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EDİTÖRDEN

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Yarın yeni bir 
yıla merha-
ba diyoruz. 

Yeni bir yıla 
merhaba demek 
önemli mi, önemli 
ise niçin önemli?

İnsanın yaşı ilerledikçe eskiden daha çok bahsetmeye başlıyor, 
eskiye özlemi artıyor. Ancak geriye dönmenin mümkün olmadığını 
da biliyor. 

Geriye dönmek mümkün değilse eskiyi hatırlamanın ne anlamı 
var?

Geçmişte yaptığımız hataları görebiliyor ve bu hatalardan ders 
çıkarabiliyorsak geriye dönük okumalar yapmak önemli. Hatıraları-
mız ve okumalarımız sadece vakit geçirmek ve o günlere duyulan 
özlemi gidermeye yarıyorsa çok bir anlam ifade etmiyor demektir.

Biz Çumra Kültür ve Sanat Topluluğu üyeleri çıkardığımız ila-
vemizin her sayısında orta yaşın üzerinde   olup da eli kalem tutan-
larımız hatıralarımızı yazıp sizlerle paylaşıyoruz. Bunu yaparken iki 
gayemiz var. Birincisi Çumra’nın geçmiş kültürünü ve yaşam tar-
zını bugüne taşıyıp tanıtmak. Güzel olanları canlı ve hayatın içinde 
tutmak. İkinci gayemiz ise Çumra’nın hangi aşamalardan geçerek 
bugüne ulaştığını anlatmak.

Dergimize yazı gönderip bu konuyu işleyenler bize önemli bil-
giler verdiler bugüne kadar. Bizler bu yazılardan bir Çumra tarihi 
çıkarılabileceğini düşünmeye başladık. Belki bir gün bu yazıları bir 
araya toplayıp bir kitap halinde yayınlayabiliriz. Böylece Çumra için 
önemli ve ciddi bir çalışma yapılmış olur.

Dergimizin yayın hayatına başlamasının üzerinden on dokuz ay 
geçmiş. On dokuzuncu sayımızla karşınızdayız. Geride kalan sayıla-
rımızda bizce önemli konulara değindik. Sizlere ilginç konular sun-
duk. İlginizi çekebilmiş ve ufkunuzu açabilmişsek ne mutlu bize… 

Peki geride kalan on sekiz sayımız Çumra’nın kültür sanat ha-
yatına bir katkıda bulundu mu? Yoksa kendimiz çalıp kendimiz mi 
oynuyoruz? Bunun kararını sizler ve tarih verecek. Sizlerin verdiği-
niz kararın sonucunu hemen öğrenmek mümkün. Tarihin vereceği 
kararı ise bizim görmemiz mümkün olmayacak belki. Ama gele-
cekte bir gün “Birileri Çumra için elini taşın altına sokmuş, bir şey-
ler yapmaya çalışmışlar” derlerse o gün ruhumuz bunu hissedecek 
ve mutlu olacaktır.

Elbette ilk hedefimiz şu an itibari ile ortasına geldiğimiz ikin-
ci cildimizi tamamlayabilmek. Şayet bunu başarabilir cildimizi 
tamamlayabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz. Gelecekte ne 
olacağına ve neler yapabileceğimize birlikte karar vereceğiz. Sizin 
desteğiniz ve ilginiz bizim için çok önemli. Bu desteği yanımızda 
görmezsek kendimizi başarısız olmuş sayacağız. İnsanın başarı-
lı olamadığı bir alanda devam etmeye çalışması fuzuli bir inattan 
başka bir şey değildir. Başarısız olunduğu durumda kenara çekil-
meyi bilmek bir erdemdir. Bizim bu erdemi gösterebilecek güce 
sahip olduğumuzu düşünüyorum.
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AHMET 
BUHARI

YARIM ELMA

Ç umra’nın 50’li, 60’lı yıllarının buğ-
day benizli çocukları olarak elbette 
bizler de mutluluğu hedefledik dai-
ma. Ailemiz, hısım akrabamız, dost-

larımız, hemşerilerimiz, ulusumuz, insanlık 
için… Dile getirmeyi inceliğimize yakıştı-
ramıyor isek de kendimiz için de… Ömrü-
müzü bir önceki güne bakarak daha iyiye, 
daha güzele ulaşmaya adadık olabildiğince. 
Erinmedik, Tömtöm’ün düzünde günâşık 
kakacı sürercesine bir keyifle koşturduk… 
Çoğunlukla çalıştık, çabaladık dişimizle, tır-
nağımızla. Kavuna gittiğimiz günlerdeki gibi 
kan, ter içinde kaldık; toza, toprağa bulandık; 
çamura, çaylağa daldık. Adaletli bir yerden 
başlayamadıysak, ancak ve ancak vicdan eh-
linin insafı ölçüsünde hakkaniyetli kurallarla 
yarıştıysak da her birimiz önemli mesafeler 
kat ettik. Daha önce hiç görmediğimiz ayak 
oyunlarıyla tanıştık, uyamadığımız, bir türlü 
uyuşamadığımız ortamlara savrulduk… Çi-
çek pasajında otururken kalkıp, Yörüklerin 
kahvesine ışınlanarak Ramazan’la tavla oy-
namak geldi içimizden… Pera’da papyonlu 
garson tabağımıza adını bir türlü öğreneme-
yeceğimiz(?)  yemeği servis ederken Çumra 
Toros Lokantası’nın, fırında domates dolma-
sını düşündük...

Hiç unutamadık geldiğimiz yeri, çıkar-
madık o yıllarda giydiğimiz yamalı giysileri… 
Araba lastiği iskarpinlerimizi(!) kucaklayıp 
yattık yine sabaha değin, köpük helvası-
na bandık ekmeğimizi üç öğün… Ailemizi, 
maiyetimizi, çevredeki yoksulları gözetledik, 
gözettik daima; onlar yemeden yemedik, 
içmeden içmedik. Sonradan eş, dost diye 
karşımıza çıkanları da sevdik, kendimizden 
saydık, çocukluk arkadaşlarımızın yerine 
koyduk. Ta ki yanılmanın dayanılmaz buruk-
luğunu duyumsayıncaya dek… Olmuyor be 
dostlar! Kişi sonradan karşılaştıklarına ısına-
mıyor pek. Hâsılı, umutlarla beslenen yaşam 
ağacının yapraklarında hala çocukluğumu-
zun acı, tatlı günlerinin buruk özlemi var.

Hiç unutmam: Yüznumaracı Tahsin ağa-
beyin kasa(?) olarak kullanmak üzere yere 
bıraktığı teneke kapağına –hiç harçlığım 
yoktu, sıkışmış- 10 kuruş yerine gazoz kapa-

ğı atmıştım da, ta on metrede oturduğu yer-
den, sesinden anlamış, beni kaçtığım yere 
kadar kovalamıştı. Bir emekli askeri hâkimin, 
28 yıllık avukatın yaptığına bakın(!)

Çok gülmüştü bana Muammer BALLI.  
Onun da hayatı üçtekerli ile köylere dondur-
ma satmak, tost yapmak gibi işlerde geçti. 
Babası –nereden öğrendiyse(?)- okutmadı 
rahmetliyi günaha girmemek için(!) Sağdıcı 
idim rahmetlinin… Yaz günü boğazlı kazak 
giymek zorunda kalmıştı…

Makine Yüksek Mühendisi arkadaşımız 
Ali ALTUNTAŞ Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü gibi pek mümtaz bir görev yaptı, 
Ankara’da yaşıyor; meslektaşı Mustafa ERE-
ĞİLMEZ Konya’da, İnşaat Müh. Ahmet Kaya 
ise Çumra’ya yerleşti.

