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Bu sayımızda Türkülerimizi konu bakı-
mından değerlendirip, kısa örnekler 
vermeye çalışacağım. Esasen türkü-

lerimizi konularına göre ayırmak pek kolay 
değil. Bazen bir türküde bir kaç konu birden 
işleniyor.

Türkülerimiz… Bizi hayata bağlayan, ba-
zen nasihat, bazen hoyrat bazen nefes olan 
türkülerimiz… Bazen ağlayıp bazen güldü-
ğümüz, acılarımıza, sevinçlerimize ortak olan 
türkülerimiz. 

Bazen denkleri bağlayıp atları ve develeri 
hazırlayıp yaylaya doğru yola çıkıyoruz. Gö-
çerken de bir türkü tutturuyoruz.

“Göç göç oldu göçler yola dizildi
Uyku geldi ela gözler süzüldü
Ağam nerden geçer yaylanın yolu” diyo-

ruz.
Teze gelinlerin, ellerinin kınaları solma-

dan eşlerini, geleceğe umutla bağlanıp ha-
yalleri gelecek bahara kalan nişanlıları birbi-
rinden koparıp askere uğurluyoruz. Sevdalı 
yüreklerin yangınını söze veriyoruz.

“Esker yolu beklerim
Günü güne eklerim
Sen git yârim eskere
 Ben sılayı beklerim
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Esker yolu beklerim de 
Gününü saya saya…” diyerek ayrılık acı-

sını yudum yudum içiyoruz. Sevdalı sevdiği-
nin gelmesi için artık günleri sayar olmuştur. 
Ama o sayılı günler sevgilinin göynümüş yü-
reğinde bir yıl kadar uzamıştır.

Eskiden köylerde hayat şartları çok daha 

zordu. Yazın tarla tapan işiyle uğraşan köyün 
erkeği ve kadını kış gelince kara kara düşü-
nürdü. Çünkü kazandıkları, kışı rahatça geçir-
meye yetmezdi.  Kadın çaresiz boynunu bü-
ker, çocuklarını bağrına basıp hem ana hem 
baba olur ve sevdiceğini, evinin direğini gur-
bete salar. Ama gönlüne söz geçiremez. Aca-
ba gidip de geri gelebilecek mi, bilinmez…

“Bir yiğit gurbete gitse
Gör başına neler gelir
Garip sılayı andıkça
Yaş gözüne dolar gelir
Evlerinin önü söğüt
Atalardan almış öğüt
Yarinden ayrılan yiğit
Yuvasına döner gelir.” diye umut etmeyi 

bırakmaz.
Köyün genç delikanlısı ağanın kızına âşık 

olur. Kızın da gence karşı gönlü boş değildir. 
Ağa delikanlıyı döverek köyden sürgün eder. 
Kızını da bir başkasına verir. Bunu gören âşık 
eline alır sazını, bakalım ne söyler:

“Kime kin ettin de giydin alları
Yakın iken ırak ettin yolları
Mihnet ile yetirdiğim gülleri
 Varıp gittin bir soysuza yoldurdun
Sen beni sevseydin arar bulurdun
Zülfünün teline bağlar dururdun
Madem ayrılmakmış senin muradın
Niye beni ataşlara yandırdın…” yakasını 

yırta yırta o dağ senin bu dağ benim gezer 
durur.
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Güzel gönül çalıcı olunca taliplisi de çok 
olur. Bir kızı köyde herkes beğenir ama kızın 
bir gönlü vardır, sadece yiğit bir delikanlıya 
sevdalanır. Oğlanın adı Ali’dir. Gerdek ge-
cesinde hasmı pancarın içine çivi saklayarak 
damadın sırtına geçirir. Ne olduğunu anla-
mayan damat olayın sıcaklığıyla bir şey his-
setmez. Seccadesini alıp iki rekât namaz kılıp, 
güzel gelinin yüzünü açacak, ona yüz görüm-
lüğü verecektir. Ama hiç beklemediği bir şey 
olur. Namazda iken secdeye varınca bir daha 
doğrulamaz. 

Güzel gelin yüzünün örtüsüyle sabaha ka-
dar bekler ve sonunda şu türküyü yakar:

Evleri var hane hane
Ben kül oldum yane yane
Bulamadım derde çare
Uyan Ali’m tan yüzüne
Sıralanmış ben yüzüne
Evlerinin önü iğde
İğdenin dalları yerde
Altı taban yüksek evde
Uyan Ali’m tan yüzüne
Sıralanmış ben yüzüne” 
Konya yöresine ait olan bu türkünün hikâ-

yesi ne hazin değil mi? 
Biz öyle garip bir milletiz ki ağıtlarda bile 

oynayabiliyoruz. Babamlar 1974’te Konya’ya 
taşındığı mahalledeki düğüne bizlerde anne-
lerimizin yanında katılırdık. Düğünlerde, kına 
gecelerinde kadınlar def çalarak bu türküde 

oynarlardı.
Türkülerde sevgilinin boyu, gözleri, güzel-

liği endamı anlatılır, ona değer biçilmezdi. İşte 
bir aşığın sevgilisinin gözleri nelere değermiş 
bir görelim:

“Nasıl medh edeyim sevdiğim seni
İstanbul Bursa’yı değer gözlerin
Arasam bulunmaz Rumi Revan’ın
İzmir’i Konya’yı değer gözlerin
Hüsnüne yakışır Yusuf nişanı
Seni sevenlerin artar efkârı
Karsı Ardahan’ı Erzurum Van’ı
Belhi Buhara’yı değer gözlerin
Ben seni severim ezel ezeli
Bana cefa etme dünya güzeli
Seni sevenlerin artar efkârı,
Bağdat’ı Basra’yı acem Şiraz’ı
Büsbütün dünyayı değer gözlerin.”
Âşıklar, ozanlar halkın ağıtlarını sevinçle-

rini, ümitlerini ve güzelliklerini dile getirirler. 
Neşet Ertaş sevdiğini tarif ederken;

“Dane dane benleri var yüzünde
Can alıcı bakışları gözünde
Bin bir tat var edasında nazında
Sallanı sallanı gelen yar m’ola
Şu dünyada yardan tatlı var m’ola” der.
Şimdilik türkülerde gezindiğimiz bu ka-

dar yeter. İlerleyen zamanlarda türkülerimize 
tekrar geri döneceğiz ve onlarla hayat bulma-
ya devam edeceğiz.

Biz Türk’üz türkü çağırırız.

 

DİKEN EKEN GÜL DERMEZ

Ektiğin diken, sen kalkmış gül dermek istersin,
Beslediğin  kargayı  bülbül  göstermek istersin.

                                                   Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.comBir zamanlar TRT Ekranlarında Türkü 

programları yayınlanır iken spiker 
söze “Türküler Türküler Türk’ü söyler 

Türküler” diye başlar ve devam ederdi.
Biz bu sözden hareket ederek Türk’ü 

anlatan türkülerimizden bir zamanlar bu 
gün sınırlarımız içerisinde yer almayan han-
gi devletler sınırlarımız içinde yer almış bir 
bakalım dedik. Dedik demesine de şöyle 
ufaktan bir başlangıç yapalım dediğimizde 
karşımıza yüzlerce türkü çıktı. Bu türküle-
rin hepsini buraya almamız mümkün değil-
di. Kendimizce bir eleme yaptık ve yerimiz 
nispetinde alabildiğimiz kadar türkü almaya 
gayret ettik. 

