkmış salınıp gelir 

Sayası gutnisi sürünüp gelir 

Meleğim terlemiş gılinip gelir 

Amanın eller ben meleğime gıyamam gayrı 

Ak göğsünü guru yere goyamam gayrı 

Nenni meleğim nenni 

 

Meleğimin sandığını güne karşı dökmedim 

Çufa şalvarına uçkur takmadım 

Meleğim gelecek diye yollara bakmadım 

Amanın eller benim kızım gibi kızınız var mola 

O gaşıynan gözüne sözünüz var mola 

Nenni meleğim nenni 

 

Sırtımı verip sığandığım bubam 

Belimi verip dayandığım bubam 

Gelip buralarda yatmayayım mı? 
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Yönümü dönüp bakmayayım mı 

Tarlaya attım bir eğri saban 

Senin gideceğin bir ayrı yaban  

Senin yavrularına kimler olsun çoban? 

Çobansız koyun güdülür mü? 

 

Evimizin önü kumpil kuyusu 

Đçinde miydi derdin koyusu 

Derdi büyük, giden kardeşim 

 

Leylek geldi bizim elde kışladı 

Yaraları göz göz oldu işledi 

Buna ölüm derler, gine bizden başladı 

 

Gel goyunum gel, dağa çekeyim 

Ak mermer üstüne duzun ekeyim 

Senin guzuları şimden keri kime yakayım 

 

Bahçelerde nane, yaprakları dane dane 

Ölüm Allah’ın emri, seninki de bahane 
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Sabahınan kalktım hava bulutlu 

Kapısına baktım kara kilitli 

Yavruların yüzüne baktım öksüz kılıklı 

Bizim ele bir incecik kış oldu 

Duyan duydu, duymayana iş oldu 

Var git var git deli mi oldun? 

Aradın boyladın bizi mi buldun? 
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Ninniler 

Üyür mü kü üyür mü kü 

Yüzünü gül bürür mü kü 

Sen yavrum üyümeden de  

Sabahlar tez olur mu ki 

 

Utlanırım utlanırım  

Ot dibine saklanırım 

Ben senin için guzum her dertlere gatlanırım 

Nenni de guzum nenni de 

 

Adalarda biter kamış 

Uzar gider vermez yemiş 

Benim guzum da dökme gümüş  

Nenni de guzum nenni de 

 

Ahi diken vahi diken  

Kör olsun bu dikeni yollara diken  

Ayrılıklar belimizi büken 

Nenni de guzum nenni de 
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Nennilerim dilden dilden  

Göyneğin kurusun esen yelden  

Ben de sakınırım kem nazardan kötü dilden 

Nenni de guzum nenni de 

 

Nennilerim senin olsun 

Uykular gözüne dolsun 

Sen üyü de sabah olsun 

Nenni de guzum nenni de 

 

Altımızda yarım hasır 

Üstümüzde Mevla’m nâzır 

Uyku ver Hazreti Hızır 

Nenni de guzum nenni de 

 

Gara goyun meler gelir 

Dağı daşı deler gelir 

Anasız guzular zor eylenir 

Nenni de guzum nenni de 
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Karanfil ektim gül bitti 

Dalında bülbüller öttü 

Guzum uykusuna yattı 

Nenni de guzum nenni de 

 

Dağda davarın gışlasın 

Ovada çiftin işlesin 

Seni bize veren Allah seni bize bağışlasın 

Nenni de guzum nenni de 

Türküler 

Kara da Koçun Boynuzu 

Kara da koçun boynuzu 

Siyah da saçın kunduzu aman aman 

Govyer de yosmanın kızı 

Doğdu şafak yıldızı aman aman  

 

Kara da koç meler gelir 

Dağları deler gelir aman aman  

Hakikatli yar ise 
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Geceyi böler gelir aman aman  

  

Emirdağ Türküsü 

Emirdağlarına kara gidelim 

Ayvadan usandık nara gidelim 

Buranın güzeli gönül eylemez 

Gönül eğleyecek yere gidelim 

 

Emirdağ ulgam ulgam ulalı 

Altın yüzük barnağında dolalı 

Başın mı büyüdü gelin olalı 

Ben de seni bekârken saran oğlanım 

Ağılönü’nde Yaygın Beddualar 

Allah bin cezanı versin. 

Bubalar çıkasıca. 

Ciğerinden yan inşallah. 

Don götürsün.  

Ele güne teşhir ol. 

Etini köpekler yesin. 

Ettiğini bul. 
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Fanılayasıca. 

Gâvur mezarına git. 

Hortlayasıca. 

Đki gözün önüne insin. 

Köküne kibrit suyu dökülsün. 

Kanın içine aksın. 

Kavak gibi göç inşallah. 

Kıran giresice. 

Kudurasıca. 

Nüzüller insin. 

Ocağın kör kalsın. 

Ocağı sönmeyesice. 

Patlayıp çıkasıca. 

Sırrını toprak bürüsün. 

Sürüm sürüm sürünesice. 

Şişe kalasıca. 

Takkesi kazıkta kalasıca. 

Taşın kökünü ye. 

Teneşirde yunasıca. 

Vakitsiz git. 
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Yeğin yanın yere gelsin. 

Yerler yiyesice. 

Yimeden ölesice. 

Yüzün guylu düşesice. 

Zıbarasıca. 

Ağılönü’nde Yaygın Dualar 

Allah kendi sabrından versin. 

Allah çıktığı kapıya kimseyi sokmasın. 

Allah döğümlüğünü versin. 

Allah acılarını göstermesin. 

Allah ele eteğe düşürmesin. 

Allah şeytana uylatmasın. 

Allah tamamına erdirsin. 

Allah başa kadar sürdürsün.  

Allah Muhammed kaderinden ayırmasın. 

Allah bir yastıkta kocatsın. 

Allah namerde muhtaç etmesin. 

Al duvaklar gör.  

Ak günler gör. 

Başa gadar sürsün. 
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Dumanın doğru tütsün. 

Düneğin dağılmasın.  

Emeğin yağlı olsun.  

Enin kutlu olsun.  

Hacıya gidesice. 

Hacı karısı ol. 

Hakk hatırını yapsın. 

Kara güne hasret ol. 

Kınalı eller tutasıca. 

Sular gibi ak da gel. 

Tuttuğun altın olsun. 

Ağılönü’nde Yaygın Atasözleri 

Akıl arttı bereket kalktı. 

Allah dağına göre kar verir. 

Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al. 

At sahibine göre kişner. 

Bayram yemeğiyle köpek tavlanmaz. 

Çocuk beşikte, karı döşekte sevilir. 

Dolu testi su almaz. 

Elden gelen öğün olmaz o da vaktinde gelmez. 
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Erkekler ilan kızlar ceylan getirir. 

Đbadet de gizlidir, kabahat de. 

Đki ayaklı domuz güdülmez. 

Đyi kızı el över, kötü kızı anası över. 

Kardeş kardeşin ne öldüğünü ister, ne onduğunu. 

Kavganın tohumu olmaz. 

