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Büyüklerimiz-
den bir işe başlar-
ken ve bitirirken 
besmele çekilmesi 
gerektiğini öğrendik. Onlar bize öğüt ve-
rirken “her işin başı ve sonu besmeledir” derlerdi. Bu söz öylesine 
aklımıza yerleşmiş ki kalbimizin ve gönlümüzün en derininde yer 
etmesine rağmen her dem gün ışığı gibi önümüzü aydınlatıyor.

Elinizde tuttuğunuz “9 BİN YILLIK DELİKANLI ÇUMRA” ilave-
sinin 12. sayısı. Bir yılı geride bıraktık. Bir Haziran ayında Dinlendik 
Köyünde alınan kararla doğumu gerçekleşen ilavemiz zor dönemler 
geçirmesine rağmen yaşını tamamladı.  

Bu süre zarfında yola çıktıklarımızdan bazıları istemedikleri hal-
de finiş çizgisini göremeden aramızdan ayrılmak durumunda kaldı-
lar. Tek dileğimiz onların tekrar aramıza dönmeleri ve yol arkadaş-
lığımızın devam etmesi. 

Buradan yaptıklarımız ile övünecek değilim. Bunun kararını siz-
ler vereceksiniz. Sizlerin beğenisi ve övgüsü bizim gücümüz olacak. 
Atalarımız “Marifet iltifata tabidir” demişler. Sizlerin desteğiniz ve 
övgüleriniz bizim yeni arayışlara girmemize vesile olacak. Bizi siz 
zorlayacaksınız. Biz de bu zorlamalara bihakkın cevap verebilmek 
için uğraşacağız. 

Geride kalan 12 sayıda Çumra’da yaşayan veya Çumralı olup 
da başka şehirlerde yaşayan eli kalem tutan kelam erbaplarına say-
falarımızı açtık. Öyküler, şiirler, hikâyeler ve anılar sayfamızda yer 
buldu. 

Sedat Ulupınarlı yazıları ile Çumra’nın hafızasını tazeledi, unu-
tulmaya yüz tutan şahısları bizlere tekrar hatırlattı. Vesile oldu rah-
meti rahmana kavuşanların ruhlarına Fatiha gönderdik.

Çocukluğumun Çumra’sı ana başlığı altında kaleme alınan yazı-
lar sayesinde eski Çumra’yı hatırladık. O günlere döndük, hasret ve 
özlemle gözlerimiz yaşardı.

Geride bıraktığımız 11 sayıda 51 kişi (Sadık Gökce, Recep Can-
dan, Mustafa Arslan, Abdullah Sucu, Zeki Türker, Uğur Köfe, Sedat 
Ulupınarlı, Anuş Gökce, Ekrem Çelik, Selahattin Güzel, Ahmet Yıl-
dız, Ahmet Gök, Ahmet Yavuz, Elife Yılmaz Mısral, Mustafa Yavuz 
Çolak, Mehmet Seviş, Recep Öğütçü, Abdullah Koçak, Duran Çe-
tin, Nadire Yetiş, Fatma Bardakçı, Mustafa Erol, iki amca oğulları 
Bayram Selekler, Emrah Saygın, Hasan Hüseyin Akkaş, Cihangir 
Uçak, Metin Eren, Şaban Halis Çalış, Mustafa Tuğlu, Mehmet Çınar, 
Hüseyin Alagöz, Mevlüt Mülayim, Nurettin Bilici, Orhan Sabancı, 
Furkan Camcı, Ahmet Buhari, Mustafa Emre Selek, Ali Demirörs, 
Mustafa Arıcı, Vahdet Kaya, M. Enes Akkaş, Tuna Mustafa Ya-
şar, Hülya Özsümen Tuğyan, Aziz Ayva, Musa Avcı, Ertan Göküş, 
Mehmet Demir, Fatma Yalçınkaya, Servet Şahin, Karani Eseroğlu) 
hatıra, hikâye, makale, şiir vs. konularında kaleme aldıkları yazılar 
ile bize destek oldular. Son sayımıza yazı veren Yavuz Doğan, Nuri 
Göksel İnan, Esume Dilek’le birlikte bu sayı 54’e ulaştı.

İkinci yaşımızda yeni konular ve yeni kalemlerle buluşmak üze-
re Allah’a emanet olun.
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VAHDET 
KAYA

ÇOCUKLUĞUMUZUN ÇUMRA’SINDAN 
ÇOCUKLARIMIZIN ÇUMRA’SINA

Çumra’da doğdum, on yedi yaşıma 
kadar güzel memleketimin havasını 
soluyup, suyunu içtikten sonra, önce 
okul, sonrasında ise mesleğim gere-

ği ayrılmak zorunda kaldım. Bana can veren 
bereketli topraklarımın özlemini her yıl, kısa 
süreli de olsa, yaptığım ziyaretlerle gidermeye 
çalışıyordum. Anne ve babamın vefatı sonrası 
ailemizden kimse kalmayınca uzunca bir sü-
redir görmek nasip olmadı.

Daha önce yine bu sayfada çocukluk yıl-
larımın Çumra’sını anlatırken de belirttiğim 
gibi atmışlı yılların Çumra’sında apartman 
sayısı, bir elin parmak sayısı kadarken, geri-
ye kalan evlerin hemen hepsi kerpiç yapıdan 
oluşan ve çeşitli meyve ağaçlarını içinde ba-
rındıran bahçelere sahipti. Bizler, meyveleri 
ağaçların dallarından koparıp yiyen, annele-
rimizin bahçemizde yetiştirdikleri sebzelerle 
pişirdikleri yemekleri yiyerek büyüyen bir ne-
sildik. Komşuluğun önemini bizzat yaşayarak 
öğrendik. Şimdilerde olduğu gibi her mevsim 
her tür meyve sebze bulunmazdı. İmkânları-
mız, günümüz şartlarıyla mukayese edileme-
yecek kadar kıttı ama stres nedir bilmezdik. 
Televizyonun olmadığı, cep telefonunun he-
nüz icat edilmediği, sosyal medya kanallarının 
ise adının dahi anılmadığı, bütün çocukların 
kendi oyuncağını kendisinin yaptığı yıllarda 
Çumra’da yaşadık ama çok mutluyduk.

Zamanın her şeyi değiştirme gücü karşı-
sında ilçemiz de çaresiz kalarak, büyük deği-
şikliklere maruz kaldı. Bazıları olumlu yönde 
değişikler olmasına karşın maalesef çoğunlu-
ğu bizleri mutsuzluğa sürükleyen değişiklik-
lerdi. Bir yandan çocuklarımızı beton binalar 
içinde hapsetmek zorunda kalırken bir yan-
dan da komşular rahatsız olur endişesiyle on-
ların rahatça koşup coşmalarına, bağıra çağıra 
şarkılar söyleyerek eğlenmelerine müsaade 
edemez olduk. Yürümeye başladıkları anda 
bizim yasaklarımıza maruz kalarak özgürlük-
leri kısıtlanır oldu.

Çocuklarımızın sahip olduğu imkânları, 
kendi çocukluğumuzda ki imkânlarla muka-
yese etmek şöyle dursun padişahların, kral-
ların yaşantısıyla mukayese etsek bile, şu an 

ne kadar avantajlı bir konumda oldukları apa-
çık ortadadır. Örneğin Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın bile sahip olamadığı imkânlara sahip-
tirler; Onun, adını dahi bilmediği, dünyanın 
herhangi bir yöresinde yetişen yiyecekleri 
hem de dört mevsim yiyebiliyorlar. Gökyü-
zünde seyahat edebiliyor kısa bir zaman di-
liminde dünyanın öbür ucuna ulaşabiliyorlar. 
Banyo yapmak istediklerinde kimsenin yardı-
mına ihtiyaç duymadan sıcak suya kavuşmak 
için bir düğmeye basmaları yeterli oluyor. 
Sıcaktan bunaldıklarında yine bir düğmeye 
basıp buz gibi serin havaya kavuşabiliyorlar. 
Adına cep telefonu dediğimiz bir avuç içi bü-
yüklüğünde ki cihaz sayesinde dünyanın öbür 
ucunda oynanan bir maçı veya bir müzik şö-
lenini ya da bir gösteriyi anında canlı isleyebi-
liyorlar. Bu tür örnekleri saymakla bitiremeyiz 
fakat bütün bu imkânlara sahip olan çocuk-
larımız maalesef ki yine de bizim çocukluğu-
muzdaki kadar mutlu olamıyorlar.

