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Tut’ta kısa bir gezinti ve göze çarpan kimi güzellikler!
Tarih:10 Temmuz 2019
Fotoğraflar: Mehmet Karakuş

Ağtut’un deresini geçtikten sonra sağ tarafta
harfiyat (yapı atığı) yığıntısı ve görkemli (!)
“Davos Evleri”

İkinci fotoğrafı geçtikten sonra sağ taraf.
Atatürk İlkokulunun bahçesinin önü. Anayol.
Kaldırımda arkalığı ve bir yanında ayakları
olmayan, ayak yerine beş altı parke taşının
konduğu bir oturak.

Birinci güzelliği geçer geçmez hemen sol
taraftaki kaldırım!
Kaldırım taşlarının yerini alan yabani otlar
ve dikenler

Üçüncü fotoğrafı geçtikten sonra yine bir
kaldırım.
Kaldırımı kesen (daha doğrusu kapatan) bir
reklam tabelası.
Yandaki duvar da İmam Hatip okulunun
bahçesinin duvarı.

*********

Dördüncü fotoğraftan hemen sonra sağ taraf.
Ömeroğ’un deresine inerken. Ana yolun alt
yanı. Plastik, karton, cam ve tenekelerin atıldığı
alan....

Sonra sağ ve sol tarafa, kaldırıma park
edilmiş araçlar

Sonra bir kaldırım daha...
Karpuz, kavun, sebze, meyve ve dondurma
dolabı için

Meşhur A-101..
Kaldırımda sabit yükleme rampası ve
beton merdiven

Burası da eczaneden aşağı doğru giden yol...
Sağlı sollu park etmiş arabalar...

Eski Sağlık Ocağının arkası. Milli Eğitim’in
girişi. Merdiven kaldırımda. Beton duvar
ve üstündeki taş duvar da ayrı bir güzellik!

Mehmet Karakuş
mkarakus@hotmail.ch

İsviçreli Tutluların Düğünleri
İnsan geldiği yere kültürünü de getiriyor.
İsviçre’ye çalışmaya gelen Tutlular da onlardan.
Tutluların İsviçre’ye gelmeye başlamasının
üstünden neredeyse 50 yıl geçiyor.
1970 öncesi İsviçre’ye gelen Tutlu sayısı pek az.
Ben deyim üç, siz deyin beş kişi.
Ağırlıklı olarak 1970’lerin başlarından 1980’lerin
ortalarına doğru.
1980’lerin ortalarından sonra giderek azalıyor
İsviçre’ye gelen Tutluların sayısı.
Sonra İsviçre’de doğanlar, büyüyenler,
evlenenler...
Böylece İsviçre’deki Tutlu varlığı gün geçtikçe
büyüyor.
İsviçre’ye ilk gelen Tutluların içinde kadın yok.
İlk gelenlerin çoğu eşini evde bırakan evli
erkekler ve az da olsa bekar Tutlu gençler.
Eşlerini, çocuklarını, analarını, babalarını Tut’ta
bırakan ve İsviçre’nin yolunu tutan Tutluların ilk
durağı Zürich oluyor çoğunlukla. Hemen bir iş
derdine, çalışma derdine düşüyorlar.
Lokantalarda, inek ve at çiftliklerinde kaçak işler
buluyorlar. Çalışma kaçak olunca iş zor, çalışma
saati fazla, ücret de az oluyor...
Ama olsun!..
Varsın ücret az olsun, varsın çalışma saati fazla
olsun, varsın iş de zor olsun!
Yeter ki iş olsun.
Gece gündüz çalışıyorlar.
Resmi oturma ve çalışma izini ancak bu yolla
alınıyor çünkü.
İyi kötü çalışacak; oturma ve çalışma izini
alacaksınız.
Çalışacak; az çok para kazanacaksınız.
Çalışmadan, para kazanmadan geri dönmek yok!
“Adama ne derler!” şeklinde değerlendiriliyor.
“Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp!” deniyor.
Geriye dönmeye utanılıyor, çekiniliyor.
Tut’a veya Türkiye’ye geri dönmek “zul” sayılıyor
bir bakıma.
Bu yüzden bütün zorluklar sineye çekiliyor.
Tutluların İsviçre serüveninde çeşit çeşit öykü
var. Ayrı ayrı ele alınıp yazılması gereken zorlu
yolculuklar var. Mesleksizlikten kaynaklanan, dil

(öncelikle Almanca) bilmemekten kaynaklanan
bazan acı acı güldüren, bazan da için için ağlatan
yaşanmışlıklar var. Gerçekleştirilmesi düşünülen
irili ufaklı hayaller var. Başarılar, başarısızlıklar,
korkular, utangaçlıklar, heyecanlar, ayrılıklar,
özlemler, ağıtlar ve göz yaşları var...
Ancak bu yazının konusu İsviçreli Tutluların
düğünleri... Sünnet, nişan veya evlilik dolayısıyla
yapılan düğünler.
Düğünler yaşayan kültürümüzün önemli bir
parçası. Mutluluğun paylaşılarak çoğaltılmaya
çalışıldığı düğünler.
Akraba, arkadaş, eş, dost, tanıdık dayanışmasının en somut yaşandığı ve her türlü yükün
paylaşılarak azaltılmaya çalışıldığı düğünler.
Gelenin ağırlandığı, gidenin uğurlandığı sazlı
sözlü, yemekli içmekli ve armağanlı düğünler.
Almancı düğünleri...
İsviçre’ye gelen Tutlular, ilk yıllarda Tut’ta yapıyor
düğünlerini.
Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Tut’ta da
Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde çalışanlara
“Al(a)mancı” deniyor. O bakımdan İsviçre’deki
Tutlular da “Al(a)mancı” sayılıyor.
Düğünleri de “Al(a)mancı düğünü!” diye
adlandırılıyor.
Oysa düğünler hep aynı, geleneksel Tutlu
düğünleri...
Düğün evinin yakınlarında bulunan boş bir
alanda, belediyenin veya bir okulun bahçesinde,
bostanlarda dut, erik veya ceviz ağaçlarının
altında yapılan düğünler.
Çoğu zaman davullu zurnalı, bazan da çalgılı
(keman, cümbüş ve darbuka) düğünler.
Yemekli, çiğköfteli ve bazan da rakılı düğünler.
Bir farkla ki Al(a)mancı düğünlerinde biraz daha
fazla para yapıştırılıyor çalanlara, söyleyenlere,
oynayanlara.
Çünkü günümüzde olduğu gibi, o yıllarda da Türk
Lirasının yabancı paralar karşısındaki değeri
düşük mü düşük. Bozdur bozdur yapıştır!
Ancak zaman geçiyor...
İsviçre’ye gelen Tutlular yıllar içinde İsviçre’ye
alışmaya başlıyor...
İlk yıllarda Tut’ta bırakılan eşler ve çocuklar birer
ikişer getiriliyor.
Dil öğrenme, iş ve meslek konularında olumlu
gelişmeler oluyor.
Çocuklar İsviçre’de okula gidiyor.
Çevre biraz daha iyi bilinip tanınıyor.
Ve artık düğünler bile burada yapılmaya başlıyor.

İsviçre’deki ilk Tutlu düğünü bizim...
İsviçre’de yapılan ilk düğün bizim (Mehmet
Karakuş, Fatma Karakuş Yılmaz) düğünümüz.
2 Şubat 1985, Cumartesi akşamı. St. Gallen’de
daracık denebilecek bir salonda kadınlı erkekli
100,150 davetlinin coşkusu ve sevinciyle yapılan
ilk Tutlu düğünü. Küçük bir orkestranın da
bulunduğu, davetlilere birer içecekle düğün
pastasının sunulduğu davullu zurnalı, sazlı sözlü,
danslı halaylı, takılı armağanlı bir düğün.
Sonraki düğünler...
O ilk düğünden sonra sünnet, nişan ve evlilik
düğünleri art arda geliyor.
O art arda gelen düğünler kimi zaman bir
lokantanın, kimi zaman bir spor merkezinin
salonunda yapılıyor. Hemen hemen bütün
düğünlerde yemek ve içecek sunuluyor. Her
düğünde bir orkestra müzik yapıyor. Hemen
hemen bütün Tutlular ile zaman içinde edinilmiş
Tutlu olmayan tanıdıklar ve dostlar da davet
ediliyor o düğünlere. Eğlencenin sonlarına doğru
da takılar takılıyor.
İlk yıllarda yapılan düğünlerin pek çoğunda
“parasal kaygılar” dikkati çekiyor.
Düğün giderlerinin olabildiğince sınırlı olmasına
bakılıyor. Çünkü o yıllarda ailelerde çalışan sayısı
az ve dolayısıyla da eve öyle fazla bir para
girmiyor. Çoğunlukla baba, bazan da ek olarak
çocuklardan en büyüğü çalışıyor ve bütün aile
tüketiyor.
Sözün kısası gelir az, gider çok. Bu durumda da
hesabı iyi yapmak gerekiyor.
Düğün salonu, masa ve sandalyeler
Örneğin düğün bir lokantanın eğlence salonunda
yapılmıyor da, kirası daha ucuz olan bir spor
salonunda yapılıyor. Ama böyle olunca da salonla
başlayan kalite düşüklüğü başka şeylerle devam
ediyor. Adamakıllı örtülü masa ve rahat
sandalyeler yerine uzun uzun masa ve banklar
diziliyor spor salonuna. O uzun masaların üstüne
kağıt örtüler çekiliyor, o örtüler de en ufak bir
dikkatsizlikte ya yırtılıyor, ya yerinden çıkıyor
veya üstüne bir içecek dökülüyor ve örtüyü
kaldırmak gerekiyor.
Spor salonunun büyüklüğü ve yüksekliğinden
dolayı müzik dağılıyor, konuşmalar anlaşılamıyor,
sesler yankılanıyor.
Yemek ve içecekler
Salonla başlayan kalite düşüklüğü içecek ve
yemeklerle devam ediyor. O uzun uzun ve üstü