Ali Salim DEMİREL ile “Ertuğrul” adlı bir 
resimli roman neşretmiştik Tommiks’e öy-
künerek. İnci gibi yazısı vardı, çizgi yeteneği 
olağanüstüydü. Bankacı oldu, son görevinde 
YKB Konya Kunduracılar Şube Müdürü idi. 
Emekliye ayrılınca Atom Otomotiv Ltd. Şti’ni 
yönetti, finans müdürlüğü yaptı. Kaderin cil-
vesi! Güzel Sanatların her bir dalında ya da 
mimarlıkta yıldızlaşacak bir kabiliyeti paray-
la, pulla uğraştırdı.

Birlikte ders çalışıp haşhaşlı bulgura ka-
şık salladığımız Emekli Mal Müdürü Hidayet 
CEVİZCİ son olarak Uşak Ulubey Maliyesinin 
başındaydı. Şimdi İzmir’de yaşıyor. Dürüst-
lüğün, içtenliğin, cesaretin timsali bir karak-
terden, bir kısım bütçeyi korumak yolunda 
yararlanmakla yetindi memleket(?) Bana 
göre “evet ama yetmez.”

Köy yollarında bisiklet sürdüğümüz İsa 
ÖĞÜTÇÜOĞLU Çumra’da bankacılık, kon-
feksiyonculuk yaptı, Hollanda’da çalıştı, 
İstanbul’da beyaz eşya, etliekmek, kuyum-
culuk, tekstil dallarında faaliyet gösterdi. 
Şimdi Konya’da bir yapı kooperatifinin yö-
netim kurulu başkanlığını yapıyor. Onun gibi 
Konya’ya yerleşenlerden kardeşi Ekskavatör 
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Operatörü Ali ÖĞÜTÇÜOĞLU DSİ’den, Veli 
BAYDEMİR TMO’dan, amcaoğlum İshak 
ŞAHİN öğretmenimiz Milli Eğitimden, Mali 
Müşavir Mustafa ERGÜN Makine Mühendis-
leri Odası’ndan emekli oldular.

Geçen yıl emekliye ayrılıp yine Konya’da 
oturmaya devam eden İl Kadastro Md. kar-
deşime, 40 yıllık görüşmemişlik sonrası, ani-
den ortaya çıkıp telefon ederek “303 Kutsi 
OĞUZ! Nasılsın bakalım?” diye takılmıştım 
da numarasını anımsamama çok şaşırmış-
tı…

Ninemin verdiği beş kuruşla gidip iki 
bisküvi satın aldığımız Helvacı Taşcan’ın 
dükkânı ne oldu acaba? O ziyafetin kâşifi 
Lütfi ÖNEL geçende Larende Caddesindeki 
Etnografya Müzesi Müdür Yardımcılığından 
emekli oldu.

Küçükken yanımıza gelmiş de ona top 
oynatmamışım(!) Külliyen iftira ama ney-
se… Mehmet Ali GÜRBÜZ dostum, Top.
Kd.Bnb. olarak görev yaptığı İzmir’den son-
raki otelcilik deneyimini izleyen süreçte Ku-
şadası’na yerleşti.

Sınıfın akıllı kütüphanesi Mehmet AL-
TUNTAŞ Mut’ta, centilmeni Ali TOPÇU 
Alanya’da ülkemizin ziraat hayatına teknik 
müdahale görevlerinden emekli olarak ya-
şamlarını sürdürmedeler.

Okulumuzun Boru Trampet takımının 
tempo majörü Mevlüt UYAR –Beni bir şiir 
okuma yarışmasında hezimete uğratmıştı(!)- 
şimdi Konya’da ve eğitime omuz vermeye 
devam ediyor, maşallah. “Profesör” lakaplı 

öğretmen arkadaşımız Mehmet Balcı İz-
mir’den, Himmet GÖKDERE Selçuklu Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya öğret-
menliğinden emekli oldu.

Pancar dairesinin arkasındaki arsada 
naylon topla harikulade maçlar(?) yaptığı-
mız M. Metin EREN Kimya Mühendisi olarak 
Murgul’da çalıştı, BAGFAŞ’tan emekli oldu, 
Konya’ya yerleşti. Sol beklerimizden mer-
hum Mehmet ÜRE Fransızca öğretmenliği 
yaptı, M. Vehbi GÜLER İstanbul’daki Molla 
Fenari İsa Camii’nin imam hatipliğinden 
emekli oldu, şimdi dini kitaplar yazıyor ve 
ünlü bir sedefkâr.

Köylüm Metin GÜVEN Antalya’da, Em-
niyet Müdürlüğünden emekli memur. Çum-
ra’daki Şifa Gazozu adlı işletmelerinden kon-
sinye gazoz alıp langarın altındaki işçilere 
satardım. Bu ilgileri benim için pek kıymet-
liydi. Zira böylece okul masraflarım için iyi 
bir takviye imkânı ve geleceğim için değerli 
bir yaşam deneyimi oldu.

Yukarıda sözünü ettiğim, tavlada her at-
tığı zarı getiren(!) Ramazan ÇOBAN Dinlen-
dik’te, köyden arkadaşım Mahmut R. KUTLU 
Batum’da ziraatle uğraşıyor; hısımım Cemal 
CAN Çumra’da zahireci...  Kavafiye mağa-
zası sahibi Muharrem CAMCI, Vergi Daire-
si Şefliğinden emekli Ömer F. SAĞLAM ve 
Sami DÜZ sılada, Çumra’da yaşamlarını sür-
dürmekteler.

Yani yurdun dört bir yanına dağıldık. 
Hatta Mehmet SELÇUK gibi, Ömer ARSLAN 
gibi Avrupa’ya açılıp hala oralarda olanlar 
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da var. Yukarıdaki örneklerinde gördüğünüz 
gibi ülkemize, ulusumuza çeşitli alanlarda 
dürüstçe ve sığa üstü hizmetler verdik.

Nerede olsak birbirimizi aradık, güçlü bir 
dayanışma içinde olduk. O mezuniyetimiz-
den 40 yıl sonra TCDDY şeftren üniforması 
ile görüp fark ettiğim Mustafa BARINALIM’a 
adı ve soyadıyla seslenmiştim de nereden 
geldiğini şaşırmıştı, sarılıp özlemle kucak-
laşmıştık. Geçen gün Mehmet MISRAL’ı bul-
dum, telefonda konuştuk uzun uzun. 1966 
yılıydı. Onunla sıra arkadaşıydık. Arşimet’in, 
–“Hay eşşek evladım, hay kafasız evla-
dım! Allah iyiliğini versin!” deyince hemen 
anımsayacağınız matematik öğretmenimiz 
merhum Süleyman OLGUN beyefendinin- 
yaptığı sınavdan çıkar çıkmaz yanıtlarımızı 
karşılaştırdık. Tıpatıp aynı yanıtları vermiş-
tik. Hepsi doğruydu. İkimiz de 10 puan bek-
liyorduk ama ikimiz de 4 aldık. Meğer aynı 
hataları yapmışız. Bir de Sami DÜZ’ü hiç 
unutamam. “Daha dün annemizin…” diye 
başlayıp “Şimdi okullu olduk, sınıfları dol-
durduk…” diye süren şarkıyı, tahtaya kal-
dırıldığında “Şimdi sınıflı olduk..” diye hatalı 
okuyup şaşırınca hocayı çok öfkelendirmiş-
ti... Ne varsa hiddet oluşturacak?

