Yalnız taş duvar olmaz

Tut Pekmezi
Tutlular Yardımlaşma Derneği
Mart 2007
Sayı 26

17Aralık 2007
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Değerli Okur,
Dergimizin 26. sayısı da elinizde.
Bu sayımızda da yeni konular ve o yeni
konuları yazan yeni adlarla karşılaşacaksınız. Ama biz yine de her zaman
yaptığımız gibi kısaca bir göz atalım
Tut Pekmezi’nin sayfalarına.
Önce, TYD’nin 21 Nisan 2007’de
yapacağı eğlence gecesine ilişkin bir
davetiyeyle karşılaşacaksınız.
Đsviçre’deki hemşerilerimizi ve
dostlarımızı gecemizde görmekten
mutluluk duyacağız.
TYD’nin geçtiğimiz aralık ayında
yaptığı kongre sonuçlarını ve bu
bağlamda derneği ve dernekçiliği nasıl
gördüğümüzü Seydi Gürbüz yazdı.
Seydi Gürbüz, bu sayımızda sıkça
karşılaşacağınız reklamlar konusunda
da bir açıklama getiriyor ilerleyen
sayfalarımızda.
Rıdvan Filiz, “Kadınlarımız ”
başlıklı kısa yazısıyla kadınlarımızın
durumlarını yeniden anımsamamıza
yardımcı oluyor.
Hamza Demir, yine bir yazı
gönderdi Đsveç’ten. Tatlı bir anı-öykü.
Mehmet Karakuş, mektup
şeklindeki bir yazıyla Tut’a ilişkin bazı
düşüncelerini paylaşıyor sizlerle.
Mehmet karakuş’un ayrıca,
Mehmet Özdoğan’la yaptığı bir söyleşi
de yer alıyor ileriki sayfalarda.
Caner Aliş bir şiiriyle ilk defa yer
alıyor dergimizde.
Mahmut Akdağ’ın edebiyat
yarışması için gönderdiği öykülerden
birisine (Deli Eşoğ) yer verdik bu
sayımızda.

Ünlü şairimiz Can Yücel’in bir
şiirinden sonra Mehmet Yılmaz’ın
derlediği fıkralardan oluşan
“Güldüşün” sayfasını,
Mustafa Yoğurtçu’nun da
yurdumuzdaki hayvan sevgisine, daha
doğrusu hayvan düşmanlığına ilişkin
düşüncesini, savaşa ve savaşın
giderleri konusundaki düşüncesini
okuyacaksınız kısaca.
Değerli Okur,
Dergimizin bu sayısına değerli
yazılarıyla katkıda bulunan
arkadaşlarımıza içten teşşekkür ediyor
ve katkılarının devam etmesini
bekliyoruz.
Bir daha belirtelim ki, Tut pekmezi
“profesyonel” bir dergi değildir. Eksiği
gediği olan amatör bir dergidir. Aslında
mütevazi bir yardım derneğinin yayın
organıdır.
Amacımız, Tut’u ve Tutluyu yine
Tutluların dilinden anlatmak, kimi
konuları yazarak “kayıt altına”
almaktır.
Tutluları yazmaya ve okumaya
özendirmek, Tutluların yazmaya ve
okumaya olan ilgilerini artırmaktır.
Tut Pekmezi, Tutluların kendilerini
ifade edebilecekleri özgür bir sahne
işlevini yerine getirmektedir veya
getirmelidir.
Bizim içten istemimiz ve çabamız
bu yöndedir.
Tut Pekmezi’nin gelecek sayısını
Ağustos 2007 sonunda yayımlamayı
tasarlıyoruz.
Gelecek sayıda görüşmek ve Tut
pekmezi gibi şirin günler geçirmeniz
dileklerimizle...

Tut Pekmezi

Tutlular Eğlence Gecesi
Müzik: erdemmusic
Yemek: -Soslu et, pilav, sebze ve salata
-Hıtap
-Đçliköfte
Đçecek: -Meşrubat ve mineraller
-Rakı, şarap ve bira
-Kahve
Zengin tombala ve sürprizler...
Yer: Sporthalle Unterrohr / Schlieren
Tarih: 21 Nisan 2007 / 18.00 – 24.00
Değerli Hemşerilerimiz,
Değerli Arkadaşlarımız,
Hepinizi gecemize davet ediyoruz.
Gecemize katılarak göstereceğiniz destek ve
dayanışma bizleri sevindirecek ve güçlendirecektir.
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Tutlular Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu
Not: Gecemiz girişli olup, yemek ve alkolsüz içecekler girişe dahildir.
Kahve, alkollü içecekler, köfte ve hıtap giriş ücretinin dışındadır.

Tutlular Yardımlaşma Derneği’nin 6. Kongresi Yapıldı
10 Aralık 2007 Pazar günü yapılan kongrede Mehmet Karakuş (başkan),
Ali Gündoğdu (2. başkan), Mehmet Yılmaz (yazman), Mahmut Karakaplan (sayman),
Meryem Savıcı (denetleme), Seydi Gürbüz (denetleme), Remzi Gündoğdu, Barış
Sarıcı, Mustafa Yoğurtçu ve Ahmet Sonkur yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

Dernek ve Dernekçiliğe
Bakış Açısı
Saygı değer hemşerilerimiz,
dernekçiliğe değişik açılardan
bakmamız mümkündür. Mesela bir
çocuk veya bir ağaç fidanı gibi.
Ben bir ağaç fidanı gibi bakmak
istiyorum. Fidanın cinsini de tabii ki bir
tut fidanı olarak düşünmek istiyorum
müsadenizle. Çünkü biz Tutluyuz ve
aynı zamanda da Tutlular
Yardımlaşma Derneğiyiz.

Sevgili dostalar, bir tut fidanını
dikeriz, sularız ve dibini kazarız ki daha
çabuk, daha çok büyüsün ve daha çok
verim alabilelim. Ağacı büyütürüz
dallanır, budaklanır ve önce doğaya
sonra da bütün canlılara faydalı olur.
Doğaya ne gibi faydası olur diye
bakacak olursak, ilk aklımıza gelen,
çöllenmeyi ve dolayısıyla da fakirliği
önlemesisidir.