Bu konuda bizi çok zorladı. Türkülerimiz 
o kadar güzel ve içli ki hangisini dışarıda 
bıraksak sanki bize kırılmış da içlerinde ta-
şıdıkları hüzünlere yeni bir hüzün eklenmiş 
duygusuna kapıldık. Ama dedik ya ilavemi-
zin sayfası kısıtlı… 

Öyleyse bu konuda ilk başlangıcı biz ya-
palım gerisini konunun uzmanı araştırmacı-
lara bırakalım dedik. Değişik Coğrafyalardan 
12 Türkü aldık. Kalan bölümü araştırmacı-
lara ve siz okuyucularımızın hayal gücüne 
bıraktık. Bu çalışmamız inşallah suya atılan 
bir taş misali ilk halkayı oluşturur ve arka-
dan daha büyük ve daha detaylı dalgaların 
gelmesine vesile olur.

Doğuya gidelim ve bir Erzurum Türkü-
süne kulak verelim. Bakalım bu gün sınırla-
rımız içerisinde olmayan ama bir zamanlar 
bizim olan hangi şehirden bahsediliyor. Tür-
künün sözleri şöyle…

Kırmızı gül demet demet
Sevda değil bir alamet (Balam neni, yav-

rum neni)
Gitti gelmez o muhannet
Şol Revan’da balam kaldı (Yavrum kaldı, 

balam neni)

Kırmızı gül her dem olmaz
Yaralara merhem olmaz
Ol tabipten derman gelmez(Balam neni, 

yavrum neni)

Şol Revan’da balam kaldı (Yavrum kaldı, 
balam neni)

Kırmızı gülün hezeli
Ağaçlar bekler gazeli
Kara yağızın güzeli (Balam neni, yavrum 

neni)
Şol Revan’da balam kaldı (Yavrum kaldı, 

balam neni) 
Türkü, oğlu Revan’da vefat eden bir an-

nenin evladı arkasından yaktığı bir ağıt… 
Günümüze kadar ulaşıyor ve bu gün bile 
Türküyü annenin duyduğu hüzne yakın bir 
hüzünle dinliyoruz, üzülüyoruz, içleniyoruz.

Türküde geçen Revan, bir zamanlar sı-
nırlarımız içerisinde olan bu gün ise Erme-
nistan’ın başkenti olan Erivan. Türküden an-
ladığımız bir zamanlar Erivan da Türk yurdu 
imiş. Zaten tarih derslerinde hepimiz oku-
muşuzdur 4. Murat Han’ın Revan Seferini…

Bir Türkü de Kırımdan. Bu gün Ukrayna 
ile Rusya arasında paylaşılamayan ülke Kı-
rım bir zamanlar bizimdi. 

Türküde Kırımdan yola çıkan Sinan isim-
li bir serdengeçti Nemçe’ye yani bu günkü 
Avusturya’ya kafa tutuyor ve ayağını denk 
almasını söylüyor. Bu gün Kırım içimizde ka-
nayan bir yara… 

Kırımdan Gelirim
Kırım`dan gelirim gelirim adım da Si-

nan’dır hey aman
Adım da Sinan`dır hey
Kılıncımın suyu yar suyu, kandır da du-

mandır hey
Kandır da dumandır hey
Kırım’dan gelir gelirim Atım da araptır 

hey aman
Atım da araptır hey
Gizlenme nemçelü nemçelü halin de ha-

raptır hey
Halin de haraptır hey
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Yine Kırım’da bulunan Sivastopal için 
Osmanlı –Rus Savaşı sırasında yazılmış olan 
Türküye kulak verelim.

Sivastopol önünde yatan gemiler
Atar nizam topunu yer gök iniler
Askere gidiyor babayiğitler

Aman padişahım izin ver bize
Sılada nişanlım ah eder size

Sivastopol önünde sıra sıra söğütler
Oturmuş binbaşı asker öğütler
Askere gidiyor babayiğitler

Aman padişahım izin ver bize
İzin vermez isen döküver denize

Sivastopol önünde bir dolu testi
Testinin üstünde sam yeli esti
Analar babalar umudun kesti

Aman padişahım izin ver bize
Sılada yavuklum ah eder size
Bir türkü de bu gün Yunanistan sınırları 

içerisinde kalan Drama’dan gelsin diyoruz. 
Drama Selanik yakınlarında bir yerleşim 
yeri… Selanik gibi bir Türk yurdu olan Dra-
ma bu gün maalesef sınırlarımız içinde yer 
almıyor. Türküde ismi geçen Drama Köprü-
sü bölgede ki Türk hâkimiyeti sırasında ya-
pılmış Nikiforos (Nusratlı)- Karyafiton (Koz-
luköy) arasında yer alan bir su kemeri… 

Drama köprüsü de bre Hasan dardır ge-
çilmez

Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez.
Anadan geçilir Hasan yardan geçilmez 
At martini de breh Hasan dağlar inlesin
 Drama mahpusunda Hasan Karakedi 

dinlesin.
Mezar taşlarını Hasan koyun mu sandın
Adam öldürmeyi Hasan oyun mu sandın
Drama mahpusunu Hasan evin mi san-

dın 
At Martini de bre Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan Karakedi 

dinlesin.
Drama köprüsü dardır daracık
Çok istemem Yanko Çorbacı bin beş yüz 

liracık
At martini de bre Hasan Dağlar inlesin” 
Bu türkü, ünlü eşkıya Hasan için yakıl-

mıştır. 1870-1920 yılları arasında Drama 

taraflarında yaşadığı tahmin edilen Hasan, 
amcası olduğu tahmin elden kişiye vergi 
memurlarınca haksızlık yapıldığından do-
layı isyan etmiş ve yakın arkadaşı Karakedi 
ile birlikte dağa çıkmak zorunda kalmıştır. 
Vergi memuruna pusu kurarak haksızlıkla 
aldığı paraları geri almış ve sahibine teslim 
etmiştir. 

Daha sonra 30 yıla yakın dağlarda kal-
mış, zengin tüccarlardan gasp ettiği paraları 
fakir fukaraya dağıtmıştır. Yalnız fakirlerden 
almamakta, bilakis onlara evlenmeleri için 
yardım etmektedir. Daha sonra Hasan dev-
let tarafından affedilmiştir.

Dramadan sonra Tuna boylarına gidi-
yoruz ve “Alişimin kaşları kare” türküsüyle 
hüzünleniyoruz. 

“Alişimin kaşları kare (aman)
Sen açtın sineme yare
Bulamadım derdime çare (aman)
Görmedim hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda

Evleri var hane hane (aman)
Benleri var tane tane
Saramadım kane kane (aman)
Görmedim hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda

Evleri var yol başında (aman)
Benleri var sol kaşında
Saramadım genç yaşında (aman)
Görmedim hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda”
Bu Türkülere Plevne Marşını da ekleye-

biliriz. Bu gün bizim sınırlarımız içerisinde 
yer almıyorlar ancak bu güzel beldeleri bu 
gün bir turist olarak gezebiliriz. 

SİVASTOPOLSİVASTOPOL
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Tuna boylarında gezerken yolumuz Ma-
caristan’a uğruyor ve Budapeşte’ye 60 km 
mesafede bulunan Estergon kalesinde mola 
veriyoruz. 1543’te Osmanlı idaresine geçen 
kale 1595 yılında elimizden çıkınca türküle-
re konu olmuştur. 1605’te tekrar Osmanlı 
yönetimine giren kale 1683’ten sonra ta-
mamen elimizden çıkmıştır. İşte askerler 
arasında çok söylenen ve günümüze kadar 
ulaşabilen türkülerden biri. 

Estergon kalesi subaşı durak
Kemirir içimi bir sinsi firak
Gönül yâr peşinde yâr ondan ırak
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşan kara bahtlıyım

Estergon kalesi subaşı kaya
Kemirir içimi aşk denen bela
Üftadeni hoş gör gel etme cefa
Akma tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşan kara bahtlıyım.

