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Sohbet Toplantısı: Nasıl Bir Tut istiyoruz? 

19 Nisan 2015, Pazar, Spreitenbach / Zürich 



Nasıl Bir Tut İstiyoruz? 
 

Tutlular Yardımlaşma Derneği, 19 Nisan 2015, 
Pazar günü öğleden sonra bir sohbet toplantısı  
düzenledi. Toplantının yapıldığı 60-70 kişilik 
salon Zürich’in yakınındaki Spreitenbach adlı bir 
yerleşim birimindeydi. Konu, Tutluların zaman 
zaman cevap aradığı, zaman zaman da kendince 
cevap verdiği bir soruydu: Nasıl bir Tut istiyoruz?  
Toplantıya 50-60 kadar Tutlunun yanısıra, davetli 
olarak Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı ile Tut 
Kaymakamı Mehmet Mut da katıldı. 
 
Toplantıyı dernek başkanı olarak ben açtım ve 
aşağı yukarı şunları söyledim: 
 
Değerli Tutlular, Değerli Hemşerilerim, 
Hepiniz hoş geldiniz. Toplantımıza katılarak 
bizleri onurlandırdınız. Hepinize içten teşekkür 
ediyorum. Tut Belediye Başkanı ve  İlçemizin 
Kaymakamı da eşleri ve çocuklarıyla  birlikte 
derneğimizin davetlileri olarak aramızdadırlar.  
Kendilerine de ayrıca hoş geldiniz diyor ve 
teşekkür ediyorum. 
 
Değerli Hemşerilerim, 
Toplantımızın bu birinci bölümünde bizler 
konuşacağız. Evlerde, kahvelerde, arkadaşlar 
arasında ve aile ortamlarında konuştuklarımızı; 
Tut’la ilgili özlemlerimizi, Tut’ta görmek veya 
görmek istemediklerimizi bugün burada daha 
sesli dile getireceğiz. 
 
Bütün bunları yöneticilerimizin önünde 
konuşacağız. Dedikodu yapmayacağız.  
Aklımızda ne varsa onları konuşacağız. 
Aklımızdakiler çok sivri düşünceler, hatta hayal 
ürünü şeyler de olabilir.  
Olsun!  
Ne hayal kurmak yasak, ne de sivri düşünmek. 
Zaten çoğu şey de hayal kurmakla başlamaz mı? 
Aklımızda, gönlümüzde ne varsa söyleyeceğiz.  
 
Bu söyleyeceklerimiz ne bir karalama ne de bir 

aklamadır. Eleştirmek için değil, olanın ve 
olmayanın farkında olduğumuzu belli etmek için 
konuşacağız. Farkında olduğumuz konuları 
kayda geçirmek için konuşacağız. 
 
Değerli Hemşerilerim, 
Bizler konuştuktan; aklımızdakileri, 
yüreğimizdekileri söyledikten sonra toplantıya bir 
ara vereceğiz. Verilecek o arada hem biribirimze 
hal hatır sorma, hem de biraz sohbet etme fırsatı 
bulacağız.  
Ayrıca döner, pilav, salatadan oluşan ve 
derneğimizin bir ikramı olan öğlen yemeğimizi 
yiyeceğiz.    
 
Yemekten sonra toplantımızın ikinci bölümüne 
geçeceğiz. Bu bölümde de ilçemizin yönetcileri, 
söyleyeceğimiz düşünceler üzerine kendi 
düçüncelerini belirtecekler. Ayrıca kendilerinin de 
söylemek istedikleri ne varsa onları söyleme 
fırsatları olacak. Ondan sonra da karşılıklı soru 
cevap şeklinde, anlaşılamayan konu kalmışsa 
onlar üzerinde duracağız. 
 
Ardından, saat 18.00’de de salonu temizlemiş 
olarak teslim edeceğiz. 
 
Toplantımızın verimli olması açısından zamanı iyi 
kullanmak zorundayız. Bunun için de gelişigüzel 
konuşmak yerine, söz alarak ve aldığımız sözü 
de gereğinden fazla uzatmayarak konuşacağız. 
Konuşmak isteyenler, arkadaşımız Meryem 
Savıcı’dan söz alarak ve sırayla konuşacaklar.  
 
Ancak sizlere söz vermeden ben iki, üç konudaki 
düşüncemi söylemek istiyorum. Sonra yine söz 
alarak aklımdaki diğer konulara da değineceğim. 
Zira ben, Tut ve Tutlu konusunda dergimiz Tut 
Pekmezi’nde birçok yazı yazdım. Hatta o yazıları 
Aklımdaki Tut adını verdiğim bir kitapta 
topladım. 
 
Temiz bir Tut... 
Değinmek istediğim birinci konu, Tut’un 
temizliğine ilşkin... 
Temiz bir Tut deyince aklıma ne geliyor?  
Dün bu konuda biraz düşündüm.  
Meğer konu oldukça geniş ve kapsamlıymış. 
Aklıma şunlar geldi: 
-Temiz Tut deyince sokaklarının, caddelerinin, yol 
ve yol kenarlarının her türlü atıktan (çöp, naylon, 
naylon çanta ve naylon şişe, cam ve cam şişe, 
teneke ve teneke kutu, kağıt, karton ve karton 
kutu vb.) arındırılmış bir Tut geliyor aklıma.  
 
-Ama sadece o kadar değil, pınarlarının, 
çeşmelerinin, mesire alanlarının, derelerinin ve 
dere kenarlarının da her türlü atıktan arındırılmış 
olduğu bir Tut geliyor aklıma. Dereler bizden 
duvar değil, sadece temiz tutmamızı istiyor.  

 



-Evsel atıkların ayrıştırılarak toplanması, 
aslına uygun olarak depolanması ve 
yeniden değerlendirilecek atıklar için  
uygun düze-neklerin kurulması da temiz 
bir Tut yaratmanın önemli bir boyutu diye 
düşünüyorum.  
 
Bu elbette uzun erimli bir iş. Fakat o 
zamana kadar beklemeden şimdiki atık 
depolanan yer (Meyrem-uşağı yolunun 
altı) geçici olarak da olsa iyileştirilerek, 
atıkların çevreye gelişigüzel savrulmasının 
ve kirletmesinin önüne geçilebilir sanırım. 
 
-Şehir içindeki tuvaletlerin kadın ve erkek 
tuvaleti olarak düzenlenmesi ve bakımının 
yapılması, bu bağlamda kahvehane, çay 
bahçesi ve lokanta gibi ortak kullanım 
alanlarında da kadın ve erkek 
tuvaletlerinin olması, temiz bir Tut için 
gereklidir. 
 
-Kahvehanelerin, kasapların, besin madde
-si satılan yerlerin, fırın ve lokantaların temiz olup 
olmadıklarının denetlenmesi de temiz Tut’a 
hizmet edecek çalışmalardır. 
 
-Hayvan kesim binasının (mezbahane) mutlaka 
yeniden düzenlenmesi ve bu kesim işinin sağlıklı 
bir ortamda yapılması temiz bir Tut yaratmanın 
başka ve önemli bir yanıdır. Zira mezbahane 
şimdiki haliyle sadece etin kendisi için kirli ve 
tehlikeli bir ortam oluşturmuyor, çevre için de 
hastalık ve pislik yayıyor. 
 
-Temizlik deyince suya değinmeden olmaz... 
Tut’un içme suyu kalitesinin ve içilebilirliğinin 
korunması Tut’a yapılacak en önemli 
hizmetlerden biridir. Belediye Başkanı Cemal 
Avcı’nın başarılı çalışması sayesinde Tut’un suyu 
yeniden temiz ve içilebilir duruma gelmiştir.   
 
-Bir de, “Tut’un neyi meşhur?” diye sorulduğunda, 
“Suyu ve havası!” denir ya kısaca. 
İşte suyu kaybedilmişti ama yeniden bulundu 
sayılır. Ancak havası o kadar temiz değil. Zira kış 
aylarında kalitesiz kömür yakılmasından dolayı 
oluşan hava kirliliğinin de önüne geçilmesi temiz 
bir Tut’a ulaşmak için gereklidir. 
 
-Ayrıca Tut’un önündeki tarlalara akan sulama 
suyuna ve derelere lağım suyunun karıştığını ve 
bu durumu bilenlerin Tut’un önündeki tarlalarda 
ve bostanlarda yetişen sebzeleri yemediğini 
hepimiz biliyoruz. Bu durum gerçekten sağlıksız 
ve  tehlikeli sonuçlar doğurabilecek acıklı bir 
durumdur. İvedilikle önlem alınmalı ve tarlalar 
temiz sulama suyuna kavuşturulmalıdır. 
Zira sulama suyunun temizliği de içme suyunun 
temizliği kadar önemlidir. 
 

Güvenlik içinde korkusuz yaşamak  
Son yıllarda Türkiye’nin bütününde, özellikle de 
bölgemizde karmakarışık ve tehlikeli bir ortam 
yaratılmıştır. Irak’ın işgali ve bölünmesi, Suriye’ 
nin işgal edilmek istenmesinin ve hatta Afrika’nın 
kuzeyinde olup bitenlerin yurdumuza ve 
bölgemize olumsuz etkileri olmuş; bölgemiz çeşitli 
ülkelerden toplanan terör örgütü üyelerinin 
barınma ve geçiş alanı haline gelmiştir. 
 
Tut, bu olumsuz durumdan (Çamiçi’ndeki pkk 
baskını ve öldürmeler dışında) şimdiye kadar 
doğrudan etkilenmedi. Tutlunun huzurunu ve 
barış ortamını bozacak bir olay yaşanmadı.  
Fakat  sonuçta Tut da Türkiye’nin bir ilçesidir ve 
bir şekilde bu durumdan etkilenebilir. 
 
Bu olumsuz durum gözönünde bulunudurularak  
Tutlunun barışçı ve huzurlu yaşamının 
korunmasına özen gösterilmeli; alınması gereken 
her türlü önlem alınmalıdır.  
 
Tut Lisesi ve bir yüksek okul  
Üçüncü olarak söylemek istediğim ise Tut’un 
gelecekteki fotoğrağına ilişkindir. 
 
Ben, Tut’un, gelecekte bir emekli şehri, bir küçük 
üretici ve küçük esnaf şehri olabileceğinin 
yanısıra, bir öğrenci şehri olabileceğini de hem 
düşünüyor hem de düşlüyorum. Bu yüzden Tut 
Lisesi’nin Tut’un içine taşınmasını ve bir yüksek 
okulun da, mümkünse bir kız meslek yüksek 
okulunun veya lisesinin kurulması için çalışılması 
gerektiğinin önemini ayrıca belirtmek istiyor ve 
teşekkür ediyorum.         
 
Mehmet Karakuş 
19 Nisan 2015 

 

M. Savıcı, Kaymakam  M. Mut’un eşi, B. Başkanı C. 

Avcı’nın eşi F. Avcı, Y. Yılmaz, F. Karakuş 



Nasıl Bir Tut İstiyoruz? 
Tutlular Yardımlaşma Derneği,  
19 Nisan 2015, Pazar günü, İsviçre’nin 
Spreitenbach adlı yerleşim biriminde 
“Nasıl bir Tut istiyoruz?” konulu bir sohbet 
toplantısı düzenledi.  

Toplantıya İsviçre’nin çeşitli kentlerinden 
gelen Tutluların yanısıra Tut İlçesi 
Kaymakamı Mehmet Mut ile Belediye 
Başkanı Cemal Avcı da katıldı. 

Toplantıya katılanların konuya ilişkin 
söyledikleri İrfan Kurşun ve Mustafa 
Yoğurtçu tarafından özet olarak not 
edildi. 

Toplantıya katılan Tutluların söyledikleri: 

-Tut’un kapalı bir düğün salonuna ihtiyacı var. Şu 
durumda açık havada yapılan düğünler çevreye 
haddinden fazla gürültü yayıyor ve çok insan 
rahatsız oluyor. 

-Kamu binaları yapılırken engelli insanlarımızın 
da düşünülmesi lazım. 

-Kursların, konferans ve seminerlerin verileceği, 
sanatsal ve spor etkinliklerinin yapılabileceği çok 
amaçlı bir binaya da ihtiyaç var. 

-Kamu ve özel binalar yapılırken Tut’un deprem 
kuşağında olduğu gözönünde bulundurulmalı. 
Ruhsatlandırma ona göre yapılmalı. Ayrıca olası 
bir depremde neler yapılabilecğinin hesapları, 
planları ve tatbikatları ilgili kurumlarca yapılmalı. 
Sonra çok geç olur. 

-Tut’ta okuması yazması olmayan (hangi yaştan 
ve cinsten olursa olsun) bir kişi bile kalmamalı. 
İlgili kurumlar okuma yazma kurslarını çekici ve 
sürekli hale getirmeli. 

-Kadınların da rahatça bişey içebilecekleri, 
yemek yiyebilecekleri yerler, ortamlar gerekli. 

-Kadın veya erkek, yaşlı veya genç; halkın spora 
karşı ilgisi arttırılmalı. 

-Hastanede verilen hizmetlerin kalitelendirilmesi, 
bunun için de denetlenmesi bir başka ihtiyaç. 

-Belediye bahçesinin kahvehane olarak 
kullanılmasına son verilip, belediye çay bahçesi 
şekline dönüştürülmesi daha uygun olur.  

-Şehiriçi dolmuşun kaldırılması doğru değil. Daha 
iyi planlanarak yeniden yürürlüğe konursa iyi bir 
hizmet verilmiş olur. 

-Sadece hastane çalışanlarının değil, hükümet 
binasında çalışanların da denetlenmesi gerekli. 
Hem verdikleri hizmetin kalitesine hem de 
çalışma saatlerine bakılmalıdır.  

Zira işe geç gelip, erken gittikleri; bazan da 
herhangi bir dairede toplanıp iş harici konularda 
lafladıkları gözleniyor.  

-Başta öğretmenler olmak üzere bütün 
memurların Tut’ta oturmalarını özendirmek için 
olanaklar sağlanmalıdır. Zira Tut’ta oturmayan 
öğretmen ve memurların Tut’la ve Tutluyla 
herhangi bir bağları bulunmamakta, görevlerini 
de layıkıyla yapamaktadırlar. 

