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Giriş

“Konya’nın hafızası”  denilen 
Selçuk Es’e göre şehirde 
II. Meşrutiyet’ten önce Vali Faik 

Bey zamanında kurulmuş 40-50 kişilik bir 
bando vardır. Bu bando padişahın doğum 
ve cülus günlerinde hükümet alanında yapı-
lan törene katılırdı. Büyük önder Atatürk’ün 
Kurtuluş Savaşı yıllarında ve daha sonraları 
Konya’ya her geliş ve gidişinde karşılama ve 
uğurlama törenlerinde bulunurdu. Selçuk Es, 
bando şefi Ali Bey’in göbekli ve Urfalı bir in-
san olduğunu söylemektedir.

1927 yılından itibaren Konya ve ilçelerini 
saran ve yedi yıl süren kuraklık başlangıcın-
da Sanat Okulu’ndaki terzilik, kunduracılık 
ve yük araba yapım şubeleriyle birlikte bando 
teşkilatı da lağv edilmiştir.  Bandonun mu-
siki âletleri (enstrümanları) Belediyeye dev-
redilmiştir. Daha sonra da bu ihtiyacın milli 
bayramlarda ve askeri törenlerde Tümen 
Bandosu ile Astsubay Hazırlama Ortaokulu 
tarafından karşılandığı ifade edilmiştir. An-
cak 1931 yılında Tümen, Konya’dan ayrıl-
mış, bu defa Askeri Orta Okulu bandosu bu 
törenlerde görev almıştır. Ortaokul da lağv 
edilmiş, Astsubay Okulu Çankırı’ya taşınmış, 
Konya’da bir bando takımı kalmıştır. İlçe be-
lediyelerinin ufak çaplı bandoları bulunduğu 
halde, Konya’nın bu ihtiyaçtan mahrum kal-
ması Selçuk Es’e üzüntü kaynağı olmuştur. 1

Yine aynı Selçuk Es, “İsmilli” müstearıyla, 
Celâlettin Kişmir’e naklettiği hatıraları ara-
sında Konya’daki bandodan bahsetmektedir. 
“Yarım Asır Öncesi Konya” başlığı taşıyan bu 

hatıraların bir bölümünde şöyle bir ifade geç-
mektedir: “Sanayi Mektebi Bandosu bundan 
elli sene önce Konya’daydı. O günün imkân-
ları ile bu şehrin bir bandosu vardı. Bu günün 
imkânlarıyla bir bandomuz bile yok”

O bu tespiti yapmadan önce Sanat Oku-
lu’nun bandosu ve sineması ile ün saldığını, 
bandonun milli hisleri nasıl kamçıladığını an-
latmış, bugünkü çocuklar gibi yanında, önün-
de, arkasında yürüdüğünü belirtmiştir. Daha 
bıyıkları terlememiş gençlerin cepheye gidiş-
lerini bu bandonun uğurladığını, çalınan mar-
şların etkisiyle halkın nasıl ağladığını hikâye 
etmiştir. İstasyon’da hep birden bandoya 
uyarak Osman Paşa Marşı’nı söylediğini bil-
dirmiştir. Hatta güneye geçecek askerleri de 
bu bandonun uğurladığını açıklamıştır. Yine 
bu bandonun Türk Ocağı temsillerine, İttihat 
ve Terakki Mektebi gösterilerine, Ergenekon 
bayramlarına, ayrı bir renk kattığını ifade et-
miştir. 2  

Bizim konumuz ise Şehir Bandosu görevi-
ni gören Sanat Okulu Bandosu değil,  Konya 
Halkevi’nin bandosudur. 

Süreç İçinde Halkevi Bandosu: Bilindiği 
üzere Konya Halkevi, ülkemizde ilk kurulan 
Halkevlerindendir. 1932 yılı Şubat ayı orta-
larından itibaren halkın karşısına çıkmıştır.  
Toplum hayatında son derece önemli iş ve 
misyon yüklenen Halkevlerinin geniş bir ça-
lışma programı uygulamaya koyduğu ve bu 

1 Selçuk Es,  “Belediye Bandosu”,  Yeni Konya, Sayı: 9776 ,  13 Nisan 1971, s.2/3
2 “Yarım Asır Öncesi Konya”, Yeni Konya, Sayı: 4560-4605, 18 Mayıs- 2 Temmuz 1962, s.2
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görevi dokuz ayrı komite ile birlikte yürüttüğü 
bilinmektedir. Bu görevini ise 1951 yılı Ağus-
tos ayında hükümet tarafından kapatılmasına 
kadar sürdürdüğünü unutmamak gerekmek-
tedir.

Halkevlerinin faaliyetleri arasında müzik 
çalışmaları da vardır. Burada hem alaturka, 
hem alafranga müzik yapılır. Halk, imkânlar 
ölçüsünde bu müzik faaliyetlerinden yararla-
nır. Hatta Halkevlerine davet edilir.  Bu mü-
zik faaliyetleri ise Güzel Sanatlar Komitesi’nin 
çalışmaları içinde yer almıştır. Güzel Sanatlar 
Komitesi, bu yolla halkın eğlenme ve dinlen-
me ihtiyacını karşılamış olmaktadır. Ayrıca 
yeni yetişenlere müzik eğitimi de vermektedir.

Ülkemizde olduğu gibi Konya’da da milli 
gün ve bayramlar coşkulu bir şekilde kutlan-
maktadır. Özellikle Halkevleri bu milli gün ve 
bayramlara ayrı bir önem vermiştir.  Her yıl 
yapılan anma ve aydınlatma programlarının 
sayısı bu görüşümüzü doğrulayacak çoklukta-
dır.  Türk tarihinin önemli zafer ve başarıları 
bu vesileyle kutlanmış, milli birlik ve bütünlü-
ğün gereği, inkılâpların önemi vurgulanmıştır.

İşte bu önemli günlerde yani milli bay-
ramlar ve günlerde bandoya ihtiyaç duyul-
muştur. Bu ihtiyacı en çok, en başta hisseden 
ise Konya Halkevi olmuştur.

Konya Halkevi daha başlangıç yıllarından 
itibaren Halkevi bandosundan yararlanmak 
istemiştir. Nitekim her Perşembe günü dü-
zenlenen konferanslardan tasarruf haftası 
münasebetiyle verilecek olanında konferansa 
Halkevi bandosunun da refakat edeceği ifade 
edilmiştir. 3 

Konya Halkevi yönetimi, kuruluşunun 
daha ikinci yılında bir bando ile bir orkestra 
teşkilini kararlaştırmıştır. Memlekette bando 
ve sair musiki aletleri çalan ve çalmak iste-
yenlerin kendilerini tanıtmak ve kaydolun-
mak üzere Cuma ve Pazar günleri saat 17:00 
-18:00 arasında Halkevi musiki odasına baş-
vurmaları rica edilmiştir. 4 Aynı günün habe-
rinde ise Halkevinin; bando ve orkestrada yer 
alacak musiki heveslilerini kaydetmeğe baş-
ladığını okuruz. 5 Aslında Halkevi yönetimi, 7 

Mayıs 1933 tarihindeki toplantısında, Halke-
vine bir piyano ile bir gramofon alınmasını ka-
rarlaştırmıştır. Yani müzik faaliyetlerini daha 
kuruluş yıllarında ön plana almıştır. 6

Halkevi Güzel Sanatlar Kolu, şehirde bir 
bando teşkilini kararlaştırmış ve bu iş için 
1936 yılı Haziran bütçesine bir miktar para 
konulmasını önermiştir. Kurulacak bandoya 
Konya Belediyesinin de yardım etmesi istenil-
miş ve bu suretle, bandonun, aynı zamanda 
Şehir Bandosu görevini göreceği belirtilmiş-
tir.7 

Halkevlerinin eğitim faaliyetlerine katkı-
sı büyüktür. Bunun için 1936 yılında ilk kez 
Konya Halkevi sinema makinesi alma girişi-
minde bulunmuştur. Daha sonra da iki önemli 
işe el atmıştır. Bunlardan ilki, şehirde mevcut 
iki parka ve Alâeddin tepesine hoparlör ko-
nulması muntazam müzik ve duyuru yayını 
yapılmasıdır. Diğeri de teşkil edilecek Halke-
vi bandosu için on altı parça sazın İstanbul’a 
sipariş edilmesidir. Önemli işler arasında bu 
Hoparlör teşkilatı da vardır. Konya Halkevi, 
kurmaya çalıştığı yeni bandodan Cumhuriyet 
Bayramı’nda yararlanmayı düşünür. 8

Bu on altı musiki âletinin gelmesi bekle-
nirken,  bir yandan da teşkil edilecek bando ve 
orkestra için bandolarda çalışmış, keman, vi-
yola, viyolonsel gibi musiki aletlerini çalan de-
neyimli elemanlar aranmış, bando ve orkest-
rada görev almak isteyip de hiç bilmeyenlerin 
de Halkevi Sekreterliğine başvurabilecekleri 
bildirilmiştir . 9

Konya Halkevinin kurduğu bando, ha-
zırlıklarını bir hayli tamamlamış ve 31 Ocak 
1937 Pazar günü, milli bir davamız olan Ha-
tay sorununun zaferle neticelenmesi üzeri-
ne düzenlenen mitingde ilk defa çalmıştır. 
Bandonun, halk üzerinde olumlu bir etki bı-
raktığı ve keyifle dinlenildiği ifade edilmiştir. 
Bandoda çalışanlara aynı biçim ve renkte el-
biseler yaptırılması kararlaştırılmıştır. 10  Bu 
bandonun mitingden önce yani 28 Temmuz 
1937 Çarşamba günü haftalık açık hava kon-
serlerinden birini Hükümet alanında verdiği 
de kayıtlardan (basından) öğrenilmektedir. 11

