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         Değerli Hemşerilerimiz, 

           Değerli Üyelerimiz, 

     23 Ekim 1995 tarihinde kurulan ve 1. Kong-

resini 15 Aralık 1996’da yaparak çalışmalarına 

devam eden derneğimiz, 19 yılı geride bırakarak, 

her iki yılda bir yaptığı kongrelerinden 10. sunu 

geçtiğimiz günlerde, 16 Kasım 2014 Pazar günü 

yaptı. 

     M. Karakaplan, A. Sonkur ve K. Karakuş tara-

fından işletilen lunch 5 adlı  Zürich’teki lokanta-

da yapılan toplantıya yaklaşık 50  hemşerimizin 

yanında, ilçemizin Belediye Başkanı Cemal Avcı’ 

da katıldı.  

     Divan başkanlığını Nevzat Oğul, divan üyelik-

lerini de Mahmut Sarıcı ve Enver Karakuş yaptı. 

     Çalışma ve mali raporlarının okunmasının ar-

dından üyelerimiz, raporlar ve genel olarak der-

nek çalışmaları üzerine görüşlerini açıkladılar.  

     Bütün bunlardan sonra yapılan açık oylamayla 

yönetim kurulu üyeleri aklandı ve böylece de 

görev ve sorumlulukları bitmiş oldu. 

     Verilen arada yönetim kurulu 

üyelerince yapılan tatlı ve tuzlular 

y e n d i ,  s o h b e t l e r  e d i l d i . 

Ayrıca Mehmet Karakuş, İsviçreli 

Tutlular adını verdiği kitaplarını 

imzaladı. 

     Toplantının ikinci bölümünde yeni 

yönetim kurulu üyelerinin 10’dan 6’ya 

düşürülmesi için bir tüzük değişikliği 

yapıldı ve ardından da 6 yönetim 

kurulu üyesi yine açık oylamayla 

seçildi. Buna göre Mehmet Karakuş, 

Mehmet Yılmaz, Barış Sarıcı, 

Meryem Savıcı, Mustafa Yoğurtçu,  ve İrfan 

Kurşun yeni yönetim kurulu üyeliklerine 

seçildiler. 

     Toplantının dilek ve temenniler bölümünde  

Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı söz aldı ve 

toplantıya katılanları, Tut Beldiyesi’nin çalışmaları 

ve geleceğe yönelik tasarımları konusunda 

bilgilendirdi. 

     Yeni üyeler kendi aralarında yaptıkları ilk top-

lantıda Mehmet Karakuş’u başkan, İrfan Kurşun’u 

sayman, Barış Sarıcı’yı yazman, Meryem Savıcı 

ile Mustafa Yoğurtçu’yu da denetleme kurulu 

üyeleri olarak belirlediler. 

     10. Kongremize katılarak derneğimizin 

yaşamasına katkı veren hemşerilerimize, 

toplantıya katılanların içecek giderlerini 

karşılayan lunch 5’in işletmecilerine,  

çok güzel tatlı ve tuzluları hazırlayan 

hemşerilerimize içten teşekkür ediyoruz. 

           

                                       TYD Yönetim Kurulu 

 

         Tutlular Yardımlaşma Derneği’nin 10. Kongre’si Yapıldı 

 



Toplantıda konuşulanların kısa bir özeti 

-Bu dernek faydalı çalışmalar yaptı. Görevini 

yerine getirdi ve artık böyle bir örgütlenmeye 

gerek kalmadı. 

-Bu derneğin kuruluş amaçları tam anlamıyla 

henüz gerçekleşmemiştir. İsviçre’deki Tutluların 

birliğinin sağlanması ve yeni yetişen kuşakla 

arasındaki bağın kurulması; eski ve yeni kuşak 

Tutluların Tut’la olan bağlarının geliştirilmesi hala 

önemli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanmasında 

derneğe önemli işler düşmektedir. 

-İsviçre’deki Tutluların bir buluşma yeri, bir adresi 

olmalıdır. Bu anlamda bir dernek lokalinin 

işletilmesinde yarar vardır. 

-Derneğin parasal olarak daha güçlü olması veya 

Tutlular tarafından daha fazla benimsenmesi için 

gelir getiren bir iş yapılmalıdır. 

-Derneğin parasal gücünü artırmak için yıllık 

ödentisi artırılabilir. 

-Ayrıca, dernek gelirinin artırılması için daha fazla 

Tutluya ulaşılarak yeni üye kazanılmalıdır. 

-Öğrencilere yapılan yardımlar kesilmeli ve o 

parayla İsviçre’deki çocuklarımız ve gençlerimiz 

için çeşitli projeler üretilmelidir. 

 
 

-

İsviçre’de yetişen yeni kuşağın Tut’la bağı yok. 

Böyle olması da gayet normal. Sonuçta çocuklar 

burada doğuyor ve burada büyüyor. Bu gerçek 

kabullenilmeli. 

-Gençlerle daha iyi bağlar kurulması ve onları 

derneğe kazanmak için, Tutluların yoğun olarak 

yaşadığı bölgelerdeki gençlerin oluşturacağı bir 

komisyon kurulmalı ve bu komisyon dernek 

yönetim kuruluyla daha yakın bir işbirliği halinde 

çalışarak diğer gençlere ulaşmalı. 

-Derneğin düzenlediği gecelerdeki ve 

pikniklerdeki programlar hep aynı ve can sıkıcı. 

Gençlere hitap eden bir içerik yok. Ayrıca, 

gençler anne ve babalarının oldukları etkinliklerde 

kendilerini özgür ve rahat hissetmiyorlar. Bu 

konunun da göz önünde bulundurulması lazım. 

-Gençlerin katılımının daha fazla ve gönüllü 

olması için kimi sanatçılar getirilmeli ve konserler 

düzenlenmeli. 

-Duyurular için internet ortamı da kullanılmalı. 

Böylece hem daha fazla gence ulaşılabilir hem de 

posta giderleri azalır. 

 

22 Şubat 2015, Pazar, Lunch 5, Zürich 

                                 Sohbet Toplantısı Yapıldı 

“Tutlular Yardımlaşma Derneği, ağırlıklı olarak İsviçre’deki Tutlulaların ihtiyaçlarına göre çalışmalar 

yapmalı; esas hizmet buradaki Tutlulara verilmelidir. Daha fazla Tutlu, özellikle de gençler dernek çatısı 

altında örgütlenmelidir,” şeklindeki ifadeleri ciddiye alan yönetim kurulumuz, bu konunun konuşulması 

için 22 Şubat 2015 tarihinde bir toplantı düzenledi. Katılımın beklenilenin altında olduğu toplantı yine de 

canlı geçti ve katılanlar özet olarak aşağıdaki düşünceleri dillendirdiler. 

Yönetim kurulumuz, bu söylenenleri mutlaka değerlendirecek ve kimi adımlar atacaktır. 

                                                                                                     TYD Yönetim Kurulu 



     Türkiye gibi toplumsal ihtiyaçlarını tamamıyla 

tamamlamamış toplumlarda, kamu kaynakları ve 

özel kaynakların kullanılmasında bazı kriterlerin 

olması gerekir. Toplumsal ihtiyaçların tamamıyla 

giderilmesi mümkün değil ise – ki tamamıyla 

gidermek de mümkün ve Avrupa’nın birçok 

ülkesinde bunun örnekleri de mevcut - kamusal 

yönetimde (yerel yönetimler ve devlet yönetimi 

açısından), kamusal ihtiyaçların giderilmesinde 

bir takım öncelikler olmalıdır.Peki ya öncelikler 

neye göre belirlenecek? Toplumun öncelikle, 

eğitime mi, sağlığa mı, eğlenceye mi, spora mı, 

dine mi, kültürel faaliyetlere mi, güvenliğe mi vs. 

ihtiyacı olduğunu ve bunun önem sırasını hangi 

kriterlere göre belirleyeceğiz? 

     Bu soruyu sormakla “Amerika’yı yeniden 

keşfetmek” arasında bir fark yok aslında: 

İnsanoğlu, “aydınlanma” mücadelesi ile bir takım 

“evrensel” kriterleri belirledi ve bunun için de 

epeyce bedel ödedi. Eğer biz bugün bunu 

yeniden sorgulama ihtiyacı duyuyorsak, geriye 

gitmişiz demektir.  

     Aydınlanma mücadelesi 18. Yüzyılda,  

din merkezli toplumsal yapıya karşı verilmiş, 

“akıl”, “bilim” ve “felsefe”yi öne çıkarmıştır. 

Bugün, insanlık adına en gelişmiş hayatı 

kurabilmiş toplumlar bilimi, eğitimi, felsefeyi, 

sanatı, sporu, sağlığı, hakkaniyeti vs. 

Önemsedikleri, öncelik verdikleri için halkları 

mutlu, sağlıklı ve başarılıdır.  

     Tut, yaklaşık dört bin nüfuslu küçük bir ilçe… 

Tut halkının sosyal, ekonomik, demografik, sosyo 

-psikolojik vs. sorunlarını ve ihtiyaçlarını 

görmek ve belirlemek üstün bir zeka, büyük bir 

bütçe, uzun çaplı bir organizasyon ve örgüt 

gerektirmemektedir. Ancak görünen o ki, 

“devletin” siyasi yaklaşımı ile toplumun gerçek 

ihtiyaçları birbiri ile örtüşmemektedir.  

     Diğer yandan, ilçe “yerel yönetimi” ise bir 

gaflet içinde, toplumsal ihtiyaçtan anladığı 

“kavşak” yapmaktan öteye gidememiştir. 

     Oysa ki, etrafımıza şöyle bir baktığımızda 

neye ihtiyacımız var, ve ne yok? 

Tut’da kültür merkezi var mı? Yok. 

Tut’da spor tesisi var mı ? Yok. 

Sinema var mı? Yok. 

Tiyatro? Yok. 

Yaşlı bakım evi? Yok. 

Engelli eğitim ve bakım merkezi? Yok. 

Dershane? Yok. 

Kreş? Yok. 

Uzman doktor? Yok. 

Lise ve diğer okullarda gerekli donanım var mı? 

Yok. 

                Meslek lisesi, yüksek okul var mı? Yok. 

 Olması için çaba var mı? Yok 

     Devlet ne yapıyor? 

 Yatılı İmam Hatip Ortaokulu; 1 trilyonu   

 devlet destekli, 1 trilyonu bağış, toplam   

 2 trilyon yatırımla, 18 derslikli İmam  

 Hatip, alelacele inşa edildi… 

     Toplumsal ihtiyaç mı? 

 Bu soruya vereceğiniz cevap, sizin,   

 ilçenizin ve ülkenizin geleceğini  

 belirleyecektir. 

 

 Facebook / Kasım 2014 

Arzu Kaymak  

    Tut İmam Hatip Ortaokulu, 

    Toplum, İhtiyaçlar ve      

    Geleceğimiz 

 

 



Bu günlerde hareketlenen tahvil piyasalarını 
anlamak için, bir önceki yılın kısaca özetine 
geçelim: 
 
2014 yılı Tahvil piyasaları tamamen, başta 
merkez bankalarının parasal önlemleriyle, 
Rusya / Ukrayna çatışması ve düşen petrol 
fiyatlarının etkisindeydi. Ocak ayında ABD 
merkez bankasının kararı, ultra gevşek para 
politikasını artık kaldırmayı, Emerging 
marketsʻlerde (gelişmekte olan ülkeler) sermaye 
çıkışlarını tetikledi. Diğer nedenler de ülkelerin 
cari işlemler açığı genişletilmesi, Ukrayna da 
askeri çatışmaları ve yerel para değerlerin 
düşüşüydü… Ayrıca, küresel finansal 
piyasalardaki kargaşa, gelişmekte olan Rusya’ya 
karşı ekonomik yaptırımlar etkileri hakında, 
endişeler açtı. Sonuç olarak, güvenli varlıklar için 
sürekli talepler yüksekti. Avrupa Merkez Bankası 
Eylül ayında yeni bir dizi tedbirlerle piyasayı 
şaşırttı. 1. Mevduat oranını +0.05% ve gösterge 
faiz oranını -0.20% a düşürdü!! 2. buna ek olarak 
parasal genişleme (QE) ve TLTRO (Hedef Uzun 
Vadeli Refinansman Operasyon) proğramları 
açıkladı. Petrol fiyatlarının hızla düşüşü ve 
Aralıkta İsviçre Ulusal Bankası’nin bir acil eylem 
olarak faiz oranını negatif -0.25%, ve 3 aylık Libor 
oranını (yeni bant genişlik -0.75% / +0.25%) 
indirme kararı aldı. 