-Adliye yeniden oluşmalıdır. Zira Tutlu en basit 
bir iş için bile Gölbaşı’na gitmek zorunda kalıyor. 
Tut bir ilçeyse, bütün kurumlarıyla ilçe olmalıdır.  

-Tut’ta bir yüzme havuzu da bir ihtiyaç artık. 
Özellikle gençler ve çocuklar düşünüldüğünde bu 
ihtiyaç daha iyi görünür. 

-Tutlunun çevreye karşı duyarlı hale getirilmesi 
lazım. Belki de bu konuda eğitici etkinlikler 
yapılmalı. Herşeyin başı eğitim. Ortak mal 
bilincinin geliştirilmesi lazım. Sadece evimizin 
içinin değil, dışının da temiz olması lazım. 

-İşsizliğin azaltılması için meslek kurslarının 
açılması ve mümkün olduğu kadar fazla Tutluyu 
bir meslek sahibi yapmak lazım.  

-Şeker, tansiyon, dengeli beslenme ve spor 
yapma konularında aydınlatıcı etkinlikler gerekli. 
Çok kimse bu hastalıklardan şikayetçi. 

-Nerde gölge varsa arabalar oraya park ediyor. 
Olur olmaz korna çalınıyor. Rahatsızlık veriliyor. 

-Hayvancılık ve tarım bilinçli yapılmalı. Bunun 
için de üreticiler eğitilmeli. 

-Bakıma muhtaç yaşlılarımıza kurumsal destek 
sağlanmalı. 

-Tut’ta turizm de gelişiyor. Süleyman Solak’ın 
başlattığı yamaç paraşütü ve taş evler girişimi 
büyük bir başarı ve Tut için iyi bir kazanımdır. 

-Derelere, yollara, imam hatip okulunun önüne, 
sağlık ocağının ardına yapılmış olan  duvarlar 
başlıca çirkinlikler olararak dikkat çekiyor. 

-Şimdi kurulan Cuma pazarına ek olarak, sadece 
Tutlunun yerli ürünlerinin satılacağı bir de Salı 
pazarı Tut’un başka bir mahallesinde kurulabilir. 

............... 

 



 

 

-Öncelikle bizi burya davet ederek sizlerle 
buluşma ve ilçemiz Tut hakkında sohbet etme 
imkanı sağladığı için Tutlular Yardımlaşma 
Derneği’ne teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Sayın Valimizin de selamlarını ve başarı 
dileklerini bildirmek istiyorum. 

-İsviçre’deki Tutluların bir dernek kurarak 
ilçeleriyle ve hemşerileriyle ilgilenmeleri 
sevindirici ve gurur verici. Tabi yıllardır burada 
yaşadıktan sonra Tut’u da burayla kıyaslamanız 
ve burada ne varsa orada da olmasını istemeniz 
gayet anlaşılır bir durum. Ancak buradaki gibi 
olmasa da orada da iyi çalışmlar oluyor: 

-Daha geçen aylarda yüz bin dut fidanının 
dikimini gerçekleştirdik. 

-Kadın Dayanışma Merkezi kuruldu. Güzel işler 
yapılıyor. Bir de yeni pastane açıldı. 

-Hastanede tüm testler yapılıyor. Hastalara iyi ilgi 
gösterilmediğini yeni duyuyorum. Benim 
duyduklarım daha çok aksi yönde. Ama konuyla 
ilgileneceğim. 

-Esnaflar ve o arada gıda denetimi de yapılıyor. 

-Kaliteli kömür dağıtıyoruz. Kalori kontrolü 
yapılıyor. Kış aylarındaki hava kirliliğinin bizim 
dağıttığımız kömürden kaynaklanması mümkün 
değil. 

-Mezbahanenin durumunu biliyoruz. İmkanlarımız 
içinde bir çaresine bakılacak. 

-Tut’ta Suriyeli göçmen bulunmuyor. Terör 
faaliyeti yok. Bu konuda dikkatliyiz. 

-Engelli vatandaşlarımızın farkındayız. Ama 
hükümet binası zamanında asansörsüz yapılmış. 

-Lise gerçekten uzakta ama öğrenciler taşınıyor.  

-İmam hatip okulu bir ihtiyaçmış anlaşılan.  
 

 

 

200 öğrencisi var.  
 
-Bir fakultenin veya bir yüksek okulun yakın 
zamanda gelmesi imkansız görünüyor. Zira Tut’ta 
bina ve başkaca altyapı eksiklikleri var.  
Mesleki eğitime önem veriyoruz. 

-Kapalı spor salonu ve bir kültür merkezi 
yapılacak. Düğün salonu gibi yapıcı eleştirilere 
açığız. 

-Okuma yazma kursları veriliyor. Ama ilgi çok az. 
500 kadar okuma yazma bilmeyen var Tut’ta. Tut, 
Adıyaman’da okuma oranı yüksek olan bir ilçe. 
Sınıf başına 18 öğrenci düşüyor. 180 öğretmen, 
700 memur var. Salah mahallesinin öğrencilerini 
de taşıtlarla okula getiriyoruz.  
 
-Memurları Tut’ta ikamet etmeleri için 
zorlayamayız. Herkesin istediği yerde oturması 
özgürlükler kapsamında değerlendiriliyor. Yoksa 
öğretmen ve memur sendikalarıyla karşı karşıya 
geliriz. 

-Tarımın, hayvancılığın, meyveciliğin (dut, incir, 
badem) geliştirilmesi için çalışıyoruz. 
 
-Doğa ve sağlık turizmi kapsamında yamaç 
paraşütü, İpek Yolu Kalkınma ve eko file 
projemizle, çocuk oyun alanları, çocuk bahçesi 
gibi projelerimiz var. Kaşlıca’da bir sağlık lojmanı  
yapıldı. 

-Adliyenin kapatılması HSYK’nın kararıdır. Bu 
konuda farklı bir çaba içinde olmamız yetkimizi 
aşar. 

-Sportif faaliyetler kapsamında voleybol ve masa 
tenisi turnuvası düzenledik. 

...................... 

 

                      Kaymakam Mehmet Mut’un Açıklamaları 



 
-Sayın Kaymakamla birlikte İçişleri Bakanlığının 
ve Adıyaman Valiliğinin onayıyla toplantıya 
katılmak için Tut’tan kalkıp geldik. Toplantıda bir 
protokol uygulaması olmadı. Bu bir eksikliktir. Hiç 
değilse Kaymakam Bey’e bir protokol 
uygulanması gerekirdi. Bu eksikliten dolayı 
dernek yönetimini kınıyorum. 

-Biraz önceki konuşmalarınzla benim hayallerimi 
dile getirdiniz. Tut’u yaşanabilir hale getirmek için 
elimi taşın altına koydum. Sadece elimi değil 
gövdemi taşın altına koydum. Elime taş değil, 
kaya aldım. Kayanın altında kalma riskini aldım. 
Ben, harabeye dönmüş bir Tut aldım. Ama son 
dönemde örnek bir ilçe oldu. 

-Tut’tan göçü önleyeceğim. Yüz bin dut fidanını 
toprakla buluşturduk. Dut üretimini artıracağız. 

-Tut Güneydoğu’nun Davos  olacak.  
Projelerim 12 madde halinde hazır duruyor.  
Eğer gerçekleştiremezsem görevimden istifa 
ederim. İlk projem her türlü işlemleri bitmiş bir 
Yaşlı Bakım ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi. 
Bunu mutlaka kuracağım. 

-Altyapı olmadığı için bir yüksek okul (üniversite) 
yaptıramayız.  

-Biz bir Tut Yapı Kooperatifi kurarak konut 
sorununu çözeceğiz. Yapı kooperatifinin 160 
üyesi bulunmaktadır şu anda. İlk arsa alındı. 
TOKİ bilmecesini de çözeceğiz.  

-Bayanların da gidebileceği bir kafeterya 
yapıyoruz.  

-Yüzme havuzu konusu oldu. O projem de hazır.  

 

 

 
 

 
Sorularınızın, söylediklerinizin hepsi benim için  
Bir görevdir. Hepsini not aldım. 

-Metin Yılmaz arkadaş rehabilitasyon merkezi 
içinbir arsa hibe etmiştir. 

-Tut için buradaki işimi gücümü bırakıp Tut’a 
gittim. Sonucu ne olursa olsun verdiğim sözleri 
yerine getireceğim. Ama el birliği ile yapacağız. 
Sorumluluk duyan insanlarla yapacağız. Gönül 
birliği ile yapacağız. 

-Tut’ta elli yıl önce olan bazı şeyler şimdi yok. 
Mesela sinema yok. Tiyatro yok. Bunları da bir 
Tut Kültür Sarayı yaparak çözeceğiz. 

-Tut’ta tuvalet sorununu çözdük, çözüyoruz. 
Malesef temiz kullanılmıyor tuvaletler. Belki de 
paralı yapacağız. 

-Tut’u bir harabe olarak teslim aldım. Altyapı adı 
altında yapılanlar malesef kötü yapılmıştır. Hala 
düzeltmeye, temizlemeye çalışıyoruz. Ama Tut’ta 
usta diyecek bir usta yok. Çoğu zaman dışardan 
usta getirmek zorunda kalıyoruz. 

-Çöp toplama konusundaki sorunu da çözdük. 
Mahalle aralarında çöp toplanan yerlerdeki pis 
koku ve sinek sorunu kalmadı. 

Not: Belediye Başkanı Cemal Avcı, halde, 
toplantıya  katılanlara göstermek üzere, Yaşlı 
Bakım ve Engelli Rehabilitaston Merkezi, Tut 
Yapı Kooperatifi, Tut Kültür Sarayı adını verdiği 
projelere ilişkin yüz kadar görsel (slayt) getirdi. 
Ancak zaman yetersizliğinden ve programda 
öngörülmediğinden dolayı o görsellere yer 
verilemedi. Fakat adı geçen projelere ilişkin 
broşürler dağıtıldı. 

 
       

 

                                 Belediye Başkanı Cemal Avcı’nın Açıklamaları 



Derneğimiz Tutlular Yardımlaşma Derneği,  
19 Nisan 2015, Pazar günü bir sohbet toplantısı 
düzenledi. Toplantıya, İsviçre’de yaşayan 
hemşerilerimizin yanısıra, ilçemizin kaymakamını 
ve belediye başkanını da davet etti. 

Toplantınıyı kısaca değerlendirmek gerekirse, 
birkaç başlık altında özet olarak şunlar 
söylenebilir: 

 

Toplantının düzenleyicisi olan  
Tutlular Yardımlaşma Derneği açısından 

-Toplantıya ilişkin duyuru ve davetiyeleri tam 
zamanında yaptık. Hemen hemen bütün Tutluları, 
adreslerine postayla mektuplar göndererek davet 
ettik. Söz konusu duyuru ve davet mektubunu 
derneğin internet sayfasına da koyduk ve ayrıca 
facebook üstünden de duyurular yaptık.  

-Toplantı yarım saat kadar geç başladı.  
Ne yazık ki bu gecikmelerin önüne geçemiyoruz. 
Toplantılara geç başlamak Türklere ve elbette 
Tutlulara da özgü bir özellik sanki.  

Ancak toplantı başladıktan sonra, toplantıya 
ilişkin program ve düzende bir aksaklık olmadı. 
Aynı şekilde yiyecek içecek konusunda da 
herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. İkram edilen 
döner, salçalı bulgur pilavı ve salata gerçekten 
lezzetli ve yeterliydi. 

 

Toplantıya katılım açısından 

Toplantıya davet ettiğimiz Kaymakam Mehmet 
Mut ve Belediye Başkanı Cemal Avcı davetimizi 
kabul ederek İsviçre’ye geldiler ve eşleri ve 
çocuklarıyla toplantıya katıldılar. Ancak Tutlular 
toplantıya gereği kadar ilgi göstermediler.  
Ama aslında bu yeni bir durum da değildi. Daha 
önceki toplantı ve etkinliklere gösterilen ilgi de 
aynı düzeydeydi. Yani zayıftı. 

Elbette o toplantı günü hasta olanlar, tarihi 
unutmuş olanlar, misafiri gelmiş olanlar, toplantı 
yerini bulamamış olanlar, tatilde olmuş olanlar vs. 
olmuştur...  
Ancak katılımın bu kadar az olmasının gerçek 
nedenleri başka gibi görünüyor: 

-Gerçek nedenlerden birisi; derneğin bu tür bir 
toplantısında konuşulanların herhangi birşeye 
yaramayacağının düşünülmesi ve önem 
verilmemesidir. 
 
-İkincisi; sağda solda Tut ve Tutluyla ilgili 
özlemin, olumlu – olumsuz düşüncelerin 
söylenmesine karşın, toplum içinde bu 

düşüncelerin dillendirilmesinden çekinilmesidir. 

-Üçüncüsü; dernek yöneticilerinin hepsine veya 
birkaçına; toplantıya davetli olarak katılan ilçe 
yöneticilerine karşı duyulan soğukluk ve 
güvensizliktir. 
 
-Dördüncüsü ve belki de en önemlisi; toplantıda 
para falan toplanacağının sanılmasıdır. 

Ama elbette bizim aklımıza gelmeyen başka 
nedenler de olabilir. 

 

Toplantıda açıklanan düşünceler açısından 

Toplantıya katılımın az olmasına karşın çok 
önemli konular gündeme getirildi. Bunlar; eğitim, 
sanat ve kültür hayatı, sağlık, halk sağlığı, spor, 
çevre temizliği ve güzelliği, trafik, şehir planı, 
yapılaşma ve deprem, güvenlik, üretim, kadın, 
idari kurumların yeterlilikleri ve verimlilikleri gibi 
konulardı. 

 

Kaymakam ve Belediye Başkanı’ın katılımı 
açısından 

Kaymakam Mehmet Mut ve Belediye Başkanı 
Cemal Avcı’da  toplantıda söz aldılar ve hem 
konuşulanlar hakkında, hem de Tut’ta ne 
yaptıklarına ve daha ne yapacaklarına ilişkin 
konuştular. Bu konuşmaların birer özetine 
dergimizin diğer sayfalarında yer verdik. 

O açıklamalara ilişkin kimi değerlendirmeleri 
okuyucularımız ve toplantıya  katılanlar 
yapacaktır elbette. 

