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kondun 
a bülbül 

kapımdaki asma-
ya; ben yârimden 
ayrılmam götürseler asmaya” 
her derse girdiğinde anlata-
cağı ders ile ilgili bir beyit ya 
da bir mısra ile derse başlayan 
Türkçe öğretmenimiz İbrahim 
Erdoğan, 6 Nisan 1932 yılında 
Konya’ya bağlı Kavak köyün-
de doğdu. İlköğrenimini Kavak 
İlkokulunda tamamladı. Ar-
dından İvriz Köy Enstitüsünde 
eğitimine devam etti. İlkokul 
öğretmenliği yapmadan Gazi 
Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümünü bitirdi. 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretme-
ni olarak ilk görev yeri Antalya, 
Korkuteli ilçesidir. Ardından 
Ankara, Ayaş’ta yedek subay 
olarak askerliğini tamamlayıp 
Aysel Güngör ile evlendi, bu 
evlilikten 4 çocuk sahibi oldu, 
çocuklarından üç tanesi kendi 
sağlığında vefat etti. Evlendik-
ten sonra ilk olarak Malatya, 
Darende ilçesine Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni olarak 
atandı. Sonra Çumra Cumhuri-
yet Ortaokuluna müdür olarak 
atandı.  Konya Devrim Ortaoku-
lu ve Konya Gazi Lisesinde öğ-
retmenlik yaptıktan sonra 1978 
yılında emekli oldu. Emekli ol-
duktan sonraki süreçte Konya 
Özel Gündoğdu Lisesinde 10 yıl 
öğretmenlik yaptı. 15.06.2011 
yılında vefat eden hocamız öğ-
rencilerini çok severdi. Onlarla 
bir baba şefkatiyle ilgilenirdi. 
Okulumuzun başarılı öğrenci-
lerinden Mehmet OFLAZ, De-
mir köprüden düşüp Çarşamba 

Çayında boğulduğunda iki gün 
üst üste köprüye gidip “Türki-
ye gelecekte büyük bir evladını 
kaybetti” diye çok üzüldüğüne 
şahit olmuştuk.

Hocamız çok iyi bir Türkçe 
öğretmeniydi, aynı zamanda 
İslam Dini’nde çok bilgili oldu-
ğundan din derslerine de girer-
di. Vatan sevgisini bayrak sev-
gisini bize o yıllarda aşılamıştı. 
Öğrencilerine ancak devlet ma-
lına zarar verdiğinde kızan bir 
idareciydi. Beytülmal kelimesi-
ni ilk önce ondan duymuştuk. 
Beytülmalin ne kadar önemli 
olduğunu ondan öğrenmiştik.

Dersi o kadar güzel anlatır-
dı ki ders boyunca bütün nazarı 
dikkatimizle hocamızı dinlerdik. 
Çumramızı ve Çumra insanını 
çok severdi. Köy çocuklarının 
okutulması için büyük çaba 
sarf ederdi. Evlerinden uzak 
tahsil yapan arkadaşlarımızın 
evlerine giderek eksiklikleri var 
mı yok mu diye kontrol ederdi. 
Kışın yakacaklarını yazın iaşele-
rini kendi maaşından karşılar-
dı. Başkanlık yaptığım yıllarda 
hocamızın görev yaptığı okul 
sokağına İbrahim Erdoğan is-
mini verdiğimizde son defa 
Çumra’ya gelmişti. Rasim As-
lan Paşa ile birlikte sokak yazı-
sının perdesini kaldırırken “İB-
RAHİM ERDOĞAN SOKAĞI” 
yazısını görünce çok duygulan-
mış gözyaşlarını tutamamıştı. 

İbrahim Erdoğan hocamız 
için bazı arkadaşlarımızın dü-
şüncelerini aşağıya aktaracağım. 

ÖĞRETMENİMİZ 
İBRAHİM ERDOĞAN

ZEKİ
TÜRKER

“
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KORGENERAL RASİM ASLAN 
Okul Müdürümüz Sayın İbrahim Erdo-

ğan’ın Çumra’mızdaki derin izlerini sürekli 
kılmak için Belediye Başkanlığı bir sokağa 
ismini vermişti. Sayın Öğretmenimizin onur 
konuğu oldu bu törene Başkan Mehmet Zeki 
Türker’in daveti ile katılmam olmuştu. İbra-
him Erdoğan. Çumra Cumhuriyet Ortaokulu 
Müdürlüğü görevini yıllarca yapmıştı. Belki 
başka şekilde düşünülebilir, ama şu andaki 50 
yaşın üzerindeki bütün Çumralılar üzerinde 
derin izleri olan bir Eğitim-Öğretim dehasıy-
dı. Hayranlığımı hiçbir zaman kaybetmedim. 
Neden diye bir soru aklımıza gelebilir. 13-15 
yaşlarında ağırlığı kırsal kesimden gelen öğ-
rencilerin şekillendiren bir mimardı. Kimlerin 
ortaokul sonrası hangi okul sistemine gitmesi 
gerektiğine karar veren bir eğitim kurumu-
nun, yani Ortaokulunun yöneticisiydi. 

Geleceğimi şekillendiren insandı. Öğret-
men olma idealim vardı, Onun gibi olmak 
istiyordum. Ama sevgili müdürüm, babam-
la, dedemle temasın  zor olduğu bir ortamda 
cebinden İstanbul’a, Eskişehir’e Askeri Lise 
Sınavlarına gidiş paralarımızı cebimize koyup 
göndermiş olduğunu söylemek, çoğu şeyi 
açıklar herhalde. Üç arkadaş, Hikmet Ber-
beroğlu Kuleli, Mustafa Ruşen Deniz ve Ben 
Hava Askeri liselerini kazanan öğrencileri 
yarıyıl tatilinde kendilerini ziyaret ettiğimiz-
de içinde olduğu durumu sözcüklerle anlata-
mam. Bizleri ders yaptığı sınıflara götürmüş-
tü. Övgüyle söz etmişti hep.

3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığım sıra-
sında İbrahim Erdoğan ve Abdurrahman 
Gül öğretmenlerim emekli olmuşlar ve Kon-
ya Nalçacı’da yaşamaktaydılar. O dönemde 
Komutanı olduğum birliğimde Türkiye’nin 
Savaş Pilotları yetiştirilmekteydi. Harbe hazır-
lıklarını tamamladığımız Pilot Teğmenleri di-
ğer birliklere uğurlardık. Mezuniyet törenleri 
görkemli olurdu. 

Öğretmenler Gününü; Harbe Hazırlık 
Eğitimi almakta olan Pilot Teğmenler düzen-
lerlerdi. Öğretmenleri bu törene onur konuğu 
olarak çağrılırlardı. İşte burada benim zih-
nimde çakmıştı. Beni bu aşamalara gelmemi 
sağlayan öğretmenlerimi Başöğretmen olarak 
çağırmalıydım. Pilot teğmenlerle ben ve diğer 
komutan arkadaşlarım beraber olmuş Başöğ-
retmen İbrahim Erdoğan ve Abdurrahman 
Gül ve diğer Öğretmen Pilotlara balo düzenle-
miştik. Konya’da kaldığım sürede Öğretmen-

ler Gününü bu şekilde kutlamıştık. Her iki 
öğretmenimin yüzündeki ifadeyi anlatamam. 
İbrahim Erdoğan Hocam ve ekibine şükranlar 
sunarım.

HASAN HÜSEYİN YAPAR (Öğretmen)
İbrahim Erdoğan öğrencisi olmak bahti-

yarlığına eriştiğim kıymetli bir öğretmendi. 
Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun. 
Türkçe dilbilgisi kurallarını, kitap okuma alış-
kanlığını ondan öğrendim. Benim öğretmen 
olmamda onun çok büyük etkisi olmuştur. 
Meslek hayatımda ders anlatım tarzını kendi-
me örnek aldığım zamanlar olmuştur. Ders-
lerde bizlerden önce mezun olmuş başarılı 
meslekler edinmiş öğrencilere anlatırken “şu 
sırada, şurada, otururdu” derdi. Bu konuş-
maları öğrencileri öğrenmeye teşvik ederdi. 
Bizler mezun olduktan sonra bazı başarılı ar-
kadaşlarla benim adımı da söylemiş, duydu-
ğumda çok gururlanmıştım. 

ALİ GEBEŞ (Milletvekili)
Vatan sevgisini bayrak sevgisini öğrendi-

ğimiz hocamızdan topluma iyi bir insan olma-
nın eğitimini de öğretimini de o yıllardan al-
mıştık. Mekânı Cennet olsun, ruhu şad olsun. 

ARİF ATALAY (Öğretmen)
Hocamız, öğrencilerinde öğrenme he-

yecanı ve ilgisini ortaya çıkarabilmenin her 
şeyden önce geldiğini bilir kendine duyduğu 
güveni öğrenci ve velilere gösterirdi.

  Değerli öğretmenimiz; Her zaman...
 “Hazret! Başarı için zeki olmak gerekmez. 

Başarı; normal zekâ ile devamlı çalışmaya 
bağlıdır” derdi. 

  Nur içinde yatsın.
ÖZDEN ERYILMAZ ALATLI (Öğretmen)

 Ortaokul yıllarım Çumra Cumhuriyet 
Ortaokulunda geçti. Zaten Çumra’da tek bir 
ortaokul vardı.

Ortaokulumuzda ki bütün hocalarımızı 
tek tek hatırlıyorum

Ama bir Türkçe dersi aynı zamanda okul 
müdürü IBRAHIM ERDOGAN hocamız vardı 
ki en unutulmazımızdı…

Çumra hakkında yazılan birçok kitapta adı 
geçti.  Hatta Ahmet Şahin adlı sınıf arkadaşı-
mız (Emekli hakim-Avukat) onun heykelinin 
dikilmesini talep etti...

Son olarak arkadaşım hemşerim Belediye 
Başkanımız Mehmet Zeki Türker Bey bir so-
kağa ismini verdiğinde çok mutlu olmuştuk. 

Hocamızı anlatmak için uzun uzun cüm-
lelere gerek yok.
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O bir öğretmen olduğu kadar o bir baba, 
herkese yardımcı olan bir yaşam koçuydu 
adeta.

Güzel Türkçemizin kurallarını, dilbilgisini 
ondan öğrendim diyebilirim…

Ve bu öğreti beni üniversite yıllarına ka-
dar götürdü… 

Hocamızla iletişimim onu kaybedinceye 
kadar sürdü.

Eşi Aysel Hanım çocukları gelini ile de ta-
nıştım, mutlu oldum.

