
Tutlular Yardımlaşma Derneği          Postfach 570           8952   Schlieren / İSVİÇRE 

İçindekiler 

  www.tutpekmezi.com/info@tutpekmezi.ch   Sayı 43   Mayıs 2017 

Yalnız taş duvar olmaz 

 

- Mehmet Yılmaz 

  Rıdvan Filiz ............................................................... 02 

- Avrupa’da Türk Mezarı 

  Mehmet Karakuş ...................................................... 04 

- Mahmut Karakuş 

  Enver / Sevim Karakuş ............................................ 07 

- Teşekkürler Mahmut Hoca! 

   Hamza Demir ........................................................... 08 

- Gidene Veda Kalana Metanet 

  Nevzat Kızkın............................................................. 10 

-  

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

-  

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

-  

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

-  

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

-  

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

- 

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

 

- ................................................................................... 

   

Arkadaşımız  

ve  

yönetim kurulu üyemiz 

 Mehmet YILMAZ’ı 

   kaybetmenin    

  derin acısını yaşıyoruz. 

 Kederli ailesinin  

ve  

  geride kalanlarının 

   acılarını paylaşıyor;  

sağlık, güç, kuvvet 

 ve sabır diliyoruz. 

 

 TYD Yönetim Kurulu                               5 Mart 1959 — 5 Nisan 2017 



"Bir yigit gurbete düşse” diye bir ezgi vardır. 

Hepimiz biliriz, “gör başına neler gelir” diye 

devam eder. 

 

Hepimiz gurbete düştük, kimimiz döndü, kimimiz 

kaldı. Bizler hala gurbetteyiz ve yaban ellerde 

yaşamanın ne demek olduğunu gayet iyi 

biliyoruz.  

 

Bizlerin de başımıza neler geldi. Çünkü gurbet 

yalnızlıktır, gurbet yokluktur, gurbet yoksulluktur. 

Gurbette güçsüz olursun, sığınacak yer, tutuna-

cak dal ararsın. Yerini, yurdunu, huyunu, suyunu 

bilmezsin. Kendini kaybolmuş hissedersin. 

 

Gurbette tanıdıklar hep az olur, gurbette 

arkadaşlar da az olur. Güvenilecekler, daha da 

azdır. Hele Dostlar çok zor bulunulur.  

 

Dost görünen çok olur da, hani insanın en 

derindeki yarasını gösterebilecegi kadar dost 

olanlar yok gibidir. 

 

Onları bulmak zordur. Dostluk fidanı zor yetişir, 

narindir, emek ister. Ama bulununca da insana bir 

güven gelir Yalnız değiliz dersin. Onları görünce 

için açılır, yaşama sevincin gelir. 

 

Mehmet de benim böyle bir dostumdu.  

O, güzel memleketimizin doğusundadı, bense 

batısından.  

Gurbetin çorak ikliminde, yokluğunda, İsviçre / St. 

Gallen'de yollarımız kesişti. Yalnızlığımızı, 

güçsüzlüğümüzü biraz olsun unutabilmek, belki 

yeni tanıdıklar, arkadaşlar, belki de yeni dostlar  

bulma umuduyla geldiğimiz Türkiyeli İşçiler Birliği 

derneğinde buluştuk.  

Burada umutlarımız gerçek oldu. Yokluğunu 

hissetiğimiz arkadaşları, dostları burada bulduk. 

Derneğin bu huzurlu sıcak ortamı bizi her hafta 

sonu çekmeye başladı. Cuma akşamından 

itibaren çoluk, çocuk tüm haftasonunu Türkiyelı 

İşçiler Birliği lokalinde geçirmeye başladık.  

 

Dernek imece usulü ile işletildiği için, uzun yıllar 

nöbetçi olduk, yemek pişirdik, temizlik yaptık, 

oyunlar oynadık, sohbetler ettik. Dernegin futbol 

takımında ikimiz de futbol oynadık. Cidi ciddi 

antramanlar yaptık, maçlara gittik. Maçların sonu-

cundan çok,  birlikte olmak önemliydi.  

Ailece piknikler yaptıkık, geceler düzenledik.  

Çok keyifli günler geçirdik.  

 

St. Gallen de ilk döneri 1. Mayıs etkinliği olarak 

80'li yılların başında biz yaptık ve İsviçrelilere 

tanıttık. Daha sonra St. Gallen bayramlarına 

katıldık. Mehmet tüm bu etkinliklerin hep içinde, 

hep en ortasındaydı. Türkiyeli İşçiler Birliği'nin  

dergisi Göçmen' de ve daha sonraları Tutlular 

Yardımlaşma Derneğini'nin dergisi Tut Pekmezi' 

nde ikimiz de yazılar yazardık.  

 

Dernek bizim ikinci evimiz gibiydi. 

Mehmetle arkadaşlığımız bu dernek 

faaliyetleri içinde pekişti, gelişti, 

dostuluğumuz dernek dışına taştı. 

 

Onunla futbol da oynadık iskambil de, 

halay da çektik, zeybek te oynadık.  

Dağlarda, denizlerde, yabancı şehirler-

de gezdik beraber. Paris'i, Cenova'yı, 

Roma'yı, Malta'yı, Barselona'yı, 

Marsilya'yı birlikte dolaştık. Sohbetler 

ettik, yemekler yedik, rakılar içtik.  

