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     TYD Yönetim Kurulu Üyeleri / 4 Aralık 2016 

     Mehmet Karakuş, Mehmet Yılmaz, Barış Sarıcı, Remzi Gündoğdu, Meryem Savıcı, İrfan Kurşun 



Tutlular Yardımlaşma Derneği 

11. Kongresi Yapıldı 
 
Sayın Hemşerilerimiz,  

Derneğimiz 4.12.2016 tarihinde 11. Olağan 

Kongresi için Schlieren’deki bir ormanevinde  

toplandı. Salt coğunluğun sağlanmasının 

ardından Başkan Mehmet Karakuş tarafından 

Mustafa Yoğurtcu’yu divan başkanlığına, Mahmut 

Sarıcı’yı da divan üyeliğine önerdi.  

 

Divan heyetinin kabulünden sonra Türkiye  

Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 

ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı  

duruşunda bulunuldu.  

  

Çalışma raporunu Dernek Başkanı Mehmet  

Karakuş, mali raporu Sayman İrfan Kurşun ve 

denetleme raporu Meryem Savıcı tarafından 

okundu. Çalışma raporunun okunmasından sonra 

rapor hakkında görüşler belirtildi.  

Yönetim Kurulu tarafından mali gelirin azlığından 

dolayı üniversite öğrencilerine yapılan yardımların 

kesildiği belirtildi. 

  

Eski yönetim kurulunun aklanmasından sonra ara 

verildi. Verilen arada dernek yönetiminin 

hazırlamış olduğu döner, pilav ve salatalar  

yenildi, kahveler içildi.  

Hazırlayanların eline sağlık. 

  

Aradan sonra yeni yönetim kuruluna Remzi 

Gündoğdu, Mehmet Karakuş, Meryem Savıcı, 

Mehmet Yılmaz, Barış Sarıcı ve İrfan Kurşun 

oybirliğiyle seçildi. Yeni yönetim kurulunun 

seçilmesinden sonra dilek ve temenniler  

kısmında Derneğin İsviçre’de yaşayan  

hemşerilerimize de yönelik etkinliklerin yapılması 

istendi. Bunlara örnek olarak yurtiçi veya yurtdışı 

gezileri organize edilebileceği dile getirildi.  

 

Yeni yönetim kuruluna başarılar dilenmesinin 

ardından bir kongre daha sona erdi. 

 
 
Oberengstiringen 19.12.2016 

 

 

 
 

Mahmut Karakaplan 

Karakaplan_mahmut@hotmail.com 

 Mustafa Yoğurtcu ve Mahmut Sarıcı  

 Kongreyi yönetirken 

         İrfan Kurşun mali raporu okurken 

        Meryem Savıcı denetleme raporunu okurken 
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Değerli Hemşerilerim, Değerli Üyelerimiz, 
Derneğimizin 11. Kongresine hoş geldiniz.  
 
Bugün buraya gelerek derneğimize verdiğiniz 
destek için içten teşekkür ediyor ve bu desteği-
nizin artarak devam etmesini rica ediyorum.  
 
TYD’nin 10. Kongresi 16 Kasım 2014 Pazar günü 
arakadaşlarımız M. Karakaplan, A. Sonkur ve K. 
Karakuş’un işlettiği Zürich’teki Lunc 5 adlı lokanta 
da yaptık. O toplantımızda ben, Meryem Savıcı, 
Mehmet Yılmaz, Barış Sarıcı, Mustafa Yoğurtcu 
ve İrfan Kurşun yeni yönetim kuruluna seçildik. 
 
Bugün iki yılı biraz geçen bir aradan sonra 
yeniden toplandık. Amacımız geçmiş iki yıllık 
çalışma dönemine bakmak; konuşmak, tartışmak 
ve sonra da önümüzdeki yeni çalışma dönemi 
için kimi arkadaşlarımızı görevlendirmek.  
 
Geçen iki yıllık çalışma dönemine ilişkin olarak 
söyleyeceklerim, hep birlikte yaptığımız ve 
hepimizce bilinen işler, konular. 
O bakımdan şimdi söyleceklerim, yaptıklarımızı, 
bildiklerimizi bir kez daha anımsatmaktan başka 
bir şey olmayacaktır. 
 
Değerli Hemşerilerim, 
Geçen bu iki yıllık çalışma döneminde 15 yönetim 
kurulu toplantısı yapmışız.  
İlk toplantımızı, 16 Kasım 2014 Pazar günü 
yaptığımız 10. Kongreden 14 gün sonra, yani 30 
Kasım 2014’te yapmışız ve şunları söylemişim...  
 
Toplantı tutanağından okuyorum: 
“Mehmet Karakuş, Türkiye’nin çok zor bir dönemi 

yaşadığını belirterek; Türkiye’nin bu duruma 

gelmesinin sebebi olarak, emperyalizmle işbirliği 

içinde olan gerici bir hükümetin işbaşında olma-

sını ve bu iktidarın, yine emperyalizmin planları 

doğrultusunda Türkiye’yi bölmek isteyen bölücü 

bir terör örgütüyle işbirliği yapmasını gösterdi.  

 

Türkiye’deki bu olumsuz duruma karşın Tut’ta 

farklı ve kısmen olumlu bir durumun varlığına 

dikkat çeken Mehmet Karakuş, bunun nedeni 

olarak da İsviçre koşullarını da bilen CHP’li 

Cemal Avcı’nın Belediye Başkanı seçilmesini 

gösterdi. 

 

Bu iki durumun yanında İsviçre’deki 

hemşerilerimizin de, TYD’nin kurulduğu 20 yıl 

öncesinde olduğu gibi durmadığını, o yılların 

Tutlu fotoğrafının da artık değiştiğini söyledi. 

 

Bütün bu yaşananlar karşısında derneğin de 

değişmesi, kendisini yenilemesi gerektiğini 

vurgulayan Mehmet Karakuş, aksi taktirde 

kaçınılmaz sonun, yani yok olmanın beklenmesi 

gerektiğinin altını çizdi. 

 

Bu ve benzeri gelişmelerden dolayı hem derneğin 

kendini yenilemesi, hem bir kez daha Tutlularla  

biraraya gelinmesi amacıyla; hem de zaman 

zaman dillendirilen, “Derneğin Tut’a ve Tutluya 

yönelik çalışmalarının yanında İsviçre’deki 

Tutlulara da yönelik çalışmaların yapılması” 

şeklindeki isteklerin  konuşulup tartışılması için 

22 Şubat 2015 Pazar günü yine LUNCH 5’te saat 

13.00’te bir toplantının yapılmasına karar verildi.” 

 

TYD’nin İki Yıllık Çalışma Raporunu Mehmet Karakuş Sundu 



Değerli Hemşerilerim, 

O ilk toplantımızda Türkiye’nin zor bir dönemden 

geçtiğine ilişkin değerlendirmenin ne kadar doğru 

bir değerlendirme olduğu bugün daha iyi 

anlaşılmakta ve yaşanmaktadır. 

 

Yine o ilk toplantımızda değindiğim ve iyi bir 

gelişme olarak değerlendirdiğim ikinci unsurun; 

C. Avcı’nın Belediye Başkanı seçilmesinin, 

derneğimizle Tut Belediyesi’nin iyi bir işbirliği 

yapmasına olumlu bir katkısı ne yazık ki olamadı. 

 

O ilk toplantımızda karar verdiğimiz toplantıyı 

yani, nasıl bir dernek istediğimizi, İsviçre’ye de 

yönelik olarak ne tür çalışmalar yapabileciğmizi 

tartışmak ve konuşmak için bir sohbet toplantısı 

düzenledik. Ulaşabildiğimiz hemşerilerimzi davet 

ettik. Katılımcılara sunulmak üzere tatlı ve tuzlu 

yiyeceklerle çeşitli içecekleri de toplantı yerinde 

hazır bulundurduk. 

 

Ne yazık ki beklediğimizin çok altında bir katılım 

oldu. Öyle de olsa toplantıya katılanlarla 

amaçladığımız konuyu çeşitli yönleriyle konuştuk.  

Ancak doğrusunu söylemek gerekirse, çalışma 

heyecanımızda da bir düşüş oldu. Kongreden 

sonra ilk hayal kırıklığını yaşadık.  

 

Hayal kırıklığı yaşasak da, kendimizi toparladık 

ve şehirleşme sürecinde nasıl bir Tut görmek 

istediğimizi; Tut’ta neler olsa iyi oluru, neler 

olmazsa iyi oluru, Tut’un ve Tutlunun gereksinimi 

nelerdiri, konuşmak üzere ikinci bir toplantı 

yapmaya karar verdik. 

 

Bu toplantı için de tarih olarak 19 Nisan 2015 

Pazar gününü, saat olarak 13.30 – 17.00 arasını, 

yer olarak da Spreitenbach’daki Shopping 

Center’i kiraladık. Yine katılımcılara sunmak 

üzere çeşitli içeceklerin yanında, yaprak döner, 

salçalı bulgur pilavı ve salata hazırladık. 

 

Bu toplantıya derneğimizin davetlisi olarak Tut 

Belediye Başkanı Cemal Avcı ve ailesi ile o 

zamanki Tut Kaymakamı Mehmet Mut da eşi ve 

çocuğuyla katıldı. 

