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Tutlular Eğlence Gecesi
Mehmet Karakuş, 13 yıl önceki ilk eğlence
gecesinde yaptığı kısa konuşmadaki söylediklerini anımsatarak, sözlerini tuttuklarını
söyledi. Buna göre, her yıl bir-iki etkinlik
düzenleyerek Tutluları biraraya getirdiklerini,
Tut’a ve tutluya yaptıkları yardımın 50 bin
Frank’ı bulduğunu, Tut Pekmezi adında bir
dergi çıkarttıklarını, yine bu adla bir internet
sayfası kurarak bütün Tutlular arasında bir
iletişim kurduklarını söyledi. Ayrıca Kadınlar
Günü nedeniyle Melih Cevdet Anday’ın
„Yaşamak güzel şey“ adlı şiirini okudu.
Katılımın beklenilenin üstünde olması nedeniyle birazcık yer sıkıntısı yaşanan gece,
saat 24’te bitmesine karşın misafirlerin hala
salondan ayrılmak istememeleri dikkati çekti.
Gecenin bir başka dikkati çeken ve sevindirici yanı da Tutlu gençlerin yoğun ilgisiydi.
Gecemize katılarak bizleri onurlandıran ve
derneğimizi zenginleştiren bütün dost ve
hemşerilerimize, hem gece öncesinde hem
de gecede can-ı gönülden çalışan arkadaşlarımıza içten teşekkür ediyor, gelecek etkinliklerimizde de birlikte olmayı umuyoruz.

Her yıl düzenlenen Tutluar Eğlence
Gecesi bu yıl 8 Mart 2008 tarihinde
Affoltren’ deki bir salonda yapıldı.
Gece saat 18’de başladı ve 24’te de bitti.
Gecenin Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne
denk gelmesi ayrıca anlamlıydı. Dernek
yöneticileri bu ayrıntıyı unutmadılar ve
geceye katılan kadınlara birer güzel gül
armağan ederek bu anlamlı günü kutladılar.
Geceye katılan hemşerilerimize ve
dostlarımıza akşam yemeği olarak şehriyeli
pirinç pilavıyla beraber soslu dana eti, sebze
ve salata sunuldu. Alkolsüz içecekler
masalarda hazır bulundurulurken, kahve ve
alkollü içeceklerden ayrıca para alındı.
Yemekten sonra meze, gecenin sonuna
doğru da evlerde yapılan çeşitli tatlılar verildi.
Saz ve org çalan Erdem’in müziği
eşliğinde halay çeken, oynayan misafirler,
Tutluların oluşturduğu koroya büyük ilgi
gösterdiler ve ayakta alkışladılar.
Eğlence gecelerinin olmazsa olmazı olan
zengin tombala da kapış kapış satıldı ve
neredeyse, „Bana da!“ diyene kalmadı.
Kısa bir „hoşgeldiniz konuşması“ yapan

TYD Yönetim Kurulu
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Bir İstanbul Hatırası
Hani bir zamanlar derlerdi ya, “İstanbul’un
taşı toprağı altın!” diye.. İşte o yıllardan
birinde.. 1975’te ben de İstanbul’a geldim.
İstanbul’a geldim gelmesine de; İstanbul Tut’
a hiç mi hiç benzemiyordu... Yüksek yüksek
apartmanlar... Belediye otobüsleri... Dolmuşlar... Taksiler... Işıklar... Yaya geçitleri...
Kaldırımlar... Ve nihayet insanlar.. insanlar...
Aklımdan dedim ki kendi kendime;
“Oğlum Memet, sen burda on sene kalsan
bile İstanbul’u öğrenemezsin!” Dedim
demesine de; bir kere de gelmiş bulunduk...
Gelmezden önce babam; “Oğlum, gel gitme!
İstanbul büyük şehir; adamı yutar!” dedi ama;
kim dinler?.. Benden önce İstanbul’a gelmiş
başka Tutlular, hatta akrabalar da vardı...
Kısa bir zaman sonra amcamın kunduracı
dükkanında işe başladım. Yani çıraklık...
Adanalı bir kalfanın yanında. Haftalık 150
lira. Bir yandan çalışıyorum, öte yandan da
zaman geçiyor. Tabiii İstanbul’u da tanıyorum yavaş yavaş. Ben de bu arada benden
önce İstanbul’a gelmiş Tutlu arkadaşlarla
tanışıyorum, görüşüyorum. Özellikle hafta
sonları Aksaray’daki Arkadaş Kıraathansi’
nde buluşuyoruz; konuşuyoruz; hal hatır
soruyoruz... Gelip gidenden köy haberleri
alıyoruz ve köyün hasretini gideriyoz.
O yıllarda ne ulaşım ne de iletişim bugünkü
kadar gelişmişti.
*
*
*
Mevsimlerden yaz, günlerden de bir pazar
günüydü... Arkadaşlar arasında, “Hep
beraber bir Taksim’e doğru gezmeye
gidelim,” dedik. Kalktık, bir belediye
otobüsüne bindik. Taksim’de otobüsten indik.
Taksim’de dolaşmaya, gezinmeye başladık.
O arada arkadaşlardan birisi, “Haydin, Hilton
Oteli’ne gidelim; orayı bir gezelim!” dedi.
Aramızda olurdu-olmazdı diye kısa bir
tartışma oldu. Ama sonra kararı verdik:
Hilton’a gidiyoruz!.. Yürüyerek Hilton’a
vardık. Bahçesinde biraz gezindik. Sonra bep
beraber otele girmeye karar verdik. Otele
doğru yürüdük. Giriş kapısına vardık. Kapıda
özel kıyafetli bir görevli karşıladı bizi. Bize
nereye gitmek istediğimiz sordu. Biz de oteli
gezip görmek istediğimizi söyledik. “Ulan”
dedi adam bize, “burası müze mi, buranın

neyini gezeceksiniz! Eğer bişey içecekseniz,
yukarda barımız var, girin için, yoksa burası
sizin sandığınız gibi gezilecek bir yer değil!”
Bu bizim çok ağırımıza gitti. Hilton’a girmek
için para babası mı olmalıydık? Garibanlara
kapılar kapanacak mıydı?.. Ama yapacak
bişey de yoktu; arkamıza bakmadan çekip
gittik.
Aradan zaman geçti.. ama biz bu olayı
unutamadık... Bir gün bir kadillak taksi
çevirdik ve taksiye bindik. Taksici nereye
gitmek istediğmizi sordu ve “Hilton’a”
cevabını alınca gülümsedi hafiften. İnanmadı
önce. Ama bizden başka cevap gelmeyince,
sürdü Hilton’a. Giriş kapısına geldi ve o bize,
“Ulan burası müze mi?..” diyen özel kıyafetli
adamın yanında durdu. Adam koşarak kapıyı
açtı. Bize, “Buyurun Efendim!” diyerek yol
gösterdi. Taksiden indik, dönerli kapının bir
yanından girdik öte yanından çıktık...
Sonra bu durumu başka arkadaşlara
anlattık, onlar da bize güldüler ve; “Hiç
Hilton’a öyle gidilir mi! Önce biyerlerde
bişeyler içeceksin, ondan sonra bi taksiye
atlayacaksın, taksiyle gideceksin!” dediler.
Birkaç hafta geçtikten sonra, bir başka
hafta sonu bir yerde ikişer bira içtik. Yine yola
çıktık. Hilton’a yine girdik dönerli kapıdan.
Ama içerde ne yapacağız, nerde ne yapılır,
nerde ne içilir, nerde oturulur; bilmiyoruz.
Sağa sola baktık... Hani diyorlar ya bazan,
“Lobide oturduk, kahve içtik, sohbet ettik...”
diye. Bizim ne lobiden ne bardan haberimiz
var. Baktık ki orası bize göre değil. Dönerli
kapıdan çıktık ve Taksim’e kadar yürüdük.
Oradan da bir dolmuşa atladık ve doğru
Aksaray’a Arkadaş Kıraathanesi’ne...
*
*
*
İleriki zamanlarda arkadaşlar arasında
kendi kendimize, Hilton’da ne işimizin
olduğunu sorup durduk hafif gülümseyerek.
Şimdi ne zaman “İstanbul” kelimesini
duysam bu maceramız gelir aklıma.
Bir de hep sorarım kendi kendime: Bir
zamanlar, “Taşı toprağı altın!” denilen, ama
gerçekten de altın kadar kıymetli olan
İstanbul’da acaba bir avuç boş toprak kaldı
mı betonsuz?

Mehmet Yılmaz
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8 Mart:
Tutlu Kadınların da Günü!

kutusunun hepsini getirtir, içinden istediklerini
seçerler sonra gönderirlerdi. Bazen bir iplik
almak için 3-4 kere çarşıya inip çıkmamız
gerekirdi!) Önceden çok az aile kızını ilkokula
gönderirken, şimdi universitelerde okuyan
genç kızlarımız var. Şu anda "Tut Gelişim"
derneğinin, Arzu Kaymak öncülüğünde
hayata geçirmeye çalıştığı ve onlarca Tutlu
kadına iş olanağı sağlayan "Bacılar" projesi
de Tutlu kadınların olanaklarını artıran bir
proje. Bütün bunlar iyi, insani gelişmeler ama
hala "artık kadın ikinci sınıf değil" veya hala
"dayak artık yok" diyemiyoruz.
Kadının ezilmesini, onun ekonomik
bağımsızlığını sağlayamamasıyla ve
yüzyıllardır süregelen geleneklerle, kültürle
açıklayabiliriz. Kendinin ve çocuklarının
karnını doyurması, giyimi, barınaği erkeğe
bağlı olan kadının özgür ve eşit olması
imkansızdır. Ama ekonomik bağımsızlık ta
yetmez, yetişkin ve aklı başında bir kadının,
yetişkin ve aklı başında bir erkekle aynı
özgürlüklere ve karar olanaklarına sahip
olabilmesi için var olan egemen kültürün de
değişmesi lazım. Hem kadının hem erkeğin
çalıştığı bir durumda evin işini de hem erkeğin hem kadının paylaşmasının doğal ve
kabullenilir olması lazım. Bu bilincin, bu
vicdanının yaratılmış olması lazım. Erkek,
paylaşmayı kadın için değil, en başta kendi
vicdanı için yaptığını algılaması lazım. İşi
paylaşmamayı, hakaret etmeyi, aşağılamayı,
şiddet kullanmayı "erkeklik" değil, utanç duyulacak bir zalimlik olarak hissetmesi lazım.
Başkasına eziyet etmeyi kendine yakıştırmaması lazım. Bu dediklerimiz de, yani insanın
alışkanlıklarının-kültürünün değişmesi de, ne
yazikki değişimlerin en zoru. Zor ama o
kadar da insanı insan yapan, kötülüklerden
arındıran bir çaba ve süreç.
"Kışkırtılmış erkeklik, bastırılmış
kadınlık", Dr. Erdal Atabek´in yazdığı bir
kitabın ismi. Memleketimizdeki kadın-erkek
ilişkilerini anlatan daha çarpıcı bir söz
bulunmaz herhalde. Doğduğundan itibaren
toplum ve aile, erkek çocuğunun erkekliğini
yüceltir, kışkırtır, kız çocuğunun kızlığınıkadınlığını bastırır, aşağılar. Mesela, sünnet
törenleri vasıtasıyla erkek çocuğun erkekliği
yüceltilip onore edilirken, kız çocuğunun