Kadınlarımız
2006 yılının son çeyreğinde ülkemiz ile
Avrupa Birliği ilişkileri hepimizi meşgul
etti. Hepimiz yüzümüzü bu kadar
batıya döndüğümüz halde, bu kadar
çok reform yaptığımız halde neden
hala bu yarışta geri kaldığımıza cevap
aradık. 70 küsür milyon insan
çalışıyor, didiniyor hala kabul
görmüyoruz diye hayıflandık.

Aslında biz 70 küsür görünmemize
rağmen yoksa gerçekte sadece 35
milyon muyuz?

Acaba?.. Acaba bu geçekten böyle mi?
Biz 70 küsür milyon muyuz yada daha
mı azız? Ülkemizin olanaklarından
acaba hepimiz eşit olarak
yararlanabiliyor muyuz? Yoksa
bazılarımız için en doğal haklar bile
tartışma konusu mu oluyor?
Ülkemizin yarısı kadın. Kadınlarımızın,
gelecegimiz olan kız çocuklarımızın
toplumdaki yerleri nasıl?
Acaba hâlâ durum Nazım Hikmet’in 50
küsür yıl önce söylediği gibi mi?
Ve kadınlar,
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri,
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yârimiz
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis
yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve karasabana koşulan ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim
olan kadınlar,
bizim kadınlarımız…
Hâlâ yarımızın sofralardaki yeri
öküzümüzden sonra mı geliyor?
Yarımız bu medeniyet, gelişme ve
ilerleme yarışında bilinçli olarak geri mi
bırakılıyor?

Her gün gazetelerde, televizyonlarda
kadınları aşağılayan sözüm ona
magazin haberleri, töre cinayetleri,
erkek hastaları muayene etmeyen
kadın doktorlar, kadınlara özel park ve
bahçeler, kadınlarla el sıkışmayan
erkeler ve daha neler neler.
Beni çok ama çok rahatsız eden,
anlı şanlı gazetelerimizin büyük
puntolarla başlıkları:
Baba beni okula gönder kampanyası çok
başarılı oldu. Bir çok kızımız daha okula
gidebilecek……
Cumhurıyetimizin 80 bilmem kaçıncı
yılını kutluyoruz. Ama hâlâ hepimiz
sekiz yıllık eğitimi bile içimize
sindirememişiz. Hâlâ çocuklar beş
sene mi yoksa sekiz sene mi okula
gitsinler. Bu kurallar tüm ülkedeki
kızlarımız için de geçerli olsun mu diye
tartışıyoruz.

Fırat Expresi
Ne zamandır bir tren yolcluluğu düşünüyordum Türkiye’de. Şimdi nasıldı acaba?
Son otuz yıldır hiç tren yolculuğu yapmamıştım memlekette. Zamanında kalkıp
varmada, temizlikte, serviste, yolcu profilinde bir değişiklik olmuş muydu?
30 yıldır görmediğim öğretmenokulundan bir arkadaşımla görüşcekmişim gibi
heyecanlandırıyordu bir Gölbaşı-Mersin tren yolculuğu. Daha çok geçmiş anıların
doğurduğu bir istekti bu. Ama aynı zamanda memleketi trenden izleme keyfi: Gölbaşı
göllerini Pazarcık (Karakaya) barajına bağlayan Aksu çayını, Nurhak dağlarını,
Pazarcık ovasını, Gavurdağını ve Ahmet Arif´in şiirinde ”… Çukurovam, kundağımız,
kefen bezimiz. Kanı esmer yüzü ak, sıcağında sabır taşları çatlar, çatlamaz ırgadın
yüreği…” mısralarıyla tarif ettiği ; hemen her Tutlunun anılarını saklayan Çukurova’yı
tren penceresinden seyredecektim.
Yolculuktan iki gün önce Gölbaşi Gar´ına uğramış ve hattın çalıştığını
öğrenmiştim. Bir önceki yıl Gavurdağında bir tunelin kapanması sonucu Malatya –
Adana tren seferleri bir yıldan fazla durmuştu.
Gideceğim gün, kalkıştan yarım saat önce bilet almak için istasyona gittiğimde
öğle saatleriydi. Kimsecikler yoktu ortalarda. Binanın şehre bakan tarafındaki
meydana, yapay ağaç gövdelerinden ve yapay taşlardan yapılmış çirkin mi çirkin bir
”meydan fıskıyesi”ni gördüm. Güya, dağlı-tepeli-ağaçlı bir yerde şırıl-şırıl sular
akacak ve böylece onu seyreden stresli Gölbaşı sakinlerinin içi ferahlayacak! ”Đnsan
nasıl bu kadar çirkin yapmayı becerebilir?” diye söylendim kendi kendime. Đstasyon
binasına da yapı iskelesi kurmuşlardı ama birşeye başlamamışlardı henüz. ”Đnşallah
bu güzelim gar binasını da şu fıskıyeye benzetmezler”
Zaman tabelasına yeniden bakıp içeri girdim. Đçerisi hayli serindi. Gişedeki orta
yaşlı DDY (Devlet Demir Yolları) personeli uniformalı adamdan Mersin bileti istedim.
”Buradan Adana’ya kadar verebiliriz, orada yeniden alırsın” diyerek bileti uzattı:
Domine taşına benzeyen kalın mukavvadan 2x5 cm ölçülerindeki 30 yıl önceden
bildik tren biletiydi. 34193 sayılı TCDD Gölbaşı-Adana bileti 6 milyon liraydi ve
üzerine kırmızı renkle ”FIRAT EXPRESI” damgası basılmıştı. (Bileti saklıyorum)
Ben çıkıyorken içeriye 30 yaşlarında, iri-yarı sayılabilecek cüssede, sakalları 2-3
günlük, fakir giyimli bir genç girdi. Biraz sonra da elinde bilet, söylenerek dışarı çıktı.
Trenin gelmesine yakın birkaç kişi daha belirivermişti orada burada.
Nihayet, geçit sinyal sesleriyle ve kendi gürültüsüyle geldi ”Fırat Expresi”
Biletler numarasızdı, önümde duran vagona çıktım, içeride benden daha yaşlı 3
yolcunun bulunduğu kompartımana girdim, onları selamladım, valizimi yukarıya
yerleştirdim ve oturmadan koridora çıktım. Bir koridor penceresini indirdim. Böylece,
yolculuk boyunca en çok olacağım yerime yerleşmiş oldum.
Çok fazla yolcu yoktu. Tren hareket ettikten biraz sonra, istasyon gişesi çıkışında
karşılaştığım adam, yine kızgın kızgın söylenerek arka vagondan gelip yandaki
pencereye dayandı.
- Merhaba, dedim dostça.
- Merhaba, diye cevapladı pencere komşum. Gözucuyla baktım, bayağı canı
sıkkın görünüyordu. Öğretmenlik yaptığım Gölbaşı- Yukarı Nasırlı köyünün gariban
gençlerini anımsattı. Yörenin insanı olduğu belliydi.
- Seni niye kızdırdılar böyle? diye gülümseyerek sordum.
- Kondoktörle atıştık.
- Neden?
- Kontrolden sonra gözünün önünde bileti yırttım. O yüzden.
- Niye yırttın ya?
- Biletlere gıcığım var.