Huzurla uyusun Güzel insan
Onu unutmadık
Unutmayacağız
Ruhu Şad olsun. 

LÜTFİ ÇAKICI (Doktor)
Vatan sevgisini, bayrak sevgisini, ana 

baba öğretmen sevgisini bizlere öğretmesinin 
yanında çok bilgili yetişmemizi sağlayan ve 
önemli makamlara gelmemize vesile olan, di-
limizi çok iyi kullanmasını öğreten, yüce dini-

mizin güzelliklerini bizlere her zaman anlatan 
öğretmenimiz babamız İbrahim ERDOĞAN 
ruhun şad olsun. 

HALİL ZEKİ GÖNCÜ (Veteriner)
Öğretmen arkadaşlarını, öğrencilerini çok 

çok sever, dertleriyle yakından ilgilenir. Yakın 
köylerden gelen (okçu, güvercinlik, beylerce 
)öğrenciler öğle arasında sokakta kalırlardı. 
Onlara normal şartlarda okul bahçesine, so-
ğuk kış günlerinde okul içine alarak öğrenci-
leri soğuktan korurdu. 

   Okul dışında resmî kurumlarla, halkla 
ilişkileri mükemmeldi. Şöyle ki, yabancı dil 
Fransızca idi. Branş öğretmeni yoktu. İlçe 
kaymakamının(Kemal Kalender) ve hükümet 
veteriner hekiminin (Ragıp Üner) Fransızca 
dersine girmelerini sağladı. Ayrıca okulun 
güzelleşmesi için halktan her türlü desteği 
alabilirdi. Halkın ilgisini çekecek bayramlara, 
eğitim ve öğretim yılı sonrası müsamerelerin 
düzenlenmesine çok önem verirdi. 

AHMET
GÖK

BURASI

Şeker pancarının buğdayın hası
Türüm türüm toprak kokan kent bura
Ayçiçeği, havuç, mısır tarlası
Kavunundan şerbet akan kent bura

Kuru fasulyesi, patates, nohut
Kavak ağaçları, selvi ve söğüt
Koyun kuzusundan tereyağ, yoğurt
Sütünden bol kaymak çıkan kent bura

Çeşitli domates yuvarlak, söbü
Obrukları çoktur derindir dibi
Kimi bölge çorak kimi mil gibi
Kuruyup suyunu çeken kent bura

Saksağan, sığırcık, kargaya tünek
Kurumuş bataklık ve sivrisinek
Kasımda buz tutar çeşmeler çanak
Karadağ’a sisi çöken kent bura

Sulak tarlaları, kıracı azdır
Toprak kanalları etrafı sazdır
Yazın dolu dolu kış günü buzdur
İçinden Çarşamba akan kent bura

Tandır dedikleri çukur ocağı
Kes ile tezekle yakar ocağı

Elli üç mahalle köyü bucağı
Farklı kültürlere bakan kent bura

Kaşıktır buranın oyunu sazı
Odalarda olur sohbeti sözü
Doyurur pilavı düğünde sizi
Düğünlerde pilav döken kent bura

Konya ile Karaman’ın arası
Gün yanığı yüzlerinde karası
Tarım, hayvancılık ekmek parası
Yurduma tarımla bakan kent bura

Gök Ahmet anlatır, bilgisi azdır
Burası açılan yaraya tozdur
Garibe bitmeyen bahardır yazdır
Höyüğü hayrete sokan kent bura

19.11. 2022
Gök Ahmet
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YAVUZ
DOĞAN

İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE 
‘AHLAK’ KAVRAMI

A rapça hulu  sözcüğünün temel anlamı 
konusunda klasik Arapça sözlükle-
rin sunduğu içerik ilk bakışta şaşırtıcı 

bir görünüm arz eder. Yaygın kanaatin aksi-
ne, H-l-k kökünün ve bu kökten türeyen hu-
luk sözcüğünün temel/kök anlamları arasında 
doğrudan ahlaka taalluk eden bir muhteva yer 
almamaktadır. Klasik sözlükler arasında yapı-
lacak hızlı bir inceleme bile, H-l-k kökünün te-
mel anlamının takdir yani “bir nesneyi düzgün/
ölçülü bir biçimde oranlamak ve ölçümlemek 
olduğu konusunda açık bir görüş birliği oldu-
ğunu göstermektedir. Bir deriyi ayakkabı veya 
kırba yapmak için uygun ve orantılı bir biçimde 
ölçüp biçmeyi ifade eden halaktu’l-edim tabiri, 
sözlüklerde takdirin anlamını gösteren yaygın 
örneklerden biridir. Bir işi önceden tasarlamak 
ve planlamakla ilgili örnekler de takdirin kapsa-
mında değerlendirilmiştir. h-l-k kökünün bütün 
türevlerinin bir şekilde takdir anlamıyla irtibatlı 
olduğu veya temelde takdire rücu ettiği anlaşıl-
maktadır. İlgili kökün iki asıl anlamının olduğu-
nu belirten İbn Faris (ö.395/1004) ise takdirin 
yanına şu anlamı da eklemektedir: “Bir nesneyi 
düz/pürüzsüz hale getirmek”  Arap dilcileri ek-
seriyetle bu anlamı müstakil olarak değil, takdir-
den türetilmiş bir anlam olarak zikretmişlerdir.  

Yaygın olarak ‘yaratma’ anlamında kullanı-
lan h-l-k kökünün bu anlamının, klasik Arapça 
sözlüklerde temel anlam olarak zikredilmemesi 
dikkat çekicidir. Bu bağlamda –istisnaî olarak– 
Arap dili ve edebiyatının dördüncü asırdaki 
önemli isimlerinden Ebu Bekr İbnu’l-Enbari 
(ö.328/940), h-l-k kökünün Arap kelamında iki 
temel anlamının olduğunu belirtmiş ve takdir 
anlamından önce şu anlamı kaydetmiştir: Bir 
asla/modele dayanmadan yaratılmış bir nesneyi 
örnek alarak başka bir nesne yaratmak…

Kısacası, yaratılış yoluyla insana aktarılan ve 
onun karakterini oluşturan temel yapı, ahlakın 
klasik lügatlardaki tasavvur biçimini yansıtmak-
tadır. Ahlak kavramı insanlığın varoluşu ile bir-
likte her dönemde değişerek, dönüşerek tartışıl-
mış ve toplumsal düzen içerisinde ağırlığını her 
daim hissettirmiştir. Her toplum, her inanç, her 
felsefi düşünce kendi sosyal algısı üzerinden belli 
etik kurallar geliştirmiştir. Bu kurallar üzerinden 
sanattan ekonomiye; eğitimden sosyal bilimlere, 
insanı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren 

her alanın merkezine konumlanmıştır.
İslam düşünce tarihi boyunca Gazali’den 

İbn-i Haldun’a, Nasreddin Tusi’den Mevlana’ya 
kadar birçok mütefekkir bu hususta kafa yor-
muş, eserler vermiştir.

G.Hourani, Macid, Fahri, Mustafa Çağrıcı ve 
M Abid El Cabiri’nin öncü çalışmaları, İslam dü-
şünce geleneğinde “Ahlak” kavramını müstakil 
zeminde tartışmışlar ve alana dair malzemeyi 
kendi ölçütleri çerçevesinde kuşatıcı bir yakla-
şımla değerlendirmişlerdir.

Klasik dönemde  “Vicdan” kavramını karşı-
layan “Ahlak” kavramının ahlaki bilinç olarak al-
gılanması en erken dönemlerde dahi karşımıza 
çıkmaktadır.”Vicdan”ı müspet ve menfi olarak 
değerlendiren İslam düşünce geleneği her daim 
müspet alanda fayda sağlamak için uzun emek-
ler sarf etmiştir.

Bugün dahi içinde bulunduğumuz sosyolo-
jik çıkmazların en gerçekçi çözümü, Kuran ve 
hadis temelli İslam ahlakını etkili şekilde hayata 
sunulmasıdır. Bu hususun gerçekleşmesinde-
ki en belirleyici faktörün de samimiyet olduğu 
unutulmamalıdır. En basit bir ahlaki değerin 
tüm içtenlik ve samimiyetle telkin edilmesi, mu-
hatap üzerinde fevkalade bir etki oluşturacaktır. 
Böylelikle istenilen amaca ulaşılacaktır. Unutul-
mamalıdır ki sadece İslam toplumları değil bü-
tün yer küre İslam ahlakının insanlığı sunduğu 
bu yitik hazineye muhtaç ve mecburdur.
  KAYNAKÇA 
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METİN
EREN

ÇOCUKLUĞUMUN BARAJ CADDESİ 

Annem her zamanki gibi elime fileyi 
ve küçük defteri tutuşturup “Oğlum, 
dört ekmek alıver.” dedi. Belediye 

Halinin girişindeki “Hüsamettin’in Fırını” de-
nilen bir yerden ekmek alıyoruz o zamanlar. 
Bir ara saat tuttum,  bizim eve gidiş geliş yirmi 
dakika sürüyor.  Hızlı yürürüm çünkü.  Ama 
bu sefer yavaş yavaş yürüyeceğim. Niyetim 
Baraj Caddesini anlatmak ya, sağıma soluma 
dikkatlice bakmak,  bazı yerlerde durmak zo-
rundayım.

Pancar şirketinin idari binasının önünden 
karşıya geçtim.  Soldaki kaldırıma yöneldim.  
Boş bir arsa… “Karkınlıların” derlerdi. Sonra 
bir marangozhane yapıldı oraya.  Komşumuz 
Erdoğan Abi’nin (Öztorun) kiraladığını hatırla-
rım. Çok hoş sohbet, sosyal yönü gelişmiş bir 
adamdı. Bir ara Çumraspor’ un başkanlığını 
da yaptı.

Caddenin sağ köşesindeki büyük bir bah-
çesi olan ilk evde öğretmenimiz otururdu. 
Özgül Paran. Bende çok emeği vardır. İlkokul 
boyunca öğretmenim oldu. O kadar uğraşma-
sına rağmen,  el yazımı bir türlü düzeltemedi.  
O yüzden, karnelerimde yazı dersinin karşı-
sındaki not hep “Orta” olurdu.  İnce uçlu bir 
diviti siyah mürekkep hokkasına daldırarak 
yazardı karnelerimizi.

