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BİR BAYRAM HATIRASI

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

İki gün sonra mü-
barek Rama-
zan Bayramını 

kutlayacağız. 
Bizim küçük-

lüğümüzde bu 
bayramı Ramazan 
değil Şeker Bayramı olarak bilirdik. Arefe gününden şeker toplama 
heyecanı bizi sarar, anamızdan yalvar yakar bir poşet koparmaya 
çalışırdık. O zamanlar poşet çok değerli idi. Öyle bir defa kullan 
sonra çöpe at gibi şeyler yoktu. Hele poşet sağlam ve gösterişli ise 
o evin en gizli yerine saklanır ve anamızdan izinsiz dokunamazdık. 

Arefe günü evlerde şimdilerde pişi dediğimiz o zamanlar bizim 
gabartlama ismini verdiğimiz yağda kızartılmış hamurlar hazırla-
nır, analarımızın tabiri ile evde yağ kokutulur, bu gabartlamalardan 
komşulara dağıtılırdı. Her komşuya nüfusa oranlı olarak gabartla-
ma verilir ve bu işi çocuklar yapardı. Bu dağıtma işi bize ayrı bir 
heyecan verir, diğerler çocuklardan daha çok eve ulaşmak için koş-
tura koştura bu işi yapardık.

Bayram sabahı erkenden kalkar, evin erkek çocukları babala-
rı ile namaza gitmeye hazırlanırken kızlar bayramlıklarını giyer, 
analarına yemeğin hazırlanmasında yardımcı olurlardı. Bayram 
yemekleri genellikle ailenin en yaşlısının veya sokağın en yaşlısının 
evinde yenirdi. Namaz çıkışı babalarımız hazır olan sofraları alır, 
yemeğin yeneceği eve taşırlardı. Yemek bittikten sonra kadınlar 
bulaşıkları ortak yıkar; sonra herkes kendi tabak, çanak, kaşık, ça-
talını alır evine götürürdü. Çocuklar ise yemeği zor yer hemen so-
kağa çıkıp şeker toplamak için sabırsızlanırdı.

Genellikle çocuklar kendi mahallelerinde gezerlerdi. Akraba, 
eş dost evleri gezilir, diğer mahallelere sarkılmazdı. “Niye böyle 
olurdu?”nun cevabını bu gün bile veremiyorum. Ama öyleydi ve 
kimse sınırları zorlamazdı. Sanki çocuklar arasında bu konuda ya-
zılı olmayan zımni bir anlaşma vardı. Peki diğer mahallelere gitsek 
ne olurdu? Böyle bir şeye kalkışılmadığı için bu sorunun cevabını 
vermek bugün imkânsız bir şey.

 Diğer mahalleye gitmemenin tek istisnası çarşı idi. Çarşı dedi-
ğimiz bölgede ilçenin memur ve varlıklı kesimi otururdu. Burada 
apartmanlar vardı. Yani mahalleler üstü bir yerdi ve herkese açık 
alandı. Bizim mahallede gittiğimiz evlerden çerez veya lokum to-
zundan yapılmış, bizim takkeli şeker dediğimiz bayramlıklar veri-
lirken çarşı bu konuda çok cömertti. Ambalajlanmış çeşitli şekerleri 
burada görür ve hayranlıkla bakardık. Hatta bu şekerleri diğerle-
rinden ayırır, çift olanları değişerek her şekerin herkeste olmasının 
yollarını arardık. Önce kendi mahallemizden topladığımız şekerleri 
yerdik. Çarşıdan topladığımız ambalajlanmış şekerleri yemeye kı-
yamaz, saklardık. 

Şeker Bayramında şekere doyar, adeta şeker komasına girer-
dik. Şeker koması demişken aklıma bir hatıram geldi.
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O dönemlerde evlere pastanelerden hazır 
baklava vb. tatlılar alınmazdı. Herkes tatlısını 
kendisi yapardı. Tabi bu iş çarşıda oturanlar 
arasında nasıl olurdu bilmem ama bizim evde 
tatlıyı anam yapardı. Her bayramda birkaç 
tepsi tatlı hazırlanır gelen misafirlere ikram 
edilirdi. Bu iş arefe gününden bir gün önce 
yapılır, arefe gününde de ev son kez şöyle bir 
elden geçirilirdi.

Sanırım 8 yaşında idim. Anam bayram 
tatlısını hazırlamış mutfağa koymuştu. Mut-
fağımız evin içinde değil bahçede ayrı bir bina 
halinde idi. Anam evde temizlikle uğraşırken 
ben mutfaktaki tatlı tepsisini keşfetmiştim. 
İftar saatini sabırsızlıkla bekledim. Ama kom-
şular için hazırlanan tatlı sofraya gelmedi. Ben 
de bir kez kafaya koymuştum, o tepside da-
vetkâr bir şekilde bekleyen tatlıdan yiyecek-
tim. İftardan sonra tuvalete gitmek bahanesi 
ile bahçeye çıktım. O zamanlar tuvaletler evin 
içinde olmaz, bahçenin evden en uzak köşesi-
ne yapılırdı. Yani gidip gelmek bayağı bir za-
man alırdı. Ben tuvalete gitmek yerine mutfa-
ğa geçtim ve biraz tatlı yedim. Sonra teravih 

namazına gitmeden önce bir kez daha tuvalet 
ihtiyacımı gidermek bahanesi ile bahçeye çık-
tım, tatlıdan biraz daha yedim. Namaz sonrası 
arkadaşlarla oyuna kalmak yerine herkesten 
önce eve dönüp doğru mutfağa daldım. Bu iş 
sahura kadar birkaç kez daha tuvalete gidiyo-
rum diyerek tekrar etti. 

Sahur vaktinde ben işimi bitirmiş, tepside 
bulunan tatlıların hepsini afiyetle mideme in-
dirmiştim. Boş tepsi bana bakıyor ben de boş 
tepsiye bakıyordum. Anam bu durumu fark 
edince alacağım cezayı düşünüyordum. Niha-
yetinde sabah arefe, ertesi gün de bayramdı. 
Ve ben anamın yaptığı tatlı tepsisini boşalt-
mıştım. Sonunda sabah oldu, mutfağa giden 
anam boşaltılmış tepsi ile karşı karşıya kaldı.

Anamın bana ne ceza verdiğini merak 
ediyorsanız söyleyeyim… Arefe gününün 
hürmetine ceza almaktan kurtuldum.  Çünkü 
o zamanlar arefe günü kuş, kurt, börtü böcek 
oruçlu olur derdi büyüklerimiz. Ve bu günde 
bir karıncayı dahi incitmemeye dikkat edilirdi. 
Anam yeniden hamur yoğurup bir güzel yuf-
ka açtı ve tatlısını bayrama yetiştirdi.

AYNALARDA GERÇEĞİ GÖRÜRSÜN

ORHAN 
SABANCI

Bugün saatlerce aynaya takıldım
Mazimi film şeridi gibi sardım
Bazen tebessüm bazen hüzne daldım
Oturdum bugün aynalarla ağladım

Oldukça tatlı anılarımı canlandırdım
Sadece kendimi kendimle kandırdım
Mazinin taşlı yollarında şaşa kaldım
Çok şeyleri düşündükçe daha 
çok yandım
Oturdum bugün aynalarla ağladım

Çocukluğumdaki ramazanlara daldım
Komşularımın dağıttığı 
iftarlıklara baktım
Yoksullar için koşan babamı 
hatırladım
Birlikten kuvvet doğar sözünü yine 
anladım
Oturdum bugün aynalarla ağladım

Nice özlemle geliyor bayramlar
Sahte olsa da gülecek insanlar
Belki biraz olsun rahatlayacaklar

Dostlarına mazilerini anlatacaklar
Oturdum bugün aynalarla ağladım

Yine koşacak oynayacak çocuklar
Kimileri gülerken kimileri ağlayacaklar
Hepsi birlikte bayram sevinci 
yaşayacaklar
Çocukluk yıllarımı gözümde 
canlandırdım
Oturdum bugün aynalarla ağladım

Hayat acı tatlı durmadan akıyor
İnsan yüreğinde nice ahlar patlıyor
Kâğıtlar susup kalemler ağlıyor
Neydim ne oldum diye feryatlar 
kopuyor
Oturdum bugün aynalarla ağladım
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ELİFE YILMAZ 
MISRAL

KENDİMCE, MERKEZ 
ATATÜRK İLKOKULU

‘Çumra’nın ilk okulu olan Atatürk 
İlk okulunu; ‘Çumra İzzet Bey 
Mektebi Baş Muallimliği adıyla, 
1931-1932 yıllarında ilk mezunla-
rını veriyor. Bunu da ‘İlk tahsili bi-

tirme Şahadetname (diploma) Defterinden’ 
öğreniyoruz.’

  Ürkek, kocaman gözlü bizlerin, ana ku-
cağından çıkıp; topluma ve hayata merhaba 
dediğimiz ilk yerdi orası.

1931’den, 1979 a kadar geçen 48 yıldan 
sonra...

Kanatlı, demir kapıdan girdiğinizde gör-
düğünüz ilk şey; iki katlı, büyük pencereli, alt 
katı esrarengiz, sarı, büyük bir binaydı. Gü-
nümüzden 42 yıl geriye gidiyoruz!

