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          Değerli Okurlar, 
 
    Tut Pekmezi’nin 31. sayısını yayımlamanın sevinciyle kocaman bir merhaba... 
     Küçük bir yardım derneğinin yayın organı olarak 31. sayıya ulaşmak sevinilecek ve  hatta 
biraz da öğünç duyulacak bir durum doğrusu. Tut Pekmezi içerik ve biçim olarak küçük bir dergi. 
Ulaştığı kitle de öyle. Ama bu durum işin kolay olduğu anlamına gelmiyor. Yazıların toplanması 
ve bir düzene sokulması oldukça çok zaman alıyor. Derginin basımı ve hemşerilerimize 
gönderilmesi de bir yığın iş. Ayrıca basım ve posta giderleri de ayrı bir yük.  
     Ama  dergimizin her yeni sayısını elimize aldığımızda yorgunluğumuzu unutuyoruz. Çünkü 
bu işi yaparak büyük bir hizmet yaptığımıza inanıyoruz. Şöyle ki: 
     Tut Pekmezi ile derneğimizin çalışmaları konusunda üyelerimizi ve hemşerilerimizi 
biligilendiriyoruz, bu bir. 
     Dergimiz birçok hemşerimizi ve arkadaşımızı yazmaya ve okumaya özendiriyor, bu iki. 
     Tut Pekmezi’nin en büyük  özelliği yazılı bir belge olması ve bu yönüyle bugünü gelecek 
kuşaklara aktarmasıdır, bu da üüç. 
                                                           *    *    * 
     Bu sayımızda Seydi Gürbüz’ün, Tutlular Yardımlaşma Derneği’nin 23 Kasım 2008’de 
yaptığı kongresine ve sonuçlarına ilişkin yazdığı bir yazıyı okuyacaksınız. 
     Ayrıca Tutulular Yardımlaşma Derneği’nin Tutlu gençlerle yapmayı amaçladığı bir 
toplantının çağırısını ve çağırılılar listesini de bulacaksınız bu sayımızda. 
     Hemen hemen her sayımıza çok güzel yazılar gönderen Nevzat Kızkın Ankara’dan, Hamza 
Demir Đsveç’ten, Rıdvan Filiz St. Gallen’den (CH) yine birer yazı gönderdiler. Yazarlarımıza 
teşekkür ediyor ve 32. sayımız için yeni yazılarını bekliyoruz. 
     Hemen hemen her sayımızda yer alan “yazarlar-şairler” bölümüne, bir düşün adamı, şair ve 
yazar olarak Nazım Hikmet’i koyduk. Kısa yaşam öyküsünü ve şiirlerini severek okuyacağınızı 
umarız. 
     Hürriyet gazetesinde yer alan ve dut pekmezinin yararlarını anlatan bir uzman görüşünü de 
dergimize almayı uygun bulduk. 
                                                        *    *    * 
          Değerli Okurlar, 
     Bilineceği gibi, 29 Mart 2009’da Türkiye’de yerel seçimler yapılacak. Elbette Tut’ta da... 
Bu yüzden bu sayımızın ana konusunu seçimler oluşturuyor diyebiliriz. Hatta bu konuya özel bir 
önem verdiğimiz bile söylenebilir. Çünkü seçimler öncesinde çok şey söyleniyor ama sonra da 
çoğunlıkla unutuluyor o söylenenler. Biz söylenenleri kayıt altına alarak belgelemek istedik. 
     Bu konuda, Hamza Demir’in yazısı, bir ‘teşekkür yazısı’ olmasının yanında yeni seçilecek 
başkana da kimi konuları şimdiden anımsatması açısından önemli. Bu yazının ardından gelen 
ve Tutlu bazı aydınların imzaladığı “Ortak Açıklama”da bir belge olması dolayısıyla bu 
sayımızda yer aldı. 
     Bu sayımızda Tut’a belediye başkanı olmak isteyen her iki adayın “Tut Haber”de yayımlanan 
söyleşi ve vaat listelerini koyarak, karşılığında da sayfa başına 100 Frank istedik. 
Bunun için her iki adaya birer mektup yazarak e-posta ile gönderdik. CHP’nin adayı olan Cemal 
Avcı’dan hemen ‘olur’ yanıtını aldık. Cemal Avcı’nın Tut Haber’de Arzu Kaymak’ a verdiği 
söyleşiyi ve vaat listesini olduğu gibi yayımlıyoruz.  
AKP’den ya da AKP’nin adayı olan Mehmet Akat’tan ne yazık ki olumlu bir yanıt alamadık 
hemen. Ancak kimi arkadaşlarımızın üç-beş kez telefonla görüşmeleri sonunda bir sayfalık yeni 
bir vaat listesi alabildik ve onu yayımlıyoruz. Keşke  Tut Haber`de yayımlanan söyleşi ve vaat 
listesini yayımlayabilseydik. Ama isteyenler Tut Pekmezi arşivinde bulabilirler. 
     Ve bunların ardından Mehmet Karakuş’un yine Tut Haber`de yer alan ve genel olarak 
Türkiye, özel olarak ta Tut’taki yerel seçimler öncesindeki ortama ilişkin kimi kısa gözlem ve 
düşüncelerinin yer aldığı bir yazıyı okuyacaksınız. 
    Tut pekmezi gibi şirin günler geçirmeniz dileklerimizle...   Tut Pekmezi / 04.03.2009 
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Gençlik Toplantısı’na Çağırı 
 

Sevgili Gençler, 
 

     Tutlular Yardımlaşma Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri olarak siz sevgili gençlerle 
gecelerimizde, pikniklerimizde veya başka değişik ortamlarda zaman zaman karşılaşıyoruz.  
     Ne yazık ki, bu karşılaşmalarda derneğimizin çalışmalarını ve amaçlarını sizlerle paylaşma 
olanağı bulamıyoruz.  Düşüncelerimizi paylaşmak şöyle dursun, birbirimizi doğru dürüst 
tanımıyoruz bile. Buna, hem söz konusu etkinliklerimizdeki koşuşturmalarımız  hem de o 
etkinliklere katılan farklı farklı kesimlerin varlığı engel oluyor. 
     Đşte bu olumsuzluğu ortadan kaldırarak sadece sizlerle buluşmak ve sadece sizlerle bire bir, 
yüz yüze görüşmek ve tanışmak için bir “Gençlik Toplantısı” düzenlemeye karar verdik.  Bu 
toplantıda sadece bizlerle sizler değil, siz gençler de kendi aranızda tanışacak veya var olan 
tanışıklığınızı ilerletme fırsatı bulacaksınız. 
     Biz yönetim kurulu üyeleri olarak aşağdaki isimleri saptayabildik ancak. Kuşkusuz unuttuk-
larımız da olmuştur. Unutulanlar lütfen kırılıp gücenmesinler. Kendilerini aşağıdaki gençlerimizin 
arasında gören veya görmek isteyen bütün hemşerilerimiz de toplantımıza çağrılıdır.  
     Hepinizi –ki isimleriniz aşağıda yazılıdır- bu önemli etkinliğe eşlerimizle birlikte bekliyoruz. 
 
     Başarı dileklerimizle sevgi ve selamlar. 
     3 Mayıs’ta Görüşmek üzere...   

   

TYD Yönetim Kurulu 
 
Not: 1- Gençlik Toplantısı 3 Mayıs 2009, Pazar günü, saat 14.30 – 19.30 arasındadır. 
            Adres: Gemeinschaftszentrum Loogarten, Salzweg 1, 8048 Zürich 
        2- Toplantımızda sunulacak her türlü içecek derneğimiz, soğuk yiyecekler de yönetim  
             kurulu üyelerimiz tarafından karşılanacaktır.  
        3- Toplantı sırasında tüketilebilecek içecek ve yiyeceklerin yeteri kadar hazırlanabilmesi ve  
             toplantı yerinin eksiksiz düzenlenebilmesi açısından siz sevgili gençlerden     
             info@tutpekmezi.ch adlı e- posta adresimize gelip- gelmeyeceğinizi 5 Nisan 2009  
             tarihine kadar bildirmenizi bekliyoruz.       
      
Acar Đlhan,  Acar Đmdat, Acar Suzan, Akaslan Çağrı, Akaslan Gülsen,  Akgürbüz Hülya, 
Akgürbüz Mustafa,  Alan Halil, Alan Özlem, Aliş Betül, Aliş Caner, Aliş Cihan, Arslan Emine, 
Arslan Mahmut, Arslan Nilay, Arslantaş Ebru, Arslantaş Ülkü, Aslantaş Abuzer, Aslantaş 
Selin, Aslantaş Tayfun, Avcı Ali, Avcı Ferit, Avcı Naime, Baş Davut, Baş Meliha, Cankıran 
Gül, Cankıran Özgür, Çıbık Nihat, Çıbık Seda, Çoban Ahmet, Çoban Fatma, Çoban Mahir, 
Doğru Burcu, Doğru Mustafa, Doğru Muzaffer, Doğru Uğur, Doğru Ümmü, Doğru Ünsal, 
Dontaş Eylem, Dontaş Sevcan, Ergen Gençağa ve Eşi, Ertok Alper, Göçümcü Tuğba, 
Göçümcü Ceyda, Göçümcü Kubilay, Göçümcü Mehmet, Göçümcü Rifat, Göçümcü Serdar, 
Gündoğdu Mehmet, Gündoğdu Soner, Gündoğdu Ülkü, Gürbüz Eyup, Gürbüz Ümmü, 
Karakuş Deniz, Karakuş Enver, Karakuş Eylem, Karakuş Fidel, Karakuş Hediye, Karakuş 
Özgür, Karakuş Ufuk, Karakuş Umut, Kılıç Tuncay, Kılıç Tuncer, Kızgın Güven, Kızgın 
Mehmet, Maraşlıoğlu Ali, Maraşlıoğlu Ayten, Oğul Ali, Oğul Nurhan, Oğul Onur, Oğul Semih, 
Ongunyurt Selçuk, Ongunyurt Tülay, Oral Abdullah, Oral Enez, Oral Fatih, Oral Đbrahim, Oral 
Sevilcan, Oral Yasemin, Orhan Birsen, Orhan Burak, Orhan Murat, Orhan Serap, Öncebe 
Aylin, Öncebe Gamze, Özdoğan Ayşe, Özdoğan Ayşe, Özdoğan Ercan, Özdoğan Erdal, 
Özdoğan Erol, Özdoğan Mehmet, Özdoğan Zeynep, Öztürk Mehmet, Paksoy Ferhat, Sarıcı 
Hilal, Sarıcı Mustafa, Savıcı Derya, Savıcı Duygu, Sonkur Sevda, Temel Güven, Yılmaz 
Erkan, Yılmaz Ahmet, Yılmaz Ekin, Yılmaz Gökben, Yoğurtçu Hasan 
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     Aşşa Bostan (Aşağı Bostan) 
 

                                                               “O iyi insanlar, o güzel atlara bindiler, çekip gittiler...'' 
                                                                (Akçasazın Ağaları 1 - Yaşar Kemal) 
 