 
Ve iç karartıcı bir şekilde yeni bir yıla başladık 
piyasalarda. İsviçre Ulusal Bankası bir daha 
şaşırttı. Hem EUR ya karşı olan 1.20 Döviz 
Pegʼini kaldırdı ve Libor hedef aralığını -0.75% 
indirdi. 
 
Bu karar İsviçre Govi Tahvillerini 15 yıla kadar 
negatif faizlere yol açtı. Avrupa Merkez Bankası-
nın geçen hafta sunduğu QE paketi, (Mart 2015 
den Eylül 2016 a kadar her ay 60 Milyar Euro 
tutarında) genel piyasanın beklentisini aştı. 
 
Petrol fiyatının düşüşü deflasyon baskısını daha 
da artırıyor.  
EUR / USD pariteye (1.00) düşecek mi? 
 
Üstüne üstlük jeopolitik sıkıntılar... 
(Dogu / Batı) “Grexit” Yunanistan EUR para 
biriminden ayrılcak mi? 
 
Bekleyip göreceğiz bakalım… 
 
 
Borsanın işleyişi hakkında bir hikaye… 
 
Bir zamanlar köyün birine bir adam gelmiş ve 
tanesi 10$ dan maymun alacağını söylemiş. 
Köyde çok maymun olduğu için köylüler sevinçle 
ormana koşup maymunları yakalamaya baş 
lamışlar. Adam,binlerce maymunu 10$ dan satın 
alınca ortalıkta maymunlar azalmış, yakalaması 
zorlaşmış. Köylüler tam maymun yakalamaktan 
vazgeçecekken adam tanesine 20$ vereceğini 
söylemiş. Tekrar heveslenen köylüler tekrar may-
munları yakalamaya başlamışlar. Bir süre sonra 
da fiyatı 25$a çıkarmış. Ancak bırak yakalamayı, 
maymuna rastlamak bile çok zorlaşmış. Bunun 
üzerine adam fiyatı 50$ a çıkardığını, ancak 

kendisinin işinin olduğu için şehre gitmesi 
gerektiğini, yardımcısının onun yerine alım 
yapacağını söylemiş.  
 
O yokken yardımcısı köylülere demiş ki; Şu 
büyük kafesteki maymunlar var ya ben onların 
tamamını size tanesi 35$ dan satayım, siz de 
adam gelince ona 50$ dan satarsınız. Köylüler 
bütün birikimlerini bir araya toplayarak bütün 

maymunları satın almışlar. Sonra ne adamı 
ne de yardımcısını bir daha gören ol-
mamış.  
 
Şimdi borsanın nasıl çalıştığı hakkında 
biraz bilgi sahibi olmuşsunuzdur... 

Gönül Çıbık 

      g.cibik@sunrise.ch 

Tahvil Piyasaları 2014 / 15 

 

 

Eur–CHF–TRY Takas eğrileri - Kaynak Bloomberg 



Büyüklerimiz anlatır hep, o yokluk ve yoksulluk 

yıllarında bugün ekmek neyse o zaman da dut 

oymuş. Çünkü yeterince ekmek yapacak buğday 

bulamazlarmış. Bağa bahçeye çalışmaya gidenin 

azığı iki pençe dut kurusu ya da bir topak dut 

çekmesiymiş. Akşam yemeğinde biraz zenginleş-

tirirlermiş menüyü; dut pekmezini iki kaşık terey-

ağı ile ılıtıp, yufka ekmeğe katık yaparlarmış.  

  

İşte gözünü sevdiğimin dutu insanları o günler-

den almış şekerin icat olduğu günlere kadar getir-

miş. İcat demeyelim de, şekerin şehirden köylere 

yaygınlaştığı günlere demek daha doğru olur. 

Şeker gelince mertlik bozulmuş, eskiden çayı dut 

kurusu ile içenler şeker kullanmaya başlamış. 

Şekerle birlikte diğer yiyecekler; buğday, bisküvi, 

lokum, çikolata da peşinden gelmiş ve gözünü 

sevdiğimin dutu unutulmaya başlamış. Hatta ol-

gunlaşınca yere dökülüp etrafı kirletiyor diye seki-

lere1, avlulara gölge yapan dutların dalları bu-

danmış ya da kökleri kesilmiş. Ama bu duruma 

hiç küsmemiş gözünü sevdiğimin dutu, gitmiş bi-

raz ötede yeşermiş; büyüyüp serpilmiş. Eskisi 

kadar toplanmasa da, bir zamanlar sofralarından 

eksik etmedikleri duta vefa gösteren yaşlı ninele-

rimiz, dedelerimiz bir vefa örneği gösterircesine 

dutun ziyan olmasına razı gelmez, dibinde tepi-

nen biz çocukları “gaçın bakalım ordan, depele-

meyin nimeti„ der, gençlerin gösterdiği bu duy-

arsızlığa söylene söylene ellerine bir hengil2 alıp 

sabırla toplamaya başlarlardı. Bu çaba boş kal-

mazdı elbet, toplanan bu dutları kenger sakızı3 ile 

değişir (bunu da yine bize verirlerdi) ya da hay-

vanlara yem katığı olarak kullanırlardı. 

Yol ve araba geldikten sonra artık insanlar 

paraya çevirecekleri ürünlere yönelmişler. Bir 

zaman, gecelerini gündüzlerine katıp dağ taş 

tütün ekmişler. Tütün nankörmüş, harcanan 

emeğin karşılığını vermiyormuş bir türlü. Onu 

bırakıp soğan ekmişler. Elleri para görünce bir yıl 

sonra daha fazla ekmişler. Ama o sene de para 

etmemiş, derelere dökmüşler. Sarmısak ekmişler 

gene öyle. Biber ekmişler, tarlada kurumuş. Ama 

gözünü sevdiğimin dutu bunlar gibi nankörlük 

etmemiş. Bağrı yanana gölge, acıkana 

yapraklarıyla aş olmuş, öksürene pekmeziyle ilaç 

olmuş, tütün ekene balya değnekleri olmuş, bağ 

yapana serpene4, baharda o ince narin 

dallarından soyulan  kabuklarıyla bağlık5 olmuş, 

kuruyan dallarıyla ateş olmuş taplamaya6, hıtaba7, 

bulamaca. Bütün bunların yanı sıra istikrarlı bir 

şekilde meyvesini vermeye de devam etmiş. Naz 

yapmamış fıstık ağacı gibi, bir sene vereyim bir 

sene dinleneyim diye tembellik etmemiş. 

  

İleriki yıllarda devletin de büyük çabalarıyla köy 

tarımı bitirilince köylünün çoğu büyük şehirlerin, 

gurbetin yollarına düşmüş. Gurbete gidemeyenler 

de unutulmamış; tüketim toplumunun iyi bir neferi 

olsunlar diye şehir ayaklarına getirilmiş; kasaba 

ilçe ilan edilmiş.  

  

Gurbettekilerin en çok özledikleri dutmuş. Şöyle 

gölgesine iki kayınbaba minderi8 atıp bir leğen de 

dut ıslatıp yemeyi hayal ederlermiş. Bazıları da 

“yoğ ağam dut öyle yenmez, çıkacaksın başına 

şöyle sararmış, kurumaya yüz tutmuş, elini 

uzatınca pıt diye eline düşenleri bulup atacaksın 

ağzına“ dermiş. Ama bu hayali gerçekleştirenler 

çok azmış. Çünkü dutların olduğu mevsim, 

gurbette işlerin yoğun olduğu, çocukların da okul 

zamanına denk gelirmiş. Onlar da ne yapsın; 

hayallerinde dut, üzüm, incir, erik olduğu halde 

diğer bütün şehir halkı gibi sarılmışlar şekere, 

çikolataya ve bisküviye. 

  

Şehirler büyüyüp nüfus arttıkça daha çok besin 

ihtiyacını karşılamak üzere geleneksel tarımdan 

modern tarıma geçilmiş. Yani makinalarla, gübre 

Gözünü Sevdiğimin Tudu (Dutu) 

Nevzat KIZKIN  

nkizkin@hotmail.com 

 

1 Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set 

2 Metal kulplu kova 

3 Kenger bitkisinin sütünden yapılan sakız 

4 Üzüm (asma) çubuklarına dik durması ve sarılması için  vurulan destek  

5 Bağ budama zamanı genç dut çubuklarından kalın sicim şeklinde soyulan kabuklar suda bekletilir ve bağ sarmada kullanılırdı  

6 Bazlama 

7 Gözleme 

8 Normal minderlere göre daha geniş, kalın ve yumuşak minder 



ve ilaç ile yapılan tarıma. Artık seralarda domates 

ve salatalık bitkisi değil, domates ve salatalık 

ağaçları varmış. Birçok sebze ve meyvenin gene-

tiği ile oynanarak ve hormon takviyesi yaparak  

daha çok ürün alınıyormuş. Çoğu sebze ve mey-

ve dört mevsim yetiştirilir hale gelmiş. Tabi bu 

yöntemlerle yetiştirilen sebze ve meyvelerin o 

eski tadı kalmamış. Bir zamanlar cacık yapmak 

için gaklanan9 hıyarın kokusu bütün sokağı sarar-

ken, şimdi o hıyarların hepsi aynı boyda, görüntü-

sü güzel, fakat tadı muşamba gibiymiş.  

  

Kısaca  zaman içinde bu ürünlerle birlikte 

hastalıklar da çoğalmaya başlamış. Yapılan 

araştırmalarda sağlık sorunlarının başta obezite, 

kalp ve damar rahatsızlıkları ve benzeri gibi çoğu 

hastalığın, tarım ilacı ve fenni gübre kullanımın-

dan, aşırı rafine şeker ile doymamış yağ 

(margarin) tüketiminden kaynaklandığı an-

laşılmış. Çözüm olarak tekrar eski yöntemle, yani 

organik tarımsal ürünlerle beslenmek gerektiği 

ortaya çıkmış. İşte o zaman gözünü sevdiğimin 

dutuna gün doğmuş. Çünkü halen ilaç ve fenni 

gübre kullanılmadan yetiştirilen ender meyveler-

den birisi de dutmuş. Ayrıca son yıllarda yapılan 

bilimsel araştırmalarda dut ve dut pekmezinin 

başta kansızlık ve mide rahatsızlıkları olmak üze-

re birçok sağlık sorununa iyi geldiği tespit edilmiş. 

  

Bu yaz memlekete (Tut‘a) gittiğimde herkesin yü-

zü gülüyordu. Kuru dutun fiyatı geçen yıla göre üç 

kat artmıştı. İşsizliğin ve geçim sıkıntısının büyük 

sorun olduğu memlekette dutun böyle değer ka-

zanması sıkıntıları hafifletmiş, insanların gele-

ceğe daha güvenle bakmalarını sağlamış. Edin-

diğim bilgilere göre kuru dut, sadece ülke genelin-

de pazarlanmayıp başta Amerika olmak üzere 

yurtdışına ihraç edilir olmuş. Dutun değer kazan-

ması ilçenin girişimci insanlarını harekete geçir-

miş. Bir yandan düzenli dut bahçeleri kurulurken, 

diğer yandan ilçede yetiştirilen dutun marka ol-

ması için çalışmalar yapılıyor, kaliteye belli bir 

standart getirmek için çalıştay hazırlıkları yapılıy-

or, adına festivaller düzenleniyor. Şenliklerle yeni 

dut fidanları dikiliyor, yüzbinlerce dut fidanı 

toprakla buluşturuluyor. Bütün ilçe halkı belki ilk 

defa bir amaç uğruna birleşmiş görünüyor. Bütün 

bunlar gurur verici. 

 

 

Gözünü sevdiğimin dutu, biliyorum geçmişten bu-

güne hiç şımarmadın. Yapılan bu güzel çalışma-

lar da seni şımartmayacaktır. Hatta, fiyatıyın art-

ması ve artık zengin sofralarını süslemen de 

şımartmayacaktır. Eminim, sen yine geçmişte ol-

duğun gibi bal tadında, kar beyazı meyvelerini 

vermeye devam edeceksin. 

