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Tutlular Yardımlaşma Derneği

Postfach 570

8952 Schlieren / İSVİÇRE

Tutlular Yardımlaşma Derneği 20 Yaşında
Tutlular Yardımlaşma Derneği’nin 20. yaşı, 28 Kasım 2015 Cumartesi akşamı,
Zürich’te, M. Karakaplan, A. Sonkur ve K. Karakuş’un ortaklaşa işlettiği lunch 5
adındaki lokantada düzenlenen bir eğlence gecesiyle kutlandı.
Sevgili Okuyucular,
Yazıma bu hitapla başlamamın sebebi, bu yazıyı
sadece hemşerilerimiz Tutlularla sınırlamak
istemememdendir. Zira geceye Tutlu hemşerilerimizin yanı sıra Tutlu olmayan arkadaş ve dostlarımız da katıldı.
Gece müzikle başladı. Ardından başkanımız
Mehmet Karakuş, anlamlı ve bir o kadar da
duygu yüklü kısa bir konuşma yaptı; konukları
selamladı. Sonra yine müzikle hoş bir atmosfer
içerisinde devam etti gece.
Dernek ve yardımlaşma kavramlarının bizlerde
uyandırmasını umut ettiğimiz duyguların hepsi bu
gecede bulunmaktaydı. Gönüllerin bir olduğu,
birlikte olmanın verdiği aidiyet duygusu ile bir 20.
yıl gecesi geçirdik. Aidiyet duygusu belki de
hepimizin içimizde hissettiğimiz en önemli eksiklik
ve 20 yıl da geçse, çocuklarımız da büyüse,
torunlarımızın doğduğunu da görsek, bu eksiklik

hepimizin içinde var ve var olmaya da devam
edecektir. Dernek adına yapılan bu tür organizasyonlar kendimizi, kendi insanımızı, özlemlerimizi birazcık da olsa gidererek, hayata olan
motivasyonumuzu artırmaktadır. Bizler, yaşlarımız ilerledikçe köklerimize daha da bağlanmak
ve değerlerimize sahip çıkmak istiyoruz.
Bu bağlamda bu tür organizasyonların sıklıkla
tekrarlanmasını doğru buluyorum. Bütün bunların
yanı sıra, türküler ve şarkılar eşliğinde, güzel
yemeklerin yendiği, 20. yıl pastasının kesildiği,
herkesin kendinden bir parça bulduğu ve
herşeyden önemlisi bir bütün olmanın verdiği
huzurla bir 20. yıl kutlamasını ardımızda bıraktık.
Bu gecenin organize edilmesinde emeği geçen
herkese, özellikle de Tutlular Yardımlaşma
Derneği yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür
ediyorum.
Nagihan Okyay

02 Aralık 2015

İrfan Kurşun sanatçılara eşlik ediyor.

Gençlerin keyfi yerinde..

Tutlular Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği eğlence gecesi
28 Kasım 2015

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’de
ki Tutluların birliğini sağlamaya çalışmak.

Üyelik ödentisi:
Yıllık ödenti her bir üye için
120, eşlerin birlikte üye olmaları durumunda, iki kişi için
200 Fr.

Değerli Hemşerilerimiz,
Yine bir yılı geride bıraktık ve
yeni bir yıla daha ilk adımlarımızı attık.
Bu yeni yılın bütün günlerinin
gönlünüzün istediği gibi geçmesini diliyor ve derneğimize olan desteğinizin artarak
devam etmesini bekliyoruz.
Unutmayınız ki,
Tutluların dediği gibi;
“Ağaç dalıyla gürler.„
Bir de;
Ekmeğini yalnız yiyen yükünü
dişiyle kaldırır.
Türk Atasözü
Bir mum, diğer mumu
tutuşturmakla ışığından bir
şey kaybetmez.
Mevlana

Tutlular
Yardımlaşma
Derneği
Yönetim Kurulu

Tutlular Yardımlaşma Derneği
20. Yaşını Kutladı
Mehmet Karakuş’un gecedeki konuşması
Değerli Hemşerilerim,
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Sevgili Gençler ve Sevgili Çocuklar,
Hepiniz hoş geldiniz.
Gecemize katılarak bizleri onurlandırdınız.
Hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum.
Tutlular Yardımlaşma Derneği kurulalı yirmi yıl
oluyor. Başka bir deyişle derneğimiz, yirmi yaşına
ulaştı. Yirmi sene az bir zaman değil. Bu yirmi
senede çok şey oldu, çok şey yaşandı.
Bizler de hem İsviçre’de yaşayan Tutlular olarak,
hem de Tutlular Yardımlaşma Derneği olarak
olumlu olumsuz bir çok şey yaşadık ve çeşitli
deneyimler edindik.
Bu yirmi senede İsviçre’deki nüfusumuz epeyce
arttı. Daha çok çocuğumuz ve gencimiz okullu
oldu. Daha çok oğlumuz ve kızımız meslek
okullarında, yüksek okullarda, üniversitelerde
okudu ve okumaya devam ediyor. Bu yirmi sene
içinde daha çok gencimiz sıra dışı meslekler
edindi ve daha olumlu koşullarda çalışıyor.
Lokanta işçiliğinden lokanta sahipliğine geçen
hemşerilerimiz oldu bu yirmi senede. Sayısı
azımsanamayacak kadar hemşerimiz kiracıyken
müstakil ev sahibi veya daire sahibi oldu.
İsviçre vatandaşlığı elde eden hemşerilerimizin
sayısı her geçen yıl arttı.
Birçok hemşerimiz çalışma hayatının sonuna
yaklaştı. Birçok hemşerimiz emekli oldu; farklı bir
yaşam sürdürüyor.
Bu yirmi senede aramıza yeni katılanlar olduğu
gibi, aramızdan ayrılanlar da oldu.
Fakat uzatmaya gerek yok...
Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz artık: Yetmişli
yılların başında İsviçre toprağına dikilen dut fidanı
toprağını sevdi; kökleşti, dallanıp budaklandı ve
meyvelerini veriyor.
Değerli Hemşerilerim,
Geride bıraktığımız bu yirmi sene derneğimiz
açısından da oldukça anlamlı.
Bence en önemli anlamı; toplumumuzun bir
örgütlenme yaratmış olması ve yönetici, üye,
veya sıradan bir destekleyici olarak bu
örgütlenmenin içinde ve yanında yer almasıdır.
Bu örgütlenme sayesinde burada yaşayan
Tutluların gücünü birleştirdik.

Hemşerilerimizi eğlence gecelerinde, pikniklerde
ve çeşitli önemli konuları tartıştığımız sohbet
toplantılarında biraraya getir-dik. Bununla da
yetinmedik, Tut’un yöneticilerini de zaman zaman
davet ettik ve karşılıklı olarak düşüncelerin
paylaşılmasına olanak hazırladık.
Bu örgütlenme sayesinde Tut Pekmezi adında bir
dergi çıkarttık. O sayede de birçok hemşerimiz,
arkadaşımız yazma denemeleri yaptı. O sayede
birçok konu ve kişi hakkında tarihe kalacak belge
ve bilgi yarattık.
Bu örgütlenme sayesinde Tut ve Tutlu yararına,
özellikle de okullara ve üniversite öğrencilerine
yardımlarda bulunduk. Hatta Gölcük depreminin
ardından yapılan yardım çağrılarına da küçük bir
katkı yaparak sadece Tut ve Tutluyla ilgili
olmadığımızı; esasen bir yurt ve insanlık görevi
yaptığımızı ortaya koyduk.
Değerli Tutlular, Hanımefendiler, Beyefendiler ve
Sevgili Gençler, Derneğimize verdiğiniz desteğin
artarak devam edeceğini umuyoruz.
Zira Sizler yıllardır, buradaki güçlüklerle boğuşma
ve buradaki yaşama uyum sağlama yeteneğine
sahip olduğunuzu gösterdiğiniz gibi dilimizi,
şarkılarımızı türkülerimizi de unutmadınız.
Yiyeceklerimizi içeceklerimizi unutmadınız.
Acılarımızı sevinçlerimizi paylaşmayı
unutmadınız.
Aşınızı ekmeğinizi paylaşmayı unutmadınız.
Geride biraktığınız hemşerilerinizi, akrabalarınızı,
analarınızı, babalarınızı, kardeşlerinizi
unutmadınız.
Yurdunuzu ve milletinizi unutmadınız.
İşte bu ve benzeri nedenlerden dolayı
derneğimizi yaşatacağınıza inanıyor ve bu akşam
bizleri yalnız bırakmadığınız, bizleri
onurlandırdığınız için bir daha hoş geldiniz diyor,
bir daha teşekkür ediyor; iyi akşamlar ve iyi
eğlenceler diliyorum.