3  “Halkevinde”, Yeni Anadolu, Sayı: 206,  13 Kanunuevvel 1932, s.2
4  “Halkevine Bando”,  Babalık, Sayı: 4354, 5 Mart 1943, s.4
5  “Bando”, Babalık, Sayı: 4354, 5 Mart 1934, s.4
6  “Halkevine Gramafon ve Piyano Alınacak”, Babalık, Sayı: 4149, 10 Mayıs 1933, s.2
7  “Şehir Bandosu: Halkevi Bu İşe Teşebbüs Ediyor”, Yeni Ses, S ayı: 292, 4 Mart 1936, s.2)
8  “Halkecenda  Valimiz Başkanlık Yapacak”, Yeni Ses, Sayı. 330, 18 Temmuz 1936, s.2
9 “Halkevi Bandosu”, Yeni Ses, Sayı: 334, 25 Temmuz 1936, s.2
10 “Halkevi Bandosu”, Yeni Ses, Sayı: 397, 2 Şubat 1937, s.2)  
11 “Halkevi Bandosu Konserleri”, Ekekon, Sayı: 471, 29 Temmuz 1937, s.1
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Daha ilk denemelerinde halkın gözüne 
girmeyi bilen Halkevi bandosu, birkaç ay önce 
teşekkül etmiş olmasına rağmen, çevreye fay-
dalı bir varlık olarak nitelendirilmiştir. Genç 
amatörler, 6 Mart 1937 Cumartesi günü öğle-
den sonra Halkevi bahçesinde ve parti binası 
önünde muhtelif parçalar çalmışlar ve büyük 
ilgi görmüşlerdir. Basında çıkan haberden 
öğrenildiğine göre, bahar ve yaz aylarında bu 
açık hava konserlerinin şehirdeki parklarda, 
meydanlarda sürdürülmesinin, halkın müzik 
terbiyesinde önemli bir rol oynayacağı bil-
dirilmiştir. Bandonun yalnız törenlere özgü 
kalmaması gerektiği hatırlatılmış,  açık hava 
konserlerinde kendisinden bol bol yararlanıl-
ması önerilmiştir. 12 

Konya Halkevi, kamuoyunun bu isteği-
ni dikkate almış olmalı ki, bando, hiç gecik-
meden açık hava konserlerine başlamıştır. 
İlkin 14 Temmuz 1937 Çarşamba günü saat 
17.00’de Hükümet meydanında bir açık hava 
konseri vermiş, onun bu hareketi ilgi ve tak-
dirle karşılanmıştır. Bu konserlerin parklara 
ve diğer meydanlara teşmiline çalışılmış, bil-
hassa Pazar günleri fazlalaştırılmasının, hal-
kın müzik ihtiyacını karşılamak bakımından 
yerinde olacağı belirtilmiştir. Ayrıca basının 
bu uyarısının Halkevince dikkate alınmasın-
dan duyulan memnuniyet ifade edilmiştir . 13

 Halkevi bandosu,  şehirdeki haftalık kon-
serlerini sürdürmüştür. 28 Temmuz 1937 
Çarşamba günü bu konserlerinden birini 
daha vermiş,  yine halkın büyük ilgisini çek-
miştir. 14 Konya Halkevi, bu çalışmalarıyla 
ilçelere de örnek olmuştur. Nitekim Ilgın’da 
Parti, Belediye ve Gençlerbirliği kulübünün 
gayretiyle bir şehir bandosu teşkil edilmiş ve 
en kısa zamanda bandodan verimli neticeler 
alınmıştır. 15

1941 yılının en önemli olayı, Halkevi Mar-
şı’nın bestelenmesidir.  Şair F. Sacid Ülkü ta-
rafından halkevlerine ait olarak yazılmıştır. Şi-
irin Askeri Ortaokul Müzik Öğretmeni Ahmet 
Ezgimen tarafından kompoze edilerek, bando 
için partisyonu yapıldığı bildirilmiştir.

17 Nisan 1942 Perşembe günü Parti Böl-
ge Müfettişi Şevket Ödül, Parti İdare Heyeti 

Reisi Halis Ulusan, Konya Halkevi Başkanı Av. 
Hulki Karagülle ve Ekekon gazetesi başyazarı 
Ziya Çalık, okula giderek bandonun çaldığı ve 
okul korosunun katıldığı marşı dinlemişlerdir. 
Marş, ritmik, hareketli ve güzel bir beste ol-
muştur. Marşın güftesini yazan F. Sacid Ülkü 
ile bestekârı Ezgimen, bu başarılarından ötü-
rü tebrik edilmiştir. 16  

Ne yazık ki daha sonraki yıllarda bando-
nun gelişmesi ve çalışması durmuş, nere-
deyse Halkevi’nde bando devreden çıkmış-
tır. Ta 1944 yılında bu kez bandoyu yeniden 
kurmak icap etmiş ve bu yoldaki hazırlıklara 
başlanmıştır. Bando enstrümanları geldikten 
sonra Askerî Ortaokul müzik öğretmeni Ah-
met Ezgimen’in idaresi altında kurulmakta 
olan Halkevi bandosunun 15 Ağustos 1944 
tarihinden itibaren meşklere başlayacağı du-
yurulmuştur. Bandonun küçük çapta olmakla 
birlikte kısa bir zamanda gelişeceği ve resmi 
günlerde, bayramlarda, törenlere katılacağı, 
diğer günlerde de güzel havalar çalarak hal-
ka iyi vakit geçirteceği, neşe kaynağı olacağı 
bildirilmiştir. 17

Gerçekten de öyle olmuş, 15 Ağustos 
1944 tarihinden itibaren Halkevi bandosu, 12 
kişilik heyetiyle meşklere başlamış, bandonun 
1944 yılındaki Zafer Bayramına katılacağı 
açıklanmıştır. 18

12  “Halkevi Bandosu”, Yeni Ses, Sayı: 410, 9 Mart 1937, s.2
13  “Halkevi Bandosu Açık Hava Konseri Verdi”, Yeni Ses, Sayı: 465, 15 Temmuz 1937, s.2
14  “Halkevi Bandosu Konserleri”, Yeni Ses, Sayı: 471, 29 Temmuz 1937, s.2)
15  “Şehir Bandosu”, Yeni Ses, Sayı: 444, 27 Mayıs 1937, s.2
16  “Halkevi Marşı”, Ekekon, Sayı: 1646, 18 Nisan 1941, s.2
17  “Halkevi Bandosu”, Ekekon, Sayı: 2243, 10 Ağustos 1944, s.2
18  “Halkevi Bandosu Çalmağa Başladı”, Ekekon, Sayı: 2246, 17 Ağustos 1944, s.2
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Konya Halkevi sadece uzman bir kişinin 
idaresinde bando kurmakla kalmamış, genç-
lere, meraklı olanlara bandoya katılmalarını- 
daha önceki yıllarda olduğu gibi-,  istemiş;  
onlara bu fırsatı kaçırmamaları için Halkevi 
bürosuna başvurmaları gerektiğini hatırlat-
mıştır. 19

1945 yılında ise Halkevinin teşkil ettiği 
bandonun her cumartesi günü saat 13:00’de 
Hükümet alanında bazı havalar çalması ka-
rarlaştırılmıştır. 20

1948 yılında İl bütçesinden Merkez Hal-
kevine 2500 lira yardım yapılmıştır. Bu yar-
dım tahsisatının bandonun geliştirilmesine 
harcanacağı duyurulmuştur. 21 Yine 1948 
yılında Halkevi Güzel Sanatlar Komitesi Ban-
do Kolu, her türlü nefesli saz kursu açmıştır. 
Halkevinin amacı,  hem şehir bandosuna üc-
retli eleman yetiştirmek, hem de gençlere bir 
nefesli saz öğreterek askerliklerinde de bando 
takımlarına katılmalarını kolaylaştırmaktır. 
Kursa kısa bir süre içinde on beş kişi kayıt 
yaptırmıştır. Dersler bando öğretmeni Mus-
tafa Berberoğlu tarafından verilecek, Halke-
vinin müzik öğretmeni Arif Şahap Öktem ise 
denetleyecektir. Hem şehir bandosunun ye-
ter sayıda elemana kavuşması, hem de genç-
lerin bir sanat öğrenmesi için kursun büyük 
ilgi göreceği belirtilmiştir. 22

Halkevinin bandosu ilk başlarda 13 kişi-
den ibarettir. Kısa zamanda takdire değer bir 
gelişme kaydetmiştir. İlerleyen aylarda yeni-
den kadro ilavesinde bulunulacağı,  ayrıca bir 
örnek elbise yaptırılacağı, bandonun bu şekil-
de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına resmi 
forması ile katılacağı duyurulmuştur. Bütün 
bu gelişmelerin sonunda, bando, 1949 ‘da 
ulaşacağı 24 kişilik kadrosu ile Belediyeye mal 
edilerek, şehrin ihtiyacını karşılayacaktır. 23

1948 yılında Konya Halkevi bandosunun 
çalışmalara başladığını görüyoruz. İlk çalış-
mayı da 22 Mart 1948 Pazartesi günü yap-
mıştır. Bu husus, Vali ve Halkevi Başkanının 
yardımları sayesinde gerçekleşmiştir. 24

Öte yandan Halkevleri zaman zaman 

köylere, kasabalara ekipler halinde geziler 
düzenlemişlerdir. Bu gezilerde gidilen yerin 
insanlarına başta tarım olmak üzere çeşitli 
bilgiler verilmiş, açıklamalar yapılmıştır. Özel-
likle tarımsal sahadaki çalışmalara yönelik 
tespitlerde bulunulmuş, köylünün yanlışları, 
vatandaşların işlerindeki eksik yaptıkları uy-
gulamalar anlatılmıştır. Bu arada ora insanla-
rının sağlık sorunlarına da eğilinmiştir. Gerek 
diş, gerekse genel sağlık kontrolü yapılmış, 
hastalara ilaç verilmiş, ağır olanların şehirdeki 
hastanelere yatması sağlanmıştır. Yoksullara 
da çeşitli yardımlar yapılmıştır.

