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ADIYAMANIN KİRİ

 Zihniyet değişmedikçe,toplum,çevre ve gelişim gerçekleşmez.Münkün de değildir.Bu Adıyaman
için böyle olduğu gibi Türkiye ve dünya için de aynıdır.

 Geri kalışın sebebi burada aranmalıdır.Bu da en temiziyle,bu zihniyetin gidip yerine temiz bir
zihniyetin gelmesiyle mümkündür.

 Tıpkı Kur’an-da anlatılan ve eğitimin önemli projelerinden olan Hz.Musanın uygulaması gibi…

 Hz.Musa altıyüzbin yahudiyi Fir’avunun zulmünden kurtarmış,Tih çölüne getirmiş ve gökten
oruç günü olan cumartesi hariç her gün sofra inmekte..bıldırcın eti ve kudret helvası.

 Yapılarında azgınlık olan Yahudiler yemezug diye tutturur,biz Fir’avunun zulmünde iken bile
yeşillikler yer idik,soğan ve sarımsak da isteriz.

 Hz.Musa onlara Kudüsü fethedip,orada ekip biçmelerini teklif edince onlar:

 Sen git Allahınla savaş,biz arkandan geliriz.

 Ve kırk yıl boyunca Fir’avunu görmemiş ve kendi terbiyesinde yetiştirdiklerini alarak Kudüse
girer ve fetheder.

 Bizdekilere ne kadar da benziyor değil mi?

 Bu bir alıntı.Hüseyin Öztürk’ün Adıyamana geldiğinde yazdığı bir yazı,okurken Adıyamanın
böyle tanınır olmasından dolayı utandım,müsebbiblerinin yüzü kızarır diye bende aynen
aldım.Çoktan beridir dosyalarımın arasında bu kirli çıkını durdurmaktan neredeyse ben de
kirlenecektim.

“NEMRUT’UN YOLU

 “Düğün değil bayram değil,eniştem beni niye öptü!”diye sorarlar ya.Hah işte,bu soru tam da
Nemrut Festivali için sorulacak soru.”Düğün değil bayram değil,turizm mevsiminin başlangıcı
değil,bu festival neyin nesi!”sorusuna kimse cevab veremedi.

 Adıyamanlılar vakfının imkanları şehre ve insanına aktarılıyor,fakat ya devletin
imkanları!.Devletin imkanları ise eğlenceye aktarılıyor.Dün de yazdım;Kâhta’da verimi oldukça
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yüksek petrol bulunmuştu,bunun için düğün bayram edilmeliydi,ama bulunan petrolün akibetinin
ne olacağı şüphesi insanların aklını kemiriyordu.

 Nemruta çıkanlar bilirler,yol son derece bozuktur.İçiniz dışınıza çıkar ve bir daha çıkmamak için
tövbe edersiniz,bir kere çıktım,bir daha asla çıkmam.Sıfır kilometre bir arabayı yola
vursanız,tekrar döndüğünde tamire götürmek zorunda kalırsınız.Mahsun K ve Sertap E’ye
verilen para ile Nemrut’un yolu çok rahat yapılabilir oysa.

 Bırakın Nemrut’un yolunu,köy yolları taştan ve kayadan geçilmiyor.Festival sebebiyle Kâhta ve
köylerinde bulundum,inanırmısınız atlar bile o taşlı yollarda yürümekte
zorlanıyordu.Biliyorsunuz,atlar ayakta yaşayan hayvanlardır,büyükçe bir taşa tökezlediği için
düşen atı ayağa kaldırmak insanların saatlerini aldı.

 Zenginliğin üstünde fakir kalmanın acısını yaşayanlar biliyor.Varlık içinde yokluk çekmenin en
büyük ceza olduğuna inanılıyor.Festival akşamlarından birinde TPAO tesislerinde kokteyl
vardı.Üst düzey zevat ve diğer davetliler oradaydı.

