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İNSAN OĞLU

SADIK
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Kültürün tanı-
mı yapılır-
ken “unu-

tulanı hatırlamak 
ve hatırlatmak” 
diye bir tabir ge-
çer. 

Çumra Kültür Sanat Topluluğu olarak biz de karınca misali 
kültür faaliyetinde bulunuyoruz. Bu alanda ne kadar başarılı ol-
duğumuzun kararını siz okuyucularımız vereceksiniz. 

Bugün unuttuğumuzu düşündüğüm bir kimliğimizi günde-
me getireceğim. 

İNSAN!
Nedir insan? Hani ağzımız açıldığı zaman insan oğlu oldu-

ğumuzu söylüyoruz ya… Tamam insan oğluyuz ama ne kadar 
insanız?

15 ve 16. Yüzyılda Anadolu’yu gezen Avrupalı Seyyahların 
seyahatnamelerini okuyoruz. Adamlar bizden bahsederken kul-
landıkları cümlelerin içinde bize karşı duydukları özenti ve kıs-
kançlık hemen fark ediliyor. Mesela bizim bir hasletimizi anla-
tırken kendileri ile kıyaslıyorlar. Kendilerinde olmayan bu haslet 
yüzünden üzüntülerini dile getirirken hemen amam bizde de şu 
var demek suretiyle komplekslerini üzerlerinden atmaya çalışır-
lar hatıratlarında. 

Bugün bize ait olan o hasletler kayboldu. Batılılar o devasa 
topraklarımızı çaldıkları gibi bizim o güzel ahlakımızı da çaldılar. 
Bize de kendilerinin Orta Çağ Avrupa’sının ahlakını verdiler. 

Şu anda yurdum insanı sadece kendisini düşünen bencil bir 
birey haline geldi. Arabamızı uygun yere değil canımızın istediği 
yere park ediyoruz. Sokakta yürürken ağzımıza gelen tükürüğü 
bir mendile alıp çöpe atmak yerine sokağın veya kaldırımın or-
tasına bir mühür gibi yapıştırıyoruz. Sanki az önce buradan ben 
geçtim demek istercesine…

Apartmanı ve şayet varsa bahçesini sadece kendi mülkümüz 
gibi kullanıyoruz. Komşu hakkı diye bir şey olabileceği aklımızın 
köşesinde bile yer etmemiş. Hastane de çok acil olanlara veya 
yaşlılara öncelik vermek yerine öne geçmek için tanıdıklar soku-
yoruz araya… İşimiz bitince de dalga geçer gibi helallik istiyoruz 
sırasını gasp ettiklerimizden.

Halbuki Cenabı Allah bizi kendisine halife olarak yarattığını 
söylüyor kutsal kitapta. Bu davranış ve hareketlerimizle halifelik 
değil kulluğa bile layık olmadığımızı düşünüyorum.

Lütfen insan olduğumuzu ve yaradılış gayemizi unutmadan 
bir hayat yaşama gayreti içerisinde olalım.
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ANUŞ 
GÖKCE

“BİR YAŞINDA” GECESİNİN 
YILDIZLARI

Çumra Kültür ve Sanat Topluluğu adı-
na Sadık Gökce- Anuş Gökce- Sedat 
Ulupınarlı ve Elife Mısral’ın sorumlu-
luğunda Yenigün Gazetesinin ilavesi 

olarak çıkarılan “9 Bin Yıllık Delikanlı ÇUM-
RA”  dergisi bir yılını doldurunca yazılarıyla 
şiirleriyle bizlere destek olan arkadaşlarımızı 
yâd etmek ve başarılarının takdir etmek adı-
na 29 Temmuz’da Çatalhöyük Kültür Mer-
kezinde bir kültür sanat etkinliği düzenledi. 
Geceye, Belediye Başkanı Av. Recep Candan, 
Yenigün Gazetesinin sahibi Mustafa Aslan ve 
Çumralı sanatseverler katıldılar. Çumralı ye-
rel sanatçılar da sesleriyle ve enstrümanlarıy-
la bizlere destek verdiler. 

Saat 21.00’de başlayan gecenin sunucu-
luğunu topluluk üyelerimizden Elife Mısral 
Yılmaz yaptı.  Açılışa kendisinin yazdığı güzel 
bir şiirle merhaba diyen Elife Mısral, ilçede 
hayatın Anadolu- Bağdat Demiryolu Hattının 
Çumra’dan geçmesiyle başladığını söyleye-
rek, o zamanı “kara tren” düdüğünü efekt 
olarak dinletti. Bu çok orijinal bir yaklaşımdı. 
Kara trenle ilgili ayrılanları, kavuşanları, has-
ret çekenleri, gidip de dönemeyenler… pek 
çok duyguları bir arada yaşattı. 

Sahnenin gerisinde Ressam ve Müzisyen 
Furkan Koçak ile Resasam Meral Eren Yakı-
şan’ın resimleri sergilendi. 

 Açılış konuşmasını Topluluğun Başkanı 
Gazeteci-Yazar Sadık Gökce yaptı.  Dede Kor-
kut’un dualarından biri ile konuşmasına baş-
layan Sadık Gökce, Gurubun nasıl oluştuğu-
nu, dergi çıkarılmasına nasıl karar verildiğini 
anlattı. Gökce “26 Haziran ÇUMRA” gazete-
sinde çalışan Abdullah Sucu ile görüşmemiz-
de Çumralı yazar ve şairleri bir araya getirip 
bir dernek kurmayı düşünüyorum demişti. 
Ben de aynı düşüncedeydim. Doğup büyü-
düğüm ve ekmeğini yediğim Çumra için bir 
şeyler yapmak, faydalı olmak istiyordum. Bir 
iki defa Abdullah Bey’le görüştük ve Çumralı 
yazar ve kültür adamlarını bir araya getirip bir 
gurup kurmaya karar verdik. İlk toplantımızı 
Sırçalı Tepesinde, ikinci toplantıyı Dinlen-
dik’teki evimizde yaptık.  14 kişinin katıldığı 
toplantıda Gurubun adını Çumra Kültür ve 

Sanat Topluluğu, derginin adını da “9 Bin Yıl-
lık Delikanlı Çumra” koyduk…” diyerek der-
ginin bir hafta içinde Çumra’nın kuruluş tarihi 
26 Haziran tarihinde çıkardıklarını söyledi.

Sadık Gökce’den sonra Belediye Başkan’ı 
Recep Candan ve eski belediye Başkanı Zeki 
Türker de birer konuşma yaptılar. Çatalhöyük 
Kazı Başkanı Doç. Dr. Ali Umut Türkcan da 
bir konuşma yaptı. Konya Yenigün Gazete-
sinin ilavesi olarak çıkan Çatalhöyük’le  ilgili 
dergiyi göstererek ,” Şimdiye kadar Çatalhö-
yük’le ilgili böyle derli toplu ciddi bir çalışma 
yapılmadı. Gönül isterdi ki bu derginin kapa-
ğında Çatalhöyük başlığı da olsun.” diyerek 
bir eleştiri de bulundu. Eleştirisine daha sonra 
Belediye başkanı cevap vererek “Bu çalışma-
da belediye olarak biraz geciktik.  İnşallah ge-
nişletilmiş bir baskının yeniden yapılması için 
destek olacağız.” dedi.   

Gece’nin parlayan yıldızı sunucumuz top-
luluk üyelerinden Elif Yılmaz Mısral idi. Zarif 
duruşu ve mikrofonik sesiyle profesyonelleri 
aratmayan bir sunuş yaptı. Sunumunu dinle-
yicileri bir konuşma, şarkı, şiir üzerine yaptı.