Güzel Sanatlar Komitesinin bando kolu, 
Halkevinin Sosyal Yardım ve Köycülük komi-
telerinin tertip ettiği sağlık köy gezilerine de 
katılmış ve bu arada Yarma Bucağına gidil-
miştir. Bando, Yarma’da vatandaşlara büyük 
bir müzik ziyafeti vermiştir. 25

Sosyal Yardım komitesiyle müştereken 
düzenlenen köy gezilerinden ikisi Kızılviran 
ve Hatip bucağına yapılmış, köylü vatandaş-
ların mahalli dilekleri dinlenmiş ve bunlar il-
gili makamlara arz edilmiştir. Tömek ve Hatıp 
Bucağına Halkevi bandosu da götürülmüş, 
bu gezi esnasında Hatıp’ta on bir çocuğun 
sünneti gerçekleştirilerek köylü ve çocukları 
memnun edilmiştir. 26

1949 yılı Halkevi köy gezilerinin ikincisi-
ni, Tömek Bucağına ve oradan da Güvenc’e 
yapmıştır. Halkevi Başkanı Av. Vehbi Bil-
gin’in Başkanlığında giden heyete Dr. Ahmet 
Uygun, Sıtma Savaş Merkez Tabibi Dr. Lütfi 
Kayserlioğlu ve Dr. İlhami Aydın ile Köycülük 
ve Sosyal Yardım Komitesi üyeleri katılmıştır. 
Sabahın erken saatinde giden Halkevlilere 
katılan doktorlar Tömek Halkodası’nda otu-
za yakın hastayı muayene etmişler ve sıtmalı 
olanlara kinin ve atabrin vermişlerdir. Öğle-
den sonra Güvenç köyüne gidilmiş ve orada 
da kadın, erkek ve çocuk yüze yakın hasta 
muayene edilmiştir. Beraberlerinde giden 
Halkevi bandosu her iki köyde de milli şarkı-
lar çalmış ve köylü vatandaşlara müstesna bir 
gün yaşatmıştır. 27

19  “Halkevi Reisliğinden”, Ekekon, Sayı: 2251, 30 Ağustos 1944, s.4
20  “Halkevi Bandosu”, Ekekon, Sayı: 2303, 9 Ocak 1945, s.2
21  “Halkevine Yardım”, Ekekon, Sayı: 2822, 24 Mayıs 1948, s.2
22  “Halkevinde Bir Bando Kursu Açıldı”, Ekekon, Sayı: 2806, 16 Nisan 1948, s.
23  “Halkevi Bandosu Gelişiyor”, Ekekon, Sayı:2808, 21 Nisan 1948, s.3
24  “Halkevi Bandosu”, Akyokuş, Sayı: 82, 24 Mart 1948, s.2
25  “Komitelerin Mayı Ayı İçinde Çalışmaları,  Konya, Sayı: 115, Mayıs 1946, s.16)(Derginin tam adı şöyledir: 
Konya  Halkevi Aylık Kültür Dergisi)
26  “Komitelerin Haziran ve Temmuz Ayı Çalışmaları”, Konya, Sayı: 116-117, Haziran-Temmuz 1948, s.63-64
27  “Halkevinin Köy Gezileri”, Yeni Konya, Sayı:104,  4 Eylül 1949, s.2
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Şu halde ey bahtlı kişi, kuru
duayı bırak. Ağaç isteyen 
tohum eker.
         (Hz. Mevlânâ)
MÜMİNİN DUASI
Müminin   duası   kavlî   değil,  fiilî   olmalı,
Müslüman, ekmeden derilmeyeceğini bilmeli.
21 Ekim 2022                             (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 

Halkevi bandosu,  1949 yılındaki Halkev-
lerinin kuruluşunun yıldönümü töreninde or-
kestra ve milli saz ekibinin yanında yer almış-
tır. 28 Yine aynı yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı 
kutlamaları saat 9.30’da Orduevinde gar-
nizon komutanının resmikabulünden sonra 
Halkevi bandosunun çaldığı İstiklâl Marşı’yla 
başlamış,  daha sonra konuşmacıların söylev-
lerine geçilmiştir. 29

  Sonuç
Konya Halkevi, ta kuruluş yıllarından iti-

baren bir bandonun olması gerektiğini dü-
şünmüş ve bunun için çalışmalar yapmıştır. 
Ancak Cumhuriyet idaresinin imkânları sınır-
lıdır. Ayrıca bunun için gerekli alt yapı da çok 
eksiktir. Buna rağmen Halkevi yetkilileri, mü-
zik faaliyetlerini asla ihmal etmemiş, çocuk 
orkestrasından, müzik kurslarından, gelenek-
sel saz, çeşitli korolardan ve müzik ustalarına 
jübileye varıncaya kadar pek çok faaliyette 
bulunmuştur. Hatta Konya müziğini radyo-
larda yapılan özel programlarla milletimize 
tanıtmaya çalışmıştır. Bu arada bir de bando 
kurmak için imkânlarını seferber etmiştir. 
Ne yazık ki bu çalışmalar eksiksiz bir şekilde 
sürdürülememiş, II. Cihan Harbi’nin getirdiği 
türlü sıkıntılardan Halkevleri de payına düşe-

ni fazlasıyla almış, başarılı çalışmaları zaman 
zaman sekteye uğramıştır.

Halkevi bandosunun kurulması, güzel 
sanatlar faaliyetlerinin sadece bir tanesidir. 
Çünkü Konya Halkevi, gençlerle küçüklerin 
orkestra, caz, saz çalışmaları da yapmış ve 
bu arada bando teşkilâtını da ilerletmiştir. 30   
Musiki faaliyetlerinin bir şekilde de olsa kesin-
tisiz yürümesini sağlamıştır.  Toprak Bayramı 
tören yahut şenliğinde de kendisinden yarar-
lanmayı bilmiştir.  Halkevinin köycülük, sağlık 
ve yardımlaşma komitelerinin yakın muhitle-
re düzenlediği son derece yararlı gezilerde de 
- imkânlar ölçüsünde olsa- bandonun da yer 
almasına çalışmışlardır.    

Celâleddin Kişmir, “Belediye Bandosu ve 
Konya’da İlk Bando” başlıklı yazısında Halke-
vi bandosuna değinmiş, Öğretmen Arif Şahab 
Öktem’in Halkevi’ndeki müzik çalışmalarını 
takdir etmiş,  onun; müzikle uğraşan pek çok 
kişide emeği bulunduğunu söylemiştir. Bu 
arada bin bir emekle kurulan Halkevi bando-
su dağıldıktan sonra şehrin uzun süre bando-
suz kaldığını belirtmiştir. Celâleddin Kişmir, 
ayrıca yazısında, Halkevi bandosuna ait mü-
zik âletlerinin bitpazarında yok pahasına satıl-
dığını ileri sürmüştür. 31

28  “Halkevi Haberleri”, Konya, Sayı: 123-124, Ocak-Şubat 1949, s.56
29  “30 Ağustos Zafer Bayramı Dün Kutlandı”, Yeni Konya, Sayı:  31 Ağustos 1949, s.2
30  “Halkevi Çalışmaları”,  Konya, Sayı: 71-72,  Eylül- I. Teşrin 1944, s.29
31   Yeni Konya, Sayı: 222,  24 Ekim 1967, s.2
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ANUŞ 
GÖKCE

KONYA’DA CUMHURİYET 
BAYRAMI KUTLAMALARI

Son 20 yıldır milli bayramlarımızın kut-
lanmasında bir lakaytlık, bir umursa-
mazlık tespit ettim. Okullarda ya bir 

gün önce ya da bir gün sonra kutlamalar ya-
pılıyor, ruhsuz okunan birkaç şiir ve nutuk ile 
törene son veriliyor. Bir Cumhuriyet çocuğu 
ve kadını olarak Milli bayramlarımıza yapılan 
bu haksızlıklar çok ağrıma gitti ve mesele-
nin temeline inmek mecburiyetini hissettim. 
Bunun için Konya Bölge yazmalar kütüpha-
nesine giderek Cumhuriyetin ilk dönem ve 
1950 sonraki gazetelerini şöyle bir taradım. 
Elde ettiğim malumata sizlerle paylaşmayı 
yeğledim.

 6 Teşrini Sani 1925 tarihli Babalık ga-
zetesi, Konya’da Cumhuriyet bayramının 
erkek ve kız mekteplerinin talebeleriyle, jan-
darma efradı ve yüzlerce halkın hükümet 
meydanında toplanarak bayramı coşkuyla 
kutlandığını ifade etmektedir. “Mülhakatta 
Cumhuriyet Bayramı” başlığıyla verilen ha-
berde 29 Teşrini evvel Cumhuriyet Bayra-
mının Perşembe güne tesadüf ettiğini, o gün 
bütün dükkânların bayraklarla donatıldığını, 
Belediye meydanı ile hükümet konağının ta-
mamen elektrikle tezyin ve tenvir edildiğini 
belirtmiştir. (Babalık gazetesi, Konya Bölge 
Yazmalar Kütüphanesi, BB, Osmanlıca Ga-
zeteler-1925-40jpg)

1927’de Çumra’da Cumhuriyet kutlaması
Çumra’nın Alibey Höyüğü karyesi Cum-

huriyet kutlamaları Mülhakatta Cumhuriyet 
Bayramı” adı altıda Şevki imzasıyla çıkmış-
tır. Şevki bey, son dönem talihsiz sultanları 
hedef tahtasına oturtarak tüm Osmanlı ida-
resini kötülemiştir. Bu tarz yaklaşımlar daha 
sonra Cumhuriyet idaresine karşı bir tepkinin 
oluşmasına sebep teşkil etmiştir denilebilir. 
Şevki Bey’in haberi şöyle:

Alibey Höyüğü karyesi:
Cumhuriyet kutlaması pek samimi ve ne-

şeli olmuştur. Saat 9.00’da Singer Gramafo-
nu İstiklal Marşı’nı karyenin sakin afakından 
vatanını endaz ederken halk büyük gazinin 
milletimizi hunhar sultanların kızıl işkence-
lerinden kurtarıp Cumhuriyeti ilan ve halka 
kudret ve kuvvetini bahşettiği bu mukaddes 
günü tebcile akın akın geliyorlardı. Cumhuri-

yet hükümete layık şirin mektep, bayraklar, 
ağaç dallarıyla tezyin edilmiş, muallimler 
Mehmet Hayri, Sadık Beylerle Rüveyda Ha-
nım’ın yed-i ihtimamlarıyla talebe mektep 
avlusunda safbeste-yi ihtiram olmuşlardı. Bir 
müddet mektebin büyük salonunda istirahat 
edildikten sonra avluya çıkılarak mini mini 
yavruların “vatan ve cumhuriyet” manzu-
meleri okumaları sami’lerine hürmet ve guru 
bahşediyordu. Baş Muallim Hayri Bey’in 
cumhuriyet hakkında irat ettiği pek beliğ bir 
nutuklarıyla hitam bulup, mektep binasına 
dahil olan azim bir kütlenin tebrikatı hükü-
met memuru sıfatıyla Kadastro azasından 
Cevdet ve muallim beylerle karye Muhtarı 
Seyit Efendi tarafından kabul ve zairine (ziya-
retçilere) lokum, sigara ikram olunduktan ve 
cumhuriyetin menafi-i alisi hakkında heyet-i 
muhtereme tarafından müsabakalar icra 
edildikten sonra Hilal-i Ahmer rozetleri tevzi’ 
edilerek (dağıtılarak) saat 11.00’de merasime 
son verildi. Gece fener alayı tertip edilmiş, 
“Yaşasın Cumhuriyet”, “Yaşasın Gazi Kemal 
Paşa” avizeleriyle karyenin sokaklarında do-
laşılmıştır.