 

Bizim bir Cuma akşamlarımız vardı, 30 

senden beri dillere destan. Her Cuma 

akşamı eğer kötü hasta değilsek, 

mutlaka buluşurduk. Hepimizin ailesinde 

Cuma akşamları ne bir misafirliğe gidilir 

ne de bir misafir davet edilirdi. Yazışma-

lar daha sabahtan başlardı. Bu konuda 

Rıdvan Filiz  

ridvan.filiz@vrsg.ch  

Mehmet Yılmaz  

 

Ali Kocagil, Şahin Temel, Ayhan Arı, Kazım Alkaç, Mehmet Karakuş,  

Mehmet Yılmaz, Rıdvan Filiz, Abdullah Dur, Kemal Bayraktar, Cengiz Özcan 

8 Ocak 2016 Cuma akşamı, El Greco, St. Gallen 



Mehmet hepimizden daha hızlıydı. Öğlene kadar 

bir haberleşme olmazsa, o hemen hepimize 

yazar, “Ne yaptınız, akşama hazır mısınız?„ diye 

sorardı. Hafta içi ya da hafta sonu “Cuma raconu„ 

grubunun hiç bir yazışmasını cevapsız 

bırakmazdı. Eğer o Cuma akşamı restorana 

buluşmaya gelemezse mutlaka ya önemli bir işi 

vardı ya da kötü grip olmuştu. 

 

Bazen, ben gece çalıştığımda Cuma raconu 

buluşmasına katılamazdım. Bana restorantdan 

adeta canlı yayın yapar. Kimler var, kimler yok, 

neler konuşuluyor anlatır, resimler gönderirdi. 

Ben de onun sayesinde, dostlarla bir arada 

olamasam da kendimi onlara yakın hissederdim.  

 

Cuma akşamları, masada aramızda konuşul-

mamış, ancak hep uyulan bir oturma düzenimiz 

vardı. Mehmet hep sağ tarafımda otururdu. Bu 

yıllar boyunca hiç değişmedi.  Sakiliğimizi de hep 

o yapardı. Gözünden hiç bir şey kaçmaz, nerede 

ne eksik varsa hemen görürdü. Keyifli sohbetler 

yapar, her akşam Türkiyemizi yeni baştan, bir 

defa daha kurtarırdık. Gece yarısına doğru da 

hep beraber şehir içinde bir yürüyüş yapar, 

sohbete devam eder ve sonra dağılırdık.  

 

Geçen haftaki buluşmaya gitmek hepimiz için çok 

zordu. Her Cuma gelmesini zor beklediğimiz 

buluşmaya ayaklarımız geri geri gider gibi 

isteksizce gittik ve Mehmetsiz buluştuk ilk defa. 

Yıllardır gittiğimiz restoranın sahipleri, çalışanları 

masamızda onun oturduğu yeri güller, çicekler, 

yanan mumlarla donatmışlar. Onların da bizim de 

gözlerimizde yaşlar birbirimize başsağlığı diledik. 

Hep neşeli, hep keyifli olan masamızda, hepimiz 

isteksiz, hepimiz bir boşlukta. Kimsenin konuşma-

ya ne hali ne takatı var. Sonunda birisi “ilk kadehi 

Mehmet için kaldıralım„ dedi. Göz yaşları içinde 

kadehlerimizi can dostumuzun ruhuna kaldırdık.  

İşte bir dostu kaybetmek böyle bir şey.  

Biz haber etmeden haberimizi alırsın,  
yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin. 
Gözümüzün dilinden anlar, 
elimizin sırrını bilirsin. 
Namuslu bir kitap gibi güler, 
alnımızın terini silersin. 
O gider, bu gider, şu gider, 
Dostluk, sen yanı başımızda kalırsın 

Nazım Hikmetin de anlattığı gibi bazen dostlar 

erken kaybediliyorlar ama onların dostukları, 

hatıraları bizler yaşadıkça hep içimizde kalıyor.  

Hepimizin başı sağ olsun.  

Nisan 2017 

 

 

21 Nisan 2017 Cuma akşamı 

El Greco / St. Gallen 



1980’lerin ortasıydı.. 

İstanbul, İzmir, Ordu, Sinop, Eskişehir, Konya, 

Afyon ve daha başka illerimizden İsviçre’ye 

gelmiş olan 8-10 arkadaşımızla biraraya geldik ve 

St. Gallen (söylenişi Sankt Gallen) kentinde bir 

dernek kurduk. Adı Türkiyeli İşçiler Birliği idi. 

St. Gallen’in merkezi sayılabilecek bir semtindeki 

bir binanın bir katını dernek için kiraladık. 

Köşeyi bucağı süpürdük, temizledik.  

Kapıları, pencereleri, duvarları boyadık. 

Bir bölümünü ocaklık olarak düzenledik.  

Bir gözüne bir masa topu masası ile bir ok atma 

tahtası yerleştirdik. Öteki gözüne de masa ve 

sandalyeler koyduk.  

Masaları örtüledik, pencereleri perdeledik. 

Zengin denebilecek bir kitaplık oluşturduk. 

Türkiye’den Gün, Yarın, Bilim ve Sanat adlı 

dergilere abone olduk. Amacımız St. Gallen ve 

çevresinde yaşayan Türkleri örgütlemek, Türkiye’ 

de ve İsviçre’de olup bitenler konusunda duyarlı 

olmalarını sağlamaktı.  