Keçinin uyuzu baş pınardan içer. 

Kızını dövmeyen dizini döver. 

Köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. 

Köpek neylesin takkeyi, dingilderken düşürür. 

Leyleğin ömrü laklağınan geçer. 

Muzurun katli vaciptir 

Oynamayı bilmeyen gelin yerim dar dermiş. 

Rüzgârlı günün kuytusu, yağmurlu günün uykusu iyi olur. 

Tenini pakla ölüm gelir, evini pakla misafir gelir. 

Yeğin at yemini kendi artırır. 

Zenginin keyfi yetinceye kadar fakirin canı çıkar. 
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Deyimler 

Alıyla girip kefeniyle çıkma. 

Altı taş üstü tokaç 

Alnı çatına vurmak. 

Annacına oturmak 

Arka çıkmak 

Azı karar, fazlası zarar 

Baş göz etmek 

Bedeni yuka 

Benzi atmak 

Burnu büyümek 

Elini koynuna koymak 

Et edip ekmek üzerine getirmek: Bir işi düzene sokmak, bir şeyi kullanılır hale 

getirmek 

Đlinti etmek 

Đnce eleyip sık dokumak 

Đşleri bile 

Gıfın mı geldi  

Hamur katmak 

Kanını içine dondurmak 

Kınalı kuzum 
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Kırk tefire dönmek 

Kercalmak 

Özü döğmemek 

Püsküllü bela 

Sifli sifli gitmek, pisili pisili gitmek 

Sırrını toprak bürümek  

Taş olup baş yarmak  

Üç gün yatak, dördüncü gün toprak. 

Yamacına oturmak 

Zeyni güdük 

Zibidi çıkmak 
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Ağılönü’nde Yaygın Bazı Tabirler 

Alganı: Buğday ve arpanın değirmende çekilerek unundan yapılan ekmek ve çorba 

Annad: Biçilen ekinleri taşımaya yarayan alet  

Avere: Ay çekirdeği 

Babıç: Pabuç 

Belek: Kundak 

Bedevi: Đnsan içine çıkmayan 

Beygir: At 

Boduç: Testi 

Bubalı boynuna: Vebali boynuna 

Burgu: Tulumba 

Bücük: Buzağı  

Citme: Tekme 

Culuk: Hindi 

Çapıt: Bez 

Çeki, çırpı: Tülbent, yazma 

Çepelli: Hırsız 

Çeymel: Biçilmiş, bir yerde yığılmış ekinleri başka bir yere taşımaya yarayan alet 

Demir: Şiniğin büyüğü, iki şiniklik bir ölçü 

Deperotu: Havuç 
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Deşirikli: Düzenli 

Deyda: Orada 

Dığan: Tava 

Dızıkmak: Koşmak 

Dombey: Camız 

Döğnemek, dömbüldemek, koputmak: Bir işle meşgul olmak 

Eli yapışan: Bayan sağdıç 

Emenmek: Boşa yorulmak, emek sarfetmek 

Emi: Tamam mı? 

Enik: Köpeğin yavrusu 

Esmek: Eksiltmek 

Esvap: Çamaşır 

Erkeç: Koç 

Eşirgenmek: Oyalanmak 

Evzelemek: Hırpalamak 

Eyşi hamur: Yaş maya 

Eysiran: Hamur kesme aleti 

Eza: Kibrit 

Fığan koparmak: Figan etmek 

Fîrâ: Hâlâ 
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Irastık: Lastik ayakkabı 

Đlan: Yılan 

Đlibada: Labada 

Đğili, onmadık: Yediği sinmeyen, hastalıklı 

Gadın gibi: Güzel 

Gavsıra: Hasırın iki ucunun birleştirilerek yapılan buğday ve un ambarı 

Gayganak: Kaydırak 

Gıncırlık: Kazık üzerine konulan ağacın iki tarafına binilerek dönülen bu günkü             

tahterevalli gibi inilip çıkılan bir oyun aleti. 

Gıynaştırmak: Aralamak 

Gidişmek: Kaşınmak 

Girinti: Kiracı 

Göynümek: Rengi ağaran, yanmak üzere olan 

Göverçile: Rutubet 

Güdük: Kısa 

Havfsiz: Habersiz  

Helâ, yüznumara,kenef, memişhane: Tuvalet 

Hergele: Beygir, katır ve eşek sürüsü 

Hırlı: Sağlam 

Haşgeş: Haşhaş 

Huğla: Kamış yığını 
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Hünük su: Ilık su  

Horata: Şaka 

Horanta: Kalabalık aile 

Hödük: Toy, tecrübesiz 

Kaba yel: Lodos 

Kaçan: Her, bir, her bir, herhangi bir 

Kara haber: Yaprak dolması 

Kelem: Lahana 

Kemçik: Ağzı eğri 

Kemire: Tezek 

Kırkmak: Kesmek 

Kıncımak: Oyun bozmak, oyunun kurallarına uymamak 

Kör duman: Sis 

Kumbar: Sucuk 

Kumpil: Patates 

Kupa: Bardak 

Kurukaya: Etrafı açık, üzeri örtülü yer   

Đliman: Limon 

Madünüs: Maydanoz 

Malak: Camız yavrusu 
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Meccane: Aşikâr 

Meyirsek: Bağımlı 

Mızılı: Her şeye itiraz eden, bahane bulan 

Muzur: Yaramaz, haşarı 

Övez: Sivrisinek 

Pestek: Eski evlerin hasır ve kamıştan tavanı 

Peşkir: Havlu 

Peştatta: Rahle 

Pırlak: Makara 

Pinter: Ağ 

Reçber: Çiftçi 

Sadeyağı: Tereyağı 

Sahan: Tabak 

Sarpın: Ambar 

Selepir: Serin 

Seyirtmek: Koşmak 

Sıracalı: Hiçbir şey beğenmeyen, her şeyin eksiğini bulan 

Sıvazlamak: Okşamak 

Sini: Tepsi 

Süvarilik: Pantolonun diz kısmına yapılan yama 
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Şerbetlik: Çırak bahşişi 

Şinik: Arpa ve buğday ölçmeye yarayan demirden yapılmış bir ölçü kabı 

Şipidik, edik: Terlik 

Şirnemek: Şımarmak 

Tapsık: Tadı bozuk 

Tasara: Rasgele  

Tatlı aş: Aşure tatlısı 

Teç: Leğen 

Tek araba: At arabası 

Telesimek: Soluk soluğa kalmak 

Teşir: Yaramaz kız 

Tıngır: Tecin küçüğü 

Timin,tırka: Şinikten küçük kap. 

Tokaç: Eskiden çamaşır dövmeye yarayan tahtadan yapılmış üst kısmı geniş altta  

sapı olan alet. 

