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Tutlular Yardımlaşma Derneği’ne,
okullara yaptığı yardımlardan dolayı Tut
İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
plaket verildi. 30 Nisan 2010

TYD’ye Plaket
İsviçre'de faaliyet
gösteren Tutlular
Yardımlaşma Derneği
İlçemiz Merkez İilkokulu’
nun 6.,7.ve 8. sınıflarını
bilgisayar, projeksiyon ve
projeksiyon perdesinden
oluşan teknolojik araçlar
ile donattı.
Derneğin yapmış olduğu
yardımdan (3700 Fr.)
dolayı İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ali Şeyh
ÖZDEMİR tarafından
Dernek Başkanı Mehmet
KARAKUŞ'a derneğe
iletilmek üzere bir
teşekkür plaketi verildi.

Derslere Bilişim
Teknolojisi
Desteği
İsviçre’deki Tutlular
Yardımlaşma
Derneği’ nin
gönderdiği parayla
(1300 Fr.) bilgisayar,
projeksiyon ve diğer
donanım malzemeleri alındı. Okulun çok amaçlı salonuna kurulan donanım,
dersleri daha ilgi çekici yaptı. Bu yardımlarından dolayı
derneğe çok teşekkür ediyoruz.
Boyundere İlköğretim Okulu
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Tutlular Yardımlaşma Derneği’nin Yaptığı Yardımlar
Yıllar

Yardımların Cinsi

Frank

-20 Mayıs İlkokulu'nun çevre duvarının yapımı için
Ali Turan hesabına
1997

-Mehmet Turgut Okyay Spor Tesisleri / Çocuk Oyun
Alanı ve Aile Çay Bahçesi için Kaymakamlığa bağlı
köylere hizmet hesabına

1000.00
4000.00

-İzmit ve Gölcük depreminden hemen sonra TRT
aracılığıyla yapılan yardım
-1. Tut Kültür ve Sanat Festivali için

2000.00
4000.00

-2. Tut Kültür ve Sanat Festivali için

3000.00

-Tut Halkeğitimi Merkezi'ne halkoyunları ekibi için

1100.00

2001

-Atatürk heykelinin açılışı dolayısıyla yapılan şenliğin
sponsorlarından birisi olarak
-Yüksekokul öğrencileri için

500.00
1100.00

2002

-Yüksekokul öğrencileri için

2750.00

2003

-Yüksekokul öğrencileri için

2750.00

2004

-Kaymakamlığın, Tut Kütüphanesi için başlattığı kitap
alım kampanyası için
-Yüksekokul öğrencileri için

300.00
5390.00

2005

-Yüksekokul öğrencileri için

5440.00

2006

-Musalla camisine
-Yüksekokul öğrencileri için

300.00
5010.00

2007

-Tut Gelişim'e Festival için
-Yüksekokul öğrencileri için
-Fatih İlköğretim Okulu’na basket sahası için

3000.00
5450.00
800.00

2008

-Yüksekokul öğrencileri için

6600.00

2009

-Kaşlıca İlköğretim Okulu için
-Merkez İlköğretim Okulu Doğa Kulübü için
-Yüksekokul öğrencileri için

1000.00
1000.00
7200.00

2010

-Merkez İlköğretim Okulu’na bilişim teknolojisi çin
-Boyundere İlköğretim Okulu’na bilişim teknolojisi için
-Yüksekokul öğrencileri için

3700.00
1300.00
8750.00

1999

2000

Toplam

77440.00
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Tutlu Gençlerin
Çiğköfte Yarışması
İsviçre’nin çeşitli bölgelerinden 40
kadar Tutlu genç Zürich’te bir orman
evinde, 9 Nisan 2010 Cuma akşamı
biraraya geldi.
Tutlular Yardımlaşma Derneği’nin
bir etkinliği kapsamında biraraya
gelen Tutlu gençler, bir çiğköfte
yarışması düzenlediler.
Yarışmaya St. Gallen ve çevresini
temsilen Ufuk Karakuş, Zürich ve
çevresini temsilen Barış Sarıcı,
Wohlen ve çevresini temsilen de İrfan
Kurşun katıldı. Toplantıya katılan
Tutlu gençler, temsilcilerine soğan ve
sarmısak soyma, su verme ve ter
silme gibi her türlü desteği verdiler.
Nevzat Oğul, Meryem Savıcı ve
Ahmet Sonkur’dan oluşan jüri,
Barış’ın çiğköftesini 1., Ufuk’un çiğköftesini 2., İrfan’ın çiğköftesini de
3. kalite olarak açıkladı.
Jürinin kararını açıklamasının
ardından çiğköfteler, yeşillik ve
turşularla yenildi; rakılar, şaraplar ve
biralar içildi. Bu arada Nevzat
Oğul’un ve Barış Sarıcı’nın sazları
eşliğinde şarkılar ve türküler söylendi
hep bir ağızdan.
Toplantıya katılan gençler,
geceden ziyadesiyle memnun
olduklarını ve bu tür toplantıların
daha sık düzenlenmesini
belirtirlerken, yarışmada ikinci ve
üçüncü olanlar, jürinin taraf tuttuğunu
ve muhtemelen ortada bir şikenin
olabileceğini ima ettiler!
Bazı gençler de, sanki bu şike
söylentisini doğrularcasına, 1. gelen
Barış’ın iki de bir jüri üyelerine
“tadımlık” adı altında topak topak
çiküfte verdiklerini söylediler!
Mabalı söyleyenin boynuna. Ben
zaten orda yoktum; o kadar ki
olanları duydum.

Mehmet Karakuş
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Bir Davet
Tutlu gençler olarak 2010 Şubat ayı itibarıyla, TYD çatısı altında yeni bir oluşum
hazırlığı içerisine girdik. Amacımız yetişkinler arasındaki Tutluluk ve dostluk ilişkilerini
biz gençler arasında da geliştirmek ve güçlendirmek çabası.
Bu amacımıza katkı sağlanması bağlamında bugüne dek farklı etkinlikler ve
toplantılarda buluşarak tanışıp kaynaşabilme imkanı bulduk. Bu kısa süre içerisende
anladık ki, ne kadar da birbirimizden kopuk hayatlar yaşıyor gibi görünsek de, bizleri
birbirimize bağlayan ortak Tutluluk kültürü ve değerleri paydasında buluşabiliyoruz.
Bizlerin geleceğinde de büyüklerimizin arasındaki sevgi ve saygı bağlarına benzer
ilişkiler yaratabilmek adına tüm Tutlu gençleri aramıza davet ediyoruz.
Etkinliklerimizi takip etmek ve aramıza katılıp düşüncelerinizi paylaşmak için
info@tutpekmezi.ch ya da facebook Tut isvicre Genclik adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Barış Sarıcı