İlk adımınızı attığınızda, sağınızda çamla-
rın dikili olduğu telle çevrili bir alan vardı. Sol 
yanınızda kantin. Belki 50*70 ebatlarında bir 
pencerenin çocuklara yaşattığı sevinci, telaşı 
görebileceğiniz; çoğunun ilk kez tostla tanış-
tığı yer, eğer harçlık alabiliyorlarsa... Biraz 
ilerisinde sonradan öğretmenler odası olan 
küçük bina, arkası çamlık ve ağaçlık bir alan 
daha var. Dizlerimizin üzerine küçük ebatlı 
resim defterlerini koyup; kırmızı çatılı, bacası 
tüten evler çiziyor, çam yapraklarını birbirine 
geçiriyoruz…

O sarı binaya giden geniş kırmızı taş-

lı kaldırımın solundaysa; banklar sıralıydı, 
ayakları yere değmeyen, kara önlüklü küçük-
lerin sıkış sıkış oturdukları yada nöbetçi öğ-
retmenlerin… Öğretmenim Nazif Koçak ile 
ilk orada tanışmıştık, ayak üstü. Tam o nok-
tadan sağa doğru; kırmızı taşlı kaldırım daha 
modern ek binaya devam ederdi. Ek binanın 
sol tarafında çamlık bir alan daha. İlerisinde 
köhne lavabo ve tuvaletler… Ve sonra; kü-
çük adımlı miniklerin bir teneffüste dolaşa-
mayacakları kadar büyük, kırmızı taş kaldı-
rımların olmadığı, küçük meraklı gözler için 
keşfedilmeyi bekleyen büyük bir arka bahçe. 
Orada aklımda kalan, duvara yakın kocaman 
bir ağaç! Kış önlerinde; yığılı kömür ve odun-
lar da orada. Elbet bizim için de oyun alanı…

Okulun girişi çarşı, arka tarafı- bahçesi 
de; tren yoluna bakardı. Hayatın yüzleri gibi 
kapıları da her yöne açıktı.

Bahçeyi dolaştık ve işte o merdivenlerin 
önündeyiz. 9 basamağı sayarak defalarca 
çıktığımız, iki kanatlı kapısından içeriye gi-
riyoruz. Aydınlık, yüksek tavanlı, bol pence-
reli, zemini katran kaplı, upuzun bir koridor. 
Bazen katranın üstüne serpilmiş talaşlar. 
Düştüğünüzde; eliniz, diziniz belki yüzü-
nüz talaşa yada katrana bulanacaktı. Hele o 
koku! Belki o zaman rahatsız ediciydi, şimdi 
de duyabilsem!

Koridorda, onlarca sınıf. Duvarlara mev-
simler, iller, ülkeler sığdırılmış. Zili duyan 
çocukların itiş-kakış koşuşturmaları, nöbetçi 
öğretmenlerin uyaran sesleri yankılanıyor, 
elektriğin kesildiği günlerde çalınan, zilin 
şıngırtısıyla...

Girişin sol yanındaysa küçük bir bölüm. 
Camlı küçük bir bölmede öğretmenler odası, 
bir kaç sınıf, Atatürk köşesi ve 23 Nisan’da 
kullanılan malzemelerin koyulduğu depo. 
Kelebekler, papatyalar gözükürdü oradan. 
23 Nisanlarda onları giyebilmeyi hayal eder-
dik. Krapon kağıdından bir etek, üstte beyaz 
bluz. 
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Şanslı kız çocuklarının sırtına onlar takı-
lır, minik kelebek ve papatyalar trampet ta-
kımının arkasındaki yerlerini alırlardı... “ On 
para ver, on para ver, on para yoksa beş para 
ver. Beş para ver, beş para ver, beş para yok-
sa on para ver...” tınısıyla...

Her resmi bayramlarda beyaz çorap ve 
çorap giyme sorunu yaşanırdı. Çünkü o bay-
ramlar öylesine önemliydi ki; zor şartlarda 
yeniden var olmuş bir ülkenin ecdadına say-
gısını, minnetini gösterdiği günlerdi. “Ben 
gelemeyeceğim, gelmeyeceksin” diye bir 
şey de yoktu. Bütün okul o gün, o statta, o 
geçit töreninde bulunacaktı. Bu yüzden, o 
gün mutlaka özenli olunacak, beyaz kurde-
le takılacak, beyaz çorap giyilecekti. Sene 
79-80’lerdi.

‘Bu arada size, o yıllarda ilk okul eğitimi-
nin 3 yıl olduğu; görsellerdeki ilk mezunlar-
dan bir kaçının adını vermek istiyorum:

Batumlu Kamil Bey Mahdumu (oğlu) M. 
Nuri. Batum. Doğumu: 1914

Kemal bey kızı Nefise M. Bitlis. Doğumu: 
1916

Niğdeli Hüseyin Şenol kızı Feriha H. Do-
ğumu: 1916

Mustafa Yalın Efendi Mahdumu. Doğu-
mu: 1924

Kimdi bu çocuklar, nereden geldiler, ne-
reye gittiler, kimlere vesile oldular, neler ya-

şadılar? Bilmeyi çok isterdik değil mi?’
 Önlüklerin altında kumaş pantolonlar, 

bazen çiçekli pazenler, külotlu çorap giyebi-
len sayısı parmakla. Ekonomik sebepler var, 
yanı sıra sosyolojik meseleler, bu yüzden di-
renen veliler. Kimisi kızının çorap giymesine 
bile izin vermiyor! İşte bu yüzden, o günlerde 
paçalar önlük altına kadar sıvandığı da olu-
yordu.

Her kesimin çocukları bu okulda buluş-
turulmuştu, aynı sıralarda oturtulmuşlardı. 
Teneffüslerde; birisi annesinin koyduğu keki, 
diğeri cebindeki kavurgayı paylaşırdı, hatta 
bir elmayı üç kişi yer, en paylaşmayı bilme-
yeni bile bir ısırık vermekten gocunmazdı. 
Hijyen bilinmezdi, çünkü kalplerin temizliği 
her şeye bedeldi.

Hijyen demek, beyaz bir yakalık, cebinde 
temiz bir mendil ve onun üstüne koyulmuş 
kısa tırnaklardı. Etamin, dantel, kenarı yıldızlı 
yakalıklar. Naylon yakalıklar boynunu acıtır, 
oyun oynarken, kavga ederken koparılan da 
ilk o odur. Ve gözümün önünde birden canla-
nan; koca gözlü, ter içinde kalmış, kırmızı bir 
yüz ve burnu kanamış yaramaz çocuk yüzü.

Satene benzer, parlak önlükler, zaman-
la rengi atan keten önlükler vardı. Sobanın 
başında bekleşirken ilk saten olanlar yanardı, 
sonu ise; uygun yada uygunsuz bir şekilde 
yamanmak...  Yok öyle her yıl yeni önlük! 
Çok şanslıysan; büyüğünden sana kalana 
razı olacaksın... Üç dönemli zaman bizden 
önceymiş. Yeni açılan okullara geçenlerle 
biz iki döneme denk geldik. Sabahın alaca 
karanlığında, gecenin kör karanlığında kor-
karak gidip gelmek zorunda kalmadık. Bizi 
okula bırakıp- alan ailelerimiz yoktu, komşu 
çocuklarımız vardı! Yoldaki tek korkumuz 
uzun tren vagonlarına denk gelmemekti.

Çumra’nın baş ve en büyük okullarından 
biri… Kocaman bir bahçe,  yüzlerce çocuk 
koşturuyor teneffüslerde... Saklambaç, ya-
kar top ve en çok yakalamaca... Bu oyunla-
rın hepsi ailelere maddi zarardı. Koşuyorsun, 
son bir hamle yapıyorsun ve arkadaşının ku-
şağından yakalıyorsun! Kopmakta yakalıkla 
yarışan kuşaklar... Sökülen yerleri saymıyo-
rum bile!

Zift kaplı sınıflarımızın sayısı genelde kırk 
civarıydı. Önde küçükler ve çalışkanlar, arka-
da ise uzunlar, genelde zeki olsalar da tem-
beller; çoğu zaman ödev yapmayan, defter 
kitap getirmeyen çocuklar. 
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Kimi yokluktan, kimi ilgisizlikten, kimi ger-
çekten tembellikten. O vakitler görülen bilinir-
di. Psikoloji, travma gibi kavramlar yoktu. Ya 
var olurdun, ya da yok!

İki katlı sarı okulumuzun alt katı için esra-
rengizdi demiştim... O kat kullanılmıyordu, ze-
min altında bir girişi vardı ve bazen içeride su 
olurdu. Arka bahçeden, boyumuzca olan kirli 
pencerelerinden baktığımızda; içeride bir sürü 
malzeme vardı ve bazen kırık dökük sıra üst-
lerinde yemek kalıntıları görürdük... Biz de bu 
yüzden orada hayaletlerin var olduğunu zan-
nediyor, rivayetler geliştiriyorduk. Hak verin! 
O kadar masum, o kadar çocuktuk ki...

Belli ki gündemimiz dışındaymış; Çum-
ra’da su baskınları oluyor ve bu yüzden de o 
kat kullanılmıyordu. Fakat Hayal gücümüzü 
zorlayan o yemek artıkları kime aitti? Müstah-
demlere mi?