O zamanlar “Eti senin, kemiği benim…” 
diye teslim ederlerdi bizi öğretmenlere ve 
dayak “cennetten çıkma” bir terbiye aracı 
idi. Sadece okulda değil, “eski yazı” öğrendi-
ğimiz mahalle mektebinde de, aileden başla-
yarak toplumun her kesiminde de böyleydi 
bu! Dayak yiyenler de kanıksamıştı herhal-
de... Aslında o zamanlar şimdiki gibi çoluk 
çocuk da değildi ortaokul talebeleri. Kravatlı, 
şapkalıydılar; hatta bazılarının sakalı, bıyığı 
çıkmış, askerlik çağı gelmişti. Sınıfta kalmak 
yaygındı çünkü. Bizden önce bir de okul bi-
tirme, yani olgunluk imtihanları varmış. Ho-
calar tüm mezun olacakları tüm okul müf-
redatından sözlü sınava çekermiş… Bizim 
zamanımızda “tek ders sınavları” eklendi 
ikmal imtihanlarına. Nasıl olduysa şimdi o 
yaşlı öğrenciler yok ortalıkta. O zaman hep-
sini de bizim B şubesine toplamışlardı! Aca-
ba onun için mi tüm kızlar A şubesindeydi, 
kim bilir?

O vaziyette toplumun cinsiyete bakışı 
keskin bir bakıştı. Ben Kuleli Askeri Lisesi’ne 
katılmaya giderken elini öptüğüm sırada 
amcamın, en mühim öğüt olarak: “Kadına 
kıza bakma oğul! Başın belaya girmesin.” 

demesi pek garibime gitmişti. Sokak komşu-
muz, sınıf arkadaşımız kızlarla da yan yana 
yürüyemez, sohbet edemezdik. Göz göze ge-
lince dahi çoğunlukla yüzleri kızarırdı her iki 
tarafın. Kopya alış verişi gibi istisnaları varsa 
da genelde bir yüksek duvar ayırırdı iki kar-
şı cinsi. İlkokulda da böyleydi: Bir keresinde 
aile bilgisi dersimize -kentte büyümüş olma-
lı- bir bayan öğretmen gelmişti de oturma 
yerlerimizi değiştirmişti. Beni de iki kız ar-
kadaşın arasına oturtmuştu. Beş dakika son-
ra biri beni “elime iğne batırdı” diye şikâyet 
etmişti de böylece kurtulmuştum o cendere-
den(? Acaba gerçekten batırdım mı, yoksa 
iftiraya mı uğradım? Hatırlamıyorum ama 
şurası muhakkak ki, hem kızlar, hem de ben 
bu yeni yerleşim biçimini pek yadırgamıştık.

Aradan yıllar geçti. Birçoğumuz doğdu-
ğumuz yere nazaran pek farklı sosyo-kül-
türel koşullarda yaşadık. Genelde o Berlin 
Duvarı’nı(!) unuttuk, belleğimizden sildik. 
Muhakkak ki Çumra’da da, başka coğrafya-
larda da köprülerin altından çok sular geçti. 
Binalarda artık “insan” marka tuğlalar var 
ve fizik farkları gözetilmiyor. Kadınlar da 
toplum yaşamının her alanında görev ve so-
rumluluk üstleniyor. Hele bizim yaşımızdaki 
kişiler arasında hiç kimsenin cinsiyetinin de 
önemi kalmadı artık.

Kahir ekseriyetimizin emekli konumuna 
çekildiği günümüzde durup şöyle bir halimi-
ze bakma fırsatı bulduk. Yaşam gailesinden 
uzaklaştıkça daha bir özlüyoruz çocuk günle-
rimizi. Ne bileyim? Kişi, yanında pervasızca 
içini dışını ortaya koyabileceği, kendini kont-
rol etmeye gerek duymaksızın söyleşebilece-
ği dostlar arıyor. Onu öylece, tanıyan, olduğu 
gibi kabul eden, komplekslerden ari, büyük-
lenmeyen dostlar… Galiba mutluluğun for-
mülü de bu! Nerede olduğun değil, kiminle 
olduğun daha önemli.

Bu özlem olmalı, Metin’le bizi mektup-
laştırdı önceleri. Edebiyat söyleşileri geldi 
ardından, nadirattan buluşmalar ve saatler 
süren telefon sohbetleri. Her konuşmanın 
ardından da “Sen ordan gel, ben burdan or-
tada buluşalım”  diye bağlamak adet oldu 
sözü. Nihayet gerçekleştirdik hayalimizi ve 
2018’in Ekim ayında Eskişehir’de buluştuk 
dokuz çocuk. Sonra da Eylül’de Ramazan 
ağanın otağında 28 çocuk(?) Tadı damağı-
mızda kaldı doğrusu. Pandemi geçti inşallah 
ve umarım yine buluşuruz. 
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Artık “Çumralı Çocuklar” adlı whatsapp 
grubumuz kaynaştı ve nüfusu 29’a ulaştı. 
Dayanışma duygularımız da depreşti, haber-
leşmelerimiz canlandı. 

Fakat “Bu bir başarı mı?” diye soruyor ve 
hemen yanıtlıyorum: Değil doğrusu! Nerede 
olduğunu bilemediklerimiz, kendilerine ula-
şıp da aramıza alamadıklarımız var. Aradan 
geçen yıllar başkalaştırmış düşünce tarlala-
rını; kaymalar, erozyonlar diz boyu… Hele 
bu tanıdığınız, bildiğiniz yapılanmalar! Oy ve 
taraftar toplamaya, çıkar ve itibar kapışmaya 
çıkan sokaklar... Sarp dağlardan belli dönem-
lerde kopan sellerin sürüklediği taş toprak, 
kızgın kumlar… Hala birbirine hasım hısım-
lar…

Çumra Cumhuriyet Ortaokulu’nun 1969 
yılı mezunları olarak hani, tüm ayrılıkları ve 
ayrımcılıkları aşma yolunda hayli mesafe kat 
ettik. Bundan böyle süreceğiz inşallah bisik-
letlerimizi Alemdar, İnli, Sodur, Üç Hüyük, 
Fethiye yollarında keyifle… Önde gideni 
alkışlayacağız avuçlarımızı çatlatırcasına. 
Düşeni kaldıracak, geriye kalanı bekleyece-
ğiz cıngırığın başında. Hoşgörüye, sevgiye, 
güzelliklere koşacağız, yani pervasızca söy-
leşmeye, kardeşçe sarışmaya... Dinlendik’te 
zınk oynadığımız, çember çevirdiğimiz o 
harikulade günü yineleyeceğiz bir daha bir 
daha...

Bu, çocukluğumuzda ki saf ve temiz 
duygularla tütsülü rüya nereye kadar gider 
acaba? Hepimizin ortak olduğu bir koopera-

tif kurar, her sabah birbirimize günaydın der 
miyiz? Şakalar, espriler, sürprizler süsler mi 
hayatımızı? Deneyimlerimizi birleştirir bir 
çeşni katar mıyız köyümüzün, ilçemizin, ili-
mizin hayatına? Ya da kanayan bir yarayı el 
birliğiyle sarar mıyız? Bir yetimin ayakkabısı-
nı bağlar, öksüzün saçını tarar mıyız? Örnek 
olabilir miyiz çevremize? Gelecek nesiller if-
tihar eder, geçmiştekiler kabilelerinden izler 
de gururlanırlar mı bakınca devremize? Hâ-
sılı hayallerimizi gerçekleştiremeyecek mi-
yiz? Yani Alibeyhüyüğü bahçelerinin bir yanı 
kırmızı, bir yanı yeşil elmaları gibi sarkabi-
lecek miyiz ağaçlardan? Yoksa yarım yarım 
yaşamaya devam mı edeceğiz? Birer parçası 
da ısırılmış…

Hayali bile ne kadar hoş değil mi? Ama 
yolumuz hayli sarp ve uzun. Dizlerimizdeki 
derman giderek azalıyor, romatizmalarımız 
tutmaya başladı güzün. Tam da dağı devire-
cek kıvamı bulmuştuk hani! Bu yirmidokuz 
kişi ne vakit iki şube mevcuduna olsun yük-
selecek ki? Kırk yıllık küskünler nasıl barışa-
cak? Acaba sınıfımızın tüm öğrencileri belir-
gin bir sosyo-ekonomik standardı yakaladılar 
mı? Kuru ekmeğe, ilaca, işe ihtiyacı olan var 
mı?