Kayak günümüz:
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Tut Pekmezi’nin Ziyaretçi Sayfasına Düşen İki Görüş
Mahmut arslantas / Bocholt de. / 11:29:24 16.06.2010
ÖLÖ TOPRAGI / MAHMUT ARSLANTAS
Soguk ve frtanali bir günün ardindan günes yüzünü göstermis,lapa,lapa yagan
kardurmus,Tut”da heryer beyaza bürünmüs,günesin karda savkimasi özlerimi
köredercesine kamastiriyor. Pencereden tepede siylambac kayan cocuklari seyre
daliyorum.Keze yazin agaclarin yapraklarindan kapanan görüs acisi,kisin acik secik
taa catalyoldan gecenleri görebiliyorum.Bir köpeksesi,eseksesine karisiyor,tektük
bacalardan cilizmi cilliz dumanlar tütüyor.
Anam birkac kez seslendi Bibi`ngillere yogurt götüreceksin,tasiyamam dedimsede
minik hengilde dedi. Hic aldirmadan babamin okul icin yeni aldigi iskarpin
ayikkabiyinin tabanini soba`da nasil düzleyecegimi, dizlerimden popoma kadar
islanacagim isitecegim zilgitlari hatta samari düsünüyorum.
Cocuklar ve büyükabiler birazdan vagonbile tutacaklar.Ama asilsenlik okul
paydsundan sonra baslayacak,Taki ayisiginda geceyarisina,Üsüyenler,islananlar
evlerine gidene kadar devam edecek
Gidelerki gecenin ayazinda yipranan yerler yeni yagankarla kaplasin daha
ziypincak,devlisigün icin hazir hale gelsinki okula giderken birkere kayabilsinler.
Iste TUT”un dogal kayak pisti;biz Tutlular buraya kisaca tepe,Tepeden karda
kaymayada siylambac deriz. Simdi budagal kayak pstimizin yerinde mimariden
nasibini almamis,estetikden uzak sözüm ona Kaymakamlik,doga garibesi betonyigini
iskaletmekte.Pencereden bakiyorum artik siylanbacda siylanan cocuklarda, tepede
yokkk esi karlarda.
Simdi gazetelerden ögreniyoruzki Tut yolunda meydana gelen heylanna göksu
üzerinde yapilan Hidro Elektirik Santrali (HES)Baraj insatinin dogal yapiyi bozmasi
nedeniyle meydna geldigi 900m.karayolunun 300m asagiya kaydigi bilirkisi tarafindan
tespit edildigi!!!Günaydin bunubilmek icin nebilirkisi nede insanin kahin olmasi
gerekir.Dünyada ve Türkiyenin Karadenizböldesinde
Egebölgesinde,Akdenizbölgesinde HES projesine karsi insanlar ayaklandi ve
protostalar cesitli yerlerde hala devam ediyor.
AmaTut halkina ölü topragi serpitirilmis sinik ve tepkisiz hic kimsenin hiki cikmadi
nede siyasipari temsilcilerinden nede tek Satir yazi. cünkü bastan Propagandaiyiydi
esnaf satis yapacak,vatandas calisacakti insatbitti ücbes kisiharic kili taragi toplayip
gittiler,tekke düstü kelgöründü Tut”luseyirle duyarsizligiyla kaldi.Buzdaginin
grünenyüzü karayolu heylani. Hasar yillar ilerledikce Göksu deltasinin dogal ve
ekolojoikYapisindaki tahribat ortaya cikacak.söyleki Köprüden
Ötegece,Ciftlik,Havutlu,Hüs Köyüne kadar olan güzergahta artik
balik,sutosbagasi,kurbaga,suyilani,yengec olmayacak,o güzelim caykarpuzlari
yetismeyecek ,birsürü yabani haynan barinabayacak ve yok olup tükenecekler,bir
kürek dahi kum kulanilmayacak.Enbüyük zararida istisnasiz tümbölge görecek.
Doga simdi kendisinden alinani istiyor gazabida yolsuz kalan Tut`luya
oluyor.Allahdan sevindirici haber son anda yikimdan kurtulan Tut”un Tarihitapusu
sayilan Ulu camii Kültür ve Tabiati Koruma Kurulu karariyla 1.Derece Kültür varligi
olarak tecillendi.Ayni kurul tarafindan Tut”un simgesi olan asirlik cinar agacinida
korunmasi gereken tabiat varligi olarak tescilledi.Bakalim buiyi haber Tut ve Tut”lunün
üzerinden Ölütopragini kaldiracakmi!Herkesi daha duyarli olmaya üzerine düseni
yapmaya davet ediyorum. Kisaca Tut”un dogal yapisi Gün gectikce eriyor.
Cünkü yeni duyumlara göresimdi sirada bir HES daha var.
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Nevzat KIZKIN
Ankara / 23:33:29 23.06.2010
Merhaba Mahmut, eline sağlık yazını okuyunca o eski güzel günleri hatırladım. Keşke
yaşam ve iklim koşulları bu kadar hızlı değişmeseydi de o günleri biraz daha uzun
yaşasaydık.
HES ler konusunda seninle aynı fikirde değilim. Evet doğa tahrip oluyor, çevresini
olumsuz etkiliyor ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Sınırsız insan ihtiyaçları her
gün daha da çoğalıyor. Bunun için de tedbirler almak gerekiyor. Kömüre karşıyız
dumanı havayı kirletiyor, çıkartılırken göçük altında insanlar canından oluyor, petrole
karşıyız zararları saymakla bitmez, atom enerjisine karşıyız maazallah bir patlama
anında bütün doğa ölüyor, HES lere barajlara karşıyız doğal yaşamı olumsuz
etkiliyor. Geriye ne kaldı? Güneş ve rüzgar enerjisi. Onlar da şimdiki teknoloji ile
yeterli enerji sağlayamıyorlar. Ama insanlığın da bitmez tükenmez enerjiye ihtiyacı
var. Önümüzde iki yol var, ya şimdiki yaşamı devam ettirmek için elimizdeki imkanları
değerlendirip enerji üreteceğiz ya da enerjisiz yaşamanın yollarını öğreneceğiz. Yani
evimizde yanan lambadan, buzdolabından, ütüden, fırından, tv den ve daha bir çok
şeyden vazgeçeceğiz. Eskiden bunlar yoktu, mutsuz muyduk? Yine olmasın. Böyle
bir düşünceye saygılıyım. Ama yok hem rahat yaşayalım hem de doğa olduğu gibi
kalsın tercihi şimdiki teknoloji ile imkansız görünüyor. Bence asıl yapılması gereken,
HES ler de yapılsın barajlar da (günümüzde petrol, atom ve kömür santrallerine göre
doğaya en az zarar veren hidro elektrik santralleri) ama bunlar yapılırken uygun
yerlerde sağlam yapılsın doğaya da çevreye de saygılı olunsun. Yapılan tesisi ucuza
getirmek için masraflardan kaçınılmasın. Eğer yeterince araştırma yapılsa ve tesis
uygun bir şekilde inşa edilseydi yazında bahsettiğin göçük olayı yaşanmazdı diye
düşünüyorum. Yine yazında bahsettiğin köprü ile hüs arasında kalan bölgeye orada
yaşayan canlıların (balık, kurbağa, su kaplumbağası, ağaçlar v.s) yaşamını devam
ettirecek kadar su bırakılırsa çevreye de çok olumsuzlukları olacağını
düşünmüyorum. Bildiğim kadarı ile bu tür projelerde eski su yatakları tamamen susuz
bırakılmıyor. Gönül ister ki, deli çayımız eskisi gibi hür ve coşkun aksın önünde bir
engel olmasın. Ama insanoğlu bencil, istiyor ki böyle deli deli akarken yaralı bir
parmağa da merhem olsun.
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Uzun Oba
Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır.
Andre Gide
karların eksik olmadığı yukarı dağın(1) üzerimize

Temmuz sonuna kadar
yıkılacakmış gibi duran zirvesine çıksam bulutlara dokunacağımı sanırdım. Köyümüz
bu dağın yüksek eteklerinde; toprak damlı evleri, toprak taşlı yolları, daha çok dut,
ceviz, erik ağaçlarının bulunduğu bahçeleri ve dağın yamaçlarındaki üzüm bağları ile
yukarı dağın sarp kayalarının yükseldiği Çanakçıya kadar uzanırdı. Köyün bulunduğu
yükseklikten Aşağı dağa(2) doğru ise buğday ve tütün tarlaları uzanıyordu. Tarlaların
bittiği yerde yükselen tepelerden aşağı dağın dibinden akan çayı göremezdik. Ancak,
ters dönmüş bir bıçağı andıran aşağı dağın dik yamaçlarına ve gökyüzü ile birleşen
zirvesine tepeden bakardık.
Köyümüzün meyilli bir yerde olmasından dolayı mı yoksa biri aşağıda diğeri
yukarıda bulutlara kadar uzanan dağlardan dolayı mı bilmiyorum, köydeki yer ve yapılar aşağı ya da yukarı ile başlayan isimlerle anılıyordu. Aşağı dağ-yukarı dağ, aşağı
cami(3) -yukarı cami(4), aşağı tarla-yukarı tarla, aşağı oba(5) -yukarı oba(6), aşağı
pınar-yukarı pınar, aşağı çarşı-yukarı çarşı, aşağı bostan-yukarı bostan yani aşağıda
ne varsa yukarıda karşılığını bulmak mümkündü. Eğer bu yer ve yapılardan ikiden
fazla varsa bu sefer de şekline ve yerine göre isimler alıyordu. Kıraç bir tepe üzerinde
merdiven basamaklarını andıran evleri ile yukarı çarşının üstündeki oba “Gıraç oba
(7)” bu obada bulunan minaresiz cami ise “Kölük cami(8)” adını almıştı. Yukarı oba ile
aşağı oba arasında kalan ve biraz da çukurda olan oba “Çukur oba(9)”, evleri bir tren
katarı gibi birbirine bitişik olan ve bizim evin de bulunduğu oba ise “Uzun oba(10)” idi.
Köydeki çoğu ev birbirine benziyordu, alt katı ahır ve samanlık üst katı ise bir
lüvan(11) ve evin büyüklüğüne göre lüvan etrafına dizili odalardan oluşurdu. Lüvanın
bir ucunda hiç sönmeyen bir ocak, ocağın yanında bulunan takada(12), camı isten
kararmış gaz lambası karanlık çökünce yakılmayı beklerdi. Penceresiz ve köşede
kalan odaya en içeri denirdi. Bu odada sıra sıra dizili küpeciklerde, tereyağı, peynir,
pekmez, teh(13); çuvallarda, bulgur, un ve bir sele üzerinde özenle dizilmiş yufka
ekmekler saklanırdı. Evin en geniş ve aydınlık odası misafir odası olarak
düzenlenirdi. Pencere önündeki makatta(14) el işlemesi örtüler, yastıklar, yerde renkli
kilimler, duvar kenarlarına dizili kalın yumuşak kayınbaba minderleri ve elde dokuma
halı kaplı hasır yastıklar, duvarda ise ya kahveci güzeli ya da kocaman kuyruğu
rengarenk bir tavus kuşu resmi olan duvar halısı misafir odalarının
vazgeçilmezleriydi. Hemen hemen tamamı güneye bakan evlerin geniş bir avlusu ve
sokağa açılan iki kanatlı büyük bir sokak kapısı olurdu. Bir de kuşağında her zaman
size verecekleri bir şeker, badem, ceviz bulunduran büyükanne ve büyükbaba, her
aklınıza gelen sorulara bıkıp usanmadan cevap vermeyi beklerdi.
Köyde az sayıda kiremitli yapı da vardı. Belediye binası, okullar, karakol ve birkaç
lojman kiremitli idi. Yalnız bizim obada öyle bir yapı vardı ki köyde eşi benzeri yoktu.
Burası, un öğütülen, bulgur çekilen, hızar ve çırçır makinelerinin de bulunduğu büyük
bir değirmendi. Bu yapının çatısı yer yer çinko, çinkoların yetişmediği yerler ise “vita”
ve “evet” yağ tenekeleri açılarak kaplanmıştı. Yoğun bir duman çıkartarak pot, pot,
pot, küt, küt, küt, diye çalışan motoru öyle gürültülü çalışırdı ki köyün diğer ucundan
rahatlıkla duyulurdu. Evimizin hemen yanındaki bu sese biz alışmıştık ama gelen
misafirler “bu sese nasıl dayanıyorsunuz?” derlerdi de biz kulak kabartıp değirmenin
çalışıp çalışmadığını duymaya çalışırdık.
1- Hacımammet dağı 2- Çekirge dağı 3- Ulu Camii 4- Musalla Camii 5- Ayniye Mahallesi 6- Reşadiye Mahallesi
7- Fethiye Mahallesi 8- Şahbaz Ağa Camii 9- Reşadiye Mahallesi 10- Ayniye Mahallesinde cadde 11- Salon
12- Duvar içine oyulmuş kapaksız dolap 13- Üzümden yapılan bir çeşit reçel-marmelat 14- Kanepe
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Biz uzun obanın çocukları, evden sabah çıkar akşama kadar oyun oynardık. Çelik
çıbık, dibek, gülle, cindi, saklambaç, vindovit, birdirbir, uzun eşek… bizde oyun çoktu
ama bazen oyun oynamaktan sıkılır ellerimize irice taşlar alıp değirmenin teneke çatısına atardık. Tenekelerin üzerinden yuvarlanan taşların gök gürültüsünü andıran sesleri çok hoşumuza giderdi. Değirmende çalışan Gişi Emmi değirmen unundan bembe
yaz yüzü, talaşa bulanmış şalvarı ve üstüne yapışmış pamuklarla değirmenden fırlar
gelirdi bizi kovalamaya. Tabi hiç birimizi yakalayamazdı ama zaman zaman fırlattığı
taşlardan nasibimizi aldığımız da olurdu. Bazen de üstü başı motor yağı ve ise bulanmış Baytar Emmi çıkardı ama onun hiçbir şey yapmadan şişe dibi gibi kalın gözlükleri
ile uzaktan bizi süzerken takındığı sinirli hali oradan uzaklaşmamıza yeterdi.
Baytar Emmi, değirmenin sahibiydi. Hiç boş durmazdı, sürekli değirmenin motoru
ya da aletlerinin tamiri ile uğraşırdı. Bir bakardım hızarın başında tahta biçiyor bir
bakardım çırçır makinesinin başında pamuk ayıklıyor ya da un değirmenin kocaman
taşını çıkarmış elinde özel bir çekiçle taşı dişliyor… Hızar çalıştığı günler değirmenin
kapısına dizilir bıçkıların kulağımızı sağır eden gürültüsüne aldırış etmeden, hayretle
koca koca kütüklerin içimizi bayıltan taze talaş kokulu ince tahtalara dönüşmesini
seyrederdik. Bizi öyle akıllı uslu gören Baytar emmi bize ödül olarak kılıç yapmamız
için tahtalardan artan ince çıtalar verirdi. Biz de onları çakılarımızla kılıç haline getirir
değirmenin yanındaki kavaklıkta savaş oyunu oynardık.
Tek uğraşı değirmen değildi Baytar Emminin, iğne yapardı, diş çekerdi, atlara ve
eşeklere nal çakardı, hayvanı hasta olan iyileştirmeye, keçisi dağda kaybolan, kurt
ağzı(15) bağlatmaya ona gelirdi. Köyde elektrik yoktu ama baytar emminin
değirmeninde geceleri ampuller yanardı. Hele ampullerin hepsi birden yanınca
değirmen gündüz gibi olurdu. Neden evlere de geceyi gündüz gibi yapan bu
ampullerden takmadıklarına şaşardım.
O zamanlar anlam veremediğim, merak ettiğim çok şeyler vardı ve bunlara kendimce mantıklı çözümler üretirdim. Mesela, yağmurun nasıl yağdığını yağmurlu bir
günde değirmene sığınınca keşfetmiştim. O gün dinmek bilmeyen yağmur gök gürültüleri ve şimşekler eşliğinde bardaktan boşanırcasına yağarken bir süre sonra değirmenin çatısındaki tenekelerin arasından da süzülmeye başlamıştı. Gök gürleyince
sanki değirmenin çatısına biz taş atıyorduk öyle ses çıkıyordu. Sessizce yağmurun
dinmesini beklerken bir yandan da tenekelerin arasından damlayan yağmur damlalarını izliyordum. İşte o an bulmuştum yağmurların nasıl yağdığını, içimi bir sevinç
kapladı. Cevap değirmenin çatısındaydı. “Yukarı dağ ile aşağı dağ arasında büyük bir
çatı vardı ve çatının üstü tıpkı değirmen çatısı gibi her tarafı çivi ile delinerek süzgeç
haline getirilmiş mavi tenekelerle kaplıydı. Bu çatı öyle yüksekteydi ki biz teneke
olduğunu fark edemiyorduk, melekler ellerinde kovalarla suyu çatıya boşaltıyorlar ve
deliklerden yağmur olarak yağıyordu. Arada bir de taş yuvarlayınca gök gürültüsü
oluyordu, bu taşlar çok büyük olduğu için tenekeye sürtününce ateş çıkartıyor bunlar
da şimşek oluyordu.” Eve gider gitmez bu dahiyane fikrimi heyecanla evdekilere
anlattım, herkes gülerek beni dinledi ama ne doğru dediler ne de yanlış olduğunu
söylediler. Sanırım bu onlara pek inandırıcı gelmemişti fakat bence çok mantıklıydı ve
okulun ilerleyen yıllarına kadar da böyle olduğuna inandım.
Şimdi ne zaman gök gürlese ya da çinko kaplı bir çatı görsem hemen aklıma
evimizin yanındaki değirmen gelir. Bir de onca imkânsızlıklar içinde elektriksiz bir
köyde elektrikli değirmen çalıştıran Baytar Emmi.