Mektup
Sevgili Kardeşim Mehmet,
Telefondaki son konuşmamızın üzerinden epeyce zaman geçti. Bir tembellik
çöktü üstüme. Mektup yazmak şöyle dursun, bir telefon bile edemedim sana. Oysa
ne denli kolay şu telefon işi... Kolay ama mektubun da yeri başka... Đnsan telefonda
alelacele konuşuyor, fazla düşünmüyor; birini derken beşini unutuyor...
Her görüşmemizde olduğu gibi, son konuşmamızdaki konu da Tut’tu.. Ayıların, kırk
türküsü olurmuş; kırkı da armut ve ahlat üstüne... Bizde de öyle işte.. Bir Tut ve Tutlu
sevdası tutturduk gidiyoruz... Bakalım ne olacak!..
Neyse hemen konuya girmek ve telefon görüşmemizdeki kaldığımız yerden
devam etmek istiyorum.
Sevgili Kardeşim,
Önce, Tut’un, gelecekte nasıl bir Tut olabileceğine ya da olamayacağına ilişkin
düşüncemi kısaca belirtmek istiyorum. Çünkü, Tut’un gelecekteki olası fotoğrafı az
çok somut olarak görünürse, çalışmalar da o olası, o gerçekleşebilir Tut’u yaratmaya,
oluşturmaya yöneltilebilir. Eğer böyle yapılmazsa, harcanan emek, zaman ve para
boşuna, ya da hemen hemen boşuna harcanmış olur.
Bir kere Tut, bir sanayi kenti olamaz. Buna ne coğrafi konumu, ne yer altı ve yer
üstü zenginliği, ne nüfus genişliği, ne de o nüfusun parasal varlığı uygundur.
Tut olsa olsa, küçük (ancak iki Mağrabaşı’nın arasını dolduran, azıcık da güneye ve
kuzeye doğru taşan) bir öğrenci, memur, emekli, esnaf (küçük ve az sayıda orta
ölçekli), bağ-bahçe (dut, üzüm, ceviz ve diğer meyvelerle, soğan, sarmısak ve biber
gibi sebzeler) ve hayvancılıkla (özellikle büyükbaş) uğraşan uygar ve aydınlık
insanların yaşadığı bir kent olabilir.
Sen de biliyorsun ki, tavuktan kaz yumurtası olmaz! Olmaz ama bize tavuk
yumurtası da yeter. Bir de sağlıklı olursa daha da güzel olur!
Sevgili kardeşim, şimdi de gelelim kabaca çizdiğim bu gelecekteki Tut’un hangi
çaba ve araçlarla oluşturulabileceğine... Bunları, bir öncelikler sırasına göre
sıralamayacağım; gereksinimlerin duyumsanması, koşulların olgunlaşması ve o
araçları oluşturup kullanacak insanların ortaya çıkması öncelik sıralamasında
belirleyici olabilir.
1. Yayın ilkeleri ve amacı açık olan, Tutlular arasındaki iletişimi, düşünce
alışverişini ve bilgilenip-bilinçlenmesine yardımcı olabilecek bir gazete
çıkartılmalıdır mutlaka. “Gazete” deyince gözünde büyütme lütfen. Bu, bir ya
da iki A 3 kağıdından oluşan bir gazete de olabilir başlangıçta. Bu gazete bir
özel kişi tarafından çıkartılıncaya kadar, Tut’taki tüzel kişiler olan belediye
veya kaymakamlık bile bu işe öncülük ederek, hiç değilse birer “bülten”
çıkartabilirler. Kuşkusuz bu bültenleri, bir gazete çıktıktan sonra da sürekli
yayınlayabilirler.
2. Tut’ta mutlaka bir kız meslek okulu kurulmalı veya Adıyaman’da kurulmuş
olan ünüversitenin bir fakultesi Tut’a alınmalıdır. Böylece, bir yandan Tut ve
çevresinden yaban ellere çıkamayan ve öğrenimini yarıda kesmek zorunda
olan özellikle genç kızların öğrenimlerinin devamı sağlanmalı, bir yandan da
Tut’taki okul ve öğrenci sayısı artırılmalıdır.
3. Bir “Tut Müzesi” kurularak, Tutlunun yaşamının bir parçası olamaktan çıkan
çeşitli nesneler o müzede sergilenebilir. Kümeler veya sınıflar halindeki
öğrenciler müzeye geziler düzenleyerek günümüzle geçmişi karşılaştırabilirler.
“Müze” sözcüğünü duyar duymaz gülümsediğini görür gibi oluyorum. Ama
bunun da büyütülmemesi gerekir. Beldiyenin geniş bir dükkanında başlanabilir

