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ŞEHiR ve EDEBiYAT II
ŞEHiRLER ve ŞAiRLER: KONYA

Dr. MEHMET MEHDi EKER*

Giriş

Şehir ve Siyaset Dergisinin ilk sayısında 
yayınladığımız yazının başlığı “Şehir ve Edebiyat”tı. 
Bu yazı dizisinin ilkinde şehirlerin teşekkülü, Din-Me-
dine (şehir)-Medeniyet kavramlarının oluşturduğu 
çerçeve bağlamında Edebiyat-Medeniyet ilişkisi 
incelenmiş ve Diyarbekir Şehir Örneği Edebiyat ve 
Şiir üzerinden anlatılmıştı. (1)

Aynı tasavvur bağlamında kısaca incelemeyi ve 
anlatmayı tasarladığımız şehirlerin seçimini ve sıra-
lamasını ise, Prof. Dr. Mustafa İSEN’in bir araştırma-
sına dayandırdık. (2)

Söz konusu çalışmada; XVII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla 
kadar yayımlanan/yazılan 27 Tezkirede, Şair yetişti-
rilen Osmanlı İmparatorluğundaki toplam 211 şehir 
ve yerleşim yerinin kaç şairle yer aldığı, tasnif edile-
rek listelenmiştir. 

Listenin en üst sırasında İstanbul 609 Şairle, Bur-
sa 156 Şairle ikinci sırada, Edirne 150 Şairle üçüncü, 
Konya 69 Şairle dördüncü ve Diyarbakır 40 Şairle 
beşinci sırada yer almıştır.

Tezkirelerde yer alan Şair sayısı bakımından lis-
tenin beşinci sırasından, fakat kronoloji bakamın-
dan en eskiden başlayıp günümüze değin gelerek 
listeyi düzenledik. Adı geçen şehirler içinde; gerek 
tarihi kıdemi ve otuzun üzerinde medeniyete beşik 
ve merkez olması, gerekse Mervani, Eyyubi, Artuklu 
ve Akkoyunlulara başkentlik yapmış olması sebe-
biyle, Diyarbakır’dan başladık. 

*  Diyarbakır Milletvekili

Bu yazıda ise Anadolu Selçuklularının başkenti 
Konya’yı kısaca anlatmaya çalışacağız. 

Neolitik Çağlardan İKONYA’ya…

Coğrafya Kaderdir demiş İbn-i Haldun. Bu sözün 
genişliği bütün yerküreyi, derinliği hem jeolojik an-
lamda yerkürenin bütün katmanlarını, hem de kro-
nolojik olarak bütün insanlığı kapsamaktadır. 

Coğrafya; toprak, topoğrafya ve iklimdir. Bu 
üç kavram bir bölgedeki canlıların varlığını, yaşam 
biçimini, gelişimlerini ve bütün hayat döngüsünü 
tayin eder. Topluluklar halinde yaşayan insanların, 
bulundukları coğrafyadaki diğer varlıklarla (canlı-
larla) kurdukları ilişki, geliştirdikleri üretim sistemleri, 
ticaretleri, dönüştürdükleri sanayi, sergiledikleri sa-
nat, ifade ettikleri görsel ve sözlü sanatlar ve ede-
biyat, kısaca inşa ettikleri somut ve somut olmayan 
bütün kültür unsurları temelde yaşadıkları coğrafya 
tarafından belirlenmiştir. 

Kronolojik olarak insanlık tarihine baktığımızda 
topluluklar halinde yaşanan alanların, daha kolay 
bir hayatı mümkün kılan bir iklime ve insanın kendini 
geliştirebildiği bir yaşamı kolaylaştıran tabii faktör-
lere sahip olduğu görülür.

Bu açıdan baktığımızda Konya’nın şehir olarak 
kurulduğu merkez, Alaaddin Keykubat’tan adını 
alan, gerçekte Neolitik dönemdeki bir yerleşim yeri 
olan Alaaddin Tepesidir. Konya tarih öncesi dö-
nemden bu yana önemli bir yerleşim yeridir. 