Ne yazık ki şimdi olduğu gibi o yıllarda da 

çevresinde ve yurdunda olup bitenlere duyarsız 

ve ilgisizlerin sayısı az değildi. 

 

Amacımıza ulaşmak için birçok etkinlik 

düzenledik... 

Dernekte çeşitli konular üzerine tartışma 

toplantıları yaptık.  

Yitirdiğimiz yazarlarımızı, şairlerimizi, halk 

ozanlarımızı, kahramanlarımızı anma toplantıları 

gerçekleştirdik.  

Bir saz kursu verdik ve bir koro bile oluşturduk.  

Hemşerilerimizin Almanca öğrenmelerini 

sağlamak amacıyla ucuz kurslar düzenledik.  

Birlikspor adında bir futbol takımı kurduk.  

Göçmen adında bir dernek dergisi çıkarttık.  

Başka Türk dernekleriyle, hatta İsviçrelilerin ve 

İsviçre’de yaşayan başka yabancıların kurdukları 

derneklerle kimi ortak çalışmalar yaptık.  

Türk yemeklerini tanıtmak amacıyla karnıyarık 

mantı, sarma, dolma, bulgur pilavı, kuru fasulye, 

gözleme, işkembe ve mercimek çorbası gibi 

çorbalar ile çeşitli cacıklar yapıp İsviçrelilere ve 

diğer yabancılara sunduk. Türk kahvesini, Türk 

çayını ve Türk rakısını da bunlara eklemek gerek. 

Bunlardan başka Server TANİLLİ, Aziz NESİN, 

Fakir BAYKURT, Süleyman ÜSTÜN, Faruk ŞEN, 

Yücel FEYZİOĞLU gibi aydınlarımızı St. Gallen’e 

davet ettik. Bu edebiyat ve düşün adamlarımız 

verdikleri konferanslarda toplumumuzu 

ilgilendiren konuları işlediler, görevlerimizi 

anımsattılar, geleceğimize ışık tutmaya çalıştılar. 

 

Fakir BAYKURT... 
Biz dernek yöneticileri bu tür konferanslar 

bittikten sonra konfernası veren Aydınımızı bir 

lokantaya davet ediyor; davete derneğin yakın 

çevresinde bulunan çalışkan arkadaşlarımızı da 

katıyorduk. Böylece derneğin yakın çevresi ile 

birlikte bir akşam yemeğinde buluşmuş oluyor, 

Aydınımızla yakından tanışıyor, konuşuyor ve 

birçok  konuda düşünce alışverişi yapıyorduk. 

 

İşte o akşamların birisinin konuğu ünlü yazarımız 

Fakir BAYKURT’tu... 

Fakir BAYKURT engin engin konuşurdu. Sesini 

yükseltmezdi. İpek yumuşaklığında bir sesi vardı. 

Konuşurken gözlerinin içi ışırdı. Konuşmasını 

kimi ilgili örneklerle, atasözleriyle ve fıkralarla 

bezer, süslerdi. Her bir sözü aklın süzgecinden 

geçmiş duru su damlalarını andırırdı.  

 

Konu Avrupa’daki Türklerin geleceğiydi... 

Bir ara aşağı yukarı şöyle bir şey söyledi: Avrupa’ 

da, buralarda çok Türk mezarı görüyorum. Sizler 

artık buralısınız. Buralarda kök salacaksınız. 

Emanetçi gibi durmayın, yerinizi sağlamlaştırın!”  

Bizler, Fakir BAYKURT’u dinleyenler; “He.. hıı.. , 

haklısınız, doğru söylüyorsunuz!” gibi şeyler 

söyledik. Doğrusu pek inanmadık söylediklerine.  

Nasıl inanabilirdik ki?.. 

Bizler yurdumuzu seviyorduk. Bir zaman buralar-

da çalışacak, sonra da geri dönecektik.  

Dirimiz dönmese de ölümüz dönecekti! Uçakların 

koltuklarında oturarak dönemesek de, bavulların 

yanındaki tabutlarımızda yatarak dönecektik. 

Bizim yurdumuz; doğup büyüdüğümüz köylerimiz, 

kasabalarımız, ilçelerimiz, illerimizdi. 

Mezarlarımız da oralarda kazılacaktı! 

 

Zaman geçti... 

Fakir BAYKURT’un dediği oldu elbette.  

Aramızdan ayrılan Türklerin kimisi Türkiye’de 

toprağa verilirken kimisi de Avrupa’nın 

mezarlıklarında kaldı. 

 

Cansız bedeni yurda götürülse de Fakir 

BAYKURT’un kendisi tedavi gördüğü Almanya’da 

Essen Üniversitesi Kliniği’nde pankreas kanseri 

nedeniyle öldü. (15.6.1929 - 11.10 1999) 

 

Mehmet Karakuş 

   mkarakus@hotmail.ch 

Avrupa’da Türk Mezarı 



Dernek kurma çalışmalarını beraber yürüttüğü-

müz ve uzun yıllar beraber çalıştığımız Nejat 

BALYOS’un (1949 - 2000) İstanbul’da tatilden 

döneceği gün kalbi durdu ve 51 yaşında iken 

aramızdan ayrıldı.  

Arkadaşımız St. Gallen’de toprağa verildi.  

Dernek çalışmalarına sonradan katılan bir başka 

arkadaşımız Tamay SAĞIROSMANOĞLU’nun 

(194 - 2010) Bodrum’da tatildeyken kalbi durdu. 

O da St. Gallen’e getirilerek toprağa verildi.  