Bugün Değil Yarın Sensin
Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam
seni tarif edemeyecegimi biliyorum.
Ulaşılmaz oldun hep; dokunmak,
hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken
seni.
Payıma düşen herşeyi erteledim.
Ama erteleyemediğim birşey vardı, sana
benziyordu.
Su olsan dokunduğumda bozulurdun,
bozulmayan bir"şey"din..
Gidilecek bir yer olsa sonu olurdu, sonu
olmayan bir"şey"din..
Uykuda görülecek bir rüya olsa
uyanırdım, beni rüyamdan
uyandırmayacak bir"şey"din..
Simsiyah saçların olsun istiyorum, ama
bahtın değil..
O gün seni gözlerinden, Anafatma`dan,
üç ırmağın birleştiği yerden öpeyim
desem, aklıma ırmaklar gelir.
Düşün ki yılan dağından aşağı iniyoruz
ve dünyada sadece iki kişilik türkü
kalmiş, onu söylüyoruz.
Öyle bir"şey"sin sen..
Seni düşündükçe yoruluyorum desem
Dünyanın en büyük yalanı olur.
Yalanım yok..
Bu günden yarına ne kalır bilmem, ama
sen kalırsın tıpkı yatağı değişmeyen bir
ırmak gibi..
Yaşadıklarımız azdı, zamana sığmaddık
yaşamak isterken herşeyi.
Bu gün şarkı söylüyorsam, o gün şarkı
değil, şarkı gibi seni yaşamak isterim.
Halkıma benziyordun, bir yanın göç, bir
yanın toprak kokuyordu hep.
Gezmediğim yerin kalmadı, bazen
yasaklandın bana, bazen suç gibi
boynumda taşıdım seni..
Yedi telli sazımla bile tam anlatamadım.
Sen bir uçurum gülüydün, ellerimi her
uzattığımda bin kırıkla geri döndüm
Yasaların bile tanımlayamadığı bir"şey"din
sen.
Haritalara sığmazdın, her ülkede bir
başka gülüyordun, uzundun , inceydin

dokunduğumda nereli olduğumu seninle
hatırladım.
Bana hep kendimi hatırlatan bir"şey"sin
sen..
Uzaksın, yakınsın, özlenensin ama bugün
değil, yarın
gibi bir"şey"sin sen..
Bugün herşeyi değiştirmek için
çabalarken, sen değişmeyen olarak
duruyorsun karşımda.
Kabul ediyorum. Dünyaya bu kalsın,
ama sen bilme..
Dünyada kaç iklim, kaç zulüm, kaç ölüm
var?
Bir seni bunların karşısına koymak
nasıldır bilemezsin.
Bilme!..
Bugün her ölümle biraz daha ölürken, seni
düşündükçe hayata dönüyorum yeniden.
Gecenin en karanlık yerindeyim, bir
sigara ateşinin aydınlattığı kadar ışık bile
olsan yinede istiyorum seni.
Sadece benim seni anladığım, kimsenin
unutmamak için defterine not düşmediği,
ama hayatımda hep bir dipnot olarak
kalan kendi yasaklarım gibi
unutmuyorum seni..
Dağları delmiyorum, inmek istiyorum
oralardan.
Hepiniz gibi aynada saçlarımı taramak,
"günaydın" der gibi sokağa fırlamak ve
şarkı söylemek istiyorum sana.
Adına aşk diyorlar, gelecek diyorlar..
Bana yetmiyor. Her şarkımda sana bir
adım daha yaklaşmak istiyorum.
Bir başka dilden seviyorum, kırmızıdan
daha uzundur..
Gelincikler gibi bir mevsim değil, dört
iklim, köşe bucak, kim ne derse desin
geri dönecek yerim yok, bir kentin
ortasında
çığlık çığlığa bağırarak tek başına
kalsam da yine seviyorum seni.
BU BĐR SUÇ DUYURUSUDUR, KENDĐMĐ
ĐHBAR EDĐYORUM.

Caner Aliş

Deli Eşoğ (Ayşe)
Mevsimler herkesin evine sevinçlerle gelirse, Deli Eşoğ’un evine her mevsim yeni
bir acı olarak gelirdi. Sıcak da acıydı soğuk da. Alemi yakıp kavuran güneş,onları ve
yoksulluğun türlü türlü renklerini barındıran iki göz evlerini ısıtmazdı. Düğün bayram
onu ilgilendirmez, acılar ilmek ilmek boğazına dizilirdi. Ne doğan güneş, ne açan
çiçek umurlarında olmaz, hep acıyla burkularak birbirlerine sokulur, yoksulluğun can
yakan çaresizliğini doya doya yaşarlardı. “Zaten kimse mutlu değil ki,”diye avunur,
yumak yumak olmuş yoksulluğu beraber göğüslemeye çalışırlardı.
Duvarı yıllar önce sıvanmış, dünyaya açılan küçük bir penceresi olan, perdelerin
bir bölümü diğerinden uzun, pencere boyaları dökülmüş, içeriye eğilip bakmadan
ışığı göremediğiniz, etrafta üç dört tane yüzleri yamalı minderden oluşan bir odadan
ibaretti yaşadıkları yer.
Hüseyin:”Ne yiyeceğiz ana?”dedi.
Hayatın en zor sorusuna bir kez daha cevap vermek zorunda olmanın acısıyla
kıvrandı Deli Eşoğ. Yine aynı cevabın verileceğini bile bile sormuştu Hüseyin.
Deli Eşoğ:”Allah ne verdiyse,” dedi.
Mehmet Dayı her zamanki gibi terzilikten kazandığı üç beş kuruş ile kıt kanaat
alabildiği ekmek ,yumurta, peynir ve biraz da zeytin getirmişti akşamdan. Deli Eşoğ
her zamanki gibi ivedilikle çalıp çırpmış,koymuştu çocuğun önüne. Hüseyin önüne
konulanları yerken, Deli Eşoğ içine esen bir rüzgarla vurdu kendini sokaklara. Kaç
zamandır böyle deli deli esen rüzgarlarla kulakları uğulduyor, kendi kendine konuşa
konuşa, talihsiz kaderiyle boğuşa boğuşa köyün dışındaki mezarlığın yolunu tuttu.
“Allah bize akıl vermemiş ki, en akıllımız memleketin en delisinden daha deli.
Başımıza koca dediğimiz elin söküğünü, yırtığını diker, kendi üstüne başına bakmaz,
ne gittiği belli ne geldiği. Diktiğini beğenmeyenlerin önüne atar elbiseleri çıkar,
geliverir. Bir sillede yere serileceğini bilir de kimseye gıkını çıkartmaz.” gibi türlü türlü
düşüncelerle boğuşarak, sağdan soldan atılan: ”Gııız Deli Eşoğ nereye sabah
sabah?” gibi takılmaları duymadan, mezarlığa vardı. Çoğu çökmüş mezarların, yaz
sıcağının kavurduğu otların arasından, taşları devrildiği için mezarlara basa basa,
arada bir ”tövbe estağfurullah” çekerek oğlunun mezarının başına vardı.
Oğluyla konuşur, ona sarılır gibi içi titreyerek bildiği bütün duaları okudu.
Dudaklarında kımıl kımıl dualar, kurumaya yüz tutmuş göz pınarlarından gözyaşları
ılık ılık akmaya başladı. Onun için neredeyse artık bir mezarlık ayinine dönüşen bu
durumu insanlar içinde gündelik olaylardan biri haline gelmişti. Deli Eşoğ’u kime
sorsan; “Nerede olacak? Yine oğlu Hasan’ın yanındadır...” cevabını gözü kapalı
verirdi.
Deli Eşoğ o mezarlıkta toprağa karışır, oğlunun ruhuna sarılır, onunla beraber
tarif edilmez alemlere gider gelirdi. Mezarın başında titreme nöbetlerine girer,
boğuluncaya, çatlayınca kadar ağlar, gözyaşları tükenmeye başlayınca titreyip
sarsılmaları da azalır, git gide yeni bir insan olur,artık alışkanlık haline gelen bu
ağlayıp-yakarma ayininden sonra,günahlarından arındığını düşünerek, yavaş yavaş
kalkar, tekrar evinin yolunu tutardı.
Mezarlıktan arta kalan zamanlarında çamaşıra gider, köyün nazik gelinlerinin
hamurunu yoğurur, ekmeklerini pişirirdi. Ekmek pişirme konusundaki maharetini
herkes bilir,karnı şişen, başı ağrıyan-ağrımayan köy kadınları ekmeğini ona
pişirttirirdi. Bu saatler süren yorucu işin sonunda kendisine verilen birkaç ekmeği
koltuğunun altına sıkıştırır, üstündeki unları silkeleyerek evinin yolunu tutardı.
O gelince eve taze ekmek kokusu gelir, evde bulunanların açlığı bir kat daha artardı.
Bulaşıkların üzerinde nöbetleşe inip kalkan kara sinekler etrafa savrulur, kirli
tabaklara üşüşmek için yeni bir fırsat kollarlardı. Hemen yemek hazırlığına girişir,