Nevzat KIZKIN
15- Dağdaki hayvanların kurtlara yem
olmaması için hazırlanan bir çeşit muska

nkizkin@hotmail.com / Ankara, Haziran 2010
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Tut’taki On İki Eylül Darbesi
12 Eylül 1980’deki faşist askeri darbenin ardından bütün Türkiye’de uygulanan
baskı rejimi Tut’ta da bütün şiddetiyle uygulanır. Darbe sonrası, bütün Türkiye’de
olduğu gibi, Tut’ta da geniş kapsamlı bir silah araması yapılır. Başta sol ve sosyalist
düşünceye sahip kesimlerin, ardından da bütün halkın silahsızlandırılması amaçlanır.
Bu bağlamda bazı örgüt ve parti üyelerinin, yandaşlarının silahları yakalanır. Sahipleri
acımasız işkencelerden geçirilir.
Bütün bu baskı ve yıldırma düzenine karşın halk, yine de tastamam
silahsızlandırılamaz. Bunun üzerine yeni bir yöntem uygular darbeciler. Bu yeni
yöntemini de radyo ve televizyonu (o zamanlar yalnız TRT radyoları ve televizyonu
vardı) kullanarak, afiş ve bildiri bastırıp halka açık yerlere asarak, bütün muhtarlıkları
ve benzeri kurumları harekete geçirerek halka duyurur. Buna göre, silahını köy veya
mahalle muhtarlarına teslim edenler veya muhtarların bulabileceği boş bir alana silahını bırkanlar hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmayacak, ceza verilmeyecektir.
Halk yine de çekimserdir. Darbecilerin sözüne güvenmez. Ama korku da dağları
sarmıştır. Hergün yeni tutuklamalar olmakta, işkence ve kötü muamele haberleri
ayyuka çıkmaktadır. Çaresizlik bütün ağırlığıyla çökmüştür beyinlere. Korkunun zehiri
yüreklere akmış; ağızları bıçak açmamaktadır.
Sonunda, sözüm ona sahipsiz silahlar birer birer atılır muhtarların avlusuna...
Günün birinde o günleri yazıya döken Tutlular çıkar belki. Şimdilerde, Tutluların
beraber olduğu ortamlarda 12 Eylül konusu açılınca küçük küçük öyküler anlatılıp
gülünüyor. Bu öyküler aynı zamanda Tutlunun bir özelliğini; saflığını da yansıtıyor.

Bir çakar- almaz
İşte o günlerin birinde Reşadiye Mahallesi Muhtarı Şükrü Aytekin, Karakol
Komutanı ve bir Tutlu kendi aralarında hem sohbet etmekte hem de Mağrabaşı’na
doğru gezinmektedirler. Sohbetin bir yerinde Karakol Komutanı Tutluya dönerek:
-Ya Mehmet Bey (gerçek adı lazım değil), ne sıkı bir adammışsın, ne çetin bir cevizmişsin! Silah vermeyen bir Allah’ın kulu kalmadı, ama senden bir çakı bile çıkmadı.
Yürümeyi bırakarak olduğu yerde dikilen Mehmet Bey Kumandana döner ve iki
elini açarak:
-Komutanım valahi silahım yok, bilahi de silahım yok, tillahi de yok. Size yemin olsun
ki silahım yok he. Olsa niye getirmeyim he; kaydı yok kuydu yok he; cesası yok..
Mehmet Bey sözünü bitirmeye kalmaz, Muhtar Şükrü araya girer:
-Komutanım, çok da ısrar etmeyin, ısrara değmez.. Silah silah dediğiniz de bir çakaralmaz.. delikli bir demir parçası!..
Çakar-almaz sözüne bozulan ve kulaklarına kadar kızaran Mehmet Bey bu kez
yönünü Muhtar’a çevirir:
-Çakar-almaz öyle mi?!. He.. demek çakar-almaz?!. Çakar- almazı gösteririm günü
gelirse, he.. Gabahet sizde değil saten, sizin gibilerle arkadaş olanda, he valla..

Hangısını; böyüğünü mü, güccüğünü mü?
Yine 12 Eylül günlerinden birinde, ardındaki iki askerle gezinen Karakol Komutanı
başka bir Mehmet Bey’le karşılaşır çarşıda. Mehmet Bey’in işinin kaçakçılık olduğu
hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Hakkında fıkralar, öyküler
anlatılmaktadır. Karakolca da az-çok bilinmektedir bu durum.
Karakol Komutanı Mehmet Bey’i selamlar ve aynı numarayı yapar:
10

-Ya ne sıkı adammışsın Mehmet Bey, hiç değilse bir çakar-almaz teslim edeydin de
biz de üstlerimize karşı mahcup duruma düşmeyeydik.. Senin bu işlerle uğraştığını
bilmeyen mi var...
Mehmet Bey selamı aldıktan sonra, bir yandan Karakol Komutanını çay içmeye
davet eder, bir yandan da:
-Vallahi Komutanım o işler eskide kaldı, gençlikte kaldı... Bu yaşta ne silahı ne bıçağı,
diye konuyu geçiştirmek ve kapatmak ister.
Ama Karakol Komutanı fırsatı bir kez yakalamıştır. Israrını sürdürür:
-Madem silahın yok... Gel beraber eve gidip yengeden bir silah isteyelim.. Silah
yoksa yapılacak birşey yok zaten... Varsa da birkaç hafta yatar çıkarsın.
Mehmet Bey çaresizdir. Komtanın önerisi bir emirdir aslında.
Mehmet Bey’in evi bağların-bostanların, ağaçların içindedir. Yola düşerler. Eve
yaklaştıklarında Komutan:
-Biz şu bahçe duvarının önüne çökelim. Sen de yengeye buradan seslen ve silahı
iste, silah varsa buraya getirsin, der ve askerlerle beraber duvarın önüne çömelerek
gizlenirler.
Mehmet Bey ikircimlidir. Eşine getirmemesini anlatabilecek, kaş-göz işareti
yapabilecek durumda değildir. Şaşırıp, “silah milah yok bizde” diyebilecek midir eşi?
Ah bir şaşırsa... Ama Mehmet Bey’in bunları düşünecek fazla zamanı yoktur.
Ayaklarının dibinde komutan ve jandarmalar bekleşmektedir.
Mehmet Bey birkaç kez bağırır:
-Gııız.. gıız.. sana diyoom... (Biraz yaşlı kuşak Tutlular, eşlerini, adlarını söyleyerek
çağırmazlar. Bunun yerine; gıız, sana diyom veya eşinin babasının adını söyleyerek
(Nazmi’nin gızı, gibi) çağırırlar. Adını söyleyerek çağırmayı ayıp sayarlar nedense!)
Mehmet Bey’in sesi boğazında düğümlenir ama, gücünü toplar bir daha seslenir:
-Gııızz.. gıız, sana diyom, hele o silahı al da buruya getii... Az sonra ağaçların
arasından yorgun bir kadın sesi süzülür gelir:
-Hangısını getiriyim; böyüğünü mü, güccüğünü mü? Gene ne’deceğin?..