25 Temmuz 1973 yılında Çumra’ya bağlı 
İnli köyünde doğan Elife Mısral, ilkokul, orta-
okul ve liseyi Çumra’da okudu. Ayrıca Ev İda-
resi Önlisans mezunudur. 1990-1992’de usta 
öğreticilik yapan Elife Mısral, 1992-1998 yıl-
ları arasında Çumra kaymakamlığında çalıştı. 
1998 yılında evlenerek Almanya’ya giden Eli-
fe Hanım, 13 yıl Almanya’da kaldı. 
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Bu süre zarfında Amberg’li Kadınlar Kül-
tür Derneğinde Türk çocuklarına kendi kül-
türünü öğretmeye yönelik çalışmalarda bu-
lundu, halk oyunlar öğretmenliği yaptı. 2007 
-2011  yılları arasında özel bir işletmede çalı-
şan Elife Mısral, 2011 yılından sonra Memle-
keti Konya’ya yerleşti. 

Kontv’de iki arkadaşıyla birlikte “Yeni 
sözler” isimli programı hazırlayıp sundu. Ka-
fekulis adlı haber sitesinde editörlük, haber ve 
köşe yazarlığı yaptı. Çumra ve Konya Yörük 
Türkmen Dernekleri, Türk Kütüphaneciler 
Derneği, Konya Fikir ve Sanat Adamları Der-
neği, Selçukya Fikir ve Sanat adamları Derne-
ğinin üyesidir. Halen Çumra Kültür ve Sanat 
Adamları Topluluğunun çıkardığı “9 bin Yıl-
lık Delikanlı ÇUMRA” dergisini yayın kurulu 
üyesi olup, burada ve bazı platformlarda anı, 
gözlem ve araştırma yazıları yazmaktadır. 
Aynı zamanda şair olan Elife Mısral’ın, “Sel-
çukya Şiir Güldestesi” isimli antolojide şiirleri 
yayınlandı. 

Gecenin yıldızlarını bire paragraf da olsa 
olsa bu sütunlarda belirtmeyi kendime bir 
vazife addederim. Çünkü bunlar Çumra’yı 
seven ve Çumra kültürüyle yoğrulmuş kim-
seler. Bunlardan biri de Sadık Gökce.  Top-
luluğunun başkanı ve “9 Bin Yıllık Delikanlı 
Çumra” Dergisinin editörü. Çumra Kültür ve 
Sanat 1964 yılında Çumra’nın Dinlendik kö-
yünde dünyaya gelen Sadık Gökce İlkokulu 
Çumra’da, Ortaokulu ve Liseyi Ereğli İvriz Öğ-
retmen okulunda okudu. 1982-86 yılları ara-
sında Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölü-
münde okudu. Bulvar, Tercüman ve Türkiye 
Gazetesi gibi ulusal gazetelerde çalıştı. Emekli 
olduktan sonra Konya’ya yerleşti. Gazetecilik 
ruhuna işlediği için basın hayatından emekli 
olamadı ve önce Merhaba gazetesinde maka-
leleri yayınlandı. 2013’te Konya Yenigün Ga-
zetesinin üç yıl boyuncayayın danışmanlığını 
yaptı. Eşiyle birlikte gazetenin haftada bir kül-

tür sayfasını hazırladı. Tam sayfa gezi yazısı 
ve röportajları yayınlandı. Eşiyle birlikte çıkar-
dığı Şehrin hafızası adlı kültür ve sanat dergisi 
100. Sayıya ulaşmak üzere. Çumra dergisi de 
12 sayıya ulaşınca kitap haline getirildi. 

Kendine has üslubu, düşünce yapısı ve 
hayal dünyası olan kişilerden biri Şair Uğur 
Köfe. Serbest tarzda şiirler yazan Uğur Köfe, 
duygu ve düşünce yapısı, örgü olarak Necip 
Fazılı hatırlatır.

1968 yılında Çumra’da Dünya’ya gelen 
Uğur Köfe, Çumra Ticaret Lisesi mezunu. 
1987’de Çumra’da ilk tescilli yayınevi olan 
Yenigün Kültür ve Sanat Yayınevini kurdu. 
40 tane eseri olan şairin 11 tanesi basılmış ve 
bunun 8 tanesi şiir kitabıdır. İkisi hariç bütün 
kitaplarını kendi imkânlarıyla yayınlattı. Ya-
yınevi, 2018 yazarlara ve şairlere imza günü 
düzenledi. Yerel gazeteler de köşe yazarlığı, 
bazı gazetelerde de Çumra muhabirliği yap-
tı. Fuzuli, Nedim, Şeyh Galip’ten etkilendiği-
ni söyleyen şair, Necip Fazıl ekolünü devam 
ettirmeye çalışıyor. Bestelenmiş 3 şiiri bulu-
nan şair, geceye yine bestelenmiş bir şiirini; 
“Yine Yoksun Sonsuzluk Çizgisinde”yi okudu. 
Okurken heyecanının coşkusundan elleri tit-
riyordu. 

Hem müziğiyle hem de tablolarıyla göz 
dolduran Furkan Koçak genç bir sanatçı. 
Gede gençlerin gönüllerini fethetti. Henüz 25 
yaşında. 

5 Nisan 1997’de Konya’da doğan Furkan 
Koçak, 2016-2020 yılları arasında Selçuk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümünü bitirdi. 2020 yılında Necmettin Er-
bakan Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon 
Eğitimini tamamladı. 2020’den itibaren resim 
alanında 30’dan fazla müzayede ve sergiye 
katıldı. Mayıs 2022’de hem müziğini ve hem 
de resim mesleğini icra etmek üzere Koçak 
Sanat Evi’ni açtı. Genç yetenekleri keşfederek 
öğrenci yetiştirmeye başladı. 
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Furkan Koçak aynı zamanda iyi bir mü-
zisyen ve şairdir. Saz, gitar başta olmak üzere 
pek çok müzik aletini çalabilmektedir. Söz ve 
müziği kendisine ait besteleri vardır. Şimdiye 
kadar kendi kaleminden 5 şarkı piyasaya sür-
dü.

Yurt içinde ve yurt dışında bağlantılar 
yaparak büyük şirketler ve sanatçılarla mü-
zik ve resim alanında ortaklıklar kurup pro-
jeler geliştirdi. Birçok sanatçının aranjman 
ve prodüksiyon çalışmalarında yer aldı. NFT 
prodüksiyon ve yönetimi ile çalışmalarına de-
vam eden sanatçı, Selçuk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Yüksek 
Lisans yapmaktadır.  Solo Türk, Anındabul, 
Trendyol, Doğan Kitap gibi şirketlerle iş birliği 
yaptı. Geleneksel resim eğitimi üzerine dijital 
çizim ve tasarım çalışmaları yapmaktadır.

Sahnenin gerisinde tablolarıyla geceye 
değer katan sanatçılarımızdan biri de Ressam 
Meral Yakışan idi.  İçeri Çumra’da dünyaya 
gelen Meral Eren Yakışan, ilkokul, ortaokul ve 
Liseyi Çumra’da okudu. Anadolu Üniversitesi 
İşletme Fakültesi mezunu olan Meral Hanım, 
resme olan ilgisinden dolayı KOMEK kursla-
rına devam ederek kara kalem ve yağlı boya 
tekniklerini öğrendi. Özel bir sınavda başarı 
kazanarak Azerbaycanlı bir hocadan ders ala-
rak resim tekniklerini geliştirdi. Halen amatör 
ressam olarak çalışmalarına devam etmekte-

dir.  
Sesiyle, duruşuyla, efendiliğiyle geceye 

hoş bir seda bırakan sanatçılarımızdan biri de 
Muammer Yapar idi. 1968 Çumra doğumlu 
ve ilkokul mezunu olan Muammer Yapar mü-
zikle ilgili özel bir eğitim almamış. Sesinin Al-
lah vergisi olduğunu ifade eden Yapar, Müzi-
ğe olan ilgisinin ilkokul yıllarında başladığını, 
15 yaşından sonra düğün, nişan gibi toplan-
tılarda bağlama çalıp türkü söylemeye başla-
dı.  1994 yılında Kültür Bakanlığında Mahalli 
Sanatçı olarak kaydoldu. 