Altın
Gönül Çıbık
g.cibik@sunrise.ch

İlk Hissedarlar Kimlerdi?
İlk hissedarlar denizcilermiş.
Denizciler, zamanında, paralarını birlikte ortaya kor
ve büyük bir gemi inşa ederler; sonra da bir
dümenci ve bir kaptanla birlikte yola çıkıp rotayı
doğuya, İtalya‘ya ve Venedik’e doğru çevirirlermiş.
Oraya varınca alışveriş yapıp geri dönerlermiş.
Döner dönmez aldıkları eşyaları ve ürünleri daha
yüksek bir fiyata satarlarmış. Hatta bazı işadamları
onları yolcu ederken para verirlermiş ve birkaç ay
sonra denizciler geri döndükten sonra da paralarını
kar paylarıyla birlikte geriye alırlarmış.
Ama maalesef bazen işleri ters gidermiş.
Bazı gemiler ya korsanların saldırıları sonucu ya
azgın fırıtınalarda batar, denizciler boğulurlarmış.
Allah’tan bu durum pek nadir olurmuş.
Ve zamanla insanlar, küçük miktarlardaki paralarını
birleştirdiklerinde bir kraldan daha zengin
olduklarını fark etmişler ve artık daha büyük işlere
girmeye karar vermişler.
Örnek: Demiryollarını bu yolla inşa etmişler.
Ve böylece şirketler kurulmuş ve insanlar hissedar,
yani şirketlere ortak olmuşlar.
Peki hisse senetleriyle zengin olunur mu?
Evet olunur, iyi bir hisse ise yıldan yıla değer
kazanır. Bir örnek (dikkat, bir tavsiye değil): ilk
Google hisselerinin maaliyeti 2004 de 85 Dolardı.
Google hissenin bukünkü değeri ise 576 Dolar!
Tabiiki bu madalyonun diğer yüzü de var.
Deutsche Telecom‘un hisse fiyatları 1999 da 103.
50 Avro idi. Bugün ise değeri yanlız 16.75 Avro!
İşte bu nedenle, yatırım yapmadan önce bilinmesi
gereken kurallar şunlardır:
1. Yatırım amacınızı, zaman dilimini ve
alabileceğiniz riski belirleyin.
2. Yatırım araçlarının artışı ve düşüşü nedeniyle
riskle karşılaşabileceğinizi göz önünde bulundurun.
3. Anlamadığınız yatırım ürünlerden uzak durun.
4. Birikimlerinizi tek bir yatırım aracına yatırmayın,
değişik ürünlere çeşitlendirin.
5. Yatırım yaptığınız vadeyi çeşitlendirin.
6. Yüksek riskler taşıyan ürünlerden uzak durun.
7. Kısa zamanda yüksek kazanç vaad edenlere
inanmayın.
8. Yatırım tercihlerinizi yaparken, komisyon
kesintilerine ve vergi yükümlülüklerini göz önünde
bulundurun.
9. Sadece denetlenen şirketlere banka üzerinden
işlem yapın.
10. Yatırım danışmanınızdan ve uzmanlarca
hazırlanan araştırma raporlarından sağlıklı bilgiler
alarak karar verin.
Bol kazançlı yatırımlar diliyorum! 08 Mart 15, Zürich

Altın kelimesi sizde neyi çağrıştırıyor? Altın beşik,
Altın Çağ, Altın Madalya, Altın Zincir, 24 Ayar Altın,
Altın Boynuz, Altın Ordu Devleti, Altın Orda Hanlığı,
Altın Küre, Altın Portakal Film Şenliği vesaire…
Ama biz şimdilik altın madenine odaklanalım...
Altın, yumuşak, parlayan sarı renkte, göz alan çok
ağır bir madendir. Doğada serbest halde
bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özeliklere
sahiptir. Bu yüzden ilk çağlardan beri insanların
ilgisini çekmiştir.
Altın fiyatı piyasada arz ve talebe göre etkilenir.
Peki arz ve talebi ne etkiler?
1. Enflasyon korkuları => yüksek enflasyon ile altın
fiyatı genellikle yükselir. Yatırımcılar enflasyon
risklerine karşı bir engel olarak güveniyor.
2. Ekonomik ve jeopolitik krizler => dünyada
meydana gelebilecek tüm riskler açısından
yatrımcıların vazgeçilmez yatırım aracıdır.
3. Düşük faiz oranları=> altın fiyatı için bir destek
çünkü reel faizlerin düşüş yönünde altını elde
tutamanın maaliyeti azalıyor ve yatırımcılar altın
talebini artırıyor.
4. Kıtlık => altın kaynaklar sınırlıdır ve yeni altın
madenleri pek elde edilmiyor.
Bir de değerli maden yapay üretilememektedir.
Talep arzdan daha hızlı artıyor o zaman.
5. Para etkileri => altın fiyatı dünya piyasasında
ABD dolarla işlem gördüğü için, Avrupalı yatırımcılar da yatırım karalarını euro-dolar ilişkisi
değişiklikleri dikkate almalıdır.
Bu nedenlerden çoğumuzun bildiğinin aksine: “yaz
geliyor, herkes altın alacak ve altın fiyatları artacak”
düşünceleri maalesef doğru değildir. Altın için en
önemli ticaret merkezleri Londra, Zürich, New York
ve Hong Kong’da bulunmaktadır ve dünya
genelinde 12 ülke en çok altın rezervine sahiptir.
Bu yazıyı yazarken Abdülkâdir-i Geylâninin 40 altın
hikayesi geldi aklıma…
-Fakir çocuk, söyle bakalım senin neyin var?
-Üzerimde yanlız 40 altınım var.
Eşkıya inanmadı. Bırakıp gitti. İkinci bir harâmi sual
etti ve o da aynı cevabı alınca vaziyeti reislerine
bildirdi: ”Bu çocuk 40 altınım var” diyor.
Bu defa da reisleri sordu:
-Senin üzerinde ne var?
-Hırkamda dikili 40 altınım var. Reisleri adamlarına
dönerek dedi ki:
-Açın bakın, bakalım!
Adamları üstünü aradılar, içinde 40 altın bulunan
keseyi bulup reislerine verdiler.
Eşkıya reisi hayretle sordu:
-Peki evlât, üzerinde altın olduğunu niye söyledin?
Abdülkâdir-i Geylâni hazretleri dedi ki:
-Ben evden ayrılırken anneme asla yalan
söylemiyeceğime söz verdim. 40 altın için sözümü
bozar mıyım?!.
Saygılarla..
07 Ekim 2015, Zürich

Nevzat Kızkın
nkizkin@hotmail.com

Muhalefet Sorunu

Geçen beş ayda iki genel seçim yaşadık.
7 Haziran seçimlerinde 13 yıl süren AKP
iktidarının baskılarından bunalan halk tek başına
iktidar dönemine son vererek koalisyon
hükümetini işaret etti. İktidarı elinde tutmak
isteyen AKP, MHP’nin de olumsuz tavırlarıyla
süresi içinde koalisyon hükümeti kurmayarak
ülkeyi tekrar erken bir genel seçime götürdü.
Tabi bu arada boş durmadı, 3 aylık dönemde tek
başına iktidar olmazsa ülkede istikrar olmaz,
ekonomi çöker, terör azar senaryosunu devreye
soktu. Birden dolar 3 liranın üzerine çıktı. Terör
olayları arttı. Bir yandan şehit haberleri gelirken
diğer yandan çeşitli yerlerde bombalar patladı,
bunların en vahimi Ankara’da gerçekleşti yüzün
üzerinde insan öldü. Güvenlik zafiyetinin yaşandığı koşullarda muhalefet partileri gerekli seçim
mitinglerini yapamadıkları gibi basında da yeteri
kadar kendilerini gösteremediler. Bu şartlar altında 1 Kasımda yapılan genel seçimlerde AKP %
49,5 gibi büyük bir oy oranı ile tekrar tek başına
iktidar oldu. Seçim sonuçlarına itirazım yok, inşallah gelen hükümet geçen 13 yılın aksine kendi
seçmeni dışındakileri ötekileştirmeden eşitlikçi bir
yönetim sergiler ve kazanan ülkemiz olur.
Benim itirazım, gözlemlediğim kadarı ile hem
iktidar partisine oy verip hem de iktidarı
eleştirenlere. En büyük bahaneleri alternatifleri
olmadığı için iktidar partisini seçtiklerini
söylemeleri. % 70’e yakın sağ seçmenin olduğu
ülkemizde bu kesimlerin sol görüşlü bir partiye oy
vermesini beklemiyorum ama sağdaki diğer
partilere de
yönelmiyorlar
çünkü her yapılan
seçim buna
referandumlar
da dahil nçli
olarak sağ-sol
yarışı haline
önüştürülüyor.
Böyle olunca
insanlar galip
gelme hırsı ile
sandığa gidip
istemese de
kendisine