Ancak biz şu kadarını belirtmeyi gerekli 
görüyoruz: 
 
Söz sırası gelen Belediye Başkanı Cemal Avcı, 
toplantıda bir protokol uygulaması 
yapılmadığından hareketle bizleri eleştirdi ve 
kınadığını söyledi.  

Bunun üzerine Dernek Başkanı Mehmet Karakuş 
söz alarak;  toplantımızın resmi bir toplantı 
olmadığını, bir resmi bayram kutlaması 
yapmadıklarını, yapılanın sıradan bir sohbet 
toplantısı olduğunu; ayrıca yıllardır İsviçre’de 
yaşamalarından kaynaklanan bir nedenle bu tür 
“resmi” uygulamalara yabancı olduklarını, fakat 
yine de bu “protokol uygulamamak” bir kusur 
olarak algılanıyorsa, özür dilediğini ve bundan 
sonraki toplantılarda bu konuyu akıllarında 
tutacaklarını söyledi. 

Tutlular Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu  

 

“Nasıl Bir Tut İstiyoruz?” Konulu Toplantıya İlişkin Bir Değerlendirme 



 
Tut’ta yazın yaşayanlar her gün Davos diye evler 
yapılacağını ve kayıtların başladığını hemen 
hemen her saat başı (istemeseler de) duymak 
zorunda kalıyorlar.  
 
Zaman zaman “Çağam (çocuğum) bu Davos 
kim?” diye soranlara bile denk geliyorum. Ben 
de, “Bir ülkenin şehri” diye cevaplıyorum hep.  
 
Davos neresi peki?  
Veya Tut’ta günde bilmem kaç defa niye Davos 
kelimesini duyuyor Tutlular??  
 
Davos İsviçre’de bir kent. Deniz seviyesinden 
1560 metre yüksekliği var. Dünyanın en iyi kayak 
pistlerine sahip. Ayrıca dünya ekonomik formuna 
da ev sahipliği yapmaktadır.  
 
Peki Tut bunlardan hangisine sahip ki Tut’u 
Davos yapacağım diyenler var?  
İlçemizin adıyla meşhur olan dut kurusunun  ne 
durumda olduğunu herkes biliyor. Tarım desen, 
bitmek üzere. Hayvancılık desen, o da öyle. 
Tut’ta, tabelasında yazan nüfus zaten yok!  
Demek ki Tut Davos olamaz!  
Bir de, Tut niye Davos olsun?  
Tut, Tut olsun! 
 
Peki Tut’ta yapılması düşünülen  
Davos Konutları konusu 
nedir aslında? Tut’a yeni 
apartmanlar, yeni katlar 
yapılıp satılacak. Kime 
satılacak peki bu konutlar?  
 
Tut’ta yaşayanların 
hepsinin iyi ya da kötü bir 
evi zaten var. Tut’ta görev 
yapan memurların büyük 
çoğunluğu saat 17.00’den 
sonra Tut’tan ayrılıyor.  
 
Kim kalıyor geriye o 
zaman?  
Tutlu olup fakat Tut dışında 
yaşayan Tutlular!  
Bu insanlar da zamanında 
ekmek parası için 
memleketi bırakmış 
gitmişler. Şimdi emekli 

olanlardan ya da 50 yaşını devirenlerden Tut’a 
dönenler var.  
 
Bunlar yaşadıkları şehirlerde apartmanlardan, 
bina yığınlarından zaten bıkmışlar. O yüzden 
Tut’a, yani baba ocağına geri dönüyorlar.  
Güzün de, eylül veya ekim ayı dedin mi  çekip 
çocuklarının yanına gidiyorlar.  
 
Bu kişiler apartman değil, bir bahçe alıp iki dut 
dikip, sebze ekip, bahçesinde közde demlenmiş 
çay içmeyi, hıtap edip yemeyi özlüyorlar.  
Bunlar, bahçelerine de iki göz, sadece yazın 
kalacakları bir ev oturtmayı düşünüyorlar.  
Hepsi o kadar. İsterseniz gidin sorun!  
 
İlla ev yapalım satalım diyen, bu işleri yapmayı 
planlayanlara önerim şu:  
Tek katlı, taştan yapılmış, üstü çatı değil de dam 
olan, önünde 300-500 metrekare bahçesi olan 
evler yapıp onlara satmaya çalışmaları.  
 
Bitti mi? 
Hayır!  
 
Bir önerim de isim konusunda:  
Yapılacak binalara Tutla, Tutlu ile özdeşen 
isimler verin derim.  
Ne bileyim, Tekneli, Çayırlık, Patlak Göl gibi..   
Veya her zaman öğündüğümüz bir de asırlık 
çınarımız var; onun adı verilebilir..  
İlçemizden olup şehit düşen polis veya askerden 
birinin ismi verilebilir..   
“Made in Tut" diyerek ilçenin adını tüm dünyaya 
duyuran Dut Bahçem evleri olabilir!  
 
Kaynak: TUTHABER 
               Ağustos 15 

Amber Tutal 

       tuthaberim@gmail.com 

Tut Nere, Davos Nere!  

 

 

Davos 



Saniye abla... 
Kalemsiz kitapsız bir ömür daha. 
Okuryazar olmadığını tahmin ediyordum Saniye 
ablanın. Yaşamının bu yönü üstüne konuşmak 
ve yazmak istiyordum. Kabul eder miydi acaba?
Bir gün Ali abiye (Gündoğdu) sordum. “Bence 
olur. Ama yine de kendine bir kere soruyum; 
belki konuşmak istemez,”dedi.  
Sormuş... Saniye abla da kabul etmiş. 

 
22 Mart 2015, Pazar günü öğleden sonra  
evlerinde ziyaret ettik.  
 
Saniye abla, Ali abi ve kızları Çiğdem’le 
İsviçre’nin küçük bir şehrinde, Wohlen’de  
oturuyorlar. Sessiz sakin bir köşede güzel bir 
evleri var. Müstakil. Küçük bir bahçe içinde. 
Kızları Cananlarların eviyle bitişik.  
 
Konuşmaya çocukluktan, doğum tarihinden, 
anadan babadan başladık... 
 
Doğru olmayan bir doğum tarihi daha 
Dedeleri seferberliğe gitmiş, bir daha da 
dönmemişler... 
 
Anası dört, babası dokuz yaşındaymış o zaman.  
Anasıyla babası hala dayı çocuklarıymış; anası, 
babasının dayısının kızıymış. 
Büyüyünce evlenmişler...  
 
Beş çocukları olmuş. İki kız, üç oğlan.  
“Ben en küçükleriyim,” deyip ekliyor: “Benden 
önce bir kızımız olmuş ama çok yaşamamış. 
Ölmüş. 1946 doğumluymuş. Ardından ben 
olmuşum. Ne ölenin kaydını sildirmişler ne de 

beni yazdırmışlar. Onun yerine ben geçmişim. 
Öyle kalmış. Yoksa benim yaşım o kadar değil.”  
 
“Babama Cinoğ Mammet (Mehmet Ertok) 
derlerdi. 
 
Anam öldüğünde küçücük bir çocuktum daha. 
Akıllı bir kadındı. Aklımda öyle kalmış.  
Anamın anası Nacarlardanmış. Anamın 
babasının kim olduğunu da kardeşim nüfustan 
araştırıp bulmuş. Dediydi ama!..”  
 
Pişmanlıkla karışık bir acı duyumsuyor.  
 
En iyisi konuyu değiştirmek; Sonra? 
“Babam, anam öldükten bir sene sonra evlendi.  
Dört kardeşim daha oldu. Birbirimizle öz kardeş 
gibi büyüdük. Hiç üvey gibi olmadık. 
 
Geçimimiz davarcılık üzerineydi. Koyunlarımız, 
keçilerimiz vardı. Hep dağlarda geçti günümüz. 
Sürmen’de, Ötegeçe’de, Soğanlık’ta, Garaoluk’ 
ta, Delikli’de, Kızılkuyu’da, Eşme’de oturduk. 
Benden büyükler koyun, keçi güderdi. Ben de 
oğlak, kuzu...” 
 
Konuşurken sesinde bir hüzün var Saniye 
ablanın. Hem hüzün hem de özlem... 
Konuşurken çocukluğunu görüyor. 
Çocukluğunun geçtiği yerlerde geziniyor. 
“Soğanlık’ta oturduuuuk, Delikli’de oturduuuuk; 
oğlak güderdiiiim, kuzu güderdiiim,” diye iç 
geçiriyor. “Nerden nereye geldik,” der giibi. 
 
Okulun adı bile geçmezmiş 
Konuyu okul konusuna getiriyorum... 
“Anam da, babam da okuma yazma bilmezdi.  
Ne okuması yazması!..  
 
Ben de bilmem. Kardeşlerim de okula gitmedi. 
Benden büyük olan bir oğlan kardeşim gitti. Ama 
o da doğru dürüst gitti sayılmaz. Okul lafı, okul 
konusu olmazdı evde. Okulun adı yoktu 
hayatımızda. Okuldan haberimiz yoktu. 
  
Okula gitmek için zamanımız da yoktu. Bir de 
köyde de değildik. Hep dağlarda, yazlı kışlı hep 
dağlarda oturduk. Sadece ben ve kardeşlerim 
değil, benim yaşımdaki başka kızlar da okula 
gitmemişlerdir. Akrabalarımızın veya 
komşularımızın kızları da yani. Okula giden 
kimseyi hatırlamıyorum.” 
 
Sayıları bildiğine seviniyor 
Sayıları soruyorum... 
“Sayıları biliyorum,” diyor gülerek. “Yazamam 
ama okurum.” 
 
Bir güven geliyor yüzüne. “Okumam yazmam 
yoksa, yani o kadar da değil!” der gibi.   

Mehmet Karakuş 

       mkarakus@hotmail.ch 

Kalemsiz Kitapsız Bir Ömür 

Saniye Gündoğdu, Ertok 

 



“Öyle öyle öğrendim. Ben bana öğrendim. 
Televizyona bakarken, kağıtlara bakarken 
öğrendim sayıları. Telefon edebiliyorum.  
Migrosa veya başka alışveriş yerlerine gidersem 
fiyatları okuyorum. Bir okul olsaydı veya birisi 
günde bir iki saat gösterseydi ben de öğrenirdim 
okumayı yazmayı. 
 
Okuryazarlığım olsaydı daha iyi olurdu elbette. 
Toplum içine daha fazla girerdim. Bundan dolayı 
hep geride durdum, çekindim. Hep arkada 
kaldım. İlle önümde birisi oldu. Ya Ali, ya da 
çocuklardan birisi önüme düştü. Okuryazarlığım 
olsaydı Almanca da öğrenirdim, ehliyet de 
alırdım. Her işimi kendim görürdüm. Okuma 
yazma gibi var mı? İnsanın isterse hiçbirşeyi 
olmasın; yeter ki okuması yazması olsun.” 
 
Susuyor.  
Aklından neler geçiyor kim bilir?  
Hayıflanıyor.  
Hiç kimse, bir Allahın kulu göstermemiş okumayı 
yazmayı. Çok değil, az bile gösteren olmamış. 
Yoksa kısa zamanda öğrenirmiş.   
 
Her evin geçimi davarcılık... 
“Evlendiğim zaman 20 yaşında ya varıdım ya 
yoktum. Aligille kapı bir komşuyduk. Bacı kardeş 
gibi büyüdük. Sonra da evlendik işte.  
Evlendiğim evde de davarcılık vardı. Aynı hayat 
orda da devam etti. İki üç sene sürdü. Sonra 
davarı sattılar. İki sene evli durduktan sonra Ali 
(Gündoğdu) askere gitti. İlk çocuğumuz Ali de 
olmuştu. Ali askere giderken çocuğun kırkı 
çıktıydı. İki sene de askerlik yaptı. Askerden 
geldikten sonra da bir sene durdu durmadı 
İsviçre’ye gitti. O zaman da Remzi oldu. 
Yedi sene beraber oturduk kayınbabamgille. 
Ayrılmadık. Hepimiz bir odada yaşardık.  
Hepimiz bir odada yer içer, hepimiz bir odada 
yatar kalkardık.” 
 
Ali’nin asker mektupları 
Askerdeki eşinden mektup geliyor muydu?  
Gelen mektupları kim okuyordu?.. 
 
“Ali askerden mektup gönderirdi. Onun 
okuryazarlığı vardı. Ama mektuplar bana 
gelmezdi. Ayıp sayılırdı o zaman. Hem de çok 
ayıp sayılırdı. Mektuplar kayınbabama gelirdi. 
Onun da okumuşluğu yoktu. Çarşıya götürür 
Abizer emmime, Körcük Abizer’e okuturdu. 
Körcük Abizer eniştemiz olurdu. Onun 
okumuşluğu vardı. Ona da bir cevap yazdırır 
gönderirdi Ali’ye. Evde de Ali’den mektup 
geldiğini söylerdi ve öylece duymuş olurduk. 
 
Bir kadın veya bir gelin olarak mektup yazmak, 
mektup göndermek, fotoğraf çektirmek ayıp 
sayılırdı. O kadar ayıp sayılırdı ki, bir kere bir 
fotoğraf çektirdiler. Kaynanam, kayınbabam, 

benim oğlum Ali’yi de kucaklarına aldılar fotoğraf 
çektirdiler. Ali bir yaşındaydı daha. O fotoğrafı 
askere, Ali’ye yolladılar. Bana, sen de gel, 
fotoğrafta sen de görün demediler. Beni yanlarına 
çağırmadılar. Ayıptı çünkü. 
 
Kaynanayla, kayınbabayla, kayınlarla konuşmak 
adet değildi. Gelinlik edilirdi, konuşulmazdı. 
Ağzımızda bir tülbent çekiliydi. Ben de gelinlik 
ederdim. Konuşmazdım. Kaynanam, ‘Gelinlik 
edilmezse, konuşulursa yüzgöz olunur,’ derdi.” 
 
O yıllarda eşlerin biribirlerini adlarıyla 
çağırmalarının da ayıp olduğunu biliyordum. 
Bunu sormaya yelteniyorum. Bildiğimi doğruluyor: 
“Ali’nin adını ben de demezdim. O beni ‘Saniye’ 
diye çağırırdı. Ama ben onun adını demezdim.  
O da çok ayıp sayılırdı,” diyor. 

