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                  Mahmut Karakaplan 
                          karakaplan_mahmut@hotmail.com 
      

    Tutlular Yardımlaşma Derneği 9. Genel Kurulu  
 
     TYD tüzüğü gereği yapılması gereken genel kurulun dokuzuncusu, 9 Aralık 2012 
tarihinde Schlieren‟deki bir orman evinde yapıldı. 
     Üye çoğunluğunun saptanmasından sonra dernek baĢkanı olarak ben, Nevzat Oğul‟u 
divan baĢkanlığına, Mahmut Sarıcı ve Enver KarakuĢ‟u da  divan üyeliklerine önerdim. 
Üyelerin kabulüyle Nevzat Oğul baĢkanlığındaki divan kurulu oluĢtu. 
     Mustafa Kemal Atatürk ve KurtuluĢ SavaĢı Ģehitlerinin anısına bir dakikalık saygı 
duruĢunun ardından genel kurul  gündemine geçildi.  
     Gündem gereği 8. dönem çalıĢma raporunu dernek baĢkanı olarak ben okudum. 
ÇalıĢma raporunu takiben geçen dönemin mali raporu, sayman Ġrfan KurĢun tarafından 
genel kurul üyelerine sunuldu. 
     ÇalıĢma ve mali raporun okunmasından sonra üyeler söz aldılar. 
     Verilen bursların kimlere verildiğinin, bu kiĢilerin dernek tüzüğünde açıklanan siyasi 
yapıya uygun (TYD siyasi parti politikası yapmaz. Ancak Atatürk`ün kurduğu laik, 
demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nden yanadır.)  
kiĢiler olup olmadıkları araĢtırılıyor mu sorusuna, ben, bunu ancak uzaktan ve kabaca 
araĢtırabildiğimizi belirttim. Üyelerin görüĢlerini belirtmesinden sonra 8. dönem yönetim 
kurulu oy birliğiyle aklandı. Verilen arada yönetim kurulu tarafından hazırlanan peynirli ve 
etli soğuk yiyecekler, börekler çörekler, salatalar yendi, kahve ve meĢrubatlar içildi. Bunun 
yanında kimi özel, genel ve dernek hakkında sohbetler yapıldı. 
     Genel kurulun ikinci bölümünde yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı ve yeni 
yönetim kurulu Ģu Ģekilde oluĢtu: Mahmut Karakaplan, Remzi Gündoğdu, Barış Sarıcı, 
Ekin Yılmaz, Meryem Savıcı, İrfan Kurşun, Özgür Cankıran, Enver Karakuş, Recayi 
Aytekin ve Ali Maraşlıoğlu   
     Dilek ve temenniler bölümümde söz alan Mustafa Yoğurtcu ve Nevzat Oğul tarafından 
derginin neden çıkmadığı soruldu. Geçen yönetim kurulu bu sorunun yönetim kurulundan 
kaynaklandığını ve önümüzdeki dönemde belli aralıklarla  derginin çıkarılmasına 
çalıĢılacağı belirtildi. Mehmet KarakuĢ`da kendisine haber ve malzeme ulaĢtığında 
menmuniyetle dergiyi hazırlayacağını söyledi. 
     Hüseyin ArslantaĢ, yapılan maddi yardımların zamanla unutulup gittiğini bu nedenle 
kalıcı birĢeylerin yapılması gerektiğini belirtti. Bu fikir bazı diğer üyeler tarafındanda da 
benimsendi. Tut`ta kalıcı bir Ģey yapılabilmesi için öğrenci burslarının azaltılarak bitirilmesi 
ve elde edilen gelirle Tut`a bir kültür merkezi, spor tesisi veya bir düğün salonu yapilabilir, 
görüĢü öne çıktı. Bu fikirlerin yeni seçilen yönetim kurulu tarafından yapılacak toplantılarda 
gündeme alınacağı belirtildi.  
     Ġyi dilek ve baĢarı temennilerinin ardından 9. Genel Kurul sona erdi. Genel kurula katılan 
üyelerimize, ve eski yönetim kurulu arkadaĢlarıma iki yıllık çalıĢmalarından dolayı çok 
teĢekkür ediyor, yeni yönetim kurulu üyelerine de baĢarılar diliyorum. Saygılarımla. 
 
     8. Dönem Çalışma Raporu 
     Sayın BaĢkan, Değerli Üyeler,  
Derneğimizin 8. Kongeresinin üzerinden iki yıl geçti. Tüzük gereği her iki yılda yapılması 
gereken genel kurul için biraraya gelmiĢ bulunmaktayız.  
     8. Kongre„de hiç de alıĢık olmadığımız bir ilk yaĢandı. Bir grup genç arkadaĢımız dernek 
yönetiminde biz de varız dediler ve Tutlular YardımlaĢma Derneği  yönetim kuruluna aday 
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oldular. Bu durum dernek üyeleri  tarafından çok olumlu karĢılandı. Bunun üzerine yönetim 
kurulu genç bir kadrodan oluĢmuĢtu. Ben de bu dönemde biraz dinlenmek istememe 
rağmen siz değerli üyelerin ısrarları üzerine tekrar yönetim kurulunda yer aldım. Böyle genç 
bir kadroyla calıĢmak beni çok mutlu etti. Gecelerde ve pikniklerde katılımın çok iyi olmasını 
bu genç kadronun özveriyle çalıĢmasına bağlıyorum. Gösterdikleri gayret ve sorumluluktan 
dolayı siz değerli üyelerin huzurunda hepisine ayrı ayrı teĢekkür ediyorum. Umarım bu ve 
bundan sonraki kongrelerde de yönetim kuruluna gençlerin talip olduklarını görürüz. 
     Kısaca yapılan yardımlardan bahsetmek istiyorum.  
     Derneğimizin olmazsa olmazı haline gelen yüksekokul öğrencilerine yaptığı yardımlar, 
yıllık 20 ögrenci olmak üzere iki yılda toplam 20.000  Frank burs verildi. 
     2011 yılında Fatih Ġlköğretim Okulu`nun yardım talebi yönetim kurulunda değerlendirildi 
ve bütçemizin zayıflığı nedeniyle geri çevrilmek zorunda kalındı. 
     Bir yardım talebi de Tut Halk Eğitim Müdürlüğü„nden gelmiĢtir. Folklor ekibinin 
Malatya„da yapılan bölge yarıĢmasına katıldıklarını ve bizden de gidiĢ- geliĢ ve konaklama 
masraflarını üstlenmemizi istediler. Yapılacak yardımın 4 gün sonra ellerinde olmasını 
istemeleri üzerine bunun yönetim kurulunda görüĢülmeden olamayacağını bildirerek bu 
yardım talebi de bizden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı yapılamamıĢtır. 
     Ġsviçre„de yaĢayan hemĢerilerimize yönelik de iki sene içinde iki piknik ve bir gece 
düzenlenmiĢtir. Ayrıca yeni yıl  ve bayram kutlama mesajları yollanmıĢtır. Ġnternet sayfamız 
faal durumda. Seyrek de olsa dergimiz çıkıyor. Son zamanların aktuel sanal alemi facebook 
ta Tutpekmezi Ġsvicre adı altında bir hesap açılmıĢtır. Ġsteyen hemĢerilerimiz katılabilir. 
     Yine her kıĢ yaptığımız kayak günü geçtiğimiz iki yılda da yapıldı. Avrupapark gezisi de 
bunlardan biri. 
     Sayın Üyeler, Ģimdi baĢka bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yönetim kurulu 
toplantılarında  posta masraflarının bir yıllık toplamına baktığımızda çok büyük bir meblağ 
olduğu görüldü. Öncelikle yolladığımız burs havale masraflarını Enver KarakuĢ`un mesleki 
bilgilerinden yararlanarak yıllık 600 Fr. olan havale masraflarını sıfıra indirdik.  
Ġkinci hedefimiz Ġsviçre içindeki posta masraflarını minimuma indirmek olmalıdır.  
Bu da ancak elektronik haberleĢmeyle olur. ArkadaĢlarımızın hazırladığı listeye mail 
adreslerinizi yazarsanız bundan sonraki kutlama, davetiye gibi postayla yolladığımız kartları 
ve davetiyeleri elektronik postyla yollarsak posta masraflarını minimuma indiririz . 
Bu da derneğimizin kasasından çıkacak masrafın azalmasını sağlayacaktır. 
     Yeni dönemde yönetim kuruluna seçilecek arkadaĢlara Ģimdiden baĢarılar diliyorum.  
Siz değerli üyelere de hem derneğimize kattığınız maddi ve manevi destekten dolayı hem 
de bu pazar gününüzü derneğimize ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teĢekkür ediyorum.  
 