aslında bir hazırlık değildir. Her gün tekrar eden bulgur ve cacıktan oluşan katığı yer
sofrasına koyar,etrafına dizilirlerdi. Birkaç lokmada hepsi doyar, sofra çabucak
kaldırılır, yemekten sonra üç beş kırık cümleyle sohbet edilir, geleni gideni-yardım
getirenlerin dışında-olmayan bu evde yataklar erken serilir, bir süre sonra herkes,
başlarını kirden kararmış yastıklara gömerek uykuya dalardı. Rüyalar gerçeklere
karışır, birbirlerine anlattıklarının rüya mı gerçek mi olduğu bilinemezdi. Bazen Deli
Eşoğ geceleri kalkar, gözleri kapalı, evin içinde oğlunu arar, ölen oğlu diye Hüseyin’i
sarar sarmalar,Hüseyin’in: “Delirdin mi ana?” nidasına aldırmaz. O Hasan’ım der,
doyasıya ağlar, öper,koklar, içi rahatlamadan yatağına dönmezdi.
Deli Eşoğ’un bu davranışları alışkanlık haline gelmiş, her gece aynı davranışları
tekrarlayıp duruyordu. Deli Eşoğ’un bu davranışlarına kocası Terzi Mehmet, boş
gözlerle ve ciddiye almadan bakardı. Đçinden “Delirmiş bu karı,”derdi.
Günler günleri, haftalar haftaları kovalıyordu. Güneş iyice yüzünü göstermeye
başlamıştı. Yağmurlar yağmaz olmuş, Ulu Pınar’ın, Ağca Pınar’ın suları iyice azalmış,
yemyeşil olan Tut, hastalıklı bir adamın yüzü gibi iyice sararmaya başlamıştı. Köy
halkı ivedi bir şekilde kış hazırlıklarına başlamıştı. Sepet sepet üzümler sıkılıyor,
bulamaçlar yapılıyor, cevizler toplanıyor, kan kırmızısı domateslerden ve biberlerden
salçalar yapılıyordu.
Deli Eşoğ için bu hazırlıkların hiçbir anlamı yoktu. Onun için vazgeçilmez olan
ayin başlamak üzereydi. Deli Eşoğ köyün dışındaki mezarlığın yolunu tutmuştu. Her
zamanki gibi kendi kendine konuşa konuşa, yolda karşılaştığı kişilere laf ata ata
gidiyordu. Artık mezarlığın yolunu gözü kapalı gidip gelebilirdi. Yine, çok sevdiği
oğlunun karşısına geçip, onunla konuştuktan, ona ağladıktan, ona dualar okuduktan
sonra evine geri dönüp, her zamanki yaptıklarını yapıyordu. Bu yaşadıkları onu iyice
yıpratmıştı.
Yağmurlar soğuk soğuk yağmaya, rüzgarlar ağaçların dallarını yerlere kadar
eğmeye başlamıştı. Kahvehanelerin önleri boşalmaya başlamış, insanlar içerilere
kaçmaya başlamıştı. Soğuk günlerde sıcak çaylar billur bardaklarda içiliyor, üşüyen
eller bu sıcacık bardaklarda ısıtılmaya çalışılıyordu. Ancak Deli Eşoğ’un evi için
sıcaklıktan bahsetmek mümkün değildi. Sonbahar ve kış ayları onlar için cehennem
aylarıydı. Bir gün soba yansa üç gün yanmaz,üç gün yemek pişse beş gün pişmezdi.
Bu aylar ailenin iyice zayıfladığı ve hastalandığı aylardı.
Mezarlık geliş gidişlerinde üşüten Deli Eşoğ iyice hastalandı. Ateşler içinde
yanıyor, yatağa gömülüyor, ancak ilgilenecek kimseler olmadığı için bir türlü
iyileşemiyordu. Bu hasta haliyle bile alışılmış ayinini hiç kaçırmıyor, hasta hasta
mezarlığın yolunu tutuyor, bu kutsal görevini yerine getiriyordu.
Hastalığına aldırmadan yine erkenden kalktı, eline geçirdiği eski püskü hırkasını
sırtına geçirdi. Havalar iyiden iyiye soğuduğu için yolda kimseyle karşılaşmadı.
Yürürken soğuktan titriyor, ellerini koltuğunun altına alıyor, ancak bir türlü-zayıflıktan
kanı çekilmiş ellerini-ısıtamıyordu. Yine hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan mezarın başına
geldi. Kendini çok kötü hissediyordu. Ağır bir uyku bastırmış, göz kapakları-sanki biri
aşağı çekiyormuş gibi-kapanıyordu. Her zamanki gibi gözyaşlarını ılık ılık akıta akıta
dakikalarca dua etti. Ayinini gerçekleştirirken iyice hafiflediğini hissetti.
Bir iki gündür Deli Eşoğ’u kimse görmemişti. Ne kimse laf atmış, ne de kimsenin
işine gitmişti. Her zamanki güzergahtan gidip gelen Deli Eşoğ yoktu ortalıkta. Herkes
birbirine soruyor, ancak hiç kimse onu gördüğünü söylemiyordu. “Kuş olup uçmadı ya
Deli Eşoğ! Herhalde kırklara da karışmamıştır?” cümleleri kuruluyordu Deli Eşoğ’un
komşuları arasında. Komşular nerede olduğunu düşünürken, her zaman yolda
karşılaştığı Topal Duran nerede olduğunu biliyordu.
Topal Duran: “Nerede olduğunu biliyorum,” dedi.
Meraklı komşulardan biri:

