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SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Vefa, sevgi, 
sadakat, 
saygı gibi 

kelimeler iyi in-
sanları anlatmak 
için kullanılır ve 
bu konuda ölçü 
olarak ele alınır. 

Anne ve baba çocuğundan saygı ve vefa bekler. Çocuk anne 
babasından sevgi bekler. Ülke ve ideolojiler sadakat bekler. Eşler 
ise birbirlerinden bu güzel vasıfların hepsini bekler.

İnsanların hayatında doğdukları ve büyüdükleri yerleşim yeri 
önemli bir yere sahiptir. Çünkü burada hatıraları, masumiyetle-
ri, ilk aşkları ve hepsinden önemlisi kendilerini dünyaya getiren 
anne ve babaları vardır. 

İnsanların bir su damlacığı olarak düştükleri, pelte haline gel-
dikleri sonra da ete kemiğe büründükleri ve yetiştikleri bu rahim-
den bir birey olarak hayata başladıkları yere vatanı asli diyoruz. 
Burada anne ve babanın korumasında büyüyüp gelişiyoruz, kar-
deşlerimizle ve komşu çocukları ile oynayıp kişiliğimizi oluşturu-
yoruz. Çevremizde gördüklerimiz ve yine çevremizde bulunan-
ların anlattıkları ile dünya görüşümüz ve ahlakımız şekilleniyor. 
Burada bir kimlik kazanıyoruz.

Sonra çalışmak için veya okumak için doğduğumuz şehrin 
dışına çıkıyor yeni bir çevreye giriyoruz. Oraya uyum sağlamak 
adına bazı alışkanlıklarımızı bırakıyor, bazı yeni alışkanlıklar ka-
zanıyoruz. Burada evlenip çoluk çocuğa karışıyoruz.  Karnımız 
burada doyuyor, burada yeni dostlar ediniyor kendimize yeni bir 
hayat kuruyoruz. Buraya da vatanı ikame diyoruz.

Kafamızın bir köşesinde hep o çocukluk anıları duruyor. Ana 
babamızın yanında olmak arzusu bizi sürekli dürtüklüyor. Ama iş 
ve aş konusu bizi bulunduğumuz yere bağlıyor. İçimizde yanan 
ateş zamanla külleniyor. Doğduğumuz yer sadece bir özlem ola-
rak kalıyor. Anne ve babaya karşı düşkünlük, onlara duyulan say-
gı bizi doğduğumuz yere doğru itiyor. Ama geçindirmek zorunda 
olduğumuz ailemiz bu itmenin önündeki en büyük engel. “Bir 
emekli olalım öyle döneriz” düşüncesi ile kendimizi bir süre oya-
larız. Sora emeklilik vakti gelir… Kimimiz doğduğumuz yere geri 
döneriz. Bazılarımız da çocuklar burada büyüdü, burada iş kurdu 
vs. bahanelerinin arkasına sığınarak bu dönüşü sürekli erteleriz. 
“Çocuklar gelse bir gün durmam” diyerek de sözde kararlılığımızı 
perçinleriz. Yani bir nevi çocuklarımızın vatanında yaşamaya razı 
oluruz. Burası benim vatanım oldu cümlesini kuramayız.

Yazımın başında; Ana rahmine düşüp, ete kemiğe büründük-
ten sonra dünyaya ayak bastığımız yere vatanı asli deriz” demiş-
tim. Zamanla bu tabirin yerine bir yenisi daha ekleniyor. Vata-
nı ikame dediğimiz doyduğumuz yerden doğduğumuz yer olan 
vatani asliye yapılan ziyaretlere “Sılayı rahim” ismini veriyoruz. 
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Gidilen yeri de ana ocağı, baba yurdu gibi 
sıfatlarla tanımlıyoruz.

Anne ve babaya duyulan saygı ve sev-
ginin derecesi bu ziyaretlerimizin sıklığın-
da önemli bir faktör. Bizim için çok değerli 
iseler ve yaşıyorlarsa yılda birkaç kez sılayı 
rahim yapıyoruz. Vefat etmişlerse vefat ke-
limesini ilk dört harfinin oluşturduğu vefa 
duygusu gereğince yılda bir kez ve özellikle 
bir bayrama denk getirerek mezar ziyareti 
için sılayı rahim yapıyoruz.

İnsanın yaşadığı şehre bağlılığı ile aile-
sine gösterdiği sevgi, saygı, vefa ve sadakat 
doğru orantılıdır diye düşünüyorum. Aile-
sine çok değer veren birisi yaşadığı şehre 
de değer verir ve oraya hizmet etmek için 
fırsat arar. Çünkü bu şehirde meydana ge-
len olumlu bir gelişmenin kendi ailesine de 
olumlu olarak yansıyacağını bilir. Yaşadığı 
beldenin huzuru, kültürü ve kalkınması için 
üzerine düşen her şeyi layığı ile yapmaya 
çalışır, bundan zevk alır. Huzurlu, kültürlü 
ve müreffeh bir yerde bulunan insanların da 
bundan faydalanacağını ve ruh sağlıkları ile 
hayat standartlarının güzel olacağını bilir.

Biz insanların anne babamız ve akraba-
larımızın yaşadığı şehre karşı sorumluluk-
larımız var, şayet onları seviyor ve düşünü-
yorsak. Akrabalarımızın daha iyi bir ortamda 

ve daha medeni bir şehirde yaşayabilmesi ve 
mutlu olabilmeleri için üzerimize düşen bir 
görev olursa bunu ifa etmekten kaçınmama-
lıyız. 

Eşimiz ve çocuklarımızla birlikte yaşa-
dığımız şehre karşı da yerine getirmemiz 
gereken sorumluluklarımız var. Gerçekten 
eşimizi ve çocuklarımızı seviyorsak. 

Hayat, istemesek de bazı sorumlulukları 
yüklüyor bize. Bunu hakkıyla yapanlar çev-
relerinin ve ailelerinin mutluluğuna katkı 
yapmış olurlar. Haliyle mutlu çevre ve mut-
lu aile içinde yaşamak da insanı mutlu eder. 

Sonuçta yapıp ettiklerimiz dönüp dolaşıp 
yine bizi etkiliyor. Öyleyse iyilik yapalım ki 
iyilik bulalım. 

(Behiye’ye ithaf) 
Rabbimin emri budur diyerek
Bu yola baş koydu Çumralı gelin
Kınası yakıldı kurban diyerek,
İçli içli ağladı Çumralı Gelin.

Gelinlik giymişti kefen misali
Güzeller içinde yoktu emsali
Buğulu gözlüydü ceylan timsali
Kuğular gibiydi Çumralı Gelin.

Babası anası öğüt vermişti
Bundan sonra yuvan ora demişti
Ne derse karşılık verme demişti
Sözünün eriydi Çumralı gelin.

Gittiği yerin yâdı yabancısıydı
Uymazdı huyları, gizemlisiydi
Yemek, ekmek aşın esiresiydi
Sinesine çekti Çumralı Gelin

Hasta oldu kimse onu bilmedi
Halinden annesi dahi tınmadı
Kocası askerdi diyen olmadı
Sararıp soldu Çumralı Gelin

Anasına dedi orda öl dedi
Gelinlikle gittin kefenle dön dedi
Beni rezil rüsva edersin dedi 
Ölümü hak bildi Çumralı Gelin.

Anuş der ki bu gaflet nedendir
İnsan hayatı çok kutsal madendir
Değeri canana can verendendir
 Aşk badesin içti Çumralı Gelin

ANUŞ 
GÖKCE

ÇUMRALI GELİN
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HASAN 
HÜSEYİN 
AKKAŞ

ÇUMRALILAŞ(TIRIL)MAYA 
KARŞI ÇUMRALI OLMAK

İnsanoğlu, muhakeme yeteneği bakımın-
dan müstesna bir varlıktır. Merakı, ilgisi 
ve bilgisi ile yeteneğini birleştiren insan, 

doğayı dönüştürebilme yetisine de sahiptir. 
İnsanoğlunun yaşadığı mekan ile kurduğu bağ 
düşüncesine, alışkanlıklarına ve davranışla-
rına yansımaktadır. Coğrafya, insanın sadece 
yaşadığı mekan değil aynı zamanda tarihinin 
ve kültürünün harmanlandığı, geçmişi ile ge-
leceği arasında ki aidiyetini de göstermektedir. 
Tarihi süreç dikkate alındığında geçmişinden 
devraldığı değerleri geleceğe taşımakla insa-
nın yaşam enerjisi oluşmaktadır. Kısaca insa-
noğlu geçmişi ile geleceği arasında köprüdür. 
Bu anlamda tarih ve kültür, insanın rasyonel 
kurgusunu aşan ve tecrübeleri ile rasyonel in-
sana yol gösteren en önemli mihmandardır. 