     Mali Rapor 

             8.dönem gelirleri:                                                 8. dönem giderleri: 
             

Üye aidatları                             15.300.—               Öğrenci bursaları                20.677.-- 

Gece ve pikniklerden                  9.125.—               Gece ve piknikler için           1.732.40 

Mustafa KarakuĢ‟un bağıĢı         1.500.—               Tombala için                         1.200.-- 

Banka  geliri                                   404.30               Dergi için                                 776.40 

Toplam gelir                              26.329.30               Kongre için                               550.-- 

                                                                                 Düğünlere alınan hediye          506.60 

                                                                                 Posta ve diğer gidereler        1.751.30 

                                                                                 Toplam gider                       27.193.60 
 

                      
                     Not: Bu bölüme, Ġrfan KurĢun‟un sunduğu mali rapordan yalnızca 8. dönemdeki gelir ve    

      giderler alınmıĢtır. Derneğin toplam para durumuna burada yer verilmemiĢtir. 
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                    Mahmut Karakaplan 
                           karakaplan_mahmut@hotmail.com 
 

 

      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    Tutlular Eğlence Gecesi       
     9 ġubat 2013 tarihinde yine bir Tutlular YardımlaĢma Derneği gecesinde hemĢerilerimiz 
biraraya geldi. Karlı ve -10 C° varan soğuk bir gece olmasına rağmen uzak yakın demeden 
hemĢerilerimizin büyük çoğunluğu geceye katılarak dernekçiligin ne demek olduğunu 
bizlere kanıtladılar. Yine bizleri yalnız bırakmayan hemĢerilerimize ve dostlarımıza içten 
teĢekkür ederiz. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

     Gurup Yarınlar„ın müziği eĢliğinde hemĢerilerimiz doyasıya eğlendi. Gecemize katılanlar, 
imece usulü yapılan hıtapları (gözleme), içli köfteleri, çiğköfteleri, tatlıları ve benim 
hazırladığım rindsbraten, risotto ve gemüseden (soslu dana eti, Italyan usülü prinç pilavı ve 
sebze) oluĢan menüleri afiyetle yediler. Her yılki gecede alıĢılagelmiĢ olan tombalayı bu 
sefer yapamadık. Umarım gelecek gecelerde yine yaparız.  
     Yönetim kurulumuzun aldığı bir kararla derneğimizin kuruluĢunda ve geçen 18 yılda 
yönetim kurullarında calıĢmıĢ  arkadaĢlarımızı sahneye davet ettik.  
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     Onları sahnede bir sürpriz bekliyordu. BarıĢ arkadaĢımızın sazının eĢliğinde koro halinde 
türküler söyleyeceklerdi. Bu sürpriz onların da hoĢuna gitti ve hazırlanan türküleri zevkle 
söylediler. Gecemize katılan misafirlerimizin çok beğenisini kazandı.    
     Doğruyu söylemek gerekirse biz de bu kadarını beklemiyorduk. Aylarca çalıĢmıĢ bir 
korodan aĢağı yanı yoktu. Derneğimizin  kuruluĢunda ve bu zamana kadar geçen zamanda 
emeği geçenlerin adlarını siz değerli okurlarla da paylaĢmak istiyorum: 
Mehmet Karakuş, Ali Gündoğdu, Nevzat Oğul, Mustafa Yoğurtcu, Hüseyin Arslantaş, 
Kamil Karakuş, Kamil Dontaş, Mehmet Çoban, Mehmet Maraşlıoğlu, Arif Çoban, 
Ahmet Sonkur, Habip Orhan, Mahmut Savıcı, Mehmet Ertok, Mehmet Yılmaz, Mahmut 
Karakaplan, Mahmut Yoğurtcu, Recayi Aytekin, Kenan Dontaş, Mustafa Yıldırım, 
Orhan Kızgın, Remzi Gündoğdu, Nejla Gündoğdu, Meryem Savıcı, Seydi Gürbüz, 
Barış Sarıcı, Mahmut Sarıcı, İrfan Kurşun, Ekin Yılmaz, Sevda Sonkur, Sevcan 
Dontaş, Enver Karakuş, Ali Maraşlıoğlu, Özgür Cankıran.   
     ArkadaĢlarımızın hepsine yaptıkları hizmetlerden dolayı yönetim kurulu adına  ayrı ayrı 
teĢekkür ederiz. 
 

Aramızda Türkiye‟den de misafirlerimiz vardı. Eski Belediye BaĢkanımız Mahmut Karakuş 
ve Ali Alptekin (Sıvacı Ali) ve aileleri gecemizi Ģereflendirdiler.  
     Ali abinin oğlu Ahmet Alptekin„de sazı ve türküleriyle; arkadaĢımız Nevzat  Oğul‟da 
sazıyla gecemize renk kattı.  
     Bir dahaki gecemizde veya pikniğimizde buluĢmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum. 
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                  Özgür Cankıran 
                        info@reisehafen.ch 
      
     Tut İlçesi 
 
     Tut, KaĢlıca köyünün yerine kurulmuĢ ve burada Türklerle Rumlar beraber 
yaĢamıĢlardır. Türkler, çıkan bir anlaĢmazlık sonucunda ayrılarak Ģimdiki yere, Tut„a 
taĢınmıĢlardır.  
     KaĢlıca‟daki ErniĢdere isminde bir kalenin yanında, ilçenin batısında da tarihi hakkında 
kesin bilgi bulunmayan Sürmene ev kalıntıları, yatak yerleri, mezarlar, mağaralar vardır. 
Bunlardan birisinin içinde mozaik, diğerinde ise; elinde kalkan ve ok tutan bir insan 
kabartması ile ortasında taĢtan yapılmıĢ masa ve sandalyeler bulunmaktadır. Masanın bir 
tarafında taht ve üstünde baĢı taçlı bir kral, yanında da ayakta duran insan kabartmalarının 
olduğu bilinmektedir.  
     Tut merkezinde bulunan iki camiden birisinin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı 
bilinmemektedir. Ġlçemiz, tarihi zenginlikleri, eĢsiz iklimi, bol yeĢili , geniĢ su kaynakları ve 
emsalsiz mesire yerleri ile Adıyaman‟ın en Ģirin ilçesidir 
     ErniĢdere'de derenin sarp yerlerinde görülen su arkı ile Çanakçı‟nın üstünden KaĢlıca‟ya 
doğru uzanan Gül harığı, yörenin zamanında oldukça kalabalık olduğunu gösteriyor.      
     Tut ilçesinin Çamlıca mahallesinde yer alan tarihi Vijne köprüsü, bugün de hala ayakta 
olan görkemli yapısıyla eski dönemlerin kervan katarlarına uzun dönem hizmet vermiĢtir. 
Göksu üzerinde halen görülmeye değer bir tarihi eser olarak duran bu köprüye benzer iki 
köprünün önceki yıllarda sel ve doğal nedenlerle yıkıldığı bilinmektedir. 
     Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Adıyaman iline bağlı bir ilçe olan Tut ilçesi, kuzeyinde 
Malatya ilinin DoğanĢehir ilçesi, doğusunda Adıyaman, batısında GölbaĢı ve güneyinde de 
Besni ilçesi ile çevrilidir. Ġlçe toprakları Torosların uzantısı olan Güneydoğu Torosların 
eteklerinde, Akdağ‟ın güneyinde yer almaktadır. Ġlçe dağlık ve engebeli arazi yapısına 
sahiptir. Bu dağlık ve engebeli toprak yapısı nedeniyle zaman zaman irili ufaklı toprak 
kaymaları gözlenmektedir. 
     Ġlçenin en büyük akarsuyu Göksu çayı, Çiftlik, Havutlu, Boyundere, Yaylımlı, Köseli ve 
Öğütlü köylerinin arazilerini sulayarak Fırat‟a dökülür. Adıyaman merkez ilçe ile Tut ilçe 
sınırlarını çizen ġebker çayı da Mestikeloğlu, Köseli ve MuĢ (PınarbaĢı) yerleĢim 
birimlerinin arazilerini sulayarak Göksu‟ya ulaĢmaktadır. Kemolar ve Yaylımlı arazilerini 
sulayan ġovak çayı Göksu‟nun diğer bir koludur. Fırat nehrinin kolu olan Göksu ırmağı, ilçe 
merkezinin güneyinden geçmektedir. 
     Ġlçenin yüzölçümü 320 km2 olup, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam 
nüfusu 15.784'tür. Deniz seviyesinden yüksekliği 1050 m. olmasına rağmen, güney 
kısmında ılıman bir iklim hüküm sürmektedir. Ġlçemizin arazisi genellikle dağlık ve 
engebelidir. Toprakları tarıma elveriĢli olmadığından insanlar, ya tütün ya da Antep fıstığı 
dikmek suretiyle her karıĢ toprağını değerlendirmektedirler. 
     Ġlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarıma elveriĢli arazilerin azlığından 
ve ilkel üretim metotlarının kullanılmasından dolayı büyük bir gelir elde edilememektedir. 
Ġlçede eskiden beri ev tezgahlarında dokunan Tut bezi, bugün bile az da olsa üretilmektedir. 
Ayrıca ilçede teĢvikli yapılan besi ve süt sığırcılığı vardır.  
     Tut Ġlçesi Adıyaman ilinin Besni ilçesinen ayrılarak 1990 yılında Adıyaman‟a bağlı ilçe 
konumuna getirilmiĢtir. 20 Mayıs 1990 tarih ve 20552 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 
09.05.19990 tarih ve 3644 sayılı kanun ile, Besni‟den ayrılarak, Adıyaman‟ın Ģirin bir ilçesi 
olmuĢtur.  
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                   Mehmet Karakuş 
                      mkarakus@hotmail.ch                                                                                          