Irzı gırık
Doğru mu yanlış mı, ama bunlara benzer bir kısa öykü daha anlatılıyor...
Kısa boylu ve yaşlı Tutlu kalın gözlükleriyle etrafını zar zor görmekte, artık neyi
nereye koyduğunu da tam olarak bilememektedir. Yaşlı eşi de kendinden iyi değildir.
O da bacaklarının, belinin sızılarından neredeyse yerinden kalkamamaktadır.
Karakol komutanı askerleriyle güpe gündüz bu yaşlı Tutluların evini basar. Dış
kapıları güm güm vurulur yaşlıların. Vurulmasıyla birlikte de gürültüyle ardına kadar
açılır. Karakol komutanı ve askerler avluya dolarlar, yaşlı Tutluyu çağırırlar ve evde
silah arayacaklarını söylerler. Yaşlı Tutlu, silahının olmadığını söyler ama dinletemez.
“Eyi siz bilisiniz, arayın” der ve avludaki bir taşa oturur. Jandarmalar sağa sola dağılır; kimisi eve çıkar, kimisi evin altındaki ahıra dalar. Kumandan da aşağıdaki samanlığa girer. Bir süre sonra, herhangi bişey bulamayan jandarmalar rap rap samanlıkta
toplanırlar. Bu arada komutan kendi tabancasını çıkartır ve samanların arasına sokar;
öte yandan da avludaki yaşlı Tutluya doğru: “İşte tabancan burada, samanlığa
saklamışsın Mehmet Bey. Yalan söylemeye utanmıyor musun?” diye hışımla bağırır.
Tabancasının yerinin sağlam olduğunu sanan Mehmet Bey, yukardan aşağıya
inemeyen hanımına dönerek: “Gız ırzı gırık, ben sana sağlam biyere koy demedim
miydi, getdin de samanlığa mı soktun” diye söylenerek samanlığa doğru yürür.

Mehmet KARAKUŞ

12 Eylül 2010
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Adalet
12 Eylül askeri faşist darbesinin
üzerinden 30 yıl geçti. 30 yıl önce
ordu, silah zoruyla anayasayı iptal,
Parlementoyu lağvetmiş, tüm hak ve
özgürlükleri rafa kaldırmış, ülkeyi bir
açık cezaevine dönüştürmüş, adil
yargılanma hakkı tamamen yok
ederek, Sıkıyönetim Komutanlıklarına özel sıkıyönetim mahkemeleri
kurdurmuştu. O dönemde gözaltında
işkence en doğal uygulama olarak
yaşanmış, sokakta, evlerde,
cezaevlerinde ve gözaltında yüzlerce
insan öldürülmüştü.
Rakamlarla ifade edilecek
olunursa, bu dönemde:
-650.000 kişi gözaltına alınmış ve 90
güne varan gözaltı süresinde ağır
işkenceler görmüştür.
-Açılan 210.000 davada 230.000 kişi yargılanmıştır.
-14.000 kişi Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkartılmıştır.
-30.000 kişi siyasal sığınmacı olarak yurtdışına kaçmak zorunda kalmıştır.
-171 kiş işkenceden, emniyette veya jandarmada öldüğü belgeleriyle kanıtlanmıştır.
Toplumdaki genel kanı ise bu rakamın çok daha fazla olduğu şeklindedir.
-388.000 kişiye pasaport verilmemiştir.
-30.000 kişi 1402 sayılı yasa ile sıkıyönetim komutanlarına verilen yetki ile
Sıkıyönetim Komutanlarınca sakıncalı bulunarak işten atılmıştır.
-23.667 (Askerlerin kurduğu dernekler hariç) derneğin faaliyeti durdurulmuştur.
-Yargılanan gazetecilere toplam 3.315 yıl 6 ay hapis cesası verilmiştir.
-300 gazeteci saldırıya uğramış, 3 gazeteci öldürülmüş, 31 gazetecinin cezası infaz
edilmiştir.
-Cezaevlerindeki yoğun baskı ve işkenceler nedeni ile, hükümlü ve tutuklular yapmış
oldukları ölüm orucu, kendini yakma vb. protesto eylemleri sonucu 15 kişi ölmüştür.
-Bu dönemde askeri savcılar 6.533 kişi hakkında idam talebinde bulunmuş, 1.468 kişi
hakkında idam cezası verilmiştir. Bunlardan 517 kişinin idam cezası onaylanmış,
259’unun idam dosyası Meclise gönderilmiş ve toplam 50 kişi idam edilmiştir.
O kara günlerden Adıyaman ve Tut’ta nasibini almıştı. Adıyaman merkeze yakın
Pirin’deki eski yatılı ilköğretim okulu, askerler tarafından el konularak işkence merkezi
haline getirildi. Binlerce işçi, köylü, öğrenci, öğretmen, memur, genç, ihtiyar akıl
almaz işkencelerden geçirildi. İnsanlara, gözleri bağlı ve çırılçıplak soyulmuş olduğu
halde kaba dayak, falaka, elektrik verme, soğuk su tutma, filistin askısı, “tren”
dedikleri tavana asma, haya sıkma, cop sokma, aç ve uykusuz bırakma gibi insanlık
dışı işkenceler uygulandı. Kocaman insanların işkencedeki çığlıkları bütün binayı
sarıyordu bazen. Yoldaşlarım Burunçayırlı Yusuf Ali Erbay ve Kevcelili Halil Uluğ bu
işkenceler sırasında katledildiler. Besni’de görev yapan ve politikayla hiçbir alakası
olmayan bir diş doktoru, işkencelere dayanamayarak Pirin’deki hücresinde intihar etti.
İşkenceler Pirin ile sınırlı kalmıyor, asker ve polis karakolları insanlarla dolup
taşıyor, köyler basılarak köylülere topluca eziyet ve hakaret ediliyor, kahvehane ve
evler basılarak topluma tam bir korku ve onursuzlaştırma yaşatılıyordu. Alevi-Kürt
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köylülerinin bıyıklarının yarısı kesiliyor, köy meydanında kadınlar kocalarının sırtına
bindirilip yürütülüyor, Adıyaman cezaevindeki Türkçe bilmeyen Kürt köylülere,
sabaha kadar “Atatürk’ün gençliğe hitabesi” ezberlettiriliyordu.
Tut’ta da onlarca kişi tutuklanmış, işkencelerden geçirilmiş, karakolun bacak kadar
başçavuşu Tutlulara kan ağlatmıştı. Tutuklanıp işkencelerden geçirilen, yıllarca
hapiste yatırılan, işlerinden, memleketlerinden edilenler; hiçbir kişisel çıkar gözetmeksizin, yoksul halkın, çalışanların ve ülkelerinin çıkarları için, hak ve adalet için, eşitlik
için, demokrasi için mücadele eden sosyalist devrimciler ve onların yakınlarıydı.
Ben kendim 20 Ocak 1981’de tutuklandım,
73 gün Pirin’de kaldım, çok yoğun işkenceler gördüm.
İşkencecilerin “General” diye çağırdıkları iri yapılı asker
gardiyan gözlerimi bağlayıp, beni bir çuval gibi sırtlayıp
işkence odalarına indirdikten sonra bayılana kadar işkence
görüyor, sonra yine aynı asker tarafından, baygın şekilde buz
gibi hücreme, betonun üzerine atılıyordum. “Tren” denilen
kollardan tavana asma işkencesinde en uzun kalma rekoru
kırdığımı söylemiş bir asker gardiyan, bir başka tutuklu
arkadaşa. Bu “rekor”dan dolayı sağ kolumu ve
parmaklarımı yedi ay kadar oynatamamıştım.
2 Nisan 1981’de Adıyaman cezaevine kondum ve
30 Ağustos 1984’te de Mersin cezaevinden tahliye oldum.
12 Eylül faşist askeri darbesinin üzerinden 30 yıl geçti.
Toplum hala, askerler tarafından üzerine zorla giydirilmiş
bu “deli gömleği”ni çıkarmaya çalışıyor. Hala gayrimeşru
anaya-sası tam değiştirilemedi, hala darbeyi yapanlar ve
işkenceciler topluma hesap vermedi.
En son yapılan kısmi anayasa değişikliği,
generallerin kendilerini ve işkencecilerini korumak
için anayasalarına koydukları 15. maddenin kaldırılmasını
sağladı. Yani artık onlar hakkında dava açılabilecek.
Darbeci generallerden ve işkencecilerden hesap
sorulmasını istemek intikam alma duygusuyla
hareket edilen bir istek değildir. Bu bir adalet isteğidir.
Adalet; işkence görmüş kişi için geçmişiyle barışması,
toplum için normalleşme, ülke için geçmişin sırtına yüklediği
yükten kurtularak geleceğe, toplumsal barış içinde refaha
ve demokrasiye doğru ilerlemesi anlamına gelir.
30 yıl sonra, bana işkence yapanalar ve darbeciler
hakkında, binlerce diğer 12 Eylül’de işkence görenler gibi,
dava açıyorum. Adalet isteyeceğim. İnsanlığa karşı işlenmiş
suçların –bu arada işkence suçlarının- zaman aşımı
olmadığını biliyorum. Adaletin tecelli edip etmemesi birçok
şeye bağlı ve belirsiz. Ama ben bunu, ülkeme, onun geleceğine
ve insanlığıma karşı sorumluluğumun bir gereği olarak yapacağım.
Hiç kimse tarafından, hiç kimseye, hiçbir sebepten dolayı
işkence yapılmayan bir Türkiye ve dünya özlemiyle.