50’li yıllarda bir süre Atatürk ilkokulunda 
okuyan Zeki Türker; okulun alt katında tem-
sillerin yapıldığını ve depo olarak kullandığını, 
babası Mustafa Türker’in de 1941’de buradan 
mezun olduğunu anlattı. Hatta o dönem baba-
sı, Bulgaristan göçmeni olan Çingene lakaplı 
Ali ve Kuzucu’lu Eğri’nin oğlu Ali Taş’ın askeri 
okulu kazandığını, dedesinin babasını gönder-
mediğini, Çingene Ali’nin bazı sebeplerden ka-
bul edilmediğini, fakat Ali Taş’ın askeri okula 
devam edebildiğini söyledi. Yanı sıra; yukarıda 
bahsettiğim Kemal kızı Nefise hanımı tanıdı-
ğını ve Çumra’da yaşadığını, Babasının adının 
Kemal Karaca olduğunu; burada bir dönem 
atama ile belediye başkan vekilliği yaptığını da 
anlattı. Umarım kendisi ileride ki zamanlarda 
detaylarıyla birlikte, o anılarını bizimle paylaşır.

Okumayı söktük! Artık sınıf kitaplığından 
kitap alıyoruz. O zaman Milli Eğitim Şube Mü-

dürlüğüne atanan Kemal Erdinç, yanılmıyor-
sam; ‘inci serisi’ isimli kitapları öğretmenimiz 
Nazif Koçak’a vermişti. Kitaplarla keşfedeceği-
miz yeni dünyanın mutluluğundan olsa gerek; 
o an hafızamdan hiç silinmedi. 90’lı yıllarda 
Çumra Kaymakamlığında görev yaptığım sü-
rece kendisiyle mesai arkadaşlığı yapma fırsa-
tımda oldu. Okuma sevincimize kattığı inciler-
le kendisini Saygıyla anıyorum.

Öğretmenimiz Nazif Koçak! Babamdan 
sonra gelişim serüvenimdeki katkıları için ona 
da minnet borçluyum. Öğretmenliği sırasında 
bize ağır matematik problemleri sorar; en er-
ken kim çözecek yarışına girerdik. Ne güzel, 
matematik problemi çözme yarışında olmak! 
Üçüncü sınıfta bizi Fatma Eröncel’in ellerine 
teslim ederek, müdür yardımcılığına geçmişti. 
Bizlerden ayrılırken, merdivenlerde çekilmiş 3. 
sınıf fotoğrafımızı da yazımıza ekledik. 40 kişi, 
kırk hayat. Onlardan sadece ikisi, Ablam Emel 
ve arkadaşım Nagehan ile hala birlikteyiz, di-
ğerleri? Hepsine buradan selam olsun…

 Okul Müdürü Ahmet Taş idi. Aklımda ka-
lan birkaç öğretmeni sayacak olursam; Dursun 
Koçak, Emine Çöğürcü, Emel Sarınç, Alişan 
Cerancı, İlyas Cerancı, Hayrettin Tongur diye-
bilirim. Sınıf arkadaşlarımın isimlerini fotoğ-
rafa baktığımda çoğunu hatırladım. Fakat bu-
rada yazarak sizin zamanınızı almaya hakkım 
yok. Onlara da sınıf arkadaşlığı adına kattıkla-
rından dolayı sevgilerimi sunuyorum.

O yıllarda Çumra’nın en başarılı okulla-
rından biri olan Atatürk İlkokulu bugün adı, 
durumu, inşası değişmiş olsa da, başarısı; 33 
derslik, 60 öğretmen ve 950 öğrenci ile devam 
etmekte… Öncesi ve sonrasıyla; bütün öğret-
menlerimizi ve emektarlarımızı saygı, minnet 
ve sevgiyle anıyorum...
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M. YAVUZ 
ÇOLAK

ÇUMRA’NIN DERİNLERİ…

Y eraltı sularımızla maceramız nerede 
ve nasıl başladı?
Suyumuzun hikâyesine yeni bir pa-

ragraf açarak, konuyu şimdi farklı bir boyuta ta-
şıyacağız. Çumra’da meslek hayatım boyunca, 
çeşitli konularda epeyce bilgi birikimim oldu. 
İçinde bulunduğum ortamlarda, konu tarım ve 
hayvancılıktan açıldığında; hangi aşamalardan 
geçtiğimiz, bu günlere nasıl geldiğimiz konu-
şulur, tartışılırdı. Eğer ilginiz varsa, kendinizi 
hemen konunun içinde buluverirsiniz. Toprak, 
su, tarım, hayvancılık, spor ve siyaset… Aklı-
nıza gelebilecek her konuda, toplumumuz ko-
nuşmayı, tartışmayı sever bilirsiniz.

Sulama kooperatiflerimizle ilgili de mu-
habbet açılır, geçmişe dair ilginç hikâyeler 
anlatılırdı. Bu işlere baş koyan insanların ma-
ceralarını dinlerdik. Arıkören, bu tür sohbet-
lerde gündeme fazlaca gelen bir köydü. Tarım 
ve hayvancılıkta ilkler, lider karakterli kişi ve 
köyler, böylesi sohbetlerin genellikle ilgi oda-
ğı olur. İşte bu bölümde yeraltı sularımızın yol 
hikâyesini bulacaksınız ve konunun mihenk 
taşı da Arıkören olacak…

Arıkören Toprak-Su Kooperatifi, ilimizde 
kurulan ilk kooperatif olma özelliğini taşıyor. 
Bu özelliğinden dolayı da taban sularını tarım-
da kullanan ilk yerleşim merkezi yine Arıkören 
olmuştur. 

1965 Yılında faaliyete geçen kooperatif, 
kuruluş aşamalarında yaşanmış acı tatlı hatı-
ralarıyla, ilginç hikâyeleriyle hâlâ halkın dilin-

dedir. O devirlerde, kooperatifleşmenin halk 
arasında benimsenmesi hayli güç olmuş. Ko-
operatifleşmenin önemini anlatabilmek ama-
cıyla tanıtım çalışmaları yapılırken ilginç diya-
loglar yaşanmış, işi alaya alanlar olmuş.

Halkın hafızasında canlılığını yitirmemiş 
öykülerin yazılması ve kayıt altına alınması çok 
önemli. Araştırmalarımız bizi Arıkören’e ve Ali 
Galip Kaya’ya ulaştırmıştı.

Kooperatifin kurucu üyesi ilk yedi kişi-
den biri olan Ali Galip Kaya, aynı zamanda ilk 
müteşebbis heyete başkanlık eden önemli bir 
şahsiyet. Gelişmelerin başından itibaren içinde 
olmuş, kooperatif tarihçesinin canlı tanığı. An-
layacağınız, Ali Galip amcamız bizim için paha 
biçilmez bir kaynak özelliği taşıyor.

Kendisiyle 11 Şubat 2008 tarihinde Arıkö-
ren’de bir araya geldik, anlatacaklarını yazmak 
istediğimi söyledim. Üç saat süren sohbet or-
tamında kendisinden dinlediklerimi kaydet-
tim. Bu konulara ilgi duymamıza çok sevin-
miş, kooperatifin yol hikâyesinde başlarından 
geçenleri en ince ayrıntısına kadar anlatmıştı. 
Röportajımızı tamamladığımızda, yazacakla-
rımızda başarılı olmamız için duacı olacağını 
söylemişti. 
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Konunun detaylarına girmeden önce, Ali 
Galip Kaya’yı biraz yakından tanımanızı istiyo-
rum. Sempatik, babacan tavırlı bir bey amca 
ile yüz yüzeydim. Karşımda tam bir köy aydını 
duruyordu. Hani şu nesli tükenmeye yüz tu-
tanlar var ya, işte onlardan birisi… Sohbetimi-
zin ileriki safhalarında, ilginç mevzulara dal-
mıştık. Konuşma tarzından, kurduğu düzgün 
cümlelerden anladığım, onun okuyan insan-
lardan biri olduğunu ortaya koyuyordu.

Teknolojinin insanlığı nerelere getirdiğin-
den, bilgi çağından söz ediyorduk. İletişimin 
zayıf olduğu eski devirlerden bahsederken, 
duygu dolu bir çocukluk anısını anlatmıştı: “Bir 
gün okuldan eve geldim, rahmetli anamın göz-
lerinden yaşlar süzülüyordu. Neden ağladığını 
sordum ‘Atatürkümüz ölmüş oğlum’ dedi. O 
zamanlar haberleri günü gününe öğrenmek 
imkânı yoktu. Biz duyduğumuzda, ölümünün 
üzerinden kim bilir kaç gün geçmişti. Anam 
çok üzülmüştü ve o halinden çok etkilenmiş, 
ben de ağlamıştım. 

Ülkemiz o imkânsızlıkların içinden bu 
günlere onun sayesinde, silah arkadaşlarının 

sayesinde geldi, bunu asla unutmamalıyız” de-
diğinde, gözlerinin yeniden buğulandığına ve 
sesinin titrediğine şahit oldum. 