dayatılan partiye oy vermek zorunda kalıyor. Bu
sol seçmenler için de geçerli tam olarak sol
ideolojinin özelliklerini taşımasa da oylar
bölünmesin mantığı ile onlar da CHP’yi tercih
etmek zorunda bırakılıyorlar.
Burada en büyük görev sağ seçmene düşüyor.
İktidarın her olumsuz icraatında “CHP gerekli
muhalefeti yapamıyor ki” diyerek muhalefeti
suçlayan sağ seçmen, meclisin neredeyse üçte
iki çoğunluğunun iktidar partisinden oluştuğunu
ve Mecliste alınan kararların da oy çokluğu ile
alındığını unutuyor. Muhalefetin önemini anlayan
sağ seçmenin CHP haricinde güçlü bir muhalif
partiye daha ihtiyaç olduğunun bilinci ile kendi
muhalefet partisini de yaratması gerekiyor. Aksi
takdirde, %70 gibi bir oy potansiyeline sahip bir
kesimin tek başına iktidara taşıdığı bir parti
karşısında %30’luk bir oy potansiyeline sahip
soldaki bir partiyi, muhalefet görevini yapmıyor
diye sorumlu tutması gerçekçi değil.
İnsanları iki parti etrafında toplanmaya iten sebep
lerden ikinci neden ise genel seçimlerde uygulanan %10 barajı. Sorsan, barajı geçen partiler de
dahil herkes bu sisteme karşı. Ama değiştirmek
için en ufak bir çaba göstermiyorlar. Çünkü bu
sistem barajı geçen büyük partilerin işine geliyor,
böylelikle oyum boşa gitmesin diye düşünen
kitleleri kendi partilerine çekiyorlar. Bu durumda
diğer küçük partiler kendilerini geliştireme dikleri
için güçlü bir muhalefet de oluşamıyor.
Demokrasinin olmazsa olmazı çok seslilik
böylece engelleniyor.
Halen kullanmakta olduğumuz teknoloji gözönüne
alındığında seçimlerde baraj olmalıdır aksi
takdirde belki yüzlerce parti seçime girecek bu da
oy kullanmayı zorlaştıracaktır. Düşünsenize iki
metre uzunluğunda bir oy pusulası!
Kullanması da sayması da ayrı sorun. Ama % 10
barajı da çok yüksek. Yaklaşık 60 milyona yakın
seçmeni olan ülkemizde % 9 ya da 8 oy oranı ile
baraj altında kalan bir partide oy sayısı yaklaşık
5 milyon civarındadır. Bu oyların mecliste temsil
edilememesi kabul edilir bir durum değildir.
Ne yazık ki bu seçimde de kazanan %10 barajı
olmuştur. Eğer baraj makul seviyelerde olsaydı
(%2 veya 3,) “partim nasıl olsa barajı geçemez”
endişesi duyan seçmenlerin iki büyük parti
etrafında birleşmek yerine gerçekten inandıkları
partilere yöneleceklerini düşünüyorum.
Seçimi kaybeden partilerin, biz nerde hata
yaptık diye düşünmek yerine bütün enerjilerini
bu baraj saç malığını ortadan kaldırmak için
harcamalıdırlar. Aksi takdirde bu ülkede güçlü
bir muhalefet oluşmayacaktır. Kasım 2015

Mehmet Karakuş
mkarakus@hotmail.ch

Mersin Otobüsü
Tut’la Mersin arasında bir otobüs çalışıyor.
Mersin otobüsü...
Haftada iki sefer yapıyor.
Cumartesi giden pazara, salı giden de
çarşambaya dönüyor.
Gidiş ve gelişlerde Adana’ya da uğruyor.
Mersin otobüsünün yolcuları biribirlerine yabancı
değil. Hepsi Tutlu. Hemen hemen herkes biribirini
tanıyor. Laflayarak eğlenceli bir yolculuk
yapıyorlar. Bazan uzun zamandır görüşemeyen
Tutluların hoş karşılaşmaları da oluyor Mersin
otobbüsünde.
Sonra laf lafı açıyor; sohbet koyulaşıyor.
Öncesi de var ama, büyük bir sabır ve özveri
gerektiren bu işi, uzun yıllar genç yaşta ölen
Hüseyin Solgun yaptı. Hüseyin Solgun’un
ölümünden beri de, aynı zamanda Hüseyin
Solgun’un ortağı da olan Temel Ergen işletiyor
Mersin otobüsünü.

Sonra incir. Tut’un ikinci sıradaki geleneksel
meyvesi.
Hem tazesi hem kurusu.
İncir sucuğu da başka bir güzellik.
Ceviz ve badem içi.
Antep fıstığı, menengiç.
Gerçek arı balı.
Yaş ve kuru üzüm.
Hem karasından hem kırmızısından.
Kırmızı bastık, çarpma bastık ve kesme.
Kat kat bulamaca batırılan ceviz sucuğu.
Çuval çuval soğan, bağ bağ sarmısak.
Yerli domates.
Hem tazesi, hem kurusu, hem salçası, hem de
turşuluğu.
Çoktan bir marka olan Tut biberi.
Onun da hem tazesi, hem kuru dolmalığı, hem
turşuluğu.
Vazgeçilemeyen başka bir tat da biber salçası.
Kırmızı pul biber.
Taze ve kuru bamya..
Taze ve kuru pipirim.
Yoğurt.
Hem tazesi hem süzmesi.
Tut tarhanasının yeri de ayrı.
Sonra peynir...
Tut peyniri de pek tanındı son yıllarda.
Dağ çayı, kekik.
Kuru nohut, kuru fasulye ve mercimek.
İri ve ince bulgur, hatta un bile Mersin
otobüsünün yükleri arasında.
Bu çeşit çeşit tatlar, bu emek ürünü zenginlikler,
bir de Adıyaman, Malatya, Gazi Antep, Antalya,
Ankara, İzmir ve İstanbul gibi Tutluların yoğun
olarak yaşadıkları villayetlerimize özel arabalarla
veya şehirler arası çalışan otobüslerle taşınıyor.

H. Solgun

T. Ergen

Peki sadece yolcu mu, sadece Tutlu mu taşıyor
bu otobüs?
Hayır, sadece Tutlu taşımıyor elbette.
Mersin otobüsü, sağındaki solundaki, arkasındaki
yük yerlerine, koltuklarının altına üstüne, koltuk
aralarına yığdığı çuvallarla, karton kutularla,
torbalarla, tenekelerle, hengillerle ve çıkınlarla
Tut’un zenginliğini, Tutlunun emeğini taşıyor.
Adana’da, Mersin’de mahalle mahalle, ev ev
Tut’un ve Tutlunun tatlarını, güzelliklerini
dağıtıyor.
O tatları alt alta sıralayarak anımsayalım...
Başta Tut’un geleneksel meyvesi dut...
Dut kurusu ve dut pekmezi.
Ama keşke cevizlisi, fıstıklısı, susamlısı ve sadesi
de yapılan dut çekmesi de olsa.

Hepsi bu kadar mı?
Yok, hepsi bu kadar değil..
Tut’un bu güzellikleri Avrupa yollarına da
düşüyor.
Tıpkı yıllar önce Tutluların yollara düşmesi gibi...
Önce Adana, Mersin.
Sonra Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya...
Ardından Almanya, Fransa, İsviçre...
Tut’tan İsviçre’ye dönerken biz de azar azar
birşeyler alıyoruz yanımıza.
Fakat İsviçre’ye girişte gümrük var. Denetim var...
Her zaman herkesin ne getirdiğine bakmıyorlar.
Ama arada kimi yolcuların bavullarını, çantalarını
açtırıp; bakıyorlar.
Bu sene bizim de bavulları, çantaları açtırdılar.
Neyimiz varsa uzun bir masaya dizdiler.
İç içe naylon torbalara koyup, ağzını da sıkıca
bağlayıp, “inşallah patlayıp giysileri batırmaz!”
diyerek çamaşırların arasına yerleştirdiğimiz üç
kilo biber, iki kilo domates salçasını açtırdılar.
Yasak olduğundan değil, ne olduğunu bilmek

istediklerinden.
Aynı şekilde bir litrelik bir plastik şişeye doldurup,
ağzını bantlarla sıkıca sarıp kapattığımız dut
pekmezini de açtırdılar.
İçinde iki kilo Tut peyniri olan naylon torbayı
çıkartıp bir kenara koydular.
Salça, peynir ve dut pekmezi gibi ürünlerin
getirilmesine bir anlam veremiyorlar.
Zira İsviçre bir peynir ülkesi olduğu gibi, salça ve
çeşit çeşit meyve şurubu da bolca bulunuyor.
Ama Tut salçasının, Tut pekmezinin, Tut
peynirinin başka olduğunu nerden bilsinler!
Kuru üzümü, kuru inciri, Antep fıstığını ve badem
içini tanıyorlar. Onlara dokunmuyorlar.