      

    Tutlunun Yaşamını Tatlandıran İki Etkinlik ve iki Öneri 
 
     Sevgili Kardeşim Mehmet, 
     Son mektubunda, sanki buraları bilip tanımıyorsun gibi, günlerimizin nasıl geçtiğini 
soruyorsun.  Günlerimiz nasıl geçsin ki? Tatsız-tuzsuz geçiyor iĢte. Daha doğrusu tatsızın 
tatsızı, tuzsuzun da tuzsuzu. DeğiĢik biĢey yok, yeni biĢey yok. Belli baĢlı bir iĢ, bir uğraĢ 
yok. ĠĢte git kahveye gel eve. Aynı yüzler, aynı sohbetler, aynı oyunlar. Gene hiç değilse 
bizim bir kahvemiz var; kadınlarda o da yok!.. 
     Yakın bir zamana kadar dıĢardaki Tutluların gelmesiyle, hiç değilse yaz ayları epey 
hareketli geçerdi. Ortalık Ģenlenirdi. ġimdilerde yazları da sönük geçiyor. Pek kimse gelip 
gitmiyor. Gelen de ateĢ almaya geliyor gibi; gelmesiyle gitmesi bir oluyor.  
 

     Cuma Pazarı 
     Allahtan, her cuma günü bir pazar kuruluyor da, 
az da olsa bir hareketlenme, bir canlanma oluyor 
ilçede. Kaymakamlık binasının ardından 
baĢlayarak yolun iki yanına kurulan derme çatma 
pazar tezgahları, Musalla camisini geçinceye 
kadar uzayıp gidiyor.  
    Cuma Pazarı‟na en çok kadınlar ilgi gösteriyor. 
Çocuklarıyla, eĢleriyle gelen kadınlar olduğu gibi, 
yalnız baĢına alıĢveriĢe çıkan kadın sayısı da az 
değil. Pazara gelenler biĢey almasalar bile gezip 
dolaĢıyorlar. Fiyatlar konusunda bir fikir ediniyorlar. 
BaĢka insanlarla karĢılaĢıyorlar. Hal-hatır 
soruyorlar. GörüĢüp konuĢma fırsatı buluyorlar.  
     Pazarda mevsimine göre hemen hemen her 
çeĢit meyve ve sebze bulunuyor. Ayrıca kadın, 
çocuk ve erkek giysilerinden yağa, sabuna ve 

zeytine kadar;  mangaldan tencere ve tabağa kadar birçok Ģey de pazarlanıyor. Doğrusu, 
fiyatlar da çarĢıdaki dükkanlardan daha uygun oluyor. 
     Ancak bu Cuma Pazarı‟nın parasal geliri Tutluya kalmıyor pek. Çünkü pazarcılar da,  
sattıkları mallar da dıĢardan geliyor. Sadece üç veya dört Tutlu esnaf tezgah açıyor. Diğer 
pazarcıların olduğu gibi, o üç-dört Tutlunun pazarladıkları mallar da dıĢarıdan geliyor. 
DıĢarıdan dediğim, GölbaĢı, Besni veya Adıyaman‟dan; Tut‟un köylerinden bile değil. 
 
     Salı Pazarı 
     Hatırlarsın, bu Cuma Pazarı kurulurken kimi Tutlu esnafın gönlü olmamıĢtı. KarĢı 
çıkmaya çalıĢmıĢlar ama baĢarılı olamamıĢlardı. Bu pazarın kendilerine bir yararının 
olmayacağını, hatta zararının bile olabileceğini düĢünüyorlardı. Gerçekten de öyle oldu. 
Ama artık dönüĢü de yok. Buna alıĢıldı bir kez.  
     Ancak baĢka bir pazar, söz gelimi bir de Salı Pazar‟ı neden olmasın? Yani haftada bir 
pazar yerine iki pazar. O zaman Tutlunun yaĢamı daha da renklenip, daha da tatlanmaz 
 



