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    From: olcay_dengiz91@hotmail.com 

    To: karakaplan_mahmut@hotmail.com 

    Subject: merhaba... 

    Date: Tue, 2 Jul 2013 12:30:31 +0300  

   

    Öncelikle içtenlikli selamlarımı iletiyorum.  

    Üniversite öğrenimim boyunca derneğin sunduğu destekten dolayı  teşekkür   

    ediyorum. Bu süreçte sunduğunuz desteğin bana büyük bir katkısı olduğunu    

    ifade etmeliyim.  

    Artık mezun oldum . Tabi hayatla ilgili gerçek kaygılar yeni başlıyor.  

    Ben de şimdiden bu zorlu süreci atlatmak için girişimlerde bulunuyorum.  

    Umarım dilediğim yerlerde olur ve topluma bir nebze de benim katkım olur.. 

    Size ve tüm dernek üyelerine gönülden selamlarımı gönderiyorum..   

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  Olcay Dengiz 

 

                                             Teşekkür 

   Derneğimiz Tutlular Yardımlaşma Derneği‘nin bir yayın organı  olan   

Tut Pekmezi’nin baskı giderlerini üstlenen arkadaşımız ve üyemiz  

   Mustafa Yoğurtçu’ya bu örnek davranışından dolayı içten teşekkür  

   ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.                             

                                  

  Tutlular Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu 

 

                                                                    

                                                                            

                                                                           Değerli Tutlular, 

                                                                         Değerli Üyelerimiz, 

                    Acısıyla tatlısıyla, üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyor ve yeni  

                    bir yıla giriyoruz. 

                    Yeni yılda umutlarınızın yeşermesini, sevdiklerinizle sağlıklı, başarılı, mutlu bir    

                    yaşam sürmenizi diliyor ve bu duygularla yeni yılınızı kutluyoruz. 

  

                                        

                                                Tutlular Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu 



“Bazen yaşıtlarımızla oturup eskiye ilişkin sohbetler  
yapıyoruz; “Bir zamanlar tel dolaplarımız vardı,  
radyolarımız vardı; radyolarımızda arkası yarınlar, 
tiyatrolar vardı. Ne güzel günlerdi” diyoruz. Diyoruz 
ama o günleri yaşarken hiç de “ Biz ne güzel günler 
yaşıyoruz” dememiştik. Tam tersine tel dolaplarımızı 
atıp buzdolabı aldığımızda sevinmiştik. Oysa o gün-
lerde, o günleri yaşıyor olduğumuzu fark edip haz 
duysaydık ne güzel olurdu. Bugün yaşamakta ol-
duğumuz şeyler de bir gün tarih olacaktır. Tarih ol-
madan bugün onları fark edersek, yarın esef etme 
ihtimalimiz azalır.” (Üstün Dökmen-Empati) 
 
Her yıl haziran ayında Tut’taki anne babalarımızla 

yaptığımız telefon görüşmelerinde hal hatırdan 

sonra en çok sorulan soru “Ee ne zaman geliyorsu-

nuz?” olur. “ Hele okullar kapansın geleceğiz.” dedi-

ğimizde; “Geç galmayın erken gelin.”  derler. Oraya 

gittiğimizde ise isterler ki okullar açılana kadar ka-

lalım. Sağ olsunlar, onları memnun etmek için eli-

mizden geldiğince çok kalmaya çalışıyoruz ama bu, 

çocuklar için pek de hoş olmuyor çünkü onlar kendi 

yaşıtlarında arkadaş bulamayınca çabuk sıkılıyor-

lar. Ayrıca Tut’ta onların vakit geçirebileceği çok 

seçenekleri de yok.  

 

Geçen yaz gittiğimizde Tut’taki arkadaşlar, sohbet 

esnasında dışarıda yaşayan hemşerilerimizin artık 

eskisi kadar memlekete gelmediklerinden yakını-

yorlardı. Bazıları ise artık Tut’a uğramaz olmuş.  

Bu tür yakınmalar dile getirildiğinde arkadaşlara 

annemin sözünü hatırlatıyorum. Bir konuşmamızda 

annem “Bize iyi bakın biz de bu dünyadan göçüp 

gidersek daha da Tut’a gelmezsiniz.” demişti. Çok 

haklı. Tut’a gitmek için ya evin ya da nazını çekecek 

başta anne-baba veya yakın bir akraba omalı. Yoksa 

Tut’ta birkaç gün geçirmek çok zor.  

Yeni kuşakları bilmem ama benden önceki ve be-

nim kuşak Tut’u çok seviyoruz. Bir yaz gitmesem 

gözümde tütüyor.  Bu yazıyı da Tut’u özleyenler 

için yazıyorum. 

 

Bu sene bir değişiklik yaptık. Her yıl Adana üzerin-

den yaptığımız yolculuğu Kayseri üzerinden yap-

maya karar verdik. Böylelikle otobanın verdiği tek-

düzelikten kurtulmayı düşündük. Düşündüğümüz 

gibi de oldu... Epey renkli bir yolculuk gerçekleştir-

dik. Navigasyonu yanlış ayarladığım için neredeyse 

Malatya’ya gidiyorduk. On kilometrelik bir yanlış-

lıktan sonra doğru yolu bulduk. Güzel bir mola yeri 

seçelim derken berbat bir yerde durmuşuz. Söyle-

diğimiz yemekleri bizden çok sinekler yedi. Daha 

sonra çok güzel mola yerlerinden geçtik ama iş iş-

ten geçmişti. Neyse bu acemilik oldu. Bir dahaki 

gidişimizde mola yerleri belli, Maraş-Tekir’e kadar 

yemekli mola yok.  

 

Yol, Kayseri-Maraş arasında bazı bo-

zuk yerler olsa da otobanı aratmaya-

cak kadar güzeldi. Tut’a gidene kadar 

birçok yerde yol çalışması gördüm. Ya 

yapılan yollar onarılıyor ya da yeni 

yollar açılıyordu.  

 

Ne zaman ki Tut yoluna döndük, ça-

lışmalar bitti. İlçemizin yolu, maalesef 

hala eski köy yolu. Ne bir çalışma ne 

de iyileştirme var. Köyde ise -pardon 

dilimiz alışmış- ilçede ise bizi başka 

bir sürpriz bekliyordu. Altyapı (kanali-

zasyon) çalışmaları nedeniyle kazılan 

yollar üstünkörü kapatılmış, her yer 

toz toprak içinde. Elbette bir yerleşim 

yerinde üst yapıdan çok alt yapı önem-

lidir.  

Tut’a Yolculuk 

Nevzat KIZKIN  

nkizkin@hotmail.com 



Altyapı sağlam olmazsa, üst yapılar ne kadar göste-

rişli olursa olsun sıkıntılar bitmez.  

Gördüğüm kadarıyla insanlar altyapı çalışmasından 

memnun. Ben de sevindim ama yolların uzun süre-

dir bu halde bırakılması artık insanların sabrını 

taşırıyordu. Çünkü orda olduğum dönemde Tut’un 

meşhur poyrazı, akşamları hiç durmadı, yolda ne 

kadar toz varsa savrulup durdu. 

Altyapı inşaatından başka iki büyük inşaat daha 

vardı: Birisi çınarın yanındaki Ulu Cami`nin resto-

rasyonu, diğeri ise öğretmenevinin bulunduğu ye-

re bir hayırsever tarafından yaptırı-

lan imam hatip ortaokulu  in-

şaatı. Gördüğüm kadarı 

ile cami, tarihi eser 

statüsüne girdiği 

için aslına uygun 

şekilde restore 

ediliyordu. 

Bittiğinde gü-

zel olacağını  

tahmin ediyo-

rum. İmam ha-

tip ortaokulu 

inşaatı ise henüz 

temel aşamasın-

daydı. Gerekliliğini 

tartışanlar vardı ama 

bana göre birilerinin ihti-

yacı varmış, yaptırıyor, yaptır-

sın. Bence, hayırseverimiz ortaokul 

yaptırmak yerine; herkesin, şehre uzaklığı nede-

niyle servis parası yüzünden, çocuklarının diğer 

ihtiyaçlarını karşılayamamaktan şikayetçi olduğu 

liseyi oraya yaptırsaydı daha çok hayır işlemiş 

olurdu. Ayrıca, ilçenin en büyük gerekliliklerinden 

biri olan konaklama ihtiyacını gideren öğretmene-

vinin yeni bir yer gösterilmeden tamamen ortadan 

kaldırılması uygun olmamış. Düşünün, adı ilçe ama 

bir gece kalacak olsanız ne pansiyon ne otel var. 