 

Hemşerilerimize gönderdiğimiz davetiyelerde 

toplantıya Belediye Başkanı ile Kayamakam’ın da 

katılacağını ayrıca belirttik. 

 

Ne yazık ki o toplantıya da beklediğimizin altında 

bir katılım oldu. Yine moralimiz bozuldu. 

Moralimizin bozulmasının bir nedeni de Belediye 

Başkanı’nın, toplantıda protokol uygulamadığımız 

gerekçesiyle bizi eleştirmesi ve buna bağlı olarak 

yaşadığımız gereksiz “protokol” tartışmasıydı. 

Fakat yine de nasıl bir Tut görmek istediğimize 

ilişkin düşüncelerimizi en açık ve ayrıntılı bir 

şekilde ortaya koyduk. Kaymakam ve Belediye 

Başkanı da hem bizlerin söylediklerine cevap 

verdiler, hem de kendi düşüncelerini söylediler.  

 

Sonra sıra hemen hemen her yıl yaptığımız bir 

eğlence akşamına geldi. 

2015 yılı derneğimizin kuruluşunun 20. yılıydı. Biz 

de düzenleyeceğimiz eğlence akşamını, 

derneğimizin 20. yaş günün de kutlanacağı bir 

etkinlik olarak düzenlemek istedik.  

Yine duyuruları yaptık. Yeri, müziği, yiyecek ve 

içecekleri hazırladık.  

Fakat yine katılım az oldu. 

Morallerimiz yine bozldu. 

Ama yine toparlandık. 

 

Sıra her yıl yaptığımız pikniğe geldi. 

Bu yıl her yıl yapttığımız Pazar günü yerine bir 

cumartesi günü, hem de akşam yapalım, gece 

geç saate kadar yer, içer, eğleniriz, konuşuruz 

diye düşündük. Nasıl olsa ertesi gün pazar dı ve 

iş günü değildi.  

Piknik tarihinin Ramazan ayına denk gelmesi de 

bu şekilde atlatılacak, oruç tutanlar oruçlarını 

akşam piknikte açabilecekti. 

 

Yine pinik yerini kiraladık. 

Duyuruları yaptık. 

Yaprak döner, pilav ve salatadan oluşan piknik 

yemeğini, çocuklar için dondurmayı, büyükler için 

tatlıları ve çeşitli içecekleri hazırladık. 

Ancak katılım yine çok az oldu. 

 

Değerli Hemşerilerim, 

Bu eğlence akşamı, piknik ve diğer toplantıların 

dışında yaptığımız çalışmalardan birisi de Tut 

Pekmezi dergisi oldu. İki yıl içinde ancak dört sayı 

çıkartabildik. Gönül isterdi ki daha çok sayısı 

çıksın ve daha çok arkadaşımız yazısıyla, 

fotoğrafıyla, haberiyle katkıda bulunsun.  

Ama bu kadarı da azımsanmamalı. 

 

Diğer önemli bir çalışma alanımız da üniversite 

öğrencilerine yaptığımız yardımdı. Bu konudaki 

çalışmamızı da bu son döneme kadar sürdürdük. 

Bu son dönemde ise durdurduk. Çünkü işin 

içinden çıkamaz duruma geldik. İşin içinden 

çıkamaz duruma geldik, Çünkü; Son yıllarda 

yardım isteği artmaya başladı. Her isteğini 

karaşılayamayacağımızdan eleme yapmak 

zorunda kaldık. Elemeleri bize gelen belge ve  



bilgilere göre yapıyorduk ancak, çoğu 

zaman belgeler eksik oluyor, belgesi 

eksik olan veya derneğimizin burs verme 

ölçütlerine uymayan başvurular eleniyor; 

bu durumda da adaletsiz  

ve yanlı davrandığımız şeklinde 

suçlamalar geliyordu.  

 

Bunların dışında bir başka neden de 

burada yaşayan Tutluların derneğe olan 

ilgisinin azalması ve buna bağlı olarak da 

derneğin parasal gücünün zayıflaması 

oldu. 

 

Ancak biz bir yardım derneğiyiz. Tut’a ve 

Tutluya yardımlarımız farklı şekillerde 

devam etmeli ve zaten ediyor da. Örneğin 

geçtiğimiz günlerde Tut Gençlik Spor’a 

biraz parasal yardım yaptık.  

 

Değerli Üyelerimiz,  

Değerli Hemşerilerimiz, 

Son yıllarda derneğimize olan ilginin 

azaldığı bir sır değil. Ancak benim 

düşüncem, bu ilgi azlığına karşın 

çalışmaları sürdürmekten yanadır.  

Sayıları az da olsa hemşerilerimizle zaman 

zaman biraraya gelmek, parasal gücümüz 

zayıflasa da ona uygun yardımlar yapmak 

için bu dernek yaşamalıdır. 

 

Tut Pekmezi gibi bir derginin çıkartılması 

bile bu derneğin yaşatılması için yeterli  

bir neden sayılmalıdır. Bu dergi Tut’un 

tarihinde neredeyse tek yazılı belge, tek 

yazılı kaynaktır. Birçok bilgi, belge ve 

fotoğraf bu dergiyle gelecek kuşaklara 

aktarılmaktadır. 

 

Değerli Hemşerilerim, derneğimizin  

geçen iki yılındaki çalışmalarına ilişkin 

yapacağım anımsatma ve söyleyecek- 

lerim bunlardır.  

 

Sözünü ettiğim bu çalışma ve  

etkinliklere katkıda bulunan yönetim  

kurulundaki arkadaşlarıma ve sizlere  

bir daha içten teşekkür ediyor, hepinizi  

saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

 

 

Mehmet Karakuş / 4 Aralık 2016 

 

  Mutfakta Meryem Savıcı, İbrahim Yıldırım ile Barış   

  Sarıcı vardı 

TYD’nin amaçları: 

A- Tut’un merkez ilçe olarak düzenli, temiz ve yeşil bir 

kent olma sürecindeki çabalara ve Tut’ta yaşayan 

Tutlunun sağlık, eğitim ve kültür düzeyinin gelişimine 

her türlü yardımda bulunmaya; 

B- Bu amaçları gerçekleştirme doğrultusunda 

İsviçre’deki Tutluların birliğini sağlamaya çalışmak. 
 

Üyelik ödentisi: 

Yıllık ödenti her bir üye için 120, eşlerin birlikte üye 

olmaları durumunda, iki kişi için 200 Fr. 

Hesap No: Hilfsverein der Tut ’er 

                  8952 Schlieren / Zürich   

                  CH30 0900 0000 8762 3882 4 

 

Unutmayınız: Ağaç dalıyla gürler! 



Son yıllarda Tut’un suyu azalıyor. 

Bu durum hem sulama suyunda hem de içme 

suyunda gözleniyor. 

Bu yaz kısa aralıklı su kesintileri bile olmuş. 

Küresel ısınmanın doğal bir sonucu olarak ne 

eskisi kadar kar yağıyor ne de yağmur. 

Yağış az olunca da sular azalıyor elbette. 

 

Peki herhangi bir önlem alınıyor mu? 

Tutlular veya Tut’un yöneticileri bu durum 

karşısında ne düşünüyor, ne yapıyor? 

Görünürde bir çaba yok! 

Yalnız Çanakçının gözünde ve çevresinde kepçe 

ve benzeri iş makinaları çalıştırılmış; göz 

gözlükten, Çanakçı Çanakçı olmaktan çıkartılmış. 

Her yan darma duman edilmiş.  

Bir de kaçak artezyen kuyuları var. Sayılarını 

kimse bilmiyor. Belki bin, belki binden de fazla. 

Bağlar bahçeler delik deşik. Her yer sarat süzek. 

Çoğu pınarlar ve çöller kurumuş.  

Kurumayanların da suyu azalmış. 

 

Ama bu yazının konusu bunlar değil, Tut’un 

yöneticileri elbette bu konuyu düşünüyor; gerek 

su bilimcilere, gerekse yer bilimcilere danışarak 

çeşitli çözüm yolları arıyorlardır. 

Tutlunun içme suyu 
Tut’un suyunun azalması, Çanakçının gözünde iş 

makinası çalıştırılması, sayısız kuyunun 

delinmesi ve benzeri olumsuzluklar insanın aklına 

başka soru ve konuları getiriyor. 

Örneğin Tutluların evlerindeki musluklardan ilk 

olarak hangi tarihte su akıyor? 

Daha doğrusu, Tutluların evlerine adına musluk 

denen alet ne zaman geliyor?  

Bu konunun bir öyküsü yok mu? 

Sorup soruşturmaya, öğrenmeye değmez mi? 

Değer!.. 

 

O günleri unutmayan kimi Tutluların söylediğine 

göre, Tut’a içme suyunun geliş tarihi 1967... 

1967’nin Temmuz, Ağustos, Eylül ayları... 

Demek oluyor ki, Tutluların evlerine içme 

suyunun gelmesinin tarihi o denli de eski değil.  

Yaklaşık 50 yıl önce... 

Belediye Başkanı, Mehmet Avşar.  