Gösterişsiz ama özünden bir Atatürk sevgi-
siyle dolu olduğu belliydi. Mevzuumuz koope-
ratifin kuruluş öyküsüne gelmişti. Toprak-Su 
Kooperatifinin nasıl kurulup ayağa kaldırıldığı-
nı, hangi aşamalardan geçildiğini sormuştum.

O dönemlerde, Arıkören’de toprak su ko-
operatifi kurulması için ilk telkin ve teşvikin 
arkasında bir Ziraat Bankası Müdürünün ol-
duğunu söyledi. Bundan sonrasını kendisinin 
anlatım tarzıyla nakledebilirsem, sanıyorum 
daha ilgi çekici bir sunum olacak.

“Ziraat Bankasıyla münasebetleri çok 
iyiydi köyümüzün. Devlet dairelerinde, ban-
kalarda ve yetkililerin gözünde saygınlığımız 
vardı. Sözünü ettiğim banka müdürünün DSİ 
ve Toprak-Su teşkilatı yetkililerine köyümüz 
hakkında çok olumlu referanslar vermesi; bu 
hizmetin Arıkören’de amacına ulaşacağını 
söylemesi, oldukça etkili olmuştu. Bizleri de 
teşvik edip yönlendirmesi üzerine, Toprak-Su 
Teşkilatıyla çalışmalarımız başladı.
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Kooperatif kurulması için gerekli yedi ki-
şilik kurucu üyeyi, uzun bir süre uğraştık ta-
mamlayamadık. Dört kişiyi bulduysak, beşin-
ciyi bulamıyorduk bir türlü. Uzun uğraşılar ve 
ikna çalışmalarıyla yedi kurucu üyeyi bulduk. 
İlk kurucu üyeler; Ali Galip kaya, İlhami Sav-
ran, Ali Savran, Halil Güven, Kazım Derin, Ali 
Şen ve Raşit Kartal’dan oluşturuldu.

1965 Yılında kurulan kooperatifimizin 
müracaatı üzerine, ilk kuyu açma teşebbüsü 
başladı. Fakat kuyu açılacak sahada yerine ge-
tirilmesi gereken kurallar yüzünden, işler ak-
samaya başladı. Mesela, üye kişilerin tarlaları 
birbirine hudut olmak zorundaydı… Bu zor-
lukları aşmak için formüller ürettik, kuralları 
yerine getirmek için epey uğraştık. Açılacak 
kuyu maliyeti belli olduktan sonra, beş yıl öde-
mesiz olmak üzere; 30 yılda ödemeli, yüzde bir 
faizli borç yükünün altına girecek olmamız da 
ayrı bir sorundu. Malum, borçtan korkan bir 
halkımız var.

Neyse, bütün bu zorluklar aşıldı ve ilk kuyu-
muz 1966’da Küçükkadıbaşı dediğimiz mevki-
de açıldı. O zaman Konya’da Lale Bahçe’de de 
bir sondaj ekibinin çalıştığını ve bizim ekiple 
aralarında gizli bir yarışın olduğunu duyuyor-
duk. İlk yeraltı suyunun Lale Bahçe’de çıkarıldı-
ğı söylenir. Fakat Sulama kooperatifleri arasın-
da Konya’nın ilki olarak, Arıkören kabul edilir.

Arıkören’in bu başarısı milat oldu ilimizde 
ve ikinci kooperatif yine Çumra’da, Fethiye 
Köyü’nde kuruldu. Üçüncülük de Karaman’a 
bağlı Eğilmez Kooperatifinin olmuştur. Daha 
sonra kooperatifler hızla çoğaldı. Bu işin loko-
motifi olma şerefi bizim köyümüze aittir.

Fakat işin başında öyle zorluklar yaşadık 

ve akıl almaz engellerle karşılaştık ki, tarif ede-
mem. Kooperatifleşme için halkı ikna etme ça-
balarımız esnasında, çok olumsuz propaganda 
başlatanlar oldu. Yaptığımız işi alaya alanlar 
çok oldu. O zamanlar, daha elektrik de yok köy-
de. Elektrik, köyümüze 1975 Yılında gelmiştir.

Rahmetli Mustafa Savran’ın hatipliği 
iyiydi, okuyan araştıran bir kişiydi. Koopera-
tifimizin dördüncü döneminde yönetim ku-
rulu başkanlığı yapmıştır kendisi. Her zaman 
gündemde kalmayı başarmış bir kişidir ve bu 
işlerin sürükleyicilerinden birisi olarak anılır 
kasabamızda. 

Bir gün köylülerimize: ‘Tarlalarınızın yanı 
başında kuyular açılacak, köye elektrik de gel-
diğinde bir düğmeye basıp o kuyulardan suyu 
alacaksınız ve kolayca tarlanızı sulayacaksınız’ 
diyor. Teknolojinin gelişeceğinden, sulu tarı-
mın getirilerinden söz ediyor. Bu sözlerinden 
dolayı bilhassa kahvehanelerimizde kendisiyle 
alay edenler oluyor, inanmıyorlar bu sözlere ve 
dalga geçiyorlar. ‘Kahveci, bas oğlum düğme-
ye de masaya çay gelsin’ türünden takılmalarla 
gülüyorlar arkasından. Günümüzde hâlâ halkı-
mızın dilindedir bu hikâyeler.

Bir başka olumsuzluk da kooperatifleşme-
nin komünist bir düzen olduğunu yayanlar 
yüzünden yaşandı. Bu şayia kasıtlı çıkarılmış 
değildi belki de ama zararı dokunuyordu ça-
lışmalarımıza. Arıkören’e 1950–1951 yılla-
rında Bulgaristan’dan gelen göçmenlerimiz 
hatıralarını anlatırken; ‘Bulgaristan’da önce 
kooperatifler kuruldu, sonra arazi toplulaştır-
maları yapıldı ve ardından komünist rejim gel-
di’ şeklindeki ifadeleri yüzünden bu söylentiler 
çıkmıştır.
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Neyse bütün bunlar olurken çalışmalarımız 
devam ediyordu. İlk kuyudan su çıkarılması işe 
farklı bir heyecan getirdi haliyle. İkinci kuyu 
açma teşebbüsünde halk bize inanmaya baş-
ladı. İkinci etap çalışmalarımız 1968–1969 yı-
lında devam ederken kooperatifimize bu arada 
55–60 kişi üye olmuştu. Bunun üzerine Top-
rak-Su teşkilatından teknik elemanlar, köyün 
tüm arazisini ölçüme aldılar. Toplam 56 bin 
dekar arazimizin sulamaya açılması planlanı-
yordu.

Bu esnada ilk kuyunun maliyeti çıkmış ve 
toplam 56 bin lira ödeme planı gelmişti. Bu 
borçlanma sebebiyle, ilk genel kurulda koo-
peratif üyeliğinden 40 kişi istifa etti. Gerekçe 
olarak, ilk kurucuların uyanıklık yapacağını ve 
bu borcu kendilerine ödettireceğini savunuyor-
lardı. Bu kargaşa ve tantanalı durumu ortadan 
kaldırmak, herkesi bir araya getirmek hiç de 
kolay değildi. Günümüzde bile, üç kişiyi aynı 
fikir etrafında buluşturmak mümkün olmuyor. 
Toplumla uğraşmak kolay değil anlayacağınız.

Her neyse, 1969 Yılında yapılan çalışmalar 
saydığım sorunlara rağmen hızlı gelişti ve neti-
ce verdi. D.S.İ ile bir protokol yapılarak 64 kuyu 
açılması için anlaşma yapıldı. Kooperatifimiz 
tahmini olarak 20 milyon lira borçlandırılıyor-
du. Kuyular açılıp maliyetler ortaya çıktığında 
artısı, eksisi hesaplanarak borcumuz netleştiri-
lecekti.

O zaman bu 20 milyon lira, etrafta büyük 
yankı yapmıştı. Herkesin dilindeydik… Akıl 
almaz delice bir iş yaptığımızı düşünenler ço-
ğunluktaydı, fakat cesaretimizi alkışlayanlar da 
vardı. Çünkü bu 20 milyon lira, o devirde 40 
tane sıfır traktör alacak kadar büyük bir meb-
lağdı. Yaptığı yankının nedeni buydu...

İşte bizim sulama kooperatifimizin öyküsü 
budur. Zor günler yaşadık ama her şeye değdi. 
Görüyor, duyuyoruz her tarafta su sıkıntısı baş-
ladı. Suyumuzu idareli kullanmayı öğrenme-
liyiz. İlk müteşebbis heyete başkanlık etmek 
bana nasip oldu. Bundan büyük onur duyuyo-
rum. Birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşları-
mızın birçoğu bu dünyadan göçtü, onları rah-
metle anıyoruz.

İlk yönetim kurulu başkanlığını İlhami Sav-
ran, ikinci dönem Ali Savran, üçüncü dönem 
Musa Çakmak ve dördüncü dönem başkanlığı-
nı da Mustafa Savran yürütmüştü. Bugün to-
runlarımız ekmek yiyor, geçimini temin ediyor 
kurduğumuz bu sistemden. Bıraktığımız mira-
sın sefasını da cefasını da gelecek nesiller sü-
recek. Kooperatifimize sahip çıkmalarını ve el-
lerindeki nimetin değerini bilmelerini isterim.”