kağıt örtüyle örtülü masalara bir veya iki litrelik
kola, fanta, soğuk çay ve maden suyu şişeleri ile
plastik bardaklar konuyor. Spor salonlarının kendi
mutfağı bulunmadığından olabildiğince ucuz hazır
yemek getirtiliyor. Tabii ucuz etin yahnisi de
yavan oluyor; gelen yemek ya az, ya çok, ya da
gerçekten yenmez oluyor.
Müzik
Salon, masa, sandalye, yemek ve içeceklerdeki
kalite düşüklüğü müzikle devam ediyor. Doğru
dürüst bir müzik grubu olmayan kimi ucuz
arkadaş toplulukları orkestra diye çağırılıyor.
Onlar da çoğunlukla müzik yerine gürültü
yapıyorlar. O şekilde yapılan müzik de geniş ve
yüksek spor salonlarında daha da gürültülü ve
rahatsız edici oluyor.
Davetliler
Çoğunlukla Türkiye'de bastırılan düğün
davetiyeleri bazan postayla, bazan da posta
masrafından kaçınmak düşüncesiyle elden
dağıtılıyor.
Düğüne katılanların çokluğu veya azlığı düğün
sahibnin toplum içindeki itibarının ölçüsü
sayılıyor. O yüzden mümkün olan en geniş çevre
düğüne davet ediliyor. Katılanlar kalabalık olunca
da davetlileri karşılamak ve uğurlamak tam
anlamıyla gerçekleşemiyor. Yemek, içmek,
müzik, eğlence ve takı biribirine karışıyor.
Takı
Takı başlıbaşına bir yer tutuyor düğün akşamı...
Zira düğüne gelenler eli boş gelmiyor...
Düğün akşamının ilerleyen bir saatinde oyun
yerinin (pist) bir köşesine bir takı masası
kuruluyor ve müziğe ve oyunlara ara veriliyor.
Düğün duruyor!..
Çok önemli bir işi çıkmamışsa hemen hemen her
düğüne katılan ve Tutlular tarafından sevilip
sayılan Mustafa Yoğurtcu, düğün sahibinin ricası
üzerine masanın yanına gelerek mikrofonu eline
alıyor ve bütün davetlilere düğün sahibi adına hoş
geldin diyor; sünnet çocuğuna geçmiş olsun,
nişanlananlara “darısı evlenmelerine”, evlenenlere ömür boyu mutluluk dileklerinde bulunuyor.
Ardından iki yardımcı çağırıyor yanına.
Bunlar da çoğunlukla yine Tutlularca sevilen ve
sayılan Mahmut Sarıcı, İrfan Kurşun, Mahmut
Karakaplan, Remzi Gündoğdu, Recayi Aytekin
gibi bu işte deneyimli yerdeşlerimizden iki kişi
oluyor.
Takı işlemini yürütecek yardımcılar da geldikten

sonra sünnet olan çocuk, nişanlanan veya
evlenen gençler masanın yanına geliyorlar.
Altın olarak getirilen armağanlar, sünnet çocuğunun, nişanlanan veya evlenen gençlerin
giysilerine birer iğneyle takılıyor. Para olarak
getirilen armağanlar takı masasında oturan yardımcılardan birisine veriliyor. Bu sırada armağan
getirenin adı ve ne getirdiği Mustafa Yoğurtçu
tarafından mikrofon aracılığıyla bütün davetlilere
duyurulurken, yardımcılar tarafından kimin ne
getirdiği sayılarak bir kağıda yazılıyor. Bu armağan verme (takı takma) işi anne, baba veya kirve
gibi akrabalık derecesine göre sırayla yapılıyor ve
çoğu zaman uzun bir sıra oluşuyor salonda.
Son yıllarda iyi düğünler oluyor
Tutluların son yıllarda yaptığı düğünler değişti,
daha da güzelleşti. Bu değişimde mutlaka gelirin
artmasının bir katkısı olsa gerek. Fakat yalnız o
değil. Yıllardır burada edinilen, biriktirilen
deneyim ve görgünün de işe yaradığı anlaşılıyor.
Ayrıca burada doğup büyüyen gençlerin düşünce
ve davranışlarının da düğünlerdeki bu güzelleşmeye katkısının olduğunu düşünmek gerek.
Son yıllarda yapılan düğünlerin güzelleşmesi
düğün salonlarıyla başlıyor. Artık spor salonlarında yapılan düğün yok sayılır. Daha çok
tanınmış lokantaların eğlence ve yemek salonları
kiralanıyor düğünler için. Düğüne herkes davet
edilmediği gibi, davet edilenlerden de düğüne
katılıp katılamayabileceklerinin bildirilmesi rica
ediliyor. Böylece düğüne katılacakların sayısı
aşağı yukarı önceden biliniyor. Ona göre masalar
hazırlanıyor ve yemek yapılıyor.
Düğün akşamı davetliler, düğün sahiplerince
kapıda karşılanıyor, önceden belirlenmiş beyaz
örtülü masalara oturtuluyor. Masalarda çoğu
zaman çiçekler ve gerçekten kaliteli içecekler
bulunuyor. Şarap veya başka alkollü içecekler
davetlilere sorularak lokantanın garsonlarınca
servis ediliyor. Daha sonra salata, ana yemek ve
tatlıdan oluşan ve o lokantada yapılan yemekler
porselen tabaklarda garsonlarca sunuluyor.
Son yıllarda yapılan düğünlerdeki müzik de
kaliteli ve daha ağır başlı. Sulu davranışlar ve
gürültü yok. Hem dinlemek isteyenlere hem de
oynamak isteyenlere uygun müzik yapan gruplar
bulunuyor. Bir ara çıkan davul ve zurna salona
başka bir hava ve coşku katıyor; davetlilerin
yüreğinde bir memeleket havası estiriyor.
Bazan kendisini düğünün coşkusuna kaptıran
İsviçreli garsonların bile oynadığı gözleniyor.

Düğün sahipleri zaman zaman davetliler arasında
dolaşarak davetlilere bir isteklerinin olup olmadığını soruyor ve gönlünü alıyor. Bu da düğün sahibiyle davetliler arasında sıcak bir ilişkinin kurulma
-sına, bir memnuniyete ve bir güzelliğe yol açıyor.
Bu tür düğünlere zaten çok çocuk getirilmiyor.
Hatta bazan, çocuklar salonda koşturup
durmasınlar, gürültü yapmasınlar diye çocuklara
özgü program ve ayrı bir oda düzenleniyor.
İçtenlikten uzak ve arabesk davranışlar...
Son yıllardaki düğünlerimizin düzeyi yükselse de,
artık bırakmamız gereken tutum ve davranışlar
da yok değil. En önemlisi ve başta geleni de şu
takı işi... Yeniliğe ve değişime her zaman açık
olan Tutluların bu konuyu da gözden geçirmeleri
ve yakın zamanda bir değişimi ve yeniliği başlatmaları bekleniyor.
Hemen hemen her ortamda konuşulan bu armağan vermenin, bir zarf içinde, düğün akşamı uygun görülen bir zamanda düğün sahibine verilebileceği öneriliyor. Böylece takı işlemi yüzünden
düğünün durmasına da, kimin ne getirdiğinin
düğün salonunda ilan edilmesine de gerek kalmayacağı dillendiriliyor. Ayrıca bu şekilde armağan
vermenin bizim geleneklerimizde olmadığı ve
yadırgandığı gerçeği de vurgulanıyor. Bizim geleneğimizde yapılan iyiliğin veya verilen armağanın
göstere göstere yapılmadığı, gösterişe varan
tutum ve davranışların ayıpsandığı anımsatılıyor.
Bırakılması gereken ikinci davranış da, sünnet
çocuğunun, nişanlanan veya evlenen gençlerin
düğün salonuna getirilişleri ya da girişleri
sırasında fazla gösteriş yapılmasıdır.
Buna, sünnet çocunun, nişanlanan veya evlenen
gençler için hazırlanan havalı ve arabesk masa
ve sandalyeleri de eklemek gerek. “O denli
gösterişli yere ne gerek var ki, zaten gelinler ve
damatlar bütün akşam oynamaktan bir hal
oluyorlar, yerlerinde oturmuyorlar. Sünnet çocuğu
da, zaten çocuk olduğu için yerinde durmayıp
sağda solda koşturuyor, oyalanıyor ve böylece
hazırlanan görkemli yerler boş kalıyor,” deniyor.
“Anne ve babaların oğullarının sünnet olmalarından; oğullarının ve kızlarının nişanlanmalarından
veya evlenmelerinden mutlu olmaları, sevinmeleri
anlaşılır bir durumdur. Ne var ki aşırıya kaçan
davranışların içtenliksiz ve yapmacık oldukları
çok belli oluyor, sırıtıyor. Buna gerek olmamalı,”
diye de ekleniyor.
15 Temmuz 2019 / Wittenbach