Estergon kalesi subaşı hisar
Baykuşlar çağrışır bülbüller susar
Kâfir bayrağını burcuna asar
Akma tuna akma ben bir dertlim
Yar peşinde koşan kara bahtlıyım

Madem Macaristan’a uzandık “Nazlı Bu-
din” Türküsünü vermezsek olmaz.

Ötme bülbül ötme yaz bahar oldu
Bülbülün figanı bağrımı deldi
Gül alıp satmanın zamanı geldi
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i

Çeşmelerde abdest alınmaz oldu
Camilerde namaz kılınmaz oldu
Mamur olan yerler hep harap oldu
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i

Budin’in içinde uzun çarşısı
Orta yerde Sultan Ahmet camisi
Kâbe suretine benzer yapısı
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i

Budin’in içinde Serdar kızıyım
Anamın babamın iki gözüyüm
Kafeste besili kınalı kuzuyum
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i

Cephane tutuştu aklımız şaştı
Selatin camiler yandı tutuştu

Hep sabi subyanlar ateşe düştü
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i
Serhatlar içinde Budin’dir başı
Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı
Çerkez Alemdar’dır şehitler başı
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i

Kıble tarafından üç top atıldı
Perşembe günüydü güneş tutuldu
Cuma günüydü Budin alındı
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i
Osmanlı Devleti’nin Macaristan’daki 

eyaletinin merkezi ve şimdiki Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’nin bir bölümünü mey-
dana getiren kısım. Tuna’nın batı kıyısında 
bulunan kısmına Budin veya Buda; doğu kı-
yısındaki kısma ise Peşte denirdi. Budin Mo-
haç Savaşından sonra Osmanlı topraklarına 
katıldı. 160 yıl Osmanlı yönetiminde kaldık-
tan sonra 1686 yılında Avusturya tarafından 
alındı. Bu el değiştirme sırasında büyük bir 
katliam yapıldı. Türkler katledildi, evler ve 
camiler yakıldı. Kütüphaneler yok edildi.

Macaristan’dan tekrar Balkanlara inelim 
ve Makedonya’ya uzanalım. Vardar Ovası 
için yazılmış bir Türküye bakalım;

Mayadağ’dan kalkan kazlar
Al topuklu beyaz kızlar
Yarimin yüreği sızlar
Eylenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam

Vardar ovası Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
Mayadağ ı̀n yıldızıyım
Ben annemin bir kızıyım

ESTERGON KALESİESTERGON KALESİ
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Efendimin sağ gözüyüm
Eylenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam

Vardar ovası Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
Şimdi de Irak’a geçiyoruz ve Bağdat’ın 

fethi sırasında Genç Osman isimli bir yiğit için 
yazılmış olan Türküye bakıyoruz;

Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak
Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Bağdadın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor Kars’tan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Bağdadın kapısın Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Askerin ucu göründü Van’dan
Kılıcın kabzası görünmez kandan
Bağdadın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman of of 
Bağdat ilk defa 1055 yılında Selçuklu 

Sultanı Tuğrul Bey tarafından Türk toprak-
ları içerisine dahil oldu. 

O tarihten sonra çeşitli Türk devletleri 
tarafından yönetildi. 1917 yılında İngilizler 
tarafından işgal edilen Bağdat, Lozan anlaş-
masına kadar Osmanlı toprağı olarak kaldı. 
Bu tarihten sonra İngilizler tarafından kur-
durulan ve başına Faysal’ın geçirildiği Irak’ın 
başkenti oldu. 

Yine Iraktayız ve Kerkük için yazılmış bir 
Türküye kulak veriyoruz;

Yıktılar kalamızı
Sürdüler balamızı
Daha can boğazdayken
Çektiler salamızı

Ah Kerkük yüz ah Kerkük
Her zaman yüz ak Kerkük
Ölseydim düşmeseydim
Men sennen uzak Kerkük
Kerkük denilince halen içimiz sızlıyor. 

1054 yılında Selçuklular tarafından ele geçi-
rilerek Türk toprağı olan Kerkük yaklaşık ola-
rak 900 yıl Türk yönetiminde kaldı. Kerkük 

1926 yılında Ankara anlaşması ile elimizden 
çıkmış olmasına rağmen yine Müslümanlar 
elinde kaldı. Ama Kerkük’te yaşayan Türkler 
de Balkanlar veya diğer Hıristiyan ülkelerde 
bakiye kalan Türklerden daha az eziyet çek-
mediler. Onlarda katliamlara tabi tutuldular, 
yok edilmek istendiler.  14 Temmuz 1959 
Kerkük katliamı bu ülkede yaşayan Türk-
menler üzerinde büyük bir travma meydana 
getirmiş ve bu travma nesilden nesile geç-
miştir.

Bir Türkü de Akdeniz’in öbür tarafında 
kalmış bir zamanlar Dayılar tarafından yöne-
tilen ülke Cezayir’den;

Cezayir’in harmanları savrulur
Savrulur da sağ yanına devrilir
Eller annem der de başım çevrilir

Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

Cezayir’in menekşesi top biter
Arasında da eğlim eğlim ot biter
Bu ayrılık annem bize çok gider

Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

Cezayir’in yüksek olur evleri
İçindedir ağaları beyleri
Türkçe bilmez de Arapçadır dilleri

Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir
Cezayir’in gemileri yağlanır
Yağlanır da iskeleye bağlanır
Eller annem der de yüreğim dağlanır
Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

BUDAPEŞTEBUDAPEŞTE
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Cezayir 1516 yılında Türk Korsanları 
olan Barbaros kardeşler tarafından ele geçi-
rilerek Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir. 
Bir süre Korsanlar tarafından yönetilen Ce-
zayir Barbaros Hayrettin Paşa’nın Osmanlı 
Devletinin hizmetine girmesi ile birlikte bey-
lerbeylik olarak yönetilmeye başlandı. 1830 
yılında Fransızlar tarafından işgal edilinceye 
kadar 300 yıl Osmanlı yönetiminde kaldı.

Şimdi de Arap Yarımadasının öbür ucun-
da yer alan bir ülkeye gidip gelmeyenler için 
yakılmış bir Türkü;

Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölü yok bu ne figandır
Şu Yemen elleri ne yamandır

Ah o Yemen’dir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir

Burası Huş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir

Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasında acep nesi var
Bir çift kundurayla bir de fesi var

Ah o Yemen’dir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir

Burası Huş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
2. Selim zamanında Türk toprağı ya-

pılan ve 1870’li yıllarda İngilizlere verilen 
Kıbrıs’tan da bir Türkü almazsak olmazdı. 
Çünkü Kıbrıs halen çözülememiş bir mesele 
olarak karşımızda duruyor. “YES BE ANAM” 

sloganları ile çözülecek sanılan problem 
aradan geçen 16 yıl sonunda yine Rahmet-
li Rauf Denktaş’ın savunduğu çizgiye geldi. 
Bugün iki devletli bir federasyondan yana 
tavrımızı koyduk. Kazanılan bir şey yok ama 
sadece kaybedilen yıllar var.

Biz Türkümüze kulak verelim.
Magusa limanı Limandır liman amman 

amman 
Beni öldürende yoktur din iman 
Uyan Alim uyan, uyanmaz oldun 
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun
 İskeleden çıktım yan basa basa 
Magusaya vardım, kan kusa kusa 
Uyan Alim uyan, uyanmaz oldun 
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun 
Bu kısıtlı alana sığdırmaya çalıştığımız 

türkülerimiz içerisinde geçen şehir ve ülke 
adları sanırım bir zamanlar sahip olduğumuz 
sınırlar hakkında bir bilgi sahibi olmanız için 
yeterli. Bu sınırlara bir de Türkistan coğraf-
yasını eklersek bir dönem Türklerin hâkimi-
yet alanı hakkında fikir yürütebiliriz. Belki de 
bir zamanlar Türkiye siyasetinde söz sahibi 
olmuş, başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı 
yapmış olan rahmetli Süleyman Demirel’in 
“Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar biz varız” 
sözünün anlamını daha iyi kavrarız.

