
KUMRU
   Yaşara nine, gelini Meryem ile yufka 

ekmeği yapmaktadırlar. Ocağa ateşi yakmış-
lar, sacayağı üzerine sac yerleştirilmiş, sacın 
çukur kısmı ak toprak ile güzelce sıvanmış. 
Yapılan ilk dört yufka komşulara bireleç 
verilir. Sebebi ise tarlayı süren öküzün 
dört ayağı var, ayakların sadakası olsun, 

ayakları dert bulmasın diye. Yufka ekmeği 
yapımının sonlarında hamur azalınca, hem 
yemesi, hem de komşulara vermek amacıy-
la “Bezirme ” pişirilir. Bezirme pişirilecek 
hamur yufka hamurunun iki katı miktarda 
alınır, yasdıgaç üzerinde oklava ile açılırken 
yufka gibi ince açılmaz,  kalın bırakılır, sacda 

yufka pişirilir. 
Yufka gibi gün-
lerce bekletil-
mez, ya hemen 
sıcacık yenir 
ya da soğutulur 
kalınlaşmadan 
yenir.

     Bezirme 
sacdan indiril-
dikten sonra 
sıcak iken, zev-
ke göre, üzerine 
tereyağ, zey-

tinyağ veya kese yoğurdu sürülür, katlanır. 
Ayrıca zeytinyağı sürülünce öylece sade bir 
şekilde yenildiği gibi, zevke göre, zeytinyağı 
üzerine toz şeker ya da çökelek (keşlik) ser-
pilerek de yenir. Katlanan bezirme yanında 
doğranmamış domates ısıra ısıra yenir.

    Bezirme yapılırken yufka yapılan yerde-
ki çocuk sayısınca simit de yapılır. Simit üze-
rine susam veya başka bir şey ekilmez, altı 
üstü çevrilerek pişirilir. 1970-1960 ve daha 
önceki yıllarda aileler yiyeceği zeytinyağını, 
kullanacağı gaz yağını haftalık alırlardı. Her 
ailenin tenekecilerden alınan iki litrelik em-
zikli zeytinyağı ve gaz yağı bidonları vardı. 
Bazı aileler ise zeytinyağını iki litrelik cam 
şişeye alırdı. Yufka yapılaca-
ğı zaman zeytinyağı şişesi de 
getirilirdi. Kaza ile kırıl-
masın diye yufkayı sacda 
pişirenin yanına konurdu.

     Yaşara ninenin to-
runları Fadime ve Ümmü 
simit yaptırmak için koşarak 
annelerinin yanlarına geçer-
ken ninelerinin yanında ki 
zeytinyağı şişesini devirirler, 
devrilen şişenin ağzı kırılır. 
İki kardeş korkmuşlardır. 
Anneleri “ Niye dikkat 
etmiyorsunuz? ” diye bağı-
rınca ninelerinin arkasına 
saklanırlar.

    Yufkalar pişirilip ortalık toplandıktan 
sonra sofraların urgaları bahçenin bir kena-
rına dökülür, kuşlar yesin diye. Un elenince 
elekte kalan kepek besi hayvanlarına yedirilir 
veya köpeklere yemesi için yal olarak hazır-
lanır ve yedirilir.

    Eller yıkanıp üst baş temizliği de yapı-
lınca Yaşara nine torunlarının elinden tutup 
odaya götürür. Onlara bir hikaye anlatır:

    “ Bir zamanlar bir aile yufka ekmeği 
yapıyorlarmış. Evin kadını hamurdan yufka 
açıyor, kocası da sacda yufkaları pişiri-
yormuş. Oyun oynayan çocuklar kaza ile 
zeytinyağı şişesini kırmışlar. Sacda yufka 
pişiren baba öfkeyle elindeki şişi  savurun-
ca şiş çocukların boynuna denk gelir. Şişin 
siyahlığı boyunlarına geçer. Çocuklar öyle 
çok korkarlar ki korkudan kuş olup uçarlar. 
Kumru kuşları bunlardan çoğalmışlardır. 
Kumrular öterlerken şöyle derler:

    Gu guuk guk 
    Yağ döktük
    Kim döktü
    Kız döktü
    Biz döktük”
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