Tokat: Mayıs ve Kasım ayları arasında hayvanların otlaklarda otlatılması için gece 

yattıkları yer 

Topalak: Domates 

Tosbağa: Kaplumbağa  

Uğra: Un 

Uluk: Tembel 
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Urufsuz: Ruhsuz  

Utlanmak: Utanmak, minnet duymak, borçlu hissetmek 

Ünnemek: Çağırmak 

Velesbit: Bisiklet 

Yaba: Sürülmüş ekinlerin samanla tanelerini rüzgarda savurarak ayırmaya yarayan 

alet 

Yanırlı: Omuz 

Yanmak: Âşık olmak 

Yanır: Çok kirli 

Yavşak: Bit yavrusu  

Yavuklu: Nişanlı 

Yeğgi yığmak: Hayvan için ot, saman yığmak 

Yeğni, yence: Hafif 

Yondulmadık: Görgüsüz 

Yunmak: Yıkanmak 

Zelletli: Lezzetli 

Zembeldek: Eskiden tahta kapıların açıp kapatmaya yarayan demir parçası. 

Zemheri: Kışın başlangıcı 

Zere: Zira 

Zıngıldamak: Sarsılmak 

Zılla: Genellikle, sırf, hep 
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Maniler 

Đnce giyerim ince 

Pembe yakışır gence 

Đnsan bir hoş oluyor 

Sevdiğini görünce  

 

Sırtındaki yeleği  

Anan mı ördü yârim 

Bekledim de çıkmadın 

Baban mı dövdü yârim 

 

Elinde nallama 

Kara gözlüm ağlama 

Ben buralı değilim 

Bana gönül bağlama 

 

Hoca ezan okuyor 

Sesi beni yakıyor 

Benim sevdiğim oğlan  

Minareden bakıyor 
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Hamamın ortasında 

Gına gardım tasında 

Gızlar gelin olmuyor 

Gaynana korkusuna 

 

Mercimek kile kile 

Ölçerim sile sile 

Arkadaşım gelin oluyor 

Geçinsin güle güle  

 

          Elinde inne  

Merdimandan inme 

Kör olası gayınna 

Gel cümbüşü dinle  

 

Gayınna gazan garası 

Görümce Allah belası 

Oğlunu da sorarsan  

Baklavanın ortası 
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         Gayınnam köpek gibi 

Görümcem şebek gibi 

Oğlanı da sorarsan  

Ağlayan bebek gibi 

 

Gayınnam ölüverse 

Dolmayı sarıverse 

Ocağa koyuverse 

Yemeden ölüverse 

 

Gelin aldım yele yele  

Ev süpürdüm böle böle 

Gelin aldım övündüm 

Daşları aldım dövündüm 

Gelin bir çitme vurdu 

Dana gibi höyürdüm. 

 

          Iraftaki ziniler 

Đnil inil iniler 
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Askerlikte yârimin 

Gulakları çiniler 

 

Sırtındaki yeleğe 

Haba derler haba 

Askerden gelenlere 

Baba derler baba 

 

Merdimanım kırk ayak 

Kırkına vurdum dayak 

Yâri gelcek dediler 

Seyirttim yalınayak 

 

Saksıda pembe çiçek 

Üstünde kara böcek 

Çıkma yârim dışarı 

Sana nazar değecek 

 

Bahçede taze marul  

Su gelir harıl harıl 
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Eşek kafalı oğlan 

Git de dengine sarıl 

 

Oduna gider oduna 

Mahmut derler adına 

Biz Mahmut’a kız bulduk 

Fadime derler adına 

 

Mavi taksi geliyor 

Mavi duman veriyor 

Aç kapıyı kaynana 

Sana gelin geliyor 

 

Fındık fıstık olur mu? 

Ateş yastık olur mu? 

Gel sevdiğim gidelim 

Böyle dostluk olur mu? 

 

Giden oğlan beri bak 

Kulağına deri tak 
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Eğer dönüp bakmazsan  

Altı ay döşeklerde yat 

 

Karpuz kestim sulandı 

Yedim başım bulandı 

Kırılası kollarım 

Đnce bele dolandı 

 

Masa üstünde kaymak 

Yiyelim parmak parmak 

Ağılönü’nden kız almak 

Cennetten gül koparmak 

 

Ak yemiş karayemiş 

Dalları yere değmiş 

Güveği namaz kılarken 

Gelin tavuğu yemiş 

 

Suya giderim suya 

Elmayı soya soya 
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Bileydim ayrılık var 

Öperdim doya doya 

 

Hendekte gezen oğlan 

Çalımı güzel oğlan 

Çalım para etmiyor 

Parayı kazan oğlan 

 

Gitme gidenlerinen  

Dökme fidanlarınan 

Selamı kesme yârim 

Gelip gidenlerinen 

 

Su destisi doldurur 

Destinin sapına güller doldurur 

Sevdiğini alamıyan 

Gül benzini soldur 
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Hoca ezan okuyor 

Toplayın kaşıkları 

Hoca dua ediyor 

Kavuştur âşıkları 
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EK 2: TABLOLAR258 
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Ü
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MAHALLESĐ 

 

LAKAPLARI 

 

SOYADLARI 

 

027/01 

  

 1 

 

Şıhlar 

 

Şıh Efendioğlu 

 

Eren,Çaylı, Demirezen 

027/01  7 Şıhlar Kucuroğlu Kucur,Ağılönü 

027/01 17 Şıhlar H.Mahmutoğlu Ceylan 

027/01 18 Şıhlar Yalvaçlıoğlu Yalvaç 

027/01 27 Şıhlar Kelahmetoğlu Oduncu,Karaduman 

027/01 31 Şıhlar Durmuşoğlu Erdurmuş 

027/01 37 Şıhlar Veyisoğlu Gezgin,Kıllı,Kızıl 

027/01 41 Şıhlar Arapoğlu Ordu 

027/01 45 Şıhlar Işıkoğlu Yasak,Sayman,Kocabaş 

027/01 49 Şıhlar Đdioğlu Altaş,Sarıtaş 

027/01 53 Şıhlar H.Eminoğlu Erenyolu 

027/01 54 Şıhlar Himmetoğlu  - 

027/01 55 Şıhlar Yetimoğlu Oyal 

027/01 61 Şıhlar Kömürcüoğlu Aydemir 

027/01 65 Şıhlar Balcıoğlu Balcı,Üsün 

027/01 68 Şıhlar Ayanoğlu  - 

027/01 83 Şıhlar Mustafaoğlu Çataltepe 

027/01 85 Şıhlar Türkmenoğlu Bahçıvan 

027/01 86 Şıhlar Debbağoğlu Ceylan 

027/01 86 Şıhlar Karaalioğlu Kayahan, Doğanay 

027/01 89 Şıhlar Evcioğlu Binbir 

027/01 90 Şıhlar Akkaşoğlu Bancar, Bostan 

                                                 
258 Muharrem Bayar’ın arşivinden alınmıştır. 
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027/01 92 Şıhlar Babahasanoğlu Akbaba 