Vakit geçirilmeden eski sağlık ocağının bulunduğu 

yere belediye tarafından bir misafirhane yapılmalı, 

yanına ise yine Tut’un en büyük ihtiyaçlarından bi-

ri olan açık-kapalı bir düğün salonu yapılmalıdır.   

Bir de biten inşaatlardan söz etmek istiyorum. İlk 

olarak dereler: Ömeroğun Deresi ile Ağtut Dere-

si ıslah edilmiş, taş duvarlı kanallar yapılmış. Yal-

nız, kanal duvarları açık V şeklinde olması gerekir-

ken, dik duvarlı yapılmış ve bana göre biraz da dar 

olmuş. Çocukluk yıllarımdaki seller gelirse bu ka-

nalların, o suyu taşıyacağını sanmıyorum. Düşünce 

güzel ama biraz üstünkörü yapılmış.  

Diğer biten inşaat ise Yukarı dağda, Memekli Ma-

ğara`nın önünde kaymakamlık tarafından yap-

tırılan piknik yeri... Çarşıdan bakınca şelalesi gözü-

küyor. Çıkması biraz zahmetli,  yol açılmış ama as-

falt değil, zaman zaman dik yokuşlar olduğundan 

her arabayla çıkmak mümkün değil. Yüksek taban-

lı ve çekim gücü yüksek bir arabayla git-

mek lazım. Biz Doblo türü bir araç-

la tırmanmakta zorlandık ama 

çıkmayı başardık.  İlçeye 

bir mesire yeri yapma 

düşüncesi güzel ama 

buraya bu kadar 

emek ve masraf ya-

pılması düşündü-

rücü. Çünkü bura-

ya arabası olma-    

yan insanların 

gelmesi mümkün 

değil. Şelalesi, hey-

kelleri, oturma yer-

leri her şey güzel dü-

şünülmüş; yaptıranın, 

yapanların eline sağlık. 

Keşke böyle bir alan, ulaşımı 

daha kolay bir yerde düşünülsey-

di. Anlamadığım bir şey de dağ başına 

yapılan bir parkın etrafına duvar çekilmesi! Bir an-

lam veremedim. Bir de parka dikilen ağaçlar dik-

katimi çekti. Genellikle çınar ağacı dikilmiş, uma-

rım sonları bir  zamanlar köprüden itibaren yol  

kenarına dikilen dut fidanlarına benzemez. Onca 

zaman oldu, bu dut fidanlarından büyüyenini   

 göremedim. Sanırım  çınarlar, gölgesi düşünüle-

rek dikilmiş ama o yükseklikte gelişirler mi bil-

mem, inşallah ben yanılırım ve hepsi çarşıdaki 

çınarı geçer. 

Söylentilere göre Ak Dağ`daki çalışmalar bu parkl-

a sınırlı değilmiş. Kaymakamlık tarafından haziran 

ayında burada, yamaç paraşütü etkinliği gerçek-

leştirilmiş ve olumlu sonuçlar alınmış. İleriki yıl-

larda da bu etkinlik tekrarlanacak ve buraya ya-

maç paraşütü için gelenlerin konaklaması için 3-4  

tane ev yapılacakmış.    



Yukardan yani parktan manzara şahane, 

yemyeşil bir Tut ayaklarınızın altında. Ge-

rek bahçeciliğin önem kazanması gerekse 

damlama sulama yönteminin yaygınlaş-

ması, Tut’a yeşillik katmış. Eskiden gelişi 

güzel, bakımsız bağ bahçe ve yeşillikler 

görünürken şimdi daha düzenli bahçeler 

görmek mümkün. Kayalık, taşlık araziler 

büyük emek verilerek temizlenmiş ve ce-

viz, dut bahçeleri yapılmış. Henüz fide 

aşamasındalar. Bahçe sahiplerinin tahmi-

nine göre, bir iki yıl içerisinde mahsül ala-

bilecekler.  İnşallah emekleri boşa gitmez.  

Bunları görmek insanı gururlandırıyor.  

Şimdilik bahçe işleri ile uğraşanların yüzü-

nü güldüren tek şey dut ağacı. Pekmez ve kuru dut 

yapımı önemli geçim kaynakla-rından biri olmuş. 

Kaymakamlık da bu konuda tanı-tım faaliyetleri 

yapıyor. Haziran ayı sonunda Anka-ra Atatürk Kül-

tür Merkezi`ndeki, Adıyaman İli Tanıtım Günle-

ri`nde Tut Kaymakamlığı da bir stant açmıştı. Stant-

ta kuru dut, dut pekmezi ve ceviz tanıtımının yanı 

sıra, yamaç paraşütü etkinliği de tanıtıldı. Dut ve 

ürünlerinin tanıtımında kaymakamlık kadar Cemal 

Avcı ve Kadir Dursun’nu da anmadan geçmek hak-

sızlık olur. Adıyaman tanıtım günlerinde, Cemal Av-

cı da bir stant açmıştı. Kadir’in dut tanıtımını ise in-

ternetten takip ediyorum. Sayesinde Tut’un dutları 

ülke sınırlarını da aşmış görünüyor. 

Lafı uzatmayım, uzun zamandır Tut’a gitmeyenler 

için kısaca şöyle söyleyebilirim; Fiziki anlamda bir 

çok değişiklik olsa da her köşesinde bir anıyı hatır-

lamak mümkün. Hele tadı hala değişmeyen bizim 

oralara has domates, reyhan ve taze pipirim (semi-

zotu) eşliğinde, bir manca yemek her şeye değer.  

Hepinize dut pekmezi tadında günler dilerken 

yazımı da internette gördüğüm Tutumuzun simgesi 

Dut Ağacı şiiriyle bitiriyorum. 

Selam ve sevgilerimle… 

                                                      Ankara - Ağustos 2013  

Öyle derine iner ki kökleri şaşar kalırsın 

Kokusunu yüz adım öteden alır suyun 

alır da uzar 

sarma yapanı mı ararsın yapraklarından 

dalını toprağa dikip su arayanı mı 

alası vardır dutun 

moru beyazı da 

o zamanlar tek dut ağacı vardı sokakta 

o da hacı memmet’in bahçesinde 

önce bahçe duvarını aşmak gerekti 

sonra köpekten sakınmak 

ve üç küçük beden 

birbirimizin üstüne çıka çıka ağaca 

ordan alasından moruna 

morundan beyazına 

üç küçük beden 

çoktan atlayıp ağaçtan koşarken 

Bağırıyordu 

hacı memmet 

sokağın başındaki adama 

dut şu veletleri 

 

Serkan Canbolat  

Dut  Ağacı 

27-30 Haziran 2013  Ankara Atatürk Kültür Merkezi`nde 

Adıyaman Tanıtım Günleri`nde Tut Standı 



 

     Babamın Ardından 

  Gün ağarırken geldin aydınlığa 

  Ağlayarak  
   
   Aşa ekmeğe doydun 

  En çok da işe 
  
  Oğlana kıza doydun 

  Toruna torbaya doydun 

  En çok da kahırlarına 
  
  Yaşadın ağlamakla gülmek arasında 

  Ve gün kararırken gittin tek başına 
   
  Gittin ağlayarak 

  Sonsuz karanlığına bilinmezliğin 

  Sırayı bize bırakıp                                                                                                              

Ağlamakla Gülmek Arasında Geçen Bir Yaşam Daha Tükendi 

Nüfus cüzdanındaki doğum tarihi yerinde, 1 Mart 

1934 yazıyordu. 

Babasını kıt sat, bir rüya gibi hatırladığını söylerdi.  

Daha 4-5 yaşındayken yetim kalmış. Anası elini ersin, 

saçını süpürge etmiş, büyütmüş Mısdafa’sını, Aşe’sini, 

Elif’ini... 

Yokluğun ve çaresizliğin diz boyu olduğu yıllarmış… 

Çalışmışlar… Çalışmışlar…  

Maksat, muhanete muhtaç olmamak ... 

Bir kere Ahmet Emmisi, Besni’ye gittiğinde Mustafa’yı 

da kaydettirir nüfusa… “Ama  bir iki yaş büyük 

yazdırıyım da askere erken gidip gelsin, kurtulsun!” 

der. 

Evlenip askere gider, gelir… 

Yıllar içinde beş kızı, dört oğlu olur; ilki ben… 

Külfet çoğaldıkça zaten kıt olan ekmek, daha da 

azaldı. 

Dutun, incirin kazancı yetmez oldu. Yazının yabanın 

kazancı yetmez oldu. Kahveciliğin, çaycılığın kazancı 

yetmez oldu. Tütüncülüğün, yarıcılığın kazancı yet-

mez oldu. 