2001 yılında Konyalı Muammer Yapar 
adında bir kaset çıkarttı. Söz ve müziği ken-
disine ait iki adet şarkıyı seslendirdi. 25 yıl 
boyunca hem esnaflık hem de mahalli sanatçı 
olarak konser ve şenliklere katıldı. Televiz-
yonlarda düzenlenen ses yarışmalarına da 
katılan Yapar, Türk sanat müziğini de rahat-
lıkla ve büyük bir ustalıkla icra ediyor. Emekli 
olan Muammer Yapar, Müzikten emekli ola-
mamış. Halen müzik çalışmalarına ve kon-
serlerine devam ediyor. Evli olan Muammer 
Yapar’ın, 2 erkek biri kız olmak üzere 3 tane 
evladı bulunmaktadır.

Harika bir sese sahip olan Muammer Ya-
par, Kültür ve sanat gecemizde sahneye çıkan 
ilk sanatçıydı. Birbirinden güzel iki güzel şar-
kı seslendirerek Türk sanat müziği sevenleri 
mest etti. Hele “Seni Görmem İmkânsız Rü-
yalarım olmasa” şarkısı bizlere çok duygulu 
anlar yaşattı.

Çumra Kültür Sanat gecemiz birbirin-
den değerli şairlerin sunumuyla bazen coş-
tu bazen hüzünlendi.  Muammer Yapar’ın 
programından sonra mikrofona davet edilen 
Gazeteci Yazar-Şair Anuş Gökce gerçekten 
yaşanmış bir olayı konu alarak “Çumralı Ge-
lin” adlı şiiriyle dinleyicileri biraz hüzünlen-
dirdi. Ne yapalım bu hayat acısıyla tatlısıyla 
bizim. Hataların tekrarlanmaması insanlığa 
en güzel hediyedir. 
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Anuş Gökce 01. 01. 1966 yılında Kara-
man’ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe (Fa-
riske) beldesinde doğdu. İlkokulu köyünde 
başladı Konya’da tamamladı. 1979’da Devrim 
Ortaokulunu, 1982’de Atatürk Kız Lisesini ve 
1986’da Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümünü bitirdi. 1987’de Gire-
sun Fatih Ortaokulunda öğretmenliğe başla-
yan Anuş Gökce 1986’da girdiği Başbakanlık 
Devlet arşivleri Uzman yardımcılığı sınavını 
kazandığı için öğretmenlikten istifa ederek 
İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlı-
ğında çalışmaya başladı. 1998’de Arşivdeki 
görevinden istifa eden Gökce, 3 yıl sözleşmeli 
öğretmenlik, 3 yıl da Konya Yenigün Gaze-
tesinde çalışarak 2017 yılında emekli oldu. 
Şiirlerini hece vezniyle ortaokul yıllarında yaz-
maya başlayan Anuş Gökce, Merhaba ve Ye-
nigün gazetelerinde yayınladığı makaleleri ve 
röportajlarıyla da Konya basınında yerini aldı. 
Eşiyle birlikte Şehrin hafızası ve 9 Bin Yıllık 
Delikanlı Çumra Dergisini çıkarmaktadır.  

Gecemizde sahne alan genç sanatçılardan 
biri de Mehmet Faysal Acar idi. 1994 yılında 
Çumra’da doğan Mehmet Faysal, Bankacı-
lık ve Sigortacılık Bölümünden mezun oldu.  
Çocukluğundan beri şarkı söylemeyi sevdi-
ğinden müziğin kendisinde apayrı bir yeri ol-
duğunu söyleyen Mehmet Faysal, bundan 7 
yıl önce gitar almakla müzik dünyasına adım 
attığını ifade etti. Özel dersler alarak gitar çal-
mayı ilerleten Mehmet Faysal Acar, 5 yıldan 
beri sahne alıyor. İşini severek yapıyor ve 
gençlerin sevgisini kazanmış. 

Çumra Kültür ve Sanat Topluluğunun ge-
cesine Çatalhöyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Ali 
Umut Türkcan da bir konuşma yaparak ken-
disinin adeta Çumralılarla ve Çatalhöyük’le 
bütünleştiği ifade etti.  Ankara doğumlu olan 
Ali Umut Türkcan İlkokul, ortaokul ve liseyi 
Ankara’da, lisans eğitimini 1990-95 yılları 

arasında Ankara Bilkent Üniversitesi Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. 1998 
yılından Hacettepe Üniversitesi Prehistoria ve 
Ön Asya Arkeolojisinde yüksek lisan ve dok-
tora yapan Ali Umut Türkcan halen Anadolu 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde Doç. Dr. 
Olarak görev tapmakta, aynı zamanda Pro-
tohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ana Bilim 
Dalı Başkanlığını yürütmektedir.  1992’den 
itibaren çeşitli ulusal ve uluslararası kazı ve 
yüzey araştırmalarında bulunmuştur. Belçika 
Üniversity of  Leuven’le Burdur- Sagalassos,  
1993 İtalia Üniverseta di Catania’yla  İzmir- 
Kime kazısı,  Ankara Hacettepe Üniversite-
si’yle Menemen Ovası (Güney Aiolia- İzmir) 
yüzey araştırması, Anadolu Üniversitesi’yle 
Çavlum- Eskişehir Mezarlık Alanı kazısına 
katılmıştır. Bunun yanı sıra 1993’de öğrenci 
iken Camridge Üniversitesiyle Kazı ekibiyle 
birlikte Çatalhöyük kazılarına katılan Türkcan, 
belirli aralıklarla 2010 yılına kadar 14 sene ça-
lışmıştır. Damga, mühürler ve figürler alanın-
da da uzmanlaşan Türkcan 2021’den itibaren 
Çatalhöyük Kazı Başkanlığını yürütmektedir.

Bizim her toplantımızda her zaman hazır 
bulunan, seve seve katılan yerel bir sanatçı-
mız var ki o da Osman Saçan ve cümbüş ve 
sazı çok iyi konuşturan Mehmet Ballı. Meh-
met Ballı’nın ayrıca harika bir sesi var. 
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Sodurlu olan Nadi Karabulut da kaşıkları 
ile bu ikiliye eşlik etti. Tahta parçası olarak 
gördüğümüz kaşıklar Nadi Karabulut’un par-
makları arasında öylesine harika ritimler ile 
birbirlerine temas ettirildiler ki bu güzel ez-
ginin o kaşıklardan çıktığına gözlerimizle ve 
kulağımızla şahit olduk.

12 Şubat 1966 yılında Çumra’nın Taşağıl 
köyünde doğan Osman Saçan Türküye gönül 
vermiş bir musikişinas. Sazıyla sözüyle Çum-
ralı gençlere Türkü söylemeyi ve dinlemeyi 
sevdirmeye çalışıyor.  Gecemizde “Şafak Sök-
tü Yine Sunam Uyanmaz” türküsünü sazıyla 
çaldı ve seslendirdi. Mehmet Ballı da sazıyla 
eşlik etti. Müziğe olan aşırı sevgisinden dolayı 
1978’de bir saz alıyor ve saz eşliğinde türkü 
söylüyor. Nişan, düğün ve sazlı sözlü toplan-
tılara katılarak müzik hayatı devam ettiriyor.