Çocuklarımızı mutsuz eden konuların ba-
şında, başkalarının neler yaptıklarını nereler-
de gezdiklerini cep telefonundan görüp kendi 
yaşantılarıyla mukayese yapıyor olmalarından 
kaynaklanmaktadır. Bizler çocukken komşu-
larımızın neler yiyip ne içtiğinden haberimiz 
olmazdı, çünkü başkalarının canını çektirmek 
görgüsüzlük hatta daha da ötesi günah sayılırdı. 
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Birçok meyve ağaçlarına sahip kocaman 
bir bahçemiz olmasına rağmen rahmetli 
babam mangal yakmak istediğinde, koku-
su komşuları rahatsız eder endişesiyle bizi 
ya Alemdar Barajına ya da Tavşan Köprü-
ye piknik yapmaya götürürdü. Yanımızdan 
geçen bir çocuk olursa ekmek arasına bir 
parça koyarak ikram ettiğini hatırlıyorum. 
Yemyeşil bahçemizde bir gün olsun yemek 
yemedik. Buna benzer durumları, ilçemiz-
deki hemen her aile yaşamıştır. O günün 
insanları komşularının canı çeker endişesiyle 
yiyecekleri ulu orta yerde yememek için bü-
yük çaba harcarken günümüz insanları ma-
alesef aynı itinayı göstermek şöyle dursun 
tam aksine birçoğunun yedikleri yemekleri 
dahi herkesin görmesi için sosyal medya-
larda paylaşmalarına şahit olup üzülüyoruz.

Bir başka mutsuzluk sebebi ise adalet 
kavramının günümüzde daha fazla göz ardı 
edilmesinden kaynaklanmaktadır. Söz konu-
su kendi çocuğumuzun geleceği olduğunda 
torpil aramak neredeyse normal bir davranış 
haline geldi. Eskiden işi ehline vermeye daha 
çok özen gösterirken günümüzde işi kendi-
mize yakın olan kişilere vermeyi öncelik ha-
line getirdik. Bu durum ise, çocuklarımızda 
adalete olan güvenlerini sarsarak kendileri-
ni çaresiz hissetmelerine sebep olmaktadır. 
Kendi haklarının gasp edildiği inancı ise onları 
mutsuzluğa itmektedir. Elbet eskiden de bu 
tür durumlar vardı ama hem günümüzdeki 
kadar yoğun değildi hem de teknoloji şimdi 
olduğu kadar gelişmemiş olduğundan, çoğu 
haksızlıkların farkına varılamıyordu. Ataları-
mızın, “Görmeyen göz katlanır” sözü sanırım 
bu durumu açıklamaya yeterli olacaktır.

İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyalleşmeye 
ihtiyacı vardır ancak sosyal medya, her ne ka-
dar adı sosyal olsa da, sosyalleşmeyle alakası 
olmadığı gibi tam aksine çocuklarımızı yal-
nızlığa itiyor. O yüzden çocuklarımızı sosyal 
medyadan ne kadar uzak tutmayı başarabilir-
sek onların mutluluklarını da o kadar artırmış 
oluruz.

Çumra’da yaşayan çocuklarımızın şehir-
lerde yaşayan çocuklara göre hem avantajlı 
olduğu hem de dezavantajlı oldukları durum-
lar vardır. Avantajlıdırlar çünkü doğaya ulaş-
maları, temiz hava almaları, spor yapmaları, 
arkadaşlarının sayısını artırmaları daha ko-
laydır. Dezavantajlı oldukları konu ise sosyal 
faaliyetlerinin kısıtlı olmasıdır fakat bu sorunu 

ortadan kaldırmak mümkündür. Hem sine-
ma hem tiyatro oyunun sahnelenebileceği, 
gerekirse konferansların verilebileceği ya da 
nadiren de olsa konser verilmesine uygun 
bir salon inşa edilirse bu sorun ortadan kal-
kacaktır. Belediyenin katkısıyla,  imkânları 
kısıtlı olan çocuklarımıza kültürel turlarda dü-
zenlenebilirse Çumra’mızın, mutlu çocukların 
yaşadığı yer olarak anılmasını sağlayabiliriz.

Yukarıda bahsettiğim konuların birçoğu 
sadece Çumra’mıza has problemler olmayıp, 
ülkemizin hemen her köşesinde yaşanan so-
runlardır. Teknolojik cihazlar sayesinde adeta 
bir köy konumuna bürünmüş dünyamızın 
herhangi bir köşesinde yaşananlardan, Çum-
ra’mızı soyutlamak elbet mümkün değildir. 
Bize düşen görev olumsuzlukları en aza indi-
rerek çocuklarımızın mutlu olmalarına katkı 
sağlamaktır. 

Zaman ayırıp makalemi okuyan kıymetli 
okurlarıma, bana bu köşede yazma fırsatı su-
nan Sadık Gökce ile emeği geçen tüm gazete 
çalışanlarına teşekkür eder, saygılar sunarım.

Sarınca geceler aydınlık ufku 
Yıldızdan mehtaptan soruver beni 
Dolunca bal rengi gözlerin uyku 
Rüyadan tabirden soruver beni 

Anınla yaşarım ben ki her zaman 
Bir güldür ümitler içimde -her an-
Ömrümdür uğrunda gül gibi  -solan-
Günlerden aylardan soruver beni 

Bir gün ki tutacak elimi elin (1)
Bana sen oluver sevgilim gelin 
Çiçeğe benziyor açılsın kalbin 
Arıdan petekten soruver beni 

Nuri ‘yim sensizim hâlim pek harâb 
Aşkından içmişim gurbette şerâb 
Yıkılıp kaldımda yollara bitab 
Tellerle mektupla soruver beni 
(1.bu mısrada Bu şiir de ses gediği önlene-
memiştir) 
Vezin:Hece. Durak:3+3+3+2=11veya 
6+5=11

Nuri Göksel 
İNAN 

SORUVER 
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ANUŞ 
GÖKCE

ÖRNEK BIR BABA: KAYINBABAM 
DURMUŞ ALI GÖKCE

Benim Çumra ile alâkam 1990’nın Tem-
muzunda başladı. Türkiye gazetesinde 
çalışan Çumralı Sadık Gökce ile Orta 

Doğu gazetesinde çalışan iki ortak arkadaş va-
sıtasıyla tanışmamız, beni Çumra ile hemşeri 
kıldı.

Kayın babamı ilk defa 1990’nınTemmuz 
sonu Ağustos başı olsa gerek zamanını net 
hatırlamıyorum beni istemeye geldiklerinde 
gördüm. Ben de babamın hastalığından dolayı 
Konya’ya gelmiştim.  O sene babamlar icara 
tarla tutmuşlar, evimizden uzak bir yere seb-
ze ekmişlerdi. Biz de kardeşlerimle beraber 
çapa vaktine denk geldiğimiz için akşamüzeri 
omuzumuzda çapa ile tarladan evimize geli-
yorduk. Tam kanalın üzerindeki köprüye gel-
dik, “zınk!” diye bir araba bizim evin önünde 
durdu. Kız kardeşim Gönül’e dedim ki bu taksi 
benim için geldi, beni istemeye geldiler, gü-
lüştük.  Eve geldiğimizde Kaynanam ve Kayın 
babam arabadan indiler, şoförleri de Kaynana-
mın Kardeşi Şerafeddin Dayım. Annem eve 
bizden önce varmıştı…

Kayın babam; “Sizin İstanbul’da bir kızınız 
varmış. Benim oğlan ile anlaşmışlar, onu iste-
meye geldik” dedi. Bu isteme şekli benim çok 
tuhafıma gitmişti. Bu anı hiç unutamam.

Babam hastahane yattığı için evin erkeği 
yok diye nemin gelenleri içeri alası gelmedi. 
Ben de “Anne misafiri kapıdan geri çevirmek 
olmaz. Babam yoksa Amcam (Hasan Altaş) 
var dedim.  Onu çağıralım.” Amcama çocuk 
gönderip misafirleri içeri aldık. O zamanlar 
somya, üzeri pamuklu minder ve fırfırlı karyo-
la örtüsü moda idi.  Kardeşlerim küçük olduğu 
için öğleyin minderin üzerine su dökmüşler. 
Biz de öğle yemeğine geldiğimiz de minderi 
kuruması için dışarı atmıştık. Anlayacağınız 
evin içi darmadağınıktı. Onlara birlikte içeri 
girdiğimiz için hazırlıksız yakalandık. Onları 
balkonda biraz beklettik, minderleri serdik, 
üzerini düzelttikten sonra içeri buyur ettik. Bu 
esnada amcam da geldi.  Kahve istemediler, 
sadece ayran içtiler. Birden kayın validemin 
yüzü kıpkırmızı oldu ve kendini dışarıya zor 
attı. Meğerse ameliyat esnasında ateşini düşü-
remedikleri için sık sık ateş basıyormuş. Dışarı 
çıkınca hava serin olduğundan biraz rahatladı.