Yahya Kemal “Türkçenin çekilmediği 
yerler vatandır ancak çekildiği yerler vatan-
lıktan çıkar. Vatanın kendi gövde ve ruhu 
Türkçedir.”  demiş. Ben de diyorum ki “Tür-
külerimiz bizim gönül coğrafyamızın sınırla-
rını belirler. Türkülerimizde yer alan her şe-
hir ve belde kalben bizimdir ve oranın hayali 
ile yaşarız.”

HUŞ YOLUHUŞ YOLU
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 1  “Kuraklık”, Yeni Konya , Sayı: 9437-9440, 15-19 Şubat 1973, s.2   
 2  “Kuraklık”, Yeni Konya, Sayı: 9438, 16 Şubat 1973, s.1/5

KONYA’DA 1928 YILINDAKİ 
KURAKLIK

MUSTAFA 
ÖZCAN

Konya zaman zaman kurak yıl/yıllar ya-
şamıştır. Uzun süren kuraklıktan sa-
dece Konya coğrafyasında yaşayanlar 

değil çevre illerde yaşayanlar da olumsuz bir 
şekilde etkilenmiştir. Geçmişte yaşanan ku-
raklıkların en etkililerinden birisi 1928 yılında 
görülen kuraklıktır. Hem uzun sürmüş, hem 
de çok can acıtmış, pek çok insanı derinden 
etkilemiştir. Günümüzde de bu kuraklığı ya-
şıyoruz. Bu yüzden 1928 yılındaki kuraklıktan 
bahsetmenin, güncelle ilişkilendirmenin yerin-
de olacağı düşüncesindeyiz.

1928 yılındaki kuraklıktan Selçuk Es(1911-
1980), çok ayrıntılı bir şekilde söz etmiştir. Ya-
zısına “bu sene beklenen mevsim yağmurları-
nın yağmayışı, kışın yağışsız mülâyim geçmesi, 
haklı olarak bütün yurtta kuraklık tehlikesiyle 
baş başa kalındığı etkisini uyandırdı” diye baş-
layan Selçuk Es, Konya’nın yakın tarihinde 
1845,1874, 1887 yıllarında meydana gelen 
kıtlıkların Konya ve çevresi halkını çok fakir ve 
perişan ettiğini belirtmiştir. Ona göre köylünün 
malı, mülkü yok pahasına satılmış, bir lokma 
ekmek bulmak için köyler, şehir ve kasabalara 
göç etmişler, “baba evladından bezmiş, çocu-
ğunu evlâtlık olarak bir kapıya verdiği gibi ken-
disi de sahil şehirlerine çalışmaya gitmiştir”. 
Bu devrin acı örneklerini Silleli halk şairi “Zeh-
ri” mahlasıyla tanınan Bekir Efendi’nin şiiriyle 
vermiş, daha sonraki kıtlıklara dair bir başka 
destanının yazıldığına işaret etmiştir. Osmanlı 
Devleti zamanında olan bu kıtlıklardan daha 
sonra Cumhuriyet dönemi kıtlığına geçmiş, en 
önemli kuraklık olayının 1928 yılında meydana 
geldiğini bildirmiştir. 1

1928 yılında kuraklık ile karşı karşıya ka-
lan Konya ve ilçelerinin durumunu yerel gaze-
te Babalık’tan izleyen, bu konudaki haberlere 
yazısında yer veren Selçuk Es, bu konuyu dört 
gün boyunca işlemiş, kuraklık karşısında ya-
şanılan acıların, duyulan üzüntülerin bir daha 
tekrarlanmaması temennisiyle makalesini bi-
tirmiştir .

Tesadüf bu ya, Selçuk Es’in Yeni Konya’da 
yazısının çıktığı günlerde Suat Abanâzır da 
başmakalesini kuraklık konusuna ayırmıştır. 

Bu iki güzide yazar, sözleşmişçesine aynı ta-
rihlerde kuraklık konusunu işlemişlerdir.  Suat 
Abanâzır, Türkiye’deki genel bir kuraklık oldu-
ğuna dikkati çekmiş, sonbahar ve kış aylarında 
istenilen ve beklenen yağmur ve karın gereği 
kadar yağmadığını, bunun için su sıkıntısı çe-
kildiğini belirterek, “İç Anadolu’nun önemli bir 
kısmına hâlâ ne kar, ne yağmur düşmüştür” 
demiştir. Abanâzır ayrıca kuraklığın enerji sı-
kıntısı yarattığını, mevcut santralların dahi ve-
rimli çalıştırılamadığını ifade etmiştir. Ağaçlan-
dırma çalışmalarının önemini vurgulayan Yeni 
Konya başyazarı, yazısında, birkaç cümleyle de 
olsa 1928’ de başlayıp ertesi yıl da süren o bü-
yük kuraklığa değinmiştir.2  

Konya ve çevresinde süren bu 1928 yılı 
kuraklığı farklı illerin basınında da yer almış-
tır. Bunun en güzel örneği Adana’da,  Ferit 
Celâl’(1894-1975)in idaresi altında yayımla-
nan Türk Sözü gazetesinde çıkan makalesidir.  
Ferit Celâl Güven, milletvekilliği yapan, uzun 
süre Ankara Halkevi Başkanlığı görevinde bu-
lunan, Yeni Ufuklar dergisinde yazan bir ay-
dındır. Türk Sözü’ndeki  “Konya’da Kuraklık” 
adlı belge niteliği taşıyan makalesinde 1928 
yılında yaşanılan kuraklığı şöyle anlatmaktadır:

Bu günlerde bütün vatandaşları müteellim 
eden bir vaziyet karşısındayız. Konya ve civa-
rı bu sene tabiatın büyük bir gadrine uğradı. 
Yağmurların mevsiminde yağmaması yüzün-
den koca bir vilayet halkının toprağa serptiği 
tohumlar yandı, kurudu, Konya havalisinden 
geçenler bütün tarlaları sap sarı oluğunu gö-
rürler. Yalnız tarlalar sararmadı, yegâne ümidi 
toprağa bağlı bulunan köylülerin, masum yav-
ruların, anaların, gençlerin de benizleri sarardı, 
gürbüz vücutları kurumağa başladı.

Şimdi Konya havalisinden derin bir fer-
yadın yürekler sızlatan akislerini işitmekteyiz. 
Dünyada açlık kadar büyük bir felâket olamaz. 
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Açlık ne yangına, ne zelzeleye, ne de tauna 
benzer, midesinin ıstıraplarını dindiremeyen 
insanların halleri cidden feciidir. Vücudumu-
zun her hangi bir noktasında hissettiğimiz fela-
ket, felaketlerin en büyüğüdür. Harb –i Umumi 
esnasında açlığın vücuda getirdiği faciaları he-
nüz unutmadık.

Vatanımızın bir köşesi, vatandaşlarımızın 
bir kısmı büyük bir felakete maruz bulunu-
yorlar. Bu kardeşlerin muavenetlerine koşmak 
hepimizin vazifesidir. Bir lokma ekmek tedarik 
edebilmek endişesiyle bütün mal ve mülkünü 
sattıktan sonra evini, köyünü terk edip şehir-
lere, kırlara dökülen köylülerimizin bu elim 
hallerini göz önünde bulundurarak tedbirler 
ittihaz etmek, milli, vatani, bir vazifemizdir.