027/01 95 Şıhlar Emetoğlu Saçlı 

027/01 98 Şıhlar Terlemezoğlu Söngün 

027/02 13 Şıhlar Körhaliloğlu Saka,Çinkılıç, Çetinkaya 

027/02 14 Şıhlar Burcuoğlu Elitaş 

027/02 15 Şıhlar Bekirefendioğlu Çakır, Semen, Çakırsoy 

027/02 21 Şıhlar Öksüzoğlu Ülker 

027/02 22 Şıhlar Köremiroğlu Engin 

027/02 25 Şıhlar Hasiroğlu Taş 

027/02 28 Şıhlar Karadelioğlu Karakoç 

027/02 29 Şıhlar Ömerbeyoğlu Umutlu 

027/02 31 Şıhlar   - Erkuru 

027/02 32 Şıhlar   - Tuncer 

027/02 33 Şıhlar   - Kitapseven,Özdemir 

027/02 34 Şıhlar   - Tek 

027/02 35 Şıhlar   - Filiz 

027/02 38 Şıhlar   - Dağ 

027/02 39 Şıhlar   - Şaşmaz 

027/02 40 Şıhlar   - Çamlı 

027/02 42 Şıhlar   - Gündüz 

027/02 42 Şıhlar   - Keskin 

027/02 44 Şıhlar   - Özaşık 

027/02 47 Şıhlar   - Açık 

027/02 48 Şıhlar   - Karataş 

027/02 49 Şıhlar   - Yavuz 

027/02 49 Şıhlar   - Dağdelen 

027/02 51 Şıhlar   - Tufan 

027/02 54 Şıhlar   - Cengiz 

027/02 55 Şıhlar   - Tabanlı 

027/02 56 Şıhlar   - Bilge 
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027/02 57 Şıhlar   - Çetiner 

027/02 58 Şıhlar Kasımoğlu Bardakoğlu 

027/02 59 Şıhlar   - Güçin 

027/02 59 Şıhlar   - Kocaimamoğlu 

027/02 63 Şıhlar Fettahoğlu Taçyıldız 

027/02 64 Şıhlar Kötebecioğlu Taz 

027/02 64 Şıhlar Çemenderoğlu - 

027/02 64 Şıhlar Ganioğlu - 

027/02 65 Şıhlar Debbağoğlu Tırak 

027/02 65 Şıhlar Evcioğlu - 

027/02 66 Şıhlar Gençalioğlu - 

013/01 1 Hacı Ömer Şekeroğlu Bozon,Gür,Taşdemir 

013/02 4 Hacı Ömer Kocabaşoğlu Kocabaş,Safta 

013/03 7 Hacı Ömer Sarıoğlu Sarıtaş 

013/04 9 Hacı Ömer Tellioğlu Tellier 

013/05 13 Hacı Ömer Yetimoğlu Yetim 

013/06 13 Hacı Ömer Gedikoğlu - 

013/07 14 Hacı Ömer Öksüzoğlu Öksüz,Kaygısız,Ülker 

013/08 17 Hacı Ömer Budakoğlu Budak 

013/09 20 Hacı Ömer Küpüşoğlu Küpüş 

013/10 20 Hacı Ömer Emirvelioğlu Düger 

013/11 21 Hacı Ömer Babahasanoğlu                   Sağdıç,Akgöl 

013/12 31 Hacı Ömer H.Eyüpoğlu Duman,Ertak 

013/13 34 Hacı Ömer Cindioğlu Cengizer,Sevgili 

013/14 39 Hacı Ömer Alibeyoğlu Çakır, Semen, Çakırsoy 

013/15 40 Hacı Ömer Karabacakoğlu Karabacak 

013/16 40 Hacı Ömer Gençalioğlu Çöğen,Altunay,Aktürk 

013/17 46 Hacı Ömer Karacaahmetoğlu Karakuş,Kara,Berler 

013/18 53 Hacı Ömer Hüsemoğlu Bancar 

013/19 53 Hacı Ömer Çiloğlu Üstündağ,Çitel 

013/20 56 Hacı Ömer Türkmenoğlu Đlban 

013/21 56 Hacı Ömer Akkaşoğlu Ballı,Akkaş,Küçük 
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013/22 57 Hacı Ömer Boşnakoğlu Oruç 

013/23 59 Hacı Ömer Dervişoğlu Çağlayan 

013/24 61 Hacı Ömer Emiralioğlu Ülkü,Tercan 

013/25 70 Hacı Ömer Kömürcüoğlu Aydemir 

013/26 79 Hacı Ömer Mahmutbeyoğlu Akbudak 

013/27 83 Hacı Ömer Balhasanoğlu 

Hacıkadiroğlu 

Akbal 

013/28 89 Hacı Ömer Terziahmetoğlu Kargın,Çiçek 

013/29 90 HacıÖmer Seferoğlu Yaman 

013/30 92 Hacı Ömer  - Akpınar 

013/31 93 Hacı Ömer  - Dereli 

013/32 95 Hacı Ömer  - Aktepe 

013/33 96 Hacı Ömer Göynüklü Devir 

013/34 98 Hacı Ömer Seydiahnetoğlu Budak 

013/02 1 Hacı Ömer Mahmutoğlu Şahin 

013/03 2 Hacı Ömer  - Kumral 

013/04 3 Hacı Ömer Ahmetoğlu Çınar 

013/05 4 Hacı Ömer  - Güner 

013/06 6 Hacı Ömer  - Yedikapı 

013/07 7 Hacı Ömer  - Çeliker 

013/08 8 Hacı Ömer  - Bekar 

013/09 9 Hacı Ömer  - Özdemir 

013/10 12 Hacı Ömer  - Kart 

013/11 12 Hacı Ömer  - Er 

013/12 14 Hacı Ömer  - Coşkun 

013/13 15 Hacı Ömer  - Güllü 

013/14 16 Hacı Ömer  - Sönmez 

013/15 16 Hacı Ömer  - Ünal 

013/16 19 Hacı Ömer  - Çetin 
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013/17 20 Hacı Ömer  - Ceylan 

013/18 21 Hacı Ömer  - Şaşmaz 

013/19 22 Hacı Ömer  - Albayrak 

013/20 23 Hacı Ömer  - Özdoğan 

013/21 24 Hacı Ömer  - Akın 

013/22 26 Hacı Ömer  - Anos 

013/23 26 Hacı Ömer Đbrahimoğlu Sarıkaya 

013/24 27 Hacı Ömer Fevzioğlu Yamaner,Erbak 

013/25 28 Hacı Ömer Köseoğlu Çümendür 

013/26 29 Hacı Ömer Gömbecioğlu - 

013/27 29 Hacı Ömer Kelahmetoğlu - 

010/01 1 Gölbaşı  - Sakallı 

010/01 2 Gölbaşı  - Yıldırım 

010/01 4 Gölbaşı  - Köksoy 

010/01 7 Gölbaşı  - Çınar 

010/01 10 Gölbaşı  - Özdemir 

010/01 12 Gölbaşı  - Çıbık 

010/01 14 Gölbaşı  - Kalkan 

010/01 15 Gölbaşı  - Kumral 

010/01 17 Gölbaşı  - Yıldız 

010/01 19 Gölbaşı  - Kayabaşı 

010/01 24 Gölbaşı  - Fidan 

010/01 26 Gölbaşı  - Özcan 

010/01 28 Gölbaşı  - Er 

010/01 29 Gölbaşı  - Yaşar 

010/01 30 Gölbaşı  - Çamcı 

010/01 33 Gölbaşı  - Üçkuyulu 

010/01 34 Gölbaşı  - Avcı 

010/01 36 Gölbaşı  - Taşkapu 

010/01 41 Gölbaşı  - Sönmez 
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010/01 42 Gölbaşı  - Çetin 