Hiç değilse birkaç kız arkadaşımız da 
aramızda, Çumralı Çocuklar WhatsApp gru-
bunda olsaydı... Sahi, neydi adları? Nerede-
ler? Yaşıyorlar mı? Gören, bilen, hatırlayan 
var mı?

Elmamızın yarısından çoğunu yemişler...



103

PROF. DR. 
MEVLÜT 
MÜLAYIM

ILK ÖĞRETMENIM

Mustafa Kemal Atatürk’e başöğret-
menlik verilmesiyle “Öğretmenler 
Günü” kutlamaları 1981 yılında baş-

lamıştır. Geçtiğimiz ay 24 Kasım Perşembe gü-
nünde öğretmenler gününü tekrar kutladık. Bu 
yazıma bütün öğretmenlerimizin öğretmenler 
gününü kutlayıp, vefat etmiş öğretmenlerimi-
ze Allah’tan rahmet ve hayatta olanlara sağlıklı 
ömürler dileklerimi ileterek başlamak istedim. 

Hepimizin hayatında dönüm noktası oluş-
turan kişiler ve olaylar mutlaka olmuştur. Bun-
ların içinde okuduğumuz okullar, ilk öğretme-
nimiz ve bu günlere gelmemizde emeği geçen 
öğretmenler, birlikte çalıştığımız arkadaşlar ve 
çevremizin önemli bir payı vardır. İnsan haya-
tına yön veren, toplumun geleceğini inşa eden, 
insanlar üzerinde iz bırakanlardan en önemli 
kişiler öğretmenler ve özellikle de ilkokuldaki 
ilk öğretmenlerimizdir.

Anaokulundan, üniversite ve sosı eğitime 
kadar bütün eğitim- öğretim alanlarındaki 
öğretmenler çok mukaddes bir görev yap-
maktadırlar. Hayatım boyunca bazı zamanlar 
kızdığımız olsa da bütün öğretmenlerimi sev-
dim ve onlardan hep faydalandım. Ancak, ilko-
kul birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar okutan 
öğretmenimi hiç unutmadım. Seyit Ali Uzun 
benim ilk öğretmenimdi.  Ali Rıza Binboğa’nın 
söylediği gibi, 

“Öğretmen kutsaldır ana gibi,
 Öğretmen kutsaldır baba gibi
Öpülesi elleri var
Şirin tatlı dilleri var” Benim öğretmenimin 

dili pek tatlı olmamasına rağmen ilk öğretme-
nim olduğu için ben yine de severdim.

“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olu-
rum” sözüyle öğretmene gösterilmesi gereken 
saygıyı ifade eden Hz. Ali efendimiz ve öğret-
mene olan sevgisini “Öğretmenlik, peygamber 
mesleğidir” diye ifade eden Nurettin Topçu’nun 
sözü Anadolu insanı nezdinde büyük kabul 
gördüğünden öğretmene olan saygı ve sevgi 
bir başkadır. Öğretmene verilen bu değerden 
dolayı öğretmen önemli ve saygı duyulan ki-
şilerdir. Eskiden öğretmenin toplumda bir yeri 
ve ağırlığı vardı, sözü dinlenir ve örnek alınan 
kişilerdi. Köylerde önde gelen kişiler arasında 
sayılırdı, bu gerçek biraz değişse de benim gö-
zümde hala öyledir. O yıllarda öğretmen verilen 
bu değerden dolayı babam gibi bütün veliler 
çocuklarını okula gönderdiklerinde öğretmene 

“Öğretmenim bunun eti senin kemiği benim” 
diyerek teslim ederlerdi. Bu teslimiyet sonrası 
öğretmen ile ilgili bir şikâyette bulunulduğun-
da öğrenci bir dayakta babadan yerdi. 

Benim öğretmenim Akören ilçesinden Se-
yit Ali Uzun; küçük yaşta küçücük yüreğimizde 
kocaman dünyalar yerleştiren ve hedefler ko-
yan öğretmenim karşısında saygıyla eğildiğim 
çocukluğumun, gençliğimin ve olgunluk döne-
mimin gerçek kahramanlarından biridir. İlkokul 
öğretmenim çocukluk hayat çizgimizi belirli 
oranda etkileyen olduğundan “Ağaç yaş iken 
eğilir” sözünde olduğu gibi geleceğimi de etki-
lemiştir. Öğretmenim sert mizaçlı, öğrenciyi en 
ufak bir hatasında döven, çocuk diye pek mü-
samaha göstermeyen ciddi biriydi. Çalışanı da 
sever, takdir eder ve hep örnek gösterirdi. Ben 
ilkokula erken başladım, yaşça küçük ve fiziki 
olarak da zayıf olduğumdan okula gidip gelir-
ken benden iki yaş büyük bir üst sınıftaki ablam 
çantamı taşırdı. Çalışmayı seven, dersi dinle-
yen ve ödevlerimi zamanında yapan bir öğ-
renciydim. Ben ve arkadaşlarım okulda ve okul 
dışında öğretmenimize ve diğer öğretmenlere 
saygıda kusur etmezdik.  Sabah okula gidince 
pazartesi günleri bütün okul sınıfları sıra olur, 
“İstiklal Marşı” ve “Öğrenci Andını” hep bir 
ağızdan okur ve sırayla sınıflara girerdik. Di-
ğer günler öğretmenimiz sınıfa girdiğinde hep 
birden ayağa kalkar öğretmenimiz “Günaydın 
Çocuklar” deyince hep bir ağızdan “Günaydın 
Öğretmenim” der ve andımızı okurduk. Cuma 
günleri hava iyi olduğunda okul bahçesinde, 
hava yağışlı veya soğuk olduğunda koridorda 
İstiklal Marşını okuduktan sonra dağılırdık. Bu 
ilk günlerde sıraya girmeyi ve disiplinli davra-
nışı öğretti. Sıra halinde dizilerek İstiklal Marşı 
söyleyişimiz ve Öğrenci Andını okuyuşumuzu 
unutmak mümkün olmadığından o günleri dü-
şününce yeniden yaşar gibi olmaktayım.

Birçok komşu çocuğu ile bu sınıfları ve 
bazıları ile aynı sıraları paylaştım. Kız öğrenci 
arkadaşlarımdan bir kısmı erken anne ve iki ar-
kadaşım da öğretmen oldular. Erkek arkadaşla-
rımdan bazıları il dışı ve yurt dışına gittiler, Çift-
çi olup köyde kalanlar ve eğitimine devam edip 
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meslek sahibi olanlar da vardı. Eğitim görenler 
çoğunluğu meslek liselerini tercih ettiklerinden 
eğitim aldıkları mesleğe ve memuriyete atıldı-
lar. İnşaat mühendisi, makine mühendisi olan 
sınıf arkadaşlarım oldu.

Bu gün bürokrat veya işinin sahibi olan o 
günün minik yavruları öğretmenlerini nerede 
görse selama durur, müsait durumlarda ellerini 
öperiz. Bu sevgi ve saygı göstermeyi ailemiz-
den ve ilkokul öğretmenimizden öğrenmiştik.

İlkokul üçüncü sınıfta iken öğretmenimiz 
bizleri sıraya dizip ellerimizde bayraklarımızla, 
marşlar ve şarkılar eşliğinde Çevlik’teki beledi-
ye ormanına ve Alibeyhüyüğü’ne geziler yap-
mıştık. Bizler böyle gezilerden oldukça zevk alı-
yor, yeni şeyler öğreniyor ve etrafı tanıdığımız 
için seviniyorduk. 