8 

 
mı? Üstelik kendi  ürünlerini, hatta sadece kendi ürünlerini pazarlayacağı bir Salı Pazarı. 
Belki bu kez Tut‟un baĢka bir köĢesinde. 
     Televizyonda bir belgeselde izlemiĢtim. Ġspanya‟nın bir kasbasıydı. Tut‟tan biraz daha 
küçük. Tut‟taki gibi yol boyunca değil de, bir meydana kurmuĢlardı pazarlarını. Anneler, 
babalar ve onlara yardım edebilecek yaĢtaki kızlı-oğlanlı çocuklar, meydanın çevresine 
belediye tarafından kurulmuĢ tezgahlarda kendi ürünlerini pazarlıyorlardı.  
    Pazarcılar tarlalarında, bağlarında-bahçelerinde ürettikleri renk renk ürünleriyle 
tezgahlarını süslemiĢlerdi bir bakıma. Zeytinin ve zeytinyağının onlarca çeĢidini o pazarda 
görmüĢtüm. YeĢilliğin, balığın, hediyelik el iĢlerinin çeĢit çeĢidini o pazarda görmüĢtüm.  
     Pazarın bir köĢesinde gitar çalan, hayır hayır çalmak ne demek, gitarını öttüren, 
konuĢturan bir gencin iki ayağının dizinden aĢağısının kesik olduğunu, oturduğu 
sandalyenin önündeki çanağa bozuk paraların atıldığını çevresindeki kalabalık dağılınca o 
belgeselde görmüĢtüm.  
     Pazarın baĢka bir köĢesinde ak saçları uzamıĢ bir ressamın, hemen oracıkta, ayakta, bir 
lira gibi göstermelik bir ücret karĢılığı portreler çizdiğini, portresini çizdirmek isteyenlerin 
uzunca bir  kuyruk oluĢturduklarını ve o insanların bir kaç dakika içinde de ellerindeki 
portreleriyle ve yüzüne yansıyan mutlulukla ressamın önünden ayrıldığını o pazarda 
görmüĢtüm.  
     Tıpkısının aynısı olmasa bile, buna benzer bir pazar, bir de Salı Pazarı Tut‟ta neden 
olmasın?  
     Tutluların yaĢ ve kuru dutlarını: yaĢ ve kuru üzümlerini; dut ve üzüm pekmezlerini, bastık 
ve kesmelerini; kaysılarını, kaysı çirlerini; armutlarını, armut kaklarını; kirazlarını, 
Ģeftalilerini,  elmalarını, ayvalarını, narlarını, kara eriklerini, can eriklerini; incirlerini, incir 
sucuklarını; cevizlerini, ceviz sucuklarını; bademlerini, fıstıklarını; sütlerini, yoğurtlarını, tere 
yağlarını, peynirlerini, çökeleklerini; ballarını, reçellerini; kavunlarını, karpuzlarını; 
soğanlarını, sarmısaklarını; yaĢıyla kurusuyla her türlü sebzesini; dolmalıklarını, 
sarmalıklarını; körmenlerini, kıvırcıklarını, çildirimlerini, maydanoz, nane ve reyhanlarını 
kendi pazarlarında değerlendirmeleri kadar güzel ve doğal ne olabilir? Hatta fasulye, 
mercimek, maĢ, nohut, bulgur ve sümüt gibi tahıl ve baklagiller neden pazarlanmasın? 
     Tutlu kadın ve genç kızların çeĢit çeĢit oyaları, iĢlemeleri o pazarda sergilenip satılsa ne 
olur? O sayede daha kalitei ürünler ortaya çıkmaz mı?  
     Haydi biraz daha ileri giderek biĢey daha söyleyim: Pazarın bir köĢesinde, mevsimine 
göre darı bazlaması veya hıtap veya yağlı ekmek veya çiğköfte veya mercimekli köfte 
yapılıp satılsa o pazar yeri bir Ģenlik alanına dönmez mi? 
     Tutluların bir günleri daha, daha canlı ve daha tatlı geçmez mi, ne dersin? 
 

     Okulların kapanış geceleri  
     Tutluların sönük geçen günlerini 
az da olsa canlandıran  öteki 
etkinlik ise, Merkez Ġlköğretim 
Okulu‟nun, Fatih Ġlköğretim 
Okulu‟nun ve Atatürk Ġlköğretim 
Okulu‟nun, ders yılı sonunda 
“Mezuniyet Gecesi” adı altında 
düzenledikleri geceler.  
     Her okul, gecesini kendi 
bahçesinde düzenliyor. Aralarında 
azıcık da bir yarıĢ var. Acaba hangi 
okulun gecesi daha iyi geçecek? 
Acaba kimin gecesi daha kalabalık 
olacak? 
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     Bu gecelerde okul bahçesinin bir köĢesine, okul sıraları birleĢtirilerek oluĢturulan 
“sahnelerde”, okulu bitiren çocuklar, özellikle sınıf öğretmenlerinin yardımıyla kıyafet 
değiĢtirip “büyük” oluyorlar. KonuĢmalar yapıyorlar. Güldürücü, düĢündürücü skeçler, 
oyunlar hazırlayıp sunuyorlar. Usta iĢi taklitler yapıyorlar. ġiirler okuyorlar. Saz çalıp; 
türküler, Ģarkılar sölüyorlar. 
     Sahne önüne dizilmiĢ sandalyelere anneler, babalar, kardeĢler ve çocukların gösterisine 

ilgi duyan Tutlular yerlerini alıyorlar. Çoğu 
zaman dizilen sandayeler yetmiyor; “davetliler” 
yerlere, bahçe duvarlarına oturmak veya okul 
bahçesindeki ağaçlara ya da kayalara çıkmak 
zorunda kalıyorlar. 
     Anneler, babalar ve çocukların geleceğimiz 
olduğunun bilincinde olan Tutlular, çocukların 
gösterilerini mutluluk ve gururla izliyorlar. 
Çocukların arada sırada yaptıkları yanlıĢları 
gülümseyerek, hoĢ karĢılıyorlar. Onları her 
fırsatta alkıĢlayarak ödüllendiriyorlar. Çocukların 
söyledikleri Ģarkı ve türkülere eĢlik ediyorlar. 
      
     Şenlikler... 
     Tutlular, haftada bir kurulan Cuma Pazarı‟ 
nda yaĢadığı canlılığın bir benzerini, hatta daha 
tatlı bir canlılığı ve mutluluğu bu gecelerde 
yaĢıyor. Bu gecelere katılan Tutlular 
çocuklarıyla, öğretmenleriyle, birer eğitim yuvası 
olan okullarıyla gurur duyuyor ve tarifsiz 
mutluluklarla ayrılıyorlar o etkinliklerden. 
     Ama sadece senede bir gelen mutluluk!       
     Geçtiğimiz yılların yaz aylarında, Tut‟u ve 
Tutluyu seven, olanağı ve becerisi de olan 

arkadaĢlarımız, “Tut Kültür ve Sanat Festivali” adı altında kimi Ģenlikler düzenliyorlardı.  
Aynı mutluluğu ve gururu o Ģenliklerde de tatmıĢtık Tutlular olarak. Yazar, ressam, gazeteci, 
halk müziği sanatçısı gibi kiĢilikleri hep televizyonlarda ve gazetelerde görüyorduk; ilk kez o 
Ģenlikler sırasında onları yakından görüp, el sıkıĢma, konuĢma olanağı bulduk.  
     Ama o Ģenlikiler kiĢisel çabalarla düzenlendiğinden, ardında herhangi bir kurum veya bir 
dernek veya bir vakıf olmadığından daha sonraki yıllarda düzenlenemedi. Deyim yerindeyse 
Tutluların sevinci kursaklarında kaldı. ġimdi nasıl olur, nasıl yapılır da, o Ģenliklerdeki 
mutluluğu yeniden ve yeniden yaĢarız, doğrusu ben de pek bilmiyorum.  
     Göründüğü kadarıyla yerel yöneticilerin böyle bir özlemi olmadığı anlaĢılıyor. O zaman iĢ 
yine Tut‟u ve Tutluyu sevenlere düĢüyor. Belki de bir dernek veya bir vakıf kurmak gerekir.  
     Sakın yine rüya falan gördüğümü sanarak gülme! Bazan rüya görmek de gerekli. Bazan 
rüya görerek, hayal kurarak baĢlıyor önemli iĢler. Rüyası ve hayali olmayanların neyi 
aradıklarını, neyi gerçekleĢtirmek istediklerini merak ediyorum. Bazan rüyalar ve hayaller de 
süslüyor, tatlandırıyor yaĢamı; gerçekleĢmeseler bile.  
 
     Sevgili Kardeşim, 
     Mektubum biraz uzunca oldu. Kusura bakma. Ne yapayım, ben senin gibi bikaç cümleyle 
derdimi anlatamıyorum. Bir de sık sık yazıĢamadığımızdan olsa gerek, içim doluyor; 
boĢaltacak bir kapı arıyorum. Beni anlayacağını umarım. 
    BaĢarı ve sağlık dileklerimle sevgi ve selamlar...  
                                                                            Kardeşin Mehmet / 01 Ağustos 2012  
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   Hamza Demir 

             hamzademir@hotmail.com 

 

   Tut’ta Yaşlı Bakımı 
 
     2012 Temmuz ayı baĢında, Tut‟ tayken hem Tut Belediye BaĢkanlığına hem de Tut 
Kaymakamlığına bizzat bıraktığım “Tut‟ta yaĢlı bakım projesi” taslağını sizlerle paylaĢmak 
istiyorum. Projeyi bıraktığımda hem belediye baĢkanımız hem de kaymakamımız oldukça 
sıcak karĢıladılar ve projenin hayata geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. 
ġimdiye kadar herhangi bir bilgi almadım. Umarım unutmamıĢlardır. 
     Projeyi Tut Pekmezi‟ne yayınlaması ricasıyla göndermemin sebebi, hem Tut‟taki yaĢlı 
bakım konusuna dikkat çekip konunun tartıĢılmasını sağlamak, hem de ilçemizdeki gelecek 
yerel seçim öncesinde, böylesine acil bir konuyu “oy verme sebebi” yapmaya çalıĢmak.  
Tut seçmeninin hangi belediye baĢkanı adayına oy vermesini artık akrabalık, hatır, kızgınlık, 

inatçılık gibi politik olmayan sebepler değil, genel anlamda parti tercihiyle birlikte, 

belediyecilik ve halka hizmet belirlemeli. “Tut için Ģunları yaparsan oy veririm” diyebilmeli 
seçmen. 
     AĢağıda yazdığım proje bir taslaktır ve her türlü değiĢime ve düzeltmeye açıktır. 
 