Bir felaket esnasında vatandaşların, şe-
hirlerin birbirlerine yardım etmesi medeni bir 
haslettir. Bir toprak üstünde yaşayan, müşte-
rek havayı teneffüs eden kimselerin ıstırapları, 
neşeleri de müşterektir. Adana’mız, bu komşu 
şehrin elim, elim olduğu kadar müthiş olan bu 
yoksulluğuna el birliği ile muavenet ve alakası-
nı süratle ve ehemmiyetle göstermeli.

Hükümetin, bir tek vatandaş bile muzda-
rip, kendi kader ve elemlerine terk etmeyece-
ğini takdir ediyoruz. Hükümet ne mümkünse 
yapacaktır. Fakat bizlere de düşen vazifeler 
vardır. Adana Halk Fırkası, Hilal-i Ahmet, Türk 
Ocağı ve saire teşekküller halkın, çiftçinin ha-
miyet ve müsellem olan çok necib sehavetine 
müracaat edecek olurlarsa, Konya’yı kasıp ka-
vuran kıtlığa, mümkün olduğu kadar çare-saz 
olurlar. Bir tek vatandaşın açlıktan ölmesini 
işitmek, bizleri günlerce mustarip edebilecek 
bir faciadır. Her ev birer avuç buğday, her çiftçi 
birer tas yiyecek verse büyük bir yekûnun hu-
sule geleceğini zannediyoruz.

Adana’dan Hilâl-i Ahmer namına sevk 
olunan bir vagon buğdayın Konya’da nasıl bir 
alaka uyandırdığını gazetelerde okuduğumuz 
zaman hayret duydum, demek bir dakika dü-
şünmeden tedbirlerimizi tatbik etmek zarureti 
karşısındayız ve sonra kıtlığa maruz kalan Kon-
ya muhitini gelecek mahsul zamanına kadar 
beslemek vazifesi vatandaşlara terekküb edi-
yor. İşi yalnız devlet hazinesine bırakmak doğ-
ru değil. Tabiatın bu bedbaht vatandaşlarımıza 
kardeşlerimize tahmil ettiği acıların izalesi an-
cak bizlerin gayret ve alakasıyla kabil olacak.

Tekrar ediyoruz: Açlık yaman bir felâkettir, 
bu yaman felakete komşumuz Konya maruz 

bulunuyor. Adana’mız, her sahada gösterdiği 
hassasiyeti bu hususta da ibrâz ederse vicdanî, 
milli vazifesini yapmış olur .3

Kuraklığın sürdürdüğü sıralarda en çok 
yağmur arzu edilir. Yazımızın sonunda Konyalı 
ünlü şair Feyzi Halıcı’(1924-2017)nın dileğine 
katılalım. O,  şiirinde bereketli yağmurlar bek-
lediğini şöyle dile getirmiştir:

YAĞMUR DUASI
   Feyzi Halıcı

Eflatun uykusu kaçtı zamanın,
Bu mübarek toprak rahmet bekliyor
Çocuk beklediği gibi ananın
Bu mübarek toprak rahmet bekliyor

Başörtülü bulutların elediği,
Bir toprakta tohum olmak ne iyi…
Gurbetin, hasretin suladığı
Bu mübarek toprak rahmet bekliyor

En kutsal, en yüce yârin aşkına
Göğü deryâ yapanların aşkına
Göz - göz kara sabanların aşkına
Bu mübarek toprak rahmet bekliyor.

Kesilmiş bir ümit gibi, soluktan,
Son kuşlar dönmedi, yolculuktan
Şöyle boşanırcasına oluktan
Bu mübarek toprak rahmet bekliyor

Ne fikir harmanı, ne alın teri,
Tuttu gönülleri bir aç ürperi
Takvimde kalmasın hasat günleri
Bu mübarek toprak rahmet bekliyor.

Sevdâ yüklü havalar kadar temiz
Yaprak yaprak gönlümüze serdiğimiz
Yedi batın canımızı verdiğimiz
Bu mübarek toprak rahmet bekliyor 4

   3 Ferit Celâl, “Konya’da Kıtlık” Türk Sözü, Sayı: 1216,  4 Temmuz 1928, s.1
   4 Yeni Konya, Sayı:4228, 2 Haziran 1961, S:1
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AÇ AVCUNU YUM GÖZÜNÜ

FATMA 
TUTAK

Küçük Prens’i bu kadar okunur ya-
pan nedir? İlk yayınlandığı tarih 
olan 1943’den bu yana en çok çevi-

risi yapılan ve en çok tercih edilen kitapla-
rın başında gelmesinin nedeni ne olabilir? 
Öyle ki Fransa’da Elli Franklık banknotla-
rın üzerine Küçük Prens ve Exupery’nin 
resmi basılmış ve küçük yazılarla kitaptan 
alıntılara yer verilmiştir. 

Kitabın tanıtımında, çocuklara yönelik 
bir eser gibi görünse de ikinci dünya sava-
şının etkilerinin görülmeye devam ettiği 
topluma ve modernizme karş duygularla 
kaleme alındığı için büyüklere de hitap et-
tiğinden bu denli ilgi görmüş olabileceği 
belirtiliyor. 

Neyse ne! Bana göre temelde yatan 
neden insanın saf, çoğu derinlerde kalmış 
duygularına ve yönlerine hitap etmesi. 
İnsan bu tür anlatıların içinde kendinden 
parçalar bulur. Çocukluğundan kesitler 
belirir gözünün önünde. Bir defa işin için-
de çocuk var; anlatan, yaşayan, çıkarım-
lar yapan, öğrenen, gelişen çocuk… İşin 
içinde çocuk varsa ve olaylar onun pen-
ceresinden anlatılıyorsa o vakit bastırılmış 
duygular, örtülü anlamlar, dolaylamalar, 
göz boyayıcılığı, sayısı belli olmayan su-
ret ve bittabi o minvalde artan siret filan 
yoktur. Ne gördüyde, ne duyduysa, ne ya-
şadıyda, ne hissettiyse odur; nokta. Dola-
yısıyla mış gibi yapmak da yoktur. Her şey 
mış gibi yaşamdan bir adım öncesine ait-
tir. Evet, sihirli kelime bu! Hani şu çocuk-
ların yalnızca oyun oynarken şakacıktan, 
mahsuscuktan, öyleymiş gibi yaptıkları ve 
fakat biz büyüklerin bir hayat felsefesi ha-
line getirdiği mış gibi yaşamlar... 

Bu bahis aklıma Doğan Cüceloğlu’nun 
Mış Gibi Yaşamlar adlı kitabını getirdi. 
Kitap, bize gayet olağan görünen fakat 
aslında öğrenilen bir oyunu, kalıplanmış 
yaşam biçimlerini körü körüne sürdürme-
ye çalışmaktan öte bir şey ifade etmeyen 
bugünkü yaşantılarımızı konu ediyor. Ki-
tabın arka kapağında yazılanlar şöyle: “Ne 
demek ‘mış gibi’ yaşam? Düşüncelerinin 
arkasındaki niyetin farkında olmayan, 
sözü, gözü, davranışı birbirine uymayan 

insanların yaşamı demek.” Buna göre şı-
marmasın ve otoritesi sarsılmasın diye ço-
cuğu uyurken başını okşayan babalar da, 
‘ben görmedim o görsün’ mantığıyla ade-
ta kendini paspas etmiş ebeveynler de, ça-
lışanına yerini, konumunu her hareketiyle 
belli eden, aralarındaki statü farkını her 
fırsatta gözünün içine sokan işveren de, 
hayvanlara mal gözüyle bakıp onun da bir 
can taşıdığını idrak edemeyen ve üzerinde 
her türlü tasarruf hakkını kendinde gören 
de bu mış gibi yaşayanlar sınıfında değer-
lendirilebilir. İşin acı tarafı bu tip kişiler 
mış gibi bir yaşam sürdürdüklerini ömür-
lerinin sonuna kadar farkedemeyebilirler. 