Kayın babam ve kayın validemle tanış-
mamız bu vaziyette oldu ve üzerinde olumlu 
bir intiba bırakmadık. Nasip kısmetmiş, birkaç 
defa gidip geldikten sonra birbirlerini tanıdılar 
ve hısım olduk. Allah’ın takdirinin önüne hiç 
kimse geçemiyor. 

Sadık Beyle 1990’nın 17 Aralık’ında ni-
şanlandık. Nişanımızı Hz. Mevlana’nın “Şe-
b-i Arus” dediği vuslat gününe denk getir-
dik. Bazıları onun düşüncelerini saptırıp kötü 
emellerine alet etse de ben Hz Mevlana’yı 
düşüncelerinden ve felsefesinden ötürü çok 
beğeniyordum. Halen de beğeniyorum. Nişa-
nımız da tam onun istediği gibi oldu. Hatim 
indirttik ve duası yapıldı, Tatlılar yenildi. Yü-
zük takıldıktan sonra hatıra fotoğrafları çekildi. 
30 Haziran 1991’de de düğünümüz yapılarak 
Çumra’nın gelini olduk.

***
Kayınbabam biraz sertti; ama iyi bir insan-

dı. Öfkesi saman alevi gibi gelir geçer.  Çocuk-
larını ve gelinlerini çok severdi. Küçük eltim 
akide şekerini çok sever diye evden şekeri ek-
sik etmezdi.  Büyük eltimin şekeri olduğu için 
ona pek bir şey alamazdı. 

Kayınbabamın içinde Yörük gelini alama-
dığı için uhde kaldı. Ben Ermenekli olduğum 
için adım dağlı olmuştu. Büyük eltim göçmen, 
küçük eltim Tokatlı… Kayın validemin ailesin-
den. Yörük gelininin fazileti, özelliği nedir bil-
mem ama bizler onun bir dediğini iki etmedik. 
Herhalde Sarıkeçili Yörük’ü olduğu için içe 
kapalı bir evlilik geleneğinin özlemini çekiyor 
olmalıydı. 

Kayınbabamın bir uhdesi de kız istemeğe 
gittiği zaman hiç kapıdan kovulmamış olma-
sıydı. “Hiç kapıdan kovulmadım, içimde uhde 
kaldı” derdi. Bizler üç elti tanıdık vasıtasıyla da 
olsa görücü usulü olmadığı için maalesef bu 
özlemini gideremedik. Yaşasaydı torunlarında 
da göremezdi. Çünkü herkes kendisi buluyor, 
ana babaya ya da büyüklere sadece “Allah’ın 
emri” demek düşüyor. 
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Kayın babamın en sevdiğim huylarından 
birisi de sofraya herkesin aynı anda oturmasını 
istemesiydi. Sofrada eksik bir şey olsa veya her-
hangi bir şey için olsun kimseyi kaldırtmazdı.

Kayınbabam kendisi çok küçükken anne-
sini kaybettiği ve babasından erken ayrıldığı 
için çocuklarına ve torunlarına çok değer verir-
di. “Biz bir gün görmedik. Anamızı yeterince 
göremedik. 

Sonradan babamız oldu ama ‘baba’ diye-
medik, bari onlar yaşasınlar, onlar gün güneş 
görsünler” derdi. Kuzuları güderken onları da 
yanında götürür, bir cebine leblebi diğerine 
kuru üzüm doldurur;  sürekli onlar beslerdi. 
Evde çocukların “dadak” dedikleri fındık, kuru 
üzüm, leblebi, gofret, çikolata, şeker, leblebi 
şeker, somurma şeker hiç eksik olmazdı. Daha 
onlar ağızlarını açmadan o her istediklerini 
yapardı. Annelerinin çocuklarla ilgisinin tam 
olmasını isterdi. Hiç unutmam, yeğenim ko-
camandı. Sofrada oturuyoruz. Çocuk su istedi. 
Annesi de uzan da al dedi.  Kayınbabam çok 
kızdı: “Sen ne biçim annesin. Sen de hiç mer-
hamet yok mu?” dedi ve uzandı, bardağı aldı 
ve çocuğa eliyle içirdi.

Kayınbabam işçi tutacağı zaman ona önce 
yemek yedirirmiş. Yemeği işçi hızlı yer ise onu 
tutarmış, ağır yer ise “sen benim işime ya-
ramazsın” der yol verirmiş. Böyle bir durum 
benim de başıma geldi. Tabii benimki iş için 
değil. Yeni gelinim. Sofraya oturmaya çekini-
yorum. Elimi yemeklere uzatamıyorum. Utan-
gaçlık işte. Kayınbabam baktı baktı: “Sürekli 
burada kalacak olsan seni hiç tutmazdım” 
dedi. Şaşırdım kaldım. Ben o eve gelin geldim, 
adetlerine her şeylerine yabancıyım. Bu benim 
kayınbabamdan duyduğum en acı söz oldu. 

***
Kayın babam Durmuş Ali. Onunla baba 

sevgisini tattım,  baba şefkatini ve merhame-
tini gördüm, hissettim ve yaşadım. O, benim 
için bir kayın baba değil, öz babam gibi oldu. 
Benim gururum, sevincim ve onurumdu. Ben 
evlada verilen büyük değeri onda gördüm. 
Çocuklarını sevdiği için onların da sevdikleri-
ni bağrına bastı. Hele torunları olduğu zaman 
dünyalar onun oldu.

İlk torunları kızındandı.  Görümcem Ru-
kiye Ablamın oğlu Menderes babamın ilk to-
runu... İkinci torunu yine ablamın kızı dünya 
güzeli ve tatlısı Pınar. Aynı adı gibi, bir içim su. 
Hâlâ çok güzel bir kadın, insan yüzüne bakma-
ya kıyamıyor. Çok güzel ve şirin bir kız. Babam 
onları Çumra’ya geldikleri zaman motorun bir 
tarafına birini, diğer tarafına da ötekini otur-
tup,  köye öyle dönermiş.  Torunlarından ayrı 
kalmaya dayanamazmış.

Kayınbabamın oğlundan ilk torunu küçük 
kayınımın oğlu Mehmet doğduğu zaman dün-
yalar onun oldu.  Eve şeni bir şenlik ve neşe 
kaynağı gelmişti. Mehmet çok tatlı bir çocuk-
tu. Şimdi çok efendi bir yeğen ve ailesine bağ-
lı, sadık bir eş ve baba. Biricik kızı Almina’nın 
babası.

Benim ilk çocuğum oğlum Durmuş Ali 
doğduğu zaman kayınbabam ve kayınvalidem 
yanıma gelemediler. İzmir’den Görümcem 
Rukiye Ablam geldi. 20 gün yanımda kaldı. 
Pınar’ım “baba baba!” diye ağlamaya başla-
yınca oğlumun yarı kırkını çıkardık ve o evine 
döndü. Çocuğuma ve bana çok iyi baktı. Allah 
bir istediğini bin etsin. Benim ailemden de kız 
kardeşim Gönül zaten yanımda kalıyordu. O 
da bana ve ablama çok yardımcı oldu. 
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Durmuş Ali doğduğu zaman doğum izni 
bitince ücretsiz izne ayrılmıştım. Kayınba-
bam başkalarına muhtaç olmadan bir hayat 
sürsünler diye kayın annemle birlikte eltimin 
bir buçuk yaşındaki çocuğunu da alarak İstan-
bul’a geldiler. Kayınımın Durmuş Ali’den 10 
gün küçük ikinci bir bebekleri olunca ikisine 
birden bakmak zor olur düşüncesiyle getir-
mişler olsa gerek. Onlar geldiğinde çocuk beş 
aylık olmuştu zaten. Ben işe başladıktan sonra 
Durmuş Ali de emmemeye başladı. O zaman-
lar bilinmiyordu sütü sağıp da dolapta saklan-
dığı. Çok sonraları öğrendik. Oğlum da bekle-
miş sütü almadı. Normal süt ve süt ürünlerine 
ve yemeklere devam ettik. Babam İstanbul’da 
yaşamaya alışamadı ve bir ay sonra köye dön-
dü ama kayın annem üç dört ay kaldı. Koyun 
sağma mevsimi başlayınca 1993 yılın Mayıs 
ayının sonlarına doğru oğlumu da alarak Kon-
ya’ya gitti. Tabii ki ben çocuktan ayrıldığım 
için deli divane oldum. Şehrin ortasında mille-
tin içinde evde sokakta her yerde ağlıyordum. 