     Tut’ta Yaşlı Bakımı Projesi 
 
     Projenin adı:  
     DÖNÜLMEZ AKġAMIN UFKUNDA  ĠNSANCA YAġAMAK  
 
     Niçin böyle bir proje 
     Her insanın, yaĢamının son dönemini de insanca yaĢama hakkı vardır. 
     Önceleri büyük aileler içerisinde doğal ortamda karĢılanan yaĢlı bakım ihtiyacı, 
zamanımızda, herbiri bir tarafa dağılmıĢ küçük “çekirdek aile” tarafından 
karĢılanamamaktadır. Bu durum, yeni çüzüm yolları bulunmadığı taktirde, bakıma muhtaç 
yaĢlıyı ve onun yakınlarını çok zor durumda bırakabilmektedir. 
     Yeni çözüm yollarını bulacak olan da toplum ve onun kurumlarıdır. Ülkemizde bu ihtiyaç 
bazı yerlerde önemli ölçüde karĢılanırken, çoğu yerlerde de mağduriyet hala devam 
etmektedir. 
     Ġlçemiz Tut‟ta da yaĢlı bakımı henüz kurumlaĢarak kalıcı olarak çözülmemiĢtir. Devletin 
yaĢlıya ve bakanlarına verdiği maddi destek ve evlatlarının kendi çabaları ile ihtiyaç 
karĢılanmaya çalıĢılsa da bu çok yetersiz kalmaktadır. 
     Bakıma muhtaç yaĢlının “etrafıma yük oluyorum” duygusuna kapılmadan, eziklik 
duymadan, gururunu incitmeden yaĢamının son safhasını, zaruri ihtiyaçları karĢılanarak 
huzur içerisinde geçirebilmesi için yaĢlı bakımının kurumlaĢması gerekir. Bu kurum “Tut 
İlçesi Yaşlı Bakımı Hizmetleri” ya da baĢka bir isimle kurulabilir. Bu kurumlaĢma bir proje 
ile baĢlatılabilinir ve bir süre sonra kalıcılaĢır. 
 
     Projenin amacı 
     Tut ilçesindeki bakıma muhtaç yaĢlıların her türlü ihtiyaçlarının karĢılanarak insanca 
yaĢamalarını sağlamak. 
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     Projenin yürütücüleri 
     Tut Belediyesi, Tut Kaymakamlığı, Tut Hastanesi ve bu kurumların sağlayacağı yeterli 
sayıda personel. 
      
     Projenin uygulama mekanları 
     Devamlı bakıma muhtaç olanlar için eski Sağlık Ocağı binası ve bahçesi (ya da uygun 
baĢka bir yer); diğerleri için kendi evleri. 
 
      Projenin hedef grubu 
1-Sürekli (günlük) bakıma (yemek, temizlik, sağlık) muhtaç olup, kurumun mekanını 
kullanacak yaĢlılar. 
2-Kendi evlerinde kalabilecek ve günlük iĢlerini (yemek, tuvalet vb.) az-çok yapabilecek 
durumda olan ama ihtiyaca göre üç günde bir, haftada bir, iki haftada bir ziyaret edilerek 
ihtiyaçları (ilaç, büyük temizlik vb.) karĢılanacak yaĢlılar. 
 
     Projenin uygulanması 
1-Projeyi yürütecek, gerekli kararları alacak, uygulamayı denetleyecek bir kurulun 
oluĢturulması. 
2-Ġhtiyaç tespit çalıĢmaları: Tut ilçesinde bakıma muhtaç yaĢlıların ve onların ihtiyaç 
düzeylerinin tesbit edilmesi. 
3-Devamlı bakıma muhtaçların kalacağı bina ve mekanın bulunup, ihtiyaca göre 
düzenlenmesi. 
4-Ġhtiyaç tesbit çalıĢmaları sonucu ortaya çıkan tabloya göre bir faaliyet planı ve personel 
tesbit / temini yapılması. 
5-Projenin mali kaynağını yarattıktan sonra, kurumun bina ve mekanın hazırlanması, 
faaliyet planının hazırlanması, personelin atanması ve projeye fiilen baĢlanması. 
6-Belli aralıklarla denetleme yapılarak rapor hazırlanması. 
 
     Projenin finansı 
1-Avrupa Birliği ya da devletin ilgili kurunlarından sağlanacak proje desteği. 
2-Tut Belediyesi, Tut Kaymakamlığı ve Tut Hastanesinin kendi kaynakları. 
3-Tutlu ve diğer yardımseverlerden sağlanacak bağıĢlar. 
4-Sponsor Ģirketler, kurumlar ya da kiĢiler. 
5-YaĢlının aile ve yakınları. 
                                                        Göteborg, 4 Şubat 2013 
 

 
 
              Hasan Hüseyin Korkmazgil 
                                                                           buğdayı kim tütünü kim patatesi kim? 
İnsan mı Bunlar?                                              kim döküyor bu demiri, 
çocukları seviyorlar da yarını sevmiyorlar          pirinci kim topluyor? 
kömürü seviyorlar da sökeni sevmiyorlar 
fabrikayı seviyorlar da grevi sevmiyorlar            kaynanan mı tarıyor bu denizi saç gibi 
portakalı elmayı muzu viskiyi                              kayaları baldır gibi metresin mi açıyor 
ipekliyi seviyorlar da iĢçiyi sevmiyorlar               oynaĢın mı ıĢıtıyor geceleri 
 

bu gemiyi bu denizde baban mı kaydırıyor?      düĢündükçe domur domur çoğalıyorum 
bu treni bu dağlardan anan mı aĢırıyor?            cephanelik oluyorum bunları düĢündükçe 
kim ekiyor bu pamuğu kim büküp kim                ben bunlara insan diyemiyorum  
dokuyor?                                                            Grün, 1956 
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                   Rıdvan Filiz 
                      ridvan.filiz@vrsg.ch 
      

     Eşit Olmayan Yarış ve  O Siyah Renk 
 
     Aslında yarıĢ doğumla baĢlıyor. Kimileri varsıl ve elveriĢli ortamlarda dünyaya gözlerini 
açtıkları için, yoksul ve olumsuz ortamlarda yaĢama merhaba diyenlere göre hep bir kaç 
adım önde götürüyorlar yarıĢı. Bazıları iyi eğitimli, yeterli insani ve maddi donanımlara sahip 
evlerde büyüdükleri ve ailelerinin de onların eğitimi ve sağlıklı geliĢmeleri için her türlü 
katkıyı sağladığından hayat yarıĢında hep önde oluyorlar.   
     DoğuĢtan Ģanssız olanlar,  okulu olmayan bir köyde, adını bile yazamayan insanlardan 
oluĢan, yoksulluk mücadelesiyle boğuĢan bir ailede doğduklarından, ayrıca her boĢ 
zamanlarında, tarlada, odunda, davarda, evde, ocakta “bir iĢin ucundan tutmak” zorunda 
olduklarından hem donanımları eksik kalıyor hem de baĢarısız oluyorlar.  
     Yani hep bahsettiğimiz kilimli, yer sofralı, minderli, yastıklı, yer yataklı sobalı (çoğunlukla 
da odun olmadığından sobasız) evlerde büyüyenlerle, kaloriferli, çocuklarının kendilerine ait 
birer odaları olduğu, okunulan, yazılan, söylenen evlerde büyüyenlerin karĢılaĢtırılması.  