     Büyükbabam olduğunu kabullenmekte epey zorlanmıştım. Çünkü hem öteki büyükbabama 
hem de tanıdığım diğer büyükbabalara göre çok farklıydı. Bir kere şalvar giymiyordu. Gömlekleri 
koyu renk değil, daha çok beyaz renkli, her zaman temiz ve ütülü, ceketi ise yıpranmamış, hep 
yeniydi. Yüzü her zaman tıraşlı, ellerinde en ufak bir çizik ya da nasır yoktu. Sigara içmezdi. 
Kışın çamurda, yazın tozda üzerinde bir leke gördüğümü hatırlamıyorum. Sonra, şehirli gibi 
konuşuyordu. Mesela “goz”a ceviz, “tut”a dut diyordu. Farklı olan sadece giyim kuşam ve 
konuşması değildi elbet; o aynı zamanda öğretmendi; en çok da bu şaşırtıyordu beni. Tamam, 
diğer büyükbabalara göre gençti ama tanıdığım bütün öğretmenlere göre de oldukça yaşlıydı. 
Büyükbabam, kırklı yıllarda yani gençliğinde eğitmenliğe* başlamış. Zaman zaman geçen 
konuşmalardan aklımda kalanlara göre civar köylerde çalışmış. Annem o çocukluk günlerini 
anarken hep yokluktan, kıtlıktan ve salgın hastalıklardan bahseder. Gittikleri yerlerde genellikle 
okul binası olmadığı için oturdukları evi aynı zamanda okul olarak da kullanırlarmış. Köyün 
birinde, yerleştikleri evin penceresini  soğuk olmasın diye kalın çuvallarla kapattıklarından, 
içerisi gündüzleri de karanlık oluyor ve ders yapmakta zorlanıyorlarmış. Büyükbabam şehre 
indiği bir gün cam getirip pencereye takmış, bütün köylü hayretler içinde günlerce gelip camı 
seyretmişler, çünkü ilk defa cam görüyorlarmış. Yine, tayin oldukları başka bir köyde ise bit 
salgını varmış. Büyükbabam birkaç kilo DDT almış ve tıraş ettiği bütün öğrencilerinin kafalarını 
bununla ilaçlamış. Artanı da köylülere dağıtarak bütün çamaşırlarını DDT ile yıkamalarını 
istemiş. Ve köylüler bir süre sonra bitten kurtulmuşlar. Büyükbabam, sadece öğrencilere okuma 
yazma öğretmiyor aynı zamanda sağlık, tarım, hayvancılık konularında köylülere rehberlik de 
yapıyormuş. 
     Büyükbabamın son görev yeri Tut’a yaklaşık 25 km uzaklıktaki Küçük Perveli idi. Kışın 
Perveli’ye göçerler nisan ayında Tut’a gelirlerdi. Ama büyükbabam okullar kapanana kadar orda 
kalır, sadece bazı hafta sonları Tut’a gelirdi. O zamanlar fazla araba da bulunmadığından yak-
laşık 25 kilometrelik yolu çoğu zaman yürüyerek gelir, giderdi. Aslında araba olmaması büyük-
babamın da işine gelirmiş meğer, yıllar sonra anlayacaktım yürümeyi ne çok sevdiğini. Her yere 
yürüyerek giderdi ve her zaman elinde taşıdığı bir şeyleri olurdu. Çok yürümekten mi yoksa bir 
şeyler taşımaktan mıdır bilmem, bacakları içe doğru eğik, sırtında da hafif kamburu vardı. Bu 
onun zaten kısa olan boyunu daha da kısa gösteriyordu. Zayıf ve kısa boyuna rağmen kendi-
sinden umulmayacak işler yapardı. Anlamadığı iş yok gibiydi; bahçecilik, hayvancılık, inşaat..  
ne olursa üstesinden gelirdi. Hiç boş vakti yok gibiydi. Yinede namaz vakitlerini hiç kaçırmaz, 
öğlenleri de mutlaka camiye giderdi. Evde kaldığı zamanlarda Kur’an okur veya uzun tespihini 
alır sessizce dua ederdi. Kahveye gitmez, zamanının çoğunu aşağı bostanda geçirirdi. Büyük 
emek harcadığı aşağı bostanda hemen hemen her tür ağaç mevcuttu; dere boyunca büyük 
ceviz ağaçları, söğütler, böğürtlenler ve cevizleri saran kırmızı Mahmut üzümü asmaları serin 
gölgesiyle derede küçük bir ormanı andırırdı.  Yukarıda; kavaklık, dut ağaçları, erik, incir, nar, 
ayva, elma ve kaysı ağaçları vardı. Buradaki ağaçların büyük bir bölümünü büyükbabam dikmiş, 
diğerlerinin de gelişmesi için çok çaba göstermişti. Ben en çok her biri ayrı büyüklükte ve ayrı 
lezzette meyvesi olan kaysı ağaçlarını severdim. Çünkü hem tırmanması kolay hem de çok 
lezzetliydiler. Ağaçlardan arta kalan boş bir alana ise domates, biber ve patlıcan bostanı 
yapılırdı. Ve buradaki bütün işleri yine hep büyükbabam yapar ya da yaptırırdı. O koca ceviz 
ağaçlarının tepesine çıkar cevizleri çarpar, biz de aşağıda toplardık. Böğürtlen oyumları içine 
kaçanları dikenlerin arasından çıkarmak zor olduğu için bırakırdık. Ama o hiçbir şeyin zayi 
olmasını istemez, uzun bir değnekle onları oyumların içerisinden çıkartırdı. Onun her işini 
kendinden emin bir şekilde, sabır ve özenle yapması bana televizyonda izlediğimiz Kung-Fu 
filmindeki yaşlı karate hocalarını anımsatırdı; sabırlı ve ne yaptığını bilen...  
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     Biz çocuklar da günün büyük bir kısmını aşağı bostanda geçirirdik, ama biz çalışmak için 
değil, oyun oynamak ve karnımızı doyurmak için orada olurduk. Bir ağacın dalını kırsak ya da 
bir sebzeyi-meyveyi yemeden heba etsek çok kızardı. Ağaçların dibine dökülen meyveleri biz 
hiç umursamazken o, onları özenle toplar, yenmeyecek durumda olanları ineğe verir diğerlerini 
kuruması için dama sererdi.   
     Bir insanı tanımanın en iyi yollarlından biri de onunla uzun bir yolculuk yapmaktır. 
Büyükbabam yaklaşık kırk yıllık hizmetinden sonra emekli olmuştu. O yıllarda ben de ortaokulu 
bitirmiş, girdiğim sınavda Ankara’da yatılı liseyi kazanmıştım. Ankara’ya gidip kayıt yaptırmam 
gerekiyordu. Hemen çözüm bulundu. Büyükbabamın Ankara’da bir teyze oğlu varmış, daha 
önce birkaç kez de onun yanına gitmiş. Ankara’ya büyükbabamla birlikte gitmemizin uygun 
olacağı kararlaştırıldı ve gerekmedikçe konuşmayan büyükbabamla yola çıktık. Đçimden bitmez 
bu yol diye geçiriyordum. Ama yanılmışım; büyükbabam benimle büyük bir adammışım gibi 
sohbet etmiş ve yaklaşık 15 saatlik yolu hiç sıkılmadan geçirmiştik. Ankara’ya vardığımızda 
hava soğuktu. Akşamdan yağan yağmur da yolları ıslatmıştı. Önce eve gidip eşyaları bıraka-
caktık. Ben, “ Hangi dolmuşa bineceğiz?” diye sordum. Büyükbabam, “Ne dolmuşu, yakın zaten, 
hemen şurası, beş dakikada gideriz” dedi. Bir yandan yürüyor bir yandan da üstümüze 
üstümüze gelen arabalara bakıyorduk. Ben bu kadar çok arabayı ve insanı ilk defa bir arada  
görüyordum. Bir süre yürüdükten sonra yoruldum ve arabaya binmemizi önerdim ama nafile: 
Büyükbabam, “Đşte şu köşede, şuraya da varınca” diye diye bütün yolu yürüdükten sonra 
yaklaşık bir saatin sonunda eve vardık. Benim ayaklar şişmişti, ayakkabıdan zorla çıkarttım. 
Fakat büyükbabamda hiçbir yorulma belirtisi yoktu. Bıraksalar o kadar yolu bir daha yürüyecek 
gibiydi. Teyze oğlu yani Mehmet Amca da tutumluluk konusunda büyükbabamı aratmıyordu. 
Akşam yemeğinde tabağımda yemek bıraktığım için üç kez tekrar tekrar sofraya oturtmuştu. 
Yemekte yoğurtlu sulu köfte vardı. Çok da güzel olmuştu ama ben kibarlık olsun diye tabağımda 
biraz bırakmıştım. Mehmet Amca kolumdan tutup “Olmadı,” dedi “hepsini bitirmelisin. Yemeği 
ziyan etmek günahtır, onu bulamayanlar var”. Ama köfteler bitti dediysem de O, “Olsun kaşığını 
al, suyunu da bir güzel iç” dedi. Söyleneni yaptım. Suyunu da bitirip tam kalkacağım sırada yine 
oturtup, “Teyzen bulaşık yıkamayı sevmez, ekmeğinle bir güzel sıyır bakalım tabağını” 
dediğinde karnım patlayacak gibi olmasına rağmen artık kurtuluş olmadığını anladığım için 
tabağımı pırıl pırıl yapıp Mehmet Amcaya gösterdim. Başından beri bu olayı seyreden 
sofradakiler de kahkahayı koyuverdiler. O gün bugündür tabakta yemek bırakmam. 
     Kayıt ve rapor işlemleri için Ankara’da üç gün boyunca hastane, okul ve ev arasında mekik 
dokuduk ve yolların büyük bir kısmını tabi ki yürüdük. Raporda çıkan bir pürüzden dolayı kayıt 
yaptıramadan Tut’a döndük. Kayıt yaptıramadığımız için dönüş yolculuğunda canımız biraz 
sıkkındı ama yine de keyifli bir yolculuk yapmıştık. (Sonra babamla gelip kayıt yaptırabildik) 
     Yaz tatillerinde eve döndüğümde büyükbabamı her zaman olduğu gibi aşağı bostanda bir 
şeylerle uğraşırken bulurdum. Ona teyze oğlunun selamını iletir, kendisini Ankara’ya 
beklediklerini söylerdim, ki yalan değildi. Onları her ziyaret edişimde büyükbabamın gelmesini 
söylerlerdi. Büyükbabama, “Okullar açılınca beraber gidelim. Ama ben artık Ankara’yı biliyorum 
yürümem” dediğimde, Ankara’da beni yürüttüğü günleri ima ettiğimi anlar, bıyık altından gülerek  
“O zaman gelsin düşünürüz” derdi. Sohbetimiz sırasında işine devam eder, ben arkası sıra onu 
takip ederdim. Namaz vakti gelip de benim ilgisiz olduğumu görünce biraz canı sıkılır, namaz 
kılmam ve dini vecibeleri yerine getirmem konusunda nasihatlerde bulunurdu. Ben, sessizce 
onu dinler, ama o namaza durunca giderdim…  
     Okul bittikten sonra Ankara’da işe başladım ve orada kaldım. Đlerleyen yıllarda çok istememe 
rağmen büyükbabamla birlikte bir daha Ankara’ya gidemedik. 
     Hemen her yıl, yazları izine gidiyordum ve büyükbabamı biraz daha yaşlanmış olarak 
buluyordum. Hacca gidip gelmiş ve sakal bırakmıştı. Bu hali onu daha da yaşlı gösteriyordu. 
Son yıllarda belindeki kamburu iyice belirginleşmiş ve baston kullanmaya da başlamıştı. 
Güçsüzlüğünden ve artık eskisi gibi çalışamadığından yakınıyordu. “Artık dinlenmelisin 
çalışmana gerek yok, yorma kendini” dediğim zaman; “Olur mu, insan hiç ölmeyecekmiş gibi 
çalışmalı, yaşamalı, yarın ölecekmiş gibi de hazırlıklı olmalı” derdi. Kendi çağındaki yakınlarının 
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ve arkadaşlarının ölümleri onu çok üzüyor ve düşündürüyordu. Hele yaşça kendisinden küçük 
olanların vefatlarına daha çok üzülüyordu. “Sıra benim. Artık benim de gitme vaktim geldi. Beni 
de yanına alsın diye sürekli Allah’ıma dua ediyorum” diyordu. Bütün hayatı boyunca karıncayı 
bile incitmemiş, her zaman insanların yardımına koşmuş, kimseye kötülük yapmamış, sürekli 
çalışmış ve hep bir şeyler üretme peşinde olmuş, ibadetini hiç aksatmamış büyükbabamın bu 
dileğinin birazdan yerine geleceği hissine kapılır ne diyeceğimi bilemezdim...  
     Yıllar bir bir geçerken onunla birlikte aşağı bostan da eski güzelliğini yitiriyordu. Bakımsız ve 
susuz kalan aşağı bostanda önce kaysılar ardından diğer ağaçlar bir bir kuruyordu. Çünkü 
büyükbabam son yıllarında Alzheimer hastalığına yakalanmıştı ve artık yeteri kadar ilgilenemi-
yordu bahçeyle. Hastalığından dolayı en yakınlarını bile tanımıyordu ama o eski titizliği hala 
devam ediyordu. Namaz kılıyor, bir süre sonra unutup telaşlı bir şekilde namaz vaktini 
geçirdiğini düşünüp tekrar namaza duruyordu… 
     Büyükbabam, ilçenin en yaşlılarından biri olarak gösteriliyordu. Kimine göre yüz yaşını 
geçmiş, kimine göre ise yüz değilse bile 97 rahat vardı. Torununun torununu göreceğini iddia 
edenler bile vardı. Fakat o torunun torununu göremeden 2003 yılının Aralık ayında aramızdan 
ayrıldığında 89 yaşındaydı.  
     Şimdi aşağı bostan onun bıraktığından çok farklı. Her tarafı bir zamanlar onun büyümelerine 
izin vermediği yabani otlar ve çalılıklar kaplamış. Ama onun yetiştirdiği birbirinden lezzetli 
kaysılardan bir ağaç, erik, incir, dut ve ceviz ağaçları ise bakımsız olsalar da büyükannemin 
çabalarıyla en güzel meyvelerini vermeye devam ediyorlar. Ve biz onların gölgesinde o eski 
güzel günlerimizi anıyoruz. Ya bu ağaçlar da bir gün kurursa… Eskiden tepelerinden inmediğim 
ağaçlarda şimdi çocukları göremiyorum. Çünkü şimdiki çocukların oyunları da oyuncakları da 
farklı, ya bilgisayar ya da televizyon başındalar. Kim bilir belki de onlara birbirinden lezzetli 
meyve yetiştirecek büyükbabaları olmadığı için ağaçlara tırmanmıyorlar… 

                                Nevzat KIZKIN / nkizkin@hotmail.com / Ocak 2009 – Ankara 
 

*Eğitmenler : 1936'nın ilk günlerinde, Çankaya köşkündeki bir toplantıda özellikle 32 bin küçük köyün eğitim 
sorununu çözmenin zorluğundan söz açan Milli Eğitim Bakanı Arıkan'a Atatürk, askerliklerini çavuş olarak yapmış 
köylülerden yararlanmasını salık verir. Bazı Bakanlık görevlilerinin tepkisine karşın, Atatürk'ün bu düşüncesi 
Tonguç tarafından köklü, düzenli bir denemeyle başlatılır. Tonguç çevresindeki bürokratlara şunu söyler: "Nüfusu 
250'den az 16 bin okulsuz köye bu alışılmış yöntemlerle daha yüz yıl öğretmen verilemez. Biz yapmacık aydınlar 
köye giremiyoruz, öyleyse köyler daha da bekleyecek mi?" Zaman geçirmeden, çalışma yönetmeliği, kursların 
programı, kullanacakları "kılavuz kitapları" ile ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencilerine verilecek "yıl 
kitapları"nın yazılması işlerine başlanır.  
     Eğitmen adaylarının bahar-yaz aylarında ve sekiz ay sürecek kursta, okuma-yazma, aritmetik, yurt ve yaşama 
bilgisi, ayrıca tarım ve iş dersleri görmeleri kararlaştırılır. Sınıf sistemi yerine 10 kişilik küme çalışma yöntemi kabul 
edilir. Eğitmenli köy okulları üç yıllık olacak, ara sınıflara öğrenci alınmayacaktır. Đlk eğitmenlik kurs Eskişehir 
Çifteler bucağında, orada bulunan Hara'daki tarım araçlarından da yararlanmak için Mahmudiye köyünde açılır. Her 
kümeye tarım ve öğretmen okulu çıkışlı bir öğretmen verilir. Uygulamalı dersler tarlada, bahçe, bağ, hara, ağılda ve 
marangoz, demirci atölyelerinde gerçekleşir.  
     1936-37 öğretim yılında 84 eğitmen, kendi yaptıkları, cilaladıkları tahta bavulları ellerinde, gidecekleri köylere 
doğru yola çıkar. Đlk yılda 4,510 köy çocuğu okula başlar. Đlk yıl 68 köyde okul binası yapımı gerçekleşir. Uygulama 
başarısı, Köy Eğitmenleri Yasası'nın hızla çıkmasını ve 24 Haziran 1937'de yürürlüğe girmesini sağlar. 
Eskişehir'de, Çifteler Hamidiye, Edirne'de Karaağaç, Adapazarı'nda Arifiye, Kars'ta Cılavuz, Erzincan'da Erzincan 
Eğitmen Kursu açılır. Eğitmen Yasasının çıkmasından 11 gün sonra bir anlamda Köy Enstitülerinin kuruluş belgesi 
ile, "eğitmen" yerine "köye öğretmen" yetiştirilmesinin ilk aşaması Köy Öğretmen Okulları açılmaya başlanır. 
Eğitmenlerin bir başarısı da akşam okullarıyla köylüye okuma yazma öğretmesidir.  
Kursların kapatıldığı 1946/47 öğretim yılında eğitmen sayısı 8,675'dir. 7,090 eğitmenli okulda 213 bin 824 köy 
çocuğu öğrenim gördü, toplam 1 milyon 600 bin köy çocuğu eğitildi. (04/03/2007 Radikal gazetesi Oğuz Makal) 
 

Not : Bu vesile ile büyükbabam Ahmet Karakuş’la birlikte ilçemizden çıkan diğer eğitmenlerimiz 
Mehmet Acar, Habip Turan, Đsmail Alakuş, Mehmet Arslan, Mehmet Sarıcı ve genç cumhuriyeti-
mizin bu günlere gelmesinde büyük katkıları olan bütün eğitmenlerimizi sevgi ve saygı ile 
anıyorum. N. Kızkın 
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             Yalanlar 
 
Eğer bir ülkenin geleceğine hükmetmek, 
insanlarının, istediğiniz gibi düşünmelerini, 
istediğiniz şekilde hareket etmelerini 
planlıyorsanız, ilk önce onları istediğiniz gibi 
eğitmeniz gerekir. Onların dünya görüşlerini, 
hayata bakışlarını, beklentilerini, 
hedeflerinize göre şekillendirmeniz gerekir.  
 