 

Kısacası çok yakından tanıdığımız veya hiç 

tanımadığımız bir çok Türk, Avrupa’nın mezarlık-

larında kaldı ve bu durum artarak devam ediyor. 

 

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden, köylerinden 

İsviçre’ye gelen ve buralarda çeşitli kentlerde 

yaşayan, değişik işlerde çalışan Türklerden 

yaşamını yitirenler olduğu gibi, bizim Tutlulardan 

da İsviçre’de yaşamını yitirenler oldu.  

Bunlardan  

Şıh Ahmet EREN (1947 – 9 Aralık 1976),  

Ahmet ACAR (1951 - 1983),  

M. Ali GÜNDOĞDU (1969 – 27 Nisan 1991),  

Mehmet MARAŞLIOĞU (1945 – 6 Ekim 2003),  

Habip ÜNAL (1949 - 10 Mayıs 2007),  

Mustafa KARAKUŞ (1934 – 8 Temmuz 2013),  

Hüseyin GÜRBÜZ 1950 – 28 Temmuz 2014)  

İsviçre’de yaşamlarını yitirdiler ve Habip ÜNAL 

Adana’da, Hüseyin GÜRBÜZ Tut’un Kaşlıca 

(Enişdere) köyünde, diğerleri de Tut’ta toprağa 

verildiler. 

 

İsviçre’de Tutlu mezarı 
En son Mehmet YILMAZ’ı kaybettik...  

(5 Mart 1959 - 5 Nisan 2017) 

Beklenmedik bir zamanda, genç yaşta kalbinin 

tuzağına düştü. Mehmet YILMAZ’ı Arbon’da 

(İsviçre) toprağa verdik. 

 

Mehmet YILMAZ eniştemdi.  

Sevgili kardeşim Nurdagül’ün eşi... 

Sevgili yiğenlerim Erkan’ın ve Ekin’in babası.. 

Mehmet YILMAZ yalnız eniştem değildi.  

O benim dez’oğlum du. 

Biribirimize “dez’oğlu” derdik konuşurken. 

Çünkü anamın da yalnız damadı değil, teyzesinin 

ve amcasının oğluydu. 

Mehmet YILMAZ’ı yitirmekle hem eniştemi hem 

de teyzemin oğlunu yitirdim. 

Mehmet YILMAZ’ı yitirmekle yalnız eniştemi ve 

teyze oğlumu yitirmedim. Aynı zamanda en yakın 

arkadaşımı yitirdim. Kuruluşuna önayak olduğum 

Türkiyeli İşçiler Birliği’nin ve Tutlular Yardım-

laşma Derneği’nin kuruluşunda ve sonraki 

çalışmalarımız sırasında desteğini hiç eksik 

etmedi. Türkiyeli İşçiler Birliği bünyesinde 

kurduğumuz Birlikspor’un başkanlığını başarıyla 

ve severek yaptı.  

Tutlular Yardımlaşma Derneği’nde yönetim kurulu 

üyeliği yaptı ve bütün etkinliklerine katıldı. 

Bu anlamda Mehmet YILMAZ’ı yitirmekle hem 

eniştemi, hem teyze oğlumu, hem de sosyal 

çalışmalarımdaki çalışma arkadaşımı yitirdim. 

 

Kursağında çalınmış çırpılmış bir tane haram 

lokma, dilinde bir tane yalan dolan sözcük 

olmayan, sadece ve sadece emeğiyle geçinen; 

ailesine, yakınındakilere olduğu kadar 

uzağındakilere de sevgi ve saygıyla davranan 

arkadaşımı kaybetmenin büyük şaşkınlığını, 

üzüntüsünü ve acısını yaşıyorum.  

Üstüne güneş ve yıldız yağsın!.. 

 

Acı haber tez yayıldı...  
Mehmet YILMAZ, 5 Nisan 2017 Çarşamba günü 

akşama doğru aramızdan ayrıldı... 

O gün öğlene kadar çalışıyor. Öğleden sonra eşi-

ni ve oğlunu yanına alarak Zürich’e, Türk konso-

losluğuna oy vermeye gidiyor. Oylarını kullandık-

tan sonra da Kamil, Ömer ve Latif KARAKUŞ’a 

ağabeyleri Mahmut KARAKUŞ’un ölümü üzerine 

başsağlığı dilemek için Zürich ’teki lokantalarına 

uğruyorlar. Orada bir saat kadar kalıyorlar ve 

evlerine dönmek üzere yola çıkıyorlar. Arabayı 

oğlu  sürüyor. Daha Zürich’i çıkar çıkmaz otoban-

da, arabanın içinde kalbi duruyor. 

Ve acı haber tez yayılıyor... 

 

Tutlular teşekkürü hak ediyor 
İsviçre’deki Tutlular daha o akşamdan başlayarak 

Arbon’a, Mehmetlerin oturduğu eve, biz geride 

kalanların acılarını paylaşmaya  geldiler.  

İş günü demediler, hafta sonu demediler.  

Bu gelip-gitmeler Mehmet YILMAZ’ın toprağa 

verildiği güne, 10 Nisan Pazartesi gününe değin 

yoğun bir şekilde sürdü. Gelemeyenler sonraki 

günlerde geldiler. 

Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle geldiler.   

Çokları biri bıraktı; iki kez, üç kez, dört kez geldi. 

Kimileri ta uzaklardan çeşitli yiyecekler getirdi.   