Yıldırım Sineması’nın önündeyim. Duva-
rındaki iki büyük çerçeveden birine o gün oy-
nayan film, diğerine de gelecek programdaki 
film asılmış. Hemen bitişikteki okulumuzun 
duvarına da iki ayaklı tahta bir çerçeve daya-
lı.  Üzerinde o gün oynayan iki filmin afişi var. 
İçerideki temizlik faaliyeti bittikten sonra, bir 
yaylı arabanın arkasına asılıp,  sokak sokak do-
laştırılacak.  Sinema müdürü, Hakkı abi, gişe 
görevlisi Sabri abi ve Makinist Ahmet abi içer-
deler sanırım. Günlük uğraşılarına dalmışlar. 
Ne yapıyorlardır kim bilir?

Okulumuz: Atatürk İlkokulu. Solumda 
sütlerimizin hazırlandığı, bir ara derslik olarak 
da kullanıldığını hatırladığım yarım silindi-
rik çatılı çinko baraka.  Bahar gelince zaman 
zaman resim ve müzik derslerini bahçede 
yapardık. Bir gün öyle yaramazlık etmiştik ki, 
öğretmenimiz beni ve bir arkadaşımı burada-
ki ağaçların ikisine bağlamıştı.

Okulun demir parmaklıklı giriş kapısı… 

Bu kapıdan okulun ana binasına kadar uza-
nan beton yürüyüş yolu. Öğretmenler bu 
yoldan geçerken, birçok öğrenci iki yanda sıra 
olup selâm veriyorlar. Okul binası o dönemin 
devlet daireleri gibi sarıya boyanmış. Alttaki 
bodrum katı koyu lacivert renkte… Çivitle 
boyanmış olmalı. Binaya giren merdivenler, 
merdivenin beton tırabzanından kayan siyah 
önlüklü beyaz yakalı çocuklar. Bazıları bahçe-
de koşuşturuyorlar.  Cıvıl cıvıl seslerini duyu-
yorum. 

Okulun giriş kapısının karşısında bir sokak 
var. Bir yanında garajın duvarları, bir yanında 
Sabuncuların toprak sıvalı evi. Bu evle öğret-
menimizin evi arasında,  kenarında derme 
çatma kulübesi olan arsayı da unutmayayım. 
Bir ara tamirhane olarak kullanıldı. Sinemacı 
Hakkı abinin mobilya imalathanesi olarak kul-
landığını da hatırlarım.

Çumra garajı. Kapısında “Oto Saray” ya-
zan uzun burunlu, sarı - kırmızı bir otobüs 
garajın kapısından çıkıyor.  Nedense bu oto-
büsü hiç unutmam. Galatasaray’ı tutuyorum 
ya ondandır belki.  Beşir amca giden otobü-
sün hesabını kapatmış, keyif çayı içiyor. Biraz 
sonra hareket sırası gelen arabanın yolcularını 
bekleyecek, onlara da bilet kesecek.

Gazeteci Hikmet Abi ortalıkta görünmü-
yor. Sabah saat 10’da otobüsten indirdiği ga-
zeteleri almış,  siyah sacdan yapılma el araba-
sına doldurup okul duvarının üzerinde açmış 
olmalı. Aylardan Ekim ama güneşli bir gün.  
Yoksa garajın çıkış kapısının sol yanındaki bü-
fenin çardağının altında açardı. 

Bu büfenin ilginç bir özelliği var: Çatısı-
nın içinden bir ağacın kalın gövdesi geçiyor.  
Sararmış yapraklarının bir kısmı çatının kire-
mitleri üzerine dökülmüş. Karşısında okulun 
duvarıyla bitişik iki dükkân var. Dükkânların 
birinde Berber İsmail’in olduğunu hatırlarım:  
Sarı İsmail,  göçmenlerden.  Yanındaki dük-
kân bir zücaciyeciye ait… Bir ara cam kolon-
ya şişesi için plastik bir tıpa almıştım.  Adam 
küçük bir naylon torbada bulunan çeşitli bo-
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yutlardaki tıpaları karıştırmış, uygun boyutta 
olanı elimdeki cam kolonya şişesinin üzerine 
şıp diye takıvermişti.

Zücaciyenin köşesiyle etliekmekçi Baki 
ustanın olduğu bina arasında bir boşluk bu-
lunur.  Bu boşluk bir bahçenin arka duvarıyla 
sonlanır. Onun ucundaki yer Foto Güven’in ilk 
dükkânı. Zaman zaman vitrindeki fotoğraflara 
bakarım. Yanağında bir ter damlası olan cam 
çerçeveli büyükçe bir asker fotoğrafı… O ka-
dar güzel çekilmiş ve tabedilmiş ki, hayatımda 
gördüğüm ilk sanat eseri diyebilirim.

Şimdi Baki Ustanın olduğu binanın önün-
deyim.  İki katlı mavi boyalı küçük bir bina… 
Bohçalar içine sarılı etliekmek içleri hazırlan-
mış.  İçeride insanlar sıra bekliyor.  Birkaç kişi 
de kapının kenarında koyu bir sohbete dalmış. 
Bir garson görüyorum. Bir eline üç etliekmek 
tabağını almış, tahta merdivenlerden yukarı-
daki müşterilere götürüyor. Arkasından duy-
duğum şey, yanık yağ sürülmüş kararmış tah-
taların gıcırtısı ve ayak sesleri.

Yandaki dükkân dokumacı Salim amca-
mın… Evdeki eski giysilerden kesilmiş par-
çalardan kilim dokur.  Parsal kilim yani. Oğlu 
Necati abi tezgâhın başında. Ahşap bir tez-
gâh… Bir ara Sebahattin abim de çalışmıştı 
burada.  Sonraki yıllarda, arkadaşım Musta-
fa’nın (Dur) abisi Bilgehan abi burasını tekel 
bayii olarak kiraladı.

Sağ yanımda bir asfalt yol uzanıyor. İlk 
dikkatimi çeken şey,  yol ortasına belli aralık-
larla akmış gibi görünen kurumuş at dışkıları. 
Ortadan bir refüjle ayrılmış. Bu refüje bazen 
beton çiçek saksıları konulur, bazen de düz 
beton olarak bırakılır. Düz beton halinde oldu-
ğu zamanlar olmalı ki, ayakkabı boyacısı Meh-
met amcayı görüyorum. Alçak bir sandalyeye 
oturmuş,  elindeki fırçayı boyacı sandığına 
vurarak müşteri çağırıyor.  Süslü bir sandık.   
Pirinçten yapılmış,  yarım küre kapaklı,  silin-
dirik boya kutuları pırıl pırıl parlıyor.

Klakson sesi çok nadir… Yaylı arabalara 
koşulan atların nal sesleri yürüyüşüme eşlik 
ediyor. Zaman zaman da bisiklet zillerini du-
yuyorum. Şu giden kömür yüklü arabadaki 
arabacıyı iyi tanırım:  Yahya amca. Her gün 
bizim sokaktan geçer.  Ağzından piposu hiç 
eksik olmaz.  Mahallemizde “Lüleli Yahya” 
diye bilinir.

Biraz daha yürüyünce bir traktör bayi… 
“Kayağızlı Yusuf” diye anılır. Oğlu Yiğit Can 
ortaokulda sınıf arkadaşımdı.

Etliekmekçinin ve traktör bayiinin karşı-

sında tek katlı dükkânlar var. “Belediye Dük-
kânları” denilir.   Bunlardan biri yün iplik bo-
yacısıdır.  Kırmızı, yeşil, mavi yün iplik çileleri 
asılı…  Dükkân içindeki kaynayan boya kaza-
nını da unutmayayım.

Bakın! Şu dükkân arkadaşım Fettahların. 
Yazılı sınav olduğu günler,  çizgili dosya kâğıdı 
alırım oradan. Balıklı siyah kurşun kalemleri 
de iyidir. Uçları hiç kırılmaz.  Sürekli kaybet-
tiğim için hiç kalemtıraş alınmazdı bana.  O 
yüzden annem jiletle açardı kalemimin ucu-
nu. Kendim açamadığım için odunu çıkıncaya 
kadar kullanırdım. Bu yüzden öğretmenim 
çok kızardı bana.

Fettahların dükkânının arkasında bir pey-
ke bulunur. Özellikle pazartesi günleri köylü-
ler oturur burada. Bazıları yarım ekmek arası-
na helva doldururlar, bazıları da peynir. Küçük 
bir tabaktaki zeytini de katık ederler.  Ekmeği 
iki ellerinin alıp öyle bir iştahla ısırırlar ki canım 
çeker.Aynı sırada bir de mühürcüyü hatırla-
rım.  Kargacık burgacık bir yazıyla,  ön cama 
iliştirilmiş bir karton levha üzerinde “Mühür 
Kazılır” yazar. Günümüzün gençleri bu mü-
hürleri pek bilmezler. Pirinçten yapılır.  Baskı 
yerinde mührü kullanacak olanın adının baş 
harfi ve soyadı yazılıdır. Bir de tutamacı vardır 
kuşkusuz. Okur-yazar olmayanlar, resmi dai-
relerde imza yerine bu mührü kullanırlar. Gü-
nümüzdeki kaşelerin ilkel bir şekli diyebiliriz.

Kaymakamın eviyle başlayıp Hastane 
Caddesine kadar uzanan bir sokaktan karşıya 
geçtim.  Dört katlı bir apartmanın önündeyim.  
Köşede bir bakkal dükkânı var. Camlarında 
üzerinden yıllar geçmiş,  soluk gazeteler örtü-
lü.  Her taraf toz içinde. Yanında Uzunerlerin 
tüpçü dükkânı… Ayhan bir sandalyeye otur-
muş, elindeki anahtarla, ayaklarının arasına 
aldığı bir piknik tüpünün kafasını sökmeye 
çalışıyor.

Yanındaki derme çatma kulübeyi hiç 
unutmam.  Kunduracı Ramazan abi elindeki 
küçük çekiçle bir ayakkabının tabanına küçük 
çiviler çakmaktadır.  Zaman zaman buraya 
gelir, sökülen futbol topumuzu diktirirdik. Ya-
nındaki marangozhaneden hızar makinesinin 
uğuldayan tekdüze sesini de duyardım.

Sonra kunduracı kulübesi ve marangoz-
haneyi yıkıp yerine bir apartman dikmeye ça-
lıştılar.  Temeller hazırlanıp üzerine dükkânlar 
konuldu. Nedendir bilmem,  uzun süre bu bi-
nanın inşaatı yarım kaldı. Ama dükkânlar açıl-
dı. Bunlardan biri de Batumlu Haşim amcanın 
pastanesidir. 
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Ak saçları,  güler yüzüyle tezgâhın başında 
sizi karşılar.  Dedemin en sevdiği arkadaşları 
arasındadır.  Foto Güven sonradan yeni yapı-
lan bu dükkânlardan birine taşındı. O asker 
fotoğrafı yine vitrinde.  Gelin-damat resimleri 
ve başkaları da eklenmiş.