1 Mart 1972 tarihinde İsviçre’ye geldi. Çiftliklerde, 

lokantalarda, fabrikalarda çalıştı… 

Gece çalıştı, gündüz çalıştı. Tatil demedi, hafta içi, haf-

ta sonu demedi çalıştı... 

Sonunda bin bir  güçlükle biz çocuklarını da topladı 

başına. 

                 . . . 

1991’de geçirdiği ağır bel fıtığı ameliyatlarından 

sonra malülen emekli oldu.  

2005-2006 yıllarında böbrek sorunu ortaya çıktı-

ğında anlaşıldı tek böbreğinin olduğu. 

Sonraki yıllar diyaliz makinesine bağımlı olarak ya-

şadı.  

8 Temmuz 2013 Pazartesi akşamı, saat 21.20’de,  

St. Gallen hastanesinin temiz bir odasında hepimi-

zin gözleri önünde ve çaresiz bakışlarımız altında,  

bir daha gelmemek üzere veda etti yaşama. 

11 Temmuz 2013 Perşembe günü -bir gün önce 10 

Temmuz’da- vefat eden dayımın oğlu Seydi Yılmaz’ 

la beraber Tut’ta toprağa verdik… Edip Karakaplan‘ 

ın kahvesinde hemşerilerimizin “Baş sağlığı dilek-

lerini“ kabul ettik. 

18 Ağustos 2013 Pazar günü de Zürich’te Mahmut 

Karakaplan, Kamil Karakuş ve Ahmet Sonkur’un iş-

lettiği lokantada hemşerilerimizin, dost ve arka-

daşlarımızın “Baş sağlığı dileklerini“ kabul ettik. 

Gerek Tut’ta, gerek İsviçre’de şahsen gelerek, veya-

telefon ederek veya e-posta yoluyla acımızı pay-

laşan akrabalarımıza, hemşerilerimize ve arkadaş-

larımıza içten teşekkür ediyoruz. 

                                                       Mehmet Karakuş 

 



Asker ocağı kutsaldır bizde 

Aşağı yukarı bütün devrimlerde asker vardır. Dev-

rimleri sadece sivil halkın başkaldırması ve iktidarı 

ele geçirmesi eylemi gibi görmek tarihsel gerçeğe 

uygun değildir. Eksiktir. Bunu hemen hemen her-

kesin bildiği Küba, Rus, Çin ve daha yakın zaman-

daki Venezuela   devrimlerinde  görmek mümkün. 

Bunun böyle olduğunu saptamak için o devrimlerin 

liderlerinin giysilerine (siz “üniformalarına” deyin) 

bakmak bile yeter sadece.  

Bu durum bizde de bu tarihsel gerçekliğe uygun 

olarak yaşanmıştır. Bir kurtuluş ve aydınlanma 

devrimi olan Kurtuluş Savaşı ve ardından gelen 

Cumhuriyet’in ilanında, askerin birinci derecede 

rolü olmuştur. Bundan olsa gerek, “Asker Ocağı”na 

neredeyse bir kutsallık kazandırılmıştır.  

Ordunun, son yıllarda emperyalizmin çıkarları doğ-

rultusunda muhtıra vermesi veya darbe yapması 

bu gerçeği ya da “işin özünü” değiştirmez.  

Çoğu Anadolu çocuğu okuma yazmayı askerde öğ-

renmiştir. Askerdeki sınıfı “sıhhıye” olan birçok in-

sanımız, terhis olduktan sonra köyünde kasaba-

sında “doktor” olmuş, hastaların iğnesini yapmıştır.  

Askerde şoförlük, terzilik öğrenip teskeresinden 

sonra da ekmeğini şoförlükten veya terzilikten çı-

kartanları biliyoruz.  

Askerde teskere bırakarak   

“Uzman” rütbesiyle askerlik-

ten ekmek yiyen de az değil. 

Örnekleri çoğaltmak müm-

kün, mümkün de askerdeyken 

sinemacılığı öğreneni de ilk 

kez Fallı Gara’nın oğlu Sinema-

cı Mahmut’la konuştuktan 

sonra öğrendim. 

Ne yazık ki o günlerden kalma     

ne bir fotoğraf ne de bir afiş 

kalmış elinde.  

Yandaki yazlık sinema fotoğ - 

rafı ve diğer sayfalardaki  afiş-

ler de internetten  alındı. Aşa-

ğıdaki iki fotoğraf da 15 Tem-

muz 2013 tarihli.  

 

Fallı Gara’nın oğlu Sinemacı Mahmut Dontaş 

Bir kız, beş erkek olmak üzere altı kardeşler. Baba 

tarafı Besni’nin Fal Köyü’nden olduğundan Fallı, 

herhalde biraz da kara tenli olduklarından “Fallı 

Garalar” olarak anılıyorlar Tut’ta. 

Mahmut Dontaş, 20 Mayıs 1941 doğumlu. İlkokul 

mezunu. İlkokula, eski sağlık ocağı ve lojmanları 

bulunan “Depe”deki ilkokulda gitmiş.  

Evli; üç kızı, iki de oğlu var. 

İlkokulu bitirdikten sonra hemen hemen her Tutlu 

gibi bağ bahçe, tarla takım işiyle uğraşır.  

Arada kardeşlerinin ve başka akrabalarının da 

bulunduğu Adana’ya gider gelir. 24 ay sürecek olan 

askerliğine İstanbul’da, piyade sınıfında muhabe-

reci olarak başlar. 

Henüz üç aylık askerken Menderes asılır. Sonra 

Erzurum’un Hasankale’sine 220. Piyade Okulu’na 

dağıtımı çıkar. Bir karşılaşma anında, alay komu-

tanı olan Binbaşı Hayati Sincar’a Adanalı olduğunu 

söyler. Muhtemelen Binbaşı da Adanalı’dır. Hemen 

alayın sinemasına aldırır Mahmut Dontaş’ı. “Sine-

mada çalışsın. Sinemacılığı öğrensin!” der Binbaşı 

Hayati Sincar.  

Askerliğinin geri kalanını alayın sinemasında sine-

macılığı öğrenerek geçirir. Bir süre sonra da Sine-

macı Mahmut Dontaş olarak askerden terhis olur 

ve Tut’a gelir.     

 Mazide Kalan Tut Sineması 



Benim diyen zenginde o kadar para bulunmazdı! 

Terhis olduktan sonra Memet Abim’le, (bizim Kara-

bela’yla) konuştum. Askerde sinemacılığı öğrendi-

ğimi söyledim. “Bu işte para var. Sen bu iş yapar-

sın,” dedi. Karabela, Adana’nın Solaklı’sında, İn-

nepli’sinde Mehmet Milli adında bir pamuk ağa-

sının katipliğini yapardı.  

Ağasıyla konuştuk. Mesele böyle böyle dedik. O da 

yok demedi. Bize destek verdi. 17 bin liraya bize bir 

makine aldı. O zaman 17 bin lira çok iyi paraydı. 

Benim diyen bir zenginde o kadar para bulunmaz-

dı. Terta marka bir Rus malıydı aldığımız makine. 

Tabi bir de elektrik jeneratörü aldık. Elektrik me-

lektrik gelmemişti daha Tut’a.  

İlkin Solaklı’da işe başladık. Geçmiş gün, çok iyi 

hatırlamıyorum ama 1962 yılı olabilir. Adana’da, 

Kuru Köprü’de Dar Film adlı bir film şirketinden 

taksitle film aldık. Solaklı’da beş on gün film göster-

dik. Aslında biraz deneme amaçlıydı. 

Halkevini kiraladık... 

Solaklı’daki denemeden sonra Tut’a geldik. Sinema 

salonu olarak da Halkevini kiraladık. O zaman şim-

diki Atatürk heykelinin yerinde yanlamasına, yönü 

belediyenin bahçesine bakan uzunca, tek katlı bir 

belediye binası vardı. Çatısı kiremitliydi. İki üç ba-

samakla çıkılan bir su basmanının üstüne yapıl-

mıştı. Belediye binasının  yanyana irili ufaklı oda-

ları ve salonları vardı. Bu odaların önü, yani bahçe-

ye bakan tarafı açık, geniş ve uzunca bir koridor 

gibiydi. Binanın çatısı bu koridorun üstüne kadar 

uzanıyordu. Güzel ve sağlam bir binaydı. 

Binanın bir odası, belediye başkanı odası, bir odası 

da belediye muhasebesi olarak kullanılıyordu. Nü-

fus ve sonraları postane olarak kullanılan odaları 

da vardı. Büyükçe bir salonu da Halkevi’ydi. Daha 

önceleri tiyatro gösterilir ve konser verilirmiş.  

Köy köy dolanırdık... 

Tut’a geldik ama sinemayı sadece Tut’ta yapmadık. 