Çumra’da tasdiat
Çumra’da Cumhuriyet kutlamaları Ah-

met Rıza imzasıyla Babalık’ta yer almıştır. 
Haber, gayet kısa ve eski yönetimi kötüleme-
den sade bir şekilde verilmiştir.

“Cumartesi günü Cumhuriyet bayramı 
tesid için gerek kaza gerekse civar köylerden 
gelen halk peyderpey Hükümet binasının 
karşısında toplanmakta idiler. Saat 11.00’e 
çeyrek kala bir kıt’a-yı askeriye hükümet 
binasının sağında, Çumra merkez İzzet bey 
mektebi talebesi de solunda ahz-ı mevki’ et-
miş bulunuyorlardı. Merasime saat 11.00’de 
başlanıldı. Kaymakam Vekili ve jandarma 
Kumandanı Hulusi Bey’in kısa bir nutkundan 
sonra Çumra merkez İzzet Bey mektebi 5. 
Sınıf talebesinden Hasan Hilmi Efendi lefen 
takdim kılınan nutku okudu. Halkın simala-
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rında sevinç hisleri beliriyordu. 1. Sınıf tale-
besinden Sebahat Hanım’ın bir manzume kı-
raatinden sonra merasime hitam verilmiş ve 
tebrikat yapılmıştır.” (Babalık, Konya Bölge 
Yazmalar Kütüphanesi, Osmanlıca Gazete-
ler, DSC no:1927-0213.jpg)

2 Teşrin-i Sani 1927 tarihli Babalık gaze-
tesi yurt dışında da milli bayramımız için se-
farethanelerde kabul merasimini yapıldığını 
bildirmektedir. Bunlardan birisi Almanya ile 
ilgilidir.

“Berlin sefarethanemizde milli bayram 
şerefine bir resmikabul icra edildi” haberinin 
devamında bu tebrikata Hariciye, Harbiye, 
Bahriye nazırlarıyla sefirlerin, birçok profe-
sörlerin, matbuat ve sanayi’ mümessillerinin 
katıldığı ifade edilmektedir.

4 Teşrin-i Sani 1927 tarihli babalık nüs-
hasında Afgan Kralı Emanullah Han ile Gazi 
Mustafa Kemal Paşa’nın “Cumhuriyet Bayra-
mı” münasebetiyle telgraf teatileri yayınlan-
mıştır. Bu telgraflar da her iki lider de birbir-
lerine kardeşim diye hitap etmiş, devlet ve 
milletimize de kardeş Türkiye ve kardeş Türk 
Milleti ifadelerini kullanmışlardır. (Konya 
Bölge Yazmalar, Osmanlıca gazeteler,  Baba-
lık Gazetesi)

Sille’de Cumhuriyet bayramı
Sille nahiyesinde Cumhuriyet bayramı 

hararetli tezahürat içinde tes’id edilmiştir. 
İki gün evvel ihzarata başlanmış ve hükü-
met önüne muhteşem bir tak-ı zafer (zafer 
takı) inşa edilmiştir. Gerek Sille halkı gerek-
se köylerden gelen yüzlerce ahali huzuruyla 
merasim hükümet binası önünde ve zafer 
takı altında yapılmıştır. Evvela nahiye mü-
dürü Ahmet Emin Bey tarafından bir nutuk 
irat edilmiş, Cumhuriyetimizin faydaları ve 
hayatiyetinden, eski idarenin milleti cahil ve 
taassup içinde bırakan sakîm siyasetinden 
bahseden bir nutuk halk üzerinde sevinçli ve 
derin intibaalar bırakmıştır. Müteakiben Sta-
jer Eczacı Mülazım Cemil Bey kendisine has 
selis? Bir tilakatla yüksek bir nutuk irat etti. 
Bu nutukta Cemil Bey Cumhuriyet prensip-
lerini heyecanlı bir lisanla tasvir ve izah edip 
sultan idarelerinin elim siyasetiyle bizi terak-
kiye, nura götüren Cumhuriyet idaresinin 
faziletlerini tarif eylemişlerdir. Sonra Muallim 
Bedri Bey tarafından güzel bir nutuk iradını 
müteakip mektep talebeleri tarafından man-
zumeler, neşideler inşad edildi. Dua ile me-
rasime hitam verilerek Müdüriyet Dairesinde 

ve Askeri binada tebrikat ve iade-i ziyaret 
yapıldı.

Bozkırda Cumhuriyet bayramı
Şevki imzasıyla çıkan haberde Bozkırda 

ilk defa cumhuriyet kutlamalarında cirit oyu-
nuna tanık oluyoruz.Cumhuriyet bayramı 
Bozkır’da layık olduğu azamet ve ihtimamla 
tes’id edilmiştir. Büyük bir kalabalık Hükü-
met Konağı önünde toplanarak muktedir 
muallimlerimizden Saim Bey’in cumhuriye-
tin faydalarını ve kudretini ifade eden bir şiiri 
coşkun hissiyat içinde dinlenmiş, Müftü Efen-
dinin beliğ bir duasıyla nihayet verilmiştir. 

Tebrik merasiminden sonra atlarıyla akın 
eden köylü gençlerimiz alınan müsaade üze-
rine Şube meydanında akşama kadar cirit 
oynamışlar ve meşhur Değnekçilerimizden 
Akçapınarlı Mehmet, mahirane çıkarttığı bir 
değneği Madıllı Hüsnü Efendi’ye isabet ettir-
miştir. (Babalık, 4 Teşrini Sani 1927, Kon-
ya Bölge Yazmalar Kütüphanesi, DSC no: 
1927-0233)

Kadınhanı’nda Cumhuriyet Bayramı
Hafız Enver imzasıyla çıkan haberde şu 

bilgilere yer veriliyor:
 Kadınhanı’nda Cumhuriyet Bayramı fev-

kalade merasimle tes’id edilmiştir. Sabahtan 
bütün müessesat bayraklarla donatılmış ve 
taklar kurulmuştu. Bu müstesna günü her-
kes tes’ide hazır bulunuyor ve kasabada bir 
fevkaladelik görünüyordu. Saat 11’e doğru 
halk fevç fevç hükümet önündeki meydan-
lığa gelmeye başladılar. Mektep talebeleri 
ve jandarma kıt’atı tahsis edilen yerlerde 
ahz-ı mevki’ etmişlerdi. Kaymakam Kazım 
bey tarafından Cumhuriyetin Türk Milletine 
bahşettiği füyuzatı ve saltanat idaresinin bu 
millete ika’ ettiği tahripkâr şekli açık bir lisan-
la anlatmak suretiyle bir nutuk irad etmişler 
ve hazirunu heyecana getirerek uzun sürekli 
alkışlanmışlardır. Müteakiben Avukat Şükrü 
ve Başmuallim Halid Fahri Beyler tarafından 
nutuklar söylenmiş, mektep talebelerinden 
Turgut efendi ve Saliha Hanım tarafından 
manzumeler okunmuştur. Sonra makamın-
da usulüne tevfikan resmikabul ve tebrikat 
icra edilmiştir.

Akşam meş’alelerle sokaklar dolaşılmış, 
“Yaşasın Cumhuriyet”, Yaşasın Reisicum-
hur” avazeleriyle tes’idata devam edilmiştir. 
Bu gün bütün halk eğleniyor ve icra-yı şadu-
manı eyleyerek Cumhuriyet-i İdareyi takdis 
ve tebcil eyliyordu.
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Beyşehir’de Cumhuriyet Bayramı
Beyşehir’de de halkın ve mektep talebe-

lerin katılımıyla Cumhuriyet bayramının coş-
kulu bir şekilde geçtiğini şu haberden anla-
maktayız: “29 Teşrin-i Evvel 1927 Cumartesi 
gününe müsadif cumhuriyet bayramından 
evvel şehirde büyük hazırlıklar yapılmaya 
başlanmıştı. Bilhassa üzerinde Reisicumhur 
Gazi Paşa Hazretlerinin fotoğrafını havi Mer-
kez Muhtalit İlk Mektep talebeleri tarafından 
hazırlanmış olan tak-ı zafer ahali üzerinde 
pek büyük ve sevinçli bir heyecan uyandır-
mıştır. 

Saat 10.00’da hükümet önünde Erkan-ı 
hükümet, memurin, eşraf ve mektep talebe-
lerinden müteşekkil büyük bir kitle ile me-
rasime iştirak edilmiş ve merkez muhtelit 
Mektebi talebelerinden 33 Numaralı Hilmi 
Efendi tarafından cumhuriyet hakkında bir 
nutuk söylenerek makam-ı Kaymakam ve 
sair devair  ziyâret edilmekler merasime son 
verilmiştir. 

Yalnız mektep talebeleri Hükümet Mey-
danından ayrıldıktan sonra Ahz-ı Asker Da-
iresine ve oradan da müceddiden inşa edil-
mekte olan mekteplerini, belediye ve Türk 
Ocağı’nı ziyaret etmiş ve bütün mahallatı 
musıki söylemek suretiyle gezerek mekteple-
rine avdet etmiş ve bibrbirlerinin bayramları-
nı tebrik ettikten sonra ayrılmışlardır.