Sadece Konya şehir merkezindeki Alaaddin 
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Tepesi değil, merkeze çok yakın (15 km) olan Ka-
rahöyük ve Konya Ovasındaki Çumra yakınlarında 
bulunan Çatalhöyük de yeryüzünün bilinen en eski 
yerleşim alanlarındandır. Günümüzden 9500 yıl ön-
cesinde adı geçen bölgede sadece yerleşik hayat 
ve tarımsal faaliyetler değil, aynı zamanda sosyal 
örgütlenme ve kültürel unsurlar da oldukça önem-
lidir. Ortaya çıkan eserlerde yerleşik hayata geçişi 
simgeleyen duvar resimleri, rölyefler, heykeller ve 
diğer sanat unsurları görülmektedir. Esasen yazımı-
zın başlığı ve konusunu teşkil eden Edebiyat ve Me-
deniyet yada Şehir ve Şiir başka örneklerde olduğu 
gibi Konya örneğinde de binlerce yılın içinde birlikte 
gelişmiş ve büyümüştür. 

İkonya: Kutsal Tasvir…

Eğer Şehir medine ise, kutsal(lar)’ın da olması 
gerekiyor. Kutsalı olmayan Medine olur  mu?

Konya’ya adını veren “İkon” sözcüğüdür. Latince 
“Kutsal Tasvir” anlamına gelir. Doğu Hristiyanların-
da kiliselerdeki kutsal figür ve resimler için kullanılır. 
Şehrin adı ile ilgili rivayetlerden birisi şudur; Şehre 
musallat olan bir ejderhayı öldüren kahramana 
şükran ve minnet duygusunu ifade için bir anıt ya-
pılır ve üzerine olayı anlatan bir resim çizilir. Bu anıta 
“İkonion” adı verilir. Roma imparatorları şehri, kendi 
adlarıyla isimlendirirler, Konya da bundan nasibini 
alır ve Romanın 4ncü imparatoru Tiberius Claudios; 
şehri kendi adıyla; Claudiconium olarak adlandırır.

Sonra gelen imparatorlar Colonia Selia, Augus-
ta Icononium adlarını verir. Hepsinin içinde “ıcon” 
(ikon) olmak üzere zaman içinde şehrin adı, Icco-
nium, Conium, Conia, Konien ve Konia olarak anılır. 

Araplar şehrin adını “Kuniya” olarak değiştirmiş-
ler. Selçuklu ve Osmanlılarda, bu kelime “Konya” 
olarak dönüşmüştür.

Tarih Akışında Değişen Yönetimler…

9500 yıllık bir yerleşim bölgesi ve 5000 yıllık şe-
hirde çok sayda medeniyetin izleri ve eserleri olmuş 
Konya’da. Her biri bir değer katmış, biz iz bırakmış 
ve şehrin bu günkü kültürel mirası ve zenginliği oluş-
muştur. Milattan önceki dönemde Hititler; sonra-
sında Frigyalılar, onların ardından Lidyalılar, Persler 
ve son olarak Helenistik dönemde Büyük İskender 
bölgeye ve şehre hükmetmiştir.

MÖ:25 yılında Romalılar Bölgeyi almış ve Hristi-

yanlığın erken dönemlerinde dini bir merkez olma 
özelliği kazanmıştır. Aziz Paul’un Konya’ya geldiği 
rivayet edilmektedir. Şehir ve bölgenin dini hüviyeti 
Bizans Döneminde devam etmiştir.

Ve Selçuklular: Müslüman Konya…

1071 yılındaki Malazgirt Zaferi sonrasında Batı-
ya doğru Anadolu’da yayılan Selçuklular, bu savaş 
sonrasında Konya’yı da ele geçirmiş ve bu bölgede 
Bizans hakimiyetine son vermişlerdir. 

Süleyman Şah 1076 Yılında Konya’yı Anadolu 
Selçuklularının başkenti yapmış, daha sonra 1080 
yılında başkent İznik’e taşınmıştır. 