010/01 45 Gölbaşı  - Aslan 

010/01 47 Gölbaşı  - Çoban 

010/01 48 Gölbaşı  - Albayrak 

010/01 49 Gölbaşı  - Yüksel 

010/01 52 Gölbaşı  - Yıl 

010/01 55 Gölbaşı  - Yurtay 

010/01 56 Gölbaşı  - Belhan 

010/01 58 Gölbaşı Ömeroğlu Palıt 

010/01 59 Gölbaşı  - Baş 

030/01 2 YeniDoğan Azizoğlu Kazgan,Demirçarık 

030/01 2 Yeni Doğan Canbazoğlu Kelat 

030/01 3 Yeni Doğan Ahmetoğlu Kellat 

030/01 3 Yeni Doğan Köçekmehmetoğlu    - 

030/01 4 Yeni Doğan Süleymanoğlu Kara 

030/01 4 Yeni Doğan Mehmetoğlu Karey,Akman 

030/01 5 Yeni Doğan Mustafaoğlu Key,Kıdır 

030/01 5 Yeni Doğan Alioğlu    - 

030/01 6 Yeni Doğan Kazanmuhaciri Demiray,Başkurt 

030/01 7 Yeni Doğan Abdülmecitoğlu Avcı 

030/01 9 Yeni Doğan Đmammetioğlu Çağatay 

030/01 9 Yeni Doğan Mecitoğlu Kıldı 

030/01 10 Yeni Doğan Kazancan Kınık,Tabun 

030/01 10 Yeni Doğan Heybetullah Kapcak 

030/01 11 Yeni Doğan Gazelettinoğlu Kolay 

030/01 13 Yeni Doğan Burhanettinoğlu Kırkız 

030/01 13 Yeni Doğan Nimetullahoğlu Kırtay 

030/01 13 Yeni Doğan Yusufoğlu Kısak 
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030/01 13 Yeni Doğan Temuroğlu Kıztanrı 

030/01 14 Yeni Doğan Lütfullahoğlu Kimetdü 

030/01 15 Yeni Doğan Emrullahoğlu Kimence 

030/01 15 Yeni Doğan Şabanoğlu Kimsün,Gitmür 

030/01 16 Yeni Doğan Arabacıoğlu Koçuk 

030/01 16 Yeni Doğan Kazanmuhaciri Ercenk,Kağır 

030/01 17 Yeni Doğan Abidinoğlu Oburlu 

030/01 17 Yeni Doğan Hacıoğlu Koluman 

030/01 17 Yeni Doğan Silistre muhaciri Koluş 

030/01 18 Yeni Doğan Kırımtatarlıoğlu Kamas 

030/01 18 Yeni Doğan Abdülbekiroğlu Konuk 

030/01 18 Yeni Doğan Recepoğlu Kangur 

030/01 18 Yeni Doğan Hacı Yusufoğlu   - 

030/01 18 Yeni Doğan    - Özdemir 

030/01 21 Yeni Doğan    - Özalp 

030/01 22 Yeni Doğan    - Şimşek 

030/01 23 Yeni Doğan    - Kucur 

030/01 25 Yeni Doğan Ölümemişoğlu Tokmak 

030/01 28 Yeni Doğan    - Yıldırım 

030/01 29 Yeni Doğan    - Karahan 

030/01 31 Yeni Doğan    - Yıldız 

030/01 32 Yeni Doğan    - Kökem 

030/01 34 Yeni Doğan    - Yıldız 

030/01 35 Yeni Doğan    - Özcan 

030/01 37 Yeni Doğan    - Çınar 

030/01 39 Yeni Doğan    - Karacan 

030/01 41 Yeni Doğan    - Taşkapu 

030/01 43 Yeni Doğan    - Ünal 

030/01 45 Yeni Doğan    - Sarıtaş 

030/01 46 Yeni Doğan Şehittinoğlu    - 

030/01 46 Yeni Doğan Osmanoğlu    - 
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EK 3: BELGELER 

Belge 1: Geylani Mektebi’ne ait not defterinin kapağı 
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Belge 2: Geylani Mektebi’ne ait not defteri  
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Belge 3: 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayeti Anadolu Defteri (937/1530) Bolvadin 

Mahalleleri259 

 

                                                 
259 3, 4, 5 ve 6 numaralı belgeler Muharrem Bayar’ın arşivinden alınmıştır. 
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Belge 4: Ağılönü Karyesi’ne ait ferman 
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Belge 5: H.1306-M.1889 Tarihli tereke 

 



 

 

 

175  

Belge 6: H.1306-M.1889 Tarihli tereke 
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Belge 7: 18. 03. 1966 tarihinde Ağılönü ve Bolvadin’in uçaktan çekilen fotoğrafı 
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Belge 8: Ağılönü Semti’nin Krokisi  
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EK 4: MÜLAKAT SORULARI 

1. .Adınız ve soyadınız nedir? 

2. Doğum tarihinizi ve doğum yerinizi söyler misiniz? 

3. Kaç yıldır Ağılönü Mahallesi’nde oturuyorsunuz? 

 

GÖL 

1. Gölde çalışmaya kaç yaşında başladınız? 

2. Aileniz geçimini gölden mi sağlıyordu? 

3. Gölde çalışmanızın nedeni nedir?                                                                                                       

4. Göl ürünlerini söyler misiniz? 

5. Göldeki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?   

6. Gölde hiç unutamadığınız anılarınız var mıdır? Varsa anlatır mısınız? 

7. Geçmişte göl ürünlerinin kazancı ile günümüzdeki kazanç aynı mıdır? Farklılık 

varsa sizce bu farklılığın nedeni ne olabilir? 

8. Gölde çalışanlar arasında anlaşmazlıklar oluyor mu?  Oluyorsa hangi nedenlerden 

dolayı olmaktadır? 

9. Geçmişte anlaşmazlıklar nedeniyle cinayetler işlendiğini biliyoruz. Bunlar 

hakkında bir bilginiz var mı?  Nedenleri nelerdir? 

10. Büyük bir göl yangınından bahsedilmektedir. Bu yangın hakkında bilginiz var 

mıdır? 

