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Nazar Değmesin
Tut Pekmezi sitesini takip edenler hatırlayacaktır bir süre önce sitenin ziyaretçi defterine
yazan Tutlu bir gelinimiz “üç Tutlu bir araya gelince dünyayı kurtarıyorlar ama evlerindeki
dünyadan bi haberler” diye bir tartışma başlatmıştı. Gelinimizin kendini haklı çıkaracak nedenleri
olabilir, tartışmayı tekrar başlatmak niyetinde değilim. Biz de üç Tutlu bir araya gelince dünya
sorunlarına uzak kalamıyoruz elbette ama en çok Tut sohbetleri yapıyoruz.
Bu sohbetlerimizde en ilgi çeken bölüm ise yıllardır biriktirdiğim Tut Pekmezi dergilerini ortaya
çıkarmam oluyor. Herkes bütün sayıları titizlikle okuyor ve çok yakından tanıdığı bir yakını ile
ilgili haber ya da röportaj varsa derginin o sayısına el koymayı da ihmal etmiyor. Derginin ilk
sayısı 1999 da yayınlanmış. Ben 2 yıl sonra takip etmeye başladım. Sağ olsun Mehmet abi bu
dergide Tut ile ilgili düşünceleri sohbet ortamından çıkartıp belge haline getirmiş, özellikle yıllar
önce binbir zorluklarla yurtdışına çalışmaya giden hemşerilerimizle yaptığı röportajlarda bir
yandan ülkenin ve Tut’un o dönemdeki durumunu ortaya koyarken bir yandan da genç
kuşaklara geçmişlerini hatırlatıyor. Son sayılarda yurtdışındaki yeni kuşak hemşerilerimizle
yapılan röportajlar ise gündemden düşmeyen kimlik ve milliyetçilik tartışmalarına daha geniş
pencereden bakmamızı sağlayan ipuçları veriyor. Kısaca kendi insanımızı bize daha iyi tanıtan
bu röportajlar ayrıca, başka ülkelere çalışmaya gidemeyenlerin kafasında oluşan yurtdışında
hayatın çok kolay olduğu önyargısını gidermesi bakımından da önemli. Her ne kadar gelişmiş
ülkelerdeki yaşam ülkemize göre standartların üzerinde olsa da eğer bir mesleğiniz ve
yeteneğiniz yoksa oralarda iş sahibi olmanın da ülkemizdeki kadar zor olduğunu anlıyoruz.
Umudu yurt dışında arayan ya da yurtdışına gitme hayali kuranların bu röportajları okuduktan
sonra bir kez daha düşünmeleri gerekiyor sanırım.
Yaşamının büyük bir bölümünü memleketinden uzakta geçiren birisi olarak her zaman Tut’a
ait bir yayın olmasını arzu ettim. Bu güne kadar bu işe hevesli bir hemşerimiz henüz çıkmadı
ama ben hala umudumu yitirmedim bir gün olacağına inanıyorum. Çünkü gelişme çabası içinde
olan ilçemizde bir dergi ya da gazete yayınının zamanla bir heves olmaktan çıkıp bir gereklilik
haline geleceğini düşünüyorum. Ki o zaman da çoktan gelip geçmektedir. Bizler yani 40 yaşın
üzerindekiler ilçe olmadan önce Tut’ta genellikle “köy” derdik ve hala dil alışkanlığı bir çoğumuz
böyle anıyoruz. Bu alışkanlığı devam ettirenlere de hemen hatırlatılıyor “artık köy yok, biz ilçeyiz.”
Evet artık Tut bir ilçe ve ülkede güzel örnekleri olan ilçeler gibi gelişmiş ve düzenli bir şehir olma
özlemi içerisinde. Bu konuda herkes elinden geldiğince gayret ediyor ama bu gayretlerin geniş
kitlelere duyurulması, kamuoyu oluşturulması günümüz şartlarında sohbetlerle ve her ne kadar
gelişmiş olsa da telefon ve internetle yeterli düzeyde olamıyor. Diğer yandan ilçemiz bizim
gözümüzde hala küçük bir köy olsa da geçen zaman içerisinde hem nüfus hem de fiziki anlamda
büyümüş durumda, geçen yaz mahalleler arası şehiriçi dolmuş seferleri bile düzenlenmeye
başlamıştı. Elbette gazete ve dergiler sadece iletişim sağlamak amaçlı değillerdir, önemli bir
görevleri de kültür hizmeti sunarak dili geliştirmek, fikir ve düşünce zenginliği sağlamaktır. Bir
başka işlevi de belge niteliğinde olması ve yayınlandığı dönemin tarihini gelecek kuşaklara
aktarmasıdır. Ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri her ne kadar ulusal yayınlardan takip ediyorsak
da ben ülke ve dünya gündemini bir de beraber yaşadığımız insanların yorumlarından okumayı
isterdim.
Bu anlamda Tut Pekmezi dergisi ülke sınırları dışında yayınlansa da bir ilk ve tek olma
özelliğini devam ettiriyor ve her sayısında kendisini geliştiriyor. Her sayıyı insan yaşamındaki
bir yaş olarak düşünürsek, dergi çocukluk ve gençlik dönemlerini çoktan geride bırakmış, şimdi
30 uncu sayısı ile olgunluk dönemini yaşıyor, her sayısında yeni yüzler ve yeni yazılar görmek
çok güzel. Ben bu vesile ile dergiye katkıda bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Nice
otuzlu sayılara… Aman nazar değmesin.

Nevzat KIZKIN
nkizkin@hotmail.com / Ekim 2008
2

Okunası Yazılar – Şiirler - Kitaplar
Değerli okurlar 30. Sayı anısına yeni bir bölüm oluşturma önerisi sunuyorum. Bu bölümde
e-posta ile gelen veya başka kaynaklarda okuduğumuz ve çok beğendiğimiz yazı, şiir ve
makaleleri bir sayfayı geçmeyecek şekilde derleyerek Tut Pekmezi okurları ile paylaşalım.
Açılış benden kapanış sizden olmasın. Nevzat Kızkın
Dostlar Irmak Gibidir
Dostlar ırmak gibidir…
kiminin suyu az, kiminin çok,
kiminde elleriniz ıslanır yalnızca,
kiminde ruhunuz yıkanır boydan boya …
insanlar vardır;
üstü nilüferlerle kaplı, bulanık bir göl gibi…
ne kadar uğraşsanız görünmez dibi.
uzaktan görünüşü çekici, aldatıcı,
içine daldığınızda ne kadar yanıltıcı....
ne zaman ne geleceğini bilemezsiniz;
sokulmaktan korkarsınız, güvenemezsiniz!
insanlar vardır;
derin bir okyanus...
ilk anda ürkütür, korkutur sizi.
derinliklerinde saklıdır gizi,
daldıkça anlarsınız, daldıkça tanırsınız;
yanında kendinizi içi boş sanırsınız.
insanlar vardır, coşkun bir akarsu...
yaklaşmaya gelmez, alır sürükler.

tutunacak yer göstermez beyaz köpükler!
ne zaman nerede bırakacağı belli olmaz;
bu tip insanla bir ömir dolmaz.
insanlar vardır; sakin akan bir dere...
insanı rahatlatır, huzur verir gönüllere.
yanında olmak başlı başına bir mutluluk.
sesinde, görüntüsünde tatlı bir durgunluk.
insanlar vardır;
çeşit çeşit, tip tip.
her biri başka bir karaktere sahip.
görmeli, incelemeli, doğruyu bulmalı.
herşeyden önemlisi insan, insan olmalı...
insanlar vardır;
berrak, pırıl pırıl bir deniz.
boşa gitmez ne kadar güvenseniz.
dibini görürsünüz her şey meydanda.
korkmadan dalarsınız, sizi sarar bir anda.
içi dışı birdir çekinme ondan.
her sözü içtendir, her davranışı candan...

Can Yücel
Dostluklar / (internetten alıntı)
Yüzyüze dostluklar vardır.
Güneşle ayçiçeğinin dostluğu böyle bir dostluktur mesela. Ayçiçeği sabahtan akşama kadar hiç ayıramaz
yüzünü güneşten...
Uzak dostluklar vardır.
Denizlerin ortasındaki bir adayla, dağların arasındaki bir göl, birbirlerinin uzak dostlarıdır. Dostluklarını
gündüz kuşlarla, gece yıldızlarla iletirler birbirlerine...
Sessiz dostluklar vardır.
Dilsiz bir adamla, duymayan bir başka adamın elleri arasında sessiz bir dostluk oluşur. Her şeyden konuşur
sessizce bu eller...
Zorunlu dostluklar vardır.
Pazarla pazartesinin dostluğu gibi. Pazar ağır bir gündür, Pazartesi hızlı bir gün... Ayak uyduramazlar
birbirlerine. Ama dost olmak, yanyana durmak zorundadırlar...
Uzun dostluklar vardır.
İkindi güneşinin altında uzayan gölgeler birbirlerine kavuşurlar ve uzun boylu bir dostluk oluşur aralarında...
Günün birinde ölen dostluklar vardır.
Bir bahçe içindeki ahşap ev ile yanıbaşında duran ceviz ağacının dostluğu gibi... Birgün kocaman elli
adamlar ve kocaman gövdeli makinalar o bahçeye girip de, bir süre sonra evin ve ceviz ağacının yerinde
asık suratlı binalar yükseldiği zaman ölen dostluklar...
Vakitsiz dostluklar vardır.
Bir peçete, bir kağıt mendil vakitsizce dostu oluverir gözlerimizin... Ya da ayrılırken verilen bir dal karanfil
ellerimize o anda gelen dostluktur...
Bakımsız dostluklar vardır bir de...
Zaten var, zaten dostuz deyip yıllarca bir telefonun, bir kaç cümlelik mektubun bile çok görüldüğü dostluklar.
Hiç bir dostluğun bakımsız kalmaması dileğiyle...
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Yıllık İzin ve Tut’tan İzlenimler
Memuriyetimin ilk yıllarında yıllık izine
ayrılıp bir turizm yöresinde tatil yapmak çok
masraflıydı. Ucuz tatil yapılan devlet
kamplarına gitmek ise ya iyi bir torpille ya da
hizmet yılının fazla olması durumunda
mümkün olabiliyordu. Bende her ikisi de
mevcut olmadığından izini geçirecek tek
adres kalıyordu; memleket, yani Tut.
Son yıllarda turizmin gelişmesiyle tatil
seçenekleri çoğalmaya, fiyatlar da düşmeye
başladı. Bu sayede biz de modaya uyup
kesemize uygun doğa harikası yörelerde tatil
yapmaya gider olduk. Ormanın, dağın,
denizin en güzellerini görüp hayran kaldık.
Bu yerler ilkin cazip geliyor, insan bu güzel
yerlerde bir ömür geçirebileceğini sanıyor.
Ama ortam ne kadar güzel olursa olsun, bir
şeylerin eksikliği hep hissediliyor. Geçen
zaman içinde, insanı mutlu eden şeyin
bulunduğu çevreden çok, o çevrede iletişim
kurduğu insanlar olduğunu anladım.
Buralarda iletişim kurmak zor mu derseniz,
hayır çok kolay ama bugün tanıştığınız birini
ikinci gün görme şansınız çok az. Adı üstünde
tatilci, bu gün burada yarın başka yerde (her
an okeye ya da batağa dördüncü bulma
ihtimali yok gibi). Kısaca insan belli bir yaştan
sonra alışık olmadığı bir çevrede çabuk
sıkılıyor. Gençler için durum farklı tabi, onlar
her ortama çabukcak ayak uydurabiliyorlar.
Bu yüzden tatil beldeleri onlar için bulunmaz
yerler. Kendilerince bu harika yerlerde,
kendileri gibi mutlu olmayan büyüklerini
anlamakta da zorluk çekiyorlar. Tatil nedir ki?
Onlara göre eğlence, bize göre dinlence.
İnsan nerede daha iyi dinlenir? Bana göre;
alışık olduğu, anlaştığı insanların bulunduğu
yerde ve uzun süre özlemini çektiği, artık
kendisi de çoluk çocuğa karışsa bile hala onu
çocuk yerine koyanların yanında derim. Bu
yüzden olsa gerek biz izini ikiye böldük; tatil
ve Tut. Tatilde biz sıkılıyoruz, Tut’ta çocuklar.
Bu sene Tut’a Ağustos’un 15 inden sonra
gittim. Tabi ben gidene kadar izine gelenlerin
çoğu gitmişti ama çok da geç kaldığımı
söyleyemeyeceğim. Çay ısmarlayan birkaç
Almancı kalmıştı daha. Anlayacağınız bu
sene de çaya para vermedim. Zaten vermek
istesen de veremiyorsun. Çünkü Tut’ta artık