1993 yılının yazını oğlum köyde geçirdi. 
Gönlünce eğlendi, büyüdü ama anne kucağın-
dan ve sevgisinden ayrı kalarak. Ona kayın-
babam ve anne çok iyi baktılar. Kayınvalidem 
ona bir şey olur diye hep sırtına bağlarmış. Ka-
yınbabam da hafiften bir ateşlense “bize ema-
net, emanetin kuskunu yuka olur derler” diye 
hemen doktora götürürmüş. Kayınbabam için 
en bilgili, tecrübeli Doktor, Dursun Doktor; 
Dursun Taşdemir. Gerçi hepimizin doktoru… 
Rahmetli babam boğazımın iltihaplandığı va-
kit, direk ona götürürdü. Bir iğne yaptığında 
veya bir şurup verdiğinde hemen iyileşir. Kü-
çük eltim Hatice’nin de Durmuş Ali’min üze-
rinde çok emeği var. Zaten oğlum ona anne 
dediği gibi kızlarım da “Hatce Anne” der.

Kayınbabam ve Kayın validem işlerin 
yoğunluğu nedeniyle büyük kızım Ayşe Sel-
cen’in doğumunda yanımda olamadı. Benim 
ailemden de uzaktan kimse yanımda bulu-
namadı. Sadece ayrı eve taşınan kız kardeşim 
gelip gitti. Bir hafta sonra da İzmir’den kar-
deşim Emine Altaş geldi. Küçük kızım Merve 
Aybala’nın doğumunda kayınbabam ve kayın 
annem birlikte geldiler. Bebeği kucaklarına 
alarak doyasıya sevdiler. Ayşe’m de o sıralarda 
iki yaşlarında bulunuyordu. Çok sevimli bir ço-
cuktu. Dedesini ve babaannesini yaptığı şakla-
banlıklarla eğlenceye boğdu.

***
Kayınbabam sofraya oturduğumuzda dal-

gınsanız vay halinize! Sıklıkla yaptığı iş burnu-
muza fiske vurmak… Kaça bildin ne âlâ, kaça-
madın mı burnunun direği sızlar.

Babamla pek çok hatıralarım vardır. Ben 
onun dizine oturur; babamı nasıl seversem 
öyle sever, boynuna sarılır, sakalını okşardım. 
Onu daha çok rahmetli anne dedeme benze-
tirdim. Sakalından ve yüzünden nur akardı. 
Yeni bir şey giydiğim zaman aynanın karşısı-
na geçmeden önce direk onun yanına gider, 
“Yakışmış mı baba!” derdim. O da çok güzel 
olmuş kızım, içindeki güzel olunca her şey ya-
kışır” derdi. Bazen kayın annem takılır, “Bu-
nun neresi güzel, güzel görmesek bari!” derdi. 

***
Ben bu yazıyı yazarken hem yazdım hem 

ağladım. Zira babamı 2002 yılının 29 Ekim’in-
de kaybettik. Ben hep o günden beri ağlarım. 
Ne zaman ansam ya da bir hatırasını dile ge-
tirsem yaşlar gözümden dökülür gelir. Akciğer 
kanseri olmuştu. Sekiz ay kadar yaşadı. İlaç 
aldığı ve ışın tedavisi gördüğü zamanlarda 
hep yanımda kaldı. Elimden geldiği kadar ona 
evlatlık görevimi yerine getirmeye çalıştım. 
Bir dediğini iki etmedim. Canı ne istediyse im-
kânım nispetinde yerine getirmeye çalıştım.

O benim şiirlerimin ilham kaynağı idi. O 
gitti benim kalemim yazmaz oldu. Çok önemli 
bir olay olmadıkça altı yedi sene şiir yazama-
dım. Sonra sonra acısı biraz tavsayınca yazma-
ya başladım.

Onun gibi bir kayın baba başka yerde 
var mıydı bilmem. Ben Gökce ailesine gelin 
olmakla kendimi çok şanslı hissediyorum. 
Kayınlarımın öz kardeşimden farkı kalmadı. 
Kardeşime nasıl yanarsam onlar için de öyle. 
Eltilerimle zaten kardeş gibiyiz. Allah hepsin-
den razı olsun. Mekânı cennet, ruhu şâd olsun.
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YAVUZ
DOĞAN

MEDENİYET TASAVVURU
VE SANAT

K avramlar ve onlara yüklenen anlam-
lar, toplumların zihin ve ruh haritası-
dır. Kavramlar üzerinde menfi olarak 

yapılan her tahribat beraberinde büyük heze-
yanlar doğurmuş, böylelikle zihinler tasallut 
altına alınmış, düşünceler esir edilmiş, ruhlar 
yok edilmeye çalışılmıştır. Medeniyet ve sanat 
kavramına bu minvalden bakmak, konunun 
ehemmiyetini anlamak bakımından elzemdir.

“Kent kültürünü” ve “üretmeyi” ontolojik 
bakış açısıyla tanımlayan medeniyet ve sanat, 
tamamen batı uygarlığı ile özdeşleştirilmiş 
olsa da, Arapça kökenli kelimelerdir ve adeta 
doğunun yitik hazineleridir. Elbet medeniyet 
ve sanat evrensele hitap etmeyi amaçlama-
lıdır. Doğru tanımlanan bir medeniyet algısı, 
bugün bütün dünyada yaşanan medeniyet 
bunalımının da reçetesi olacaktır. Çünkü me-
deniyet; ilmi, irfanı, hikmeti; bilmeyi, bulma-
yı, olmayı öğütler, öğütlemelidir. Böyle ortaya 
çıkan sanatlar bütün insanlığı kuşatacak, ev-
rensel bir nitelik kazanacaktır.

Sonuçlarına bakarak değerlendirdiği-
mizde, Rönesans ile birlikte kurulan Avrupa 
uygarlığının Descartes’in insanın, tabiatın 
efendisi olması gerektiğini telkin eden fikirleri 
üzerine kurulduğunu görmekteyiz. Fevkalade 
bir eser olan Fikirler Tarihi kitabında İngiliz 
tarihçi Peter Watson, Batılıların dünyaya hâ-

kimiyet kurma konusunda büyük işler başar-
dığını ama insanı anlayamadıklarını dile getir-
miştir. Keza Friedrich Wilhelm Nietzsche’de 
Batı uygarlık tecrübesinin, köle psikolojisi 
üzerine kurulduğunu ısrarla söylemiştir. İn-
sanı yalnız epistemik bir varlık olarak görmek 
ve yine insanı Hümanizma ile tanrılaştırdığını 
sanarak adeta şeytanlaştırmak, yeni bir me-
deniyet teşekkülünden ziyade var olan mede-
niyet zerreleri üzerinden silindir misali geç-
mektedir. Burada yapılması gereken öncelikle 
kendini tanımak, kendi medeniyet birikimini,  
dünyada tarih boyunca kurulmuş medeniyet 
motifleri ile süslemektir. Aksi takdirde ortaya 
çıkan ürün taklit boyutunu aşamayacak top-
lumlarda yalnızca aşağılık duygusu oluştura-
caktır.

Medeniyetler üç ana unsur üzerine inşa 
edilmelidir. Bilim- Teknik, tefekkür ve sa-
nat… Bu unsurlardan ilk ikisi muhatabına 
hitap ederken sanat bütün insanlığı kuşat-
maktadır. Medeniyetin en özlü ifadesidir sa-
nat. Mimari bir başyapıtın, insana derinden 
tesir eden bir melodinin ya da birkaç dizeyle 
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binlerce sayfalık bir nesri karşılayan şiirin, in-
sanı nasıl meftun ve meczup ettiğini, insan 
zihnine, ruhuna bıraktığı derin izleri görme-
mek mümkün değildir.