Ezilmesin diye el çantasına aldığımız bir kilo
kadar ceviz içi ile yeşil Tut biberini de biliyorlar.
Sorun yok.
Fakat kırmızı bastığı, çarpma bastığı ve ceviz
sucuğunu tarif etmek kolay değil.
Ufalanmasın diye el çantasına koyduğumuz dut
kurusunu, dağ çayını, çok yer kaplamasın diye
kaynayan suyun buharında yumuşatarak bavulun
bir köşesine özenle sıkıştırdığımz dolmalık kuru
biberleri, başka bir torbadaki menengiç ile
tarhanayı da ayrıca anlatmak gerekiyor.
Konu Mersin otobüsüydü ya, İsviçre gümrüğündeki denetime kadar geldi.
Nerden nereye?..
25 Ekim 2015

Fotoğraflar:
Mahmut Kılıç
08 Aralık 2015

Rıdvan Filiz
ridvan.filiz@vrsg.ch

Uzaklardaki Tanıdıklarımız
Aslında içinde yaşadığımız dünya neresinde
olursak olalım, hep aynı ende, boyda ve
büyüklükte. Ama bazen bize çok büyükmüş,
bazen de çok küçükmüş gibi görünüyor.

Bazen hiç ummadığımız yerlerde, hiç ummadığımız insanlarla ve olaylarla karşılaşıyoruz. Eğer
yabancı bir şehirde, yabancı bir ülkede ve hatta
yabancı bir kıtada bu karşılaşmalar olursa hem
çok daha ilginç hem de daha şaşırtıcı oluyor. Bize
“Dünya ne kadar küçük” dedirtiyor. Mutlaka bu tür
şeyler sizlerin de başına gelmiştir.

geldiğini gördük. Aslında onların da İzmir
yakınlarında tatil yaptığını biliyorduk ama 4
milyonluk İzmir’de aynı gün ve saatte aynı
mekanda karşılaşacağımızı hiç birimiz aklımızdan
geçirmmemiştik.
Hem şaşırdık hem sevindik.
*

*

*

Bir başka ilginç karşılaşma da Kanada Montreal’
de oldu. Kanada Seyahatimiz sırasında Montreal’
de iki gece bir otelde kaldık. Sabah kahvaltısında
oğlum otelde başka Türklerin de olduğunu
söyledi. Meyve suyu alırken bir ailenin Türkçe
konuştuklarını duymuş. Yanlarına gidip ‘Türk
müsünüz’ diye sormuş. Biraz konuşmuşlar.

Ben bu tür karşılaşmaları bir çok defa değişik
şekillerde yaşadım.
*

*

*

İsviçre’den Izmire tatile gittik. Bir gün Kemeraltı’
ında, Konak’ta dolaştık, yorulduk. Konak Pier’de
bir yorgunluk kahvesi içmek istedik. Konak Pier
İzmir’de 1880 senesinde Gustave Eiffel tarafından, Fransız gümrük bürosu ve depoları olarak
inşa edilmiş. Bildiğiniz gibi, Gustave Eiffel Paris’
teki Eyfel kulesini ve New York’taki özgürlük
heykelini tasarlayan sanatçıdır. İzmir’de hala bu
bölge Gümrük adıyla anılır. Daha sonra İzmir
limanı, Alsancak semtine taşınınca yıllarca burası
bakımsız kaldı. 2003 yılında restore edildi ve
içinde çeşitli dükkan, mağaza, cafe ve restoranların bulunduğu güzel bir Konak Pier ortaya çıktı.

Konak Pier’de güzel bir masa bulduk ve gelen
garsona kahvelerimizi ısmarladık.
Gelen kahvelerimizden daha bir yudum bile
almamıştık ki, karşıdan İsviçre’den
arkadaşlarımız Yurdagül ve Mehmet Yılmaz‘ın

Ben kim, nerede diye sordum, etrafa bakındı ama
tekrar göremedi. Ben yazık tanışmak isterdim
diye üzülürken kahvaltımız bitince bir bey yanımıza geldi ve oğlumla az önce Türkçe konuştuklarından bahsetti. Kendini tanıttı, el sıkıştık, beraber
oturup uzunca sohbet ettik.
Türk asıllı Amerikan vatandaşıymış. Amerikada
yetişmiş, öğrenimini orada tamamlamış.
Kanada’dan Amerika’ya geçişlerde Amerikan
gümrük memuru olarak çalışıyormuş. Aslında
Toronto’da oturuyorlarmış ama tatilde gezmek
için ailece Montreal’e gelmişler. Beş yıllık bir
görevden sonra tekrar Amerika’ya döneceklermiş.
Florida’da evleri varmış.
Kendisi, eşi ve iki kızıyla konuştukça İzmir’den
hemşehri olduğumuz ortaya çıktı. Uzun uzun
İzmir’den, Kanada ve Amerika’daki yaşam
hakkında sohbet ettik.
Onlar Amerika ve Kanada’daki Türklerden ve
onların yaşamlarından anlattı. Biz de Avrupa ve
özellikle İsviçrede’ki yaşamdam bahsettik.
Karşılaştırmalar yaptık. Yabancı bir kıtada ummadığımız bir yerde bir hemşehri ile karşılaştık.
Hem şaşırdık hem sevindik.
*

*

*

Bir ilginç karşılaşma da Amerikanın Los Angeles
şehrinde oldu. Los Angeles yaklaşık 18 milyon
nufusu ile Amerika’nın ikinci büyük şehri.
Kuzeyden güneye 71 km ve doğudan batıya
47 km’lik bir alana yayılmış devasa bir şehir.
Sayılamıyacak kadar çok çeşitli ırk ve halktan
insanların yaşadığı, sayısız gezilip görülecek
yerleri, uzun bakımlı sahilleri olan Amerika’nın
batısında Pasifik okyanusu kıyısında bir şehir.

McDonalds’dan hamburger aldılar.
Ben etrafa bakınırken gözüme satılanların bizim
oralaradakilere benzediği bir imbis ilişti.

Seyahat rehberinde gezilip görülecek ilginç
yerlerden biri olarak ta “Farmer’s Market” tavsiye
ediliyordu.

Siparişi alan hanımla da aramızda şöyle bir
konuşma geçti:

Arabayla Los Angeles’i gezerken Farmer’s
Market yakınlarına geldik ve bir de burayı görelim
dedik.

-Bir tane bu menüden istiyorum.

Burası zamanında etraftaki çiftçilerin tarlalarında
ürettikleri, organik meyve, sebze ve diğer ürünleri
getirip direkt olarak müşterilerine sundukları üstü
açık bir pazar yeri olarak düşünülüp, tasarlanmış.
Ancak aradan geçen zaman içinde ne yakınlarda
bir çiftlik ne de çiftçi kalmış. Ama bu pazar yeri
korunmuş.

-Benim geldiğim yerde de bu tür bir yiyecek var,
bakalım sizinki ona benziyor mu?

Şimdilerde yine organik meyve, sebze satan
tezgahlar var ancak bunlar manav şeklinde ve
sattıkları kendi üretimleri değil. Ayrıca pek çok
hediyelik ve hatıra eşyası satan küçük dükkanlar
ve çeşitli yiyecek çeşitlerinin satıldığı imbis
şekline büfeler var. Aklınıza gelen, gelmeyen bir
çok millet ve kültürün mutfağı tanıtılıyor.

Şimdiye kadar olan konuşmalarımız İngilizce
olmuştu. Bize servis yapan hanım birden Azeri
Türkçesine benziyen bir Türkçe ile konuşmaya
başladı.

Fransızların peynir ve şarapları, İtalyanların
salam, pastırma ve makarna çeşitleri,
İspanyolların, Meksikalıların, diğer güney
Amerika halklarının ve uzak doğu ve Asya
ülkelerinin lezzetleri tanıtılıyor. Bir çok yere
masalar, sandalyeler konulmuş. İstediğiniz bir
imbis ten istediğiniz ülkenin yiyeceğini, içeceğini
alıp tadına bakabiliyorsunuz.
Bizim çocuklar bu kadar çok çeşitte yiyecek
bulunmasına rağmen karşı sokaktaki

Döner, tavuk, köfte çeşitleri, pideler, lahmacunlar
daha bir çok tanıdık lezzetler. Bunları zaten
Amerika’ya geldiğimizden beri özlemiştim. İmbise
gidip bizim Adana kebaba benzeyen bir yiyecek
ısmarladım.