Bu bina Karakaş’ın kahvesiyle biter.
Uzunerlerin tüpçü dükkânının karşısında-

ki tek katlı bina Zirai Donatım Kurumu’dur. 
Onu takip eden dükkânlardan sadece bir-
kaçını hatırlıyorum. Demirellerin hırdavatçı 
dükkânı,  kimin olduğunu hatırlamadığım bir 
bakkal dükkânı, Terzi Bahattin Kaçan… Uzun 
yıllar Bardakçı Mahallesinde muhtarlık yaptı. 
Boynunda mezura asılı… Tahta terzi masa-
sının üzerinde kavisli terzi cetveliyle, elindeki 
sabun parçasının kumaşın üzerinde gezdiri-
yor. Biraz sonra kesecek. Kalfası Beytullah abi 
bir sandalyeye oturmuş, dizinin üzerine aldığı 
bir ceketi teyelliyor. Çırak da zor kaldırdığı bir 
ateş ütüsüyle pantolon ütülemekle meşgul…  
Sıcaktan yüzü kızarmış.  Ter damlaları ütü be-
zinin üstüne düştü düşecek.

Terzi Bahattin abinin birkaç dükkân öte-
sinde dükkânlar dizisi bir aralıkla kesilir. Bu 
aralığı çok iyi hatırlarım. Dilek Sinemasının 
sahibi Yusuf abinin evinin giriş kapısı onun 
solundadır. Sinemaya girme karşılığında ar-
kadaşlarla beraber bu eve kömür taşımıştık.  
Bu bina iki katlıdır.  Alt tarafında dondurmacı 
dükkânı ve Türkücülerin kahvehanesi bulu-
nur. Türkücülerin kahvehanesi. Dilek Sine-
ması aralığının geçtikten sonra mıydı acaba?

Bu aralığın karşısındaki sokak İstasyonun 
önündekini dikine keser. Sağından pazartesi 
günleri kurulan pazar yerine girilir.  Hacı On-
başıların petrolü – SHELL- pazaryeri girişinin 
hemen sağında başlar. Bu sokağın petrol is-
tasyonuna kadar olan kısmı petrol ürünleriyle 
kararmıştır. 

Üzerinden geçerken mazot ve yanık yağ 
kokusunu solursunuz.  Yanında bir lastikçi 
vardır.  “Agâh Duyuran” levhası asılıdır bura-
da. Daha üstteki çok büyük harflerle yazılmış 
“GOOD YEAR”  levhasını da eklemeliyim.  O 
yaşlarda yazıldığı gibi okurdum çünkü.

Hacı Onbaşıların apartmanı bu dükkâna 
bitişiktir. Bu apartman dört katlıdır. Çumra’da 
yapılan ilk apartmanlardan biri olmalı.  Çünkü 
yapıldığı zamanı hatırlamıyorum.  Altındaki 
ilk dükkân Doktor Ahmet Kocaözer’in mua-
yenehanesidir.  Şişmanca ak saçlı bir adam. 
Teşhisi kuvvetli bir doktor olarak bilinir. Am-
camın oğlu Cavit’le yanından her geçişimizde 

camın kenarındaki içi -bazen yarıya kadar, ba-
zen de tamamen- dolu ve üzeri tabakla örtülü 
bir çay bardağı dikkatimizi çekerdi.  Bunun 
nedeni üzerinde akıl yürütmeye çalışır,  bir 
türlü sırrını çözemezdik.

Vitrininde ayakkabı kalıpları ve siyah er-
kek ayakkabılarıyla, kundura tamiri yapan ve 
imal eden bir yer. Başınız biraz yukarı kal-
dırdığınızda yukarıda asılı bir levha görürsü-
nüz.  “Ç.V.Ş. SEV-AL KUNDURA” yazar.  Bu 
Ç.V.Ş.’nin ne olduğunu hep merak etmişim-
dir. Biraz ilerisinde terzi Ali Yeşil: Askılı pan-
tolonuyla hatırladığım şişmanca kısa boylu bir 
adam.  Güler yüzlüdür.  Zaman zaman hemen 
yanındaki berber dükkânına girer, Mehmet 
abiye takılır.

Mehmet abi: Kalın camlı gözlükler, sırtı 
kapıya dönük, bir eli müşterinin omzuna da-
yalı. Elindeki makası yukarı kaldırmış, müşte-
rinin başı üzerinde şıkırdatıyor.  Zühtü kapının 
arkasına asılı berber kayışıyla ustura bilemek-
le meşgul…  El kaldırıp selam veriyorum.  İki 
eli de dolu olduğu için baş selamıyla karşılık 
veriyor.

Berber Mehmet abinin bir dükkân öte-
sinde Hacı Onbaşıların apartmanı sona erer. 
Onun bitişiğindeki bina iki katlı ve üç cepheli-
dir. Cephelerinden ikisi pazaryerine bakar. Bu 
binada iki dükkân bulunur.  Dış cephesi ko-
ruma demirleriyle örtülmüş olan ilk dükkân-
da saat ve gözlük satılır,  bunların tamiri de 
yapılır.  Burada saçlarının ön kısmı dökülmüş 
kırk –kırk beş yaşlarında bir adamı – Mehmet 
Dalardıç-  tezgâhının arkasına oturmuş şekil-
de görürüm. Gözüne taktığı büyüteç, elindeki 
küçük bir aletle bir saatin üzerine eğilmiştir. 
Kırılan gözlüklerimi burada tamir ettirirdim. 
Gözlüğümün çerçevesinde üç dört yama olur-
du genellikle. Sonra taşındı herhalde. Yerine 
Ekerler Çumra’nın ilk kuyumcu dükkânını 
açtılar. Bunun yanındaki dükkânın kapısının 
kenarında yukarıdan aşağıya doğru “YÜN 
ORLON TUHAFİYE” yazar. Kapı üstündeki 
tabelada yazan şey, yanlış hatırlamıyorsam 
“GÜVEN TUHAFİYE ŞERAFETTİN GÜLEÇ” 
tir.  Alt katı yün orlon gibi şeylere,  üst katı 
kadın ve erkek giysilerine ayrılmıştır.

Hacı Onbaşıların apartmanının karşısına 
daha sonra bir pasaj yapıldı.  Bu pasajın yerin-
de daha önce bir kahvehane olduğunu hatırlı-
yorum.  Maraşlınındı herhalde. Onun hemen 
sağında bir lokanta vardır:  Selçuk’un lokanta-
sı.  Bir cephesi Ulu Camiye giden yola bakar. O 
zamana göre modern bir lokantaydı. 
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Çünkü diğer lokantalarda tahta sandalye-
ler varken, kahverengi plastikten sandalyeler 
konmuştu masalara.  Dört kişilik masalar.  
Onların üzerinde ters çevrilmiş dört servis 
tabağı ve yanlarındaki çatal, kaşık bıçaklar…

Ulu camiye giden cadde köşedeki Halk 
Bankası ile başlar, diğer köşedeki tuzcu dük-
kânıyla biter. Tuzlar yığın halinde olurdu o 
zamanlar.  Beyaz bir patiska torbayla tuzcuya 
giderdim.  Tuzcu elindeki bakkal küreğini yı-
ğına daldırarak torbayı doldururdu.

Bu caddenin tam karşısındaki arsaya pa-
zar kurulur. Su deposu, kenardaki su boru-
ları,  boruların üzerindeki kavun kabukları… 
Belediye binasının bir cephesi pazaryerine 
bakar.  Kütüphaneye buradan girilir.  Bura-
da amcamın oğlu Selahattin abim çalışır.  Şu 
anda ya bir öğrenciye ansiklopediden bir konu 
buluyordur ya da,  eğer masasında oturuyor-
sa,  elindeki bezle masasındaki tozları almakla 
meşguldür.  Çok titizdir çünkü.

Belediye binasının Baraj Caddesine bakan 
cephesi üzerindeki kaldırımdan yürüyorum. 
İlk dükkân PHILIPS bayi. Sonra Çığır Gazetesi 
burada basılmaya başlandı.  Gazete basılma-
dığı zaman çeşitli el ilanları ve evraklar basılır. 
Aydın Çubuk: Uzun boylu, esmer,  gözlüklü.  
Baskı makinesinden çıkan evrakları düzenli-
yor.

Yanındaki dükkânı hatırlayamadım.  Son-
ra belediye binasının giriş kapısı.  Bu binada 
Hüseyin amcam ve Osman amcam çalışır. 
Belediyenin iki zabıta memuru, Müzekkâ ve 
Altan amcalar da burada.  Kim bilir, belki de 
denetime çıkmışlardır? Belediye muhasebe-
cisi Hüseyin amcayı da iyi tanırım.  Kambur 
Hüseyin derler. Şaban Sever’in eniştesi olur.  
Bayramlarda elini öpmeye gittiğimde, bir lira 
verirdi.  Çoğunun on kuruş veya yirmi beş ku-
ruş verdiği o günlerde, madeni bir liralık bü-
yük paraydı benim için. Belediyenin parka ba-
kan köşesinde,  açılmadan önce yerinde Halk 
Kütüphanesi olan, İş Bankası vardı. Bu kütüp-
hanede,  masaların üzerindeki Hisar dergileri-
ni, tarımla ilgili dergileri hiç unutmam. Özel-
likle kışın masalarda yer bulunmazdı.  Sanırım 
insanların çoğu okumak için değil de ısınmak 
için gelirlerdi.

Belediye binasının karşısında iki katlı bi-
nanın alt katındaki beş-altı dükkândan sadece 
Ali-Velilerin bakkal dükkânı aklımda kalmış. 
Onu önündeki karton bisküvi ve gofret ku-
tularıyla hatırlarım.  Bu dükkânlar grubunu 
geçince Lezzet Lokantasına ulaşırsınız.  Süs-

lünün Lokantası derler.  Daha sonra bu bina 
yıkılıp yerine apartman yapıldı. Bu apartma-
nın iç ve dış sıvasını Sabri eniştem yapmış,  
bina içindeki mozaiklerin kazınmasında ben 
yardım etmiştim. Tabii ki oğlu Basri de ya-
nımızdaydı. O zaman mozaikler makineyle 
kazınmıyor, bir tahtaya tutturulmuş kazıyıcı 
kullanılıyordu. Caddenin ilk eczanesi bu bi-
nanın altına açılmıştı sanırım.  Doktor Sıtkı 
Gürün’ün – hemen yanında muayenehanesi 
olan-  eşine aitti her halde.