bu gelenek haline gelmiş, masada Almancı
varsa garsona para vermeniz mümkün değil,
o faturayı çoktan kesmiş oluyor. (Belediyemiz
bu işe de bir el atsın Almancılarımız zarar
görmesin!)
Son iki yıldır, izine gidince daha önce
Tut’ta görmediğim yerleri gezip izlenimlerimi
sizlerle paylaşmıştım (Hacımammet Dağı,
Vijne Köprüsü). Bu sene de bir yerlere gitmeyi
çok istiyordum ama bir türlü fırsat olmadı. Bu
sene de gidemeyenler için Tut ile ilgili
izlenimlerimi paylaşmak istedim.
-Yolçatından Tut’a dönünce, daha bir dikkat
kesilirim; sağa sola bakınırım değişen bir şey
var mı diye. Köprünün hemen üstüne bir baraj
inşasına başlanmış, şantiye binaları, araç
parkı köprüyü geçmeden sağ tarafta küçük bir
köy oluşturmuş. Baraj gövdesi yükselmiş,
kanal çalışmaları devam ediyor. Köprüyü
geçince solda, zaman zaman su molası
verilen o yerinden oynaması imkansız gibi
görünen devasa kayalar ve kayaların altından
çıkan çöl yok olmuş.

Şimdi oradan Boyundere ’ye kadar uzanacak
olan bir kanal inşasına başlanmış.
- Bir zamanlar bir lastik reklamında kullanılan
slogan vardı “kontrolsüz güç, güç değildir”
diye... İşte bu baraj sayesinde, şimdiye kadar
kendi halinde sanki herhangi bir yere yetişme
derdi yokmuş gibi umursamaz bir şekilde
akan ve gerek sulamada gerekse başka
amaçlar için kullanılmayan Göksu çayı,
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kontrol altına alındıktan sonra kanallarda
debisi artırılıp güçlendirilerek Boyundere’de
elektriğe dönüşecekmiş.
Çalışmaları görünce yıllar önce yazdığım
bir yazıda Göksu çayı üzerinde hayal ettiğim
kum-çakıl atölyesi ve işleyen araçlar aklıma
geldi, ufkum ne kadar darmış, şimdi daha
mükemmel bir şey yapılıyor. Yola devam
ederken bu projenin memlekete kazandıracağı faydaları düşünmeden edemiyor insan.
Elbette ekolojik açıdan, barajın çevreye ve
orada yetişen canlı türlerine zararı olacaktır
fakat günümüzde soluduğumuz hava içtiğimiz
su kadar ihtiyaç duyduğumuz enerjinin de bir
şekilde üretilmesi gerekiyor. Ve şimdilik
doğaya en az zarar veren enerji ise rüzgar
ve güneş enerjisinden sonra hidroelektrik
santralleri olarak biliniyor.
- Köprüyü geçtikten sonra yol kenarındaki dut
fidanları dikkatimi çekiyor. Sanırım 2 yıl
önceydi. Dönemin kaymakamı tarafından “Dut
meyveciliğini Geliştirme ve Yol Ağaçlandırma
Projesi” gibi bir proje başlatılmış ve bu çerçevede dikilmişti. Bakımsızlıktan mı, susuzluktan mı, yoksa yerleri uygun olmadığından mı
bilemiyorum, pek gelişmemişler. Bu projenin
tamamen iyi niyetle hazırlanmış bir proje
olduğundan en ufak bir şüphem yok, yalnız
bana göre iyi düşünülmemiş bir proje. Çünkü;
1- Bu fidanlar büyüdüğünde, ki dut ağacı
zamanla çok yer kaplar, virajlar ve tepeler
nedeniyle zaten kısıtlı olan görüş mesafesi
daha da kısalacağından sürücüler için tehlike
oluşturabilir. 2- Sulama tankerlerle yapılacağından maliyetli olur. 3- Proje başarıya ulaşıp
da fidanlar meyve vermeye başladığında,
arazinin uygun olmaması nedeniyle meyvelerinin toplanması ve değerlendirilmesi güç
olacaktır. Bunun yerine yol ağaçlandırması
için meyvesiz ve fazla büyümeyen çam, ardıç,
meşe gibi ağaçlar tercih edilebilirdi. Dut
meyveciliğinin geliştirilmesi için ise sulama
imkanı olan geniş bir alanda dut ormanı
oluşturulabilirdi. Böylece hem dut meyvesi
gereği gibi değerlendirilir, hem de ilçemizin
ihtiyacı olan bir mesire yerine kavuşulmuş
olurdu.

- Eski liseden çarşıya kadar olan bölümde yol
genişletme ve kilitli taş döşeme çalışması
başlamış. Aynı zamanda şehir içindeki
elektrik şebekesi de yer altına alınıyor. Bu
nedenle ortam biraz tozlu ve yollar engebeli.

Yine eski lisenin oradan Aşağı Dereye inen
ve kaymakamlık konutunun arkasından
geçerek Aşağı Obadan şehir merkezine
ulaşan patika yolun yerine yeni bir yol
yapılıyor. Ben geldikten sonra bu yolun
bitirildiğini duydum. Şehir merkezine gitmek
için ikinci bir yol seçeneğinin olması çok işe
yarayacaktır.
- Gerek yol çalışmaları, gerekse kaçak su
kullanımı nedeniyle bu sene zaman zaman
sular kesiliyordu. Yol çalışması gelip geçici
ama kaçak su kullanımının mutlaka
önlenmesi gerekiyor. Sanırım bu konuda
yapılan denetimler ve verilen cezalar caydırıcı
olmuyor olacak ki, kaçakların hala devam
ettiği söyleniyordu. Memleketimizde yeşile ve
ağaca çok önem veriliyor, bu güzel bir davranış ama bunun insanların hayati derecede
öncelikli ihtiyacı olan su ile yapılması bu güzel
davranışı gölgeliyor. Halkın bu konuda daha
duyarlı olması ve kaçak su kullanımına itibar
etmemelerinin su kesintilerini ortadan
kaldıracağını düşünüyorum.
- Yanılmıyorsan bundan 3-4 yıl önce kaymakamlık tarafından Ziraat Bankasının karşısına
yaptırılan ve daha çok ailelerin gittiği Milli
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pazarlanması konusunda da sıkıntılar var.

Egemenlik Parkı son iki yılda çay bahçesi
haline dönüştürülmüş durumda. Bu haliyle de
ailelere hizmet ediyor. Fakat parkın adıyla
işlevi arasında bir çelişki var. Adı üstünde
“Milli Egemenlik Parkı”. Her an halkın kullanımına açık bir yer olması gerekirken ticari bir
işletmeye dönüşmüş. Elbette oraya yatırım
yapan işletmeci hizmet sunacağı, malını
koruyacağı bir mekana ihtiyaç duyacaktır.
Bunun için parkın içerisine bir büfe inşa
edilmiş ama bununla yetinilmemiş parkın
girişine de bir demir kapı yapılmış. Bu kapı,
adı ““Milli Egemenlik Parkı” olan bu mekana
hiç yakışmamış. Yetkililerden ricam, bu demir
kapının kaldırılarak parkın adına uygun bir
şekilde dizayn edilmesini ya da parkın kapısı
üzerinde bulunan “Milli Egemenlik Parkı”
adının çay bahçesi olarak değiştirilmesini
sağlamalarıdır. Zira demir kapılı ticari işletme
görünümündeki bir “Milli Egemenlik Parkı” hiç
de hoş görünmüyor.

Hala aranan ürünler tanıdıklar vasıtasıyla
aranıp bulunuyor. Bence tanıdık vasıtasıyla
pazarlanmaya çalışılan ürünler kurulan bu
pazarda sergilenerek satılırsa daha faydalı
olur. Ayrıca pazardaki ürün çeşitliliği
çoğalacağından pazara olan ilgi de artabilir.
- Son yıllarda dut pekmezciliği gelişmiş
durumda. Yalnız bu alanda bir standart oluşturulamaması yani herkesin kendi yöntemiyle
pekmez üretmesi nedeniyle çok farklı görünüm ve lezzette ürün ortaya çıkıyor. Ciddi bir
çalışma yapılarak lezzet yönünden diğer
yörelerden farklı daha kaliteli bir pekmez markası yaratılabileceğini düşünüyorum. Çünkü
bizim orada yetişen dut diğer yörelere göre
daha lezzetli.
- Yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle bu
sene kahvelerdeki sohbetlerin çoğu yapılacak
seçimlerde kimlerin aday olacağı üzerineydi.
Ben oradayken CHP’den Cemal AVCI adaylığını resmen açıklamıştı. AKP den ise kesin
olmamakla birlikte Ercan ÖNCEBE’nin adı
geçiyordu. Diğer partilerden bir isim duymadım. Önümüzdeki günlerde yeni adaylar da
çıkabilir.