Ancak; Birinci Haçlı Seferi sırasında İznik, Bi-
zans’ın eline geçince Sultan 1nci Kılıç Arslan 1097 yı-
lında Başkenti tekrar Konya’ya taşımıştır. 1277 Yılına 
kadar 180 yıl aralıksız Anadolu Selçuklu Devletinin 
Başkenti olmuştur. Bu sürede Konya Anadolu’nun 
en büyük şehri olma vasfını kazanmış, etrafı surlarla 
çevrilmiştir.

Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 yılında Konya’yı 
alarak beyliğine katmış, 190 yıl boyunca 16 kez Kon-
ya; Karamanoğulları ve Osmanoğulları arasında el 
değiştirdikten sonra, 1477 yılında Fatih Sultan Meh-
met döneminde kesin olarak, Osmanlı Devleti’nin 
idaresine girmiş, Cumhuriyet dönemine kadar da 
bu devam etmiştir. 

Görüldüğü gibi üzerinde bulunduğu coğrafya 
sebebiyle gerek tarih öncesi gerek sonraki dönem-
lerde bir çok medeniyet ve idareye merkez olan 
şehir önceki dönemlere ilave olarak son 950 yıllık 
sürede Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemle-
rinde, diğer birikimleri yanında, kültür ve edebiyat 
alanında da büyük bir hazine oluşturmuştur.

Osmanlı döneminde şehzadelerin bulunduğu bir 
sancak merkezidir. Bu özelliği idare merkezi olma 
yanında aynı zamanda bir kültür merkezi olmasını 
sağlamış, ilim, fikir ve sanatta da seçkin eserler ver-
mesine katkı sağlamıştır. 

Mevlana Dergahının Konya’da bulunması, ede-
biyat yanında musiki, hat, tezhip, ebru, ciltçilik gibi 
diğer güzel sanatların da gelişmesine imkan sağ-
lamıştır. 

Etrafında bulunan Karaman, Eskişehir, Niğde, 
Aksaray hatta Isparta ve Burdur’un da içinde yer 
aldığı Siyasi, İdari ve Kültürel bir merkez olması, bu-
raya birçok alim, edip, sanatkar ve şairin gelip yer-
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leşmesini, yetişmesini sağlamıştır. Sadece Tanzimat 
ile Cumhuriyetin ilk yılları arasında tespit edilen şair 
sayısı 100’ün üzerindedir. (3) Konya, aynı zamanda 
Mevlana Celalettin’i Rumi, Yunus Emre, İbn-i Arabi, 
Sadreddin Konevi ve daha bir çok alim ve Şairin ye-
tiştiği, barındığı, yaşadığı şehirdir. 

Özellikle İslam Medeniyet Tasavvuru içinde, eği-
tim sadece formel kurumlarda değil, dergah, tekke 
vb. kurumlar aracılığıyla “irfan” geleneği içinde ge-
lişmekte, kişilerin eğitimi ve icra ettikleri meslekler-
den bağımsız olarak, hükmünü icra etmektedir. 

Örneğin bir mestçi, ya da rençper veya kasap 
aynı zamanda çok güzel “koşma”, “gazel” veya 
“destan” formunda şiirler yazabilmiştir. (3)

Tabiatiyle Konyanın gerek Mustafa İSEN’in sözü-
nü ettiği 27 Tezkirede kayıtlı 69 şairin tamamını, ne 
de Emine YENİTERZİ’nin eserinde söz ettiği 100’ün 
üzerindeki şairin tamamını buraya aktarmak müm-
kündür. 

Ancak bu muhteşem kültür ve medeniyet şehri-
nin edebiyatı ve şiirini temsilen muhtelif dönemlere 
ait önemli bazı şairler hakkında kısa bilgi ile eserle-
rinden örnekler vereceğiz. 

Konya’nın Evrensel Yüzü:

MEVLANA CELALETTİN RUMİ

Mevlana Celalettini Rumi 1207 yılında Belhte 
doğmuş, ailesiyle küçük yaşlarda Konya’ya gelip 
yerleşmiş, bu şehirde büyüyüp, şiir ve varlık tasav-
vuru ile aşk’ın ve aşkınlığın evrensel zirvelerinden biri 
olarak kabul edilmiş büyük bir şairdir.