Bu binaya bitişik olan iki katlı açık sarı 
boyalı binanın köşeye gelmeden önceki ilk 
dükkân Berber Ahmet (Mutlu)  ve Feridun 
abilerin ortak çalıştırdıkları dükkânıdır. Bunun 
yanındakileri ve köşedeki Hükümet Caddesi-
ne bakan dükkânın kime ait olduğunu hatır-
lamıyorum.

İş Bankası’nın köşesinden Hükümet Cad-
desine kadar uzanan bir açık hava parkı vardı. 
Bahçesi, ağaçların altındaki kare şeklindeki 
tahta masalar, tahta sandalyeler ve o masa-
larda tavla oynayan ve sohbet eden insanlar… 
Bir garson beline bağladığı siyah önlüğüyle 
masalar arasında mekik dokuyor. Bir ara, yü-
rüdüğüm kaldırıma yakın tarafta babam ve 
Aziz (Kuru) amcanın tavla oynadıklarını gör-
müştüm.  Beni fark edince çağırıp çay ısmar-
lamışlardı.  Çocuktum ama büyük adam yeri-
ne konulma duygusunu o masada çay içerken 
tatmıştım.

Parkın duvarları alçaktır. Bu duvarların 
bitimindeki çeşme de gözlerimin önünde. 
Hasan Mavi hayratıydı galiba. Musluğun ke-
narında bir zincire kalaylı bakır bir tas bağlan-
mıştır.  Çoğu kişi bu tastan su içer.  Annemin 
uyarılarına aldırmaz bazen ben de içer, çok 
susadığımda da kana kana içmek için ağzımı 
musluğa dayardım.

Parkın duvarına mı dayalıydı, yoksa kaldı-
rıma sabitlenmiş demir ayaklar üzerinde miy-
di,  tam hatırlamadığım Yıldırım sinemasına 
ait film afişleri,  tahta bir çerçevenin üzerine 
raptedilmiş olarak bu köşede durur. Karşıda 
da dolma tekerlekli mavi çocuk arabası bu 
caddenin olmazsa olmazıdır.  Kuşili’nin güna-
şık tablası bu arabanın üzerindedir.

Artık Baraj Caddesi’ni dik olarak kesen 
Hükümet caddesinden karşıya geçip yoluma 
devam ediyorum.  Bu arada Belediye hopar-
löründen bir üfleme sesi duydum.  Bir duyuru 
yapılacak herhalde. “Dikkat! Bir miktar para 
bulunmuştur. Kaybedenlerin belediyeye gel-
meleri rica olunur.”



90

Caddenin köşesindeki ilk dükkân Azmi 
Dikici’nin manifatura mağazası. Lâkabı 
“Paşa” olan oğlu Kadir sınıf arkadaşımdı. 
Baraj Sporda oynayan Reşat abisinin elin-
den tutarak maç öncesi sahaya sarı –siyah 
formasıyla çıkardığı maskot olarak hatırlarım 
onu.  Yanındaki dükkân Ahmet Tekin’indir.  
Kendi imalatı olan sucuklarının tadına do-
yum olmaz. Üç oğlu vardı: Mustafa,  Mehmet,  
Murat. Sarı Mehmet Çumra Sporda futbol 
oynardı.  Konyaspor’a transfer olduğunu da 
duymuştum.  Amcamın oğlu Cavit yazları bu 
dükkânda çalışırdı.  Bunun yanındaki Avşar-
ların bakkal dükkânı da Çumra’da iyi bilinir. 
Karşıda iki katlı bir bina var. Ne renkti hatır-
layamadım. Sarı da olabilir açık yeşil de.  Üst 
katı daha sonra öğretmen evi oldu. Alttaki 
dükkânlardan biri Çumra’nın ilk gazete bayi 
Şaban amcanın berber dükkânıdır. Oğlu Hik-
met abi de babasının yanında çalışır. Hem 
berberlik yapar,  hem de dükkânın önünde-
ki küçük tezgâha konulmuş gazeteleri satar. 
Sonra Hükümet caddesindeki büyük bir dük-
kâna taşındılar. Artık berberliği bırakmışlar, 
kitap kırtasiye dükkânı açmışlardı. O yıllarda 
neredeyse Çumra’daki tüm öğrencilerin ders 
kitabı ve kırtasiye ihtiyacını karşılarlardı. Ga-
zete bayiliğini de bırakmadılar. Tek değişiklik, 
gazetelerin el arabasında değil de, üçtekerli 
bisikletle taşınarak dükkâna getirilmesiydi. 
Ahmet Tekin’in ilk dükkânı da Hikmet abi-
lerin dükkânına bitişikti. Binanın dar sokağa 
bakan köşesindeydi sanırım.  Daha sonra az 
önce bahsettiğim büyük dükkâna taşındılar.

Dar sokağa sokak bile diyemeyiz belki. Bir-
bir buçuk metre genişliğindeydi. Sadece yaya 
olarak girilebilirdi. Belki bisiklet ve motosiklet 
de girebilirdi ama sadece elde sürüklenerek 
uygun bir yere konulmak üzere.

Bu sokağın caddeye bakan tarafındaki ilk 
dükkân Gıcıklarındır.  Soyadları mı buydu, 
yoksa lakapları mıydı, bilmem.  Çumra’da bu 
adla anılırlardı.  Burasını kapı kasasındaki bir 
çiviye asılmış koyu yeşil boncuklar gibi duran 
kuru bamyalarla hatırlarım.  Yanında veya 
birkaç dükkân ötede Halıcı Yusufların halı 
mağazası vardı. Çakır’ın bahçeli lokantası Av-
şarların dükkânının yanındadır. .O zamanlar 
Çumra’nın birkaç içkili lokantasından biriydi. 
Bahçe duvarları maviydi sanırım. Bahçe kapısı 
açık… Çalışanların akşam için hazırlık yaptık-
larını görüyorum.  Yanındaki boş arsada testi,  
çanak, çömlek satan bir yer var.  Sonra Ce-
vizcilerin fırınıyla başlayan bir dizi dükkân… 

Bunlardan birinin ikinci katı Terzi İbrahim’in 
dükkânıdır:  İbrahim Toz.  Barajspor’da daha 
sonra da Çumraspor’da kalecilik yaptı.

Bu sıradaki dükkânlar Belediye Haline ka-
dar kesintisiz devam eder. Bunlardan bir ber-
ber dükkânı, bir de kunduracı dükkânı hatırla-
dıklarım arasındadır.  Helvacı Nuri amcaların 
dükkânı,  Kadayıfçı, bisiklet yedek parçaları 
satan Celal Sındır’ın dükkânları da bu sırada.

Helvacılar: Hacı Nuri ve kardeşi olduğunu 
sandığım, sonradan akrabası olduğunu öğ-
rendiğim Zeki amcalar,  toptan ve perakende 
satış yapar;  helva, şeker, lokum imal ederler.  
İmalathanenin giriş kapısı arkada olup hale 
açılır.  Öndeki dükkânla da bağlantısı vardır 
tabii ki. Biz alışverişimizi buradan yaparız. 
Hem Hacı Nuri amca hem de Zeki amca baba-
mın yakın arkadaşlarıdır.  Babam Almanya’ya 
gittiği zaman ben on yaşındaydım. Aylık alış 
verişimize çıkmadan önce elimizdeki deftere 
bir ihtiyaç listesi, yapar, sol tarafını boş bıra-
kırdık. Nuri amca, hem kendi defterine hem 
de bizim defterimize tek tek ürünlerin fiyat-
larını yazar, aybaşlarında babamın gönderdiği 
parayla borcumuzu öderdim.  Bu hesaplarda 
milim şaşma olmazdı. Biraz daha büyüyünce, 
dükkânın yazıhanesinde,  FACIT marka hesap 
makinesinin başına beni geçirmiş, onun söy-
lediği sayıları girmiştim. Her ürünün fiyatını 
girdikçe makinenin parlak beyaz metal man-
dalına basmak, bitince kolu çevirmek,  küçü-
cük ekranda mekanik bir şekilde dönen ra-
kamları görmek zevkli bir uğraştı benim için.

Hacı Nuri amca dindardı. Müslümanlığın 
ahlaki yönünü benimsemiş tam bir Müslü-
mandı.  Abdestinde, namazında,  son derece 
dürüst bir insandı.  Zeki abi de çok dürüsttü. 
Futbolla çok yakından ilgilenirdi. 

Karşıda Gıcıkların dükkânıyla başlayan 
iki katlı binalar Bakırcılar çarşısına kadar de-
vam eder. Bu dükkânların arasında, önün-
deki kürekler, boya fırçaları ve vitrinindeki 
boya kutularıyla Kayhan Toz’un hırdavat 
dükkânını hiç unutmam.  Yanılmıyorsam 
Çumraspor’da kalecilik yapan kardeşi Nev-
zat’la birlikte işletirlerdi. Çiçek dürbünü yap-
mak için üç parça cam kestirmiştim bir ara… 
Bu dükkânlar arasında bir de fırın bulunur. 
Güzel tava ekmeği yapardı. Yanlış hatırla-
mıyorsam, bu fırın da Fırıncı Hüsamettin’e 
aitti.  Köşede bir pasaj var.  Zaman zaman 
arkadaşlarla gidip tavla oynadığımız Çavuş’un 
kahvesi bu binanın içindedir.  Burasının pa-
saj olmadan önceki hali hafızamdan silinmiş.
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Bunun önündeki ve arkasındaki sokaklar 
bakırcılar çarşısıdır. Bakır sarısı kap kacak,  
güğümler, ibrikler,  boy boy siniler özellikle 
güneşli günlerde ışıl ışıl parlar.  Pasajın kar-
şısında Celal Kaldırım’ın manifaturacı dükkâ-
nını da iyi bilirim. Yanında da oğlu Bekir abi-
nin bakkal dükkânını da eklemeliyim.  Celal 
amcanın en küçük oğlu İbrahim mahalleden 
arkadaşımdı.  Bize göre zengin oldukları için 
mahalledeki tek futbol topu da ona aitti.  Oyu-
nun tam heyecanlı yerinde annesi çağırır,  to-
punu da alıp giderdi tabii ki...

Celal amca çocukları çok severdi.  Siyah bir 
Volkswagen’i vardı. Bazı akşamlar çevredeki 
tüm çocuklar doluşurduk içine. Sokak sokak 
gezdirirdi bizi.  On beş çocuk desem abartı sa-
yılır belki. En az on çocuk bu arabaya binerdik.