Gelenlerin tutumlarında, davranışlarında, 

yüzlerinde, konuşmalarında gerçekten bir içtenlik 

vardı. Yapmacıklık yoktu, abartı yoktu; gerilik, 

ilkellik yoktu. Tutlular bu acıklı durumda da aydın, 

temiz ve uygar olduklarını gösterdiler. 

Kültürümüzün bu yanından Tutlu gençler mutlaka 

kimi dersler çıkartmışlardır. 

Değerli hemşerilerim hepinize içten teşekkürler.  

Değerli Tutlular hepiniz sağ olun!.. 



Tutlu olmayan arkadaşlarımız, 

dostlarımız da teşekkürü hak ediyor 
İnsan uzun yıllar bu yaban ellerde yaşarsa bir eş 

dost, arkadaş, tanıdık çevresi de ediniyor. 

Mehmet YILMAZ’da öyleydi... 

O’nun da İsviçrelilerden, Türklerden ve İsviçre’de 

yaşayan diğer yabancılardan eşi dostu, konusu 

komşusu, iş arkadaşları, yakın ve uzak tanıdıkları 

vardı. 

Tutlular gibi onlar da Mehmet YILMAZ’ı son 

yolculuğuna uğurlayanlar ve geride kalanlarının 

acısını paylaşanlar arasındaydılar.  

O dost, arkadaş ve tanıdıklara da içtenlkle  

teşekkür ediyoruz. 

 

Kimi gerçekler böyle durumlarda 

ortaya çıkıyor 

Mehmet YILMAZ’ı bu denli erken ve zamansız 

yitirişimiz kimi gerçekleri de ortaya çıkardı... 

 

Öyle anlaşılıyorki artık İsviçre’de toprağa verilen 

ilk ve son kaybımımız Mehmet YILMAZ 

olmayacak. 

Bundan böyle başka Türkler gibi Tutlulardan da 

İsviçre’de toprağa verilenler olacak. Ortaya çıkan 

ve kabullenmemiz gereken birinci gerçek bu. 

 

İkinci gerçek ise, yaşamını yitiren ve buralarda 

toprağa verilenlerin Türkiye’deki yakınlarının 

yürek yakan durumları; acıları, ağıtları... 

 

Bundan önce şöyle oluyordu: 

İsviçre’de yaşamını yitirenlerimiz buradaki 

yakınlarınca Tut’a götürülüyor ve orada toprağa 

veriliyor. İsviçre’den gidenlerle Türkiye’deki 

akrabaları, arkadaşları ve hemşerileri bu toprağa 

verme gününde, öncesinde ve sonrasında birlikte 

ağlıyorlar, birlikte söylüyorlar; gelen gidenle 

acılarını paylaşıyorlar. İsviçre’de yaşamını yitiren 

Tutlunun İsviçre’deki, Tut’taki veya Türkiye’nin 

herhangi bir yerindeki yakını son görev için Tut’ta 

buluşabiliyor; yasalardan kaynaklanan bir engelle 

karşılaşmıyor. 

 

Bir de şöyle oluyordu: 

İsviçre’de yaşayan Tutluların Tut’ta veya 

Türkiye’nin herhangi bir yerleşim birimindeki bir 

yakını yaşamını yitirdiğinde, olay duyulur 

duyulmaz hemen bir uçak bileti alınıyor; ertesi 

günü yetişilemezse de, ikinci veya üçüncü gün 

yetişiliyor; acılar paylaşılıyor. 

Elbet bu da kolay olmuyor ama Türkiye’ye gitmek 

isteyenin önünde yasalardan kaynaklanan bir 

engel de bulunmuyor. Bir uçak bileti bulabilen ve 

işvereninden izin alabilenler kimlik kartını, oturma 

iznini ve paşaportunu cebine koyor ve üç-beş 

günlüğüne Türkiye’ye herhangi bir yasal sorunla 

karşılaşmadan gidebiliyor. 

 

Bu yeni durum gerçekten acı veriyor... 

Fakat yaşamını yitiren kişi burada, isviçre’de 

toprağa veriliyorsa Türkiye’deki yakınlarının vay 

haline! Bu gerçek Mehmet YILMAZ İsviçre’de 

toprağa verilince ortaya çıktı... 

 

Mehmet YILMAZ’ın Türkiye’deki kardeşleri, 

akrabaları ve hemşerileri ağladılar, sızladılar, 

döğündüler ama bu ölüme inanamadılar.  

Nasıl inansınar ki?.. 

Önlerinde dokunabilecekleri, sarılabilecekleri, 

ardından yürüyebilecekleri bir tabut bile yoktu.  

Bu ölüme nasıl inanılır, bu durumda nasıl 

ağlanırdı!.. 

 

Kalkıp İsviçre’ye gidecek oldular. 

Ancak Türkiye’den İsviçre’ye gitmek, İsviçre’den 

Türkiye’ye gitmek kadar kolay değil... 

İsviçreliler bir kimlik kartı ile, bilemediniz bir 

paşaportla dünyanın öteki ucuna gidip geziyor. 

Türkiye’den İsviçre’ye gidebilmek için “vize” 

alınması gerekiyor.  

 

“Vize” almaya kalkışmak bir yığın işlemi yerine 

getirmeyi gerektiriyor. 

İşlemleri yerine getirmek için Ankaralara, 

İstanbullara gitmeyi gerektiriyor. 