- Bizim evin karşısındaki açık hava düğün
salonu bu sene kapanmış çok sevindim. İzine
gittiğimde hemen her gün düğün oluyordu ve
o kontrolsüz gürültü nedeniyle iki çift laf
edemiyorduk. Şimdi düğünler Merkez İkokulu
bahçesinde yapılıyor ama değişen bir şey
yok, bizim evden çıkan gürültü bu sefer
okulun yanındaki evlere giriyor. Kısaca düğün
sahiplerini kırmak istemem ama onlar için
eğlence olan bu düğünler başkaları için tam
bir işkence, bu duruma belediye mi sahip
çıkar yoksa özel sektörden bir girişimci mi
çıkar bilemem ama bu ilçeye acilen bir düğün
salonu lazımdır. Gürültü deyince değinmeden
geçemeyeceğim bir de eksozu delik motosikletler var ki, gecenin en olmaz saatinde kulakları sağır eden sesleri insanı Tut’a geldiğine
pişman ediyor. Benim duyduğum bu anormal
sesi emniyet teşkilatımız duymaz mı?
- Kurutulmuş incir, erik, kayısı, siyah üzüm,
kışlık dolma bulurum umuduyla Cuma günleri
Yukarı Cami civarına kurulan pazara gittim
ama giyecek ve tabak çanaktan başka bir şey
bulamadım. Pazarda, ilçede üretilen hiçbir
ürün ya da imal edilmiş bir mal göremedim.
Sanırım ilçede üretilen ürünlerin

Heyecanı şimdiden hissedilen seçimin
barış ve dostluk içerisinde geçmesi en büyük
dileğim. Bundan önceki seçimlerden sonra
ortaya atılan rüşvet ve maddi-manevi baskı
(akraba-arkadaş ilişkileri) ile oy avcılığı
dedikodularının olmaması için adaylara da
seçmenlere de çok büyük görevler düşüyor.
Adayların bu tür yöntemlere başvurmamaları,
seçmenlerin ise sadece seçim zamanı gündeme gelen yardım ve vaatlere prim vermeden
kendi hür iradeleriyle oylarını kullanmaları
seçim öncesi ve sonrası oluşabilecek sıkıntıyı
ortadan kaldıracağı düşüncesindeyim.
On beş günlük izinimde dikkatimi çeken
konuları özetlemeye çalıştım. Elbette benim
dikkatimden kaçan daha önemli konular da
vardır. Onları da başka yazılarda yazmayıokumayı ümit ediyorum.

Nevzat KIZKIN
nkizkin@hotmail.com / Ekim 2008
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Tut Belediyesi
2009 baharındaTut bir seçim daha yaşayacak.
Tut içinde ve dışında yaşayan tüm Tutlular gibi, Tut’un nasıl yönetileceği beni de ilgilendiriyor.
Yurtdışında yaşamama rağmen Türkiye’de olup bitenlerin beni de ilgilendirdiği gibi. Olup bitenlerin
sonuçlarından, orada yaşayanlar gibi doğrudan etkilenmem ama, dolaylı etkilenirim. Hem manevi
olarak; ”memleketim” duygusunun yarattığı etkilenme, iyi olanlara sevinilip, kötü olanlara
üzünülmesi gibi, hem de maddi olarak; orada yaşayan yakınlarım olduğu için ve senenin az da
olsa bir bölümünü orada geçirdiğim için.
Girişe böyle başlamamın sebebi, ”dışardan gazel okunmasın” tavrına karşı, Tut dışındaki
Tutluların ilgisinin anlaşılması içindi.
Şimdi gelelim esas meseleye, belediye baskanlığı seçimlerine!
Bu yaz bir aydan fazla Tut’taydım. (Biraz da Akpınar’da) Çok güzel bir tatil geçirdim. Bu arada
birazcık ta ”Tut politikası” sohbetlerine katıldım. Henüz bir seçim havasına girilmemişti ama kimlerin adı geçiyor - etrafında, yarı dedikodu yarı gerçek fikirler ileri sürülüyordu.
Cevabı bulunmaya çalışılan tek soru şuydu: Kimler aday?
Oysa sorular sırasıyla şöyle olması gerekmez miydi:
1- Tut’un ve Tutlunun yerel yönetimin çözebileceği ihtiyaçları nelerdir?
2- Bu ihtiyaçların aciliyet ve yapılabilirlik sıralaması nasıl olmalıldır?
3- Belediye nasıl işlemelidir?
4- Bütün bunları en iyi kim yapabilir?
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Birinci sorunun cevabını istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Uzatmak ta gerekir belki. ”Fikir
bombası” dedikleri metod, herhangi bir konuda herkesin aklına gelen herşeyi söylemesi ve
bunların sansürsüz bir şekilde kayda geçirilmesini içerir. Böylece konuyu analiz etmek için
en geniş ”fikirler zemini” yaratılmış olur.
İkinci soru cevaplanırken, bu ”fikirler zemininde” ayıklama yaparak, en acil ve aynı zamanda
gerçekçi, yapılabilinir fikirler seçilir.
Üçüncüsü, seçilen öncelikli konularn nasıl çözüme kavuçturulacağını cevaplamaktır: Karar
süreçleri nasıl olacak, kimler nerelerden sorumlu olacak, hangi metodlar uygulanacak,
değerlendirme- denetleme nasıl işleyecek ? vb.
Son soru da ”isim olarak kim/kimler bu yapılacakları bu yöntemlerle yapabilir” i cevaplamak
içindir. Ben kısaca ikinci ve üçüncü soruları cevaplamaya çalışacağım.
Tut’ta yerel yönetimin gerçeklestirebileceği işlerin aciliyet sıralaması:
1-İhtiyar ve sakatlara bakım merkezi: Belediye, hastane, kaymakamlık ve sivil kişi ve kuruluşlar
işbirliğiyle, bakıma muhtaç ihtiyar ve sakatlara, ihtiyaçlarına göre hizmet götürülmesi. Bir yaşlıya
haftada bir evinde temizlik, aliş-veriş gibi servis yeterliyken, bir başkasına günlük bakım
gerekebilir. Servis ihtiyaca göre organize edilir.
2-Bakım ve temizlik: Kanalizasyon, su, yol, elektrik, çöp, umumi tuvaletler, esnaf denetimi,
çevre düzenlemesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, çiçeklendirilmesi.
3-”Dutlu yol” un sahiplenilmesi: Çaydan Tut’a kadar olan yolun, geçmiş bayan bir kaymakam
tarafından çift taraflı dut fidanları diktirilmesi yoluyla, yedi kilometrelik ”Alé” yapılması muhteşem
bir fikir ve uygulama. On yıl sonra, Ağbel’den Tut’a doğru baktığınızı düşünün! Yedi kilometrelik
yeşil bir şerit, bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla Mağrabaşı’ndan Çay’a kadar iniyor! Turizm tanıtım
broşürlerindeki yerini görüyor gibiyim. Dutların sulama ve bakımının sahiplenilmesi gerekir. Fikir
ve uygulama sahibi kaymakam hanımın adını taşıması da bir bir kadirbilirlik gereğidir.
4-Eğitime yatırım: Tut’taki eğitimin kalitesini ve sonuçlarını yükseltecek, Tutlu üniversiteli sayısını
çoğaltmayı amaçlayan projelerin hayata geçirilmesi. (Tut Gelişim Derneği’nin dersaneye
gönderdiği 30 öğrencinin 15´i üniversiteye girmeyi başarmıştır. Bu ilk ve çok önemli bir deneydir)
5-Çok amaçlı kapalı spor salonu: Hem çocuk, genç, yetişkinlerin okul ve okul dışı spor
faaliyetlerini yapabileceği, hem de düğün ve diğer törenlerin yapılabileceği bir salon.
6-Tut Kültür Merkezi: İçerisinde küçük bir müzeyi, küçük bir kütüphaneyi de barındıran, kültürel
faaliyetlerin( halk oyunları, piyes, resim atelyesi vb) yapılabileceği yer. (Eski Sağlik Ocağı binası
ideal bir yer.)
Belediye nasıl işlemelidir?
Açıklık - şeffaflık: Belediyenin bütün faaliyetleri açık olmalıdır. Bütçe, yani yıllık ekonomi
planlaması, yılsonu raporu, yani nerelere ne kadar harcandığı, ihaleler, anlaşmalar açık olmalıdır.
İnternet sitesinden ya da gazete çıkartılarak bu sağlanabilir.
Demokratiklik: Belediye meclisinin karar ve uygulamalardaki rolü artırılmalıdır. Önemli kararlar
öncesi kamuoyu görüşü alınmalıdır. Katılımcılık, mahalle toplantıları, kahve toplantıları, fikir ve
şikayet kutusu oluşturma gibi değişik yöntemlerle sağlanmalıdır. Bütün kurum ve kuruluşlarla
dialog ve işbirliği içerisinde olunmalıdır. Bütün Tutluların belediyesi olunmalıdır.
İş yapabilirlik: Belediye, personelini, yaptıkları işe ve mevkilerine göre yeniden organize etmelidir.
Nasılki bir şirket kendi personelini, şirketin faaliyet alanlarına göre, çalışanlar, grup şefi, bölüm şefi,
personel şefi ve gelel müdür şeklinde organize ediyorsa, belediye de öyle yapmalıdır. Böylece,
hem suyu akmayan vatandaşın belediye bakanına gelmesi gibi gereksiz iş –zaman kaybı ve
karmaşa engellenir, hem de verimlilik artar. Personel ihtiyaca göre alınmalıdır. Belediye
başkanlığına bağlı bir danışman bir de personel müdürü makamı oluşturulmalıdır.
Tut’taki seçim döneminin, bu konuların tartışıldığı, gruplaşma ve çatışma yerine diyalog ve
işbirliğinin hakim olduğu bir dönem olması dileğimle.