Belediye halinin büyük girişinin önünde-
yim.  Solumda on adımlık mesafedeki Kasap 
Arif abinin dükkânını da atlamayalım. Arif abi, 
güler yüzlü bir insandır.  Gevrek gevrek kah-
kahalar atar. Bir gün annem parça et istemişti.  
Dükkâna gelince,  yarım kilo et alacağımı söy-
ledim.  Arif abi haklı olarak “Et nasıl osun?” 
diye sormuştu. Kıyma almayacağımı biliyor-
dum ama “parça et” demeyi bilemedim. “Düz 
olsun!” deyiverdim.  Arif abi bastı kahkahayı. 
“Ülen, etin düzü de nasıl olurmuş” derken, bir 
yandan ince bir yağlı kâğıdın üzerine koyduğu 
parça eti tartıyor, bir yandan da gülmeye de-
vam ediyordu.

Nihayet fırına geldim.  Fırın kâtibi Ali abi. 
Daha sonraki yıllarda Osman amcamın kızı 
Macide ablamla evlendi.  Fileyi açtım. Dört 
ekmek doldurdu içine.  Defteri uzattım. Hem 
fırının defterine hem de elimdeki küçük def-
tere sayıyı yazdı.  Benim yolum burada bitti.  
Döneyim artık.

Dönmeden önce durup caddenin geri ka-
lan kısmını anlatsam iyi olacak. Fırının hemen 
yanında birkaç dükkân daha vardı ama ne 
sattıklarını,  kime ait olduklarını hatırlayama-
dım.  Hal binası bu dükkânlarla sona erer.  Bu 
dükkânın önündeki yoldan Toprak Mahsulleri 
Ofisine gidilir.  Bu yolu geçince çarşı camisi-
ne varırsınız.  Hal binasının çapraz karşısında 
Mobil Petrolü olduğunu hatırlıyorum.  İsmail 
Çapar işletiyordu herhalde.

Mobil Petrol’ün biraz ilerisindeki bisiklet 
tamircisi caddenin son dükkânıydı.   Arka-
daşım Mahmut’un babasına aitti. Abisi Meh-
met’le birlikte babalarına yardım ederlerdi.  
Buraya top şişirmeye gelirdik.

Baraj caddesi çay boyuna kadar uzanır.  

Devlet Su İşlerine dönen yolun başından itiba-
ren başlayan hafif bir meyil köprüye kadar gi-
derek yükselir.  Bisikletle çıktığınız zaman sizi 
zorlayabilir. Ama dönüşü çok zevklidir. Yokuş 
aşağı pedal o kadar hızlı döner ki hafifleyiverir,  
boşa dönüyor sanırsınız.

Çay boyu deyince biraz durmak gerek…  
Köprünün hemen önünde, hem sağda hem 
de solda, yokuş aşağı inen patika yollar var-
dır. Bu yollardan yokuş aşağı koşarak indiğim 
günler aklıma geldi. Kıyıdaki söğüt ağaçlarının 
altı Hıdrellez günlerinde piknik yapan insan-
larla dolup taşardı. Söğüt ağaçlarından küçük 
dallar keser bu dallardan dilli düdük yapardık. 
Dalın kabuğu çakının ucuyla çevresi boyun-
ca çizilir,  sonra çakının sapıyla “çık boru, çık 
boru’”  sözleri eşliğinde vurulurdu.  Kabuğu 
çıkaracağınız zamanı iyi bilmek gerekir,  yoksa 
kabul yırtılır, verdiğiniz tüm emekler boşa gi-
derdi. Ama bir de boruyu çıkardık mı, değme-
yin keyfimize! Öttür babam ötür! Müzik kulağı 
iyi olanlar ezgili bir şekilde öttürürlerdi.

Köprüden sonra yol Okçu’ya kadar uza-
nır. Biraz ilerleyip sola dönerseniz, bu yol sizi 
Sulu Ziraat’a (Topraksu) kadar götürür. Yaz 
akşamları arkadaşım Ahmet’le (Şahin) birlikte 
Sulu Ziraata kadar yürürdük. Okuduğumuz 
kitaplardan, futboldan bahseder,  birbirimize 
fıkralar anlatırdık. Ahmet daha çok fıkra bilirdi 
tabii. Yatılı okulda okumanın avantajı ne de 
olsa. Kuleli Askeri Lisesi’nde okurdu. Arka-
daşlığımız hiç kopmadı. Bugünlere kadar gel-
dik. Kopmayacak da inşallah…

Ekmeği alıp fileyi sırtıma yükledim. Her 
çocuk yapar mı bilmem ama elimi arkaya uza-
tıp taze ekmekten küçük parçalar koparmayı 
severim.  Eve gelinceye kadar köşeleri fare 
yeniği gibi olur.

Geldiğim yolları tekrar izleyerek geri dö-
nüyorum.  Tam parkın köşesini gelmiştim ki, 
kırılan cam şangırtıları,  ağza alınmayacak kü-
fürlerle irkildim.  İleride Türkücülerin kahve-
sinin oralarda bir yerde,  pantolon giymeyen,  
üzerinde her zaman  -ayaklarına kadar uza-
nan-  beyaz çizgili siyah bir giysi olan, kasaba-
nın delisi Nail’i kızdırmışlar.  Hem küfrediyor,  
hem de rastgele taş atıyor. Camların kırılması 
bundan… Ne isterler bu adamcağızdan bil-
mem. Kızdırmasalar, bir kenarda sessiz seda-
sız çömelip oturacak. Neyse, en iyisi yolumu 
değiştireyim. Parkın alçak duvarlarının yanın-
daki kaldırımdan istasyona doğru yürümeye 
başladım.  Karşıda Rüstem Beylerin petrolü: 
Petrol Ofisi… 
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Bedri amca,  lacivert renkli Massey Har-
ris marka bir traktöre mazot doldurmakla 
meşgul.  Rüstem Bey de fötr şapkasını ves-
tiyere asmış,  ceviz masasının başında gaze-
te okuyor. Bembeyaz saçlı, nur yüzlü bir ih-
tiyar…  Çumra’nın Rakım Bey’den sonraki 
belediye başkanı...Eski Halkevi binası: Tek 
katlı taş bir bina.  Bu binanın okulumuzun 
uzun koridorundaki çok büyük bir resmi 
geldi aklıma. İnşaat halindeki durumu res-
medilmiş. Duvarlar yeni yükselmeye başla-
mış,  insanlar taş taşıyor, harç karıyor.  Yağlı 
boya resim değildi. Genellikle gri ve beyaz 
tonların hâkim olduğu bir resim olduğunu 
hatırlıyorum. Şimdi düşündüğümde bana 
çini mürekkebi kullanılarak yapılmış gibi 
geldi. Ressam arkadaşlar daha iyi bilirler ta-
bii ki. Daha sonra Akşam Kız Sanat Okulu 
olarak hizmet verdi.  Parkla aynı bahçenin 
içinde…  Birbirlerinden tahta çitlerle ayrıl-
mış.

Alçak bahçe duvarının yanından sola 
dönüyorum.  Karşımda İstasyon binası… 
Çelik sütunların üzerindeki bir çatının al-
tında büyük bir depolama alanı görüyorum.  
Pancarlar bir vagona yükleniyor.

Binanın alçak taş duvarları bitince,  pa-
zaryerinin arka duvarları başlıyor. Bu du-
varlar da alçak. İstasyona paralel yürümeye 
devam ediyorum.  Bu yolu dik kesen bir yol 
var:   Hacı Onbaşıların petrolünün önün-
den geçen küçük sokak.  Köşede bir ambar, 
onun ötesinde şimdi bir tane mi, iki tane mi 
olduğunu hatırlamadığım toprak sıvalı iki 
katlı ev veya evler.

Kaymakam sokağına geldim.  Kay-
makamın evi, bahçe duvarları ve Mustafa 
Embel’in toprak sıvalı, iki katlı kerpiç evi. 
Mustafa amca babamın yakın arkadaşların-
dan biriydi.  Topraksu’da birlikte çalıştılar. 
1980’den sonra belediye başkanı oldu. He-
men yanında okulumuzun – Atatürk İlkoku-
lu- arka bahçesinin duvarları başlıyor.

Karşıda istasyonla yol arasındaki boş-
lukta hummalı bir faaliyet var.  At arabala-
rı, arkalarında römork takılı traktörler,  tek 
tük de kamyonlar. Bunların hepsi pancar 
yüklü… Kantar sırasına girmişler. Römork 
tekerlerinin önüne çömelmiş, tabakalarını 
açmış,  sigara saran pancar üreticileri,   bir 
yandan da yüksek sesle sohbet ediyorlar.

Okula bitişik boş bir arsa vardı. Sonra 
yazlık Yıldırım Sineması yapıldı.  Yanında-
ki iki katlı evde arkadaşım Vedatlar oturdu. 

Babası İstasyon şefi Esat amca: Saçları er-
kenden dökülmüş, kısa boylu, güler yüzlü 
bir adam.

Bu evin karşısında dar bir bataklık alan 
var. Küçük su gölcüklerinden vıraklayan 
kurbağaların sesleri geliyor. Yanındaki sarı 
bina elektrik santrali… O zaman bilmezdim 
ama şimdiki aklımla burada bir dizel jenera-
törü olabileceğini düşünüyorum.  O zaman-
lar yanındaki boş arsada top oynardık. Sonra 
itfaiye binası oldu.  Şimdi top oynadığımız 
arsayı da içine alacak şekilde genişletilmiş.

Az önce bahsettiğim evi biraz geçip sola 
dönünce Konya asfaltına ulaşırsınız. İstas-
yonu arkama alıp biraz yaklaşık yüz metre 
yürüyünce Pancar Şirketine geldim.  Bizim 
evin yakınındayım artık.  Epey de oyalan-
dım.  Annem merak etmiştir.

 Eve gelirken annemin evin köşesinde 
beni beklediğini gördüm. Oğlum nerde ka-
dın? Meraktan öldüm” dedi. Nasıl bir cevap 
verebileceğimi bilemedim. Bahçe kapısın-
dan sessizce içeri girdim. 