Hamza Demir
Göteborg, 15 Ekim 2010

13

Yabanelde Yaşamanın Dayanılmaz Ağırlığı
Kanal kanal geziniyorum televiyonlarda. Hemen hemen bütün gazeteleri gözden
geçiriyorum. Hem de sabah akşam. Hem de yıllardır. Umudumu yeşertecek bir
haber arıyorum. Bir ışık görmek istiyorum yurdumun ve halkımın geleceğine ilişkin.
Yurdunu ve ulusunu seven herkes gibi ben de, başımı eğmeden yaşamak
istiyorum şu yabenelde. Komşularımla, tanıdıklarımla ve iş arkadaşlarımla
ilişkilerimde ezilip büzülmek istemiyorum Türkiye söz konusu olduğunda. Yurdumun
en az başka ülkeler kadar güzel, insanlarımın da en az başka insanlar kadar uygar
olduğunu şöyle göğsümü gere gere söylemek istiyorum. Kem küm etmek, kırk
dereden kırk su getirmek zorunda kalmak istemiyorum, Türkiye ve Türkler hakkında.
Kimi olumsuzlukların yanında olumlu şeylerin de olduğunu söyleyerek başımı dik
tutmak istiyorum. Bunun için olumlu bir şey arıyorum gazetelerde, televizyonlarda.
Çok beklersin, dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten de öyle.
Gazeteler, televizyonlar vıcık vıcık baldır bacak. Müzik, eğlence ve yarışma
izlencelerinde olmadık cıvıklık. Haber ve haber programlarında olmadık yalakalık,
yağcılık. Yollar kan gölü. Her yanda yokluk yoksunluk, kavga, gürültü ve öldürmeler.
Yurdum yönünü aydınlığa dönmesi gerekirken karanlığa, barışa dönmesi gerekirken
kavga ve karışıklığa dönüyor. Gün günü, yıllar yılları aratıyor. Gerilik düz boyu.
Oysa küçük güzellikler bile yurduna ve ulusuna bağlıyor insanı. Tatlini Türkiye’de
geçiren iki çocuklu bir aileyle karşılaşmıştım epey zaman önce. Anlata anlata
bitiremiyorlardı Türkiye’de yaşadıkları güzellikleri. Bir keresinde açlıktan ölüyorlarmış
akşamın bir saatinde. Bir lokanta bulmuşlar kasaba irisi bir yerde. Ama yaşlı lokantacı
da lokantasını kapatmış evine gidiyormuş lokantasının önünde. Dertlerini zar zor
anlatmışlar adama. Yaşlı adam lokantasını tekrar açmış. Masayı donatmış o saatte.
Ayran parasını da almamış sonra. Anladıklarına göre: „Yoğurda süte para vermiyoruz. Evimizde bir ineğimiz var“ diyesiymiş lokantacı. İnsanı heyecanlandırıyor bu tür
öyküler. İçim içime sığmamış, gözlerim yaşarmıştı. Yaşlı lokantacı bir akrabam olup
çıkmıştı sanki. Aynı ülkenin insanı olmaktan onur duymuştum.
Küçük güzelliklerin yanında çirkinlikler de var. Hem de istemediğin kadar.
Geçenlerde bir mobilyacıdaydım. Eşim de yanımdaydı. Satıcı hanım, eşimle
konuşurken Türk olduğumuzu anladı ve kendisinin de Türkçe bildiğini göstermek için
bize, „Günaydın, iyiyim, çok güzel“ gibi Türkçe sözcükleri sıraladı. O da Türkiye’de
tatil yapmış. Hemen bir yakınlık oluştu aramızda. Sonra, „Ama bakar mısınız?“ dedi
ve boynunu gösterdi. Boynunda kırmızısı solmuş küçük yara izleri vardı. Anlattığına
göre, belediye otobüsüne binmiş şehrin birinde. Otobüsün kapısı kapanacağı sırada
boynundaki altın zinciri çekip kopartmış dışarıdaki serserinin teki. Tabii otobüs de
hareket etmiş. Hem zinciri gitmiş hem boynu yaralanmış kadının. Ne diyeceğimizi
şaşırdık. Küçüldükçe küçüldük, utandıkça utandık. Yer yarılsa yere girecektik.
Utandığımızı anlayan satıcı kadın bizi, „Ama ne yapacaksın; bu tür olaylar başka
yerlerde de olabiliyor“ diyerek teselli etmeye çalıştı. Ama yine de bizim dükkandan
nasıl çıktığımızı, daha doğrusu nasıl kaçtığımızı görmeliydiniz.
Bundan başka, arada sırada İsviçre gazetelerinde çıkan bütün Türkiye haberlerini
iş arkadaşım keser ve masama bırakır. Bununla beni utandırmaya çalışır elbette.
Arada bir bile olsa bir haber, bir yazı çıkmaz mı insanı sevindirecek! Yok, çıkmaz.
Yabancı gazete ve televizyonlar da, Türk gazete ve televizyonları da aynı. Çünkü
gerçek yaşam olumsuzluklarla dolu, ara ki bir güzellik bulasın. Gelin isterseniz şu bir
aya, 13 Eylül - 13 Ekim arasına kabaca bir bakıp, olup bitenleri kısaca anımsayalım:
-2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda ABD’ye yenildik. Sadece basketbolda
yenilmekle kalmadık, yine bir ABD planı olan ve yargıyı iktidarın güdümüne sokan
anayasa değişikliği, darbeciler yargılanacak ve ileri demokrasi gelecek
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aldatmacasıyla halkoylamasında kabul edildi. Yani Amerika’ya bir daha yenildik.
-FİBA, ponpon kızların gösterisi Dünya Basketbol Şampiyonası’nda (RTE’nin maça
gelmesi yüzünden) engellendiği için Türkiye’ye 3200 Frank para cezası verdi.
(Sonraki günlerde Başbakan, ikinci olan millilere 28 milyon TL verecektir.)
-ABD’nin Türkiye raporuna göre, cemaat 5 milyar dolarlık bir para kaynağına sahip.
-AİHM, Dink davasında Türkiye’yi suçlu bularak 133 bin 595 Avro para cezası verdi.
-10 gündür kayıp olan Öznur Uluişden (11) ölü bulundu. Küçük kızı kaçırıp tecavüz
ettikten sonra öldüren zanlı, öz kızının ihbarı sonucu yakalandı.
-Çevre ve Orman bakanı Allianoi diye antik bir kentin olmadığını söyledi.
-Öcalan’ın Kürt sorunu için arabuluculuk yapmasını istediği Nobelli Ahtisaari’nin
başkanlığındaki heyet Diyarbakır Valisi ve BDP’lilerle görüştü.
-Jandarma Er Fevzi Tekir, Eruh kırsalındaki patlamada yaşamını yitirdi.
-Şanlıurfa’ da evden kaçan genç kız, sevgilisiyle yolda yürürken silahlı saldırıda öldü.
-ABD ve AB’den sonra Almanya ve İtalya da halkoylamasından çıkan “evet”ten
duydukları memnuniyeti açıkladı.
-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte,
halkoylamasının sonucunu, “Ülkem için yeni bir dönem başlıyor” sözüyle yorumladı .
-TÜİK’e göre haziran ayındaki işsizlik oranı yüzde10,5 oldu.
-Durankaya’dan yolcu taşıyan minibüs yola döşenmiş mayına çarptı. 9 ölü, 4 yaralı.
-Cumhuriyet Başsavcılığı, TUS, ALES, LGS ve LYS’de kopya çekilmesini organize
ettiği savıyla 36 kişiyi gözaltına aldı.
-Vatan’dan koğulan Mine Kırıkkanat ve Haluk Şahin’den sonra, Bekir Coşkun’un
da Habertürk gazetesi ile ilişiği kesildi.
-Tophane’de galerilerdeki açılışa katılan 400 sanatsevere 40 kadar yobaz, sopa ve
biber gazıyla tekbir getirerek saldırdı. Galerilerin camları kırıldı, yaralananlar oldu.
Hükümet üyeleri olayın büyütülmemesini istediler.
-Yazdığı kitapta Fethullahçıların neler yaptığını anlatan Polis Müdürü Hanefi Avcı
sol bir örgüte yardım ettiği savıyla tutuklandı.
-Ergenekon tutuklusu, 73 yaşındaki sendikacı Mustafa Özbek 22 ay sonra tahliye
edildi. Özbek, “Ne suçumu söylediler, ne savunmamı istediler” dedi.
-Antalya-Kemer arasında turist taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü 19 yaralı.
-Milli takım futbolda Almanya’ya 3-0 yenildi.
-Erzincan’da TIR minibüsü biçti: 4 ölü ve çok sayda yaralı.
-Sayıştay hakimi Hicabi Dursun AKP oylarıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
-Aleviler 24 saatlik oturma eylemi yaparak, uluslararası antlaşma ve mahkemelerin
kararları gereği olarak zorunlu din dersi uygulamasının kaldırılmasını istediler.
-Antalya Uluslararası Altın Portakal Filim Festivali’ne jüri başkanı olarak katılan ünlü
Sırp yönetmen Kusturica, Kültür Bakanı Günay’ın ve kimi sağ çevrelerin aşırı
protestosu nedeniyle Türkiye’den ayrıldı. Ayrılırken de 3 ay önce kendisini kucaklayanların şimdi protesto etmelerini anlayamadığını söyleyerek Bakanı düşman ilan etti.
-Ahmet Türk’ün aşiretine düşman olan başka bir aşiretin baris yemeğine 15 bin kişi
katıldı. Türk’ün verdiği yemek için bir hafta hazırlık yapıldı, 500 oğlak kesildi.
-Adalet Bakanlığı tarafından çalıştırılmadıkları gerekçesiyle 4’ü asıl, 3’ü yedek yargıç
HSYK üyeliğinden ayrıldılar. Başbakan yargıçları show yapmakla suçladı.
-Emekli aylıklarına aylık 6 ile 9 TL arasında değişen zam yapıldı.
-Tunceli kırsalında askerle PKK arasındaki çatışmada 2 asker, 1 PKK’li öldürüldü.
-Afyon Barosu’ndan Celal Mümtaz Akıncı AKP oylarıyla Anayasa Mahkemesi
üyeliğine seçidi. Akıncı, “Hamdolsun bu göreve layık görüldüm. Takdir i ilahi” dedi.
Siz gelin de, böyle bir ülkenin yurttaşı olarak başınızı yere eğmeyin elin yurdunda.