 

HASIR VE YASTIK BASMA 

1. Hasır ve yastık basma işiyle kaç yıldır uğraşıyorsunuz? 

2. Bu işi ailenizden mi devraldınız? 

3. Bu işi yapmanızın nedeni nedir?  

4. Bu işle hala uğraşıyor musunuz?  

5. Hala bu işle uğraşanlar var mıdır? 

6. Hasır ve yastık aletleri hakkında bilgi veriniz. 

7. Yastık basma ve hasır dokuma işi nasıl yapılmaktadır?  Anlatır mısınız?  

8. Hasır nerelerde kullanılmaktadır? 

9. Günümüzde hasır eskisi kadar çok yapılmıyor. Bu durumun sebepleri sizce 

nelerdir? 
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YOL 

1. Eskiden Ağılönü Mahallesi’nin yollarının çok çamurlu olduğu ve bu yüzden sıkıntı 

yaşandığı söyleniyor. Ağılönü Mahallesi’nin yolları hakkında bilgi verir misiniz? 

2. Yıllarca yolların bu şekilde kalmasının nedeni sizce ne olabilir? 

3. Ağılönü’nün yollarının iyileşmesi hangi döneme rastlamaktadır?  

 

SU 

1. Evlerinizde suyun olmadığı zamanlar da yaşadınız. O dönemde su ihtiyacınızı nasıl 

karşılıyordunuz? 

2. Mahalle çeşmelerinin isimleri ve yerleri hakkında bilgi veriniz?  

3. Mahalle çeşmelerinin suyu nereden gelmektedir? 

4. Harman yerlerinde su ihtiyacınızı nasıl karşılıyordunuz? Hatırladığınız kuyu 

isimlerini söyler misiniz? 

5. Evlerinize suyun gelmesi kaç tarihinde ve nasıl oldu? 

 

ELEKTRĐK 

1. Elektriksiz günler yaşadınız. Nelerle aydınlanıyordunuz? Anlatır mısınız? 

2. Elektrik olmadığı için geceleri erkenden uyunuyor muydu? Geceleri vakit 

geçirmek için neler yapıyordunuz? 

3. Elektriğin mahalleye gelişi kaç tarihinde ve nasıl oldu?  

4. Elektriğin evlere girmesiyle radyo ve televizyon gibi elektronik eşyalar da insan 

hayatına girmiştir. Bu yeni eşyalar hayatınıza ne tür değişiklikler getirmiştir?  

 

ABDÜL- KADĐR GEYLANĐĐ SANĐ TÜRBESĐ 

1. Türbe hakkında bilgileriniz var mıdır? 

2. Türbede yatanların kimler olduğunu biliyor musunuz? 

3. Türbe ziyaretini niçin yapıyorsunuz? 

4. Türbeye kurbanlar kesiliyor mu? Niçin kesiliyor? 

5. Türbeye çapıt bağlama uygulaması devam ediyor mu?  Yapılıyorsa neden 

yapılıyor? 

6. Kurban etleri ne yapılıyor? 

7. Türbeye bağış yapılıyor mu? Yapılıyorsa eğer ne tür bağışlar yapılıyor? 

8. Türbeye bağlanma ne demektir? Anlatır mısınız? 
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9. Türbe ziyaretlerinde hastalıktan kurtulma amacı var mıdır? Varsa hangi hastalıklar 

için gelinmektedir? 

10. Türbeden şifa bulunacağına inanıyor musunuz? 

11. Türbeyle ilgili olağanüstü hikâyeler anlatılıyor mu? Bildiğiniz varsa anlatır 

mısınız? 

 

HAMAM 

1. Ağılönü Hamamı 1986 yılında yapılmış olup şimdi kullanılmamaktadır. Hamam 

kaç yıl kullanılmıştır?  

2. Günümüzde kullanılmayışının nedeni nedir?  

3. Bu hamam yapılmadan önce çarşıdaki hamamlardan hangilerini kullanıyordunuz?  

4. Çarşı hamamlarının uzak olması hamama gitme sıklığını etkiliyor muydu?  

5. Hamamlardaki sosyal aktivitelerden bahseder misiniz? 

 

MAHALLE ODALARI 

1. Ağılönü’nde bildiğiniz odaların isimlerini söyler misiniz? 

2. Mahalle odalarının iç kısmını varsa bölümlerini anlatır mısınız? 

3. Mahalle odalarının işlevi nedir? 

4. Mahalle odalarında ne tür etkinlikler yapılıyordu? 

5. Sizce günümüzde bu odaların azalmasının nedeni ne olabilir? 

6. Şimdiki kahvehaneler bu odaların yerini tutabilir mi? 

7. Mahalleye dışarıdan gelen misafirler buralarda kalabiliyor muydu? Karşılığında 

belli bir ücret ödüyor muydu? 

 

HARMAN YERLERĐ 

1. Harman zamanı harman işlerinizi sırasıyla anlatır mısınız?              

2. Harman yerinde kadınların, erkeklerin ve çocukların yaptığı işler nelerdir? 

Anlatınız. 

3. Harman işleri uzun zamanı kapsamaktadır. Bu zaman içerinde stres atabileceğiniz 

eğlenceler düzenler miydiniz? 

4. Harman yerlerinde su ihtiyacınızı nerelerden karşılardınız? 
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SAĞLIK 

1. Eskiden yaygın hastalıklar nelerdi? Bu hastalıkların yaygın olmasının nedenleri 

nelerdir? 

2. Hasta olan bir kişiyi hemen doktora götürebilir miydiniz? Neden? 

3. Hasta olan kişiyi iyileştirebilmek için ne tür yöntemler uygulardınız? 

4. Uyguladığınız bu yöntemler sonucunda hasta iyileşebilir miydi? 

 

AĞILÖNÜ MEZARLIĞI 

1. Ağılönü mezarlığı kaç yılına kadar kullanıldı?  

2. Günümüzde kullanılmamasının nedeni nedir? 

3. Eskiden mezarlığın fiziki yapısı nasıldı? 

4. Mezarlık sizce ne ifade etmektedir? 

5. Mezarlığı ziyaret ederken nelere dikkat edersiniz? 

 

GĐYĐM TARZI 

1. Geçmiş dönemlerde kadınların ve erkeklerin giydikleri kıyafetler nasıldı? Anlatır 

mısınız? 

2. Günümüzde kıyafet konusunda yaşanan değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

DÜĞÜNLER 

1. Eskiden kız beğenme ve kız isteme nasıl olurdu? Anlatınız. 

2. Ağılönü’nde eskiden düğünler nasıl yapılıyordu? Sırasıyla anlatır mısınız?   

3. Davet yemeklerini söyler misiniz? 

4. Günümüzdeki düğünlerle eski düğünleri kıyasladığınızda hangisinin devam 

etmesini isterdiniz? Niçin? 

5. Eskiden çeyiz asılır mıydı? Ne şekilde asılmaktadır? 

 

AĐLE YAŞANTISI 

1. Ağılönü’ndeki eski aile yaşantısını anlatır mısınız? Aile bireyleri arasındaki saygı 

ve hitaplar nasıldı?  

 

KIŞ HAZIRLIKLARI 

1. Ağılönü’nde beslenme, giyim ve yakacak konusunda kış hazırlıkları olarak neler 

yapılmaktadır? 
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DĐN 

1. Ağılönü Mahallesi’nde eskiden insanlar dini bilgileri nereden ve kimlerden 

öğreniyorlardı? 