Gecemize şiir okuyanlara sazıyla fon mü-
ziği oluşturan Mehmet Ballı hem sesiyle hem 
de sazıyla bütünleşmiş gibi. Cümbüş çalarken 
âdeta kendinden geçiyor. 7 Nisan 1996’da 
Çumra’da doğan Mehmet Ballı’nın müziğe 
olan ilgisi çocuk yaşlarda başlamış. Dedesi ve 
babası da sanatçı… 2001’de başladığı ilkokul 
ve ortaokulu 2008 yılında bitirdi. 2009’da 
ise iş hayatına atılmış. 13 yaşında cümbüş 
çalmayı öğrenen ve çeşitli derneklerde mes-
leğini başarıyla icra eden saz ve söz sanatçısı 
Mehmet Ballı gelecek vaad eden bir sanatçı. 
Müziğin yanı sıra 2009’dan beri Ballı Isı’da su 
tesisatı, kalorifer, doğalgaz ve kombi bakım 
işleriyle uğraşıyor.  

Geceye bir köy çocuğu olarak doğup, az-
min gücü ve hayallerinin yüksek tutulmasının 
sonucunda mesleğinin zirvesine erişen Zira-
atçı Bilim Adamı Prof. Dr. Mevlüt Mülayim 
Çumra’nın tarih öncesi ve Selçuklu, Karama-
noğlu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini 
anlattı. Çumra’da yetişen bitkilere de kısaca 
değindi.

1950 yılında İçeri Çumra’da dünyaya ge-

len Mevlüt Mülayim ilkokul ve ortaokulu İçeri 
Çumra’da, liseyi Konya’da okudu. 1973 yılın-
da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümünden “Ziraat Mühendisi” 
unvanıyla mezun oldu. Aynı yıl Tarım Bakan-
lığına bağlı Ankara Çayır Ve Mera Zootekni 
Araştırma Enstitüsünde göreve başladı. 1975 
yılında Ankara Üniversitesi Diploma Sonrası 
Yüksekokulunda Doktoraya başladı. 1978 
yılında Tarım bakanlığındaki görevinden isti-
fa ederek KONESTAŞ’a genel müdür olarak 
atandı. 1980’de doktor unvanını aldı. 1982’de 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bit-
kileri Bölümünde Yrd. Dr. Olarak göreve baş-
ladı.1986-1995 yılları arasında Tarla Bitkileri 
Bölüm Başkan Yardımcılığı, Fakülte Döner 
Sermaye ve Çiftlik İşleri Sorumlusu,  1992-
1995 yılları arasında ÖSYM Konya İl Temsilci 
Yardımcılığı görevlerini yürüttü.  1995 yılın-
da Doçent oldu. 1998’de S.Ü. Çumra Meslek 
Yüksek Okul Müdürlüğüne getirildi. 2001 
yılında Prof. Dr. oldu. 1996-2008,2014-2016 
yılları arasında S.Ü. Ziraat Fakültesi Bölüm 
başkanlığı, 2010-2013’ de Ziraat fakültesi 
Dekan yardımcılığı görevlerini sürdürdü. 22 
Şubat 2017’de Selçuk Üniversitesindeki öğ-
retim görevinden yaş haddinden emekli oldu. 
8 doktora, 23 yüksek lisans öğrencisi yetiş-
tirdi. Ulusal ve Uluslararası dergilerde 108 
adet makale ve araştırma yazıları yayınlandı. 
Mesleki kitapları haricinde Konya’da Ekmeğin 
Hikâyesi (anı-araştırma), Mor Menekşe adlı 
şiir kitabı vardır.  

Müdüroğlu mahlasıyla şiirler yazan Şair 
Ahmet Yavuz da her zaman olduğu gibi 
Dergimizin bir yaşına girmesi münasebetiyle 
düzenlediğimiz kültür ve sanat gecesine katı-
larak bizlerden desteğini esirgemedi. Ahmet 
Yavuz, dergimizin bir yaşını tamamlaması 
üzerine yazdığı “Dergimiz 1 yaşında” adlı şi-
irini okudu. 1955 yılında Bozkır’ın Hamzalar 
köyünde doğdu.
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 İlkokulu köyünde okudu. 1985’te Çum-
ra’ya yerleşti. Evli ve 4 çocuk babası olan 
Ahmet Yavuz, Karaman Köy hizmetleri Mü-
dürlüğünden emekli oldu. Askerlik dönemin-
de şiir yazmaya başladığını söyleyen Yavuz, 
Müdüroğlu mahlasıyla şiirler yazmaktadır.  
Çumra kültürüyle hem hal olmuş, Çumra’nın 
meseleleriyle ilgilenmiş, sosyal ve dini içerikli 
şiirler yazmış ve yazmaya devam etmektedir.

“Tarih 26 Haziran 2021 bir
Kimimiz öykü yazdı kimimiz şiir
Bu gün bir fidan diktik inşallah büyür
Bu fidan bir yaşında…” dörtlüğüyle başla-

yan şiiri dinleyiciler üzerinde olumlu ve fayda-
lı bir etki bıraktı. 

73 yaşında bir delikanlı olan Gökhüyük 
(Tımraş) lü şair Selahaddin Güzel de gecenin 
yıldızları arasında yerini aldı. 1949’da Gökhü-
yük’te dünyaya gelen şair, Mevlana’nın şiir-
lerinden etkilenerek şiir yazmaya başladığını 
ifade eden Selahaddin Güzel’in 100’den fazla 
şiirleri bulunmaktadır. 2000 yılında Kırık Des-
ti isimli bir şiir kitabı yayınlandı. “Biz geldik 
gidiyoruz. Ardımda köyümü, gördüklerimi, 
yaşadıklarımı anlatan şiirlerimi bırakmak isti-
yorum” diyen şair, ikinci kitabını çıkarmanın 
hazırlıkları içinde. Gecede “Di Hele Gardaş” 
adlı şiirini okudu.

“Sen hiç yeşil taya bindin mi?
Yelesinden yumdun mu?
Savrulmadan indin mi?
Di hele gardaş di hele?” hem yöresel tabir-

leri kullanması hem de atlanın donu hakkında 
bilgi vermeyi amaçlayan şiiri çok güzeldi.

Geceni son saatlerine doğru hece vezniyle 
şiirler yazan Ahmet Gök, “Çumra İçin” adlı 
şiirini cenk meydanında at sürercesine oku-
du. Uykusu gelenler olduysa onun gür sesiyle 
kendini şiir dünyasında buldu. 48 yaşında olan 
Ahmet Gök, Çumra’da elektrik malzemeleri 
satılan bir dükkânı işletmektedir. Yaptığı mes-

lek dolayısı ile evleri aydınlatan Ahmet Gök 
yazdığı şiirleri ile de insanın gönlünü ışıtmak-
tadır. 2019 yılında evladının hasta olması, onu 
çok gamlandırır ve hece vezniyle şiir yazmaya 
başlar. Yüzlerce şiire sahip olan Ahmet Gök, 
bir şiir kitabı çıkarmanın hazırlığı içindedir. 

“İmece usulü ektik toprağa
Sen de bir damla su ver Çumra için
Filiz verdi fidan döndü yaprağa
Kol kanat ger bize sar Çumra için…” dört-

lüğüyle başlayan şiiri herkesi Çumra kültürü-
nün yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması için 
göreve davet ediyordu.

Çumra Kültür Sanat topluluğuna başın-
dan beri desteğini ve yardımlarını esirgeme-
yen Çumra eski Belediye Başkanı Zeki Türker 
de gecede bir konuşma yaparak Cumhuriyet 
Döneminde Çumra’yı, Çumra’nın kaza oluşu-
nu, ilk belediye başkanını ve kaymakamının, 
kaymakamlık binasını, tarihi binalarını, yeni 
kurulan mahallelerini, okullarını anlattı. 