Mezere, Bayıl, Küllüm gibi köylerde hatta Elbistan 

içmesinde, Harmanlı’da sinema oynattık.  

Makineyi ve diğer malzemeleri eşekle, katırla artık 

ne rastgelirse onunla taşıyorduk. Köy kahvelerinde 

film gösteriyorduk. Kardeşlerimle beraber çalışı-

yor, beraber kazanıyor ve beraber de harcıyorduk.   

Giriş bir liraydı 

Her akşam, erkekler için sinema vardı. Haftada iki 

kere de öğleden sonra kadınlar matinesi yapıyor-

duk. Yazları da yazlık sinema vardı. Halil Emmim-

gilin (Halleçoğ) evlerinin avlusu bu iş için uygundu. 

Geniş ve uzun bir avluydu. Ayrıyeten etrafında ev-

ler olduğundan kapalıydı. Çoğu zaman yer kalmaz-

dı. Kahvelerden sandalye toplar, sağa sola sandalye 

dizerdim. Giriş bir liraydı. Ama ben birinci perde-

den sonra 75 kuruşa, 50 kuruşa, hatta 25 kuruşa 

bile bırakıyordum içeri. Çocuklara yüreğim yanardı. 

Hangi çocuğun yeterli harçlığı vardı o zaman!  

Yılmaz Güney’in filimleri çok tutulurdu... 

Vurdulu kırdılı filmler, bir de Yılmaz Güney’in film-

leri çok tutuluyordu. O’nun filmleri hem vurdulu 

kırdılı hem de haksızlığa karşı çıkıyordu.  



Ayhan Işık, Eşref Kolçak, Cüneyt Arkın, Orhan Gen-

cebay, Ferdi Tayfur gibi artistlerin filmlerini de ge-

tirirdik. Kadınlardan da Türkan Şoray, Fatma Girik, 

Nebehat Çehre gibi artistler vardı. Erol Taş, Danyal 

Topatan ve Kenan Pars gibi artistler de galleş ro-

lündeydi. Galleşleri kimse sevmezdi. 

O zamanın sineması siyah beyazdı. Görüntü kalitesi 

bozuktu. Bir de  film  sürekli kopardı. Tekrar baş-

latmak zaman alırdı. Tekrar bağlayıp başlatıncaya 

kadar seyirci sabırsızlanır, homurdanırdı. Ama ne 

biz sinemacılarla seyirciler arasında, ne de se-

yircilerin kendi arsında bir kavga dövüş olmadı. 

Ama bir kere sinema dışında bir kavgam oldu 

Film afişlerini kahvelere asarak veya sırtımızda 

köyün içinde gezdirerek duyuru yapıyorduk. Çok 

sonra, elektrik geldikten sonra da elektrik direk-

lerine asıyorduk. Bir sefer bir film getirdik. Adı 

“Tavşan Kızlar” dı. Remzi’nin (Aslantaş) şimdiki 

kahvesini geçer geçmez sağa ayrılan yolun köşesin-

de Şıhtır Hüseyin’in (Hüseyin Nalbant) bir dükkanı 

vardı. Kahveyle dükkan arasında da büyük bir 

elektrik direği vardı. Bir afiş de (yandaki afiş) o di-

reğe astım. Nerdeymiş, bu bizim Budey Hüseyin 

(Hüseyin Güçtekin) geldi. Afişi kaldırmamı, çok açık 

saçık olduğunu, çoluğun çocuğun gözünün önünde 

iyi olmadığını falan söyledi. Tartıştık. Filmin san-

sürden geçtiğini, kanunen yasak, gizli saklı olma-

dığını söyledim. Orada bulunanlar onu destekler bir 

tutum içine gidiler. En azından ona karşı çıkan ol-

madı. Bu da bundan cesaret aldı ve tuttu afişi yırttı. 

Ben de birtane vurdum. Neyse etraftakiler engel ol-

du, kavga büyümedi. 

Afişleri kahvelerin duvarlarına asardık 

Hergün yeni film oynatamazdık. Bir film bikaç gün 

belki de bir hafta, hatta daha fazla sürerdi. Yeni 

filmlerin afişlerini kahvelerin duvarlarına veya 

pencerelerine asarak duyuru yapardık. Bir de bir 

afişi bir tahtaya yapıştırdıktan sonra boynumuza 

asıyor ve köyün içinde dolaştırıyorduk. Elimizi ya 

da bir kartonu huni gibi yaparak filmin adını, yeni 

geldiğini, artist adlarını yüksek sesle bağırarak et-

rafa duyuruyorduk. Ardımızda, yanımızda yivimiz-

de de bir yığın meraklı çocuk ve genç dolanıyordu. 

Bu duyuru işini de ben ve bizim Ahmet ve diğer 

kardeşilerim yapardık. Bazen de bu duyuruları, si-

nemaya beleş girmek karşılığında bazı çocuklar ve 

gençler üstlenirdi.  

İçerde sigara içmek ve çekirdek yemek yasaktı! 

Sinemada sigara içmek yasaktı. Çünkü sigara duma-

nı makinedan çıkan ışınların önüne geçiyor görün-

tü bozuluyordu. Bir de seyircinin gözünün önüne 

sigara dumanından oluşan bir bulut çöküyordu. De-

ğil sinemayı, göz gözü görmez oluyordu. Ama bazı 

uyanıklar yine de içerdi. Onları da aralarda gezerek 

sessizce uyarırdık. Sigaralarını söndürürlerdi, itiraz 

etmezlerdi.  

Çekirdek yemek de yasakı. Çünkü hem ses çıkar-

tıyor hem de yerler samanlık gibi oluyordu. Temiz-

lemek zor oluyordu. Ama sinema başlamadan önce 

ve perde arasında su, gazoz; kağıt hunilerde leblebi 

ve yer fıstığı, haşlanmış tuzlu ve kimyonlu nohut 

satılırdı. Tulumba tatlısı, haşlanmış mısır ve limo-

nata satıldığı da oluyordu arada bir. 

Bazen ben bile ağlardım... 

Sinemaya Tutlular ve Salahlılar gelirdi. Diğer çevre 

köylerden gelen yok denecek kadar azdı. Kahra-

manlık filmlerinde veya Kurtuluş Savaşı ile ilgili 

filimlerde düşman askerleri yenildiği zaman, direğe 

bayrak çekildiği veya Atatürk çıktığı zaman bir al-

kış tufanı kopardı. Aynı alkış tufanı Yılmaz Güney 

veya bir başka artist haksızlık veya kötülük yapanı 

cezalandırdığı zaman da kopardı.   

Bir de acıklı sahneler vardı. Misal, bir yoksul ailenin 

güzel mi güzel ama çocukluğunda ateşli bir hastalık 

geçirdiği için gözleri kör olan bir kızı olurdu. Kız 

konu komşunun ısrarı üzerine doktora götürülür-

dü.  



Doktor da kızın gözünün bir ameliyatla açılabilece-

ğini ama bunun için çok  para gerektiğini söylerdi. 

Çaresizlik içinde kıvranan acılı ana babaya taksi-

cilik veya hamallık yaparak ekmeğini çıkaran bir 

başrol oyuncusu, bir vesileyle o ameliyat parasını 

bir zarf içinde ulaştırırdı. Gösteriş yapmazdı. Ardın-

dan da acıklı bir uzun hava başlardı. Bu ve benzeri 

sahnelerde seyircilerden kendini tutamayıp ağla-

yanlar olurdu. Doğrusu ben bile bazen ağlardım. 

Almanya’ya gittim 

Beş altı sene böyle devam etti. 13.11.1969’da Al-

manya’ya gittim. Sinemayı kardeşlerim -başta da 

Ahmet - devam ettirdi. Ahmet,  sinemacılığı,  filmle-

rin nereden alındığını falan hepsini öğrenmişti.  

Zaten ona da “Sinemacı Ahmet” derler. 

1976’da geri döndüm  

Almanya’dan 1976 senesinde geri döndüm.  

Şimdiki Nene Hatun Çocuk Yuvası’nın bulunduğu 

yer “Miyendizlerin Binası” diye anılan tek katlı, 

çatısı kiremitli güzel bir binaydı. Bilgin Maden 

Şirketi tarafından, maden  mühendis ve uzamanları 

için 1959-61 yıllarında yaptırılmıştı.   

Tut’a ilk defa ortaokul açıldığında da o bina, okul  

olarak iş gördü. Daha sonraları Belediye Başkanı 

Mehmet Avşar oturduğundan “Avşar’ın Evi” de 

denirdi. İşte o binanın hemen batı yanında, Cüce 

Hoca’nın (Mehmet Sağtekin) bahçeli bir evi vardı. 