2. Kur’an-ı Kerim okuyan kişi sayısı şimdiki gibi çok muydu? 

3. Erkeklerin camiye gitme durumu nasıldı?    

4. Ramazan Ayı’nda ne tür dini faaliyetler yapılıyordu? 

5. Halk arasında yaygın ne tür dini inanışlar vardır? 

6. Mahallede dini açıdan yapılan hangi şeyler kınanmaktadır? 

7. Dini açıdan yapılan hangi şeylerin yapılması teşvik edilir? 

8. Eskiden ailelerde düzenli olarak namaz kılınır mıydı? Aileler, çocuklarına namaz 

kılmaları için teşvikte bulunurlar mıydı?  

 

FIRINLAR 

1. Ağılönü’nde mahalle fırınlarına rağbet edilmesinin nedeni nedir? 

2. Mahalle halkı neden ekmeğini kendisi yapıyor? 

3. Eskiye oranla fırınların fonksiyonunda bir değişiklik var mıdır? 

4. Fırın aletlerinin isim ve işlevlerinden bahseder misiniz? 

5. Fırınlarda insan ilişkilerinden bahseder misiniz? 

6. Fırınlarda daha çok neler konuşulmaktadır? 

 

GENÇLERE SORULACAK SORULAR 

1. Öğrenim durumunuz nasıldır? 

2. Öğrenim durumunuzu niçin devam ettirmediniz? 

3. Öğreniminizi devam ettirmek ister miydiniz? Đsterseniz hangi mesleği tercih 

ederdiniz? 

4. Ağılönü Mahallesi’nin örf ve adetler, insan ilişkileri ve insanların ahlaki, dini 

yaşayışları açısından çocukluğunuzdaki haliyle şimdiki durumu arasında herhangi 

bir değişiklik söz konusu mudur? 

5. Varsa bu değişiklikleri nasıl karşılıyorsunuz? 

6. Mahallede sizi rahatsız eden bir durum var mıdır? 

7. Mahallede en çok hoşnut olduğunuz şeyler nelerdir? 

8. Yaş itibariyle sizden büyük insanların size karşı davranışlarını nasıl buluyorsunuz? 

9. Nasıl bir aile tipi hoşunuza gitmektedir? (anne, baba, çocuk ve eş tipleri) 
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10. Ailenizde hoşunuza gitmeyen ya da hoşunuza giden durumlar nelerdir? 

11. Gelin- kayınvalide ilişkilerinde çıkan anlaşmazlıklar evliliğe bakışınızı etkiliyor 

mu? Sizce bu anlaşmazlıkların sebepleri neler olabilir? 

12. Dini yaşantınız nasıldır? 

13. Televizyon izliyor musunuz? Eğer izliyorsanız en çok hangi programları 

izliyorsunuz? 

14. Kitap okuyor musunuz? Eğer okuyorsanız hangi tür kitapları okumayı tercih 

ediyorsunuz? 

15. Gelecekten beklentileriniz nelerdir? 

 

BAKKALLARA SORULACAK SORULAR 

1. Eskiden mahallede kaç tane bakkal mevcuttu? 

2. Bu bakkallarda hangi ürünler satılıyordu? 

3. Kaç yıldır bu dükkânı çalıştırıyorsunuz? 

4. Dükkân işletmenizin nedenleri nelerdir? 

5. Eskiden dükkânda daha çok hangi ürünleri satıyordunuz? Şimdi ağırlıklı olarak 

hangi ürünleri satmaktasınız? 

6. Bu satışlarda bir farklılık söz konusu ise bu farklılığın nedenleri sizce neler 

olabilir? 

7. Eskiden hasır alıyor muydunuz? 

8. Buğday, hasır, yumurta gibi şeyleri para yerine mübadele unsuru olarak 

kullandınız mı? Kullandıysanız bu durumun nedeni nedir? 

 

KAHVEHANECĐLERE SORULACAK SORULAR 

1. Kaç yıldır bu kahvehaneyi çalıştırıyorsunuz? 

2. Kahvehane işletmenizin nedenleri nelerdir? 

3. Kahvehaneye gelen insan sayısı nasıldır? 

4. Kahvehaneye hangi yaş seviyesindeki insanlar gelmektedir? 

5. Kahvehanede insanlar vakitlerini nasıl geçirmektedir? 

6. Kahvehanede daha çok neler yenip içilmektedir? 

7. Kahvehaneleri işsiz insanların mekânı olarak değerlendirebilir miyiz? 

8. Şimdiki kahvehanelerle eski mahalle odalarını kıyasladığımızda benzerlikler ve 

farklılıklar nelerdir? 
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GÖÇ EDENLERE SORULACAK SORULAR 

1. Babanızın adı nedir? 

2. Nereden göç ettiniz? 

3. Kaç tarihinde göç ettiniz? 

4. Göç etme sebepleriniz nelerdir? 

5. Yerleşim alanı olarak Bolvadin’in Ağılönü Bölgesi’ni niçin seçtiniz? 

6. Ağılönü Bölgesi’nde bu mahalleyi yerleşim yeri olarak seçmenizin nedenleri 

nelerdir? 

7. Đlk geldiğinizde Ağılönü’nün imkân ve şartları nasıldı? Şimdi nasıldır? Kıyaslar 

mısınız? 

8. Göç ettiğinizde insanların size bakış açısı nasıldı? Şimdi nasıldır? 

9. Đlk geldiğinizde ekonomik durumunuz nasıldı, şimdi nasıldır? 

10. Geldiğiniz yerdeki dini ve örfi yaşantınızı burada devam ettirebildiniz mi? Bir 

değişiklik söz konusu mudur? 

11. Şimdiki yaşantınızdan memnun musunuz? Geldiğiniz yeri özlüyor musunuz? 

 

YEMEK KÜLTÜRÜ 

1. Ağılönü’nde yapılan yaygın yemek türleri nelerdir?  

2. Bu yemeklerin yapılışını anlatır mısınız?  

3. Ağılönü’ndeki yemek yeme adabı hakkında bilgi verir misiniz? 

 

TOPLUMSAL CEZALANDIRMA 

1. Geçmişte Ağılönü’nde “ayıp” ve “günah” olarak nitelendirilen davranışlar 

nelerdir? 

2. Bu davranışlara karşı caydırıcı hangi cezalar verilmektedir?  

3. Eskiden Ağılönü’nde daha çok hangi suçlar yaygındı? 

4. Geçmişle günümüzü suç işleme konusunda kıyaslar mısınız? 

 

AĞILÖNÜ’NDE ĐDARĐ YÖNETĐM 

1. Ağılönü’nde bugüne kadar muhtarlık yapmış kişileri görev süreleriyle birlikte 

söyler misiniz? 