Mehmet Karakuş
14 Ekim 2010
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Konargöçerlik Üzerine
salacağınız toprağı göz yaşlarınızla
sular, yumuşatırsınız.
Kökler ayni zamanda bir
tanışıklıklar, bir ilişkiler yumağı
demektir. Bir çok problem bu ilişkiler
yumağı sayesinde zahmetsizce aşılır.
Ama siz köklerinizi, ilişkilernizi,
geldiğiniz yerde bıraktığınız için, yarışa
hep bir kaç adım geriden başlamak
zorunda kalırsınız. Göçtüğünüz yerdeki
insanlarla aynı hizada olabilmek için iki
misli emek sarfetmeniz gerekir.
Bazen geride bıraktığınız can
parçalarına sığınmak, kısa bir süre için
de olsa pillerinizi doldurmak ihtiyacını
duyarsınız gönlünüzün derinlerinden.
Ama bu çoğunlukla mümkün olmaz.
Herhangi bir şekilde enerjinizi
yenileyebilir, mücadele gücünüzü
kaybetmezseniz, zaman içinde kök
salmaya başlarsınız. Gittikçe her şey
kolaylaşır. Aksi halde o gizemli rüzgar
tekrar esmeye başlar. Her şey başa
döner.
Kendimizi hep konargöçer, hep bir
Yörük olarak hissettiğimizden olacak
tabiatla, çevre güzellikleri ve
korunmasıyla pek ilgilenmeyiz. Neden
ilgilenelim ki? Buralara sonradan
göçmüşüzdür ve zaten buraları bizim
de değildir! Din de bu duyguyu
pekiştirir. Bizler sadece fani birer
kuluzdur?
Köylerimiz, kasabalarımız,
şehirlerimiz hep birbirine benzer.
Çoğunlukla hangisinin köy, hangisinin
şehir olduğunun ayırdına varmakta
zorlanırız. Köylerimiz çevresine hiç
uymayan şehirvari yapılarla doludur.
Şehirlerimizin çoğu da bakıldığında
gönlümüzü acıtan, zevksiz, kullanışsız
neden yapıldığı anlaşılamayan
yapılarla, bakımsız, kirli yollarla
doludur.
Ama tüm yapılarımızın dar ortak
özellikleri vardır. Hiç biri doğru dürüst
tamamlanmamıştır. Ya sıvası, ya
boyası ya da bir güzelliği yoktur.

Acaba ülkemizdeki gözle görünen
birçok eksikliğin, olumsuzluğun, çirkinliğin nedeni bizim genlerimize işlemiş
olan konargöçerlik mirası mıdır?
Gerçekten de göçebedir ruhumuz.
Yüzyıllardan beri, kendini arar bambaşka diyarlarda, başka topraklarda,
başka insanlarda. Atalarımızdandır
bize kalan bu konargöçerlik ve her yeni
yerde tutunabilmektir bize bahşedilen
miras.
Gurbet, birçok şarkımızda, birçok
öykümüzde hep işlenen bir konudur.
Konargöçer olabilmek için, sizi bir
rüzgarın, bir taraflara savurması
gerekir. Bu gizemli rüzgarın sizi alıp
götürebilmesi için köklerinizin sizi
bağlamaması, serbest bırakması
lazımdır.
Gurbete, yaban ele gelmişsinizdir.
Yani oraları sizin değildir. Siz sadece
oralarda tutunabilmek, yeni bir hayata
başlayabilmek istersiniz.
Savrulduğunuz diyarlarda kök
salabilmeniz zaman alır, zahmetlidir,
acı verir. Çok kavga, çok enerji
gerektirir. Çoğunlukla da köklerinizi
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Ya da yeni oldukları halde eski,
bakımsız dururlar. Oradan buradan
demirleri, tuğlaları fışkırır.
Ne şehirlermizde ne de
köylerimizde göze hoş görünecek,
parklarımız, bahçelerimiz, çiçekli,
bakımlı, temiz yollarımız yoktur.
Üzerine oturup bir soluk alacağımız
bank, elinizdeki kağıdı atacağınız bir
çöp kutusu zor bulursunuz.
Kahramanlarımız, kahramanlık
destanlarımız vardır deriz. Ama
kasabalarımızı, köylerimizi onların
heykelleri, anıtlarıyla süsleyerek onları
unutulmaz yapmak aklımıza gelmez.
Neden ülkemiz için hayatlarını
vermiş, kahramanlarımızı, gözden ırak
şehitliklerde saklar da, köy
meydanlarımızda onları, anılarına
yapımış, üzerlerinde isimleri yazılı
anıtlarla ölümsüzleştirmeyiz?
Acaba tüm bunlar konargöçerlik
duygusundan mı kaynaklanmaktadır?
Vatanımıza da pek sahip çıkmayız.
Genelde seçim sandıklarına oy
kullanmaya bile gitmeyiz. Ülkemize
kimlerin, neler yapmak istediği pek
ilgimizi çekmez.
Aslında hepimizin kendimize şu
soruyu sormamız gerekir. Tarlamızın
içine birileri bir bina yapmak için
hazırlık içinde olsalar, bizim hiç mi
kılımız kıpırdamaz? Ya da tarladaki
ürünümüzü birileri gelip toplamaya
başlasalar hiç ilgilenmez miyiz?
Yoksa hemen ‘hoop durun bakalım’
mı deriz! Herhalde ikincisi olur. Çünkü
tarlanın bizim olduğunu bilir, onu
korumak isteriz. Ona emek vermiş, o
hale getirmek için ter dökmüşüzdür.
Hem tarlanın, hem de tarladaki ürünün
bizim el emeğimiz, alın terimiz
olduğunu biliriz.
Peki, ya bu ülke, bu vatan kimindir?
Onu korumak için evlatlarımızı
savaşa göndeririz, ölürler ‘vatan sağ
olsun’ deriz.
Ya savaş olmadığı, görünüşte barış
içinde yaşarken onu korur muyuz?

Ona sahip çıkar, kimlerin hangi
amaçlarla onu talan etmek
isteyebileceklerine kafa yorar mıyız?
Yoksa hırsızlar, soyguncular,
talancılar, haydutlar kolaylıkla
gözümüzü boyar onu telef etmeye
uğraşırlar da ayılmaz mıyız?
Belki de konargöçer olduğumuzdan,
nasıl olsa gidici olduğumuzdan, ona
sahip çıkmayız. Bu vatan kimindir?
Biliri miyiz, içimizin derinliklerinde
vatanın sahipleri olduğumuzu hisseder
miyiz? Ona sahip çıkmak için ille de
dört yanımzdan düşman askerleri
tarafından kuşatılmış olmamız,
düşman süngüsünü burnumuzun
ucunda görmemiz mi gerekir?
Bir şeyi iyi anlamak gerekir.
Bugünün düşmanı kurtuluş
savaşındaki gibi uygun adım, tabur
tabur askerler halinde gelmemektedir.
Daha sinsi, daha hoş görünüşlüdür.
Bugünün düşmanı Ahmed Arif`in
tarif ettiği gibidir.
Dört yanım puşt zulası,
Dost yüzlü,
Dost gülücüklü
Cıgaramdan yanar.
Alnım öperler,
Suskun, hayın, çıyansı.
Dört yanım puşt zulası
Bizde eksikliği olan sahip olma
bilinci de Nazım Hikmetin dediği gibi.
Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz`e bir kısrak başı gibi uzanan
Bu memleket bizim!
Bilekler kan içinde, dişler kenetli
ayaklar çıplak
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak
Bu cehennem, bu cennet bizim!
Bilmem anlatabildim mi?
Başka Türkiye yok.