Gece belediye ve tak-ı zafer meş’alelerle 
tenvir edilmiş ve Muhtelit İlk Mektebin ha-
zırlamış olduğu fener alayı bütün memleketi 
dolaşmak suretiyle izhar-ı şadumanı edilmiş-
tir. (Babalık, DSC no: 1927-0225, Konya 
Bölge Yazmalar kütüphanesi)

29 Teşrin-i Evvel 1928 tarihli Babalık 
gazetesinde yapılacak Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları eski ve yeni yazıyla birlikte halka 
duyurulmuştur. Böylece Harf İnkılâbından 
önce yeni harfler daha önceki sayılarda da 
olduğu gibi halka tanıtılmıştır. Yani millet bir 
gecede cahil olmadı. Herkese öğrete öğrete 
yeni harflere geçildi.

Bu duyuruda Cumhuriyet idaresinin fa-
ziletinden bahsedilmiş, saltanat idaresinin 
en kötü dönemi olan Sultan Vahdettin ve 
idare heyeti yerilmiştir. Bunda Padişahın ve 
sadrazamın Milli Mücadeleye karşı takındığı 
olumsuz tavır ve hareketleri, Milli Mücadele-
yi boğmak için Anadolu’da isyan çıkarmak ve 
üzerine ordu göndermek gibi faaliyetleri çok 
etkili olmuştur.

Gazetenin Başyazarı Mazhar Hamid im-
zasıyla kaleme alınan makalede şu ifadeler 
yer alıyor:

“Cumhuriyet Bayramı, Türk’ün nurlu bir 
fazilet idaresine kavuştuğu âlî bayramıdır. Bu 
gün aziz Türk vatanının her köşesinde eşsiz 
tezahürat-ı vatan perverâneleriyle tas’id edi-
lecek asil ve kahraman milletimizin en büyük 
ve şerefli bir bayramıdır. Bu gün karanlıklar-
dan ve zilletlerden kurtulduğumuz nurlu ve 
faziletli bir idareye re’sen kavuştuğumuz en 
mesud ve tarihi gündür. Bu gün düşmanlarla 
birlikte milletimizin hayatına ve canına kasd 
eden hain padişahın ve meşum saltanat ida-
resinin milli idarenin kudret ve azametiyle 
kahredilmiş mübarek gündür. Bize bu necat 
ve teali devrini açan halaskâr Büyük gazimize 
ve diğer rüfeka-yı himayeti olan inkılâp kah-
ramanlarına nihayetsiz şükran ve tazimleri-
mizi arz eder, asil milletimizin şerefli bayra-
mını candan kutlarız.”

Cumhuriyet bayramının vatanın en ücra 
köşelerinde en yüksek coşku ve saadet içinde 
kutlanacağını ifade eden Mazhar Hamid bu 
günün önemini şu cümlelerle ifade ediyor:

“29 Teşrin-i Evvel tarihi asil ve imanlı 
Türk milletinin hafızaî takdis ve taziminde 
ilelebet yaşayacak müstesna, ulvi ve tarihi bir 
gündür.

Cumhuriyet Bayramı milletimizin pe-
restiş ederek sevdiği en büyük bir bayram-
dır. Çünkü bu bayram her şeyden evvel bir 
kurtuluş bayramı, hakiki bir hayat ve istiklal 
bayramı, hülasa bir teceddüt ve i’tilâ bayra-
mıdır. Eğer büyük Gazi ve rüfeka-yı dirayeti 
inkılâbımızı ve mukaddes Cumhuriyetimizi 
ilan etmemiş olsalardı büyük zaferimizden 
beklenen en kudretli ve ilahi gaye tahakkuk 
edemez; İnönülerde, Sakarya’da ve nihayet 
Dumlupınar’da akan asil ve temiz Türk kan-
ları heder olur giderdi…”

Mazhar Hamid yazının devamında Mili 
mücadelede akan kanın sadece düşmanları 
yurttan atmak için olmadığını, Türk’ün haya-
tını esaret altına almak için uğraşan düşman-
larla işbirliği yapan saltanat ve idaresinden 
kurtulmak için akıtıldığı vurgulamıştır. (Ba-
balık, 1928- 293 MF217 jpg, Konya Bölge 
Yazmalar Kütüphanesi)

Öğüt Gazetesi’nin 30 Ekim 1950 tarihli 
nüshasında Cumhuriyetin 27. Yılı Konya’da 
büyük tezahüratla kutlandığı bildirilmekte-
dir. Haber şöyle:



346

Cumhuriyetin 27. Yılı Şehrimizde Coşkun 
Tezahürat ve Neş’e ile Kutlandı

Atatürk’ün Emaneti 27. Yılını Sulh ve Sü-
kun İçinde İdrak Etti.

Daha nice mutlu yıllar bu mutlu kutlama 
gününü görmek Türk milletine Nasip Ola-
caktır.

Cumhuriyetin 27 yılı kutlama töreni dün 
şehrimizde üstün bir alaka içinde kutlanmış-
tır. Halk kadını erkeği, çoluğu çocuğuyla sa-
bahın erken saatlerinden itibaren bayraklar, 
yeşilliklerle süslü caddelerden geçerek cum-
huriyet meydanına, bu büyük meydanı kuşa-
tan amfilere yerleşmiş bulunuyordu.  Geniş 
caddeler tamamen motorlu askeri vasıtalarla 
dolmuştu. Valilik makamında Devlet adına 
yapılan resm-i kabul saat 9.30’da başlayarak 
20 dakika devam etti. Saat tam 10.00’da Ko-
mutan İshak Avni Akdağ, Vali Vekili M. Adli 
Bayman ve Belediye Başkanı Rüştü Özal, 
meydanı dolduran sivil ve askeri teşekkülle-
rin önünden geçerek bayramlarını kutladılar.

Sıra resm-i geçide gelmişti. Askeri bando 
tribün önünde yer almıştı. En önde Gedikli 
Erbaş okulu, sonra askeri kıt’a ve daha son-
ra motorlu birlikler olmak üzere bütün askeri 
teşekküller büyük bir intizam içinde geçtiler. 
Spor kulüplerini izcilerimiz, onları da lise, or-
taokul öğrencilerinin ilgi uyandıran yanından 
geçişi takip etti. Halk mütemadiyen meydan-
larda toplanıyor, çalınan davul zurnayla yapı-
lan eğlenceleri, geceleri de fener alaylarını, 
hava-i Fişek atışlarını seyrediyordu. Meydan-
larda değerli hatip öğretmenler tarafından 
söylevler verildi. Atatürk’ün emaneti daha 
nice yıllar bu kutlama gününü görmek Türk 
milletine nasip olacaktır. (Öğüt, 30 Ekim 
1950/ Konya Bölge Yazmalar Kütüphanesi, 
Türkçe Gazeteler Gazeteler)

Aynı gazetenin Başyazarı Bardaslı, köşe 
yazısında Cumhuriyetin 27 yıllık geçmişinin 
bir muhasebesini yapmıştır. Önceki gün kut-
lanan cumhuriyet bayramının coşku ve mut-
luluk içinde geçtiğini belirten yazar, çeyrek 
asrı aşan bir zaman içinde Türk milletinin en 
uzun sulh devresin geçirdiğini, tüm fikir ve 
kutupların çarpıştığı bir zamanda bunu Cum-
huriyet idaresinin başarıyla gerçekleştirdiğini 
ifade etmektedir. 

Yazar, Demokrat Parti’nin Cumhuriyet 
döneminde tüm yapılanları altı aydan beri 
inkâr etmelerine rağmen halkın gösterdi-
ği büyük tezahürat ve sevginin temelinde 

Cumhuriyetin Türk milletine getirdiği öz-
gür, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın olduğu-
nu vurgulamaktadır. Yazar, Cumhuriyetin 
1923-1925 devresini bir tanıtım ve yerleş-
me, Cumhuriyet idaresini sevdirme evresi, 
1925-30 arasını inkılâpların yapılmasını ve 
Türkiye’nin çağdaş bir zihniyete sahip olma-
sı için yapılan çalışmaları; 1930-38 arasını 
da sanayi ve ekonomide atılan hamleleri; 
kalkınma programlarının uygulanmasını, 
fabrika ve yolların açılmasını, mekteplerin 
çağa uygun eğitim ve öğretim metotlarına 
göre hizmet verilmesinin sağlandığını, yerli 
ve milli sanayinin ikamesine hız verildiğini 
anlatmaktadır. 1938-45 arasında da Dünya 
ufuklarında kanat çırpan sulh güvercinleri 
yerine ölümün kanlı yüzünü taşıyan kanat-
ların hakîm olduğunu belirtmektedir. 1938 
ve 50 arasında Cumhuriyete yeni bir şekil 
verildiğini, demokrasi ile bir memleketin hak 
ettiği özgür havayı soluduğunu ifade eden 
yazar, Cumhuriyet döneminde yapılanları 
inkâr edenlere tarih hükmünü verecektir di-
yerek Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramını 
kutlamaktadır. (Bardaslı, Günün Yazısı; “27 
Yılın Muhasebesi”, Öğüt, 30 Ekim Pazartesi, 
Konya Bölge Yazmalar Kütüphanesi, Türkçe 
Gazeteler, İMG 3327)

2 Kasım 1950 tarihli Öğüt Gazetesinin 2. 
Sayfasında Çumralı İsmail Duyuran, Çumra 
Belediye Başkanına açık bir mektup yazarak, 
Cumhuriyet bayramı gecesi sarhoş olan iki 
kişinin kavga ettiğini, birinin şişeyle diğerinin 
kafasına vurarak olay çıkarttığını, olayı gören 
belediye başkanının ortamı sakinleştirmek 
yerine gerdiğini, halkı “vurun, öldürün” kış-
kırttığının bahisle onu Türk Milletine şikâyet 
etmektedir. (Öğüt, Konya Bölge Yazmalar 
Kütüphanesi, Türkçe Gazeteler, İMG 3331) 

3 Kasım 1950 tarihli Öğüt gazetesinde, 
Amerika’nın Türkiye Büyükelçisi Cumhuri-
yet bayramının 27. Yıl dönümü münasebe-
tiyle kutlama mesajını yayınlamıştır. Büyük 
Elçi George Wadsivortk’un mesajı şöyle:

“Size Türkiye’deki Amerikalıların selamı-
nı yolluyorum. Türkiye’nin bu nesil boyunca 
yaptığı fevkalade inkişafı çok dikkatli ve en 
dostane hislerle takip ettik ve demokratik 
hayatta elde edilen muvaffakıyetin neş’esini 
paylaştık. Bu gün memleketlerimiz beraber-
ken Sovyet emperyalizmin batıya doğru ya-
yılması karşısında demokratik kuvvetlerden 
müteşekkil bir istihkâm olarak durmaktadır. 
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Dünya sulhunun kurulması, muhafazası için 
sadece askeri hazırlık ve iktisadi kalkınma sa-
halarında değil, kültürel mübadele ve siyasi 
gayretlerde gayet sıkı işbirliği yapmaktayız.