 

Ama şu para var ya, bugüne kadar bozmadığı 

şey kalmadı şu dünyada. Sular kirlendi. Denizler-

de balık kalmadı.  Ormanlar yağmalandı. Tarım 

arazileri beton yığınlarıyla doldu. Korkarım ki, ha-

ni fiyatın arttı ya, senden daha çok ürün almak 

için çeşitli hile ve dolaplara tevessül edecekler 

çıkacaktır. Köküne fenni gübre, dalına ilaç sıka-

caklardır. Sen bunları yiyince o güzelim kar bey-

azı tanelerin irileşecek, bazı tanelerin ikiz, hatta 

üçüz olacak, bal tadın şekere dönecektir. Kuruy-

unca güzel görünmen için seni güneşten mahrum 

bırakıp makinalarda kurutmaya kalkacaklardır. 

Pekmezini çoğaltmak için şeker katacaklardır. 

Sen bu hileleri yapacak olanlara yüz verme. Çün-

kü adın çıkarsa hormonlu duta, yıllar sonra zirve 

yapan kariyerin yerle  bir olur.  

  

Bizim ellerde bir şeye öyle kolay kolay “gözünü 

sevdiğim“ denmez. Gözünden sevilmek için 

olağanüstü bir beceri göstermen gerek, alçak gö-

nüllü olman, tuttuğunu koparman gerek. 

 

Gözünü sevdiğimin dutu, sen bereketinle, tadınla 

ve hak ettiğin değerinle bu sevgiye layık olduğu-

nu gösterdin. Darısı cevize, bademe, incire, 

fıstığa, üzüme… 

  

Ocak 2015, Ankara 
9 İnce ince doğrama 

 



 

Yurtdışında bugün birinci nesil olarak 

yaşayanlarımız, bu yabancı topraklardaki ilk 

günlerini hala içleri sızlıyarak çok iyi hatırlarlar.  

O günler akıllarına düştüğünde, hepsinin 

anlatacak hüzünlü hikayeleri vardır. Genelde bu 

hikayeler, çaresizlik, bilgisizlik ve yalnızlık üzerine 

kuruludur. Dilini, yemeğini, yolunu, yordamını, 

adetini, kültürünü bilmediğin bir yere geliyorsun. 

Çalıştığın, yaşadığın, uyuduğun, alış-veriş 

yaptığın yerdeki bir çok  insan sana konuşuyor 

ama sen onları anlamıyorsun. Onlarla 

konuşamıyor, derdini, meramını anlatamıyorsun. 

İşyerinde şefinle, ustabaşınla konuşabilmek, ya 

da bir isteğini iletebilmek için haftada ya da ayda 

bir gelecek olan tercümanı bekliyorsun. Hep 

birilerine, hep bir şeylere bağımlısın. Elin kolun 

bağlı, kendi işini kendin göremiyorsun. Bütün 

bunları, bugün kendilerini birinci nesil olarak 

adlandıran insanlarımız yaşadılar. Bu sıkıntılı 

günleri geçirdiler.  

 

İlk gelenler yalnız gelmişti. Aileleri memlekette 

kalmıştı. Hemen hepsi ya yalnız ya da bir kaç kişi 

bir arada ucuz, genelde biraz mobilyalı oda ve 

evlerde yaşıyorlardı. Yaşadıkları odalarda ne 

kendilerini oraya bağlıyacak biri ne de şahsi 

eşyaları vardı. İş çıkışları alelacele bir şey yeniyor 

sonra da her hangi bir restoranda, diğer köylüler, 

memleketlilerle buluşulup, dertler dinleniyor, 

gurbetlik, yalnızlık yaşanıyordu. Hemen hepsi az 

ya da çok, çaresizliğin ve bilgisizliğin pençesinde 

kıvranıyorlardı. Dertler, sorular çok, cevaplar 

azdı. 

Daha sonraları, yalnızlığa dayanamıyanlar 

ailelerini de getirtmeye başladı. Bu işler için daha 

çok ve daha detaylı organizasyolar gerekliydi. 

Müsadelerin alınması, ev aranması, gelenlere iş, 

okul bulunması. Herkesin yardıma ihtiyacı vardı 

ama yardım edecekler azdı. Bir araya gelip bir 

şeyler yapılması gerekiyordu. 
 

Bu sorunların üstesinden gelebilmek için 

dernekler kuruldu. Boş zamanlarda yabancı 

restoranlar yerine, bizim köy, kasaba 

kahvehanelerini andıran bu derneklerde 

buluşuluyor; saz çalıp, türkü söyleniyor, çay içilip 

sohbet ediliyordu. Dernekler sosyal faaliyet olarak 

üyelerine çalışıp ekmek paralarını kazandıkları 

ülkelerin dillerini biraz olsun öğretebilmek için 

lisan kursları açmaya başladılar. Kimi dernek saz 

kursu, kimisi okuma-yazma kursu düzenledi. 

Hafta sonları beraber spor yapabilmek için 

dernekler futbol takımları kurdular. Hafta sonları 

aile ziyaretleri yerine bazen erkek erkeğe, bazen 

kadınlı erkekli buluşuldu, gülüp eğlenildi. 

Cumhuriyet bayramları, 23 Nisanlar kutlandı, 10 

Kasımlarda Atamız anıldı. 

 

Zaman geçti, bir kaç sene kalınıp, bir ev, bir tarla, 

kamyon, traktör alıp memlekete dönülecekken, 

olmadı. Dönülemedi. Çocuklar büyüdüler, 

okullara başladılar. Aileler bölüktü, ailenin yarısı 

memlekette yarısı yurt dışında yaşıyordu. 

Memlekette kalanlar da getirildi, daha büyük 

evlere taşınıldı, yeni gelen çocuklar da okullara 

başladılar. Eğitim gördüler, meslek öğrendiler.  

Bunlar 1.5 uncu nesil oldular. Yani deyim 

yerindeyse iki arada bir derede kalanlardan 

oldular. Ana babaları Türkiyeli, müziğiyle, kültürü 

ve adetleriyle köklerine sıkı sıkıya bağlıydı. Ama 

onlar Türkiye’de doğmuş daha birşey 

anlayamadan yurtdışına götürülmüşlerdi. İçinden 

geldikleri kültürü öğrenmeye zamanları 

olmamıştı, yeni kültüre de yabancı olduklarından 
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anlayamıyorlardı. Ne Türkiye’de Türk, ne de 

yaşadıkları ülkelerin yerlisi olabildi bu1,5 uncu 

nesil. Çoğunlukla gittikleri okullarda, öğretmenleri 

onların zeka düzeylerinin, konuşamadıkları 

yabancı dil düzeyinde olduğunu varsaydı. O 

nedenle pek ilgi görmediler. Ama herşeye 

rağmen durumları ana babalarından daha iyiydi. 

En azından biraz olsun lisanları vardı ve 

fabrikalarda yarı vasıflı işçi olarak çalışıyorlardı. 

Bu 1,5 uncu nesil en zor, en problemli nesil oldu 

yurtdışında. Ana babaları dernekçilikle hayli 

uğraştıklarından, kendilerinin pek ilgi alanlarına 

girmese de, dernek faaliyetlerine katıldılar. 

Katılıyormuş gibi göründüler, öyle algılandılar. 

  

Daha sonra bu 1.5 uncu nesil gençleri kendi 

aralarında evlenmeye başladılar. Onların da 

çocukları oldu. Yani gerçek ikinci nesil ortaya 

çıktı. Bu ikinci nesilin ana babaları yaşadıkları 

ülkelerin lisanını genelde Türkçeden daha iyi 

konuşuyordu. Evlerde yarı Türkçe yarı yerel lisan 

konuşuluyor, yine ayni şekide dinlenen müzik, 

seyredilen televizyon yarı yarıyaydı. İkinci nesil 

ağırlıkla yaşanılan ülkenin kültürüyle yetişti.  

Bu çocuklar, çocuk yuvalarına, ana okullarına 

gitti. Yaşanılan ülkedeki tüm çocuklarla beraber, 

aynı şartlarda okula başladılar, pek çokları çok 

başarılı öğrenciler oldular, mesleklerinde bir çok 

başarılılar gösterip ileri derecedeki pozisyonlara 

geldiler. Doktor, avukat, mühendis, öğretmenl ve 

hatta işveren oldular.  

 

Artık vatandaşlık furyası da başlamıştı. Hemen 

hemen hepsi ya doğuştan, ya da hemen sonra 

vatandaşlık hakkını elde ettiler. Bazıları politikacı 

oldu. Yerel yönetimlerde, hatta ülke 

yönetimlerinde söz sahibi olan parti ve 

kuruluşlarda önemli yerlere geldiler. Şimdilerde 

üçüncü, dördüncü nesillerden bahsediyoruz. 

Etrafınıza bir bakın, bu genç insanların sadece 

isimlerini bilirseniz, sosyal hayatta bizden biri 

olarak farkediyorsunuz. Ancak tüm şirketlerde, 

akla gelebilecek her branşta bu gençlerle hiç 

ummadığınız yerlerde karşılaşmak mümkün. 

 

Dernekçilik? O hala devam ediyor, daha doğrusu 

devam ettirilmeye çalışılıyor. Derneklerde oturup 

çay içip sohbet eden, genelde de iskambil 

oynıyan çoğu emekli birinci, bazen de 1.5 uncu 

nesil neden gençlerin derneklere ilgi 

göstermediğine kafa yoruyor. Eskiden dernekleri 

ilgi odağı haline getiren faaliyetlere bir göz atalım. 

Lisan kursları: ikinci, üçüncü nesil gençlerin bu tür 

bir sorunu yok. 

Saz kursu: Pek (sazla çalınan)Türk müziği  

dinlemediklerinden ilgilerini çekmiyor. 

Futbol takımı: Çoğu büyüdükleri mahalle veya 

köy takımlarında veya okullarından arkadaşlarıyla 

spor yapmayı daha eğlenceli buluyor.  

Hafta sonları derneğe gelme: Diğer milletlerden 

yaşıtlarıyla beraber hafta sonunu geçirmek, 

iskambil oynayanları seyredip çay içmekten daha 

ilginç görülüyor. 

Görünen o ki derneklere ve dernek faaliyetlerine 

ne çok bir ilgi ne de çok katılan var. Madem ilgi 

yok dernekleri kapatalım, onlar da güzel bir anı 

olarak kalsın diyebilir miyiz? Tamam derneklere 

ilgi yok. Peki gerek de yok mu? 

Hiç olmaz olur mu. Tabii ki var. Hem de nasıl. 

Ama bu halleriyle, bu işlevleriyle değil. Eskiden 

dernekler vatandaşlarına onlara destek ve 

yardımcı olmak, biraz da memleket havasını 

yaşatmak için vardı.  

 

Bu günkü derneklerimizin amacı günümüz 

koşullarına uymalı;  sosyal ve politik yaşamda 

karar vericilerin verecekleri kararların bizim 

toplumumuz insanlarının istek ve beklentileri 

doğrultusunda çıkmasına çalışmak olmalıdır.   

 

Konuyu bazı örneklerle biraz daha  anlaşılır hale 

getirelim. Örneğin yaşadığımız yerdeki Türk 

kültürü derslerinin yapıldığı Türk okulundaki 

dersliklerin iyileştirilmesini istiyoruz. Türkiye’den 

yanımıza gelmek isteyen yakınlarımıza vize 

verilirken çeşitli zorluklar çıkarılıyor. Bizler bu vize 

eziyetinin kalkmasını veya kolaylaştırılmasını 

istiyoruz. Ya da Ermeni soykırımı iddiasının kabul 

edilip edilmemesi gibi.  

 



Yaşadığımız ülkelerde hergün buna benzer, yerel 

yönetimler ya da daha geniş alanlarda Türkleri ve 

Türk toplununu ilgilendiren kararlar alınıyor. 

Çıkacak kararların aleyhimize olmaması için, bu 

kararları etkilememiz ve bunların bizim 

beklentilerimiz doğrultusunda çıkmaları için 

faaliyet göstermemiz gerekiyor. Bu faaliyetlere de 

günümüzde lobi faaliyetleri veya lobicilik deniyor. 

 

Bir ilkokul düşünün. Okulun yeni yapılan 

bölümünün tanıtımı için bir şenlik düzenlenmiş. 