İnsanlıkta,  ölçün nedir?
Bilmem amma pek sayarsın,
Onu -  bunu, beğenmezsin;
Söyle bize,  kaç ayarsın...
          Eşin-dostun, karalanır,
          Ağırlığın, daralanır, 
          Bilge konuş, duyan olur;
          Kalın sınıf, bak sayarsın...
Asan-kesen, elde urgan,
Şordan gören,  sanır Furkan,
Dinî bilgi: Ordan burdan;
Çalsa davul, sen duyarsın...
          Ağız açık, belli sulak,
          Birbirini görmez dudak, 
          Göz ne yapsın, garip yanak;
          Yüzme bilmen,  bak dalarsın...
Çavuşoğlu,  çoğu böyle,
Oldum sanır,  hamdır meyve,
Yok, güneşe alın verme;
Söyle ona, bak yanarsın...

ANUŞ GÖKCEÇAVUŞOĞLU 
CİHANGİR 
UÇAK

BİLGE 
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NİHAL
KAVAKÇI

KAPI KİLİDİ OLMAYAN 
ORTAKÖY EVLERİ 

Öyle Ortaköy diye başlık attım ama bu 
İstanbul’da bulunan bildiğiniz Or-
taköy değil!

Bu Ortaköy, Konya’nın Çumra ilçesinde, 
Ziraat Okulu’nun arkasında Güvercinlik Kö-
yü’ne (Garaman Gırı) giderken sağ tarafta, 
kavak ağaçlarıyla dolu, Çarşamba Çayının 
sızıntısının olduğu, tamamen bir sülalenin 
yaşadığı ve benim doğup, 7 yaşına kadar 
büyüdüğüm yer… 

Dedemin babası Ahmet Nadas’ın Gü-
vercinlik Köyü’nden, bizim deyimimizle 
Ortaköy’e göç etmesiyle yerleşilmiş bu böl-
geye. Hayatlarını çiftçilik ve bir dönem de 
hayvancılık üzerine idame ettirmişler… Bü-
yük dedemiz olan Ahmet Dede’nin 3 oğlu 
(Mehmet, Kemal, Arafa) ve 2 kızı (Hanife, 
Fadime) da evlendikten sonra, her evlenen 
erkek için 1 oda 1 mabeyn eklenmiş evlere. 
Birer nesil daha oluşmaya başlamış böyle-
likle. Büyük kızının eşinin vefatından ve kü-
çük kızının da eşiyle ayrılması sonucunda 5 
kardeş hayatlarını burada, birlik beraberlik 
içerisinde sürdürmüşler. Torunların da ev-
lenmesiyle bizim nesil oluşmuş. 

Bu arada ben; Ahmet Nadas’ın küçük 
oğlu Arafa’nın büyük oğlu Cengiz’in kızıyım. 

Benim doğduğum ev 2 katlı 4 odalı, ba-
baannemlerin evlerinin hemen yanı başın-
da idi. Öyle ayrı ev falan yoktu o zamanlar. 
Otel niyetine kullanılırdı gelin evleri. Yeme, 
içme, oturma babaannemlerin evinde idi.  
Kerpiçten yapılmış, 3 oda ve 1 mabeyn… 
Banyo, şimdilerin ebeveyn banyosu yani 
gusülhane; bir tarafı gömme dolap şeklinde, 
içerisine gece serip yatılacak yatak, yorgan, 
yastık konulur… Kapı girişine bakan diğer 
tarafı testilik, kapının tam üstüne denk ge-
len dolaba da televizyon konulurdu. Boyun 
fıtığı yokmuş o zamanlar demek ki. Evlerin 
içerisinde çeşme, tuvalet, mutfak olmaz-
dı. Çamaşır, bulaşık dışarıda yıkanırdı… 
Mutfak, tuvalet, örtme, ahır, tandır ortada, 
her biri başka yerlerde. Hepsinin bir avlu 
içerisinde olmasının imkanı yok çünkü; di-
ğer amcaların ve amca çocuklarının evleri, 
mutfakları, tuvaletleri vs. ile bitişik olarak 
yapılmış. Bu evlerin hiçbiri ne gündüz, ne 

gece, ne de hane sahibi evde yokken kilit-
lenmezdi.

Rahmetli dedemin tabiri ile gelin yayla-
sıydı Ortaköy...

Bizim evin nüfusu da kalabalıktı. Ba-
baanne, dede, 2 amcam (Oğuz, Ahmet), 3 
halam (Selma, Nesibe, Hülya)’la birlikte ya-
şıyorduk. Beni onlar büyüttü elden ele. İlk 
torun olduğum için ailenin göz bebeğiydim. 
Benden sonraki kuzenlerim de aynıydı. Bi-
zim aile de aşırı bir çocuk sevgisi olduğu için 
hepsinin ayrı tadı var derdi dedem. 

Rahmetli dedem, çocuğa çok kıymet ve-
rirdi. Büyükten çok küçüğe hürmet ederdi. 
Bayramlarda bazı evler çocuk şekerini ayrı 
misafir şekerini ayrı alırdı. Konya’nın şivlili-
ği gibi çocuklar Çumra’da anne babalarıyla 
gezmez, kendi aralarında bir grup oluşturur 
ayrı gezerdi. Kapı kapı şeker toplanırdı. De-
dem hep iyi şekerleri çocuklara verin diye 
bağırırdı. Büyükler ne olsa yer, yemese de 
olur derdi misafirin yanında. Bir de man-
tar tabancaları olurdu. Evin küçük erkek 
torunlarına alınırdı. Bayram sabahı erken 
saatte atmaya başlarlardı. Ben sevmezdim 
bu patırtıyı, hâlâ da sevmem o sesi niyey-
se? Aslında sevmediğim bir şey daha var. 
Mahalledeki babaanneler arefe günü gece-
sinde kız çocukların ellerine kına yakarlardı. 
Kınayı çocukluğumdan bu yana sevemedim 
bir türlü. Babaannem yalvarır, ben istemem 
diye ağlardım. “Bak babaannesi torununa 
kına yakmamış derler. Herkesin eli kırmızı 
kırmızı olacak senin ki arasında tek kalacak” 
derdi de ikna edemezdi beni. Babaannem 
bu, hiç vaz geçer mi? Gece ılık suyla karar-
dı kınayı, soğuk suyla karsa elime değince 
uyanırım endişesiyle beni uyandırmadan bir 
tas kınayı bütün elime boca ederdi. Bayram 
sabahları kabusum olurdu resmen… Kına 
çıkana kadar elimi saklardım artık. 

Bayramlarda, düğünlerde, hep beraber-
dik. Gerçi beraberken her gün düğün bay-
ramdı bize. 
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Kimin ocağı tüter, kimin tandırı yanarsa 
herkes oradaydı. Hele ki bulgur kaynatma-
ları yok mu? 

Buğdaylar rüzgara karşı savrulduktan 
sonra tozlarından arınmış bir şekilde özenle 
pişirilip, itinayla kurutulurdu. Nöbet usulü 
kuşlardan korunurdu. 

En az haftada 1 gün mutlaka tandır 
yanardı. Rahmetli babaannem o gece uyu-
maz, şafak sökmeden kalkardı. Sabahın ilk 
ışıklarında kahvaltıya taze çekilmiş kaymak 
ve dumanı üstünde sıcacık ekmeği yetişti-
rirdi. 

O tandır sadece ekmek pişirmez, idareli 
bir Osmanlı kadını her şeyden faydalanma-
sını bilir, asla ziyan etmez. Ekmek yapıldı 
yapılmasına ama ya sonra… Güğümlerle su 
konulur, ardından çamaşır yıkanır. O sıcak 
su ev halkına yettiği gibi, sıcak suya ihtiyacı 
olan güğümünü alıp gelir, bereketli su onla-
ra da yeterdi.  Çömlek içerisine de bir kuru 
fasulye ya da tandır çorbası konur ki işin 
arasında akşam yemeği de çıksın. Türüm 
türüm bütün mahalleyi alırdı kokusu. Hele 
sonrasında köze atılıp imil imil pişip nar gibi 
kızaran pancarı yemelere doymak mümkün 
müydü?

İmece usulüydü her şey. Yazları hiç 
içerde oturulmaz, akşamları sokak lambası-
nın altında toplanılıp oturulur gündüzleri de 
işini bitiren, oturmak için çulunu alan köşe 
başında, büyük amcamızın kapı önünde 
toplanılırdı. 

Düğünleri de es geçmeyelim. Cuma-
dan başlardı. Erkek tarafı olduğumuzda ilk 
önce ahırdan bir inek çıkarılır kesilirdi. Her-
kes toplanırdı et doğramak için, kimi kazan 
sürter, kimi yemeğe yardım eder, kimisi 
de getir götür işlerine girişirdi. Kız tarafı 
olduğumuz zamanlar cumartesi gündüz 
düğünü, akşam da kına olurdu. Yaz günü 
ise kapı önüne çul, kilim, duvar yastığı ne 
bulunduysa onların üzerine oturulurdu. Kış 
günleri düğün yapmak oldukça zordu. O 
kadar kalabalığı evlerin alması imkansızdı. 
Bu durumda müsait olan bir ahır boşaltılır, 
içi süpürülür, saman balyaları ya da saman 
çuvalları da oturmak için kullanılırdı. Şim-
dikiler gibi organizasyon çılgınlıkları yoktu o 
zamanlar. İyi ki de yokmuş. 

Bir talbacı Emine’miz vardı. Düğün evi-
nin yakın zamanda bir cenazesi varsa teyip 
çalınmazdı ayıp diye. Ama Talbacı Emine 

gelip, hem talba çalar hem söyler, hem de 
oynatırdı. Bu durumu hâlâ anlamış değilim. 
Olsun her şeye de bir mana yüklememize 
gerek yok değil mi?

Varlığıyla yokluğuyla, iyi ki yaşamışım 
o günleri. İyi ki Çumralı olarak doğmuşum. 
Gurur duyuyorum doğduğum yerle. İnsan 
doğduğu, büyüdüğü yerleri özlemez mi? 
Gözümde tütüyor inanın. Şuan  doğduğum 
evde yaşayan olmasa da, oralar yıkılmış olsa 
da fırsat buldukça gidiyorum. Eski günleri, 
eski insanları arıyorum ama bulamıyorum. 
Eski günler geride kaldı, eski insanlar da 
ebedi aleme uğurlandı. Yaşananlar hatı-
ralarda, hafızalarda kaldı. Unutmamak ve 
unutulmamak dileğiyle...

Gözlerinde bir hüzün gülüşler buruk
Günyüzü görmeyi uman çocuklar
Yaşları akmıyor bakışlar donuk
Acıyı bal diye içen çocuklar

 Kimi kardeşine küsen dünyada
El ele vermeyi bilen dünyada
Yaşaması çok görülen dünyada
Evine elveda diyen çocuklar.