Kalkın, Yola Düşelim

Yeniden Kalkacağız Ayağa

Geceyi bitirdik
Sabah ağarıyor
Kalkın, yola düşelim
Güneş bizi bekliyor

Sarı, kırmızı, beyaz, mavi ve yeşil balonlarımız
vardı iplerde
Uçup gittiler
Hürriyetlerine kavuştular
Yağmur yüklü bulutların ardında
Geride biz kaldık
Azıcık soluklanacağız
Terimizi sileceğiz
Yeniden kalkacağız ayağa

Tutsak beynimizi kurtardık
Gözümüzün bağını söktük
Dilimizin kilidini açtık
Selamlaşıp barışacağız
Kalkın, yola düşelim
Ellerimiz bizi bekliyor
Aşımızı, ekmeğimizi yedik
Suyumuzu içtik, bitirdik
Kalkın, yola düşelim
İş, güç bizi bekliyor
Hürriyet, ekmek ve namus kavgası sürüyor
Uykuda değil, isyandayız
Kalkın, yola düşelim
Bayrak bizi bekliyor
Gericiliğe, yobazlığa karşı kavga sürüyor
Şeyh neci, derviş neci ki
Hayatın gerçek kılavuzu bilgi, bilim
Kalkın, yola düşelim
Atatürk bizi bekliyor
Emperyalizme, işbirlikçiliğe karşı kavga sürüyor
Ölenlerimiz, kurtulanlarımız var
Ölülerimizi gömdük
Kalkın, yola düşelim
Hayat bizi bekliyor

Güvercinlerimiz vardı sepetlerde
Uçup gittiler
Hürriyetlerine kavuştular
Dalların, kayaların uçlarında
Geride biz kaldık
Azıcık soluklanacağız
Yırtığımızı söküğümüzü dikeceğiz
Yeniden kalkacağız ayağa
Türkülerimiz, şiirlerimiz vardı meydanlarda
Uçup gittiler
Hürriyetlerine kavuştular
Dağların, tepelerin yamaçlarında
Geride biz kaldık
Azıcık soluklanacağız
Konuşup, danışacağız
Yeniden kalkacağız ayağa

Mehmet Karakuş
Haziran 2018

Duyuru
Mehmet Karakuş
Mayıs 2018

Geldiğimi duymadınız
Olsun
Dediğimi duymadınız

Bir Uçuşmak Öyküsü

Olsun
Ağladığımı duymadınız, güldüğümü duymadınız

Gözümüz gözümüze değdiydi

Olsun olsun

Sözümüz sözümüze değdiydi

Gidişimi de duymayacaksınız

Özümüz özümüze değdiydi

Ayaklarımın ucuna basa basa gideceğim

Ve ...

Yalınayak

Biz kanatlanıp uçuştuyduk

Gürültüyü sevmem

Mehmet Karakuş
Ekim 2017

Mehmet Karakuş
Ekim 2018

İsviçre’de Doğan-Büyüyen Tutlu Gençler
Değerli Okuyucu,
Tut Pekmezi’nin bu sayısında İsviçre’de doğan- büyüyen gençlere sosyal medya üzerinden dört soru yönelttik.
Bununla, onların kim olduklarını ve bazı konularda ne düşündüklerini sizlerle paylaşmayı amaçladık.
Sorulardan ilki; kimlik bilgilerine, öğrenim ve meslek durumlarına; İkincisi; İsviçre’de yaşayan Tutlu bir anne ve
babanın çocuğu olarak büyürken farklı bir kültürün (okul, komşu, çevre, iş yeri..) içinde yaşadıklarını nasıl ve ne
zaman fark ettiklerine ilişkindi. Üçüncü soru; İsviçre’de Tutlu bir ailenin çocuğu olarak Tut’ta yaşamak durumunda
kalsalar en çok nelerden mutlu veya en çok nelerden mutsuz olacaklarına ilişkin düşünceleriydi. Dördüncü ve son
soru da; İsviçre’de doğup büyüyen gençler olarak, birinci ve ikinci kuşağın, çocuklarıyla, çevresiyle, işyeri ve
meslek yaşamıyla olan ilişkilerinde ne tür gözlemleri olduğu doğrultusundaydı.
Dergimizin bu sayısında başlattığımız bu soruşturmaları önümüzdeki sayılarında sürdürmeyi ve bütün Tutlu
gençlere ulaşmayı düşünüyoruz.
Yardımcı olacağınızı umuyor; sağlık ve başarı dileklerimizi iletiyoruz.
Tut Pekmezi

Fatma Topuz Çoban
Ayşe ve Arif Çoban’ın kızıyım.
22 Mart 1986 Zürich / İsviçre doğumluyum.
Detailhandlfachfrau (Satıcı, satış elemanı) olarak bir
parfümeride (Parfümcü) lehre (meslek öğrenimi)
yaptım. Sonra kurslara devam ederek müdüre olarak
çalıştım.
Şu an oğlumla ilgilenmek durumunda olduğum için ev
hanımıyım.
Lehre (melek öğrenimi) yaparken annem bana çoğu
zaman öğle yemeğimi iş yerime getirirdi taze yemek
yiyebilmem için.
Bunu patronum yadırgıyorddu. Aile bağı bizim
kültürümüzde çok önemli olduğunu anlatırdım.
Kendi annesi ziyaretine geldiğinde hiç “anne” demezdi.
Annesinin adını söylerdi hep. Ben de ona şaşırırdım.
Okul arkadaşlarımla dışarıda oynarken anneleri yemek
vakti çağırırdı arkadşlarımı.
Ben genelde dışarda beklemek zorunda kalırdım onlar yemeğini bitirene kadar.
Ama biz hep davet ederdik arkdaşlarımı.
Sonra alıştılar.
Paylaşmak ne güzel...
Tut’ta yaşamak durumunda kalsam havası ve doğası beni mutlu eder. Akrabalarımı görmek beni mutlu eder.
İş imkanının olmaması beni mutsuz eder.
Bizden önceki kuşağın amacı para kazanıp Türkiye’de mal mülk alıp geri dönmekti. Sonra çocuklar olunca aile
büyüdükçe burada kalmaya karar verildi. Herkes alıştı buranın yaşamına saat gibi işleyen sistemine.
Gördüğüm kadarıyla yine de bir memeleket özlemi vardı sanki önceki kuşakta. Artık birbirimizle fazla
görüşemiyoruz eskisi gibi. İş temposu çoluk çocuk derken kendimize farklı bir çevre kurduk...

Güven Temel
28 Temmuz 1988 Arbon / İsviçre doğumluyum.
Babam Şahin Temel, annem Fatma Temel.
2005-2009 arası muhasebecilik okudum. Ondan sonraki yıllarda farklı işlerde çalıştıktan sonra 2014
yılında polis oldum. Ve hala polis olarak çalışıyorum.
Küçük yaşta arkadaşlarla birlikte top oynardık. Arkadaşlar arasında İsviçreliler de vardı. Bazan onların
evine gider, bazan da bize gelirdik. Arkadaşlarımın evinde nohut sulusu, kuru fasulye ve sarma gibi
yemekler olmadığını görünce farklı olduğumuzu anladım.
Veya farklı müzik dinlerdik. Ben arabesk dinlerdim, arkadaşlarım tanımazdı.
İnsanların sıcak kanlı olması, hemen hemen herkesin biribirini tanıması, herkesin biribirine selam
vermesi hoşuma giderdi. Çevre temizliği konusunda rahatsız olurdum. Bunu sadece Tut için değil,
bütün Türkiye için düşünüyorum.
Bazan isteselerdi yaptıklarından daha fazlasını yapabilirlerdi diye düşünüyorum ve eleştiriyorum.
Sonra insanlar nerden nereye gelmiş, neler yapmışlar, hangi zorluklarla mücadele etmişler diye
düşünüyorum... demekki daha fazlası mümkün değilmiş.
Ben onların yerinde olsaydım ne kadar yapabilirdim ki?

Ümmü Bozçelik
Zeynep Doğru
Salih Dogru
16.01.1987, Schlieren / Zürich
Hukukçu
Okul ve arkadaş çevremin büyük kısmı İsviçre kültürünü
yaşıyorken ben evde tabiki Türk kültürünü yaşadım.
Bunu her konuda yaşayıp hissettim: bizim misafir perverliğimize
çoğu İsviçreli arkadaşlarımın evlerinde bu şekilde rastlamıyordum.
Onların kültüründeki liberallik bizim evde yokdu.
Bizim yaşadığımız geleneklerimize, bayramlarımıza ve
kültürümüze İsviçreli arkadaşlarımın gösterdiği ilgiden dolayı
onlara bunları anlatırken her zaman kültür farklarını anlamışımdır.
Aynısını tabiki okulda ve arkadaş çevremde onların kültürünü
öğrenirken yaşadım.
En cok Tut’un insanının cana yakınlığından ve bu baglantı da
oradaki sosyal yasamından mutlu olurdum. İnsanlarla çok daha
farklı, pozitif anlamda, zaman geçirmekden mutlu olurdum.
Doğayla iç içe olmaktan ve oldukça organik ve taptaze beslenmek
ten cok mutlu olurdum. Günümüzün hızlı hayatından biraz uzak
olmaktan ve buradaki stres dolu gündelik yaşamımızdan biraz
uzak kalmaktan mutlu olurdum. Aynı anda ama bu şekil bir hızlı ve
çok dolu hayat stiline alışık olduğumdan dolayı o daha sakin hayat
beni zorlayıp mutsuz da edebilir diye tahmin ediyorum.
Benden önceki nesilin hedefi buraya işci olarak gelip, burda bir şekil bir hayat kurup, bize iyi bir gele
cek sağlamakmış. Kendi sosyal hayatlarına, eğitimlerine ve geleceklerine değil de daha çok çocukla
rının geleceğine odaklanmışlar ve geçinebilmek için ellerinden geleni yapmışlar. Yani hedef işyerinde
iyi bir işçi olup işlerini en iyi şekilde yapmaktı, konu komşuyla iyi geçinip İsviçre‘de yabancı olarak bu
şekilde sisteme uyup, çocuklarıyla örnek bir aile olmakdı.