Şimdi olduğu gibi o yıllarda da halkın içme 

suyunun “temini ve bakımı” belediyenin görevleri 

arasında. 

 

Ulupınarın hemen üst yanında bir “su ambarı” 

yapılıyor. Çanakçının suyunun bir bölümü o su 

havuzuna alınıyor. Ambardan köye, sonra da 

köyün içine demirdöküm borular döşeyerek 

oluşturulan bir “su şebekesi” ile Çanakçının o 

buzlu ve köpüklü suyu Tutlunun evlerinin önüne 

getiriliyor. 

Evlere su alınması ev sahiplerine kalıyor.  

Tutluların evlerine su alması zaman alıyor biraz. 

Herkes hemen, kısa zamanda su alamıyor evine. 

Eve su almak öyle çok kolay değil. 

Su almak için paran olacak. 

Su aboneliği için para. 

Su borusu için para.  

Musluk için para.  

Su sayacı için para. 

İşçi için para... 

 

Epeyce para da gerekse, birer ikişer de olsa, 

yavaş yavaş da olsa musluklardan su akmaya 

başlıyor sonunda.  

Akan su ile sevinç ve mutluluk da geliyor evlere. 

Büyük bir yenilik, büyük bir kolaylık. 

Tutlunun yaşamında yepyeni bir adım, yepyeni 

bir aşama. 

Uygarlaşma yolunda anlamlı bir atılım. 

Yıl, 1967... 

 

Mehmet Karakuş 

   mkarakus@hotmail.ch 

  Mehmet Avşar 

 1924 - 1996 

  Öğretmen 

 1963– 1973 Belediye  Bşk.  

 1977 Kasım’ında yeniden  

  Belediye Başkanlığına  

  seçilen M. Avşar, 12 Eylül 

  darbeinde görevinden  

   alınır. 

Tutlunun Suyu ve Işığı 

 

 

 

 

 

 

 

O yıllardan bir içme 

suyu musluğu 



 

 

 

Çanakçı, Ulupınar, Kasımpınarı, Körgöcen, Tekneli, 

Yukarı ve Aşağı Geleci, Geni, Çevik, Derebağ, Ağtut, 

Kızılyer, Kumbağı, Karakaya adındaki bostanlarda 

bulunan ve beş-altı ay oturulan bir bostan evi 

Yalnız her ev sahibi ancak bir tek musluk 

taktırabiliyor evine.  

Ya avlunun bir kenarında, ya sekinin başında, ya 

lüğanın ucunda bir tek bir musluk! 

Çünkü o yılların çok evinde doğru dürüst mutfak, 

banyo ve tuvalet yok! 

Üç beş musluğu nereye, hangi mutfağa, hangi 

banyoya taktıracaksınız! 

Bugünkü anlamda tuvalet, banyo veya mutfağa 

benzeyen bir bölüm evlerin pek azında var.  

Ayrıca o yılların evleri taş veya kerpiç duvarlı, 

toprak damlı yapılar.  

Beton, tuğla ve kiremit yeterince üretilemiyor.  

Bu yüzden pahalı da. 

Halkın parasal gücü taşla, kerpiçle, çamurla 

yapılan toprak damlı evlere bile zor yetiyor. 

Kazanç kısa, para kısa! 

Beton, tuğla ve kiremit devletin yaptırdığı, daha 

doğrusu ancak devletin yaptırabileceği yapılarda 

kullanılabiliyor.  

 

Çok ev tek katlı.  

Pek az iki katlı ev var. 

Tek katlı evlerin bitişiği, iki katlı evlerin de alt katı 

ahır, samanlık veya odunluk olarak kullanılıyor.  

Tutluların “lüğan” dedikleri salon, çoğu zaman 

önü açık olan büyükçe bir oda. 

Lüğanın iki yanında iki oda; ya lüğanın gerisinde, 

ya da odaların arkasında “eniçeri” denilen bir de 

kiler var. Kilerin uygun bir köşesinde ve genellikle 

duvarın içinde, adına “yunnuk” denilen yıkanılan 

bir yer, bir oyuk!  

Yemek lüğanda veya odanın herhangi birisinde 

bulunan ocakta pişiriliyor. Mutfak yok.  

Söylemesi acı ya, çok evde tuvalet yok!  

Pek az evde tuvalete benzer bir yer bulunuyor. 

 

Medetsizin suyu 
Zaman içinde Tut büyüyor.  

Tutlunun sayısı artıyor. 

Kasaba olan Tut, ilçe oluyor. 

Evlere su gelmiş olmasının bir sonucu olarak 

mutfağı, tuvaleti olmayan toprak damlı evlerin 

yerine yavaş yavaş mutfaklı, banyolu, tuvaletli 

evler yapılıyor. Evlerde birden fazla musluktan su 

akmaya başlıyor. 

 

Bir yandan da yaz aylarını “bostan evlerde” 

geçiren Tutlular, artık oralara da göçmemeye ve 

Tut’un içinde oturup yaşamaya başlıyor. 

Söz çok, su tüketimi artıyor. 

 

Buna karşın Çanakçının suyu çoğalmıyor, tersine 

azalıyor ve Tutluya yetmez oluyor. 

Ve yeni arayışlar başlıyor...  

O arada Adıyaman’ın da suyu yetmez oluyor.  

Adıyaman da su arıyor... 

Aramalar sonuç veriyor ve Tut’un uzak bir 

mahallesi olan Bulanık’ın yakınlarındaki, suyu 

gürül gürül ve köpürerek akan Medetsiz adındaki 

soğuk su kaynağı bulunuyor. 

Adıyaman’ın o suyu almak istemesi Tut’un işini 

kolaylaştırıyor. Adıyaman’a götürülen ve doğal 

olarak yolu Tut’tan geçen Medetsizin suyundan 

bir pay da Tut için ayrılıyor.   

Yıl, 2000... 

             Tek katlı toprak köy evi 

             İki katlı köy evi 



Medetsizin suyundan bir pay da Tut’a 

verilmesi için çalışmalar Mahmut Öncebe’nin 

Belediye Başkanlığı döneminde yapılıyorsa 

da, Mahmut Karakuş’un Belediye Başkanlığı 

sırasında bitiriliyor.  

Medetsiz suyunun gelmesinden kısa bir süre 

sonra Çanakçının suyu “su şebekesinden” 

ayrılıyor ve sulama suyuna katılıyor. 

Demek oluyor ki Tutlular, 2000 yılından beri, 

başka bir deyişle de 16 yıldan bu yana  

Medetsizin suyunu içiyor ve kullanıyor.  

Son yıllarda Medetsiz suyu da az geliyor ve 

su kesintileri yaşanıyor. 

Yeni arayışlara girilmeli yine... 

Tut’un pınarları 
Ya daha önceleri durum nasıl? 

50 yıl önce, 1967’den önce durum nasıl? 

Tutlular suyu nereden içiyor?  

Yıkanıp temizlenmek için nereden su geliyor? 

Kabı kacağı, giysileri, yatağı yorganı, kimi örtü ve 

perdeleri yıkayacak suyu nereden alıyor Tutlular? 

 

Tut’un suyu bol o yıllarda... 

Tut’un hemen hemen her yerinden su çıkıyor. 

Özellikle ilkbaharda sular yollara taşıyor. 

Pınarları gürül gürül, geceli gündüzlü akıyor. 

Tutlunun sayısı da öyle fazla değil. 

Yıkayıp temizleyeceği eşya az. 

O yıllarda şimdi sahip olduğumuz giysi, kap 

kacak nerede! 

Yatak, yorgan, perde, örtü nerede! 

Bulaşık makinası yok. Çamaşır makinası yok. 

Bir de Tutlular yalnız kış aylarında Tut’un içinde 

oturuyor. İlkbaharın ucu görünür görünmez 

bostan evlere göçüyor. Bahçelerinde, 

bostanlarında, tarlalarında çalışıyor, sonbaharın 

sonlarına doğru yeniden Tut’a göçüyor. 

 

Tut’ta, köyün içinde oturulduğu aylarda, köyün 

birçok köşesinde gürül gürül akan pınarlardan 

hengillerle su taşınıyor evlere. Evi pınarlara yakın 

olanlar şanslı. Uzakta oturanların işi zor.  

Hengille su taşımak öyle kolay değil. İnsanın 

sanki kolları süner; elleri, parmakları uyuşur! 

                                        Çayırlık 

               Yedirge 

 Çatalpınar 

                   Aşağıdere 

   Gocagadı 

Deregözü 

 

 
Mahmut Öncebe 

1942 doğumlu 

Lise  

Belediye Başkanlığı 

1994 -1999 arası 

 

Mahmut Karakuş 

1950 doğumlu 

Öğretmen 

Belediye Başkanlığı 

1999  - 2009 arası 



Tutlunun ışığı 
Su konu edilr de elektriğe dokunulmazsa olmaz... 

Son yıllarda elektrik de sorunlu.  

Daha doğrusu elektrik, özelleştrildikten sonra 

sorun olmaya başlıyor. Kaçak elektrik 

kullananların ödemeleri gereken paralar öteki 

elektrik tüketicilerine paylaştırılıyor ve böylece de 

elektrik faturaları kabarıyor. Büyük bir adaletsizlik! 