Rıdvan Filiz
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Bir taşla duvar olmaz
Birlikten güç doğar
Yabancı gurbetin çekilmez acılarına rağmen çalışmakta olduğu ülkeleri ikinci
vatan yapan cefakar, vefakar ve Türkiye sevdalısı 5 milyon gurbetçi kardeşimize
Tut ilçemizden sevgiler selamlar.
Derginizden (Tut Pekmezi, Sayı 33) öğrediğimize göre küresel krizden çok
etkilenmiş durumdasınız. Bana göre krizin sebebi ikiye ayrılır. Biri doğal afetler;
kuraklık, sel, deprem ve benzerleri. İkincisi de insanların sorumsuz hareketleridir.
Ürettiğinden fazlasını tüketmek, gelirinden fazlasını harcamak, nüfus artışının
kalkınma hızının önüne geçmesi ve benzeri şeylerdir.
Bunlar birey için de, aile için de, şirket için de, devletler için de hep aynıdır.
İsraf haramdır.
Bir gün dünya turuna çıkacak olsaydım ilk durağım İsviçre olurdu. Neden İsviçre?..
Nüfusuyla ve yüz ölçümüyle bir il büyüklüğünde olduğu halde dünyanın güvenini
kazanmayı başarmış olduğu için. Dünyanın en büyük zenginlerinin, devlet adamlarının
kendi bankalarından çok İsviçre bankalarını tercih etmelerini o güvenin kanıtı olarak
görüyorum.
Çok çalışan, işi doğru giden herkes zengin olabilir. Ancak güven kazanabilmek
olağanüstü bir başarıdır.
Bir gün terör belasından kurtulup, ülkemizin çıkarlarını şahsi çıkarlarımızın
önüne almayı başarırsak Avrupa’ya yetişmek ve onları geçmek bir hayal değil,
gerçektir.
Ahmet Kızkın / 3 Mayıs 2010
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hatta yapraklarının yararını saymakla
bitiremiyor.
Ayrıca bir çırpıda maniler söylüyor
size. Siz konuyu verin, gerisine
karışmayın. İşte birkaç örnek:
Hayat bir gün biter
Bu dünya herekese yeter
Çalışan akıtır ılık ter
Çalışmayan olur beter
Yoksulluktan gözüne acı duman tüter
Güvenme nefsine nefsine
İşin gider tersine tersine
Her yerde dikkat et sesine; çok
konuşma yazık olur nefesine
Bu dünya kimine bol kimine dar
Bu hayat kimine yok kimine var
Yüzüme gözüme vuruyor kar
Bu soğuk beni yakar da yakar
İnsanoğlu olmamalısın sakar

Hızarcı Osman

Tudum tudum
Su içerim yudum yudum
Türkiye’dir benim vatanım yurdum
Sesimi ancak sevgiyle saygıyla
duyurdum

Osman Atalay, 1968
Kaşlıca (Enişdere)

Tut’ta Hızarcı Osman olarak
biliniyor. Evi barkı, ailesi ve çocukları
Kaşlıca’da. Ama uzun bir zamandan
beri Tutluların işlerini yapıyor. O yüzden gündüzleri Tut’ta geceleri
Kaşlıca’da.
Her işe koşuyor. Yapmadığı bir iş
yok gibi. Tut silkelemek, ağaç kesmek,
taş duvar yapmak, bostan yapmak...
Yaptığı işin de hakkını veriyor. İşten
kaytarmıyor. Bu yüzden işsiz kalmak
şöyle dursun, iş sahiplerine sıra ve gün
veriyor. Herkes Hızarcı Osman’ı
bekliyor.
Hızarcı Osman çalışkanlığının
yanında aynı zamanda bir doğa ve dut
aşığı. Tanımadığı bitki ve ot sanki
kendine küsüyor. Dağlarda ne kadar
yararlı yarasız ot ve bitki varsa tanıyor,
ne işe yaradıklarını biliyor ve onlarla
beslenmeyi de ihmal etmiyor.
Dut meyvesinin de bir aşığı Osman.
Ona göre bütün dertlerin dermanı dut.
Sadece meyvesinin değil, ağacının ve

Türkiye Türkiye
Atatürk verdi onu bize hediye
Ne diye kullanıyoruz böyle kötüye
Düşünmeden inanıyoruz dediye
koduya
Olmasın savaş
Olalım birbirimize kardaş
Savrulmasın ne toprak ne de taş
Gözlerimizden akmasın yaş
Birbirine bağlanmalıdır vatandaş
Ol iyi bir öğrenci
Olma zengin bir dilenci
Altın gibi inci gibi değerlidir fenci
Oku hem gündüzcü hem gececi
Ne kinci ol ne ikinci
Türkiye’ye vurmayın darbe
Sizler de gidersiniz harbe
Servetiniz canınız gider kaybe
Alnınıza sürülür koskoca leke

Mehmet Karakuş
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Trafik Polisi
Yeni mezun bir trafik polisi ilk görev yeri İstanbul’da göreve başlamış. Kendinden kıdemli
polis abileri bu yeni arkadaşlarına nasihatta bulunmuşlar: “Kimseden haraç alma, kim olursa
olsun görevinin gereğini yerine getir, sonra başına iş alırsınYeni polis memuru arkadaş
bunları dinlemiş ve „Tamam, olur efendim“ demiş.
Aradan biraz zaman geçmiş.Tabii hep
karakolda oturup, çay içip lak lak etmeyecek ya. Bir gün buna da görev çıkmış.
Beşiktaş’a
bir kavşakta görev yapıyor. Öğleden sonra. Hava güneşli. Bakmış karşıdan üstü açık bir
araba geliyor. İçinde güneş gölüklü modern bir bayan. Arabaya işaret etmiş, sağa çekmiş.
Durdurmuş. Gayet kibar bir şekilde, „İyi günler Hanım-efendi“ diyerek selamlamış. „Ehliyet,
ruhsat lütfen“ diye eklemiş. Hani polis abileri nasihat etmişlerdi ya. Bu da nasihata uyarak
kibar davranıyor. Kadın torpido gözüne bakmış. Ehliyet, ruhsat yok. Bir türlü bulamıyor.
Kendi kendine, „Allah Allah, nereye gitti bu“ diye söyleniyor. O zaman kadar polis memuru,
„Aradığınız şey şöyle dikdörtgen bişey, sağ üst köşesinde de resminiz olmalı“ diyerek sürücü
bayana ehliyetin nasıl bişey olduğunu tarif ediyor. O arada kadın çantasına bakıyor ve eline
aynası geliyor. Kendisini aynada gören bayan sürücü, „İşte burda, buyurun,“ diyor. Aynayı
eline alan polis memuru, „Hanımefendi polis olduğunuzu neden önceden söylemediniz“ der.

Güneşin Batışı
İzmir’in kurtuluşundan sonraki günlerde Atatürk zaman zaman İzmir’e gelir. Önce
Kordonboyu’unda gezinir, sonra İzmir’in simgesi haline gelen Efes otelinin terasına çıkar,
güneşin batışını seyerederek dinlenir. Yine bir İzmir ziyaretinde Kordonboyu’nda
dolaştıktan sonra akşam üzeri otele gelir ve terasa çıkıp oturur. Garsonlardan biri hemen
koşup gelerek, “Paşam hoşgeldiniz” demiş ve arzusunu sormuş. Garsonun Yunan olduğunu
konuşmasından anlayan Atatürk, adını sorar. Garson, “Adım kosta Paşam” der, saygıyla.
Atatürk sormaya devam eder: “Oğlum buralara Yunan Başbakanı gelir miydi önceleri?”
“Gelirdi Paşam, der titrek bir sesle, „Yemek yer miydi?“ “Yerdi Paşam.“ „Rakı içer miydi?”
“İçmezdi Paşam.“ „Peki oğlum, der Atatürk garsona dönerek, İzmir’e gelip Kordonboyu’nda
gezmedikten, Efes otelinin terasına oturup yemek yeyip, rakı içerek güneşin batışını
sseyretmedikten sonra ne için İzmir’i almak için savaşmış bu Papadapulos?!“

Sen Ali Amcadan İyi mi Bileceksin

İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde bir dul kadın yaşıyormuş oğluyla Kocasını
kaybedeli uzun yıllar olmuş. İçinden evlenmek geliyor ama oğluna da bir türlü diyemiyormuş.
Bizim gibi toplumlarda bu tür konular pek gündeme gelmez ya. Gelse bile çevre ayıplar.
“Boyunca çocuğun var. Ne doymadık boğazın var. Açıkta mı kaldın” gibi laflar ederler. Ama
kadın da kararlıymış evlenme isteğinde. Bir sabah oğluna hasta olduğunu söylemiş. Oğlu,
“Aney neren ağrıyor, neyin var?” diye meraklanmış. Ama kadın sürekli “Ben hastayım” diyormuş. “Tamam aney hastasın da, neyin var? karnın mı ağrıyor, belin mi ağrıyor, söyle”
düyormuş oğlan. Sonunda, “Beni doktora götür oğul” demiş. Oğlan mejbur kalıp doktora
götürmüş. Doktor da, “Teyze neyin var, neren ağrıyor” diye sormuş. Ama dul kadın hep,”Ben
hastayım” diyormuş da başka bişey demiyormuş. Doktor hastanın ateşini ölçmüş, sırtını
dinlemiş, diğer kontrolleri yapmış ve “Teyze senin birşeyin yok” demiş. Demiş demesine ama
teyze de, “Ben hastayım” deyip inileyip duruyormuş. Doktor bakmış olacak gibi değil, birkaç
ağrı kesici yazmış ve oğluna vermiş. “Teyzenin bişeyi yok ama, sen yine de bu ilaçları al” der
Doktordan gelirken yorgancı Ali Amcanın dükkanının önünden geçiyorlarmış. İçerden
bağırmış yorgancı. “Hayrola oğul, nerden geliyorsunuz?” Oğlan, anasını doktora
götürdüğünü, ama doktorun da bişey bulamadığını söylemiş. “Geçmiş olsun teyze” diyerek
dışarı çıkan yorgancı, şöyle bir kadına bakmış ve “Oğlum anan hasta falan değil, evlenmek
istiyor evlenmek”demiş. Oğlan, “Olur mu Ali Amca” falan diyecek olmuş ama anası, “Sen sus
bakalım. Koskoca Ali Amcandan iyi mi bileceksin” diyerek oğlunu susturmuş.