Sanat, tarih boyunca yaşanmış büyük 
toplumsal hareketlerin hem sebebidir hem 
sonucudur. Avcı-toplayıcı topluluktan tarım 
toplumuna geçen dünyada primitif alışkanlık-
lar daha disiplinli bir hal almıştır. Disiplin ve 
kurallar beraberinde klasik sanatları oluştur-
muştur. Kurulan yeni medeniyetler dünyaya 
eşsiz eserler bırakmıştır. Tarım toplumundan 
sanayi toplumuna geçişle ilginçtir Amerika’da 
Jazz müziği, Anadolu’da Arabesk müziği or-
taya çıkmıştır. Benzer değişim sanatın diğer 
alanlarında da kendini göstermiştir.

Binlerce yıllık süreç içerisinde sanat, ge-
rek menfi gerek müspet anlamda; değişen, 
eksilen artan bir yapıya bürünmüş, medeni-
yetler birbirinden beslenmiş, birbirlerini var 
etmiş yahut yok etmiştir.

 Nihayet sanayi toplumundan dijital sanal 
topluma geçişle ortaya çıkan tek uluslu popü-
ler kültür, sanat adı altında toplumlara hız ve 
hazdan başka bir şey sunamamıştır. İnsanı 
tefekküre yönlendirmesi gereken “sanat” yal-
nızca eğlence unsuru olarak üstlendiği müs-
pet rolü yerine getirememektedir.

Bilim ve tekniğin baskın şekilde kendini 
gösterdiği yeni dünyada tefekkür ve sanat 
kendine çok dar bir çerçeve bulabilmiştir. Bu 
durumda ayakları yere basan bir medeniyetin 
teşekkülü pek zor görünmektedir.

Tarih boyunca var olabilmiş bütün top-
lumlarda bir sanat gayreti hep vardır. Bura-
dan hareketle söyleyebiliriz ki sanat, mutlak 
güzelliği arama hususunda fıtri bir ihtiyaçtır. 
Yaklaşık 8000 yıl önce var olmuş Çatalhü-

yük’te çizilen duvar resimleri, Antik Mısır’da 
ortaya çıkmış heykeller, papirüslere çizilmiş 
çizimler, Mezepotamya’da inşa edilmiş anıt-
sal yapıtlar, Roma’nın Antik tiyatroları, İslam 
hakikati ve nebevi ahlakla işlenmiş ve bütün 
dünyaya insanın en şerefli mahluk olduğunu 
hatırlatan islam medeniyeti; Cahiz’ler,Razi’ler 
Itri’ler Sinan’lar tarih boyunca bu fıtri ihtiyacı 
karşılamaya çalışmıştır.

Görülmüştür ki sanat üretebilen her top-
lum yolculuğuna kendinden, öz kültüründen, 
tarihsel birikiminden, köklerinden başladığı 
takdirde başarıya ulaşabilmiştir. Önce Dede 
Efendiyi tanıyan, Zaharya’yı dinleyen, Sinan’ı 
gören, İbni Haldun’u kavramış, Gazaliyi an-
layabilmiş, sonra Şopen’den, Volter’den ha-
berdar, Kandinski’yi ayırt edebilen nesiller 
yetiştirirsek o zaman gerçek bir sanattan ve 
medeniyetten bahsedebileceğiz.
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ÇUMRA’NIN İLK BEKÇİLERİ

SEDAT
ULUPINARLI

Bu sayımızda Çumra’nın ilklerinde sizlere 
gece bekçilerini tanıtmaya çalışacağız. Çumra 
kurulduktan sonra 1960’lı yıllara kadar gü-
venlik Jandarma tarafından sağlandı. Bu yıl-
dan sonra jandarmaya bağlı olarak gece bek-
çileri görevlendirildi. Sizlere bunlardan üçünü 
tanıtmaya çalışacağız.

AHMET GÖÇMEN (BEKÇİ AHMET)

Halk arasında “Kürt Ahmet” lakabıyla 
anılan Bekçi Ahmet Göçmen 1931 yılında 
Ali ve Ayşe Göçmen çiftinin oğulları olarak 
dünyaya gelmiştir. Kimliğinde ve kayıtlarda 
doğum yeri yazılmadığı için nerede dünyaya 
geldiği hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. 

Ahmet Göçmen’in çocukluk yılları Afyon 
İlinin Çay İlçesi Kılıçkaya Köyünde geçmiş, 
anne ve babası dünyada olmadığı için hem 
öksüz hem de yetim olarak büyümüştür. Köy 
sakinlerinden Kara Mehmet lakabıyla bilinen 
bir şahsın onu himayesine alıp büyüttüğü bi-
linmektedir.

Ahmet Göçmen’de köydeki bütün ço-
cukların yaptığı gibi koyun ve kuzu gütmüş 
ve tarla işlerinde çalışmıştır. Bir gün Ahmet 
Göçmen’in çobanı olduğu sürüye kurt sürü-
sü saldırmış ama Ahmet küçük olduğu için 
bir şey yapamamış ve sadece kaçarak canını 
kurtarabilmiştir.

Ahmet Göçmen bu olaydan sonra köyden 
ayrılmaya karar verir ve trene binerek Çum-
ra’nın Arıkören kasabasına kadar gelir ve 
burada trenden iner. Burada da yine aylarca 
çobanlık yapar ve yine ayrılarak Yörük camili 
Köyüne geçer. Burayı beğenen Ahmet Göç-
men burada yine çobanlık işi yapar ve geçimi-

ni temin etmeye çalışır. Ahmet Göçmen zeki 
ve çalışkan bir gençtir. Onun için boş zaman-
larında boş durmayı sevmez ve köy imamın-
dan Arapça ve Latince dersleri alarak okuma 
yazmayı öğrenir. Hayatında okul yüzü görme-
miştir. Köyde çobanlık yapıp geçimini temin 
etmeye çalışan Ahmet Göçmen yine kendisi 
gibi öksüz ve yetim olarak büyüyen Mehmet 
ve Fadime kızı Elife Hanım ile 1949 yılında 
hayatını birleştirip yuvasını kurar. Kendileri 
bu evlilikten dört çocuk sahibi olurlar.

1951 yılında Askerlik görevini yerine ge-
tirmek için Elâzığ’a gider ve aşçı olarak vatani 
görevini tamamlayıp köye geri döner. Asker-
lik dönüşü yine köyünde hayvancılık işleriyle 
uğraşmaya başlar. Çocuklarının geleceğini 
düşünen Ahmet Göçmen 1961 yılında Çum-
ra’ya göçer ve buraya yerleşir. 

Çumra’da bir müddet ticaret ve hayvan-
cılıkla uğraşmaya çalışan Ahmet Göçmen o 
dönemlerde kendisine gelen bir teklif üzerine 
İlçe Jandarmaya bağlı olarak mahalle bekçisi 
sıfatıyla işe alınır ve çalışmaya başlar. Bu du-
rumdan hem kendisi hem de ailesi oldukça 
memnun olmuşlar ve çok sevinmişlerdir. 

Çumra’da o zamanlarda emniyet teşkilatı 
henüz olmadığı için şehirdeki asayiş ve düzen 
bekçiler ve jandarma ile temin edilmekte-
dir. Görevine çok bağlı ve dürüst çalışan bir 
insan olarak hafızalarda kalan Bekçi Ahmet 
bir müddet çalıştıktan sonra bekçilikten is-
tifa eder ve hayvancılık işleriyle uğraşmaya 
başlar. Aradan biraz zaman geçtikten sonra 
tekrar müracaat ederek yeniden bekçilik vazi-
fesine geri döner ve çalışır. Hayatını bu şekil-
de devam ettirmeye çalışan Ahmet Göçmen 
başta da hedeflediği gibi çocuklarını köy haya-
tından kurtarmış ve ilçede onlara birer hayat 
kurmayı başarmıştır. 

05 Ekim 1999 yılında vefat eden Bekçi 
Ahmet Göçmen Çumra mezarlığıma defne-
dilmiştir. Allah rahmet eylesin.
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BEKÇİBAŞI Ali BAŞTUĞ

Çumra’da henüz emniyet teşkilatının ol-
madığı ve emniyet ile asayişin jandarma ta-
rafından temin edilmeye çalışıldığı dönemde, 
jandarmanın olmadığı yerlerde, çarşı merke-
zinde ve sokaklarda emniyeti temin etmek 
için gece gündüz çalışan ve Çumra’ya hizmet 
edenlerden biriside namı diğer Bekçibaşı Ali 
olarak bilinen Ali Baştuğ’dur. 