Gökben Yılmaz
Yüksel Yılmaz
Faruk Arslantaş
28.03.1985 Dielsdorf / Zürich / İsviçre
Su ve kalorifer tesisatçılığı, Servis teknikerliği, Büro Lehre,
Güncel meslek: Araba galerisi işletmecisi olarak ticaret
İsviçre‘de büyüyen bir genc olarak bunu cok cabuk fark ettim,
Okul arkadaşlarımın evine oynamaya veya ders çalışmaya gi
tiğimde bunu gördüm, kültür olarak ne kadar bir birimize yakın
olsak da mutfaklarımız çok farklı, İsviçreli arkadaslarımın genel
de müstakil evleri veya da daireleri vardı, biz ise kiracı olarak
apartmanda kalıyorduk. Arkadaşım bana ikramda bulunmadan
önce anne ve babasından izin alıp ölye dolaptan cikulata alıp
getirirdi. Kimi arkadaşlarımın evinde televizyon yoktu akşamları
hep bir arada sohbet ederler veya kitap okurlardı.
En cok neler mutlu eder saymakla bitmez, akraba ve arkadaşlık ilişgileri beni cok mutlu ederdi.
Sabahları fırından gelen taze ekmek kokusu pişmiş domates ve biber…
Tut ilçe olarak büyüdüğü için arada ilişgiler arkadaşlıklar kayıp oluyor beni bu mutsuz ve tedirgin
ederdi.
Bizden önceki kuşağın tek bir hedefi vardi Para kazanıp memlekte bir ev sahibi olmak ve para
biriktirip tekrar topraklarına geri dönmek. Benim annem babam sürekli çalışırlardı.
Komşuluk ilişgilerimiz bizim kültürde olduğu gibi pek yoktu. Görünce selam verlirir, hal hatır sorulur
geçilirdi. İsviçre ile ilişgileri iş ve evden oluşurdu.

Abuzer Arslantaş
Hüseyin Arslantaş ve Ümmü Arslantaş
06.08.1986 Lachen / İsviçre
Betriebsekonom
Head Accontıng and Finance
İş çevremiz ve yaşam alanlarımız Türk toplumundan tamamen farklı. Bunu kültürel açıdan bakınca
görÜyorsunuz ve her açıdan fark ediyorsunuz.
Doğal yaşamdan, akraba dost ilişkilerinden mutlu olurdum.
Yaşam tarzı, kendini geliştirmebilme zorlukları ve sosyal olanaksızlıklar beni mutsuz ederdi.
Önceki kuşak beraberindeki yaşam kültürüyle yaşadıkları için bağlar daha derin.
Biz burdaki yaşam kültürüyle yaşamak zorunda kaldığımız için o eski bağlar ister istemez kayıp oluyor.

Ekin Yılmaz
Yurdagül Yılmaz - Mehmet Yılmaz
25.06.1988, Arbon / İsviçre
Zürih Üniversitesi, Fransız ve İspanyol Dili Bilimi ve Edebiyatı Bölümü mezunu
Lise öğretmeni
Okulda arkadaşlarım bütün akrabalarını tek elle sayabilirlerdi, fakat ben bütün akrabalarımı
tanımıyordum bile.
Okuldayken arkadaşlarıma gittiğimde en fazla bir su veya şurup ikram ederlerdi, ama arkadaşlarım
bize geldiğinde annem masayı donatırdı. Bugün hala herhangi bir davete gittiğimde herkesin kendi
etini veya kendi salatasını getiriyor olması bana hala ilginç gelir.
Doğayla iç içe yaşamak, köyde yetişen meyve ve sebzelerle beslenmek, Tutlu teyzelerle sohbet etmek, onların hikayelerini dinlemek ve tecrübelerinden faydalanmak, aralarındaki dayanışmayı hissetmek, istemediğim sürece yalnız kalmayacağımı bilmek, bütün bunlar hoşuma giden şeyler olurdu.
Herkesin herkesten haberdar olması, yani özel hayat gibi bir kavramın pek olmaması ve tabiiki şu an
çok severek icra ettiğim mesleği belki de orda yapamayacağımı bilmek, beni üzerdi. En çok da Türkiye’de bir çok özgürlüğün olmaması (ifade ve basın özgürlüğü gibi) beni inanılmaz zorlardı.
Kendi ailemi baz aldığımda 1. ve 2. kuşağın arasında büyük farklar olduğunu görüyorum, ki bu da
pek de şaşırtıcı değil. Dedemin İsviçre’de elde ettiği imkanlardan dolayı hep minnettar olduğunu gördüm, ama kendini gerçekten evde ve mutlu hissettiği yer Tut’tu. Annem’de ve babamda da Tut ve
Türkiye sevgisi ve hasreti hep vardı, ama İsviçre’de olmaktan da hep mutlu olduklarını düşünüyorum.
Bu yüzden gelecek planlarını Türkiye’ye yönelik değil de, İsviçre’ye yönelik yaptıklarını gördüm.
Bizim Türkçe bilmemiz, örf ve adetlerimizi tanımamız için çaba harcadılar, ama İsviçrelilere karşı da
negatif bir tutum görmedim. Fakat her ne kadar “buralı” da olsalar, İsviçrelilerle içiçe olduklarını
gözlemlemedim. Bunun temel kaynağı dil sorunudur diye tahmin ediyorum. Ayrıca yakın akrabalarımızın çevremizde olması ve daha çok onlarla haşır neşir olmaları, ikinci bir neden olabilir.
Bizim için durum yine farklıydı, çünkü burda doğduk, burda eğitim gördük ve zaman zaman bazı zorluklarla karşılaştık, ama büyüdükçe çift kültürle ve iki dille büyümenin bir sorun değil de, bir zenginlik
olduğunu anladık.

Nevzat Kızkın
nkizkin@hotmail.com

Konfor Düşkünlüğümüz
“Yolu olmayan ormanlarda mutluluk vardır,
Yalnız yürünen deniz kıyısında sevinç,
Kimsenin bilmediği topluluklar vardır derin
denizlerde, Tınısında da müzik, İnsanları
sevmiyorum diyemem, Ama doğayı daha fazla”
Lord Byron

Yol medeniyet demektir. İnsanlara refah ve
konfora ulaştırır. Bize refah ve konfor sağlayan
yollar kimi zaman başka canlılara eziyet ve
yokluk götürür. Yıllar önce doğanın mimarisini
anlatan bir makale okumuştum.Şimdi makalenin
adını da yazarını da hatırlayamadım ama o
makalenin ana konusu “insanların doğanın
mimarisini beğenmediği” ile ilgiliydi. Örnekler de
veriyordu. İnsanlar çorak bir araziyi yeşillendirmeye çalışır. Yeşil bir ortamı da yaşam alanı
olarak seçip yok eder. Kısaca insanların doğayı

kendine rakip olarak gördüğünü, sürekli onunla
yarıştığını, onu kendi zevk ve faydasına göre
dönüştürdüğünü savunuyordu.
İlk bakışta insana saçma geliyor, doğayı beğenmeyen insan olur mu? Olmaz elbette ama
dünyamızda insanların doğaya yaptığı uygulamalara ve doğa ile olan ilişkisine baktığımızda
yazarın haklı olduğunu görüyoruz.
Gün geçtikçe kirlenen denizler, yok olan
ormanlar, yerleşime açılan tarım alanları, kuruyan
nehirler, suları içilmeyen pınarlar doğayı nasıl
tükettiğimizin ve onu beğenmediğimizin bir
göstergesi değil mi?
Çevremizde gördüğümüz bir orman, dağ ya da
deniz manzarası karşısında büyüleniriz.
Yemyeşil kırlar, renklerin her tonunu barındıran
ağaçlar, sarp kayalıklar arasından çağlayan bir
şelale, bembeyaz kumsalıyla masmavi bir deniz,
dağ başında bir göl bizi bizden alır ve hemen
hayal kurmaya yöneltir. Bu andabeynimizin
mühendislik bölümü faaliyete geçer. Doğanın
mimarisinde bize göre eksik bir şeyler vardır.
“Bu kadar çam ağacı mı olur. Kime ne faydası
var.Temizleyip yerine meyve ağacı dikeriz.
Şu yamaca bir üzüm bağı,şuraya, gölün kıyısına
taş duvarlı ya da ahşap küçük bir ev kondururuz.
Evin yanına arabamız için bir garaj, gelen
misafirler için evin üstüne bir kat daha, bahçede
mangal için barbekü, şuradaki düzlüğe çocuklar
için bir top sahası, göle doğru bir iskele, küçük bir
sandal, ortaya bir fıskiye…”
Haksızlık etmek istemem hep doğaya zarar
vermeyiz onu koruyan ve geliştiren çalışmalar da
yaparız. Ama verdiğimiz zarar karşısında
yaptığımız bu çalışmalar devede kulak kalır.
Gittiğimiz her yere konforumuzu da beraberimizde götürüyoruz.
Bize konfor sağlayan her yapı ya da araç gereç
bir başka canlı için eziyete dönüşüyor.
Doğayı kendi isteklerimiz doğrultusunda şekillendirip diğer canlılara yaşam alanı bırakmıyoruz.
Doğal ortamını beğenerek yerleşime açtığımız bir
alandan üfus ve yapılar arttıkça buradan da
usanıp kendimize el değmemiş başka güzel ferah
alanlar arıyoruz.
Çoğumuzun aklından bile geçmiyor ya bırakalım
burası da böyle insanların kullanımından uzak
kalsın. Burada yaşayan canlılar bitki, böcek yok
olmasın, dünyadaki canlılar için hayati önem
taşıyan beslenme zinciri bozulmasın. Bizden
sonra gelecek nesiller de bu güzelliği görsün
doğaya olan saygısı ve sevgisi kuşaklara yayılsın
demiyoruz.Yapılan araştırmalara göre son elli yıl
içinde binlerce bitki ve hayvan türü yok olmuş.
Binlercesi de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
imiş. Bunların başında otsu bitkiler, kuşlar ve
arılar başta geliyormuş. (Bu amaçla insanların