Bahçede davetlilere sosisler, içecekler, pastalar 

ikram ediliyor. Öğrenciler merdivenlerde 

koşuşuyor, öğretmenler sınıflarda okulu ziyaret 

eden velilerin sorularını cevaplıyor. O arada 

çocuklardan biri  içinde bir sosis, biraz pasta olan 

bir tabak ve bir bardak kola ile kendi öğretmeninin 

velilere bilgi vermek için beklediği odaya giderek 

“Efendim siz bütün gün bu sınıfta kapalı kaldınız, 

acıkmış ve susamış olacağınızı düşünerek size 

bir şeyler getirdim,” diyor ve elindekileri veriyor. 

İşte bunun adı lobiciliktir. İleride sana faydası 

dokunacak kişilere yatırım yapmak! 

 

Dünya üzerindeki en köklü lobicilik faaliyetleri 

ABD’de bulunmaktadır. Lobicilik teriminin çıkış 

noktası olarak şöyle bir olay nakledilmektedir; 

1870’lerin ABD başkanı Ulysses S. Grant, Beyaz 

Saray’da geçirdiği iş gününün stresini, hemen 

yakındaki Willard otelinin şık lobisinde puro ve 

konyak ile atmaya çalışırmış. Başkan Grant`ın bu 

alışkanlığını başkaları da keşfedince, kişisel ya 

da başka ne denlerle onun desteğini almak 

isteyen birçok kişi zamanla bu otelin lobisinde 

toplanmaya başlayınca, Grant da kendisine 

dertlerini anlatmak için etrafında dönenlere 

lobiciler adını takmış. 

 

Lobicilik, hükümetler tarafından verilen kararları 

etkileme çalışmasıdır. Bu çalışmalar kanun 

koyucuları ve memurları etkilemeye yönelik her 

türlü faaliyeti kapsar. Faaliyetler organize gruplar 

tarafından ya da kanun koyucular ve memurlar 

arasındaki gruplar tarafından yürütülebilir. Devlet 

çalışmalarını ve yasaları özel bir çıkar ya da bir 

lobi faydasına etkilemeye çalışan kişilere lobici 

denir. Hükûmetler çoğunlukla organize grup 

lobiciliğini tanımlar ve düzenlerler. Lobicilik ilk kez 

1946'da ABD’de "Federal Regulation of Lobbying 

Act’te yasal bir çerçeve içine alınmış, federal 

hükümetler lobicilik faaliyetlerini modern devlet  

ve hükümet anlayışının önemli vazgeçilmez bir 

unsuru olduğunu kabul etmişlerdir.  

 

İsviçre’de de çifçi lobilerinin etkinlikleri sayesinde 

onların çıkarlarına zarar verebilecek hiç bir yasa 

çıkarılamaz ve devlet bütçesinden de büyük 

destekleme payı alırlar. Çifçiler bu desteği, bazen 

yukarıda anlattığımız sosis getiren örnek talebe 

rolüyle bazen de, ‘şimdi bağırıp, çağırmaya, 

debelenmeye başlarsam görürsün o zaman!’ 

tehtidiyle almaktadırlar. 

Genel anlamda lobicilik bir çıkar, etnik, dini ya da 

siyasi grubun baskı oluşturabilmek amacıyla 

yaptığı faaliyetlerdir.  

 

Biz Türklerin ise özürlüsü olduğu konulardan 

biridir bu. Dünyanın çeşitli yerlerinde Türkler 

olmasına rağmen, bu konuda hiçbir varlık 

gösteremezler. Günümüzde Avrupada milyolarca 

insanımız yaşamaktadır ve bu insanların büyük 

kesimi yaşadıkları ülkelerin vatandaşı olan yani 

oy hakkı olan kişilerdir. Dünyadaki tüm 

politikacıların oy açlığı bilinmesine rağmen 

Avrupa’daki Türkler bu oy potansiyellerini bir 

baskı  aracı olarak kullanamamaktadırlar.   

Bunun en büyük nedenlerinden birisi de klasik 

dernekçılık faaliyerlerimizi bir ileri seviyeye 

taşıyamamış olmamızdan kaynaklanmaktadır. 

 

Örneğin Almanya, İsviçre gibi ülkelere bakınız. 

Buralarda yaşayan ve seçmen olan, yani oy hakkı 

olan Türklerin sayısı Ermenilerin bir kaç misli 

olmasına rağmen Ermeni soykırımının varlığı 

parlementolarda kabul edilmesi esnasında hiç bir 

polıtk varlık gösterememişlerdir. 

Bunun nedeni, bizler hala dernekçilik yaparken 

bazılarının lobicilik yapmasında yatıyor.   

Dernekçilik ilk gelenlerle 1.5 uncu nesil dediğimiz 

kişilerin faaliyet alanlarına giriyor. Lobicilik ise 2. 

Kuşak ve sonrasının faaliyet alanında oluyor. 

Burada bu iki kesim arasındaki bağ ve ilişkinin 

tanımını yapmak gerekiyor. Hiç bir lobicilik 

faaliyeti arkasında etkili bir kitle olmadan başarılı 

olamaz. Örneğin bir miting ya da gösteride 

binlerce kişi toplanır, ancak bir kaç kişi konuşur.  

Ne konuşmacısı olmayan binlerce kişi ne de 

dinleyicisi olmayan konuşmacılar başarıya 

ulaşabilir.  

 

Derneklerimizin en temel işlevleri, söz konusu 

lobi faaliyetlerini belirlemek, bunları yapabilecek 

2. 3. Kuşak gençleri hazırlamak; onlara her türlü 

desteği vererek, bu faaliyetleri hayata geçirmektir. 



PEGIDA ( Patriotische Europäer gegen die 

Islamisierung des Abendlandes) 

PEGİDA açılımı; İslamlaşan Avrupa’ya karşı yurt 

sever Avrupalılar.  

Pegida ne istiyor? 

İslam karşıtı demelerine bakmayın, islam sadece 

bir etken, asıl amaçları yabancı, göçmen 

düşmanlığı. Eğer amaçları İslamlaşmaya karşı 

olsaydı, Keldani’leri, Süryani’leri dışlamayıp, 

kendilerinden birileri sayarlardı. Halbuki 

kiliselerine dahi kabul etmiyorlar. Kurşun adres 

sormaz hesabı, sana kimlik hanende Hristiyan 

mı, Müslüman mı yazıyor diye sormuyor ki, 

schwarzkopf (kara saçlı,kara kafalı) olman yeterli.  

Türkiye’de hiç kimse yok ki yurt dışında bir yakını 

olmasın. Bu akraba ve soy topluluklarının, üç 

milyonu Almanya’da olmak üzere toplam beş 

milyon kişi Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşıyor. 

Bu durumun, Türkiye’de her hane başına, Avrupa 

devletlerinde bir akrabası yaşadığına işaret 

ediyor dersek abartmış olmayız. 

 

Biz Avrupa’da yaşayan vatandaşlar olarak 

endişeliyiz. Eylemlerin Almanya’da üçyüz kişiyle 

başlayıp kırkbeş bin kişiye ulaşması ve hızla 

Avrupa’nın çeşitli devletlerine yayılması, Avrupa 

ülkelerinde yaşayan göçmenlerin sıkıntılı günler 

yaşayacağının habercisi. Bireylere saldırıların 

yanı sıra cami ve kültür dernekleri gibi kuruluşlara 

saldırılarda da artış gözlenmektedir. Bu saldırılar 

da Solingen, Mölln katliamları, dönerci cinayetleri 

gibi olayları akıllara getirmekte. Sahi, 

soydaşlarım sizlere de Solingen, Mölln gibi 

katliamlar, Sivas, Maraş, Çorum olaylarını 

hatırlatmıyor mu? 

Kısacası Avrupa’da insan olmak için, Hristiyan 

olmak yetmiyor, zenginlik, fakirlik de yetmiyor. 

Almanya’da Alman, Fransa’da Fransız, İsviçre’de 

İsviçreli olmanız gerekiyor. PEGİDA ırkçılığı, 

Avrupa zencilerini hedef alıyor, bu zencilerin en 

siyahisi ise Türklerden meydana geliyor. Kısacası 

PEGIDA ırkçılık istiyor. 

Peki, insan olmak için Türkiye’de ne olmak 

gerekiyor? Suriye sığınmacılarına da saldırılar da 

artış gözlemleniyor. Bu saldırıların sonu nereye 

varır? garantisi varmı? Eğer, Avrupa’daki 

akrabalarınız için endişe duyuyorsanız! 

Türkiye’deki yabancılar için de duyarlı olup, 

onların yaşamlarından endişe duymalısınız. 

Düşenin derdinden, en iyi düşen anlar. Aşırı 

Almanlık da, Türkçülük de, Kürtçülük de ırkçılıktır. 

Endişeliyiz, Avrupa’daki olaylardan da 

Türkiye’deki olaylardan da. 

Siz bu endişelerin neresindesiniz? 

25/01/15/Bocholt 

 

Mahmut Arslantaş 

mahmutarsalantas@gmail.com 

PEGIDA Ne İstiyor 

 

 

Fotoğraf, 

barenakedislam.com 

adlı siteden 

alınmıştır. 



 
Benim anam okuma yazma bilmez…  
İlkokula gidememiş. Hatta ne ilkokulu, ilkokulun 
ilk sınıfını bile görmemiş. 
Okul arkadaşı yok, sınıf arkadaşı yok. 
Bir okulun herhangi bir sınıfındaki bir tahta sıraya 
oturmamış. 
Ders zili duymamış, bir okulun bahçesinde 
arkadaşlarıyla oynamamış. 
Karne heyecanı, diploma heyecanı tatmamış. 
Bir öğretmeni olmamış, “örtmenim, örtmenim…” 
diyememiş, parmak kaldırmamış. 
Tahtaya kalkmamış, eline tebeşir tozu 
bulaşmamış. 
Kalem, silgi değmemiş eline. 
Burnuna kitap, defter, kağıt kokusu dolmamış. 
Okul çantası yok. 
 
Okuma yazma bilmediği için nelerle karşılaştığını 
bölük pörçük dinlemiştim kendisinden.  
Kimine acı acı gülmüş, kimine gizli gizli 
üzülmüştüm. Hatta kimilerine ben de tanık 
olmuştum. 
Bir iki kez okuma yazma öğretmeye yeltendim, 
ama “daha önemli” sorunlar girdi araya; olmadı.  
Zaman içinde düşündüm bu konuyu. Bir kadının 
okuma yazma bilmemesinin nasıl olabileceğini 
düşündüm. Hem de bu zamanda, hem de İsviçre 
gibi bir Avrupa ülkesinde bir ananın okuma 
yazma bilmemesi ne anlama geliyordu? Bir değil, 
iki değil, tam dokuz çocuğu olan bir ana, okuma 
yazma bilmeden koca bir ömrü nasıl geçiriyordu? 
Okuma yazma bilmeden nasıl yaşanırdı? 
Düşündükçe yandı yüreğim.  

 

Düşündükçe yalnız olmadığını  gördüm anamın. 

Daha nice ananın, nice kadının hayat denen 

kavgaya okuma yazma silahını kuşanmadan 

girdiğini, kavgaya silahsız tutuştuğunu gördüm. 

Bu, yüreğimdeki yangını daha da alevlendirdi. 

Acım derinleşti. Sızım arttı. 

 

Babam okuma yazma bilirdi. Askerde öğrenmişti. 

Hayat kavgasında, okuma yazma gerektiren 

yerlerde babam girerdi kavgaya. Hem kendi, hem 

de anam adına. Fakat babam da yoktu artık.  

2013 yılının ortasında çekip gitmişti bu dünyadan. 

Hayat kavgasından yorulmuştu. Babamın 

ölümüyle anamın sadece eşi değil, kavgada öne 

atılan fedaisi de gitmişti. Bir anda silahsız 

kalmıştı anam. Kavga silahsız sürecekti. Bu, acı 

verici yeni bir durumdu, hem de çok acı vericiydi, 

ama gerçek buydu. 

 

Geçenlerde anama uğradım. Yemek masasının 

üstünde bir yığın kağıt vardı. Üst üste düzgün 

düzgün dizmişti. O kağıtları neden topladığını 

sordum. Posta kutusuna gelen bütün kağıtları 

toplamış. Belki içlerinde önemli, gerekli bir yazı 

olabilirmiş. Oğlanlardan, kızlardan birisi gelirse 

baktıracakmış da… 

Yüreğimdeki yara bir kez daha kanadı. Gözlerim 

yaşla perdelendi. 

 

Bu konuyu, bu okuma yazma konusunu anamla 

konuşmayı, sonra da yazmayı geçirdim 

kafamdan. 