Küçük Prens gibi çocuklara yazılmış 
olmasına rağmen büyüklerin de dikkatini 
celbeden bir kaç eser geliveriyor akla: Şe-
ker Portakalı, Çocuk Kalbi, Martı. (Martı’da 
olaylar bir martının gözünden verilir) Bu 
kitapları vazgeçilmez yapan çocuk gözün-
den yansıyan yalansız hikâyeler olmasının 
yanında içinde okuyucunun kendisinden 
çok şeyler bulmasıdır. Kitabın ortalarına 
doğru sizi ilk andaki ön yargılardan uzak-
laştırarak içine alıveren tılsım işte tam da 
bu sırada harekete geçerek çocuk- yetiş-
kin arasındaki o bıçak sırtı çizginin kaybol-
masına neden olur. O andan itibaren iki 
uç gibi duran devasa fark ortadan kalkar 
ve her can bir noktada buluşup eşitlenir. 
O nokta “insan olma” noktasıdır. Zira bazı 
şeylerin etkisi büyüseniz de aynı kalır. Acı 
çekmek, mutlu olmak, özlemek, ayrılık, 
haksızlığa uğramak, hayal kırıklığı vs. 

Masallarda da aynı olmasa da benzer 
anlatım tarzı benimsenmiştir diyebiliriz. 
Anlatıcı çoğu zaman çocuk değildir an-
cak anlatıda yalın ve kolay anlaşılır bir dil 
tercih edildiği için her yaştan dinleyiciyi 
içine çekmeyi ve kendini dinletmeyi ba-
şarır. Orada da basit gibi görünen fakat 
düşündükçe anlam bakımından son dere-
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ce derinlikli olduğu anlaşılan bir yapı göze 
çarpar. Zannımca önemli olan da metnin 
anlatımından ziyade barındırdığı anlam 
üzerinde düşünmeye sevk eder özellikte 
olmasıdır.

Yukarıda zikredilen kitaplar hemen 
çoğumuzun evinde bulunan bulunmasa 
bile temini son derece kolay kitaplar oldu-
ğundan içlerinden pasajlar sunup vaktini-
zi almak istemiyorum. Müsaadenizle yeri 
gelmişken size bir masal anlatıvereyim:

Gerçek Dostluk
Masal masal içinde 
masal senin içinde
aslında bir masal var 
her âdemin içinde
Bir varmış bir yokmuş evvel zaman 

içinde İlyas ve Memiş adında iki arkadaş 
çölde bir yolculuğa çıkmış. Yolculuk sıra-
sında aralarında bir sebepten dolayı çetin 
bir tartışma yaşanmış. Karşılıklı atışmalar 
sonunda Memiş İlyas’ın kalbini kıracak 
sözler sarfetmiş. Bunun üzerine İlyas bir 
kenara çekilip kuma “Bugün arkadaşım 
beni çok incitti” diye yazmış. Sıcak çölde 
ilerlemeye devam etmişler. Az gitmiş uz 

gitmişler dere tepe düz gitmişler sonun-
da yemyeşil ağaçların süslediği bir vahaya 
rast gelmişler. Özlerinin son ferini dizleri-
ne can eyleyerek koşa koştura vahaya var-
mışlar.  Bu sırada İlyas göremediği bir ba-
tağa saplanıp kalmaz mı? Yetmezmiş gibi 
batak ha bire zavallıyı içine içine çekmez 
mi? Arkadaşı bu durumu fark edince yel 
yepelek koşturmuş dostunun imdadına 
yetişmiş.  İlyas kurtulur kurtulmaz soluğu 
koca bir kayanın yanında almış. Kayaya 
“Bugün arkadaşım benim canımı kurtar-
dı” yazmış. 

Memiş gayrı daha fazla sabredemeyip 
sormuş: “Tartışmamızdan sonra kırgınlı-
ğını kuma yazmıştın şimdiki durumu ise 
kayaya yazmaktasın sebebi ne ola” diye. 
İlyas bunun sebebini şu sözlerle açıkla-
mış: “Dostlar arasındaki kırgınlıklar kum 
gibi hafif bir esintide siliniverecek yerlere 
yazılmalı. Dosttan gördüğün iyilik ise kaya 
gibi sağlam bir yere kazınmalı ki kolay ko-
lay unutulmasın.” 

Gökten üç elma düştü; biri bu masalı 
anlatanlara, biri dinleyenlere biri de dos-
tun, dostluğun kıymetini bilenlere...

 

Yıllarca gönüller tırmalayan,
kalplere elem veren taş oldun;
bir tecrübe et, bir zaman da
toprak ol.  

(Hz. Mevlânâ)

TAŞ OLMA TOPRAK OL
Yıllar yılı taş olup baş yardın, gönül kırdın,
Biraz da toprak ol ki yeşersin yerin yurdun.
                                            (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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BİŞNEV!CELALETTİN KİŞMİR

ŞABAN
KUMCU“Canım şehir, vatanım için-

de ikinci bir vatansın bana, 
kederli günlerimde, mesut 

günlerimde başımın üzerinde yerin var. 
Ağladımsa senin için ağladım, güldümse 
senin gül hatırın için güldüm, ekmeğini 
yedim, suyunu içtim, senin havanı te-
neffüs edip öyle yaşıyorum. Ben bilirim 
senin üzerinde yaşarken duyduğum bah-
tiyarlığı. Sen yanımdayken bir gün olsun 
hayatımdan şikâyet etmedim, “insanları 
sevmiyorum” demedim. Ben kimim…? 
İsimsiz, şöhretsiz, küçücük, ufacık, sözü 
geçmez, lafı edilmez bir bedenim. “Seni 
seviyorum” desem sana vız gelir. “Seni 
tanımıyorum” desem, belki aldırış bile 
etmezsin. Belki yarın ölüversem, ikinci 
bir çukura, nisyan çukuruna, terk edive-
receksin. Fakat ne ziyanı var; seni sev-
miş, tanımış olmak ve bunları söylemek, 
benim gibilere iftihar payı verir. Ölmek 
ise o, başlı başına bir şereftir. Dilimde, 
hafızamda hep sen varsın… Gel benim 
güzel şehrim, canım şehrim, beraber 
ağlayalım, beraber yaşayalım hatıraları-
mızla…” Konya Yazıları, Yeni Konya, sayı 
450, 4 Eylül 1950, Celalettin Kişmir”

Celalettin Kişmir, 1919 Yılında Antal-
ya’da doğdu. İlk ve ortaokulu Konya’da, 
liseyi Adana’da tamamladı. İki yıl Anka-
ra Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne devam etti. 
Askerlik dönüşü Konya’da gazeteciliğe 
başladı. Babalık, Ekekon, Yeni Meram, 
Selçuk ve Yeni Konya Gazeteleri’nde 
köşe yazarlığı yaptı. Türk Dili, Türk Folk-
lor Araştırmaları, Şadırvan, Bizim Yayla, 
Defne, Konya ve Ankara Halkevi Dergi-
leri’ nde, Konya Folkloru, Konya adet ve 
yaşantısı ile ilgili yazılar yazdı. Sosyal Si-
gortalar Kurumu’nda memurluk, Konya 
Belediyesi’nde Turizm Müdürlüğü yap-
tı.  1956 yılında Konya Kütüphane Mü-
dürlüğüne getirildi. Onun gayretleriyle 
sadece şehir içinde, on altı kütüphane 
açıldı. Her halk kütüphanesi içinde birer 

de çocuk kütüphanesi kuruldu. 1962- 63 
yılları arasında devlet tarafından kütüp-
hanecilik tetkiki için İngiltere’ye gön-
derildi. Konya Yıllığı’nı bir arkadaşıyla 
beraber hazırladı. Mehmet Önder’le Kon-
ya Rehberi’nin hazırlanmasında görev 
aldı. 1973’te İstanbul’a gitti, İstanbul İl 
Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’ne atan-
dı. 1978’de Süleymaniye Kütüphanesi 
Müdür Yardımcısı oldu.  1983’te emekli 
oldu. Galatasaray Lisesi’nde, Kütüphane 
Müdürlüğü’ne getirildi. 2008 yılında İs-
tanbul’da vefat etti.