Kısacası „eĢit olmayan bir yarıĢ‟. 
     Bu insanların bir yerde Ģansı, Ģanssızlığı, 
kaderi ya da kısmeti! Nerede doğacağımızı 
seçme olanağımız olmadığı için zor da olsa 
katlanmak zorunda olduğumuz bir durum. 
    Peki ülkeler, milletler de mi böyle doğuĢtan 
kadere, Ģansa bağımlı? Neden kimi halklar, 
uluslar hep bir adım önde refah içinde 
oluyorlar da, kimileri de açlık, sefalet ve 
cehaletle boğuĢuyor? 
     Çok uzağa gitmeye gerek yok, 
sınırlarımızdan güneye doğru bir bakın.  
     Kimi halkların ne bilime, ne sanata, ne 
spora ne de insanlığa bir katkısı var. 

Tesadüfen üzerinde doğdukları topraklardaki doğal zenginlikleri olmasa hala dedeleri gibi 
çadırlarda yaĢayıp, sularını soğusun diye koyacakları buzdolaplarını bile  
yapamadıklarından kuyulardan çektikleri bulanık suları içecek olan toplumlar. 
     Hemen yanıbaĢlarında ise insanlığın yararına olan bir çok buluĢta katkısı olan, deniz 
suyunun tuzunu alıp içme suyu yapan, bilim, sanat ve sporda ilerlemiĢ, modern bir hayat 
süren, sağlık, eğitim, trafik vb. sorunularını çözmüĢ bir halk.  
     Aralarındaki en büyük fark ne?  
     Siyah bir renk!   
     Gözlerinizi kapatıp her iki toplumu da yukarıdan kuĢbakıĢı olarak  gözlemleyin. Acaba 
hangi tarafta daha çok siyah renk göreceksiniz. Ġlkel tarafta mı yoksa modern tarafta mı?  
     Peki görünen bu siyahlar ne? Bir örtü? O örtünün altında ne var?     
     KADIN!.. 
     Bu siyah, kadını örtüyor, onu hayattan koparıyor, saklıyor, yoklaĢtırıyor. Bu siyah örtü, 
kadını bilimden, sanattan, uygarlıktan, insanlıktan, tabiattan, doğallıktan koparıyor. 
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     Kadının olmadığı yerde ne yaratıcılık, ne 
sanat, ne bilim ne ilerleme oluyor.  
Bir de görünmeyen bir siyah örtü var. O da, bu 
toplumun erkeklerinin beyninde. Her ne kadar 
bu siyahlık dıĢarıdan fark edilmese de, 
erkekleri de her türlü ilerleme ve geliĢmeden 
alıkoyuyor.  
    Hakların yarısının kadın yarısının da 
erkeklerden oluĢtugunu düĢünürsek, toplumun 
biri hem kadını hem de kendini yoklaĢtırarak 
hayat yarıĢında çok eksik koĢuyor, ya da 
koĢtuğunu zannediyor. Diğerinde ise kadın, 
erkek el ele birlikte koĢuyorlar.  

            Alın size iki dünya görüĢü ; 

 „Kadın ve kızlarının yabancı erkeklerle    

           ihtilat etmemeleri, onların arasına karışıp onlarla laubali şekilde 

görüşmemeleri gerekir. Tesettürlü üniversiteli kız, kantinde beş altı arkadaşıyla 

oturmuş, çay içiyorlar, bir laubalilik, bir serbestlik ki sormayın. Kahkahalar, 

gülüşmeler, mimikler, el kol hareketleri, böyle şeyler tesettürlü bir öğrenciye kesinlikle 

yakışmaz.“  

 „Kadın, önce doğal ve hukuki bütün hak ve hürriyetlere sahip bir varlık, sonra milletin 

temeli, saygın, yüksek, onurlu ve üretken bir vatandaş, nihayet milletin evlatlarını 

yetiştiren, ona hayat veren ve sonsuzluk sağlayan, erdem sahibi, kahraman ve 

özveri örneği bir anadır.“ 

                Hangi felsefe hangi topluma ait acaba?.. 

 

 

                  Hasan Hüseyin Korkmazgil 
               Şair 

  

 Bir Örnek İnsan Portresi 
                                                                                 Hiç sevmedin öyle mi? 
 demek hiç aç kalmadın sen öyle mi                        kendini öldürmeyi çekip gitmeyi 
      açıkta kalmadın ha?                                           büyük iĢler becermeyi düĢünmedin ha? 
 kirinden gömleğinin                                                 bravo be 
 dirseğinin yamasından                                            aĢkolsun Ģu adama vallahi! 
      eziklik duymadın ha? 
 bravo be                                                                  demek bu musluklar hep bu ellerde 
 aĢkolsun Ģu adama vallahi!                                     bu düzen, bu dünya, bu gidiĢ 
                                                                                 sen hep böyle mutlu kiĢi, örnek vatandaĢ 
 demek hiç sövmediler anana avradına                   gelen ağam giden paĢam, öyle mi? 
 hiç kimseye sövmedin ha?                                      Bin yaĢasın seni sokmayacak yılan 
 bir gececik olsun çekip kafayı                                  Sen mi kaldın düzeltecek, öyle mi? 
      Ģakır Ģakır oynamadın                                        Haksızlığa uğramadın, taĢlanmadın ha? 
      hıçkırarak ağlamadın öyle mi?                                       Ne Ģam‟ın Ģekeri, ha 
 bravo be                                                                              Ne arabın yüzü, ha 
 aĢkolsun Ģu adama vallahi!                                      yaĢadın da bunca yıl bataklıkta 
                                                                                  gül sandın bu kokuyu öyle mi? 
 demek yalnızlıktan böğürmedin                               hiç hadi be hırbo sen de 
 akrep sokmuĢ gibi sıçramadın geceleri  ha?                          adam mısın sen de be! 
                                                                                                               Gürün, 1956 
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                       Mehmet Karakuş 
                       mkarakus@hotmail.ch  

        

       İlçemizde Tut Lisesi Diye Bir Okul Var mı? 
      