Bunun için de, genellikle eğitmenler (ana, 
baba, okul öğretmenleri vb.) yönlendirilir. 
Onlar da ülkelerin geleceği olan çocukları  
istenildiği gibi yetiştirirler. 
 
Eğer bu insanlar küçük çocuklarsa onlara 
öcüleri anlatır ve korkutursunuz.  
 
Bir tanıdığım vardı, çocukken annesi onu 
‘uyurken ellerini bacaklarının arasına 
koyma, sonra ahrette ellerin yanar’  diye 
büyüttüğü için, uyurken ellerine hüküm 
edemiyeceği korkusuyla, uzun süre uyuma 
bozukluklarının olduğunu anlatmıştı.   
 
Eğer hedefinizde yetişkin, ancak eğitimsiz 
insanlar varsa, onları cinler, periler ve doğa 
üstü, açıklanamıyacak şeylerle uyutursunuz. 
Bunun örneğini de sıkça gözlemliyoruz. 
Hatta bu yoldan geçimini sağlayanların 
sayısı hiçte az değil. 
 
Halkları yönlendirmek istiyorsanız, bunun  
çok daha geliştirilmiş yöntemleri vardır. 
 
Her türlü filmler, romanlar, televizyon dizileri 
ve akla gelebilecek her türlü basın yayın 
araçları ile halkları istediğiniz gibi eğitir, 
onlara kendi kültürünüzü aşılarsınız.  
 
Avrupalı bir tanıdıkla konuşuyoruz. Yaptığı 
son Hindistan seyahatinden bahsediyor. 
Gezisi boyunca konuştuğu Hintlilerin 
kendisine, Đngiliz sömürgesi oldukları 
yıllarda herşeyin daha iyi olduğunu, daha 
düzenli bir şekilde yaşadıklarını 
söylediklerini, şimdilerde ise hayatın zor ve 
karmaşadan ibaret  olduğunu, toplumsal 
olayların çözülemez hale geldiğini 
anlattıklarından bahsediyor.  
 

 
Đnsanların yoksulluğunu, sefaleti, sokaklar 
da yatan, dilenen çocukları anlatıyor. 
Dinleyenlerin çoğu buna katılıyor. Onlar da 
buna benzer örnekler veriyorlar.  
 
Ne kadar güzel değil mi? Đki yalan bir arada.  
 
Dinleyenlerin hiç birinin aklına;   
insan yabancı bir devletin sömürgesiyken ve 
bu yabancı devletin gelenekleriyle 
yönetilirken ve hiç bir laf etmeye hakkı 
yokken, yani köle konumundayken nasıl 
mutlu olabilir sorusu gelmıyor.  
 
Hiçbiri de acaba Hindistanın Đngiliz 
sömürgesi olduğu  yıllarda, hiç yoksul yok 
muydu, herkesin yiyecek ekmeği, yatacak 
yatağı var mıydı diye düşünmüyor.  
 
Çünkü dinliyenlere,  Avrupa dışındaki 
halkların geri kalmış, yeteneksiz, 
donanımsız oldukları ve kendi kendilerini 
dahi yönetemiyecekleri öğretilmiş. Yani bu 
tür halklardan beklenecek pek fazla bir şeyin 
olamayacağına inandırılmışlar.  
 

 
 
Yetiştikleri çevrelerde hep, kendilerinin 
dışındaki toplumlara yukarıdan bakmayı, 
onları pek ciddiye almamayı, onların 
argumanları, yüzlerde hafif bir gülümseme 
ile karşılamayı (siz hiç böyle bir gülümse-
meyi fark etmediniz mi? ) gözlemlemişler. 
 
Hem kiliselerde hem okullarda hem de 
ailelerde bunları yaşayarak büyümüşler. 
 



 9 

O nedenle de bu arkadaşlar için adı geçen 
Hintlinin söyledikleri tam anlamıyla 
gerçekleri yansıtıyor ve bunun doğru olup 
olmadığını sorgulamak akıllarına bile 
gelmiyor. 
 
Peki bunu söyleyen Hintliye ne demeli? 
 
Büyük bir ihtimalle ona da Avrupalılara 
öğretilenlerin aynısı öğretilmiş. Yurttaşlık 
bilincinden, bağımsız bir devletin hür bir 
yurttaşı olmanın gururundan yoksun olarak 
yetişirilmiş. Yani kendisinin güçsüz, Đngilizin 
efendi olduğu öğretilmiş.  
 
Bu nedenle onun da kafasında herhangi bir 
soru işareti yok. Bu bilinçle yetiştirildiği için 
de bağımsızlığını, hürriyetini anlayamıyor. 
 
Daha sonra Afrika ülkelerine geçiliyor.  
Güney Afrika’dan, Namibya’dan. 
Zimbabwe’den konuşuluyor. 
 
Bu ülkelerin Kurtuluş savaşları sonrasında 
bağımsızlıklarını kazanınca, nasıl kaos ve 
sefalete boğulduklarını anlatarak, bir yerde 
kendi teorilerini sağlamlıyorlar.   
 
Afrika’nın görünüşte bağımsız ülkelerindeki 
yolsuzluklar, insan hakları ihlalleri, açlık ve 
yoksulluk temaları üzülünerek ama o malum 
gülümseme ile anlatılıyor.  
 
Şimdilerde Afrika’da süren bağımsızlık 
mücadeleleri;  ‘bağımsızlığına kavuşanların 
hali ortada’  mantığıyla değerlendiriliyor. 
 
Ama onlarca yıl süren sömürge düzenle-
rinde neden bu insanların eğitilmedikleri 
sorusuna hiç kimse cevap veremiyor.  
 
Bırakın bu insanların okullara gitmelerine  
izin verilmesini, Avrupalılarla aynı umumi 
tuvaleti bile kullanmalarının yasak olduğunu, 
aynı otobüse, aynı bakkala, manava 
girmelerinin yasaklanmış olduğunu  
unutmuş görünüyorlar.  
 
 
 

Avrupalı için bu sömürge ülkelerindeki yerli 
halkın sadece evlerdeki temizlikçi,  
ahırlardaki ırgat ve tarlalardaki işçiden ibaret 
olduğunu görmüyorlar.  
 
Bilinçli olarak geri bıraktırılmış, eğitilmemiş, 
kafaları yalan ve yanlışlarla doldurulmuş 
halkların, ülkelerini ancak bu kadar 
yönetebilecekleri algılanmıyor.  
 
Bu kaosun, sefaletin, insan hakları 
ihlallerinin, yolsuzlukların nedeni hep bu geri 
bıraktırılmış olmak değil mi? 
 
Ama asıl sorun Avrupalının kafasında, bu 
sömürgeleri kendi malı gibi görmeye alıştırıl-
mış.  Biz oralara gittiğimizde orada hiç bir 
şey yoktu mantığıyla hareket ediyorlar.  
 

 
 
Sanki bir Afrikalı kabile hiç kimse görmeden 
Almanya’nın, Fransa’nın, Hollanda’nın ıssız 
herhangi bir yerine yerleşse, sonra da Biz 
geldiğimizde buralara hiç bir şey yoktu 
deseler, kendileri onlara hak verecekler.  
 
Unutmamamız gereken en önemli şey de 
Türkiyemizin böyle bir sömürge olmaktan kıl 
payı kurtulmuş olması. Eğer bugün 
ülkenmizde başımız dik gezebiliyorsak bunu 
Atatürk’e ve vatan uğruna canını vermiş  
sayısız kahramanlara  borçluyuz. 
 
Şimdi dikkat edelim de, bizi de yanlış 
eğitmesinler, Türkiyemiz hep bağımsız 
kalsın. 
 

Rıdvan Filiz 
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                                                     Teşekkürler Mahmut Hoca ! 
 
                                                             Belediye başkanlığına seçildiğinde çok  
                                                                sevinmiştim. Birincisi, dürüst - sakin kişilikli, sevdiğim  
                                                                bir arkadaşımızdı. Yani bir arkadaş, bir dost, bir güzel  
                                                                insanın belediye başkani seçilmesi sevindirmişti beni.  
                                                                Đkincisi, ”yıllardır anlatmaya çalıştığımız fikirlerimizi  
                                                                pratikte uygulama fırsatı yakaladık” diye düşünmüştüm.  
                                                                Yani belediye başkanlığının fonksiyonu olan yerel  
                                                                politik iktidarı sol düsünceli biri aldı diye sevinmiştim 
 
     Dürüstçe söylemek gerekirse, ikincisi, yani politik sevincim pek uzun sürmedi. Hocamın sol 
görüşlü ve dürüst kişilikli olması, onun otomatik olarak kasabada büyük işler yapmasına yol 
açmadı. Benim gibi bazı arkadaşların dışarıdan çabası da, sosyalist fikirlerimizi pratikte deneme 
olanağı yaratmaya yetmedi. Belki de böyle bir beklentiye girmek yanlıştı. Çünkü, nerdeyse zorla 
başkan adayı yapılan bir kişiden vizyoner (geleceğe dair büyük toplumsal projeleri olan) 
olmasını beklemek pek doğru birşey değildi. Üstelik, Hoca, o yaşa kadar oluşturduğu -sanırım 
45 yaşlarındaydı ilk seçildiğinde- sakin ve rahat kişiliğini değiştirecek değildi. Bir yönüyle iyiki de 
değiştirmedi. Ya iktidar koltuğuna oturunca birdenbire hırslı, buyurgan, dikdatör biri olup 
çıksaydı? Önce sakin gözüken ama eline güç geçtiğinde canavara dönüşen insan az mı? 
 
     On yıldır Tut belediye başkanlığı yapan Mahmut Karakuş hakkında herbir Tutlunun bir 
degerlendirmesi, düsüncesi vardır elbette. Ama hemen herkesin dillendirdiği bir ortak tanım da 
var Hoca hakkında: ”Fazla iş yapamadı ama dürüst ve efendi bir insan!” 
On yıl boyunca çok iş yapamadığı için onu eleştirebiliriz ama, yine on yıl boyunca dürüst ve 
effendi kalmak ta her babayiğidin karı değil doğrusu. Bunun için sağlam bir kişilik ve yüksek bir 
ahlak donanımı gerekli. 
 
     Mahmut Hoca’nın bu kişiliğinin Tut politikasına katkıları da oldu kuşkusuz. Tut’taki politik 
gerginliklerin, kutuplaşmaların, güç gösterilerinin yerini önemli ölçüde sakinlik ve diyalog aldı. 
Toplumda itibar ve güvenin zorbalıkla değil sevgi ve mütevazilikle kazanılacağını gösterdi. 
Gerçek gücün zorbalıkta, kavgada, fesatlıkta değil, sevgide, alçakgönüllülükte, dürüstlükte, 
beyefendilikte olduğunu gösterdi. Tut’ta oldu bitti egemen olan kültür de aslında buydu ama 
nedense seçim dönemlerinde bu güzelim barışçı kültürün yerini Türkiye geneline egemen olan 
husumetçi, ayrılıkçı, zorlayıcı bir kültür hakim olurdu. Büyük ölçüde Hoca’nın kişiliğinin etkisiyle 
politik kültür de Tutlunun diğer barışçı kültürüne uydu diyebiliriz. Umarım ki, geleceğin Tut 
belediye başkanları bu geleneği sürdürür. 
 
     ”Đstanbul beyefendisi” diye bir tanım vardır. Yüksek adabı, ahlakı, kibarlığı, alçakgönüllülüğü 
ifade eder. Bence “Tut beyefendisi” de vardır ve bu tanıma tamı tamına uyar. Mahmut Karakuş 
ta tam bir Tut beyefendisidir. On yıllık iktidar koltuğu da bu özelliğini değiştirmemiştir. Bu yüzden 
onu kutluyor, ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum.  
 

Hamza Demir 
hamzademir@hotmail.com 

   Göteborg, 6 Ocak 2009 
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                                                         Yozlaşmış seçim ve siyaset                  
                                      anlayışına karşı birlik çağrısı 
  
                                     Tutlu aydınlar, seçimler dolayısıyla bir ortak açıklama                       
                                                        yayınladılar.  
                                                        Öncülüğünü Tut Gelişim Derneği Başkanı Arzu J.Kaymak                          
                                                        ve Đsveç'de yaşayan Tutlu siyaset adamı Hamza Demir'in         
                                                        yaptığı deklarasyon, 17 aydının imzasıyla açıklandı.   
       