Hamza Demir
hamzademir@hotmail.com /Göteborg, 31 Agustos 08
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İki Teker
“İki teker” denince hepimizin aklına bisiklet gelir. Ortaokula gittiğim yıllarda, fotoğraf çektirmek
için Gölbaşı’na gitmiştim. O yıllarda şimdiki gibi her saat başında bir minibüs kalkmıyordu sağa
sola. Bir tek belediyenin otobüsü vardı. O da, önce Gölbaşı’na sonra Besni’ye, dönüşte de yine
Gölbaşı üzerinden Tut’a geliyordu.
Tabii biz sabahleyin Gölbaşı’na indik. Belediyenin otobüsü besni’ye devam etti.
Az bir zaman sonra fotoğraf çektirdik, işimiz bitti. Akşama kadar belediyenin otobüsünü
bekleyeceğiz. Bu arada bir şehire gelmişiz. Bir lokantada yemek yemeden olmaz. Öğlen yemeğini
bir lokantada yedik. Sonra gezinmeye başladık. Gölbaşı da büyük bir şehir değil. Bir anayol var. Bir
de anayoldan istasyon tarafına giden başka bir caddesi var. Anayolun oralarda biraz gezindikten
sonra, ‘bir de istasyona doğru gidelim’ dedik. O tarafa giderken baktık ki, bir adam genişçe bir
alanda bisiklet kiraya veriyor. On dakikası yirmi beş kuruş. Biraz yaklaştık alana doğru. Biraz
durduktan sonra:
-Sıra bize geldi. Biz de binmek istiyoruz, dedik.
-Sürmesini biliyor musunuz? Dedi adam.
-Bilmiyoruz ama öğreniriz, dedik.
Adamın gönlü olmadı ama paradan da vazgeçemediği için kabul etti. Parayı peşin aldıktan
sonra o sahanın dışına çıkmamazı söyledi. Aslında gözden kaçırmak istemiyordu. Belliki
bisikletinin kaçırılmasından korkuyordu.
Dediklerini biz de kabul ettik ve bir bisiklete bindim. Düşe kalka biraz öğrendim ama
ayaklarımda da yaralnmadık yer kalmadı. Biraz öğrenince de o kadar hoş oluyor ki!.. Üç dört sefer
daha bindik. O zamana kadar ne bisiklet görmüşüm ne de bisiklete binmişim. İnsan sanki uçuyor
bisikletin üstünde.
Kiraya veren adam her seferden sonra bizi tenbih ediyor:
-Bu alandan dışarı çıkmayacaksın, sürerken hep karşıya bakacaksın; ayaklarına bakarsan
düşersin.
Dediği de doğru çıkıyordu adamın. Yere baktıkça düşüyordum. Yere bakmadan da
duramadığım için de iki adımda bir düşüp yaralanıyordum.
Neyse bu şekilde akşam oldu. Otobüs geldi. Otobüse bindikten sonra da doğru köyümüze... Yol
boyunca hep bisiklet lafı... Nasıl bindik, nasıl uçtuk, nasıl düştük felan... Tabii köye geldikten sonra
da köydeki arkadaşlara anlatıyoruz. Bisikletin iki tekerinin olduğu, yel gibi uçtuğu... Bisikleti
görmeyen arkadaşların ağzı açık kalıyor. İki tekerin üstünde nasıl oturulabildiğini bir türlü akılları
almayıp, şaşıyorlar. Bu bisiklet sohbeti birkaç gün sürdü böylece.
Aradan birkaç ay geçtikten sonra Cemal Avcı’ya babası bir bisiklet aldı. Ben de Cemal Avcı’yla
iyi arkadaşım o zaman. Aynı sınıfa gidiyoruz. Onun abisiyle benim abim beraber bir kahve işletiyor.
Cemal bir gün:
-Memet gel biraz bisiklet sürelim, dedi.
Derler ya, “Körün aradığı bir göz, Allah verdi iki göz!” Kabul ettim. Cemal bisiklete bindi, ben de
arkasından koşarak Mağrabaşı’na doğru geldik. Tabii yollar şimdiki gibi asfalt değil. Toprak yolda
iki teker izi var, o kadar. Neyse biz Mağrabaşı’na geldik. Bisiklete bindim, köye doğru sürüyorum.
Bisiklet gittikçe hızlanıyor. Sanki uçuyor. Ben artık korkmaya başladım. Doğru gitsem, Ömeroğun
dere; sol tarafa kırsam, mezarlığın duvarı; sağa dönsem, Patalakların bağı... Ben ‘en iyisi
Patalakların bağı’ dedim içimden ve Patalakların bağının yivine kırdım bisikleti. Kırmamla beraber
çalılıkların içine düşmem de bir oldu. Yaralanmadık çizilmedik yerim kalmdı.
Tabii akşamki anamın ve babamın attığı fırça da o günümün tuzu biberi oldu.
Benim böyle bir bisiklet maceram oldu işte. İsviçre’de neredeyse herkesin bisikletinin olduğunu
gördükten sonra diyorum ki, ‘iyi ki de böyle bir maceram olmuş!’ Hiç değilse o sayede bisiklet
sürmeyi de öğrenmiş oldum. Şimdi bisikletle gidip geliyorum işe. Derler ya,”Pantolonun kıçı
ıslanmadan balık tutulmaz” diye. Düşmeden kalkmadan, elin ayağın yaralanmadan da bisiklet
sürmek öğrenilmiyormuş.

Mehmet Yılmaz
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Basamaklar
Geriye dönüp, bu yaşadığımız ülkelere ilk
geldiğimiz günleri hatırlıyalım. Hemen hemen
hepimiz ayni şeyleri yaşamış ve
hissetmişizdir.

Yükümlülüklernizden kacış yoktur. Bunlar
size çeşitli yollarla hatırlatırılır. Vergiler, trafik
kuralları, çeşitli mecburi sigortalar, maaş
kesintleri gibi.

Yabancı bir ülkeye gelmişsiniz, konuşulan
lisanı anlamıyorsunuz, neyin nerede olduğu
ve nasıl işlediği konusunda hiçbir fikriniz yok.
Ayrıca daha bir iş bulamadıysanız nasıl iş
arıyacaksınız? Gazete ilanlarını nasıl okuyup
anlıyacaksınız? Kimi bulup, iş sormak için
yanınızda götüreceksiniz? Hep birilerine
bağımlısınız.

Haklarınız da güvence altında olmasına
rağmen, genelde onlar size hatırlatılmaz.
Onları kullanmanız beklenir. Yurttaşlık
hakları, anlaşılması zor da olsa, eğer istenirse
anayasadan okunarak anlaşılmaya
çalışılabilir.
Ancak kendi ülkenizin dışında bir yerde
yaşıyorsanız, oranın yasalarınca size
sağlanmış olan hakları bilmek ve anlamak
zordur. Hangi bilgiye nerede ve nasıl
ulaşabileceğinizi bilemez, ulaşabilseniz bile
onları anlıyamazsınız.

Eğer çalışıyorsanız ve işyerinde bir
sorununuz olursa nasıl dile getireceksiniz?
Size gönderilen resmi bir yazıyı nasıl okuyup
anlıyacaksınız?
Neyi, nasıl yapacaksınız? Bir sür soru
işaretleri, bir sürü çıkmazlar.

Haklarınızı bilemediğiniz için onları
kullanamaz, mahrum kalırsınız.

Sonra aynı sorunları olan kişilerin bir araya
gelerek, bunlara bir çare bulma arayışları. Ve
bu arayışların doğal sonucu olarak ortaya
çıkan dernekler.

Hepinizin bildiği gibi İsviçre de yabancı
ailelerin çocuklarına, haftanın belirli gün ve
saatlerinde kendi ana dillerinde eğitim
yapabilme olanakları sağlanmaktadır. Bu
sadece bir kanton (vilayet) veya gemeinde
de (belediye) değil, tüm İsviçre’de uygulanan
bir modeldir. Okul Aile Birlikleri ve eğitim
müşavirlikleri öğretmenleri, yerel yönetimler
de çocuklara ders görebilmeleri için sınıf, araç
ve gereçleri sağlar.

Çeşitli kesimlerden insanları bir araya
getiren, onlara sosyal bir kaynaşma platformu
ve elindeki insan kaynakları ölçüsünde
sorunlara çözüm arayan, uygar bir dayanışma
biçimi.
Diktatörlükle yönetilen bir ülkede veya bir
emirlikte yaşamıyor da, demokrasi ile
yönetilen bir hukuk devletinde yaşıyorsanız,
bir takım hak ve yükümlülükleriniz vardır.

Kanton Thurgau’nun Arbon şehrinde on
yıllardır bu şekilde Okul Aile Birlikleri, Türk
Elçiliği ve Arbon Gemeinde’sinin birlikte
düzenledikleri bu eğitim modeli kesintiye
uğradı.

Eğer kendi ülkenizde yaşıyorsanız,
vatandaş olmaktan kaynaklanan bir takım hak
ve yükümlülükleriniz vardır.

2007/2008 eğitim yılının sonunda Okul
Aile Birliğine çocukların Türkçe eğitimi için
ayrılan sınıfın bundan sonra verilmiyecegi
bildirildi. Bunun için de herhangi bir neden
gösterilmedi.

Eğer yabancı bir ülkede yaşıyorsanız, o
ülkenin yabancılar kanunlarından kaynaklanan bir takım hak ve yükümlülükleriniz
vardır.

Okul Aile Birliği 5 haftalık yaz tatili
boyunca yeni bir sınıf bulabilmek için çeşitli
yerlere, mercilere başvurdu. Ancak bu

Her iki halde de, bu hak ve yükümlülükleriniz kanunlarla tanımlanmışlardır.
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başvurular ya bir kira bedeline takıldı, ya da
çesitli bürokratik engellere. Bu engeller öyle
açıkca olmadı, ancak genelde „bakarız“, „zor
ama bulmaya çalışırız“, „araştıralım “ şeklinde
oldu. Yani Türkçe deyimiyle ‚salladılar’. 5
haftalık yaz tatili bitti, okullar açıldı, sınıf hala
bulunamadı.

Sorunun çözümü buralarda
yetişmiş, bizim sorunlarımızı politik
platformlarda dile getirebilecek politikacılar
üretmemizden geçiyor. Yaşadığımız
ülkelerdeki politikacılarımızın sayısı oranında
sorunlarımızın çözülmesi de kolaylaşacak.

İki hafta sınıf olmadığı için çocuklarımız
Türkçe dersine başlıyamadılar. En son okullar
açıldıktan sonra yapılan toplantıda Arbon
Şehir Meclisinde, seçilmiş olarak görev yapan
Türk kızımız Ekin Yılmaz’ ın yardımına
başvurmamız teklif edildi.
Kendisiyle görüştük. Yardımını rica ettik.
O da Gemeindeammann’ı (Belediye Başkanı)
komisyon calışmalarından tanıdığını ve
onunla konuşacağını ayrıca Schulratspresident (Okullar kurulu başkanı), Belediye
Meclisindeki diğer tanıdıkları ve partideki
arkadaşlarıyla görüşüp konuyu anlatacağını
söyledi.
Bu yoğun görüşme ve bilgilendirme
trafiğinden sonra Ekin Yilmaz bize
Gemeindeamman’in bu işlere bakan kişiye
sorunun en kısa zamanda çözülmesi için
talimat verdiğini söyledi. Ertesi gün,
haftalardır bulunmayan sınıf bulundu. Bir
sonra ki hafta da çocuklar derslere başladılar.
Hatta önümüzdeki yıl iki sınıf oluşturulabilecek olanakların sağlanacağı konusunda
da bir ön bilgi verildi.

Bir düşünelim, bir kaç milyonluk İsrail ya
da Ermenistan devletlerinin arkalarında
neden bu kadar büyük bir politik destek var?
Nedeni gayet basit. Onların dış ülkelerde
yetişmiş kendi politikacıları ve bu politikacılar
sayesinde bulunan yandaşları var.

Yani burada yetişmiş bir politikacımız
sayesinde, uzun zamandır sallanan işimiz
görülmüş oldu. Çocuklarımız Türkçe
derslerine başladılar.

Bizim neden bu tür bir desteğimiz yok?
Ya da soruyu daha değişik soralım: Politikaya
ilgi duyan gençlerimizi destekliyor, onların
seçilmelerine bilinçli ve aktif destek veriyor
muyuz?

Başından beri anlatmaya çalıştık-larıma
tekrar bir bakarsak, tek başımı-za pek bir
gücümüzün olmadığını görüyoruz. Bir araya
gelerek kurduğu-muz derneklerin sosyal
faaliyetler ve buralardaki insanlarımızın
kaynaşma-ları açısından çok yararlı işlevleri
var. Ancak sorunlarımızın boyutları
büyüdükçe derneklerimizin yaptırım güçleri
de, bir yerde yetersiz kalıyor.

Dernekçilik faaliyetlerinin bir bölümünü de
bu konulara ayırmanın zamanı daha gelmedi
mi?

Rıdvan Filiz
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İlle de çocuklar.. ille de oyun..

Dört takım birarada. Ahmet’siz olmaz..

Çocuklar dondurma kuyruğunda..
Mağrabaşıspor beklemede..