Küçükken, anama anlatan bir kadından
duymuştum: Kendisi bir köyden bir köye gelin
gidiyor. Uzun süren at üstündeki yolculuktan
sonra nihayet damat evine geliyorlar. Gelin,
evin önünde bir ihtiyar koca görüyor.
"Amoov, evin gocası da varmış tama!" diye
hayıflanıyorr aklından. Akşam olup damat
odaya girince, dışarıdaki "goca"´nın kocası
olacak damat olduğunu anlıyor. "O gün
bugündür yaşıyom bu herifinen. Nediyim?"
demişti hikayesinin sonunda.
Yalnızca bu kadın mıydı bütün bir ömrünü
geçireceği insanın kim olacağına
başkalarının karar verdiği?
Tabiki değl. Benim kuşağımdan olan hemen
herkes duymuş ya da tanık olmuştur böyle
olaylara. Gelin edildikten sonra, "kadınlığını"
unutup yaşıtlarıyla oyuna dalan 12-13
yaşlarındaki kız çocukları, mal veya para
karşılığı "satılan" kızlar, bütün bir ömür boyu
kocasıyla olmayı işkence gibi yaşayan
kadınlar, sürekli aşağılanıp, küfredilip, dayak
atılan kadınlar...
Hiç mutlu kadın yok muydu o zamanlar?
Vardır herhalde! İnsan en kötü koşullarda da
bazan mutlu olur. Ayrıca, bütün erkekler
şimdi olduğu gibi o zaman da aynı değildi.
Kocasından saygı ve sevgi görmüş çokça
kadınlarımız da olmuştur. Ama bu genel
olarak geçerli olan bir gerçeği değiştirmez:
Kadınlar toplumda ikinci sınıf insandı ve
eziliyordu. İktidar kayıtsız şartsız erkeğindi.
Ya şimdi? Şimdi farklı mı?
"50 yıl önce nasılsa şimdi de aynı"
demek doğru değil elbette. Kadının
özgürleşmesinde, yani kendi hayatıyla ilgili
kararları kendisinin verebilmesi koşullarında
önemli gelişmeler oldu. Hiç görmediği
birisiyle evlendirme, başlık parası, 12-13
yaşlarında evlendirme önemli ölçüde kalktı.
Tut´taki düğünlerde önceden kadınlar ve
erkekler ayrı yerlerde olurlardı, şimdi
birlikteler; Evelden kadınlar kızlar çarşıya
çıkamazlar, alış-veriş yapamazlardı, şimdi
yapabiliyorlar. (Anam veya bacım nakış için
istedikleri bir ipliği alabilmek için biz çocukları
Ulupınar’dan çarşıya gönderir, renkli iplik
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kadınlığına geçişi utanç ve ayıp vesilesi
sayılır. Bu yüceltme ve aşağılama sadece
çocukluk dönemiyle kalmaz, her dönemde
sürer. "Hovarda-orospu, erkek gibi-karı gibi,
kılibik" ve benzeri günlük dilde kullanılan
kelimelerinin vurguladıkları şeyler de hep
kadını aşağılama ve eşitsizliği
kalıcılaştırmaktadır. Bu davranışlar ve
düşüncelere iliklere kadar işler ve hiç
düşünülmeden yaşanır. Yani sadece "kötü"
erkekler değildir kadını ezen. Toplumun
genel olarak benimsediği yaşam tarzıdır söz
konusu olan. Bu yüzden cok zordur
değişmesi. Üstelik erkeğin iktidarını
kaybetme korkusu da değişimi zorlaştırır.
Bunlar sadece Tut´a ve Tutluya mahsus
değil. Sadece Türkiye’ye mahsus da değil.
Yaşanılan çağla-zamanla ilgili bir şey. Sanayi
öncesi tarım toplumundaki kadın Türkiye’de
de, İsveç’te de aşağı yukarı aynı: İkinci sınıf
ve ezilen. Üretimin topraktan sanayiye,
fabrikalara geçmesiyle eski aile düzeni de
değişti, kadınların rolü de değişti-değişiyor.
Kadınlar giderek toplumda da, iş hayatında
da, eğitimde de, sosyal hayatta da, siyasette
de erkeklerle daha eşit oluyorlar. Bu tabi
kendiliğinden olmuyor. En başta bilinçli
kadınlar olmak üzere, eşitlikten yana,
adaletten yana olanların mücadelesiyle
iyileşmeler oluyor.
8 Mart Dünya Kadnlar Günü, kadının
eşitlik mücadelesinin sembol günü. 1857 de
Amerika’da, Şikago’da tekstil işçisi kadınların
direnişi sırasında öldürülmeleri nedeniyle,
onların anısına kadın mücadele günü olarak
kutlanan bir gün. Önce, 1900 başlarında
Polonya asıllı sosyalist ve kadın hakları
savunucusu Clara Zetkin´in önerisiyle
sosyalist ve işçi çevrelerinde "Dünya Emekçi
Kadınlar Günü" olarak kutlanıyor.
Yanılmıyorsam 1975 yılından beri de
Birleşmiş Milletler kararıyla bütün dünyada
"Dünya Kadınlar Günü" olarak kutlanıyor.
Ezenle ezilenin olmadığı bir dünya dileği
şimdilik sadece bir dilektir ama, kendimizi
değiştirmek ve hiç değilse ailemiz içerisinde
ezeni-ezileni ortadan kaldırmak elimizdedir.
Sözünü ettiğimiz analarımız, bacılarımız,
eşlerimiz, çocuklarımızdır.
Hamza Demir / Göteborg, 8 Mart 2008

Köchlistr. 35 / 8004 Zürich adresindeki
60 kişilik

Restaurant Körnerstube
1 Mayıs 2008’den
itibaren haftanın 7 günü açıktır.
Restaurant Körnerstube’de
Türk, İtalyan ve İsviçre
mutfağından yemekler bulunacaktır.
Hemşerilerime
ve
arkadaşlarıma
önemle ve saygıyla
duyurulur.

Kamil Karakuş
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Hiç Bir Şey Tesadüf Değil
Son zamanlarda türban ve kadından başka
birşey tartışmıyoruz. Elimizden gelse
kadınlarımızı, kızlarımızı evlere kapatacağız.
Zaten kapatıyoruz da.
Toplumumuzun yarısını yok sayarak bir
yerlere varabliceğimze inanmaya
zorlanıyoruz.

İngiltere'de her 1000 stand için 2000 çeşit
kitap bulunurken, Mısır'da kitap çeşidi 20 dir.
İslam dünyası bilgi yayılmasını
gerçekleştirmekte başarısızdır.
Kitabı olmayan, kitap yazacak aydını
olmayan, yazılanları da okuyacak vatandaşı
olmayan toplumlar nasıl gelişsin?

Bakın size, bizde ve Dünyada yapılan
araştırmalardan bazı çarpıcı bilgiler
aktarayım.

Pakistan'ın ileri teknoloji ihracatının toplam
ihracatın içindeki oran % 1, Suudi
Arabistan’ın % 0.3, Kuveyt, Fas ve Cezayir’in
aynı şekilde % 0.3 tür.
Singapur'da bu oran % 58 'dir.

Siz hiç dünya üzerindeki 1.5 milyar
Müslümanın neden bu kadar güçsüz
olduğunu düşündünüz mü?
Cevap: Yanlış eğitim veya sıfır eğitim
(din eksenli, sorgusuz, araştırmasız, ezberci)

Sonuç: İslam dünyası bilgi uygulamasını
gerçekleştirememektedir

İslam Konferansı Örgütü'nün ( OIC ) 57 üyesi
ülkelerin tümünde 500 adet üniversite
bulunmaktadır. Sadece ABD'de 5758
üniversite vardır.

Neden Müslümanlar güçsüzdür ?
Çünkü bilgi üretmiyoruz.
Neden Müslümanlar güçsüzdür ?
Çünkü bilgiyi yayamıyoruz.

UNDP tarafından toplanan verilere göre
Hristiyan dünyasında okuma-yazma
bilenlerin oranı neredeyse % 90, Müslüman
dünyasında okuma-yazma oranı oranı
yaklaşık % 40 tır. Hristiyan dünyasındaki
okur-yazarların % 40 ı
üniversite mezunudur ve bu oran Müslüman
dünyasında % 2 'yi geçememektedir.

Neden Müslümanlar güçsüzdür ?
Çünkü bilgiyi uygulamıyoruz
Petrol zengini Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Kuveyt ve Katar hep birlikte 500
milyar dolarlık mal ve hizmet üretmektedirler
ve bunların çoğu petroldür.

Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerde her 1
milyon kişiye 1 bilim adamı düşerken, ABD
her 1 milyon kişiye 4000 bilim adamı,
Japonya’da 5000 bilim adamı
düşmektedir. Her bir milyon Arap nüfusa
50 teknisyen düşerken bu sayı Hristiyan
dünyasında 1000 teknisyendir.
Bu nedenle İslam dünyası bilgi üretebilecek
kapasiteden yoksundur.