1951’de Çumra’da doğan Zeki Türker, 
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca 
Bölümünden mezun oldu. 27 Selçuk Üniver-
sitesinin farklı birimlerinde idarecilik yaptı. 
1999 seçimlerinde Çumra Belediye Başkanı 
seçilen 2002 yılında uluslararası Çatalhöyük 
Sempozyumu yaptı ve bildirileri kitap halinde 
yayınladı. 
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Birçok dernek ve sivil toplum kuruluşla-
rında yöneticilik yapan Zeki Türker, Çumra 
Yörükleri olarak bir kitap yayınlamıştır. Çeşitli 
dergi ve gazetelerde makaleleri yayınlanan 
zeki Türker’in aynı zamanda şairlik yönü de 
vardır.  İlkokuldan beri şiire ilgi duyan Tür-
ker, edebiyat ve sanat toplantılarına katılmayı 
kendisine görev addetmektedir.

1972 doğumlu olan Mustafa Ulusoy 39 
yıldır müzikle uğraşmakta. Önce merak ve 
ilgiyle 39 yıl önce aldığı sazını elinden hiç dü-
şürmedi. “3000’e yakın repertuvarım varken 
yıllar içinde 1000’e” düştü diye üzüntü duyan 
Mustafa Ulusoy, ekmek parasının derdinden 
başka işlerle de uğraşmak zorunda kaldığını 
belirtiyor. Gecemizde “Kara Ten Gecikir Belki 
Hiç Gelmez” türküsünü harika sesiyle söyledi 
ve sazın tellerini konuşturdu. Kendisine dar-
bukayla Nureddin Yıldırım eşlik etti. Nadi Bey 
de kaşıkla ritim tuttu. 

Okçulu olan Nureddin Yıldırım, Çumralı 
bir esnafın yanında ekmeğini kazanıyor. Ber-
ber Himmetin yanında “sakalı biçimsiz uza-
yanları” düzeltiyor, saç ve sakal tıraşı yapıyor. 
Aynı zamanda darbukasıyla birlikte düğün, 
nişan, sünnet gibi sazlı sözlü organizasyonlar-
da görev alıyor. 

Kırık aliminyum bir darbukası varken 
daha iyisine sahip olabilir miyim diye çabala-
yan Nurettin Yıldırım bu gün darbukanın en 
iyisine sahip. 35 yıldır sanatıyla Çumra kül-
türüne hizmet etmekte. “Biz artık bu konuda 
dede olduk, darbukacı dede diye bilinirim” 
diyen Nurettin Yıldırım, mesleğini çok seviyor 
ve yeni nesillere öğretmek istiyor.

Programın sonunda Yenigün Gazetesi-
nin Sahibi Mustafa Aslan’a dergimize verdiği 

katkılarından dolayı Çumra Kültür ve Sanat 
Topluluğu Başkanı Sadık Gökce bir tarafından 
plâket verildi. Mustafa Arslan Plaketi toplulu-
ğa ve dergiyi çıkaranlara göstererek “aldığım 
en güzel ve en anlamlı hediye. Sizlerin adına 
alıyorum.” diyerek teşekkürlerini belirtti. 

Bu kadar şiir ve şarkıdan sonra gecenin en 
güzel ve otantik ekibini sahneye davet edil-
mese olmazdı. Son ve vurucu noktayı Sodur 
Ekibi koydu. Özcan Bardakçı ve Adem Eren 
güzel oyunları ve yöresel kıyafetleriyle gönül-
lerimize ziyafet çektiler.

Bir dahaki sayımızda görüşmek üzere… 
Mutlu okumalar.
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ELİFE YILMAZ 
MISRAL

İLAVEMİZİN 1. YILI ANISINA

Çumra mı?
Bana ilk aşk, size ne?
Bana sevdaların en güzeli, size ne?
Çocukluğum ve tekrar çocukluğum,
İlk gençliğim, öğrenci olmanın bin bir 

türlü hali.
Kışın çamurlu, yazın tozlu yolları!
Gözümde, belleğimde bir kavun figürü;
Her yerde, her zaman, sarının her tonun-

da...
Ne demeli peki,
Aslanları sağına soluna almış;
Doğurganlığın, bereketin simgesi,
Çatalhöyük ile özdeş Kibele’ye...
Ahhh!
Hayata atılışlarım, mücadelelerim;
Bana öğretmenlik edişleri,
Bazen bıkkınlık, bazen bezdiren halleri...
Hele o demir yolları…
 İlk sayımızda ‘Çumra’yı anlat’ denildiğin-

de ansızın içimden geçen dizelerle başladım, 
programımıza…

Ve Çumra’mız ile özdeş ‘O’ sesi verdik 
fondan! Bir tren düdüğünün uzun çığlığı, 
demiryollarının çıkardığı seslerle önce irkilen  
misafirlerimizle birlikte ‘o sesin’ yarattığı at-
mosferde kaybolduk bir süre aynı hislerle!

Evet!
ÇUMRA KÜLTÜR SANAT TOPLULUĞU 

ve ‘9 BİN YILLIK DELİKANLI ÇUMRA’ İlave-
mizin ilk yılını bir ‘Edebiyat Sanat’ etkinliğiyle 
kutladık, 29 Temmuz Cuma akşamı.

 Gönüllerinin hamuru, Çumra’nın ça-
muruyla yoğrulmuş; farklı fikir ve görüşten 
insanımızın bir araya gelmesiyle oluşturulan 
Çumra Kültür Sanat Topluluğunu, ardından 
Sadık Gökce’nin Yayın Kurulu Başkanlığında 

yayınlanmaya başlayan DOKUZ BİN YILLIK 
DELİKANLI ÇUMRA  ilavemizin 12. sayısı, 
ardından Çumra Belediyesinin desteği ile ilk 
cildimizin yayınlanması sebebiyle 1. yılımız 
anısına bir program yapmaya karar verdik…

Çatalhöyük’ ten bu yana 9000 yıldır ol-
duğu gibi daima bereketli olan toprağımızın 
özüyle; kültürüyle, insanıyla bir ‘Edebiyat 
Sanat’ mekanı oluşturalım, çatısı da bizimle 
olan hemşerilerimiz olsun istedik. Aynı hava-
yı teneffüs ederek; bir birinin benzeri duygu-
larla…

 İlavemizin ilk yılını Çumralı yazar, şair 
ve eli kalem tutan arkadaşlarımızla tamam-
lamıştık. İstedik ki 1. yılımızın kutlamasını da 
yine kendi ekimiz yanı sıra Çumra’ya mal ol-
muş Sanatçılarımız ve gençlerimizle  gerçek-
leştirelim.

Hepsi birbirinden kıymetli üyelerimiz, 
arkadaşlarımız Sanatçı duyarlılıklarını göste-
rerek bize umduğumuzun üzerinde  destek 
verdiler ve bu kadar kıymetli insan hiç bir çı-
kar gözetmeden bizimle oldular.

Her şeyi şirin başlayan, artık büyük bir 
İlçe olan Çumra’mızla harmanladık. Katılım-
cılarımızın konuşmaları, şiirleri, şarkı, türkü 
ve gösterdikleri performansları ile ruhunuza 
gönlünüze dokunmayı amaçladık.

İlçemizin, kültür, sanat ve tarihine yakışır 
bir program hazırlamak için de titiz bir hazır-
lığa girdik. Her detayı ‘şirin’ başlayan, artık 
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büyük bir İlçe olan Çumra’mızla harmanladık. 
“Yok mu bizim hiç Çumra türkümüz” dedik 
ve arşivlerde bulduk? Köklü bir tarihi olan 
topraklarımızın türkülerle hayat bulan hika-
yelerinden birine şahitlik etmiş olan, Karkın 
Yöresine ait ‘Yüksek Hanaylarda Badılcan 
Soyar’ türküsü eşliğinde salona aldık konukla-
rımızı; aynı ruhu hissetmek, bir olduğumuzu 
görmek, el ele verdiğimizde neler başarabile-
ceğimizi görmek için....