Ali Baştuğ aslen Mut İlçesi Bahşiş Yörük-
lerinden olup doğum tarihi tam olarak bilin-
memekle birlikte 1930 yılında bir göç yolunda 
Celil ve Ayşe Baştuğ çiftinin 5 çocuğundan bi-
risi olarak dünyaya gelmiştir. 

Ali Baştuğ çocukluk yıllarından itibaren 
Çumra’da 1960 yılında yerleşik düzene geçe-
ne kadar göçer konar olarak Mut Barçin Fesli-
kan yaylası arası yörük yaşantısı ile hayvancı-
lık yaparak kendi tabiri ile “kar yağarken aşağı 
kar erirken yukarı” yaşamını devam ettirmiş-
tir. 1950 yılında Kore savaşlarının da olduğu 
dönemde vatani görevini yerine getirmek 
için askere giden Ali Baştuğ askerlik görevini 
Çanakkale ili Ezine ilçesinde İnzibat olarak ye-
rine getirmiş, hatta askerlik görevi sırasında 
Kore gönüllüsü olmak istese de komutanı ta-
rafından buna müsaade edilmemiştir.

Askerlik dönüşü kendi obasından akrabası 
yine göçer konar yörük olan Meryem Hanım 
ile evlilik yapmış bu evliliğinden birinci çocuğu 
Mut doğumlu diğer çocukları Çumra doğum-
lu olmak üzere 4 çocuğu dünyaya gelmiştir. 

1960 yılında Çumra’ya geldikten sonra bir 
süre Okçu köyünde kalmış bu dönem zarfında 
Okçu köyünde Koruma Bekçisi olarak görev 
yapmıştır. 

Daha sonra Devlet Su İşlerinde işçi ola-
rak giren Ali Baştuğ burada kısa bir dönem 
çalıştıktan sonra 1963 yılında Çumra da 
İlçe Emniyet Teşkilatı kurulmadan önce İlçe 
Jandarma Komutanlığı nezaretinde Çarşı ve 
Mahalle Bekçisi olarak göreve başlamıştır. 
1965 yılında Çumra İlçe Emniyet Teşkilatının 
kurulması üzerine Emniyet Teşkilatına dâhil 
olmuş ve bu görevine emekli olana kadar 
çarşı ve mahalle bekçisi kadrosunda devam 
etmiştir. Emekli olmadan önce yapılan görev-
lendirme ile yaklaşık 5 yıl kadar Çumra İlçe 
Kaymakamlığında koruma ve güvenlik olarak 
özel kalemde görev yapan Ali Baştuğ 1989 yı-
lında emekli olmuştur. 

Çalıştığı süre zarfında geceleri mesai ar-
kadaşları ile birlikte Çumra’mızın sokaklarının 
gözü kulağı olmuşlar, çarşıda esnafların dük-
kânlarını koruyup kollamışlar,  kapılarının açık 
kalıp kalmadığını kontrol etmişler, olumsuz 
durumlarda esnafı haberdar etmişler,  Çum-
ra’mızın bileni olarak Polis Teşkilatına tespit 
ve temin açısından yardımcı olmuşlar.

 1963 -  1966 yılları arasında bir süre evini 
Çumra’ya taşımış Baraj Mahallesi ve Bakkal-
başı mahallelerinde ikamet etmiş ise de daha 
sonra 1966 yılında Okçu köyünde bulunan ar-
sasına bir ev yaparak tekrar Okçu köyüne yer-
leşmiş  halen burada yaşamını sürdür-
mektedir.  Çumra’mızın ilklerinden olan ve 
ilklerine şahitlik eden Ali Baştuğ’a Çumra’mı-
za yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi-
zi sunuyor kalan ömründe sağlıklı bir yaşam 
temenni ediyoruz. 

DURMUŞ ALİ GÖKCE
Çumra’nın ilk bekçilerinden birisi de Din-

lendik Köyünden olan Durmuş Ali Gökce’dir. 
Çumra’da daha emniyet teşkilatı kurulmadan 
önce Jandarma denetiminde olduğu sırada 
mesleğe başlayan Durmuş Ali Gökce’nin ba-
bası Mehmet Çumra’da Gollu Mehmet olarak 
bilinirdi. Anasının adı ise Rukiye’dir.

1934 yılında Dinlendik Köyünde doğan 
Durmuş Ali Gökce ana baba bir iki kardeştir. 
Hatice adındaki kız kardeşi Kuzucu Köyüne 
gelin gitmiş, orada yaşamış ve vefat etmiştir. 
Durmuş Ali Gökce’nin babasının ikinci hanı-
mından olan üçü kız ikisi erkek olmak üzere 5 
kardeşi daha vardır.
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Askere gitmesi başlı başına bir hikâyedir 
Durmuş Ali Gökce’nin. Arkadaşları askerlik 
muayenesine gidiyorken Durmuş Ali de takı-
lır onlara. 

Muayene sırasında karakolda görevli 
Uzatmalı Çavuş, “Sen muayene olmuyor mu-
sun?” delikanlı diye sorar. Durmuş Ali; “Be-
nim nüfus kâğıdım yok” diye cevap verir. Bu-
nun üzerine Uzatmalı Çavuş Durmuş Ali’nin 
elinden tutar Nüfus Müdürlüğüne götürür. 
Durmuş Ali’ye bir Nüfus Kâğıdı çıkartır. Arka-
daşları ile muayeneye sokar ve askerlik kararı 
aldırır. Askerliğini Karaköse’de (Ağrı) Süvari 
Birliğinde yapar.

Askerde okuma yazma öğrenir, terhisten 
sonra da girdiği sınav sonrası İlk Okul Diplo-
ması alır. 

1964 yılında bekçilik görevine başlayan 
Durmuş Ali Gökce, Çumra Canavarı olarak 
bilinen seri katil Abdullah olayında ve daha 
sonra meydana gelen Adanalı- Çumralı kav-
gasında bekçi olarak görev yapmış, olayın 
canlı tanıklarından birisi idi.

Bu satırların yazarı babası Durmuş Ali 
Gökce’den küçükken dinlediği bu olayları 
kaleme almamış olmanın üzüntüsünü halen 
yaşamaktadır.

1970’li yılların başlarında görevinden ay-
rılan Durmuş Ali Gökce bundan sonraki haya-
tının bir bölümünü kerpiç keserek, vagonlara 
saman yükleyerek, küspe boşaltarak veya TZ-
DK’da gübre taşıyarak sürdürmüştür. 

1978 yılında tekrar Dinlendik köyüne dö-
nen durmuş Ali Gökce burada çiftçilik ve ko-
yum besiciliği yaparak yaşamıştır. 

29 Ekim 2002 tarihinde vefat eden Dur-
muş Ali Gökce Dinlendik Köy Mezarlığına 
defnedilmiştir. 

Dinlendik Köyü Mezarlığında bulunan 
kabrinin başında ki Bengü Taşında;

“BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
MEHMET OĞLU DURMUŞ ALİ GÖKCE 

2002 YILININ 29 EKİM SALI AKŞAMI 68 
YAŞINDA YOKLUK EVİNDEN VARLIK YUR-
DUNA GÖÇTÜ. YARABBİ KULUN ÇEŞİTLİ 
SUÇLAR İLE KAPINA GELDİ. BÜTÜN SEVA-
BI SENİN VAHTANİYETİNİ BİRLİĞİNİ BİL-
MESİNDEN İBARETTİR. O SENİN HABİBİN 
S.A.V ÜMMETİNDENDİR. BÜTÜN İSTEDİĞİ 
SENİN RAHMETİN İLE CENNETİNDİR. YA-
RABBİ ONU RAHMETİNE KAVUŞTUR, SUÇ-
LARINI BAĞIŞLA.” 

Sözleri yazılıdır.