Mal ve hizmet üretimi İspanya'da 1 trilyon
doların üzerindedir. Katolik Polonya 489
milyar dolarlık mal ve hizmet üretimi
gerçekleşmektedir. Budist Tayland 545
trilyon dolar değerinde mal ve hizmet
üretimi yapmaktadır.

1000 kişiye düşen günlük gazete sayısı ve
bir milyon kişiye düşen kitap çeşidi bilginin
toplum içine yayılıp yayılmadığının iki önemli
göstergesidir.
Pakistan'da 1000 kişiye 23 günlük gazete
düşerken bu sayı Singapur'da 360 dır.

Cevap: Eğitim yoksunluğu. Tam anlamıyla
söylersek kaliteli eğitim yoksunluğu. Çok
kesin biçimde söylersek akılcı olmayan, din
eksenli ve çağdışı eğitim.

O halde Müslümanlar neden bu kadar
güçsüzdür ?

Bu Hristiyan ve Müslüman halklarının
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karşılaştırması. Bir de Yahudileri ele alalım.
Dünyada 1,5 Milyar Müslümana karşın
sadece 14 milyon Yahudi var. Nasıl oluyor da
küçücük Israil ile baş edilemiyor?
Nedenini hiç merak ettiniz mi?

- AB ülkelerinde 20-24 yaş grubundaki her
100 kızın 10'u evde otururken, bizde 58.3'ü
- AB ülkelerinde 25-29 yaş arasındaki her
100 kızın 17.1'i evde otururken, bizde 65.8'i
evde oturuyor.

Tüm zamanların en etkin bilim adamı ve
Time dergisi tarafından "Yüzyıl'ın Adamı "
seçilen Albert Einstein bir Yahudiydi.
Psikanalizin babası Sigmund Freud bir
Yahudiydi. Karl Marx, Paul Samuelson ve
Milton Friedman da öyle.
İşte size ürettikleriyle tüm insanlığa zenginlik
katmış olan Yahudilerden bazıları:
Benjamin Rubin insanlığa aşı iğnesini verdi.
Jonas Salk ilk çocuk felci aşısını geliştirdi.
Albert Sabin çocuk felci aşısını daha da
geliştirdi. Gertrude Elion lösemiye karşı ilacı
verdi. Baruch Blumberg Hepatit B aşısını
geliştirdi. Paul Ehrlich frengiye karşı bir
tedavi buldu. Elie Metchnikoff bulaşıcı
hastalıklarla ilgili çalışmalarıyla Nobel ödülü
kazandı. Bernard Katz nöromüsküler iletişim
( kas -sinir sistemi arası iletişim ) alanında
Nobel ödülü kazandı. Gregory Pincus ilk
doğum kontrol hapını geliştirdi. Gerald Wald
insan gözü hakkındaki bilgilerimizi
geliştirerek Nobel ödülü kazandı. Stanley
Cohen embriyoloji ( embriyon ve gelişimi
çalışmaları ) dalında Nobel aldı. Willem Kolff
böbrek diyaliz makinesini yarattı. Peter
Schultz optik lif kabloyu, Charles Adler trafik
ışıklarını, Benno Strauss pazlanmaz çeliği,
Isador Kisse sesli filmleri, Emile Berliner
telefon mikrofonunu ve Charles Ginsburg
videotape kayıt makinesini geliştirdi.
Stanley Mezor ilk mikro-işlem çipini icad etti.
Leo Szilard ilk nükleer zincirleme reaktörünü
geliştirdi.

Eve kapattığımız kızlarımız ne yapıyor? Nasıl
yaşıyor? Sorunları nedir? Beklentileri nedir?
Bu konularla ilgilenen yok. Eğitim
imkânından yoksun kalan, ekonomik
bağımsızlığı olmayan, baba ve anne eline
bakan bu genç kızlarımızın hayata açık tek
pencereleri TV ekranı oluyor. İşte onun için
Türkiye'de TV izleme oranı yüksek. İşte onun
için TV ekranlarında gün boyu alt gelir
grubuna ve alt eğitim düzeyine hitap eden
kadın programları izlenme rekoru kırıyor.
Kızları önce eve kapa... Sokağa çıkmaya
kalkanların da başlarını türbanla kapa...
Sonra, "Biz kızlarımıza, kadınlarımıza değer
veririz... Onlar bizim canımız" diyerek nutuk
at...
Bu da, son günlerdeki türban tartışmalarına
da neden kızlarımızın kadınlarımızın katkıda
bulunamadıklarını, türban artışmasına
neden sadece erkeklerin sahip çıktığını
ortaya koyuyor.
Bu yukarıdaki rakamlar yetmiyor,
Kadınlarımızın tümü eve kapatılmak
isteniyor.

Son 105 yılda 14 milyon Yahudi bilim
dalında 100’ün üzerinde Nobel ödülü
kazanırken, 1.4 milyar Müslüman yalnızca üç
Nobel kazandı.

Peki halkımızın yarısını çalışmadan evde
oturup ülkemizin gelişmesine katkı
sağlamasına izin verilmezken, Atatürk’ün
hedeflediği muasır medeniyetler seviyesine
nasıl geleceğiz?
Bileniniz var mı?

Türkiyemize bakalım.
- AB ülkelerinde 15-19 yaş grubundaki her
yüz kızın sadece 3.9'u evde otururken,
Türkiye'de 47.5'i,

Rıdvan Filiz / 28.02.08
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katırın üstünde o, burma etmeye gitse katırın
üstünde o’ymuş. Hatta ayakkabısı bile erkek
ayakkabısıymış. Hem de el yapması. Tabanı
kara lastik, üstü de yarı işlenmiş gönden
ökçeli ayakkabı.
“Yoksulluk görmedim babamın evinde.
Babam çalışkan bir adamdı. Çok çalışırdı.
Hergün çalışırdı. Yazıya yabana giderdi.
Odun eder, odun satardı. Kazandığı parayı
da hemen harcardı. Eve et alırdı mesela.
Kazandığını kazandığı gün harcardı. Acaba
yarın ne yeriz, demezdi. Ama kendisi çok
yoksulluk çekmiş babasının evinde,” diyor,
baba ocağını anlatırken.
13-14 yaşına kadar Geni’de yaşamışlar.
14 yaşında köye (Tut’a) göçmüşler. 15 yaşına gelir gelmez de 17 yaşındaki Habip
Ünal’la (namı-ı diğer Horuz Hebip) evlenmiş.
Okula gitmemiş. En az 4-5 öğretmen
defalarca babasının yanına gelmiş ve
kendisini okula istemişler. Ama babası, “Bu
köyden göçerim, gene de okula göndermem
kızımı!” diye direnmiş. Sonraları pişman
olmuş ama iş işten geçmiş. “Yani şimdi hiç
okuma yazma bilmiyor musun?” diye
üsteleyince; “Yok yok; biraz biliyorum,” diyor.
O da şöyle olmuş: Adana’da oturuyorlarmış.
1980’den sonra birgün kayınbabası Ahmet
Amca (nam-ı diğer Büyük Horuz) Adana’da
bir dolmuşa binmek istemiş. Kendisinin
okuması olmadığı için oradan geçen bir
gence, “Şu dolmuş nereye kalkıyor, oğlum?”
diye sormuş. Onun da zamanı mı yokmuş,
yoksa suratsızın teki miymiş; doğru dürüst bir
şey söyleme yerine, “Amca, işte orda
yazıyor; kendin okusana!” demiş ve bu cevap
kayınbabasının çok ağırına gitmiş. Eve
gelince de, “Kızım, demiş kayınbabası, ben
çocuklara bakarım. Sen şu kursa git de, bi
okuma-yazma öğren. Bugün başımdan böyle
böyle bir olay geçti,”
O sıralar mahallelerinde bir okuma-yazma
kursu açılmış imiş. Sonra o da bu kursa
yazılmış ve bir ayda okuma yazma öğrenmiş.
Diplama bile almış. “Şimdi harfleri çata çata,
yavaş yavaş okuyorum büyük yazıları,” diyor.
Evlendikten kısa bir zaman sonra da
Adana’ya göçmüşler. Kayınbabası Yavuzlar
Mahallesi’nde iki katlı bir ev satın almış. Altlı
üstlü oturmuşlar. Kayınbabası, Tut’tan Kilise
Köyü’ne ırgat götürürmüş pamuk tarlalarına.
O da çok çalışırmış. Hiç boş durmazmış.