Yazının başlığını oluşturan Çumralılaştır-
ma karşısında Çumralı olmak cümlesi, insan-
lığı olumsuz etkileyen ve insanın bağlarını za-
yıflatan modernleşme kavramı ile açıklanabilir. 
Özellikle son beşyüz yıldır özgürlük, bireysellik, 
tüketim çılgınlığı, serbestlik, mükemmel olma 
ve haz alma gibi modernleşme kapsamında 
tanımlanan kavramlar insanlık tarihi açısından 
insana yabancıdır. Kavram olarak modernite 
ve süreç olarak modernleşme insanoğlunun 
birikimlerini geçmişin önyargıları olduğunu 
belirterek tarih dışı saymakta ve insanın, ras-
yonel bir varlık olarak kendi tarihini aklın ve 
bilimin süzgecinden geçirerek yeniden inşa 
etmektedir. Modernitenin öngördüğü rasyonel 
insan kendi tarihini, bilimini ve sosyal yaşamını 
kendi iradesiyle planlamakta ve hayata geçir-
mektedir. İnsanlık tarihinde yaşanan bu deği-
şimler geçmiş ile karşılaştırıldığında insanlığın 
yeni bir durumuna işaret ederse de esasen 
modernitenin ironisi olarak ta tanımlanabilir. 
Çünkü geçmişin bilgeliğini, tarihi tecrübeyi ve 
geleneğin gücünü reddeden modern insan, 
aklın ve bilimin öngörülerini, önyargılarına 
dönüştürmektedir. Bilimsel gelişmelerden tek-
nolojik ilerlemeye, siyasetten hukuka modern 
insan, evrensel yaşam tarzlarını belirlemekte, 
belirleyenin önceliği vurgulanarak gerektiğin-
de hayatlar ...tiril…mektedir. Burada hayata 
dair “tiril” ekinin getirilmesi toplumun dışsal 
faktörlerle ehlileştirilmesi anlamına gelmekte-

dir. Modernite ve modernleşmeyi temsil eden 
batı medeniyeti, kendi dışındakini ötekileştir-
mekte ve doğu olarak tanımlamaktadır. Batı 
açısından ötekileştirilen doğu toplumları ise 
ekonomiden siyasete, hukuktan ahlaka ehli-
leştirilmelidir.      

Kavram olarak modernite ve süreç olarak 
modernleşme rasyonel insanın, rasyonel bir 
sosyal ve politik düzen kurmasını anlatır. Mo-
dernleşme 15. ve 20. yüzyıllar arası Batı dü-
şünce tarihi sürecinde Rönesans ve Reformlar-
la başlayan Aydınlanma ve Devrimlerle devam 
eden ekonomik, siyasi, kültürel, entellektüel 
ve toplumsal dönüşümleri açıklayan bir kav-
ramdır. Endüstrileşme, serbest piyasanın olu-
şumu, bilimsel devrim, teknolojik ilerleme ve 
ulus-devlet gibi kavramlar modernleşme sü-
recinde insanlığın modern kazanımlarıdır. Mo-
dernite kavramı ile insanoğlunun rasyonel bir 
varlık olduğu belirtilmekte ve insanın, geçmişe 
bağlı olmadan (status quo ante) bilgi edinme-
sini ve kendi geleceğine ilişkin inanç, düşünce 
ve eyleme sahip olmasını ifade etmektedir.  

Modern insan, insanüstü bir müdahale 
olmadan ve akıl ötesi bir değerin yardımına 
başvurmadan, kendi iradesiyle hayatını ve 
çevresini planlayan, denetleyen ve dönüştü-
rendir. İnsanlık tarihi, insanın Tanrıyı anlama 
veya onunla mücadele etme tarihidir. İnsan-
lığın modernleşme tarihi esasen insanın Tan-
rıyla mücadelesinin tarihidir. Modern insan 
günümüzde yapay zeka ve metaverse yaşam 
ile tekno-tanrısını yaratmaya çalışarak sonsuz 
mutluluğa ulaşma amacı taşısa da sahip ola-
caklarının, insanlık için maliyetini kestirmek 
oldukça zordur. Çünkü modern dünyada in-
sanlığın yaşadığı felaketler insanlığın geleceği-
ne yönelik umutlarını zayıflatmakta, Tanrı bi-
çimli insan (homedeus) ile tekno-Tanrı ilişkisi 
kurularak yeni bir dünya düzeninin kurulması 
gerektiği tartışmaları yapılmaktadır. Bu tartış-
maları besleyen temel unsurun modernleşme 
ile başlayan düşünce, inanç ve yaşam biçimi 
olduğu söylenebilir.                    
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Ekonomiden siyasete, hukuktan ahlaka ve 
inanca yaşamın tüm detaylarına karar veren 
ve denetleyen modern insan, kusursuz bir ge-
lecek öngörmektedir. Modern insan psikolojik 
açıdan her türlü baskıdan arınan ve hakkı ol-
duğunu iddia ettiği özgürlük sayesinde gelece-
ğini kurgulamaktadır. Modern insanın modern 
dünya kurgusu; aklın önceliğini, bireyciliği, 
hazcılığı, özgürlüğü, özerkliği, sürekli değişimi 
ve doyumsuzluğu vurgulayarak insanın, kendi 
kaderini kendisinin belirlemesini öngörmüş-
tür. Son beşyüz yıldır modernleşen dünyada 
bireycilik bencilliğe ve özgürlük sorumsuzlu-
ğa dönüşerek insanlar çevrelerine ve kendi-
lerine yalnızlaşmış ve yabancılaşmıştır. Başta 
değerler olmak üzere kazanımlarını tüketen 
insanoğlu modern zamanlarda sadece dün-
ya savaşlarına neden olmamış aynı zamanda 
vesayet yoluyla savaşarak yaşamanın acıma-
sızlığına da yol açmıştır. Örneğin teknolojik 
gelişmeler neticesinde savaşlar askerden sivile 
yayılmış, devlet arası savaşlar hibrit savaşlara 
ve uzay savaşlarına değişmiştir. Bunun temel 
nedenlerinden biri de insan aklını kutsallaştı-
ran modernitedir. Modern zamanlarda yaşa-
maya veya ölmeye, hastalanmaya veya sağlıklı 
olmaya, aç veya tok kalmaya karar veren biyo-
iktidardır.

Son yüzyıldır rasyonel insanın çaresizliği 
vurgulanarak kurtarıcı (üst insan) aranmakta, 
tarihin sonuna vurgu yapılarak insanlığın alter-
natiflerinin sonlandığı belirtilmekte ve kültürel 
fay hatlarının derinleştiği dile getirilerek me-
deniyetler arası çatışmanın kaotik sonuçların-
dan bahsedilmektedir. Homospienden homo-
ekonomiye ve homoekonomiden homodeusa 
modern insanın yaşam serüveni modernite 

kapsamında anlatılmaktadır. Kısaca moderni-
te ve modernleşmenin insanlığa yansımaları 
dikkate alındığında olumlu ve olumsuz iki so-
nuçtan bahsedilebilir. Modernitenin olumlu ta-
rafı başta yaşam standardı olmak üzere insan 
hayatını kolaylaştıran teknolojik gelişmelerdir. 
Modernitenin olumsuz tarafı ise insanların ve 
toplumların düzleştirilmesidir. Modernleşme 
sürecinde toplumların tecrübeleri tarih dışı 
olarak tanımlanmakta, kazanımları ise rasyo-
nel akıl yoluyla akıl dışı olarak tanımlanmakta-
dır. Böylece insanlık modernleşme yoluyla ras-
yonel aklın egemenliğinde değiştirilmektedir.

Çumralı olmak, Çumra’ya ait olan değer-
leri taşımak demektir. Her toplum, farklılıklara 
ve farklılıkların da birbirleriyle ahenk içinde 
olduğu zengin bir kültür ve tarih hafızasına 
sahiptir. Çumra toplumu da çeşitli kültürlerin 
bir araya gelmesiyle oluşan zengin bir tarih 
havzasında varlığını sürdürmektedir. Farklı 
gelenekler, alışkanlıklar ve yaşam tarzlarından 
müteşekkil zengin bir kültür ile Çumra, ortak 
değerlerde bir araya gelmiştir. Paylaşmak, di-
ğergamlık, yardımlaşma ve sosyal borçlanma 
Çumralı olmanın ortak değerleri arasındadır. 
Bu değerlere sahip olan insan aynı zamanda 
modernitenin tek tipçi dayatmalarından da 
kurtulmaktadır. 

Ekonomik olarak zengin, kültürel olarak 
çeşitli, entelektüel olarak güçlü ve siyasi olarak 
gayretli olan Çumralı bencillik yerine şahsiyeti, 
tüketmek yerine üretmeyi, kıskançlık yerine 
doygunluğu, tamah yerine hırsı ve doyum-
suzluk yerine kanaatkarlığı ortak değer haline 
getirdiğinde her şahıs, kendini Çumra için so-
rumlu hissedecektir. Kişilerin Çumralı olması 
sadece çeşitli kültürlerin çumralılık bilincini 
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oluşturması değil aynı zamanda coğrafi ola-
rak insanlığın ilk yerleşim mekanları arasında 
olmasının da sorumluluğu içinde yaşamasını 
gerekli kılmaktadır. Reddi miras yapanlar geç-
mişin bilgeliğini geleceğe taşıyamazlar. Çum-
ralının Çumralılaştırılması bencil, doyumsuz, 
tamahkar, kıskanç, dayanışma ve birlik olma 
ruhuna sahip olmayan, paylaşmayan ve sa-
dece kendisi için çalışan insanlardan oluştu-
ğunu anlatır. Bu kişiler Çumra’nın dokusuna 
uyum sağlayamadığından dolayı tarihine ve 
değerlerine de yabancıdırlar. Toplumda yalnız 
olduklarından kendilerine de yabancıdırlar. Sa-
dece kendisi için yaşayanın kendine de hayrı 
olamaz. Kendine yabancı olduğundan dolayı 
Çumra’nın tarihi mirası ve kültürel zenginlikle-
rini ya reddetmekte ya da ötekileştirmektedir. 