Memleket derim ya içimde sızı
Turabın tozuna kurban olsunlar
Bir başka tınısı türküsü sözü
Baharı yazına kurban olsunlar

Spilde zeytinim erciyeste kar
Bir yörede zeybek birisinde bar
Kızı kızanıyla delileri var
Yaylaya yozuna kurban olsunlar 

Güneyinden ılık ılık yel eser
Bir pınar kurusa hepisi küser
Sağ ayak denizde solum buz keser
Pınarın gözüne kurban olsunlar 

Sakarya destanı yazılan nehir
Ant içtik uğruna yazıldı mehir
Fethi müjdelenen o koca şehir
Yunusun sözüne kurban olsunlar

Dile gelse boğaz anlatsa bir bir
Çok savaşlar gördü yüzlerce cebir
Taşları olmayan binlerce kabir
Her iki yüzüne kurban olsunlar

AHMET GÖK

MEMLEKET 
DERIM
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LİLLE YÖRUK ŞÖLENİ

M. ZEKİ
TÜRKER

1 Haziran 1997’de ilki yapılan “Lille Yörük 
Şöleni” ile Türkiye’nin ve Konya’nın Sos-
yal ve Kültürel takvimine giren Lille, coğ-

rafi olarak, Konya ili Çumra ilçesinin 19 km. 
güneydoğusunda; Yörükcamili, Kuzucu, İnli, 
Erentepe(Sodur) köyleri merası içerisinde, 
aynı adla anılan Lille Hüyüğü ve Lille Kuyusu 
ile birlikte bir mevki olarak karşımıza çıkıyor. 
Jeolojik yönden Lille “ Orman sahası orta üst 
miosen yaşlı dilekçi formasyonu içinde bulun-
maktadır. Genelde saha Bolkar Dağı birliğinin 
üzerine gelen örtü kayaçları ile örtülmüştür. 
Bolkar Dağı birliği Paleozoik ve mesozoik 
yaşı birimlerden oluşur. En tabanda Devo-
nien yaşlı Bozdağ kirectasları, onun üzerinde 
Karbonifer yaşlı kayaç toplulukları vardır”

Gündeme daha ziyade “1. Lille Yörük 
Şöleni” ile oturmadan önce isminin nereden 
geldiği konusunda yaptığım çalışmalar ne-
ticesinde Türk Dili Öğretim Üyesi arkadaş-
larımdan “Lille olarak Türkçe bir kelimenin 
olmadığını öğrendim. Latince veya Avrupa 
kökenli bir kelime olabilir mi diye yaptığım 
sözlük taramasında Fransızca: LILIAS şeklin-
de Leylak olarak geçiyor. LILLE aynı zamanda 
Fransa’nın kuzeydoğusunda bir şehir ismi ola-
rak geçiyor.  İngilizce: LiLiaceous zambakgil-
ler, zambak gibi. Lilec: Leylak olarak geçiyor. 
Danimarka dilinde’de LILLE seklinde geçi-
yor ama zayıf anlamında kullanılıyor. Farsça 

sözlüklerde rastlayamadık. Ancak eski çağda 
araştırma yapan S.Ü. Fen-Edebiyat Fakülte-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet TIRPAN, 
LILLE kelimesinin TILLE’ den gelebileceğini 
TILLE’nin manasının hüyük olduğunu söyle-
di. TILLE Süryani kökenli bir kelime, ancak bu 
kelimenin zaman içinde LILLE olabileceğini 
ileri sürdü. Yine Konya’da bu kelimeye ben-
zer SILLE kelimesinin üzerinde yapılan bir 
araştırmada “Sille kelimesinin SILLE=SILEN 
bunun da sel yatağı olabileceğini yazıyor. Yine 
Sylla eski bir Roma komutanının adı olarak 
geçiyor. Silen=Silene yine Frigyalılarda bir 
Peygamber veya Tanrı ismi olarak geçtiğini 
ve kelimenin asyanik kokenli olduğunu yazı-
yor.” Şemseddin Sami ise Kamisu’l-A’lam adlı 
eserinde Lille’ye benzer bir kelime   (Leleques) 
den şu şekilde açıklama yapıyor: “Eski polosic 
kavimlerinden olup, rivayete göre Asya-yi sa-
girin sahilinden Girit’e ve oradan Mora Deni-
zi’nden geçerek Agriboz cihetlerine yayılmış 
bir şubeleri de Anadolu sahilinde Edremit’e 
yerleşmiş mağarada yaşayanlara hükmetmiş 
bir kavim idi.”

Daha sonra bölgede yaptığım alan ça-
lışmalarından sonra bu kelimenin aslı LİL-
LE değil de Türkçe bir kelimeden bozularak 
LİLE şeklini aldığını öğrendim. Bunun üzerine 
S.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ’a bu ke-
limenin şeriye Sicilleri’nde veya Mühimme 
Defteri’nde geçip geçmediğini sordum. Hoca-
mın bana verdiği bilgi sezgilerimin doğru ol-
duğunu ortaya çıkardı. KÜÇÜKDAĞ hocamın 
tespitine göre bu yer “387 Numarali Muhase-
be-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937/ 
1530) nin sahifesinde Belviran Kazasına bağlı 
Lile mezraası” olarak resmi kayıtlara geçiyor. 

1000’li yılların başından beri Anadolu’ya 
Türk İslam mührünü vuran Oğuz boylarının 
göçebe yörükleri Lille mevkiini yaylak olarak 
kullanıyorlardı. 
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Ayrıca ulaşımın kervanlarla sağlandığı dö-
nemlerde bir menzil olarak da karşımıza çıkan 
Lille’nin adının öz Türkçe Lile’den gelmesi çok 
doğaldır. Lille kelimesinin ilvan-elvan’dan ge-
lebileceğini; güzel, rengârenk anlamına gel-
diğini biliyoruz. Bize göre bazı yörelerimizde 
ilvan, lilvan şeklinde söylendiğine göre belki 
de ilvan, Lilvan-Lile-Lille şeklinde günümüze 
geldiğini söyleyebiliriz.

1700 yıllarının başlarından itibaren Ko-
nar-Göçer Sarıkeçili Aşireti yaylak olarak 
kullandıkları Lille’nin etrafına 8 adet köy kur-
muşlardır (Arıkören, Kisecik, Yörükcamili, 
Okçu, Erentepe, inli, Kuzucu, Dinlendik)

Lille Kuyusu ve Hüyüğü, Çumra ve çevre-
sinin yağmur dualarında bulundukları bir yer 
olarak da karşımıza çıkıyor.

1996 yılında Konya ili Sarayönü ilçesi, 
Çeşmeli Zebir Kasabası belediyesinin düzen-
lemiş olduğu Yayla Senliğine konuşmacı ola-
rak davet edildim. Şenliğe Erentepe köyün-
den Mehmet ERDOGAN, Ahmet SAMANCI, 
Kuzucu köyünden Hasan Ali TOPAL ile bera-
ber katıldık. Şölen dönüşü Lille’de bir şölende 
biz yapalım diye karar verdik.

Ankara’da yayınlanan Gök Dergisinin 
96/17 sayısında “Çumra Yörükleri” isimli ma-
kalem yayınlandı. Yayınlanan bu makalemi 
kitap haline getirmeyi düşündüm. 1997 Ocak 
ayında Arıkören köyünde alan çalışmalarına 
başladım. Arıkören, Erentepe, Kuzucu top-
lantılarında köylülerin şölen yapma isteklerini 
gördüm. Şölenin yapılması için bu fikri ortaya 
attığımda çok büyük bir destek buldum. 

Ancak şölenin yapılabilmesi için köylüleri 
bir çatı altında toplamak için “Çumra Hava-
lisi Yörük Köyleri Kalkınma ve Yardımlaşma 
Derneği” kurulması fikri ortaya çıktı. Arıkören 

muhtarının deyimiyle “Kitap Şöleni, Şölen-
de Derneği doğurdu” sözü ile “1. Lille Yörük 
Şöleni” ortaya çıkmış oldu. Şölenin koordi-
natörlüğüne M. Zeki TURKER, tertip komite 
başkanlığına Ahmet SAVRAN getirildi ve köy 
muhtarları: Ali TOKGÖZ, Mustafa ÇOBAN, 
Yaşar TAŞ, Haydar ÇİL, Mehmet MUMCU, 
Veli EKER, Necati ACAR ve dernek yöne-
tim kurulundan Mehmet YILMAZ, İsmail 
ÖNMEZ, Mehmet TAŞ, H. Ali TOPAL, Ünal 
ALCAN, Ibrahim DiNÇ, Ahmet SAMANCI ve 
Mehmet ERDOĞAN ile köylülerden oluşan 
bir gönüllü ordusu tarafından gerçekleştirildi. 
Şölen bu zamana kadar dünya tarihinin yazdı-
ğı köylülerin yapmış olduğu en büyük şölendi. 
40.000 kişi ile coşkulu bir şekilde kutlandı.
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OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE ÇUMRA

ESUME
DİLEK

Çumra kültürel miras yönünden ül-
kemizde en önemli yer niteliğini ta-
şımakta olan Konya vilayetine bağlı 
küçük bir ilçedir. Şu an ilçe statüsün-

de olan Çumra vaktiyle Osmanlı döneminde 
idari düzene göre Konya vilayeti merkez ka-
zasına bağlı bir köy statüsündedir.