Bir gün arkadaşım Rıdvan’a (Filiz) açtım bu 

düşüncemi. O da, daha fazla heyecanlanacağım 

bir yaklaşımda bulundu: 

-Bir de çekim yapalım. Bir belgesel olsun, dedi.  

 
Geçen Pazar günü, 11 Ocak 2015’te anamın 
Arbon’daki evinde buluştuk. 
Ben, anam ve Rıdvan… 
Ben anamla konuşurken, Rıdvan’da küçücük 
kamerasını çalıştırdı. 
 

Baba ocağı 
1939 doğumlu olduğunu biliyordum. Doğum 
tarihini hatırlatınca, “Doğru, 76 yaşındayım,” dedi 
ve iki büyük, bir de küçük erkek kardeşinin 
olduğunu, kendisinin, kendisinden önce doğan iki 
kızın öldüğünü ve kendisinin “bir tek bir kız” 
olduğunu,” ekledi. 
Bunu ben de biliyordum zaten.  
 

“O zaman köyde dokumacılık varmış. Bez 

dokurlarmış.  Babam katırıyla Adıyaman’a, 

Besni’ye, Gölbaşı’na bez götürürdü. Oralardan da 

yük getirirdi. Geçimimizi böyle sağlardı. Sonra 

abilerim de, ben de biraz büyüdük. Davarımız 

vardı. Yüz baş koyunun olduğu bir sürümüz 

vardı. Yukarı dağda Yarpızlı, Çirişin Çayırı, Ağ 

Mehmet Karakuş 

mkarakus@hotmail.ch 

Kalemsiz Kitapsız Bir Ömür 

Fatma Karakuş, Yılmaz 

 



Çöl, Gara Oluk, Patlak Göl gibi yaylalardaki kıl 

çadırlarda; kışın da köyde (Tut’un içinde), 

Çevik’te ve Sürmen’de, Gara Çukur’da, Salah’ın 

Ulupınarı’nda otururduk. Çevik’te ve Sürmen’de 

daha çok oturduk. Çünkü Çevik’te babamın bir 

emmisinin, Sürmen’de de bir emmisinin malı 

vardı. Koyunların gübresi orada, tarlalarında 

kalsın diye ahır yaptırdılar. Ahmet abimle Memet 

abim koyunları, küçüğüm Mustafa’da kuzuları 

güderdi. Babam da katırla Besni’ye peynir ve yağ 

götürüp satardı. Bir katırımız, bir atımız vardı. Eli 

paralıydı babamın. Babamın evinde yokluk 

yoksulluk görmedim.”  

Sözü okul konusuna getiriyorum 

 “Babam ikide bir, ‘Kız kısmı okuyup da ne 

yapacak?’ derdi. Ben altı veya yedi 

yaşlarındayken köye memurlar gelmiş, çocukları 

okula almak için, ev ev çocuk arıyorlarmış. Bir 

gün babam anama, ‘Fatma’yı bir yere götür!’ 

dedi. Daha doğrusu bunları sonradan, aklım 

başıma geldikten sonra öğreniyorum. Anam da 

benim elimden tuttu, babamın halasının, Kel 

İba’nın (İbrahim Ayata) hanımının yanına 

götürdü. Beni saklamış demek ki oraya. Kadın 

beni severdi. Ben de onu severdim. Bana ocağın 

ateşinde nohut kavurdu. Oyaladı beni. Dışarı 

çıkmamı engelledi. Sonra akşam oldu ve anam 

gelip beni eve götürdü. Daha sonraları öğrendim 

ki babam, beni okula salmadığı için 10 lira ceza 

vermiş. O zamanın hükmünde 10 lira iyi paraydı. 

Hep, ‘Kız kısmı okuyup da ne yapacak?’ der 

dururdu. Hatta kızım Türkan’ın da okula 

gitmesine bu şekilde engel oldu. Türkan’ı da 

okula göndermedik.” 

Anamın bu ifadesini başkalarından da duydum 

ben. Çocuklarını özellikle de kız çocuklarını okula 

göndermek istemeyen babalar, o günlerde, yani 

devletin memurlarının kapı kapı dolaşıp okul 

çağına gelmiş olan çocukları okula yazmak 

istedikleri günlerde, çocuklarını, evlerin en dip, en 

karanlık odalarındaki buğday ve un çuvallarının 

arkalarına gizlediklerini başkalarından da 

duydum. Bu, o yıllarda, toplumun genel eğiliminin 

hangi yönde olduğunu ve bu bağnaz tutuma karşı 

devletin çabasını da görmek isteyen gözlere 

gösteriyor. Bu örnek aynı zamanda, o yıllardaki 

eğitim politikasıyla bugünkü eğitim politikası 

arasındaki büyük farkı görmek, daha doğrusu 

geriye gidişi görmek bakımından da bir örnek 

oluşturuyor. 

 

Anayın babayın okuması yazması? 

“Yok yok; anam a demeyi bilmezdi. Babam da 

askerde biraz öğrenmiş. İşte ne kadar 

öğrenebildiyse! Bazen bir kağıt bulur, fısfıs 

ederdi. Anam da, ‘Ne fısfıs ediyorsun; okuyorsan 

adam akıllı oku!’ derdi. Fısfıs ettiği kağıdı okur 

muydu, okumaz mıydı, iyi hatırlamıyorum.” 

 

Ta o zaman, yani 1945 ve 1950 yıllarında o evde 

okumak için ne olabilirdi ki? Kitap yok, gazete 

yok. Dergi yok, mecmua yok. Fısfıs okunmak 

istenen şey, olsa olsa sararmış bir takvim 

yaprağı, belki bir kağıtlı şekerin kağıdında yazılı 

bir mani veya bir namaz duasının olduğu kırışık 

bir kağıt parçası olmalı. 

 

Kardeşlerin?.. 
“Ahmet abim beşe kadar gitmiş. O’nun 
okumuşluğu vardı. Mehmet abim de gitmiş 
ilkokula. Yalnız üçüncü sınıfta öğretmeni döğmüş 
ve o yüden okulu bırakmış. Okulu bırakması 
babamın da işine gelmiş olmalı. Koyunlara, 
kuzulara çoban lazım ya! Okula devam etmesi 
için ısrarcı olmamışlar. Israr etmek şöyle dursun, 
‘Madem okula gitmedin, o zaman davar 
güdeceksin!’ derlerdi. Sonradan askerde biraz 
geliştirmiş okumuşluğunu. Küçük kardeşim 
Mustafa’yı okuttu babam. İlkokul öğretmeni çıktı.” 

 

Emine ve Mehmet Yılmaz torun Ahmet’le 



Komşularınızın, akrabalarınızın kızları?.. 

“Yok; benim yaşıtım, hatta benden küçüklerde 

bile okumuş yok. Yine ben saati biliyorum. Bir 

şeyin kaç lira olduğunu biliyorum. Bir paketin 

üstündeki fiyatı okuyorum. Saati ve sayıları 

oğlum İlyas gösterdi. Sonra ben de göre göre, 

baka baka biraz daha geliştirdim.” 

 

15 yaşında evlilik 

“15 yaşında evlendim. Yani günü gününe 

diyebilirim. Baban 18 yaşındaydı. Ama askere 

erken gidip gelsin, askerlikten bir an önce 

kurtulsun diye büyük yazdırmışlar. Evlendikten 

sonra iki sene durdu durmadı askere gitti. Sen 50 

günlüktün o zaman. Kaynanamın kocası yoktu. 

Ölmüş. Baban dört beş yaşındaymış babası 

ölürken. Görümüm Ayşe de benim yaşımdaydı. 

Elif de on bir, on iki. Onlar da benim gibi okul 

yüzü görmemişlerdi. Çok fakirlerdi. Babamın 

evinde görmediğim bir durumla karşılaştım. Aş 

ekmek yok gibi bir şeydi. Arpa ve nohut ekmeği 

yiyorduk. İş, güç ve gelir yoktu. Ama fakirliklerini 

göstermiyorlardı. Fakirliği göstermek ayıptı. 

Kaynanam, ‘Aç olsanız da tokuz diyeceksiniz; 

yağsız yeseniz de, yağlı yedik diyeceksiniz,’ derdi 

kızlara dönerek. O zaman anlamazdım. Daha 

ben de bir çocuktum. Anlayacak yaşta değildim. 

Sonradan anladım ki, aslında o tenbihler 

banaymış.” 

 

Asker mektubu 

“Kendi askerde okuma yazma öğrenmiş. Bazen 

mektubu gelirdi. Kazım enişte (Elif’in kocası, 

Kazım Avcı) okurdu mektuplarını. Başka 

kimsemiz yoktu mektup okuyacak. Ancak o 

zaman, yani kendinden mektup geldiği zaman, 

gelen mektubu okuyamadığım veya ona cevap 

veremediğim zaman anladım okumuşluğun 

gereğini. O zamana kadar hiç ihtiyaç duymadım 

okumuşluğa. Aklıma bile gelmezdi okumak 

yazmak.” 

 

Anam, babamdan söz ederken adını demezdi. 

“Kendi” derdi. Adını demek ayıp sayılırdı. 

Babama seslendiği zaman veya onu çağırmak 

durumunda kaldığı zaman da, “Sana diyoom!” 

diye seslenirdi. Babam da anamın adını demezdi. 

Anamdan söz ederken ya, “Çocukların anası” ya 

“Küllüğün kızı” (Anamın babasının lakabı Küllük 

Mammet’ti) derdi. Anama doğrudan seslendiği 

zaman da, aynı anamın babama seslendiği gibi, 

“Sana diyom!” derdi. Ad söyleyerek konuşmak 

ayıp sayılırdı. 

 

Biribirinin adını söylemeyen sadece anam ve 

babam değildi. Çevremizde, komşularımızda, 

akrabalarımızda eşler biribirlerinin adını 

diyemezlerdi. 

  

Aslında bir zulümdü bu. Eşlerin biribirlerinin adını 

söyleyerek konuşmalarının önündeki engel nasıl 

bir engeldi? Bu zulüm hangi yıkılası çağdan 

kalma, hangi gaddar gericiliğin, hangi karanlık 

mantığın tortusuydu? 

 

Yoksullukla mücadele yılları ve çocuklar 

Yıllar içinde beş kız, dört oğlan dokuz çocuk olur. 

İki de ana baba, on bir. Bir de kaynana, on iki. 

Büyük bir aile. Çok çalışırlar. Yazıda yabanda, 

tarlada bostanda çalışırlar. Kendi toprakları 

yetmez, başka tarla kiralarlar. Yıllarca 

tütüncülükle uğraşırlar. En son da babamın 

kahveciliği… 

Fakat külfet büyüdükçe ekmek küçülür. Çare 

yurtdışındadır... 

 

İsviçre’den gelen mektuplar 

“1972’de İsviçre’ye gitti. Turist olarak kalıyordu. 

Kaçak çalışıyordu. Gelemiyordu. 2,5 sene 

gelemedi. İsviçre’ye geldiği zaman sen liseye 

gidiyordun. Sonra Türkan evlendi. Nurdagül, 

İlyas, Erdal, Fatma, Sema Tut’ta okula gittiler. 

Arada sırada mektubu gelirdi. Gelen mektupları 

kızım Nurdagül okurdu. Nurdagül o zaman 11, 12 

yaşlarındaydı. Cevabı da gene Nurdagül yazardı. 

Demek istediğimizi ne kendi, ne de ben 

diyebilirdik mektuplarda. Utanırdık. Açıkça bir 

selam bile yazdıramazdık, bir selam bile 

gönderemezdik. Belki bugün olsa gene aynısını 

yaparız. Öyle alışmışız bir kere. 

 

Çocuklar büyüdükçe işim daha da zorlaşıyordu. 

Zaptıma sığmıyorlardı. Babasız büyüyorlardı. 

Bir izine gelmesinde, artık dönmesini istedim. 

Çocukların, hayatın yükünün arttığını, daha fazla 

bu yükü götüremeyeceğimi söyledim. Kendi de, 

‘Şimdiye kadar kaçak kaldım. Yeni oturma ve 

çalışma izini aldım. Herkes bir oturma ve çalışma 

izini için can atarken, ben bu fırsatı nasıl bırakır 



da gelirim,’ dedi. Haklıydı. Ama ben de haklıydım. 

Ama yine de, öyleyse bizi oraya götür demedim. 