Ormana geziye gittiğimizde öğretmenimiz 
bizleri birkaç öğrenci bir arada gruplara ayıra-
rak öğle yemeğini yerdik. Evden annelerimizin 
bize verdiği yiyeceklerimizi öğleyin grup arka-
daşlarımızla ve öğretmenimizle paylaşırdık. Bu 
gezide hem ormanı, ağacı tanıma ve sevmeyi 
hem de arkadaşlarla yiyeceklerimizi paylaşma-
yı öğrenmiş olduk.

Bahar aylarında sıra halinde köyümüze ara 
yoldan 6-7 kilometre uzaktaki Alibeyhüyüğü 
kasabasına marşlar ve şarkılar söyleyerek yü-
rüyerek gitmiştik. Bizim sınıf gibi diğer sınıflar-
da bu gezileri düzenlediklerinden o yıllarda bu 
geziler gelenek haline gelmişti. Alibeyhüyüğü 
köy girişine vardığımızda onların ilkokulunda ki 
aynı sınıftaki öğrencileri erkekler ayrı kızlar ayrı 
sıra halinde dizilerek el çırparak “Şen Geldiniz” 
diyerek bizi karşılamışlardı. Bizim sıradaki öğ-
renci onların sırasındaki denk gelen o öğrenciy-
le eşleştirilerek o sizin arkadaşınız oluyor, oyun-
lar ve eğlenceden sonra öğleyin arkadaşınız 
sizi evlerine götürerek misafir ediyordu. Nezir 
Altıntaş’ta benim arkadaşım olmuştu. Sınıflar-
daki kız veya erkek öğrenci sayısı aynı olmadı-
ğından bazı öğrencilerin iki öğrenci aldığı ve 
birden fazla arkadaşı olduğu da görülmüştür. 
Öğlen yemeğinden sonra birlikte okula dönü-
lür oyun ve eğlenceden sonra dönüş vakti gel-
diğinde sıralar oluşturulurdu. Ayrılırken sıraya 
girmiş olan ev sahibi öğrenciler misafirlerini el 
çırparak “Şen Git” diyerek uğurlamışlardı. 

Bu öğrenci ziyareti Alibeyhüyüğü’nden 
İçeri Çumra’ya bizim okula geldiğinde onlar-
dan daha önce arkadaş edindiği kişileri alarak 
biz misafir ederdik, bazı zamanlar yeni arka-
daşlar da edinmiş ve böylece arkadaşlıklar pe-
kiştirilmişti. Bu ilkokuldaki öğrenci ziyaretleri 
sayesinde bu iki kasabada birçok kişi ilkokulda 
iken arkadaş edinmiştir. Şimdi anlıyorum ki bu 

ilkokuldaki öğrenci ziyaretleri İçeri Çumra ile 
Alibeyhüğü kasaba halkı arasındaki dostluğun 
temellerini atmış ve bu dostluk giderek geliş-
tirilmiştir.

Dördüncü sınıfta yazı dersinde öğretme-
nimiz Seyit Ali Uzun yazıları kontrol ederken 
benim yazımı beğenmedi. Defterime yazdığım 
yazıyı arkadaşlarıma göstererek şu cümleyi 
kullandı ”Allah görmesin Peygamber duyma-
sın der gibi” bu ne biçim yazı dedi beni tahta-
ya kaldırdı, aynı yazıyı tahtaya yazmamı istedi. 
Tahtaya yazdığım yazıyı da beğenmedi ve bana 
birkaç tokat attı, o arada sınıf arkadaşım Sefer 
Süner’in güldüğünü görmüş, onun güldüğü 
öğretmenimizin zoruna gitmiş olmalı ki o ara 
beni unuttu.  Sefer’e ne gülüyorsun diye bağır-
dı, yanına gitti kulağından tutup tahtaya getirdi 
ve tokatlamaya başladı. Sefer beni kurtardı, an-
cak kendisi öğretmen masası ile kapı arasında 
birkaç kez yediği tokatların etkisiyle gidip gel-
di. O sırada çalan teneffüs zili onu da dayaktan 
kurtarmıştı. 

O dönemde öğretmen dayağı meşhurdu, 
çünkü babalarımız yukarıda da belirttiğim gibi  
“aman hocam çocuğumuzu okutun, eti senin 
kemiği benim” dediklerinden velilerin bu sö-
züne karşılık öğretmenlerimizde konuşanı pek 
sevmezler, karşılarında meyyit gibi durmamızı 
isterlerdi. Hani bir hikâye var ya ”Filozofun biri 
durmadan bir şeyler anlatıyor karşısındaki hiç 
ses çıkarmadan dinliyor, filozof sonunda da-
yanamayıp patlamış, ya adam bir ses çıkarda 
iki kişi olduğumuzu bilelim”. Bizim ilkokul ve 
ortaokul döneminde sınıfta tek kişi konuşur,  o 
kişide öğretmenimiz olurdu. Aksi durumlarda 
dayak hazırdı. İlkokul öğretmenimin bana yazı-
mın kötülüğünden dolayı dördüncü sınıfta attı-
ğı tokat; yazarken, çizerken, okurken ve konu-
şurken daha dikkatli olmama vesile olmuştur. 

Öğrenci- öğretmen ve arkadaşlarımla gö-
nül bağı kurmamda, onları sevmemde ve beni 
öğrenmeye sevk eden kişi öğretmenlerimdir. 
Okul dönemi veya sonrasında öğretmenlerimi-
zi her gördüğümüzde selamlar veya uygun ise 
elini öperdik. İlkokul döneminde emeği geçen 
Seyit Ali Uzun ve diğer öğretmenlerimize min-
nettarım. 

Hz. Ali Efendimiz “bana bir harf öğretinin 
kırık yıl kölesi olurum” dediği gibi günümüz-
de de aynı değeri görmesini beklediğim öğ-
retmenlik mesleği her şeye rağmen kutsaldır. 
Benim ilk öğretmenim gibi tüm öğretmenler 
ülkemizin geleceğinin mimarlarıdır. Sizlere 
minnet ve şükran duyuyoruz. Öğretmenlerim-
den vefat etmiş olanlara Allah rahmet sağ olan-
lara hayırlı ve sağlıklı ömürler dilerim.
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ELİFE YILMAZ 
MISRAL

SODUR (ERENTEPE) KÖYÜNE 
GÜZELLEME!

Şehrimden, Çumra’dan yola çıktım, 
Okçu köprüsünü geçtim, minarelerle 
yarışan Al Bayrağa selam vererek.
İki yol ayrımı karşılıyor beni, sığır köp-
rüsünü geçince. Ayrılmış iki yol, üç 

tabela.
ikisi sağa dönen kavisin Dinlendik ve 

Kuzucu’ya gittiğini söylüyor. Diğerinde; İnli 
9 km. Köyüm, babam!

Sağı solu dört mevsimde ayrı ayrı güzellik-
te ki o yolda ilerliyorum, hep o aynı sevinçle...

Yine bir yol ayrımı karşılıyor ve sesleni-
yor; Yörükcamili 3km ve artık İnli’deyim. 
Kusuruma bakma köyüm, bugün sadece 
Sodur’lu olacağım...

Mahcup geçiyorum köyümden ve top-
raklıktan. Ak topraklar birazdan al olacaktı. 
Yıllardır geçmediğim yolun tatlı heyecanıyla 
önce Lille’ye merhaba dedim, Çıngıraklı Ku-
yuda soluklandım ve Ana’ma doğru sürdüm 
arabamı.