Açıklama ile ilgili bilgi veren Arzu J. Kaymak ve Hamza Demir, yerel seçimler öncesi 
düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmak istediklerini ve amaçlarının, bir bütün olarak aday 
belirleme, seçime bakış, seçim çalışması yöntemleri, programsızlık, yerel yönetimlerin çalışma 
biçimleri bakımından ilkel, feodal klan kültürünün çerçevelediği, küçük hesapların belirleyici 
olduğu geleneksel yerel yönetim politikacılığını aşarak; modern, demokratik, şeffaf, diyaloğu  
ve çoğulculuğu esas alan, üretken bir belediyecilik politikasını yerleştirmeye çalışmak olduğunu 
belirttiler.   
      
 Bu konuları tartışmaya açmak istediklerini belirten Kaymak ve Demir, "Böyle bir zihin 
değişikliğini, Tutlu aydınların ortak iradesi olarak ortaya çıkarmak gerekiyordu. Ayrıca, 
belediyeyi yönetmek isteyenlerin ellerinde belediyecilik konusunda bir çerçeve olacak ve 
belediyeyi iyi yönetmek istiyorlarsa, bunu değerlendireceklerdir. Tut’ta belediyenin 
yapabileceğini düşündüğümüz öncelikli işlerin şimdiden aydınlar tarafindan formule edilmesi 
adayları motive edebilir ve seçim dönemi boyunca gereksiz dedikodu yerine gerçek sorunlar 
tartışılabilinir" diye vurguladılar. 
      
 Ortak açıklalamanın, Tutlu aydınların sorumluluklarını yerine getirerek, politika ve yerel yönetim 
konusunda modern ve demokratik bir çerçeve ortaya koyarak, hem adayları ve ekiplerini, hem 
seçmenleri, hem de bir bütün olarak seçim ve politika zihniyetini bu demokratik çerçeveye 
sokmayı amaçladığını belirten Kaymak ve Demir, "Böyle bir girişim için Tut´un olgun olduğunu 
düşünüyoruz. Hemen bir sonuç beklenmeyebilir ama uzun vadede olumlu sonuçları olacağına 
inanıyoruz. Bu konuda duyarlı olan herkesi imza vererek bu girisime katki yapmaya bekliyoruz" 
diye söylediler. 
  
              

     Ortak açıklama                                       
 
     Tut Kamuoyuna, 
 
Aşağıda imzası olan bizler, Tut’ta ki yerel yönetim seçimleri ile ilgili ortak görüşlerimizi sizlerle 
paylaşmak istedik.  
 
 1) Politikanın ve politikacının görevi, toplumun sorunlarını görüp, çözüm yolları bulup, onları 
demokratik yollarla çözmektir. 
 
 2) Seçim, bireyin kişisel siyasi tercihi içindir, bütün bir ailenin veya sülalenin topyekûn seçimi 
değildir. Her birey kendi oyunda özgürdür. Oy için rüşvet almak da vermek de ahlak dışıdır.  
Oy için baskı ve şiddet asla kabul edilemez. 
 



 13 

 3) Seçilme hakkını kullanan başkan adaylarının, propagandalarını yaparken, kendilerini kişisel 
polemikleriyle değil, mesleki becerileri, güvenilir, dürüst karakterleri ve projeleriyle tanıtmalarını; 
Seçim vaatlerinde hayali projelerden çok belediyenin gelir-gider bütçesini inceleyerek 
uygulanabilir, gerçekçi projeleri kaynakları ile birlikte sunmalarını; sadece kendilerini seçenlerin 
değil, bütün ilçenin belediye başkanlığına talip olmalarını, bekliyoruz. 
 
 4) Đlçemizin en önemli sorunlarının, ihtiyar ve sakatlarımıza bakım; kanalizasyon, su, yol, 
elektrik, çöp, umumi tuvaletler, çevre düzenlemesi gibi çevre bakımı ve temizliği; gerektiginde 
Göksu´dan Tut´a kadar yol boyu dikilen dut fidanlarının sulama ve bakımı; eğitim ve öğretimin 
kalitesinin yükseltilmesine katkı; öğrenci ve yetişkinlerin spor için yararlanacağı, aynı zamanda 
düğün ve diğer törenlerin yapılacağı çok amaçlı kapalı spor salonu yapılması; içerisinde küçük 
birer müzeyi ve kütüphaneyi de barındıracak, kültürel faaliyetlerin (halk oyunları, piyes, resim 
vb) yapılabileceği bir Tut Kültür Merkezi (eski sağlık ocağı binasi ideal bir yer) kurulması olarak 
sayabiliriz.  
 
 5) Belediye meclisinde mutlaka  
kadınlar da yer almalıdır. 
 
 6) Belediye sivil toplum örgütleri ile diyalog  
 ve işbirliği içinde olmalı,  
 demokratik ve şeffaf belediyecilik  
 geliştirilmelidir. 
 
2009 yerel seçimlerinde ilçemiz  
Belediye Başkanlığı  
ve Meclis Üyeliği için aday olan  
bütün adaylara ve seçmenlere,  
demokratik, barışçı ve başarılı  
bir seçim dönemi diliyoruz. 
 
 ĐMZALAR 
 
Tut Gelişim Derneği Yönetim Kurulu,  
Hamza Demir, Mehmet Karakaplan,  
Nevzat Kızkın, Abuzer Demir,  
Nusret Demir, Mahmut Tutuş,  
Mehmet Karakuş, Mahmut Dağ,  
Kamil Karakuş, Ahmet Kaplan,  
Niyazi Turan, Ahmet Çakır,  
Kadir Dursun, Ali Kaplan,  
Ali Büyüktaş,  
Mehmet Karakaplan (Kadir Karkaplan’ın oğlu) 
 
Ortak açıklamaya katılma isteğinizi  
iletisim@tuthaber.com adresine bildirebilirsiniz.                
 
Tut Haber / 3 Kasım 2008  
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Sözlerle Değil Projelerle Geliyoruz 
 

   Neden Ak Partili Bir Belediye ? 
 

1-Çanakçı ziraat suyunun su kaybının önlenmesi için sulama  
kanallarının elden geçirilmesi 
2-ilçedeki alt yapı sorununun kökten çözümü yoluna gidilmesi 
3-3 tane ana cadde açıp ilçeye yakışır bir şekilde düzenlenmesi 
4-ilçemiz mahalle arasındaki yolların parke taşlarıyla döşenmesi ve ışıklandırılmasının da 
apılması 
5-ömeroğun  derenin ıslah edilmesi ve üzerine semt pazarı yapılması 
6-cümüt derenin ıslah edilmesi ve üzerine minibüs durağı yapılması 
7-ilçemize yakışır şekilde toplantı ve düğün salonu yapılması 
8-ilçemize yaşlılar ve kimsesizler için huzur evi veya bakım evi yapımı 
9-çanakçı mevkiinde vatandaşların rızası alınarak ilçemize bir piknik alanının yapılması 
(Avrupa birliği projesi kapsamında veya GAP eylem planı projesi kapsamında) 
10-ilçe girişindeki hacı vahının deresinin civarına piknik alanı ve yüzme havuzu yapılması 
11-semt sahalarının yapılması 
12-belediye olarak ilçemizde yetişen ürünlerin tanıtımının en iyi şekilde yapılması ve halkın gelir 
düzeyinin yükseltilmesi 
13-halkımıza spor etkinliklerinde bulunabilmeleri için spor tesisi yapılması(kapalı spor salonu) 
14-tut belediye spor kulübünün hayata geçirilmesi 
15-tut belediye dershanesinin yapılması 
16-kültür merkezi yapılması için çalışma proğramı hazırlanıp hayata geçirilmesi 
17-ilçe mezarlığının iç dizayn ve yapılandırılmasının sağlanması 
18-hal kompleksinin yapılması 
19-tut kaynak sularının ıslahı ve sulama kanalının yapılması(ilçe geneli) 
20-tut hayvan pazarının yapılması 
21-bağ bahçe yollarının yapımı ve bakımı(ilçe merkezi) 
22-toki projesinin başlatılması 
23-adıyaman tut arası yollarının mutlaka il yoluna dönüştürülmesi(kara yolları kapsamında) 
24-iki yıllık fakültenin ilçemize kazandırılması 
25-ilçe hamamının faaliyete geçirilmesi 
26-ilçemizin eksik kurumlarının faaliyete geçirilmesi (özellikle adliyenin ilçeye kazandırılması) 
27-ilçe merkezi ve her mahalleye çocuk parkı yapılması 
28-ilçe mezbahanesinin yapılması 
29-şu anda yapımı devam eden pınar hes hidro elektrik santrali kapak bölümü ve tut köprüsü 
cıvarının piknik alanı haline getirilmesi. 
yukarıda beyan ettiğimiz projelerimizin belediye  imkanlarıyla yapamadıklarımızı iktidar 
imkanımızla halkimiz icin yapmaya calisacagiz.  
Yukarda sıraladığımız hizmetleri halkımız imkan verdiği taktirde 5 yıl içerisinde öncelik sırasına 
göre yapacağımızı taahüt ediyoruz 
Huzurlu bir gelecek için 
  
Mehmet Akat / Ak Parti Tut Belediye Başkan Adayı 
GSM:(0532)4272813 /  Memetakat_01@hotmail.com 
01-07-1966 tut ilçesinde doğdum. Adana ismet Đnönü inşaat teknik lisesinden mezun oldum. 
1992-1996 yılları arasında tutlular yardımlaşma derneği başkanlığını yaptım. 
Halen ticaretle uğraşmaktayım.evli ve üç çocuk babasıyım.   
03.03.2009 
 



 16 

                                          "Bir şeyleri değiştirmek isteyen, yenilik  
                                          isteyen herkesten özveri ve destek  
                                          bekliyorum"          
                                                 Mart 2009 yerel seçimlerinde Tut Belediye Başkanlığı  
                                                 için için CHP’den aday olan Cemal Avcı’yla  Tut’u ve  
                                                 projelerini konuştuk.                                                                                                 