Ayrılık, bölünme... 
“Evlendikten yedi sene sonra, 1974’te Wohlen’e, 
İsviçre’ye, Ali’nin yanına geldim.  
Ayrılık çok zor oldu. Herkeslere sarıldım. 
Çocuklarıma sarıldım. Birbirimizden zorunan 
kopardılar. Sanki vücudumun yarısını böldüler, 
orda bıraktım. Çocuklarım Ali’yle Remzi köyde 
kaldı. Keşke de bırakmasaydım. Dört sene ayrı 
kaldık. Sonra, 1979’da burda da bir kızımız, 
Canan oldu.  
 
Bir zaman sonra Ali, ‘Çocukları da buraya 
getirsek  iyi olur; hiç değilse bir okula giderler,’ 
dedi. Onun üstüne 1980’de çocukları getirdik. 
Okula yazdırdık. 1981’de de Çiğdem oldu.” 
 
İş hayatı 
“Dört beş sene bir fabrikada çalıştım.  
HERO adında bir firmaydı.  
İşe terenle gider gelirdim. Ama bir kere bile bir 
tiren bileti, bir otobüs bileti almadım. Hepsini Ali 
aldı. Ne okumuşluğum varıdı ne de Almancam.  
Yapacağım işi gösterdiler. Öğrendim. Fabrikada  
bir Türk kızı çalışıyordu. Anlamadığım bişey 
olursa onu çağırırlardı. Tercümanlık ederdi. 
Canan olduktan ve çocuklar geldikten sonra işi 
bıraktım.” 



Almancam olmadığı için bir sorunla 
karşılaşmadım. Karşılaştıysam da bilmiyorum. 
Çünkü her zaman önümde birisi oldu.  
Ya eşim Ali ya da Canan..  
Bir de iyi bir arkadaşım vardı, o bana çok 
yardımcı oldu. 

 
Yalnız başına yolculuk?  
“Yalnız başıma yolculuk yapamam. 
Hele Türkiye’ye yalnız başıma gidemem. 
Korkarım. Yaşlandım da artık. Bir yerde başım 
döner düşerim. Okuryazarlık yok. Hani başıma 
bişey gelse, neredesin diye sorulsa.. 
Okumuşluğun olması lazım ki, okuyasın ve nerde 
olduğunu söyleyesin. İşte, ille yanım sıra birisi 
olacak.”  
 
Torunların soruları... 
“Okuma yazma bilmediğim hakkında çocuklar 
bişey demedi. Belki de herkes benim gibi olduğu 
içindir. Benim yaşımda olan bizim köylü 
kadınların herhalde hepsi de benim gibidir. 
Sadece torunum Gaye, okuryazar olmadığımı 
görünce sordu. Ben de unuttuğumu söyledim. 
Torunlar çok soru soruyorlar. 
Ne zaman ehliyet alacağımı bile soruyorlar.” 
 
Başka ana babalara diyecekleri var... 
“Başka ana babalar iki şeyleri varsa birini 
satsınlar çocuklarını okutsunlar. Oğlan kız 
demesinler. Kızlar da okusun. Ekmek sahibi 
olsunlar. Yalnız erkekler mi eve ekmek 
getirecek? Kızların da meslekleri olsun. Onlar da 
eve ekmek getirsinler. Ana babalar ellerinden ne 
geliyorsa yapsınlar, çocuklarını okutabildikleri 
kadar okutsunlar. Adam etsinler.  
Okuyan insandan, okuldan kötülük gelmez. 
Kötülük cahilden gelir. Okuyan insan akıl verir. 
Çünkü okuyabilir, haberi olur, öğrenir; bilir.  
Okumayan insan ne bilsin?  
 
Okuryazarlık gibisi var mı?  
Okuryazar olmayan kördür. Vallahi kördür. Ben 
öyle diyorum. Benim gözüm kör diyorum. Herkes 
eşit olsun. Kimse kimseye muhtaç olmasın. 

Okuryazar olmadığım için Almancam da olmadı. 
Almancam olmadığı için çocuklarımın 
öğretmenlerinin yanına gidemedim, yapılan 
toplantılara katılamdım. Çocuklarımın okuldaki 
durumlarıya ilgilenemedim.  
 
Canan, ‘Anne ve babalar gelip öğretmenlerle 
konuşursa daha iyi olur, başka çocukların anası 
babası geliyor,’ derdi. Ben gidemediğim için 
eziklik duyardım. Ali de çalışırdı zaten, zamanı 
olmazdı.” 
 
Başka?  
“Sağol, teşekkür ederim. Allah sağlık sıhhat 
vesin. Başımıza gelmeyen mi kaldı, ama insan 
çok şeyi unutuyor...” 
 
Susup bekliyor. Birşey daha söyleyecek gibi 
bekliyor. Yüzüne yine bir hüzün çöküyor. 
Dolan gözlerini kaçırmaya, göstermemeye 
çalışıyor. Fakat bir cesaret geliyor yine de: 
 
“İlk oğlum Ali bir hastalığa yakalandı. Yedi sene 
sürdü. Kurtaramadık. Çok üzüldüm. Çok ağladım. 
Hep hastanelere, doktorlara gittim geldim. Hep 
yanıbaşında olmak isterdim, yanında dururdum. 
O yüzden öteki çocuklarıma da, eşim Ali’ye de 
yeterince zaman ayıramadım. Yeterince bakıp 
ilgilenemedim.”  
Sustu... 
 
22 Mart 2015, Pazar 
 
 



     KADİR Dursun kaç yıldan beri seni Adıyaman' 
ın Tut ilçesine götüreceğim diye... Geçen hafta bir 
düğün vesilesi ile gittik; 3800 nüfuslu bir ilçe... 
Her yer dut ağacı ile kaplı; sonra ceviz, badem ve 
öteki meyve ağaçları... Yüzyıllardır sağlık iksiri 
olan dutun yetiştiği bu topraklar ne yazık ki yete-
rince değerlendirilmemiş...  

  

     Türkiye'nin bazı bölgeleri dutu hep taze ye-
miş... Şimdi de kuru dut ve sonra da dut pekmezi 
ile öne çıkıyor.  
     Bir müzik organizasyon adamı – Antalya Piya-
no Festivali'nin kurucusu ve yapımcısı olan Kadir 
Dursun Tut ilçesinde doğmuş...  
     Tut'un adı da 'dut'tan geliyor, çünkü orada 'dut' 
a 'tut' deniyor. Yedi yıldan beri 50 dönüm üzerine 
'dut bahçesi' yaratmış, çevresini taş duvarlarla çe-
virmiş Dursun...  
     "Bu, dünyada ilk proje denilebilir. Benim 'dut 
bah-çem'de organik olarak yetiştirilen ve gelenek-
sel yöntemlerle üretilen dut, canlandırıcı ve yeni-
leyici özelliği ile adeta bir şifa kaynağı" diyor.  
Dr. Mehmet Öz 100 gram kuru dutun, günlük lif 
ihtiyacının dörtte birini karşılayabildiğini belirtir-
ken, "Şeker hastaları rahat bir şekilde yiyebilir. 
Atıştırmak için yanlarında kuru dut bulundurabilir; 
kuru üzüm gibi..."  
     Dünyada birçok sanatçıya kuru dut göndermiş; 
onlar da konserden önce birkaç kuru dut alıyor-
larmış...  
     Bu kadar değere sahip dutu yetiştirmenin yanı 
sıra dutu keşfetmek de önemli. Dursun bu neden-
le kuru dut ve pekmezin kullanımını yaymak ve 
markalaştırmak istediğini...  
     Tut ilçesi, Adıyaman Havalimanı'na 60 km 
uzaklıkta...  
     Bölgede son 5-7 yıl içinde dikilen 200 fidan ile 
birlikte eskilerle birlikte ağaç sayısı 500 bini bulu-
yor.  
     Bölgede beş yıl içinde 250 bin ton olan üreti-
min en az 300 bin tona çıkacağını ve yılların yok-
sul Tut'una büyük kaynak aktarılmış olacağını 
söyleyen dut üreticisi Hasan Bilen iddialı bir söz 
de sarf ediyor: "Su katılmamış dut pekmezinin, en 
iyi baldan daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu iddia 
ediyorum" diyor.  
     Bölgede üretimin geliştirilmesi için birçok proje 
geliştirilmiş, ancak bunlara sahip çıkılması için 
Bakanlığın da üretim kademelerinde 'takipçi' ol-
ması gerektiğini söylüyor. 
     Maraş ve Gaziantep üniversitelerinde birçok 
bilim insanının 'dut' ve 'ceviz, badem' üzerine 
verimli ve pazar payı artacak ürün yetiştirilmesi 
için çalışma yapması insanı sevindiriyor.  
     Bir hoca ile konuşurken "Duta hiçbir katkı mad-
desi verilmez" diyor.  
Sulama da köke değil, dalların uç noktalarının 
bulunduğu kesime doğru yapılmasını öneriyor.  
     Yapraklarından meyvenin ne kadar canlı oldu-
ğu hemen anlaşılıyor. 
      Son yıllarda büyük ölçeklerde ceviz ve badem 
ekilmesinin yarın nardaki gibi fiyat düşüşüne veya 
sökülmesine neden olup olamayabileceğini sor-
duk: "Hayır, daha çok açık var" dedi hocamız...  
"Sakın bunları her yere dikmeyin; fidanların türle-
lerini ve kaç metre yüksekliğe dikilmesi gerektiğini 
de tarım adamlarına sorun...   
Ama kiraz gibi bu meyveler de en az 1000 met-
reye dikilirse verimi ve lezzeti artar" diye ekliyor. 

Yalçın Bayer  

ybayer@hurriyet.com.tr 
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    Tut’un Dutunu Keşfetmek 



     URMU DUTU...   
     Bugün 'yayla domatesi'nin sera domateslerine 
karşı lezzet ve fiyat rekabetinde öne çıktıklarını 
da hatırlatalım.  
Artık yazlık bölgelerde 'yayla domatesi' bulmak 
mümkün, çünkü ekimi hayli arttı.  
     Bu arada unutmadan ekleyelim, Tut'ta, suyu al 
kırmızı olan  mayhoş 'Urmu dutu'nu yemenizi ve 
bulabilirseniz bu türü ekmenizi öneririm. 
Artık bir dahaki seneye...  
  
     2016 YILINDAKİ ULTRA MARATON   
     YARIŞINA TUT BÖLGESİ ADAY ADAYI...   
     TUT'a gittiğimizin ertesi günü paraşüt gösterisi 
vardı.  
     Mutlaka görmemizi istediler. Öğrendik ki, 2013 
yılında Tut Hava Sporları Kulübü kurulmuş...  
Buna ilçede Tapu Müdür Vekili Süleyman Solak 
öncülük etmiş...  
Coğrafi yapısı gereği iyi havalarda termik (sıcak 
hava) ile 3000-4000 metreye yükselip ve çok u-
zun mesafe yapılıyormuş, Narlı Tepesi'nden Mah
-mut Hopur ve ekibi 340 km yol kat edip Kızılte-
pe'ye inerek bu coğrafyada uçuş rekoru kırmışlar.  
     Güney rüzgârların en iyi uçuşlar için ideal 
olduğunu söylüyorlar.  
     2016 yılında ultra maraton dünya şampiyonası 
için testlere başlanmış; bugüne kadar çoğu Tut'lu 
olan 34 pilot yetiştirilmiş...  
Bu nedenle bir kulüp daha kurulmuş..  
Akdağ'ın eteklerindeki Hacımuhammet Dağı'nın 
şimdiden 'paraşüt' uçuşları için heyecan duyulan 
bir bölge olduğunu kaydedelim. 
 
Not: PARAŞÜTÇÜ ve bu konudaki hava sporları 
yazarı Barış Çelik bize Tut ilçesinde hava sporları 
için, "Adıyaman'ın çeşitli ihtiyaçları var bunların 
karşılanması gerekiyor. Tut'taki bölge paraşüt 
sporu için dünyada önemli bir yer olmaya aday" 
dedi.  
 
     BİR PARAŞÜT SPORCUSU ANLATIYOR:    
     ADIYAMAN'IN HAVA SPORLARI İÇİN   
     İLGİYE İHTİYACI VAR 
     "BEN Barış ÇELİK… 2008 yılından beri aktif 
olarak yamaç paraşütüyle ilgileniyorum. Dağcılık, 
dalış gibi bazı doğa sporlarıyla ilgilenmekteyim. 
Türkiye'nin birçok ilini doğa sporları için ziyaret 
ettim. Birçok farklı bölgeden uçtum. Bunların için 
de daha önce uçulmuş olan ve ilk uçuşunu benim 
ve arkadaşlarımın yaptığı yerlerde oldu. 
     Sizlere yamaç paraşütünden birazcık 
bahsetmek isterim. Yamaç paraşütü hafif hava 
araçları arasında yer alır ve en hafifidir. Kısa bir 
eğitim sonrası tecrübeli kişiler gözetimde kursiyer 
uçuşunu gerçekleştirebilir. Uçmanın en 
ekonomik, en pratik ve kurallarına uyulduğu 
sürece en güvenli yoludur yamaç paraşütü. 
Çantanızı sırtınıza aldıktan sonra nerede uçmak 
istediğinize yolda karar verebilirsiniz.  
     Tut ilçesinden Süleyman SOLAK bize ulaşana 