O bölgede yurt tutmaya çalışan Yörükle-
rin yerleşme mücadelesinde “Şorada şurada 
duralım” derken Sodur adını aldığı söylenen 
yer, anacığımın köyü. Dolayısıyla orası be-
nim annem, gelin gittiği köyün toprakları 

kadar ak, doğduğu yerin toprağı gibi al ya-
naklı anneciğimin. Birazdan onun bağrında 
soluklanacak, bütün özlemimi sonlandıra-
caktım.

Muhteşem bir sonbahar manzarası kar-
şıladı beni, doğa yeşil, evler, taşlar toprak 
kırmızıydı, kızlarının yanaklarının rengin-
de... İnsanı zaten hep renkliydi.

 Solda tepede hâlâ ayakta ilkokulu ve 
çatısı yıkılsa da duvarları direnen evleriyle 
gerçek bir köy karşılıyordu beni, doğduğum 
köyden farklı geliyor bana! Çalı, sarnıcı, kah-
vesi, çakıllı yolları ve tepeleriyle... İlk dağı 
orada görmüştüm mesela, çocuk kalbimle! 
Birbirine kaynaşmış neşeli insan kalabalı-
ğında; düğünde bayramda.

Sodur ekibi vardı, hâlâ da var, çekir-
dekten yetişip, büyüyüp olgunlaşan, olgun-
laştıkça keyif veren. Masal anlatan dayıları 
orda gördüm, güldüren dayıları da. Kendine 
has şivesiyle, öz candan, dobra insanıyla bü-
tün köylerimize has ortak özelliğinde.
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 Çocuklunu kırk yıl önce geride bırakmış 
biri olarak, bugün ki bakışımda yine aynı 
şeyleri gördüm. Dağ sandığım yerin her-
hangi bir tepe olduğunu görmüş olmam hiç 
bir şeyi değiştirmedi. 

İnsanıma has hayat veren kuyuları; kimi 
yok olmuşluk hissettirirken kimi ben hâlâ 
buradayım diyor. Kıvrım kıvrım sokakları, 
yıkılmış kamışı sarkan evlere inat dikilmiş 
yükselmiş yeni evleriyle kaynaşmış devam 
eden hayatlar.

 Köylerimiz, çoğumuzun çocukluğu; 
çokça anası babası, orası; atası, kendisi. Ait 
olmaktan vazgeçemediğimiz yer. ‘Orda bir 
köy var uzakta’nın lüksü. Yaşam piramidinin 
ne kadar üstüne çıksan da, hep geri dönece-
ğin toprağın…

 Şimdiki adı Erentepe olan köyüm. Ku-
rulacak nice cümlesi var. Ben sadece ne za-
man köylerimize gitsek hissettiklerimin bir 
kısmını paylaşmak istedim sizinle; sizin de 
benimle aynı duyguyu yaşayabilmeniz için...

HÂL DİYE YAZMIŞ 

NURİ 
GÖKSEL 
İNAN 

Kara gözlüm kaç yıl bekledim seni 
Bir haber bir selâm sal, diye yazmış 
Aşkın hep ateşe saldı bu teni 
Gelde canımı sen al, diye yazmış 

Duy sılaya yine bahar geliyor 
Ellere bayramla düğün oluyor 
Sevgim bir goncaydı şimdi soluyor 
Umudum kırılan dal, diye yazmış 

Hasretim aklığa;kara her günüm 
Geliver bir gün sen ey nazlı gülüm!
Tek çiçeğe konan tek arı gönlüm 
Gel tat dudaklarım bal, diye yazmış 

Her yanım çevrilmiş sensizlik bir sur 
Ne getirir bilmem bana yarın su’r 

Yıkılırda dünyam bir cennet olur 
Şimdilik böyledir hâl, diye yazmış 

Nuri!Kaç yıl daha geçsin aradan?
Kurtulmam, ölürüm ben bu yaradan 
Esirgesin seni yüce Yaradan 
Haydi sağlıcakla kal,diye yazmış 

Vezin:Hece.Durak 6+5=11
Söz san’atı:Cinaslar 
Bu şiirde ses gediği yoktur
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ÇUMRANIN BELEDİYE 
BAŞKANLARI

SEDAT
ULUPINARLI

Çumra’nın ilklerini yazmaya devam 
ederken geçen sayımızda ilk beledi-
ye başkanlarından Rakım Çumralı ve 

Ziya Yaymacı’yı sizlere tanıtmıştık. Bu sayı-
mızda Çumra’nın üçüncü Belediye Başkanı 
Rüstem Başkaner ve çok partili hayata geçil-
dikten sonra seçimle başa geçen ilk başkan 
olan Ali Özköylü’yü sizlere tanıtmaya çalışa-
cağız. 

RÜSTEM BAŞKANER

Çumra’da ilk dönmelerde Belediye Baş-
kanlığı yapmış isimlerden biriside Rüstem 
Başkaner’dir. Rüstem Başkaner de diğer Be-
lediye Başkanları gibi dönemin imkânları için-
de Çumra’ya ve Çumralılara hizmet etmeye 
çalışmış ve görev yapmıştır. Yokluklar ve im-
kânsızlıklar içinden gelen ve Belediye Başkanı 
olan bir insan.

Aslen Çumralı olmayan Rüstem Başkaner 
Başkanın ilginç bir hayat hikâyesi vardır.

Çumra’nın ilk Belediye Başkanı olan Ra-
kım Çumralının anne tarafından akrabası ve 
aynı zamanda damadı olan Rüstem Başkaner 
1907 yılında Van’da dünyaya gelmiş ve ilkoku-
lunu Van’da okumuştur. Rüstem Başkaner’in 
abisi Çumra’da Askerlik Şubesi Başkanlığı 

yapmaktadır.  Çocukluk yıllarında Çumra’da 
görev yapan abisinin yanına gelir ve buraya 
yerleşir. Abisinin tayini çıkıp gidince de Rüs-
tem Başkaner’e Çumra Belediye Başkanı ve 
yakın akrabası olan Rakım Çumralı sahip çıkar 
ve onu himayesine alır. Ona bazı işler vererek 
çalışmasını ve hayatı kazanmasını öğretir. 

Rüstem Başkaner Rakım Çumralının 
ikinci hanımından kızı olan Melahat hanımla 
evlenir ve o zamanın şartlarında Çumra’da 
bir yuva kurar. Bu evlilikten üç çocuğu ol-
muştur. Çocuklarından Atila küçük yaşlarda 
vefat ettiği için pek bilinmez. Diğer çocukla-
rı Tevfik Başkaner ve kızı Ayla Başkaner’dir. 
Tevfik Başkaner Çumra’da yaşamış dürüst 
ve çalışkan bir esnaf olarak tanınmış ve An-
kara’da vefat etmiştir. Kızı Ayla’da bankacı 
idi ve Akbank’ta genel müdür olarak çalışmış 
ve Ankara’da vefat etmiştir. O zamanki halk 
evinde bir müddet kahvehane çalıştıran Rüs-
tem Başkaner aynı zamanda Çumra’da kulüp 
çalıştırmakta ve CHP ilçe teşkilatıyla samimi 
ilişkiler kurmaktadır. Zeki ve aydın kişiliği ile 
öne çıkan Rüstem Başkaner CHP ilçe Teşkila-
tında ve diğer faaliyetlerde başarılı bir şekilde 
hizmet ettiği için Rakım Çumralı’nın ve diğer 
ahalinin de sevgisini ve saygısını kazanır. 

Rüstem Başkaner bu dönemlerde boş 
durmaz ve Çumra’ya bir petrol malzemeleri 
satan dükkân açar. Bu dükkândan küçük te-
neke kutularda gres yağı, gazyağı, büyük va-
rillerde mazot ve benzin satmaya başlar. İşini 
büyüterek Çumra’nın ilk petrol istasyonunu 
kurar. Petrol Ofisi ilk defa Çumra’da onun ta-
rafından kurulmuş ve çalıştırılmıştır.