                                                   Arzu J. Kaymak 
 
ARZU KAYMAK: Neden böyle bir şeye niyetlendiniz? Neden Tut’a belediye başkanı olmak 
istiyorsunuz? 
CEMAL AVCI: Biz belediyede büyüdük. Babam belediye muhasibiydi. Benim çocukluğum 
belediyede geçti. Bir belediye başkanının ve belediye çalışanlarının halkla olan ilişkilerini, O 
insanların tut için bir şeyler yapma çalışmalarını gördüm. O zamanlar araç gereç daha doğrusu 
hiç bir şey yoktu. Đnsanların yolları kazma ile kazarak yaptıklarına tanık oldum. 1979’da babamı 
kaybedince kendime söz verdim, O’nun bıraktığı yerden başlayacağım dedim. Đşte ilk nedenim 
bu. Diğerlerini de söyleşimiz sırasında size anlatacağım. 
AK: Aday olma süreci nasıl gelişti, nasıl karar verdiniz? 
CA: Biliyorsunuz ben geçen genel seçimlerde de milletvekili adayı oldum. Daha yeni 
sonlandırdığım bir süreçti ve belediye başkanlığı için henüz düşünmüyordum. Son beş yıldır 
arkadaşlardan teklif almama rağmen aslında bu yıl hazır değildim. Yazın Tut’a tatile geldiğimde 
yine arkadaşlardan teklif almıştım ve döndüğümde düşündüm. Şuan yaşım 52 ve 60'ndan sonra 
belediye başkanı olmak zor olacaktı. Yani bir sonraki seçimler için çok geç olacaktı. 
Önümüzdeki dönemlerde ne olur bilmiyorum ama bugün daha faydalı olacağımı düşündüm. 
AK: Belediye başkanlığına seçilseniz bile ilerde yine milletvekilliği için aday olacak mısınız? 
CA: Onun dönüşü yok, siyasetle ticaret bırakılmaz. Siz bırakıyorum deseniz de bırakılmaz. 
AK: Affınıza sığınarak soruyu düz ve kaba bir şekilde soracağım; Milletvekilliğinden sonra Tut 
belediye başkanlığına da aday olmanız tatmin edilemeyen bir siyasi egonun dışa vurumu mu? 
CA: Açık olduğunuz için ben teşekkür ederim.Birçok insanın doğruluğuna kanaat getirdiği ama 
açıkça söylemeye cesaret edemediği bir soru bu. Cevaplanmasında fayda var: Đstanbul’dan 
milletvekili aday adayı olduğumda yüzlerce kişi arasından 20. sıradan aday gösterildim. Bu ne 
demektir bilir misiniz? Siyasetle uğraşan birisi için ciddi bir başarıdır.Ve siyasi ego varsa eğer 
işte buralarda tatmin edilmiştir zaten. Diğer yandan, Đsviçre’de oldukça başarılı bir iş hayatım 
var. Ekonomik anlamda oldukça iyi bir durumdayım. Yaşam standardım Tut standartlarının çok 
çok üstünde.  
Uzun lafın kısası demek istediğim şey şu; siyasi anlamda ve ekonomik anlamda tatmin 
yaşıyorsam neden belediye başkanı olmak isteyeyim?  Birçok insan soruyu bu biçimiyle soruyor 
ve yanlış cevaplar arıyor. Oysa bu çabamla yani belediye başkanı olmak istememle ilgili size 
söyleyebileceğim en temel şey şu; Bakın ben bir yığın iş yaptım, iş adamıyım ve başarılıyım, 
siyasetle uğraştım ve uğraşmaktayım, dünyayı dolaştım, dünyanın her yerinden insanlarla 
tanıştım vs. yani ben ne yaparsam yapayım her zaman merkezinde Tut oldu. Dünyam hep 
Tut’un etrafında döndü. “Tut’a hizmet etmek” aşamadığım bir konu. Her şey bir yana, asıl 
sevdam hep Tut oldu. 
Şimdiye kadar Tut için gösterdiğim her çabada, yapılmayan şeylere örnek olmak istedim. 
Örneğin Çanakçı tesisleri; Đnsanlarımızın oturacak yerleri yoktu, misafirlerini ağırlayacakları yer 
yoktu. Đlk birinci yıl açtık ve baktık sadece üç beş kişi gelip içki içiyor. Ve kapattım. Fakat 
zamanla çürüdü. Baktım olacak gibi değil üstelik sadece bizim gelip yılda bir kullanmamız 
egoistlik oluyordu. Bu yıl yeniden restore ettik ve insanları ne yapıp edip oraya çekeceğim.  
Ben yatırım yapmıyorum ben örnek teşkil etmeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum bana getirisi 
yok. Duymuşsunuzdur, son dönemde birkaç tarla aldık. Neden yapıyorum bunu çünkü  bir 
meyvecilik projem var ve onu gerçekleştirmek istiyorum. Eğer başarabilirsek yine Tut için bir 
örnek teşkil edecektir. 
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AK: Neden meyvecilik projesi? 
CA: 1983 yılından bu yana Tut’a mühendisler getiriyorum. Kimse buraya yatırım yapmak 
istemiyor. Coğrafi koşullarımızın uygun olmaması gibi gerekçeler ileri sürüyorlar… Ama bu 
soruyu sürekli kendime sordum “Tut için en uygun yatırım ne olabilir? Dünyayı dolaşırken 
gözlemledim. Her yöre kendi öznel koşullarını kullanarak kalkınmış. Yani kendi öz kaynaklarını 
değerlendirmişler. Ben de Tut için bunu yapmak istiyorum. 
AK: Tut’un öz kaynakları nelerdir? 
CA: Tut bilinmeyen bir kapalı kutu. Düşünün, bir yerden dört ili görüyorsunuz. Çok güzel, 
güneşin doğuşunu seyredebiliyoruz. Yani tabii güzelliğimiz var ve bunu değerlendirmek 
gerekiyor. Tut’da kayak bile mümkün. O halde birinci öz kaynağımız Turizm. 
Đkinci kaynağımız Dut. Çok önemli bir meyve ve değeri bilinmiyor. Dutu marka yapmalıyız. Dut 
ağacı dikmeliyiz. Tut bir marka olmalı. Dünya organik ürünlere yöneliyor ve Dut bir organik ürün. 
Dut tarımını bir meslek haline getirmek gerekiyor. Biz Dutu  ve pekmez gibi yan ürünleri tüm 
dünyaya satabiliriz. Diğer yandan, çocuklarımız okula gittiğinde örneğin tarım mühendisi 
olduğunda kendi bölgesinde iş bulabilir.  
AK: Dut’un ve pekmezin markalaştırılması için Tut Gelişim Derneği de çaba gösterdi fakat ne 
yazık ki hiç kimseyi bu amaç çerçevesinde bir araya getiremedi. 
CA: Çünkü Tut’da bir protokol yok. Yerel yöneticiler ve atanarak gelmiş yöneticiler bir araya 
gelip çalışırsa neden olmasın. Öyle olunca halkı yanlarına almaları da çok kolay olur. Benim 
sloganım devlet ve millet el ele. 
Diğer kaynaklara gelince; Tut sınırları içinde ayak basmadığım yer kalmamıştır. Đsviçre’de 
kalmama rağmen ben Tut’u çok iyi bilirim. Nerede ne var bilirim. Tut’un  sahibi yok. Tut’da  
Magnez, krom, fosfor, petrol ve altın var. Bu kadar zenginlik içinde halkımız yokluk çekiyor. Bu 
bir utançtır. Tut’u adım adım dolaştım ve neyin nerede olduğunu tespit etim. Herkes benim tarihi 
eser aradığımı zanneder.  
AK: Aramadınız mı? 
CA: Aradım ama dedikoduların aksine ben ruhsatsız tek bir kazma vurmadım. Aksine tarihi 
eserleri korudum. Örneğin Sürmende mozaikler çıkmıştı ve yağmalanıyordu. Müze müdürünü 
çağırdım ve koruma altına alırdım. Kaçak kazı yapmamalı vatandaş. Herkes kazı yapabilir ama 
ruhsatını alsınlar. Eğer bir şey bulurlarsa da bu bir milli kazanç olur. 
AK: Diyelim belediye başkanı oldunuz, bir maden ocağını nasıl işletmeyi düşünüyorsunuz?  
CA: Belediyenin direkt yapabilecek bir şeyi yok. Sadece şöyle bir şey yapılabilinir. Tut halkının 
bunları işletebilmesi fırsatları yaratılabilinir. Başkaları işletiyor olsa bile buralarda 
çalışılabilinmesi için önceliğin Tutlularda olması sağlanır. 
Biliyorsunuz Tut’da zaman zaman maden aranıyor ama bunun Tut'a hiç faydası olmuyor, 
sadece tabiatı tahrip edip gidiyorlar.  
Ayrıca, meyveciliği de bir zenginlik kaynağı haine getirmek gerekiyor. Örnek bir meyve bahçesi 
yapmak istiyorum. Avrupa’da gördüğüm bu projeyi Tut’a aktarmak istiyorum. Vatandaş 
görmediyse ne bilsin. Ama biz biliyorsak bir sorumluluğumuz var demektir. Çinliler ellerinde 
fotoğraf makinesiyle dolaşırlar, gördüklerini çekerler. Ve gidip ülkelerinde kopya ederler. Biz bir 
kuyu vurduk şimdi 80 tane kuyu var Tut’da. Madem bir şey söylüyorsun gerçekten elini taşın 
altına koymalısın. Đşte bu tarlaları onun için aldım. Şimdi herkes diyor ki benim satılık tarlam var. 
Ya ben tarla toplamıyorum. Amacım Tut’da meyveciliği meslek edindirmek. 
AK: Belediye Başkanı seçilirseniz Đsviçre’deki işleriniz ne olacak? 
CA: Orada küçülmeye gittik. Đşyerlerimin bir kısmını satıp oğlumun kontrolüne bıraktım. 
Biliyorsunuz teknoloji gelişti, bu sayede bir takım şeyleri buradan da takip edebilirim.Yılbaşına 
kadar birkaç defa gidip geleceğim sonrasında hep buradayım. Önceleri Tut’a tatile geliyorduk 
bundan sonra Đsviçre’ye gideceğiz. Seçilirsem eğer, resmi tatillerin dışında kesinlikle görevimin 
başında olacağım.  
AK: Đnsanda bir öz kaynak ve insana yapılan yatırım da çok önemli. Bu çeçevede özellikle 
eğitimle ilgili bir projeniz var mı? 
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CA: Tut halkı çok önemli. Her türlü yeniliği, imkanları verdiğinizde sonuç alabileceğiniz bir 
toplum. Açık bir toplum.  Sonuçta planladığım ve size anlattığım her proje Tutlu için. Hak ettiği 
bir çok şeyden mahrum kalmış bir toplum. Ama böyle olmayacak, kalmayacak yeter yani! 
Tutluya yakışanı yapmak gerekiyor. 
AK: Tutun eğitim sorunlarını biliyor musunuz? Bu konu da bir çalışmanız oldu mu? 
CA: Siyasi yaşantımda hiç yalan söylemedim ve boş vaatte bulunmadım. Tut okullarının 
ihtiyaçları çerçevesinde şimdiye kadar elimden geleni yaptım.  Kendi özel mülkiyetimi 
kütüphaneye çevirtirim, çocuklar gelip çalışsınlar diye. Tuta bir yüksek okul ya da fakülte 
kurulmalı. Nasıl bizim toplantı yapılacak yerimiz yoksa onların da hiç bir şeyi yok. 
AK: Sosyal hayatı güçlendirecek bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? 
CA: Saat 18.00 deyince Tut’da hayat bitiyor. Beni en çok üzen şeylerden birisi ise sosyal 
yaşantı içinde kadın ve erkeğin ayrılmış olması. Kadınlar ev gezmelerine erkekler kahvelere 
gidiyor. Verdiğim her davette şu şartı koyacağım; herkes eşiyle beraber gelsin. Gençliğin 
gidebileceği yapabileceği hiçbir sosyal faaliyet yok. Biz eskiden CĐNDĐ oynardık şimdi onu bile 
yapamıyorlar. Neden dışarıdaki çocuklar tuta gelmek istemiyorlar? Çünkü Tut modern 
dünyadan uzak. Bütün bunların farkındayım ve değiştirmek içinde elimden geleni yapacağım.  
AK: Tut haberde yayınlanan seçim programınıza baktığımda, belediyenin imkanlarını göz 
önünde bulundurunca,projeleriniz bir ütopya gibi gözüküyor? 
CA: Ben bu projeleri tutun ihtiyaçları olarak görüyorum.Ben demiyorum bunları yapacağım, 
diyorum ki bu ihtiyaçlar Tut’un modern bir toplum olması için gerekli olan şeyler ve bunları 
toplum benimserse olabilir. Toplum benimser, onay verir ve devlet, yerel yönetim işbirliğiyle 
zamanla olur. Ben demiyorum illa ki bunu ben yapacağım,bu mümkün değil. Diyorum ki bunlar 
bir ihtiyaç ve neden olmasın? 
AK: Örneğin Toplu Konut Projeniz,  Tut’un gerçekten buna ihtiyacı var mı? Diğer yandan, toplu 
konut demek beton yığını, çevre kirliliği. Niye bunu Tut’a yapalım. Zaten insanların evi var?  
CA: Yanılıyorsunuz. Bu konuyu iki yönlü değerlendirmek lazım, şöyle ki; Đnsanlar paraları 
olduğunda Atalya’ya Mersine yatırım yapıyor. Neden Tut’a yapmasınlar? Ayrıca bir çok 
insansımız hala toprak evde oturuyor, yeni bir ev için imkanı yok. Kooperatif yapabiliriz ve bu 
insanlar ev sahibi olur. Başka yerlerde bunun örneği var. Neden Tut’da da olmasın? 
AK: Peki bütün bu projeleri kiminle yapacaksınız? Ekip diyorsunuz, bir ekibiniz var mı, 
olabilecek mi? 
CA: Bize proje üretecek en az iki mühendis lazım. Araç gereç lazım. Projesiz her şeye karşıyım. 
Adama ağaç dikelim diyoruz ama suyu yok. Kendimizle çelişki içindeyiz. Ne yapmak lazım, her 
şeyi projeli ve çok yönlü düşünmek lazım. Öncelikle su sorununu halletmek gerekiyor.  
Tutun su kaynaklarını tespit ettim ve devlete gerek kalmadan belediye olarak ilk 6 ayda bunu 
halledebiliriz.   
Tut’da kalıplaşmış bir hizmet anlayışı, siyaset anlayış var. Ve bu anlayışla iş yapılamayacağının 
ben de farkındayım. Hiç bir şeyin güllük gülistanlık olmayacağını biliyorum.  
Belediye encümeni benim için çok önemli. Birlikte çalışabileceğim, fikir üretebileceğim insan 
lazım. Encümen, personel ve halkla işbirliği içinde olarak başarılı olabiliriz. Gerçekten bir şeyleri 
değiştirmek isteyen herkesten, yenilik isteyen herkesten özveri ve destek bekliyorum. 
AK: Tutun erkek (feodal) bir yapısı var ve bu yapı kırılmadığı sürece de çok şeyin 
değişemeyeceğine inanıyorum. Tut’un merkezine toplanmış bir grup erkek var ve Tut’u oradan 
yönetiyorlar. Kahvelerin çokluğu yine bu erkek yapının varlığını ve devamlılığını güçlendiriyor. 
Kadınların karar mekanizmalarının içinde yer almaları bu yapının dağılmasını engelleyecektir 
diye düşünüyorum, siz ne dersiniz? 
CA: Kesinlikle haklısınız. Ama kadınlar da elini taşın altına koymalılar. Şu an seçime gidiyoruz, 
kadınlar da gelip aday olsunlar. Beraber değiştirelim. Kadınlar erkeklerden daha verimli ve daha 
çalışkandır. Daha sosyaldir.  
AK: Seçim dönemlerinde adayların oy karşılığında birçok vaatte bulunduğu duyulur. Siz ne tarz 
bir çalışma yapıyorsunuz. Seçmenlere “iş” vaadinde bulunuyor musunuz? 
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CA: Hiçbir şekilde vaat yok. Ben milletvekili çalışmalarında da boş vaatte bulunmadım. Tut’da 
buna daha çok dikkat ediyorum. Hiç kimseye iş vaadinde bulunmadım, bulunmayacağım.  
AK: Seçim çalışmaları sırasında toplum ikiye bölünüyor, ONLAR ve BĐZLER diye. Oysa hepimiz 
akrabayız, komşuyuz…  
CA:  Arkadaşlarıma hep söylüyorum ve uyarıyorum. Biz yerel seçimlerdeyiz ve DP, CHP AKP 
demenin bir anlamı yok. Biz yerel sorunlarımızı düşünelim. Seçilen belediye başkanı partili 
olmaz, o sadece Tut’un belediye başkanıdır ve hizmet ederken hiç kimseye hiçbir partiliye 
ayrımcılık yapamaz.  
AK: Geçen yerel seçimlerde AKP’nin adaylık teklifini kabul ettiğiniz doğrumu?  
CA: Doğru, düşünmüştüm. Amaç Tut'a hizmet etmekse araç önemli değildi. Fakat adaylık için 
şartlarım uygun değildi ve teklifi tekrar geri çevirdim. 
AK: Oldukça uzun ve güzel bir söyleşi oldu. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Çalışmalarınızda 
başarılar diliyoruz. 
CA: Ben teşekkür ederim, gerçekten samimi ve güzel bir sohbetti. (28.10.2008)  
 