Horuz Hebip’in eşi

Ümmü Ünal

Tut Pekmezi’nin bu 29. sayısı için
tasarlanan söyleşinin konuğu Ümmü Ünal
(1949). Eşi Habip Ünal geçtiğimiz yıl (2007)
mart ayında, beklenmedik bir zamanda bir
beyin kanaması geçirmiş, 45 gün süreyle
Zürich’te bir hastanede tedavi görmüş ancak, bütün çabalara karşın kurtarılamamıştı.
Ümmü Ünal yaban elde, Zürich’e 15-20
kilometre uzaklıkta, yine Zürich gölünün
kıyısındaki Horgen adlı küçük bir İsviçre
şehrinde yapayalnız kalmıştı.
Gerçi çocukları Zeynep (1971) ve
Mehmet (1974) aynı şehirde ve yakın
evlerde oturuyorlardı ama yine de herkesin
evi de yolu da ayrıydı. Bülent (1977) ise 7 yıl
İsviçre’de kaldıktan sonra Türkiye’ye,
Adana’ya dönmüştü.
Sözün kısası Ümmü Ünal yalnız kalmıştı
yaban elde... Beklenmedik bir anda yalnız
kalan bir kadın ne eder, nasıl yaşar?.. Bu
söyleşinin amacı buydu.
Önce biraz çocukluk...
1949’da Geni’de, Fatma (Patalak
Ahmet’in kızı) ve Hasan Oduncu’nun (nam-ı
diğer Leyla Hasan) kızı olarak doğmuş.
Kendinden sonra iki kız, daha sonra da iki
erkek kardeşi olmuş. İlk çocuklar kız
olduğundan olsa gerek, babası onu bir erkek
çocuk gibi büyütmüş. Babası oduna gitse
katırın üstünde o, karaçalı kesmeye gitse
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Kilise Köyü’nden süt satın alır getirirmiş. Bir
kısmını yoğurt olarak bir kısmını da süt
olarak çevreye satarlarmış.
Kaynınbabasından çok memnun Ümmü
Ünal. Çok yardımı dokunmuş. “Benden
yeyin, kendinize de çalışın,” dermiş hep.
18 yıl Yavuzlar’da oturmuşlar. Sonra
Baraj Mahallesi’nden bir ev alarak oraya
taşınmışlar. Orada da 4 yıl oturduktan sonra,
daha önce İsviçre’ye gelmiş olan eşinin,
Habip Ünal’ın yanına gelmişler. (1988)
İsviçre’ye gelir gelmez şimdiki oturdukları
şehire, Horgen’a yerleşmişler. 4 ay sonra da
bir elektrik firmasında çalışmaya başlamış.
“Şu prizlerin içini dolduruyorduk; işimiz kolaydı,” diyor duvardaki prizi göstererek. Orada 5
sene çalışmış. Sonra, bir lokanta açmış eşi
ve “Fabrikada çalışacağına gel burda çalış,”
demiş. O da elektrik firmasını bırakmış,
lokantada yardım etmeye başlamış. 4 yıl
sonra lokantayı başka birisine verdikten
sonra yeniden eski firmasına dönmüş ve 3 yıl
daha çalışmış. Sonrası işsizlik...
Nasıl bir evlilik?..
“Ancak buraya geldikten sonra beraber
yaşayabildik, burada bir aile hayatımız oldu.
Türkiye’deyken önce bir askerlik yaptı zaten.
Sonra bir kavgadan dolayı hapise girdi.
Ardından da İsviçre’ye gelip gitti bir iki
sefer...” Gözlerini silerek ekliyor, “ İşte 20
sene burada beraber olduk ancak. Çok iyiydi.
Parası pulu bendeydi. Banka kartları
bendeydi. Kavgamız gürültümüz olmadı.
Alınacağa verileceğe ben bakardım. ‘Bişeyim
olsun, malım mülküm olsun’ demezdi.
‘Param da olmasın, borcum da’ derdi.
Arkadaşlarıyla, çevresiyle oturup kalkmayı,
yemeyi içmeyi severdi...”
Beyin kanaması geçirmesine ve
ölümüne getiriyorum sözü...
Gözleri yeniden doluyor. “Ölümü hiç
aklına getirmezdi. Sadece bazan yaşlılık ve
hastalıktan açıldığı zaman şakalaşırdık: ‘Beni
buraya gömün, ölürsem’ derdi. Ben de, ‘Seni
bu Gavurların içinde bırakmam’ derdim.
Sözünü tutmadık. Anasının babasının yanına
götürdük. Belki de bu yüzden küsmüştür.
Hemen hemen her akşam bir iki bardak
içerdi. Bel ağrıları vardı. Tansiyonu vardı.
Hergün tansiyonunu ölçerdi. Bir iki kere evde
düştü ama biz çok önemli bişey saymadık.

26 Mart 2007’de beyin kanaması geçirdi.
45 gün komada kaldı. İşte sonu da belli...”
Ya şimdi, çok mu zor yalnız yaşamak?..
“Çok zor, diyor. Evimin kapısı kapalı kaldı.
Anam öldü, gittim geldim. Kapım açıktı.
Babam öldü, gittim geldim. Kapım açıktı. Bu
sefer kendini götürdük. Geldiğimde kapım
kapalıydı. Zor demek de laf mı?..
Allahtan çocuklarım yakın. Zeynep’in oğlu
yanıma göçtü sayılır. Yanımda yatıyor.
Burdan da okula gidiyor. Alışverişi beraber
yapıyoruz. Doktora götürüyorlar. Geçen yıl
izine beraber gittik.

Bu torunum (Zeynep’in kızı Gizem) her
zaman yanımda. Hergün dedesini bekliyor.
Oğlum Memet, ille beraber oturalım dedi.
Kabul etmedim. ‘Ben başka yerde duramam.
Bakarsanız bana evimde bakın’ dedim.
Bülent’de zaten Adana’da. Buraya getirmenin
yollarını arıyom, bakalım.”
Para ve gelir durumu?..
“1000 Franktan fazla Goca’dan dolayı
aylık veriyorlar. Biraz da kaza sigortasından
para alıyorum. Bir iki aydan beri de oğlum
Memet biraz yardım ediyor. İşte günler böyle
geçiyor... Artık böyle devam edecek, ne
kadar ederse... Türkiye’ye de dönemem...”
Ya hemşeriler, Tutlular?..
“Allah hepsinden razı olsun! Hem
hastanede kaldığı zaman hem de sonra bizi
yalnız bırakmadılar. Acımızı paylaştılar.
Sağolsunlar... Kendi herkesi severdi. Herkes
de kendini seviyormuş.”
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otobüse bindirdiler ve Gölbaşi`na yolladılar.
Gölbaşı’na indiğimde de öğlen geçmiş,
Tut’un minibüsleri gitmişti. Akşam doğru
gelecek minibüsleri beklemeye başladım.
O arada Şükrü Dayımla (Aytekin) karşılaştım.
O sıralar Reşadiye Mahallesi Muhtarıydı.
“Yav sen nerden çıktın? Adamlar seni her
yerde arıyorlar. Geldiğin gibi kaybol!” dedi.
Güldüm ve olup biteni anlattım. „Valla benden söylemesi. Gerisi senin bileceğin iş!”
dedi ve tutuklanıp Besni`ye götürülen
arkadaşların adlarını saydı tek tek.
Sonra bir minibüsle Tut’a geldim. Akşam
üstüydü. Yorulmuş ve kirlenmiştim. O akşam
evde kaldım. Dışarı çıkmadım. Bir yandan
aranan adamı bırakırlar mı diye kendimi teselli ediyor, ama öte yandan da kaygılanıyordum: Acaba bir yanlışlık mı vardı?..
Ertesi gün öğlene doğru dışarı çıktım,
kahveye doğru yürüdüm. Bir kaç kişiyle
karşılaştım, hoş beş ettim. Ardından Gece
Bekçisi Mehmet Ertaş’la karşılaştım. Sağına
soluna bakındı… İyice yanıma yaklaştı, elini
uzattı ve “Hoşgeldin” dedikten sonra sanki
kulağıma dermiş gibi eğildi ve arandığımı ve
jandarmanın tutuklayabileceğini söyledi…
Doğrusu bu tutumu ondan hiç beklemiyordum. Beni şaşırttı. Çünkü güven vermeyen
ve genellikle “sağ” tarafta görünen birisiydi.
Ama ne yapabilirdim? Tut’un minibüsleri
çoktan gitmişlerdi. Yollarda polis ve jandarma
denetimleri vardı. Ya gelsin yakalasınlar diyecek, herhangi bişey yapmayacak ya da
kaybolmanın bir yolunu bulacaktım.
İşte böyle iki arada bir deredeyken Habip
Ünal’la karşılaştım. Tut’a izine gelmiş, hem
de arabayla. Kısa bir hoş beşten sonra durumu anlattım. Beni Gölbaşı’na kadar götürmesini rica ettim. “Emm’oğlu, dedi, (birbirimize
emm’oğlu derdik) ben seni nereye diyorsan
oraya götürürüm. Yeterki ele düşme!“
O denli tehlikeli bir dönemde beni arabasına aldı ve yollardaki onca denetimlerin
yapıldığı bir günde beni Gölbaşı’na getirdi.
Kendisine teşekkür ettim
ve ayrıldım. Öylece de
darbenin ilk dalgasından
kurtulmuş oldum.
Emm’oğlu, saygı ve
sevgiyle anıyorum seni..

Söyleşi boyunca kahveler ve çaylar geldi.
Pasta ve kekler geldi. Çerez tabağı zaten
sehpanın üstünde hazırdı. Teşekkür edip
ayrıldıktan sonra birşey eksik kaldı gibi
geldi... Yol boyunca düşünüp, durdum...
Evet evet.. rakı, biraz yeşillik, beyaz
peynir.. çiğköfte yapalım ısrarı eksik kalmıştı.
Emm’oğlunun eksikliği belli olmuştu...
Bir konu daha takıldı aklıma... Tutlu bir
kadın çıksa da şu kadınlarımızın,
kızlarımızın, gelinlerimizin çektiği çileleri,
sevinç kırıntılarını, bitmeyen umutlarını
yazsa; ne güzel olurdu...

Bir Anı ve Horuz Hebip
12 Eylül 1980 faşist askeri darbesinin
henüz ilk ve civcivli günleriydi. Okuduğum
Çanakkale Egitim Enstitüsü`nde sınavlar
bitmiş, okul da kapanmıştı. Diğr arkadaşlar
gibi ben de çantamı alıp evin yolunu
tutmuştum. İzmir, Antalya, Mersin üzerinden..
Evin yolunu tutmuştum ama yol da yoldu
hani! Canakkale nere, Tut nere? Otobüsle iki
günlük yol var ikisinin arasında.
Sabaha karşıydı. Otobüsümüz polisler
tarafından Anamur`da durduruldu. Çantalar
arandı. Kimlikler soruldu. Sonra herkes
otobüse binip yerine oturdu. Bana, “Sen
bizimle geleceksin!” dediler. Yapılacak bişey
yok. Sadece, “Ama, dedim polislere, benim
başka yol param yok; sonra nasıl
gideceğim?” “Biz seni göndeririz” dediler.
Karakola vardık. Beni nazarata attılar. İki
üç metrekare beton, karanlık ve pis mi pis bir
yer. Oturacak yatacak bişey yok. Niye
tuttuklarını da söylemediler. Benim bildiğim
bir suçum yok. Yoktu ama, devletin silahlı ve
silahsız güçleri solcu avındaydı o günlerde.
Öğlen zamanı bir tabak bir yemek verdiler. O arada öğrenebildim niye tutuklarını.
Meğer adım arananlar listesindeymiş.
Adıyaman`a tel çekip sormuşlar. Cevap
gelinceye kadar bekliyecekmişim. Cevabın
da ne zaman geleceği belli olmazmış…
Geçmiş gün, şimdi pek aklımda kalmadı
ama 4 veya 5 gece orada kaldım. Haber
gelmiş: Aranmıyormuşum!..
Pislikten, uykusuzluktan ve açlıktan dolayı
insanlıktan da çıktımıştım. Hem aranmadığıma hem de o berbat yerden kurtulduğuma
çocuklar gibi sevindim. Sonra beni bir