 Rüstem Başkaner Rakım Çumralı ’nın 
desteğini alarak 1945 seçimlerinde Çumra 
Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanı 
olarak seçilmiş ve bir dönem Belediye Baş-
kanlığı yapmıştır. 1976 yılında rahatsızlanan 
Rüstem Başkaner vefat etmiş ve Çumra me-
zarlığına defnedilmiştir.
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ALİ ÖZKÖYLÜ

Çumra’nın üçüncü dönem Belediye Baş-
kanlığını yapan Ali Özköylü 1917 yılında 
Çumra’nın Kuzucu köyünde dünyaya gelmiş 
ve dönemin şartlarında köyde okul olmadığı 
için köy hocasında okuyabilmiştir. Delikanlılık 
dönemlerine kadar hoca mektebinde eğiti-
mine devam eden Ali Özköylü daha sonrada 
okçu kasabasından Ömer Efendi’den dersler 
alıp eğitimini geliştirmiştir. Hem ailesi hem 
de arkadaşları arasında sevilip sayılan Ali Öz-
köylü temizliği ve titizliği ile herkesin takdirini 
kazanmış bir delikanlıdır.

 Gençlik dönemlerinde Çumra’ya yerleşen 

Ali Özköylü hem çiftçilik hem de esnaflık yap-
mış ve hayatını kazanmaya çalışmıştır. Türki-
ye’de tek partili hayatın kapanıp çok partili ha-
yata geçilmesiyle Ali Özköylü de arkadaşı Ali 
Rıza Ercan ve diğer arkadaşlarıyla Demokrat 
Parti Çumra Teşkilatını kurdu ve siyasete gir-
di. 1950 yılında yapılan belediye seçimlerine 
arkadaşlarıyla birlikte mükemmel şekilde ça-
lışan Ali Özköylü ve arkadaşları Çumra Bele-
diye Başkanlığını kazanmışlardır. 1950 seçim-
lerinde Ali Rıza Ercan Milletvekili seçilmiş ve 
Ali Özköylü de serbest seçimle ilçede belediye 
başkanı olan ilk başkan olmuştur.

 O tarihlerdeki seçim yayasına göre Be-
lediye Başkanları doğrudan halk tarafında 
seçilmezler, liste olarak Belediye Meclisi üye-
leri seçilir ve onlarda kendi aralarında başka-
nı seçerlerdi. O seçimlerde Belediye Başkanı 
seçilen Ali Özköylü görevi vekâleten yürüten 
Rüstem Başkaner’den devralıp göreve baş-
lamıştır. Çumra’nın ilçe oluşunun ilk yılları 
olması nedeniyle 1950’lerde Çumra’da öyle 
çok düzenli bir hayat yoktur. Ali Özköylü Be-
lediye Başkanı olduğu dönemlerde beledi-
yenin kıt imkânları ile Çumra’nın gelişmesi, 
ticaretinin artması, sağlık hizmetlerinin ve-
rilmeye başlaması ve ulaşım hizmetleri için 
alt yapı çalışmalarının yapılmaya başlaması 
gibi konularda hizmetler vermeye çalışmıştır. 
Ali Özköylü’nün 1995 yılında vefat ettiği ve 
Konya Hacı Fettah mezarlığına defnedildiği 
bilinmektedir.

AHMET
GÖK

ATA YURDUM

Öküzle çift sürüp avar ektiğin
Toprakları gezdim dolandım anne
Su kaçmasın diye çaput soktuğun
Havutun gözünden sulandım anne

Seninle taş atıp geçtiğim dere
Kurumuş kumları serilmiş yere
Sizleri yâd ettik andık kaç kere
Çağladı içerim bulandım anne

Davar kattığımız çardak yıkılmış
İki evlek yere şalga ekilmiş
Keçi yollarına kürek çekilmiş
Bir dağdan bir dağa ulandım anne

Üç dağın içinde bir oda yerde
Bir kuzine soba yok camda perde
Löküs ışığında bin türlü derde

Kapıldım iyice bölendim anne

Yıldızlarda gördüm sen ve babamı
Çiğ düşmüştü yere aldım abamı
Aklım çıkmayan kara sabanı
Düşünüp sarıldım belendim anne

Yarım bu Gök Ahmet kaldı yarısı
Güz gelmiş sararmış köyün korusu
Meleşerek geçti davar sürüsü
Mazi gözlerimden çilendi anne
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FURKAN 
CAMCI

KÖKÜMÜZ ÇUMRA

Ç umra kültür ve sanat topluluğu’na 
katıldığımdan beri bulunduğum top-
lantılardan izlemlerim ve dergi yazı-

larından edindiğim en önemli çıkarı-
mım yaşça büyüklerimin Çumra’yı çok fazla 
sevmesi olmuştur. Özellikle gurbette bulu-
nanların sevgisi ve özlemi beni hep düşün-
meye sevk etmiştir. Yine de sadece düşünce 
yoluyla elle tutulur bir sebep bulamıyordum. 
“Evet, Çumra’mız şehir olarak güzel bir yer, 
insanımız güzel ancak dünyadaki tek yer değil 
sonuçta neden bu sevgi,” diye soruyordum 
kendime.

Daha önceleri uzun süreler gurbette yaşa-
mış olduğum halde hep benzer coğrafyalarda 
bulunmuştum. Son zamanlarda ise çok farklı 
coğrafyalar ve çok farklı kültürlerin içine gir-
dim.  Farklılığın yarattığı tüm zenginliğe ve 
tecrübeye dayanarak toplulukla ilgili bir sene-
den fazladır süregelen düşünceme de yanıtlar 
bulmaya başladım. Her ne kadar kültürler, 
coğrafyalar insana bir şeyler katsa da fırsat-
lar sunsa da insan kökünü arayan bir varlık. 
Buna ulaşamadığı noktada ise derin bir özlem 
duyuyor.  Artık biliyorum ki yaşça büyüklerim 
daha fazla tecrübe dolayısıyla Çumra’da bu-
lunsalar bile bir özleme sahip oluyorlar zira 
bunun değerini tam manasıyla kavramış va-
ziyetteler.

Her ne kadar insan, uzakların hayalini kur-
sa da içinde bir evi bulunuyor. Bu ev kimi için 
gerçekten bir ev iken birçokları için bir şehir 
olabiliyor. Topluluğa ilk katıldığım zamanlar 
üyelerimizden birisi beni aramıştı. İstanbul’da 
yaşadığını ve uzun süredir Çumra’ya geleme-
diğini anlatmıştı. Yarım saat kadar süren has-
bıhalimizden sonra Çumralı bir gençle soh-

bet etmenin bile iyi geldiğini ve topluluğun 
faydalı olduğu noktaları anlatmıştı. Telefonu 
kapattığım zaman anlayamadığım bazı duy-
guları şimdi anlıyor olmak belki de Çumra’nın 
içimizdeki ev olduğunu anlamak için bazen 
uzak kalmak gerektiğini gösteriyor. 

