Yalnız taş duvar olmaz

www.tutpekmezi.com/info@tutpekmezi.ch Sayı 41 Haziran 2016

TYD Pikniği, 18 Haziran 2016

İçindekiler
- TYD Pikniği
Nagihan Okyay ......................................................... 02

- Tut Gençlik Spor Yardım ve İlgi bekliyor!
Mehmet Karakuş .................................................. 14

- Arı Yoksa Bal da Yok!
TYD Yönetim Kurulu ................................................ 04

- Uçuş! - Kaçış!
Niyazi Turan ......................................................... 16

- Bostan Evleri
Nevzat Kızkın ............................................................ 06

- Havutlu Köyü
Yunus Ertuğrul Yılmaz ........................................ 20

- Terör!
Mehmet Karakuş ...................................................... 09

- Orhan Veli Kanık
Nevazt Kızkın ........................................................ 23

- Teröre Tutlular da Kurban Verdi!
Mehmet Karakuş ...................................................... 08

- Öğretmenler Günü
Kadir Dursun ........................................................ 24

- Hoşgörü
Rıdvan Filiz ............................................................... 12

- .................................................................................
- .................................................................................

Tutlular Yardımlaşma Derneği

Postfach 570

8952 Schlieren / İSVİÇRE

TYD Pikniği
Merhaba,
Tutlular Yardımlaşma Derneği 18 Haziran 2016 Cumartesi günü, Turnverein Höng, Zürich adresinde
bir piknik düzenledi.
Pikniğe katılım maalesef çok azdı. Sebebinin Ramazan olduğunu düşünüyorum. Fakat öte yandan
oruç tutan insanlarımız oruçlarını piknikte de açabilirlerdi ve bu bizleri daha da mutlu ederdi.
Sanırım bu ve benzeri toplantıları sebep gözetmeksizin sosyal bir sorumluluk projesi olarak görmek
ve elimizden geldiğince katılımda bulunmak gerekir. Ancak bu şekilde diğer insanlarımıza faydalı
olabileceğimizin bilincinde olmalıyız. Sizler ne dersiniz?
Evet herkesin zamanı değerli. Zira günümüzün ve teknoloji çağının olumsuz etkilerinin bir sonucu
olarak çoğu kimsenin zamanı kısıtlı. Ama öyle de olsa, biraraya gelmek ve kimi sorunlarımızı, kimi
düşüncelerimiz biribirimizle paylaşmak için zaman bulmalıyız, diye düşünüyorum naçizane.
Evet benim için piknik nasıldı?..
Biraz sizlere kendi gözlemlerimi aktarmak isterim…
Kendi içimizde gruplar halinde oturduk.
Bir masa erkekler, bir masa kadınlar, bir masa genç ve genç kalanlar masası diye adlandırabilirim.
Bizim masanın, yani genç ve genç kalanlar masasının konusu her zamanki gibi birinci sırada devlet
meseleleriydi. İsviçre‘de yaşadığımız zorluklar, cocuklarımızı daha iyi bir geleceğe nasıl hazırlarız,
İspanya Türkiye macı, tatil planlarımız gibi güncel konular da konuşuldu.
Bizler derin muhabbetler ettik, çok güzel ve kaliteli bir zaman geçirdik.
Kaliteli zaman!..
Bu da önemli bir konu hani. Çocuklarınızla hep kaliteli zaman geçirin derler ya.
Bence biz yetişkinlerin de birbirleri ile kaliteli zaman geçirmesi önemli.
Yemekler herzamanki gibi güzel ve boldu. Sınırsız içeceklerimiz vardı.
Hava çok güzel olmamasına rağmen çocuklar futbol oynadılar, gezip dolaştılar.
Sanırım onlar için de güzel bir akçam oldu.
Lütfen dernek faaliyetlerine katılımlarınızı eksik etmeyin.
Sizler için hazırlık yapan, sizleri önemseyen insanlar var, onları lütfen unutmayın.
Onlara destek olmazsanız çalışma arzuları kırılır ve usanırlar, yorulurlar.
Yazıma son vermeden önce derneğin pikniği için 25 kg. kadar dönerin parasını veren Nevzat Oğul’a,
pikniğin hemen hemen bütün işlerini (döner kesme de dahil) yapan İrfan Kurşun’a, salata ve pilavları
yapan, bulaşıkları yıkayan Fatma Karakuş ve Yurdagül Yılmaz’a, nefis revani tatlsını yapan Nejla ve
Remzi Gündoğgu’ya kendim ve dernek yönetimi adına teşekkür ediyorum.
Gelecek etkinliklerde buluşmak üzere, Sevgiler…

Nagihan Okyay
20 Haziran 2016

TYD Pikniği, 18 Haziran 2016

Arı Yoksa Bal da Yok!
Bal arısı bal yapar...
Bal arısı balını yaparken aceba balımı kim yer
diye düşünmez.
Balımı kentli mi yiyecek, köylü mü yiyecek diye
düşünmez.
Balımı ağa mı yiyecek, maraba mı yiyecek diye
düşünmez.
Balımı ayı mı, kurt mu, çakal mı, yoksa yılan mı
yiyecek diye düşünmez.
Bal arısı bal yapmadan duramaz.
O balını yapar.
Belki kendisi için yaptığını sanır fakat, başkaları
da yer.

İsviçre’de yaşayan ve derneğe çeşitli şekillerde
destek olan Tutluların bu örnek tutumu her türlü
teşekküre ve övgüye layıktır.
Onlara içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İsviçre’deki Tutlular Yardımaşma Derneği’de bal
arısına benziyor.
Derneğin yaptığı yardımlara toplu olarak bakınca
bu durum daha da açık görünüyor.
Yapılan toplam yardım tamı tamına 133 545 Fr.
Türk Lirası olarak karşılığını varın siz hesap edin!
Yardımların 7 900 Frank kadarı okullara,
Tutlunun sanatsal ve kültürel yaşamına zenginlik
katan şenlikler için yapılan yardım 10 500 Frank,
Yüksek okullarda okuyan Tutlu öğrencilere
yapılan doğrudan yardım 107 445 Frank, geriye
kalan 7 700 Frank kadar para da farklı alanlara
yapılan yardım.
Yani?
Yanisi şu:
Tutlular Yardımlaşma Derneği bal yapıyor!
Peki bu dernek kurulmasaydı...
Peki İsviçre’deki Tutluların gücü bu dernek çatısı
altında birleştirilmeseydi...
Bu yardımlar yapılabilecek miydi dersiniz?
Acaba hangi zenginimiz, hangi hayırseverimiz
yapabilecekti bu kadar yardımı?
“Bir elin nesi var; iki elin sesi var,” diye işte buna
derler.

Dernek dışında durmanın ne derneğe ne de Tut’a
ve Tutluya yararı olabilir. Hele hele hem dernek
dışında durmak hem de dedikodu yapmak olsa
olsa bu hizmete zarar verir.

Peki yeterli mi?
Hayır, az bile...
Çoğaltmak gerek...
Çoğaltmak için çoğalmak gerek...
Çoğalmanın ve çoğaltmanın yolu da derneğe üye
olarak, derneğin etkinliklerine katılarak; daha da
önemlisi dernek yönetiminde sorumluluk alıp
çalışarak olabilir.

Bir de kimi ilgisiz kimselerin, kimi internet
sayfalarında derneğin yardımlarına ilişkin
yaptıkları önyargılı ve gereksiz lakırdıları var ki,
onlar da tümüyle haksızlık ve karalamadır.
Tutlular Yardımlaşma Derneği yaşamalıdır.
Tutlular Yardımlaşma Derneği’nin yaşaması için
ona destek olunmalıdır.
Destek olmak üye olup üyelik ödentisini
ödeyerek, derneğe bağış yaparak, derneğin
etkinliklerine katılarak olabilir.
Bir de, bu ve benzeri şekillerde verilen destek
süreklilik göstermelidir. Bu, derneğin hizmetini
devamlı yapabilmesi açısından gereklidir.
Zira Tutlular Yardımlaşma Derneği bal yapıyor.
Tutlular Yardımlaşma Derneği bal yapmaya
devam etmelidir. Yoksa?..
Yoksası şu: Bal arısı olmazsa bal da olmaz!

Tutlular Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu
TYD’nin amaçları:
A- Tut’un merkez ilçe olarak düzenli, temiz ve yeşil bir kent olma sürecindeki çabalara ve
Tut’ta yaşayan Tutlunun sağlık, eğitim ve kültür düzeyinin gelişimine her türlü yardımda
bulunmaya;
B- Bu amaçları gerçekleştirme doğrultusunda İsviçre’deki Tutluların birliğini sağlamaya
çalışmak.

Üyelik ödentisi:
Yıllık ödenti her bir üye için 120, eşlerin birlikte üye olmaları durumunda, iki kişi için 200 Fr.
Hesap No: Hilfsverein der Tut‘er, 8952 Schlieren CH30 0900 0000 8762 3882 4
Unutmayınız: Ağaç dalıyla gürler!

TYD Yardımları
Yıllar Yardımlar
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2000
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2001
2002
2003
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2004
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2009
2009
2010
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

CHF

Salah Mahallesindeki 20 Mayıs İlkokulu’nun çevre duvarının
yapımı için Hacı Ali Turan hesabına
Mehmet Turgut Okyay Spor Tesisi, Çocuk Oyun Alanı ve Aile
Çay Bahçesi için Kaymakamlığa bağlı Köylere Hizmet Birimi
hesabına
İzmit ve Gölcük depreminden hemen sonra TRT aracılığıyla
yapılan yardım
1. Tut Kültür ve Sanat Festivali için
2. Tut Kültür ve Sanat Festivali için
Tut Halkeğitimi Merkezi’ne halkoyunları ekibi için
Atatürk heykelinin açılışı dolayısıyla yapılan şenlik için
Yüksekokul öğrencileri için
Yüksekokul öğrencileri için
Yüksekokul öğrencileri için
Kaymakamlığın, Tut Kütüphanesi için başlattığı kitap alım
kampanyasına katkı olarak
Yüksekokul öğrencileri için

1000.-4000.--

2000.-4000.-3000.-1100.-500.-1100.-2750.-2750.-300.-5390.--

Yüksekokul öğrencileri için
Musalla Camisi için
Yüksekokul öğrencileri için
Tut Gelişim Derneği’ne festival için
Yüksekokul öğrencileri için
Fatih İlköğretim Okulu için
Yüksekokul öğrencileri için
Kaşlıca İlköğretim Okulu için
Merkez İlköğretim Okulu’na Doğa Kulübü için
Yüksekokul öğrencileri için