Dondurma sevinci..

Geleceğin sporcuları..
14

Ağtutspor molada...
Mustafa Yoğurtcu ve Ali Gündğoğdu görevde.

Sohbete ara; şimdi poz verme zamanı..

Ahmet Sonkur’un tatlı sevinci..

..pozlar.. pozlar...

Kasa tamam abi!.
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Hançerin Sapı
...

Bekliyorum kaç zamandır;
Uykusuzum, sabırsızım.
Başımı acıtıyor
Geceleri yastığım.
Dilim kurumuş
Bir su yatağı
Katı sözcüklerle
Dolu tozlu ağzım.
Bakıyorum eski
Fotoğraflara.
Hafız Burhan dinliyorum
Taş plaklardan.
Bir pencere çarpıyor
Viran yüreğimde
Sıvalar dökülüyor
Pervazından.

Metin ALTIOK
1941 Bergama - 9 Temmuz 1993 / Sivas

Dörtnal giden
Ürkek bir attan
Düşüyorum da sanki
Takılı kalıyor
Ayağım üzengiye.
Sürükleniyorum
Sırtüstü
Çalılar, dikenler içinde.

1971 de DTCF Felsefe bölümündeki eğitimini
tamamladı. 1976 yılında ilk şiir kitabı 'Gezgin'
yayınlanıncaya kadar resimle uğraştı,
sergilere katıldı, kişisel resim sergileri açtı.
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde çalıştı,
1979 yılında öğretmenliğe başladı. Bingöl ve
Karaman'da felsefe öğretmenliği yaptı, 1990
yılında emekliye ayrılarak Ankara'ya yerleşti.

Mevsim kışa dönüyor
Hızar sesleri geliyor
Dört bir yandan.
Odun taşıyor
Yorgun kamyonlar.
Kuşlar da gitti.
Çiçekler gelecek bahara
Tohum saçıyor.

2 Temmuz 1993 Sıvas toplukıyımından yaralı
kurtulan tek kişi olmasına rağmen, komadan
çıkamadı ve 9 Temmuz 1993 günü yaşama
gözlerini kapadı.
Hüznü bol ozanlardandır. Şiir dili kendine has
sözcük bireşimlerinden oluşur. Yalnızlık,
gezginlik, yerleşiklik, yabancılık şiirlerinin ana
temasını oluşturur. Sözcüklerden en çok da
yıldız, güvercin, kedi, eller, yüz, ayna, rüzgâr,
ilmik, gölge, gidiş, ahşap evler, yangınlar,
yolcu / yolculuk, acılar vb. sözcüklerini
kullanır. Bu sözcüklere simgesel anlamlar
yükler, şiiri bu söz-cüklerin yüklendiği
simgeler ile var olur.

Kor Düşseydi
Kor düşseydi keşke yüreğime,
Bu yine anlaşılır olurdu.
İçimde suyu kesilmiş bir fıskiye,
Birdenbire buruşup soldu.
Hoşçakal diyebildim güçlükle,
Sesimi iğneden geçirerek.
Dönüp arkama yürüdüm,
Adım adım gittikçe küçülerek.
Sen bana bir gurbet sundun,
Buğulu çocuk gözlerinle.
Öpüp başıma koydum,
Sevginin solgun güzelliğiyle.
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Mezarlıktaki Gölgeler
Mezarlıklar!.. Eski Mezarlık.. Yeni Mezarlık.. Asri Mezarlık.. Gavur Mezarlığı.. Garipler
Mezarlığı.. Kızıl Mezarlık...
“Mezarlık” sözünü duyar duymaz garip duygular kaplıyor insanın bedenini... Korku ve
ürperti… Çaresizlik... Kaçınılmaz son.. yok oluş.. göçüş.. kayboluş.. ayrılış.. terk…
İmam.. sela.. namaz.. kefen.. teneşir.. musalla taşı.. tabut.. yaslı cemaat.. ve mezarlığın yolu...
Başka bir dünya(mı)?!. Bir son durak(mı)?!. Bir kurtuluş(mu)?!. Bir kavuşşma(mı)?!.
Ben mezarlıkları sevmem. Daha doğrusu mezarlığa gitmeyi ve kaybettiğim yakınlarımı
orada ziyaret etmeyi sevmem. Aslına bakarsanız sevip sevmeme de değildir bu. Yoksa mezarlık
ziyaretini sevip sevmeme diye bişey olur mu?
Mezarlığa gittiğim zaman, kaybettiğim yakınlarımı orada ölmüş halde bulmaktan korkarım ben.
Oysa ben onları kaybettiğimi düşünürüm ve ararım; bir gün bulacağımı sanarak!..
Büyükanamı kaybedeli kaç yıl oldu, bilmem!.. Ama her köye gitmemde ararım onu. Sadece
bu yüzden bile köye gittiğim olur.
Daha köy görünür görünmez başlarım aramaya… Yolun altındaki ya da üstündeki bostanların
birinden belini büke büke, yorgun argın ana yola çıkmasını ve göz göze gelmemizi,
karşılaşmamızı, sarılıp kucaklaşmamızı beklerim.. gelmez!..
Köyün içinde dolaşırım. Gözüm sağda soldadır. Görenler sağı solu seyrediyor sanır. Ama
benim aklım başka yerdedir. Yıllar önce sattığımız evin sokağının başında dikilir bakarım.
Sarı ineğimizin ipini çekerek gelmesini, görünmesini beklerim.. görünmez!..
Baharın ucu görünür görünmez göçtüğümüz, çocukluğumun bostanın yoluna düşerim kimi
gün… Yol boyunca karşılaştığı tanıdıklara ağrılarından, sızılarından yakınan büyükanamın sesini
duymak isterim.. duyamam!..
Sonra bostanda… Hepimizden erken kalkan, hepimizden geç yatan; dut, kayısı ve incir
toplayan, inek sağan, kınalı saçlı büyükanamı ararım.. bulamam!..
Bostan yolu dedim de, aklıma geldi… Daha köyü çıkar çıkmaz, Cömüt Dere’de toprak
yolun ortasında küçük bir tümsek bulunurdu çocukluğumda. Tümseğin üstünde de yan yatmış,
yarısı toprağın içinde kalmış uzunca bir taş. İnsanlar ve hayvanlar yer yer yol etmişti tümseğin
üstünü. Büyükanam oraya gelir gelmez durur, yazmasını yüzüne dolar, iki elini iki yana açarak
dua eder; okur üfler ve yüzünü anlatılması zor bir acı ve hüzün kaplardı.
Ben de üzülür ve sorardım ne olduğunu. Her sormamda da aynı şeyleri anlatırdı:
Memiloğ adında bir kardeşi varmış. Bir kadın sevmiş, kadın da onu. Sonra o kadını dağa
kaldırmış. Bir zaman dağda yaşamış eşkıya gibi. Yiğit, korkusuz bir adammış.
Sonra köye inmiş. Müfreze peşine düşmüş. Ama pek de yaklaşamıyormuş Memiloğ’a. Hele bir
kez köyün içinde karşılaşmış müfrezeyle. Sırtını köy meydanındaki ulu çınara dayamış ve
sürmüş mermiyi mavzerin ağzına. Müfreze kumandanı görmezden gelip, geçip gitmiş
askerleriyle. Sonra her nasılsa ölmüş ve Cömüt Dere’deki, o mezara gömmüşler. Gel zaman
git zaman; mezar kalmış yolun ortasında.
Önceleri çok ağlamış kardeşine.. ama artık ağlayamıyormuş, çünkü gözünün yaşı bitip
tükenmiş.
İşte, o gözünün yaşı bitip tükenmiş olan büyükanamın kendisi de tükendi bir gün… O gün bu
gün ben de arar dururum…
Geçen yıl, onca zamandır sürdürdüğüm ‚mezara gitmeme’ kararımı değiştirdim ve onu
mezarlıkta da aramaya karar verdim...
Bir ikindin üstüydü... Kimselere haber vermeden ve kimselere de görünmeden mezarlığın
yolunu tuttum...
Daha yolun yarısında tarifsiz duygular sarıp sarmaladı bedenimi. Bir sessizlik, bir ıssızlık
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ki, sormayın! Nefes almada, yürümede zorlandığımı duyumsadım bir an. Sanki kaçak, sanki yasak
bir işin ardındayım! Toprak yolun kıyısındaki kuru çalıların arasında oynaşan iki kaplumbağanın
tıkırtısıyla irkilip kendime geldim.
Neden hep böyle köy dışına yapılır mezarlıklar? Ya duvarları? Neden o denli yüksek,
Neden o denli kalın olur? Yoksa mezarlarından yekinip ayağa mı kalkacaklar? Kalkıp da
kaçacaklar mı? Gelip kollarımızdan çekiştirerek yanlarına mı götürecekler bizi?
Neyse sonunda ulaştım.. ulaştım... Ve başladım kırmıyı saçlı büyükanamı aramaya... Her yan
kupkuru... Uzayıp kuruyarak dikenleşmiş otlar... Odunlaşmış dikenler... Susuzluk... Hüzün dolu bir
ıssızlık... Kimsesizlik...
Adlarını okuyorum baştaşlarında... Hepsi tanıdıklarım.. köylülerim... Konu komşu... Amca
dayı... Teyze hala... Onlar da tanıyor beni... Dilleri lal... Umutsuz ve boş gözlerle bakıyorlar...
Gezinmeye devam ediyorum dikenlerden sakınarak. Delinmiş mezarlar.. taşı devrilmiş
mezarlar... Kimileri beton... Zengin, yoksul, orta halli mezarlar...
Aile mezarlarının yanından geçiyorum. Koyun koyuna yatmışlar ama yapayalnız kalmışlar...
Baştaşlarını okuyorum:
Ziyaretten maksat bir duadır
Bugün bana ise yarın sanadır
Ruhuna el fatiha...
……………………………..
Ayağıma dolaşan dikenlerin, kurumuş otların çıkardığı cılız çıtırtılardan başka ne bir ses ne
bir nefes...
Akşam yaklaşıyor... Gölgeler koyulaşıyor.. gölgeler uzuyor... Duvarlar yükseliyor.. mezarlar
büyüyor.. taşları uzuyor... Yalnızlık çoğalıyor...
Büyükanam yine yok!..
Mezar taşlarını okumaya devam ediyorum.. gölgeler kararıyor.. Yorgun ve ağır bir serinlik
çöküyor mezarlığa..
Bir ayak sesi geliyor kulağıma.. hızlı hızlı, patır patır atılan adımlar... Arkama dönüyorum...
Alt yanda, dereden tarafa çabuk çabuk yürüyen, atlaya atlaya yürüyen orta yaşlı, orta boylu birisi.
Tanıyorum hemen... Memiloğ bu!.. Büyükanamın kardeşi... Elli ayaklı; diri ve dayanıklı.
Yeni siyah bir şalvar, çizgili bir gömlek ve bir yelek var üstünde. Belinde kalınca bir kuşak,
kuşağında da bir nacak sokulu. Yeleğinin altından nacağın sapı görünüyor.
Bana bakarak dereden tarfa doğru adımlıyor paldır küldür... Gülüyor mu.. sırıtıyor mu?!.
Elimi kaldırıp durmasını işaret ediyorum... Durmuyor... Ben de atlıyorum derden tarafa doğru...
Kendine doğru koştuğumu görünce daha da sıklaştırıyor adımlarını ve o yüksek duvardan
bir kedi gibi atlayıp, derenin içindeki çalılıkların arasında kayboluyor...
Bir zaman bakıyorum ardından...
Gölgeler kakalabalıklaşıp geceleşiyor...
Karşılıklı köpek ulumaları, sansar, sincap bağırtıları, baykuş ötüşleri, kurbağa vıraklamaları
ve yüz bin börtü böceğin ıslığı dolduruyor geceyi…