Türkiye’de kutlanan Cumhuriyet bayra-
mı münasebetiyle Amerikan halkının şimdi-
ki faydalı işbirliğimizin devam edeceğini ve 
istikbalin Türkiye Cumhuriyetine saadet ve 
inkişaf getirmeye devam ettiğine eminim.”

Bu nazikâne tebrik mesajına karşılık Baş-
bakan Adnan Menderes de bir teşekkür me-
sajı yayınlayarak, kendi zamanlarına kadar 
Cumhuriyetin formaliteden ibaret olduğunu, 
14. Mayıs 1950’den sonra gerçek Cumhuri-
yete ve demokrasiye geçildiğini ifade etmiş-
tir. Gazetenin birbirini takip çıkan sayılarda 
bu mesaja karşı tepkiler yağmış; Muhalefet, 
aydınlar, gazeteciler ve köşe yazarları Adnan 
Menderes’in mesajını tehlikeli ve hatalı bu-
larak şarlar ve hazırlık icabı olarak Cumhu-
riyetin ilk dönemlerine yapılan uygulamaları 
iç ve dış meseleleri dikkate almadan yapıldı-
ğını, böyle bir davranışın Türk düşmanlarına 
yarayacağını, kendi iç meselemizin yabancı 
bir devlet karşısında gündeme getirilmemesi 
gerektiğini belirtmişlerdir. (Öğüt, Konya Böl-
ge Yazmalar, Türkçe Gazeteler,  İMG 3332, 
3336)

30 Ekim 1951 tarihli Öğüt gazetesinde 
Cumhuriyetin 28. Yılının tezahüratla kut-
landığı belirtilmektedir. Günün yazısında 
Faik Özden, 28 yıl öncesi Türkiye ile o günün 
Türkiye’si arasında bir mukayese yapmakta, 
gözle görülen kalkınmanın bir fotoğrafını çiz-
mektedir. 

“…28 yıl! Dile kolay… Sulh, sükun, hu-
zur, yol, su, elektrik, kısaca teknik ve mede-
niyetin tabiileştiği 28 yıl.  1920’de ilkokulu 
bitirdim. O zamanlar Vali Paşa’nın bir ka-
sabaya hele hele bir köye uğraması bir ha-
dise idi. Ben bu günümü böyle bir hadiseye 
borçluyum… İşlikli mintanlı bir Toros ço-
cuğuydum, orta mektebe katırla gelir gider, 
Dinek’ten at arabalarına binerek Çumra is-
tasyonuna çıkarsam konforlu seyahat etmiş 
olurdum. Bu gün otomobil yolunu beğen-
mediğim için memleketimi ziyarete gitmiyo-
rum. Bizim neslin babaları, amcaları, dayıları 
balkan harbi, Seferberlik ve milli mücadelede 
erimişlerdi, ekserimiz öksüz çocuklardık.

Bu gün Konya’nın kasaba ve bucaklarının 
elektriğini tenkit ediyor ve beğenmiyoruz. 28 
yıl ötesinde elektrik Türkiye’de ve lügatta ye-

niliklerdendi.
28 yılın ötesinde “padişahım çok yaşa!” 

vardı. Bu gün 950 seçimleriyle memlekete 
demokrasiyi yerleştirmiş bulunan partiler ve 
şahıslara küfür ve iftira edebilecek kadar hür-
riyet var.

Cumhuriyetin 28 yaşındaki genç ve gür-
büz çocuklarının, bu memlekette ele almadı-
ğı hangi mesele hangi dava vardır. Fabrika 
bacalarından demir ve çakıl ağlarına kadar, 
Lozan’dan 951’in muhteşem Türkiye’sine 
kadar neler yaratmamıştır?...”

Yazar yazısının devamında o günkü ikti-
dar partisinin kendisinin de içinde bulundu-
ğu 28 yılı on parmağında on kara ile lekele-
meye çalıştığını ifade etmektedir.

2 Kasım 1951 tarihli Öğüt gazetesinde 
Konya Valisi Kemal Hadimli’nin Cumhuriyet 
Bayramı kutlama nutkunda DP’nin bir yıllık 
icraatının anlatılması dinleyiciler arsında hoş-
nutsuzluk yarattığını, Cumhuriyet kutlama-
larının tek taraflı olarak siyasete alet edildiği 
vurgulanmaktadır. (Öğüt, İMG3641)

Sonuç
Birinci Cihan Harbinin yıkıntıları üzeri-

ne büyük bir özveri ve mücadele ile kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan 
Milli Mücadele ruhu Atatürk’ün vefatından 
sonra yavaş yavaş söndürülmeye başlanmış, 
içten içe ağacın içine giren kurt gibi dibi oyul-
muştur.  Bu gidişat 1950’de Cumhuriyetin 
özgür seçimleriyle işbaşına gelen iktidar eliy-
le hız kazanmıştır. O zamanlar Milli Mücade-
leye katılan, işgali ve Yunan zulmünü gören 
pek çok kişi hayatta olduğu için ağacın sarar-
dığı pek dikkat çekmemiş, 1955-60 arasında 
ise iki kutuplu bir Türkiye ve Türk halkı oluş-
turulmuştur.

Cumhuriyetimizin 99.ncu yılını kutlaya-
cağımız bu günlerde de karşılaştığımız tablo 
pek pek iç açıcı değil. Yine aynı kadro ruhsuz 
ve renksiz bir biçimde bazen kutlamaları iptal 
etmekte veya adet yerini bulsun diye kutla-
malar yapılmaktadır.

Cumhuriyetimizin 99. Yılını kutlar, Türk 
milletine ve Devletine şahsiyetli, onurlu bir 
yaşam dilerim. Bizlere vatan toprakları üze-
rinde özgür yaşamamızı ve eşit eğitim al-
mamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm 
şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunar, 
Yüce Allah’tan mağfiret dilerim. 

Ruhları şâd mekânları cennet olsun.
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KIZ İSTEME VE NİŞAN

TAYYAR 
YILDIRIM

“İki bayram arasında düğün yapılmaz” 
derler ama ben iki bayram arasında 
bir köy düğününü yazmak istiyorum. 

Hem iki bayram arasında düğün yapılması sa-
kıncalı olsa, herkesin bekâr kalması gerekmez 
miydi? “İki bayram arası” sözünden; ramazan 
bayramı ile kurban bayramı arasındaki yetmiş 
beş günlük süre kastediliyor ise, o halde kur-
ban bayramı ile ramazan bayramı arasındaki 
dokuz buçuk aylık süreyi nasıl adlandıracağız? 
O süre de iki bayram arasındaki bir süre değil 
midir? Bu durumda yıl içinde iki bayram arası 
olmayan bir tek gün bile bulunmadığına göre 
böyle bir inanışın da geçerliliğinin bulunmadı-
ğı ortaya çıkıyor. 

Her neyse biz işimize bakalım da hep 
birlikte şöyle güzel bir düğün yazısı yazmaya 
çalışalım. Bir düğün merasimi için anlataca-
ğım konular, olaylar, gelenekler Seydişehir 
ilçemizde ve özellikle dağ köylerinde üç aşağı 
beş yukarı benzerlikler gösterir. Buna muka-
bil mesafe olarak birbirlerine çok yakın da ol-
salar, her köyde düğün merasimlerinde ufak 
tefek farklılıkların görünmesi de doğaldır. Bu 
anlatımda, kendi doğduğum köy olan Oğlak-
çı Köyü’nün gelenek ve göreneklerinin daha 
ağırlıklı olarak yansıtılmasını da doğal görüyor 
ve bu durumu hoş görünüze sunuyorum. 

1960’lı 70’li yıllara şöyle bir yolculuk ya-
palım önce. O yıllarda köylerimiz şimdiki gibi 
yaşlı bir nüfusa sahip değildi. Şehirlerimize 
göç vermiyorlardı henüz. Genç nüfus yaş-
lı nüfusa göre daha yoğundu. Herkes çift-
çilik, hayvancılık ve gurbetçilikle geçinirdi. 
Her hanede bir veya iki tane güçlü-kuvvetli 
erkek, Ege Bölgesi’ne mevsimlik olarak ha-
mallık yapmaya giderlerdi. Diğer bireyler ise 
köydeki işlerle meşgul olurlardı. Hem hane-
lerinin geçimlerini sağlamaya çalışırlar hem 
de evlilik çağına gelmiş kızları ve oğullarının 
düğün masrafları için para biriktirirlerdi. Ev-
lenme yaşına gelen kızlar ve oğlanlar daha 
küçük yaşlardan itibaren anneleri ve babaları 
tarafından köyde yapılan her işin hakkından 
gelebilecek, her yükün altından kalkabilecek 
bir tarzda yetiştirilirlerdi. Günümüzde maki-
nelerin yaptığı işleri o tarihlerde onlar kendi 
güçleriyle yaparlardı. İşte bu işlerdeki be-
cerileri, gelecekte kuracakları yuvayı ‘çekip 

çevirmedeki’ hünerlerini ortaya koyar, bu 
hünerlerinin derecesi de taliplilerinin ortaya 
çıkmasını sağlardı. Köylerde düğünler en az 
üç gün sürerdi. 

O yıllarda özellikle sonbahar mevsiminin 
her haftası aslında düğün haftası idi. Hatta 
öyle zamanlar olurdu ki bir haftaya iki düğün 
birden sığdırılırdı. Yöremizde de ‘beşik kert-
mesi’ tabirini duyardık o yıllarda. Bu örf uygu-
lanan bir örf değildi ama sadece adının bilin-
mesi bile yeter ve artardı. Küçükken birbirine 
yakıştırılan oğlan ve kızın, onlardan başka ta-
liplisinin çıkması biraz da zor ihtimaldi. Kendi 
yöremde ‘başlık parası’ diye bir konunun ne 
adını duydum ne de namını. ‘Berdel’ diye bir 
töreyi de bilmezler bizim yörede. 