5440.-300.-5010.-3000.-5450.-800.-6600.-1000.-100.-7200.--

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

3700.-1300.-8750.-10710.-9962.-10273.-11286.-10024.-4750.-Toplam: 133 545. - -

Nevzat Kızkın
nkizkin@hotmail.com

Bostan Evleri
Anılarsa bitmez bizimdir daima
Umulmadık yerlerde yeşerir büyür
Yaşamak baştanbaşa yalan olsa da
O alır bizi uzaklara götürür
Ü. Yaşar Oğuzcan
Yaz tatilinde, trafik eğitimini yeni tamamlayan
eşimin arabayı sürmek için ısrar etmesine rağmen kaldırımların yetersizliğinden dolayı yayaların ve arabaların birlikte kullandığı yolda herhangi bir kazaya meydan vermemek için direksiyona geçtim. Eskiden bostan evi olarak
kullandığımız büyükbabamın bahçesine gitmek
üzere çoluk çocuk arabaya doluştuk. Önde oturan
eşim söyleniyordu; “büyük şehirde trafik burada
yayalar ben nerde öğreneceğim araba kullanmayı”. Sakin ol dedim başka bir zaman şehir
dışında, söz talim yapacağız. Artık şehrin içinde
kalan bahçeye gitmemiz uzun sürmedi.
Bir zamanlar yüklü eşeklerin zorla geçtiği her iki
yanı meşe ve dış budaklarla kaplı yol ağaçlar
kesilerek genişletilmiş, yol boyunca yeni evler
yapılmıştı. Bahçenin içerisine kadar arabayla
girdik. İncirlere, üzümlere doğru giden çocuklar
bir yandan atıştırıyor bir yandan da eve götürmek
üzere poşetlere dolduruyorlardı.
Kendi çocukluğum geldi aklıma, o zamanlar
burada daha çok ağaç vardı. Arabayı park ettiğim
yolun kenarında büyük bir ceviz ağacı, altında
bizim bostan evi. Cevizin dalları evin damı
boyunca uzanırdı. Evimizin sağında büyük bir
mişmiş, solunda kara patlak, sekinin ucunda
etrafı çitlerle çevrili keçimizin ağılı vardı.
Sabahleyin en güzel kahvaltımız, babamın bir
çırpıda yaptığı telemeydi. Annem sütü sağar,
babam kara patlaktan birkaç yaprak ve üç dört
tane şakşakı kopartır, şakşakıları sütün içine atar
yaprakların sapından çıkan sütü de içine sıkarak
hızlı hızlı karıştırırdı. Bir süre sonra yoğurt halini
alan süt teleme olmuş demekti, yanına da bir
sahan pekmez…
Yolun diğer yanında hafif bir yükseklikte büyükbabamın ve amcamların bostan evleri diziliydi.
Evlerin önünde büyükçe bir seki, sekinin ortasında bir dut ağacı vardı. Köyün diğer bostan
evleri gibi arazinin en verimsiz taşlık alanına
yapılan bu evler toprak damlı, kapısı penceresi

olmayan, girişte önü açık bir salon ve arkasında
küçük bir odadan ibaretti. Baharın sonlarına
doğru dağ taş yeşile bürünür, küçük tepelerin
eteklerinden süzülerek derelere karışan suların
oluşturduğu küçük şelalelerin şırıltısı kuş seslerine karışırdı. Bin bir renkte açan çiçeklerden
üzerindeki arı vızıltıları eşliğinde bütün ahali
köyün civarındaki; Kızılyer, Ağtut, Salah, Çayırlık,
Çanakçı, Karakaya, Ulupınar, Kasımpınarı,
Geni, Tekneli, Geleci ve Çevik’te bulunan
bahçelerindeki bostan evlerine göçerdi.
Göç meşakkatli bir işti hazırlığı günlerce sürerdi.
Önce bostan evleri onarılır. Kadınlar eşeklerle
köyün dışındaki topraklıktan bin bir güçlükle
getirilen toprakla evleri sıvar, çarpılıktan getirilen
çarpı ile de duvarları beyaza boyarlardı. Taze
çamur ve çarpı kokusuna bayılırdım. En zoru ise
eşek ya da at sırtında eşya taşımaktı. Denkler
kurulur, yatak, döşek, kap, kacak hayvanlara
yüklenirdi. Yolun yarısına gelindiğinde sürekli
hareket halindeki yükler gevşer oradan buradan
sarkmaya başlardı. Bir yerde durup ipler sıkıştırılır, tekrar yola devam edilirdi ama gevşeyen
yük düzen tutmaz bir süre sonra indirip yeniden
yüklemek gerekirdi. Denkler tekrar kurulurken, kış
boyu ahırda kalan eşek yeşil otları görünce huysuzluk çıkartır, bir fırsatını bulunca da kaçar, yakalayıp tekrar yola koyulmak uzun zaman alırdı.
Şimdiki gibi insanlar buralara piknik yapmaya
değil kışlık yiyeceklerini hazırlamak için
geliyorlardı. Bostanlar ekilir, buğdaylar derilir,
tütünler kırılır, bulgurlar kaynatılır, salçalar,
pekmezler, dolmalar yapılırdı. Hazırlanan
yiyecekler bir yandan da köy evine taşınırdı.
Bu insanları evimizin yanında yuva yapmış
karıncalara benzetirdim, yardımlaşmanın ve
dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek
hiç durmadan çalışır, evlerine yiyecek taşırlardı.
O uçsuz bucaksız tarlalardaki ekinleri birkaç
kişinin dermesi mümkün olmadığından birlikte
dererler, harmanı birlikte kaldırırlardı. Kadınlar
seleler dolusu ekmekleri birlikte yaparlardı. Bir
evde ekmek yapılıyorsa o gün konu komşuya
taplama ziyafeti var demekti. Sıcak taplamalar
üzerine taze tereyağı sürülür veya peynir dürümü
yapılırdı. Kadınlar bostan evlerinde yaratıcılıklarını konuşturur, binbir çiçekten bal alan arılar
gibi bostanda yetişen her şeyden yemek yaparlar,
hiçbir şeyi ziyan etmezlerdi. Mesela sofrada artan
ve parçalanan yufka ekmeklerden pisik omacı
yaparlardı. Küçük küçük ufalanan yufka ekmekleri
hafifçe sular; içerisine peynir, domates doğrayıp
fazla ezmeden yoğurup küçük lokmalar halinde
sıkarlardı. Bostandan topladıkları küçük domateslerden domatesli pilav yaparlardı.
En çok çeşidi olan yemekse hıtap ve cacıktı.
Kabak, peynir, maydanoz, körmen, ve soğandan

hıtap; hıyar, acur, pipirim, kabak, yarpuzdan da
cacık yapılırdı. Ve öğlen yemeklerinin vazgeçilmezi çükütteydi. Bir ağaç gölgesine çullar serilir
minderler yayılır, isteyene katı isteyene cıvık
çükütte hazırlanır, üzerine bostandan yeni koparılmış domates, hıyar doğranır veya dereden
toplanmış çildirimle servis edilirdi. Yoğurt, ayran
ve peynir gibi çabuk bozulan yiyecekleri evlerin
yakınından geçen harıklara ıslatırlardı. Harık
boyunca hengil, guşkana, kazan, tenekeler dizilir,
hepsi birbirine benzeyen bu kap kacağın kime ait
olduğunu nasıl ayırt ederler anlamazdım.
Geceler bir başka güzel olurdu. Gün boyunca
amansız cırrık sesleri içinde süren koşuşturmanın
ardından hava kararınca derin bir sessizlik çökerdi. Bu sessizliği nerde olduklarını kestiremediğimiz iki guguk kuşu bozardı. Guuk, guuukk, guuuk
guuuk… Titrek bir gaz lambası ışığında sohbetler
edilir, ay ışığı varsa lamba da yakılmazdı.
Damlara sekilere yataklar serilir, gökyüzünde
parlak yıldızlar altında ısrarlarımıza dayanamayan büyük annem hekat anlatırdı. “…… pireler
berber iken…..” uykuya dalacakken uzaklardan
kolla çevrilen bir harman makinesinin sesini ve
çalışanların telaşlı bağırışlarını duyardım.
Anlardım ki harman yerinde yel esmeye başlamış, yel esintisi durmadan samanlar savrulmalı
yoksa gece bekleyiş boşa gidecek. Çok geceler
beklemiştik büyükbabamın harmanında, esince
ağaçları kökünden söken rüzgâr harman zamanı
naz yapar bir türlü esmezdi. O zaman devreye
ağzından dua eksik olmayan Emine anam girerdi.
Harman başına gelir dualar okur, hafif bir esinti
olunca onun sayesinde olduğuna inanırdık.
O zamanlar nedenini bilmiyorum büyük annelere;
nine, babaanne veya anneanne yerine önce

isimleri (….ana) sonra ana diye hitap ederdik.
Emine anam çileli bir kadındı ama bunu hiç belli
etmezdi. Derin kırışıklı yüzünden gülümseme
eksik olmazdı. Çocuklarından birini genç yaşta
hastalıktan kaybetmiş, bir gözünü at tepmiş
görmez olmuş diğer gözü az görüyordu.
Yaşlandıkça beli kamburlaştığından beline sardığı kalın kuşağına rağmen iki büklüm yürürdü.
Büyükbabam ona göre daha dinç ve onun aksine
her zaman asabiydi. Büyükanneme ismiyle hitap
ettiğini hiç duymadım. Yüksek sesle “gıııyyzzz”
diye seslendiğinde büyükannemin eli ayağına
dolaşır hemen ona doğru dönerek “geldiiiim” diye
karşılık verirdi. Emine anam da ona ismiyle hitap
etmez bir şey diyecekse “bak hele” der o kendisine seslenildiğini anlardı.
Bostanda, çalılık ve böğürtlen oyumlarının olduğu
yerlerden her an yılan çıkacak diye çok korkar,
çalı ve böğürtlen oyumlarından bir çıtırtı duyduğumda sesi çıkaran şeyi görmeden rahat edemezdim. Her defasında Korkularım boşa çıkar sesi
çıkaran ya bir karafatma ya emercen ya da tosbağa olurdu. Ama ben yine de tekin olmayan
yerlere yalnız gitmez genellikle büyükbabamın
peşine takılırdım. Onunla harmana giderdik.
Buğday başakları burada büyük bir tepe oluşturur, biz çocuklar harmanın yanındaki nar ağacına
çıkar buğday denizine atlardık.
Sevincimiz uzun sürmezdi, bir gün düvenci iki
öküzüyle çıkagelir ve günlerce süren düven işi
başlardı. Bir keresinde düvenci yemeğini yerken
büyükbabam düvenin başına geçti beni de yanına
aldı. Öküzler yavaş yavaş harmanın etrafında
dönerken birden durdular. Büyükbabam elindeki