-Tabii, hemen.

-Siz nereden geliyorsunuz?
-Türkiye‘den. Bizde buna Adana kebabı deniyor.

-Bu Adana kebabına benzer ama acısı çok
yoktur, çünkü acı olunca Amerikalılar sevmiyor.
-Siz de Türkiye’den misiniz?
-Hayır ben Ermenistan’dan, Ermeniyim.
-Ama çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz,
Türkiye’de mi yaşadınız.
-Hayır ben Türkçeyi dedemden öğrendim.
Dedem Türkiye göçmeniydi. Beni dedem
büyüttü, benimle hep Türkçe konuşurdu, hep
Türkiye yi, köyünü, insanlarını, oradaki
yaşantısını anlatırdı.
-Şimdi Amerikada Los Angeles’te yaşıyorsunuz.
-Eh işte buna yaşamak denirse!
-Neden ki?
-Ben buraya on iki sene önce turist olarak geldim,
vizem bitince gitmedim. Beş altı sene kaçak
durdum. Ev işlerinde çalıştım, temizlik yaptım,
çocuk baktım, yaşamaya çalıştım.

-Aileniz mi yardımcı oldu?

-Ne kadar kalacaksınız orada?

-Ben hiç evlenmedim, burada da hiç bir akrabam
yok. Baştan tanıdıkların biraz yardımı oldu ama
daha sonra hep kendi başıma bir yaşam
mücadelesi verdim.

-Bilmiyorum. Belki hepten kalırım. 12 senedir
burada çalışıyorum. Hiç masrafım olmadı, hiç bir
güzel gün de görmedim. Beni buraya bağlıyan hiç
bir şey yok. Belki Türkiye’de yeni bir hayata
başlarım. Amerika’ya da gerekirse gidip gelirim.

-Peki şimdi nasıl gidiyor?
-Beş sene oluyor bir avukat bulduk, benim Green
Card (Amerikada çalışma ve oturma müsadesi)
başvurumu yaptı. Bu arada hiç bir geçerli
kimliğim olmadığı için Amerikayı terk etmem
yasak.

Daha sonra imbiste çalışan diğer Ermenilere bizi
tanıştırdı. Onlar da bizi güler yüzle selamladılar.
Yemeğimiz bitti. Teşekkür ettik, el sıkıştık, bol
şans diledik. Farmer’s Market’ten ayrıldık.
Hem şaşırdık hem düşündük.

-Peki bu daha ne kadar böyle devam edecek?

*

-Bakalım. Ya bu sene ya da önümüzdeki sene
yeşil kartım (Green Card) gelecek ve bu hapisten
kurtulacağım.

Bu karşılaşma beni bütün gün meşgul etti.
Politikacılar, çıkarcılar, işbirlikçiler ne derlerse
desinler, halkların dostluğu, gönüllerin
yakınlaşması engellenemiyor.

*

*

-Neden hapis?
-12 senedir bir yere gidemedim. Kaçakken
korkudan, şimdi de oturumum çıkmaz diye.
-Oturma-Çalışma müsadeniz gelince ne
yapacaksınız.
-Türkiye’ye gideceğim.
-Neden Türkiye?

-Alanya’da teyzemin kızı var. İlk önce onu ziyaret
edeceğim. Bana orasının bir cennet olduğunu
anlatıyor devamlı.

Kimbilir, belki de kökleri topraklarından sökmek
imkansız ve o kökler var olduğu sürece insanlara
nereye ait olduklarını hep hissettiriyorlar.
Aynı, balıkların yıllar sonra okyanuslardan,
yumurtadan çıktıkları derelere ölmek için
dönmeleri gibi.
Rıdvan Filiz

Mehmet Karakuş
mkarakus@hotmail.ch

Zeynep Aslan Dontaş
Kalemsiz kitapsız bir ömür, ömür boyu
sürecek kara bir yazgı değildir!
28 Aralık 2015...
Pazartesi akşamı..
Üç gün sonra bu yıl da bitecek ve yeni bir yıl
daha başlayacak.
Ama bu akşamın konusu ne eski yıl ne de yeni
yıl. Konu, Zeynep Aslan’ın yaşamı. Daha doğrusu
Zeynep Aslan’ın yaşamındaki kimi kesitler..
Bunu konuşmak için Zürich’teki evindeyiz.
Bakımı yeni yapılmış güzel bir ev. İkinci kat.
Zürich’in kıyısında bir yer.
Buraya taşınalı çok olmamış.
Kirası biraz fazla, ama memnun yeni evinden.
Ulaşım derdi yokmuş. Otobüs ve tramvay durağı
hemen köşedeymiş.
Alışveriş yeri gibi, okul gibi, spor sahaları gibi
veya yürüyüş yapılacak yollar gibi herşey varmış
çevrede. Eksik yokmuş.
Fakat oldukça karanlık, sisli ve soğuk bir akşam.
Etrafta eksik fazla pek birşey görünmüyor.
Evin dışında hava soğuk, sisli ve karanlık ama,
içeri samimi, sıcak ve aydınlık...
Çay ve kahve de var...

Pek inanmış görünmüyorum, yüzümden belli
oluyor anlaşılan. Zira, doğum tarihi yanlış olan
çok insanımızın olduğu bilinen bir gerçek.
“Yok yok, doğru. 1947, diyor.”
Altı kardeşlermiş. Dört oğlan, iki kız.
Kendisi en küçükleri...
“Babama Fallı Halil derlerdi,” deyip ekliyor;
“Tımarçılık yapardı. Onun bunun tarlasını eker
biçer, üründen bir hak alırdı. Daha doğrusu
öyleymiş. Benim o kadarına aklım yetmiyor.
Benim aklımın yettiği zaman arıcılık yapardı.
Çok balımız olurdu. Bal satardı. Yazıya yabana
giderdi. Dut kurusu götürürdü, iplik götürürdü.
Zengin değildik. Ama eksiğimiz de olmazdı.
İyiydik. Anam çıkrık çevirip, pamuk eğirirdi.
Çıkrığın önünden kalkmazdı. O işi çok severdi.”
Çalışıp çırpınan, evde eksik bırakmayan babası,
Halil Dontaş.
Ya sürekli pamuk eğirip iplik yapan anası?
“Fatma...” diyor.
Arkası gelmiyor.
Soran gözlerle yine eşine dönüyor.
Yardım az gecikerek geliyor: Fatma Balı,
İncesululardan Fatma Balı.
Çok akrabaları yokmuş ana tarafından.
Hacı Balı dayısı olurmuş.
Sonra okul zamanı, okula gitme yaşı geliyor.
“Bir gün hiç unutmam... Memurlar ev ev dolaşıp,
çocukları okula yazıyorlarmış. Babam eve geldi.
Hemen kaçıp başka mahalleye gitmemi, gelen
memurlara görünmemi söyledi. Ben de kaçtım,
görünmedim. Şimdiki aklım olsaydı kaçarıydım,
karşısına dikilirdim, çocukluk işte!” diyerek iç
geçiriyor. Üzgün, biraz da kızgın.
“İçime dert oldu. Sonra aklım başıma gelince,
çocuklarımı okutabildiğim kadar okuturum dedim
kendi kendime.”
Bu yeni duyulan bir tutum değil.
Çoğunlukla aynı o yıllarda.
Devletin memurları ev ev dolaşıp okul çağına
gelmiş çocukları okula yazmak istiyor. Fakat
ailenin büyükleri, özellikle de babalar çocuklarını,
özellikle de kız çocuklarını saklıyorlar.

Çocukluktan, anabadan, kardeşlerden, geçimden, aştan ekmekten başlıyoruz konuşmaya...
Doğum tarihini soruyorum.
Duraksıyor. Yanında oturan eşine (Mustafa
Aslan, nam-ı diğer Nahıp Mıstık) dönüyor.
Kısa bir beklemeden sonra yardım geliyor: 1947!
Kendi de onaylıyor: 1947, 47!

Anası okuma yazma bilmiyor Zeynep Aslan’ın.
Babası okula gitmiş mi, gittiyse kaç yıl gitmiş,
yoksa askerde mi biraz öğrenmiş, bilinmiyor.
Kardeşleri de öyle. Doğru dürüst okula giden yok.
Kimisi üçe kadar gitmiş, kimisi ikiye kadar; kimisi
askerde öğrenmiş okumayı yazmayı.
Ablası hiç okuma yazma bilmiyor.
Komşularının kızları okula gitmiyor.
Akrabalarının kızları okula gitmiyor.
Okuyan yazan yok!