Tarihte yerleşik hayata geçişin modeli olan 
Çatalhüyük gibi bir tarihi miras Çumralıya, bir-
lik içinde olmasını, kültürel çeşitliliği zenginlik 
kabul ederek dayanışmayı yaygınlaştırmayı ve 

ilk insanların ortak değerler üreterek yerleşik 
hayata geçtiği günden günümüze coğrafya-
nın sorumluluğunda yaşaması gerektiğini 
vermektedir. Çumralının yaşadığı coğrafyada 
medeniyetin temelleri atılmıştır. Çumralı üre-
ten, yaşama değer katan, paylaşan ve kültürel 
çeşitliliklerin, derin ve zengin bir tarih miras 
ile şahsiyet kazandığı kişidir. Çumralı olmak 
Çumra için fedakarlık yapmak demektir. Çum-
ralı olmak kişinin, kendine mefaat sağlamayı 
aşan, Çumralı ile gönül bağı kuran ve karşılık 
beklemeksizin Çumra’ya değer katandır. Baş-
ta dernekler ve vakıflar kurarak Çumralılık 
bilincin yaygınlaşması için çaba sarf etmek 
gerekmektedir. Esasen ekonomiden siyasete 
ve bürokrasiden kanaat önderlerine Çumralı-
lığı taşıyan sermayenin açığa çıkması, zengin 
Çumra kültürünün yaygınlaşmasında önemli 
bir unsurdur. Çumralılaştırılmadan Çumralı ol-
mak ve Çumra için çaba göstermek her Çum-
ralının temel hedefi olmalıdır.

HALİME
DOĞRU

DÜNÜR GİTTİK BİZ Bİ KIZA 

Anam bana kız istemiş
Kız anamdan ne istemiş
Bir kat, bir de arabayla
Üste villa, yat istemiş 

Anam “Kızım bi dur!” dese
Kız istiyor altın kese
Bunların hepsi de neyse
İngiliz’den at istemiş 

Anamın tansiyon fora
Tüm köylü toplanmış ora
Ayaklarım bastı kora
Amerikan bot istemiş 

Anam “Gari yeter!” diyor
Kız arka arkaya ekliyor 
Daha neler de bekliyor
Fransa’dan kot istemiş 

Anam diyor “Çok fakirim.”
Kız anlıyor ben zakirim
Demiyor ki “Ah sakilim!”
Saydıklarına söz istemiş 

Söyleyin komşular kıza 
Gelemem ben böyle naza
Hiç ağzı varmıyor aza
Maldivler’den yaz istemiş 

Anam girmiş orda şoka
Millet tutmuş kızı oka
Sakızı düşürdük boka 
Elmas, maden, bor istemiş 

Anam ile geldik eve
Kalmadı diş, ekmek geve
Bu kıza biz kessek deve
Kurban diye koç istemiş 

Yazı, sözü bilmem ama
Bu kızı alamam ana
Ne olur al deme bana
Bin bir türlü haz istemiş 

Ayıplaman a komşular
Daha neler istiyorlar
Alma hele küsüyorlar
Anam bana kız istemiş
Kız anamdan çok istemiş



23

ÇUMRA’NIN İKİ GÜLÜ

SEDAT
ULUPINARLI

Bu gün sizlere Çumra’mızın iki renkli 
simasını tanıtmaya çalışacağım. Bu 
şahısların ortak özelliği Çumra için bir 

şeyler üretmiş olmaları değil Çumra’nın sev-
diği iki meczup olmalarıdır. Her ikisi de renkli 
bir hayat yaşamış, Çumra ahalisi tarafından 
sevilmişlerdir.

NAİL KOCAER (DELİ NAİL)

Halk arasında “Deli Nail” olarak bilinip 
tanınan ve aslen Çumra İlçesi İçeri Çumra 
Kasabasında 1935’li yıllarda dünyaya gelen 
Nail, bölgenin bilinen ve sevilen meczupların-
dandır. Allah kendisine öyle bir hayat lütfet-
miş ki, Çumra ahalisi tarafından sevilen Nail 
bir ömür boyu özellikle Çumra bölgesinde 
halk arasındaki tabiriyle “deli ya da meczup” 
bir hayat yaşamıştır. 1935’li yıllarda İçeri 
Çumra’da dünyaya gelen Nail 1985 yılında 
geçirdiği bir trafik kazasında Çumra’da vefat 
etmiştir.  Özellikle 1960 yılları sonrası Çumra 
ve bölgesinde yaşayanların büyük çoğunluğu 
Naili tanımış ve onunla mutlaka bir anı yaşa-
mıştır.

İçinde bulunduğu hal ve yaşam biçimi iti-
bariyle halkın hem çok sevdiği hem de korkup 

yanındayken dikkatli ve tedbirli davrandığı 
Nail, İçeri Çumra doğumlu olmasına rağmen 
hayatı Çumra’da geçmiştir. Amcaları Yusuf 
Kocaer ve Kemal Kocaer’in ilgilenip kollama-
ya çalıştıkları Nail, kızdırılmadığı ve damarına 
basılmadığı takdirde sessiz ve sakin bir yapıya 
sahiptir. Ama kızdırıldığı ve üstüne gidildiği 
zaman etrafta cam çerçeve koymaz ve önüne 
gelen her şeye zarar vermekten çekinmezdi.

Halkın kendisinden korktuğunu bilen ve 
bundan kendisi de rahatsız olan Nail, özel-
likle bayanları ve çocukları “korkmayın” diye 
uyarır ve samimi davranmaya çalışırdı. Halk 
arasında Nailin zaman zaman değişik haller 
gösterip, bazı önemli olaylar karşısında halkı 
veya o olay ile ilgili şahısları uyardığı anlatılır.

Burada İsmail Detseli hocamızın bir pay-
laşımını aktarmak isterim. “ Bu güzel ve gi-
zemli insan merhum Nail ile 1980 yılından bir 
anımı anlatmak isterim. O yıllarda iki arkadaş 
pazarcılık yapıyoruz. Pazar günü Konya Mu-
hacir pazarı, ertesi gün Pazartesi Çumra’nın 
pazarı… Sabahın erken saatinde eğri bacak-
lı Skoda aracımızla Çumra pazarına vardık. 
Aracı tezgâha yanaştırdık ve sergiyi açmadan 
kahvaltı yapmak için elimizdeki nevaleyi çı-
kardık. Tam yemeğe başlamak üzereyiz. O 
sırada Nail çıkıp geldi yanımıza.

Arkadaşlar Nailin kılık kıyafetinden dolayı 
burun kıvırıyorlar ama ben onun Allah dostu 
olduğuna kanaatim olduğu için sabrediyo-
rum. Nailin koluna girdim ve pazar büfesine 
götürüp karnını doyurdum. Cebimdeki men-
dil ile onun ağzını yüzünü sildim. Arkadaş-
ların yanına geldim ve arkadaşlar benimle 
“dostunu doyurdun mu, dişlerini fırçaladın 
mı” gibisinden alay etmeye başladılar. Tabi 
ben aldırış etmedim ve tezgâhlarımızın başın-
da beklemeye başladık.

O gün ikindiye kadar terazi kaldırıp mal 
satamadık. Bir de Çumra’nın bir köylüden bir 
ton patates aldık ve sebzeyi bitirince onu yük-
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leyip gidecektik. İşler kötü gitti ve ikindi vakti 
Nail yanımıza geldi. Bana “ Kalk! Kalk1 İçeri 
Çumra Belediye Başkanı seni bekliyor, sebze 
meyve alacak”  dedi. Bunun mümkün olma-
dığını biliyordum. Çünkü Zabıta ceza yazar ve 
şehirde satış yaptırmazdı. Arkadaşlar kabul 
etmediler ama ben arkadaşımı ikna ederek 
bizim pazarcı arkadaşa benim patatesleri 
Konya’ya getirmesini ve ücretini vereceğimi 
söyledim. 

Nailin dediği aynen çıktı. Tarlalarda ça-
lışan işçiler var. Hem başkan hem de işçiler 
sebzeci bekliyorlardı. Biz orada 45 dakika kal-
dık ve bir araba sebzeyi bitirdik. Sonra dönüp 
patatesimizde yükleyip Konya’nın yolunu tut-
tuk. Sonra arkadaşlarım gelerek benden özür 
dileyip Nail hakkında yanlış düşündükleri için 
üzüntülerini ilettiler.”

Bir defasında amcası ile tarlada çalışırlar-
ken amcasına;

-“Amca biz burada çalışıyoruz ama evde 
ahır yanmaya başladı. Gidelim onu söndüre-
lim”  der ama amcası bunu kabul etmez ve 
Naile kızarak çalışmaya devam eder. Akşam 
olup işi bittikten sonra eve gelirler ve ahırın 
yandığını görür. Amcası çok üzülse de belli 
etmez ve bundan sonra Nail’e pek sert dav-
ranmamaya başlar. Boydan uzunca tek parça 
bir elbise giyen Nail, özellikle Çumra esnafı 
tarafından çok sevilmiş ve kendisine sahip 
çıkılmıştır.

Yine bir defasında Çumra pazarında bir 
satıcı bahçesinde yetiştirdiği sebze ve mey-
veleri satmaya çalışmaktadır. Nail bu satıcıya 
yavaşça yaklaşır ve;

-“Burada fazla oyalanma evine git” der ve 
satıcı telaşla ne olduğunu sorar. Nail;

-“Evinde ineğin öldü. Çabuk git, fazla 
oyalanma” der ama satıcı pek aldırmaz ama 
akşam eve vardığında ineğinin gerçekten öl-
düğünü görür ve Nail’in dediklerinin gerçek 
olduğunu anlar.