Mehmet Karakuş
21 Mart 2008
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Köyde Büyüdük
Bir köyümüz vardı baykuşu
çoktu
Yıldızları saya saya
büyüdük
Fakir yoksulduk ya anlımız
aktı
Karda kızak kaya kaya
büyüdük
Anam teşt içinde yurdu
başımı
Bizi çimdirirken gör telaşını
Bazlamaya katık yaptım
aşımı
Biber dürümü yiye yiye
büyüdük
Kışın dam loğlardık
kürürdük karı
Av avlardık bulamazdık
kekliği
Ne pantol bilirdik ne de
şalvarı
Uzun fistan giye giye
büyüdük
Dut toplamak için ağaca
çıkardık
Ölümden korkmazdık
daldan sarkardık
Horozun sesine erken
kalkardık
Ezan sesi duya duya
büyüdük
Köyümüzün bağı bahçesi
çoktur
Tudumuz aynen bal
tadındadır
İki dağın arasında şirin bi
köydür
Dağda davar yaya yaya
büyüdük

Ahmet Alptekin
paradoxx-@hotmail.com

Onbaşı Mıstık’ın Oğlu Ayhan Gündoğdu
Ayhan Gündoğdu (01.02.1974),1990 yılında Ortaokul ikinci
sınıftan ayrılarak İsviçre’ye (Lichtenstein) babasının yanına
gelmiş.
Ancak yaşı buradaki okul sistemine göre herhangi bir sınıfa
uymadığından okula gidememiş ve bir bisiklet firmasında
çalışmaya başlamış.
Babası Mustafa Gündoğdu, nam-ı diğer Onbaşı Mıstık,
31.04.95 tarihinde yaşamını yitirir.
Meryem Gündoğdu Günay ile evlenen A. Gündoğdu’nun Sevgi
Gül (13) adında bir kızı ve Deniz (10) adında bir de oğlu var.
A. Gündoğdu beş yıl bisiklet firmasında çalıştıktan sonra, 8 yıl
da İtalyan yemeklerinin, özellikle makarnaların ve diğer hamur
işlerinin yapıldığı bir işyerinde çalışmış.
2002 yılından beri de yine Lichtenstein’da Anatolia / Dorf
İmbiss adında döner, pizza, lahmacun ve sosis gibi
yiyeceklerin satıldığı, 30 kişinin yemek yiyebileceği bir işyeri
bulunuyor.
İşlerinin iyi gittiğini söyleyen A. Gündoğdu, hiç boş zamanının
olmadığını da ekliyor sözlerine.

Mehmet Karakuş
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Ahmet Ağcakoca
1969 doğumlu A. Ağcakoca 1979’da Almanya’ya
gitmiş. 5 yıl sonra, 1984’te
de Tut’a dönmüş ve 1985’
te ortaokulun 3. sınıfını Tut’
ta bitirmiş. Tut’ta, rahmetli
H. Ali Çıbık ile bir süre bir
market işleten A. Ağcakoca, 1992’de İsviçre’ ye
gelmiş. Almanya’ da kaldığı
sürede okula gittiği için de
Almanca sorunu olmamış
İsviçre’de.
A. Ağcakoca, Salih ve
Zeynep Doğru’nun kızı
Şahide ile evli olup bir kızı
(Sezen 12) var.

Ahmet Ağcakoca ve Ali Avcı
Ahmet Ağcakoca ve Ali Avcı iki bacanak.
A. Ağcakoca 1992’de gelmiş İsviçre’ye. 5 yıl Zürich’teki Pizza
Avanti adlı bir pizzacıda çalıştıktan sonra 6 yıl da yine Zürich’te
Migros’un hazır yiyecek satılan bölümünde çalışmış.
Bu arada bacanağı Ali Avcı da İsviçre’ye gelmiş. (2004) İki bacanak kafa kafaya vermişler, sırtı sırta vermişler ve ortaklaşa,
30-35 kişinin oturabileceği bir işyeri açmışlar. (31 Ocak 2005)
Bistro LUNCH TİME / Riedstr. 3 / 8953 Dietikon-ZH
Tel: 043 317 86 01 / 076 371 59 08

Ali Avcı
A. Avcı 1975 doğumlu.
1991’ de Mersin Ticaret
Lisesi’ni bitirmiş. 2004’te
İsviçre’ye gelmiş ve 3 ay
Almanca kursuna giderek
kendine yetecek kadar
Almanca öğrenmiş. Avcı,
Salih ve Zeynep Doğru’nun
kızı Naime ile evli.

A. Ağcakoca ve A. Avcı, irili ufaklı çeşitli dükkanların bulunduğu Athleticum adındaki kocaman bir alışveriş merkezinin içindeki bu kafeterya benzeri işyerlerinde her türlü içecekle, çeşitli
sandeviç, soğuk yemek, salata ve kızartılmış sosis satıyorlar.
İşlerinin iyi gittiğini söyleyen A. Ağcakoca ve A. Avcı, pek boş
zamanlarının olmadığını ve çalışmanın dışında birşeyle
uğraşamadıklarını söylüyorlar.
TYD loklinin işler halde olduğu sıralar fırsat buldukça oraya
gidip hem hemşerilerle buluştuklarını hem de biraz oyun
oynayarak zaman geçirdiklerini de anlatan bacanaklar, lokalin
yeniden açılmasının gereğini vurguluyorlar.
Ayrıca Tutluların bir derneklerinin olmasını olumlu bulduklarını
ve herkesin destek olması gerektiğini de ekliyorlar.

Mehmet Karakuş
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Vijne Köprüsü - Bir adam köprü kurar, bin adam geçer. Vijne Köprüsü hakkında detaylı bilgiye
sahip değilim. Bulunduğu yere yani Çamiçi’
ne de (Çamlıca) hiç gitmedim. Anlatılanlardan gözümde ilkel bir köprü kalıntısı canlandırmıştım. Fakat internetteki resimlerini görünce çok şaşırdım. Bu kartpostallarda gördüğümüz o ünlü tarihi köprülere çok benzeyen ve en az onlar kadar estetik bir yapıydı.
Yine internetteki bilgilere göre Göksu üzerinde bu köprüye benzer iki köprü daha varmış
ama zaman içerisinde yıkılıp yok olmuşlar.
Sonuncusu da yıkılmadan gidip görmek
lazım dedim kendime. Bu yaz Tut’a gidince
benim gibi meraklı bir gurup arkadaşa
rastlayınca hemen işe koyulduk, daha önce
giden arkadaşların anlattıklarına göre
köprünün bir iki kilometre yakınına kadar
arabayla gidecek, kalan yolu yürüyecektik.
Bu kadar kısa bir yolu yürümeyi kimse sorun
etmedi. Su kenarına gidiyoruz iki karpuz
alalım serin serin yeriz düşüncesiyle iki
karpuz ve yiyecek bir şeyler alıp yola çıktık.
Sürücü, hoş sohbet gideceğimiz yerleri de
çok iyi biliyor, yol boyunca geçtiğimiz yerler
hakkında bilgiler aktarıyor. Kulağım anlatılan-

Özbek atasözü

larda gözüm dışarıda çevreyi seyrediyorum.
Eskiden Çamiçi deyince mis kokulu çam
odunları ve yamru yumru iri-tatlı domatesler
akla gelirdi. Tut’un odun deposu gibiydi
Çamiçi, eşeğini ve baltasını alan sabah
karanlığında yola çıkar, akşam üzeri dönerdi.
Akşamüzeri odundan dönenlerin yüzlerinden
yorgunluk, üstlerinden ter akardı. Ama birisi
hariç, o sanki düğüne gider gibi, saçlar taralı,
pantolon-gömlek ütülü, cilalı kunduralarının
topuğuna basmış, elinde simsiyah tesbihi ile
eşeğin en az beş metre arkasında, sanki
eşek kendisinin değilmiş izlenimi veren bir
havada salına salına gelirdi. Sorana ise
bostandan geldiğini söylerdi. Uzun bir süre
bu işin sırrını çözememiştik, akşama kadar
odun kes, onca yol yürü ayakkabında en ufak
bir toz olmasın. Çok sonraları öğrendik ki,
köyün girişinde iş elbiseleri çıkarılıp günlük
giysiler giyiliyormuş. Sağ olsun arkadaşımız
giyimine çok düşkündü.
Yukarı dağın bittiği yerden, Devrendin
Dereden sağa dönüyoruz, Meyremuşağını
aşağıda bırakıp sağımızda başlayan yeni bir
dağ sırası boyunca ilerliyoruz. Sağ tarafımız
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yolu yarım saat yürüdükten sonra bir tepenin
üstünden Göksu Çayını görüyoruz ama
ortalıkta köprü yok. Hangi tarafta olduğu
konusunda ufak bir anlaşmazlıktan sonra
suyu takip ederek yukarı doğru çıkmaya
karar veriliyor. Sanırım burada fazla kimse
yaşamıyor çünkü yürüyerek geçtiğimiz yerlerde kimseye rastlamıyoruz. Eğer buralara
gelmeye karar verirseniz mutlaka bilen birisiyle gelin nasıl olsa birine sorarım diye yola
çıkarsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.
Sanki bir yere yetişecekmiş gibi çevresiyle
hiç ilgilenmeden hızla akan çay, bu gün
bulanık. Bu görüntü biraz da yüzmeyi
düşünen arkadaşların canını sıkıyor. Benim
canımı sıkan ise karpuzlar. Anladım ki, Vijne
köprüsünde karpuz yemek iyi bir fikir
değilmiş, karpuzlarla kayaların üstünden
geçmek hayli zor. Yürüyeceğimiz bölüm de
kayalık olduğu için karpuzları burada bırakıp
dönüşte yemeyi öneriyorum. Fakat karpuz
sever bir arkadaş nöbeti devralıyor.
Kayalardan seke seke suyu takip ederek kısa
bir yürüyüşten sonra nehir yatağının
daraldığı bir yerde köprüye kavuşuyoruz.
Burası yüksek tepelerle çevrili bir vadi,
her taraf kavurucu güneşe rağmen
canlılığından hiçbir şey yitirmemiş, zümrüt
yeşili yapraklarıyla etrafa serinlik hissi veren
çam ağaçlarıyla kaplı, su ve kuş sesinden
başka bir şey duyulmuyor. Bu güzelliği
taçlandıran köprü, su yatağının altı yedi
metre daraldığı bir yerde, her iki kıyıda
bulunan büyük kaya kütlesinin üzerinde
yarım ay şeklinde inşa edilmiş. Yapımında
öyle her insanın kaldıramayacağı büyüklükte
dikdörtgen taş bloklar kullanılmış, hiçbir katkı
maddesi; demir, çimento yok. Yaklaşık iki
metre genişliğindeki köprü yolu beş sıra taş
bloktan oluşuyor. Köprünün tam orta yerine
rastlayan bölümündeki bloklardan bir sıra
düşmüş. Eğer önlem alınıp tamir edilmezse
diğer bloklar da düşecekmiş gibi görünüyor.
Köprünün bizim geldiğimiz taraftaki ayağını
karaya bağlayan dolgu yol yıkıldığından
üzerine çıkamıyoruz. Suyun öte yanı
peygamber üzümleriyle ünlü Pevreli
(Harmanlı). Karşıya ulaşmak için bu
mevsimde (yaz-ağustos) sudan geçmek
mümkün. Birkaç arkadaş suyun bulanık
olmasına aldırmadan ancak diz kapaklarının