Derdinizi anlatacağınız bir kurum yok.  

Olur olmaz elektriğiniz kesiliyor.  

Neden kesildiğini bilmiyorsunuz.  

Derdinizi anlatacağınız bir kurum yine yok.  

Eskiden olsa doğru belediyeye!  

Şimdilerde öyle değil.  

Bir elektrik kurumu var olmasına var da, bu tür 

konularla ilgilenme yetkisi yok. Yalnız para alıyor, 

diğer konular için Besni’nin yolunu gösteriyorlar! 

 

Ne var ki konu bu değil. 

Konu Tutlunun elektriğe kavuşması... 

Bunun da bir tarihi ve bir öyküsü var...  

O günleri yaşayan Tutluların söylediğine göre, 

1973 yılı... 

Belediye Başkanı yine Mehmet Avşar. 

1973 yılı öncesinde belediye mersedes marka iki 

motor alıyor. İki güçlü motor. Dizel.  

Elektrik üretilecek... 

Şimdiki İmam Hatip Okulu’nun bahçesinin olduğu 

yere, ana yolun hemen üst yanına bir bina 

yaptırılıyor ve motorlar kuruluyor. 

Sokaklara elektrik direkleri dikiliyor, elektrik telleri 

geriliyor. 

Elektrik üretimi başlıyor. 

Ancak sanayi için elektrik yok. 

Demirciler için, marangozlar için elektrik yok. 

Yalnız aydınlatma amaçlı. 

Yalnız akşamları üç veya dört saat. 

Yalnız akşamları da olsa evler ve sokaklar 

aydınlanıyor.  

Uygarlaşma yolunda ikinci anlamlı atılım...  

İçme suyunun evlere gelmesine benzer, belki 

ondan da değerli başka bir yenilik ve kolaylık. 

Sınırlı da olsa daha aydınlık bir yaşam. 

Saat 23.00’te dizel motorlar duruyor ve kasaba  

yine karanlığa gömülüyor. 

Motorların durmasına 15 dakika kala bir yakıp bir 

söndürülüyor, bir yakıp bir söndürülüyor elektrik. 

Böylece kahvelerdeki erkekler ile komşusuna 

veya akrabasına misafirliğe gitmiş olan kadın ve 

çocuklar bilgilendiriliyor. 

Kahvelerde hesaplar ödeniyor. 

Misafirliğe gitmiş olanlar apar topar kalkıyor. 

15 dakikada evlere ulaşılmalı, yoksa karanlığa 

kalınır. Oysa Tut’un karanlık, çamur ve dar 

sokaklarında yürümek kolay değil öyle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Su hengili                      

 

 

 

 

 

 

 

  Su tası 

 

 Deregözü,    

 Çatalpınar,   

 Gocagadı,  

 Çayırlığın gözü, ... 

 Bunlar çoktan    

 tarihe karışmış   

 olan ve bir önceki   

 sayfada yerleri   

 gösterilmeye  

 çalışılan, gece  

 gündüz gürül gürül  

 akan Tut’un  

 pınarları.  

 

 İnternetten  

 alınmış   

 yandaki pınar   

 fotoğraflarına  

 benziyorlardı. 

 Su hengilleriyle   

 evlere su getirilen   

 o pınarlarda birer  

 de gelenin geçenin  

 su içtiği su tası  

 olurdu çoğunlukla. 

 

 Keşke o güzel 

 pınarların gerçek 

 fotoğrafları elimizde   

 olsaydı, keşke  o 

 bütün pınarların adı  

 aklımızda kalsaydı.  



Bu durum 1978’de bitiyor. 

Çünkü artık Tut da ulusal elektrik şebekesinden 

elektrik almaya başlıyor. 

Böylece Tutlunun yaşamı daha da uzun süre, 

hem geceleri hem de gündüzleri elektrikleniyor, 

aydınlanıyor, güzelleşiyor. 

Daha önce Tutlunun yaşamına girmiş olan 

televizyon artık gündüzleri de açık. 

Yeni yaşamda buzdolabı da yerini alıyor. 

Sonra yavaş yavaş elektrikle çalışan aletler... 

Çamaşır makinası, bulaşık makinası... 

Ve en önemlisi de demircilerin, terzilerin, 

marangozların, ve başka esnafın elektriğe 

kavuşması oluyor. 

Yıl, 1978... 

Bundan 38 yıl önce. 

 

Elektriğin de öncesi var 

Elbette elektriğin de bir öncesi var. 

Elektrik gelmezden önce sokak lambası yok. 

Dar ve çamurlu sokaklar karanlık. 

Çok az insanda pilli el feneri var. 

Yalnız yukarı çarşı boyunca, toprak damlı 

dükkanların saçaklarının alt yanında duvarlara 

asılmış, gazyağı yakan isli gece lambaları 

olduğunu anımsayanlar, söyleyenler var.  

Ama o lambalardan kaç tane var, o lambalar 

hangi yıllarda veya hangi mevsimlerde çarşıyı 

aydınlatıyor?  

Pek belli değil. 

Bunların yanıtı yok, ne yazık! 

Belki de sadece bayramlarda veya 

Ramazanlarda yakılıyor ve isli ışıklarıyla 

aydınlatabildiklerince aydınlatıyorlar çevreyi.  

Yukarı çarşı o zamanların Tut’unun en canlı ve 

hareketli alanı; Tut’un merkezi. 

 

  

 

 

 

 

 Evlerde, daha doğrusu   

 evin bir odasında gaz  

 lambası var.  

 Gaz lambasının ışığı  

 cansız, sönük, silik.  

 Öteki odalarda o da yok.  

 O yıllarda henüz oda   

 sözcüğü de pek  

 dillendirilmiyor.  

 Daha çok “göz” deniyor  

 oda yerine. İki göz ev, bir  

 göz ev deniyor çoğunukla.  

 Her odada gaz lambası         

 yakmak kolay değil.   

 Gazyağı pahalı bir yakıt. 

 

 

 

Tut’ta çokça bulunan    

 kahvehaneleri ise parlak   

 ve güçlü bir ışığı olan ve  

 Tutluların “löküs” dediği  

 lüks lamabaları  

 aydınlatıyor.  

 Lüks lambaları yalnız  

 kahvehaneleri değil, geniş  

 pencerelerinden dışarılara  

 da, kahvehanelerin  

 önlerine de ışık saçıyor.  

 Lüks lamblarının yakıtı da 

 gazyağı.  

 

 

Akşamları öteki odalara 

gidilirken, eniçeriye 

gidilirken, konuya 

komşuya gidilirken veya 

ahıra gidilirken ele isli bir 

el çırası alınıyor. 

El çırasında da gazyağı 

yanıyor.  

Kasım 2016 

Sözlük  
-Geçmiş yıllarda lüğan dediğimize bugün salon diyoruz. Lüğan Türkçe değil, tamam! O zaman nereden gelmiş bu sözcük? 

 Bilen var mı? Türkçesi yok mu bu sözcüğün? Bugün oturma odası deniyor evlerdeki salona. Güzel..   

 Ya toplantı salonu, bilardo salonu yerine ne diyeceğiz? 

-Mutfak Türkçe mi? Değil. O halde nereden gelmiş? Türkçesi ne?  

 Geçmiş yıllarda Tut’ta ne deniyordu mutfak işlevi gören yere? Ocak, ocaklık veya ocak yeri olabilir mi? 

-Ya tuvalet? Son yıllarda tuvalet demeye utananlar tuvalete lavabo diyor. Gülünç! 

 Tut’ta tuvalet yerine ayak yolu, abdesthane, kenef, yüz numara veya wc denirdi. Bu sözcüklerin de tam tuvalet sözcüğünün  

 Türkçe karşılığı olmadığı belli. Türkçesinin ne olduğunu düşünmeye ve aramaya değmez mi? 

-Tutluların pek yerinde olarak yunnuk dediği yere bugün banyo diyoruz. Türkçeden uzaklaşmak moda ya! 

-Tutluların yine pek yerinde olarak eniçeri dedikleri yere de kiler! Kiler Türkçe olmuş oluyor böylece! 



Lakaplar 
 

Değerli arkadaşım Mahmut’un (Arslantaş)  

Tut Haberde yayınlanan “Guuguk” yazısını 

okuyunca çocukluğumuzda bize ilginç gelen 

lakaplar aklıma geldi. Sevgili Mahmut Tut için 

yaptığı titiz araştırmalarına şimdi unutulmak 

üzere olan köydeki lakapları ve hikayelerini de 

katar mı bilmem ama böyle bir çalışma yaparsa 

çok iyi olur diye düşünüyorum.  
 

Eskiden lakabıyla anılmayan kimse yok gibiydi. 

Sanırım bunun nedeni lakapların çok eskilere 

soyadı kanunu çıkmadan önceki zamanlara 

dayanması.  
 

O zamanlar insanlara takılan lakaplar alay etmek, 

eğelenmek amacıyla değil de soy isimleri 

olmadığı için kimliklerini belirtmek için 

kullanılırmış. Soyadı kanunundan sonra yeni 

takılan lakaplar yok denecek kadar az ama bazı 

sülaleler soyadı olarak lakaplarını tercih ettiği için 

hala kullanılmaya devam ediyor.  