Mehmet Karakuş
20.08.08
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Başörtüsü Hakkımız, Söke Söke Alırız
Alın tabii, alın. Müslüman bir kadın için baş örtüsünden daha ulvi, daha elzem, daha üstün
nitelikte NAMUS TESCİLLEYEN, olmazsa olmaz bir giysi yok zira.
Varsın bütün vücut hatlarını gösterecek darlıkta elbiseler, dar kotlar, mini etekler, badiler olsun
üzerinizde. Varsın flörtünüzle el ele, kucak kucağa nikahsız birliktelikler yaşayın. Varsın beş vakit
namazınız, 30 gün orucunuz, hac ziyaretiniz, zekat ve fitireleriniz yaşlandığınız zamanlara
ertelensin. Önemli olan saçınızın görünmemesidir.
Zira kadının namusu saçının kılındadır.
Müslüman bacılarımın söke söke almak üzere oldukları bu hakkı tek, bir tek koşulla sonuna
kadar destekliyorum. Herkesi de onlara destek olmaya çağırıyorum.
Koşul ise, benim koşulum değil aslında. Kur'an'dan.
Eğer baş örtüsü takma özgürlüğüne Kur'an'ın emri olduğu için sahip olmak istiyorsanız
Kur'an'ın siz kadınlar için getirdiği diğer emirleri de yerine getirmek zorundasınız. Yok öyle
içlerinden işinize, kolayınıza geleni seçmek.
İşte haklarınız:
1. Eşinizin iki, üç hatta dört kadın alma hakkını da savunacaksınız. Ve diğer kadınları kabullenmek
hakkınızı sonuna kadar kullanacaksınız.
2. Şahitliğiniz ancak yanınızda bir kadın daha varsa bir erkeğin şahitliğine denk düştüğünden tek
başınıza şahitlik yapmama hakkını da savunacaksınız. Aklen eksik olduğunuzu kabullenmek
zorundasınız.
3. Eşinizin üzerindeki hakkınız sadece sizi giydirmesi ve doyurmasıdır. Bunların dışında herhangi
bir şeyi hak olarak talep etmeyeceksiniz.
4. Serkeşlik etme ihtimaliniz olduğunda eşinizin yatakları ayırmasına yardımcı olacaksınız, sizi
evden uzaklaştırmasına ses etmeyeceksiniz, sizi dövmesi ise Allah’ın emri olduğundan haşa
gıkınızı çıkarmayacak ve dövülme hakkınızı da kullanacaksınız.
5. Eşiniz serkeşlik ettiğinde, Kur'an hükümlerini uygulayacak ve sabretme hakkınızı
unutmayacaksınız.
6. Mirastan erkek kardeşinizin yarı hissesinde pay alma hakkınızı da Allah'ın emri olarak
kullanacaksınız.
7. Eşinizle anlaşamazsanız boşanmayı çok çok istisnai bir durumda isteyebiliyorsunuz, o da
Kur'an'a göre eşinizden aldığınız herşeyi ona iade ederek. Size ne yapmış olursa olsun, boşanma
gerekçeniz isterse şiddete maruz kalmış olmanız olsun, eşinize tazminat ödeme hakkınızı
kullanarak boşanabileceksiniz.
8. Baş örtünüzün yanı sıra cariye zannedilip incitilmemeniz için (zira cariyeler mal olarak kabul
edildiğinden onların baş açma, incitilme, tacize ve tecavüze maruz kalma hak ve özgürlükleri var)
siz üzerinize cilbabınızı giymeden (ve söylemeye gerek yok aslında ama eşinizin izni olmadan)
dışarı çıkmama hakkınızı da sonuna kadar kullanacaksınız.
9. Kocanızın sizi üç talakla boşama hakkına saygı gösterme hakkınız da var. Bu hakkınızı da
kullanmak zorundasınız.
10. Evlenmek için söz sahibi olmama hakkınızı da unutmayın lütfen. Zahmet buyurmamanız için
veliniz size en uygun kocayı bulacaktır. Bu hak size Kur'an tarafından defalarca bahşedilmiştir.
Sonuç olarak:
Eğer yukarıda saydığım üzerinize farz olan Kur’an’ın emirlerini de baş örtüsü gibi söke söke
almak ve yerine getirmek arzusundaysanız baş örtüsü davanızda sonuna kadar arkanızdayım.
İslami usulde yaşama arzunuzun samimiyetine ancak bu halde inanabilirim. İşte o zaman söke
söke sizi ikinci sınıf cins yapacak olan tüm haklarınızı alırız bacılarım. Hatta kuşkunuz olmasın,
erkekler bu haklarınızı seve seve size verecektir. Zaten şeriat gereği sahip olduğunuz haklarınızı
hep erkekler yazmış, erkeklerden okumuş, erkekler sayesinde öğrenmiş ve onlar sayesinde elde
etmişsinizdir.
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Dinde Yeri Olmayan D Vitamini
Önce D vitamini ile ilgili bazı bilgiler. D vitamini eksikliği sadece raşitizm hastalığına yol açmaz.
D vitamini eksikliğinden bağışıklık sistemi ve sinir sistemi de etkilenir. Bunun için kış da olsa
çocukların güneş görmeleri gerekir.
Son yıllarda D vitamininin kemik ve kas dokusu dışında prostat, meme, bağışıklık sistemi ve
sinir sistemi gibi değişik dokularda da etkisi olduğu anlaşılmıştır. Vücuda alınan kalsiyum D
vitaminiyle birlikte alınmadığı taktirde özelliğini % 60 kaybederek idrar yoluyla tekrar dışarı
atılmaktadır.
Vitamin D ve Güneş Işıgının Yararları Hakkında Bilmediğimiz Kimi Gerçekler
Vitamin D insanı, osteroporozdan, depresyondan ve prostat kanserinden korur, hatta şeker
hastalığını ve aşırı şişmanlığı da engeller. Vitamin D, beslenme dünyasında belki de en fazla göz
ardı edilmiş besin elementlerinden birisidir. Bunun nedeni büyük bir ihtimalle ücretsiz elde
edilmesidir. Vücudunuz güneş ışığı ile temas ettiğinde vitamin D üretmeye başlar. İlaç şirketleri
size güneş ışığı satamazlar, bu yüzden onun yararları ile ilgili olark herhangi bir reklam da
yapmazlar. İşin gerçeği şu ki, çoğu insan vitamin D nin sağlıkla olan ilişkisini bilmez.
Bu konu ile ilgili olarak aşağıda Mike Adams’ın Dr. Michael Holick ile yaptığı bir röportajdan
alıntılar bulacaksınız:
1. Vitamin D, deriniz tarafından doğal güneş ışığından gelen ultraviole radyasyonu ile karşılaşınca
üretilir.
2. Güneşin tedavi edici ışınları (ki bunlar cildinizde vitamin D üretirler) herhangi bir camdan içeri
süzülemezler. Bu şu demektir arabanızda veya evinizde otururken vitamin D üretimi olmaz.
3. Günlük besinlerinizden yeterli Vitamin D alabilmek hemen hemen imkansızdır. Vücudunuzda
vitamin D oluşturmanın tek yolu doğrudan güneş ışını ile temas etmektir.
4. Günlük vitamin D ihtiyacını en alt düzeyde karşılayabilmek için en az 10 bardak vitamin D
katkısı ile güçlendirilmiş süt içmek gereklidir.
5. Yaşadığınız yer ekvatordan ne kadar uzak ise güneş altında kalma ihtiyacınızda o oranda artar.
Kanada, İngiltere ve A.B.D eyaletlerinin büyük bir kısmı ekvatordan oldukça uzaktırlar.
6. Vitamin D üretebilmek için teni koyu renkli olan kişilerin açık tenli kişilere oranla 20-30 defa
daha fazla güneşte kalmaları gereklidir (açık tenlilerin ürettiği vitamin D miktarına eşit üretim
yapabilmeleri için). İşte bu yüzden prostat kanseri siyah erkekler arasında salgın gibidir. Bu, çok
basit, ama çok yaygın bir güneş ışını eksikliğidir.)
7. Bağırsaklarınızda kalsiyumun emilebilmesi için vücudunuzda yeterli vitamin D olması
gereklidir. Şayet vitamin D miktarı yetersiz ise vücudunuzda kalsiyum emilimi olmaz ve aldığınız
bütün kalsiyum takviyeleri de etkisiz kalır.
8. Vitamin D eksikliği bir gecede düzeltilebilecek bir şey değildir. Kemiklerinizi ve sinir sisteminizi
güçlendirebilmek için aylar boyunca Vitamin D takviyesi almak (hap veya iğne olarak) ve güneş
ışığında kalmak gerekir.
9. Güneşi koruma faktörü çok zayıf olan kremler bile (örneğin SPF=8) vücudunuzun vitamin D
oluşturmasını %95 oranında engeller.
10. Güneş ışığından çok fazla ve gereksiz miktarda vitamin D üretmek mümkün değildir, çünkü
vücudunuz sadece kendi ihtiyacı kadarını üretir.
11. Şayet göğüs kemiğiniz üzerine sıkıca bastırınca acı veriyorsa, o halde kronik vitamin D
eksikliğinden muzdaripsiniz demektir.
12. Kullanılmaya başlamadan evvel vitamin D böbrekleriniz ve karaciğeriniz tarafından harekete
geçirilir.
13. Vücudunuzda böbrek hastalıkları veya karaciğer hasarı varsa o zaman vitamin D nin harekete
geçirilmesi ve vücut içinde dolaşıma başlaması zorlaşır.
14. Vitamin D vücudunuzdaki en güçlü tedavi edici kimyasallardan birisidir, ancak bunu elde etmek
için herhangi bir reçeteye veya ödeme yapmaya gerek yoktur.Gunes isigi buna yetecektir...
Allah „örtünün!“ demiş, acaba Allah’ın D vitamininden haberi yok muydu?
“Erdemlilik inanmakta değil, bilimdedir; inanmak degil, bilmek istiyorum.”