Hocadan o evi satın aldım. Evin yanındaki bahçeye 

100 sandalyelik bir sinema salonu yaptırdım. 

Üstünü de yazlık sinema olarak düzenledik.  

Bekir Mıstık’la mahkemelik olduk... 

Evin yanına sinema salonu yaptırdığım sırada, 

Bekir Mıstık (Mustafa Öncebe) benden üç oy istedi. 

Yarım oy gene yok  dedim. O da müsade vermedi 

sinemaya. İnşaat bir sene kalıpda kaldı. Mahke-

melik olduk. Besni’ye mahkemeye gittim. Hakim, 

“Oğlum, sen Tut’a sinema değil, üniversite yaptırı-

yorsun. Git sinemanı işlet, yeter ki kavga dövüş, 

dabanca buçak olmasın!” dedi. Geldim,  sinemayı 

yeni yerimizde açtık. Artık daha iyi filmler getire-

biliyorduk. Filmlerin çoğu renkliydi. Bir de yine Rus 

malı yeni bir makine aldım. Zaten elektrik de gel-

mişti artık. 

Renkli televizyonlar işimizi bozdu 

Almanya’dan döndükten ve yeni sinamayı yaptır-

dıktan sonra bir süre işler iyi gitti.  Ama 1980’e 

doğru ve 80’den sonra işler tamamen bozuldu. Te-

levizyonun gelmesiyle, üstüne renkli televizyon-

ların çıkmasıyla bizim işler iyice azaldı. Baktık ki 

artık iş yapamıyoruz, 1982’de bu işe son verdik. 

Sonradan rahmetli Fehmi Demir’le sinema binasın-

da ipek böcekçiliği yaptık.  

Demek ki aradaki bir iki kısa kesintiyi saymazsak, 

20 sene kadar sineması olmuş Tut’un.  

                                 

                                        Söyleşi : Mehmet Karakuş 

                                                          15 Temmuz 2013 

Ahmet Dontaş ve Mehmet Karakuş Milli Egemenlik Parkı  / Tut  / 15.07.2013 



Türkiye’nin değişik illerinden gelen yamaç para-

şütü sporcuları , 6 Haziran 2013 tarihinde 1. Ya-

maç Paraşütü ve Hava Sporları Şenliği’nde buluş-

tu. İlçemizin semalarında süzülen yamaç para-

şütleri gökyüzünü 

süsledi. Akdağ’dan 

gelen rüzgarın et-

kisiyle gökyüzün-

de  süzülen sporcu-

lar saatlerce tur at-

tı. Çıkış pisti 1850 

metre olan ilçemiz-

de, güney ve gü-

neydoğu rüzgarla-

rıyla sporcular dört 

bin metreye kadar 

yükselişe geçiyor. 

Tut halkı tarafın-

dan ilgiyle izlenen uçuşları İlçe Kaymakamımız 

Ramazan KENDÜZLER de çıkış pistinden  bir sü-

re takip etti. 

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından  destekle-

nen, bütçesi yaklaşık 400.000 TL olan  Uçuş Tut-

kunları Tut’ta   Buluşalım projesi kapsamında 

gerçekleştirilen şenliklerin ilki yapıldı.  

Uçuş tutkunlarının gökyüzünde süzülmesinin 

ardından ilçenin meydanında bir açılış töreni ya-

pıldı. Törene başta Adıyaman Valisi  Mahmut 

DEMİRTAŞ olmak üzere, Adıyaman Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ, Adıya-

man Belediye Başkanı Necip BÜYÜKASLAN, Adı-

yaman Emniyet Müdürü Fikret SALMANER, Adı-

yaman’a bağlı İlçelerin Kaymakamları ile İlçe 

Kaymakamımız Ramazan KENDÜZLER, Tut İlçesi 

Garnizon Komutanı  J. Kd. Ütm. Tufan YILMAZ, 

Tut İlçe Belediye 

Başkanı Mehmet 

AKAT, diğer ku-

rum ve kuruluş 

müdürleri ile Tut 

halkı katıldı. Tut 

Halk Eğitimi Mer-

kezi Halk Oyun-

ları ekibinin gös-

teriyle Fikret OT-

YAM Meydanı‘ nda 

başlayan şenlikte, 

saygı duruşu ve 

İstiklal Marşı’nın 

okunmasının ardından açılış konuşmalarına 

geçildi.  

Proje koordinatörü Süleyman SOLAK, projenin 

içeriğinden bahsederek, şenliklere ülkemizin de-

ğişik illerinden 70 sporcunun geldiğini ve her 

hafta düzenli olarak sporcuların ilçede ağır-

lanacağını belirterek, proje kapsamında 8 yamaç 

paraşütü temin edildiğini ve gelen sporcuların 

konaklaması için 10 adet bungalov evler yapı-

larak Turizmin geliştirileceğini kaydetti. 

Tut Kaymakamımız  Ramazan KENDÜZLER  ise, 

ilçemizin Mezopotamya ve Toroslar’ın arasındaki 

ülkemizin birliğinin ve dirliğinin temsili oldu-

ğunu kaydederek, “Tut ilçesinin insanları alçak 

gönüllüdür ve çalışkandır. Tut huzurlu bir il-

çedir. Doğa sporlarına ve eko-turizminin en 

güzel örneğini burada görebiliriz. Tut Hava 

Sporları Kulübünü kurduk ve gençlere yamaç 

paraşütü eğitimi vereceğiz. Gençlerimiz ener-

jilerini sporla ve doğayla atacaklar” dedi. Adı-

yaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha GÖ-

NÜLLÜ, bu tür etkinliklerin bölgelerin tanı-

tılması bakımından önemli bir etkisi olduğunu 

aktardı.  

1.Tut  Yamaç Paraşütü ve Hava Sporları Şenliği Yapıldı  



Adıyaman Belediye Başkanı Necip BÜYÜKASLAN 

ise “Dünya, geniş bir pazardır. Dünya ülkeleri 

bu pazardan pay almanın çabası içerisin-

deler. Yörelerin ürünlerini pazara çıkarmak, 

STK ve yöneticilerin görevidir. Bundan 30 yıl 

önce turizm denince akla deniz, kum ve güneş 

geliyordu. Ama şimdi doğa, tarih, kültür, 

inanç, sağlık turizmi var. Bu şenlik spor tu-

rizmini ve doğa turizmini ortaya çıkar-

tıyor”dedi.  

Adıyaman Valisi Mahmut DEMİRTAŞ, konuş-

masında ilçeyi yamaç paraşütü spor merkezi yap-

mayı planladıklarını kaydede-

rek, “Bu proje kapsamında 

Tut ilçemizi yamaç paraşütü 

sporunun bölgedeki merkezi 

olmasını hedefliyoruz. Ama-

cımız Adıyaman’ın sahip ol-

duğu tarihi ve kültürü yer-

leriyle, doğal güzellikleri ve 

değerleri turizme kazandır-

maktır. Geçtiğimiz günlerde 

yapılan deneme uçuşlarının 

şenliğe dönüştürülmesi bü-

yük önemdir. Bir taraftan 

kültür, bir taraftan inanç tu-

rizminin yanında doğa turiz-

minin de merkeze yapmak 

istiyoruz. Bu projeyle şehir hayatından sıkı-

lan insanların tatil yapacakları yerler ola-

caktır” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından Antalya’dan ge-

len sazendeler tarafından seslendirilen Türk halk 

müziği konseri büyük beğeni topladı. Konserin 

ardından Protokol üyeleri tarafından Sazende-

ler’e festivale verdikleri katkılardan dolayı Katı-

lım Belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. 

Tut İlçesi Kaymakamlığı’nın resmi internet 

sayfasından (www.tut.gov.tr) alınmıştır. 

 

http://www.tut.gov.tr


Halk televizyonu; halkın partisi, halkın yolu, halkın 
hakkı, halkın hukuku, halkın geleceği, halkın geç-
mişi, halk, halk, halk...  
 
Son zamanlarda en çok konuşulup tartışılan  
sözcük: Halk...  
Peki nedir halk, ne demekir, nasıl tarif edilir? 
Halk, kimine göre; “Dörtnala gelip Uzak Asya'dan 
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket” 
de yaşayanlardır. 
 
Sözlük tariflerine göre; “Halk, bir toplumda hala 
yaşamakta olan, çeşitli toplum kesimlerini kap-
samaktadır” ya da “Aynı ülkede yaşayan, aynı uy-
ruktan olan insan topluluğudur.”  
 