Mehmet Yılmaz
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Karınca ve Kadınca
Çalışkan karıncanın hikayesini bilmeyen yoktur herhalde. Hikayede iki hayvancık
vardır: Birisi karınca, diğeri ise cırcır böceği. Yaz boyunca şarkı söyleyip keyif
çatan cırcır böceği, kışın aç kalır ve yaz kış demeyip çalışan karıncaya karşı
mahcup olur. Çünkü onun masasında, en soğuk ve en karlı aylarda bile yemeği eksik
olmaz.
Bacak kadar çocukken babamın anlattığı bu hikayeyi, büyüyüp üniversiteye
başlayınca tekrar okumam gerekti. Ünlü Fransız şairi ve yazarı, Jean de La
Fontaine, kaleme almış bu hikayeyi. Şairin yazdığı hikayenin sonunda cırcır böceği,
karıncadan azıcık yemek ister ve karınca ona sorar :
- Sen koca yaz boyunca ne yaptın?
Cırcır böceği yanıtlar :
-Şarkı söyledim!
Bunu duyan kurnaz hayvancık şu yorumu getirir :
-O halde şimdi de göbek at!
Okuduktan sonra Pröfesörümüz bize şu soruyu yöneltti :
- Bu hikayenin galibi kimdir sizce? Karınca mı, yoksa cırcır böceği mi? Haftaya
kadar düşünün bakalım!
Hepimiz dersten çıktık ve kendi kendimize gülmeye başladık. Hikayedeki galip
tabii ki karınca idi, başka kim olacaktı? Ama bir sonraki derste yanıldığımızı öğrendik.
Kazanan cırcır böceğiymiş! Neden mi? Bu hikayede cırcır böceği şairleri ve
yazarları simgeler. Karınca ise, ticaret adamının sembolüdür. Yani şarkı söylemek,
aslında şiir yazmaktır. Anlayacağımız, ikisi de üretir, ama karıncanın ürettiğinden bir
tek kendisi faydalanır. Çünkü sadece kendi karnını doyurur. Ayırdığından
başkasına verse bile karşılık ister. Şairin durumu farklıdır.. Çünkü şiirler herkes
içindir. Kaç insan okursa okusun, kaç kez okunursa okunsun, onlar ne eskir, ne de
tükenir.
Düşünsenize Nazım Hikmet’in bütün yaz elma topladığını! Nazım Hikmet’i nasıl
tanıyacaktık biz! Çok büyük bir kayıp olmaz mıydı? O bize yazılarını, şiirlerini
bıraktı, tıpkı birçok şair ve yazarın da yaptığı gibi. Ürettiği herşeyi bizlerle paylaştı
onlar. Mesela bir banka müdürünün kazandığı da kendine, yediği de kendine.
Doğrusu büyük bir fedakarlıktır, yazarların yaptığı!
Eveeet, gelelim şimdi işin özüne: Bir cırcır böceği misali, bu dergide ilk yazımı
sizlerle paylaşıyorum. Bir anlamda, yazı yazmanın ne kadar güzel birşey olduğunu
ele alan bir yazı oldu bu. Harflerin, noktaların, virgüllerin ne kadar önemli
olduklarının farkında mısınız? Dünyanın öbür ucunda yaşayan birisinin kalbindekini,
beynindekini anlatıyorlar bazen.
O insanı hiç görmemiş olsanız bile, iç dünyasına bir pencere açmış oluyorsunuz.
Veya yüz yıllarca önce yaşanan bir olaya göz tanıklığı edebiliyorsunuz.
Ayrıca dergimizin önceki sayılarına baktığımda, yazı konusunda bir erkekler
egemenliği keşfettim. Bir bayan olarak bu durumun değişmesini isterim. Biz
bayanların da en az erkekler kadar söyleyebileceği, anlatabileceği, yorumlayabileceği
birçok konu vardır, bundan eminim.
Yaşamın her alanında eşitlik isteyen kadınlar, sahayı erkeklere bırakmasınlar!

Ekin Yılmaz
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Aşık İhsani
1930 yılında Diyarbakır'da doğdu.
Azerbaycan kökenli bir aileye
mensuptur. Asıl adı İhsan Sırlıoğlu'dur.
İki yaşında babası Filit'i yitirdi. Anası
onu bin bir sıkıntıyla büyüttü. Biraz boy
atınca anasıyla tezek topladı. Kaz
çobanlığı yaptı. Bir şeyhin müridi oldu.
Gitmediği yer, girmediği iş kalmadı.
Doğuda, toprak, Güneyde pamuk, Ege
de yapı, Trakya da maden işçiliği yaptı.
Askerliğini Erzurum da yaptı. 1957'de
Uşak Şeker Fabrikasına girdi. Orada
Güllü şah (Sevim) ile tanıştı. Aşık
Güllüşah'la uzun bir aşıklık dönemi
sonunda evlendi. Garip ve Elif adında
iki çocukları oldu. Anadolu'yu kent
kent, kasaba kasaba dolaştılar. Hatta köylere bile gittiler. Birlikte bir çok türküler,
ezgiler söylediler. Halk şiirini yaydılar, sevdirdiler, yaşattılar. Sesiyle, sözüyle,
sazıyla durmadan yılmadan politika yaptı, şenliklere katıldı. Toplumun çeşitli
sorunlarıyla toplumsal ve ekonomik konularla ilgili birçok şiirler yazdılar.
Bazı şiirlerinde suç öğeleri görülerek hakkında cezai soruşturmalar yapıldı.
Birkaç kez tutuklandı. Siyasetle uğraştı. Sonradan kapatılan Türkiye İşçi Partisine
girdi, faal olarak çalıştı. Kendine özgü vurucu bir deyişi gür bir sesi vardır.
17 Nisan 2009'da evinde yapılan belgesel çekimleri sırasında aşırı heyecan
nedeniyle fenalaştı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Servisi’ne
yatırılan Aşık İhsani'nin tansiyonunun yükselmesi sonucu beyin kanaması
geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aşık İhsani, 21
Nisan 2009’da sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Diyarbakır’ın Şehitlik semtindeki
mezarlıkta toprağa verildi.

Aşık İhsani'nin Kitapları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aşık İhsani'nin Hayat Hikayesi ve Şiirleri (1960)
Ağalı Dünya 2 cilt (1964-1965)
Yazacağım (1966)
Bakalım Hele (1967)
Ozan Dolu Anadolu (Gezi, 1973)
Bak Tarlanın Taşına (1974)
Vur Ağanın Başına (1975)
Dünden Bugüne Aşık İhsani (1976)
Beyaz Köle (1985)
Düş Değil Bu (1993)
Bıçak Kemikte (2002)
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Yazacağım

Git Efendi

Yazacağım bu can tende
Durana dek yazacağım
Eşitsizlik zincirini
Kırana dek yazacağım

Git efendi hançerlenmiş yaramı
Eşeleyip tazeleme bu sıra
Köyüm yolsuz ben kanunsuz yaşarım
Utan da şu asıra bak asıra

Günüm çıkasıya dardan
Haber gelesiye yardan
Vurguncuyu şahdamardan
Vurana dek yazacağım

Demek vekilimsin vay benim başım
Yediğin her yemek bir yıllık aşım
İçtiğin her kadeh dolu göz yaşım
İşlediğin kusura bak kusura

Ağalığın çöküşünü
Gür suların akışını
Fakirliğin kalkışını
Görene dek yazacağım

Alemin fezaya gittiği günde
Dermanı alınmış dert dolu bende
Başkasının toprağının üstünde
Sarındığım hasıra bak hasıra

Sorumluyum ben çağımdan
Düz ovamdan dik dağımdan
Sömürgeni toprağımdan
Sürene dek yazacağım

De şimdi yaşamak denir mi buna
Ahırda doğurur gelinim Suna
Ağaların çıkarları uğruna
Köy dolusu esire bak esire

Halkım uyanmasın diye
Gerçekler gizlenir niye
Anayasam raftan köye
Girene dek yazacağım

Ne demek oluyor bilginiz çoksa
Binimiz aç ölür birimiz toksa
İstemem değişsin bu gidiş yoksa
Elimdeki nasıra bak nasıra

Benim Oğlumsun
Sana oğlum demem hayatta çiğsen
İstemem başına altın taç giysen
Yetiştirip iki ağaç diktiysen
İşte sen o zaman benim oğlumsun
Zalimin önünde boyun eymezsen
Haram malı helal deyip yemezsen
Ben İslamım o gavurdur demezsen
İşte sen o zaman benim oğlumsun
İyilik etmeyi az çok sezdin mi
Kötüyü gördüğün yerde ezdin mi
Şerefinle gurur duyup gezdin mi
İşte sen o zaman benim oğlumsun
İhsani'yem benim idi giden dün
Yarınlar senindir iyice düşün
İnsan olduğunu öğrendiğin gün
İşte sen o zaman benim oğlumsun
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2010 yılında yaşamını yitiirecek olan on milyon kişiden biri olma!
Sigarayı bırak, hemen şimdi!
Savaş Kürklü
ADANA - Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu ile Türk Akciğer Kanseri
Derneği’ nin, çeşitli etkinlikler düzenleyeceği 9 Şubat “Dünya Sigarayı Bırakma Günü”
öncesinde açıkladığı araştırma, gazeteci, sanatçı ve doktorların “en iyi içiciler”
olduklarını gösterdi. Araştırma sonuçları 2020 yılında sigara ve sigaraya bağlı
hastalıklar dolayısıyla 10 milyondan fazla kişinin yaşamını yitireceği öngörülerek,
“Sigaradan ölecekler arasında yer almak istemiyorsanız içmekten vazgeçin, hemen
şimdi” uyarısında bulunuldu.
Önemli artışlar var
Dünyada 1.5 milyardan fazla sigara tiryakisi olduğu belirtilen raporlarda, erken yaşta
sigaraya başlayan her iki kişiden birinin kesinlikle sigaraya bağlı bir hastalıktan
yaşamını yitirdiği, bunların sayısında da son yıllarda önemli artışlar kaydedildiği
belirtiliyor ve şöyle deniliyor: “Bu durum, sigaraya bağlı ölümlerin, yıllar geçtikçe
AIDS, tüberküloz, kalp hastalıkları, hamilelik ve doğum öncesi olabilen anne ve çocuk
ölümleri, trafik kazaları gibi en fazla ölüm sıralamasında ilk sıraya doğru ilerleme
kaydettiğini gösteriyor. Akciğer kanserinin en başta gelen nedeni olarak yüzde 85-90
ile sigara ve tütün alışkanlığı biliniyor. Hastaların yüzde 80’i sigara içen, yüzde 10’u
bırakmış ve yüzde 10’u da içmemiş kişiler. İçmeye devam edenlerin kalp krizi ve
kanserden ölme riski 20 kat artıyor. Ülkemizde sigara kullanımının özellikle gençler
arasında yaygınlaşması ve artması, başlama yaşının ilköğretim çağına kadar inmesi
tehdit ve tehlikedir.”
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