Yaptığım araştırmada, Ali Galip Kaya 2018 
Yılı Haziran’ında Hakk’ın Rahmetine kavuş-
muş. Söz uçar yazı kalır demiş atalar, zamana 
tanıklık eden Ali Galip Kaya amcamızı rahmet 
ve minnetle anıyorum...

AHMET’İN HİKAYESİ

EMRAH 
SAYGIN

İlkokulu bitirdi oldu sığır çobanı
Çocukluğu yaşamadan gezdi yabanı
O zaman giymişti kadersizlik kabanı
Hayatı zorluklarla başladı Ahmet’in

Gençliğinde geçim derdi bindi sırtına
Normal günü olmadı ya kar yağdı 
ya fırtına
Ümitsizliği oynatmışta kendince 
boş kartına
Saçının akı o yaşta düştü Ahmet’in

On dokuzunda kaybetti canı olan bacısını
Askerlik gelmişti dinderemeden acısını
Yüreğine gömüp gitti dinmez sancısını
Alnındaki yazıyı silenmezki Ahmet’in

Teskeresine üç ay kala anasını kaybetti
Ciğerini yaktı bu acı kavurup mahvetti

Felek yine edeceğini o zaman da etti
Gönlündeki ateşi kora cevirdi Ahmet’in

Bakmak zorundaydı tek kalan babasına
Alışamamışken daha gidenlerin yasına
Daha yeni gelmişken yirmi üç yaşına
Evlenip mutlu olmak istedi içi Ahmet’in

Şimdi huzuru nasıl nereden biline
Yaşanılan onca acı nasıl siline
Yüreğinden geçeni vurmasa da diline
Kaderi gülmedi gülmezde artık Ahmet’in



171

KORUYUCU TARIMA GİRİŞ-
ÇİFTÇİMİZ NEDEN ZENGİN OLMASIN!

SERVET
ŞAHİNV atanımız, coğrafi sınırlarından ibaret 

değildir. Vatan toprağının altı vardır, 
üstü vardır, hava sahası vardır. Yeraltı 

su ve maden kaynaklarının yanı sıra, yer üstün-
de dereleri, ırmakları, gölleri ve ormanlarıyla de-
nizleri, deniz altı kaynakları ile kıta sahanlığı ve 
münhasır ekonomik bölgeleri vardır. 

Buradan hareketle, sadece eni ve boyu olan 
bir vatan kavramı yerine, üç boyutlu, eni boyu ve 
alt ve üst derinliği olan bir vatan olgusunu eğitim 
sistemimize yerleştirmemiz şart olmuştur.

Bu tanım ile Denizlerimizdeki hidro karbon 
yatakları, topraklarımız üzerinde boy atan me-
sela bir bitki, kıta sahanlığımız, besin kaynakla-
rımızın ürediği bizzat kara toprağımız, içtiğimiz 
su ve soluduğumuz hava, vatanımızın olmazsa 
olmazları, vatan olgusunun bileşenleridirler.

Toprakları, suları ve havası kirletilmiş bir 
vatanın vatan olarak kalabilmesi artık mümkün 
görünmemektedir. Vatan topraklarımızın sorgu-
lanır olması, direkt olarak bekamızla ilgilidir.

Dünya üzerinde, tarım yapılan toprakların 
verimsizleşmesi ve çoraklaşması, kuraklık ve 
büyük savaşlar, kavimler göçüne sebeb olmuş-
lardır. Türklerin ‘Göç Destanı’ buna bir örnektir.

Hava ayrı, su ayrı ve toprak ayrı gibi görülse 
de, topraklarımızı yanlış işlediğimizde, havayı ve 
suyu da tehlikeye atarız; Su ve hava kirlenirse, 
topraklarımızda boy veren bitkilerimiz de etkile-
nirler; Dolayısyla toprak da. Bu konularda, bin-
lerce cilt kitap yazılmıştır ve yazılmaya da devam 
edecektir.

Burada ben genel olarak toprak işleme üze-
rinde duracağım. Zaten, bu konu, son beş ile yedi 
sene içerisinde dünyada yapılmış küresel çevre 
toplantılarının ana konusu olmuştur. ‘Toprak iş-
leme, yani tarımın çevre ile ilişkileri ne olabilir 
ki!’ diye düşünenlerimiz olacaktır. Bunu, aşağı-
da, safha safha işleyeceğim.

Dünya üzerindeki çevresel kirliliğin üçte biri 
tarımsal faaliyetlerden, üçte ikisi de endüstriyel 
faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Endüstriyel 
kirliliğin yarısı ise sadece, fosil yakıtların yakılarak 
elektrik üretilmesi sonucudur.

Kirlilikten kasıt, bir takım tarımsal ve en-
düstriyel işlemlerin atmosfere zararlı gazlar ve 
atıkları salmasıdır. Zararlı gazlar, özellikle CO2 ve 
Amonyaktır(NH3). Yirmi otuz sene öncelerinde 
ozon tabakasının delinmesine neden olarak flor 
ve klor gazları gösterilmekte idi. 

Son yedi sene içerisinde bu anlayış, ozon ta-
bakasının bir miktar delinmesi kabul edilmiş olsa 
da, asıl tehlikenin, ağır gazların (Co2 ve NH3),  
atmosferde yükselerek ozon tabakasına kadar 
uzanmaları, ozon ile etkileşimde bulundukları 
gibi, dünya ile ozon tabakası arasına kalın ve sar-
mal bir yorgan gibi girmeleri, teneffüs ettiğimiz 
havanın ozon tabakası ile tazelenmesine engel 
olup, çevre sıcaklığının artmasına neden olmaları 
ve küresel bir iklim krizine sebebiyet vermeleri-
ne dönüşmüştür. 

Karbon dioksiti üreten endüstri, amonyak 
ve metan gazını üreten ise tarım sektörüdür, 
özellikle de dar alanlara sıkıştırılmış hayvancılık 
faaliyetleridir. İçinde karbon barındıran toprağın 
pulluklarla alt üst edilmesi, tabiata, hatırı sayılır 
miktarda CO2 salınımı yapmaktadır.

İlkokuldan itibaren bize öğretilen şey şu idi: 
‘Çocuklar, bitkiler havadan CO2 alırlar; Doğaya 
oksijen verirler.’

Hâlâ bir tek çocuk çıkıp da ‘Öğretmenim! 
Co2’daki oksijeni doğaya verdik. Güzel. Ancak, 
C (karbon) ne oldu?’ diyemiyor!

İşte, tam bu noktada film kopmuş. İş, Kara-
deniz türkülerine benzemiş! 

Evet! Haydi bu soruya bir cevap arayalım! 
Bitkinin havadan aldığı karbon’a ne oldu? Bu so-
ruyu, öğretmen emeklisi arkadaşıma da sordum. 
Düşündü, düşündü ve ‘Sahi Servet, karbona ne 
oldu?’ diye O da bana sordu!

Başarılı ve zeki bir öğrenci olmama rağmen, 
zamanında bu soruyu ben de akıl edip sorama-
mıştım öğretmenime. Çünkü, bu mevzuyu er-
ken zamanlarda işlediğimizde, kimyadan biha-
berdik. 

Bir bitki kökünü, mesela bir tutam kardeş-
lenmiş buğday anızını, köklerine zarar vermeden 
dikkatlice söker, toprağını yavaşça silkeler ve 
köklerini güneşe tutarsanız, kılcal kökleri ara-
sında kara kuş üzümü salkımı gibi siyah karbon 
kolonilerini görürsünüz. Karbon zerreleri bitki 
gövdesinden toprağa geçmiş, topraktaki mikro 
organizmalar tarafından, arıların bal yaptıkları 
gibi, yenilmişler, işlenmişler ve fazlası da, bitki 
köklerinde depo edilmişler. 

Enerji-Çevre ve Tarım uzmanı
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Yani karbon, topraktaki mikro hayat için ol-
mazsa olmaz eşsiz bir besin maddesi. Yani, top-
rağın ana ihtiyacı, gübreler değil, karbon menşeli 
organik materyaller. Solucanların karınlarını do-
yuran da bu karbon bileşenli gıdalardır.

Konuyu biraz daha açacak olursak, topra-
ğa bir avuç kömür tozu, bir avuç sarı saman ve 
bir avuç toz şeker atalım. Her üçünün de temel 
yapısı karbondur. Bunlar, belli zaman aralıkları 
içerisinde, mikro organşzmalar ve diğer canlılar 
maharetiyle yenilerek işlenirler, sonuç ürün ola-
rak da, bitkilerin meyve vermelerine yardımcı 
olurlar. Mikro organizmalar grup grup, mesela 
domatesin zarını, rengini, usaresini, mineral ve 
vitaminlerini... verirler. Mikro organizmaları iyi 
beslenmiş topraklar, tadı ve lezzeti orjinal, kaliteli 
ürünler yetiştirirler.

Tadsız, lezzetsiz ürünlerin sebebi özellikle, 
toprağın kendisinin beslenip beslenememesi ile 
ilgilidir. Yani, önce Toprak Anayı ve içindeki can-
lılarını besleyeceğiz, solucanlar topraklarımızı aç-
lıktan terketmeyecekler. Toprak Ana da, üzerin-
deki çocuklarını (bitkilerimizi) iyi besleyebilecek.