yerleşimine ve kullanımına kapatılarak milli park
ilan edilen alanlarımız var ama yeterli değil.)
Çevre kirliliği ve doğal alanların bozulması
deyince aklımıza ilk olaraksanayi ve madencilik
sektörü gelir. Gece gündüz durmaksızın havayı
kirleten bacaları ve üretim sonrası ortaya
çıkardıkları yağlı ve kimyasal atıklar gerçekten
doğal çevre için bir felakettir. Bu sektörlerin
çevreye verdiği zararları tartışmaya bile gerek
yok. Birinci sırada onlar var, ya bacasız sanayi
denilen turizm sektörü? Akdeniz ve ege sahillerini
gördükçe attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya
değer mi demekten kendimi alamıyorum. Sadece
yılın üç ayı kullanılmak üzere bize yiyecek
sağlayan tarım alanları, portakal, limon ve zeytin
bahçeleri sökülerek yerlerine yapılmış olan oteller
yazlıklar bir beton denizini andırıyor. Bu yapılar
son yıllarda kıyılardan dağlara doğru yayılıyor.
Temiz su havzalarını oluşturan dağlar da böylece
kirlilikten nasibini alıyor. Buralara gelen insanların
ilk bakışta amacı deniz kum ve güneşten
faydalanmak gibi görünse de şehirdeki konforu
buralara getirdiği için deniz de kum da kirleniyor.
Artık Akdeniz ve Ege sahillerinden bıkan insanlar
kendilerine yeni yerler arıyorlar. Son yıllarda
moda yayla ve kültür turizmi. Kıyılardan dağlara
ve ormanlara yönelen insanlar şimdi konforlarını
(asfalt yollar, lüks konutlar) bir zamanlar hayvanların serbestçe otladığı, temiz su havzalarını
oluşturan dağlara, yaylalara götürüyorlar.
Hadi denizi kirlettik balık yemeyelim sorun yok
zaten üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen
balığın tadını bilmeyen binlerce vatandaşımız var

biz de onlara katılırız. İşin ucunda ölüm yok ya
kimse balık yemediği için ölmez. Ama temiz su ve
temiz hava olmazsa yaşam durur. Bize bunları
sağlayan ise dağlarımız ve ormanlarımız.
Bilim insanları geçtiğimiz günlerde uzayda
dünyamızdan 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir
kara deliğin fotoğrafını çekmeyi başardılar ama
henüz canlı yaşamına müsait dünyamıza benzer
bir gezegen keşfedemediler. Yani dünyamızdaki
doğal yaşamı yok edersek gidecek bir yerimiz
yok.
Kanadalı astrofizikçi Hubert Reeves insanların
doğayla olan ilişkisini şu çarpıcı sözle özetlemiş:
“Doğayla savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak,
kaybedeceğiz.” Zafere ulaşmamak ümidiyle…
Nevzat KIZKIN
nkizkin@hotmail.com
Mayıs 2019

Rıdvan Filiz
ridvan.filiz@vrsg.ch

Maceralı Küba Seyehati
Küba seyahatimiz maceralı başladı. Arkadaşlarla
sabah yaşadığımız yer olan St. Gallen tren istasyonunda buluşup, hep beraber Zürih havaalanına
gitmeyi kararlaştırdık. Tren istasyonuna varmama
beş dakika kala telefonum çaldı, bizim Mehmet
Karakuş, istasyona erken geldiklerini, istasyonda
beklemekte olan havaalanı trenine bindiklerini,
ancak, tren hareket ettikten sonra bu trenin bizim
kararlaştırdığımız değil de bir önceki tren olduğunun farkına vardıklarını anlattı.Yapacak birşey
yok havaalanında buluşacağız.
Bir saat sonra havaalanında buluştuk. Air France
uçağı ile önce Paris’e oradan da yine daha büyük
bir Air France uçağı ile Küba’nın başkenti
Havana’ ya uçacağız. Hepimizde değişik yerler
görmenin heyecanı. Ancak Paris havaalanında
altı saate yakın aktarma yapmak için beklememiz
gerekecek. Ondan sonra daha önümüzde on
saatlik bir uçak yolculuğu var ve bu biraz canımızı
sıkıyor. Neyse, yapılabilecek birşey yok, öğlen
Paris Charles de Gaulle havaalanında olacağız.
Beklediğimiz sürede bir restoranta gider, hem
öğlen yemeği yeriz hem de vakit geçiririz diye
düşündük.
Uçağımız Paris havaalanına inince, Havana
uçağının kalkacağı terminale yürümemiz gerekti.
Bizim Zürih uçağımızın indiği terminal, bu devasa
havaalanının bir ucunda, Havana uçağının
kalkacağı terminal bir diğer ucunda. Yürümeye
başladık, alt kata in, üst kata çık, yürüyen yollar,
merdivenler, koridorlar, binalar sonunda tekrar
pasaport kontrolünden geçerek, terminalimize
ulaştık. Uçağımızın kalkacağı kapının önüne
geldik. Orada bizimle beraber Küba turuna
katılacak, yine İsviçre’den, bizimle aynı uçakta
olan ancak farkına varmadığımız arkadaşlarla
karşılaştık. Bir tanışma faslı, ardından şu bizim
yemek yiyip, vakit geçirmek istediğimiz restoranı
bulmak için bir dolaşalım dedik.
Uçağımızın kalkacağı terminalın tüm katlarını
dolaştık, bir kaç sandeviç ve kahve büfesi dışında
bir şey yok. Tek alternatifimiz, sandeviç ve kola
ile karnımızı doyurmak. Neyse ki Paris’te
buluştuğumuz arkadaşlarla gurubumuz da

büyüdü, sohbet ederek zamanımızı geçirdik.
Bir süre sonra İstanbul’dan bu geziyi organize
eden Yunus bey de geldi. Bize yapılması gereken
şeyler ve doldurulması gereken vize formları
konusunda bilgiler verdi, saatimiz geldi, uçağımıza bindik. Hayli büyük bir uçaktı. Koltuklar üç,
dört, üç düzenindeydi ve tüm yerler dolmuştu.
Yemek, içecek derken vakit çabuk geçti. Bir süre
sonra uçağın pencerelerinin perdelerini kapattılar.
Yolcuların bir kısmı uykuya dalarken, bir kısmı da
film seyrediyordu. Bir ara ben sıkıldım, uçağın
içinde dolaşmaya başladım. Uçağın ortasında ve
arkasında olmak üzere, yolcuların biraz ayakta
sohbet edip, bir şeyler içip, ufak tefek bir şeyler
yiyebilecekleri yerler yapmışlar. Buralarda her
türlü sıcak soğuk içecek, kraker, bisküvi,
dondurma, çikolata gibi şeyler ikram ediliyor.
Daha doğrusu isteyen istediğini alıyor. On saat
hayli uzun bir zaman, bir süre sonra insan
usanmaya başlıyor.
Uçağımız Havana’ya indi, bir süre sonra
valizlerimizi alıp dışarı çıktık. Rehberimiz bize
para bozdurabileceğimiz bir yer gösterdi.
Buranın önünde uzun bir kuyruk ve buna
alışmamız gerekecek. Küba’da turistlerin
kullandığı ve adına CUC denilen bir para birimi
var. Bir CUC bir Amerikan Dolarına eşit tutuluyor.
Diğeri de sadece bu ülkenin vatandaşlarının
kullandığı Peso denilen para birimi.
Ancak turistlere Peso ile pek bir şey satılmıyor.
Küba’da neyin ne kadara satıldığı konusunda hiç
bir fikrimiz olmadığından şimdilik üçyüz Avro
bozdurduk. Bizi bekliyen otobüse binerek,
İstanbul’dan Amsterdam aktarmalı olarak
Havana’ya gelen gurubun diğer katılımcılarıyla
buluşmak üzere şehirde kalacağımız yerlere
doğru yola çıktık. Otobüste bizlere Küba’da
yaşanan değişimle bireysel girişimciliğe müsade
edildiği ve bu şekide bir çok Kübalı ailenin
evlerinin odalarını turistlere kiraladığı anlatıldı.
Bizlerde guruplar halinde çeşitli evlerde
kalacağız.
Otobüs bizi bahçeli bir evin önünde indirdi.
Akşam henüz saat dokuz olmasına rağmen hava
çoktan kararmış. Karayiplerde olmamıza ve hiç
alışık olunmamasına rağmen hava da hayli serin.
Eski kolonial stilde inşa edilmiş bir ev. Genişçe ve
bakımlı bir bahçesi var. Gurubun bir kısmı bu
evde kalacak, üç kişiyi başka bir eve, beni de
sokağın karşısında bir eve götürdüler.
Bu da aynı stilde inşa edilmiş bir ev, ancak daha
karanlık ve kasvetli. Ev sahibi bana kalacağım
odayı gösterdi, penceresiz, karanlık bir ardiye