kadar Tut bizim için elbette bir bilinmezdi. 
Süleyman beyin davetiyle çantamızı sırtımıza 
aldık ve Tut ziyaretini planladık. 2013 yılında 
Mahavk (Kahramanmaraş Sportif Havacılık 
Kulübü) olarak Kahramanmaraş'tan Tut ilçesine 
doğru yola çıktık. Bu benim ve arkadaşlarımın 
Tut'a ilk gelişiydi.  
     Yolculuğumuz esnasında çevremi izliyordum 
ve çevremde gördüğüm arazinin hangi doğa spo-
runa uygun olduğuna karar vermeye çalışıyor-
dum. Tut'a 10 km den az bir yolumuz kalmıştı. 
Yola yakın o kayalık alanları gördüm. Birazcık il-
giyle muhteşem bir tırmanış alanı haline getirile-
bilirdi. Böylece hem ülkedeki spor tırmanışçılar 
için alternatif bir yer hem de bölgede yeni spor-
cular yetiştirilebilirdi. Biraz daha ilerledikten sonra 
Gök-su Nehrinin üzerinden geçtik. Hemen kendi-
me sordum 'acaba bu nehirde rafting ya da kano 
sporuyla ilgilenen var mıdır?' Soruma cevap bula-
madan Tut'un merkezindeydik.  
     Uçmak için geldiğim bu ilçede karşıma birden 
birçok doğa sporu çıkmıştı. İlçe merkezinde 
Süleyman Bey bizi karşıladı. Tanıştık muhabbet 
ettik. Ben fırsat buldukça gizli gizli ilçenin coğraf-
yasını ve uçulacak Take Off u izliyordum. 
Heyecanlıydık. Ben de arkadaşlarımda. 
Sonunda tepeye doğru yola çıkmıştık. Bu ilçeye 
adını veren tut ağaçlarının arasından geçtik. 
Heyecanım yüksekliğimiz artıkça artıyordu. 
Mükemmel bir coğrafya sol tarafımızda devasa 
büyüklükteki Atatürk barajı. Sonunda kalkış yapa-
cağımız uygun bir alan bulmuştuk. Yaklaşık 1820 
metre rakımlı bir yerdeydik. Daha önceden belir-
enmiş muhtemel iniş alanına 800 metre gibi bir 
yükseklik farkımız vardı. Önden Kahramanmaraş 
Sportif Havacılık Kulüp Başkanı Mahmut HOPUR 
kalkış yaptı. Arkasından ben ve diğer pilotlar. Çok 
güzel bir uçuştu yaklaşık 1 saat 20 dakika civar-
larında uçtuk güneşin batışını gökyüzünden izle-
dik ve belirlemiş olduğumuz iniş alanına indik. 
Artık vedalaşma zamanı gelmişti. Süleyman Bey-
in ve diğer arkadaşlarımızın elini sıkıp vedalaştık-
tan sonra arabalarımıza binip Kahramanmaraş'a 
doğru yola çıktık. Yorulmuştum kafamı cama 
dayayıp dönüş yolunda bölgeyi değerlendirdim. 
     Tut da Yamaç paraşütü için çok güzel bir 
bölgeydi. Hatta yamaç paraşütü yarışmaları bile 
düzenlenebilirdi. Elbette yamaç paraşütü sporu 
gibi Tut ilçesinin de ilgiye ihtiyacı vardı. Tabi ki 
bunun yanı sıra diğer doğa sporlarına da ev 
sahipliği yapabilirdi.  
     Bugün Tut'la ilgili hayallerim Süleyman Bey ve 
yerel yönetimin desteğiyle yavaş yavaş gerçekle-
şiyordu. İlçede 34 tane lisanslı pilot yetiştirildi. 
Yamaç paraşütü ilçe sakinleri için artık bir bilmez 
değildi.  
     Artık bir çok insan Tut ilçesinin doğa sporları 
için önemli bir yer olduğunu biliyor. Tut ve yamaç 
paraşütü sporu hakkettiği ilgiyi bekliyor."  
 
02.08.2015, Pazar / Hürriyet 



Devasa tut ağaçlarının koyu gölgesiyle örtülmüş, 
dört-beş basamakla çıkılan süt beyazı sekide, 
etrafa şöyle bir göz atınca anladım ki evde 
kimseler yok. Fatma Bibim’in bu vakitler evde 
olması gerekirdi oysa, akşama çok az var. 
Çoğunlukla bu saatlerde bibim, cacık için hıyar 
gaklıyo olurdu.. Neyse azıcık bekleyim hele. 
Sekinin ucuna doğru serilmiş mişmişlerin bir 
bölümü kurumasını tamamlamış, bir kısmı daha 
taze, yeni serilmiş sapsarı, nemli içleri..    
      
Yaşını ağacından da yerim, şu kurularından bir-
iki tane yesem diyeceğim ama, ötesinde 
berisinde pipirim, tut, kabak biber dolmalıkları, 
karpuz çekir-deği sergilerine basmadan nasıl 
geçiyim? diye iyice dalmışım ki, su çalkaladıkça 
hengile çarpan tasın sesiyle kendime geldim. 
Hemen aşağıdaki pınardan dönmekte olan bibim 
beni görünce, kimseyi bulamadığıma üzülüp, uy 
çaam, bibin gurban ola, geldin de bekliyon mu 
eyle! diyerek sarıldı, nefes nefese öpmeye 
başladı. 
-Daha yeni geldiydim. 
-Yalan söyleme ha! 
-Yok vallaa yeni geldim. 
-Aman eyi çaam eyi..  
 Ee, anangil nişliyo, gendi gelemedi senininen mi  
 saldı melefeyi? 
-He, yarın da goz takacaklar, abim, bu sene    
 sucuğu çok yapsınlar demiş. 
-Bu sene gelmiyo mu yoğusa? 
-Bilmiyom.. 
   
Yorgunluğunu atmış görünen bibim, dizlerine 
dayanarak doğrulurken “bugün gitme, bizde kal, 
basalla yaptım” dedi. “Hem de yarın sana payam 
içi veririm, istersen bağa da gidersin.” Bastık, 
üzüm, cevize, kaç gündür evimizde doyduğumu 
bildiğinden, o hep hayran olduğum kıvrak 
zekasıyla en zayıf noktamdan, “bağa gitmek” 
zaafımdan yakalamıştı. Oraya en çok bu hayalle 
geldiğimin farkında değilmiş gibi davranışını, 
yıllar sonra anladım tabi ki..  
 
Sevinçten uçtuğumu belli etmeden(!), “kalıyım o 
zaman” dedim. Komşu Hasan Dayı her akşam 
namaza camiye indiğinden ona, kaldığım yeri 
bizimkilere söylemesi için tembihleyeceğini 
belirtti. Daha ne isteyim, yaşadık! Her gidişimde 
kaldığımdan, bizimkiler de zaten buna hazırlıklı 
olsalar gerek.. 

Benim için her biri ayrı bir keyif olan bu gezilerin 
bölümlerini başka zamanlarda- kısmet olursa- 
anlatmak üzere bağ dönüşünden devam edelim..  
 
İçinde rengarenk, biçim biçim üzümlerden baş-
ka, incirler, bademler, ballı armutların bulunduğu, 
tiyeklerine motosiklet gibi bindiğim bağdan dön-
düğümüzde daha günün ortasıydı. Dünün aksine 
bibimin evi bugün arı kovanı gibi işliyordu. Kale 
kapısını andıran ağaçtan dış kapısı ardına kadar 
açılmış, koca koca, çok da muntazam olmayan 
yassı taşlarla döşenmiş avlunun ortasındaki 
mahsere kazanından yayılan sıcaklık, dışarıya 
kadar uzanıp, yüzümü, bedenimi sarmıştı. Biz 
gelene kadar bastık bulambacı olmuştu bile. 
Hengillere dolarken oluşup, plof plof sönen iri 
kabarcıkları ve yayılan buharıyla, tahta korkuluk-
lu tahta merdivenin dibindekine ulaştırılan 
bulamaç, 15 kadar basa-maklı merdivenin 
sonunda tekrar el değiştirip yola devam ediyor ve 
bir kez daha seyyar bir süllüm çıkıp, melefelere 
serilmek üzere yolculu-ğunu tamamlıyordu.  
      
Bu koşturmacalı işleri yapanlar, otomatik bir dü-
zen içinde çalışan, hayli maharetli kızlı erkekli 
gençler. Bibim arada bir talimat verip, oturduğu 
yerde kah kışlık dolma hazırlıyor, kah tut seçi-
yor, kah pipirim doğruyor; yanı başında, genç bir 
kadınla ekmek pişiren bir akranıyla da sohbeti 
koyvermişler. Ne konuştuklarını bulunduğum 
yerden-çalışanların da hay huyu içinde- 
duyamıyorum.  
Ekmek pişiren genç kadının yüzü kızarmış.  
Damdan aşağı genç kızlardan biri sesleniyor: 
-Mıstık Emmi, gel de şu loğu öteye çek! 
 
 Benden üç-dört yaş kadar büyük Cevdet’in, yağ 
ve şeker getirmesi için yukarı yollanmasından, 
bana “katmer” yapılacağını anlamakta zorlanmı-
yorum. Bibimin bazı davranışlarının peşinden ne 
geleceğini benim kadar iyi bilen yoktur, bu konu-
da abimi bile yenerim. Cevdet’in peşinden ben 
de fırladım. Asıl maksadım, hoşlandığım bir 
başka şey olan evin bölümlerini yalnız başıma 
gezmek.. Cevdet indikten sonra ilk durağım 
aynalı oda. Cumbanın penceresi seviyesindeki 
makatta oturup, bir süre aşağıdakileri seyredi-
yorum. Yükyerinin perdesini aralayıp, yatakların 
arasına sokulmuş bibimin tahta tarağını bulma-
dan olmaz. Zorlanmadan buluyorum her zamanki 
gibi ve epeyce yükseğe eğimli olarak asılmış, 
hemen altında ise Kore’den dönmeyen simsiyah 
bıyıklı oğlunun fotoğrafı ve madalyasının bulun-
duğu taçlı, kocaman aynada taranıp, tekrar 
yerine tıkıştırıyorum. Odada iki m. eninde bir 
bölüm oluşturan ve 9 yaşında bir çocuk boyuna 
yakın şu sağlam ağaçtan korkuluk ne hoş bir 
hava katıyor! Bizim evde niye yok sanki! 
Babamdan yapmasını istesem kızar mı acaba? 
Kızmasa bile yapmaz ki!. 

İbrik Motifli Şire Sandığı  

 

Niyazi Turan 

niyazituran@live.com 



Sırada en içeri var.. Orası bu mevsimde bile sep
-serin olur. Kapısını açtığımda bir süre gözümün 
karanlığa alışması için, anında saran nefis koku
-lar arasında bekliyorum ve az sonra, benim için 
her zaman bir define sandığından daha değerli 
olan, simetrik ırbık motifli şire sandığı ile göz gö-
ze geliyorum. Yeşil- kırmızı ağırlıklı renk düzeni 
“büyüdüğünde sen ressam ol” diyor. Sandığı aç-
mam şöyle dursun, iki metreden fazla yanaşma-
ma imkan yok, öylesine ulu ve büyülü ki!  
Hem kilitlidir zaten..  
 
Anam sandığını çoğu zaman kilitlemez, her 
istediğimde açarım da, üstündeki minder ve 
yastıkları indirip, tekrar yerleştirmek iyi olmuyor.. 
Yılın ilk hevekleri tavan ağaçlarından sarkmaya 
başlamış bile. Dev bir kolyeye benzeyen patlak 
sucuğu için mevsim erken sanki ama, bibim bu, 
yapar mı yapar! Sağımda kalan duvardaki üçlü 
takanın, en altta ve en büyüğünde, ancak bu 
kadar iri olabilecek bir çay karpuzu yeni mahsül 
mü, geçen yıldan kalma mı anlayamıyorum, boş 
ver hangi yıldan kalırsa kalsın..  
 
Bir üstteki takadan şemamı elime alıp, adeta 
seviyorum, nasıl sevimli bir şey! Sanki güzel bir 
kuş ya da baltopağı bir bebek. Tarifi olanaksız 
kokusunu defalarca içime çekiyorum nefesim 
kesilene kadar.. Bu arada benim katmerler hazır 
olmalı.. Kendimi avluda bulduğumda, en toku 
bile ‘üç günün acı’na çevirecek cızırtılarla 
yayılan koku arasında, bibimin koltuğuna 
sokuldum. Katmerlerim işte önümde!  
 
-Dağ çayı mı goyak, öteki çaydan mı? 
-İkisinden de içmiyom. Beyle seviyom bunu. 
      
Dağ çayı varken şu kapkara çayı da niye içerler 
ki! Bi kere acı.. Büyükler tatsız şeyleri mi sevi-
yorlar, yoksa büyük olup da bunları içmezsen, 
yemezsen ayıp mı olur? Bi de, bi yere giderken 
hep ağır ağır yürüyorlar, hiç koşmuyorlar.. 
Büyümek istemiyorum ben! Koşarak gidersem 
ayıp olur, yavaş yavaş öyle yürümeye de daya-
namam, sıkılırım. Hem sigara da içemem, öksü-
rürüm.. Büyümemek daha iyi ama! İki katmer, 
bir tane de körmen hıtabını bitirdiğimde akşa-
mın serinliği ucunu dokundurmaya başlamıştı. 
Bunun anlamı birkaç saat sonra yola koyulaca-
ğım demekti. Daha misafır odasını görmemiştim 
 
-Şekerinen yağı götürüyüm mü bibi? 
-He çaam, selenin altına goy.. İki de taplama  
 atın kele! 
 
..İşte misafir odasındayım. Uzun yolluk şeklinde 
karşılıklı uzanan iki keçenin arasını kilim kapatı-
yor. Ortaya yakın duran sac soba belli ki, temiz-
lenip tekrar kurulmuş. Burada iki tane makat 
var. Üzeri Kürt halısı ve yastıklarıyla düzenlen-
miş olanı daha çok seviyorum; ne kirlendiklerini 

ne solduklarını gördüm..  
Hemen şurada, mantısın üstünde, bibimin kışları 
menengiş gahvesi yapışı ile babamın sigara sarıp 
sarıp tabakasına dizerken, Ali Dayı ile uzun asker-
lik sohbetleri gözümde canlanıyor. Yastıklardan 
yerde de var, keçe boyu dizili.. Duvardaki aynalı 
radyonun üstünde bulunan dantelden ablam da 
yapıyor hep..    
      
Ablamın renk renk nakış iplikleri (bazen onları be-
ğenmez, abimle tekrar aldığı yerden değiştirmesi 
için tartışırlar), kaneviçeleri, iğneleri o kadar çok 
ki.. Radyonun karşı duvarındaki gaz lambasının 
şişesi, diğer odadakinden hayli büyük, hemen 
altındaki takada duran küçük çıra ile, eşek ve sıpa
-sını hatırlatıyorlar. Bu arada, odanın içi her daki-
ka biraz daha kızıllaşıyordu. Üstelik susamıştım 
da.. O an, aynalı odadaki büyük tahta bavulu es 
geçtiğimi hatırlayarak, tekrar oraya girip temas-
larımı tamamlıyorum. Artık çıkabilirim.. 
      