Ahmet Yıldız’dan naklen “Benim de biz-
zat böylesi hallerine şahit olmuşluğum vardır. 
Gece geç saatlerde doğum hastamızı acil ola-
rak Devlet Hastanesine götürdük. Hastanede 
rahmetli Dr. Mustafa Büyükboduk nöbetçi idi. 
Hastamızda aynı zamanda kalp yetmezliği 
var. ‘Durum ciddi, her şey olabilir.’ dedi. Sa-
bah ezanları okunurken Nail, Hükümet Cad-
desinden Ulu Cami istikametinden hastane 
önünde bize doğru geliyor. Selam verdikten 
sonra; 

“-Hacı Nene korkmayın rahatlayın Allah 
kerimdir. Hastaneye gidin Cenabı Allah’ın 
Hikmetinden sual sorulmaz.” dedi. 

Ben bir ümitle telaşla hastaneye tekrar bir 
haber için girerken kapıda hemşire hanım;

“-Müjde nur topu gibi oğlunuz oldu. Hem 
annesi hem de çocuk sıhhatleri yerinde” de-
yince, koşarak aşağı indim Nail’e bakayım 
dedim. Nail Bardakçı Mahallesi tarafına doğ-
ru gidiyor. Koştum Nail’e “hasta kurtulmuş” 
dedim. Nail; 

“-Ben sana demedim mi Allah’ın Hikme-
tinden sual sorulmaz. Çocuğun adın Hikmet 
koyun” Dedi. O Hikmet, şimdi kırk yaşın üze-
rinde üç çocuk babası ve hafız… 

Evet, Çumra’mızın gülü Nail aslen İçe-
ri Çumra Kasabamızdan olmasına rağmen 
vefatına kadar bütün gününü Çumra’da ge-
çirdi. Şimdiki Otogarın az ilerisinde Kemal 
Amcasının evi vardı. Çumra İlçesinde halkın, 
devlet dairelerinin, esnafın çok sevdiği Nail, 
ayakuçlarına kadar uzun olan fistan (Göynek) 
ile dolaşırdı. Zaman zaman esnaf bu elbisesini 
yeniden diktirir, hamam banyo faslından son-
ra değiştirilirdi. 

1985 yılında Ulu Cami şadırvanın karşı-
sında bulunan Gökkayaların binasında ME-
DAŞ Çumra İşletme ve tamir bakım binası 
vardı. Nail, MEDAŞ arıza arabasını gölgesine 
yatmıştır. Elektrik arızasına gidecek olan ekip 
Nail’in arabanın arkasında yattığını görmemiş 
ve arabayı çalıştırmış ileri geri manevra ya-
parken üzerinden araba geçmiş hemen has-
taneye kaldırılmışsa da hastanede iç kanma-
dan vefat etmiş. Büyük bir katılım ile cenaze 
namazı kılınarak İçeri Çumra Kasabasına def-
nedilmiştir.

Nailin tedavisi için birkaç kez girişimde 
bulunulmuş, İstanbul’a götürülmüş ama bir 
netice alınamamıştır. El hâsılı Çumra’dan se-
vilen, sayılan ve acısıyla, tatlısıyla anılarıyla ve 
hatıralarıyla bir meczup nail gelip geçti. Allah 
rahmet eylesin.

ALİ UĞUR (SOYKA) 
Çumra’da yaşayan ve “Soyka” laka-

bıyla bilinen renkli simalardan birisi de Ali 
Uğur’dur. Kendisi 1931 yılında Çumra’ya 
bağlı İnli köyünde Hacı Memiş Uğur ve Emine 
Uğur çiftinin iki oğlundan birisi olarak dünya-
ya gelmiştir. Köy ve Yörükler havalisinde “Şe-
rifler sülalesi” olarak bilinen aile köyde çiftçilik 
ve hayvancılık işleriyle uğraşmaktadır.

“Soyka” lakabıyla nam yapan Ali Uğur 
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askere gidinceye kadar köyde ailesiyle birlikte 
yaşar ve hayatını ailesiyle kazanmaya çalışır. 
O dönemlerde köyde okul olmadığı için oku-
mayan Ali Uğur daha sonraları köye açılan bir 
okulda gece eğitimine katılmış ve okuma yaz-
mayı bellemiştir. Ali Uğur aynı zamanda köye 
gelen bir hocadan da Osmanlıca bellemiş ve 
ömrünün sonuna kadar unutmamıştır.

Askere gitmeden amcasının kızı olan Şe-
rife Hanım ile hayatını birleştirir ve yuvasını 
kurar. Asker öncesi çok küçük yaşlarda babası 
tarafından evlendirilen Ali Uğur’un asker ön-
cesi beş çocuğu olmuştur. Erken evlenmesi-
nin sebebini asker ocağında komutanına ken-
disi şöyle anlatmıştır. 

Asker ocağında kendisine bir mektup ge-
lir ve içinde bir de resim vardır. Mektupların 
kontrolü sırasında komutanın dikkatini çeker 
ve açıp bakar. Resimdeki beş çocuğu ve aileyi 
görünce Ali Uğur’u yanına çağırarak bunların 
kim olduklarını sorar. Ali Uğur bunların ken-
disinin çocukları olduğunu söyler. Komutan 
dalga geçmemesi için Ali Uğur’u uyarır. Ali 
yemin ederek bunların beşinin de kendisinin 
çocuğu olduğunu ve babasının kendisini çok 
küçük yaşlarda evlendirip on iki çocuk istedi-
ğini söyler. Komutan kızarak Ali’yi gönderir. 
Ali Uğur’un bu evlilikten sekiz oğlu olmuştur.

Vatani görevini Sarıkamış’ta 24 ay olarak 
yapan Ali askerlik dönüşü yine köye gelir ve 
ailesiyle yaşamaya devam eder. 1956 yılına 
kadar köyde çiftçilik yapan Ali Uğur köye ilk 
traktörü almış ve getirmiştir. Abisi Mehmet 
Uğur ile birlikte güzel işler yapan Ali Uğur 
1956 yılında ailesini alarak Çumra’ya yerleşir. 

Çumra’da ticaret ve çiftçilik işlerine giren 
Ali Uğurun işleri gayet iyi gitmektedir. Çum-
ra’da ortaklık yaptığı bazı şahısların kendisini 
yüklü miktarda dolandırması ve büyük zarara 
uğratması sonucunda psikolojisi bozulan Ali 
Uğur işi gücü terk eder ve hayatına bir müd-
det boş adam olarak devam eder ve çalışmaz. 
Psikolojisi biraz daha bozulan Ali Uğur hitabe-
ti güzel ve konuşmayı iyi beceren bir insandır. 
Kırmızı takım elbise, gömlek, çorap ve şapka 
giyerek halkın arasında dolaşmayı severdi. 
Giyim kuşamı ve psikolojisinin biraz bozuk 
olması nedeniyle ortaya koyduğu tavırlara is-
tinaden kendisine “SOYKA” denildiği söylen-
mektedir.  Koyu bir CHP’li olan Ali Uğur za-
man zaman Ankara’ya meclise giderek İsmet 
İnönü ile görüşür ve onunla mektuplaşırdı. 
Rahatsızlığı artan Ali Uğur Hacettepe Hasta-

nesinde 21 gün tedavi edilir ve bırakılır. Bu 
tedavinin kendisine bir faydası olmaz.

Ali Uğur Çumra’da Cumhurbaşkanına, 
Başbakana, Milletvekillerine ve üst düzey 
bürokratlara yaptıkları bazı yanlışlıklara is-
tinaden küfürlü mektuplar yazmaya başlar.  
Bu mektuplar Çumra Cumhuriyet Savcılığına 
gönderilir ve savcılık tarafından hakkında so-
ruşturma başlatılır. Savcının bunun neden ya-
zıyorsun demesi üzerine verdiği cevaplardan 
dolayı psikolojik olarak rahatsız olduğu anla-
şılır. Abisi Mehmet gelerek emniyetten alır. 
Eve geldikten sonra geceleyin savcılık tara-
fından yeniden evden alınıp Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderilir. Abi-
si Mehmet Uğur hastaneye varıp görüşünce 
Ali Uğur’un perişan olduğunu anlar ve onu 
oradan alarak getirir. Doktorun verdiği ilaç-
ları Çumra’da kullanmak şartıyla alınır hasta-
neden. Ömrünü Çumra’da kendisine verilen 
“SOYKA” lakabıyla geçiren Ali Uğur koyu bir 
CHP’li ve Atatürk hayranı olmasıyla da bilinir. 
Ona o kadar düşkündür ki ona ait ne varsa 
ezbere bilmektedir. Çumra’ya ilk göçtüğü yıl-
larda CHP’de ilçe yönetiminde bulunmuş ve 
aktif siyasi çalışmalara da katılmıştır. Ali Uğur 
çok sevdiği Atatürk ile bazı ortak yanları da 
paylaşmaktadır. Atatürk gibi Ali Uğur’da 57 
yaşında ve 10 Kasım günü vefat etmiştir. 
Kabri Çumra’ya bağlı İnli Köyü mezarlığında-
dır. Allah rahmet eylesin.
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NURETTİN
BİLİCİ

‘9 BİN YILLIK DELİKANLI ÇUMRA’
DERGİSİNİN İLK 12 SAYISI

2021 yılı haziran ayında yola çıkan aylık “9 
Bin Yıllık Delikanlı Çumra” dergisi 28 Ma-

yıs 2022 tarihi itibarıyla 12. sayısını okuyucu-
larla buluşturarak 1 yılını tamamladı. O hal-
de, 9 bin yaşında olan (MÖ 7000 yılından bu 
yana hayatta olan) Çatalhöyük (Çumra) isimli 
“delikanlı”nın bir doğum günü pastasını hak 
ettiğini söyleyebiliriz!