1273 yılına kadar Konya’da yaşayıp burada me-
dfun bulunan Mevlana, felsefesi, örnek yaşamı ve 
eserleri ile 750 yıldır, İslam Medeniyet Tasavvurunu; 
sevgi, hoş görü ve aşk’ın ölümsüz çerçevesinde an-
latmaya, insanlığa ışık saçmaya devam etmektedir. 

Tarih içinde binlerce şair ve edip yetiştiren Kon-
ya’nın değerlerinin ancak bir kaçını bu yazının im-
kan ve sınırları içine sığdırabiliriz. 3 farklı dönemi 
temsilen seçtiğimiz örnekler şehir ve edebiyat iliş-
kisi çerçevesinde Konya için sadece bir fikir verebilir. 
Tamamına ait bilgi ciltler dolusu bir külliyat ister. 

Son bin yıllık dönemi temsilen Mevlana’yla, 
19’ncu  yüzyılı temsilen 4 şairle ve Cumhuriyet döne-
mini de temsilen 2 Şairle Konya’yı yazacağız.

 

MESNEVİ-Başlangıç Beyitleri

Onbinlerce beyitten oluşan Mesnevi ve Divan-ı Ke-
bir ile Fîhî-Mafih gibi ölümsüz eserlere sahip büyük 
şairden iki örnek vereceğiz.

Dinle, bu ney neler hikâyet eder,
Ayrılıklardan nasıl şikâyet eder.
 
Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryâdımdan
Erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemektedir.
 
İştiyâk derdini şerhedebilmem için,
Ayrılık acılarıyle şerha şerhâ olmuş bir kalb isterim.
 
Aslından vatanından uzaklaşmış olan kimse,
Orada geçirmiş olduğu zamanı tekrar arar.
 
Ben her cemiyette, her mecliste inledim durdum. 
Bedhâl (kötü huylu)
Olanlarla da, hoşhâl (iyi huylu) olanlarla da düşüp 
kalktım.
 
Herkes kendi anlayışına göre benim yârim oldu.
İçimdeki esrârı araştırmadı.
 
Benim sırrım feryâdımdan uzak değildir. Lâkin her 
gözde onu
Görecek nûr, her kulakda onu işitecek kudret yoktur.
  
Beden ruhdan, ruh bedenden gizli değildir.
Lâkin herkesin rûhu görmesine ruhsat yoktur.
  
Şu ney’in sesi âteşdir; havâ değildir.
Her kimde bu âteş yoksa, o kimse yok olsun.
  
Neydeki âteş ile meydeki kabarış,
Hep aşkın eseridir.
  
Ney, yârinden ayrılmış olanın arkadaşıdır. Onun 
makam perdeleri,
Bizim nûrânî ve zulmânî perdelerimizi -yânî, vuslata 
mânî olan perdelerimizi- yırtmıştır.
  
Ney gibi hem zehir, hem panzehir;
Hem demsâz, hem müştâk bir şeyi kim görmüştür
  
Ney, kanlı bir yoldan bahseder,
Mecnûnâne aşkları hikâye eder.
 
Dile kulakdan başka müşteri olmadığı gibi,
Mâneviyâtı idrâk etmeye de bîhûş olandan başka 
mahrem yoktur
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Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi ge-
cikti. 
O günler, mahrûmiyyetten ve ayrılıktan hâsıl olan 
ateşlerle arkadaş oldu –yânî, ateşlerle, yanmalarla 
geçti .
  
Günler geçip gittiyse varsın geçsin.
Ey pâk ve mübârek olan insân-ı kâmil; hemen sen 
vâr ol!..
  
Balıktan başkası onun suyuna kandı.
Nasibsiz olanın da rızkı gecikti.

Ham ervâh olanlar, pişkin ve yetişkin zevâtın hâlin-
den anlamazlar. 
O halde sözü kısa kesmek gerektir vesselâm.  