Çünkü aklım kesmiyordu. O kadar çoluğun 

çocuğun yurtdışı gibi bir yere götürülebileceğini 

düşünemiyordum. 

Ama bunu kendi dedi. ‘Sizi oraya götürüyüm,’ 

dedi.  

 

Kendinin gelmesinden yedi sene sonra, 1979’da 

da ben, İlyas, Deniz, bir de Eylem İsviçre’ye 

geldik. İlyas ortayı yeni bitirmişti. Deniz’le Eylem 

de daha çok küçüklerdi. Sonradan burada okula 

gittiler. 

Türkan öceden evlenmişti. Sen okuldaydın. 

Nurdagül evleneli daha bir hafta olmuştu, Erdal, 

Fatma ve Sema’da köyde, kaynanamın, Ümmü 

analarının yanında kaldılar.” 

 

İsviçre’de devam eden hayat kavgası 

“İsviçre’ye, Winterthur’da bir eve geldik. Geldik 

ama canımın yarısını böldüler sanki. Canımın 

yarısı köyde kaldı. Bin pişman oldum geldiğime. 

Ağlıyorum, ağlıyorum. Gece ağlıyorum, gündüz 

ağlıyorum. Ağlamadan başım ağrırdı. Öyle başım 

ağrırdı ki, başımı duvarlara vurasım, saçlarımı 

yolasım gelirdi. 

Doktora götürürdü. Doktor da hap verirdi, ilaç 

verirdi. Ama başımın ağrıları geçmezdi. 

Kendi de vardiya çalışırdı. Çok çalışırdı. Bazan 

hafta sonu bile çalışırdı. İşten eve gelirdi. Aş 

ekmek yok. Yemek yapmazdım, yapamazdım. 

Aklım bir hoş olduydu, nasılsa! Neden yemek 

yapmadığımı sorardı. Doğru dürüst bir şey 

demezdim. Bir çay bile demlemezdim. Kalkar 

kendi bir şey yapardı. Yoksa gider dışardan alır 

getirirdi.  

Bir gün baktım ki, Deniz’e, ‘Oğlum, ben işe 

gittiğim zaman, ben evde yokken ne 

yapıyorsunuz,’diye soruyor, Deniz’le öyle 

konuşuyor. Öbür odadan duyuyorum. Deniz de, 

‘Sen gidince anam ağlıyor, ağlıyor, durmadan 

ağlıyor. Kim ölmüş, niye ağlıyorsun diyoruz, gene 

ağlıyor. Ooy yavrularım diye ağlıyor. Gelmez 

olaydım diye ağlıyor!’ diyor. 

Sonra bir gün, “Sizin biletinizi alıyım da 

gönderiyim, ne bu halimiz; sizi buraya, biraz rahat 

edelim, iyi bir düzenimiz olsun diye getirdim. 

Olmadı. Sizi gönderiyim. Ben de bir daha 

yönümü o tarafa dönmem. Ne bu ağlama! Gece 

ağla, gündüz ağla; elini bir işe atma!’ dedi.  

Ağlamam, bir daha ağlamam diye söz verdim de, 

bizi geri göndermekten vaz geçti. 

Ama gene ağladım. Durabildim mi, dayanabildim 

mi?” 

 

İlk ve son iş... 

“Winterthur’a gelmemizden bir süre sonra İlyas, 

eve yakın bir lokantada çalışmaya başladı. Daha 

15 yaşındaydı. Deniz 3,5, Eylem de 1,5 

yaşındaydı. Bir ay filan sonra lokantanın şefi, 

‘Baban gelsin de bir konuşalım’ demiş İlyas’a. 

İlyas kaçak çalışıyordu. Yaşı tutmuyordu. Bir 

akşam gidip konuştular. Şef, ‘İlyas’ı bu şekilde 

fazla çalıştıramam. Eğer yakalanırsa işin içinden 

çıkamayız. Dünyanın cezasını keserler! Sizin için 

de iyi olmaz benim için de. Eğer hanımın 

çalışmak isterse, gelsin o çalışsın; o zaman 

sorun olmaz,’ demiş. Olur, dedik. İlyas evde 

duracak; Deniz’e, Eylem’e bakacak, ben de 

çalışacağım. 

 

Bir gün kalktım gittim. Kapıya vardım. Ne 

Almanca biliyorum, ne de okumuşluğum var. 

Kara cahilim. Şef eliye işaret etti, ‘gel!’ dedi. Alt 

kata, bodruma indik. Küme küme şişeler, içkiler, 

başka başka içecekler var. Hepsinin üstü yazılı, 

numaralı. Herşeyi gösterdi, anlattı şef. Almanca 

bilmediğimi biliyor ama, okumuşluğumun 

olmadığını ne şef sormuş, ne de kendi söylemiş. 

Sonra mutfağa çıktık. Şefin hanımı da ordaydı. 

Beraber salata felan hazırladık. Bana bulaşık 

makinasını gösterdi. Tabakları, çatalı, bıçağı 

nasıl koyacağımı gösterdi. Bulaşık makinasını 

ilkin orada gördüm. Tavaları, kazanları elimde 

yıkamamı söyledi, işaretle. Anladım. Sonra kadın 

gitti. Şef bana bişey söylüyor. Anlamıyorum. 

Eliyle işaret ediyor. Aşağıyı gösteriyor. İşaretle ‘al 

getir!’ diyor. Ama neyi getireceğimi anlamıyorum. 

A’mı diyor, B’mi diyor; bir mi diyor, beş mi diyor. 

Anlamıyorum. Bu biraz sürdü. Sonra ben, 

avucumun içine yazı işareti yaptım ve iki elimi 

biribirine çırparak, okumuşluğumun olmadığını 

söylemeye çalıştım. Adam anladı. ‘Ooo..!’ diye 

bağırdı kızgınlık ve acıma duygusuyla. Elini 

göğsüne vurdu. Elim ayağım şakır şakır titredi. 

Utandım, kızardım. Adam da kızardı, üzüldü.  

 

Şef sonra kendini aramış. Olanı biteni anlatmış. 

‘Kadının eli işe yatkın, çalışkan, gösterilen işleri 



iyi de yaptı fakat, okumuşluğu yokmuş, bu 

yüzden çalıştıramayacağım, kusura bakma!’ 

demiş. 

 

Neyse akşam oldu. Lokantanın kapısından dışarı 

çıktım. Baktım ki İlyas beni bekliyor. Oysa kendi 

işten gelmiş. İlyas’ı yanıma salmış. Belki evi falan 

bulamaz, yolu şaşırır, kaybolur sanmış. İlyas’la 

eve geldik. 

 

Geldik ama ben doluyum. Yere mi basıyorum, 

göğe mi, bilmiyorum. Evde biribirlerine bakıp 

bakıp, bana göstermemeye çalışarak gülüyorlar. 

Neyse, ilk iş günümün nasıl geçtiğini, yarın da işe 

gidip gitmeyeceğimi sordu. Tabi ben o zaman 

kadar mesleyi duyduğunu anladım ve o an da da 

patladım; bağıra bağıra iyice ağladım. Sonra 

gene İlyas gitti çalışmaya.” 

 

Kırmızı trafik lambası 

“Bir gün Deniz’le Eylem’in ellerinden tuttum. 

EPA’nın önünden öte yana geçiyordum. Bir koca 

otobüs geldi üstümüze, yarım metre yakınımızda 

zorunan durdu. Şoför, camdan başını çıkarıp 

neler söyledi, neler. Eliyle koluyla işaretler etti. 

Çok kızdığı belliydi. Bir şeyi yanlış yapmıştık. 

Ama neydi?.. 

 

Akşam evde kendine söyledim. ‘Orada trafik 

lambası vardır. Siz kırmızı yanarken 

geçmiştirsiniz. Kırmızı da geçmek yasak, yeşil 

yanarsa geçebilirsiniz. Yeşil yanana kadar 

beklemek lazım,’ dedi.  

 

Bir gün de, herhalde bir Cumartesi günüdür, 

dışarda, çarşıdaydık. ‘Siz otobüsle gidin. Evin 

önünde inin. Ben de bir tavuk alır, gelirim,’dedi. 

Otobüse bindik. Otobüs evin önünden geçti, gitti. 

Durmadı. Elimi elime vurmaya başladım. Yol, iz 

bilmiyorum. Dil bilmiyorum ki ya şoföre, ya da 

Allah’ın bir kuluna bişey soram. Sağa sola 

bakıyorum çaresizce. Sonra otobüs gitti, dolandı 

ve geldiğimiz yere geldi. O zamana kadar baktım 

ki, inmek isteyenler kapının yanına doğru 

geliyorlar ve bir düğmeye basıyorlar. Otobüs 

duruyor ve iniyorlar. Neyse o ilk bindiğimiz yerde 

durdu. İndim iki küçük çocukla. İndik ki kendi de 

orda. Eve gitmiş. Bakmış ki evde yokuz. Anlamış 

inemediğimizi. Geri gelmiş, bizi orda beklemiş. 

‘Ya siz nerdesiniz? Saçımı başım yolasım geldi. 

Deli olacaktım. Bir yerde inseydiniz, bu koca 

şehirde sizi nerde bulabilirdim,’ diye bize çıkıştı. 

Ama olan oldu bir kere.” 

 

Bir buçuk sene sonra Arbon’a göç 

“Sonra Arbon’a göçtük. Buradan iş buldu. Çok 

fazla zorlukla karşılaşmadım. Çünkü nere gitsek 

beraber gidiyorduk. Alışverişe veya doktora 

beraber gidiyorduk. Kendi olmazsa çocuklardan 

birisiyle gittim. Fazla bir zorlukla karşılaşmadım. 

Doktorlarda, hastanelerde de anlayamazsam, ya 

da yanımda kimse yoksa tercüman çağırıyorlar, 

öyle anlaşıyoruz. 

 

Yalnız bir kere Migrosun önünde şeftali 

satılıyordu. Biraz aldım. Parasını da verdim. Beş 

kuruş eksik vermişim. Satan adam pis pis güldü. 

Sırıttı. Parayı bilerek eksik verdiğimi, kendini 

kandırmaya çalıştığımı sandı. Çok aşağılanmış 

hissettim kendimi. Kızdım. Almanca da 

bilmediğimden. Kendimi ifade edemedim. Neden 

gülüyorsun anlamında, warum hihihi, dedim. 

Koca domuz anlamında, gross schwein, dedim 

ve hızlıca çekip gittim. Şeftali tezgahlarının 

hemen yanından araba yolu geçiyordu. Yayalar 

için trafik lambası vardı. Kızgınlıkla yine kırmızı 

ışıkta geçmişim. Allah’tan o anda araba maraba 

gelmedi de bişey olmadı.” 

 

Son olarak?.. 

“Okumuşluğun olmaması çok zor. Ne kadar akıllı 

olursan ol, okuma yazma bilmeden ne 

yapacaksın. Okuma yazma bilmemekle körlüğün 

ne farkı var! Bütün analar babalar oğlan kız 

demesin, çocuklarını okutsunlar. Çoğunu 

okutamazlarsa da azını okutsunlar.”  

 



Marshall yardımlarıyla tarımda makineleşme 

başladı. Anadolu'daki bereketli topraklar 

traktörlerle buluştu. Tabii makine yorulmayı 

bilmediği gibi kısa sürede daha çok iş yapıyor, 

toprağı daha derin kazıyor üstelik birim alandan 

daha yüksek verim alınmasına olanak 

sağlıyordu.  Bu durum gelişmekte olan ülkemiz 

ekonomisi için büyük bir gelişimin değişimin 

başlangıcı sayılıyordu. Zaten, gelişmiş ülkeler bu 

tür makineleri uzun zamandır kullanıyordu. 

Türkiye'nin kapital kaynakları Marshall yardımları 

olmadan bu makineleri alabilecek güçte değildi. 

Ülkeye giren traktörleri kendi imkanları ile 

alabilen girişimciler de oldukça sevinçliydi. 

 

Ancak; unutulan ya da önemsenmeyen ya da göz 

ardı edilen bir gerçeklik vardı. Ülke nüfusunun 

yarısından fazlası tarımda çalışıyor topraktan 

kazandığıyla kıt kanaat geçiniyordu. zamanının 

çoğunu tarlada geçiren, tek bildiği toprakla 

mücadele olan, hatta çok çocuk daha çok ve 

ucuz iş gücü diye hızla çoğalan köylü nüfusun 

varlığı sanki unutulmuştu. 