Ankaralara, İstanbullara gitmek için zaman 

gerekiyor. 

Bütün bunları yerine getirdikten sonra yine de 

beklemek, beklemek, beklemek gerekiyor. 

Bekledikten sonra, aradan günler ve haftalar 

geçtikten sonra da “vize” verilir mi; o da belli 

olmuyor! 

 

Bu da ikinci bir gerçeği ortaya çıkartıyor... 

O da şu:  

Türkiye iyi yönetilmiyor! 

Türkiye’nin bir ağırlığı yok. 

Türkiye’yi adamdan sayan yok. 

Türk vatandaşları yalnız yurt dışında değil, yurt 

içinde de boynu bükük yaşıyor. 

Türk vatandaşları yurt dışında da, yurt içinde de 

sahipsiz; anasız babasız; öksüz yaşıyor. 

Bunun böyle olduğu ancak yaşanılırsa bilinir. 

Bunun böyle olduğu yüreklere sönmeyecek bir 

köz düşünce anlaşılır. 

Gerisi, “Eldeki yara, duvardaki koğuk!” 

 

Nisan 2017  



1985 yılında babamın Mersin'in Demirışık köyüne 
tayini çıktığında ben henüz 6 yaşımdaydım. 
Kardeşim Mustafa 4, Sevim ise 1 yaşındaydı. 
Merkeze 60 Km. uzaklıkta bir dağ köyüydü.  
20-30 haneli,1 ilkokulu ve yanında küçük bir 
lojmanı olan 150-200 nüfuslu bir köydü. 
Tek dersliği vardı okulun.  
Aynı dersliğin içinde de 5 sınıf ve tek öğretmen.  
 
6 yılımız geçti orada...  
Bazı öğleden sonraları babamın öncülüğünde 
köyün gençleri ve orta yaşlıları köy meydanında 
toplanır ve orada Volebol oynarlardı. Bir de ha-
kem olurdu. Hakem önüne küçük çakıl taşları alır, 
(her sayıdan sonra) sayıyı kazananın tarafina bir 
tanesini koyar ve yüksek sesle bağırır, tabelayı 
söylerdi: “Atan 10, karşılayan 9!” 
 
Ben ilkokulu bitirdikten sonra ortokula başlamak 
için Mersin'e geldiğimde babamlar daha 
Demirışık'talardı. Bir sene sonra tayini Tarsus'a 
çıktı. Evimiz Mersin'deydi. Yanlış hatırlamıyorsam 
1 sene sonra da tayinini Mersin’e aldırdı. 
 
Evimiz ve babamın işi Mersin’de olmasına rağ-
men Tut ve Tutlulularla hiç bir zaman bağlantısını 
koparmadı. Ne zaman bir cenaze olsa ne zaman 
bir düğün olsa hiç yerini boş bırakmadı, gidip gel-
di. Babam Tut’u çok severdi. Biz çocukları çin de 
çok farklı bir yerdi Tut. Yazları neredeyse okul 
tatillerinin tamamını Tut'ta geçirirdik. 
 
Babam bir Tut sevdalısıydı. 
Ben de kendi adıma şunu söyleyebilirim: 
Tut'un dışında nerede yaşarsam yaşayım, kendi-
mi gurbette hissediyorum. 

Babamın Tutlularla ilişkisi her zaman çok önem-  
liydi; kendisi Tutlu'yu, sağolsun Tutlular da baba-
mı çok severdi; hem de 7'sinden 70'ine...  
Kendisinin siyasi bir kimliği olmasına rağmen 
başka görüşlere sahip diğer vatandaşlar tarafın-
dan da saygı görmesi ve sevilmesi babamın  
bizlere bıraktığı en büyük mirastır. 
... 
Mersin'den babamın cenazesini Tut'a getirir-
ken önümüzdeki cenaze aracı Tut'un girişinde 
(Mağrabaşında) aniden var gücüyle sirenlerini 
açtı. Hayatımda duyduğum en acı ve bir o kadar 
da anlamlı siren sesiydi benim için: "Al, emanetini 
getirdim!" demek istiyordu sanki. 
O siren sesinde doğruluk, dürüstlük, adamlık,  
43 yıllık eşlik, 38 yıllık babalık, 27 yıllık öğretmen-
lik,10 yıllık Belediye Başkanlığı, 67 yıllık evlatlık, 
abilik, kardeşlik, arkadaşlıklar ve hiç bitmeyen bir 
Tut sevgisi vardı. 
 
Bizler seni hiç unutmayacağız. 
Herşey için teşekkürler.. 
Enver Karakuş / 1 Mayıs 2017, Arbon 
 
Bir kız çocuğu için babanın yeri ve sevgisi ayrıdır. 
Benim için de babam öyleydi. Arkamdaki dağımdı 
benim babam. Benim için doğruluğun, dürüstlü-
ğün adıydı. Bu yaşıma kadar, “babam var, bana 
bir şey olmaz!” dedim hep. Bu sevgiyi ve bu 
güveni sonuna kadar verdi biz çocuklarına benim 
babam. Seni kaybetmenin acısı tarif edilemez.  
Senin çocukların olmaktan her zaman gurur 
duyduk ve duyacağız.  
Herşey için teşekkürler canım babam.  
Seni çok seviyorum. 
Sevim Karakuş /1 Mayıs 2017, Zürich 

 

 

Mahmut Karakuş’un Ardından... 



 

Teşekkürler Mahmut Hoca!  