Hasan Bener
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Türkiye’nin Karşılaştığı Yakın Tehlike
Geçtiğimiz yılın (2007) yaz aylarına doğru yapılan kimi üst düzey toplantılarda hem
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer hem de Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt
Türkiye’nin, tarihinde hiçbir zaman görülmediği kadar büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu
söylemişlerdi.
Onlar böyle söylerken, AKP hükümeti yetkilileri ve basındaki kimi AKP yandaşı yazıcılar da,
“Onlar rüya görüyorlar! Topluma boş yere korku salıyorlar,“ anlamına gelebilecek açıklamalarda
bulunuyorlardı.
O zamandan bu zamana çeşitli zorlama ve ayak oyunlarıyla genel seçimler yapıldı ve AKP
yeniden meclis çoğunluğunu aldı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanının
seçiminin yöntemi ve süresi konusunda halkoylaması yapıldı ve AKP’nin istediği yönde anayasa
değiştirildi. Kuzey Irak’a sınırlı bir askeri harekat düzenlendi. Türbanı üniversitelerde serbest
bırakan yasal düzenleme yapıldı. Bir süre önce DTP’ye, geçtiğimiz günlerde de AKP’ye kapatma
davaları açıldı. Nevruz Bayramı ‘kutlamaları’ çerçevesinde bazı belediye başkanları Barzani’in
huzuruna çıktılar ve yine bu çerçevede Güney, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun birçok ilinde ve
ilçesinde yürüyüş ve direnişler yapıldı. Bu sırada ölenler, yaralananlar ve tutklananlar oldu.
Toplum Kürt – Türk ve Ulusalcı – Şeriatçı ekseninde üçe bölündü. Şimdilik savaş başlamış
değil. Ama saflar tutuldu, kılıçlar çekildi. Ortalık toz duman, tehlike büyük!..
Bunların yanında dikkati çeken bir başka durum da siyassette yaşandı. Bazı çok
önemli gelişmelerde AKP ve DTP güçlerini birleştirdiler. MHP de onlara destek oldu.
Bunlardan birincisi seçimlerin öne alınması, ikincisi Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi,
üçüncüsü halkoylamasındaki tutum ve sonra da anayasa ve yasalardaki
yeni değişiklik çalışmalarındaki beraberlik.
Peki nasıl oluyor da özellikle bu iki parti -ki birisi şeriatçılığın, öteki de bölücülüğün
odağı olmakla suçlanarak, kapatılamaları isteniyor- bu denli önemli, Türkiye’nin
gidişatına yön verebilecek kadar önemli, konularda birlikte hareket edebiliyorlar?
Bunu anlayabilmek için biraz gerilere, hatta Türkiye’nin kuruluşuna kadar giderek, o yıllarda
olup bitenlere kısa da olsa bir göz atmak gerekir.
Anımsanacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde iki önemli gelişme vardır; ilki kurtuluş,
ikincisi de kuruluş aşaması. Bugünkü Türkiye toprakları işgalcilerden kurtarıldıktan sonra kuruluş
aşamasına gelinir. Mustafa Kemal bugünkü sınırlar içinde bir cumhuriyet yönetimi kurmaktan
yanadır. Ancak buna iki kesimden itiriraz gelir.
Bir kesim –ki bunların içinde M. Kemal’le beraber işgale karşı savaşmış üst düzeyde
asker ve siviller de vardır- şu düşüncededir: Kurtuluş savaşını başardık. Düşmanı
yurdumuzdan attık. Bundan böyle padişahımız yine halife olarak başımızda kalsın. Kanunlar,
yönetmelikler yürürlükte olsun. İstanbul başkent olmaya devam etsin. Yeni bir yönetime ve
cumhuriyete ne gerek var. Bizim derdimiz düşmanlaydı, onu da yendik. Tamam!
İkinci kesimin (Bir kısım Ermeni ve Kürt örgütleri) itirazı da, Misak-ı Milli de denilen, bugünkü
ulusal sınırlaradır. Amaçları şimdiki Türkiye’nin bir kısmını Ermenistan’a katmak, bir kısmında da
bir Kürdistan kurmaktır.
Elbette bu iki amaç da gerçekleşemez. Mustafa Kemal bu amaçları güden kesimlerle yollarını
ayırır ve onlara karşı sert ve kesin önlemler alır. Böylece Mustafa Kemal ile beraber cumhuriyeti
kuranlara karşı, şeriatı isteyenlerce, Türkiye dışında kurulmuş olan Ermenistan’a Türkiye’den
toprak katma ve bir bağımsız Kürdistan kurma çabasında olanlarca bir savaşım başlatılır. Bu
savaşım bazan açık bazan gizlidir. Bu savaşım bir karınca sabrı ve çalışkanlığıyla yürütülür.
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Bu savaşımda din ve takıye kullanılır. Geri kalmışlık ve yoksulluk kullanılır. Yer yer şiddet,
kadınlar ve çocuklar, teknolojinin bütün olanakları kullanılır.
Bu savaşımı yapanlar bazan iktidara çok yakın yerlere, bazan iktidara gelir. Çoğu zaman komşu
ülkelerden ve emperyalistlerden destek alırlar. Bazan cumhuriyet yasalarının ve yasal güçlerinin
duvarına çarpıp sinerler; ama yok olmazlar. Halkın geri ve yoksul kesimlerini yanlarına çekmek
için var güçleriyle çalışırlar. Ve bu çalışmalar son yıllarda da olgun meyvelerini verir…
AKP, çeşitli adlarla kurulmuş ve kapatılmış şeriatçı partilerin devamı olarak iktidara gelir.
DTP, çeşitli adlarla kurulmuş ve kapatılmış partilerin devamı olarak mecliste grup kuracak
sayıya ulaşır.
Ermeni örgütleri, ABD ve AB ülkelerinde büyük bir ‚lobi’ çalışmasıyla Türkiye’yi „Ermeni
soykırımı“ savıyla köşeye sıkıştırır.
Bütün bunlar olurken ABD Emperyalizmi kendi çıkarlarını sağlama almak için Ortadoğu’nun
haritasını değiştirip, yeni ülkeler ve yeni rejimler (Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Ilımlı İslam
Cumhuriyetleri) yaratmak amcındadır.
Bunun için Afganistan’ı ve Irak’ı işgal eder. Kendi kukla yönetimlerini kurar. Ama amacın
gerçekleşmesi için bu işgaller yetmez; birçok başka Ortadoğu politikasının yanında, laik,
demokratik ve sosyal bir hukuk devleti, demoktatik bir cumhuriyet olma yolunda (ağır aksak da
olsa) ilerlemeye çalışan Türkiye de bu planın bir parçası olmak durumundadır.
Bu konuda işi kolaydır emperyalistlerin. Türkiye’nin kuruluşundan beri, cumhuriyeti yıkmaya
yeminli şeriatçılar ile bir bağımsız Kürdistan isteyenler ne güne durmaktadırlar!..
Emperyalizmin bu yaklaşımı şeriatçılar ve Kürtçüler için de bulunmaz bir fırsattır!..
Bunlar, uzun yılların emeği sonunda oluşturdukları güçlerini, Türkiye’de bir şeriat rejimi, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu’da da Kuzey Irak’la birleşerek bir Kürdistan kurmak, Ortadoğu’da yeni
ülkeler ve ılımlı İslam rejimleri kurmak için her türlü yöntemi kullanan ABD emperyalizmi ile
birleştirmişlerdir.
Türkiye’nin karşılaştığı bu yakın tehlike sözü geçen planın (BOP) adım adım uygulanmasından
başka bir şey değildir. Başarıya ulaşıp ulaşmaması, Türkiye Cumhuriyeti’ nin kuruluş felsefesini,
geliştirip güçlendirilmesi gereken “bir aydınlanma tasarımı” olarak görenlerin uyanıklığına veya
derin uyku hallerinin devamına bağlıdır.