Bazıları daha detaylı tarif ederler halkı; “Belli bir 
ülkede yaşayan, kan birliği taşıyan, aynı dili konu-
şan, benzer yaşama alışkanlıklarını sürdüren, ortak 
bir tarihi olan insanların oluşturdukları büyük bir-
liktir. (Halk terimi, aynı zamanda; birbirlerinden dil 
ve köken bakımından ayrı olan ama ortak bir devlet 
yönetimiyle birleşmiş bulunan ahali için de kul-
lanılır. Daha geniş anlamda, bir ulusun belli bir çev-
resi içinde yaşayan bölümü de bu terimle karşı-
lanır)  
Kimisi ; “bir kısmı eşek”, kimisi “göbeğini kaşıyan 
adam” kimisi de “dağda çoban şehirde şark çıbanı” 
gibi görür halkı. 

 

Bir şair de ona,  
“Akrep gibisin kardeşim,  
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.  
Serçe gibisin kardeşim,  
serçenin telaşı içindesin.  
Midye gibisin kardeşim,  
midye gibi kapalı, rahat.  
Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi  
korkunçsun, kardeşim.  
Bir değil,  
beş değil,  
yüz milyonlarlasın maalesef.  
Koyun gibisin kardeşim,  
gocuklu celep kaldırınca sopasını  
sürüye katılıverirsin hemen  
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.  
Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,  
hani şu derya içre olup  
deryayı bilmiyen balıktan da tuhaf.  
Ve bu dünyada, bu zulüm  
senin sayende.  
Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer  
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi  
eziliyorsak  
kabahat senin,  
demeğe de dilim varmıyor ama  
kabahatın çoğu senin, canım kardeşim!” diye sesle-
nir. 
 
Kimisi, onun felsefi olarak tarifini yapar: “Halk; ge-
nel anlamda bir ülkenin tüm nüfusunu dile ge-tirir. 
Dilleri, dinleri, kültürleri ayrı ve çeşitli ulus-lardan 
olan azınlıkları da kapsar. Belli bir anlamda ulus 
sözcüğüyle anlamdaştır.” Aydın ve memur top-
luluğu dışında kalmış, siyasaya ve yönetime karış-
mayan ya da karıştırılmayan toplum üyelerine de 
halk denmiştir. Halkçılık akımları bu anlamın tepki-
sidir. Bu anlam, bilgisizliği de içerir, belli bir dö-

nemde belli bir ülkenin gelişmesine katı-
lan çeşitli sınıfları kapsayan insan toplu-

luğu olarak tanımlanır.  
 
Tarihsel süreçte dönüşüme katı-
lan bu sınıf ve tabakaların tümü-
ne “halk kitlesi” denir.  

 
Görüldüğü gibi, halkın genel anlamda çok 
çesitli tarifleri, anlatımları vardır. Eğer bizim 
halkımızdan bahsetmek istersek, onu nasıl 
tarif ederiz? Yaşadığımız yere mi, yani Ana-
dolu‘da yaşayan insanlara mı bizim hal-
kımız desek? Trakya da var; tarif, eksik kalır.  
Bu insanların da türküler dinlerken ya da 
çalıp söylerken; keyiflenip, neşelenip, keder-

lenip, yerine göre duygularına hakim olamayıp  gö-
nülleri  kabarmıyor mu?  

Halk 

Rıdvan Filiz  

ridvan.filiz@vrsg.ch  



En çok hangi şarkıyı, türküyü, ezgiyi, masalı, des-
tanı, ağıdı seversin diye bir sor bakalım ya da hangi 
takımı tutuyorsun diye... Kaç tanesi yaşadıkları köy, 
şehir ya da ülkelerin takımlarını, kaç tanesi de bi-
zim takımlarımız dedikleri takımları destekliyor-
dur?  
 
Bazen ceşitli nedenlerden dolayı doğdukları yerleri 
terketmek zorunda kalmış ya da bırakılmış insan-
larla dünyanın en uzak köşelerinde yapılan söyle-
şileri izliyoruz. “Dostuna yarasını gösterir gibi”  
memleketten getirdikleri ve hala gözleri gibi bak-
tıkları taş plaklarını, bakır taslarını, ibriklerini, ki-
limlerini, bohçalarını, cezvelerini, sazlarını, tür-
külerini, ağıtlarını gösterip, “bizim oralar” derken 
ağlamakli oluyorlar. Hâlâ bazı gelenek, görenek ve 
törelerini nasıl yaşatmaya çabaladıklarını bir 
övünçle anlatıyorlar. 
 
Hepimiz, kendimizi memleketimizin belirli bir yö-
resine ait hisseder, oralı olduğumuzdan bahsederiz. 
Yani ora halkıyızdır bir yerde. Ama memleketin di-
ğer yörelerinin renkleri, kültürleri, gelenek ve gö-
renekleri, türküleri, ezgileri bize yabancı, onları 
anlamıyor ve tat alamıyoruz diyebilir miyiz? Gidin 
ülkemizin büyükçe yerleşim merkezlerine, çeşitli 
halk kesimlerinden insanların meydana getirdiği 
bir renk ve kültür cümbüşüne tanık olursunuz. 
 
Zaten ülkemizi yaşanılabilir yapan da budur. Çok 
ceşitlilik bir zenginliktir ve bu zenginlik hepimiz 
içindir. Biz hepimiz, bu toprakların insanı, bu top-
rakların halkıyız. Bazen halkın bir kesimi diğer bir 
kesimine dayatmacı, zorlamacı hatta baskıcı olabil-
mektedir. Burada da bizim hoşgörü yeteneğimiz, 

birklikte yaşama alışkanlıklarımız devreye girmek-
tedir. Son zamanlarda halkın ve memleketin çeşitli 
yerlerindeki insanlarımızın, başka bir deyişle çeşitli 
dünya görüşlerinin, uygarca bir araya gelerek, fark-
lılıklarını saklamadan, korkmadan, çekinmeden bir-
likte hareket edebildiklerini gözlemliyoruz.  
 
Bu hoşgörümüzü daha da pekiştirip geliştirerek ; 
hepimiz, toplumun tüm bireylerine düşüncelerini 
özgürce açıklayabilme fırsatı tanımalı, temel hak ve 
özgürlüklere karşılıklı saygı göstermeyi prensip 
haline getirmeli, karşımızdaki insanı dikkatli ve ön-
yargısız bir şekilde dinlemeli, görüşlerini paylaş-
masak bile kendimizi onun yerine koyarak duygu 
ve düşüncelerini anlamaya çalışmalı, kendi görüş 
ve düşüncelerimizi önyargısız olarak ortaya koy-
malı, üzerinde görüş birliği bulunmayan konularla 
ilgili problemlerin çözümünde tüm önerileri ciddi-
yetle değerlendirmeli, düşünce ve uygulamalarda 
ortak paydalar aramaya çalışmalıyız. 
 
Aslında bu, bizim gelenek ve göreneklerimizde 
vardır. Şimdi, bunları hiç gözardı etmeden her şeyi 
bir toplumsal halk hoşgörüsüyle tekrar tekrar göz-
den geçirip ona göre tavır alma, birlikte özgürce, 
bağımsızlık, refah içinde yaşama zamanıdır. 
 
Bizler halkız, halklarız. Bu memleket geçmişiyle ge-
leceğiyle tüm zenginlik ve yosulluklarıyla bizim, 
hepimizindir. Ülkemizin tüm göllerine, nehirlerine, 
denizlerine, havasına, toprağına, ağacına tüm tabiat 
varlıklarına duyarlılıkla sahip çıkarak; yağmaya, 
talana fırsat vermeden farklılıklarimizla birlikte, 
kardeşçe yaşam yolunda yılmadan yürümeye de-
vam edeceğiz. 

 

 

 

 

 

Yunus Gibi 

Kıran vurdu memleketi   

Zalimler hakan olmuştur   

Yedikleri yoksul eti 

İçtikleri kan olmuştur 

  

Kula kulluk etmeyenin   

Vicdanını satmayanın                                    

Haram lokma yutmayanın 

Mekânı zindan olmuştur          

Yalan dolan yazıp çizen   

Kudretliye övgü düzen   

Dün dinsizim diye gezen   

Bugün Müslüman olmuştur  

  

Emeksiz zengin olanın                                        

Kitapsız bilgin olanın 

Sermayesi din olanın 

Rehberi şeytan olmuştur 

 

Haramisi, soyguncusu 

Uğursuzu, vurguncusu 

Cellat ruhlusu, soysuzu 

Bakan, sadrazam olmuştur 

 

Korkan varsa konuşmaya 

Anlam yükleyip susmaya 

Gerek kalmadı korkmaya 

Çünkü korkulan olmuştur  

 

 

Sesime kulak ver gülüm 

Tutsaklığa yeğdir ölüm 

Nerde varsa böyle zulüm 

Çaresi isyan olmuştur 
 

  

                     Ataol Behramoğlu 

 

 



Çocukluğumda, ilkokulun dördüncü veya beşinci 

sınıfındayken, daha elektriğin varlığından ve onun 

aydınlığından bile haberimizin olmadığı yıllarday-

dı... 1965-68 arası olmalı.  