Bu fotoğrafı 2006’da çekmişim.
Fallı Halil’in evi.
Evin arkası. Yol tarafı.
İki kanatlı dış kapı ve yanında da kapısı
olmayan kalaycı dükkanı.
Traktör Geni yönünden gelip yukarı
çarşıya doğru gidiyor.
Doğru gitse çınarın dibine varacak.
Bu evin bir zamanlar yazlık sinema
olarak kullanılan uzunca bir avlusu da
var ön tarafında.
O yazlık sinemada filim izlediğimi ve
kap kacak kalaylayan Mahmut Dontaş’ı
ve küre çeken kardeşi Mehmet Dontaş’ı
ben de çok iyi hatırlıyorum.
Mehmet Karakuş
“O zaman kızlara okul yoktu, kızlar okumazdı!
Akşama kadar oynuyorduk, koşturuyorduk. Okulu
mokulu kim düşünüyordu!” diyor.
Meslekli insan da çok az...
“Babam, Mahmut abimi bir kalaycının yanına
çırak koydu. Kalaycı oldu sonra. Evimizin
altınabir kalaycı dükkanı açtı. Bakır kapları
kalaylardı. Ben de küre çekerdim. On, on iki
yaşlarındaydım. O zaman delikli paralar vardı. Bir
kuruş mu, iki kuruş mu! Abim o delikli paraları
bana verirdi. Ben de o delikli paraları altın gibi
boynuma takardım.
Mustafa abim evlendikten sonra bir bakkal
dükkanı açtı. Ticaretle uğraştı.
Bir de Çoukurova’ya ırgat olarak pamuk
toplamaya da giderdik. O zamanlar öyleydi; aş
ekmek nerdeydi, iş güç nerdeydi!...”
“Bir gün evdeydik hepimiz. Mahmut abimle
Mustafa abim de askerden yeni gelmişti.
Babam, beni Nahıplara, Nahıp Ahmet’in oğlu
Mustafa’ya verdiğini söyledi. Mahmut abimin
gönlü olmadı. Canı sıkıldı. Hatta babama kızarak
birşeyler de söyledi. Ben de ilk defa o gün
duydum. Daha evel ne soran ne söyleyen oldu.
Kıza bişey sorma nerdeydi. Evleneceğin adamı
görme gösterme nerdeydi. Bir gün Nastuk
Yusuf’un hanımı bize geldiydi. Meğer beni
istemeye gelmiş. Komşumuzdu zaten. Daha
çocuktum. Evlenme mevlenme kimin aklına
geliyordu. Babam vermiş işte.
On beş, on altı yaşında gelin oldum.”
“Gelin geldiğim evde geçim sıkıntısı vardı, bayağı
perişanlık çektik. Kayın babamın bir işi gücü
yoktu. Bir geliri yoktu. Bu da (eşini göstererek)
akşama kadar gezer dolaşır, kahveye gider
gelirdi. Askerliğini de biz evlenmezden önce
yapmıştı. Bunun da bir kazancı yoktu. Babası
ölene kadar da bir işe bakmadı. Pamuk zamanı
Adana’ya pamuk toplamaya giderdik.

Hepsi o, ben de yalan yok!..
Ama babası öldükten sonra kahve çalıştırdı.
Kahvecilik yaptı. O zaman para boldu.”
“Emine Adana’da pamuk tarlasında doğdu.
17 yaşındaydım daha. İlk çocuğum oldu. Çocuk
doğmazdan evel köye gitmek istedim. Ama işte
buna (eşine dönerek) dinletemedim. O zaman
avradı, avradın sözünü hesaba katan mı vardı!
Rahmetlik görümüm Saniye, gelmişken bir tarla
daha toplayalım dedi ve kaldık. Neyse Emine
doğdu. Bebeğe giydirecek bişey yok. Bir beze
sardık. Ağanın hanımının yanına vardık. Bize
huylandı. Daha evel yanına gelmediğimiz için
kızdı. Sonra bize bez mez dikti, olan giysilerden
verdi ve çadıra gönderdi bizi.”
“Sonra bu (eşini göstererek) İsviçre’ye gitti.
Kırk bin lira kazanırsa döneceğini, oraya sürekli
kalmaya gitmediğini söyledi. Biz köyde kaldık
çocuklarla. Bir ara İsviçre’den geldi, çok durmadı
tekrar gitti. Biz yine köydeyiz. Ancak sonradan
yedi sene mi, on sene mi sonradan Ben de iki
çocukla buraya, Zürich’e geldim. Sene 1979’du
herhalde. Mahmut ikinci sınftaydı. Geldiğimiz
zaman on beş tatildi. Okuldan aldık. Gül de iki
yaşında mıydı, bir buçuk yaşında mıydı ne!..
Emine, Ahmet, Türkan köyde kaldılar.
Çocuklardan ayrılmak, köyden ayrılmak çok zor
oldu. Ama bir yandan da, ‘belki bir şans, belki
çocuklarımın rızkını böyle kazanırız, hele biraz
dayanalım!..’ gibi bir düşünce oldu kafamda.
İki küçük çocuğu yanıma alıp geldim.”
Geldikten bir ay sonra çalışma izini gelmiş.
Zürich’te bir kumaş fabrikasında işe başlamış.
Eşi de orada çalışıyormuş.
Okumasının yazmasının olmaması, Almancasının olmaması çok zor olmamış.
İşe eşiyle beraber trenle gidip geliyormuş. İşte de
Kayserili bir adamla çalışıyormuş. Onun yardımı
oluyormuş. Bilmediğini ona soruyormuş. Zaten işi
de zor değilmiş. Kumaş toplarını düzeltiyorlarmış.

falan sürdü. Sonra kursa gelen az diye bıraktılar.
1990 senesindeydi. Yani 42, 43 yaşındaydım
okumayı yazmayı öğrendiğim zaman.
Ama yazmayı o kadar beceremiyorum. Bazı
harfleri eksik bırakıyorum. Geçen Mahmut’a bir
mesaj yazdım. Eksik yazmışım. Ama, ‘ben
anladım, anladım’ diye cevap yazdı. Bildiğim
bana yetiyor. Biraz heceliye heceliye okuyorum.
Şehir tabelalarını okuyorum. Bilet alabiliyorum.
Allah zorda bırakmasın, Türkiye’ye bile yalnız
gidebilirim. Gözüm kesiyor.
Herkes okusun. Herkes oğlunu kızını okutsun.
Okuyandan yazandan zarar gelmez.
Kim okumamışsa onun körden farkı yoktur.
Ha kör, ha okuma yazma bilmeyen; ne farkı var!
Alışverişe malışverişe, doktora moktora da her
zaman biriyle gittim. Şimdi bir Türk doktoru
buldum. Artık yalnız da gidiyorum. Alışverişte de
herşeyin fiyatı üsünde yazıyor. Zor olmuyor.”
“İki küçük çocuğu evde bırakır, kapıyı üstlerine
kitler işe giderdik. Nasıl güvenir mişiz?
Evde yalnız başlarına ne eder, ne yerlermiş?
Şimdiki çocuklar çok kıymetli! Ama iş biter bitmez
koşardık eve. İşin bitmesini zor beklerdik.”
Tut’ta kalan üç çocuk da sonra gelmiş. Önce
yeterli büyüklükte ev bulamamışlar. Ev bulmak
kolay değilmiş. Şimdi de öyle.
“O kumaş fabrikasında yedi sene kadar çalıştım.
Sonra Bir meyvecide-sebzecide çalıştım.
Meyveleri, sebzelerei paketlerdik. Migrosta
çalıştım, bir lokantada da çaılıştım.”
Bir kişinin çalışmasıyla ev geçindirmek zordu.
Şimdi de öyle aslında. Özellikle de Zürich’te.
Zira ev kiraları oldukça yüksek.

“Çocuklarımdan memnunum. İşe giden işe gitti.
Okula giden okula gitti. Kendi kendilerine
okudular. Bizim bir yardımımız olamadı.
Hatta onların bana yardımı oldu. Ev ödevlerime
yardım ettiler. Bir ara okuma yazma kursuna
gittim. O zaman migrosta çalışıyordum. Bir gün
bir mektup geldi eve. Okuma yazma kursuna
çağırıyorlardı. 300 Frank para verdik. İşyeri de
müsade etti. Cuma günleri bir saat erken
çıkıyordum işten.
Başka Tulu kadınlar da vardı kursta.
Bunun (eşine dönerek) gönlü olmadı kursa
gitmeme. ‘Okursa başımıza avukat olur’ dedi
durdu. Ben de, ‘öğrenemesem bile gideceğim,’
dedim. Gittim. Biraz okuma yazma öğrendim.
Sayıları öğrendim. Saati öğrendim.
Ama işte bizim Türklerin işi!
Sonuna kadar devam ettirmediler. Üç ay kadar

Tut’u ve Tutluyu unutmuyor,
Tut’u ve Tutluyu seviyor fakat...
“Burada hayat kolay. Bize iyi bakıyorlar.
İkimiz de emekli olduk. Eksiğimiz noksanımız
yok. Doktora gitmek kolay. Alışveriş kolay.
Ev rahat.
Çocuklarım da burada.
Hepsi iyi. Hepsi işinde gücünde.
Tut’u da, Tutluyu da seviyorum. Tut da, Tutlular
da iyi. Ama kimsem kalmadı sayılır artık.
Bir kardeşim vardı. O da gitti. Bana çok acı verdi.
İzinde bir iki hafta kalınca canım sıkılıyor.
Bekliyorum ki Cuma günü gele de pazara gidem.
Dünyaya bir daha gelsem yine buraya gelirim.”