Mehmet Karakuş
24.03.2008
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Aykırı Sorular
Tut Pekmezi gibi küçük bir dergide sıralanan soruların etkili olmayacağı besbelli.
Etkili olmak şöyle dursun, “Bu da nerden çıktı!” diyerek dudak bükenler bile olabilecektir.
Ama olsun; bazı konuları kayıt altına almakta yarar var. İşte size yirmi aykırı soru:
Bir - Türk bayrağını Atatürk’ün öncülüğünde verilen kurtuluş savaşı sürecinde dökülen
kan ve gözyaşının, gösterilen kahramanlığın sonucu olan kurtuluşun bir sembolü olarak
görüyor musunuz?
Yoksa Türk bayrağı, Anadolu’da Türklerle beraber yaşayan diğer azınlıklar üzerindeki baskının
ve zulümün bir sembolü mü?
İki - Atatürk, Anadolu’nun işgaline karşı oluşan yerel direnişleri ustaca örgütleyen ve işgali
geri püskürterek, bir din devleti olan Osmanlının yerine çağdaş ilke ve kurumları olan yeni bir
cumhuriyet kuran kahraman bir asker, bir dahi ve bir önder mi?
Yoksa Atatürk, Vahdeddin tafından Anadolu’ya gönderilen ama O’nun sözünü dinlemeyip koca
Osmanlıyı yıkan, din düşmanı bir asi ve/veya bir diktatör asker mi?
Üç - Misak-ı Milli de denilen şimdiki Türkiye sınırları Kurtuluş Savaşı kahramanlarının
kanlarıyla çizildi; bir karış geri çekilemez mi?
Yoksa bu sınırlar, Kürtlerin ve Ermenilerin yurtları Türkler tarafından işgal edilerek çizildiğinden
yeniden çizilmesi mi gerekir?
Dört - Kıbrıs davası Türkiye’nin tarihinden, orada yaşayan Türklerden ve Türkiye’nin
güvenliğini de ilgilendiren nedenlerden dolayı haklı bir dava mı?
Yoksa ada Yunanlılara-Rumlara bırakılıp, ada ve oradaki yaşayanlar (Rumlar ve Türkler) kendi
kaderleriyle başbaşa mı bırakılmalıdır?
Beş - Amerika, diğer ülkeler gibi çeşitli ilişkiler içerisinde olabileceğimiz yabancı, bir anlamda
da emperyalist bir ülke midir?
Yoksa stratejik ilişkilerimiz ve tarihi dostumuz olan, dış politikada ayrıcalıklı bir yeri olması
gereken bir ülke midir?
Altı - Avrupa Birliği ilkeleri, Türkiye’nin kuruluşunda saptanan amaçlarla da örtüştüğünden en
kısa zamanda girilmesi gereken bir birlik midir?
Yoksa Avrupa Birliği, Türkiye’yi bölmek ve geri bırakmak istediği için kesinlikle girilmemesi
gereken bir Hıristiyanlar birliği midir?
Yedi - Dünyada başka yüzlerce devlet kurulmuş olduğu gibi, Irak’ın kuzeyinde, yani Türkiye’nin
sınırları dışında bir Kürt Devleti kurulabilir mi?
Yoksa bu devlet uydu bir devlet olabileceği veya Kürtlerin devlet yönetme deneyimleri
olmadığından dolayı çabucak yıkılabileceği veya Türkiye’deki Kürtlerin oraya yönelebilecekleri
için kurulamaz mı?
Sekiz - KürtlerTürkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde kendi dil ve kültürlerini yaşayan,
diğer yurttaşlar gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit ve özgür kardeş yurttaşları mı olmalı?
Yoksa Türkiye’de Kürt diye kimse yok mu?
Dokuz - Amacı ne olursa olsun, savaş koşulları dışında, her türlü teröre ve adam öldürmeye
karşı mısınız? Yoksa terör ve şiddet hak aramada kullanılması gereken haklı bir yöntem mi?
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On - Bir ülkenin kırsalında ve şehirlerindeki eli silahlı terör örgütlerinin yok edilmesi mücadelesi
o ülkenin güvenlik güçlerinin varlık nedeni mi?
Yoksa terörün de haklı gerekçeleri olduğu için onunla pazarlık mı edilmeli?
On bir - Türkiye laik, demokratik ve sosyal bir devlet ve toplum olarak, eksik ve aksayan
yönlerini onaran ve uygarlaşma yolunda hızla ilerlemesi gereken bir ülke mi olmalı?
Yoksa toplumumuzun yüzde doksanı müslüman olduğundan, zaten çoğu Batı ve Hıristiyan
aleminden gelmiş olan yasa ve kurumların yerine Kur an’ın yasaları mı geçmelidir.
On iki - Diyanet toplumuzdaki bütün inanç ve mezheplere eşit davranan ve sadece din
hizmeti veren bir yapıya mı dönüştürülmeli?
Yoksa şimdi olduğu gibi sadece Sünni mezhebine hizmet eden bir kuruluş olarak mı kalmalı?
On üç - Okullardaki din eğitimi, genel olarak bütün dinlerin öğretildiği bir din kültürü dersi
olarak değişmeli mi? Yoksa İslamın öğretildiği zorunlu bir ders olarak kalmalı mı?
On dört - Öğretim birliği korunarak İmam Hatip Okulları ve Kuran Kursları kaldırılmalı mı?
Yoksa İmam Hatipler ve Kuran Kursları din özgürlüğü kapsamında değerlendirilip şimdiki
uygulama genişletilerek devam mı ettirilmeli?
On beş - Kamu hizmeti veren özel ve devlet kurumlarında çalışanlar kılık kıyafet kanununda
öngörüldüğü gibi mi giyinmeliler? Yoksa giyim kuşam, özgürlüğün bir gereği olarak değerlenirilip
(tabii türban da) serbest mi bırakılmalı?
On altı - Hergün kan gölüne dönen karayolları ve tarfik sorununu çözmek için, komünist icadı
denen demiryoluna ve denizyoluna ağırlık vererek insan ve mal taşımacılığında daha ucuz ve
daha uzun ömürlü olabilecek yol mu seçilmeli? Yoksa karayolu yapımına hız mı verilmeli?
On yedi - Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu gözönünde tutarak yapı denetiminin tam,
kentleşmenin planlı mı olması gerek?
Yoksa seçim hesapları uğruna çarpık ve düzensiz kentleşmeye devam mı?
On sekiz - Sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim hizmetleri, sosyal devlet olmanın bir gereği
olarak, parasız veya daha ucuz mu olmalı?
Yoksa sosyal güvenlik yerine sadaka kültürünü daha da yaygınlaştırma, insanları hazıra alıştırma,
sağlıkta hastalara müşteri gözüyle bakma, eğitimde ‘eğitim birliği’ ilkesini kaldırarak, özgür eğitim
adına bilimselliğin yerine dinselliği mi geçirmek gerek?
On dokuz - Toplumun özgür iradesinin tam olarak TBMM’de temsil edilebilmesi için, siyasi
partiler kanunun değiştirilmesi; partilerin demokratik bir yapıya kavuşturulması, seçim barajı
sınırının yüzde beşe çekilmesi ve partilere yapılan hazine yardımının kesilmesi acil bir
zorunluluk mu? Yoksa bugünkü gidişattan memnun musunuz?
Yirmi - Milletvekili dokunulmazlığı sadece “kürsü dokunulmazlığı” ile sınırlandırılmalı mı?
Yoksa şimdiki ayrıcalık devam mı etmeli?
Kuşkusuz bu soruları daha da çoğaltabilirsiniz. Ama şimdilik burada kesip sormak gerekirse:
Sizce, derlenip toparlanmanın, halkla bütünleşmenin ve Türkiye’nin sorunlarını aşmanın yolu,
sözkonusu bu temel soruların birinci şıklarına “evet”, hem de yüksek sesle ve kem küm etmeden
“evet” demeden geçmiyor mu?

Mehmet Karakuş
06. 03. 2008
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YILLARIN VERDiGi TECRÜBE iLE KALITEYi VE
HIZMETi SUNMAK BIZDEN TAKTiR SIZLERDEN.
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Türklere Özgü Bazı Hareketler

Tut’a Özlem

1. Kardan adama tekme atmak veya bozmaya çalışmak.
2. Yeni atılmış betona, ağaç ve betona kalp
ve isim kazımak.
3. Şahin marka arabayı, Doğan görünümlü
yapmak.
4. Kırmızı ışıkta duruken, yeşil ışık yanar
yanmaz kornaya basmak.
5. Otobüs duraklarına „Ateşli sevişirim. Beni
ara” yazmak.
6. Takımı galip gelince havaya silah sıkmak.
7. Kumsalda deve güreşi yapmak.
8. Trafikte sollayan aracın önüne geçmeyi
ilke saymak.
9. Kartopunun içine buz koymak.
10. Yasak ortamlarda cep telefonuyla
görüşmek.
11. Meslek ünvanını ingilizce söylemek.
12. Tiki olan insanların tikleriyle uğraşmak.
13. Faturaları son gün ödemek.
14. İskambil kağıtlarından kule yapan birisinin
kulesini bozmaya çalışmak.
15. Cep telefonuyla bağıra çağıra konuşmak.
16. Sinyal verir vermez şerit değiştirip kazaya
sebebiyet verdiğimizde “Sinyal verdik
görmüyor musun?” demek.
17. Ara yollardan ana yola çıkacak araca yol
vermemek.
18. Otobüsten ille de ön kapıdan inmeye
çalışmak.
19. Otobüs koltuklarını yırtmak ve üzerine
yazı yazmak.
20. Kırmızı ışıkta burnunu karıştırmak.
21. Evlilerin bekarlara “Sakın ha evlenme!”
demesi.
22. Aynı filime giden insanların çıkışta filimi
birbirlerine anlatmaları.
23. Yolda tanıdık birini görünce arabayı
şakadan onun üzerine sürmek.

Ölmez, sağ olursam bu yaz inşallah
Sılayı bir daha görmek istiyom
Yolçatına varınca ya ağşam, sabah
Topraklara yüzüm sürmek istiyom
Çınarın dibini,mağrabaşını
Enişderesini,salahını çiftliğini
Köylü, kentli, hastasını, sağını
Görüp bir muhabbet kurmak istiyom.
Ne büyüktür zevki yurdu görmenin
Kaç senenin hasretine ermenin
Dört bir yanda methedilen yeşilin
Üzerinde kuşlar gibi uçmak istiyom.
Dedem sağ olsa da, sesim duysaydı
Cebime harçlığım, zorla koysaydı
(Şunda yi) diyerek alma soysaydı
Cevizi de dişle kırmak istiyom.
Bir de gitsem bibim beni görseydi
İçi çokelikli dürüm dürseydi
Hele azıcık da ayren verseydi
O an pirzolayı yermek istiyom.
Dayım gilden acık patlak aldırsam
Emmim gilden armıt kakı buldursam
Ceblerime şak leblebi doldursam
Azıcıkta guş yiniği istiyom.
Bir hağbe çitili yüklesem sırta
Çıksam yola gitsem üzüm bağıma
Beş göğ sovan, üç gaynamış yımırta
Bazlama içine sarmak istiyom.
Harmana denk gelse, eşşeğe binsem
Şöyle dabaz olup...

Ahmet Alptekin

paradoxx-@hotmail.com

Orhan Özgür
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Tut’un Aynadaki Yansıması
(www.tutpekmezi.com’un ziyaretçi defteri)

Sıtkı Dergan 1/2/2008 10:14:02 PM
ben 1996-1998 yıllarında trafik polis memuru olarak görev yaptım en rahat ve güzel günlerim
orada geçti tutu unutmam mümkün değil . tüm TUT luların yeni yılını kutlar mutluluklar dilerim.
ilk mesacımı sizlere çekiyorum.devamlı Mehmet UÇENİn terzi dükkanında takılırdım.
Fırsatım olsa sizleri ve şirin ilçenizi dolaşmak isterim .EDİRNEDEN selamlar hoşçakalın.
sdergan@hotmail.com

ibrahim özyavuz 10/9/2007 3:23:48 AM
önçelikle tüm tutlu hemşerilerimin günlerinin bu günlerinden daha iyi olmasını dıler hasretle
saygılarımı sunarım .tut gençliginin kendisini bu kadar kısa sürete geliştirmiş olarak internet
kanalı ile izlemek beni yıllar önçesıne yolçuluk yapmama vesile oldu fazla degil 10 yıl önçe
gençlik tutdan kopmak kaçmak avrupaya gitmekden baska bir sey düsünmeyn bir yatırım
yapmayan tut bu gün türkiyeye örnek olacak işler basarıyor cumhuryeti anlamayanlar tutun
gençliğine baksınlar sizler cumhuryete onun ilkelerine örnek bir halksınız hepınısı kutlarım.
i_ozyavuz@hotmail.com

Nermin SARIHAN 5/8/2008 4:08:59 PM
Selamlar.Bende kendimi Tut lu sayıyorum.Tut Ortaokulunda 6 yıl Resim öğretmenliği yaptım.
( 1979-1985 yılları arası ) Tut u çok sevdim.Bugün 35-42 yaşlarında olan Tutlular benim
öğrencim olmuştur.Onlar beni tanır.YouTube Kadir Dursun belgeselinden izlediğim şimdiki
Tut ,epiy gelişmiş ve değişmiş.Benim için nostalji oldu.Fakat inanıyorum ki Tut luların sıcaklığı
değişmemiştir.Oradan ayrılalı 23 yıl oldu.Ama orayı hala seviyor ve özlüyorum.Sevgiler...
İstanbul | http://İstanbul (5)

Günaydın mehmet bey.

Gerçekten hoşbir siteniz var, ayrıca dergilerinizide okudum özellikle son çıkan 29. sayıyı dün
gördüm ve okudum Tutu seven ve özleyen bir dost olarak mutlu olduğumu söylemekten onur
duyarım,birde ne kadar kısada kalsam Tutta tanıdığım insan ve aile sayısı çok olduğundan
isimleri ve dergide geçen şahısları azda olsa tanıdığımdan okur iken mutlaka hatırlıyor ve mutlu
oluyorum.İnsanlarımız Avrupanın göbeginde iş adamları olmuşlar buda bize haz veriyor mutlu
oluyoruz başarılarının devamını diliyorum.Sayın Karakuş bu çalışma ve hizmetlerinizi devam
ettirmenizi diliyorum bizde günde bir defada olsa sitenize girerek kendimizi on yıl önceye
götürüyor duyğulanıyor tanıdık isimleri yazıları mesajları görmekten mutlu oluyoruz,Bu
duyğularla Gerek Tut'da yaşayan gerkse gurbette olan tüm Tutlu dostlara selam ve sayğılarımı
sunuyorum.

İsmet KARAHAN
Yenice Malmüdürü/ ÇANAKKALE
ikarahan17111@hotmail
1998-2001 yıllarında Tut’ta görevli Malmüdürü
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