Avludaki müthiş devinim dinginleşmiş, olağanüstü 
huzurlu ve hafif bir Tut akşamı herkese “bugün de 
görevinizi yaptınız, epeyce yoruldunuz, bırakın 
kendinizi kollarıma, yorgunluğunuzdan eser bırak-
mayayım” dercesine görevinin başına koşmuştu.. 
Sağda solda elini yüzünü yıkayanlar, giysi değişti-
renler arasından geçerek, tertemiz yıkanmış cu-
runun, iyice uzamış gölgesinde duran kabaktan 
doldurduğum suyu içiyorum, ışıl ışıl kalaylı tasta 
yüzümü seyrederek..Yaşıtım Ahmet, dev üzüm 
sepetinin başına çökmüş, ellerine yüzüne konup 
kalkan belki yüzlerce arıya aldırmadan, kırmızı, 
siyah, sarı, beyaz, daha beyaz üzümlerden lezzet 
kombinezonları üretiyor. 
Tedirginliğime engel olamayıp uyarıyorum : 
-Arı sokacak!! 
 
Gözlerinden rahatsız olan Ahmet, akıntısı kesilme
-yen gözlerini üzüm dünyasından ayırmaya niyetli 
değil, “bana kar etmez” yanıtı ile, arıları muhatap 
almadığını, meşgul olduğunu deklare ediyor. 
Üzüm keyfine devam.. Soku ve içindeki iki tok-
mak, bu yaz da görevlerini yapmış olmanın huzu-
ru içinde dinlenmeye çekilmişler. 
      
Ve nihayet güneş battı.. Yaz mevsiminin en sevdi-
ğim iki vaktinden birisidir bu (öteki de doğuşu)..  
      
Uzaktan bibimin evine dönüp baktığımda; salkım 
saçak sucuklar, kıpkızıl bastık bezleri, akşamın 
yumuşak maviliğine göz kırpıyor, günahını alma-
yayım ama, belki de “ben dönerim yana yana, aşk 
boyadı beni kana” diyordu .. Katır kutur kıtırt..  
 
Şu bibimin payamı da bi başka oluyo canım!  
Gnam! Gnam! G..!   
     
 
İstanbul, Haziran 2001 



Vijne ne demek 

-Vijne’nin kelime anlamını bulamadım. Yöremize 

ev sahipliği yapmış olan uygarlıkların birisinden 

türemiş, dilimize uyarlanmış olabileceği gibi, 

Yöremizde kullanılan, yağmurun şiddetli 

yağması, (yağmur kalburdan boşalırcasına 

vijiliyor.) yada su borusu patlamış, fışkırıyor 

(vijilior) manalarında, tazyikli sert akan su 

analamına gelen fışkırmak sözcüğünden 

türetilmiş isim olsa gerek ki Göksu her Qubik 

metresi sert akıntılarla bölgemizi geçmektedir. 

Bölgemizde az akan su için şırıldamak, çok ve 

sert akan su için vijilemek sözcükleri 

kullanılmaktadır. Kısaca vijne ismi; su sesi 

anlamın da fışkıran Su’nun köprüsü 

VİJNEKÖPRÜSÜ anlamında kullanıldığı kuvvetle 

muhtemeldir. 

Elde bulunan kısıtlı yeraltı ve yerüstü kültür 

miraslarımızın ülkemiz geneleinde olduğu gibi 

bölgemizde de büyük bir bölümü tahrip edilip bir 

daha geri dönülmez zararlar verilmiş, geri 

kalanlar ise tahrip edlip yok olma tehlikesi ile 

karşı karşıyadır. 

Doğal olaylar, idari ve ulaşım kaynaklarının 

değişmesi kızılçam ormanlarının arasında Vijne 

köprüsü kaderine terk edilmesi, doğal koruma 

sağlamasına neden olup,günümüze ulaşmasına 

rağmen. bugün HES denen projelerle SOS 

vermektedir. 

Eski köprü kalıntısı 

Tarihi Vijne mirasının karakol görevini ve 

güvenliğini, yapılacak eşkıyalık ve dış saldırılara  

karşı mukavemet etmek için Kuru kale 

beklemektedir. Kuru kalenin tam da ayakları 

dibinde bulunan, Tut tarihinin başlangıç Mühür’ü 

sayılıp, günümüze ulaşa bilen tarihi Ulu Cami ile 

beraber, en eski tarihi yapılardan birisi de Vijne 

köprüsüdür. Göksu üzerinde Altınlı, Paşa, Vijne, 

Kızılin köprüleri bulunmaktadır. Tut sınırları 

çerisinde ise Göksu üzerinde Vijne, şepker çayı 

üzeride Şepker, Şovak çayı üzerinde Şoval 

köprüleri bulunup günümüzde de kullanıla bilir 

durumlarını korumaktadırlar. 

Tarihi Vijne köprüsü ipek yolu, Göksu, ile beraber 

Altınlı, Paşa ve Kızılin köprüleri bir diğerinden 

bağlantısız düşünelemez. İpek yolunun nereden 

geçtiğini, Göksu’nun nereleri kat ettiği bilmeden, 

tarihi köprülerin neden yapıldığını anlamak güç 

olacaktır. 

Hazırladığım bilgi notlarımda da beraber konu 

içerisinde değerlendirip yazdım. Ancak Tut 

sınırları içerisinde bulunan Tarihi Vijne köprüsünü 

teknik detaylarını Bu çalışma için ayıklamaya 

çalışacağız. 

Tut’un batı çıkışını belirleyip Göksu’dan geçit 
veren, uzun yıllar kervan katarlarına hizmet 
vermiş, günümüze kadar ayakta kalmayı 
başarmışlardır. 

Yeri ve rakamlarla Vijne 

Vijne köprüsüTeknik bilgiler; Çamlıca (Çamiçi 
37o 50’01,13 K-37o49’57,48 D) Mahallesi'nde 
kızıl çam ağaçlarının içerisinde Göksu’nun çok 
sert akıntılı, dar bir bölgede kuruludur. Ana kemer 
olmak üzere, tahliye kemeri ile  iki kemer üzerine 
inşa edilmiş olup, Ana kemer sert akıntı üzerine 
batı kısmında bulunurken,  Doğu kenarı tahliye 
kemeriyle takviye edilmiştir. Ana kemer ve tahliye 
kemeri kısımları düzgün kesme taşlardan, 
Tahliye kemeri (yok) ve geri kalan kısımlar tonoz 
taşlardan meydana gelmektedir. Tahliye kemeri 
şiddetli sel neticesinde yıkılıp, sadece kemerlere 
destek veren taş ayaklar mevcuttur. Ancak 
yıkılan tahliye kemeri, ağaç uzantılarla 
desteklenmek suretiyle örtme usulü geçit 
yapılmış günümüzde de kullanılmaktadır. Bu 
örtme uzantı, 80 askeri darbesi zamanında tut 
karakol komutanlığınca -terörist geçitleri önleme 
amacıyla yıkılıp, Halk arasında tahliye 
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kemerinin yıktırıldığı kanısı yaratmıştır. Halbuki 

yaptığım araştırmalar neticesinde tahrip edilen 

sadece halkın örtme usulü ağaç uzantının 

kaldırıldığı, asıl yahliye kemerinin ise daha önceki 

sel felaketinde hasar gördüğünü tespit ettim. 

-Günümüze kadar restorasyonu yapılmamış tarihi 

eser, 18. Yy. İslami döneme ait olduğu, 

06.03.1986 tarihli 1938 tescil kararıyla Adıyaman 

müzesince tescillenmiştir. 

-Yüzeysel araştırmalar neticesinde Adıyaman 

müzesince tescillense de daha kapsamlı 

araştırmaya ve restorasyona muhtaçtır. 

Şöyle ki Vijne köprüsü’nün tarihi ipek yolunun 

bağlantısını teşkil ettiğinden şimdiki yapıdan 

daha öncede hizmet verdiği muhtemeldir. Zaten 

hemen beş metre güneybatısında ki diğer köprü 

kalıntısı daha önce başka bir köprünün varlığını 

kanıtlamaktadır. 

-Tarihi ipek yolu ve Vijne köprüsü zaman zaman 

ülkelerin sınırlarını da belirlediğinden değişik 

devletlerin kontrolü altında hizmet vermişlerdir. 

-Belgelerde bölgemizin asur ticaret yollarının 

üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Milattan sonraki 

tarihlere bakacak olursak Kommagene 

Krallığı’nın son dönemi ve hemen ardından 

Romalıların Besni’de bulunduklarını görmekteyiz. 

Romalıların Besni civarındaki egemenlikleri, 

Kommagene Kırallığı ortadan kalktıktan sonra 

başlar. Bölgeye çok sayıda paralı askerler 

göndererek varlıklarının uzun süreli olmasına 

çalışan Romalılar, Perslere komşu oldukları için, 

bölgedeki hakimiyetlerini güçlü tutmak 

zorundaydılar. Bu yüzden birçok askeri 

faaliyetlere girişirler. Garnizonlar kurdular, yollar 

yaptılar, sınırlar komutanlığını ihdas ettiler. 

Adıyaman bölgesini boydan boya geçen yolun 

güzergahındaki bazı köprüler günümüze kadar 

gelmiştir. Malatya’dan Samsat’a, oradan da 

güneye yönelen meşhur tarihi yolla, Göksu 

Köprüsü (İmparator Vespasian zamanında) bu 

dönemde yapıldı.  

Adı geçen Göksu köprüsü, Kızılin köprüsü kast 

edilmiştir. (Numan Aras 19.yy’da Malatya sancağı 

Besni kazası) 

-Tarihi tali yol üzerinde bulunduğundan Paşa, 

Vijne ve Şepker köprülerinin de bu dönemde 

Romalılar zamanında yapıldığı yada tamir 

gördüğü olasıdır. Doğu ve batı istkametine 

uzanan Vijne Köprüsü giriş ve çıkış başlangıçları 

6,50 cm. Genişliğinde iken orta genişliği 5,50 

cm.dir. 45 m. Uzunluğun da 12,15 cm. 

Yüksekliğndedir. Ana kemer 53 adet 80x45 

kesme taştan yapılıp orta yüksekliği 27. taş 

oluşturmaktadır. Ana kemer genişliği 6,50 cm, 

Ana kemeri oluşturan destek sütun 6x0,90=5,50 

cm. Kesme taş genişliğndedir. Tahliye kemeri 4 

m. (4,50 cm)  genişliğinde destek sütunu ana 

kemer sütununa bitişik 4x80x45=340 cm. 

Genişliğindedir. 

Ana kemer ve tahliye kemerini oluşturan sütunun 

çapı 18,7 cm.dir. Giriş ve çıkışı araziye bitişik 

7x1,76 kesme taştan = 6,50 cm. Genşliğin de 

geri kalan yapı tonız taşlardan tamamlanmıştır. 

Yıkık tahliye kemeri Ne yapmalı; 

İçimdeki tüm çekincelerime rağmen yazdım! 

İçimdeki endişeler ise insafsız hazine 

avcılarından tırsamam keza el değmemiş, ayak 

basmamış yer kalmasa da yeni hazineciler bitip 

tükenmeyen ihtiraslarını yenemeyeceklerdir. Bu 

ihtirasları yenmenin ve önlemenin yolu yurttaşlık 

bilincinden geçmektedir. En büyük sorumluluk da 

Çaydan su içen yaban keçisinin de bir dal kızıl 

çam ormanının çırpısı da, Vijne köprüsünün bir 

halik taşı da mahalle muhtarının nezdinde tüm 

Çamlıca sakinlerinin sorumluluğundadır. 

Ne yapmalı; Bölgemiz her konuda olduğu gibi 

arkeoloji konusunda da bekaretini korumaktadır. 

Yüzeysel ve arkeolojik akademik çalışmalar 

yapılması için, Üniversiteler ile irtibata geçip 

Projeler oluşturup hayata geçirmenin yanı sıra 

ulaşıla bilir yürüyüş, koşu, bisiklet, katır yolunun 

yeni köprü den Paşa köprüsüne kadar işlenmesi, 

yamaç paraşütü gibi rafting sporlarına öncelik 

verip başlanması yararlı olacaktır. 



          

Yaşamak öyle güzel öyle derin  

Bir dostun sıcacık merhabasında  

Yürekten gülüşünde  

Yaşamak güzel şey  

Ellerin sevdiğinin ellerinde  

Gözlerinde sevgi dolu bakışlar 

Gülten Akın (d. 1933, Yozgat).  

Türk şair ve yazar. 

 

1933 yılında Yozgat'ta doğdu. Orta öğrenimini 

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 'nde tamamladı. 

1955'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 

bitirdi. 1956'da Yaşar Cankoçak'la evlendi. Beş 

çocuk büyüttü. 1958-1972 arasında kaymakam 

olan eşinin görevi nedeniyle Anadolu'nun çeşitli 

ilçelerinde yaşadı. Gevaş, Alucra, Gerze, Saray 

ilçelerinde ve Kahramanmaraş'ta yardımcı avu-

katlık, avukatlık ve öğretmenlik yaptı. 

 

1972'de Ankara'ya yerleşerek Türk Dil Kurumu 

Derleme ve Tarama Kolu'nda çalıştı. Kültür Ba-

kanlığı Yayın Danışma Kurulu üyeliğinde bulun-

du. Demokratik kitle örgütlerinin yeniden kurulu-

şu çalışmalarına katıldı. İnsan Hakları Derneği, 

Halkevleri, Dil Derneği gibi örgütlerde kurucu ve 

yönetici olarak görev aldı. 

 

Son Haber gazetesinde ilk şiiri 1951'de yayım-

landı. Ardından Hisar, Varlık, Yeditepe, Türk Dili, 

Mülkiye gibi dergilerde çıktı. Başlarda şiirlerinin 

konusu doğa, aşk, ayrılık, özlem iken, daha son-

raları ise toplumsal sorunlar ağır bastı. 1980 ön-

cesinde halkın yaşadıkları, onun da hayatına ve 

şiirine yansıdı. Daha sonraki şiirlerinde toplum-

sal sorunlara yöneldi. Gezip gördüğü yerlerden 

aldığı esinle zenginleşen ve coşkulu bir insan 

sevgisiyle yoğrulan şiiri, toplumsal sorunları, 

yaşam-halk ilişkisini öne çıkardı. 