Soyadı olarak kullanılmayan lakaplar ise lakap 

takılan kişinin vefatından sonra unutulmaya 

başlıyor. 
 

Lakaplar genellikle baba ismi; Ahmet, Bekir, 

Mustafa …,  meslek türü; nalbant, terzi, köşker, 

kalayçı, demirci, iğneci, yorgancı, değirmenci… 

kişinin engeli ile ilgili; çolak, kör, kel, topal, şaş, 

kekeç, sağır, kambur… görünümü ile ilgili; şişko, 

tıknaz, cüce, deve, sırık… bazıları da günümüzde 

anlamını bilemediğimiz kelimeler; haşeş, lalley, 

iba, ibalak…bir de kişinin karakter özelliklerine 

göre; uyanık, kurt, kuş, çakal…gibi olumlu ya da 

olumsuz bir sürü takılmış lakapları sıralamak 

mümkün.  
 

Kuşkusuz her lakabın acı- tatlı bir hikayesi vardır, 

hikayesi olmayan lakaplar kalıcı olmazlar.  
 

Kimisi lakabından memnun değildir, söylenmesini 

istemez. Onlar istemedikçe üzerlerine gidilir 

kızdırmak amacıyla söylenir. Nedense insanlar 

onları kızdırmaktan keyif alır. 
 

Eskiden belediyede hoparlör yoktu. Bu yüzden 

duyurular tellal aracılığı ile yapılırdı.  

Köyün tellalı ise Talaz’dı. Geçmiş gün şimdi adını 

hatırlayamadım ama herkes ona Talaz derdi. 

İnce, zayıf, ağzında dişleri yokmuş gibi konuşur, 

sesi de tellal olmasına rağmen öyle gür çıkmazdı. 

Kısık bir bağırması vardı. Kasketini başından hiç 

çıkarmaz,. namaz vakitleri abdestini almak üzere 

kavaklığın yanındaki mezbahaneye gelirdi. Onu 

görünce etrafa dağılır, arkasından “Talaz” diye 

bağırıp saklanırdık. O sesin geldiği yöne dönünce 

diğer taraftaki arkadaş “Talaz” diye bağırırdı. 

Adam sinirle bir o yana bir bu yana bakar 

kendisiyle alay edenleri bulmaya çalışırdı.  

Bu da bizim hoşumuza gider o gittikten sonra 

hareketlerini taklit eder gülerdik.  
 

Bir gün yine böyle saklanıp aynı oyunu oynarken 

Talaz durdu ve etrafında dönerek bağırmaya 

başladı “heee buyurun ben Talazım. Var mı bi 

diyeceğiniz. Ne saklanıyorsunuz, hadi çıkın ne 

istiyorsunuz?” Sinirden kıpkırmızı olmuş, hiç 

çıkarmadığı şapkasını dizine vurup bağırıyordu. 

Hepimiz olduğumuz yere biraz daha sindik, kimse 

bulunduğu yerden çıkmadı. Doğrusu böyle bir 

tepkiyi beklemiyorduk. O gittikten sonra mahçup 

bir şekilde bulunduğumuz yerden çıkıp toplandık. 

Herkesin yüzünden pişmanlık okunuyordu.  

Hep birlikte karar aldık, yarın özür dileyeceğiz. 

Dediğimizi yaptık. Ertesi gün abdest almaya 

geldiğinde usulca önüne dizildik. Arkadaşım 

“emmi sana bişey söyleyeceğim. Dün seni 

kızdıran bizdik, kusura bakma bir daha 

yapmayacağız” dedi.  
 

Talaz’ın bize kızacağını düşünüp kaçmaya 

hazırlanırken o bu hareketimizi olgunlukla 

karşılayıp “yapmayın çocuklar size yakışmıyor” 

deyip yoluna devam etti.  
 

Kimisi ise lakabını benimser rahatsızlık duymaz. 

Hoşgörülü, kendileriyle barışık halleri insanların 

lakaplarıyla alay etmelerini engeller. Bu kişilerin 

lakabı adının önüne geçer.  

 

Nevzat Kızkın 

nkizkin@hotmail.com 



Yakınen tanımayanlar adını bilmez.  

Arkadaşım Mahmut, nam-ı diğer Tuluk bunlardan 

biridir. İri cüssesi ve yemeğe düşkünlüğünden 

dolayı bu lakabı aldığı düşünülür. Ama aslında 

“Tuluk” onun soyadıdır.  

“Ortak Tuluk deyince bizim sülalede beni tanırlar” 

diyecek kadar iddialıdır.  

 

Tuluk, Besni’de okurken babası soyadlarını 

değiştirmek için Tuluk’tan kendisini mahkemeye 

götürmesini ister.  

Tuluk şiddetle karşı çıkar “ben soyadımdan 

memnunum, sen bu saatten sonra soyadımızı 

“Altın” yapsan bu millet Tuluğu unutmaz” diyerek 

babasını kararından vazgeçirir. 

 

Kimisi ise lakabından bi haberdir.  

Bunlar genellikle okuldaki öğretmenler olur.   

Ve öğrencilerden başkası bilmez. 

 

Ortaokulda bir Din dersi öğretmenimiz vardı aynı 

zamanda sınıf öğretmenimizdi. Ağır ağır konuşur 

ağzından çıkacak sonraki kelimeyi merak 

ettiğimiz için onun dersinde pek gürültü 

yapmazdık. Kilosunu kapatmak için olsa gerek 

bol giysiler giyer, ileri fırlayan göbeğini gizlemek 

için ceketinin düğmesini hep ilikli tutardı. Elleri 

tombul tombul parmakları kısaydı. Gömleğinin 

yakası sarkan gıdısından görünmezdi. 

Yusyuvarlak kafasının sağ yanında uzattığı az 

miktardaki saçlarını kelini kapatmak üzere 

tepesine doğru tarardı. Kafasını bir yana 

çevireceği zaman bedeni de birlikte dönerdi.  

Bu haliyle bana bir kardan adamı hatırlatırdı.  

Kim ne zaman takmış bilmiyorum hocaya “lüle” 

lakabını takmışlardı. 

 

Bir gün fen bilgisi hocası bütün sınıfı sözlü 

yapıyordu. Not defterini açtı rastgele bir isim 

söyledi. Söylediği arkadaşın okulla arası pek 

iyi değildi. Bir gün gelir bir hafta gelmezdi. 

Dolaysıyla okulda olup bitenlerden haberi 

yoktu. Hoca, soruyu sordu. Arkadaş konuyla 

alakası olmayan bir cevap verdi.  

Bunun üzerine hoca; 

-Oğlum sen hiç çalışmadın mı?  

 Ben bu konuyu haftalardır anlatıyorum. 

-Şeyyy hocam ben geçen hafta yoktum. 

 

Hoca, bıkkın bir şekilde yoklama defterini açtı. 

-Ohoo sen neredeyse hiç okula gelmemişsin   

 oğlum, senin sınıf öğretmenin kim? 

 

Arkadaş sınıf öğretmeninin kim olduğunu 

bilmediği için yardım istercesine etrafına 

bakıyordu. Yakınında bulunan arkadaşlar 

usulca “Veli, Veli” diye fısıldıyorlardı. Ama o 

sadece isimdeki “L” harfini duymuş olacak ki, 

hocayı hatırlamanın sevinciyle, 

-Lüle hocam, deyiverdi. 

 

Bütün sınıf bir yandan gülüyor bir yandan da 

sırrımızı ortaya çıkaran arkadaşa kızgınlıkla 

bakıyorduk. Şimdi bu Veli hocanın kulağına 

giderse biz ne yaparız? 

 

-Lüle kim oğlum, ben 4 yıldır bu okuldayım böyle  

 bir hoca tanımıyorum. 

- ….  

 

Arkadaş sınıfın havasından kırdığı potun farkına 

varmış mahcup mahcup önüne bakıyordu.  

Hoca bu sefer sınıfa döndü, 

-Kim çocuklar bu Lüle, arkadaşınız ne söylüyor? 

 Sınıfta çıt yok. Sınıf başkanını kaldırdı.  

-Sen söyle kim? 

 

Başkan mecburen hocanın kim olduğunu itiraf 

etti. Hoca önce kızgınlıkla sonra sakin sakin 

insanlarla alay etmenin ve lakap takmanın ayıp 

olduğu üzerine uzun bir nutuk çekti.  

 

Herkes süt dökmüş kedi misali sessizce hocayı 

dinliyordu.  

Sözlerinin sonunda bomba soruyu sordu: 

-Şimdi söyleyin bakalım.  

 Benim lakabım ne? 

   

 Aralık 1016 

 



Kimimiz bu topraklarda doğduk, hayatımızın 

tamamını, kimimiz de burada dünyaya 

gelmememize rağmen hayatımızın büyük bir 

kısmını İsviçre’de geçirdik. Burada okula gittik, 

çalıştık, aile kurduk, çoğaldık, emekli olduk.  
 