Belediye başkanlığına seçildiğinde  

çok sevinmiştim.  

Birincisi, dürüst-sakin kişilikli, sevdiğim  

bir arkadaşımızdı. Yani bir arkadaş, bir 

dost, bir güzel insanın belediye başkanı 

seçilmesi sevindirmişti beni.                                                                  

İkincisi, ”yıllardır anlatmaya çalıştığımız 

fikirlerimizi patikte uygulama fırsatı 

yakaladık” diye düşünmüştüm.                                                                  

Yani belediye başkanlığının fonksiyonu 

olan yerel politik iktidarı sol düsünceli  

biri aldı diye sevinmiştim. 

 

Dürüstçe söylemek gerekirse, ikincisi, 

yani politik sevincim pek uzun sürmedi. 

Hocamın sol görüşlü ve dürüst kişilikli 

olması, onun otomatik olarak kasabada 

büyük işler yapmasına yol açmadı.  

 

Benim gibi bazı arkadaşların dışarıdan çabası da, 

sosyalist fikirlerimizi pratikte deneme olanağı 

yaratmaya yetmedi. Belki de böyle bir beklentiye 

girmek yanlıştı. Çünkü, nerdeyse zorla başkan 

adayı yapılan bir kişiden vizyoner (geleceğe dair 

büyük toplumsal projeleri olan) olmasını 

beklemek pek doğru birşey değildi.  

 

Üstelik, Hoca, o yaşa kadar oluşturduğu -sanırım 

45 yaşlarındaydı ilk seçildiğinde- sakin ve rahat 

kişiliğini değiştirecek değildi.  

Bir yönüyle iyiki de değiştirmedi.  

Ya iktidar koltuğuna oturunca birdenbire hırslı, 

buyurgan, dikdatör biri olup çıksaydı?  

Önce sakin gözüken ama eline güç geçtiğinde 

canavara dönüşen insan az mı?  

 

On yıldır Tut belediye başkanlığı yapan Mahmut 

Karakuş hakkında herbir Tutlunun bir değerlen-

dirmesi, düsüncesi vardır elbette. Ama hemen 

herkesin dillendirdiği bir ortak tanım da var Hoca  

hakkında: ”Fazla iş yapamadı ama dürüst ve 

efendi bir insan!” On yıl boyunca çok iş yapama-

dığı için onu eleştirebiliriz ama, yine on yıl boyun-

ca dürüst ve effendi kalmak ta her babayiğidin 

karı değil doğrusu. Bunun için sağlam bir kişilik 

ve yüksek bir ahlak donanımı gerekli.  

 

Mahmut Hoca’nın bu kişiliğinin Tut politikasına 

katkıları da oldu kuşkusuz. Tut’taki politik gergin-

liklerin, kutuplaşmaların, güç gösterilerinin yerini 

önemli ölçüde sakinlik ve diyalog aldı. Toplumda 

itibar ve güvenin zorbalıkla değil sevgi ve müte- 

 

 

vazilikle kazanılacağını gösterdi. Gerçek gücün 

zorbalıkta, kavgada, fesatlıkta değil, sevgide, 

alçakgönüllülükte, dürüstlükte, beyefendilikte 

olduğunu gösterdi. Tut’ta oldu bitti egemen olan 

kültür de aslında buydu ama nedense seçim 

dönemlerinde bu güzelim barışçı kültürün yerini 

Türkiye geneline egemen olan husumetçi, ayrı-

lıkçı, zorlayıcı bir kültür hakim olurdu. Büyük 

ölçüde Hoca’nın kişiliğinin etkisiyle politik kültür 

de Tutlunun diğer barışçı kültürüne uydu diyebi-

liriz. Umarım ki, geleceğin Tut belediye başkan-

ları bu geleneği sürdürür.  

 

”İstanbul beyefendisi” diye bir tanım vardır. 

Yüksek adabı, ahlakı, kibarlığı, alçakgönüllülüğü 

ifade eder. Bence “Tut beyefendisi” de vardır ve 

bu tanıma tamı tamına uyar. Mahmut Karakuş ta 

tam bir Tut beyefendisidir. On yıllık iktidar koltuğu 

da bu özelliğini değiştirmemiştir. Bu yüzden onu 

kutluyor, ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı da 

teşekkür ediyorum.   

 

Hamza Demir  
hamzademir@hotmail.com     

Göteborg, 6 Ocak 2009   

 

 

 

 

 

Not: 

Hamza Demir’in bu yazısı Tut Pekmezi’nin 

Mart 2009 tarihli 31. sayısında da yer aldı. 



 
 

    

                                                         

                                  Mahmut Karakuş 
            1950 - 11 Mart 2017 

                                 Emekli ilkokul öğretmeni 

                                                  ve 

                                    Tut Belediye Başkanı 

                                          1999  - 2009  

                       

                     İlçemizin eski Belediye Başkanı  

                            ve değerli büyüğümüz                       

                              Mahmut Karakuş’u  

                          saygı ve sevgiyle anıyor;  

                             eşine, çocuklarına ve  

                  tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. 

                            TYD Yönetim Kurlu 



Üstü Kalsın 
Ölüyorum tanrım 
Bu da oldu işte. 
Her ölüm erken ölümdür 
Biliyorum tanrım. 
Ama, ayrıca, aldığın şu hayat 
Fena değildir... 
Üstü kalsın... 
                 