yüksek dağ, solumuz yer yer bağ, bahçe,
tarla; yer yer derin uçurum. İrili ufaklı bir çok
dereden geçiyoruz, hemen hepsinin suyu
kurumuş. Yataklarına bakılırsa bol yağışlı kış
ve bahar aylarında geçit vermedikleri
anlaşılıyor. Yaklaşık yarım saatlik bir
yolculuktan sonra daha yeşil bir ortama
giriyoruz uzaktan gördüğümüz çam
ağaçlarını daha sık görmeye başlıyoruz.
Köyün girişinde ağaçlık bir yerde araba
yavaşlıyor, burada 5-6 yıl önce terör örgütü
köy korucularını pusuya düşürerek şehit
etmiş. Biraz ilerde tepenin üzerinde mezarları
var, yanlarından geçerken en içten şükran
duygularımızla minnettarlığımızı ifade
ediyoruz bu aziz şehitlerimize.
Arabamız mezarlıktan aşağı doğru dik bir
yokuştan kıvrıla kıvrıla inmeye başlıyor,
aşağıda birkaç ev görünüyor, her taraf
ağaçlarla kaplı, ağaçlık olmayan yerler bağbahçe, burada yeşilin her tonu mevcut. İki ev
ve çeşmenin olduğu bir yerde duruyoruz,
buradan sonra yol arabanın gitmesine müsait
değil. Hoş müsait olsa da artık arabada
kalmak istemiyoruz çünkü bu doğa harikası
yerde yürümek daha cazip geliyor.
Yiyecekleri alıp yola çıkıyoruz, bahçe ve
bostanların arasından geçen dar bir patikayı
takip ederek dik bir yokuştan aşağı doğru
iniyoruz. Karpuzları taşıyan arkadaş yardım
isteğimi geri çeviriyor “nasıl olsa yakın” diyor.
Ama git git bitmez bir yol, kömür karası koca
koca böğürtlenlere dayanamayıp zaman
zaman duruyoruz. Yol bitmek bilmeyince
karpuzları ben alıyorum, nasıl olsa yolun
sonuna geldik fazla taşımam diye
düşünüyorum ama karpuzlar her adımda
biraz daha ağırlaşıyor, beş on dakika denilen
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hizasına gelen sudan yürüyerek karşı kıyıya
geçiyorlar. Karşıya geçenler o taraftaki dolgu
yol hala sağlam olduğu için köprü üzerinde
birer poz veriyorlar. Her iki yakada da
köprüye doğru gelen bir yol yok, sanırım
zaman içerisinde kaybolmuş olmalı. Yol yok,
yakın civarda yerleşim yeri de görülmüyor
öyleyse bu ıssızlığın ortasında bu köprünün
ne işi var diyesi geliyor insanın. Ama her bir
parçası için büyük emek verildiği her
halinden belli bu köprünün taşları, ahh dilimiz
olsa da konuşsak, bu köprüden ne insanlar,
ne kervanlar geçti diye başlayacaklar
anlatmaya. Öyle durduk yerde süs olsun diye
de köprü yapılmaz ki. Zaten anlatılanlara
göre biraz aşağıda Sürmen civarında
eskiden kalma yerleşim yeri kalıntıları
varmış. Kim bilir belki bu köprüyü onlar
kullanıyordu. “Vijne” kelimesinin anlamı
nedir? Bu köprüye neden bu isim verilmiş
bilmiyorum. Çeşitli sözlüklerde baktım
bulamadım. Belki de söyleniş şekliyle yazdığım için bulamadığımı düşünüyorum, yazılışı
farklı olabilir. Daha detaylı araştırmak gerek.
Bir zamanlar çaydan akan suyun çok
fazla olduğu köprünün ayaklarındaki su
izlerinden anlaşılabiliyor. Bu günkü haliyle,
eski izler karşılaştırıldığında ise ne kadar çok
azaldığı fark ediliyor, bu da köprünün
zamanında ne kadar değerli olduğunu ortaya
koyuyor. Suyun bu kadar azalmasını daha
çok küresel ısınmaya bağlıyoruz, bütün
dünyada olduğu gibi ülkemizde de
mevsimlerin anormal seyri, yağışların azlığı
diğer akarsular gibi Göksu Çayını da
etkilemiş. Ama bütün sebep küresel ısınma
değil elbette, eskiye göre nüfusun artması da
önemli nedenlerden birisi. Nüfus artışı suyun
daha çok paylaşımını gerektirdiğinden
nehirleri besleyen küçük derelerin artık
nehirlere ulaşamadan tüketilmesi, nehirlerin
bir çok yerde baraj ve bentlerle kesilerek
başka yerlere yönlendirilmesi, birçok
akarsuyun yerleşim yerleri içerisinde kalarak
ya da bilinçsizce kurulan fabrikalar tarafından
kirlenmesi, suların azalmasına hatta bazı
yerlerde kurumasına neden oluyor.
Hava sıcak, susadığımızı hissediyoruz.
Tertemiz bir doğada bir yanda gürül gürül
akan su, bir yanda susuzluk çekmek garip
geliyor bana, bu köprü yapıldığı yıllarda

insanların böyle bir sorunu yokmuş,
susadıkları zaman eğilip gürül gürül akan
çayın suyundan kana kana içiyorlarmış ki,
“akan su pislik tutmaz” diye bir de
atasözümüz olmuş. Ama şimdi temiz su
bulmamız gerekiyor, yukarılarda küçük bir
pınar varmış. Köprüyü arkada bırakıp çayın
kenarından pınara doğru yürürken bir
mağaraya rastlıyoruz. Etrafa bakınırken
önünde durduğumuz mağaranın tam
hizasında aynı mağaradan bir tane de karşı
kıyıda olduğunu fark ediyoruz. üç arkadaş
içeri giriyorlar ama çok karanlık olduğu için
geri çıkıyorlar. Köye dönünce öğreniyoruz ki
bunlar doğal mağara değilmiş. Bir zamanlar
burada bir baraj kurulması düşünülmüş, bu
mağara gibi yerler de zemin etüdü yapmak
için açılmış. Araştırma sonucunda neye karar
verilmiş bilmiyoruz.
Mağaraları da geçip vadide ilerliyoruz, en
uç tepelerde ve kayaların üstünde inatla
yükselen çam ağaçları hayranlık yaratıyor.
Yaşlı bir çam ağacının dibindeki çeşmeyi
buluyoruz, çok az bir suyu var, sırayla
susuzluğumuzu gideriyoruz. Tekrar köprüye
geldiğimizde çayın serin sularına bıraktığımız
karpuzları kesiyoruz. Tadı güzel değil ama
taşıma esnasında kas gelişimine müthiş katkı
yaptıklarını söyleyebilirim.
Güneş batmak üzere artık dönüş vakti.
Geldiğimiz yolu takip ederek indiğimiz tepeyi
tırmanmaya başlıyoruz, şu nefis böğürtlenler
de olmasa bu yokuş hiç çekilmezmiş. Zaman
zaman durarak arkamızdaki güneşin kah
tepelerin üstünden, kah tepedeki çam
ağaçlarının arasından geçerken bıraktığı hoş
manzaraları seyre dalıyoruz.

Nevzat KIZKIN

nkizkin@hotmail.com / Kasım 2007
Fotoğraflar : Kadir Dursun
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Tüm Türkiye’nin il ve ilçelerinin tarihi geçmişini öğrenebileceğimiz,
Osmanlı kaynaklarıyla da belgelendirilen bir siteden (Forumturka)Tut’un tarihi…

Hasan Bener

Tut’un Tarihi ve Bazı Kalıntılar

adet köprünün önceki yıllarda sel ve doğal
nedenlerle yıkıldığı bilinmektedir.
Vijne Köprüsünün bir benzeri ise halen
hizmet veren tarihi Şebker köprüsüdür. Bu
köprü, İlçenin Tepecik Köyü ile Adıyaman’ın
merkez Şerefli köyünü birbirine bağlayan
yüzyıllarca ayakta kalmayı başaran önemli
bir tarihi yapıdır. Şebker köprüsü, Şebker
çayının dar ve kayalık bir kısmına
oturtulmuştur. Yapılışındaki bu teknik
sayesinde köprü, bugüne kadar ayakta
kalmayı başarmıştır.
Bugünkü Tut İlçesi’nin 1560 senesine ait
Kanuni Sultan Süleyman döneminin tahrir
defterindeki kayıtlara göre önemli bir
yerleşim birimi olduğu anlaşılıyor. Söz
konusu tahrir defterindeki kayıtlarda, Tut
yerleşim biriminin Şeyh Abdurrahman
Erzincani vakfı olduğu belirtilmektedir. Tahrir
defterindeki kayıtlara göre tut yerleşim
biriminde 1560 senesinde toplanan vergilerin
dökümü şöyledir:

Tut, Güneydoğu Torosların eteğinde
kurulmuş çok eski bir yerleşim merkezidir.
Güney ve Batı sınırı Göksu akarsuyu, doğu
sınırı ise Şovak suyu ile çevrilidir.
Tut ve çevresinin tarihi çok eskilere
dayanmaktadır. Kaşlıca ve Sürmen
yöresinde Tarihi eserlere rastlanmaktadır.
Kurulan deresi yanında Ernişdere adında bir
kale, bucağın batısında yer alan Sürmen’ de
ev kalıntıları, yatak yerleri ve mezarlar vardır.
Ernişdere’de derenin sarp yerlerinde görülen
su arkı ile Tut’ tan Kaşlıca’ ya doğru uzanan
Gül Harığı yörenin eskiden oldukça kalabalık
bir yerleşim birimi olduğunu göstermektedir.
İlçenin Çamlıca Mahallesinde yer alan
tarihi Vijne Köprüsü, bugünde ayakta kalan
görkemli yapısıyla eski dönemlerin kervan
katarlarına Uzun dönem hizmet vermiştir.
Göksu üzerinde halen görülmeye değer bir
tarihi eser olarak duran bu köprüye benzer iki
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Çift resmi: 986
Nim çift: 27
Hasıl-ı Kısmı Minel Hums: 200-300
Hıntı Keyl: 300
Şa-ir Keyl: 80-200
Dıhn,ı Keyl: 50-600
Penbe Keyl: 600
Şira-i Bağadat ve Bağçeğa: 3200
Öşri Besatin: 200
Resmi Bennak: 792
Resmi Mücerret: 468
Resmi Geware: 412
Resmi Tapu ve deştbani:120
Bu vergilerin ne anlama geldiğine kısaca
değinecek olursak, Tut’ un 16. yüzyıldaki
yerleşim, yaşayış ve geçim durumu hakkında
da bir fikir sahibi olabiliriz.

çayı üzerindeki Şepker Köprüsü, Ayniye
mahallesi ile Fethiye arasındaki halen harap
olan Dışpınar çeşmesinin de Mehmet
Erzincani tarafından yaptırldığı
sanılmaktadır.
Mehmet Erzincani’nin Tut yöresine gelişi
konusundaki rivayeti ise şöyledir; Mehmet
Erzincani'nin babası Abdurrahman Erzincani,
Zey köyüne bir cami yaptırır. Oğlu Mehmet
Erzincani, babasına caminin kıblesinin yanlış
olduğunu söyler, baba ise caminin mihrabına
geçtiğinde Kabe’yi görebileceğini söyler.
Gerçektende oğlu mehmet Erzincani mihraba
geçip Kabe'yi görür ve babasına karşı
sözlerinden mahcup olarak Zey’den Tut’a
gelerek yerleşir.
Yöredeki yerleşim, Oğuz boylarıyla
Türkmen ve Yörük izlerini taşır. Örneğin
ilçenin Yaylımlı köyü halkının Menşei Yomut
Türkmenlerine dayanmaktadır. Bu konuda
araştırma yapanlardan Prof Vambrey, Yomut
Türkmenlerinin dört gruba ayrıldığını, bu
gruplardan birisinin Hive koluna bağlı
Sallaklar olduğunu belirtiyor. Şu andaki
Yaylımlı köyünün eski adı ‚Sallak’ tır. Yine
İlçenin Havutlu Köyünün Adı da Yörüklerin
deve sırtına içini sazla doldurarak vurdukları
semere verilen addır. Dolayısıyla bugünkü
Havutlu köyünü Havut yapan veya onunla
ilgisi olan yörük Türkleri kurmuştur.

Çift Resmi: Araziden alınan vergidir.
Tanzimattan sonra kaldırılmıştır.
Resmi Mücerret: Ticaret erbabında alınan
vergiydi. Bu vergi bekarlardan alınırdı. Bu
vergi, senede altı akçe olarak tahsil
edilmekteydi. Buna göre 1560 yıllarında Tut’
ta 78 ticari vergi mükellefi bulunmaktadır.
Resmi Bennak: Bu vergi, toprak sahiplerinin,
topraktan yararlananlardan /Reaya) aldıkları
vergidir. Bu verginin yıllık miktarı, 12 akçe idi.
Bu vergi açısından da 66 mükellefin (Toprak
Kiracısının) olduğu anlaşılıyor.
Resmi Gevvare: Sebze ve meyvelerden
alınan vergidir. Bu vergi, erken yetişen
mahsülden alınırdı. Bu da bize gösteriyor ki,
Tut yöresi, Osmanlı döneminde de sebzecilik
açısından önemli bir yere sahiptir. Bilindiği
gibi Tut’ ta sebze tarımı yoğunlukla
yapılmaktadır.

Tarihi Camiler
1-Ulu Camii:
1634 tarihinde yapılmış bir Osmanlı
eseridir. Toplam 800 m2 si cami olarak
kullanılmaktadır. Cami iç kısmı 12 sütun
üzerine kurulmuş olup, taş sütunlar Osmanlı
motifleri ve desenlerle simetrik süslenmiştir.
Son tamiratı 1953 yılında yapılmıştır.
Minaresi taştan yapılmış olup tek şerefedir.
Caminin banisi Abdurrahman Erzincani’nin
oğlu Mehmet (Şıh Ali Baba) olarak
bilinmektedir.
2-Salah Camii:
Salah Camisinin 1630 tarihinde yapıldığı
tahmin edilmektedir. Bir çok defalar yıkılıp
yeniden yapıldığından tarihi özelliklerini
büyük ölçüde kaybetmiştir.
3-Musalla Camii:
1913 yılında yaptırılan cami daha sonra
çeşitli tarihlerde tamir görmüştür. Tek şerefeli

Tut yöresindeki Osmanlı-Türk yerleşiminin
öncüsü, Şeyh Abdurrahman Erzincani’nin
oğlu Mehmet Erzincani olarak bilinir.
Abdurrahman Erzincani, rivayete göre
Erzincan’dan Adıyaman'ın merkez Zey
köyüne gelerek yerleşmiştir.
Oğlu Mehmet Erzincani ise Zey köyünden
Tut' a gelip, buradaki Türk iskan hareketine
öncülük etmiştir. Mehmet Erzincani yöreye
gelerek yerleştiğinde ilk etapta Ulu Camiyi
yapmış, yöredeki türk yerleşiminin ilk
mühürünü koymuştur. Caminin yanı sıra
Göksu çayı üzerindeki vijne köprüsü, Şepker
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minaresiyle İlçenin tarihi eserleri arasında
önemli bir yere sahiptir. Özellikle işlemeli
ahşap iç yapıları estetik özelliğe haizdir.
Kaşlıca Kalesi:
Halk arasında Mihri Babil kalesi olarak
bilinir. Babil Krallığı zamanında yapıldığı
sanılmaktadır.
Genel olarak kaleler yüksek yerlere
kurulmasına karşılık buradaki kale KaşlıcaAşağı evlerin bulunduğu vadin içine inşa
edilmiştir. Kalenin bazı yerlerinde duvar
kalıntıları, ok mahmuzları ve kenar
kısımlarında su kanallarının kalıntıları
mevcuttur.
Kalenin içerisinde halkın karakol ya da
gözetleme yeri dediği yerler vardır. Buralar,
kalenin yüksek noktalarını teşkil etmektedir.
Battal Gazi’nin Malatya’dan gelerek bu kaleyi
fethettiği söylenmektedir.
Malkayası:
Osmanlılar zamanında eşkiyaların yol
kestiği ve kayaları oyarak yol açtıkları yer
olup, Meryemuşağı köyünün sınırları
içerindedir. Osmanlı İmparatorluğu
zamanında Trabzon’dan gelip Halep’e giden
kervan yolunun buradan geçtiği
söylenmektedir. Zamanında taştan oyularak
yapılan bu yolun belli kısımları halen
mevcuttur.
Memekli Mağara:
İlçenin kuzeyinde Cıllaz Mevkii’nde bir
mağaradır. İlkbaharda mağaranın yüzeyinin
iki yerinden su çıkar, insanlar bunu kadın
memesine benzeterek adına Memekli
Mağara demektedir.
Geyik Mağarası:
Memekli Mağara’nın 500 m. doğusunda
sarp kayaların yüzüne oyulmuş, çıkılması
çok zor bir mağaradır. Mağaranın içinde
insan eliyle oyulmuş yatak koyacak yerler
mevcuttur. Mesken olarak kullanılmıştır.
Tumtumu Mağara:
Çanakçı denilen mevkide Gölbağların üst
kısmında büyük bir kayanın içine oyulmuştur.
Mağaranın ağzı çok dar olmakla birlikte
içerisi bir oda genişliğindedir.
Şovak Köprüsü:
Şovak deresinin üzerine inşa edilmiş,
taştan yapılmış tarihi bir köprüdür.
Osmanlılar zamanında kervanların Vijne
Köprüsü’nden gelerek buradan geçtiği
belirtilmektedir.

Ayrıca halk arasında Gorlam olarak
adlandırılan vadide suyu aşağılara
aktarmaya yarayan kayalara oyulmuş su
kanalları ve mağaralar bulunmaktadır.
Yöredeki sulama kanalları ve kapalı künk
kalıntıları, Göksu Vadisindeki sulamanın çok
eski tarihlere kadar uzandığı gösteriliyor.