Bazılarımız şu veya bu nedenlerden dolayı ana 

yurdumuza geri döndük. Ama geri dönen az mik-

tardaki insanımızın da bir kısmı tekrar geri geldi. 

Geri dönüşün mutlaka çok çeşitli nedenleri var 

ama en önemli neden ‘çünkü buralara kök saldık’.  
 

Belki biz bunun farkında değiliz, belki de kafamızı 

kuma gömmüşüz gerçekleri görmek istemiyoruz. 

Kızlarımız, oğullarımız, torunlarımız burada. 

Onlar bizim bu topraklardaki köklerimiz. Ana 

yurdumuzdaki köklerimiz zayıf, çok kere 

tamamen kopmuş. Eğer gidersek, yalnızlığa 

gidiyoruz. Malesef bunu da çoğumuz geç olunca 

anlıyoruz, sonra geri dönüyoruz.  
 

Ayrıca yıllar içinde burada, bu düzende 

yaşamanın getirdiği bir takım alışkanlıklar var. 

Pek farkında değiliz ama İsviçre’de neyin nerede 

olduğunu, herhangi bir olay karşısında nasıl 

davranmamız gerektiğini biliyoruz. Yolumuzu, 

yönümüzü bulmakta zorlanmıyoruz.  
 

Hemen hemen burada yaşayan insanlarımızın 

tamamına yakını, İsviçre vatandaşlığını almış.  

Bir İsviçrelinin sahip olduğu tüm hak ve 

sorumluluklara sahip. Yani resmiyette İsviçre 

vatandaşıyız. Ancak kendimizi nerenin vatandaşı 

olarak hissediyoruz?  
 

İşte en büyük sorun burada yatıyor. Hak ve 

sorumluluklara sahibiz ancak bu hak ve 

sorumlulukların farkındamıyız? Yoksa Nazım 

Hikmet’in dediği gibi “hani şu derya içre olup 

deryayı bilmiyen balık” misali temelsiz bir güven 

içinde “nasıl olsa birileri hakkımızı, hukukumuzu 

kolluyordur” diye rahat rahat yüzmektemiyiz? 
 

Yaşadığımız ülke demokratik hak ve özgürlükler  

açısından var olan en ideal ülkelerden biri. Her 

fırsatta geleceği şekillendirmek için, neler yapıl-

ması, nasıl olması gerektiği, halka soruluyor.  

Halk oylamaları yapılıyor.  

Bu halk oylamaları belirli bir takvime göre mi 

yapılıyor yoksa lazım olduğunda mı soruluyor? 

Halk oylamalarına kim karar veriyor? İstersek biz 

de bir halk oylaması yaptırabilirmiyiz? Kaçımızın 

bu konuda bilgisi var?  
 

Halk oylamalarında haftalar önce;  hangi tasarı-

ların oylanacağı kitapçıklar halinde oy pusulaları 

ile adreslerimize gönderiliyor. Televizyonlarda, 

radyolarda, gazetelerde bu oylamalar hakkında 

toplantılar, oturumlar, açıklamalar, yorumlar 

yapılıp, insanlar aydınlatılıyor.    
 

Malesef büyük çoğunluğumuz yerel basın, 

televizyon ve radyo yerine Türkiye’deki basın, 

televizyon ve radyoları izliyoruz, dinliyoruz. 

Türkiye’deki bir politikacının herhangi bir konuda 

söyledikleri hepimizin aklında ancak burada bizi 

direk olarak yönetenlerin, hakkımızda karar 

verenlerin, neler söyledikleri bizi nasıl bir yöne 

götürmek istedikleri, bizleri pek ilgilendirmiyor.  
 

Mesela bizler. Her hafta Cuma akşamı toplanırız. 

Üç, dört saat boyunca o hafta Türkiye’de olup 

biten her şeyi tartışırız. Kim ne demiş, ne demek 

istemiş. Öyle olursa nasıl, böyle olursa nasıl 

olurmuş. O kadar ateşli tartışırız ki, bazen içimiz-

den bir “biraz yavaş konuşalım bu restoranda 

sadece biz yokuz” demek zorunda kalır. Aslında 

tüm hafta boyunca hepimiz televizyonda aynı 

tartışma programını izlemiş, aynı gazeteleri 

okumuş, aynı köşe yazarlarının fikirlerini 

içselleştirmişizdir. Politika dünyasında da hemen 

hemen aynı çizgide dururuz. Ona rağmen bazen 

tarışmaya akşam yetmez, haftaya kaldığımız 

yerden devam ederiz. Türkiyenin dertleri bitmez.  
 

Ama İsviçre ile ilgili konular hiç gündemimize 

girmez. Ne konuşur ne de tartışırız. Hatta bir kaç 

hafta sonra çalışma hayatımız, vereceğimiz  

vergiler, emekliliğimiz, çocuklarımızın eğitim 

şartları ve bunun gibi hayati konular halk 

oylamasına sunulacak bile olsa bu konuları 

aramızda tartışma ihtiyacı duymayız.   
 

Hiç birimiz “Arkadaşlar filan konuda yapılacak 

olan halk  oylaması hakkındaki fikriniz nedir? 

Veya ; yerel ya da ülke çapında yapılacak 

seçimlerde hangi adaylar bizim için en iyisidir?”  

sorusunu gündeme getirmek ihtiyacı duymaz. 

 

Türkiye’ye kurulması öngörülen atom santralleri-

nin ne kadar tehlikeli ve doğal hayat için nasıl 

zararlı olduğunu tartışırız. Herhangi bir kaza 

anında oradaki doğal hayatın nasıl zarar görece-

ğini, oralarda yaşayan insanların yaşam alanları- 

Rıdvan Filiz  

ridvan.filiz@vrsg.ch  

Kafamızı Toprağa Gömmüşüz!  



nın biteceğini tartışır dururuz. İsviçre’deki atom 

santrallerinin kapatılması ve atom enerjisinden 

vaz geçilmesi oylanacak olur, ilgimizi çekmez. 

Oysa bu santraller burnumuzun dibinde, tam da 

yaşadığımız yerdedir. Bunlardan gelebilecek bir 

tehlikenin ilk önce bizi vuracağını, bizim hayat 

alanımızı, çoluk çocuğumuzu yani bizleri yok -, 

düşünemeyiz. Ya, burada nasıl olsa birilerinin en 

doğru kararı alacağına inanırız ya da bu konularla 

hiç ilgilenmediğimiz için böyle bir gündemin 

farkında bile değilizdir. Çünkü aklımız 3000 km 

ötede kurulması düşünülen atom santrallerinden 

orada yaşayanlara gelebilecek tehlikelerdedir. 
 

İsviçre 8 milyonluk bir ülke. Bu ülkede yaşayanla-

rın üçte biri yabancı kökenli. Resmen İsviçre va-

tandaşı olanların sekizde biri yabancı kökenli. Bu 

kadar büyük bir yabancı kökenli seçmenin bulun-

duğu bir ülke de yabancı haklarının korunup sa-

vunulduğu düşünülebilir. Ancak bu doğru değildir.  
 

Nedenine geçmeden başka bir örneğe bakalım. 

İsviçre Parlementosunda hakları en çok korunan 

halk kesimi çifçilerdir. Onların hayatlarını daha 

kolay ve daha rahat geçirmesi için devamlı yeni 

araştırmalar yapılır, yeni kanun teklifleri verilir. 

Oysa İsviçre vatandaşlarının sadece yirmide biri 

çifçilerdir.  Çalışanların büyük kısmınının işçi ve 

hizmetlilerden oluşmasına rağmen onların hakları 

hemen hemen hiç gözetilmez. Onların yaşamın-

daki kolaylık ya da zorlukları hakkında araştırma-

lar pek yapılmaz. 
 

Nasıl olur da küçük bir azınlık kendilerini  

ilgilendiren konuları parlementoda günlerce 

tartıştırır ve sonunda istedikleri kararlar çıkartır? 

Buna karşı çoğunluğu oluşturan işçi, hizmetli ve 

yabancı hakları parlementonun pek gündemine 

girmez. Cevabı gayet basittir. Çifçiler, çifçi birlik-

leri ve kooperatiflerle organize olmuşlardır. Her 

seçimde mutlaka oy kullanırlar ve kullandırırlar. 

Mecliste en sıkı lobi faaliyetlerini yürütürler. 

Partilerle kendilerini desteklemeleri konusunda 

pazarlıklar yapar, sözler alırlar.  
 

Yabacıların herhangi bir çatı organizasyonu 

yoktur. Çoğu aynı ülke kökenli olmalarına rağmen 

birbirlerine düşmandırlar. Arnavut-Sırp- Hırvat- 

Boşnak, İspanyol-Katalan-Bask, Türk-Kürt, 

Yunan-Makedon daha bir çoğu. Ne hep birlikte ne 

de kendi aralarında çıkarlarını koruyup, kollaya-

cak bir duruş sergileyebilirler. 
 

İşçilerimizin halleri de, yabancılardan pek farklı 

değildir. İsviçre de çalışan işçiler, sendikal 

faaliyetlerden uzaktır. Çoğu, sendika gibi işçi 

birliklerinin, aidat ödemekten başka bir işe 

yaramadığını düşünür. Eğer mecbur kalmazsa 

üye olmaz. Yani birlik, beraberlik ve güçleri  

yoktur, iş güvenliği ve işçi hakları konusunda ya 

duyarsızdırlar ya da birilerine güvenirler. 
 