 
Değerli Tutsever hemşerilerim 
 
Sizlerden gelen yogun talep karşısında, ben de Tutlu olarak Tutun ve Tutlunun yarinlari için ,CHP Tut 
Belediye Baskanligi aday adayligini  kabul editim, layik görmeniz halinde sizlere layik olmaya çalisacagim. 
Umarim bu dönem geçmis yillara benzemez, adaylar programlarini açiklarlar halk tercihini yapar,sahsen daha 
önce yazili ve sözlü beyanlarimin takipcisi olacagimi beyan ediyorum.    
Bu güne kadar Internet sitemde www.cemal-avci.org  ve Tut sitelerinde yazdiklarimi Tut için yapacaklarim 
(seçim programim ) olarak kabul ediyorum. Seçildigim takdirde bu yazdiklarimi Tut ve tutlunun yarinlari için 
yapmaya çalisacagimi , ayrimcilik yapmayacagimi toplumun her kesmini esit tutacagimi ve Tutta 24 saat 
hizmet için aday  adayi oldugumu beyan ediyorum. 
Sizlerin sorunlarini biliyorum bu sorunlarinizi sorunum olarak bildigimden, Tutta insanlarin insanca 
yasayabilecegi yeni Tutu el birligiyle ve gönül birligiyle kuracagiz, karinca kararinca herkes elini tasin altina 
koyarak sorunlarimizi çözecegiz, Tut’u Türkiye’nin örnek bir turizm sehri yapacagiz. 
Devlet ve millet isbirligiyle ,Özkaynaklarimiza ,Özdegerlerimize sahip çikarak Tut’u ve Tutluyu layik oldugu 
medeni yasam düzeyine kavusturacagimizdan eminim. Kollektif bir yasamin gerekliligine inanan birlikten güç 
dogar ilkesiyle sizlerin desteginizle, issizlige de, göçe de dur diyecegiz. Çalisan herkesin asida iside 
olacak.Hedefimiz Tutta dogan herkesin Tutta yasayabilecegi, doyabilecegi veni bir Tut yaratmak. 
Tut’un ve Tutlu’nun yarinlari için hedef projelerim. 
Özkaynaklarimizi, özdegerlerimizi, devlet ve millet isbirligiyle asagidaki projeler dogrultusunda kullandigimiz 
taktirde TUT’DA issizligi ve göçü önleyecegiz. Herkesin isi de olacak asi da olacak. 
1-Toplu konut projesi.(Yeni TUT projesi), 2- Meyvecilik projesi, 3- Su birligi projesi, 4- Deprem öncesi tedbirler 
projesi, 5- Koparatiflesme projesi, 6- Derneklesme projesi, 7- Turizm projesi, 8- Temizlik projesi, 9- Yaslilar 
yurdu projesi, 10- Özürlüler rahabilitasyon projesi, 11- Olmasa olmaz olan egitim projesi, 12- Mezarliligklarin 
islahi projesi. 
Sevgili Tutlu’lar 
Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Bir yandan dünya çapında ve ülkemiz içinde meydana gelen ekonomik ve 
sosyal çalkantılar olumsuz  politikalar ile derinleşen krizlere dönüşürken, diğer taraftan Çok kültürlü, çok 
inançlı, çok kimlikli ülke gerçeği  bir zenginlik unsuru olması gerekirken  küskünlük ve şiddet ortamına 
dönüşüyor.  Đstikrar, kalkınma  diyerekten halkın büyük bölümünün ağzına sadece bir damla bal  akıtılırken  
bir kısım azınlık ülkemizin kaynaklarını büyük ölçeklerde  hortumlamaya ve Türkiyemizi  usul usul karanlık 
günlere doğru yöneltmeye devam ediyor. 
Demokratik ülkelerde halk siyasilere uyarılarını seçimler vasıtasıyla yapar. Genel seçimler ülke siyasetinin 
şekillenmesini  sağlarken yerel idare seçimleri   iki ayrı işlevi birden yerine getirir. Bunlar hem siyasi  
tercihlerin ve  uyarıların oylara  yansıması hem de yerel idarecilerin seçilerek  siyasetin halkın eğilimleri 
doğrultusunda yerel idareleri yeniden biçimlendirmesidir. Yerel idare  seçimlerinin bu özel konumunun  
yanısıra diğer bir karakteristik yönü ise özellikle orta ve küçük çaplı yerel idare seçimlerinde  siyasi   
eğilimlerin yanısıra, adayların kişisel yapıları, bölgesel faaliyetleri, şimdiye kadar meydana getirmiş olduğu 
eserler ve sahip oldukları vizyonun seçimde  hissedilir bir rol  oynamasıdır. 
Yukarıda belirttiğim saptamaların ışığı altında ve  çok sayıda hemşehrimin bu yönde  giderek artan talepleri 
doğrultusundaTut belediyesine  yeni bir ivme kazandırılması, şimdiye  kadar atılmış olumlu adımların takipçisi 
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ve bunun yanısıra daha  köklü ve  yeni adımların da  öncüsü olmak amacıyla, yıllardır gelişmesi, kalkınması 
ve refah düzeyinin artması için kişisel çabalar, kooperatif ve medyatik faaliyetlerde bulunduğum ilçemizin 
belediye başkanlığına aday olmayı  planlıyorum. Belediye başkanı seçilirsem belediyenin yönetimi kapalı 
kapılar arkasında değil, açıklık ilkesiyle yürütülecektir. Zira bu toplum bazı şeyleri açık ve net olarak 
konuşamadığı için, olaylar derinlemesine incelenmediği için bugünlere kadar pek cok problem birikmiştir.  
Refaha, kalkinmisliga, susmakla, es geçmekle, görmezden gelmekle, “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” 
demekle, ulasilamaz. Bu da Tut halkının hangi parti ya da siyasi görüşten olursa olsun belediye yönetimine, 
faaliyetlerin gözlem ve kontrolüne aktif olarak katılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sonuçta Tut 
hepimizindir. Dünyada baska Tut yok gelin el birligiyle  bu sirin Tuta sahip çikalim karinca kararinca elimizden 
geldigince yöneticilerimizle halkımızla isbirligi yapip eksiklerimizi giderelim. Halkimizin yarinlariyla ilgili önemli 
acil konulari  öncelikli isler olarak  kabul edip kararlar alalim, bu konularda birlikte projeler üretelim.  
Daha öncede  sizlerle paylaştığım gibi,  şahsi görüşüme göre,Tut’un belediye başkanı 
1-Dünyayi tanimali, Dünyali olmali. 2-Emekli olmamali.(Emeklilik benim anlayisima göre görev süresi bitmis 
istirata ihtiyaci olan dinlenmesi gerekli   demektir. ) 3-Ekonomik bagimsizligina kavusmus olmali. Belediye 
baskanligi maasina endekslenmemeli. 4-Tüm insanlari kucaklayabilecegi kapasitesi olmali. 5-Modern 
sehirciligi ve belediyeciligi bilmeli. 6-Projeleri olmali ve bu projeleri seçim öncesi halka sunmali, seçim sonrasi 
uygulamali. 
7-Tutta issizligin çözümü olduguma inandigim Kopareticiligin  öncüsü olmali. 8-Tutun özdeger ve yapisini 
koruyabilecek, halkin kullanimina açacak  kapesitesi olmali. 9-Oy kaygisi olmamali, yeniden seçilmeme 
korkusu tasimamali  ve 10-Yalanci olmamali, her türlü hal ve hareketiyle örnek insan olmalidır. 
Yöneticilik öyle herkesin düsündügü kadar  kolay  degildir. Sorumluluk ve özveri ister 
Kurallar vardir yapabilecegi ve yapilmasi mümkün olmayan isler  vardir. Tut için yapılan bazi önerilerin 
imkansiz oldugunu bilmeden  yöneticiyi suçlamak en basit , kolay karalamadir. 
Belediye sinirlari ve il sinirlari denen sinirlar vardir  bu sinirlar içinde kamuya ait olan yerler vardir, özel kisilere 
ait olan  alanlar  vardir, yabanci sirketlere tahsiz olan alanlar vardir, özel  ve tüzel kisilere ait olan alanlar 
vardir. Bir Belediye baskani  istedigini istedigi yere yapabilir gibi bir imkani yoktur. 
Tut için tarif edilen yerlerin % 80 seni malesef belediyemizin  kulanim ve istedigini yapma sansi yoktur. Bunun 
bilinmesini istiyorum  ve Tüm Tutlulari öz kaynak ve degerlerine sahip çikmaya o degerleri Tutlu girisimcilerin 
Kuracagi koparatifler ve sirketler araciligiyla, gerçek sahipleri olan Tut halkinin hizmetine sunmaya davet 
ediyorum. Tutumuzda  Tutluya ait olan ne  kadar öz kaynaklar kaldiysa onlari halk ortakliklariyla  yarinlarin 
gençligin hizmetine sunmak öncelikli görevlerimizden biri olmalıdır.. 
Tut’un gelişmesinde kooperatifleşmenin önemi büyüktür. Belediyenin görevi de bu faaliyetleri desteklemek ve 
oluşumlarına katkıda bulunmaktır. Öncelikli  hedefler şunlardır 
1- Tutun olmasa olmazi,Yeni Tut Yapi Kooparatifi. (Depreme dayanikli  Insanca yasam kosullarina uygun 
konutlar.) 
2- Hayvancilik agirlikli, yetistirme ve isletme koparatifi. 3-Turizm amaçli isletme ve tanitim Koparatifi. 4- Yeralti 
kaynaklarini isleme ve üretim Koparatifi. 5-Elsanatlari koparatifi. 6- Bu koparatiflerin üretim ihtiyaçlarina cevap 
verecek ,atölyeler ,kurslar. 
Diğer yandan, öz kaynak ve öz degerlerine sahip çikmayan, öz kaynaklarini ve degerlerini dogru kullanmayan 
toplumlar baskalarina  muhtaç olmaya mahkumdur. Her yörenin kendine özgü verimli olabilecek kaynaklari 
vardir.bu kaynaklar dogru tesbit edilir ve degerlendirilirse o bölgede yasayan insanlarin yasamini kolaylastirir, 
yasaminin parçasi olur, geçim kaynagi olur. Her yörede o yöreye ait olan degerler vardir, önemli olan yöre 
insaninin bu degerleri tesbit etmesi ve o kaynaklari verimli hale getirilmelidir. 
Öz degerleri 2 dalda degerlendirmek gerekir.1-Tabi, dogal kaynaklar. 2-Manevi deger ve kaynaklar. Bu 2 
deger toplum yararina kooparatif bir yasam düsüncesiyle yasam anlayisiyla birlestirildiginde toplum yasamini 
kolaylastiracak bir ortam olusur. Bu degerleri yasatmayi basaran toplumlar ileri düzeyde yasam standartini 
halkina yasatir. Bütün bu degerlerin korunmasi, insanca yasamin temel yolu çalismaktan, isbirliginden, 
karsilikli hosgörüden ve paylasimdan geçer. Suana kadar Tut ilçesinde yasanan issizlik, yoksuluk,Tutun ayibi 
degil bu güne kadar Tutun kaynaklarini degerlendirmeyen  siyasetçilerin basiretsizliğidir. 
Belediye başkanının göz  önünde bulundurması gereken, Tut Ilçesinin öz kaynaklari nelerdir? Nasil 
degerlendirilir? 
1-En önemli olan Tutludur,Tut halkidir. 2-Madenleri   a-Krom b-Mangez c-Altin   d-Gübre e-Degerli taslar f-
Petrol 
3-Tutun tabi yapisi a-Bu yapi itibariyle hayvancilik,Meyvecilik. b-El isleri. c-Turizm d-Tarihi özelikleri, Fossiler, 
mozaikler, Magralar, e-Ziyaretler 
 Belediye Başkanı adayı olarak yukarıda belirtilen kaynak ve kapasitelerin aşağıdaki yatırımlara  
dönüştürülmesinin  önemli  bir  zorunluluk olduğu kanısındayım: 
1- Ilçenin gençlerini kahve köselerinden kurtaracak meslek egitimi kurslari,meslek ögrenecekleri atölyelerin 
kurulmasi 2- Ögrencilerin daha saglikli ögrenim görmeleri ve basarili olmalari için kültür derneginin faliyete 
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geçirilmesi. 3- Ögrenimini bitirmis issiz gençlerimize is gücünün saglanmasi. 4- Tutun adina ve insanina 
yarasir bir güzellige kavusturulmasi. (çehresinin degismesi ) vatandas ve idarecilerin is birligiyle temizlikten 
baslatip güzellestirme çalismalari. 5- Tutun görünmeyen gizemli güzellikleri olan bag evlerinin (bahce evlerinin 
ulasima açilmasi böylece terkedilen bahçelerin yeniden eski canliligina kavusturulmasi madden ve maneven 
yararlanilmasi. 
6- Tut ilçesinin öz kaynaklarini ve insan gücünü devletin imkanlariyla birlestirip çalismaya baslamak her 
Tutlunun ve Tutta yasayan her sahsin görevidir. 7- Yapi koperatifi , Ticari koparatif ve mevcut koparatiflerin 
isler hale getirilmesi. 
 Her zaman üzerinde durduğum gibi,  bölgemizde  varolan potansiyel deprem tehditine karşı alınması gereken 
önlemler konusunda artık gerçekçi adımlar atılmasının zamanı gelmiştir. Gerek deprem ve diğer afet 
durumlarına  karşı belediyede bir acil müdahale-kriz merkezinin oluşturulması da  önem taşımaktadır. 
Modernleşen Tut için gerçekleştireceğimiz diğer  projeleri şöyle sıralayabiliriz: Yenilenen Tut’a bir Nazım Planı 
uygulayacağız. Kent yenileme projeleri ile toplu konut yapımlarına  başlanacak ve hemşerilerimizin oturduğu 
evlerin güvenilirliği sağlanacaktır. Kurulacak olan belediye sosyal eğitim merkezleri ile gençlere, kadınlara ve 
çocuklar için çeşitli hizmetler verilecektir. Đlçemizin Dut ağacı dilkili alanlarının artması için her yıl  5000 bin 
ağaç dikilmesi konusunda da kararlıyız.  
Meyveciligi Tutta meslek haline getirene kadar Meyvecilik projesinin takipcisi olacagim. 
Ben ve ekibim, gösteriş ve laf değil, iş ve hizmet üretmeye,Tutu ve Tutluyu hak ettigi insanca yasayabilecegi 
düzeye gelmesi için ne gerekliyse onlari yapmaya   geliyoruz. 
Belediyecilik bir hukuk sistemidir. Hukuk ise kaynağını ahlakta bulur. Her aşamada ahlakı ve erdemi geçerli 
kılmak, her kademede dürüst yönetim ve açık toplumu yaşama geçirmek ve yerel yönetimde ahlakın ve 
dürüstlüğün hakimiyetini sağlamak prensibinden  asla ayrılmayacağımı  da  belirtmek isterim.Đş ve hizmet 
üretmek gibi iş  alanları üretmek te Belediye başkanının asli  görevlerindendir ilçemizde Đşsizliği hızla 
azaltmak, yeni istihdam alanları yaratmak gerekmektedir..Çalışmak her insanın vazgeçilmez hakkıdır. Ancak 
bu, insanların kötü ve sağlıksız koşullarda, günlük yaşamlarının çok büyük bir bölümünü işyeri koşullarında 
geçirmesi anlamına gelmemelidir. Đş olanaklarının sınırlı, iş arayanların sayısının çok olması kader değildir. 
Bu durum varolan toplumsal ve ekonomik koşulların sonucudur.Tut’da  gençlerimizin ve kadınlarımızın 
siyasete, sosyal hayata ve toplumsal faaliyetlere katılımlarını arttırıcı girişimlerde bulunmayı da  görev 
addediyorum.  
Genç ve çağdaş belediyecilik anlayışı ister okulda veya üniversitede, ister işyerinde veya siyasette olsun, 
gençliğin katılımını ve dinamizmini temel kabul etmektedir. Tut Belediyesi yarınlarımızın güvencesi olan 
gençliğin, yaratıcı, özgün ve özgür düşünebilen, kültürlü, hoşgörülü, yüksek moralli ve sağlıklı bireyler olarak 
gelişebilmeleri için her türlü önlemi alacak, eğitim, kültür, spor ve sağlık uygulamalarında, gençlik kesiminin 
sorun ve ihtiyaçlarına öncelik verecek; gençliğimizin evrensel, ulusal ve yerel olanaklardan, teknolojik 
yeniliklerden eksiksiz yararlanmalarını sağlayacaktır. Tut’lular Kadının haklarına, hukuk ve ekonominin 
yanısıra aile içindeki eşitlik düzeyinde de sahip çıkılmalıdır. Kadının çalışma yaşamına katılması teşvik 
edilmeli, kadın ve erkeklerin aile sorumluluklarını paylaşmaları ve bunu kolaylaştırıcı çağdaş çalışma 
biçimlerinin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.  
Tut birçok tarihsel kültürel ve doğal zenginliklere sahiptir. Biz Belediye olarak Tut’un bu birikimine sahip 
çıkacağız. Tüm yurttaşların eşit ve özgür bir ortamda yaşamaları, kendi kültürlerini geliştirmeleri ve 
yaşanmaya  değer bir ilçe  oturma, çalışma, eğitim  alma ve  tüm   toplumsal hizmetlerden yararlanma 
haklarını özgürce kullanmaları için mücadele edeceğiz.  
Okulların tadilatı  geçit ve kavşak düzenlemeleri, Dünyadaki her türlü yeniligin  TUTA  kazandırılması, ana 
yola geniş ve çift şeritli bağlantı yolu yapımı, muhtelif cadde ve sokakların asfalt, parke, bordür işlerinin 
yapımı. Eski  kent dokusunun estetik bir projeyle yenilenmesi, Yeni Tut Projesinin hayata geçmesiyle 
,basketbol, voleybol, tenis kortları, amfi tiyatro inşası,halkin zaruri temel ihtiyaçlari çözülecektir.  
Đmar problemi olan yerlerin ada düzenlemelerinin belediyece yapılarak imar sorunlarının çözülmesi gibi 
hususlarda hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Belediyeler, insanlara duyarlı hizmet üretmelidir. Dayanışma 
ve yardım örgütleri desteklenecek, özellikle tüketim, üretim ve pazarlama kooperatifleri kurmaya yönelik 
danışmanlık hizmetleri yoksul mahallelerden başlayarak ihtiyaç duyan herkese ulaşaktır.  
Hesap verme ve demokratik denetim belediyenin vazgeçilemez nitelikleri haline getirilecektir. Belediye gelir ve 
harcamalarına açıklık kazandırılacak, toplumsal kesimlere duyarlı bütçe analizleri yapılacak ve harcanan her 
kuruş vatandaşa açıklanacaktır. 
 