Cemal SÜREYA 
 
 

Ölüm 
Bir gülüşle gelir bazen ölüm 
Çalar kapımızı, ellerinde çiçekler. 
Anılar kalır yalnız ardımızda, 
Adımız bir de, dost ağızlarda. 
                        

Gülsüm AKYÜZ 
... 
 
Zamansız ölümler için “Allah sıralı ölüm versin” 
denir. Ama beklenmedik bir hastalık, felaket ve 
kaza anında maalesef ecel sıra gözetmiyor.  
 
…. 
Bazı şeyler vardır; 
buzdolaplarımızda durur 
yine de bozulur. 
Bazıları ise; 
mezarlarımızda oldukları halde 
taptaze kalırlar. 
 

Seda YILDIZ 

 

 
 
 
 

Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm 
Vara vara vardım ol kara taşa 
Hasret kodun beni kavim kardaşa 
Sebep gözden akan bu kanlı yaşa 
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm 
  
Nice sultanları tahttan indirdi 
Nicesinin gül benzini soldurdu 
Nicelerin gelmez yola gönderdi 
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm 
  
Karac´oğlan der ki kondum göçülmez 
Acıdır ecel şerbeti içilmez 
Üç derdim var birbirinden seçilmez 
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm 
                 

Karacaoğlan 
 
 
 
İnsanlar yaşatarak yaşar birbirini 
Ve hayat meşalesini, birbirine devreder koşucular 
gibi.  
 

Lucretius 
 
 
.... 
Soyu sürsün isteriz en güzel insanların, 
Sürsün ki güzelliğin gülü hiç solmasın; 
Yok olmak olsa da sonu, her olgunlaşanın, 
Ardından gelen körpe yavru anısını yaşatsın. 
 

William SHAKESPEARE - Soneler 

 

Nevzat Kızkın 

nkizkin@hotmail.com 

GİDENE VEDA KALANA METANET 
Bu yıl kış çok soğuk geçti. Bizi üşüten ise kışın ayazı değil memleketten arka arkaya gelen vefat 
haberleri oldu. Bu nedenle zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan sevdiklerimizi şiir köşesinde şiirin 
sıcaklığı ile uğurluyoruz. 
 
Nazım Hikmet “Karlı Kayın Ormanı” şiirinde “ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölümü” 
derken, ünlü düşünür Montaigne ise “Ölümden niye korkacağım ki? Ben varken o yoktur, o gelince de 
ben olmayacağım” demiş. Ölüm de doğum gibi bir doğa olayı, bu dünyada kalıcı olmadığımızı 
biliyoruz. Bu nedenle olsa gerek Cem Karaca’nın “işte geldik gidiyoruz” şarkısında söylediği gibi 
“doğuma da ölüme de çiçekler yolluyoruz”.  
Ama ölümün bizi üzen yanı ise türkülerimize de konu olan ayrılık. 
 
Yüce dağlar olmasaydı 
Laleleri solmasaydı 
Ölüm Allah’ın emri de 
Şu ayrılık olmasaydı… 
 
Kuşkusuz her ölüm erken ölümdür.  



 

Her Gidenden Bir Gülümseme Kalır 

zaman siler acıları 

kinin biley taşı kırılır 

hüzün birikir elbet 

ıssız sular şiire karışır 

yıllanmış bir ömürdür közden küle dönüşen 

ateş söner, kül savrulur 

kış bir kardelene yenik düşer 

gök, uçan kuşun kanadına 

sen ey kalbim, titremez misin 

uzak bir hatıra gelip dayanınca kapılarına? 
 

Aslı DURAK 

 

 

Varlığa ve Yokluğa 
İnsan ne zaman alışır hayata 

baba? 

Yağmurun yağdığı her yerdi yüzün 

seni sordum da irkildi toprak 

ölümü bildim, büyüdüm 

çocukluğum mevsimsiz bir leylak 

bir yelkovan gidişi 

bir akrep 

yürüyüşü 

ötesi iyilik, güzellik... Alıştığımız 

bir yarayı sarıp sarmalamak 

Gecikmiş sözlerin ağırlığı heybemde 

bir karanfil, solgun, öyle 

kedere bulanarak 

nasıl dökülürse 

döküldü toprağına sözlerim de 

Söküp nallarını atların 

koşturmak gibi karanlığın evine 

öldün. yokluğunda 

varlığı bildim 

İnsan nasıl alışır içindeki cam kırıklarına 

baba? 
 

Çiğdem SEZER 

 

 

 

 

 

 

Tren 

İnsan, ruh ve beden; 

Bedense bir tren, 

Yılları taşır vagonları, 

Bazen hızlı, bazen yavaş 

Son istasyona varmak için. 

Yolculuk bazen yorar, 

Bazen de neşe dolar, 

tren durmaz yol alır hep. 

Ruh bıkınca yolculuktan, yorulur; 

Trenden inip kaybolur. 
 

Gülderen ALPAGUT 

 

 

Rindlerin Akşamı 
Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç; 

Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç! 

Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile, 

Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. 

Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan 

Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan 

Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. 

Gruba karşı bu son bahçelerde, keyfince, 

Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül! 

Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahud gül. 
 

Yahya Kemal BEYATLI 

 

 

Sesiz Gemi 
Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 

meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; 

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. 

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. 

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! 

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu! 

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; 

Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. 

Birçok gidenin her biri memmnun ki yerinden, 

birçok seneler geçti; dönen yok seferinden. 
 

Yahya Kemal BEYATLI 