Kokteylin başladığı saatin ilk dakikalarında Adıyaman Ticaret Odası Başkanı olan şahısta
katıldı.Salona şöyle bir göz gezdirdi,kokteyle her türlü yiyecek içecek vardı,ama bir tek alkol
eksikti.

Alkolün eksikliğini gören başkan derhal harekete geçerek,cep telefonu maharetiyle salona
hemen rakı getirtti. Ve rakısız kokteyl olmayacağını anlattı.Davetliler şaşırdılar,kimsenin o
saatte alkol almak gibi bir niyeti yoktu.

Şehrin avukatlarından birisi,başkanın CHP zihniyetine sahip olduğunu,kokteylde rakı olmayınca
canının sıkıldığını ifade ederek,”Büyük ihtimalle önümüzdeki seçimlerde CHP’den aday
olacaktır,ona hazırlık yapıyordur.’diyerek yorum yaptı.

Festivale katılanlar arasında Adıyamanlı olup da Ankara,İstanbul ve diğer şehirlerde bulunan
öğretim üyeleri,yazarlar,gazeteciler,üst düzey memurlar,bürokratlar vardı.Ticaret Odası
başkanının bu tavrına kimse bir anlam veremedi.

Kimsenin eğlenmesine,ne yediğine,ne içtiğine karışmak gibi bir vazifem yok.Yalnız ne Kültür
bakanlığı ne de Valilik,bütçesindeki parayı eğlenceye aktaracak kadar da zengin değil.İnsana
kaynak aktarılmadığı sürece böyle binlerce festival yapılsa,sadece üç beş azınlık zevkini tatmin
etmiş olur.

Nemrut,turizm açısından gerçekten son derece önemli bir yer.Yalnız neden ve nasılsa,her
geçen yıl turist sayısında bir azalma varmış.Çünkü turiste hizmet değil,bir kısım bürokratlar
kendisine hizmet ediyormuş.Üstelik devletin imkanlarını kullanarak.Ve işin garibi,festivalde bir
tek yabancı turist yoktu.

Mesela,ilginç bir kriz yaşandı.Onu da anlatayım.Neyle uğraşılıyor,görmek ve bilmek
bakımından.Mahsun K.Adıyaman’a gelirken şartlar sürmüş;”Havaalanından inince altıma son
derece lüks bir araba isterim.Ben gidinceye kadar o araç benim makam aracım olacak”demiş.
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Yetkilileri bir telaş almış.Adıyaman’da öyle hemen isteyince lüks araba bulmak mümkün
değilmiş.Varmış,ama şahıslara aitmiş.Devlete ait lüks bir araç,Mahsun K.’nin işine
yaramazmış.Belediye başkanları seferber olmuş,”Aman Mahsun’a lüks bir araba”diye…

Sonunda bütün Adıyaman aranmış taranmış ve bir iş adamının jeep arabası
istenmiş.Adamcağız da Adıyamanlılara ayıp olmasın diye arabasını vermiş.Hani fakir
çocuğu,halk adamı Mahsun K,2005 ve daha küçük model arabalara binmeden havaalanından
otele,otelden konser alanına gidip gelmiş.Rakı meselesinden sonra festivalin en önemli krizi
buydu.”[1]

Adıyaman böyle anılmamalıydı,böyle yazılmamalıydı.Bu da Adıyamanın bir kiri.

 Bu memlekette CHP değilde zihniyeti maalesef hâla hâkim..iki yüzlülük içerisinde bu
hakimiyetini sürdürmektedir.Yani hem benim babamda hocaydı..şey yani belki babası değil de
daha gerilere doğru dedelerimde şöyleydi,der ve arkasından onlarla alakası olmayan tavırlara
girilir.

 CHP ile ilgili yazdığım için detayına girmeyeceğim.

18-03-2007

Mehmet  ÖZÇELİK

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Vakit gazetesi.14-Eylül.2006.
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