meses ile hafiften öküzlere vuruyor ve hareketlendirmek için hooo, hoooo diye garip sesler
çıkarıyor ama inadı tutan öküzler yerinden kıpırda
-mıyordu. Sonunda dayanamayıp mesesin ucuyla
öküzün birine dürtünce canı yanan öküz zıplayınca diğeri de ona ayak uydurdu ve koşmaya başladılar. Harmandan çıkan öküzler tarladan aşağı
hızla giderken taşlardan tümseklerden zıplayan
düvenin üzerinde zor duruyorduk. Büyükbabam
ve düvenci telaş içinde öküzleri durdurmaya
çalışırken ben çok eğleniyor, içimden çarşıya sür
çarşıya demek geliyordu. Bir süre sonra büyük bir
taşa tosladık ve büyükbabam bir yana ben bir
yana dikenlerin içine yuvarlandık. Yara bere içinde kalmıştık. Konu komşu etrafımızda toplandı,
sekideki dutun dibinde yaralarımızı temizledik
herkes buna da şükür diyerek bizi teselli ediyordu. Emine anam işini bırakmış iki büklüm kamburuna, az gören gözlerine aldırmadan bizimle
ilgileniyordu. El yordamıyla bize yiyecek bir şeyler
getirdi. Sonra da su getirmek üzere aşağı indi.
Biz büyükbabamla onu izliyorduk. Bir süre sonra
Emine anam hengili doldurmuş aşağıdan gelirken
yürüdükçe hengil sallanıyor suyun bir kısmı dökül
-üyordu. Büyükbabam gözlerini Emine anamdan
ayırmadan elini omzuma koyarak,
- “sen büyüyünce sana öyle bir gelin alacağım ki,
yaşlandığın zaman o gelin seni kaldırıp eşeğin
üstüne oturtacak” dedi.
Utandım bir şey diyemedim. Kendince haklıydı,
çünkü kadın demek işçi demekti, ev işleri tarla
işleri ona bakardı, bu yüzden güçlü kuvvetli
olmalıydı.
İlerleyen zamanlarda bostanda yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerini yitirmesi, üretim maliyetlerinin artması, artan göç, ulaşımın arabalarla
yapılması, köydeki evlere yaşamı kolaylaştıran
buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyonun
girmesi gibi nedenlerle insanlar bostan evlerine
göçme gereği duymamaya başladılar. Ama çiftçilikten başka yapacak bir şeyi olmayan büyükbabam, köydeki evini satarak bostan evini yeniden yapıp buraya taşınmıştı. Onlara son ziyaretimi askerlik dönüşü yapmıştım. İkisi de oldukça
yaşlanmışlardı, büyükbabam büyükannemin halsizliğine bakıp “artık bizden hayır yok, bu kadın
ölürse ben ne yaparım” diye dert yanıyordu.
Yalnız kalmaktan birilerine muhtaç olmaktan çok
korkuyordu. Korktuğu başına gelmemiş, önce
büyükbabam birkaç yıl sonra da Emine anam
aramızdan ayrılmıştı. Ama benim korktuğum
1-Kaysı
2-İncir
3-Bir çeşit peynir
4-İncir çağlası
5-Kirece benzer toprak
6-Bazlama

7-Bir çeşit gözleme
8-Yabani sarmısak
9-Semizotu
10-Etsiz çiğköfte
11-Kilim
12-Su teresi

13-Küçük su knalaı (ark)
14-Kova
15-Küçük tencere
16-Ağustos böceği
17-Hikaye
18-Kertenkele

başıma gelmiş büyükbabam ben evlenmeden
önce vefat ettiği için yaşlılığımda beni eşeğin
üstüne bindirecek kadar güçlü gelin adayını
tanıyamamıştım.
Güneş Mağara başından batarken, cırrıklar
ötmeyi bırakmış etrafa tatlı bir serinlik çökmüştü.
Zaten o günlerden değişmeyen tek şey cırrık
sesleriydi. Aradan geçen her yılda bir şeylerin
azaldığını ve yok olduğunu görmek beni üzüyordu. Şehirleşme bu hızla devam ederse kim bilir
belki bir gün seslerine dayanamadığım cırrıkların
yokluğunu da arayacağım. Bir zamanlar geniş bir
alanı kaplayan bağa doğru yürüdüm, iki üç sıra
asma kalmıştı. Kırmızı salkımlı tiyeğe yaklaşıp
kan kırmızı olgun bir habbe aldım, ince kabuğundan içindeki berrak suyunu görebiliyordum.
Demir gibi sert habbe ısırmamla birlikte ağzımda
dağılıverdi, bıraktığı tat beni yol kenarındaki ortaokulun bahçe duvarına götürdü. Bağ bozumu zamanında duvara dizilip otururken bağdan gelenler
eşekleri durdurup bize üzüm ikram ederdi.
Kırmızı, kara, boz, tümbü, goraş, tart mammed
yüklü eşekler avluları curunları üzümle doldurur.
Kazan kazan bulamaçlar kaynatılır sandıklar
bastık, sucuk, kesme, küpecikler teh’le dolardı.
O zamanlar sepetlere sığmayan üzümlerden
tadımlık birkaç salkım toplamış dönüş için hazırlık
yapıyorduk. Arabanın yanına gelince eskiden
büyükbabamların evinin olduğu tarafa doğru
baktım. Şimdi ev yoktu, ama dut ağacı yıllara
meydan okurcasına yerinde duruyordu.
Büyükbabam dutun dibinde oturmuş elinden
düşürmediği yağlığı ile boynunu silerken bize
doğru bakıyordu. Arabaya binmekte olan eşime
döndüm. Yolun kenarında yaklaşık bir metre
yüksekliğindeki bir kayayı göstererek,
-Beni kucağına alıp şu kayanın üzerine oturtabilir
misin? Eşim şaşkınlık içinde,
-Bu da nerden çıktı, nasıl kaldırayım ben seni?
-İyi, madem kaldıramıyorsan o zaman arabayı
sen kullanacaksın, ama bir şartla ben arabaya
binerken kapımı açacaksın.
-Ya ne oldu sana, sen bu yollarda bana arabayı
vermezdin, ne demek oluyor bütün bunlar.
-Boş ver, senin arabayı en iyi şekilde kullanacağından eminim. Nedenini sonra anlatırım.
Eşim kapıyı açarken ben de büyükbabama doğru
baktım, dutun dibinden doğrulmuş eli belinde
gülümseyerek bana bakıyordu.
Haziran 2016, Ankara

19-Kertenkeleye benzer
küçük ve yeşil bir sürüngen
20-Ucuna çivi çakılmış uzun
değnek (üvendire)
21-Asma
22-Üzüm tanesi

23-Üzüm ve dutları ezerek suyunu çıkarmak için taştan
oyulmuş büyük tekne
24-Pestil
25-Lokumşeklinde bir çeşit pestil
26-Üzüm marmelatı
27-Büyük mendil

Mehmet Karakuş
mkarakus@hotmail.ch

Terör!..
Şu yurdum insanının düşürüldüğü duruma ne
demeli?
13 Mart 2016, Pazar akşamı Ankara’da yine bir
canlı bomba patladı.
37 yurttaşımız öldürüldü.
Yüzü aşkın yurttaşımız da yaralandı.
Yaralananların yirmiye yakını ağır...
İnsanın yüreği acıyla, öfkeyle doluyor.
İnsan olanın da yüreği yanmalı bu yaşanılanlara.
İnsan olanın da yüreği öfkeyle dolmalı, isyan
etmeli bu olanlara.
Suçsuz günahsız insanlar otobüs duraklarında,
tren istasyonlarında, şehir meydanlarında,
yollarda bombalara kurban gidiyor.
Kolları, bacakları cansız ve kuru birer ağaç dalı
gibi havalarda savruluyor.
Etleri kanlı çamur olup kaldırım taşlarına, asfaltlara, duvarlara, araçlara yapışıyor.
Suçsuz günahsız insanların kanları oluk oluk akıp
ortalık yerlerde kuruyup duruyor.
Suçsuz günahsız insanlar yakınlarını, sevdiklerini
yitiriyor; tarifsiz acılar yaşıyor.
İnsan televizyonlarda bile bakamıyor şu olanlara.
İnsanın yüreği yanıyor, dağlanıyor.
Laf kalabalığı neye yarıyor?
Bu yaşanan acılar karşısında verilen tepkiler ise
çoğunlukla anlamsız birer lakırdıdan farksız...
“Terörü şiddetle kınıyorum!”
“Terörü binlerce kez kınıyorum!”
“Terörü nefretle lanetliyorum!”
“Terörü, kimden gelirse gelsin kınıyorum!”
“Terörün dini imanı, milleti, mezhebi olmaz!”
“Terör, birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi
bozamayacaktır!”
“Barış ve huzur için ne gerekiyorsa yapılmalı!”
“Kahrolsun terör!”
Falan filan... Bir yığın laf kalabalığı...
Binlerce kez lanetle, binlerce kez en şiddetlisinden kına.
Bir anlamı, bir yararı var mı bunların? Suçlu belli
değilmiş gibi davranmanın ne yararı var?
Terörün bir sahibi, bir işleyeni yok mu?
Bu terör eylemleri nasıl bir şeydir?
Bu eylemlerin bir sahibi yok mu?
Saldırıları tasarlayanlar, destekleyenler yok mu?
Bu bir hayalet gibi ismi cismi belli olmayan; gözle
görülmeyen, elle tutulmayan bir şey mi?

Ya da kimi kendini bilmezlerin işi mi bu eylemler?
Kimileri durup dururken köyünden kentinden
kalkıp yollara düşerek; “Hele bir koşu şu Ankara’
ya, İstanbul’a gidiyim, bir bomba olup patlayım
da, seksen yüz kişi ölsün, ben de nasıl olsa
cennete giderim,” mi diyor?
Yoksa bütün bu laf salatası terörün gerçek yüzünü, gerçek sahibini gizlemek için mi?
Yoksa bütün bu laf kalabalığı bilerek mi yapılıyor?
Yoksa bu yolla milletin gözüne kara bir perde mi
çekiliyor?
Yoksa bu yolla halkın kafasına Amerikan çuvalı
mı geçiriliyor?

Saldırıların ardında eperyalistler yok mu?
Bu parçalanan insan etinde, bu kopan kol ve
bacaklarda, bu akan kanda sömürgenlerin eli yok
mu?
O ateş toplarının içinde can verenlerin yazgıları
öyle kara mı yazılmış yoksa?
İnsanları otobüs duraklarında, tren duraklarında,
pazar yerlerinde, yollarda gezip dolaşırken vuran;
geleceğe ilişkin rüyalarını yarıda bırakan saldırıların bir sahibi, bir tasarlayanı yok mu?
Amerikan Emperyalizmi ve yerli uşaklarının bu
saldırılarda payı yok mu?
Avrupa başkentlerindeki hükümetlerin bu saldırılara katkıları yok mu?
Yoksa emperyalizm diye bir güç, emperyalizm
diye bir sistem yok mu?
Sınırları, haritaları değiştirmek isteyen; yeni yeni
ülkeler, yeni güç merkezleri kurmak isteyen; yeni
sömürü alanları kurmak isteyen güçler yok mu?
Emperyalizm hesaba katılmadan doğru bir
değerlendirme yapılamaz!
Emperyalistlerin temsilcilerinin ve onların yerli
işbirlikçilerinin terör saldırılarının ardındaki bu
gerçekleri gizlemeye çalışmalarını anlamak kolay.
Köy kahvesinde veya mahalle kahvesinde
gerçeği tam da yansıtmayan laf edenler çıkabilir;
bunu da anlamak kolay.
Fakat kendilerini aydın sayanların, devrimci
sayanların emperyalizmi ve yerli uşaklarını
hesaba katmadan yaptıkları değerlendirmeleri
görmek insanı hem üzüyor hem de öfkelendiriyor.
Sınıfsal ve bilimsel temeli olmayan, bu sığ değerlendirmeler bilerek veya bilmeyerek emperyalizmi
ve işbirlikçilerini gizliyor.
Halkın tepkisi hedefsiz kalıyor. Halkın tepkisi
karanlığa kurşun sıkma düzeyinde kalıyor.
İnsanlar kızgın ve öfkeli ama kime çatacağını
bilmiyor. Zira gerçek hedef; terör saldırılarını
planlayanlar ve uygulayanlar gizleniyor.
Oysa zaman; “-Yaşasın tam bağımsız ve demokratik Türkiye! Kahrolsun emperyalizm ve onların
gerici ve bölücü işbirlikçileri! diye bağırmanın ve
halka gerçeği açıkça göstermenin zamanıdır.
Zaman; bu yolda mücadele bayrağını yükseltmenin, safları sıklaştırmanın zamanıdır.
15 Mart 16