2. Mahallede muhtar olan kişilerin vasıfları nasıl olmalıdır?  

3. Muhtarların halk içindeki fonksiyonları nelerdir? 
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TERZĐCĐLĐK 

1. Eskiden Ağılönü’nde terzi dükkânları var mıydı? Varsa buralarda neler 

diktirilmektedir? 

 

BERBER DÜKKÂNLARI 

1. Ağılönü’nde berber dükkânları var mıydı? 

 

AKRABALIK VE KOMŞULUK 

1. Eskiden Ağılönü’nde komşuluk ve akrabalık ilişkileri nasıldı? 

2. Geçmişle günümüzü akrabalık ve komşuluk ilişkileri konusunda kıyaslar mısınız? 

 

AĞILÖNÜ ĐSMĐ 

1. Ağılönü ismi nereden gelmektedir? 

TELEFON 

1. Telefonun olmadığı günler de geçirdiniz. Telefonun hayatınıza getirdiği 

değişiklikler nelerdir? 

 

SONUÇ 

1. Geçmişle günümüzü kıyasladığınızda hangi dönemin devam etmesini isterdiniz? 

Niçin?  

2. Sizce hayatın tadı ne demektir?  
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EK 5: FOTOĞRAFLAR 
 

                    
Resim 1: Nazike Tellier        Resim 2: Mehmet Ülker                    Resim 3: Đsmail Ordu 
 
 
 
 

 

    
Resim 4: Abdil Sağdıç      Resim 5: Abdil Tellier           Resim 6: Saide-Hicazi Tellier 
 
 
 
                                                

     
Resim 7: Şıhlar Camii           Resim 8: Hacı Ömer Camii    Resim 9: Abdülvahhap Gazi 
                                                                   Camii  
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Resim 10: Gölbaşı Camii     Resim 11: Ağılönü Mezarlığı      Resim 12: Şıhlar Haziresi 
 

     
Resim 13: Yeni Mezarlık       Resim 14: Şehitler Mezarlığı   Resim 15: Kemalettin Sami                                                                                                                    
 (Đki mezar arası) Paşa Đ.Ö.O. 
 

    
Resim 16: Alparslan Đ.Ö.O.   Resim 17: Şıhlar Kur’an       Resim 18: Ağılönü Hamamı 
                                                                  Kursu 

 

             
Resim 19: Abdülkadir Geylani                             Resim 20: Abdülkadir Geylani  
                 Sanii Türbesi                                                     Sanii Türbesi 
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Resim 21: Abdülvahhap         Resim 22: Abdülvahhap          Resim 23: Abdülvahhap  
         Gazi Türbesi                         Gazi Türbesi                          Gazi Türbesi 

 

     
Resim 24: Eski çeyiz odası        Resim 25: Eski çeyiz odası       Resim 26: Eski çeyiz  
   odası 

 

   
Resim 26: Günümüzde           Resim 26: Günümüzde           Resim 26: Günümüzde  
          çeyiz odası                           çeyiz odası                                    çeyiz odası  

 

    
Resim 27: Günümüzde           Resim 28: Günümüzde            Resim 29: Günümüzde  
             çeyiz odası                          çeyiz odası                                çeyiz odası 
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Resim 30: Ağılönü’nün yolları  Resim 31: Ağılönü’nün yolları  Resim 32: Spor sahası 
 

    
Resim 33: Düğün salonu            Resim 34: Yeni yapılan       Resim 35: Eski bir mahalle  
                                                         düğün salonu                                   odası    

 

  
Resim 36: Emirlerin Kuyu         Resim 37: Şeyhler Çeşmesi            Resim 38: Şeyhler            
 Çeşmesi Kitabesi                  
 
 

                          
Resim 39: Çomak Çeşme’nin    Resim 40: Kör Çeşme’nin      Resim 41: Burgu  
               son durumu                           son durumu (Tulumba) 
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Resim 42: Annad                        Resim 43: Orak                     Resim 44: Yaba 
 

     
Resim 45: Düven                   Resim 46: Düven Resim 47: Tekli pulluk 
 

     
Resim 48: Çeymel                  Resim 49: Çiftli pulluk          Resim 50: Çiftli pulluk 
 

                      
Resim 51: Kağnı tekerleği      Resim 52: Tırmık                   Resim 53: Kındıra korusu  

          
Resim 54: Kındıra                     Resim 55: Sıyırgı                     Resim 56: Tarak ve öz 
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Resim 57: Tokmak ve öz             Resim 58: Öz yumağı      Resim 59: Hasır  
 çözülürken  

       
Resim 60: Hasır çözülürken   Resim 61: Hasır dokunurken   Resim 62: Hasır düzeni ve  
      tartı 
          

        
Resim 63: Hasır          Resim 64: Hasır  Resim 65: Tek araba 
                   

                                                                                                                                                                                                           
Resim 65: Pinter                    Resim 66: Kayık                 Resim 67: Eski ev mimarisinde   
       sekili bir oda 

      
Resim 68: Kemire (Tezek)        Resim 69: Fırın                   Resim 70: Sağlık Ocağı 
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     Resim 71: Yastık  Resim 72: Basılmış  Resim 73: Duvar yastığı 
      basma makinesi      duvar yastığı 
 

       
   Resim 74: Đşlenmiş     Resim 75: Eskiden evlerdeki          Resim 76: Hacı Ömer  
       bir seccade         ocak örtüsü     Camii’ndeki şamdanlar 
 

    
Resim 77: Pullu yelek          Resim 78: Fes                               Resim 79: Đğnelikle  
       süslenmiş fes 

 

    
Resim 80: Karpuzlu yelek               Resim 81: Zar                     Resim 82: Bindallı 
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Resim 83: Çar ve şalvar       Resim 84: Çar ve öncek  Resim 85: Pullal ve iğnelik 
 
 

      
Resim 86: Eski bir saat          Resim 87: Fener                      Resim 88: Terazi 
 
 

   
Resim 89: Heybeler                 Resim 90: Heybe                     Resim 91: Đbrik ve kapaklı  
 Leğen 
 
 

        
Resim 92: Küle ve satır          Resim 93: Haşhaş sürtme taşı  Resim 94: El değirmeni 
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Resim 95: Bakraç ve ibrik    Resim 96: Kaymak tenceresi  Resim 97: Kaymak tabağı 
 

 

    
Resim 98. Sacayak ve dığan Resim 99: Tekne ve senit      Resim 100: Çömlekler 
 
 
 

            
Resim 101: Havan               Resim 102: Hevik               Resim 103: Sahanlar   
 

     
Resim 104: Sahanlar               Resim 105: Somunlar               Resim 107: Fırın         
 ateşlenirken 

       
                         Resim 108: Ekmek dökülürken  Resim 109: Senit üzerinde somun Resim 110: Kuşlu güğüm                                                                                                       
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Resim   111:Haşhaş çizme                  112: Đslim          Resim 113: Deprem evleri        
           aletleri  

 

    
Resim 114: Market                     Resim 115: Sergen                    Resim 116: Camız  
 (Manda) 

                       
Resim 116: Yeni yapılan  Resim 117: Kamış korusu 

kahvehane 
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