-Nerede peki?
-Nerede olacak? Oğlu Hasan’ın yanında.
Bir anda herkesin merakı dağıldı. Hep beraber mezarlığın yolunu tuttular.
Mezarlığa vardıklarında, Deli Eşoğ’u oğlu Hasan’ın mezarına sarılmış şekilde
buldular. Onu bu şekilde bulan komşuları, buz kesmiş bedenini yavaşça kenara
çektiler. Komşularından biri köye, Deli Eşoğ’un yakınlarına kötü haberi vermeye gitti.
Orada kalanlar Deli Eşoğ’un kaderine gözyaşı döktüler ve hep birlikte onun için dua
ettiler. Her zaman yaptığı ayini bu sefer komşuları onun için yaptılar.

Mahmut Akdağ
akdag.d@hotmail.com

Dergimizdeki Reklamlara Đlişkin Açıklama
Saygıdeğer Üyelerimiz ve Hemşerilerimiz,
Dergimizin diğer sayfalarında okuyacağınız “Dernek ve Dernekçiliğe Bakış”
başlıklı yazımızda, sosyal faaliyetlerin, yardımlaşmanın, dayanışmanın olduğu gibi,
ekonomik cıkarlarımızın da dernek çatısı altında olduğunu belirtmiştik. Bunu pratikte
uygulamak amacıyla biz yönetim kurulu olarak çalışmalarımızı, sizlerden aldığımız
güç ve destekle de, yoğunlaştırdık. Bu amaçla bazı işveren arkadaşlarımızla
görüşmeler yaparak, dergimize reklam almaya başladık. Bununla bir yandan
dergimize gelir sağlamayı, bir yandan da siz değerli üyelerimize ekonomik olarak
yardımcı olmayı, derneğimize ödediğiniz veya ödeyeceğiniz aidatın fazlasıyla geri
size dönmesini sağlamanın yolunu yaratmayı düşündük.
Günlük hayatımızda bizlere gerekli olan işletmelerle ve işveren konumundaki
yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerden çok olumlu tepkiler aldık. Kendileri bize
yardımcı olmayı memnuniyetle kabul edeceklerini ve bundan da mutluluk
duyacakların belirttiler.
Bu değerli arkadaşlarımızdan Sayın Ali Bey, cüzi bir ücret karşılığında vergi
beyannamesi doldurmak, mektup yazmak, şirket kurmak, tercüme ve tercümanlık
konularında üyelerimize yardımcı olacaktır. Kendisi, öğrenimini Đsviçre’de işletme
fakültesinde yapmış olup, işinin uzmanı, aynı zamanda resmi kurumlarca da tanınan
yeminli tercümandır.
Aynı şekilde yılların verdiği tecrübeyle doğruluk, dürüstlük ve güven sahibi Vatan
Reisen’ın sahibi Sayın Aydın Bey de, değerli üyelerimizin anavatana gidip-gelmeleri
için bilet temininde kolaylık sağlayacağını ve biletine göre %3 ile %5 indirim
yapmaktan memnunluk duyacağını tarafımıza beyan etmiştir.
Bir başka işletme de arabalarımızın tamir, bakım, kaporta, boya, lastik gibi bazı
ihtiyaçlarının karşılandığı otomobil garajlarıdır. Bu ihtiyaçlarımız için Semes
Otomobil Garajı işletmecisi Sayın Mesut Bey de siz değerli üyelerimize %20 indirim
yapmaktan gurur duyacağını beyan etmiştir.
Günlük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de saç-sakal traşıdır. Bunun için de Relax
Erkek Kuaförü arkadaşımız, hemşerimiz Sayın Erkan Bey de traş başına 5 Frank
indirim yapacağını belirtmiştir.
Değerli dostlar, bir başka ihtiyacımız da geceler ve düğünler için ihtiyaç
duyduğumuz salonlardır. Bunun için de Esen Düğün Salonu işletmecisi Sayın
Veysel Bey le görüştük. Veysel Bey, 500 kişilik rezervasyonlarda %5, 500 ü aşan
rezervasyonlarda da %10 indirim yapmaktan mutluluk duyacağını, ayrıca
derneğimize maddi yardımda da bulunacağını tarafımıza beyan etmiştir.
Muhterem üyelerimiz ve hemşerilerimiz, bütün bu hizmetlerden yararlanabilmeniz
için derneğimize üye olmanız ve derneğimiz tarafından sizlere verilecek üyelik kartını
bu işletme sahiplerine göstermeniz yeterlid olacaktır.
Değerli okurlarımız, şimdi biz yönetim kurulu olarak, reklam ücreti olarak
derneğimize yardımda bulunan, siz değerli üyelerimize de indirimli hizmet vererek
yardımlarını esirgemeyen bu değerli işveren arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür
ediyor, kendilerine sağlık ve başarılar diliyoruz.
Değerli okurlarımız, bu gibi çalışmalarımız devam edecektir. Bundan sonraki
çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi de duyurmak umuduyla hoşça kalın, sağlıklı kalın.