Şimdi bir düğün törenini ta başından so-
nuna kadar; aklımızın erdiği, dilimizin döndü-
ğü ve tecrübelerinden istifade ettiğimiz bazı 
kimselerin anlatımlarından da faydalanarak 
sizlere aktarmaya çalışacağım. Anlatılanların, 
günümüz düğün törenlerinden bazı farklılık-
lar göstermesi, birçok geleneğin, âdetin ve 
törenin tarih içinde kendilerine mahsus yer-
lerini almış olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Yöremiz düğün törenini üç safhada an-
latmak mümkündür. Bu safhaları şöyle sıra-
layalım. 

Dünür gitme, 
Nişan ve 
Düğün. 
DÜNÜR GİTME: Evlenme çağına gelen 

oğlan önce, anasına ya da varsa ablasına ‘açı-
lır’ yani evlenmek istediği kız için ‘dünürcü 
gidilmesini’ isterdi. Bu istek babaya duyuru-
lur ve onun da rızası alınarak, köyün, sözü 
dinlenir saygın kişilerinden veya sülalenin 
önde gelenlerinden birisi ile birlikte kız ba-
basına ‘dünürcü’ gidilirdi. Kız tarafı, büyük 
ihtimaldir ki akşamleyin dünürcü gelinece-
ğini önceden haber alırlardı. Eve ‘buyur edi-
len’ dünürcülerle ‘hoş beş’ ve farklı konular-
da ‘yarenlik’ler edildikten sonra asıl konuya 
girilir ve bütün yörelerimizde olduğu gibi; 
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“Allah’ın emri, Peygamber’in kavliyle” mevzu 
açılırdı. Bununla birlikte uzun bir süre ses-
sizlik oluşur, kız babası sanki daha önceden 
konudan haberdar değilmişçesine tavırlar 
takınırdı. Gelenlere karşı olumlu düşünceler 
içinde olsa bile dünürcüler ilk defa geldikleri 
için ‘sanki kızından bıkkınlığı varmış’, ya da 
‘hazıra bakarmış da ilk gelişte söz kesiverdi’ 
gibi dedikodulardan kurtulmak için aynı za-
manda da ‘kız evi naz evi’ kuralını da işleterek 
cevabını öyle verirdi. 

Anlaşılacağı üzere bu ilk cevap olumsuz 
bir cevap olurdu.

“Kızım daha küçük”, 
“Önünde daha evlenmemiş abisi var”, 
“Kızımla da konuşmam lazım”, 
“Hele bir düşüneyim”, 
“Henüz biz böyle bir şeye hazır değiliz”, 

şeklinde cevaplar verirdi.  Bununla beraber 
normal bir komşu oturmasına gelinmiş gibi 
çaylar içilir ve misafirler uğurlanırdı. 

Dünürcüler evlerine giderlerken, ayakka-
bıların yönü değiştirilmiş ve düzenli bir şekil-
de dizilmiş ise ‘işlerin iyiye gittiği’ anlaşılırdı. 
Kızın babasının verdiği cevaplardan da cesa-
ret alan ‘dünürcüler’, “şimdi gidiyoruz ama 
tekrar geleceğiz, biz bu işin peşini bırakma-
yacağız” şeklinde sözler ederek evden ayrılır-
lardı. 

Kız tarafı dünürcülerden hoşnut kalma-
mışlarsa, onlara karşı olumsuz bir tavır için-
deyseler eğer, zaten sözleriyle ve tavırlarıyla 
bunu karşı tarafa yansıtır ve “bir daha bu 
konu ile ilgili olarak rahatsız edilmemelerini” 
açıkça söylerlerdi. Dünürcüler de bir daha gel-
memek üzere kalkarlar ve “eşiğe” çıkarmış 

oldukları ayakkabıları sokaktan toplayarak 
“palas pandıras” evlerinin yolunu tutarlardı. 

İlk defa dünür gittikleri evden olumlu iz-
lenimlerle ayrılan dünürcüler ise bir hafta, on 
gün aradan sonra dünürcülüğü tekrarlarlardı. 
Yine hoş beş yapıldıktan ve havadan sudan 
yarenlikler edildikten sonra sebebi ziyaretleri-
ni yeniden söylerler ve kız babasının ağzından 
çıkacak cevabı merak içinde beklerlerdi. 

Dünür gitme işlemi bazen onlarca kez tek-
rarlanabilmekteydi. Başka çaresinin kalmadı-
ğını gören kız babası, damat adayı ve ailesi 
hakkında topladığı bilgilerin de olumlu olması 
halinde ayrıca kızının ve evin diğer bireyleri-
nin de konuya olumlu bakmalarından dolayı 
“ben de kızımı verdim gitti. Allah her ikisini 
de mesut bahtiyar etsin, hayırlı ve uğurlu ol-
sun” diyerek gelenleri sevince boğardı. 

Olumlu cevabın alınmasıyla birlikte evde 
tebrikleşmeler, kucaklaşmalar ve latifelerle 
dolu bir şenlik havası eserdi. O gün çaylar içi-
lir ve kararlaştırılan bir başka gün, kız evin-
de tekrar buluşulmak üzere vedalaşılırdı. Bu 
tarihten bir hafta kadar sonra oğlan tarafı 
kahve, çay, lokum bisküvi gibi yiyecek ve içe-
cekleri temin ederek ‘söz kesmek’ üzere yakın 
akrabalar ile birlikte kız evine gider ve orada 
yerler içerler ve nişan gününü kararlaştırırlar-
dı. 

Bundan başka her iki taraf da kıza yapı-
lacak ziynet konusunda pazarlıklar eder ve 
anlaşmalar yaparlardı. 

NİŞAN (DOVA, DUA): Oğlan anası ve 
babası en kısa zamanda, o zamanın revaçta 
olan taşıma aracı olan traktörlerin kasalarında 
Seydişehir’e ‘urba görmeye’ giderler ve kızın 
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ihtiyacı olan, şalvarlık, bluz, yelek, ayakkabı, 
çorap, küpe, yüzük ve saatten oluşan ‘urba’ ve 
‘ziynet’ eşyasını alırlardı. Ayrıca nişan günün-
de yenilecek yemeklerde kullanılmak üzere 
ihtiyaç olan yağ, tuz, helva, v.b. yiyecekleri; 
bardak, tahta kaşık vb. araç gereçleri satın 
alarak köye dönerlerdi. 

Ertesi gün sabahtan oğlan anası, varsa kız 
kardeşleri, halası ve teyzesinden oluşan bir 
grup, alınan urba ve ziynet eşyasını kız evine 
götürür, kızın beğenisine sunarlardı. Getiri-
len urba, kız tarafından beğenildiği takdirde 
sorun yoktu. Beğenilmediğinde ise yeniden 
şehre gidilerek beğenilenler ile değiştirilmesi 
zorunluydu. Alınan şalvarlık, oğlan evi tara-
fından, köydeki biçme ve dikme işinden an-
layan kadınlara biçtirilir, diktirilir ve giyime 
hazır hale getirtilirdi. 

Önceden belirlenmiş olan nişan gününde, 
oğlan tarafı kendi evinden yeterince un alarak 
ve bu unu ekmek yapacak olan kadın ve kızla-
rı da temin ederek kız evine ‘yufka eylemeye’ 
giderlerdi. O gün akşama kadar nişan günün-
de, bütün köylüler ve diğer komşu köylerden 
gelen davetlilerin yemesine yetecek kadar ek-
mek eylerlerdi. 

Ertesi gün davetlilerin yiyecekleri ye-
meklerin yapılması için gerekli olan bulgur, 
patlıcan, patates, yağ, tuz, salça gibi yiyecek 
malzemelerini; kazan, dığan, haranı, sahan, 
tabak, tahta kaşık, kepçe, odun gibi yemek ya-
pımında kullanılan araç ve gereçleri oğlan evi 
kız evine götürürdü. Ayrıca oğlan evi tarafın-
dan süslenen ve nişanda yenilecek yemeklere 
katılacak olan et için beslenen bir koç da kız 
evine götürülenler arasında olurdu. 

Diğer taraftan; pişirilecek ‘aşlık çorbası 
(sütlü çorba)’ için, köyde bulunan ‘dibek ta-
şında’ köyün genç erkekleri ‘tokmak’lar vası-
tasıyla ‘aşlık buğdayı’ döverlerdi. Dövme işle-
mi çok disiplinli, ahenkli ve kurallı bir işlemdi. 
Dibek taşını aralarına alarak etrafında daire 
şeklinde dizilen dört beş genç, ellerindeki tok-
makları, sanki bir müzik parçasının bestesini 
notalara dökercesine bir işlemi gerçekleştirir-
lerdi. 

Dövme işleminde; gençlerden birisi tok-
mağı, dibek taşının içine ıslatılarak dökülmüş 
olan buğday yığınına vurur, yanındaki diğer 
genç onu dikkatle izleyerek tokmağı kaldır-
masını bekler, tam o sırada kendi tokmağını 
indirirdi. Ondan sonraki de aynı sırayı ve za-
manı takip ederek halkayı tamamlar ve ritmik 

bir şekilde bu işleme saatlerce devam eder-
lerdi. Buğdayın kabuğu ‘daneden’ ayrılıncaya 
kadar süren dövme işlemi, aşçı kadının ‘olur 
vermesi’ ile son bulurdu. Nişan akşamı yeni-
lecek yemekleri, köyde bu konuda nam salmış 
kadın aşçılar pişirirlerdi. 

Yemekler pişerken, nişan davetini yap-
mak üzere öğleden sonraki bir zamanda, 
otuz-kırk kadar yeni evlenmiş gelin ve evlilik 
çağındaki genç kızlardan oluşan ve adına ‘ge-
lişçi’ (okuyucu, davetçi) denilen grup, köyün 
bütün evlerinin önüne giderek akşam yenile-
cek yemek ve yapılacak nişan merasimi için 
köyün kadınlarını davet ederlerdi. Bu dave-
tin adına ‘geliş gezme’ denilirdi. Geliş gezen 
kadın ve kızlar o tarihlerde genellikle kırmızı 
kadife şalvar, yeşil kadife ‘işlik’, ve ‘ak örtü’ 
denilen başörtüsü giyinirlerdi. 