Biz çiftçiler ne yapıyoruz? Toprak Anayı, ba-
kım adına, yok yoksul bırakıyoruz, içindeki can-
lıları aç bıraktığımız yetmemiş gibi onları toprak 
üstüne bırakıp öldürüyoruz. Tuz kristallerine 
bağladığımız suni gübrelerin tuzları, diğer ta-
rımsal zehirler yetmemiş gibi. Bir çok birinci sınıf 
arazimiz ya ölmüş ya da can çekişmekte.

Cevaplamamız gereken bir güzel soru daha! 
Buyurun cevaplamaya!

‘Ne yaptık, nasıl ettik de anavatanı toprak 
olan solucanlar topraklarımızı terkettiler ve git-
tiler, solucan gübresi üretenlere karnı doyuruya 
hizmet eder oldular!

Yani, Toprak ana aç, hasta, nefes alamaz du-
rumda... 

İlk akla gelen çare, yanmış hayvan gübrele-
ri, bitki artıkları. Ancak, mevcut hayvani gübre 
potansiyelimiz, tüm tarım arazilerine yetmez. O 
zaman ne yapmalıyız?

Çare: Topraklarımız asla boş ve çıplak kal-
mamalı; Tabiri caiz ise, derisi yüzülmemeli. Bitki 
örtüsü ile kaplı toprakta;

Toprak altı canlıları bayram ederler. Bitki ör-
tüsü, havadan azot çeker, karbon çeker, toprak-
tan karbon ve fosfor çeker.

Toprak üzerindeki bitki örtüsü, topraktaki 
nemin buharlaşıp uçmasını engeller.

Toprak üstü bitki örtüsü, güneşin enerjisini 
alır toprağa verir.

Haşere diye adlandırdığımız bir çok canlıyı 
beslerler, meşgul ederler ve onların, bitkilerinizi 
rahat bırakmalarını sağlarlar. 

Olgunlaştıklarında, diskaro ile kıyılıp toprağa 

gömüldüklerinde, toprağın ihtiyacı olan organik 
maddeleri büyük çapta sağlarlar.

Rüzgâr ve su erozyonuna karşı en iyi çare-
dirler...

Topraklarımızı nasıl örtebiliriz?
Hasat sonrası ekebileceğimiz ‘ara örtü bit-

kileri’ ile. Bunlar, fiğ, hardal, yonca türleri, bazı 
çayırlar, bakla, lahana, yağlı turp...vs.

‘Ara’dan kastımız, iki ekim arası dönem. 
Bahçeler için de, ağaç araları anlamında.

Diyelim, buğdayı yedinci ayda hasat ettik. 
Toprağı sürmeden, gübre saçma makinası ile 
anız üstüne fiği ya da fiğ ile beraber kırmızı yonca 
tohumlarını, dekara sekiz on kilo olacak şekilde 
saçtık. Akabinde, üzerinden diskaro ile geçiyo-
ruz. İlk yağmurlardan sonra bitki çıkıyor ve kışa 
kadar büyüyor. 

Baharla birlikte iyice serpiliyor, kalın bir yor-
gan gibi tüm araziyi örtüyor; Bahar yağmurlarını, 
oluşturduğu örtünün altında muhafaza ediyor; 
Nisan sonunda, dörtte biri çiçeklendiğinde, bi-
riktirdiği azot ve fosfor maksimum seviyede ola-
caktır; İşte tam o anda gene diskaro ile üzerin-
den geçip, kıydırıp toprağın dört parmak altına 
gömüyoruz.

Yukarda anılan fiğ-kırmızı yonca karışımı, 
nisan sonuna kadar, köklerinde, dekarda 17 
kilo azot, 4 kilo fosfor ve çokça da karbon bi-
riktirmiştir. Gövdesi ve dalları altında toprak 
içinde biriktirdiği su da cabası.

Sürmedik, mazottan tasarruf ettik! Gerek 
mazot yakmayarak gerekse de toprak içindeki 
karbonu tekrar yeryüzüne çıkarmayarak, sera 
gazlarının yayınımına ve salınımına hiç meydan 
vermedik. Tam da, bundan sonra geçerli olacak 
çevreye duyarlı toprak işleme yöntemlerini uy-
gulayarak.

Topraklarımızı su ve rüzgar erozyonuna kar-
şı koruduk! İhtiyacımız olan azot, fosfor ve kar-
bonu, toprak içinde birktirdik! Gübre girdisi sıfır!

Buharlaşmayı minimuma indirerek, uzun bir 
süre o sudan istifade ettik. Dolayısıyla, su gider-
lerimiz de çok düştü.

Toprağı serin tutarak meyve ağaçlarının çıp-
lak topraktan gelebilecek sıcak hava dalgaların-
dan korunması, meyve ve yaprak yanmalarının 
engellenmeleri.

Baharda kıyılıp toprağa gömülmüş bitkinin 
üzerine hangi ürünü ekerseniz ekiniz, sağlıklı ve 
orjinal tad ve lezzetinde olacaktır.

Dekarda yapacağımız 100 liralık bir yatırım 
(8 kg fiğ ve bir iki litre mazot ki, alışılagelmiş 
toprak işleme yöntemleri ile bu miktar dört bin 
liraları bulmaktadır) ile, yukardaki faydaları 
sağlayacak akıllı bir çiftçi zengin olmayacak da 
kim zengin olacak?
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ÇUMRA’NIN İLK KASAPLARI

SEDAT
ULUPINARLI

İnsanların temel ihtiyaçlarından birisi de 
gıdadır. Gıda ihtiyacını çeşitli şekilde kar-
şılar. Kendisi üretir, pazardan veya bak-

kaldan alır. Markete gider istediği her şeyi bu-
rada bulur ve ihtiyacı olanı ve hatta olmayanı 
bile alır. Ancak bir zamanlar marketler yoktu. 
Her ürünün bir satıcısı vardı ve insanlar yap-
tıkları mesleğe göre isimlendirilir öyle tanınır-
lardı. Bu sayımızda size Çumra’nın ilk kasap-
larını tanıtmaya çalışacağız. Bunların hepsinin 
isminin başına kasap lakabı konulurdu bahse 
konu olduklarında.

AHMET VEZİROĞLU (KASAP)
Çumra’nın ku-

ruluş yıllarının ar-
dından ilçe merke-
zinde yavaş yavaş 
bir gelişme ve tica-
ret hayatına geçiş 
başladı. Bu durum 
yıllara sari şekilde 
gerçekleşti. Gerek 
şehir dışında yetişen 
esnaflar ve gerekse 
kendi gayretleriyle 

yetişip ilçede esnaflık yapmaya ve ticaret ile 
uğraşmaya başlayan insanların sayısı gün 
geçtikçe arttı. Dışarıdan usta yüzü görmeden 
kendi başına esnaflık yapmaya başlayan ve 
sıkıntılı zamanlarda Çumra’da hizmet üre-
tenlerden biriside ilk kasaplardan Ahmet Ve-
ziroğlu’dur. Veziroğlu’nun kasaplık yapmaya 
başladığı yıllarda Çumra’da bir kendisi birde 
Ahmet Sabuncu isminde bir kasap vardı. 
O da kendi imkânlarıyla kasaplık mesleğini 
öğrenmiş ve Ahmet Veziroğlu’nun oğlu Arif 
Veziroğlu başta olmak üzere kalfa olarak pek 
çok kasap yetiştirmiştir. Hatta Ahmet Sabun-
cu’nun 8 kadar çocuğu olduğu ve ölmeden 
önce evlatlarına kendi kasaplık yaparken kul-
landığı bıçak ve malzemelerin kalfası olan Arif 
Veziroğlu’na verilmesini vasiyet etmiştir.

Ahmet Veziroğlu 1913 yılında Çumra’nın 
Kuzucu Köyünde M. Ali Veziroğlu ve Esma 
Veziroğlu Çiftinin oğulları olarak dünyaya 
geldi. İlkokulunu Kuzucu köyünde okudu ve 
ailesiyle birlikte çiftçilik ve hayvancılık işle-
riyle uğraştı. 1931 yılında eşi Hasibe Hanım 
ile evlendi ve bu evlilikten 3 kız 2 oğlan ço-

cukları oldu. 1932 yılında vatani vazifesi için 
askere giden Ahmet Veziroğlu Karaman’da 4 
yıl askerlik yaptı. Askerlik dönüşü Kuzucu’ya 
gelen Ahmet Veziroğlu 1936 yılına kadar 
köyde hayvancılık ve çiftçilik işleriyle uğraştı 
ve 1937 yılında Çumra’ya göç etti.