Konya Yazıları Kitabı, Prof. Dr. Mus-
tafa Özcan Hocamızın, üstün emek ve 
gayretlerinin sonucunda ortaya çıkmış-
tır. Kitabının ön sözünde bu çalışmalarını 
şöyle anlatır; “Celalettin Kişmir imzasına 
yerel basında 1940-1973 yılları arasında 
rastlanılır. O, bu zaman dilimi içerisinde 
binlerce yazı kaleme almıştır. Diyebili-
riz ki bu yazıların çoğunda Konya’dan, 
Konya insanından, şehrin tarihi değer ve 
güzelliklerinden bahsetmiştir. Yazıların-
da Konya’nın pek farkında olmadığımız 
kültürel mirası ile toplumsal yaşayışını 
vurgulamıştır. 

Kitaba “Konya Yazıları” adını vermiş 
olmamızın iki anlamı vardır. İlki, bu yazı-
ların hemen hepsinin Konya’da yazılmış 
olmasıdır. Diğeri de bu yazıların içeriği-
nin Konya’yı anlatmasıdır.  Konya’nın 
tanıtılmasına, kültürel değerlerinin ön 
plana çıkarılmasına çalışan yazarın ama-
cına da bu ad, son derece uygun düşmek-
tedir… 

Onun bu yazılarının basılması, Kon-
ya’ya yapılacak en iyi hizmetlerden biriy-
di.  Bunu da Tablet Kitabevi üstlenmekle 
üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş 
oldu.” Konya-2004, Konya Yazıları Kitabı 
on üç bölümden oluşmaktadır;
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1-Konyalı Kahramanlar   
2- Atatürk ve Konya
3-Konya’ya Hizmet Eden İdareciler, 

Fikir, İlim ve Kültür Adamları
4- Konya’da İnsan 
5- Konya Basınına Dair 
6- Geçmişten Günümüze Doğru  
7- Konya’da Eğitim ve Öğretim 
8- Konya’dan Hatıralar, Tespitler, 

Gözlemler
9- Bazı Eski Eserler, Tarihi Yapılar 
10- Kendi Kıymetlerimiz 
11- Konya’da Yaşayış, Adetler, Gele-

nek ve Görenekler  
12 – Konya’nın Sazı, Sözü, Şiiri ve 

Folkloru
13-   Mektuplar, Kısa İncelemeler ve 

Diğer Yazılar, bölümleridir.
“Daha dün diyebilecek kadar yakın 

geçmişe ait bir Konya vardı. 1927’de 
Konya’nın nüfusu 47 bindi. Bugün Saman 
Pazarı denilen garaj bölgesinde hayvan-
lar otlardı. Şehrin uzak semtlerindendi. 
Bir kısmı mezarlıktı. Hanların bulunduğu 
sıralar korkulu yerlerden sayılırdı. Halkın 
çoğu eşekle atla, tatar arabası ile yürüyüp 
gelirdi. Şehir, Aziziye önüne doğru kala-
balıklaşırdı. Kayıklı Kahve’nin önü, pazar 
yerleri şehrin en hareketli bölgeleriydi. 
İstanbul Caddesi, Fenni Fırın’ın önünde 
biterdi. Şerafettin Camii önü mezarlıktı. 
Postane ve Ziraat Bankası önleri yoktu. 

Alaaddin Caddesi eğri büğrüydü. Ordu 
evi önünden giden cadde yoktu. Bir Ara-
boğlu Makası dediğimiz sokak vardı. Anıt 
civarında hayvan otlatılırdı. İstasyona gi-
den yol çamur deryasıydı. Günün belirli 
saatlerinde caddelerde kurşun atsanız, 
kimselere isabet ettiremezdiniz. Bir iki 
devlet dairesinin resmi arabasından baş-
ka, kimsenin arabası yoktu. Halkın, yalnız 
arabası mı yoktu …? Evi yoktu, evinde 
suyu yoktu, elektriği yoktu, hamamı yok-
tu? Bu halk çarşı ekmeğini mi bilirdi, pa-
zarı mı bilirdi, kasabı mı bilirdi…? Tandır 
ekmeği, şebiti, yufkası, tenekeye bastığı 
kavurması, küflü peyniri, pastırması, no-
hudu, bulguru, fasulyesi nesine yetmez-
di…?” Yeni Konya, sayı 6590, 23 Mayıs 
1966, s.2

“Dün Yok Artık” yazısında da şöyle 
yazar; “Konya’yı düşünüyordum. Otuz 
yıl önce şu Konya ne haldeydi? Ben, bu 
şehre belediye otobüslerinin ilk gelişini 
hatırlarım. Halk korkmuştu, bu ne me-
nem şeydi böyle? Artık halk Meram’a, 
mahalle aralarına bu otobüslerle gidecek-
ti. Belediye, şehir halkına bu türlü ilan-
lar veriyordu, şehir halkı ise oralı değildi. 
Rahmetli Belediye Başkanı Muhsin Faik 
Dündar’ın otobüs durak yerinde halka, 
otobüse nasıl korkusuzca binilebileceğini 
birkaç defa gösterdiğini hatırlarım.” Yani 
Konya, sayı 7445, 31 Temmuz 1969, s.2
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“Haberin Var mı?” yazısında Kon-
ya’nın manevi zenginliğini anlatır. “Bu 
şehrin mayasında bir Mevlâna var, bir 
Şems-i Tebriz’i var. Altı ciltlik Mesne-
vi’yi, bıkıp usanmadan nebilere mahsus 
sabrıyla işleyen bir Hüsamettin Çelebi 
var. Sadece mevlevilerin değil, gelmiş 
geçmiş şairlerin, hattatların, neyzenlerin, 
bilim adamlarının, çoğu Konyalıdır yahut 
Konya’dan yetişmiştir. Haberli misin aca-
ba…?

Alaaddin Tepesi ’nde yatan Selçuklu 
sultanları, yalnız Konya’yı değil, tüm bir 
Anadolu’yu, Ehl-i Salib’e karşı gelerek 
bizlere hediye ettiler. Sekiz yüz yıldan 
beri sessizce yatan bu insanlara, Konyalı 
olarak sevgin, saygın acaba ne olmuştur? 
Karatayları, Sahip Ataları, İnce Minarele-
ri, Sırçalı Medreseleri, Selimiyeleri, Şera-
fettinleri, Aziziyeleri ve daha yüzlercesini 
bize hediye edenler Konya’da…Var mı 
senin bunlardan haberin? Tavus Babalar, 
Pirebiler, Ateşbazlar, Cemal Ali Dede-
ler, Kesikbaşlar, Gürcü Hatunlar, Mimar 
Kelükler, Mimar Abdülvahaplar Konya’ 
’da… Senin zenginliğin bunlar. Acaba 
biliyor musun? Dünya’da ilk kütüpha-
neyi kim kurdu?  Avrupa daha kitabı ta-
nımazken, Engizisyon Mahkemeleri’nin 
işkenceleriyle, birbirlerini öldürürken 
Sadreddin Konevi yeryüzünün ilk kütüp-
hanesini bu şehirde kurmakla meşguldü. 
Sen bundan da habersizsin değil mi…?” 
Yeni Konya, Sayı 7315, 26 Mart 1969, s.2

