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Kardeþimin düðünü nedeniyle 1 yýl aradan sonra Pancarköy'de 5-6 gün kalýp hem bir düðün hem bir bayram hem de bir referand
yaþadým. Ýþte benim Pancarköy izlenimlerim.

Köyde nüfüs her geçen gün azalýyor, kahvehaneler bomboþ. 1975'ten sonra doðan bir ya da iki gencin dýþýnda tüm gencler köy
terketmiþ. Geçen yýl büyük çabalarla açýk tutulan Pancarköy ilköðretim okulu da bu yýl kapýlarýný bir daha açýlmamak üzere ka
40-45 öðrenci kalmýþ. 1 öðretmen 1. 2. ve 3. sýnýflarý tek bir sýnýfta birlikte okutmaya çalýþýyormuþ. Köy taþýmalý eðitime geçm

Sütün litresi 500 kuruþ olunca birçok köylü hayvancýlýðý býrakmýþ. 5-6 gün kaldýðým köyde süt içemedim. Köyde bazý aileler b
olmuþ, çeþme suyu içmiyorlar. Köyün yeni gençlerinin durumu da hiç iç açýcý deðil. Bayramýn ilk günü depoya içmeye giden gen
þiþelerini terbiyesiz ve cahilce çevredeki tarlalara fýrlatmýþlar. Bu tarlalar içinde onlarca bira þiþesi hem kirlilik saçýyor hem de çi
büyük tehlike. Köyün çevresindeki toprak yollar ve bu yollarýn kenarýndaki tarlalarýn içindeki plastik þiþe ve poþetler çok dikkat ç

Köydeki etnik yapý da deðiþmeye baþlamýþ. Fabrikada iþçi olma hevesiyle satýlýp savýlan evlere Türkiyenin dört bir yanýndan g
insanlar yerleþmiþ. Bazý mahallelerde yanyana 4-5 ev birden satýlmýþ. Köye gelen bu yeni Pancarköylülerin köy ile alakalarýnýn
olmadýðýna bizzat þahit oldum. Arabalarý ile evden çýkýp arabalarý ile evlerine giren, köylüyle bayramlaþmayan insanlar yerleþi
Pancarköye. Yazdýklarým hepsi için geçerli deðil tabiki.

Bu yýl bayram namazýnda camii için neredeyse hiç para toplanamadý. Kimsenin eli cebine girmedi. Bu durumda minare neden
boyasýz diye þikayet etmemek gerek. Ayrýca köylü bayramlaþmayý da unutmuþ, daha cemaat bayramlaþýrken insanlar kaçýþm
baþladýlar ve sýralarý bozdular. Birçok insan bayramlaþamadý.

En sona da iyi þeyler yazmak istiyorum. Bu yýl hem buðday hem de gündöndü hasadýnda verim iyiydi. Referandum barýþ içinde
geçti, Volkan ve Birce çok eðlenceli bir düðünle evlendi.
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