Teröre Tutlular da Kurban Verdi!
Tut’un yeri söz konusu olduğunda; “Kuş uçmaz, kervan geçmez; iki dağın arasında bir köy!” denilir.
Bununla, Tut’un uğrak bir yer olmadığı; ulaşımının zor olduğu; büyük şehirlere olan uzaklığı anlatılmak
istenir. Hatta bunun Tut’un kara bir yazgısı olduğu ve bu yüzden gelişemediği vurgulanır.
Ülkelerin coğrafyaları onların yazgılarını da belirler, derler. Bu anlamda Tut’un coğrafyasının da Tut’un
yaşamında önemli bir etken olduğu (gelişmenin veya gelişmemenin ne anlama geldiği tartışması bir
yana) söylenebilir.
Ancak Tut’un bu “ayak altında” olmaması onu, son yıllarda artarak yaşanan terör ortamının doğrudan
etkilemediği de bir gerçek. Zira, irili ufaklı kentlerimizde görünen ve yaşanan güzvenliksiz ortam Tut’ta
şimdilik gözlenmiyor. Son yıllarda Türkiye’nin aldığı büyük göç dalgasının Tut’ta herhangi belirtisi yok.
Tutlular eskiden olduğu gibi rahat ve güvenlikli bir ortamda yaşıyor. Başka kentlerimizdeki gibi kapı baca
kilitleme, balkonlara demir kafes yaptırma, çarşıya pazara çıkamama veya akşamları belli saatlerden
sonra evlere kapanma gibi bir durum yok.
İyi ki de yok!..
Fakat Tut ilçesi de Türkiye’de işte...
Bu terör ortamı bir şekilde; dolaylı veya dolaysız, er veya geç, az veya çok Tut’u da etkileyebilir.
Zira geçmişte etkiledi ve Tutlular da teröre kurbanlar verdi. İşte o cinayetler...

Mehmet Karakuş, 20 Haziran 2016
Mahmut Ünal
Doğumu 1956, 1957 veya 1958 olabilir.
Kırşehir Öğretmen Okulu’nda yatılı okudu ve öğretmen oldu.
Yoksulluğu ve parasızlığı yaşayan biri varsa o da herhalde M. Ünal’dır.
Başka kimse ben yoksulluk çektim demesin!
M. Ünal çiçeği burnunda bir ilkokul öğretmeniydi ve henüz bekardı...
1978 yılında 19 Aralık ile 26 Aralık arasında, 12 Eylül 1980 Faşist Askeri
Darbesi’ni hazırlama sürecinde, tarihe “Maraş Katliamı” olarak geçen,
Kahramanmaraş’ta Alevilere yönelik yobaz saldırılarında misafir kaldığı
evde ev sahipleriyle birlikte öldürüldü.
Ne kesin ölüm tarihi belli, ne de bir mezarı var!

Mehmet Ali Kurumuş
13 Ocak 1956 doğumlu.
O’da Tut’un yoksul bir ailesinin çocuğuydu.
Ekmeğini polislik yaparak kazanmaya başlamıştı.
Evli ve bir çocuk babasıydı.
11 Ocak 1980’de, 12 Eylül 1980 Faşist Askeri Darbesi’ni hazırlama
sürecinde devletin çeşitli kurumlarına, kimi “sağ ve sol” parti ve örgütlere
girmiş olan emperyalizmin işbirlikçisi karanlık güçlerce İskenderun’da görev
yaptığı polis karakolunda nöbetteyken öldürüldü.

Mehmet Orhan
1958 doğumlu.
Bir evin bir oğluydu!
Gaziantep Eğitim Enstitüsü’nde okuyordu.
Son sınıftaydı. Öğretmen olacaktı.
2 Nisan 1980’de, 12 Eylül 1980 Faşist Askeri Darbesi’ni hazırlama
sürecinde devletin çeşitli kurumlarına, kimi “sağ ve sol” parti ve örgütlere
girmiş olan emperyalizmin işbirlikçisi karanlık güçlerce okul bahçesinde
gezinen öğrenciler silahla tarandı. Tam yedi öğretmen adayı vuruldu.
Birisi Mehmet Orhan’dı.

Çamiçi’nde PKK Saldırısı
Takvim yaprağı 25 Ekim 1996’yı gösterdiği bir akşam...
Saat 19.00’u geçmekte ve hava nerdeyse kararmak üzeredir...
Tut’un 10 km. kadar batısında ve Vijne köprüsünün üst yanında bulunan Çamiçi mahallesine 25 kadar
PKK’lı terörist bir baskın düzenler.
PKK’lıların yarısı çevreye hakim tepe ve yamaçlarda gözcülük yaparken, yarısı da Çamiçili korucuları
fotoğraftaki yola dizerler. Mahalleden kimi meraklılar ve kimi korucu yakınları da oradadır.
PKK’lılar bir süre propaganda yapar ve ardından uzun namlulu silahlarıyla korucuları tararlar.
Ölmek üzere olan koruculardan kimileri de ateş açar.
Çatışmada dört korucu, bir korucu oğlu ve iki PKK’lı hayatını kaybeder.

İdris Çağlın, Korucu
21 Aralık 1976 - 25 Ekim 1996
Evli ve bir çocuk babası

İsmet Yaylacı, Korucu
20 Ekim 1974 - 25 Ekim 1996
Bekar

Ali Şen, Korucu
5 Haziran 1969 - 25 Ekim 1996
Evli ve iki çocuk babası

Şükrü Şen, Korucu
8 Şubat 1958 - 25 Ekim 1996
Evli ve dört çocuk babası

Bülent Şen, Korucu Ş. Şen’in oğlu
20 Ekim 1977 - 25 Ekim 1996
Bekar, silahsız

Mahmut Kayan
1 Aralık 1979 doğumlu.
O’da, Tut’un 3 km. kadar doğusundaki
Geni mahallesinden yoksul bir ailenin çocuğuydu.
Urfa’nın Viranşehir ilçesinde bir polis karakolunda
görevliydi.
Evli ve iki çocuk (bir oğlan, bir kız) babasıydı.
Trafikteki kimlik denetimi sırasında durdurulan bir
araçtaki PKK’lı teröristlerce açılan ateş sonucu
yaralandı ve on gün sonra da öldü.
13 Eylül 1912

Rıdvan Filiz
ridvan.filiz@vrsg.ch

Hoşgörü
Övündüğümüz şeylerin başında Anadolumuz
gelir. Binlerce yıla uzanan zengin tarihiyle,
coğrafyası ve iklimiyle, üzerinde yaşamış
uygarlıklar ve bıraktıkları izlerle, bir çok din yada
inanışın ortya çıkış ve gelişme alanı olmasıyla
ünlüdür Anadolu. Bu nedenle dünyada önemlidir
diye kayda, tarihe geçen bir çok şeyin anasıdır.
Tüm insanlığın gözü hep onun üzerinde olmuştur.
Bu, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır.
Türkiyemiz rengarenk bır çiçek tarlası, tam bir
Anadolu halısı gibidir. Onda her rengi, her deseni
bulabilirsiniz. Çok çeşitlidir. Her yörenin mutfağı,
müziği, töresi, halayı, horonu, saygısı, sevmesi,
sövmesi ayrıdır. Bu çok seslilik içinde barındırdığı
halklardan, boylardan, insan topluluklarından
gelir. Anadolu insanı saz çalar, davul, zurna,
kemençe ile oynar, duygulanır. Sazın teline
doğuda ayrı, batıda ayrı vurulur. Doğunun ağıtı
başkadır, batının ağıtı başkadır. Kuzeyin
kıpçaklarının dansları hızlı, kıvraktır. Batının
Zeybekleri ise daha ağır, aheste oynarlar.
Kuzeyde balık, doğuda et, batıda ise çeşitli yaban
bitkileri, otlar sevilir. Güneyin tatlılarının üstüne
yoktur.
Dünyada içinde ibadet etmek için yapılmış ilk
hrıstiyan kilisesi, yine bu inanışın temel taşlarından bir olan Hz. İsa’
nın annesi Meryem
ananın mezarı Anadoludadır. Dünyanın yedi
harikası diye bilinen
anıtların iki tanesi de
oradadır. Nuhun gemisinin de Ağrı dağında
olduğuna inanılır.
Hrıstıyanlığın, müslümanlığın yada daha
eski inanışların her dalı
Anadoluda görülür.
Kuzeyde, Güneyde,
Doğuda, batıda Anadolunun eski kavimlerinden kalma sayısız
kültür varlıkları, tiyatrolar, hamamlar, su

yolları, tapınaklar, surlar, şehir kalıntıları vardır.
Bu topraklarda şehirler, şehirlerin üzerine
kurulmuştur. Kazdıkça altıdan daha eskisi çıkar.
Dünyada yazılı, görsel, bilim ve sanat dallarında
kabul gören iki medeniyetten biri Latin medeniyeti
diğeri ise adına Yunan medeniyeti de dense aslı
Anadolu şehir devletleri medeniyetidir.
Güzel Anadolumuz hem tarih, hem coğrafya hem
de kültür sanat açısından çok zengindir.
Kısacası keyifle, övünçle yaşanacak bir yerdir.
Peki bizler, Anadolunun bugünkü sahipleri,
yurdumuzda keyifle yaşayabiliyormuyuz?
Kendimizin, çocuklarımızın geleceğinden
eminmiyiz? Yani bugün Anadolumuz yaşanılabilecek bir yer olarak hala hepimizin aklında mı?
Herhalde değil!
Sadece biz kendimizi Anadolumuzda güvensiz
hissetmıyoruz. Her yıl çoluk, çocuk, genci, yaşlısı
ülkemizi ziyaret eden milyonlarca misafirimiz artık
kendilerini ülkemizde güvende hissetmiyorlar.
Korkuyorlar. Başlarına bir şey gelmesinden, sakat
kalmaktan Daha doğrusu ölümden korktukları için
gelmiyorlar. Herkes neden bu sene Anadolu da
tatil yapmaktan vaz geçtiğini çevresine anlatıyor.
Dinleyenlerde korkmasalar bile içlerine bir kuşku
düşüyor. Onlarda Ülkemize gelmekten, Tüm
güzelliklerine, değerlerine rağmen Anadolumuzu
ziyaret etmekten vaz geçiyorlar. Onlar da neden
bu yıl gelmediklerini çevrelerine anlatıyorlar.
Bir kar topunun yokuş aşağı giderken büyümesi
gibi, bu duyguda olanların sayısı da gün geçtikçe
artıyor. Rezervasyonlar iptal ediliyor, tatiller
başka daha güvenli (!) yerlere kaydırılıyor.