Sizleri bu vesileyle saygiyla selamliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Sizler her seyin en iyisine layiksiniz. 
Tutçekmesi kadar sirin, saglikli yarinlar diliyorum. 
 
Saygılarımla / Cemal AVCI / CHP TUT Belediye Baskan Aday Adayı 
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                                               Siyasetteki Yozlaşma,  
                                               Kirlenme, Đlkesizlik  
                                               ve Yerel Seçimler 
                                             
                                                Yerel seçimler yaklaştıkça siyasetteki yozlaşma, 
                                                                  kirlilik ve ilkesizlik günden güne artarak açığa çıkıyor.  
                                                                  Öyle bir yozlaşma ve kirlilik ki insanın midesini  
                                                                  bulandırıyor, başını döndürüyor. 
 
                                                                       Anayasa Mahkemesi tarafından laikliğe karşı  
                                                                  mücadelenin odağı olduğu gerekçesiyle mahkum olan  
                                                                  iktidar partisi halkı kandırmak, satın almak ve  
                                                                  korkutmak için türlü türlü yollara başvurmaya devam  
                                                                  ediyor. Bunun için bir yandan AB değerlerinden,  
                                                                  demokrasinin geliştirilmesinden, insan hak ve  
özgürlüklerinden, çağdaşlıktan vs. dem vurup takıye (sahtelik) yaparak insanları kandırıyor. Bir 
yandan paket paket besin maddesi, çuval çuval kömür dağıtarak veya çaresiz kalan yoksul 
insanları devlet kurumlarına yerleştirerek onları satın alma yoluna gidiyor. Bu tür uygulamalarla 
yola getiremediği kesimleri de eline geçirdiği muazzam devlet gücü ve olanaklarıyla 
korkutmaya, sindirmeye çalışıyor. 
 
     Solda; emekten ve ezilenlerden yana olması gereken ana muhalefet partisi ise, başta işsizlik 
ve pahalılığa, eğitim ve sağlıktaki sorunlara, etnik ve inanç kökenli sorunlara, seçim ve partiler 
kanunundaki adaletsizliklerden kaynaklanan sorunlara çözümler üreteceğine ve halkın 
muhalefetinin birliğini sağlayacağına kara çarşaflılara parti rozeti takarak siyaset yaptığını 
sanıyor. Ayrıca hem parti içindeki, hem de parti dışındaki sol çevre ve partilere karşı sürdürdüğü 
sekter (benmerkezci) tutumuyla  siyasetin önünü tıkayarak soldaki birliği ve yenilenmeyi 
engellemeye devam ediyor.  
 
     Peki Türkiye böyle de, Tut başka mı? Elbette hayır. Çünkü parça bütünden ayrılmaz. 
Bütünün parçaları, bütünün özelliklerini içinde barındırır. Yani Türkiye nasılsa Tut da öyle; al 
birini vur ötekine... 
 
     Tut’ta iki partinin adayı yarışacak önümüzdeki yerel seçimlerde. 
     Birisi iktidar partisinin adayı... Yani Anayasa Mahkemesi’nce cezalandırılan AKP’nin...  
Yani Genel Başkanının aynı zamanda BOP’un (Amerika’nın tezgahladığı Büyük Ortadoğu 
Projesi) eşbaşkanı olduğu AKP’nin... Yani Türkiye’de Amerikan patentli ılımlı Đslam rejimi 
kurmaya çalışan AKP’nin... 
     Gelin görün ki bu adayımız aslında ‘sosyal demokrat’ olduğunu, ama zamanımızda 
ideolojilerin öldüğünü, Tut’u ve Tutluyu çok sevdiğini, davet edildiği bütün düğünlere katıldığını, 
belediye başkanlığını kazanırsa neler neler yapacağını anlattıktan sonra, büyüdügü ve iş 
kurduğu Mersin’den Tut’a gelip yerleşeceğini söylüyor. (tuthaber) 
     Diğer aday da ana muhalefetten... Yani sosyal demokrat CHP’den... AKP’yi şeriatçı politikları 
nedeniyle mahkemeye veren CHP’den... 
     Gelin görün ki bu adayımız da geçmiş dönemde AKP’den belediye başkanı adayı olmuş  
ama bir şekilde adaylıktan vazgeçmiş. Bir dönem, Irak’ın işgaline karşı çıkan Ecevit’in partisi 
DSP’den ayrılan YTP’den milletvekili adayı olmuş, seçilememiş. Sonra CHP’den milletvekili 
adayı olmuş yine sonuç alamamış.  
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     Şimdi bir Tut sevdalısı olduğunu, şu parti bu parti demeden herkesin başkanı olacağını 
söyleyerek Tut’a başkan olmak istiyor. Uzun yıllardan beri Đsviçre’de yaşıyor. Onun da kocaman 
kocaman projeleri var! Kazanırsa bir bir gerçekleştirecek o projeleri! Ayrıca kazanır kazanmaz 
Đsviçre’den gelip Tut’a yerleşecek, tatiller hariç hep Tut’ta yaşayacak. (tuthaber) 
 
     Görünüşe bakılırsa bu iki aday da  siyasi bir altyapıya ve siyasi bir görüşe sahip olmadıkları 
gibi, Tut’un siyasetinin oluşmasında da bir emekleri yok. Oysa bir siyasi görüş veya ideoloji 
sahibi olunmadan yurt ve insan sevgisine, yurda ve insanlığa hizmet sevdasına sahip olunabilir 
mi? Hayır, olunamaz! Öyle olursa, olsa olsa, “Guru guruya gurbanın oluyum” olur. 
     Peki işlerin bu duruma gelmesinin sorumlusu bu iki aday mı? Değil elbette.  
Onlar sadece bu durumdan, bu koşullardan vazife çıkartan ve var olan olanağı kendi  
yararlarına kullanmayı bilen iki zengin ve zeki hemşerimiz. 
     Ya bu iki adayı destekleyen yerel parti örgütleri, yerel parti çevreleri?.. Anlaşılan o ki, onların 
da siyasi görüşle, ilkeyle filan ilgilendikleri yok. Yeter ki, adaylığını koyan kimselerin yeterince 
parası olsun ve böylece de kimseye yük olmasınlar seçim süresince.  
     Đdeoloji veya siyasi görüş sahibi olmak herhangi bir futbol takımı taraftarlığı gibi  
anlaşılmamalıdır. Siyasi bir görüşe sahip olarak durduğun yeri ve tarafı belirlemenin sosyoloji, 
felsefe, mantık ve ekonomi bilimiyle; evreni anlama ve insanlığın yararı için değiştirme çabası 
ile sıkı bir bağı vardır.  
     Ne yazık ki, hem Türkiye’de hem de Tut’ta bu ve benzeri değerler ve ölçütler siyasetten uzak 
mı uzaktır. Bunun da adı siyasette yozlaşma, kirlilik ve ilkesizliktir. 
 
     Ama yine de her iki adayın da yolları açık olsun. Đki başkan seçilemeyeceğine göre, birisinin 
Tut’a belediye başkanı olacağı kesin. Öteki de bakarsın milletvekili olur ileride. Arzu edilen, bu 
yaşanan seçim sürecinin uygar bir tartışma ve yarışma ortamında, kavgasız gürültüsüz 
geçmesidir. Ki,Tutlunun esas kazancı bu olacaktır. 
 
     Peki bu yazı burada biterse yarım kalmış olmaz mı sizce? Aklınıza, “Ya, bu Tut’un  
solcuları, aydınları bu gelişmelerin neresinde?..” diye bir soru gelmez mi? 
     Doğrusu, işin en acıklı yanı da burasıdır. Tutlunun bilinçlenip aydınlanması için emek 
verenler, bu uğurda işkencenin, zindanın ve sürgünün her çeşidini görenler halaç pamuğu  
gibi (hem düşünce hem de yaşanılan yerler anlamında) dört bir yana savrulduklarından dolayı, 
sürece herhangi bir etkileri ve katkıları ol(a)mamaktadır.                                         
     Bu durumu 12 Eylül’e ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasına değinmeden açıklamak zordur. 
Yaşananlar 12 Eylül’ün tümüyle başarılı olduğunu, Sovyetler Birliği’nin dağılarak, Sosyalist 
Blok’un da çökmesinin soldaki bütün umutları yıktığını gösteriyor.   
     Bu umutsuzluk ve dağınıklık Tutlu solcularda da görünüyor. Oysa Tutlu solcular, geçmişte, 
toplumumuzu cephelere bölerek baskıcı, aşırı sağ, emek ve aydınlık düşmanı politikaları 
uygulamaya çalışan Milliyetçi Cephe hükümetlerinin saldırılarına karşı direnirken kimi 
istenmeyen davrnışlar gösteren genel sol hareketten daha sağduyulu, daha akıllı davranmış  
ve Tut’ta herhangi bir ayrı gayrının yaşanmamasına, herhangi bir olayın olmamasına özen 
göstermiştir. (Pardon, Tutlu olmayan bir faşist bir silah patlatmıştı bir kere) 
     Ayrıca eklemek gerekir ki Tutlu solcular, geçmişte, yerel seçimlerdeki açık ve ilkeli politikaları 
sonucunda güçleri ölçüsünde temsil olanağı da elde etmişlerdi belediyede.  
      
     Devrimci sol düşüncenin aklını başına toplayıp, siyasi süreçleri etkileyeceği ve katkı  
yapacağı zamana kadar Türkiye’ye de, Tut’a da, solculara da eyvah ki eyvah. 

                                      

                                             Mehmet Karakuş 
                                                                                      04.12.08 
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                                                                                        Nazım Hikmet Ran 
                                               15 Ocak 1902'de Selanik'te doğdu. Heybeliada  
                                                                       Bahriye Mektebi'ni bitirdi. Hamidiye Kruvazörü'nde  
                                                                       güverte subayı iken, sağlık nedeniyle askerlikten 
                                                                       ayrıldı, bu arada ilk şiirlerini yayımladı.  
                                                                       1921 başlarında Kurtuluş Savaşı'na katılmak için  
                                                                       Anadolu'ya geçti, Bolu'da öğretmen olarak  
                                                                       görevlendirildi. 
                                                                       Daha sonra Batum üzerinden Moskova'ya giderek  
                                                                       Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'ne (KUTV) 
                                                                       yazıldı. Burada siyasal bilimler ve iktisat okudu.  
                                                                       1924'te yurda döndü. Aydınlık Gazetesinde  
                                                                       yayınlanan yazı ve şiirleri yüzünden on beş yıl  
                                                                       hapsi istenince yeniden Sovyetler Birliği'ne gitti.  
                                                                       1928 Af Kanunu'ndan yararlanıp tekrar yurda  
                                                                       döndü. Resimli Ay dergisinde çalışmaya başladı.  
                                                                       1932'de yeniden dört yıl hapse mahkûm olduysa  
                                                                       da, bu kez Onuncu Yıl Affı'ndan yararlandı.  
                                                                       Gazetecilik yaptı, film stüdyolarında çalıştı.  
                                                                       1938'de orduyu ve donanmayı isyana teşvik ettiği  
                                                                        iddiasıyla 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.  
 