reçel gibi kahvaltılık bir şey yok.
Bizim Türk insa-nımız ne olur ne
olmaz diyerek, kimisi yanında
börek yapıp getirmiş, kimisi
plastik kaplarda çökelek getirmiş,
kimisi yanına ekmek almış.
Herkes yanında getirdiği ne
varsa dolaştırdılar, paylaştırdılar
ve Küba’daki ilk kahvaltımızı
yapmış olduk.

gibi bir yer. Evin tamamında bir resim okulu
öğrencilerinin yaptıkları deneme resim boyamaları
asılı. Benim odada da her yer resimler ve ressam
malzemeleri ile dolu. Neyse bir kaç gün için idare
eder.
Daha sonra akşam yemeği için diğer arkadaşlarla
buluşmaya gidiyoruz. İstanbuldan gelen arkadaşların tamamı kaldıkları evlerde odalarına çekilmişler, biz yeni gelenler yakınlardaki bahçeli bir
lokantaya gittik. Sıradan bir akşam yemeği yedik
ve kişi başı yirmi CUC yani yirmi Amerikan Doları
ödedik. Küba’da bir doktorun kırk, elli
Amerikan Doları kazandığı aklıma
gelince, ya biz turistler kazıklanıyoruz ya
da başka bir olay var diye düşündüm.

Kahvaltıdan sonra ilk programımız, üstü açık ellili yılların
Amerikan otomobilleri ile Havana
sokaklarında bir tur vardı. Ancak
arabalar gelene kadar arka
sokakta bir Pazar olduğunu,
isteyenlerin yarım saatlik bir süre
için bu pazarı dolaşabilecekleri
söylendi. Ben bu tür Pazar
yerlerini dolaşmayı çok sevdiğimden hemen
gidelim dedim. Bir kaç arkadaş arka sokaktaki
Pazar yerine gittik. Belki on tezgahta birkaç torba
yarımşar kiloluk pirinç, yine yarımşar kiloluk
plastik torbalarda soğan, pişirilecek muz ve birkaç
kelek karpuzun dışında bir şey yoktu.
Pazarın dibinde bir tezgahın üzerinde parçalara
ayrılmış üzerinde sinekler dolanan bir yarım
domuzun önünden geçince guruptaki özellikle
hanım arkadaşlar dayanamadılar ve pazardan
çıktık.

Gece yarısına doğru kalacağımız evelere
geldik, çıkarken ev sahibi bana bir bir
anahtar vermeyip gelince zili çalmamı
söylediğinden, biraz da sıkılarak kapıyı
çaldım. Bir süre sonra açtılar ve odama
yatmaya gittim.
Ertesi sabah yarı güneşli ama biraz serin
bir hava ile uyandık. Ben kaldığım evde
tek olduğum için kahvaltıya karşıki eve
diğer arkadaşların yanına gitmem
istenmişti. Ben geldiğimde o evde kalan
gurubun diger katılanları bahçede kurulan üç masada kahvaltı ediyorlardı. Hepsiyle tanıştık, ben
de bir masaya oturdum. Biraz sonra ev sahibi
kadın geldi yumurtamı nasıl istediğimi sordu ve az
sonra küçük bir tabak içinde bir çırpma yumurta
ve yanında üç parça ananas meyvası ile hahvaltı
tabağım geldi. Etrafa bakındım, ortalıkta ekmek,

Geri dönünce üstü açık arabaların geldiğini gördük ve guruplar halinde arabalara yerleştik ve
Havana sokaklarında tura çıktık. İlk durağımız
Plaz a De La Revolucion yani Devrim Meydanı.
Pazar sabahı olduğundan herhalde etrafta birkaç
turistin dışında hiç kimseler yok. Bir kaç fotoğraf
çekelim derken yağmur başladı. Yağmurlu bir ha-

vada üstü açık arabalarla Havana sefası. Şehirde
biraz dolaştık, yağmurun dineceği yok, arabalar
bizi merkezde bir otele bıraktı. Kafeteryada bir
şeyler içersek belki bu arada yağmur da diner
diye düşündük. Rehberimiz Küba‘da her yerde
internet iletişimi olamdığını bunun için belirli yerlerdeki hotspot denilen internet erişim yerlerinin
kullanılması gerektiğini anlattı.
Bunun için de Etecsa denilen ve bir CUC’a satılan
kartlardan alınması gerekiyor. Bu kartın üzerindeki şifre ile yarım saat kullanım süreyle bu hotspot’
larda internet’e bağlanılabiliyor. Birer kart aldık.
Yakınlarımıza seyahatimiz hakkında paylaşımlarda bulunduk, haberleştik.
Öğleden sonra yamur biraz dindi. Önce şehirde
bir sokak arası imbis tipi bir restoranta bir şeyler
yedik. Restorantta yemek
yiyenlerin tamamı turistlerdi
ve yine yirmişer Dolar civarı
bir para ödedik. Devrim
müzesi ve diğer bazı Küba
devriminde önem taşıyan yerleri ziyaret ettik. Ancak ilgimi
en çok çeken şey bir çok
müzenin girişinde ya da içinde
bazı, kadınların kurdukları tezgahlarda turistlere el işleri satmaya çalışmaları oldu.
Bu kadınlar müze görevlisi mi
yoksa sadece satıcı mıydı pek
anlayamadım.
Havana’da kaldığımız üç gün
içinde bana ilginç gelen bir
çok şey oldu. Genelde şehir

içi ulaşımını (belki de toplu taşımacılık yaygın
olmadığından) antika ellili yılların Amerikan otomobil taksileri ile yaptık. Yol kenarında bekliyen
onaltı kişiye taksi bulacağım diye çırpınan rehberimizin çabalarını çok takdir ettim. Şans eseri
boş bir taksi durursa rehberimiz önce gidilecek
yer için taksici ile pazarlık yapıyor, sonra bir
kısmımızı taksiye bindirip şoföre nereye gidileceğini anlatıyor. Daha sonra da bir başka boş taksi çevirmeye uğraşıyor.
Melacon denilen Havana‘nın deniz sahilindeki
caddesindeki hemen hemen tüm evlerin oturulamıyacak derecede viran olamsına rağmen
içlerinde yaşayanlar olması ilginçti.

Parası ödenen servislerin kalite bakımında
oldukça zayıf olmasına da bir anlam veremedim.
Örneğin bir akşam Havana’da güzel bir yemek
yemek için rehberimiz bizi iyi bir otelin çatı restoranına götürdü. Gayet güzel bir restoran iyi giyimli
temiz garsonlar. Menüye baktık, kuzu incik.
Hemen ısmarladık, biz birşeyler içerken bir et
tahtasının üzerinde bir kuzu incik geldi ve
önümüze koydular. Et parçasının yanında ne bir
sebze, ne bir pilav hiç bir şey yok. Ardı önü bir
adet kuzu incik. Sorduğumuzda bunun böyle servis edildiğini istersek ayrıca salata ismarlayabileceğimizi söylediler. Bazı arkadaşlar ekmek sordular, donmuş ekmek olduğunu fırında birkaç dakika
tuttukatn sonra getirebileceklerini söylediler.
Ekmek gelene kadar et soğuyacaktı ne yapalım
eti geldiği gibi yedik. Bana göre bir et tahtası üzerinde yirmibeş Dolara bir adet kuzu incik lezzetli
olmasına rağmen pahalıydı.
Daha sonra Amerikalıların çıkarma yaptıkları
Domuzlar körfezine gittik. Burada da salaş ve ülke şartlarına göre hayli pahalı bir açık hava restoranı dışında hiç bir şey yoktu. Zaten restoranda
da otobüslerle seyehat eden turistlerden başka
yerli müşteri yoktu. Oradan güneydeki Cienfuegos
şehrine gittik. Çok güzel bir parkı olan temiz ve
bakımlı bir şehirdi. Şehrin ortasındaki parkta internet erişimi vardı. Hepimiz kartlarımızı çıkarıp
şifrelerimizle intetrnete girip haberleşmeye
başladık. Benim kartımın süresi bitti, civardaki
bütün dükkanlara, insanlara sordum, internet kartlarının nerede satıldığını bilen çıkmadı. Sonunda
genç biri yanıma gelip ne aradığımı sordu.