Celalettin Kişmir ’in, otuz üç yıl sü-
ren yazı hayatı boyunca, Yeni Konya Ga-
zetesi’nde yazdığı yazılarını incelerken; 
Konya Tarihi, Konya Basını, Konya Evle-
ri, Konya’da tarihi yapılar, şiiri, folkloru, 
eğitimi, öğretimi, geçmişten günümüze 
adetler, gelenekler, görenekler gibi baş-
lıklar altında, bütünüyle Konya hayatını; 
keskin zekasıyla inceleyip, bir gazeteci 
merakıyla gözlemlediğine şahit oluyoruz. 
Konya’ya olan derin sevgisi, Konyalılık ai-
diyetine sıkı sıkıya bağlılığı, şehrin insa-
nına duyduğu derin muhabbet, onun üs-
lubuna doğrudan yansımış, kelimeleriyle, 
cümleleriyle bir “gönül dili” oluşturmuş-
tur. Celalettin Kişmir ’in yazılarını okudu-
ğumuzda; hayatın esas öznesinin “insan” 

olduğunu görüyoruz. Gönül tellerini tit-
reten cümleleri, “unutulmak, vefasızlık, 
anlaşılmamak, erdem, hatır, gönül, sevgi, 
özlem ve ölüm,” kelimeleriyle kurulmuş-
tur. Celalettin Kişmir ’in unutamadığı in-
san portrelerinden bazıları…

“Zavallı Naci Fikret”, Kim bu adam? 
Neyin nesi? Bir bilen, bir hatırlayan varsa 
beri gelsin. Ölmüş mü, kalmış mı? Haya-
tında ne yapmış, ömrünü nerelerde kim-
lerle geçirmiş, eseri var mı, yazıları ne ol-
muş, memleket kültürüne hizmet olarak 
neler bırakabilmiş, arkadaşlığı, dostluğu 
da mı yok…? Açıkçası Naci Fikret diye bir 
adam yaşamış mı…? Naci Fikret, hayatını 
kitaba, ilme vakfetmiş, halim selim, dedi-
kodusuz, iddiasız, mütemadiyen çalışan 
bir insandı. 1948 Yılı’nın Aralık ayında 
İstanbul’da sessiz sedasız hakkın rahme-
tine kavuştu. Bir tek hemşerisinin saye-
sinde kefen ve defin muamelesi tamam-
lanabildi. Her münevverin akıbeti Naci 
Fikret’inkine mi dönecek? Böyle mi olur, 
ilim, irfan arkadaşlığı? Muazzam eserle-
riyle, yazılarıyla, ilim sahibi insanlara has 
düşünceleriyle bir Naci Fikret’i nisyan çu-
kuruna bırakıvermişiz.” Yeni Konya, Sayı 
790-791, 20-21 Ağustos 1951, s.2

“Osman’ım Öldü” Otuz yıl bu adam, 
Büyük Kumköprü’den yayan gelecekti 
kütüphaneye; kendi kendine adeta na-
mus sözü vermişti. En geç sabahın ye-
disinde iş başında bulunacak, akşamın 
altısında da arkadaşlarından sonra iş ye-
rinden ayrılacaktı. Onun cahil kafasıyla 
vazife anlayışı bu idi. Mektep medrese 
görmemişti ama pek çok sözde okumuş-
tan daha bilinçli, namuslu ve haysiyet-
li bir yaratılıştaydı. Dört ay önce emekli 
oldu. Ölümü de ani oldu. Sevimli, güzel 
ahlaklı Osman’ım nur içinde yat...” Yen, 
Konya, Sayı, 9061, 16 Kasım 1971, s.2

“Bakkal Nazım” Sırtım ağrıyor de-
mişsin, sonra da çekip gitmişsin, selam 
sabah demeden. Yetişememişler. Peki, 
gittin Nazım… Kaç horanta vardı başın-
da, sayarken bitmezdi, hepsi senin eline 
bakarlardı. Bir kısmı senin çocuklarındı, 
bir kısmı da kardeşinin… Nazım, yaşadın 
yaşamadın hesabı, kısa hayatında dudak-
larından gülümsemen hiç eksik olmazdı.  
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Oysa işlerin, kendini bildin bileli ters 
gidiyordu. Sen halk tabakasının gülmesini, 
konuşmasını, sevmesini ve saygı duyma-
sını bilen ender bulunan bir çocuğuydun.  

Senin yüzüne bakarken; “İşte derdim, 
gerçek Konyalı bir çocuk!” Nazım, hayatı 
sevmek, sana has bir şeydi. Yahut hiçbir 
kimse, hayata senin kadar böyle yumuşak, 
şefkatle, merhametle ve efendilikle bağla-
namazdı. Bunca kahra, bunca mutsuzlu-
ğa, bunca acıya rağmen… Nerede görsem 
“kardeş” “gelemiyoruz, hâl hatır soramı-
yoruz” derdin. Tanıdığın, tanımadığın her-
kes senin kardeşindi. Nazım ne diyeyim… 
Allah üzerinden rahmetini esirgemesin. 
Yeni Konya, Sayı, 7662,2Nisan 1970, s.2

“Ekmekçi Hayık” Gece yarılarına ka-
dar ekmek çağrıları ile dolaşıp duran Ha-
yık’ın hikâyesi bu şehre aittir. Hayık ’da 
bu şehrin geçmişine, boynu bükük tek atı, 
iki tekerlekli arabası ve soğuktan buymuş 
kılığıyla karışıp gidecek. Üzerine düşen 
görevi noksansız, hilesiz yapmaya çalışan 
bu insanı, örnek almalıyız. Halkın ekme-
ğini düşünen olağanüstü hafıza… Hayatı 
sevmeyi, yaşadığı şehri ve üzerinde yaşa-
yanları sevmeyi, Ekmekçi Hayık becere-
bildi.” Yeni Konya, Sayı 4534,18 Haziran 
1962 s.2

 “Ali Rıza Kilimci” Ali Rıza Bey’i çok 
kişi anlayamadı.  O öyle bir dünya istiyor-
du ki, insanların hepsi mesut olsun. Na-
muslu, erdemli olsun. Dünyasını yıkacak 
olan insandı; dünyasını ışıklandıracak yine 
insandı. Anlamadı, daha doğrusu anlamak 
istemedi ve imkânsız özlemler, erdemler 
arasında çekilip gitti. Onu, bu şehrin taşı 
toprağı, insan olarak, erdemli bir insan 
olarak hatırlayacaktır. Bizim de bir eczacı 
Kilimcimiz vardı, diye övünecektir. Yeni 
Konya, Sayı, 4129, 11 Nisan 1961, s.2

“Neşeyi, çalışmayı, konuşmayı, sevgi-
yi her şeyi bu dünyadakilere bırakıp, bir 
daha dönmemek üzere yolculuğa çıktı, 
”Mehmet Sayın” İşte elimde ondan ka-
lan bir şiiri…” Yeni Konya, Sayı 5142, 25 
Ocak, 1964, s.  

 “Gel Diye, Gel Diye”                          
 “Arzular şahlanır uçar havada,
Umutlar konaksız, kervan ovada,
Yaş ile ısıtan kızgın tavada, 
Çiğ diye çiğ diye, kavurur beni 

Ruh bir candır, ben de bir kafes
Menzil eşiğinde artık son nefes,
Geldiğim yere tanıdık bir ses,
Gel diye, gel diye çağırır beni”
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