Türkiye olarak, Türk olarak kaybediyoruz. Türkiyemiz keyifli günler geçirilecek, yaşanabilir bir yer olmaktan
uzaklaşıp, tehlikelerle dolu, mutlaka
gerekli değilse gidilmemesi gereken
bir ülke olarak algılanmaya başlıyor.
Gelin bir Türkiye hayali kuralım.
Ülkemizin tüm yurttaşları hangi halktan, kavimden, aşiretten, yöreden,
cinsten, inanıştan, politik görüşten,
hayat felsefesinden olursa olsun,
birbirlerinin yaşam tarzlarına saygı
göstersinler.
En temel ilkeleri huzur ve barış içinde
bu güzel topraklarda birlikte yaşamak
olsun. Tüm bireyler yurttaşlık bilinciyle
ülkeye, Arısıyla, çiçeğiyle, ovası,
yaylası, ormanı, deniz, ve havasıyla
hepimize ait olan maddi, manevi tüm
değerlere sahip çıksınlar. Bu değerleri
çakallara, akbabalara, kurda, ite,
dolandırıcıya, cambaza, şaklabana,
yobaza, yandaşa kaptırmamak için el
ele versinler. Kendi ailelerine çoluk,
çocuklarına nasıl sahip çıkıyorlarsa,
bu güzel ülkenin de onların namusları
olduğuna inanarak ona sahip çıksınlar.
Tüm yurttaşlar, diğer vatandaşların
hak ve hukuklarına zarar vermeden
istedikleri gibi yaşayabilsinler.
Konuşabilsinler, yazabilsinler, türkülerini söyleyip kendi halaylarını çekebilsinler. Her fikir özgürce tartışılabilsin, insanlar değil, fikirler çarpışsın.
Ülke bir inançlar cenneti olsun.
İnsanlar hangi dine, tanrıya, peygambere, toteme, haça, yıldıza, aya,
güneşe dua etmek, ona sığınmak,
ondan kuvvet almak istiyorsa bunu
özgürce yapabilsin. Buradaki rekabet,
kim ve hangi topluluk en sanatsal
tapınağı, en rahatlatıcı ayini, en iyi hak
ve özgürlükleri, en iyi, insanı
kucaklıyabiliyor, şeklinde olsun.
Ülkemiz mutlu ve özgür insanları ile
tüm çevresi için bir çekim merkezi
olsun.
Bunları gerçekleştirmek çok mu zor?
Bence değil. İstersek yaparız.
Haziran 2016

Dutun Faydaları
Dutun içindeki vitamin ve minerallerin kanser hücrelerinin
çoğalmasını önleyici özelliği bulunuyor. Bu yüzden uzmanlar,
dutun kansere karşı tüketilmesi gereken yiyeceklerden biri
olduğu konusunda hemfikir.
Ayrıca içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde antioksidan
özelliği olduğu için dut, genel vücut sağlığını korumakla birlikte
bağışıklık sistemini de güçlendirerek soğuk algınlığına karşı
kullanılabilir.
Dut, kalp sağlığını korumada tüketilmesi en elzem meyvelerden
biridir çünkü dut, kalp ve damar sağlığının korunmasını etkiliyor, özellikle kalp krizi riskinin azaltılmasında çok etkili. Ayrıca
kan pıhtılarının oluşmasını engelleme özelliği de bulunuyor.
Bunun haricinde dut, düzenli tüketildiğinde kötü kolesterolü de
düşürürerek kolesterolün dengeli olmasını sağlıyor.
İştah açıcı özelliğiyle dut, sindirim sistemini de daha etkin
çalıştırıyor. Ayrıca kandaki şeker seviyesini düzenleyici
etkisiyle şeker hastalarına da öneriliyor.
Dutun yararlarından bir tanesi ise cildi ve saçları güzelleştirmektir. Dutun cilt gençleştirici, nemlendirici ve gözenek
temizleyici özelliği bulunduğundan cilt sağlığında aktif olarak
kullanılan bir materyal. Bununla beraber dutun, saç
dökülmesine karşı kullanılmasında da sakınca bulunmuyor.
Dutun faydaları bununla da kalmıyor. Göz sağlığının korunması
açısından oldukça önemli olan dutun, göz yorgunluğunu
gidermek için tüketilmesinde ve uzun süre bilgisayar ekranına
bakan kişilerin yemesinde fayda var.
Dutun tüketiminin en lezzetli yollarından biri ise dut pekmezi
yemektir...
milliyet.com.tr

Tut Gençlik Spor Yardım ve İlgi Bekliyor!
Ahmet Dönmez’in anlattıklarından özetle...
2009 yılında Tut Belediye Spor olarak kurlmuş
ama sonradan Tut Gençlik Spor Kulübü adını
almış. İlk başkanı Mehmet Nuri Kurşun.

İçinde bulunduğumuz 2016 yılının ortalarında
yeni bir toplantı yapıp yeni yönetim kurulu
üyelerini seçmeyi ve yeni sezona yeni yönetimle
girmeyi düşünüyorlar.
Tut Gençlik Spor 1. Amatör Lig’te futbol oynuyor.
Tut Gençlik Spor’un rengi yeşil-beyaz, ayırıcı
rengi ise turkuaz.
Tut Gençlik Spor’un uğraşacağı spor etkinlikleri
futbol, basketbol, voleybol ve hentbol olarak
belirlenmiş tüzüğünde.

Mehmet Kurşun’un yanısıra dönem dönem
Mazlum Dönmez, H. Hüseyin Bilen, Oğuzhan
Solgun, Mahmut Korkmaz, Abuzer Büyükboğa,
Pecep Polat, Kani İçen, Ahmet Dönmez, Ali
Yılmaz, Mehmet Kızkın, Ahmet Orhan Koca,
Murat Çoban, Metin Dağ kısa ve uzun aralıklarla
yönetim kurullarında yer almışlar.
Kulübe uzun yıllar başkanlık yapan ve neredeyse
tek başına bütün işleri yürüten Mehmet Nuri
Kurşun halkın, ilçe yöneticilerinin ve hatta
yönetim kurulu üyelerinin ve oyuncuların yeterli
ilgiyi göstermeyişleri yüzünden yorulmuş, bıkmış
ve başkanlığı 2015’in Temmuzunda bırakmış.
Sonra kısa bir süre Ali Yılmaz, ardından da yine
kısa bir süreliğine Murat Çoban üstlenmiş
başkanlığı.
Şimdilerde resmen Murat Çoban Kulüp başkanı.
Fakat başkanlığı bırakmış gibi. O yüzden geçici
olarak Ahmet Dönmez yürütüyor yönetim işlerini.

Çok Programlı Tut Lisesi ve Tut Kaymakamlığı
elinden gelen yardımı yapmış.
Fakat Tut Belediyesi’nin tutumu hayal kırıklığı
yaratmış. Zira maddi ve manevi kimi beklentiler
karşılanmamış. Kulübün malzemelerini,
eşyalarını, formalarını koyabilecekleri bir yerleri
bile yokmuş. Bu konuda belediyeye yapılan
yardım ricaları karşılıksız kalmış.
Toplantı yapacak, oturup sohbet edecek,
maçların değerlendirmesini yapacakları, spor
malzemelerini koyacakları bir “mekan” arıyorlar.
İsviçre’den, Nevzat Oğul ve arkadaşları
tarafından yardım olarak gönderilen 2100.—
Frank ilaç gibi gelmiş.
Oyuncuların çoğu Tut’un köylerinden ve ağırlıklı
olarak lise öğrencisi.
Genel anlamda bir ilgisizlik varmış Kulube ve
maçlara karşı. Gerek ilçe yöneticileri, gerek halk,
esnaf ve memurlar maçlara gerekli ilgiyi
göstermiyormuş, maçları izlemeye bile zaman
ayırmıyorlarmış.
Bu durum da oyuncuların morallerini bozuyor,
yorgunluğa ve ihmalliğe yol açıyormuş.
İl Spor Müdürlüğü tarafından ücretli bir çalışan
olarak atanan Mehmet Turhan saha sorumlusu
olarak çalışıyor ve sahanın bakımını yapıyormuş.

Mehmet Karakuş
10 Haziran 2016

Soldan sağa arkadakiler: Antranör Selim Hoca, Habip Şahan, Halit Akbaş (öğretmen),
Mehmet Everen Yıldıırım, Talha Sağtekin (transfer), Murat Çoban, Mahmut Can Kızkın,
Mustafa Östekin, Mehmet Özen, Başkan Mehmet Nuri Kurşun, Ahmet Dönmez
Soldan sağa öndekiler: Mahmut Kayan, Ozan Şahan, Ahmet Polat, Hasan Yoldaş,
Abidin Erdem Acar, Saffet Kayan (transfer), Mustafa Taş

Tut Gençlik Spor Sahası

Niyazi Turan
niyazituran@live.com

Uçuş! - Kaçış!
Hiç aşina olmadıkları bir faaliyeti, Adıyaman merkez ve Çelikhan, Kahta, Gölbaşı, Besni ilçelerinin
yakın ilgiyle ve ‘akıllıca’ izleme sürecinin devam
ettiği günlerden geçiyoruz. Faaliyet -istisnalar
hariç- eğitim seviyesinin yüksekliği, uygar sosyal
yapısıyla, yeniliğe açıklığıyla övünen Tut’un, genel olarak ilgi göstermediği Tut’ta iki yıldır devam
ediyor.
Uçuş becerilerini kısa zamanda olağanüstü geliştiren yamaç paraşütü pilotlarına, bu harika sporu
kendi ilçelerinde yürütmeleri için ısrarlı çağrılarından vazgeçmiyorlar.
“İlçemizde uçuşlar yapıp sonra evinize dönün”
çağrısı değil; elbet ki uçuşlar yapın fakat vereceğimiz her türlü destekle kulüp kuralım-yönetinilçemize yerleşin-burada pilotlar yetiştirinturizmimizi geliştirin, çağrısı bu.
TUT HAVA SPORLARI KULÜBÜ ile TUT
SPORTİF HAVACILIK VE DOĞA SPORLARI
KULÜBÜ adındaki iki spor kulübümüzden
bahsedeceğiz.
Her ikisinin ve özellikle Tut Sportif Havacılık ve
Doğa Sporları Kulübünün(TUTHAVK) kuruluş
hikayesiyle başlamazsak, okunmuş olan satırların
çoğu anlamsız gelecektir. Sıradışı bir başlangıç
ve gelişme söz konusu olduğundan, bu süreci
anlatmada gereklilik vardır.
Ufku geniş, hayal gücü yüksek, kısa sürede birçok projeyi hem tasarlamış ve hem de uygulamaya koymuş, yeteneği gibi bir o kadar da çalışkan
Tapu Müdürü Süleyman Solak, 2014 yılında TUT
HAVA SPORLARI KULÜBÜNÜ kurmayı başarır
ve Süleyman Beyin o dinamizmiyle hemen
başlanır sahalara inilmeye, dağ-bayır gezip
tırmanılmaya..
Çalışma-eğitim için coğrafyanın uygun alanları
Göksu köprüsünden Geni’ye, Mezere’den
(Yeşilyurt) Üçpınar’a, Erikliğin Kelle’ye adım adım
aranıp taranır ve tabi bu arayan tarayan ekibin
lideri Süleyman Solak olduğu için de en uygun
alanlar kısa sürede tespit edilir.
Zaman kaybetmeden uçuş eğitimleri başlamıştır.