O sıralarda Çumra’da kasap dükkânı yok-
tu. Ahmet Veziroğlu kendi yetiştirdiği ve dı-
şardan satın aldığı keçi ve koyunları uygun 
yerlerde kesip halka satıyordu. Bu durumu 
fazla yürütmek istemedi ve Çumra’ya bir ka-
sap dükkânı açtı. Bu dükkânda sadece keçi 
ve koyun eti satıyordu. Çünkü o zamanlarda 
Çumra’da büyükbaş hayvan çok fazla değildi. 
Açtığı dükkânda oğlu Arif Veziroğlu ile Şaban 
Demirciyi kasap olarak yetiştirdi. 1980 yılın-
da emekliye ayrılan Ahmet Veziroğlu 2001 
yılında vefat etti. Yerine kasap olarak devam 
eden oğlu Arif Veziroğlu da Çumra’nın eski 
kasaplarındandır. Arif Veziroğlu sadece ba-
basının yanında değil o zamanlarda Çumra 
kasaplık yapan Ahmet Sabuncu’nun da yanın 
yetişti ve dükkân açtı. 1940 yılında Çumra’da 
doğan Arif Veziroğlu 1958 yılında eşi Emine 
Veziroğlu ile evlendi ve bu evlilikten 3 oğlu 1 
kızı dünyaya geldi. Arif Veziroğlu 2015 yılın-
da Hac vazifesi için kutsal topraklara gitti. Hac 
vazifesi eda ettikten sonra kalp krizi geçiren 
Arif Veziroğlu Mekke’de vefat etti ve oraya 
defnedildi.

HASAN ŞAHBAZ (Ikış Hasan)
Çumra’da “Ikış 

Hasan” lakabıyla ta-
nınan ve eski kasap-
lardan olan Hasan 
Şahbaz 1914 yılında 
Alibeyhüyüğü ka-
sabasında dünyaya 
gelir. Ailesiyle bir-
likte Alibeyhüyü-
ğün’de 4-5 yaşlarına 
kadar yaşar. 
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Daha sonra ailesiyle birlikte Alibeyhüyü-
ğü’nün yaylası olarak bilinen Avdul köyüne 
göç ederler. Babası Abdullah Şahbaz varlık-
lı bir insandır ve köyün de ağasıdır. Hasan 
Şahbaz henüz 8-10 yaşlarında iken biraz 
tombul, sevimli ve kilolu olduğu için dedesi 
onu “ ıkışım” diye sevmiş ve lakabı “Ikış Ha-
san “olarak kalmıştır.

Hasan Şahbaz 1934 yılında vatani göre-
vini yerine getirmek için askere gider. As-
kerliğini İstanbul Kanlıca ’da Nalbant Onbaşı 
olarak yapar. Hasan Şahbaz askerlik dönüşü 
köyde babasının işlerinde kendisine yardımcı 
olmuş ve kendisini yetiştirmeye çalışmıştır. 
Babası onu çok sevdiği dostu Hatıplar’dan 
Seyyid Mehmet Camcı ’nın kızı Zarife Hanım 
ile 1932 yılında evlendirip yuvasını kurar. 
Hasan Şahbaz’ın bu evlilikten 3 kız 4 erkek 
olmak üzere 7 çocuğu dünyaya gelir. 

Hasan Şahbaz ve ailesi çiftçilikle uğraş-
makta ve geçimini buradan sağlamaktadır. 
Köyde su işleri sıkıntılıdır ve yaklaşık 50 
metre derinlikteki kuyulardan su çekilerek 
tarlalar sulanmakta ve bu şekilde çiftçilik 
yapılmaktadır. Bu yüzden çocuklarının da bu 
hayatı ve zorlukları yaşamasını istemez. Yani 
gözü köyde ve köy işlerinde değil Çumra’da 
ve esnaflıktadır. Bu durumu zaman zaman 
babasının yanında dile getirir ve Çumra’ya 
göçmek istediğini ima eder.

Çiftçilik işine kafası yatmayan ve çocuk-
larının geleceğini kurtarmak isteyen Hasan 
Şahbaz aile büyüklerinin de izni ile 1950 
yıllarında Çumra’ya göç eder. 1958 yılında 
Çumra’da bir kasap dükkânı açar, para ka-
zanmaya başlar. Kasap dükkânını 5 yıl kadar 
tek başına idare eder. Hasan Şahbaz halk 
arasında sevilen sayılan temiz bir esnaftır ve 
işlerini titizlikle yürütmektedir. Daha sonra 
oğlu Mustafa yetiştiği için onu da yanına alır 
ve bir müddet onunla çalışır ve Mustafa’yı 
kasap olarak yetiştirir. Kendisi bir müddet 
sonra dükkânı oğlu Mustafa ve diğer oğul-
larına devreder. Oğlu Mustafa Şahbaz bir 
müddet dükkânı çalıştırdıktan sonra felç 
geçirir ve dükkânı oğlu Sıtkı ile kardeşi Fikri 
Şahbaz’a teslim eder. Fikri Şahbaz ve Sıtkı 
Şahbaz bir müddet kasap dükkânını birlikte 
çalıştırırlar. Daha sonraki yıllarda Fikri Şah-
baz dükkânı yeğeni Sıtkı Şahbaz’a devrede-
rek emekli olur ve işi bırakır.

Hayatı boyunca çobanlık ve kasaplık 
yapmayı tercih eden Hasan Şahbaz’ın 1958 

yılında açtığı kasap dükkânı bugün torunu 
Sıtkı Şahbaz tarafından aynı heyecan ile iş-
letilmektedir. Hasan Şahbaz 1983 yılında 
vefat etmiş ve Çumra Mezarlığına defnedil-
miştir. Allah rahmet eylesin.

ŞABAN DEMİRCİ (KASAP ŞABAN)
Çumra’da eski 

meslek sahiplerin-
den ve büyükle-
rimizden birisi de 
Kasap Şaban laka-
bıyla anılan Şaban 
Demirci’dir. 1970 li 
yıllarda kasaplık ya-
pan ve Çumra’nın 
ilk kasaplarından 
olarak bilinen Şa-
ban Demirci 1932 

yılında Çumra’nın Kuzucu köyünde Osman 
Demirci ve Zeynep Demirci çiftinin oğulları 
olarak dünyaya gelen Şaban Demirci ilkoku-
lunu Kuzucu Köyünde okudu ve ailesi ile bir-
likte 1969 yılına kadar köyde çiftçilik işleriyle 
meşgul oldu.

1950 yılında eşi Ümmü Hanım ile evle-
nen Şaban Demirci’nin bu evlilikten 3 oğlan 
bir kız olmak üzere 4 çocuğu dünyaya geldi. 
Köyde aileyle birlikte çiftçilik işleriyle meş-
gul olan Şaban Demirci 1952 yılında vatani 
görevini yerine getirmek üzere Sarıkamış’a 
gitti. 

Vatani görevini yerine getirdikten sonra 
memlekete dönen Şaban Demirci’nin babası 
Osman Demirci hem ailesinin geçimini daha 
iyi temin etmek hem de büyümeye başlayan 
çocuklarının bir meslek sahibi olmalarını ya 
da okuyup kendilerini kurtarmalarını temin 
etmek için Çumra’ya göç eder.

1969 yılında ailesiyle birlikte Çumra’ya 
göç eden Şaban Demirci önce kasap Arif 
Demircinin babası olan kasap Ceren Demir-
cin yanında kalfa olarak çalışmaya başladı. 
Burada yıllarca çalışan Şaban Demirci 1975 
yılında Çumra Gazi Caddesinde kendisine ait 
bir kasap dükkânı açtı. Çumra’nın ilk kasap-
larından sayılan Şaban Demirci 1990 yılına 
kadar bu kasap dükkânını işletti ve Çum-
ra’ya hizmet etti. Daha sonraki dönemlerde 
Çumra’da kasap olarak hizmet eden ustala-
rın yetişmesini sağladı. 1990 yılında emekli 
olan Şaban Demirci 2007 yılında vefat etti 
ve köyü olan Kuzucu’ya defnedildi. Allah 
rahmet eylesin.
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KARANI
ESEROĞLU

ÇOCUKLUĞUMUN ÇUMRA’SI
( 1950 sonu -1960 başları)

Okul öncesi çocukluğumdan ilk hatır-
layabildiklerim kerpiçten bir hol ve 
bir odadan ibaret evimiz, küçük pen-

ceresi önünden seyrettiğim çokça yağan kar, 
sarkan buzlar, pencere önüne konup soğuktan 
büzülen serçeler. Yaşadığımız oda bizim hem 
salonumuz, hem misafir odamız, hem yatak 
odamız, hem de mutfağımızdı. Yer toprakla 
sıvanır, üstüne önce hasır, daha sonra da kilim 
veya parsal pala atılırdı. Parsal pala eski giysile-
rin şerit şeklinde kesilerek ve evlerdeki tezgâh-
larda dokunmasıyla üretilen bir yaygı şeklidir. 
Duvar kenarlarına duvar yastığı, yanlarına yün 
veya pamuk minderler konur. Duvarların üst 
kısmına tahtadan çepeçevre sergen yapılır, 
üzerlerine tencere, sahan, tabak, gibi mutfak 
eşyaları dizilirdi. Kışın kapının hemen yanına 
çamur ve kiremit parçalarından oluşturulan 
toprak soba yapılır. Börek ve yemek pişirmek 
için de boş yağ tenekelerinden Davut amca-
mın yaptığı dolap dediğimiz kısım da eklenin-
ce kuzine soba gibi olurdu. Burada pişirilen bö-
rek, kestane ve patateslerin de tadına doyum 
olmazdı. Kışın çok soğuk havalarda ineğimiz 
buzağılarsa bu sobanın arkasında kazık çakı-
larak ve zeminine saman dökülerek küçük bir 
bölüm yapılır, buzağı buraya alınırdı.