Emi
ne
ve

Mustafa SONKUR
musti.02.02@outlook.com

Meryemuşağı
Tut’un 14 köyünden biri de Meryemuşağı’dır.
Eski adı Garellez’dir. Meryemuşağı, Adıyaman’a 62,
Tut ilçesine de 9 km uzaklıktadır.
Meryemuşağı, yöreye Ermenilerden sonra iskan
edilen TÜRKMEN BEYDİLLİ aşiretinden gelen
insanlardan oluşmuştur. Beydilli oymağı, Besni
Yazıbeydilli köyünü, Tut ilçe merkezini ve
Meryemuşağı, köylerini kurmuşlardır.
Bu yerleşimlerdeki meskun insanlar BEYDİLLİ
TÜRKMENLERİ oymağından olan insanlardır.
Yörede 400 yıllık geçmişleri vardır.Yöreye Rakka
bölgesinden gelerek yerleşmişlerdir. Söz konusu
oymağın Ahmetoğulları kolu Urfa'da yerleşmiştir.
Çamiçi ve Çanakçı mezraları köyün kuzeybatı
yönüne düşmektedir. Meryemuşağı, etrafı tepelerle
çevrili, 800 rakımlı bir vadi içinde olup, ılıman bir
iklime sahiptir.
Ulaşım konusunda köylüler yıllarca büyük sıkıntılar
çekse de, son yıllarda oldukça iyi gelişmeler olmuş
ve köyün yolu asfaltlanmıştır.
Köyün temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
Hayvancılık kapsamında daha çok koyun ve keçi
beslenmektedir. Birçok sebze ve meyveninin
yanında yeşil ve salçalık biber üretimi ile Antep
fıstığı üretimi önemli bir gelir kaynağıdır.
Köylünün arazilerinin yoğun olduğu bölgelerde
çıkarsuların fazla olması nedeniyle köyümüz sulak
arazilere sahiptir.
Meryemuşağı 1978 de suya, 1985 de elektriğe,
1988‘de de yola kavuşmuştur.
Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyonu vardır.
PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. 1987 de sabit
telefona kavuşan halen köyde cep telefonu
çekmemektedir.
Bir sağlık ocağımız veya bir sağlık evimiz yoktur.
Köyde bir cami ve bir de taziye evi bulunmaktadır.

Ayrıca kahvehane ve bakkalımız da vardır.
Köyün %90’ı okuma-yazma bilir. Ancak köyde ciddi
manada okul yetersizliği vardır. Sadece 3 derslikli bir
ilköğretim okulumuz vardır. Bu dersliklerde anasınıfı
ve ilköğretim 4. sınıfa kadar eğitim veriliyor. Okulda 3
öğretmen bulunmaktadır.
Ortaöğretim ve lise öğrencileri ise günlük olarak servislerle Tut‘taki okullara taşınıyor.
Tarihi eser olarak Meryemuşağı’nın kuzeybatısında
Göksu üzerinde yapılmış olan Vijne köprüsü bulunmaktadır. Bir taş yapı olan Vijne köprüsünün Romalılar zamanında yapıldığı söylenmektedir.
84 hanenin olduğu Meryemuşağı’nın nüfusu 2014
sayımlarına göre 479 kişidir.
Köyde 4 dönem muhtarlık yapan Ahmet ACAR‘ın yerine 2014 yerel seçimlerinde Mehmet YALÇIN gelmiştir.

Amber Tutal
tuthaberim@gmail.com

Balının Kanlı Gölü
Tut’la Meryemuşağı (Garellez) arasında, Tut’a üç
kilometre uzaklıktaki Hacı Vakı deresiyle Ulupınar
(Salah’ın Ulupınarı) arasında kalan çukur bölgeye
Balının gölü deniyor.
Yirmi, yirmi beş yıl öncesine kadar suyu bile olan,
kimi çocuk ve gençlerin gidip yüzdüğü bu Balının
gölü, 6 yıldan beri Nevzat Yüce’nin devletten 49
yıllığına kiraladığı 60 dönümlük arazi içinde
bulunuyor.
Bir söylentiye göre, eskiden küçücük bir yerleşim
birimiymiş Balının gölü denen yer.
Burada, adı Ballı olan bir Hoca yaşarmış.
Günlerden bir gün, köyün köpeklerinden birisi, üç
gün boyunca yavrularını alır yukarı tepeye çıkarır;
Ballı Hoca, köpeği ve yavrularını alır tekrar aşağı,
köye getirirmiş. Fakat köpek bu işe devam
edince, Hoca, elbet bunda da bir hikmet vardır
düşüncesiyle kendisi de tepeye çıkar. Hava
kararınca köpek ve yavruları gibi Hoca da uykuya
dalar. Ertesi gün gün ağarırken uyandığında,
köyün alt üst olduğunu ve herkesin öldüğünü,
köyün yerine de suların dolduğunu görür.
Felaketten sadece Hoca ve köpekler kurtulur.
Köyün yeri de Ballının gölü olarak kalır.

Hüsoh (Hüseyin Aydın) ölü bulundu.
Orda, Pacalı mağaranın önü var ya, Gar’ellez’e
giderken orası işte.
Dayımın oğlu Hüsoh Tut’ta tüccardı. Hergün
akşam Gar’ellez’e evine gider gelirdi yürüyerek.
Şimdiki gibi araba maraba yoktu. Bir akşam evine
giderken mağaranın oraya gelince Çamiçi köyü
tarafından odun getirenlere rastlar.
Yolun durumunu sorar. “Yol temiz Hüsoğ emmi,
korkma!” derler. Hüsoh yola devam eder.
Az gittikden sonra eşkıyalar onüne çıkar. Hüsoğ’u
alır, yukarıya karabayıra çıkarırlar. Elini kolunu
bağlarlar, kaşını közünü kırarlar. Hüsoğ bağırır
çağırır ama kimse duymaz. Hüsoğ’u öldürürler.
Günlerce yağmurun, güneşin altında kalan
Hüsoğ’un cesedinin kokusu etrafa yayılır.
Ölüsünü on üç gün sonra çobanlar buldu.
Ölüsünü tepenin başına yatırmışlar, şapkasını da
yüzüne kapatmış eşkıyalar. Cebindeki paraları
almışlar. Yalnız kan bulaşanlara dokunmamışlar.
Sonra ölüsünü köye getirdiler.
Yıkamaya götürürlerken gördüm.
Baktım ki kap kara bir kömüre dönmüş.
Dört yetim bıraktı geride.
Karısı da pılıyı pırtıyı toplayıp, malı mülkü satıp
Adıyaman’a göçtü.
Vahap dayım gitti devlete şikayet etti. Fakat bişey
anlamadı. Kimse şahitlik etmedi. Herkes sustu.
Kimse konuşmadı. Oduncular sesini duymuş
aslında Hüsoğ’un. Amma onlar da korkularından
konuşamadılar.
Olay öyle kapandı kaldı.

Balının gölü üstüne söylenti çok...
Geçenlerde ninem de şöyle bir olay anlattı:

Hüsoğ, Tut’un iyi bir tüccarıydı. Dükkanları vardı.
Çekemediler. Gözleri götürmedi. Yediler. Körü
körüne gitti. Çok sürmedi, Vahap dayım da bu
acıya dayanamayıp öldü.