Tabi önce İskenderun’a giderek bizzat kendisi
uçuş eğitimini alır ve dönüşünde Tutlu gençlere
bilgilerini cömertçe aktararak “yeni yamaç paraşütü pilotlarının öğretmeni” olur.
İnanılması güç kısa zaman zarfında Süleyman
Beyin, Tut semalarında süzülmeye başlayan
öğrencileri artık günden güne artmaktadır.
Uçuş tekniklerini geliştirmek, kuşkusuz bir dizi
çabayı, nitelikli pilotlar yetiştirmeyi zorunlu
kılmaktadır ancak yamaç paraşütü etkinliklerinden istenen sonuçları almak için bunlar yetmez.
Birçok şey başarılmıştır ancak bu daha, iyi hıtap
yemenin “kıvırcık-körmen toplama” aşamasıdır.
Tut dışındaki pilotlarla tanışmak, onları Tut’a
getirmek ve uçurmak, konuk etmek, mutlaka dışa
açılmak bu işin olmazsa olmazıdır.
“Her rengi boyadınız, bi fıstığı yeşiliniz kaldı”
Evet evet, hem “her renk” boyanır ve bir de
üstüne eksik kalan “fıstığı yeşil” de boyanır!
Bu kısa zaman aralığında aynı faaliyetteki başka
yörelerin kulüpleriyle iyi bir iletişimin sonucu
olarak oralardan pilotları Tut’a davet edip uçuş
şenlikleri yapılır. Yeni iletişim kanalları açılır,
arkadaşlıklar kurulur. Tutlu pilotlar da Adana,
İskenderun, Narlı’ya davetli gidip uçuş
şenliklerine katılır..
Yapılır, kurulur, katılır derken “kendiliğinden”
olmaz tabi bunlar. En önde Süleyman Solak,
yanında öğrencileri -bir avuç gönüllü/fedakar
insan bütün bunları bir bir başarır..
Zorluklar her zaman vardır..
Bazı anlarda Tut’taki altyapı eksiklikleri engeller
çıkarır, bazen de duyarsızlıklar. Uçuş şenliklerine
gelmiş pilotlar, konakladıkları yerden gece vakti –
bazıları yatağından kaldırılıp- ücret sebebiyle
kapı dışarı edildiğindeki Süleyman Beyin çırpınışları hafızalara öylesine kazındı ki..
Fakat ne gam, yüreğini ortaya koymuş insanların
azmini kırmak öyle kolay değil! Olanaklar zorlasa
da sabırla koruk helva, tut yaprağı atlas olurmuş.
Yani gidişat umut vericidir. Zorluklar vardır ama
yılgınlığın esamesini bile okumayan gönüldaşlar
olabildiğine enerjik, mutlu ve umutludur.
1 yıl kadar zaman ya geçer ya geçmez..
Gönüldaşların yüzlerindeki tebessüm çizgilerinin
yerinde, ters yöne dönmüş çizgiler görülmeye
başlanmıştır. Süleyman Bey ile bazı pilotöğrencileri arasında anlaşmazlıklar başlamıştır
fakat onların çalışmalarını hayranlık ve gururla
izleyen –maddi anlamda kayda değer katkı
sunamasalar dahi hep destekleyen- kulüp
mensubu olmayan, dışarıdan takip eden kişiler

bu anlaşmazlığın, ilgi duyanlarca el ele verilerek
nasıl olsa giderileceği düşüncesinde olduğu için,
yön değiştirmiş yüz çizgilerini sorun olarak görmezler. “Herkes bir araya gelir, sorunu masaya
yatırır, çözer ve işimize bakarız” diye meseleye
serinkanlı yaklaşımla bakarken -ki bu yaklaşım
doğruydu- süreç maalesef o yönde gelişmedi.
Anlaşmazlığa düşen gönüldaşları, sayısız girişim
ve arabuluculuk çabalarına rağmen bir araya
getirmek mümkün olmadı. Getirilemeyince de
sorun taraflar arasında konuşulamadı.
Bu durum karşısında doğaldır ki oluşan,
Belediye Başkanımız Cemal Avcı’dan “anlaşmazlığın giderilmesi için en etkili son çare müdahalesi
gelecektir” beklentisinden ise hayal kırıklığı çıktı.
Umuldu ki, tarafları buluşturup uzlaşmaya
gidecek yolun önünü açmış olsun. Ancak bu da
olmadı.
İplerin kopmaktan başka seçeneği kalmamıştı.
“Çalışkan, yetenekli, azimli uçuş öğretmeni-Kulüp
Başkanı” olur da “çalışkan, yetenekli, azimli
öğrencisi” olmaz mı!
Murat ve Fırat Nalbant kardeşlerin zeka ve yetenekleri, azmi anlatılır gibi değil. Fırat ve Murat’ın
inatla çalışmalarını, birkaç ay evvel Tut Haber’de,
Arzu Kaymak ne güzel anlattı..
Bir cümle de ekleme yapalım ki hem Arzu Kaymak’ın gözlemlerini doğrulamış, hem Nalbantların
çalışma azmini en iyi şekilde özetlemiş olalım:
2015 yılında “ülke genelinde en iyi gelişme
gösteren 500 genç pilot” sıralamasında bizim
Fırat da yer aldı, Murat da!

Sıralamada kaçıncı oldular dersiniz?
424?. 300?. Yoksa 119. mu?.
Bilemediniz tabi!
Dereceleri 1. ve 2.
İşte budur! Fazla söze gerek yoktur.
TUT HAVA SPORLARI KULÜBÜNDEN bir süre
önce ayrılmış olan bir grup pilot, uçmanın tadını
aldılar bir kere..
Uçmadan edemeyecekler!
Hem uçma tutkularını yerine getirecekler, hem
diğer gençlere öğretecekler, pilot olmayan uçuş
tutkunlarının ‘tandem’ dedikleri ikili uçuşlarla
ayaklarını yerden kesmeye devam edecekler!
Doğup büyüdükleri ve ülkenin bir köşesinde
unutulmuş kasabalarını Türkiye ile, dünya ile
buluşturup tanıştırma ve gelişimine katkıda
bulunma idealini ve “ayaklarını yerden kesme”
dürtüsünü bastırmak artık mümkün değil; devam
etmeleri gerekiyor.
Gerekiyor da kulüp ile bağları yok.
O zaman?.
Onlar da o zaman -3 kafadar- karar vermişler:
-Kulüp yoksa biz de kulüp kurarız!
Bu çocukların yetenek, zeka ve çalışkanlığına mı
hayran kalırsınız, cesaret ve gözükaralığına mı?
“En iyisi hepsine birden hayran kalın” diyesi
geliyor insanın.
“Biz kulübü kuralım, paramız yoksa da –Tut deyişiyle öğün öğün- zamana yayarak tedarik etmenin yollarına bakarız” düşüncesiyle, kuruluş için
bürokratik işlemlerin tamamını kendi başlarına
yerine getirip ve kulübün ofisi diyebileceğimiz
mütevazi yerini de ayarlayıp her bir şeyi hazır

ederler.
Elbet kulübün başkanlığı için düşündükleri kişi ne
zamandır zaten planlarında-kafalarında hazır
durmaktadır ve geriye, başkan olacak bu ismin,
teklifi kabul etmesi kalıyor..
Niyazi Turan başkanlık teklifini kabul eder ve her
şey hazır olduğu için kuruluş işlemi çok kısa süre
içinde 2015 Haziran’da resmi olarak tamamlanır.
Niyazi Turan aşağıdaki ön koşullarının kabulü
halinde görev alabileceğini belirtmiş ve bir bütün
olarak spor kültürüyle ters düşmeyen bir kulüp
ortamı kanaati oluşması vasıtasıyla, hava
sporların da Tut’ta ikinci bir kulüp kurulmasının
diğerine zarar vermeyeceği gibi herkes için de
yararlı olacağı ortak düşüncesi oluşmuştur.
-Süleyman Solak’ın başkanlığını yapmaya devam
ettiği ilk kulüp ve başkanı aleyhine; kulüp olarak
herhangi bir söylem, tutum içinde kesinlikle
bulunulmayacaktır; kişisel ihtilaflar varsa bu kulüp
işlerine konu edilmeyecektir,
-İlk kulübün ne yaptığı, nasıl çalıştığı yeni kurulacak kulübün yönetici ve üyeleri tarafından sohbet
veya tartışma konusu edilmeyecek; kulüp kendi
çalışma-gelişme programıyla meşgul olacaktır,
-Büyük organizasyonlar gerçekleştirmede mutlaka diğer kulübün görüşü sorulacak, varsa önerisi
alınacak; aynı kulübün talep etmesi halinde ise
öneri sunulacak, görüş paylaşılacaktır,
-Rekabetin söz konusu olduğu hallerde, bu
sporun doğası çerçevesinde yürütülecek; karşı
propaganda, kötüleme gibi sporun ruhuna aykırı
tutum ve yöntemlerden özellikle kaçınılacaktır.
Nitekim Eylül ayında, Adıyaman İçin Çal klibine,
organizasyon koordinatörü Kadir Korkmaz’ın
teklifiyle dahil olan sonradan kurulan kulüp
TUTHAVK, çekimlerdeki yamaç paraşütü uçuşlarını gerçekleştirirken, önceki kulübe aynı çekime katılabilecekleri çağrısını yaparak ilkelerine
uyma örneği sergilemiştir.
Bazı zorluklara rağmen çok aşama kaydeden
TUT HAVA SPORLARI KULÜBÜNÜN yanında,
bir anlamda can havliyle kurulan TUTHAVK,
maddi olanaklar itibariyle, kelimenin tam
anlamıyla “sıfır” noktasındadır.
Önceki kulüp hiç değilse yeterli sayıda kanata
sahip iken TUTHAVK’ta eğitim almış, onca
paraşüt pilotunun nöbetleşe/dönüşümlü kanat
kullanımı bile zamanla varılabilen bir aşamadır.
Daha beterinden söz edelim mi..
Bu pilotlar daha birkaç ay öncesine kadar hep
yedek paraşütsüz uçtular!!
Silah dayasalar kimse yedek paraşütsüz

havalanmayacak iken pilotlarımız, çol-çocuk sahibi Mustafa Tağa dahi, spor tutkusu ve idealizm
uğruna bu riskleri göze alıp saldılar kendilerini
maviliklere. Hem de defalarca..
Adım adım, dişle-tırnakla ekipman eksiği ve diğer
ihtiyaçları gidermek adına bu kasabanın çocukları, mücadele azminin muhteşem örneklerini
sergilemeye devam ediyorlar. Mesela Tut dışından 150 kişilik misafir uçuş ekibi geliyor, onları
dağa-uçuş noktasına çıkarmak için araç temin
etmek, yemek vermek bu olanaklarla kolay mı?