MEKON (YAPMA-ETME)

Duydum ki sefere çıkmaya karar vermişsin, çık-
ma (etme) rakibi sevmeye, bir başkasını dost edin-
meye niyetlenmişsin, yapma (etme)…

Dünyada garipsin zaten, ne diye bir de gurbete 
düşeceksin? Hangi ciğeri yanmışa kast ediyorsun? 
Etme…

Bizden, kendini saklayıp yabancılara gitme. Giz-
lice başkalarına doğru bakıyorsun, bakma…

Ey ay yüzlü güzel, felek bile senin yüzünden alt-
üst olmuştur. Bizi harap ediyor, yerlere seriyor, alt-
üst ediyorsun, etme…

Ne diye vaad ediyorsun, ne diye yemin ediyor-
sun? Sen yemin ve işveyi kendine kalkan ediniyor-
sun, etme…

Nerede benimle ettiğin ahit, hani bana verdiğin 
söz? Ahdini bozuyorsun, bozma; verdiğin sözden 
dönüyorsun, dönme…

Ey makamı varlıktan da yokluktan da yüksek ve 
üstün olan, varlık diyarından (yurdundan) geçip gi-
diyorsun, gitme…

Cennet de senin buyruğuna kul, cehennem de; 
bize cenneti cehennem ediyorsun, etme…

Senin şeker yurdunda zehirden korkmayız, emi-
niz, fakat tutup o zehri şekere katıyorsun, katma…

Canım ateşlerle dopdolu bir ocak sanki; yetmez 
mi bu yaptığın? Yüzüm ayrılıktan altına döndü, sa-
rardı-soldu, yapma ne olur…

Sen yüzünü çevirdin mi ay bile derdinle kararır. 
Ayın tutulmasını mı istiyorsun, maksadın bu mu? 
yapma…

Kırılıp gücenip de sustun mu bizim dudaklarımız 
kurur. Ne diye gözümü, gözyaşlarıyla ıslatırsın? (ıs-
latma) etme…

Madem ki aşıklara (güruhuna) tahammülün yok; 
ne diye aklını karıştırırsın, aşıklara hiç bakma, hiç 
görme onları…

Perhizden dolayı hastaya helva vermiyorsun, 
tatlı biz yüz göstermiyorsun amma, hastanı daha 
da beter ediyorsun, etme…

Şu harama alışmış gözüm, senin güzelliğinin 
hırsızıdır. Fakat canım benim, göz hırsızına neden 
ceza veriyorsun, verme…

Söz söyleme zamanı değil, al başını git arkadaş. 
Aşk zaten başsızdır, hal böyle iken neden başını kes-
meye kalkışıyorsun? Kesme…

Tanzimat Dönemi ile Cumhuriyet Dönemi ara-
sındaki yaklaşık, yüz yıllık süre içinde Konya’nın ye-
tiştirdiği şairlere örnek olarak, Aşık Giryani ve Aşık 
Haydar’dan birer şiir seçtik.

ÂŞIK GİRYÂNÎ (1865-1929)

Elestü bezminde cümleden evvel
Usûl ü âdâbı öğrensin yiğit
Ki tut ki cevhere olur mu bedel
Hiç altın yerini tutar mı hadit
Gel bana câhilden açma bir cevap
O da bencileyin ol hâli harap
Câhile hiç kimse olur mu sahap
Sanki boş sandığa vurulmaz kilit  (3)

ÂŞIK HAYDAR (1866-1923) Mesleği Rençberliktir.
Haylî demdir beklerim îdinde kurbân olduğum
Ser verir sır vermez ol va’dinde kurbân olduğum
Gülşen-i hüsnünde var yüz bin hakîkat bülbülü
Murg-ı dil pervâz eder saydında kurbân oldu-

ğum
Konya’nın ünlü şairleri arasında Kadın Şairler de 

bulunmaktadır. Bunlardan birisi Emine Hanım, di-
ğeri ise Gülizar hanımdır.

EMİNE HANIM

Şem’î’nin torunu, Hafız Mehmed Efendinin kızıdır. 
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Konya’da doğmuştur. Şem’î’nin Gülü, Şem’î’nin Kızı 
veya Hacı gibi mahlâslar kullanan Emine Hanım, 
on iki yaşında iken saz çalmaya ve şiir söylemeye 
başlamıştır. Çoğunluğu hece vezniyle, az sayıda da 
aruzla söylediği şiirlerinin bir kısmı kaydedilmiştir. 