 

Makine toprakla buluştuğunda başka bir iş 

bilmeyen yığınların boşta kalacağı yaşamlarını 

nasıl sürdürebilecekleri düşünülmedi. 

 

Böylece köyde kendine çalışma alanı bulamayan 

tarımsal nüfus hızla kentlere ulaşan yollara 

koyuldu. 

 

Aile bireylerinin bir kısmı özellikle bu topraklarda  

yaşlanmış, bu topraklarda anılar biriktirmiş 

yaşlılar ve kadınlar toprağından köyünden 

kopmayı göze alamadığından aile bölünmeleri 

başladı.... 

 

Önceleri yalnızca vatan borcu için doğduğu 

yerden geçici olarak ayrılan insanlar artık 

ekmeğini kazanma uğruna ve sürekli olarak  terk 

ediyordu baba ocağını... Hasret, sıla gurbet 

kavramları daha çok konu olmaya başladı 

türkülere ağıtlara. Önceleri asker için yazılan 

mektup şehirde çalışan evlada da yazılır oldu.  

Gidenlerin bir kısmı vardığı yeni dünyada yeni bir 

iş bulup başka bir hayat yaşamaya başladı. bir 

kısmı kentli gibi yaşamayı başardı. Ama çoğu 

geldiği bu yeni dünyaya uyum sağlayamadı.  

Bocaladı. 

Alışamadı. 

Şehirde köylü gibi yaşamaya başladı hasreti içine 

gömerek. 

Bir yanı eksik kaldı hep... 

Kentin dış kenarlarında gecekondular mantar gibi 

çoğaldı. Zaten memlekette henüz tam 

yerleşmemiş kentlilik bilinci daha da 

karmaşıklaşarak birer sorun yumağına dönüştü.  

 

Ve bu sorunlar hala çözülebilmiş değil... 

Oysa bu kopuşlar daha sancısız olabilirdi. Göç 

hızı azaltılabilir, kırsalda işsiz kalan bu sessiz 

yığın çeşitli beceriler kazandırılıp kentlerde ya da 

kırsalda farklı sektörlerde istihdam edilebilirdi. 

 

Şubat 2015, Mersin  

Mahmut Dönmez 

donmezmahmut@hotmail.com 

 Göç... Kopuş... 

1950’li Yıllar... 

 

 



Tut, Türkiye’nin çoğu yerleşim yerine göre 

homojen (çeşitli olmayan) sayılabilecek bir sosyal 

dokuya sahip.  Etnik olarak Türk,  dinsel-

mezhepsel olarak İslam-Sunni kimlikli. Sosyal 

sınıflar olarak da ciddi farklılıklardan 

bahsedemeyiz. Dışarıdan göç çok az olduğu için, 

son onyıllar da bu özelliğini değiştirmedi. Tut’a 

bağlı veya yakın köylerden bazılarının Kürt ya da 

Alevi oluşu da, Tut´ta şimdiye kadar herhangi bir 

etnik-inançsal gerginliğe yolaçmadı. Bence 

bunun böyle oluşunda, Tut ve köylerindeki halkın 

geleneksel hoşgörü ve yardımlaşma kültürünün 

yannda, bu farklılıkkları körükleyerek kazancını 

ya da iktidarını artıracak ”egemen sınıf” 

olmayışının da büyük etkisi var. Belki de Tut ve 

köylerindeki barışçıl, paylaşımcı, hoşgörülü 

kültürün varlığını, Tut´un egemeninin olmayışına 

borçluyuz.   

Ama, Türkiye’de olup bitenlerin Tut´u 

etkilememesi mümkün değil.  

Türkiye toplumunda gitgide kaygı verici boyutlara 

ulaşan bir durum var: Hergeçen gün artan şekilde 

toplum çeşitli biçimlerde bölünmüş ve her biri, 

kendinden başkasını dinlemiyor. Türk-Kürt, Sunni

-Alevi, Dinci-Laik, AKP-CHP, Sağcı-Solcu... 

bibirini dinlemiyor. Zengin sınıf fakir sınıfları hiçbir 

zaman dinlemedi ama bunun sebebi anlaşılır 

birşey: Çıkar! Oysa diğer kamplaşmalar, 

taraftarlarının hiçbirinin çıkarına değil. Herkes 

kaybediyor. 

Her bir politik olay sırasında ve sonrasında, 

gruplar aralarındaki duvara yeni taşlar koyuyorlar 

ve duvar yükseldikçe birbirini duyma-dinleme 

daha da azalıyor. Tasada ve sevinçte bir olma 

kalkıyor. İnsanlar mağdur olanın hatta ölenin 

etnik,  dinsel ya da siyasi kimliğine bakıyor, 

kendindense başka, değilse başka his yaşıyor. 

Yapılan şeyin doğru ya da yanlış oluşu kimin 

kime karşı yaptığına bağlı oluyor. Aynı davranışı 

”benim adamım” yaptıysa başka, ”öteki” yaptıysa 

başka tutum alınıyor. 

Türkiye’nin önünde iki yol gözüküyor: Ya barış ve 

demokrasi, ya içsavaş ve kaos. 

Benim arzum ve umudum, ülkemizin şimdi içinde 

bulunduğu büyük problemleri ve kamplaşmaları 

barışçı bir biçimde, demokrasi-eşitlik-laiklik-

sosyal adalet temelinde çözmesidir. Çok değişik 

din-dil-mezhep-kültürlerden oluşmuş bir toplum, 

ülkemizin gerçeğidir. Dolayısıyla bu toplumunun 

birarada barış ve kardeşl ik iç inde 

yaşayabilmesinin  tek çıkar yolu bu demokratik 

temellerdir . 

Ama ne yazık ki önümüzde böyle bir umudun 

yanısıra, düşünmeden edemediğimiz kötü, hatta 

korkunç bir alternatif de var: Suriye ya da 

Yogoslavya gibi bir iç savaşın içine sürüklenmek. 

Ülkenin bu yollardan hangisine evrileceği birçok 

şeye bağlı. Çoğu şeye belki aklımız yetse de 

gücümüz de yetmez. Ama gücümüzün yeteceği 

ve bu yol ayrımında çok belirleyici olan bir şey 

var ki o da biz kendimiziz. Ben, sen, o, köylüm, 

komşum, iş arkadaşım. Türküyle Kürdüyle, 

Alevisiyle Sunnisiyle Hiristiyanı ve Ateisti ile, 

Solcusuyla Sağcısıyla BİZ! Ve bizim tavrımız. 

Bizim tavrımız bu kadar önemli. Bu yüzden 

herkesin şimdiden kendi kendine sorması 

gereken soru şu: İşin buraya (kaosa, içsavaşa) 

varmaması için şimdiden ne yapabilirim? 

Herşeye rağmen iş buraya varınca da ben ne 

yapacağım, ne yapmalıyım?  Benim ait olduğum 

kimlikten insanlar öteki kimlikten olana VURUN 

dediği zaman ben ne yapacağım? Daha açık bir 

soruyla: Türk isem ”vurun Kürtlere” denildiğinde 

ya da Kürt isem ”vurun Türklere” denildiğinde ben 

ne yapacağım? (Bu soru, sunni-alevi, solcu-sağcı 

olarak da sorulabilinir.)  

Dediğim gibi, Tut, bölgesinde eskiden beri barışçı 

bir ”ada” gibi olsa da, Türkiye’deki olaylardan 

etkilenmemesi mümkün değil. ”Tut’ta birşey 

olmaz” demek çok zor. Bosna’dan gelmiş 

İsveç’teki  komşularımız, o güne kadar birlikte 

büyüdükleri komşuların iç savaşta birbirini nasıl 

katlettiğini, insanların nasıl korkunçlaştığını 

anlatırlar. Bu yüzden yukarıdaki soru ve ona 

vereceğimiz cevap, biz Tutlular için de geçerli. 

Yukarıdaki sorulara verilecek cevaplar, sadece 

kötü ve istenmeyen bir olasalıkta alınacak tavır 

ile ilgili değil, doğrudan şimdi, bugün nasıl 

düşünüp davranmamızla ilgilidir. Zira, hem savaş 

alternatifin gerçekleşme riski hem de barış ve 

kardeşlik alternatifin hayat bulması, şimdiki  

Hamza Demir 

hamzademir@hotmail.com 

Bir Korku ve Bir Umut 

 



 

 

 

Barışa Çağrı 
 

Barış gelsin dağlara 
Yollar birleşsin haydi 
Geçmişten geleceğe 
Yıllar birleşin haydi, yıllar birleşin 
 

Bu memleket bizim can ocağımız 
Hak'tan başka yoktur varacağımız 
Çağımız insanı sevme çağıdır 
Kollar birleşin haydi, kollar birleşin 
 

Dinli dinsiz insandır 
Boş yere akan kandır 
Bu kök bu ağaçtandır 
Dallar birleşin haydi, dallar birleşin 
 

Ağrı'nın gölgesi Tekidağ'ında 
İzmir'in kuyusu Van bucağında 
Bayram olsun bizim elin sağ'ında 
Sol'lar birleşin haydi, sol'lar birleşin 
 

Karanlıklar dağılsın 
Sabahlara varılsın 
Birbirine sarılsın 
Kollar birleşin haydi, kollar birleşin 
 

Mahzuni Şerif 'im bizim memleket 
Barış mübarektir, barış hareket 
İkilikten doğar bunca felaket 
Yerde kanlar gördüm, canlar birleşin. 
 

Aşık Mahzuni Şerif 

 
Gel Birlik Kavline Girelim Kardeş 
 

İtimat edersen benim sözüme 
Gel birlik kavline girelim kardaş 
Birlik çok tatlıdır, benzer üzüme 
İçip şerbetini duralım kardaş. 
 

Son verelim iftiraya bühtana 
Kardeşane sevişelim can cana 
Elbirlikle çalışalım vatana 
Çok okul, fabrika kuralım kardaş 
 

Yürüyelim Atatürk’ün izinde 
Boşverelim bozguncular sözüne 
Göz atalım şu dünyanın hızına 
Yürüyüp hedefe varalım kardaş. 
 

Veysel’in sözleri kanun dışı mı? 
Mantığa uymazsa kesin başımı 
Bana düşman etmiş vatandaşımı 
Sebebi ne ise soralım kardaş. 
 

Aşık Veysel Şatıroğlu 

 tutumumuza çok bağlı. 

Herbirimizin bir değil birkaç kimliği var bildiğiniz 

gibi. En başta insanız tabi, daha sonra cinsiyet, 

etnik, inanç, ideoloji, memleket, sülale vb. 

kimlikleri gelir. Mesela ben önce insanım, sonra 

erkeğim, babayım, Tutluyum, Demir 

ailesindenim,  Türküm, ateistim, sosyalistim, vb. 

Herkes değişik insanların değişik kimliklerini öne 

çıkarabilir. Önemli olan bunlardan hiçbirinin 

ötekilerden daha aşağı ya da üstün olmadığının 

bilincinde olmaktır bence. Mesela erkeksem 

kadından üstün değilim, Türksem Kürtten üstün 

değilim, ateistsem inanandan üstün değilim, 

solcuysam sağcıdan üstün değilim, Tutluysam 

Şambayatlıdan üstün değilim, Demirlerdensem 

başka sülalelerden üstün değilim, ya da tam 

tersi, aşağı değilim. 

Ben böyle düşünüyorum ve bu yüzden de kişi 

olarak yukarıdaki soruya cevabım çok net: Irkına, 

inancına, ideolojisine, siyasi tercihine, yaşam 

tarzına bakmaksızın ölüm değil, yaşam! Savaş 

değil, barış! Düşmanlık değil, kardeşlik! Kin ve 

nefret değil, sevgi ve hoşgörü!  

Önyargılardan, hoşgörüzüzlükten, kin ve 

nefretten, düşmanlıktan, ölümden değil; 

sevgiden, hoşgörüden, barıştan ve yaşamdan 

yana tavır almanız dileklerimle. 

Göteborg, 23 Şubat 2015 



          

     Hiç böyle ısınmamıştım 

     Daldaki vişneye 

     Vitrindeki aydınlığa, 

     Salça kokusuna mutfağımın, 

     Akan dereye, uçan buluta, 

     Hiç böyle ısınmamıştım yaşamaya. 