Bunlardan başka iki adet genç erkek de 
köydeki bütün evlerin önüne uğrayarak kö-
yün erkeklerini nişan merasimine davet eder-
lerdi. Davete ilk önce erkekler icabet eder, 
yemeklerini yiyip dualarını (dova) yaptıktan 
sonra erkenden nişan evini terk ederek, yakın 
komşuların evlerine gruplar halinde toplanır, 
geç vakitlere kadar sohbet ederler, yüzük, 
mendil saklama, v.b oyunlar oynarlardı. 

Nişan evinde sadece kadınlar ve kızlar 
kalır, asıl nişan merasimini onlar yaparlardı. 
Kadınlar ve kızlar def ve türküler eşliğinde ka-
şıklarla oyunlar oynarlardı. 

Kara tren gelmez mola?
Düdüğünü çalmaz mola?
Gurbet ele yar yolladım
Mektubunu yazmaz mola? 
Gelinlik kıza, oyunlar ve türküler eşliğinde 

oğlan evi tarafından alınan küpe, yüzük, saat 
gibi takılar takılır ve alınan diğer giysiler de 
giydirilerek oynatılırdı. Bu oyun sırasında oğ-
lan tarafı ve yakın akrabaları gelinlik kıza para, 
oyalı örtü, şalvarlık v.b hediyeler ‘çevirirlerdi(-
takarlardı).’ 

Ertesi gün yine oğlan evi kendi akraba ve 
hısımlarından oluşan genç kızlar eşliğinde kız 
evine gider ve kıza ‘örtü örtündürme’ töreni 
yaparlardı. O güne kadar ‘çeki’ denilen ba-
şörtüsü ile dolaşan kız, o günden sonra ‘örtü’ 
denilen başörtüsünü giyinerek dolaşırdı. Bu 
durum onun nişanlandığının bir işareti idi. Bu 
törende de kız, gelenlerin elini öper ve bahşiş 
alırdı. 

Tören boyunca oyunlar durmaz, türküler 
susmazdı. 
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ÖREN YERLERİ
Ören yerlerine gidip bakın, nice viraneler var,
İbret almak isteyenler için daha neler neler var.
21 Ekim 2022                            (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

Allı gelin al olaydı
Selvilere dal olaydı
Gelen geçen yolculara
Nazlı yar beni soraydı.
 Buraya kadar yapılan törenlerdeki emek 

ve masrafların tamamı oğlan evi tarafından 
karşılanırdı. Bu törenlerden yaklaşık bir hafta 
sonra bu defa kız evi oğlan tarafının akraba 
ve hısımlarına, önceden hazırladıkları ‘yün 
çorap’, ‘oyalı örtü’, ‘el bezi’, ‘tutamak’, ‘çay 
bürgüsü(örtü)’, ‘terlik(başa giyilir)’, ‘işleme-
li mendil’ ve benzeri çeyizleri paket yaparak 
kendi akrabalarından olan genç kız ve kadın-
lardan oluşan bir grup ile birlikte oğlan evine 
‘dürü’ götürürlerdi. 

Dürü götürme işlemine ‘yandaşı’ denilirdi. 
Özel olarak damat için, ‘yüzük’, ‘çorap’, ‘men-
dil’, ‘terlik(başa giyilir), ‘gömlek’ ve ‘iç çamaşı-
rı’ndan oluşan çeyizler hazırlanırdı. Oğlan evi-
nin kadınları daha önceden yemek hazırlar ve 
gelenlere ‘yemek koyarlardı.’ Yemek yenildik-
ten sonra damat adayı bir yakın arkadaşı ile 
birlikte kadınların ve özellikle kayınvalidenin 
bulunduğu odaya girerek kendisi için alınan 
yüzüğü taktırır ve ellerini öperek kendisine 
‘çevrilen’ takıları da alarak oradan ayrılırlar-
dı. Yine orada da kadınlar akşama kadar def 
eşliğinde türküler söyler, oyunlar oynarlardı. 

Aldım çantamı elime
Düştüm gurbetin yoluna
Ben seni sevdim seveli
Düştüm ellerin diline. 
Bu törenlerden sonra artık gelin adayımız 

oğlan tarafından, damat adayı da dâhil olmak 
üzere hiçbir erkek ile (çocuklar hariç) görüş-
mez ve gördüğü yerde onlardan kaçardı. Ni-
şanlısının tarafından erkekler, evlerine ziya-
rete gelseler dahi onlarla birlikte aynı odada 

bulunmazdı. Genellikle nişanlılık süresinin 
birkaç yıl sürdüğü olurdu. Bu süre içinde her 
iki taraf da bir birleri ile irtibatı kesmez, gidiş 
gelişler devam ederdi. Bu gidişlerde ‘baklava’, 
‘su böreği’, ‘sac arası’, ‘kıvrım kömbe’ ve çe-
şitli yemeklerden oluşan yiyecekler karşılıklı 
olarak götürülür, getirilirdi. 

Bayram günlerinde ise her iki taraf da 
oğlan ve kız için giyecekler alarak bir birleri-
ne ‘bayramcı’ giderlerdi. Damat en yakın ar-
kadaşı ile birlikte, muhtemelen düğününde 
‘sağdıç’lığını yapacak olan kişi ile bayramcı 
giderdi. Bayramcı gidildiğinde kayınpeder ve 
kayınvalidenin elleri öpülür ve akabinde ye-
mekler yenilirdi. 

Yemek yeme sırasında damat sofraya, 
gizli olmak kaydıyla yemekleri hazırlayan 
nişanlısı için para koyardı. Bir damat adayı 
için en zor işlerden birisi hatta en zoru sofra-
ya para koymaktı. Sofrayı kimse terk etmez 
herkesin gözü onun üzerinde olurdu. Damat 
adayı bu sebeple önceden tedbirini alır ve bı-
rakacağı parayı çorabının içine, kolaylıkla ala-
bileceği bir şekilde yerleştirir ve sofra bezini 
de üzerine iyice çekerek kimseye çaktırmadan 
bu görevini yerine getirir ve ekmek koparmak 
numarasıyla önündeki yufka ekmeğinin altına 
koyardı. Eğer sofrada muzip birisi, mesela ge-
lin adayının oğlan kardeşi veya damat adayın-
dan daha tecrübeli birisi varsa, damada şaka 
yapmak maksadıyla, paranın görünmesi için 
muzipçe hareketlere girişir, altına koyuldu-
ğunu tahmin ettiği ekmeği çekiştire çekiştire 
yemeye başlardı. 

Onlar yemeklerini yiyedursunlar, biz de 
yakın zamanda yapılacak olan “DÜĞÜN”de 
tekrar buluşmak üzere şimdilik üç nokta ko-
yarak ayrılalım sofradan…
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CUMHURİYETİMİZ 99 YAŞINDA

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

K onya Kültür Sanat alanında dolu dolu 
bir Ekim ayını geride bırakıyor. 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube-

si’nin lokomotifliğini üstlendiği faaliyetlerde 
diğer Sivil Toplum Kuruluşları da kendi üzer-
lerine düşeni yapma çabası içerisindeler. 

16 Ekim Pazar günü Selçuklu Belediyesi 
tarafından inşası tamamlanan Yeni Nesil Kü-
tüphanede Türk Dünyası Şiir Şöleni yapıldı. 
Bursa’da başlayan etkinlik Konya’da devam 
etti.

Azerbaycan, Türkmenistan, Kerkük, Öz-
bekistan ve Gagauzya’dan da şairlerin katılığı 
etkinlik yoğun ilgi gördü. Ayrıca Yeni Nesil 
Kütüphane ilk defa resmi bir faaliyete ev sa-
hipliği yapmış oldu.

Ortak alfabe çalışmalarının yapıldığı Türk 
Dünyasında, Konya’da yapılan şiir şöleni bu-
nun hızlanmasına ve gerekliliğinin anlatılma-
sına önderlik etti.

Bu tür faaliyetlerin düzenlenmesinde ön-
cülük eden ve bu yıl otuzun üzerinde etkin-
liğe imza atan Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu’na teşekkür 
ediyorum Konya kültürüne yaptığı katkılar-
dan dolayı.

*
Cumhuriyetimizin 99. Yılını kutlamaya 

hazırlanıyoruz. 
Bu yıl kutlamaların daha içten ve hareket-

li olacağını tahmin ediyorum. Bu yıl yapılacak 
olan kutlamalar önümüzdeki sene 100. Yılını 
kutlayacağımız Cumhuriyetimiz için bir ön 
adım olacak.

99. yıl kutlamaları önümüzdeki yıl yapı-
lacak olan kutlamaların bir provası olacak ve 
Türk Milleti bu konuda resmi makamlardan 
ciddiyet ve Cumhuriyete sahiplenme bekli-
yor.

*
Şehrin Hafızası İlavemiz bu sayı ile 4. Cilt 

22. Sayısına ulaşmış oldu. 
Nasip olursa iki sayı sonra 4. Cildi tamam-

lamış olacağız. Bu cildimizin geride kalan sa-
yılarında bize göre çok önemli olan konulara 
temas ettik. Özellikle Divan-ı Lügat’it Türk ve 
yazarı Kaşgarlı Mahmud’u tanıttığımız ekleri-
miz büyük ilgi gördü. 

Nasip olursa önümüzdeki ciltte yine 
önemli konulara değineceğiz. Türk Dünyası-
na ve Konya’mıza emek vermiş insanları ve 
eserlerini sizlerle buluşturmaya devam ede-
ceğiz. 

Bu konuda sayfalarımızda yer almasını 
istediğiniz veya anlatmamızda fayda gördü-
ğünüz konu ve şahıslar hakkında bize bilgi 
ulaştırırsanız memnun oluruz. 

*
Konya Kültürüne hizmet eden veya kat-

kıda bulunan bütün kuruluş ve şahıslar te-
şekkür ediyor gayretlerinin daim olmasını 
diliyorum.
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