Çumra dergisi her ay Konya Yenigün ga-
zetesinin eki olarak okuyucuların beğenisine 
sunuldu. Ben dergiler çıktıkça göz gezdirme, 
yazılardan bazılarını okuma fırsatını bulabil-
miştim. Sadık Gökce Kardeşim, benden çıkan 
sayılarla ilgili bir değerlendirme yazısı isteyin-
ce oturdum; tüm sayıları on line ortamdan 
indirip kendi arşivime yükledim ve başladım 
okumaya. Büyük keyif alarak okudum. Notlar 
aldım. 

Önce Teşekkür
Aldığım notlara ve değerlendirmelere 

geçmeden önce teşekkürlerimi ifade etmeli-
yim. Çünkü bu girişim ve ortaya çıkarılan eser 
Çumra aşığı birisi olan ve Çumra’nın daha 
ileri gitmesi için çabalayan benim için çok an-
lamlı, çok faydalı:

-Konya Yenigün gazetesi sahibi Mustafa 
Arslan’a teşekkür ediyorum; Çumra dergisi-
nin gazetenin eki olarak yayımlanmasına fır-
sat tanıdığı için.

-2021 yılında Çumra Kültür ve Sanat 
Topluluğunun kurulmasına ve bir dergi çıkar-
masına öncülük eden Sadık Gökce ve Sedat 
Ulupınarlı’ya teşekkür ediyorum. Projenin 
mimarlarının onlar olduğunu görüyorum. 12 
Çumra dergisinin hazırlanıp yayımlanmasın-
da da en büyük yükü onlar üstlenmiş. 

-Derginin Yayın Kurulunda görev yapan 
Zeki Türker Başkan’a; Anuş Gökce, Elife Yıl-
maz Mısral, Mustafa Yavuz Çolak hemşehri-
lerime teşekkür ediyorum.

Ben de Bir Çumra Sevdalısıyım
1976 yılında Çumra Cumhuriyet Lisesini 

bitirdikten sonra ayrıldım Çumra’dan. Üni-
versite okumak üzere Ankara’ya geldim.

Ama hiç kopmadım, her bir karış topra-
ğında hatıralarım bulunan bu şirin kazadan. 
Bir ayağım hep orada oldu.

Her gidişimde yaptığım gibi şimdi Sevgili 
Çumra’mın mahallelerini, sokaklarını yeni-
den dolaşmaya başlayabilirim. 

Büyüdüğüm; 
-Aile bütçemize katkı sağlamak için ame-

lelikten garsonluğa birçok işler yaptığım,
-Babamın üç tekerlekli bisikleti ile pazar-

da alışveriş yapanların eşyalarını evlerine ta-
şıdığım,

-Aşka tutulup derin acılar yaşadığım,
-15 Mayıs 2022 tarihinde annemi, bağrı-

na kendi ellerimle emanet ettiğim 
Çumra’ma yeni bir yolculuk yapmanın za-

manıdır şimdi. 
Aldığım Notlar ve “9 Bin Yıllık Delikanlı 

Çumra”yı Okurken Aklıma Gelenler
Şimdi aldığım notları ve yazılanların ben-

de uyandırdığı duyguları/düşünceleri sizlerle 
paylaşmaya başlayabilirim.

Tabii bu sefer, 12 aydan bu yana “9 Bin 
Yıllık Delikanlı Çumra” dergisinde yazanları, 
yazılanları rehber alıp onlarla birlikte dolaşa-
cağım Çumra caddelerinde, Çumra köylerin-
de…

Dergi üzerindeki Çumra Kültür ve Sanat 
Topluluğu amblemini (görselini) çok anlamlı 
buldum: “yarım kavun, buğday başağı ve ka-
vun üzerine batırılmış bir kalem.” Bıçak olma-
sı gereken yerde kalem! Benim bu görselden 
çıkardığım mesaj şudur: Çumralı, sorunlarını 
kavgayla, birbirini ötekileştirerek değil; konu-
şarak, yazarak çözer. Ülkesinin sorunlarının 
da aynı anlayışla çözülmesini arzu eder.

Google arama motorunda https://www.
konyayenigun.com/ adresine girin. Önünüze 
gelen sayfada sağ taraftaki üç sıralı çizginin 
üzerine tıklayın. Karşınıza çıkan dosyaların en 
sonunda “9 Bin Yıllık Delikanlı Çumra” isimli 
dosyanın üzerine tıklayınca 12 sayıdan istedi-
ğinizi açıp, Çumra’da gezmeye Çumra’yı ya-
şamaya başlayabilirsiniz.

Ben son sayıdan (yani 12. Sayıdan) başlı-
yorum okumaya.
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Çumra 12. Sayı
Kapak resmi çok hoşuma gitti: gelenek-

sel giysileri içinde o zeytin gözlü, zeka yüklü, 
pırıl pırıl bakan çocuğa “yerim senin gözleri-
ni” diyesim geldi. Yanında sinek kaydı tıraşlı 
dedesi. Birisi Yörük çocuklarını, diğeri Yörük 
büyüklerini temsil ediyor. Kapaktaki “Lille 
Yörük Festivali” ifadesini görünce aklıma ilk 
önce Fransa’nın Belçika sınırındaki Lille (Lil 
diye okunur) şehri geldi. “Dergi galiba orada 
yapılan bir festivali anlatıyor” diye düşün-
düm. Oysa bu “Lille” Fransa’nın “Lille”i değil 
bizim Çumra’nın “Lille”si imiş.

Lille’nin, etrafında 8 adet köy (Arıkören, 
Kisecik, Yörükcamili, Okçu, Erentepe, inli, 
Kuzucu, Dinlendik) bulunan yörenin adı ol-
duğunu öğreniyorum. Bu yörede Haziran 
1997 tarihinde önceki belediye başkanımız 
Zeki Türker’in organize ettiği ve 40 bin kişi-
nin katıldığı Yörük Şöleni gerçekleştirilmiş. 
Böylesi anlamlı, büyük katılımlı bir şölenden 
nasıl haberim olmadı, nasıl katılmadım. Ha-
yıflanıyorum. Bu yöreye 1700 yıllarının baş-
larından itibaren Konar-Göçer Sarıkeçili Aşi-
reti yörüklerinin gelip yerleştiklerini ve yöreyi 
yaylak olarak kullandıklarını da bu yazıdan 
öğreniyorum. 

Çumra 11. Sayı
Elife Yılmaz Mısral’ın “Merkez Atatürk 

İlkokulu” yazısı beni 55 yıl öncesine götürdü.
Her Çumra’ya gidişimde duvarlarına da-

yanarak uzun uzun seyrettiğim okulumun 
kapılarını açıp içeri aldı beni bu sefer Elife! 
Bahçesinde koşturdum; yakalamaca oyna-
dım diğer çocuklarla; teneffüs bitiminde kana 
kana su içtim kavak ağaçlarının yanındaki 
çeşmeden. Sonra zil çaldı; merdivenleri çık-
tım; ben çıkarken defter kâğıdından yaptığım 
ve havaya fırlattığım uçak hala havadaydı. 
Bir o yana bir bu yana gidip geliyordu; yere 
düşmemişti… Zift/katran/ağaç tozu karışımı 
tahta zeminli koridorda yürüdüm sınıfıma 
girmek için.

Tüm oğlanların aşık olduğu, kendisiyle 
arkadaş olmak istediği külotlu çoraplı kayma-
kam kızını gördüm. O da sınıfına gidiyordu. 
Adımlarımı hızlandırdım ona bir çift laf söyle-
mek için. Utandım, söyleyemedim.

Sınıfta, evden getirdiğim, komşumuz 
Hacı Nene’nin çürük yerleri oyulup temiz-
lenmiş elmasını yedim. Yanında kuru üzüm 
ve iğdelerim de vardı. Komşu sıradaki Sü-
leyman’ın azığındaki kaz yumurtasına ve bal 

kabına imrenerek baktım. Okulun hizmetlisi 
Hulusi Amca’nın kaynatıp getirdiği Amerikan 
süt tozundan içtim.

Sonra ders başladı: Okul müdürü Şevket 
Paran Kurtuluş Savaşı yıllarının gazete kü-
pürlerini getirmişti yanında. Onları bize ver-
di ve okumamızı istedi: Yunan askerlerinin 
insanlarımıza yaptıkları zulümler anlatılıyor-
du… havaya atılıp yere düşerken süngülenen 
çocuklarımız, ırzına geçilen hamile kadınları-
mız… Bu okumaların arkasından Nevin Se-
merci öğretmenim geldi sınıfa. Hızlı okuma 
yarışması yaptırdı. Ben kazandım. Bu sefer en 
büyük rakibim Haydar Camcı’yı geride bırak-
mıştım. “Bay Sezer, Kırkını Bir Vuruşta Ezer” 
isimli hikâye kitabını ödül olarak verdi bana 
öğretmenim. 55 yıldır gözüm gibi saklıyorum 
bu kitabı…

Aynı 11. Sayıdaki Yavuz Çolak’ın “Çum-
ra’nın Derinleri” başlıklı yazısından Çumra’da 
ilk sondaj kuyusunun açılmasının 1966 yılın-
da gerçekleştiğini öğreniyorum. Arıkören’de 
kurulan kooperatif kanalıyla, “derin”e doğru 
gitme yolculuğumuz o yıllarda başlamış!