1958 yılında ilkokula başladığım günleri 
dün gibi hatırlıyorum. Karşımızdaki Arıkörenli 
Kerim(Savran) ağaların evinde oturan, daha 
sonra da Eskişehir’e göç eden Sevdegül teyze 
adında bir komşumuz vardı. Onlara ait beş altı 
kaz ve yavruları her gün sokağımızda yayılıyor-
lardı. Bir gün sabah okula gitmek için giyindim 
hazırlandım sokağa çıktım anam da kapıya 
uğurlamaya çıkmıştı. Sevdegül teyzelerin kapı 
yanından geçerken beni gören kazlar hep bir-
likte boyunlarını sonuna kadar uzatıp ağızları 
açık ve tıslayarak üzerime gelmeye başlayınca 
aklım çıktı sanki. “Ana badiler süseri” diye ba-
ğırarak ve ağlayarak anamın yanına koşmaya 
başladım. Anam bir taraftan gülerek, bir taraf-
tan beni yatıştırmaya çalışarak, bir taraftan da 
kazları kovalayarak yeniden uğurladı. Okula 
geldim, zil çaldı ve sınıflara girdik. Çumra’da 
tek bir ilkokul vardı ve adı da “Merkez İlko-
kulu” idi. Daha sonra okul sayısı çoğalınca adı 
Atatürk İlkokulu olarak değiştirildi. Bir müddet 
sonra öğretmenimiz geldi. Ali Ertaş(Akviran 

nahiyesinden) isminde çok babacan bir insan-
dı. Kendini tanıttıktan sonra cebinden ufak bir 
defter çıkardı ve “50, Karani Eseroğlu” diye 
seslendi. Ben de oturduğum yerden “ne” diye 
bağırdım. Öğretmenimiz gülmeye başlayınca 
ben de pancar gibi kızardığımı ve terlediğimi 
hatırlıyorum. Bir süre sonra öğretmenimiz nu-
marası ve adı okunanın ayağa kalkarak “bur-
dayım” demesini söyledi. Benim şanssızlığım 
sıralamada ilk öğrenci olmamdı.

Okulumu gerçekten sevmiştim. Başöğret-
menimiz Nuri Hoca ve bizim Ali Ertaş dışında 
hatırlayabildiğim bazı öğretmenler Muttalip 
Ergün, Mustafa Silek, Şevket Paran, Osman 
Tapan gibi isimlerdi. Okulumuzun hizmetlisi 
Hulusi ağa da unutulmazlar arasındadır.

Okulda çeşitli dönemlerde müsamereler 
yapılır, müzik ve eğlence programları düzen-
lenirdi.

Bu etkinliklerde benim “Avcı vurmuş cey-
lanı düşmüş dağ arasına”

Sabri K. Topçu’nun “Şemsiyemin ucu 
kara, yoktur şu derdime çare”

Rahmetli Yüksel Torun’un da “Mektebin 
bacaları ders verir hocaları”

isimli türküleri yanık yanık söylediğimizi 
hatırlıyorum. Halkevinde de Konya ve An-
kara’dan gelen sanatçılar tarafından sık sık 
tiyatro ve oyunlar sergilenir, sınıfça izlemeye 
giderdik. Okulun izci takımına da seçilmiştim. 
İzci kıyafeti olarak kahverengi kısa pantolon, 
çift cepli gömlek, kafada izci şapkası, izci dü-
düğü, izci çakısı gibi donanımla pek havalıydık. 
Törenler, gösteriler ve yürüyüşlerde trompet 
takımının hemen arkasında yer alırdık.

Bayram törenleri de çok renkli olurdu. 
Özellikle Cumhuriyet Bayramlarında okulların 
geçişlerinden sonra demirci, kalaycı, maran-
goz gibi bir çok esnaf ve sanatkar at arabaları 
veya traktör römorkları üzerinde sanatlarını 
icra ederek konvoy halinde ana caddelerden 
geçerlerdi. Akşam ezanından sonra da ilçemiz-
deki askeri birliğin ellerinde meşalelerle cadde 
ve sokaklarda yaptıkları gösteri herkes tarafın-
dan ilgiyle izlenirdi. 
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ELVEDA 
ŞEHRİ 
RAMAZAN                              

ANUŞ 
GÖKCE

On bir ayın bir sultanı
İşte geldin gidiyorsun
Müminlerin ruhlarını
Arındırıp gidiyorsun

Oruçlunun duasını
Gariplerin niyazını
Âşıkların sevdasını
Harlandırıp gidiyorsun

Mahlûkatın sadasını
Sünbüllerin edasını
Bülbüllerin şarkısını
Dillendirip gidiyorsun

Gökte uçan kelebekler
Kâinatta tüm çiçekler
Arılar muştuyu bekler
Şenlendirip gidiyorsun

Gördük ayın sonunu
Gönendirdi kulunu
Bunca bekledik yolunu
Tozlandırıp gidiyorsun

Anuş bilir kıymetini
Talep eder rahmetini
Hak Muhammet ümmetini
Sızlandırıp gidiyorsun

Biz çocuklar da askerlerin peşlerine takılıp 
onlarla birlikte yürürdük.

O yıllarda mahallelerde henüz elektrik 
şebekesi yoktu. Toprak Mahsulleri Ofisi’nde 
bulunan bir jeneratör bazı resmi dairelerle bir 
kısım sokaklardaki ahşap direklerde tek tük 
bulunan lambalara hava karardıktan sonra 
gece saat on ikiye kadar kısıtlı bir enerji sağ-
lıyordu. Evlerde herkes genellikle gaz lambası 
kullanıyordu. Akşamları arkadaşlarla birbiri-
mizin evlerine ders çalışmaya gidince kimse-
nin evinde masa olmadığı için lambayı ortaya 
bir sehpaya koyar, etrafına uzanıp ödevlerimizi 
yapardık. Daha sonra da çeşitli oyunlar oynar-
dık. Bu okul arkadaşlarımdan hatırlayabildikle-
rim: Kahveci Fehim, Carcurun Mustafa, Hanifi 
Can, Zırtlağın Ahmet, rahmetli Yüksel Torun, 
rahmetli Faruk Cambaz…

Yine ilkokula gittiğim yıllardan hatırla-
dığım bir olay da Amerikan gıda yardımı adı 
altında okullara çuvallarla dağılan süttozudur. 
Okulun hizmetlisi tarafından kazanlarda kay-
natılıp süt haline getirilerek beslenme saatle-
rinde hepimize plastikten katlanır bardakla-
rımıza doldurularak dağıtılırdı. Nedense tadı 
çok hoşumuza giderdi. Hatta bazen süttozunu 
çuvallardan aşırıp evlerimize dahi götürdüğü-
müz olurdu.

O yıllarda 19 Mayıs bayramından sonra 
okullar yaz tatiline girerdi. İlkokul 2den 3e 
geçmiştim. Okulların kapanmasından bir hafta 
kadar sonra bir sabah radyoda çalan marşlar 
ve kahramanlık türküleriyle uyandık. Ara sıra 
marşlar kesiliyor, gür sesli birileri sertçe bir 
şeyler anlatıyorlardı. Ne olduğunu anlayacak 
durumda değildim, ama babam ; “askerler ih-
tilal yapmış, radyoevini zapt etmişler” diyordu.

Yaz tatillerinde genellikle boş durmazdım. 
Evimizin arkasında mahallemizin harman yeri 
vardı. Akşama kadar dedemler ve dayımın ço-
cukları ile döğen üzerinde harman döğerdik. O 
dönemlerde sadece insan ve hayvan gücü kul-
lanıldığı için iki aydan fazla harman mevsimi 
sürerdi.

Bardakçı Mahallesi meydanında dayım-
ların kahvehanesi vardı, ben de yaz tatillerin-
de orada garsonluk yapar, dayımlara yardım 
ederdim. Yaz günleri çok sıcak olduğu için 
insanlar genellikle serin olan kahvehanenin 
içinde otururlar, sohbet ederler, domino, tavla, 
pişti gibi oyunlar oynarlardı. Akşamüzeri kah-
venin önündeki meydanda çimlerin üzerine 
tahta masa ve sandalyeler atılır, etraf ıslatılırdı. 
Mis gibi toprak kokusu kaplardı her tarafı. 

Dayım meydandaki bir kavağın dalına ho-
parlör bağlayarak radyonun sesini bütün ma-
halleye duyuruyordu. Gündüz türküler ama 
akşam saat 7 oldu mu hayat durur, yaşlı genç 
herkes o hoparlörün yanında sandalyesini ka-
pardı. Hele ihtiyarlar... Çoğu bembeyaz sakal-
lı, bastonu elinde, bacak bacak üstüne atar, 
genellikle başlarına giydikleri fötr şapka veya 
Rumeli kalpağını dizinin üstüne koyar, tabaka-
sını çıkarır, eski tütünden sigarasını sarar, keh-
ribar ağızlığına takar, benzinli ve fitilli muhtar 
çakmağı ile yakar, sade kahvesini söyler ve 
radyodaki 7 ajansının ihtilal haberlerini nefes 
almadan dinlerler, ara sıra çok bilmiş edasıyla, 
breh... breh... diyerek başlarını sallarlardı.
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