Şiirlerinde büyük ölçüde folklor öğelerinden 

yararlandı. Şiir üzerine yazılarını biraraya geti-

ren Şiiri Düzde Kuşatmak (1983) kitabında, halk 

kaynağına inme isteğini, "Halkta var olan öz ve 

biçimi diyalektik olarak yükseltmek, şiiri yüksel-

tirken halkın yaşamının ve yaşam biçimlerinin 

yükselmesine yardımcı olmak” sözleriyle açıklar. 

Şiirleri pek çok dile çevrildi ve kırktan fazla şiiri 

bestelendi. Bestelenen şiirlerinden biri, Sezen 

Aksu’nun 1993 tarihli albümüne adını veren Deli  

Kızın Türküsü’dür. (Besteleyen: Sezen Aksu) 

Ayrıca kısa oyunlar da yazmıştır. 

 

Milliyet gazetesinin anketiyle Dağlarca'nın ölü-

münden sonra yaşayan en büyük şair seçilmiştir. 

 
Gülten Akın’ın şiirlerinden birkaç örnek: 
 
MERNUŞ'UN TÜRKÜSÜ  
Tomurcuk patlarken dağıttığı ışığı  
Tay büyürken dağıttığı ışığı  
Gülü gül diye sevmeyi  
Çok var dostum gibi özledim  
Güz geldi geçti  
Sarı yaprak kuru dal derlendi  
Sırtını ağaca verdi bahçıvan  
Oturdu kendine tütün sardı  
İnce sular yatağını buldu  
Gök duruldu  
Ben güzü görmedim  
Göğü görmedim 
Dalı bahçıvanı görmedim  
Sonuncu Roma da eskidi  
Taşa kesti Mernuş, Tebernuş, Kıtmir  
Oysa çıldırmanın çağıdır  
Aç sımsıkı çektiğin perdeleri  
Ölümlerle zulumlarla  
Sarsma bedenimi öyle  
Daldığım kan uykudan  
Usul usul uyandır  
 
SENİ SEVDİM 
Seni sevdim, seni birdenbire değil usul usul 
sevdim 
"Uyandım bir sabah" gibi değil, öyle değil 
Nasıl yürür özsu dal uçlarına 
Ve günışığı sislerden düşsel ovalara 
 
Susuzdu, suya değdi dudaklarım seni sevdim 
Mevsim kirazlardan eriklerden geçti yaza döndü 
Yitik ceren arayı arayı anasını buldu 
Adın ölmezlendi bir ağız da benden geçerek 
Soludum, üfledim, yaprak pırpırlandı Ağustos 
dindi 
Seni sevdim, sevgilerim senden geçerek 
bütünlendi 
 
Seni sevdim, küçük yuvarlak adamlar 

 Gülten Akın 



Ve onların yoğun boyunlu kadınları 
Düz gitmeden önce ülkeyi bir baştan bir başa 
Yalana yaslanmış bir çeşit erk kurulmadan önce  
Köprüler ve yollar tahviller senetler hükmünde 
Dışa açılmadan önce içe açılmadan önce 
kapanmadan önce 
Nehirlerimiz ve dağlarımız ve başka nelerimiz 
Senet senet satılmadan önce 
Şirketler vakıflar ocaklar kutsal kılınıp 
Tanrı parsellenip kapatılmadan önce 
Seni sevdim. Artık tek mümkünüm sensin 
 
UZUN YAĞMURLARDAN SONRA 
Sen yağmurlu günlere yakışırsın 
Yollar çeker uzak dağlar çeker uzak evler 
Islanan yapraklar gibi yüzün ışır 
Işırsa beni unutma 
 
Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün 
Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün 
Bir yer sızlar yanar içinde büsbütün 
Her şeye rağmen ellerin işir 
Üşürse beni unutma 
 
Yeni dostlar yeni rüzgarlar gelir geçer 
Yosun muydum kaya mıydım nasıl unuttular 
Kahredersin başın önüne düşer 
Düşerse beni unutma 
 
ESKİ NİNE 
Ölümün ve göçün dokunmadığı tek nesne  
var mıdır 
ölüm yok eder göö değiştirir 
kendisi kalamaz kimse 
sarp ve suskun ninelerden başka 
onlar kimi zaman sırtlarında 
kimi zaman sımsıkı kucak 
hâlâ evin bebelerini avutmada 
 
kimse kendi gibi kalmamıştır 
o seven sevilen amca 
döner bir gün apansız, bırakılan kente 
herkesin doğduğu evi haraç mezat 

açmıştır izinsiz eski sandığı 
artık başkasının olan evin avlusunda 
tüccarı değildir bilemez nesi kaç para 
sedef nalın, oyma kutu 
fıldişi tahta kehribar 
tarak toka 
mum bebeği kızın, armağan çıngırak, ilk elbise 
(naylon girmemişti daha saf hayatımıza) 
 
sonra görülecektir 
birinin evinde mor fanussuz lamba 
ötekinde mor fanus (ah yağma) 
arar lambayı fanus fanusu lamba 
uzağında sahibinin 
kirlenir porselen kırılır fırça 
mor ipekten bir kenarıydı bir kırlentin 
moru solmuş ipek ezilme derdinde 
anılarından utanan çocuk 
yaşlanınca şaşar kendine  
sözcükler dizerek barışır diliyle 
söyler, anlaşılır 
 
YAĞMUR YAĞMUR 
Yağmur, yağmur... Bu neyi anlatır? 
Bunca siste bunca ıslak serçe 
Hüznü bir köşesinden tutup kaldırmıştır. 
 
Yağmur, yağmur... Bu neyi anlatır? 
Son yaz derlenmiş, son ateş sönmüş 
Düz yollara inen son kaçkın, son eşkıya 
Hüznü bir köşesinden tutup kaldırmıştır. 
 
Yağmur, yağmur... Bu neyi anlatır? 
Oyun biter, o kesin güz çizgileri 
Sevgi, bir de ölümle örselenmiş 
Aklı bir köşesinden tutup kaldırmıştır. 
 
ÇAĞRI 
Evler büyük dedikçe büyük 
Ben insanların en garibi 
Uzağı ilk defa kavradım 
Görür yahut dokunur gibi 
 
Eski bir saçakta kuşlarla 
Yele yağmura karşı oturdum 
İç içe daireler çiziyor 
İçine adını yazıyorum 
 
Gün uzun türküsünü bitirdi 
Karlı dallara yürüdü karanlık 
Yalnızlık çekilmez bu vakit 
Delirdi denizde yosun çayda balık 
Gel artık 
 
 
Hazırlayan: 

Nevzat KIZKIN 
 
 
Kaynak: www.idefix.com, www.siir.gen.tr 

 



Erdiş adıyla tarihi serüvenine başlayan Kaşlıca’ 
nın geçmişi Babillere kadar dayanır.  
Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemleriyle devam 
ederek çok sayıda kavime ev sahipliği yaptığı 
bilinmektedir. Bu kavimler içinde Ermeniler, belki 
de Kaşlıca’nın en uzun süreli sakinleri olmuşlar. 
  
Babil Kalesi olarak bilinen tarihi kalıntının, köyün 
yerleşim alanından ve karayolundan, rakım ola-
rak günümüzde çok daha aşağı seviyede bulu-
nuyor olması, tarihinin çok eskilere dayandığının 
ilginç bir kanıtını oluşturmaktadır. Değişmez ge-
rekliliktir ki, kaleler bölgenin en yüksek yerlerine 
yapılır. Zamanında zirvelerde yer alan kalenin, 
günümüz Kaşlıca’sından daha aşağılara inmiş 
olması, binlerce yılın jeolojik hareketlerine bağlı 
düşey kaymadan başka ne ile açıklanabilir ki..  
 
Aşağı Evler’deki Babil Kalesinden başka güneyde 
Karakol, kuzeyde Kilise ve Karakol tarihi yapıları-
yla; Kızıltepe, Evrentepe adlarında ve Akdağ’daki 
iki diğer ‘ziyaret’ tabiriyle dört ziyaret yeri bulunur.  
 
Tarihin önemli figürlerinden Battal Gazi’nin, Ma-
latya’dan gelerek savaştığı ve bir müddet burada 
yaşadığı rivayet edilir ki, bu rivayetin pek soyut 

kalmadığını güçlendiren bir başka ilginç husus 
da, yakın zamana kadar Battal isminin köyde 
doğan çocuklara yaygın olarak verilmiş olmasıdır. 
Keza, Gazi ismi de aynı kullanım yaygınlığında 
olmuştur.  
 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra başka 
yerlerden ve özellikle Tut’tan gelerek araziler işle-
tip burada kalan-yerleşenler bugünün Kaşlıcalı-
larının en yakın ataları olarak anılmaktadır.  
 
Tarihin akışı içinde yaşam şartları, savaşlar nüfus 
yapısının ve sayısının iniş çıkışlarına sahne 
olduktan sonra 1936 yılında Ernişdere adıyla köy 
olmuştur. Köyün şu anki nüfusu 1000’den faz-
ladır. Yeşillikler içinde bir yamaçta ve iki ayrı de-
renin çevrelediği köyde, 1970’li yıllarda toprak 
kayması, bazı evlerin yıkılmasına, can ve mal 
kaybına sebep olur.  

Köyde ‘Meydan’ adıyla anılan daha güneydeki 
düzlük alan, bu olaydan sonra devletin iskan et-
mesiyle ve insan kaşına benzetilen arkasındaki 
dağdan Kaşlıca adını alarak yeni alanına yerleşir. 
İster bilinçli bir seçim ister iyi bir tesadüf, jeoloji 
haritalarında Tut Fayı olarak görülen hattın üze-
rinde yer alan bölgede, deprem riski sıfır olan en 
sorunsuz yerleşim yeri, Kaşlıca’ nın yaklaşık 40 
yıl önce tekrar iskan edildiği şimdiki alandır ki 
burasının zemini tamamen kayalıktan oluşmak-
tadır.  
 

Diğer Anadolu köylerinde olduğu gibi Kaşlıca’nın 
da temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 
Son derece çalışkan Kaşlıcalıların, yeni uğraş 
alanları arayıp bulmadaki ataklığından söz etmek 

Niyazi Turan 

niyazituran@live.com 

Kaşlıca (Enişdere) 

 

 



Karadeniz Bölgesinde fındık hasadı işçiliğinden, 
Türkiye’nin farklı farklı illerinde geri dönüşümlü 
atık madde toplayıcılığına kadar ekmeğini taştan 
çıkarandır Kaşlıcalı.. İlçe merkezindeki bağ 
bahçe, imar, inşaat işçiliği alanında “Kaşlıca sekt-
örünün” haklı önderliğinden bahsetmek abartı 
olmayacaktır.. Yakın geçmişe kadar çok düşük 
olan eğitim seviyesinin son yıllarda yükselişe 
geçmiş olma sebebini de Kaşlıcalının çalışkanlık 
ve girişimcilik, açılıma açık olma meziyetlerine 
bağlamak isabetli olacaktır.  
 
“Eğitimde atak” konusunda adını anmadan 
geçmenin haksızlık olacağı Kaşlıca İlkokulu-
Ortaokulu Müdürü Yusuf Karslıoğlu’nun (2014’te 
başka bir görevle Adana’ya tayin oldu) insanüstü 
gayreti, zeki insanlarla dolu Kaşlıca’nın dikkatini 
hemen çekti ve onların ufkunu hayli genişletti. 
Yusuf Hoca’nın açtığı yoldan geçerek meslek sa-
hibi olanların yanına ilave olarak şu an Tür-
kiye’nin çok değişik bölgelerinde onlarca lise ve 
üniversite öğrencisi eğitim süreçlerine devam et-
mekte ve bu açılımın köyün çocukları, aileleri 
üzerindeki özendirici etkisi umulandan çok daha 
büyük oldu.  
 
Açılım, diğer açılımı beraberinde getirir hesabı, 
köyde Sağlık Ocağı yapılmasına sebep olan da 
belki bu eğitimin öneminin anlaşılması aşa-
masıdır.. Sağlık Ocağı inşaatı yeni bitti, top artık 
devlette. Köyün İlkokul ve Ortaokulu bünyesinde 
barındıran güzel bir okul binası var. Zamanın 
Muhtarı Hüseyin Dinç’in, bahsettiğimiz Kaşlıcalı 

zekası ve Battal Gazivari serüveniyle adeta “ele 
geçirdiği” okul binası..  
 
Kaşlıca’nın kaynak suları bahis konusu dışında 
tutulamayacak derecede öneme sahiptir. Köyün 
doğusunda anayol üzerindeki Soğukpınar, aynı 
zamanda piknik alanı olarak kullanılır ve yolun 
altında kalan arazi ve bahçeleri sular; Yine 
anayol altında eski su değirmeni mevkiinde 
Gümbüldek; Büyük bir kaynak olan Menekşeli 
(Menevşeli) köyün içme suyunu karşılarken 
yüksek rakımlı kuzey arazilerini sular; En 
büyükleri ise Çağlanbaşı mevkiindeki Alışar ve 
Akpınar kaynakları olup köye katkısı büyüktür. Bu 
iki kaynak Pamuklu mezrasının su ihtiyacını da 
karşılamaktadır.  
 
Zorunlu köy-ilçe ilişkisinden öte Kaşlıca-Tut ir-
tibatı, resmiyetin dışında da devam eder ve 
yakınlık sadece kilometre birimi ile sınırlı değildir. 
Bu özel yakınlığın temelinde akrabalık bağlarının 
yer alıyor oluşuna şüphe yok; yukarıda bahsedil-
diği üzere, Kaşlıca’nın kökleri büyük ölçüde 
Tut’tan geliyor. “Tutlu Kaşlıcalıdır, Kaşlıcalı Tutlu-
dur” tespiti çürük bir söylem değil, gerçeğin ifa-
desi de olsa bu etken tek başına sebep olamaz.. 
Gönül ve kültür ortaklığı iç içedir. Bu ortaklık 
sebep midir, yoksa sonuç mudur incelemeye 
değer olsa da, daha değerlisi şu ki bu ortaklık-
birliktelik bir şekilde oluşmuştur. Evlilik, iş, 
alışveriş, başsağlığı, düğün vb. faaliyetleri ve 
günlerinde Tut-Kaşlıca biraradalığı hep en üst 
seviyede seyreder. Buna eş-dost, arkadaşlık 
ilişkilerini de eklemek gerekir.  
 