Bu tarih çok önemli... Zira o vakte kadar 
Çarşamba Çayı’nın getirdiği suyla tarım ya-
pan Çumralı için yeni bir dönem başlamak-
tadır: o güne kadar yeterli olan doğal kay-
naklardan gelen suya ilave olarak Çumra’nın 
derinlerindeki suyun yeryüzüne çıkarılması 
macerasına başlanmaktadır. Bu öyle bir ma-
ceradır ki Çumralının başlangıçta 1 metre 
kazınca ulaştığı su, gittikçe daha derinlere 
kaçmakta ve her defasında daha fazla toprağı 
kazmak zorunda kalmaktadır… 

Çumra 10. Sayı
Fatma Yalçınkaya Çumra denilince (en 

azından bizim çocukluk yıllarımızda) ilk akla 
gelen şeyden yani “kavun”dan bahsediyor: 
Kavun dolu kamyonlar… üzerinde oturmuş 
işçi kadınlar/erkekler… yanlarında evlerine 
götürdükleri kavun çuvalları; pazardan at 
arabalarıyla evlere taşınan kavunlar… Ka-
vun bayramları ve bu bayramlarda Hükümet 
Meydanında jürinin beğenisi için oluşturulan 
kavun sergileri (stantları)…

Zevk alarak, hatıralarıma gömülerek oku-
dum Fatma Hanım’ın yazdıklarını. Hükümet 
binası civarı olunca şunları da hatırladım. Bi-
tişiğindeki aile çay bahçesi: akşamları renkli 
ışıklarla aydınlatılan, her çeşit renkten güllerle 
dolu, genellikle memur ailelerinin müdavimi 
olduğu çay bahçesi... Hemen yanında ayakta 
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durarak sallandığımız iki tarafta oturma yer-
leri bulunan ahşap salıngaçlar ve kaydırak… 
Çumra’nın aydınlık yüzü diye bildiğim, bu gü-
zel aile çay bahçesi yok şimdi. Çumra’nın yok 
edilenleri arasına dahil edilmiş… Tıpkı eski 
pazar yerindeki tarihi Çumra Su Deposu gibi, 
tıpkı benim lisem Çumra Cumhuriyet Lisesi 
gibi…

Aynı sayıda Elife Yılmaz Mısral her evin 
önünde bulunan tulumbaları anlatıyor… 
İçme suyumuzu oradan aldık; bahçedeki seb-
ze meyvelerimizi önündeki havuzda biriktir-
diğimiz suyla oradan suladık… Tulumba çek-
mek çok yorucu bir işti… Havuzu doldurmak 
için bas babam bas… Yorgunluktan perişan 
olduğumu hatırlarım… Bir de kumlu sularını 
içe içe böbreklerimde taş oluşmuştu… Böb-
reklerimin taş dolu olduğunu İzmit (Kocaeli) 
Devlet Hastanesi doktorları keşfetmişti! Ora-
ya beni babam ortaokuldan sonra yatılısını 
kazandığım İzmit İmam Hatip Lisesine teslim 
etmek üzere götürmüştü. İzmit’in doktorları 
Konya doktorlarının verdiği, “sağlamdır” ra-
porunu kabul etmemişler, “sen hastasın, sağ 
böbreğinde taş var, seni okula alamayız” de-
mişlerdi. Babamla birlikte bizi götüren trene 
binip geri dönmek zorunda kalmıştık. Babam 
hüzünlü ben sevinçli bir ruh haliyle! Sonra 
ameliyat olup Çumra Cumhuriyet Lisesine 
kaydımı yaptırmıştım.

Sedat Ulupınarlı aynı sayıda Çumra’nın 
helvacılarını anlatıyor. Onların arasında en 
tanınanı “Helvacı Hacı Nuri” diye bilinen 
Mehmet Nuri Terzi’dir. 1931 yılında Artvin ili 
Şavşat ilçesinde dünyaya gelmiş, 4 yaşlarında 
Çumra’ya gelip Beylerce (Batum) köyüne yer-
leşmişler. 4 kızı bir oğlu olmuş. 14.02.2022 
tarihinde vefat etmiş ve Çumra’nın Beylerce 
köyünde toprağa verilmiş. Helvacı Nuri akra-
bası Zeki Küçük ile birlikte eski yoğurt paza-
rında (Çarşı Camiinin yakını: Çumra’nın o yıl-
lardaki ticaret merkezi) helvacı dükkânı açar: 
Reçel, Köpük Helva, Ak Helva, İrmik Helvası, 
Susamlı Helva, Akide Şekeri, Peynir Şekeri ve 
lokum çeşitleri üretirler. Çumra büyür, onlar 
da dükkânlarını Gazi Caddesi üzerine taşırlar. 
Zeki Küçük 2012 yılında vefat eder. 50 yıldır 
kesintisiz devam eden işletme Zeki Küçük’ün 
oğlu engelli Ahmet Küçük’e kalır. Ahmet 
Küçük’ün vefatı ile de… kapanır. Ülkemizde 
aile işletmelerinin çoğu bu kaderi paylaşıyor. 
İkinci nesil, üçüncü nesil… Oradan daha ileri 
gidemiyor.

Çumra 9. Sayı
Mehmet Demir, “Çumra’mızın Geçmi-

şine Özlem” başlıklı yazısında Çumra’nın en 
eski camiinin 1948 yılında yapılan Bardakçı 
Camii olduğunu söylüyor.

Sedat Ulupınarlı Çumra’ın tanınmış in-
sanlarından fırıncıları anlatıyor bu sefer: 
1977 yılında Özlem Ekmek Fabrikası ismiyle 
Çumra’nın ilk modern ekmek fabrikasını ku-
ran Arıkörenli Kemalettin Danışık’tan bahse-
diyor. Apasaraycıklı Uzunerler’den bahsedi-
yor…

Çumra 8. Sayı
Sadık Gökce Çumra tarihinin acı olay-

larından biri olan Tipi Hadisesini anlatıyor. 
Yani 1971 yılı Mart ayı Çumra’sına götürü-
yor bizi:

-“Fırtına dindikten sonra o dönem Çumra 
Kaymakamı olan Mehmet Keçeciler acı habe-
ri açıklamıştı. Çumra bu tipide 60’ın üzerinde 
canını kaybetmişti.” 

-“Bakkal Muhittin Yılmaz ve iki oğlunun 
tipide yollarını kaybedip evleri yerine Çum-
ra’nın dışına doğru yürüdükleri ve donarak 
can verdikleri anlaşıldı. Fırtına dindikten son-
ra başlatılan arama tarama faaliyetleri sonucu 
Bakkal Muhittin Yılmaz ve oğulları Mehmet 
ile H. Ali’nin cansız bedenleri Çumra’nın dı-
şında Taşköprü mevkiinde bulundu. Bunun 
dışında sabah ava çıkıp tipiye yakalanan on-
larca avcı da hayatını kaybetmişti.”

Bu sayıda yayımlanan Fatma Bardak-
çı’nın “Bir Gün Benimle Yüzleşeceksin” baş-
lıklı şiirini ilgiyle okudum. Birileri bir hanımı 
üzmüş sonucunu çıkardım bu duygu yüklü 
satırları okuyup bitirince. Demek ki dedim, bu 
üzenler hep hanımlar olmuyor, beyler de aynı 
yanlış davranışta bulunabiliyorlarmış. Açık-
çası yakıştıramadım hemcinsim beyefendiye. 
Âcizane, “yazarın haklı dileklerinin gerçek 
olacağı ve bir gün mutlaka bu yüzleşmenin 
gerçekleşeceği” fikrinde olduğumu ifade et-
mek istiyorum burada!

Bir hemşehrim Elazığ’dan Çumra’ya 
yaptığı yolculuğu anlatıyor. Sılaya dönüş ya-
zısı da diyebiliriz bu duygusu bol çalışmaya. 
Çumra özlemi, Çumra sevgisi nasıl da güzel 
dile getirilmiş. Polis babasının Doğan araba-
sına bindiği andan, Konya topraklarına sonra 
Çumra’da dedesinin evine girdiği zamana ka-
dar geçen sürede yaşadığı duygu dünyasını 
aktarmış. Bugün acaba aynı polis babasının 
aylığı ile aynı yolu, arabayla yapmaya güçleri 
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yeter miydi diye düşünmekten kendimi ala-
madım.

Çumra 7. Sayı
Ahmet Yıldız “Ölüm Daha Güzeldi” 

isimli romanın Çumra’da yazıldığını söylü-
yor. Bu romanın kahramanının 1974 yılında 
Çumra’da görev yapan Azerbaycan Karabağlı 
Hâkim Tahir Mihmandarlı olduğunu yazıyor.

Ben de Çumra topraklarını, Çumra in-
sanlarını anlatan bir roman olan Fakir Bay-
kurt’un Köygöçüren isimli romanının okun-
masını öneriyorum tüm hemşehrilerime.