 Zamanız sınırlı, destekçimiz çok, prog-
ram yoğundu. Bu yüzden bütün üyelerimize 
sahnede yer veremedik fakat birlik beraberlik 
ruhuyla daha nice güzel projelere imza ataca-
ğımız ümidiyle yine onların varlığından güç 
alarak etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Facebook Çumra Sanat sayfamızdan canlı 
yayın yaparak daha fazla kitleye ulaştık. Prog-
ram sonrasında aldığımız geri dönüşler de bu 
yüzden çok anlamlıydı. Ülkemizin dört bir ya-
nında ki Çumralılar, Çumra’ya yolu düşmüş-
ler bizimle olmuşlar; mutluluklarını, hislerini 
bizimle paylaşmışlardı.

Etkinliğimiz Başkan Sadık Gökce’nin Top-
luluğumuzun ve İlavemizin oluşumunu an-
lattığı konuşmasıyla başladı. Çatalhöyük Kül-
tür Sanat Merkezini tahsis eden, çalışanlarını 
programımız için görevlendiren ve desteğini 
esirgemeyen  Çumra Belediye Başkanı Avu-
kat Recep Candan’ın konuşmasıyla devam 
etti.

Çatalhöyük Neolitik Kazı Başkanı Doç. Dr. 
Ali Umut Türkcan, Prof. Dr. Mevlüt Mülayim 
ve Mehmet Zeki Türker’in konuşmacı olarak 
katıldığı etkinlikte; Yenigün Gazetesi sahibi 
Mustafa Arslan’a İlavemizin basım ve yayın-
lanmasında ki katkılarından dolayı Başkanı-
mız Sadık Gökce tarafından teşekkür plaketi 
verildi.

Ayrıca gecemizde küçük bir resim sergi-
mizde vardı. Ressam Meral Yakışan ve Res-
sam Furkan Koçak’ın tablolarını etkinlik bo-
yunca sahnede sergiledik.
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Çumralı Şairler; Anuş Gökce, Selahattin 
Güzel, Ahmet Gök, Uğur Köfe ve Ahmet Ya-
vuz; genç sanatçı Mehmet Ballı’nın sazıyla eş-
lik ettiği; duygu yüklü şiirlerini okudular.

Değerli Mahalli Sanatçımız Muammer 
Yapar; çok yönlü sanatçı kişiliğini ortaya koya-
rak, iki Sanat Müziği eseri seslendirdi ve bize 
bu özel gece de duygulu anlar yaşattı.

Diğer bir kıymetli Mahalli Sanatçımız 
Mustafa Ulusoy; Çumra’yı Çumra yapan ‘de-
miryolları ve tren’ olgusundan yola çıkarak 
‘Kara Tren’ türküsüyle birlikte iki Halk Müzi-
ği eserini; birikimini, tecrübesini, sazıyla, sö-
züyle bizimle paylaştı. Bize gösterdiği sonsuz 
desteği yanında, Sanatçımıza Darbukasıyla 
Nurettin Yıldırım eşlik etti.

Yine genç Mahalli Sanatçılarımızdan 
Mehmet Ballı cümbüşü, Osman Saçan sazıy-
la, Nadi Karabulut; halk oyunlarımızın bir par-
çası olan, kaşık ritimleri eşliğinde Türk Halk 
Müziğinin güzide eserlerini seslendirdiler.

‘Edebiyat Sanat’ etkinliğimizde;  Sanat 
Müziği, Halk Müziğinin yanı sıra ve Popüler 

müzikte vardı.
Genç Müzisyen Mehmet Faysal Acar, Mü-

zisyen Furkan Koçak’ta bu dalda, üstelik ken-
di bestelerini seslendirdiler. Gurur duyduk 
gençlerimizle...

Bu gece de Ülkemizde neredeyse unutul-
mak üzere olan; Seyirlik Köy Oyunlarının son 
temsilcileri de bizimleydiler. ‘Sodur- Arap’ 
ekibi olarak bilinen ‘Arap-Dede’ karakterleri-
ni temsilen, Özcan Bardakçı  ve Adem Eren 
kendilerine has kostüm ve tavırlarıyla kısa bir 
sunum yaptılar. Üstelik Çumra’mıza ait bir 
türkünün eşliğinde; kıymetli sanatçılarımız 
Mustafa Ulusoy ve Nurettin Yıldırım’ın canlı 
performansıyla…

Sunum sırasında; Şehrimin insanının bir-
liği beraberliği karşısında zaman zaman ağla-
maklı olsam da; program sonunda herkesin 
yüzünde ki tebessümü mutluluğu görmek 
çok anlamlıydı ve her zorluğa bedeldi…

Teşekkür ediyorum bütün katılımcıları-
mıza ve tanımaktan onur ve mutluluk duydu-
ğum bütün hemşerilerimize…
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SÜLEYMAN
ŞAHİN

“YAZMA” ÜZERİNE

B ir arkadaşımın, aynı zamanda da hür-
met edip izlediğim bir kültür adamı-
nın telefonda söylediği; “Çok okuyor-

sun, yazacak bir şeylerin de vardır, senden 
yazı bekliyoruz ve konu serbest” sözünün 
üzerinden epeyce zaman geçti ve son tarih 
yaklaştığı için de aceleyle yazmaya koyuldum.

Aslında şu fani dünya için söyleyeceğim 
bir tek kelime bile yok. Bu bilgisizliğimden 
falan kaynaklanmıyor. Doğup büyüdüğüm ve 
içinden çıktığım ortamın en ortalama insan-
larından birisi isem ne mutlu bana. Çok şey 
gördüm, çok şey yaşadım, çok şey duydum. 
Ama; hepsi nasip, hepsi kader. Belki kendi-
me mal edebileceğim tek hususiyet, çok oku-
mam. Okuma listemi yıllık hazırlarım. Her 
ay eşin-dostun tavsiyesi ile gözden geçirir, 
eklemeler veya çıkarmalar yaparım listeden. 
Ama her gün okumaya, ayda belli bir sayfayı 
ve nihayet yılda belli sayfa sayısını yakalama-
ya çalışırım, iki elim kanda bile olsa bundan 
vazgeçmem. Bu küçük efelenmeyi, büyüklen-
meyi ve marifetimi bir kenara bırakırsak ne 
“baba sözler” söyleyecek cesarete ne de güzel 
kelimeler ile duygularımı ifade edecek edebi-
yat yeteneğine sahip değilim. Aslında bunun 
çok gerekli de olmadığını düşünürüm.

Lakin kendi anadilimin, güzel dilimin Bü-
yük Türkistan’ın ülkem haricindeki illerinde, 
köylerinde, dağlarında, bizim yani Batı Tür-
kistan’ın illerinde köylerinde dağlarında kul-
lanılan kelimeler ile ilişkisi üzerinde yaptığım 
çalışmalarda (haddimi aşarak söylemek gere-
kirse de araştırmalarımda) öğrendiğim bir çok 
husus (ki Kaşgarlı Mahmut’un da çok büyük 
tesiri olduğunu da belirtmek gerekir) beni, as-
lında dillerin, lehçelerin tek bir ihtiyaçtan doğ-
duğunu, bu doğuşun kelimelerin doğuşu üze-
rine temellendirdiğini fark etmemi sağladı.

“Dil üzerine” konuşmak çok tehlikeli bir 
konudur. (Burada Dil’den muradımız Türkçe, 
Rusça, gibi dillerdir). Bu amaçla kurulabilecek 
birkaç sağlıklı cümle için “dil üzerine” çok 
okumamız gerekir. 