Internet kartı arıyorum deyince, kendisi ile
gelmeme istedi, bir dükkanın önüne gelince ‘’sen
burada bekle’’ dedi. Dışarı çıktığında elinde bir
kart vardı. 1 CUC verdim. İki istedi. ‘’Her yerde
bire satılıyor’’ deyince ‘’Senin için aldım, bende
kazanacağım’’ dedi. Bende gülerek yürüdüm,
gittim.
Bir sonraki durağımız Trinidad oldu. Eski, 75 bin
nufuslu tipik bir Küba şehri. Her taraf turist
kaynıyor. Arnavut kaldırımlı dar sokaklar ve
kolonial tarzda yapılmış tek katlı evler. Eskiden bu
bölgede büyük şekerkamışı tarlaları ve şeker
üretme işletmeleri varmış ancak şeker dünya
piyasasında önemini kaybedince, Trinidad’ın da
bir özelliği kalmamış. Şehir denizden hayli içeride
ama bunca turistin neden bu kadar yolu göze alıp
buraya ne görmeye geldiklerini pek anlıyamadım.
Trinidad’dan geri dönüşte bizi bir tütün işleme
işletmesine götürdüler. Daha önceleri de ihracat
için yapılan tanesi 40-50 Amerikan Dolarına
satılan Küba purolarını görmüştük. Bu işletmede
yerli halkın kullanımı için 10 tanesi 1 Dolara
satılan puroların tütünlerini işliyorlardı. Normalde
tütün tek tek yapraklar koparılarak toplanır ve
iplere dizilerek kurutulmak için asılır. Bu tütünler
belki aylar önce orakla biçilmiş, üst üste yığılmış.
Kadınlar tütün yığınında bir demek alıyorlar,
tütünler küflenmis, içi sinek kaynıyor
kullanılabilecek olan yaprakları ayıklıyorlar daha
sonra onlardan puro yapacaklar. Bir tarafta
yabancılar için işlenen tütünler burada ise yerli
halk için. Üzüldüm.

En son durağımız Varadero oldu. Burası Küba’nın
turistik merkezi. Sıra sıra oteller. Hemen hemen
hepsi eski doğu bloku ülkelerinde görülen
betondan bizim TOKİ evleri havasında yapılar.
Odalar kötü ve servis kalitesi çok ama çok düşük.
Bazı arkadaşlar zemin kattaki odalarını perde
olmadığı için, bazıları da ağır derecede küf
koktuğu için değiştirmek zorunda kaldılar.
Örneğin bir gece yağan yağmurdan sonra otelin
restorantını su bastığı için açmadılar. Yüzlerce
otel misafiri restoran açılmadığı için kahvaltı
yapamadı. Bu da sanıyorum otel yönetimini pek
ilgilendirmedi, çünkü buna çare olarak hiçbir
alternatif arayışına girmediler. Öğlene doğru sular
çekilince restoran açıldı.
Kübalı rehberimiz bize Küba’nın sağlık
konusunda gösterdiği olağanüstü gelişmeyi

anlattı. Buna Kuba adına çok sevindik. Ancak
sağlık personelinin bir ihraç ürünü gibi görülmesi
bizleri üzdü. Anlatılanlara göre Küba’da yetişen
bir doktor, başka ülkelerdeki bir sağlık kuruluşunda çalışmaya başlarsa maaşını devlet alıyor ve
ona Küba da kazanabileceğinden birz daha
fazlasını veriyormuş. Kübalı bir doktor maaşının
40, 50 Amerikan Doları olduğu düşünülürse
bunun ne kadar hakkaniyetli olduğu tartışılır.
Küba’nın sembolü haline gelen antika Amerikan
otomobillerinin de bir zorunluluktan dolayı var
olduklarını öğrendik. Küba halkının sadece ülkeye
altmış yıl ölce girmiş arabaları satın alma hakkı
var. Yeni arabalırın ithalatına sadece devlet
kullanımı olursa izin veriliyor. Kübalılar da bir
yaratıcılık mucizesi göstererek neredeyse
hurdaya dönmüş arabalarını sevgiyle tamir edip
kullanıyorlar. İşte bunlar da Küba’dan aklımda
kalanlar.
Küba’da hoşuma gidenler:
Kadın erkek eşitliğinin yaşandığı bir ülke, kadınların özgüveni tam anlamıyla yerli yerindeydi. Her
yaştan çocuk ve gencin temiz okul uniformaları ve
kitapları ile okul yollarında olmaları. Hamile kadınlar için açılmış olan bilgilendirme, eğitim ve destek merkezleri. Korkmadan gecenin her saatinde
dışarı çıkabileceğiniz güvenlikli bir ülke.
Küba’da hoşuma gitmeyenler:
Küba’nın yerli halkıyla turistlerin birbirinden kopuk
ayrı Kübalarda yaşamaları. Yerli halk bir sirk, bir
tiyatro seyreder gibi turistleri ve onların yaptıklarını seyrediyor, onlara dokunamadan, ilişki
kuramadan, aynı mekanlarda birlikte olamadan.
Aynı yerden alış veriş yapamadan aynı yerde
yemek yiyip beraberce birşeyler içemeden. Bir
tarafta maaşını Küba Pesosu olarak alan ve
sadece turist parası CUC ile satış yapan veya
hizmet veren yerlere giremeyen yerli halk, diğer
tarafta dövizini değiştirirken sadece CUC para
birimi verilen Küba Pesosu olmadığı için yerli
halkın girip çıktığı yerler için önüne, belki de
sadece psikolojik bir engel konan turisler.
Gittiğimiz tüm restorant, bar ve Kafelerde hiç
Kübalı müşteri yoktu. Ayda 45 Amerikan Doları
kazanan birinin bir yemeğe 20 Dolar verilen yerlere gidememesi doğal. Belki de bu fiyatlar yerli
halkla, tıristler bir araya gelmesinler diye özellikle
yapılmış. Havana sokaklarında gezerken berber,
terzi, manav, kasap, fırın, büfe, demirci, tamirci ya
da herhangi bir esnaf ya da el sanatkarı atölyesi
görmedim. Küba gezimiz esnasında denizlerde
balıkçı teknesi, tarlalarda çalışan insanlar, bağ
bahçelerde elinde çapa ile dolaşan insanlar

insanlar göremedim.
Benim gördüğüm kadarıyla Küba özellikle
yetişmiş insan bakımından, tabiat, coğrafi
konumu olarak da çok büyük potansiyele sahip bir
ülke. Elde bu kadar malzeme varken halkını hak
ettiği refah seviyesine yükseltemiyen politikacılar
tek kelime ile başarısızdırlar. Yarım yüzyılı aşkın
o koltuklarda oturan politikacılar kendilerine

Fidel Kastro ve Ernesto Che Guevara

uygulanan insanlık dışı, haksız ambargoların
arkasına sığınmaktan başka çözümler
üretemiyorlarsa demek ki nutuk atmaktan başka
bir yetenekleri yoktur. Bence politikacılarının var
olma sebebi halklarının refehını yükseltmek
onlara insanca yaşam şartları sağlama yarışı
olmalıdır. Tabii eğer böyle bir yarış varsa.

Raul Kastro ve yeni Başkan Migual Diaz Canel

Resmi Adı: Küba Cumhuriyeti
Başkenti: Havana
Nüfus:Yaklaşık 12000.00 (2016)
Yüzölçümü:109.880 km2
Resmi Dili: İspanyolca
Para Birimi: Küba Pesosu (CUP) ve Küba Konvertibl Pesosu (CUC) 1USD=1CUC=26,5 CUP (Ocak 2016)
Etnik yapı: %64,1 Beyaz, %26,6 mulato veya karışık, %9,3 siyahi
Kısa Tarihi: Kristof Kolomb’un Ekim 1492 tarihinde (birinci yolculuğunda) keşfederek İspanyol toprağı ilan ettiği
Küba’da ilk kalıcı yerleşim 1511’de kuruldu. 1500’lü yıllarda sömürge haline gelmeye başlayan Küba’da İspanya
egemenliği 1898 yılında ABD’nin askeri müdahalesi sonucunda bitti.1902’de bağımsız bir devlet haline geldi ve
1 Ocak 1959’da Fidel Kastro ve Ernesto Che Guevara önderliğinde yapılan Küba Devrimi.

Mahmut Barış Gürbüz
thecivilvars1056@gmail.com

Boyundere (Hüs) Köyü
Tut ilçesinin güneydoğusunda yer alan
Boyundere köyünün batısında Havutlu köyü,
güneyinde Göksu Çayı ve Çekirge (Karadağ)
dağı, doğusunda Yaylımlı köyü ile Kemolar
mezrası, kuzeybatısında ise Boyundere’ye
uzaklığı 4 km olan Tut ilçe merkezi bulunuyor.
Havutlu, eskiden, Boyundere köyüne bağlı bir
mezra iken, sonradan ayrılarak köy olmuştur.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine
kuruludur. İklimin çok sert olmaması ve köyün
geniş bir vadi tabanı üzerine kurulmuş olması
seracılık için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Bu
bakımdan bol miktarda sebze ve meyve
üretilmektedir.
Üretilen Antep fıstığı, yeşil biber, salatalık, yaş
incir ve benzeri sebze ve meyveler çevre
illerimizden Adıyaman, Gaziantep ve Malatya gibi
illerimizin ihtiyaçlarını azımsanamayacak ölçüde
karşılamaktadır.