Yine Ahmet Yıldız aynı yazısında Çum-
ra’nın her biri bir anlam yüklü olan sokak 
isimlerini anlamsız rakamlarla değiştirenlere 
tepkisini ortaya koyuyor. Bu tepkiyi 8. Sayıda 
şu ifadelerle yineliyor: “Yıllardır yaşanmışlığın 
anısı olan sokak adlarını silenler, kaldıranların 
inşallah adları esameleri okunmayacak şekil-
de silinir giderler…”

Ben de burada fırsatı bulmuşken Yıldız’ın 
tepkilerine benzer tepkilerimi dile getirmek 
istiyorum: Öncelikle doğup büyüdüğümüz 
yığınlarca hatıramızı barındıran köylerimizin 
adını mahalle yapanlar; bununla yetinmeyip 
köylerimizin isimlerini değiştirenler (Batum’u 
Beylerce yapanlar Tımraş’ı Gökhüyük yapan-
lar); Atatürk (Halk) Evi’ni Abdülhamit Han 
Evi yapanlar (yani kurtarıcısının ismini çizip 
yerine batırıcısının ismini yazanlar), 50 yıllık 
Gazi Caddesi ismini silip yerine sıradan bir 
insanın ismini asanlar; Çumra Cumhuriyet 
Lisemizin binalarını yerle bir edip arsası üze-
rine ticaret merkezi inşa etmeye çalışanlar… 
sizlere bir çift sözüm var:

-“Nereden/nasıl geldiğini bilmeyenlerin, 
-Tarih bilincinden yoksun olanların, 
-Geçmişini sahiplenmeyenlerin varabile-

cekleri bir yer yoktur. 
-Gürcistan’ın Batum yöresinden gelip 

kurdukları köyün adını Batum diye koyanla-
rın;

-Bulgaristan Tımraş/Selanik’ten gelip kur-
dukları köyün adını Tımraş diye koyanların 
iradesine saygılı olmak gerekir. 

-Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu mem-
leketin kurtarıcısıdır. II. Abdülhamit’in esir 
olma noktasına getirdiği ülke Atatürk’ün ön-
derliği sayesinde esir olmaktan kurtulmuştur. 
Türk milleti, Atatürk sayesinde dünyanın 
“esir edilememiş birkaç ulustan biri” olma 
özelliğini korumuştur. 

-Çumra’nın ilçe olmasını sağlayan kişi de 

Atatürk değil midir? 
-Durum bu iken Atatürk Evi’ni II. Abdül-

hamit Evi yapmak, Gazi Caddesi (Atatürk) 
ismini silmek nasıl bir kadir bilmezliktir? 
Çumra’yı daha ileri götürebilmemiz için önce-
likle batırıcımızın, kurtarıcımızın kim olduğu-
nu bilmemiz gerekmez mi? 

Çumra 6. Sayı
Ahmet Yıldız Delibaş Mehmet’in 1920 

yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği Çumra Bas-
kını’nı anlatıyor. 

Alibeyhüyüğü’nden Delibaş Mehmet 
milli mücadele yıllarında İstanbul’da Padişah 
Vahdettin’e yakın Üçpınarlı mebus Zeynel 
Abidin’in kışkırtmasıyla yanına bir grup adam 
toplayıp isyan eder. Çumra’yı ardından Konya 
Valiliğini basıp işgal eder. Türk Devleti, üze-
rine gelen yedi düvel düşmanla uğraşırken 
böyle bir çıkış vatana ihanet değil de nedir? 
Delibaş Mehmet de zaten bu hatasının bede-
lini çok ağır ödeyecektir: Bizzat kendi arkadaş-
ları tarafından Simi Köyü yakınlarında kılıçla 
kafası uçurulur; bedeni orada gömülür, başı 
bir heybenin içine konulup Kâzımkarabekir 
Jandarma Komutanlığına götürülüp teslim 
edilir.

Çumra 5. Sayı
 Batumlu Ahmet Buhari köylüsü “Hamit 

Ağabey”in o tarihlerdeki Çumra’nın ticaret 
merkezi (“Yoğurt Pazarı” diye de bilinen) Çar-
şı Camii’nin hemen yakınındaki kapalı alanda 
ürettiği “Şifa Gazozu”nu anlatıyor. Ben de çok 
iyi hatırlarım gazozun orada bir küçük dükkân 
içinde şişelenmesini. Ve lezzetini. Ve de o içi-
len gazozların kapaklarını biriktirip oynadığı-
mız “ütmeli gazoz kapağı oyunları”nı…

5. sayıda yazan Mustafa Emre Selek 
Çumra’da kültür ve sanat faaliyetlerinin 
zayıflığını hatırlatarak somut bir öneride 
bulunuyor: Belediye bünyesinde Çumra’nın 
gençlerinden oluşacak bir tiyatro ekibi kurul-
sun. Bu ekibe gerekli malzeme sağlansın. Bu 
ekip eğitilip, yetiştirilsin. Bu şekilde Çumra ti-
yatro ile tanışsın. Ve aynı ekip tahsis edilecek 
bir minibüsle Çumra’nın dış mahallelerine de 
gitsin, oyunlar oynasın. Tüm kalbimle destek-
liyorum Mustafa Emre’nin bu önerisini.

Sedat Ulupınarlı bu sefer “Tıkır Hüse-
yin”i anlatıyor Çumra’nın Meşhurları yazı 
dizisinde. Tıkır Hüseyin Çumra’nın Konya ta-
rafından girişinde iki katlı bir evde oturan ve 
Çumra havalisindeki tüm erkek adaylarının 
belki 40 belki 60 yıl boyunca sünnetini yapan 
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kişi. İki küçük kardeşimi kesen de odur. Hiz-
meti karşılığında, parası olmayan annemin 
ona sabun ve havlu gibi şeyler verdiğini hatır-
lıyorum. Konya’dan otobüsle dönenler Çumra 
girişinde muavinin şoföre “Vali Konağı’nda 
inecek var” diye seslenmesiyle Tıkır’ın evine 
geldiklerini anlarlar ve gülümserler. Şu anek-
dotu anlatırlar birbirlerine: 

Çumra merkezdeki umuma açık tuvalette 
işeyen iki kişiden biri diğerine seslenir:

-Seni de mi Tıkır kesti?
-Nereden anladın oolum? 
-Nereden anlayacam, yarısını benim pa-

çalarımın üzerine işedin; yamuk kesilmiş se-
ninki de…

Çumra 4. Sayı
Önceki belediye başkanımız Zeki Türker 

çocukluğunu anlatıyor. Babasından bahsedi-
yor: “Babam… her sabah Çumra’nın ilk ca-
misi olan Çarşı Camisi’nde sabah namazını 
kılar, ardından İstasyonu Hükümet Konağına 
bağlayan caddede bulunan dükkânına gider-
di.” diye yazıyor.

Bir diğer sayıda Çumra’nın ilk camisinin 
Bardakçı Mahallesindeki cami olduğu yazıl-
mıştı. Zeki Başkan ilk caminin Çarşı Camisi 
olduğunu söylüyor. Hangisi doğru acaba?

İçeri Çumralı öğretim üyesi Prof. Dr. 
Mevlüt Mülayim yazısında Çumra’nın tarihi-
ni anlatıyor. Zengin içerikli bu yazıdan ben de 
birçok yeni şey öğreniyorum:

-“Çumra isminin kaynağı” konusunda 
Hoca, Mehmet Seviş’in “Yazan Kalemlerden 
Bir Avuç Çumra” kitabını (Seviş, 2018) refe-
rans gösteriyor ve Çumra isminin öz Türkçe 
olduğunu ve Uygur dilinden geldiğini söylü-
yor: “Çum” Git; “Rah” Yol, “Ra” Tanrı, Allah 
kavramlarını birleştirerek “Çumra” kelimesi-
nin “yol gitmek”, “yol yürümek”, “Tanrı yo-
lunda yürümek” anlamlarına geldiğini ifade 
ediyor. 

-Çumra topraklarının Anadolu Selçuk-
luları tarafından fethi: Hoca yazısında, Kara-
man Oğullarından kalma Çarşamba çayı üze-
rindeki Dineksaray, Balçıkhisar, Tavşanköprü, 
Karkın… köprülerinden bahsediyor. Bu yöre-
nin Anadolu Selçuklu Devleti’ni kuran Süley-
man Şah’ın 1075 yılında Konya’yı başkent 
yapması ile Türk egemenliğine geçtiğini yazı-
yor. Türk boyları yerleştikleri köylere (Karkın, 
Afşar, vb.) isimler verirler.

-Çumra, Karamanoğlu ile Osmanlı ara-
sında sınır olur: Anadolu Selçuklu Devleti’nin 

yıkılmasında sonra Çarşamba Çayı Karama-
noğlu Beyliği ile Osmanlı arasındaki sınır çiz-
gisi olur. Bu günkü İçeri Çumra’da, Esat Paşa 
Camisinin bahçesinde Karamanoğullarının 
paşası Esat Paşa’nın mezarı bulunmaktadır.

-Çumra’nın Çumra olması iki gelişmenin 
doğal bir sonucudur:

-Birincisi 1911 yılında Çarşamba Kanalı-
nın açılması ve sulama tesislerinin yapılma-
sı. Bu kapsamda Almanlar tarafından şu anki 
Devlet Su İşlerinin bulunduğu yerde yeni bi-
nalar, Çarşamba Kanalı üzerinde de Şarıldak 
köprüsü inşa edilir.

-İkincisi, Çumra’nın yine Almanlar tara-
fından inşa edilen Berlin-Haydarpaşa-Bağdat 
demiryolu hattının bir durağı olarak kabul 
edilmesidir. Alman mimari tarzında istasyon 
binası inşa edilir; 1913 yılında buradan ilk 
tren geçer.

-Çumra’nın ilçe olması: Mustafa Kemal 
Atatürk, trenle Adana’ya giderken Çumra’da 
mola verir. Çumra İstasyonundan etrafı sey-
redip sulama tesis ve lojmanlarını gördükten 
sonra; “Bu şirin beldeyi geliştirmek, buraya 
önem vermek lazımdır. Çumra ilçe olmaya 
layıktır.” der. Çumra 30.05.1926 tarihli 404 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 877 sayılı 
kanunla ilçe olur.