Akşamları geç zamana kadar gaz lambasının ışığın-

da ders çalışırdım. Öğretmenin verdiği ev ödevle-

rini bitirmek için sabırsızlanırdım. Ki, hemen ya ye-

ni bulduğum bir romana başlayam ya da yarım bı-

raktığıma devam edem. Öyle de yapardım. Ev ödev-

lerini bitirir bitirmez yorganımı omuzuma kadar 

çeker kitabımı okurdum. Bazen anam, babam veya 

büyükanam uyanır, yataklarından başlarını kaldı-

rır; “Daha yatmadın mı? Haydi yat, gözlerine yazık! 

Biraz da yarın çalışırsın...” derlerdi. Ardından yor-

ganlarını başlarına çekip uyumaya devam ederler-

di. Benim hep ders çalıştığımı sanırlardı.   

O yıllarda hepimiz; anam, babam, büyükanam (ba-

bamın anası) ve kardeşlerim; gaz lambasıyla ay-

dınlatmaya ve odun sobasıyla ısıtmaya çalıştığımız 

tek bir odada yaşardık. Mutfağımız, yemek, oturma, 

yatak ve misafir odamız taş duvarlı, toprak damlı; 

altı ahır, üstü de geniş ve yüksek iki oda ile bir 

salondan oluşan kocaman bir evin büyük mü büyük 

bir odasıydı.  

Okuduklarım, hayal dünyamı mı zenginleştirirdi, 

var olan farklı bir dünyayı mı anlatırdı veya daha 

iyi bir dünya kurmanın mümkün olduğunu mu 

öğütlerdi? Her neyse, bana ilginç gelirlerdi. Merakla 

okurdum. Çoğu geceler lambanın gazı biter ve ben 

de okumayı bırakıp yatardım. 

 İlkokuldan sonra ortaokul için Gölbaşı’na gittim. 

Tut’a ortaokul açılmamıştı daha. Gölbaşı’nda 

gazete, defter, kitap ve daha başka okul eşyaları 

satan karman çorman bir dükkan vardı. Oraya gi-

derdim. Bir gazete alır ve biraz oyalanmaya çalı-

şırdım. Dergilere, kitaplara bakmak isterdim. Dara-

cık bir yerdi. Dükkan sahibi de suratsızın biriydi. İşi 

başından aşkın, hayatından bezmiş bir hali vardı 

her gördüğümde. Fazla oyalanamazdım. O suratsız-

ın olur olmaz bişey demesinden çekinirdim. Daha 

sonra, Besni’de, liseye gittiğim yıllarda başka bir 

kitapçıya gider gelirdim. Burası farklıydı: Roman, 

öykü, şiir ve benzeri kitaplar satılırdı. Okul kitap ve 

eşyaları yoktu. Sahibi de suratsız değildi. Hatta kimi 

zaman yanıma gelir ve nasıl bir kitap aradığımı so-

rardı. Çünkü kitapları raflardan alır, evirir çevirir, 

ön ve arka kapağındaki resime, fotoğrafa ve yazı-

lara bakar; yazarı üstüne, kitap üstüne birşey ya-

zılmış mı, yazar önsözünde ne diyor falan hepsini 

bilmek isterdim. Elimin içindeki kitabı sever; onu 

okşardım bir bakıma. 

Diyeceğim; beni sabahleyin bir kitapçıya bıraksanız 

ve akşam gelip alacağınızı söyleseniz, sevinerek ka-

bul ederim. Kitapçılarda canım sıkılmaz, benzer 

duyguları meyve ve sebze pazarlarında da yaşarım. 

Kitapçıdaki kitap rafları arasında dolaşır gibi mey-

ve ve sebze pazarlarındaki tezgahların, sandıkların 

arasında gezinmenin tadına doyamam. O meyve ve 

sebzelerdeki tazelik ve o renk çeşitliliği zamanı 

unutturur bana. Gerçekten de tam bir renk harma-

nıdır pazarlar.  

Öyle ki, o renklerin canlılığını, tazeliğini ve parlak-

lığını anlatmaya beyaz, siyah, kırmızı, mavi, sarı, ye-

şil, kahverengi gibi ana renklerin gücü yetmez. Hat-

ta onları koyu ve açık diyerek kuvvetlendirmek bile 

az gelir.  

İşte bundan olsa gerek, değişik adlandırmalarla bu 

renk dünyası daha da zenginleştirilmiştir. Söz ge-

limi; kiremit rengi, kavun içi, saman sarısı, kan 

kırmızısı, deniz mavisi, hava rengi, kül rengi, fıstık 

yeşili, cevizi yeşil, çağla yeşili, kömür karası, çimeni 

yeşil, bal rengi, menekşe rengi, kar beyazı, portakal 

rengi gibi. Alaca, al, ala, ela, kızıl, çil, boz gibi. Kap-

kara, yemyeşil, mosmor gibi.     

E bu renk pazarında kim olsa onun canı sıkılmaz. 

Ama kitapları elime aldığım gibi, sebze ve meyve-

leri elime almam. Dokunmak bile istemem. Pazar-

cıların gönlü olmaz.  

Ben olsam benim de gönlüm olmaz. Her gelen kim-

se o domatesleri, üzümleri, erikleri, elmaları, ka-

vunları yoklayıp eziklese, mıncıklasa sizin canınız 

sıkılmaz mı? E sıkılır! 

Ama konu bu değil, konu kitaplar; öksüz kitaplar... 

Geçenlerde çalıştığım işyerine bir hanım gelmiş. 

Beni göremeyince telefon numarasını ve yanında 

getirdiği kitapları iş arkadaşıma  bırakmış. Zaman 

geçirmeden telefon ettim. Az çok aklıma geldiği gi-

bi, telefondaki ses Emmi’nin sesiydi.  

Mehmet Karakuş  

mkarakus@hotmail.ch  

Öksüz Kalan Kitaplar ve 

Düşündürdükleri  



Dokuz on yıl önce  genç yaşta, çok sevdiği bu dün-

yaya, insanlara, bizlere, eşine ve iki çocuğuna veda 

eden arkadaşım Nejat’ın eşi Emmi... 

Nejat’ın kitaplarını bana vermek istiyordu. Almaz-

sam atacaktı...  

Anlaştığımız gibi evine gittim.  

Solgun fotoğraflarda... Küllenmeye başlamış anılar-

da... Her yanda Nejat vardı. 

İlk çocukları Devrim büyümüş. Meslek sahibi olmuş. 

Evden ayrılmış. Başka, uzak bir şehirde bir kız arka-

daşıyla yaşıyormuş.  

Devrim büyür de Aylin büyümez mi? O da büyümüş. 

Selvi boylu bir kız olmuş. Meslek öğrenimi sırasında 

tanıdığı, kendinden epeyce yaşlı ve ayrıldığı eşinden 

de çocukları olan bir doktorla evlenmiş. Aylin’in de 

bir kızı olmuş. Sorunlu bir evliliği varmış. Neyse ki 

yakın bir şehirde oturuyormuş.  Zaman zaman toru-

nunu alıp sevmek, bakmak iyi geliyormuş Emmi’ye.  

Başka?..   

Artık bu ev büyük geliyormuş ona. Sadece ev de de-

ğil, yaşadığı bu küçük şehirde bile yapayalnız kalmış. 

Ayrıca her an Nejat’la, Nejat’ın anılarıyla yaşamak 

onu yormuş. Hastalanmış. Bir süre psikolojik tedavi 

görmüş. Şimdi başka bir yere, başka bir eve taşın-

mak istiyormuş. Belki biraz kendine gelebilirmiş. 

Taşınırken de olabildiğince az eşya taşımak istiyor-

muş. Bu yüzden pek çok eşyasını atmış Nejat’ın. Ki-

taplarını da bana vermek istemiş.  

Çanta ve karton kutulardaki kitapları alıp eve ge-

tirdim. Yıllardır el değmeyen kitaplar sararmış, bu-

ruşmuş ve tozlanmışlardı iyice. Tek tek elden geçir-

dim. Artık okunamayacak kadar yıpranmış olanları 

atmak için ayırdım. Diğerlerinin tozlarını silkeledim, 

sildim, içlerini karıştırdım. Bazılarının içinden kimi 

notlar, mektuplar çıktı. O mektup ve notları okudum. 