 

     “Her yalnızlık bir ihtilaldir.” diyen Edip 

Cansever, 8 Ağustos 1928’de İstanbul’da doğdu. 

İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. Kapalıçarşı’da 

turistik eşya ve halı ticareti yapmaya başladı. 

1976’dan sonra yalnızca şiirle uğraştı. 

     İlk şiiri 1 Mart 1944'te "İstanbul" dergisinde 

yayımlandı. "İstanbul", "Yücel", "Fikirler, 

"Edebiyat Dünyası" dergilerinde yayımlanan 

gençlik şiirlerini  İkindi Üstü (1947) adlı bir kitapta 

topladı. Arkadaşlarıyla birlikte, sekiz sayı 

çıkardıkları "Nokta" dergisi (15 Ocak 1951 -15 

Kasım 1951), şiirinin yeni bir evreye giriş 

dönemine rastlar. İlk kitabından yedi yıl sonra 

yayımladığı Dirlik Düzenlik' te (1954) kendisine 

özgü bir şiir evreni kurduğu görüldü. Sürekli 

yazan, yayımlayan bir şair olarak otuz yıla yakın 

bir süre ilgileri hep üstünde tuttu, şiirlerinin yanı 

sıra şiir üzerine yazdıkları, söyledikleriyle de 

tartışmalara neden oldu. 

     Şiirlerinde anlatmaya, hatta öykülemeye 

büyük yer veriyor, düzyazı olanaklarından, 

oyunlardan, konuşmalardan bol bol 

yararlanıyordu. Çağdaş şiir akımlarındaki 

gelişmelerle birlikte, yazdıklarının büyük oranda 

aydınlığa çıktığı görülerek bir düşünce şairi 

olarak nitelendi. 

     Yeşil ipek gömleğinin yakası 

     Büyük zamana düşer 

     Her şeyin fazlası zararlıdır ya 

     Fazla şiirden öldü Edip Cansever 

 

    Demiş, Cemal Süreya onun için. 

     

     Bodrum’da tatildeyken beyin kanaması 

geçiren şair, tedavi için getirildiği İstanbul’da 28 

Mayıs 1986’da yaşamını yitirmiştir. 

 

     Sadece şiir yazan bir şairdir Edip Cansever, 

şiir yazmadığı zamanlarda, yani “mutsuzluk” 

zamanlarında “Hemen hemen okumaktan başka 

olumlu bir şey yapmam, yapamam.” der. 

 

Gidemeyiş 

Güz ve kış ve ilkbahar geçti 

Yaz çarçabuk geçti 

Hepsi tekrar tekrar geçtiler 

Bu bana uzun geldi 

 

Gecem avurtlarım gibi çöktü 

Ve çöktüm 

Sabahım, sabahlarım 

Kabından taşan sütler gibi büyüdü 

Ve taştım 

Gün güne taşındı, yıl yıla 

Gitmedim, gidemedim… 

 

     Cansever’in “Kendimi toplumdan istesem de 

soyutlayamam. Toplumla, toplumsal olaylarla 

kopmaz bağlarım var.” sözleri şairin toplumsal 

sorunlar karşısında duyarsız olmadığını gösterir. 

O yaşadığı zamanın tanığıdır. 

 

Mendilimde Kan Sesleri 

Her yere yetişilir 

Hiçbir şeye geç kalınmaz ama 

Çocuğum beni bağışla 

Ahmet Abi sen de bağışla 

Boynu bükük duruyorsam eğer 

İçimden öyle geldiği için değil 

Ama hiç değil 

Ah güzel Ahmet abim benim 

İnsan yaşadığı yere benzer 

O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer 

Suyunda yüzen balığa 

  Edip Cansever 



Toprağını iten çiçeğe 

Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine 

Konya’nın beyaz 

Antep’in kırmızı düzlüğüne benzer 

Göğüne benzer ki gözleri mavidir 

Denizine benzer ki dalgalıdır bakışları 

Evlerine, sokaklarına, köşebaşlarına 

Öylesine benzer ki 

Ve avlularına 

( Bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi) 

Ve sözlerine 

(Yani bir cep aynası alım-satımına belki) 

Ve bir gün birinin bir adres sormasına benzer 

Sorarken sorarken üzünçlü bir ev görüntüsüne 

Camcının cam kesmesine, dülgerin rende  

tutmasına 

Öyle bir cıgara yakımına, birinin gazoz açmasına 

Minibüslerine, gecekondularına 

Hasretine, yalanına benzer 

Anısı işsizliktir 

Acısı bilincidir 

Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan 

Gülemiyorsun ya, gülmek 

Bir halk gülüyorsa gülmektir 

Ne kadar benziyoruz Türkiye’ye Ahmet Abi. 

Bir güzel kadeh tutuşun vardı eskiden 

Dirseğin iskemleye dayalı 

-bir vakitler gökyüzüne dayalı derdim ben- 

Cıgara paketinde yazılar resimler 

Resimler: cezaevleri 

Resimler: özlem 

Resimler: eskiden beri 

Ve bir kaçın yukarı kalkı 

Sevmen acele 

Dostluğun çabuk 

Bakıyorum da şimdi 

O kadeh bir küfür gibi duruyor elinde 

Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi 

Biz eskiden seninle 

İstasyonları dolaşırdık bir bir 

O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar 

Nazilli kokardı 

Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası 

Kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında 

Esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen 

Kadının ütülü patiskalardan bir teni 

Upuzun boynu 

Kirpikleri 

Ve sana Ahmet abi 

 

Uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki 

Sofranı kurardı 

Elini bir suya koyar gibi  kalbinden akana koyardı 

Cezaevlerine düşsen cıgaranı getiriridi 

Çocuklar doğururdu 

Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi 

                                                        bir dantel gibi 

O çocuklar büyüyecek 

O çocuklar büyüyecek 

O çocuklar... 

Bilmezlikten gelme Ahmet abi 

Umudu dürt 

Umutsuzluğu yatıştır 

Diyeceğim şu ki 

Yok olan bir şeylere de benzerdi o zaman trenler 

Hayalsiz yaşıyoruz nerdeyse 

Çocuklar, kadınlar, erkekler 

Trenler tıklım tıklım 

Trenler cepheye giden trenler gibi 

İşçiler 

Almanya yolcusu işçiler 

Kadınlar 

Kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi 

Ellerinde bavullar, fileler 

Kolonyalar, su şişeleri, paketler 

Onlar ki, hepsi 

Bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlerde büyüyenler 

Ah güzel Ahmet abim benim 

Gördün mü bak 

Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi 

İstasyonlar 

Ve dağılmış pazar yerlerine memleket 

Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile 

Gelse de   

Öyle sürekli  değil 

Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün 

O kadar çabuk 

O kadar kısa 

İşte o kadar. 

Ahmet Abi, güzelim, bir mendil niye kanar 

Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar 

Mendilimde kan sesleri 

                                       

 
 
 
Hazırlayan: 
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Kaynaklar: http://listelist.com/ edip-cansever-eserleri/ 
http://siir.gen.tr/siir/e/edip_cansever/edip_cansever.htm 
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Tut’ta Yamaç Paraşütü 

 

Yamaç paraşütü okulumuzda 2. Dönem 

kursumuzu 15 öğrenci ile tamamladık.  

Çok başarılı geçti. Artık okulumuzun öğrencileri 

elit tabakadan. Gölbaşı Cumhuriyet Savcımız, 

Samsat Başhekimimiz, Adıyaman’dan 

öğretmenler, Tut ilçesinin sevilen esnaf ve 

zanaatkarları.  

 

Toplam 30 öğrencimiz oldu. Yani kulübümüzün 2 

tane çift kişilik uçuş yaptıracak usta pilotu ile 14 

önceden eğitim almış pilotu ve yeni eklenen 15 

pilotumuzla hizmet etmeye devam ediyoruz. 
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Tut’ta Su Kabağı Süslemeciliği  
Su kabağı işleme sanatı ile uğraşan 13 

kursiyerimiz var şu an. Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü bünyesinde kurs açtık. Kurs 

öğretmenliğini akşam 19.00‘dan 22.00‘ye kadar 

ben yürütüyorum.  

Geçen ay yaptığımız bir örnek kabak işlemesi, 

Kore’de LED fuarına katıldı. Çok başarılı geçti. 

Burdan İsviçre’ye, İngiltere’ye, İtalya’ya ve 

Fransa’ya kabak avize gönderdik. 

Yurt içinden de siparişler geliyor. 

 

Kabakları şimdilik Hatay, Adana ve Alanya’dan 

getirtiyoruz. Tohumlarını çıkardık. Kurutup 

buradaki çiftçilere dağıtacağız.  

Alım garantisi veriyoruz. 

Biz avize işini bitirdikten sonra eşim ve 

öğrencileri kabak üzerine boyama sanatı 

yapıyorlar. Hem kadınlar para kazanıyor hem de 

erkekler. 

Kabakları matkapla deliyoruz. Bir milimden altı 

milime kadar uçlarla desenleri çiziyor ve sonra 

da deliyoruz. Boncukları yerleştirdikten sonra da 

kullanıma ve satışa hazır hale geliyor. 
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Yine Gararmışsın Oğlum...! 

Her memlekete gidişimde dikkat ettiğim hususlar 

vardır. Mesela gitmeden bir hafta önce denize 

girmem; çünkü denize girdiğimde hemen bronz- 

 

laşırım ve ANAM beni gördüğünde ilk söylediği 

söz, “Yine kötüleşmiş, gararmışsın oğlum,” olurdu. 

Ayrıca iyi beslenir, kilolu gözükmek için çaba 

sarfederdim. Çünkü ANAM zayıf kaldığım için 

üzülür, “Kendine hiç bakamamışsın, zayıflamışsın 

oğlum,” derdi.  

Tabi ki en önemlisi kirli sakalımı kestirirdim. Çünkü 

kesmezsem anam,”Yaşlanmışsın oğlum!” derdi. 

Bugün dostlarımla öğlen yemeği için bir restoranın 

bahçesinde buluştuk. Güneşli güzel bir hava vardı. 

Bir süre sonra yarın memlekete gideceğim aklıma 

gelince panikledim. Garsondan gölgelik getirmesini 

rica ettim. Şemsiye olmadığını öğrenince yeni traş 

olmuş yüzümü garartmamak için karşıya geçip 

oturarak güneşi arkama aldım. 

Bir süre sonra ANAM geldi aklıma. O bu dünyadan 

göçüp gideli yıllar olmuştu ve benim güneşten 

k o r u n m a m ı n  d a  b i r  a n l a m ı  y o k t u . 

Kilomu almış, traşımı olmuş ve güneşten de 

korunmuştum ama ortada kocaman bir eksik vardı... 

Nurlar içinde yat ANAM...       

4 Mart 2015 / facebook 

Tut Bahçem Nedir? 

Adıyaman’ın Tut ilçesinde doğdum. Yüzyıllardır sağlık iksiri olan dutun yetiştiği topraklarda... 

Bu yüzden Tut ilçesinin adı da dutan gelir, zira biz duta tut deriz. Tut’ta kurduğum DUT BAHÇEM ise sadece 

dutun yetiştiği bir bahçe... DUT BAHÇEM’in organik olarak yetiştirdiği ve geleneksel yöntemlerle ürettiği dut, 

canlandırıcı ve yenileyici özelliği ile adeta bir şifa kaynağı. 

Bu kadar değere sahip dutu yetiştirmenin yanısıra dutu keşfetmek de önemli. Bu yüzden DUT BAHÇEM ile 

dutu daha geniş alanda kullanmak, onu yaymak ve markalaştırmak istedik. Bizimle birlikte insanları da dutun 

keşfine çıkarmak için; önümüzdeki yıllarda dutla ilgili bir araştırma enstitüsü kurup ve bir çalıştay yapacağız. 

Bunu yapmadaki en büyük amacımız bölge halkını da bu sürece katarak, dutun kendi toprağı olan Tut’ta 

markalaşmasını ve bölge ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak. 

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes’un; insanlık için en faydalı meyveler arasında ilk sırada gösterdiği dutu, 

Tut’un topraklarından tüm dünyaya ulaştırmayı hedefliyoruz. 2015 yılının Ekim ayından itibaren 

www.dutbahcem.com adlı internet adresinden sipariş vererek DUT BAHÇEM’de yetiştirilen dut ve dut 

ürünlerine dünyanın her yerinden ulaşabilirsiniz. Saygılarımla.   17. Ocak 2015 / facebook 