Dil üzerine okumak, imla kitabı okumak 
değildir; o dille yazılmış şiirleri, hikayeleri ağıt-
ları, masalları okumak gerekir. O dilin sahibi-
nin; dini, kültürü ve tarihi ile ilgili bilgi sahibi 
olmak gerekir. O dilin sahibinin, şu andaki or-

taklarının da din başta olmak üzere kültürel 
bütün varlıklarını bir miktar bilmek gerekir. 
Yine, tarihsel süreçte o dilin sahibinin, bütün 
dost ve düşmanlarının diliyle, diniyle, tarihiy-
le ve kültürü ile ilgili bilgi fukarası olmamak 
gerekir. Çünkü bütün bu yakınlıklar veya 
uzaklıklar, dostluk veya düşmanlıklar muhak-
kak o dili etkiler, hem de o dilin sahibini ne 
kadar etkilediyse.

Dünyanın, tarihçi Herodot tarafından an-
latılan sınırları ve bu sınırlarının ötesi artık 
herkes için aşikâr. Ve her yerde insanlar ko-
nuşuyor, yazıyor, okuyor. İnsanlar yazıya veya 
kelimelere en çok modern ortamlarda ihtiyaç 
duyuyorlar. Ya bizzat kendileri çok yazıp çok 
konuşup çok okuyor veya dinliyorlar ya da 
koca bir şehirde tek başına yaşayan birisi gibi 
bütün yaşamı çok kelimenin kullanıldığı bel-
geler ışığında düzenleniyor. Yani konuşmu-
yorsa dinliyor, dinlemiyorsa okuyor, okumasa 
dinlemese bile yaşamı o kelimelere bağlı.

Nedir kelime?
Manasını ben de çok ayrıntılı bir şekilde 

bilmiyorum. Ama cümlelerin oluşumunun 
o kelimelerin bir araya gelmesi ile mümkün 
olduğunu biliyorum. Bir taşı yumuşatacak ka-
dar narin, bir kelebeği uçuracak kadar hafif, 
tüylerinizi diken diken edecek kadar etkili, 
bıçak gibi kesebilecek kadar acı verici ve yıl-
dızları yere indirecek kadar cüretkâr, bütün 
cümlelerin yapıtaşı olduğunu biliyorum.

Muhakkak ki insan konuşma ihtiyacını 
çok sonraları hissetti, bakışların ve yüz ifade-
lerinin, daha sonra el kol işaretlerinin ihtiya-
cı karşılamadığı belirginleşince, sesi keşfetti. 
Karanlıkta da işe yarıyordu, onlarca metre 
uzağa mesajını da taşıyabiliyordu. Sonra; 
kendi kullandığı seslerin yapısını standartlaş-
tırdı ve yakın çevresi ile bütünleşirken bu ses 
öbekleri de evirildi, çoğaldı, gelişti ve nihayet 
belirginleşti. Öbek öbek insan grupları ve on-
lara özgü diller kanaatimce bu şekilde ortaya 
çıktı.
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Bunların en gelişmişi, matematiksel bir 
formda Türkçe olarak çıktı karşımıza. Bir kum 
ve su gibiydi, hangi kaba girse onun şeklini ve 
rengini aldı bu dilin sahipleri. Ama günün so-
nunda ne kum olduğunu unutabildi ne de su 
olduğunu inkâr etti.

Birinci manası, ikinci manası, üçüncü 
manası ve daha çoğuncu manası oldu. “Ana” 
diye bir şey okusak veya duysak; belki şaşı-
ran birisinin çığlığı, belki vatandan bahseden 
birisi, belki kendini doğuran kişiye saygı dolu 
bir sesleniş, belki sonsuzluğa gitmiş birisini 
hüzünle anış, belki en sevdiğine düşmanca 
yaklaşan birisinin hakaretinin başlangıcı, bel-
ki yuvadaki yavruların koruyucusu… Böyle 
onlarca mana çıkar karşınıza. Bu dilin genetik 
formuna öyle bir sinmiştir ki, çoğu kez keli-

menin yazılışını değil seslendirilişini duymak 
istersiniz, acaba sırtında hangi anlam yüklü 
diye.

Zor iştir kelime ile baş başa kalmak. Bu 
zorluk daha çok kelime ile oluşmuş cümleler-
de iyice artar. Bir konuşma veya yazı ki, daha 
çok cümleye sahip olacak ve daha zor olacaktır.

“Zor”, ülkemde, Batı Türkistan’da, “kolay 
olmayan”dır. Türkistan’ın birçok yerinde ise 
“güçlü” demektir, yani “zayıf olmayan”.

Eğer sırtlarında taşıdıkları anlam yükle-
melerini, en azından sayısını ve sıralamasını 
tam olarak bilmiyorsanız, zordur yazmak. İçi-
ne ses tonu ve mimik girince konuşmak nis-
peten daha kolay ama onun da hammaddesi 
kelime olduğu için o da zor.

Hal bu iken yazmak haddimize mi?

Al beni götür beni
Dağ başında yitir beni
Doya doya ağlayayım
Yaşına kurban olduğum.

Rüzgâr ile gelen
Onun tütüsü

Nasıl boyanmış
Al yeşil örtüsü

Taşına kurban olduğum
Gözlerimde fer kalmadı
Ne aradım neler buldum
Senden başkasına yer kalmadı
Kaşına kurban olduğum.

Sanki başım erdi göğe
Çok soru sordum feleğe

İnsan rakip olmuş meleğe
İşine kurban olduğum.

Bir yolculuk nerden nere?
Sıra sıra istif ediliriz kabire
Sen de bir soru sor kendine
Cevabına kurban olduğum.

Yattım uykulara, daldım düşe
Ne çıkış elimde ne gişe

O yön verir bu gidişe
Akışına kurban olduğum.

Renkten renge dünyam
Sayamam, bilemem, anlayamam
Ne verdinse güzel MEVLAM
Nakışına kurban olduğum.

ALİ DEMİRÖRS

KURBAN 
OLDUĞUM

Her eğrinin mutlak bir doğrusu var
Yalan dolanla yaşayanın sonu zarar
Terazi hassas bin düşünüp verilir karar
Doğruya doğru eğriye eğri derim ben

Şaşmam doğru yoldan rehberim belli
Hiç bir insan bu dünyada kalıcı değil temelli
Demem asla kırk dokuz olacağına olsun elli

Doğruya doğru eğriye eğri derim ben
Gelemem haksızlığa eğmem zalime boyun
Haramzadeler dese de hiç güzel değil huyun
Anlamam öyle yalan dolan oyun
Doğruya doğru eğriye eğri derim ben

Haktır hak benim doğru olan gerçek
Bu yolda kimi kindar kimi fesat diyecek
Elbet herkes ahiret günü hesap verecek

Doğruya doğru eğriye eğri derim ben
O alınıp bu kırılacak diye göz yumamam
Başkalarına yaranacam diye oyuncak olamam
Yalanla dolanla iftirayla hiç bir yere varamam 
Doğruya doğru eğriye eğri derim ben 

Vekil Yaradan rızık Allah tan can emanet 
Eylemem cahile cihan yıkılsa da minnet 

Hangi kötülüğün sonu olur ki cennet 
Doğruya doğru eğriye eğri derim ben 

Ayırt etme insanı her gönlün vardır bir tadı 
Allah’ın verdiği canın mutlak vardır miadı 
Emrah Saygın da elbet kuru can insan evladı
Doğruya doğru eğriye eğri derim ben

EMRAH SAYGIN

EĞRİYE EĞRİ 
DERİM BEN
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MUSA 
AVCI

SATILIK BAKKAL

Bahar bitmiş yaz sıcağı kendini daha 
çok hissettirir hale gelmişti. Asfaltın 
kenarındaki beton kaldırımdan bir iki 

basamak aşağıda, turkuaz mavisinin yeşile 
çalan kapısı sürekli açık bakkal dükkânına, 
müşterilerden biri giriyor diğeri çıkıyordu. 