Bir ekmek uğruna dayak yiyenler
 Cezası müebbet hapse girenler
Efeden ağadan küfür yiyenler
Babanın yükünü çeken çocuklar.

Anası terk etmiş küçük yaşında
Bulmuşlar onu cami avlusunda
Günler geçmez kimsesizler yurdunda
Soluğu sokakta alan çocuklar

Köşe başında bekler birileri
Kimi küfe kimi çuval yükleri
Eline beş para geçse geceleri
Zalimin elinde kalan çocuklar 

Anuş der ki bu yetimler bizimdir
Elinden tut garibanı sevindir
Karnı doyan senden yana emindir
Teselliye hasret kalan çocuklar.

Anuş Gökce/KONYA

ANUŞ GÖKCE

SOKAK 
ÇOCUKLARI
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ÇUMRA’NIN İLK BELEDİYE 
BAŞKANLARI

SEDAT
ULUPINARLI1926 yılında Atatürk’ün emri ile ilçe olan 

Çumra’da görev yapan ilk iki belediye 
başkanını anacağız bu sayımızda. Bir 

düşünür “Unutmak yok olmaktır.” Demiş. 
Biz Çumra’nın eli kalem tutanları unutup yok 
olmamak için geleceğimize yön verebilmek 
adına geçmişi sizlere hatırlatmayı görev bil-
dik. Çumra’da yaşayanlar adına üstlendiğimiz 
9 BİN YILLIK DELİKANLI ÇUMRA ilavesini 
bu hatırlatma işini yapmak için vesile olarak 
kullanıyoruz. Bundan sonra da bu ilavenin 
sayfalarında sizlere Çumra’nın ilklerini tanıt-
maya devam edeceğiz.

 RAKIM ÇUMRALI  

Rakım Çumralı, Çumra’nın ilk kurucu 
Belediye Başkanıdır. Çumra’da belediye ça-
lışmaları, kurumsal oluşumları ve hizmetleri 
Rakım Çumralı’nın Belediye Başkanlığı ile 
başlamış ve bu günlere kadar gelmiştir.

1898 yılında İçeri Çumra’da dünyaya 
gelen Rakım Çumralı’nın Belediye Başkanı 
olduğu dönemlerde Çumra’da doğru dürüst 
oturacak bina ve hizmet edecek vatandaş 
yoktur. Kendisine görev verildikten sonra ar-
kadaşlarıyla birlikte önce Çumra’da bir Bele-
diye hizmet binası kurmak istedi. Fakat Bele-
diye binası yapacak doğru dürüst bir binanın 

bile olmaması işlerini zorlaştırdı. O zamanki 
lakabıyla Kürt Kemal diye bilinen şahsın son-
radan ev olarak oturduğu evi Belediye Hizmet 
Binası olarak açtılar ve belediyenin kurumsal 
yapısını gerçekleştirmeye başladılar. Çumra 
Belediye binasının ilk kuruluş malzemelerini 
İçeri Çumra’dan getirdiler.

Sıfırdan bir İlçe ve Belediye kurmak elbet-
te ki çok zordur. Ama onlar bunu başardılar. 
Devletin kendilerine olan desteği ile kurulan 
Çumra Belediyesi yavaş yavaş büyümüş ve 
gelişmiştir.

Rakım Çumralı, Belediye Başkanı olma-
dan önce Konya’da ticaretle meşgul olmuş ve 
Cumhuriyet Halk Partisine gençlik dönemle-
rinde katılıp orada siyaset yapmıştır. Rakım 
Çumralı Belediye Başkanı olduğu dönemde 
yeni ilçe olan Çumra’nın sorunlarıyla ilgi-
lenmenin yanında mübadele ile ilçeye gelen 
göçmenlerin yerleşmeleri konusunda büyük 
gayretler göstermiştir. Rakım Çumralı aynı 
zamanda 7. Ve 8. Dönemde milletvekili olan 
ve 1964 yılında Adalet Bakanı olarak görev 
yapan Mehmet Sedat Çumralı’nın ve Çum-
ra’mızın ilk müftüsü Fatih Çumralı’nın abisi-
dir. Rakım Çumralı’nın Celal Çumralı, Kâmil 
Çumralı ve Nimet Çumralı isimli kardeşleri 
de bulunmaktadır. Celal Çumralı da abisi 
Mehmet Sedat Çumralı gibi Ankara Hukuk 
Fakültesini bitirmiş hâkimlik, savcılık yapmış 
ve aynı zamanda kitaplar yazmış değerli bir 
insandır. Adviye ve Zeynep adında iki tanede 
kız kardeşi olan Rakım Çumralı soy itibariyle 
kalabalık bir aileye mensuptur. 

Rakım Çumralı’nın babası Hasan Hüseyin 
Efendi aynı zamanda bir hafız ve medrese-
lerde okumuş bir âlimdir. Kendisi zamanın-
da İçeri Çumra’da bir dönem imam hatiplik 
yapmış ve sonra Konya merkezde hem vaizlik 
hem de müftülük görevlerinde bulunmuştur. 
Kabrinin de Mevlana türbesindeki hazirede 
bulunduğu bilinmektedir.
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Rakım Çumralı Cumhuriyet Halk Partisi 
döneminde milletvekili olmak istemiş fakat 
zamanın başbakanı olan İsmet İnönü tara-
fından kabul edilmemiştir. Bunun için İsmet 
İnönü’yü hiç sevmediğini zaman zaman an-
latmıştır.

Rakım Çumralı, Çumra’da 1926-1940 yıl-
ları arasında Belediye Başkanlığı yapmış ama 
kendisinden sonraki dönemlerde de Çumra 
Belediyesini terk etmeyip halka ve belediyeye 
yardımcı olmaya çalışmıştır. Rakım Çumralı 
1964 yılında yeniden Çumra Belediye Baş-
kanlığı için aday olmuş ve Ali Çoban ile se-
çim yarışına girmiştir. Bu seçimde başarı elde 
edemeyen Rakım Çumralı ondan sonra siyasi 
hayatını noktalamıştır. 

Rakım Çumralı, 1945 yıllında Türkiye de 
doğru dürüst gazete yayını yokken Çumra’da 
siyaset yaptığı arkadaşlarıyla birlikte “Demok-
rat Çumra” isimli bir gazete çıkarmış ve yayın 
hayatına girmiştir. Aslen İçeri Çumralı olduğu 
bilinen Rakım Çumralı’nın anne dedeleri Van 
ilinden gelip bu bölgeye yerleşmişlerdir. An-
nesi sonradan Çumra’da Belediye Başkanlığı 
yapan Rüstem Başkaner’in yakın akrabasıdır. 
Rakım Çumralı daha sonraki dönemlerde Van 
ilinden Çumra’ya gelen Rüstem Başkaner ve 
onun Çumra’da Askerlik Şubesi Başkanı olan 
abisine sahip çıkmış ve özellikle Rüstem Baş-
kaner’in yetişmesinde ve Belediye Başkanı 
olmasında etkili olmuştur. Rakım Çumralı ya-
nında yetişen Rüstem Başkaner’i kızı Melahat 
Hanım ile evlendirmiş ve onun kayınpederi 
olmuştur. İlerleyen yaşı sebebiyle İstanbul’a 
göçen Rakım Çumralı orada 14 Kasım 1984 
tarihinde vefat etmiş ve Karaca Ahmet Me-
zarlığına defnedilmiştir. Allah rahmet eylesin.

ZİYA YAYMACI
Çumra’nın kuruluş ve ilçe oluşundan 

sonra Belediye Başkanı olarak Rakım Çum-
ralı başlamış ve imkânlar dâhilinde kuruluş 
işlemlerini gerçekleştirmeye çalışmıştı. Ken-
disinin Belediye Başkanlığını bırakmasının 
ardından ilçenin ikinci Belediye Başkanı olan 
Ziya Yaymacı göreve gelmiş ve bir dönemde 
o Belediye Başkanlığı yapmıştır. 

Çumra’nın kuruluş yıllarında ilçede yaşa-
yan halkın sayısının çok az olması ve olanla-
rında ya mübadele yoluyla göç edip gelenler-
den ya da eğitimi seviyesi ve maddi durumu 
olmayan insanlardan oluşmaktadır. Onun için 
doğal olarak seçilen Belediye Başkanları ya 
İçeri Çumra’dan ya da köylerden çıkmışlardır. 

Yani Çumra İçeri Çumralılar ve etraf köylüler 
ile mübadeleden dolayı gelen göçmenlerin 
kurdukları bir ilçe olmuştur.

Çumra’nın ikinci Belediye Başkanı olan 
Ziya Yaymacı 1905 yılında İçeri Çumra’da 
dünyaya gelmiş ve ilkokul eğitimini yine ora-
da almıştır. Babası Hasan Yaymacı tarafından 
medrese tahsili yapması için Konya’ya gönde-
rilen Ziya Yaymacı zeki ve başarılı bir öğren-
cidir. Medresede eğitimine devam ederken 
medreselerin kapatılması ile yeniden İçeri 
Çumra’ya dönmüş ve ailesiyle birlikte yaşa-
maya başlamıştır. Bu arada askerlik görevini 
yapan Ziya Yaymacı Konya’ya göçerek bir 
müddet bakkal dükkânı çalıştırmıştır. Babası 
Hasan Yaymacı Kuva-i Milliye’nin İçeri Çum-
ra temsilcisi olması sebebiyle Atatürk tarafın-
dan maddi olarak desteklenmiştir.

Ziya Yaymacı 1939-1941 yıllarında İçe-
ri Çumra’da muhtarlık yapmış ve beldenin 
sorunlarına çözümler üretmeye çalışmıştır. 
1945-1949 yılları arasında Çumra’da Bele-
diye Başkanlığı yapan Ziya Yaymacı 1950 
yılında Demokrat Parti Çumra İlçe Teşkilat 
başkanlığına getirilmiş ve bir müddet bu gö-
revi yapmıştır. 1951-1953 yıllarında Konya İl 
Daimi Encümen Üyeliği yapan Ziya Yaymacı 
bölgeye ilk traktörü getiren ve traktör ile çift-
çilik yapan ilk insanlardan birisidir. 1960’lı 
yıllardan sonra Konya’ya göç ederek orada 
yaşamış ve siyasi yaşamdan uzak kalmayı ter-
cih etmiştir. Evli ve altı çocuk babası olan Ziya 
Yaymacı 1973 yılında Konya’da vefat etmiş 
oraya defnedilmiştir.
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