Benim derdim gibi dert yok
Meğer bir bir beyân etsem
Ölürsem ağlayanım yok
Meğer kendim figân etsem
Benim derdim gibi derde
Giriftâr olmasın kimse
Ko ben derdimle yanayım
Haberdâr olmasın kimse (3)

GÜLİZÂR HANIM

Konya Vilâyeti Halkıyyât ve Harsiyyâtı’nın ya-
zıldığı yıllarda Gülizâr Hanım, düğünlerde türkü ve 
ağıt söyleyerek bir hayli şöhret sahibi olmuştur. Gü-
zel türkü ve mânîleri vardır.

Çarşıdadır kınası

Ahırdadır danası

Hacı Çetmeye gitmiş

Güler oynar anası

Davras Yörük evleri

Şehirdedir beyleri

Hacı Çetmeye gelmiş

Oynar güler dilleri (3)

20. Yüzyılda yetişen önemli şairlerden birisi ‘de, 
merhum Ali Ulvi Kurucudur (Doğumu:1922 Konya, 
ölümü:2002 Medine). Şairin şiirlerinden iki örnek ve-
riyoruz.

RUHUM SANA AŞIK

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın,
Dîdârına âşık Ulu Yezdân’dır Efendim.

Mahşerde nebîler bile senden medet ister,
Rahmet, diyen âlemlere, Rahman’dır Efendim.

Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, koğma kapından,
Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim..

Ta Arşa çıkar her gece âşıkların âhı,
Medheyleyen ahlâkın, Kur’ân’dır Efendim.

Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim,
Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim...

Dağ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,
Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...

Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın,
Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim...

DERDİMENDİM

Derdimendim yâ Rasûlallah, devâ ol derdime,
Destgir ol, yâ Habiballah, bu asî mücrime! ..
Sen şefâat kânı varken, yalvarayım ben kime? ..
Ben Rasûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım.
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım..

Bûy-i vaslındır, muattar eyleyen sünbülleri,
Nur cemâlinden eserdir, bağ-ı aşkın gülleri,
Gül cemâlindir Habîbim, mesteden bülbülleri,
Ben Rasûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım.
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım

Cânını cânâne kurban eyliyor pervâneler,
Bezm-i vaslın neş’esinden, gaşyolur mestâneler,
Aşıkın gözyaşlarından, doldu hep peymâneler,
Ben Rasûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım.
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım..

Ermek istersen, O şâh’ın himmet-ü imdâdına,
Cânü dilden âşık ol sen; ‘İsm-i zât’ evrâdına,
Ses verir (Ulvî) ; melekler âteşin feryâdına,
Ben Rasûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım.
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım.

Konya’nın 20. Yüzyılda yetiştirdiği diğer önem-
li bir şair de Feyzi Halıcıdır (1924-2017). Geleneksel 
Halk Şiir biçimlerini çağdaş şiire uygulayan şairler-
dendir. 

GÜVERCİN 

Düşmüş kaleler gibiyim,
Bir sözüm kalmadı söyleyecek.
Acı sularda kaldı umudum
En yalın, en güzel, en gerçek,



35

Yok, aşkın aydınlık çağrışımı
Artık hatıralar bile yılgın.
Masmavi düşlerin sonrasında
Böyle mi olacaktı ayrılığın?

Sırılsıklam seni baştan yaşarım,
Bir yağmur yağmasın hani, ipince.
Böyle tedirgin mi mahzun mu olur
Bilemiyorum ah insan sevince.

Bir yayan-yapıldak gelmesi değil,
Ne hoş, bu yolların gitmesi sana.
Karlı tepelerin ardında mısın?
Duysana, görsene, anlasana! ..

Düşmüş kaleler gibiyim,
Bir sözüm kalmadı söyleyecek
Acı sularda kaldı umudum
En yalın, en güzel, en gerçek...
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