Bu köye yolunuz düştüğünde mola vermeyi ihmal 
etmeyin. Köy meydanında veya kahvede 
karılaştığınız ilk Kaşlıcalı ile sohbete başlayın. 
Esprilere, anında hazır cevaplara, her biri üniver-
site mezunu gibi ağzı laf yapan bu şaşırtıcı insan-
ların diyaloglarına -denk geldiyse- birbirlerine üst 
düzey-hoş sataşmalarına tanıklık edin; hatta ras-
gele bir evin kapısını çalın, daha kim olduğunuz 
sorulmadan önce bile baş tacı edilişinizi görün. 

 

 

 

Fotoğraflar: Mehmet Cengiz 



Zengin bir kız, fakir, ama fakir olduğu kadar da 
yakışıklı bir delikanlıya aşık olur. Güzel kızın 
ailesi istemese, delikanlıyı her fırsatta nereden 
geldiğine hatırlatsa da, onlar beraberliklerini  tüm 
engellere rağmen devam ettirmeye kararlı (tersi 
de olabilir). Aslı Anadolunun bağrından gelmiş ve 
bir büyük şehirde hernasılsa bir hayli zengin 
olmuş köy kokulu bir aile, bu ailenin büyük şehirli 
zenginler dünyasıyla kendi gelenek, görenek ve 
adetleriyle çatışması.  

Gecekondu kabadayıları ve günlük hayatta 
gecekondu mahallelerinde pek de görmeye alışık 
olmadığımız oranda, bol boyalı, şalvarlı, endam, 
saç-baş yerinde, güzel mankenler. Aslında 
gecekondularda beslenme eksikliğinden ve 
yoksulluktan kaynaklanan, genellikle kara-kuru ve 
bakımsız olan genç delikanlılara inat, yakışıklı mı 
yakışıklı, boylu boslu yiğitler.  

Hasta bir anne ile alkolik ve gaddar bir baba ve 
onların bir tekstil atölyesinde çalışan ve evin 
geçimini sağlamaya çalısan dünyalar güzeli iyi 
kalpli ama bahtsız kızları.  

Salak bir hizmetçi, ondan daha salak hanımı ve 
onun ailesinin dört duvar arasında yaşadıkları.  

Gücü, kuvveti ve zekasiyla tüm uluslararası gizli 
servisleri dize getiren, sınır ötesinde karakolları 
basan, kötülerle mücadele eden, bir yerde  bu 
mücadeleyi yapması gerekip de yapamayanların 
intikamını alan yenilmez,  ajan-mafya karışımı 
yakışıklı adam.  

Her şeyi bilen, damar tıkanıklığından, basura, 
hamilelikten, bunaklığa, bağırsak kanserinden  
ergenlik sivilcelerine kadar her derde deva bulan 
doktarlar ve bu programların mini etekli çok gülen 
çok konuşan ancak bir şey söylemeyen uzun 
bacaklı güzel sunucuları.  

Evlenmek isteyen ancak gönüllerinin sultanlarını 
hernasılsa bir türlü bulamayan 60‘ ını aşmış 
teyzeler amcalar ve onları alkışlıyan aynı yaştaki 
seyirciler.  

Kaybolan anasını, babasını, kızını, oğlunu, 
dıdısının dıdısını televizyonda yaşlı gözlerle 
bulmaya çalışan ve telefonla bağlanıp onlara akıl 
veren akıllılar.  

Bir tarafta gelinler, görümceler, kaynanalar, 
damatlar diğer tarafta seyirciler ve yine alımlı 
sunucularla vur patlasın çal oynasın cümbüşler.  

Yarışma programı yapacağım diye karı koca 
çiftlerin diğer çiftlerle yapmak zorunda kaldıkları 
şaklabanlıklar.  

Issız adalara kapatılan insanlarla, onların 
psikolojik sorunlu, incir çekirdeği doldurmaz 
günlük dertleri ve daha niceleri.  

Akşamları bir masa etrafina toplanıp dandik 
dundik konularda saatlerce fikir yarıştıran 
bazende salya sümük birbirlerine giydiren 
uzmanlar. 

Ülkemizi yöneten daha doğrusu yönettiğini 
zannedenlerin, ağızlarından çıkan her cümle için 
her akşam ekran başına doluşup bilimsel(!) 
yorumlarıyla kafa şişiren tipler.  

Saatlerce süren ve her pozisyonu ileri, geri, 
yavaş, hızlı oynatarak yorumlıyan, engin ve eşsiz 
bilgili futbolcu eskisi yorumcular. 

Herhalde tüm bunların neler olduğunu anladınız. 
Zaten ne olduğunu  bulmak hiç de zor değil. 
Bunlar Ülkemiz insanlarını günün her saatinde 
televizyon karşısına hapseden  programlar, 

diziler, yarışmalar ve açık oturumlar. 
Aslında bu diziler genelde 70 li yıllardaki 
sığ yeşilcam filmlerinin modern 
versiyonlarından, diğerleri de 
reklamlardan arta kalan zamanı 
doldurmaya yarayan maliyeti ucuz 
saçmalıklardan başka bir şey değil. 

Bu da bir yerde bizim televizyon 
programı yapımcılarımızın düzeyini ve 
kolaycılıklarını anlatıyor. Ne kolay, doldur 
bir kaç kişiyi bir odaya iki saat hoplat, 
zıplat, saçmalat, al sana bütün bir akşam 
için program. Araştırma, gezip arayıp 
bulma, masraf YOK, Ucuz! 

Ertesi akşam başka şaklabanlarla ama 
aynı yöntemlerle yapılmış bir program. 
Ne kolay!  

Rıdvan Filiz  

ridvan.filiz@vrsg.ch  

Türk Halkının Dizilerle İmtihanı 

 



Ertesi akşam başka şaklabanlarla ama aynı 
yöntemlerle yapılmış bir program. Ne kolay! 

Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre tipik bir 
Türk ailesinde; aile üyelerinin birlikte yaptıkları 
faaliyetlere bakıldığında: 

Birici sırada 59.4 ile televizyon izlemek geliyor. 
Bunu 25.8 ile akraba, komşu, arkadaş ziyareti, 
21.9 ile alışveriş, 7.2 ile tatil, 6.1 ile dışarıda 
yemek yemek, 3.2  ile sinema ya da tiyatroya 
gitmek izliyor.  

Ankete katılan ailelerin 79.6’sı birlikte hiç tiyatro 
ve sinemaya, 63.3’ü de hiç tatile gitmediklerini 
belirtiyor. 

Evlerimizde sabah kim erken kalkarsa o, 
televeizyonu açıyor, akşam kim en son yatmaya 
giderse o, televizyonu kapatıyor. Genellikle bir 
kaç saat sonra aynı işlem tekrar baştan başlıyor. 
Halkımızın (uyuma haricinde ki) tüm günlük 
yaşantısına yoldaşlık yapan bu alet, yemek 
yerken, ders çalışırken, okul ödevi yaparken, 
yemek pişirirken, temizlik yaparken kapanmıyor. 
Hatta eve misafir bile gelse kapanmıyor. Genelde 
ses tonu dahi alçaltılmıyor. Bazen ev sahibi, 
bazen gelen misafirler, bazen de hep beraber 
izleniyor. Bu arada tüm akşam konuşulan konu, 
eger seyretmekten konuşmaya zaman 
bulunabilirse izlenenler hakkında oluyor. Türk 
halkını ekran başına bağlıyan, yemek yerken 
lokmaların ağızları bulmasını, ev sahibinin 
misafirlerle ilgilenmesini zorlaştıran televizyonda 
neler izleniyor sorusu hem çok kolay hem de çok 
zor bir soru. Kolay bir soru çünkü gün boyu 
televizyon izleyenlerin büyük bir çoğunluğu az 
önce anlatılanları izliyor. Çok zor bir soru çünkü 
gün boyu yüzlerce televizyonda yüzlerce dizi 
gösteriliyor ve hepsinin izleyicisi var.  

Halkımız bu dizilerle ağlıyor, bunlarla gülüyor, 
heyecanlanıyor, kızıp öfkeleniyor. Bazen ölçüyü 
kaçırıp bu dizilerdeki kötü karakter oyuncularıyla 
sokakta, günlük hayatta karşılaştığında onlara 
saldırabiliyor. 

Ülkemizin içi, dışı savaş alanına dönmüş, 
Sokaklar öfke dolu, patlamak için sadece bir 
kıvılcım bekliyor. Milyonlarca insan açlık sınırı 
altında yosullukla mücadele ediyor. 
Kadınlarımızın %10 okuma yazma bilmiyor. 
Hastahanelerde bebek ölümleri gündelik 
olaylardan, yollarımız her gün trafik 
canavarlarıyla kan gölüne döndürülüyor. Çocuk 
yasta evlendirilen, kendileri hala birer çocuk olan 
anne babalara her yerde raslanıyor ve işin 
kötüsü, bu kimseyi rahatsız etmiyor. Milyonlarca 
genç, bir ögretim kurumuna girebilmek için gece 
gündüz çalısıyor. Bir okula girip, bitireli seneler 
olamasına rağmen hala bir iş bulamıyan, bulma 

ihtimali de gün geçtikte azalan, 
gelecegimiz demek olan 
gençlerimiz, kendi 
geleceklerine  karamsarlıkla 
bakıyor. Üniversite okumuş, 
öğretmen olmuş, ülkemizdeki 
yüzlerce okuldaki öğretmen 
açığına rağmen atamaları 
yapılmamış binlerce öğretmen 
hanımların, anneleriyle 
pencerenin önünde elişi yapıp, 
sokaktan geçenlere bakarak 
günlerini geçirmeleri, ya da 
erkek olanların kahvede 
içeceği çayın parasını hala 
babasından alması. İçlerindeki 
öfke birike birike bir yanar dağa 

dönüşmüş ve patlamaya sebep arayan, 
patlayınca da sebepsiz yere sönen hayatlar. 
Ezilen, aşağılanan,  siddet  gören ve sonunda 
sokak ortasında öldürülen kadınlar. Hala bir mal 
gibi alınıp satılan ya da değış tokuş yapılan 
gencecik kızlar, yaşanmamış hayatlar.  

Diğer tarafta bir kesime yakın durma sonucu elde 
edilmiş zenginlikler, haksız kazançlar,  
dizginlenememiş  aşağılık duygusunun üstünü 
parayla, malla, gösterişle örtme tutkusu.  

Açıkça kayrılanlar, kollananlar, torpilliler, 
rüşvetçiler, inanç tüccarları. 

Aslında günümüzde ülkemiz tüm dünyadaki 
sosyal bilimcilerin inceleyip araştıracakları, 
üzerinde kitaplar yazacakları konularla dolu.  
Ama bizim insanımız dizi izliyor!!!! 

Bizim insanımızın televizyon izlemekten başka 
alışkanlıkları yok mu? Yok demek doğru olmaz, 
tabiki biraz var! 

Yine aynı araştırmaya göre; 

Katılımcıların yüzde 44’ünün hiç kitap 
okumadıkları belirlendi. Ara sıra okuyanlar yüzde 
43.2, sık kitap okuyanların oranı ise yüzde 12,8 
oldu. Sinema ve tiyatroya gitme oranlarına 
yönelik soruya ise yüzde 74.7’si “hiç”, yüzde 22’si 
”ara sıra”, yüzde 3.3’ü ”sık sık” yanıtını verdi. 
Spor yapma alışkanlıklarına bakıldığında ise 18 

 



yaş üzeri nüfusun yüzde 68,4’ünün spor yapma 
alışkanlığı bulunmuyor. Araştırmada yüzde 68,4’ü 
hiç spor  yapmadığını belirtti. 

Neden bunca olumsuzlukların içinde, bu kanayan 
yaralarla ilgilenmek, onlara çare bulmak yerine, 
dizilerin hayal dünyasında yaşamayı tercih 
ediyoruz?   

Neden gerçeğin çirkin yüzüne bakmayıp, sığ 
konuların işlendiği televizyon programlarıyla 
zaman geçiriyoruz? 

Tüm bu olumsuzluklar,  çirkinlikler bizi 
canımızdan bezdirdiği için, onları yok varsayıp, 
görmezden gelerek, belkide gerçekten yok 
olacaklarını mı düşünüyoruz?  Ya da her 
tarafımız pislik, karanlık ve sıkıntı içindeyken 
biraz olsun hayal dünyasında oyalanıp 
rahatlamak istiyor, ancak orada uyuşup kalıyor 
muyuz? Ya da aynaya bakıp, kendimizi 
görmekten mi korkuyoruz? 

Acaba insanımızın birileri tarafından tam da bu 
kıvamda olması istendiği için mi böyle oluyor?  
Yani televizyon afyonuyla mı uyutuluyoruz?  
Eskiden futbol, insanları uyutmak, toplumsal 
olayları görüp üzerinde tartışmalarını önlemek 
için icat edilmiş, pohpohlanmış bir uyuşturucu 
olarak görülürdü. Acaba şimdilerde futbol  tüm 
pislikleri örtmeye yetmediği için bir de yanına 
bugünkü televizyon saçmalıkları mı konuldu? 

Üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu. 

Gerçekten bilim insanlarının araştırıp, insan 
psikolojisi üzerine bir çok deney yapabilecekleri 
sosyal bir ortam. Belki de bu bilimsel araştırmalar 
şimdilerde üzerimizde biz farkına varmadan 
deneniyor, sınırların nerede olduğu araştırılıyor 
olabilir mi? 

Oysa bu günlerde aydınlığa, toplumsal barışa, 
ülkemizi “muasır medeniyetler” seviyesine 
çıkarmak için çalışmaya ne kadar da ihtiyacımız 
var.  Hep birliklte tüm olumsuzlukların, pisliklerin 
üzerine giderek, neden, nasıl diye sorarak, 
tartışarak bunları aşmamız ne kadar da lüzumlu.  

Rıdvan Filiz 
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