     BaĢlıktaki soruya bakıp da Tut Lisesi‟inde verilen eğitimin kalitesi, öğretmen-öğrenci 
iliĢkisi, öğretmen-veli iliĢkisi, liseyi bitirenlerin kaçının üniversiteye girebildiği ve hatta okul 
binasının, dersliklerin, okul kütüphanesinin, labaratuvarının, okul bahçesinin, spor ve sergi 
salonlarının fiziki durumu gibi konuların sorgulanacağı sanılmasın.  
    Bu konular değerli öğretmenlerimiz arasında olduğu gibi, öteki ilgili ve yetkililer arasında 
da mutlaka görüĢülüp konuĢuluyordur. Olumlu ve olumsuz durumlar, olumlu ve olumsuz 
sonuçlar mutlaka değerlendiriliyordur. Olumluluklar geliĢtirilerek devam ettiriliyor, 
olumsuzlukla-rın da giderilmesi için uygun önlemler alınıyordur. Bu konuda bir Ģüphe yok. 
     “Ġlçemizde Tut Lisesi diye bir okul var mı?” sorusu, konunun baĢka bir yönünün açığa 
çıkması için soruluyor. Sorunun daha somut ve anlaĢılır olabilmesi için Ģöyle demek daha 
doğru olabilir: Bir yabancı, Tutlu olmayan bir kimse Tut‟a gelse ve bir-iki hafta Tut‟ta kalsa; 
gezip dolaĢsa; nasıl bir izlenim edinir? Tut‟ta lise diye bir okulun varlığını gözleyebilir mi?  
     Hayır!.. 
     Bir yabancı Ģöyle dursun, bir süredir Tut dıĢında yaĢayan ve hergangi bir nedenle Tut‟a 
gelenTutlular da Ģöyle dursun, Tut‟ta yaĢayanlar bile böyle bir okulun varlığından neredeyse 
habersizler. Zira, böyle bir okulun varlığını günlük yaĢamlarının bir parçası olarak 
yaĢayamıyorlar.  
     Tutlular, Tut‟un cadde ve sokaklarında, okula giden veya okuldan dönen lise öğrencisi 
görmüyorlar. Tutluların dediği gibi, “gafla gafla dolanan” (siz kafile kafile anlayın) lise 
öğrencileri yok sokaklarda. Üçerli-beĢerli kümeler halinde okula giden, okuldan gelen, 
konuĢan, gülen, ĢakalaĢan, cadde ve sokakları Ģenlendiren, çevreye ıĢık saçan liseliler yok. 
Okula gidip gelirken bakkala, fırına, kitapçıya, manava, kasaba, çay bahçesine uğrayan 
liseliler yok. Saçları tertemiz taranıp tokalanmıĢ; kitapları kucağında liseli genç kızlar yok. 
Elbiseleri ütülü, ayakkabıları boyalı, kıravatlı, eli çantalı liseli delikanlılar yok. 
     Sadece bazan yanınzdan geçen, ön ve arka camının bir köĢesinde “Tut Lisesi” yazan 
bir otobüs var. Ġlçe dıĢındaki bir “okula” liselileri getirip götürüyormuĢ. 
     Liselilerin ilçeyle, ilçenin Liselilerle bir bağı, bir alıĢveriĢi yok. Daha doğrusu bilmem kaç 
yıldan beri yok olmuĢ. Çünkü ilçenin hemen giriĢindeki liseyi, gençlerin yürüyerek 
gelebildikleri liseyi kaldırmıĢlar ve ilçenin dıĢına, taa Cin mağarasının önüne taĢımıĢlar. 
     Liseyi ilçe dıĢına taĢıyarak, liselilerle kent ve kentlinin karĢılıklı etkileĢimini de ortadan 
kaldırmıĢlar. Söz gelimi: 
-Lliseli gençlerin kente katabileceği dinamizm, canlılık, güzellik, hareketlilik yok.  
-Liseli gençlerin, olabilecek kimi olumsuz davranıĢlarına, çevreyi göz önünde bulundurarak, 
“çekidüzen” vermesi gibi bir ortam yok.  
-Liseli gençlerin kent dıĢında olmalarından dolayı, kentte olup-bitenden haberleri ve buna 
bağlı olarak da, kentte olup bitenlere ilgileri yok.  
-Ġlköğretim çağında olanların, üstü-baĢı düzgün, genç, güzel ve yakıĢıklı abla ve abilerini 
görerek, onlara özenme, onları örnek alma ve “Ben de okuyacağım!” deme Ģansları yok. 
- Velilerin çocuklarıyla ilgili bilgi almak istemeleri durumunda,  okula yürüyerek arabasız 
gitme olanakları yok. 
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-Cadde ve sokakları, çarĢıyı pazarı Ģenlendiren, hızla gençliğe koĢan liselileri gören anne 
ve babaların, büyükanne ve büyükbabaların, hatta diğer akrabaların onlarla gurur duymaları 
ve mutlu olmaları gibi bir olanakları da ne yazık ki yok.  
     Kısaca gençler büyükleriyle, büyükler küçükleriyle karĢılaĢmıyor. Kimse kimseyi 
görmüyor. Oysa okul yolu, okul yolu anıları, okul yolundaki karĢılaĢmalar, yaĢananlar ne 
kadar önemli ve tatlıdır; hiç mi hiç unutulmazlar. Okul yolu ve çevre okulun ve eğitimin 
önemli bir parçasıdır.  
     Bu ve benzeri nedenlerden dolayı bu yanlıĢ uygulama daha fazla sürdürülmemeli ve lise 
eski yerine getirilmelidir. Tut‟un ve Tutlunun  çıkarı bu yöndedir. Tut‟un ve Tutlunun çıkarı 
gözetilmez ve bu uygulama devam ederse; “Bu iĢin içinde baĢka bir iĢ mi var; yoksa bu 
uygulamadan birileri çıkar mı sağladı veya halen çıkar mı sağlıyor?” gibi sorular artarak ve 
yüksek sesle dillendirilecek gibi gözüküyor. 
                                                                               21 Haziran 2012 

 
Tut Lisesi (pembe bina)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eski Tut Lisesi, Ģimdi Atatürk Ġlköğretim Okulu 
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                Fazıl Hüsnü Dağlarca 
                  Şair 

      

     Yaşamı ve Yapıtları Üstüne... 
 

     26 Ağustos 1914 yılında Ġstanbul'da doğdu. Babası süvari yarbay Hasan Hüsnü Bey'dir.  
Ġlköğrenimini Konya, Kayseri, Adana ve Kozan'da, ortaöğrenimini Tarsus ve Adana 
ortaokulundan sonra girdiği Kuleli Askeri Lisesi'nde 1933 yılında tamamladı.  
     Aile, Ataç, Çağrı, Devrim, Ġnkılapçı Gençlik, Kültür Haftası, Türkçe, Türk Dili, Türk Yurdu, 
Varlık, Vatan, Yeditepe, Yücel, Yenilik, Yön, gibi dergi ve gazetelerde Ģiirlerini yayımladı.  
    1935'te piyade subayı göreviyle Doğu ve Orta Anadolu'nun, Trakya'nın pek çok yerini 
dolaĢtı. Orduda on beĢ yılı dolunca, ön yüzbaĢı rütbesiyle askerlikten 1950'de ayrıldı.  
     1952-1960 yılları arasında ÇalıĢma Bakanlığı'nda iĢ müfettiĢi olarak Ġstanbul'da çalıĢtı. 
Buradan ayrıldıktan sonra Ġstanbul Aksaray'da "Kitap" kitapevini açtı, yayıncılığa baĢladı.  
     Toplumculuğunun temelinde insana ve insan hayatına saygı yatan Dağlarca, bu yüzden 
hiçbir edebî akım ve kiĢiden etkilenmeden kendi kozasını ördü. Çok yazan ve üreten bir Ģair 
kimliğiyle, bağımsız kalarak hiçbir Ģairden etkilenmemiĢ, hiçbir akımın etkisinde kalmayarak 
Ģiirlerini yazmıĢtır. Onun sanat anlayıĢını Ģu cümlesi özetler: “sanat eseri hem bir saat gibi 
içinde bulunduğumuz zamanı, hem de bir pusula gibi gidilmesi gereken yönü iĢaret 
etmelidir.” 
    Türkçeye bakıĢını ise "Türkçem, benim ses bayrağım" diyerek Türkçe Katında YaĢamak 
adlı Ģiirinde sergilemiĢtir. 
    "Türk Ģiirinin büyük Ģairi" olarak tanımlanan Dağlarca, 94 yaĢında zatürre tedavisi 
gördüğü hastanede yaĢamını yitirdi. Evini Kadıköy Belediyesi'ne bağıĢlayan Dağlarca, 
Mühürdar Caddesi'ndeki evinde kendisini ziyaret eden Kadıköy Belediye BaĢkanı Selami 
Öztürk'e, evinin müzeye dönüĢtürülmesi için vasiyette bulundu.  
     20 Ekim 2008'de Karacaahmet Mezarlığına defnedildi. 

 

Dört Yapraklı Çiçek 

Çıkamaz çocukluğundan dıĢarı 
Kimse, 
Oynamamız bundandır 
Kara toprakla binlerce yıl. 

Çıkamaz çocukluğundan dıĢarı  
Kimse 
Bundandır sevmemiz 
Kiraz ağaçlarını. 

Çıkamaz çocukluğundan dıĢarı 
Kimse, 
KardeĢliğimiz bundandır 
Mavi sularda binlerce yıl. 