Kimi yazarlarımız, şafak vakti şehrin gi-
rişindeki mısır kokusunun hasretini anlatır, 
kimisi düzlüklerin hasretini… Belki de içinde 
bulunulunca her yerin aynı gelmesi sihri, alış-
mışlık bunların değerini kavramamızı engel-
leyebiliyor. Özellikle yurt dışına giden vatan-
daşlarımız Paris’i, Lonrda’yı görüp de neden 
bunları özler? Çünkü başka memleketler baş-
ka zenginlikler sunsa da ve hatta Çumra’da 
bulunan fiziki her şeyi sunsalar bile kökü 
sunamıyorlar.  Gurbette olanlar beni daha da 
iyi anlayacaklardır. Karşımıza ne kadar iyi in-
sanlar çıkarsa çıksın kendi insanımızı bulmak 
istiyoruz. Özümüzü, kökümüzü tanıyoruz. 
Çünkü tüm zenginlikler, fırsatlar, iyilikler, ik-
limler, dağlar, denizler, ormanları da verseniz 
tanımadığız (özümüz olmayan) her şeyin ya-
bancısıyız. İnsan var olduğu, doğduğu yerle 
yalnız değil. İnsan var olduğu yerle bir bütün. 
İşte büyüklerimizden gördüğümüz bu özle-
min, bu sevginin temeli de bütünlük arzusu. 
Gençlere aşılanmaya çalışılan farkındalığın, 
büyüklere sunulan bütünlük ve köke ulaşma 
çabasının yolunda en büyük hizmeti sunan 
topluluğumuza ve yazarlarımıza saygılarımla, 
okurlarımıza teşekkürlerimle.
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ANUŞ 
GÖKCE

ÇUMRA HAVALİSİ YÖRÜK 
KÖYLERİ VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİNİN YİRMİ BEŞİNCİ YILI

Çumra Yörük Köyleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 2 Aralık 2022 
‘de 25. kuruluş yıldönümünü çeşitli 
etkinliklerle kutladı. Belediye Düğün 

Salonunda 19.30 da başlayan etkinliğe ka-
tılım oldukça fazlaydı. 

25 yıl önce 2 Aralık 1997’de Konya mer-
kezde kurulan Çumra Havalisi Yörük Köy-
leri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 
amacı Çumra’da bulunan Arıkören, Dinlen-
dik, Kuzucu, İnli, Okçu, Erentepe (Sodur) 
Yörükcamili arasında birlik, beraberlik, 
sevgi ve kardeşlik bağlarını geliştirmek, 
Horasan’dan Anadolu’ya Yörük kültürünü 
aktarmak, gelecek nesillere dilini, tarihi-
ni ve dinini yaşatmaktır. Derneğin kurucu 
üyeleri Mehmet Yılmaz, Ekrem Danışık, 
Hasan Ali Topal, İsmail Önmez, Hasan Ali 
Tongur, İbrahim Dinç ve Selçuk Uysal’dır. 
Bir müddet Konya’da faaliyet gösteren der-
neğin merkezi Çumra’ya taşınmış ve 25 
yıldır faaliyetini Yörük köylerinin desteğiyle 
sürdürmektedir.

Sunuculuğunu Elife Mısral Yılmaz’ın 
yaptığı programa Çumra Yörüklerinin bü-
yük önem verdiği bir gerçekti. Büyük mas-

raflar edilerek kadın ve erkeklere ait yöresel 
kıyafetler dikilmiş, toplumdaki konumla-
rına göre bunları giyen genç kızlar ve ka-
dınlar; çocuklar ve delikanlılar toplumdaki 
iş bölümünü gösterir vaziyette idiler. Genç 
kızlar yöresel kıyafetlerin içinde takıları ve 
bezekleriyle birlikte ışıl ışıl görünüyorlardı. 
Erkekler daha çok ehl-i keyf  takımından 
kıyafetler giymişlerdi.  Programın Açılış 
Konuşmasını yapan dernek başkanı Halil 
Samancı’nın ve Belediye Başkanı Recep 
Candan’ın konuşmalarından sonra Mustafa 
Çetin derneğin faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi.

Geleneksel Yörük oyunlarında ilk önce 
sahneye Yörük kıyafetleri giymiş 8-10 yaş-
larındaki Mustafa Tüfekçi çıktı ve harika 
bir kaşık oyunu oynadı. Çocuğun müziğin 
havasına göre öyle bir hareketleri vardı ki 
sanki kırk yıldır bu oyunu oynuyor sanırsı-
nız. Eğilip kalkmaları, diz kırmaları, sarhoş 
ve efe gibi yürümeleri usta bir aktörü arat-
mıyordu.
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Çumra Yörük Derneğinin bir amacı da 
ahde vefa idi. Bu güne kadar Yörük derne-
ğinin yönetim kurulunun yaptığı faaliyetleri 
belgeleyen resim ve fotoğraflarla bir sine-viz-
yon gösterisi sunuldu. Bu resimler arasında 
Rahmet-i Rahmana kavuşmuş pek çok kişi 
vardı. Benim tanıdığım sadece arkası dönük 
olarak çıkan Hatice Halam (Hatice Demir), 
Hediye Nine(Hediye Resul, Mürteza Havvası, 
Hayta Havvası. Bunun yanında genç kızlar ve 
muhtarlarımızı da gıyaben tanıdıklarım.

Yörük Derneğinin Söğüt ve Aziziye Yörük 
Şenliklerine katıldığını gösteren fotoğraflar, 
giyilen kıyafetler çok ilgi çekiciydi. Yörük geli-
ni olarak ben de Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma 
şenliklerinde ben de yöresel kıyafet giyip, şe-
hir meydanına kadar yürüyüşe katılarak der-
neğimizin faaliyetinde yer almıştım.
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Yörükler neşeli insanlar. En zor şartlarda 
dahi kendilerine eğlenmek için fırsat buluyor-
lar. Elife Mısral ve genç kızlar yufka ekmek 
veya bazlama edilip hamur bittikten sonra 
Yörük türküleri söyleyerek dahın çaldılar. Da-
hın çalma, hamur yoğurulan bakır leğenin 
ters çevrilip belirli bir ahenkle vurulmasıdır. 
Dahını Elife Mısral çaldı, Fatma Göncü de eski 
Yörük Türkülerini def çalarak söyledi. Eski Yö-
rük türküleri Söğüt dalı hariç diğerleri Konya 
ve Ermenek yöresinde de söylenir. Mustafa 
Daş ile eşi Kısmet Hanım da türküler eşliğin-
de güzel bir oyun sergilediler. Daha sonra er-
kekler kaşık çalarak oynadılar. İki küçük çocuk 
da onlara eşlik etti.

Doğal olarak gecenin en güzel gösterisi 
Sodur oyun ekibinin gösterisiydi. Önce sahne-
ye dede, Arap ve iki kızı ve iki delikanlı çıkarak 
oynadılar.   Sonra kızlardan birer delikanlının 
kolunda sıvıştılar. Esas eğlence bundan sonra 
başladı. Arap dedeye sürekli kızlarını sordu, 

cevap alamayınca, sen kızlara böylemi bakar-
sın diyerek sürekli dedeyi dövdü. Sonra kızlar 
bulundu, kaçtıkları kişilerle birlikte eve geti-
rildi. Kızlara ve damatlara sarf edilen sözler 
izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sonunda anlaşma yapıldı. Düğün dernek 
kuruldu. Sıra damatlar tıraş etmeye geldi. Da-
matları önce yer fırçasıyla bir güzel sakalını 
yıkadılar, sonra tıraş ettiler. Damatlara kolon-
ya yerine ayakkabı boyasıyla yüzlerine losyon 
sürdüler.

Etkinlikte Çumra Yörük köyleri muhtarla-
rıyla Torku, Pancar ve Sulama Birliği Başkan-
larına poşu bağlama töreni icra edildi. Yörük-
daş mahlasıyla şiirler yazan Mustafa Daş, 25. 
Yıl anasına yazdığı bir şiiri Elife Mısral ile ses-
lendirdikten sonra program son buldu.

Bizlere güzel bir gece yaşatan Çumra Ha-
valisi Yörük Köyleri Dayanışma ve Yardımlaş-
ma Derneği yöneticilerine ve programa eme-
ği geçen herkese teşekkür ederiz.
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