TYD Yönetim Kurulu adına Seydi Gürbüz

Mehmet Özdoğan
Doğruysa 02.01.73’te
doğmuşum.
Anamın dediğine göre tutlar
benlenirken, babamın dediğine göre
de, kendisi askerden geldiğnde
doğmuşum.
Nüfus cüzdanımda da 02.01.1973,
Tut yazıyor. Herhalde doğrusu budur.
Benden sonra üç erkek, bir de kız
kardeşim oldu ve beş kardeş olduk.
Ben Tut’ta doğmuşum ama sonra
Adana’ya gitmişiz. Kendimi bildiğimde
oradaydık. 6-7 yaşlarında yaşlarında
yeniden Tut’ttaydım. Merkez
Đlkokulu’na yazıldım. Kaydımı dedem
yaptırdı. Önlüğümü, yakalığımı dedem
diktirdi. Büyükanamın yanında
kalıyordum. Anam, babam ve
kardeşlerim Đsviçre’deydiler.
Đlkokulun 3. sınıfını Tut’ta okudum
ve o yaz Mersin’e, Ahmet Amcamın
yanına geldim. Đlkokulun 4. ve 5.
sınıfları ile ortaokulun 1.ve 2. sınıfını
Mersin’de okudum.
86’nın 6. ayında Đsviçre’ye
geldim.
Ortaokul ikinci sınıfı bitirdiğim yaz
babam iki erkek kardeşimi Đsviçre’den
Mersin’e, beni de Mersin’den Đsviçre’ye
getirdi.
Bir süre ısınamadım eve. Uzun süre
ayrı kalmıştım. Biraz yabancı hissettim
kendimi. Evdeki kardeşlerim henüz çok
küçüktüler. Zamanla alışıp ısındım
tabii. Ama halen de bir resmiyet, bir
mesafe var gibi aramızda. Özellikle
babama ve kardeşlerime karşı.
Elbette birbirimizi çok seviyoruz, iyi de
anlaşıyoruz ama yine de başkaları gibi
değiliz.
Belki de bu, çocukluk yıllarımda ayrı
kalmamdan, belki benim yapımdan,
belki de benim ilk çocuk olduğumdan
aradaki yaş farkından falan olabilir,
diye düşünüyorum.

Türkiye’deyken, hep ‘Đsviçre’ye
gelme düşüncesi’ vardı kafamda.
Varsa da yoksa da Đsviçre..
Đsviçre, çok farklı anlatılıyordu.
Sanki bir cennetti. Buraya gelince hiç
de öyle olmadığını gördüm. Çok farklı
gelmedi bana. Evler, yollar, herşey
normaldi. Böyle algılamamın sebebi
belki de, Mersin gibi bir şehirden
gelmiş olmam olabilir. Doğrudan
doğruya Tut’tan gelseydim, belki de
farklı görürdüm çok şeyi.
Geldikten kısa bir zaman sonra
okula yazıldım.
Đsviçre’ye geldiğimde Glattburg’da
oturuyorduk. Ama bir iki ay sonra
sürekli oturacağımız yer olan
Effretikon’a taşındık. Babam beni
hemen okula yazdırdı. Ortaokula denk
düşen Real Schule’nin birinci sınıfına
aldılar.

Can Yücel’in mal beyanı:
12345-

Avşa adasında üç daire, dört üçgen, beş dikdörtgen
Gökyüzünde bi bulut
Bitlis’te beş minare
Biri yazlık, biri kışlık iki platonik sevgili
Büro mobilyası ve çelik kapı üreten bir fabrikanın öğle
üzeri yaslanıp sigara içilen beyaz duvarı
6- Islıkla da çalınabilen dört anonim türkü
7- Palandöken’de bir palan, iki döken
8- Kastamonu’da üç kasto
9- Üç fay hattı
10-Bir çarşamba, iki perşembe, üç Cuma
11-Dünyada mekan
12-Ahirette iman
13-Denizde kum
14-Uzayda yerçekimsizlik
15-Bi çuval gazoz kapağı
16-Bi kibrit kutusu sigara izmariti
17-On sekiz saç biti
18-Biri ingilizce altı adet küfür
19-Yirmi tane boş naylon poşet
20-Sevenlerin kalbinde kurulmuş bir taht
21-Bi sürü saç sakal, kıl, tüy, yün
22-Üç ayrı parkta üç ayrı belediyeye ait üçayrı banka reklamlı bank
23-Bi ayakkabı çekeceği
24-Đki büyük taş kütlesi
25-Bir adet ağaç gölgesi
26-Üç kuş kanadı sesi
27-Bi sürü kedi köpek
28-Bi Marmara denizi
29-Camına yaslanıp seyredilen iki piliç çevirmeci
30-Her akşam karıştırılan dört çüp bidonu
31-Çalıp çalıp kaçılan beş melodili apartman zili
32-Nakit 15 kuruş
33-Anne babadan kalma yarısı yaşanmış bi ömür