-Çumra’nın ilk belediye başkanı vilayet-
çe atanan ve 1926-1940 yılları arasında gö-
rev yapan İçeri Çumra kökenli Rakım Çum-
ralı’dır. Rakım Çumralı, tren istasyonunun 
arkasındaki arazisine bir çiftlik kurar, bir de 
değirmen yapar.

-Nüfus çoğalır, Çumra zenginleşir: İlçe 
olduktan sonra istasyon ve DSİ civarında ya-
pılaşma başlar. Hükümet binası yapılır. İstas-
yonu Hükümet Binasına bağlayan 700-800 
metre civarı uzunluğundaki cadde üzerinde 
Çumra’nın ilk dükkânları açılmaya başlanır.

Sonra (1936 yılında), Balkanlarda yaşayan 
300 göçmen ailesi getirilip Çumra’ya yerleşti-
rilir. Bu aileler genellikle, Osmanlı zamanında 
Karaman ve Konya’dan götürülüp o toprak-
lara yerleştirilen soydaşlarımızın çocukları, 
torunlarıdır.

1950’de yeni göçmenler gelir. Sonra kom-
şu Toros Dağları eteklerindeki Bozkır, Hadim, 
Taşkent, Ermenek kazalarında yaşayan ve ge-
çim sıkıntısı çeken aileler buraya göç etmeye 
başlar. Kazanın nüfusu 1946’da 4.000, 1955 
yılında 8.500 civarına çıkar.

Çumra tarımdan hayvancılıktan kazanır. 
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Yeraltı sularını kullanmaya başlayınca ürün 
yelpazesini genişletir. Ürettiği tarım ürünleri-
ni sanayi ürününe dönüştürmek üzere 2000’li 
yıllarda Torku Şeker Fabrikasını kurar. Recep 
Konuk’un önderlik ettiği fabrika atılımıy-
la Çumra daha da zenginleşir, nüfusunu da 
70.000’in üzerine çıkarır.

-Hangisi İçeri hangisi Dışarı Çumra? 
Tren hattı üzerinde olan yer Çumra olunca 
içerde kalan yerin isminin önüne “İçeri” eki 
eklenir ve orası “İçeri Çumra”ya dönüşür. 
Günümüzde ise esas ulaşım tren yolundan 
karayoluna kaymıştır. Böyle olunca, hangisi-
nin “içeri” hangisinin “dışarı” olması gerektiği 
konusu tartışmaya açılır.

-Ahmet Yıldız’ın yazısından Çumra ile 
özdeşleşmiş isimlerden biri olan “Entarili Na-
yıl”ın İçeri Çumralı olduğunu öğreniyorum. 
Nayıl, 1970-2010 yılları arası Çumra’sında kı-
zınca veya kızdırılınca ortalığı birbirine katan 
isimdir. Çok kızınca karakırçıl entarisini yukarı 
sıyırır ve nesi var nesi yoksa hepsini gösterir! 
Düşünüyorum şimdi: İçeri Çumra acaba yeni 
doğan (gelen) komşusuna hoş geldin hediyesi 
olarak niçin Nayıl’ı göndermiştir…?

Ölümü çok hüzünlü oldu Nayıl’ın. Altında 
uyuduğu kamyon hareket edince tekerleri al-
tında kalıp can verdi. 

Çumra 3. Sayı
Bayram Selek Konya’dan Çumra’ya yap-

tığı yolculuğu anlatıyor. Karayolu ile demir-
yolunun niçin Kaşınhanı’nda kesiştirildiği so-
rusunu soruyor. Benim de aklıma takıldı bu 
soru açıkçası. Neden örneğin İçeri Çumra’da 
kesiştirilmedi de Kaşınhanı’nda kesiştirildi?

Aynı 3. Sayıda Metin Eren’in “Çocuklu-
ğumun Çumrası” yazısını da zevkle okudum. 
Metin’le benzer dönemde (1965-1975 yılları 
arasında) yaşadığımız Çumra’nın caddelerin-
de, sokaklarında tekrar dolaştım, anılarımı 
tazeledim.

Çumra 2. Sayı
Elife Yılmaz Mısral, 2017 yılında, Ra-

kım’ın (Şakir’in) Değirmeni’nin korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil-
lendiğini yazıyor. Restorasyon görevinin de 
değirmenin sahiplerinde veya belediyede ol-
duğunu ilave ediyor. Yani bir anlamda “yapın 
artık şu restorasyonu, bu şekilde Çumra’nın 
güzelleşmesine katkıda bulunun” demeye 
getiriyor.

Ben de benzeri öneriyi Çumra Cumhuri-
yet Lisesi arsası için yapıyorum. Bu alan (arazi) 

Çumra Cumhuriyet Lisesinin alanıdır, arazisi-
dir. Her ne kadar iktidar (siyaset) gücü kulla-
nılarak Çumra Belediyesinin mülkiyetine ge-
çirilmişse de… Çumra Cumhuriyet Lisesinin 
bu alan üzerinde yaşaması gerektiğini düşü-
nüyorum. Bu alan Çatalhöyük Müzesi (Çumra 
Tarih Müzesi) gibi ilavelerle Çumra’nın kültür 
adası olarak korunmalıdır. Hatıraların, bili-
min, kültürün üzerine ticaret merkezi kurul-
ması kesinlikle doğru olamaz. Ticaret merkezi 
yapılmak isteniyorsa Çumra’da yüzlerce farklı 
alan/arazi bulunabilir. Çumra’nın tarihini yok 
etmeye gerek yoktur bunun için? “Cumhur” 
“halk” demektir. “Cumhuriyet” “Halkın ege-
menliğinin geçerli olduğu yönetim şekli… 
Cumhuriyet Lisesi öksüz çocuk gibi başkaları-
nın yerinde değil kendi evinde, kendi toprak-
larında yaşamalıdır. 

Çumra 1. Sayı
Bu sayıda 18 ayrı imza yer almış.  
Sadık Gökce tarafından Merhaba Derken 

başlığı ile kaleme alınan sunuş yazısı ile baş-
lamış “9 BİN YILLIK DELİKANLI ÇUMRA” 
ilavesi yayın hayatına. Bu yazı ile birlikte, Be-
lediye Başkanı Recep Candan, Yenigün Gaze-
tesi sahibi Mustafa Arslan, Abdullah Sucu, M. 
Zeki Türker, Sedat Ulupınarlı, Anuş Gökce, 
Ekrem Çelik, Ahmet Yıldız, Elife Yılmaz Mıs-
ral, M. Yavuz Çolak, Mehmet Seviş, Recep 
Öğütçü ve Abdullah Koçak ilk sayıyı yayınla-
manın heyecanını paylaşmışlar.

Uğur Köfe, Selahattin Güzel, Ahmet Gök, 
Ahmet Yavuz da yazdıkları şirler ile bu heye-
cana ortak olmuşlar.
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UĞUR
KÖFE

TEŞEKKÜR KAPISI

Zaman kapısı yok, teşekkür bol
Son dilek peşinde ıssız ben,
Gölge utanç, ışık sır,
Zülüfü gül bülbül sırma sarar
Aşk kapıda dur konuk
Boşluğa isimler kondu bir bir.

Sabır kapısı, aşk ülkesi yareni
İnci gökyüzü hayal ve ben
Yağmur dudaklı gül ey
Deryanın kapısında bir nokta can
Sustum imdat sonsuz ülkesi
Sokağın eli kapıda teşekkür

Uyan gök gül kapısı dua
Ellerim aç göz tok rüya
Akar karanlık, susar dilek
Bal serilir tuz asık surat
Kapı gerdanı gönül konağına mest
Şenlik sen kahır zehiri ben

Gonca göz tüter koy kapıya mektup
Gittin nemli teşekkür ürperir
Ses alevi yakar sine vatanı
Meşhur hoş geldin açan vicdana kapı
Gülde memleket gül heybet şükre
Koşar beklemek susuz gitmek

Kapıda yokum duygum aslı orada
Kalbim bal tuttu sevda konağı
Ellerim şeker çağı akar tutunuş
Göz şerbetim kelebek nesli
Yudum yudum aç kapı meleği
Susayan gel kavgalı kaç çelişki

AŞIĞIM SANA ÇUMRA 

VEHBI 
GÜRCAN

Konya’nın en şirin ilçesi işte burada
Şeker üretiminde birinci, o dünyada
Doyulmaz kavununa,  tadı yoktur balda
Memleketim, özlemim, toprağım Çumra.

Karpuz, Mısır, Günebakan, Elma
Ürünün en iyisi, en güzeli hep burda
Doğar, yetişir, hadi durma da topla
Emektir, sevgidir, sevdanın adı Çumra.

Tarih mi ararsın, Çatalhöyük burda
Dokuz bin yıllık, bir medeniyeti yokla
Din, dil, sanat, tarım ne geldiyse akla
Tarih fışkırır, ne de güzelsin, Çumra.

Gönül gözü ile bakarsan görürsün
İbrahim Bey Caminde, dua olsun sözün
Haktan iste,  ne olursan ol özgürsün

Maneviyatı büyük, huzur kenti, Çumra.

Renklerin muhteşem, cümbüş mü var
Baharda renklenir çehrende, çiçekler açar
Bağrında Yörük, Türkmen, Dağlı,  yaşar
Onlardır, kaynağın, kültürün, hayatin 
Çumra.

Bir gelin gibi, beyazları giyer süzülürsün
Sonra ağlarsın, gözyaşı olur taşarsın
Her damlan bereket olur yağarsın
Sen ne güzelsin her şeyinle cansın, Çumra
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