Kaymakamlık ve Belediye gibi önemli kurumlarımızın daha önemli işleri olduğundan bu işler
“önemsiz TUTHAVK”a, önemsiz Murat Nalbant’a,
önemsiz Mustafa Tağa’ya kalıyor..
Yukarıda bahsedilen klip için Tut’ta yapılan çekim
-lerin bir sahnesi de “üvey değerimiz” Vijne Köprüsünde geçiyor. Çekimden bir gün önce; eşlik
etmek, ev sahipliğinin gereğini yerine getirmek
adına belediye personelinden de bir kişinin çekim
ekibine katılması talebine, Belediye Başkanı
anında red yanıtı veriyor.
O veya şu sebepten/handikaptan dolayı isteğinizi
karşılayamıyoruz, türünden usulen de olsa bir
açıklama yapmaya bile gerek duymaksızın,
doğrudan doğruya red!
Böylece Vijne Köprüsünün ve kliplerde Tut görüntülerinin “Davos yollarında öz değerlerimizden”
sayılmadığını öğrenmiş oluyoruz.
Bu arada bazı esnafımızı ve insanlarımızı ilgileri
ve olanakları ölçülerinde desteklerinden dolayı
saygıyla anmadan olmaz.
KURŞUN MARKET, EDA MARKET, POLAT
GİYİM, YAYLA FIRIN, DOĞA MARKET, LEZZET
LOKANTASI, Nebi DİLLİ, Bayram GÜLTEKİN,
Mahmut KILIÇ, Mehmet KURT, TUT MERMERKadir KARAKURT, Kadir GÜNDOĞDU, aramıza
2 yıl önce Fethiye’den gelip katılan ve Tutluların
çok sevdiği Mustafa DÖNMEZ’e şükran
duygularımızı iletiyoruz.
Kattıkları güç ayrıca moral dopingi yapmaktadır ki
bu kulüp mensuplarının sorumluluk ve idealizmini, memleket aşkını daha da büyütüyor.
Eninde sonunda bu insanlarımıza layık aşamalar
kaydedeceğimize kimsenin kuşkusu olmasın.
Bazılarımıza göre azarlanmayı hak ettik belki;
“Eşşeğinin ayağında nalı yok, Hasan Dağına
oduna gidersin! Ne demeye altyapınızı tamamlamadan bu işlere girersiniz!”
Girişteki kuruluş hikayesini işte bu yüzden anlatmış olduk.
Süleyman Beyin yetiştirdiği pilotlar kanatsız kalın-

ca delilikte sınır kalmıyormuş meğer!.
Pilot olmadan bizler belki bunu anlamayacağız
fakat yüzyıllardır bir an yanımızdan ayırmadığımız ‘akıllılığımızdan’ da bir şey gördüğümüz
söylenemez çok şükür.
Delileri anlamaya çalışsak belki daha iyisi olacak!
Ne kaybedeceğiz ki!. Denesek hepimiz birden
ölmek herhalde, değil mi!
Ayrıca çileli de olsa önemli dersler çıkarılıp
önemli deneyimler kazanıldı. Hanya anlaşıldı,
Konya görüldü; hatırı sayılır ölçüde-miktarda
Akkoyun, Karakoyun tespiti yapıldı. Hava Sporları
camiasında önemli iletişim kanalları açıldı..
Bütün bunlar gelecek günlere daha elverişli
rüzgarlarla kanat açma demek oluyor.
Boş bardak tam dolmasa dahi yarılandığı; yarımın hiçlikten büyük olduğu anlamına geliyor.
Dayanışma ve örgütlenme kültürünün çok gerilerde bulunduğu bir ülkede ve o ülkenin ücra bir
kasabasında sıfırdan başlayıp bir spor kulübünü
geliştirmenin zorluğundan bahsetmeye bilmem
gerek var mı?
Kulüp üye sayısı 27 ile hala çok az düzeydedir.
27 aslan yürek!.
Kulüp bünyesinde uçabilen 21 pilot varken,
bunların 11 aslan yüreği Tutlu gençlerden
oluşmaktadır.
Yedek paraşütsüz uçan aslan yürekler!
En az 6 ay boyunca, Tutlu olmayan en az 20 bin
kişiyi Tut’ta buluşturup konaklatmanın adımlarını
atmış olan bu bir avuç genç insanı daha ne kadar
uzaktan seyredeceğiz?
Ayda 10 TL, 20 TL gibi rakamlarla yüksek bir
destek katılımı sağlansa, üye olunsa; yoktan var
eden bu gençler neler yapar, neler!
Kısa sürede Tut seçkin bir turizm merkezi ve mar
-ka bir şehir olur ve bundan da sadece bu gençler
değil Tutlunun tamamı kazançlı çıkar.
Gurur kaynağımız Tutlulardan Atilla SEVİLMİŞ,
hiç de ihtiyacı yokken ve rahatını, sağlığını hiçe
sayıp bugüne kadarki Tut’un en büyük projesini
uygulamaya başlayarak gönlümüzü bir kez daha
fethetmiş bulunuyor. Hava sporlarının ve turizmin
Tut’ta gelişmesinde adeta ilaç olacak Üçpınar
mevkisindeki konaklama tesislerinin bugüne
kadarki inşaatında çekmediği eziyet kalmadı.
Yerel duyarsızlıklar bir yana, proje kapsamında
söz konusu mevkiye, devletin üstlendiği yolun
onarımı ile elektrik hattı hala yapılmış değil.
Gaziantep’te yaşayan Tutlu gazeteci Ahmet
Karaaslan siteminde haksız mı:
-Bizim hükümet, yaylalarımıza yol yapma diyen
Karadenizliye yapmak; yaylalarımıza yol yap,
diyen Tutluya yapmamak inadında devam ediyor!

Fırat ve Murat kardeşler, oturanlar

Seçkin bir Spor ve Yayla Turizm Merkezi olma
yolunda çok öneme sahip bu yatırımın devlet
tarafından geciktirilmesi olur şey değil. Halkın
iktidarı - küçük zümre iktidarı karşıtlığından gel
de bahsetme şimdi! Kendi başlattığı projeyi
baltalayan bir devlet, ne menem bir devlettir!
Dönüp dolaşıp “kelin merhemi” mevzusuna
geliyoruz. Tut’taki hava sporlarına Tutludan
başkasının sahip çıkacağını beklemek
boşunadır.. Sorumsuzluk ve aymazlık yanında
ise boş beklenti nur nimet gibi durmaktadır.
Hep bizim gençlerimiz başka ellerde çalışmaya,
daha iyi yaşam koşulları aramaya gitme girdabından kurtulmaktan başka; başka ellerden bile
çalışma, daha iyi yaşam koşullarına sahip Tut’a
insanları getirmek için ilgi ve dayanışma dışında
herşeye sahibiz. “Sahibiz” aslında durumu yeteri
kadar anlatmıyor.
HERŞEYE SAHİBİZ + FAZLAMIZ VAR tespiti,
durumu tam anlatmaktadır. Hem kendilerini hem
ilçelerini ‘uçurmayı’ planlamış “aslan yüreklere”
Tutluların sahip çıkması gerekiyor ki bu zeki ve
yetenek fışkıran, dışarıdan gelen cazip teklifleri,
doğduğu topraklara değer katma ideali ve inatçılığıyla hep reddeden pilotlarımız, uçuş planlarını Tut’tan “kaçış planı”na dönüştürmesin; Tutlu
olarak onları başkalarına kaptırmayıp biz
faydalanalım.Tabi istiyorsak.. İstemiyorsak dert
etmeye gerek yok tabi. O zaman şu satırları
okumak bile eziyet ve zaman kaybından başka
anlama gelmez. Fakat istiyorsak sırtımızı “dağ
gibi şuna buna dayamış” değil, dağın kendisine
dayamışız!
O dağ bizim Akdağ’dır!
Babadağ ordaysa Akdağ burada!
Güzel seslilerin Urfa’dan çok çıktığı doğru da,
başka yerlerden çıkmayacak diye kimse kural
koymadı! Sesimize kulak verilirse, ne kadar güzel
olduğu ve bizim de şahane türkü söylediğimiz
görülecektir. Kuşkusuz görülecektir! 18 Şubat 16

Yunus Ertuğrul Yımaz
tuthaberim@gmail.com

Havutlu Köyü
Havutlu, Adıyaman’a 62, Tut ilçesine 4 km.
uzaklıkta ve ilçenin güneyinde yer almaktadır.
Doğusunda Boyundere, batısında Çiftlik,
güneyinde Göksu çayı ile sınırlıdır.
Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa
dayanır. Tarım ürünleri; başta tahıllar olmak
üzere tütün, soğan, sarımsak, domates, biber ve
patlıcan sebzeciliği yapılmaktadır.
Meyvelerden de nar başta olmak üzere; üzüm,
kaysı, incir ve dut yetiştirilmektedir.
Havutlu Köyü’nün Göksu çayı vadisinde
bulunması her tür ürünün elde edilmesine uygun
bir ortam oluşturmaktadır.
Bu ürünler mevsimine göre Gaziantep’e ve
Malatya’ya götürülerek pazarlanıyor.
Havutlu Köyü’ne 1972 yılında bir lojmanlı bir
okul yapılmıştır. Okur-Yazarlık oranı %73’tür.
Köye elektrik ancak 1983 yılında gelmiştir.
1994 yılında da ilçeden telefon verilmiştir.
Su şebekesi ve kanalizasyon yapılmıştır.
Köyün kuzey kısmında Habip Ziyareti
bulunuyor.
Ziyaretin bulunduğu yerde dut ağaçları ve
kaynak suları mevcuttur.
Ziyarete giderek yemek yapanlar çevredeki
insanlara dağıtırlar ve dileklerini dilerler.

Köyde PTT şubesi, Sağlık Evi, Sağlık Ocağı ve
köy kahvesi yoktur.
Köy muhtarı Hüseyin Korkmaz’dır.
Köylüler ilkokulu köyde okuyorlar.
Ortaokulu Tut ilçesinde, lise eğitimini ise Besni,
Gölbaşı ve Adıyaman’da görüyor.
Havutlu Köyü’nde ön lisans ve lisans eğitimi
alan kişi sayısı hatırı sayılır sayıda.
Havutlu Web Sitesi’nden aldığım bilgiye göre ve
bilginin eski olmasına rağmen 6 ön lisans,
38 lisans eğitimi gören veya mezunu var.
Mezunlardan kamuda ve özel sektörde
çalışanlar var.
Köye yakın bir yerde yapılan HES(Hidroelektrik
Santrali)’in su kanalı ise köy sınırları içerisinden
geçiyor. HES’in birçok faydası ve zararı oldu.
Köylüler ilk etapta değersiz olan tarlalarına
verilen paralara çok sevindiler.
Bunun yanında su kanalı çalışmasında köylüler
geçici olarak istihdam edildi.
Köyün taziye evinin yapımında yüklenici firma
inşaata hazır beton desteği verdi.
Ulupınar Ziyareti’nin çevre düzenlemesine katkı
sundu.
Bunlar HES’in faydaları, peki HES’in zararları
nelerdi?
HES yapım aşamasında bazı köylülerin tarlasına kanalın işgal ettiği kadarıyla ücret verildi.
Örneğin 3 dönüm tarlası olan köylünün
tarlasının 1 dönümlük kısmından su kanalı
geçiyordu. Bu köylüye 1 dönümün ücreti
verildi.Fakat gerçekleşen dinamit patlatmaları
sonucu toprak kayıyor bütün tarlası yok oluyor.
Mağdur olan köylünün zararı karşılanmıyor.
Bundan başka köylülerin bahçe
ve tarlalarının yanından geçen
ağır tonajlı kamyonlar stabilize
yolun toprağını un haline
getiriyor. Her kamyon geçişinde
kalkan tozlar sebze ve
meyvelerin üzerini kaplayarak
kurumalarına sebep oluyor.
Köylüler bu durumu
fotoğraflayıp ilgili yerlerle
konuyu paylaştı fakat bir sonuç
alamadı.
En önemli zararı da aslında
Göksu’nun yıllar boyu aktığı
doğal yatağı boyunca canlı
yaşamının devamının
sağlanması için su
bırakılmaması oldu.

destek vererek yaklaşık 36 bin
TL’lik harcama yapıldı.
Bu harcamalar başta Havutl’da
yaşayan köylüler olmak üzere
Adıyaman, Mersin, Gaziantep,
İstanbul, Antalya ve yurt dışında
yaşayan köylülerin desteği ile
gerçekleşti.
Havutlu Web Sitesi Yönetim
Kurulu’nun aldığı karar sonucu
Havutlu Web Sitesi 1 Ocak 2011
tarihi itibariyle kapandı. Bu
kararda web sitesine olan
desteğin azalması etkili oldu.
Aradan geçen sürede köylüler
bu oluşumun önemini anlayarak
Havutlu Web Sitesi’nin tekrar
açılmasını istedi. Havutlu Web
Sitesi,1 Ocak 2012 tarihi
itibariyle tekrar çalışmalara
başladı. Ve yakın zaman da çok
önemli çalışmalara imza attı;
2013 ve 2014 yıllarında 2 sene
üst üste köyde köylülerin maddi
ve manevi desteği ile iftar
yemeği verildi.
Adıyaman’da bulunan Genç
Bank ekibi ile irtibata geçerek
“Havutlu Açık Hava Sineması
Projesi” ile Havutlu İlkokulu
bahçesinde köylülere açık hava
sineması keyfi yaşattık.