Çifçiler dışındaki halk kesimlerinin yarısına yakını 

seçimlerde oy kullanmaya bile gitmez. Çoğu 

evlerine gönderilen seçim zarflarını açmadan 

çöpe attıkları için, neyin oylandığının bile farkında 

değillerdir. Nasıl olsa birileri onlar için en doğru 

kararı verecektir? 
 

Oysa bu birilerinin kim olduğu hakkında hiç bir 

fikirleri yoktur. Aynı bizim gibi. Kafalarımız başka 

yerde vücudumuz başka yerde. Belki de eksik 

olan yurttaşlık bilincidir. Biz yaşadığımız ülkeyle 

ilgilenmezsek, bu ülke de bizimle ilgilenmez. Biz 

ona karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirir-

sek, bu devlette bize karşı olan sorumluluklarını 

yerine getirir.   
 

Mutlaka gönülden bağlı olduğumuz ülkemizi, 

Türkiyemizi koruyup, kollamalı onu yaşadığımız 

ülkelerde lobi faaliyetleriyle desteklemeliyiz.  

Ama her şeyden önce yaşadığımız ülkelerde 

kendi hak ve hukukumuzu sağlama almalıyız ki, 

politik olarak bir ağırlığımız olsun. Sesimizi duyu-

rabilelim. Kendi ağırlığını bilmeyen, bu ağırlığı 

lazım olduğunda ortaya koyamaz. Bu da etrafı-

mızda ne olup bittiğini bilip anlamaktan, bu konu-

lara kafa yormaktan geçer. Biz burada yaşıyoruz, 

buranın vatandaşıyız, burada olup biten her şey 

bizi ilgilendirmeli. 

Yurttaşlık bilincimizi yükseltmeliyiz.  

30 Kasım 16 

 



Çiflik köyü Adıyaman’a 60, Tut ilçesine 6 km 
uzaklıkta ve ilçemizin güneyinde yer alan küçük 
bir köyümüzdür.  
Doğusunda Havutlu, batısında Akçabel (Penbeği) 
güneyinde Göksu Çayı bulunur. 
      
Çiftlik köyü eski bir yerleşim yeridir.  
Adı Osmanlı arşivlerinde Dehrelik diye geçmekte 
ve 22 haneden oluşmaktadır. Dehrelik şimdiki 
Çiftlik köyünün hemen kuzeyinde bulunmakta ve 
hala ev kalıntıları görülmektedir. 
      
Çiftlik, önceki yıllarda Meryemuşağı köyüne 
bağlıymış. Muhtarlığın birinci azası Çiftlik köyünü 
temsilen Teze Hüseyin lakaplı Hüseyin Bali imiş.  
1950’li yıllarda ise Meryemuşağı köyünden 
ayrılmış ve bağımsız bir köy ve muhtarlık  haline 
gelmiştir.  
      
Çiftlik’in bugünkü nüfusu 300 kişidir. 
Ayrıca Çiflik köyünün 3 tane de mezrası 
bulunmaktadır:  
1. Akbelen (Öte Geçe) 
2. Sürmen (Fatı Mırtalar) 
3. Üç Evler (henüz ismi resmileşmedi)    
 
Çiflik köyü Türkmenlerden oluşmaktadır.  
Akbelen ve Sürmen mezraları ise 1948 yılında 
Malatya’dan getirilen Kürt vatandaşlarımızca  
oluşmuştur. 

Köyün geçimi tarım ve hayvancılığa 
dayanmaktadır. 
 
Çiflik köyünün Göksu Çayı vadisinde bulunması 
ve arazilerinin kısmen düzlük olması sebebi ile 
tarım yapılmaya uygundur. Buğday, arpa, 
sebzecilik, bağcılık, pamuk, mısır, susam (küncü) 
ve maş gibi ürünler yetiştirilmektedir. 
Önceki yıllarda Çiftliklilerin önemli uğraşlarından 
biri de, Tut’ta satmak için Göksu’nun diğer 
tarafından (Öte Geçe’odun etmekmiş. 
Akbelen ve Sürmen mezralarında yaygın olarak 
Antep fıstığı da yetiştirilmektedir. 
Önceki yıllarda çiftçilikle uğraşanların çokluğunu 
anlatmak için büyüklerimiz, Cuma namazı vakti 
caminin önünde 80 tane meses (*) sayıldığını 
söylerler.  
Şimdilerde devlet destekli 1000 adet küçük ve 
büyükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. 
 
300 kişinin yaşadığı Çiflik’te okul yoktur. Çiftlikli 
çocuklar Tut merkezde bulunan Atatürk orta- ve 
ilkokuluna taşınarak  eğitim olanağından 
yaralandırılmaktadır.  
 
Elektirik ancak 1984 yılında gelmiştir. 
İçme suyu 2014 yılına kadar Devrent suyundan 
alınmaktaydı. 
2014 yılından beri ise Medetsiz içme suyundan 
bir pay da Çiftlik köyü için ayrılmıştır. 
 
Köyde bir yatır (ziyaret) bulunmaktadır. Ancak 
resmi adı yoktur.  
Köyde tarihi bir cami bulunmaktadır. 
Caminin onarımı 3 yıl önce, aslen Çiftlikli olan ve 
İstanbul’da yaşayan iş adamı Şaban Taş 
tarafından yaptırıldı. 
 
Köyde  PTT şubesi, sağlık evi, taziye evi ve köy 
kahvesi bulunmamaktadır. 

Amber Tutal 

   tuthaberim@gmail.com   

Çiftlik Köyü 

 

 



 
 

 

Köyün şimdiki muhtarı Cumali  Korkmaz. 
Çiftliğin eski muhtarları Mehmet Salih 
Koçyiğit, Halit Bozan ve Mehmet Salih 
Özen’dir.  
 
Köyün alt yanından akan Göksu Çayı 
üzerinde  kurulan HES’in (Hidro Elektirik 
Santrali) su kanlı köyün arazilerinden 
geçmektedir. Köylülerin anlattığına göre 
HES’in faydasından çok zararı olmuş.  
 
HES’in verdiği zararlar şöyle sıralanıyor: 
-Köyün verimli meraları yok edildi. 
-Fıstık bahçeleri yok edildi. 
-Köyden göçenler çoğaldı.  
 Bir yıl içinde 10 ev köyden taşındı. 
-HES inşaatının atıkları (harfiyatları) gelişi   
 güzel yerlere döküldü. 
-Su kanalının geçtiği tarlalar için verilmesi  
 gereken paralar zamanında ödenmedi ve    
 tarla sahipleri mağdur edildi. 
        
 
Kimi bilgileriyle yazıma katkı sunan  
Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen’e 
teşekkür ederim. 
 
  
 
(*) Meses: Karasabanla çift sürerken,    
     sabana koşulu öküzleri sürmek için,  
     ucuna çivi çakılmış ağaçtan uzun  
     sopa. 
                                           Ekim 2016 
 

 

 



  
 

Üçüncü Şahsın Şiiri 
 

gözlerin gözlerime değince 
felâketim olurdu ağlardım 
beni sevmiyordun bilirdim 
bir sevdiğin vardı duyardım 
çöp gibi bir oğlan ipince 
hayırsızın biriydi fikrimce 
ne vakit karşımda görsem 
öldüreceğimden korkardım 
felâketim olurdu ağlardım 
 

ne vakit maçka'dan geçsem 
limanda hep gemiler olurdu 
ağaçlar kuş gibi gülerdi 
bir rüzgâr aklımı alırdı 
sessizce bir cıgara yakardın 
parmaklarımın ucunu yakardın 
kirpiklerini eğerdin bakardın 
üşürdüm içim ürperirdi 
felâketim olurdu ağlardım 
 

akşamlar bir roman gibi biterdi 
jezabel kan içinde yatardı 
limandan bir gemi giderdi 
sen kalkıp ona giderdin 
benzin mum gibi giderdin 
sabaha kadar kalırdın 
hayırsızın biriydi fikrimce 
güldü mü cenazeye benzerdi 
hele seni kollarına aldı mı 
felâketim olurdu ağlardım   

 

 
Böyle Bir Sevmek 

ne kadınlar sevdim zaten yoktular 
yağmur giyerlerdi sonbaharla bir 
azıcık oşasam sanki çocuktular 
bıraksam korkudan gözleri sislenir 
ne kadınlar sevdim zaten yoktular 
böyle bir sevmek görülmemiştir 
 

hayır sanmayın ki beni unuttular 
hala ara sıra mektupları gelir 
gerçek değildiler birer umuttular 
eski bir şarkı belki bir şiir 
ne kadınlar sevdim zaten yoktular 
böyle bir sevmek görülmemiştir 
 

yalnızlıklarımda elimden tuttular 
uzak fısıltıları içimi ürpertir 
sanki gökyüzünde bir buluttular 
nereye kayboldular şimdi kimbilir 
ne kadınlar sevdim zaten yoktular 
böyle bir sevmek görülmemiştir 
 
 
 

Bekle 
 

Geleceğim bekle dedi  
Ben beklemedim o da gelmedi  
ölüm gibi birşeydi  
Ama kimse ölmedi  

İnsan annesi ölünce anlar içindeki çocuğun hiç ölmeyeceğini...  
Aklına geldikçe kahrolur, bunu anlamakta neden bu kadar geciktiğini... 
 