Çankırı ve Bursa cezaevlerinde yattı. 1950'de özgürlüğüne kavuştuysa da sürekli olarak 
izlenmekten kurtulamadı; kitaplarını yayınlatma, oyunlarını oynatma olanağı bulamadı.  
Askere alınması kararlaştırılınca Romanya üzerinden tekrar Moskova'ya gitti.  
1951'de T.C. yurttaşlığından çıkarıldı.  
3 Haziran 1963'te bir kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Moskova'da Novodeviçye 
Mezarlığı'nda toprağa verildi.  05.01.2009’da yeniden T.C yurttaşlığı verildi.                                
 
Bu Vatana Nasıl Kıydılar  (1959)                        Kız Çocuğu (1956)    
                                                                           
Đnsan olan vatanını satar mı?                            Kapıları çalan benim,  
Suyun içip ekmeğini yediniz.                             kapıları birer birer.  
Dünyada vatandan aziz şey var mı?                 Gözünüze görünemem, 
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?                       göze görünmez ölüler. 
                                                                                    Hiroşima’da öleli,  
Onu didik didik didiklediler,                                          oluyor bir on yıl kadar.  
saçlarından tutup sürüklediler.                                    Yedi yaşında bir kızım, 
götürüp kâfire : «Buyur...» dediler.                              Büyümez ölü çocuklar. 
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?                       Saçlarım tutuştu önce, 
                                                                          gözlerim yandı kavruldu. 
Eli kolu zincirlere vurulmuş,                               Bir avuç kül oluverdim, 
vatan çırılçıplak yere serilmiş.                            külüm havaya savruldu. 
Oturmuş göğsüne Teksaslı çavuş.                              Benim sizden kendim için  
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?                                 hiçbir şey istediğim yok. 
                                                                                    Şeker bile yiyemez ki, 
Günü gelir çarh düzüne çevrilir,                                   kağıt gibi yanan çocuk. 
günü gelir hesabınız görülür.                             Çalıyorum kapınızı, 
Günü gelir sualiniz sorulur :                               teyze, amca, bir imza ver, 
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?                        Çocuklar öldürülmesin, 
                                                                           şeker de yiyebilsinler. 
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Memleketimi Seviyorum 
  
Memleketimi seviyorum :  
Çınarlarında kolan vurdum, hapisanelerinde yattım.  
Hiçbir şey gidermez iç sıkıntımı  
memleketimin şarkıları ve tütünü gibi.  
 
Memleketim :  
Bedreddin, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya,  
kurşun kubbeler ve fabrika bacaları 
benim o kendi kendinden bile gizleyerek  
sarkık bıyıkları altından gülen halkımın eseridir.  
 
Memleketim.  
Memleketim ne kadar geniş :  
dolaşmakla bitmez, tükenmez gibi geliyor insana.  
Edirne, Đzmir, Ulukışla, Maraş, Trabzon, Erzurum.  
Erzurum yaylasını yalnız türkülerinden tanıyorum  
ve güneye  
pamuk işleyenlere gitmek için  
Toroslardan bir kerre olsun geçemedim diye utanıyorum.  
 
Memleketim :  
develer, tren, Ford arabaları ve hasta eşekler,  
kavak  
          söğüt  
                   ve kırmızı toprak.  
 
Memleketim.  
Çam ormanlarını, en tatlı suları ve dağ başı göllerini seven alabalık  
                    ve onun yarım kiloluğu  
                                  pulsuz, gümüş derisinde kızıltılarla  
                                                       Bolu'nun Abant gölünde yüzer.  
 
Memleketim :  
Ankara ovasında keçiler :  
kumral, ipekli, uzun kürklerin pırıldaması.  
Yağlı, ağır fındığı Giresun'un.  
Al yanakları mis gibi kokan Amasya elması,  
zeytin  
        incir  
               kavun  
ve renk renk  
                      salkım salkım üzümler  
ve sonra karasaban  
ve sonra kara sığır  
ve sonra : ileri, güzel, iyi  
                                    her şeyi  
                hayran bir çocuk sevinciyle kabule hazır,  
çalışkan, namuslu, yiğit insanlarım  
                                        yarı aç, yarı tok  
                                                             yarı esir...  
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                Tek Çare Pekmez 
    
  Osteoporoz Hasta Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülkü     
  Akarırmak, kalsiyum açısından çok zengin olan pekmezin,   
  osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltmakta yararlı bir gıda   
  olduğunu söyledi. 
 
   
 

Đşte kalsiyum deposu pekmezin özellikleri      
 
     Akarırmak, “kemik erimesi” ya da “kemik zayıflaması” olarak da bilinen osteoporozun, kemik 
miktarındaki azalma ve kemik kalitesindeki bozulma nedeniyle kemiklerin zayıflaması ve 
kırılmaya çok yatkın bir hale gelmesiyle oluşan bir hastalık olduğunu belirtti. 
      
     Osteoporozun dünyada en yaygın görülen bir iskelet sistemi hastalığı olduğuna, bu hastalığa 
bağlı kemik kırıklarının giderek önemli bir halk sağlığı soruna haline geldiğine dikkati çeken 
Akarırmak, “kemiklerin gelişmesinde ve korunmasında beslenmenin çok önemli rolü var. Uygun 
beslenilerek osteoporozdan korunulabilir” dedi. 
      
     Kalsiyum bakımından zengin beslenmenin osteoporozdan korunma açısından çok önemli 
olduğunu ifade eden Akarırmak, şöyle konuştu: 
“Kalsiyum bakımından zengin beslenme yanında elbette dikkat edilmesi gereken başka faktörler 
de var. Yetersiz D vitamini alımı, proteinin ve sodyumun fazla miktarda alınması, yetersiz çinko, 
florid alınması, B, C ve K vitamini yetersizliği, aşırı alkol ve kahve tüketimi bu faktörlere örnek 
verilebilir. 
     
     Bunlar içinde kalsiyum bakımından zengin beslenme çok önemli. Kalsiyum ihtiyacı yaşam 
süreci içinde değişkenlik gösterir. Đskeletin hızla büyümekte olduğu çocukluk ve ergenlik 
döneminde, gebelik ve emzirme sırasında vücudun kalsiyum ihtiyacı daha fazla. Menopoz 
sonrası dönemdeki kadınların ve yaşlı erkeklerin daha fazla kalsiyuma ihtiyaçları var. Eğer 
yeterli kalsiyum alınmazsa vücudumuz bu ihtiyacını en büyük kalsiyum deposu olan 
kemiklerden karşılar. Bu da osteoporoza neden olur.”     

 
Kalsiyum deposu pekmez  

  
     Prof. Dr Akarırmak, pekmezin yanı sıra süt, yoğurt, peynir, dondurma gibi yağ oranı düşük 
süt ürünlerinin, brokoli, pazı ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin, baklagillerin, fındığın, 
deniz ürünleri ile badem, portakal suyu, tahıllar ve tam ekmeğin zengin kalsiyum kaynakları 
olduğunu kaydetti. 
      
     Bu ürünler arasında yer alan pekmezin “kalsiyum deposu” olarak da adlandırılabileceğini 
ifade eden Akarırmak, “dünyada giderek daha önemli bir halk sağlığı problemine dönüşen 
osteoporoza bağlı kemik kırılmalarının önüne geçilmesi için pekmez tüketim alışkanlığının 
yaygınlaştırılmasında fayda var” diye konuştu. 
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     Akarırmak, Türkiye'de yoğun olarak üretimi yapılan üzüm, incir ve dutun ezilerek ve 
kaynatılarak hazırlanan bir gıda olan pekmezin zengin bir kalsiyum kaynağı olması yanında 
ucuz sayılabilecek bir ürün olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Biz özellikle kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanların beslenmesinde pekmezin hala var 
olduğunu biliyoruz. Ama pekmez nerede yaşarsa yaşasın ve hangi yaş grubundan olursa olsun 
herkesin tüketmesi gereken sağlıklı bir ürün. Ebeveynler pekmezle değişik tatlar hazırlayarak 
çocuklarına pekmezi sevdirebilirler, kendileri de kalsiyum gereksinimlerini pekmezle 
karşılayabilirler. Örneğin pekmez yoğurda katılarak keyifle tüketilebilir. Peynirin üzerine 
konularak tüketilebilir. Pekmez şerbet yapılarak da alınabilir.  
      
     Ayrıca geleneksel tahin pekmez olarak, şeker yerine konmak üzere pasta gibi ürünler için de 
pekmez düşünülebilir. Ancak kilo sorunu ve şeker hastası olanları kalori ve şeker alımı 
yönünden de uyarmak gereklidir. Şüphesiz pekmez tek kalsiyum kaynağı değil ama pekmezin 
çok önemli bir kalsiyum kaynağı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü, 100 gram pekmezde 
400 miligram kalsiyum var, bu oldukça yüksek bir miktar. Kalsiyum bakımından zengin olduğu 
bilinen yağsız sütün bir bardağında 245, 100 gram yoğurtta 350 miligram kalsiyum var.” 

 
“Kadınlar daha dikkatli olmalı” 

     
     Akarırmak, insanların günlük kalsiyum gereksiniminin yaş grubuna cinsiyete göre farklılık 
gösterdiğini belirtti. 
      
     Günlük alınması gereken kalsiyum miktarının 1-3 yaş grubundakiler için 500 miligram 
olduğunu kaydeden Akarırmak, bu miktarın 4-8 yaş grubundakiler için 800, 9-18 yaş 
grubundakiler için 1.300, 19-50 yaş grubundakiler için 1.000, 50 ve üstü yaş grubundakiler için 
ise 1.200 miligram olduğunu bildirdi. Akarırmak, gebe ya da emziren kadınların günlük alması 
gereken kalsiyum miktarının ise 1.200 - 1.500 miligram olduğunu bildirdi. 
     
     Akarırmak, osteoporozdan korunmak için yeterli kalsiyum alınmasının yanı sıra şu önerilerde 
bulundu: “Düzenli hekime gidilmeli, çünkü hastalığın erken teşhisi çok önemli. Kişi kemik 
yoğunluğunu hekimin uygun göreceği sıklıkta ölçtürmeli. Kalsiyum yanında yeterince 
magnezyum ve C vitamini alınmasına dikkat edilmeli. Tuz alımı azaltılmalı, lifli besinler tercih 
edilmeli. Tedavide önemli başarılar elde ediliyor olsa bile asıl hedef osteoporozdan korunmak 
olmalı. 
                                                                                           
     Kadınlar osteoporoz konusunda  
erkeklere oranla daha dikkatli olmalılar. 
Çünkü, kadınlarda kemik yapısının  
zayıflaması daha hızlı.  
     Kadınlarda, özellikle menopozdan 
sonra görülen hızlı kemik kaybı,  
kemik yapısının zayıflamasına ve 
osteoporozun ortaya çıkmasına neden 
olabilir.  
     Osteoporoz kadınlarda erkeklerden 
daha sıktır, çünkü, kadınlar erkeklere 
göre daha az kemik kütlesine sahiptir.”  
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Tutlular Yardımlaşma Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı / 2008 
 

     Derneğimizin tüzüğü gereği, bir önceki genel kurul toplantısından tam iki sene sonra mevcut 
yönetim olarak, geçen iki senenin muhasebesini yapmak ve bir sonraki yönetimi seçmek üzere 
kongre kararı alarak, bir tarih ve mekan belirleyip üyelerimizi bir mektupla davet ettik. 
     Davetimize icabet ederek, 23 Kasım 2008, Pazar günü, Steinwiesenstrasse 1, Schlieren / 
Zürich adresindeki Kopuz Muzik lokalinde toplanan üyelerimizin sayısının toplam üye 
sayısının üçte bir oranından fazla (TYD Tüzüğü) olduğu saptanarak toplantıya geçildi.  
     Divan Başkanlığına mekan sahibi Sayın Erdem Bütüner, yardımcılığına da Sayın Enver 
Karakuş seçildiler. Saygı duruşunu müteakip Başkan Mehmet Karakuş, derneğimizin faaliyetleri 
hakkında bir konuşma yaptı. Hemen akabinde Sayman Mahmmut Karakaplan, geçen iki 
senenin muhasbesini anlattı. Hem dernek çalışmaları, hem de iki senelik hesaplar konusunda 
karşılıklı kaonuşmalar yapıldı, sorular soruldu ve mevcut yönetim, üyelerin açık oylarıyla aklandı 
ve yeni yönetimi seçmek üzere bir ara verildi. 
     Aradan sonra yeni yönetim seçildi. Buna göre sekiz arkadaşımız yeniden seçildi. Arkadaşı-
mız Mustafa Yoğurtcu, kendisine ihtiyac olunduğunda görevden kaçmayacağını ama  yerini 
başka bir arkadaşa bırakmak istediğini söyledi. Öteki arkadaşımız Ali Gündoğdu da tatilde 
olduğundan kongreye katılamadı. Seçimlere geçildi ve yeni yönetim; Mehmet Karakuş, 
Mehmet Yılmaz, Mahmut Karakaplan, Kamil Dontaş, Ahmet Sonkur, Meryem Savıcı, 
Recayi Aytekin, Barış Sarıcı, Remzi Gündoğdu ve Seydi Gürbüz’den oluştu. 
     Dilek ve temenniler bölümünde üyeler, yönetimden; yönetim de üyelerden beklentilerini 
karşılıklı olarak dile getirdiler. Ortaya çıkan ağırlıklı görüş; yapılan etkinliklerin bundan sonra da 
devam ettirilmesi ve daha çok bayanın ve gencin derneğe kazandırılması için çalışmalar 
yapılması şeklinde oldu. 
     Daha sonra yaptığımız ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Başkanlığa 
Mehmet Karakuş, saymanlığa Mahmut Karakaplan, yazmanlığa Mehmet Yılmaz, 
denetlemeye Seydi Gürbüz ve Ahmet Sonkur seçildiler. 
                                                   TYD Yönetim Kurulu adına Seydi Gürbüz           