Birbuçuk Lira
Gün geçmiyorki günlük basına
yansımasın hayvan cinayetleri. Hem
de bu cinayetler halkın seçtiği
yöneticiler tarafından yapılıyor:
Köpekler işkence edilerek öldürülüyor.
Köpekleri işkence ederek öldürme
işi Türkiye’nin hemen hemen her
yöresinde yapılıyor. Oysa yaşama
hakkı kutsaldır. Bu “yaşama hakkı” ve
bu hakkın kutsallığı sadece insanlar
için söylenmiş değildir. Aynı hak
hayvanlar, o arada köpekler için de
aynı derecede geçerlidir.
Ama bu nasıl yöneticiliktir?..
Bu nasıl insanlıktır?.. Savunmasız
hayvanlar acımasızca öldürülüyor.
Đnsanda bir vicdan vardır.. insanda bir
his, bir duygu vardır kardeşim...
Đnsanda bir acıma hissi vardır. Acıma
hissi olan insan da bu hayvanları eziyet
ederek öldüremez, öldürmemelidir.
Çünkü acıma hissi olan insanın, bu
vahşeti yaptığı zaman kendisinin de
canı yanar, rahatsız olur; yatağında
rahatça uyuyamaz.
Benim en çok merak ettiğim
konulardan biri de, bu vahşeti yapan
insanların günlük gazete okuyup
okumadıkları.. gerçekten bunu bilmek
isterdim.
Acı ama gerçek: Halkın seçtiği
yöneticiler (böyle demeye de dilim
varmıyor ama..) bir köpek getirene
birbuçuk lira veriyorlarmış... Köpekleri
yakalayanlar da küçük büyük
demeden, yavru demeden tek tek çöp
kamyonlarına atıyorlar. Ne yazık ki
bunlar da televizyonlarda yayınlanıyor
ve bizler de seyrediyoruz.
Nedir bu sokaklarda yaşayan
köpeklerin suçu? Neden
öldürülüyorlar? Sokataki insanları,
çocukları korkutuyorlar mı, onlara
saldırıp ısırıyorlar mı? Elbet sahipsiz

ve aç köpek saldırır da, ısırır da...
O zaman ne yapmak lazım? Yani
çok mu zor bu küçük sorunu çözmek?
Yeryüzünde yaşayan canlıların en
gelişkini insandır. Đnsanda akıl vardır.
Hele bu akıldan yönetici olanda daha
çok olması gerekmez mi kardeşim?
Akıl kullanılarak bu küçük sorun
çözülebilir.
Sahipsiz köpekler kısırlaştırılabilir
örneğin. Sahipsiz köpeklere barınaklar
yaptırılabilir. Birbuçuk lira verip
öldürtme yerine on lira verip
sahiplendirilebilir ve sorun da
kökünden çözülmüş olur.
Tut’ta benim çocukluğumda bizim
de hep kedimiz ve köpeğimiz olurdu.
Evcilleşmiş kedi ve köpek... Köpeğimiz
evimizi beklerdi. Ayrıca hiçbir karşılık
beklemeyen sadık bir dosttu. Bizim gibi
başka ailelerin de köpeği vardı.
Özellikle bostanda oturanların. Ama
şimdi öyle değil. Küçük bir araştırma
sonucunda anladım ki; köpek besleyen
aileler azalmış. Sokaklarda başıboş
dolaşan köpekler de azalmış Tut’ta.
Ben de buradan Tut Pekmezi
aracılığıyla sesleniyorum: Bizim köyde,
Tut’ta sahipsiz köpekleri kim sahiplenir
ve devamlı evine alır beslerse, köpek
başına yüz lira vereceğim.
Ve de diyorum ki; üç sene boyunca
Irak’ı işgal edip, halka atılan
bombaların parası ile sadece dünyanın
kedi ve köpekleri değil insanları da
doyar ve artardı. Hesabını
bilimadamları yapsın.
Barışın hakim olduğu, savunmasız
hayvanların da yaşama hakkının
verildiği bir dünyada yaşama
umuduyla, merhaba 2007

Mustafa Yoğurtcu

Güldüşün
Uçtu Uçtu Kuş Uçtu
Temel’le Cemal yolda yürüyorlarmış bir gün.
Havada uçuşan kuşlardan birisi Cemal’in kafasına pislemiş.
Telaşlanan Temel Cemal’e:
-Ula Temel, çabuk git şuradan bir tuvalet kağıdı getir, diye seslenmiş.
Temel basmış kahkahayı ve:
-Ula Cemal, kuş uçtu gitti. Daha tuvalet kağıdını nidecen? demiş.

Başarılı Erkek
Temel önde, Fadime arkada çarşıya inerler.
Fadime sırtında bir sepet, elinde de Temel’in ceketini ve şapkasını taşımaktadır.
Onların bu halini gören okumuş bir adam:
-Ula Temel bu vaziyetinizden utanmıyor musun? Sen önde hanım arkada.
Yetmiyormuş gibi, sırtına bir sepet eline de ceketini ve şapkanı vermişsin!
Oldu olacak, bari sen de bineydin sırtına!
Temel’de cevap hazır:
-Niye utanacağum, hemşerum! Siz değil misinuz, her başarilu erkeğün ardunda
başarilu bir kadun vardur, diyen.

Ameliyat
Büyük tam donanımlı bir hastanede beş meşhur cerrah çalışıyormuş.
Bir gün oturmuş, hangi meslekten olan insanların ameliyatlarının daha kolay
olduğuna ilişkin bir sohbet ediyorlarmış.
Đlk cerrah; ben, demiş, muhasebecileri, hesap uzmanlarını ameliyat etmeyi severim.
Đçlerini açtığın zaman görürsünkü herşey numaralıdır. Yani insana çok kolaylık
sağlar.
Đkinci cerrah; doğru söylüyorsun, demiş, elektrikçilrin, elektronikçilerin ameliyatı daha
da kolay oluyor. Çünkü herşey ayrı ayrı renktedir. Karışıklık olmuyor.
Üçüncü cerrah; siz bir de kütüphanecileri, arşivcileri görün. Her şey alfabedik sıraya
göre; herşeyi elinle koymuş gibi buluyorsun.
Doğrusu çok kolay olur ameliyatları.
Dördüncü cerrah; siz, demiş, herhalde şimdiye kadar hiç inşaatçı ameliyat etmediniz.
Onların ameliyatları da kolay olur. Üstelik iş bittikten sonra içeride yabancı parçalar,
ameliyat malzemeleri de bırakabilirsiniz. Çünkü onlar yabancı malzeme kullanmaya
alışıktırlar.
Beşinci cerrah; Arkadaşlar, demiş, siz herhalde hiç politikacı ameliyat etmediniz.
Onların yüreği, ciğeri yoktur. Đçleri bomboştur. Beyinleri de küçücük bişeydir.
Üstelik kafalarının yerine popolarını, popolarının yerine de kafalarını takabilirsiniz.

Mehmet Yılmaz
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