Bu dönemde insanlar geçimlerini tarım ve 
hayvancılıktan sağlamaktadır, hal hiç değişik-
lik göstermemiş olsa gerek ki insanlar geçimi-
ni hâlâ azalmakta olan tarım ve hayvancılık-
tan sağlamaya devam etmektedirler. Burada 
yaşayan insanlar tipik bir Anadolu köylüsü 
özelliğine sahiptir.  Bunun yanında kişi başına 
düşen küçükbaş hayvan sayısının fazlalığı ve 
kök boya bitkisi üretiminin yaygın ve yoğun 
olarak yapılması Çumra köyünü daha da ni-
telikli kılmıştır.

 Osmanlı döneminde halkın tüm bilgi-
lerini içeren bir temettuat adı verilen defter 
bulunmaktadır. Bu defterde hane reislerinin 
adları geçmektedir. Adları geçen hane hal-
kı o dönemde Selahattinoğlu Ahmet olarak 
anılmaktaydılar. Kimileri ise hacı, bozkırlı, sarı 
gibi lakaplar kullanırlardı.

Temettuat defterinde hane reislerinin 
mesleklerinin açıkça kaydedilmiş olduğunu 
söylemek gerekmektedir. Meslek isimleri in-
celendiğinde 1844 yılında 160 tane yani yak-
laşık 800 civarında nüfusa sahip olan Çum-
ra’da yaşayan hane reislerinin 7 ayrı meslekle 
uğraştıkları anlaşılmaktadır.  Bu dönemde 
halk çiftçilikle geçimini sağlamaktadır.

Tarımla uğraşacak toprağı olmayan çift-
çiler ise hayvancılık ve çobanlıkla ilgilenmek-
teydiler. Bunun yanında hizmetkârlık alanı da 
mevcuttur. 

Çiftçi olarak kaydedilenlerin tamamı arazi 
sahibidir. Çiftçilikle uğraşmayan ise ırgatlıkla 
meşgul olmakta veya kök boya bitkisi tarlala-
rında çalışmaktaydılar. 

Çumra’da hane başına düşen küçükbaş 
hayvan miktarının 53,11 olduğu anlaşılmak-
tadır. Bu miktar Konya Vilayeti’ne bağlı bazı 
kazalarda tespit edilen miktarlardan hayli 
yüksektir. Bu durum küçükbaş hayvancılığın 
sadece hane reislerinin günlük ihtiyaçlarını 
karşılamaktan öteye başka maksatlarla yetiş-
tirildiğini düşündürmektedir. 

Nitekim ziraat bahsinde görüleceği üzere 
Çumra Köyü’nde kök boya bitkisi üretiminin 
yapıldığı göz önüne alındığında, dokumacılık 
sektörünün varlığı akla gelmekte, bu durum 
küçükbaş hayvanların daha çok yünleri ve ya-
pağıları için yetiştirildiğini düşündürmektedir. 

Ayrıca temettuat defterlerinde kök boya 
bitkisi tarlası sahibi olan 117 hanenin, yani 
Çumra’daki hane reislerinin %73’nün köy-
deki küçükbaş hayvanların %90’nına sahip 
olduğu bilgisi vardır.  Kök boya tarlasına sahip 
olanların tamamı küçükbaş hayvan besler-
ken, küçükbaş hayvan sahibi olmayan 22 ha-
nenin(%13,75) kök boya bitkisi tarlasına sahip 
olmaması gibi hususlar böylece daha anlamlı 
hale gelmektedir.

 Zira Çumra’da hane başına düşen küçük-
baş hayvan sayısı 53,11 iken, kök boya tarlası 
sahibi olanlar arasında bu miktar 65,5’eu-
laşmaktadır. Ayrıca Çumra’da hane başına 
düşen hayvan miktarı 57,1 iken, kök boya 
bitkisi tarlası sahiplerinde bu miktar 71,18’e 
çıkmaktadır. Bu durum kök boya üretenlerin 
daha fazla hayvana ihtiyacı olduğu gerçeği ile 
izah edilebilir. Bu yönüyle de Çumra’da kü-
çükbaş hayvancılığın yetiştirilme düzeyi kök 
boya üretimi veya dokumacılık sektörüyle 
yakından alakalı olmalıdır. Ancak hane reis-
lerinin meslek kayıtları arasında dokumacılık 
mesleği ile meşgul olanlara tesadüf edilme-
mesi, kök boya üretiminin başka yöreler için 
yapılmış olabileceği ihtimalini de ortaya çı-
karmaktadır. Şu halde öncelikle Çumra’da 
yetiştirilen kökboyanın Konya pazarına yöne-
lik olduğu düşünülebilir. Ancak kök boyanın 
sadece dokumacılık sektöründe kullanıldığını 
söyleyebilmek için elimizde kanıt da bulun-
mamaktadır. 

KÖK BOYA BITKISI ÜRETIMI
İlk sentetik boyarmaddelerin 1856 yılında 

elde edilmesine kadar insanların çeşitli işle-
ri için kullandıkları renklendirici maddeler, 
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tamamıyla doğal kaynaklardan, yani bitki, 
hayvan ve minerallerden elde ediliyordu. 
Bunlar arasında özellikle bitkisel boyalar di-
ğerlerine nazaran daha öne çıkmaktaydı.

Bitkisel boyalar, XIX. yüzyılın ortaların-
dan itibaren yeni buluşlarla sentetik boyaların 
gelişmesine kadar boyacılıkta kullanılmış ve 
boyacılığın gelişmesine büyük katkı sağla-
mışlardır. Anadolu, Rumeli ve diğer yerler-
de yetişebilen bu bitkilerden en önemlisi ve 
iktisaden gelişmiş olanı kök boyadır. Hemen 
hemen bütün renkleri veren bitkiler bulun-
makla birlikte cehri ve safran sarı rengi, mazı 
siyah rengi verirken kök boya ise kırmızı rengi 
vermektedir. Anadolu’da boyacı kökü, boyacı-
lık otu, kırmızı kök, boya pürçü, boya çili, boya 
kökü, dil kanatan, yumurta boyası, boya sar-
maşığı ve pürü gibi adlarla bilinen kök boya 
bitkisi otsu ve sarılıcı bir bitkidir.

Niğde ve Konya sancaklarında önem-
li oranlarda kök boya ziraatı yapılmaktaydı. 
Nitekim günümüzde de biyologlar tarafın-
dan yapılan bazı çalışmalarda kök boya bit-
kisinin Türkiye’de geniş bir yayılış gösterdiği, 
bu çerçevede Konya’dan Çumra’ya kadar ve 
Küçükköy civarında geniş bir alanda yayıldığı 
ifade edilmektedir41. Bugün hala kök boya 
bitkisine, Anadolu’nun birçok bölgesinde bo-
yalık adını taşıyan bazı tarlalarda ve hendek 
kenarlarında yabani ot olarak rastlanmakta-
dır. Bazı köylerde basit usullerle boyacılıkta 
kullanılmakla birlikte, genellikle tarla, bağ ve 

bahçeleri istila eden bir bela sayıldığından her 
fırsatta sökülüp atılmaya çalışılmaktadır.

 Günümüzde ise kök boya üretiminin yeri-
ni pancar, arpa, buğday, ay çekirdeği, fasulye, 
nohut vs, aklınıza gelebilecek her türlü tahıl 
ürününün yetiştirildiği kocaman bir mecra, 
tahıl ambarı halini almıştır. 

Çumra’mızın tek su problemi vardır, 
bilinçsiz sulama sistemleri ve bilinçsiz ve 
ruhsatsız açılan su kuyuları ve bunların de-
netlenmemesi sebebiyle suyumuz tükenme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ve bölge-
mizde çeşitli bölgelerde obrukların oluşması 
bu tehlikeyi gün yüzüne çıkarmıştır.

*Dipçe; meraklısına ilgili bilgileri Türkiyat 
araştırmalar dergisi 253 sayısından bulabilir-
siniz.
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