Türbe ve Ziyaretler
Şeyh Ali Baba Türbesi
İlçe merkezindeki Tepebağ denilen
mavkide Fatih İlkokulu’nun güney
batısındadır. Türbenin Abdurrahman
Erzincani’nin oğlu Mehmet’e ait olduğu
sanılmaktadır. Ama halk arasında Şeyh Ala
Baba olarak bilinir. Ziyarete gidenler bir gece
yatıp pilav pişirerek çevredeki evlere dağıtılır,
çocuklara yedirilir. Böylece Allah’tan
hastalıklarına şifa isterler. Daha ziyade felçli
olanlar ve akli dengesi bozuk olanlar için şifa
amaçlı ziyaret ederler.
Kızıltepe (Hüseyin Gazi) ve Evrentepe
(Güzel Oğlan) Ziyaretleri:
Bu ziyaretlerdeki yatırların eski Malatya’lı
olduğu söylenir. İlçemizin Akçatepe
köyündedir.
Hikayesi: Zamanın kralının güzel bir kızı
varmış, bu kızı gören Hüseyin Gazi,
amcasının oğluna anlatmış. Ancak Hüseyin
Gazi Kral tarafından şehit edilmiş, Hüseyin
Gazi’nin sülalesi intikam almak için kralın
kızını kaçırmaya karar vermiş. Bu iş içinde
yakışıklı bir genç olan Güzel Oğlan’ı
görevlendirmişler. Güzel Oğlan kaleye
gelmiş, kızı kaçırmış, kalenin 3 km.
kuzeyinde ve şimdiki Türbenin 500 m.
Doğusuna kavuşunca kralın adamlarınca bu
iki genç öldürülmüştür. Mezarları ufak bir
taşa yapılmıştır.
Habib Ziyareti:
İlçemiz Havutlu Köyünün kuzey
kısmındadır. Ziyaretin bulunduğu yerde dut
ağaçları ve kaynak suları mevcuttur. Ziyarete
giderek yemek yapanlar çevredeki insanlara
dağıtırlar ve dileklerini dilerler.
Menevşe Ziyareti:
İlçemiz Dağyalankoz köyünün 1 km.
kuzey kısmında bulunmaktadır. Yine
Dağyalankaoz köyünün güneyinde Şeyh
Abdurrahman, Köseli mezra mevkiinde ise
Bülbül ziyaretleri vardır.
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Bir başıma ve uzak.
Biliyor musun ?
Binlerce yıl sağılmışım,
Korkunç atlılarıyla parçalamışlar
Nazlı, seher-sabah uykularımı
Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar,
Haraç salmışlar üstüme.
Ne İskender takmışım,
Ne şah ne sultan
Göçüp gitmişler, gölgesiz!
Selam etmişim dostuma
Ve dayatmışım...
Görüyor musun ?

Ahmed Arif

Nasıl severim bir bilsen.
Köroğlu'yu,
Karayılanı,
Meçhul Askeri...
Sonra Pir Sultanı ve Bedrettini.
Sonra kalem yazmaz,
Bir nice sevda...
Bir bilsen,
Onlar beni nasıl severdi.
Bir bilsen, Urfa'da kurşun atanı
Minareden, barikattan,
Selvi dalından,
Ölüme nasıl gülerdi.
Bilmeni mutlak isterim,
Duyuyor musun ?

21 Nisan 1927 tarihinde Diyarbakır'da doğdu, 2
Haziran 1991 tarihinde Ankara'da öldü. Asıl adı
Ahmed Önal' dır. Ortaöğrenimini Afyon Lisesi'nde
tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi iken
Türk Ceza Yasası'nın (T.C.K.) 141. ve 142.
maddelerine aykırı davranmak savıyla (1950, 19521953) iki kez tutuklandý, yargılandı ve 2 yıl hüküm
giydi. Cezaevi günleri sona erince Ankara'daki
Medeniyet, Öncü ve Halkçı gibi gazeteler ve
dergilerde teknik işlerle uğraþarak yaşamını
kazandı.
Şiirleri Beraber, İnkılapçı Gençlik, Meydan, Militan,
Kaynak, Seçilmiş Hikâyeler, Soyut, Yeni a, Yeni
Ufuklar, Yeryüzü dergilerinde yayımlan-dı.
Toplumcu gerçekçi şiirimizin ustalarındandır.
Yaşadığı coğrafyanın ve halk kaynağndaki sesini
hiç yitirmeden, lirik, epik ve koçaklama tarzını
kusursuz bir kurguyla kullanarak, özgün, tutkulu,
müthiş ezgili çağdaş şiirler yazdı.

Beşikler vermişim Nuh'a
Salıncaklar, hamaklar,
Havva Ana'n dünkü çocuk sayılır,
Anadoluyum ben,
Tanıyor musun ?

Öyle yıkma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
İçerde, dışarda, derste, sırada,
Yürü üstüne - üstüne,
Tükür yüzüne celladın,
Fırsatçının, fesatçının, hayının...
Dayan kitap ile
Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile,
Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni.

Utanırım,
Utanırım fukaralıktan,
Ele, güne karşı çıplak...
Üşür fidelerim,
Harmanım kesat.
Kardeşliğin, çalışmanın,
Beraberliğin,
Atom güllerinin katmer açtığı,
Şairlerin, bilginlerin dünyalarında,
Kalmışım bir başıma,

Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
Namuslu, genç ellerinle.
Kızlarım,
Oğullarım var gelecekte,
Herbiri vazgeçilmez cihan parçası.
Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
Gözlerinden,
Gözlerinden öperim,
Bir umudum sende,
Anlıyor musun ?

Anadolu
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Kör Selahatdin ve Uzun Haşim

Neme lazım polis var, jandarma var.
Yakalanacak gibi olursa hiç teredtüt etmeden
Haşim Emmi’yi oracıkta bırakıp gaçıverecek.
Gelirler garaja, binerler münibüslere ve tutarlar
Adıyaman’ın orada nda Besni’nin Tut’un
yolunu. Gelirler Tut’a; Haşim Emmi ne
getirdin? „Televizyon“ der Haşim emmi. Kör
Selahatdin malları satar, parayı alır. Haşim
Emmi Urfa’da yediği acılı kebaplarla kalır.
Bazan Haşim Emmi’ye, „Bu Kör sana
kaçakçılık yaptırıyor, gitme!“ derler. Ama
garibim Haşim Emmi o kadar safktır ki;
Selahadtin Emmi’sine inanır ama
etrafındakilere inanmaz.

Anlatacağım konu, mazlum Adıyaman’ın
şirin ilçesi yeşillikler beldesi Tut’tan yaşlı iki
insanın gerçekten yaşadığı ve bizzat görev
yaptığım iki yıl üç aylık süre içerisinde
tanıdığım ve şahit olduğum, hatta birlikte
yaşadıkları yüzlerce olaydan bir iki tanesidir.
Saygıdeğer Tutlu dostlarım, yaşanmış bu
hikayelerin çoğunu bilirler. Ama bizzat Kör
Selahatdin’den duyduğum (Kör Selahatdin
diyorum ama akrabaları kusura bakmasın; öyle
anılıyor) yaşanmış olaylardır. Bunlar kınanacak
ya da kompleks yapılacak olaylar olmayıp,
bizatihi Anadolu insanının ve kültürünün ne
kadar geniş, güldürürken düşündürebilen ve
kıvrak zekasıyle hiçbir toplumda olmayan
zengin kültüre sahip olduğunun bir nişanesidir.
O yüzdendir ki bu gibi olaylara batı
toplumlarında ya da üst düzey entel çevrelerde
‘’şark kurnazlığı’’ denilmektedir.
Kör Selahatdin Tut’ta doğmuş ve
yaşamış hayatını gezerek ve kaçakçılık
yaparak geçimini sağlayan, hatta uzakdoğu
ülkelerine kadar gitmiş, gezmedik yer bırakmayan, medeni cesarete sahip, tanıdığımda
yetmiş, yetmiş beş yaşlarında (ölmüşse Allah
rahmet eylesin, sağ ise kulakları çınlasın)
muzip yapılı ve tipli bir Anadolu insanıydı.
Eee tilki kurnazlığındaki böyle bir adama
da, Haşim Emmi gibi uzun boylu saf mı saf,
Kör Selahatdin’in akranı olan ancak, yapı
olarak tam tersi olan bir Anadolu insanı lazım.
Kör Selahatdin kaçakçılık yaparken çoğu
zaman yanında Haşim Emmi’yi götürür. Onun
haberi bile olmadan, taşıyıcı olarak kullanır
kaçakçılıkta. Örneğin; Urfa’dan tabanca alacak
ve getirip Besni’de Tut’ta satacak. Ama
getirmesi zor; yollarda arama var. Kör
Selahatdin Haşim Emmi’yi, „Gel seni Urfa’ya
götürüp gezdireyim“ diyerek yanına alır. Haşim
Emmi de saf, aklına hiçbir şey gelmez. Birlikte
Urfa’ya giderler. Kör Selahatdin önce, eski,
siyah beyaz, hurda, içi boş bir televizyon bulur.
Silahları da içine koyuverdiği gibi Haşim
Emmi’nin sırtına sarar. Ve Urfa garajının
yolunu tutarlar. Tutarlar tutmasına da Haşim
Emmi ne taşıdığını bilmez. Garibim zanneder
ki televizyon aldılar. Kör Selahatdin Haşim
Emmi’yi beş on yirmi ( Bu da Tutluların dilinde
çok kullanılan bir söylem. Örnek verirken beş
on yirmi tane derler) adım geriden takip eder.

Kirvem
Çıksam baksam Hacı Mammed dağına
Seyreylesem görür müyüm, de kirvem
Kar olsam da koyağında beklesem
Güneş vurup erirmiyim be kirvem
Bahar geldi yeşillere büründü
Börtü böcek canlandı da süründü
Bak vallahi gözlerime göründü
Benim için dutlarından ye kirvem
Fıstık, patlak çevrilidir kenarı
Ortasında kaç asırlık çınarı
Köprü üstü koyak dibi pınarı
Buz gibidir içer misin su kirvem
Bahar gelip mor gülleri açınca
İgdeleri koku olup saçınca
Kaşlıcayı biraz öte geçince
O pınarda ellerini yu kirvem
Bakıyorum şöyle dönüp ardıma
Buralarda ortak yok ki derdime
Bazan olur çok kızarım kendime
Ne güzeldi o günlerim he kirvem
Gözüm yumsam her yer gelir gözüme
Adın duysam hüzün çöker yüzüme
Vallah billah ateş koydu özüme
Hasret çekmek ne zor imiş a kirvem
Karahanım yaz baharım kış oldu
Hasretinle iki gözüm yaş oldu
Ayrı düştük hayallerim boş oldu
Yaşamaktan usanmışım de kirvem

İsmet KARAHAN

1998-2001 / Tut’ta Malmüdürü
Yenice Malmüdürü / Çanakkale
ikarahan17111@hotmail
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