Çıkamaz çocukluğundan dıĢarı 
Kimse, 
Bundandır inanmamamız 
Kocaman Bombalara 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Şair
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karacaahmet_Mezarlığı
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Ölü                 Toprak 

 
Hangi mahallede imam yok,                                     Var Allah'ım bir Ģey var bu toprakta 
Ben orada öleceğim.                                                 Ağaçlar büyür ansızın. 
Kimse görmesin ne kadar güzel,                              Bitmez tükenmez sular çıkıyor 
Ayaklarım, saçlarım ve her Ģeyim.                            Ki kalbe lahzalar taĢımakta. 
                                                                                   
Ölüler namına, azade ve temiz,                                Ki nasip bulur herkes bir baĢakta 
Meçhul denizlerde balık;                                           Geliyor çılgın atların nal sesleri. 
Müslüman değil miyim, haĢa,                                    Ruha garip arzular veren 
Fakat istemiyorum, kalabalık.                                    Garip dağlar ki uzakta. 
 
Beyaz kefenler giydirmesinler,                                   Çiçekler ki her sabah uyanmakta 
Sızlamasın karanlığım havada.                                  Kalbin ve vaktin ĢaĢmaz cihetleri. 
Omuzlardan omuzlara geçerken sallanmayayım,      Parıldar sonsuz mevsim, 
Ki bütün azalarım hülyada.                                         Rüzgârlarla yaĢayan yaprakta. 
 
Hiçbir dua yerine getiremez,                                       Büyük memleketler ki Ģafakta 
Benim kainatlardan uzakığımı.                                   Dünyanın baĢka hayatlarından. 
Yıkamasınlar vücudumu, yıkamasınlar,                      Fethin denizler kadar isabetli, 
Çılgınca seviyorum sıcaklığımı...                                DolaĢır, hatırlar bayrakta. 
 
Dünyaca                                                                    Çiftçiler durmadan ne aramakta 
                                                                                   Ve uykular ve yaĢamak ve sevmek. 
Burada Hindistan‟da, Afrika‟da                                   Çocuklar niçin daima düĢer? 
Her Ģey birbirine benzemektedir.                                Var Allah'ım, bir Ģey var bu toprakta. 
Burda, Hindistan'da, Afrika'da, 
Buğdaya karĢı sevgi aynı,                                           Anne 
Ölüm önünde düĢünce bir.                                        
                                                                                    Uyusun da büyüsün 
Nece konuĢursa konuĢsun,                                         Derdin, büyüdüm anne. 
AnlaĢılır gözlerinden dediği.                                        Bana o ak sütünden 
Nece konuĢursa konuĢsun,                                         Verdin, büyüdüm anne. 
Benim duyduğum rüzgarlardır, 
Dinlediği.                                                                     Uykuma yıldızlar 
                                                                                    Serdin, büyüdüm anne. 
Biz insanlar ayrı ayrı kalmıĢız,                                    Anne güzelliğine 
BölmüĢ saadetimizi çizgisi yurtların;                           Erdin, büyüdüm anne. 
Biz insanlar ayrı ayrı kalmıĢız, 
Gökte kuĢların kardeĢliği, 
Yerde kurtların. 
                                                          

Aldığı Ödüller 
1946   Cumhuriyet Halk Partisi ġiir YarıĢması Üçüncülük 
1956   Yeditepe ġiir Armağanı 
1958   Türk Dil Kurumu ġiir Ödülü 
1966   Türkiye Milli Talebe Federasyonu Turhan Emeksiz Armağanı 
1967   International Poetry Forum YaĢayan En Ġyi Türk ġairi (A.B.D.) 
1973   Arkın Çocuk Edebiyatı Üstün Onur Ödülü 
1974   Struga XIII. ġiir Festivali Altın Çelenk Ödülü (Yugoslavya) 
1974   Milliyet Sanat Dergisi Yılın Sanatçısı 
1977   Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü (Peride Celal ile paylaĢtı)  
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                    Recep Özbay  

                        memetozbay297@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Kızılhisar gitti 

 
                                                                                                 Çayın kenarında sıra sıra söğütler 

    Değerli Tut Pekmezi Okurları,               Analar da kızlarını öğütler 

     Tut Pekmezi‟nin bu sayısında bana da yer         Yazıda yabanda yolma yolan yiğiler 
verdiğiniz için, tüm Tut Pekmezi çalıĢanlarına         Orağını, kefini bırakıp da gitti 
ve kadim dostum, yoldaĢım Mehmet KarakuĢ‟a  
teĢekkür ediyorum.                                                   Düğünlerde çekilen halaylar 
     Her insanın yaĢamında çocukluk yıllarının          Yer sofrasında yenilen yahnılar 
önemli izleri vardır. Ġnsanın dünyaya geldiği            Gelin olan ağ bahtlılar 
zaman, çıplak ayaklarını ilk defa bastığı                  Sandıkta çeyizleri basılı gitti 
topraklardaki anılar, unutulmaz anılardır.  
     Benim de, çocukluğumun ilk yılları köyde            Hasırtepesi, bağbaĢı 
 geçti. Ġlkokulu köyde bitirdim. ġimdi biraz da           Hep Körkün‟ü kıskanırdı YarbaĢı 
içinde bulunduğumuz göçmenlik koĢulları,               KıĢın sıcak olan ocak baĢları 
doğup büyüdüğümüz topraklardan uzakta               Sac ile tahtayı bırkıp da gitti 
olmamız; vücudumuzun buralarda, ama  
yüreğimizin de oralarda kalması bizlere                   Terbizek yolunu asfalt sanardık 
tarifsiz duygular  yaĢatıyor. Hüzünlenip                    Haziran sıcağında kavrulup yanardık 
efkarlandığımız oluyor.  Bize ait olmayan                 Tuluktan içip, suya kanardık 
topraklarda kök salıp mutlu olmaya                          Ayran torbası haymada asılı gitti 
çalıĢıyoruz Ģimdi. Ve bugün; 
“kimi insan otların                                                      Kınalı kekliği, karaçalısı 
kimi insan balıkların çeĢidini bilir                               Odalarda serili Acem halısı 
ben  ayrılıkların,                                                         Baharları yağan nisan dolusu 
kimi insan ezbere sayar yıldızların adını                   Bağı, bahçeyi budayıp gitti 
ben hasretlerin”  
diyen dünya Ģairi ve büyük ozanımız                        Hoaca Duran‟ı, TaĢkala‟sı 
Nazım Hikmet’in ayrılık acısını ve yurt                     Cafer Doğan‟ı Fiyaka‟sı 
sevdasını daha iyi anlıyoruz.                                     Öksüz kalan Gala‟sı 
     Ben de çocukluğumdaki Kızılhisar‟ı,                     Kızılyara küsülü gitti 
unutmamak, doğup büyüdüğüm köyümle ilgili  
duygularımı taze tutmak için zaman zaman              Sıra sıra sulakların adı var 
birĢeyler karaladım kağıda. Onlardan birisini            Ağca pınarın suyunun güzel tadı var 
siz Tut Pekmezi okurlarıyla,                                      Bizim ayrılığın ne önü ne de ardı var 
Tutlu hemĢerilerimle paylaĢmak isterim.                   Köylüler Kızılhisar‟ı bırakıp gitti 
Zira, koca Yunus Emre‟nin dediği gibi;  
“Biriktirdiklerin değil, paylaĢtıkların senindir.”            Kasım 2012 
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berler...  haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... haberler... 
 
Havutlu Köyü Kuran Kursu Açılışı Yapıldı 
Ġlçe Kaymakamı Ramazan KENDÜZLER, Ġlçe Belediye BaĢkanı Mehmet AKAT, Ġlçe 
Müftüsü Mehmet YÜREK, diğer protokol üyeleri ve … 

Sodes Projesi Kapsamında 100 Temel Eser Dağıtıldı   
Tut Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Haydi Beraber Olalım” adlı SODES..  

 

İlçemizde Karne Heyecanı 
Ġlçe Kaymakamımız Ramazan KENDÜZLER, Garnizon Komutanı J.Kd.Ütğm. Tufan 
YILMAZ, Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay YĠĞĠT, diğer protokol üyeleri… 

 

 Haberlerin ayrıntısı ve değişik fotoğraflar için googel’dan bakınız: 
 ilçesi kaymakamlığı / tut bel. tr. /  tut haber adıyaman 
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