HES’in ilk yapıldığı dönemlerde bırakılmayan su
başta balık olmak üzere birçok canlının
ölümüne neden oldu.
Yani o dönem köylü için de, özellikle sesini hiç
çıkarmayan doğa içinde zor geçti.
Köyün nüfusu her geçen yıl daha da
azalmaktadır. 1990’da 340 olan nüfus,
2015 yılında 310’a düşmüş durumdadır.
Köyde ayrıca 2008 yılında tarafımca kurulan
Havutlu Web Sitesi adlı oluşumda bulunuyor.
İnternet ortamında çalışmalar yürüten bu
oluşum lise ve üniversite okuyan gençlerden
oluşuyor. Özellikle 2008-2011 yılları arasında
çeşitli projeler yaparak ve sunulan projelere

Proje uygulandıktan sonra
Sabancı Vakfı tarafından
gönderilen iç denetçi ve
sosyolog ile fikri bana ait olan bu
proje üzerine 1,5 saat röportaj
yaptım.
Bu röportaj Genç Bank’ın web sitesinde de
yayınlandı.
Aslında başta Tut merkez olmak üzere bütün
köylerimize örnek olması gereken bu oluşumun
diğer mahalle ve köylerde de kurulması için her
zaman destek veremeye hazırım.
Müsait olduğunuz ilk fırsatta Havutlu Köyü’ne
bekliyoruz…
Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun…

21.06.2016, Adıyaman

Orhan Veli Kanık
Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914 tarihinde İstanbul'da doğdu.
1932 yılında Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne başladı ancak yüksek
öğrenimini yarım bıraktı. 1936'da askere gidinceye dek PTT Genel
Müdürlüğü Telgraf İşleri Reisliği Milletlerarası Nizamlar Bürosunda
memurluk yaptı. Yedek subaylığını tamamlayınca, iki yıl kadar, yine
Ankara'da, Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda çalıştı.
1947'de, Hasan Âli Yücel'in yerine Reşat Şemsettin Sirer'in bakan olarak
atanması üzerine, Milli Eğitim Bakanlığında "antidemokratik bir hava"
esmeye başladığını söyleyerek, görevinden istifa etti.

1 Ocak 1949-15 Haziran 1950 tarihleri arasında yirmi sekiz sayı süren, on
beş günde bir yayımlanan, iki sayfalık ' Yaprak' dergisini çıkardı. Bir haftalığına geldiği Ankara'da, 10
Kasım 1950 gecesinde, yolda, onarım için kazılmış bir çukura düşerek ayağından yaralandı.
İstanbul'a döndükten sonra, bir arkadaşının evindeyken, durumu birdenbire kötüleştiği için kaldırıldığı
Cerrahpaşa Hastanesi'nde,
14 Kasım 1950 tarihinde beyin kanamasından öldü, Rumelihisarı Mezarlığı'na gömüldü.
Garip ya da Birinci Yeni denilen akımın öncüsü, kuramcısı. Biçemini belli eden ilk şiirlerini, yine,
arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet ile birlikte Varlık dergisinde yayımladı ve müthiş bir ilgi gördü.
İkinci Dünya Savaşına katılmayan ve katılmış kadar etkilenen Türkiye'de, Türk şiirini bir takım kalıp ve
klişelerden, şairanelikten, yıpranmış benzetmelerden kurtardı, kısa ve basit ama vurucu bir söylem eda- geliştirdi. Şiirin bilinen ve kabul gören sınır taşlarını yerinden oynattı. Yalın bir halk dili kullandı,
yergi ve gülmeceden yararlanarak, sıradan yaşantıların şiirinin de yazılabileceğini gösterdi.
(Kaynak : www.siir.gen.tr)
Şiirin tanımı ile ilgili bir çok ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz, şiir denince benim aklıma Orhan Veli gelir.
Her mısrasında derin anlamlar bulurum. O kısacık şiirlerinde bazen bir roman okur, bazen bir film
izler, bazen bir tablo seyrederim. Ve konuştuğumuz dilin ne kadar zengin olduğunu onun şiirlerinde
görürüm. Fransız şair Cocteau şiir tanımını sanki Orhan Veli şiirleri için yapmış “Ne masayı
anlatacağım diye masa sözcüğünü kullanacaksınız, ne kuşu anlatacağım diye kuş sözcüğünü; ne de
aşkı anlatacağım diye aşk sözcüğünü. (Cocteau)”
Orhan Veli tablo yapmak için fırça ve boyalara ihtiyaç duymaz, kelimelerle yapar tablosunu.
İstanbul’u Dinliyorum
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Kuşlar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.
Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadının suya değiyor ayakları;
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Serin serin Kapalıçarşı
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa
Güvercin dolu avlular

Çekiç sessleri geliyor doklardan
Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Başımda eski alemlerin sarhoşluğu
Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;
Dinmiş lodosların uğultusu içinde
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı,
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir yosma geçiyor kaldırımdan;
Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.
Birşey düşüyor elinden yere;
Bir gül olmalı;
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;
Alnın sıcak mı, değil mi, bilmiyorum;

Dudakların ıslak mı, değil mi; bilmiyorum;
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
Kalbinin vuruşundan anlıyorum;
İstanbul’u dinliyorum.
-Orhan Veli, film de çeker kelimeleriyle.
Ayrılış
Bakakalırım giden geminin ardından;
Atamam kendimi denize, dünya güzel;
Serde erkeklik var, ağlayamam.

-Orhan Veli, bir romanı sığdırır birkaç dizeye.
Pazar Akşamları
Şimdi kılıksızım, fakat
Borçlarımı ödedikten sonra
İhtimal bir kat da esvabım olacak
Ve ihtimal sen
Yine beni sevmeyeceksin.
Bununla beraber pazar akşamları
Sizin mahalleden geçerken,
Süslenmiş olarak,
Zannediyor musun ki ben de sana
Şimdiki kadar kıymet vereceğim?
-Ve Orhan veli okudukça daha çok
okumak istersiniz...
Kuyruklu Şiir
Uyuşamayız, yollarımız ayrı;
Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi;
Senin yiyeceğin, kalaylı kapta;
Benimki aslan ağzında;
Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik.
Ama seninki de kolay değil, kardeşim;
Kolay değil hani,
Böyle kuyruk sallamak Tanrının günü.

Güzel Havalar
Beni bu güzel havalar mahvetti,
Böyle havada istifa ettim
Evkaftaki memuriyetimden.
Tütüne böyle havada alıştım,
Böyle havada aşık oldum;
Eve ekmekle tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum;
Şiir yazma hastalığım
Hep böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.

Gün Olur
Gün olur alır başımı giderim,
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
Şu anda senin, bu ada benim,
Yelkovan kuşlarının peşi sıra.
Dünyalar vardır, düşünemezsiniz;
Çiçekler gürültüyle açar;
Gürültüyle çıkar duman topraktan.
Hele martılar, hele martılar,
Herbir tüyleriyle ayrı telaş!..
Gün olur, başıma kadar mavi;
Gün olur, başıma kadar güneş
Gün olur, deli gibi...
İçkiye Benzer Bir Şey Var Bu Havalarda
İçkiye benzer bir şey var bu havalarda
Kötü ediyor insanı, kötü...
Hele bir hasretlik oldu mu serde;
Sevdiğin başka yerde,
Sen başka yerde.
Dertli ediyor insanı, dertli.
İçkiye benzer bir şey var bu havalarda,
Sarhoş ediyor insanı, sarhoş.

Anlatamıyorum
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle?

Dalgacı Mahmut
İşim gücüm budur benim,
Gökyüzünü boyarım her sabah.
Hepiniz uykudayken.
Uyanır bakarsınız ki mavi.

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerin se kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.

Deniz yırtılır kimi zaman,
Bilmezsiniz kim diker;
Ben dikerim.

Bir yer var biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.

Dalga geçerim kimi zaman da,
O da benim vazifem;
Bir baş düşünürüm başımda,
Bir mide düşünürüm midemde,
Bir ayak düşünürüm ayağımda
Ne halt edeceğimi bilemem.

Hazırlayan: Nevzat Kızkın

Kadir Dursun
kadirdursun@hotmail.com

Öğretmenler Günü..!
Adıyaman’ın Tut kasabasında doğdum.
Şehre bir saat mesafede, kuş uçmaz kervan geçmez küçük bir dağ kasabasında..!
Tabiri caizse “Vizontele” kasabası gibiydi bizim oralar. Gazeteler bile bir iki gün sonra gelirdi.

Ama yine de eğitim ve öğretim konusunda şanslıydık.
Görüşü ne olursa olsun; sağcısıyla, solcusuyla, dindarıyla cumhuriyet değerleriyle yetişmiş aydın
öğretmenlerimiz vardı. Ve biz bu öğretmenlerle öğrendik hayatı.
Sabahın kuru ayazında andımızı akuduk. Hem de şövenizm duygusuna kapılmadan.
Büyüklerimizi saymayı, küçüklerimizi sevmeyi, yurdumuzu bölge bölge ayırmadan korumayı, sevmeyi
öğrendik.
Her sabah temizlik ve tırnak kontrolünden geçtik ve hiç bir zaman temiz tutmayı beceremediğimiz beyaz
mendillerimiz vardı ceplerimizde.
Trafik ışıklarını hiç görmemiştim, ama renklerini öğrendim okulda...
Portakalı ilk kez yerli malı haftasında gördüm. Öğretmenim getirmişti.
Müzik dersinde mandolin çalmayı bile öğrendik.
Piyesler oynadık.

Öğretmenin önemini öğrendik oturduğumuz sıralarda...
Hayatı tanıdık yan yana oturduğumuz çocuklarla!
Ayrımcılık bilmezdik biz.
Türk... Kürt... Alevi... Sünni... Şii... diye.
Haftasonunda, yaz tatillerinde Kuran kursuna gidene dinci, gitmeyene de dinsiz demedik.
Biz yokluk gördük, yoklukta büyüdük ama yok etmemeyi öğrendik.
O kuş uçmaz kervan geçmez kasabada şanslıydık biz. Çünkü biz cumhuriyetimizin aydınlanmacı; fikri hür,
vijdanı hür öğretmenlerimiz yetiştirdi. Ve onlardan güzellikler öğrendik.
Yüreğiyle, değereleriyle bizleri ve çocuklarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerimize...
Nice güzel günleriniz olsun! 23 Kasım 2015, face book
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