Otobüs terminali, kasaba cezaevi ve ana 
yola çok yakın olması, bu müşteri yoğunlu-
ğunun sebebi olsa da, halkın asıl ilgisi bak-
kala duydukları güvenden kaynaklanıyordu.

Üçe alıp dokuza satayım da daha çok ka-
zanayım derdinde olmadı hiç. Bakkal Musta-
fa hesap kitap bilmezdi.  Az olsun bereketli 
olsundu. Kapının sağında duran koyu mavi 
gövdeli, cam bölmeli tezgâhta bulunan bü-
tün kuruyemişler taze olurdu. Yumurtayı 
evinde beslediği tavuklardan günlük getirir, 
hatta yumurtaların yarısını piknik tüpünün 
üzerine koyduğu bakır tencerede pişirirdi.

Peynir onun için çok önemliydi. Kasaba-
nın ilk peynircisi oydu. Her hafta sonu Kon-
ya’ya gider Kapu Cami’nin güneybatısındaki 
Peynirciler Çarşısı’na gelir; koyun, keçi, inek 
sütlerinden yapılmış tulum peynirlerini ta-
darak seçerdi. Müşterilerinin ağız tatlarını 
bilirdi.

Tarihi geçmiş ürün onun bakkalında 
asla bulunmaz, kendinin de gönül rahatlı-
ğıyla tüketebildiği yiyecekler olurdu rafla-
rında. Köyünden ayrılalı yıllar geçmiş, çoluk 
çocuğunun nafakası için gurbete gitmiş, her 
ne iş yaptıysa harama bulaşmadan helalin 
peşinde koşmuştu. Onca zaman sonra di-
şinden tırnağından artırdıklarıyla bu bakkal 
dükkânını açmıştı. 

Geldiği yeri bilir, hangi güçlüklerle mü-
cadele ettiğini unutmaz, sürekli Rabbine 
şükrederdi. Onun bu özelliği herkes tara-
fından bilindiğinden her geçen gün kasaba-
daki saygınlığı da artıyordu. Koşuşturmaya 
devam ederken aile nüfusu da çoğalıyordu.

Acıyla yoğrulmuş bir hayat ona çok şey 
öğretmişti. On iki evladı olmuş dördünü he-
nüz birkaç yaşlarındayken elleriyle toprağa 
vermişti. Hele ilk göz ağrısı Fatıma’sı yüre-
ğini lime lime ediyordu. Gelin etmiş, torun-
ları olmuş; beşinci torunundan sonra doğum 
yaparken can vermişti. Torunlarını sahipsiz 
bırakmamış her an onları da gözetmişti.

Okumayı yazmayı askerde öğrenmişti. 
Ne zaman okuma ya da okula dair söz geçse 
hemen okuma-yazmayı öğrenince asker-
de nasıl onbaşı yapıldığını anlatırdı uzun 
uzun… Okumaya, okula karşı ruhunun 
derinliklerinden taşan sevgisi vardı. Çocuk-
larını okutmak istemiş hatta torunlarını da 
okula göndermiş ama içinde bulundukları 
ortamla, evlatları ve torunlarındaki isteksiz-
lik bu arzusunu gidermesine engel olmuştu.

Yaşı ilerleyip işe güce eskisi gibi koşuş-
turamaz olunca ortanca oğlu Mehmet, ba-
basının en büyük destekçisi olmuş hatta ba-
basının bütün yükünü almıştı. Toptancılar, 
resmi işler, alacaklar, ödemeler neredeyse 
hepsiyle o ilgileniyordu. Bakkal Mustafa 
genelde öğleye doğru gelir, para kasasının 
yanındaki demir ayaklı sandalyeye oturur. 
Başındaki el örgüsü takke, geniş alnı, göz-
lerindeki canlılık ona, yaşının ilerlemesine 
rağmen bir heybet kazandırıyordu.

Kavurucu yaz sıcağına aldırış etmeden 
yolun karşısındaki garajın giriş kapısına ba-
kıyordu. Sıska vücuduna yük gibi duran ince 
uzun kolları, bu durumu dengeleyen kısa 
boynu, yeşile çalan gözleri ve kumral saçlar-
la, sevimli yüzü göründü en küçük oğlunun. 
Daha dün doğmuştu sanki. Ne zaman bü-
yümüştü böyle?  Torunlarının birçoğundan 
yaşı küçüktü. “Bu senin torun mu?” diye so-
ranlara gülümseyerek: “Yok o benim oğlan, 
son kesen yani.” derdi. 

Kızlar, gelin gitmiş üç oğlanın en bü-
yüğü şehirde devlet işine girmişti. Torun-
lar okumamış kimi sanayide tamircinin 
yanında, kimi kamyonda muavin olarak 
çalışıyordu. Ortanca oğlan askerlik çağına 
gelmiş; bugün yarın celp haberi gelirdi. O 
da askere giderse bakkalın işleri ne olurdu? 
Hesap kitap işleri, evrak takibi, toptancılar, 
gelir gider hesapları, gelen malların indiri-
lip kaldırılması, raflara yerleştirilmesi bütün 
bunların üstesinden gelmek oldukça zordu. 
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Hem ilerleyen yaşı hem uzun zamandır bu 
işleri ortanca oğlanın yapıyor olması…

İşyerini kapatsa halleri ne olurdu? Onca 
horanta… 

Gerekirse yine kerpiç keserim, amelelik 
yaparım hatta olmadı İstanbul’a giderim 
diye düşündü. Daha önce bunların hepsini 
yapmıştı fakat dizlerindeki tarifsiz sızı, kol-
larındaki dermansızlık, cesaretini kırıyordu.

Beyni durmak üzereydi. Doluya koysa 
almıyor, boşa koysa dolmuyordu. Güneş 
tam tepeye gelmiş, sıcaklık şiddetini daha 
da artırmıştı. Düşünceleri giriftleşince hep 
sakalını sıvazlardı. Asker, torun, ev, geçim, 
bakkal, küçük oğlanın okulu… Bütün bun-
lar zihnini bir bir yokluyor, eli de sakalından 
hiç düşmüyordu. 

Abisi askere gidince Yusuf’u yanına al-
mak fikri, içine düştüğü cendereden çıkartır 
gibi olsa da…

Ortaokulu başarıyla tamamlamış ol-
ması, liseye devam etme arzusu, takım 
elbiseyle okula gidiyor olmasındaki büyük 
haz… 

O derin derin düşünürken Yusuf çoktan 
gelmişti. Babasının bu hali aslında çok da 

alışık olmadığı bir durumdu. Sükût etti. Ba-
bası derin uykudan uyanırcasına uyuşmuş 
bedenini elleriyle ovuşturuyor, abisi de içe-
ride müşterilerle ilgileniyordu. O da boştaki 
küçük tabureye usulca ilişti. 

Babasının içinden geçen duygularından 
habersiz bekliyordu. 

Elindeki sarı zarfı uzatırken muhtar:
“Senin oğlanın askerlik belli oldu. Çok 

şanslısın acemi birliği Konya Dutlukırı…” 
dedi.

Mustafa sırtını döndü bakkala baktı, 
muhtara baktı ve Yusuf’la göz göze geldi-
ler. Onca güneşe rağmen bedeninde bir so-
ğukluk hissetti. Oturduğu sandalyeden ağır 
ağır kalktı. Tekrar emek emek bu günlere 
getirdiği bakkala baktı.

Karar verme zamanının gelip çattığını 
biliyordu. Kendinden beklenmedik bir çe-
viklikle dükkâna girdi, boş sabun kolisini 
elleriyle düzgünce yırttı, makasla da iyice 
düzeltti. 

Askerde öğrendiği el yazısıyla özenerek 
yazdığı ilanı dükkânın camına iliştirdi. Yu-
suf, SATILIK BAKKAL ilanını okurken ba-
bası da saçlarını okşuyordu.
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