Gizli bir iş yapıyormuş gibi utandım. Nejat yanımda, 

bana bakıyor sandım bir an için.  Kitaplarını, kitap-

larıma karıştırdım. Kitaplığa dizdim. 

Ardından bir düşünme aldı beni; bir düş dünyasına 

daldım...  

Sadece eşi yalnız, sadece çocukları öksüz kalmamıştı 

Nejat’ın. Kitapları da öksüz kalmıştı. Demek kitaplar 

da öksüz kalıyordu! Öksüz kalan insan; eş, oğul, kız 

bir şekilde ayakta kalabiliyor, bir yaşam kuruyordu. 

Ya kitaplar? Ya benim kitaplarım da öksüz kalırsa? 

Puslu camın ardındaki geleceğimin o son anını düş-

lerken kar suları yağdı üstüme...   

Ürperip uyandım! Uyanıp; kitap okudum da ne oldu, 

dedim ben bana. Onca kitap aldım. Kitaplarım oldu 

da ne oldu, kitaplardan ne öğrendim?  

O anda anamın öğütleri geldi aklıma. Ilık bir sevgi 

sarıp sarmaladı benliğimi. Çocukluğumun üstündeki 

külleri var gücümle üfleyip temizledim. İlkokula 

giderkenki günlerim geldi gözümün önüne. İlkokula 

giderkenki günlerimde anamın dedikleri çınladı 

kulaklarımda yeniden...     

Her sabah okula gitme zamanı geldiğinde...  

Kapının eşiğinden sokağa adımımı atar atmaz ar-

dımdan çağırırdı: 

-Kimseyle döğüşme haa; arkadaşlarınla iyi geçin! Ça-

mura, pisliğe basma; üstüne çamur sıçratma! Kim-

senin bişeyini alma! Öğretmeniyin sözünü dinle, 

dersine çalış! Ceketini, kazağını çıkartma; hasta-

lanırsın! Akşam karanlığına kalma, ortalıkta çok do-

lanma; er gel!   

Baktım ki kitapların yazdıklarıyla anamın öğüdü bir.  

Kitaplar da, analar da, “Adam ol!” diyor.  

Kimin anası başka birşey öğütlemiştir, hangi kitap 

başka bişey yazmıştır ki? 

Fakat diyeceksiniz ki; “Peki bu dünyanın hali ne böy-

le? Şu zaman gelmiş... Açlık, yoksulluk, gerilik, yo-

bazlık diz boyu! Savaşlar ortaçağdakilerden de acı-

masız, kanlı!  

Bu bizi yönetenlerin anaları, başka bir şey mi öğüt-

ledi? Bunların okudukları kitaplarda başka şeyler mi 

yazılı?  

Bunların anaları veya okudukları kitaplar; “Halkını 

sömür, emeğinin hakkını verme! Çal çırp! Hakkını 

isteyeninin kafasını ez! Yalan söyle; adalet ve kanun 

diyerek; demokrasi ve insan hakları diyerek; Allah 

kitap diyerek halkı aldat! Komşunla, hatta kendi 

insanınla savaş; barışı unut!’ mu diyor?”    

Diyeceksiniz ki; “Yoksa bunların anası, ana değil de 

analık mı?  

Yoksa bunların okuduğu kitaplar, kitap değil de mi-

tap mı?” 

Yok yok; bunun böyle olmadığına kuşku yok! 

Öyleyse işin içinde başka birşey olmalı...  

Düşünmeye değmez mi?                                                                

 

                                                                        2 Şubat 2012 

      



Ressam Zeki Kocaemmi’nin yönlendirmesi sonun-

da, İstanbul'a giderek, Güzel Sanatlar Akademisi'ne 

girdi. Mezun olduktan sonra Fransa'ya gitti. İki yıl, 

Paris'te eğitim gördü. André Lhote'un yanında re-

sim çalıştı.  

Türkiye'ye döndükten sonra, Güzel Sanatlar Aka-

demisi'nin Resim Bölümü'nde öğretim üyesi olarak 

göreve başladı. Birçok geziye katılan , konferanslar 

veren Eyüboğlu; resim çalışmaları ile 1969 yılında, 

Sao Paulo Bienali'nde onur madalyası kazandı. Yaz-

ma, gravür, seramik, heykel, vitray, mozaik, hat, se-

rigrafi, litografi gibi birçok formlarda eserler üre-

ten sanatçı, geleneksel süsleme ve halk el sanat-

larında seçtiği motifleri yapıtlarında Batı’nın tek-

nikleriyle birleştirerek kullandı.  

Şiirlerinde de halk kaynağından beslendi; masal-

lardan, söylencelerden, türkülerden yararlanarak, 

doğa tutkusunu, insan sevgisini, yaşama sevincini, 

toplumsal sorunları yansıttı.  

Milletvekili Mehmet Rahmi Eyüboğlu'nun oğlu, 

Türk aydınlanmasının öncülerinden Sabahattin 

Eyüboğlu ve ilk kadın mimarlardan Mualla Eyü-

boğlu'nun kardeşi, ressam Eren Eyüboğlu'nun 

eşidir.  

Çok sayıda öğrenci yetiştiren ve bir çocuk babası 

olan Eyüboğlu; 1975 yılında öldü.  

 Bedri Rahmi Eyüboğlu  

Bedri Rahmi Eyuboğlu, 1913 yılında, Görele'de doğdu. 

İlk şiirlerini lise yıllarında yazdı. Trabzon Lisesi’nde 

okurken, ünlü ressam Zeki Kocaemmi’nin öğrencisi 

olması Eyüboğlu'nun yaşamını değiştirdi.  

En azından üç dil bileceksin 

En azından üç dilde 
Ana avrat dümdüz gideceksin 

En azından üç dil bileceksin 
En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin 

En azından üç dil 
Birisi ana dilin 

Elin ayağın kadar senin 

Ana sütü gibi tatlı 
Ana sütü gibi bedava 

Nenniler, masallar, küfürler de caba 

Ötekiler yedi kat yabancı 

Her kelime arslan ağzında 
Her kelimeyi bir bir dişinle tırnağınla 

Kök sökercesine söküp çıkartacaksın 

Her kelimede bir tuğla boyu yükselecek 
Her kelimede bir kat daha artacaksın 

 
En azından üç dil bileceksin 

En azından üç dilde 

Canımın içi demesini 

Kırmızı gülün alı var demesini 

Nerden ince ise ordan kopsun demesini 
Atın ölümü arpadan olsun demesini 

Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur demesini 

İnsanın insanı sömürmesi 
Rezilliğin dik alası demesini 

Ne demesi be 
Gümbür gümbür gümbür demesini becereceksin 

 
En azından üç dil bileceksin 

En azından üç dilde 

Ana avrat dümdüz gideceksin 
En azından üç dil 

Çünkü sen ne tarih ne coğrafya 
Ne şu ne busun 

Oğlum Mernus 
Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun. 

Bedri Rahmi Eyüboğlu 

Üç Dil 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Rahmi_Ey%C3%BCbo%C4%9Flu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1nlanma_%C3%87a%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sabahattin_Ey%C3%BCbo%C4%9Flu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sabahattin_Ey%C3%BCbo%C4%9Flu
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mualla_Ey%C3%BCbo%C4%9Flu&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sabahattin_Ey%C3%BCbo%C4%9Flu
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mualla_Ey%C3%BCbo%C4%9Flu&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eren_Ey%C3%BCbo%C4%9Flu


Körolası  

Hey canına yandığımın dünyası 

Hepimizin boynunda ölüm künyesi  

Susadım 
Susadım  

Üç tane elma soydular  

üç tane portakal  

Nafile  

Bir bardak suyun yerini tutmadı  

Acıktım  

Kuş südü, kuru üzüm getirdiler  

Nafile  

Bir çimdik somunun yerini tutmadı 

Seni düşündüm kadınım şükrederek.  

Su gibi aziz olasın her daim  

Ekmek kadar mübarek. 

Karadut 

Karadutum, çatal karam, çingenem,  

nur tanem, bir tanem 

Ağaç isem dalımsın salkım saçak 

Petek isem balımsın ağulum 

Günahımsın, vebalimsin. 

Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan 

Yoluna bir can koyduğum 

Gökte ararken yerde bulduğum 

Karadutum, çatal karam, çingenem 

Daha nem olacaktın bir tanem 

Gülen ayvam, ağlayan narımsın 

Kadınım, kısrağım, karımsın. 

Marifet 
Marifet hiç ezilmemek bu dünyada  

Ama biçimine getirip ezerlerse  

Güzel kokmak  

Kekik misali  

Lavanta çiçeği misali  

Fesleğen misali  

Itır misali  

İsa misali  

Yunus misali  

Tonguç misali  