Atilla İlhan 
 

15 Haziran 1925 tarihinde Menemen (İzmir)' de doğdu.  
İzmir Atatürk Lisesi'nde öğrenci iken, Türk Ceza Kanunu'nun  
141. maddesine aykırı davranma savıyla  tutuklandı, okulundan  
uzaklaştırıldı. Danıştay kararı ile yeniden öğrenim hakkı kazanarak İ 
stanbul Işık Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk  
Fakültesi'nde başladığı yüksek öğrenimini yarıda bırakarak  
1949-1965 arasında aralıklı olarak altı yıl Paris'te yaşamını  
sürdürdü.  
Dönüşünde gazetecilik, yayın yönetmenliği, yayın  
danışmanlığı, yazarlıkla yaşamını kazandı.  
Yeni Edebiyat, Yücel, Genç Nesil, Fikirler, Varlık, Aile,  
Yirminci Asır, Seçilmiş Hikâyeler, Kaynak, Ufuklar, Mavi,  
Yeditepe, Dost, Yelken, Ataç, Yön, Milliyet Sanat, Sanat Olayı dergilerinde şiirleri yayınlandı.  
Garip ve İkinci Yeni şiirine karşıydı. Mavi dergisinde Maviciler diye bilinen toplumsal gerçekçilik 
akımının sözcüsü oldu. Şiiri başlangıçta Nâzım Hikmet ve halk şiirinin biçimsel özelliklerinden etkiler 
taşıyordu. Zamanla taşkın, çarpıcı, belleklerde kolay yer eden imgelerle örülü, toplumsallaşmış bireyi 
temel alan, kimi zaman öykülemeye dayalı, divan şiiri olanaklarından da yararlanmayı bilen, duyarlılığı 
yüksek bir nitelik kazandı.  
11 Ekim 2005 tarihinde İstanbul'da yaşamını yitirdi. 

http://www.siir.gen.tr/siir/a/attila_ilhan/index.html


Ben Sana Mecburum 
 

Ben sana mecburum bilemezsin  
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum  
Büyüdükçe büyüyor gözlerin  
Ben sana mecburum bilemezsin  
İçimi seninle ısıtıyorum  
 

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor  
Bu şehir o eski İstanbul mudur?  
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor  
Sokak lambaları birden yanıyor  
Kaldırımlarda yağmur kokusu  
Ben sana mecburum sen yoksun  
 

Sevmek kimi zaman rezilce korkudur  
İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur  
Tutsak ustura ağzında yaşamaktan  
Kimi zaman ellerini kırar tutkusu  
Birkaç hayat çıkarır yaşamasından  
Hangi kapıyı çalsa kimi zaman  
Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu  
 

Fatihte yoksul bir gramafon çalıyor  
Eski zamanlardan bir Cuma çalıyor  
Durup köşe başında deliksiz dinlesem  
Sana kullanılmamış bir gök getirsem  
Haftalar ellerimde ufalanıyor  
Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem  
Ben sana mecburum sen yoksun  
 

Belki Haziranda mavi benekli çocuksun  
Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor  
Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden  
Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun  
Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor  
Belki körsün kırılmışsın telâş içindesin  
Kötü rüzgâr saçlarını götürüyor  
 

Ne vakit bir yaşamak düşünsem  
Bu kurtlar sofrasında belki zor  
Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden  
Ne vakit bir yaşamak düşünsem  
Sus deyip adınla başlıyorum  
İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin  
Hayır başka türlü olmayacak  
Ben sana mecburum bilemezsin 
 

Adım Sonbahar 
 

nasıl iş bu 
her yanına çiçek yağmış 
erik ağacının 
ışık içinde yüzüyor 
neresinden baksan 
 gözlerin kamaşır 
 
oysa ben akşam olmuşum 
yapraklarım dökülüyor 
usul usul 
 adım sonbahar 

 

An Gelir 
 

an gelir  
paldır küldür yıkılır bulutlar  
gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet  
o eski heyecan ölür  
an gelir biter muhabbet  
çalgılar susar heves kalmaz  
şatârâbân ölür  
 

şarabın gazabından kork  
çünkü fena kırmızıdır  
kan tutar / tutan ölür  
sokaklar kuşatılmış  
karakollar taranır  
yağmurda bir militan ölür  
 

an gelir  
ömrünün hırsızıdır  
her ölen pişman ölür  
hep yanlış anlaşılmıştır  
hayalleri yasaklanmış  
an gelir şimşek yalar  
masmavi dehşetiyle siyaset meydanını  
direkler çatırdar yalnızlıktan  
sehpada pir sultan ölür  
 

son umut kırılmıştır  
kaf dağı'nın ardındaki  
ne selam artık ne sabah  
kimseler bilmez nerdeler  
namlı masal sevdalıları  
evvel zaman içinde  
kalbur saman ölür  
kubbelerde uğuldar bâkî  
çeşmelerden akar sinan  
an gelir  
-lâ ilâhe illallah-  
kanunî süleyman ölür  
 

görünmez bir mezarlıktır zaman  
şairler dolaşır saf saf  
tenhalarında şiir söyleyerek  
kim duysa / korkudan ölür  
-tahrip gücü yüksek-  
saatlı bir bombadır patlar  
an gelir attilâ ilhan ölür  

Hazırlayan: Nevzat Kızkın 
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Evvel Zaman İçinde Gazeteler...! 

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda köyde yaşıyordum.  

Ve o yıllarda köyün dışındaki hayatı merak ediyordum.  

Genel kültür edinmeye karşı da ilgim bir hayli yüksekti. 

Köyümüze gazeteler bir gün sonra gelirdi.  

Köyde kahveye gelen tek gazete de; “Cumhuriyet”ti. 

Gazete kimin eline geçtiyse, biz de uzaktan okumak için takip ederdik. 
 

Sabit abi vardı mesela..  

Gazetenin tek sayfalık spor sayfasını defalarca okurdu.  

O zamanlar Hıncal Uluç yazardı spor sayfasında.  

Sabit abiden ve diğer büyük abilerimizden fırsat bulup da gazete benim elime geçtiğinde her sayfasını 

dikkatle okurdum. Bir tek spor haberlerini okumazdım. 

Bazı abilerimiz kahvenin kapanma saatini bekler, ardından gazeteyi evlerine götürürlerdi.  

Bu gazete gece okunup, sabah başka bir arkadaşa verilirdi.  

Yani bir gazete, yeni çıkmış bir roman gibi farklı evlere konuk olur ve defalarca okunurdu. 

Sonraları Cumhuriyet gazetesi biraz marjinalleşme sürecine girdi ve sosyal hayattan uzaklaşmaya 

başladı. Yani ağırlaştı! 

Sonra yeni bir arayışa girdim. Şehre giden dolmuşun muavini arkadaşımdı. Bana her gün Milliyet 

gazetesi getirmesini rica ettim. Ama gizlice getirmeliydi, çünkü gazete almak lüks bir kavramdı! 

Ara sıra abimin kahvehanesinde çalışıp tırtıkladığım paralarla gazeteyi getirtiyordum.  

Elektrik faturası fazla çıkmasından dolayı babadan fırça yemeyeyim diye de tavan ışığını yakmaz, gizlice 

seyyar çeker okurdum.. 

Kahveye gittiğimde Cumhuriyet gazetesine göz atsam da, uzun süre Milliyet okudum. 

Daha sonra Türkiye’nin liberalleşmesiyle birlikte, hayatımıza Hürriyet ve Sabah gazeteleri de girdi.  

Engin Ardıç’lar, Mehmet Barlas’lar...  

Vesayet rejimini eleştiriyorlar diye, artık daha ögürlükçü düşünüyorduk! 

Haftanın birkaç günü de, Yeni Yüzyıl gazetesi alırdım. Sadece Ahmet Altan’ı okumak için...  

Hatta köşe yazılarını kesip saklardım. Sanırım sakladığım yerde hala duruyordur bu yazılar. 

Okuduğum gazeteler ve köşe yazarlarıyla daha sonra fikir ayrılığı yaşasam da ergenlik çağımda hayata 

bakış açımın değişmesinde büyük katkıları oldu. 

Bu ülkenin çağdaş, demokrat, laik, insan haklarına saygılı, inanç hürriyetinin olduğu bir ülke olmasını 

hayal ederek büyüdük. 

Farklı yazarları okurken, farklı yayın politiasına sahip gazete sayfalarını çevirirken; farklı olanı eleştirmek; 

anlamak ve öğrenmek için vardı aklımızda. Nefret etmek için değil. 

Şimdilerde birbiriyle savaşan medyaya, başka gazetenin okuyucusuna önyargıyla yaklaşan okuyuculara 

inat; o zamanlar gazeteler fikirdi, gelişmeydi, hayattı benim için.. 
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