-Yavrum Balının gölünde Vahap dayımın oğlu

Eylül 2015 / Tut Haber

Özdemir Asaf
Gerçek adı Halit Özdemir Arun'dur.
11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da doğdu.
Şura-ı Devlet'in kurucularından Mehmet Asaf'ın
oğludur. 1930 yılında babasını kaybetti. Yine o
yıl Galatasaray Lisesi'ne kayıt oldu. Yıl 1941
olduğunda lise son sınıfta sınav ile Kabataş
Erkek Lisesine geçiş yaptı ve bir yıl sonra mezun
oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne
giriş yaptı, daha sonra İktisaf Fakültesi ve
Gazetecilik Enstitüsü deneyimleri oldu ancak
1947 yılında eğitimini yarıda bıraktı.
Kısa bir süre sigortacılık yaptı. Tanin ve Zaman
adlı gazetelerde çevirmen olarak çalıştı. Servet-i
Fünun isimli ilk yazısı Uyanış dergisinde
yayımlandı. 1951 yılına gelindiğinde
matbaacılığa atıldı ve kendi şiir kitaplarını da

basacağı Sanat Basımevi'ni kurdu. 4 yıl sonra
1955 te Yuvarlak Masa Yayınları'nı kurdu ve
kendi kitaplarını bu isim altında yayımladı.
28 Ocak 1981 de gözlerini yumdu.
Şiirleri genel olarak dörtlük ve ikiliklerden oluşur.
Yoğun ve kısa bir söyleyiş özelliği vardır.
Düşünce ile duygu yoğunluğuyla beraber,
taşlama ve alay şiirine egemen olan etmenlerdir.
En çok kullandığı ayrılık, sevgi ve ölüm temaları
son dönemde şiirlerinde yerini kaçış ve
umutsuzluğun tedirginliğine dönüşmüştür.
Onun inandığı, şiirde bir anlam ve görüşün
yansıtılmasının gerekliliğidir. Geleneksel Türk
şiiri ve batı şiirinin harmanlamasıyla son derece
zengin bir sanat değeri oluşturmuştur.
Kaynak : www.idefix.com

Aşk

Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin,
Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin.
Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür;
Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin.

Yuvarlağın Köşeleri

Uykunun içinde bir rüya,
Rüyamda bir gece,
Gecede ben...
Bir yere gidiyorum,
Delice... aklımda sen.

Aşka gönül ile düşersen yanarsın.
Zeka ile düşersen kavrulursun.
Akıl ile düşersen çıldırırsın.
Duygu ile düşersen gülünç olursun.
Aşka düşmezsen kalabalığa karışırsın, ezilirsin.
Sersem sersem bakınıp durma bir yol seç.

Ben seni seviyorum,
Gizlice...
El-pençe duruyorum,
Yüzüne bakıyorum,
Söylemeden,
Tek hece.

Özlem

Seni yitiriyorum
Çok karanlık bir anda...
Birden uyanıyorum,
Bakıyorum aydınlık;
Uyuyorsun yanımda...
Güzelce.

Bir gece,
Gecede bir uyku..
Uykunun içinde ben..
Uyuyorum,
Uykudayım,
Yanımda sen.

Ben Değildim

Bir akşam-üstü pencerenden bakıyordun
Ağır ağır, yollara inen karanlığa.
Bana benzeyen biri geçti evinin önünden.
Kalbin başladı hızlı hızlı çarpmaya..
O geçen ben değildim.
Bir gece, yatağında uyuyordun..
Uyanıverdin birden, sessiz dünyaya.
Bir rüyanın parçasıydı gözlerini açan,
Ve karanlıklar içindeydi odan...
Seni gören ben değildim.

Ben çok uzaktaydım o zaman,
Gözlerin kavuştu ağlamaya, sebepsiz ağlamaya.
Artık beni düşünmeye başladığından
Bıraktın kendini aşk içinde yaşamaya..
Bunu bilen ben değildim.
Bir kitap okuyordun dalgın..
İçinde insanlar seviyor, ya da ölüyorlardı.
Genç bir adamı öldürdüler romanda.
Korktun, bütün yininle ağlamaya başladın..
O ölen ben değildim..

Lavinia

Sana gitme demeyeceğim
Üşüyorsun ceketimi al
Günün en güzel saatleri bunlar
Yanımda kal
Sana gitme demeyeceğim
Gene de sen bilirsin
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim
İncinirsin
Sana gitme demeyeceğim
Ama gitme Lavinia
Adını gizleyeceğim
Sen de bilme Lavinia

Yalnız’ın durumları

(şiirinden seçme mısralar)
Sen herşeyi süpürebilirsin; sonbaharı
süpüremezsin,
Yalnızsa, sürekli bir sonbaharı süpürür hep..
Düşünemezsin.

Yalnız, hem bilgesi, hem delisidir kendi
dünyasının.
Ayrıca; hem efendisi, hem kölesidir kendisinin.
Tadını çıkaramaz görece'siz dünyasında
hiçbirisinin.
Sözünde durması yalnız'ın yalancılığıdır
kendisine..
Hep yüzüne vurur utancı.
O yüzden gözlerini kaçırır gözlerinden.

Yalnız'ın odasında ikinci bir yalnızlıktır ayna.
Yalnız, kendi ben'inin sen'idir.
Bir sözde saklanmış bir yalanı, bir gözde
okuduğundan
bakmaz kendi gözlerine bile.
Her susadığında o, kendi çölündedir.
Bir zamanlar güldüğünü anımsar da...
Yoğurur hüzün'ün çamurunu avuçlarında.
Yalnız, aranan tek görgü tanığıdır
yargılanmasında kendi davasının..
Her duruşması ertelenir kavgasının.
Yalnız, hem kaptanı, hem de tek yolcusudur
batmakta olan gemisinin..
Onun için ne sonuncu ayrılabilir gemisinden, ne
de ilkin.
Yalnız'ın adı okunduğunda okulda ya da
yaşamda..
Kimse, "burda" diyemez..
Ama yok da..
Yalnız, duymuş olduğunun sağırı, görmüş
olduğunun körüdür..
Ölür, ölür öldürür.. Öldürür, öldürür ölür.
Duyduklarını unutur, duyacaklarını düşünür.

Yalnızlık paylaşılmaz.
Paylaşılsa yalnızlık olmaz.

Yalnız, bir ordudur kendi çölünde..
Sonsuz savaşlarında hep yener, kendi ordusunu.
Yalnız'ın sakladığı bir şey vardır;
Boyuna yerini değiştirir, boyuna onu arar...
Biri bulsa diye.

Hazırlayan:
Nevzat Kızkın

Yön

Sen bana bakma,
Ben senin baktığın yönde olurum.

Kadir Dursun
kadirdursun@hotmail.com

Emine Bacı...!
Çocuktum...
Bir gece yarısı dişim çok şiddetli ağrımaya
başlayınca, evdekiler ağrıya çözüm getirmek için
birçok yöntem denediyse de fayda etmedi.
Ağrı geçmiyor, tek çare vardı, o da mahallemizin
nalbant ustası Cumali amca..
Gece yarısı kapısını çaldık, her zamanki gibi
gülen yüzü ve elinde gaz lambasıyla eşi Emine
bacı açtı kapıyı. Uykudan kalkan Cumali amca
depodan getirdiği, eşek ya da atları nallamakta
kullandığı kerpeteni soktu ağzıma.
Gaz lambası dişimi görmesi için yetersiz kalsa
da, görüş mesafesi zayıf olsa da, kerpeten
ağzıma sığmasa da Cumali amca ağrıyan dişimi
aramaya devam etti. Ağrıyan dişim en arkada
olduğundan bir türlü bulamıyor, kerpetenle
herhangi bir dişimi tutup, “bu mu” diye soruyor,
ben de gözümle değil diyordum.
Sonunda ağrıyan dişimi buldu...
Gözümle “bu” der gibi işaret edince, kerpetenle

dişime var gücüyle asıldı. O an da “çat” diye bir
sesle birlikte ağzımdan çıkan kerpeten bir tarafa,
nalbant Cumali amca başka bir tarafa savruldu.
Emine bacı nurlu yüzüyle beni teselli edip
yardımcı olmaya çalışıyordu. Çünkü maalesef
Cumali amca dişimi çekememiş, kırmıştı.
Korkudan dolayı tüm ağrımı unutup, elinden
kaçmıştım.
Korku bir yana, o gün Emine bacının gülen yüzü
yüreğimi ısıtmıştı.
Ne zaman memlekete gitsem, mahallemize
girince sokağın başında olan evinin balkonundan
kafasını uzatır, “amov, Gadir mi gelmiş ne! Hoş
geldin Gadir’im,” derdi.
Bense iki merdiven basamağı çıkıp yanına
gitmezdim. Hızlıca geçerken, “hoş bulduk Emine
bacı” derdim uzaktan. Nalbant Cumali amcanın o
kırık bıraktığı dişimi tekrar tutup çekecekmiş gibi
bir hisse kapılır, korkardım.
Bugün memleketimizin internet haber sitesinde
Emine bacının Cumali amcayla birlikte çekilmiş
bir fotoğrafını gördüm.
Fotoğrafın altında şöyle yazıyordu: Cumali
Bulucu’nun eşi Emine Bulucu geçirdiği bir trafik
kazası sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Mahallemizin gülüydün sen Emine bacı...
Yüzün gibi nur içinde yat..!
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