Boyundere’nin hane (ev) sayısı 222,
nüfusu da 807’dir.
Köyün şu anki muhtarı Mustafa Mutlu’dur.
Osman Gürbüz, İbrahim Çabuk, Mehmet Ali
Korkmaz, Ali Sarı ve Duran Demir gibi
Boyundereliler daha önceki dönemlerde
muhtarlık yapmışlardır.
Boyundere Tut’un en eski köylerinden olup,
300 yıllık bir tarihi olduğu tahmin edilmektedir.
Köyün asli kurucuları Oğuzların Kayı Boyundan
gelen Karakeçili aşiretidir. Urfa, Elazığ,
Erzurum ve Kırıkkale’de yoğun olarak yaşayan
Karakeçili Türkmenlerinin Adıyaman ve
ilçelerinde 18 köyü olduğu bilinmektedir.
Boyundere ve Köseli köyü Karakeçili
Türkmenlerinin Emini (Amini) kolundan
gelenlerden oluşmuştur.
Köyün resmi adı Boyundere olsa da, eskiden beri
yöre halkı tarafınca Hüs diye adlandırılmıştır.
Köyün bu adının nereden geldiğine ilişkin çeşitli
rivayetler olsa da, “Hüs” kelimesi halk arasında
“sus!” veya “sessiz ol!” anlamına gelmektedir.
Boyundre şimdiki yerine kurulmadan önce
Öteköy ve Tuttepe adıyla iki farklı yere
kurulmuştur.
Köyde Türkmen gelenekleri hala canlı olarak
yaşatılmaktadır. Kendine özgü bir yemek kültürü,
yerel şivesi ve doğal güzellikleri bulunmaktadır.
Yemeklerinin arasında malhıta aşı, dilicek aşı,
süzme cacığı, gara şoğra, eşgili, bekmez
öfelembeci ve kekik turşusunu sayabiliriz.
Ayrıca şalvar ve sekiz köşeli şapka
Boyunderelilerin hala vazgeçmedikleri
giysilerdendir.

Meşhur Yola yoğurt döken adlı çiçeğin doğal
yetişme alanı Boyundere’dir.
Köyün güneyinde HES (Hidro Elektrik Santralı)
projesi mevcut olduğundan az da olsa sanayi
faaliyeti yapılmakta ve elektrik üretilmektedir.
Köyün okur-yazarlık oranı %90 kadardır.
1969 yılında yapılan ve birkaç yıl önce yenilenen
bir ilkokul ile 1993-1994 eğitim öğretim yılında
açılan bir ortaokul mevcuttur.
Sözkonusu okullarda 72 ortaokul, 68 ilkokul
öğrencisi öğrenim görmektedir.
Boyundereli öğrenciler son yıllarda büyük
başarılar elde edip il ve ilçe genelinde önemli

Köye ulaşımı sağlayan yollar asfalt olup, ana
caddeleri kilit taşıyla kaplıdır.
Elektrik, içme suyu şebekesi, kanalizasyon, sabit
telefon hattı, taziye evi, açık ve kapalı düğün yeri
ve camii bulunmaktadır. Ayrıca çalışır durumda
marangoz, değirmen, fırın, kahvehane, bakkal,
internet kafe ile berber de vardır.
Sağlık personeli olmasa da bir sağlık ocağı ve
bir sağlık evi bulunmaktadır.
Son yıllarda geleneksel tarım yavaş yavaş terk
edilmektedir. Öküzle gem (döğen) sürme yok
olmuş, atla çift sürme ve orakla ekin biçme
oldukça azalmıştır.
20-25 yıl öncesine kadar kışlık yaşam alanı
olarak kullanılan köy, artık tamamen yazlık ve
kışlık yaşam alanı olarak kullanılmaktadır.
Konargöçerlik sona ermiştir.
Köyün güneyinden geçen Göksu Çayı
üzerinde 2008 yılında yapımına başlanan Hidro
Elektrik Santralı (HES) şu an çalışır durumda
olup ve elektrik üretmektedir. HES hem kısa hem
de uzun vadede köy, yaban hayatı ve doğa için
bir tehlike oluşturmaktadır. On yıl önce köyden
duyulan Göksu’nun sesi bugün yatağında
kaybolan bir avuç suyun çığlığına dönüşmüştür.
Bir zamanlar özgürce akan Çaya yüzmeye ve
pikniğe ilçe merkezinden bile insanlar gelirken,
artık sadece kimi anılar kalmıştır insanların
kafasında o zamanardan.

HES’in suyun çok büyük bir kısmını kullanması
Çay habitatında yaşayan canlıların yok olmasına
ve suyu kullanan yabani hayvanların yaşam
alanlarının daralmasına sebep olmakta veya
suya ulaşmaları çok daha zor şartlar altında
gerçekleşmektedir.
HES yapımı sırasında oluşan harfiyatların ve kimi
atıkların gelişigüzel bir şekilde çevreye veya Çay
yatağına dükülmesi çevreyi kirletmiştir.
Çay yatağının kuruması Çaydan beslenen yeraltı
suları için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.
HES ile birlikte bazı tarım arazileri yok olmuştur.
Bu yüzden daha birçok benzer sıkıntı
yaşanmaktadır.
Mayıs 2017
Not: Yazıya verdiği destekten dolayı
Seydi GÜRBÜZ’e teşekkür ederim.

Gökhan Korkut
26 yaşında, Öğütlü (Gazikan) doğumlu
Ortaokul mezunu
İş makinası (kepçe operatörü) kullanıcısı

Kadir Dursun
kadirdursun@hotmail.com

Protest Kahtalı Mıçı…!
Gençlikte insanın duruşu ve düşünceleri daha protest oluyor. Doğal olarak dinlediğimiz müzikler de...
Ahmet Kaya, Theodorakis, Bulutsuzluk özlemi,
Joan Baze, Tracy Chapman vb. gibi protest
sanatçılar dinlerdik.
Tabii bölgenin olduğu için Kahtalı Mıçı da…
Kahtalı Mıçı darbe dönemlerinde sürgün hayatı
yaşayan, bölgenin en protest duruşlu sataçısıydı.

Mesela kendisine ilgi göstermeyen şehirli bir kıza
bir şiirinde şöyle seslenir:
“Anlattığın bu sevda türkülerini beceremem ben
Karagözlüm…
Ben Anadolu’yum, Köylüyüm.
Benim sevmelerim kabadır;
Taş, toprak gibidir.
Sonra
Öyle melodilerle konuşamam
Ürkeğimdir / Sıkılırım / Utanırım
Dilim dolaşır
Tutuğumdur bilirsin…
Söylediğin o tangoları da bilmem,
Benim türkülerim yanıktır
Gariptir, dertlidir
Baştan sona yayla kokar
Bazen dağbaşı
Bazen tüm Anadolu kokar
Çalınan sazdan…

Ben anlamam
Tom Jones, Abba, Boney’den
Bakmayın öyle kaba konuşuyor olmasına; Marquez Hem yüreğim tez kakar
bilir, Marx bilir, Nazım bilir, Ahmed Arif bilir, Itri bilir, Yufkayımdır
az da olsa Bach bilir, güzel musiki okur ve zengin bir Sana yetenemem ben…!„
edebi bilgiye sahiptir.
Sevdiği kız köyündense, hele onun için çalışmaya
gitmişse tüm hayali para kazanıp ona iyi bir hayat
Dobradır, insanı ezen ne varsa dile getirir.
kurmaktır. Köylü halk kızına şöyle der:
Cesaretlidir, ağalık düzenini eleştirebilmiştir, onu
yaşamak zorunda kaldığında bile.
“Aşkım, sevdam
İnsana insan olmayı unutturanlarla savaşmıştır.
Günahım benim.
Hem hayatında, hem şarkılarında…
Sefil yaşantımın tek sefası
Moral hocam, Fato‘m benim.
Kahtalı Mıçı’nın şarkılarında besteden çok sözler
Mektubunu aldım.
önemlidir. Sevgisine karşılık bulamadığı durumlarda Bir hayli sitem etmişsin.
protest duruşlu sözler yazar.
Ve demişsin ki;
Bir sosyete kızına satıldın.
Sevdiğine ulaşamamanın vermiş olduğu hırs,
Ne demek Fato’m, ne demek?
özellikle de kız şehirliyse tavan yapar.
Bir yalancı gibi
Küçülüp satılmak mı?
“Sen ki kentlerin süslü kızı,
Benim satıldığım nasırlı ellerim,
Dağ adamı aşkı bilmez demişsin,
Kara saban peşinde koşanlarındır.
Şehirliler sevmeyi bizden öğrendi haa.. Gızım!“
Daha doğrusu; halkın kızı, o da sensin Fato’m.
diye başlayan protest şiirler okur.
Ve sen de yaşayacaksın.
Yılanlı, kerpiçli damda değil,
Sarı inekle ahırda değil,
Tıbbın kucağında
Ve insan sevenlerin elinde,
insanca doğum yapacaksın.
Anladın mı, Fato’m…!„

Kahtalı Mıçe’nın son zamanlarda magazin olarak
fazla gündeme geliyor olması, bu protest duruşu
biraz zayıflattı gibi sanki. Gerçi hayat hangimizin
protest tarafını törpülemedi ki?
Belki de protes olmak sadece o sözlerde olduğu
gibi yaşamayı istemekti, hayatın inadı sadece şu
cümle içindi: “İnsan gibi, insanca!„
Ve aslında her şey, böyle yaşamayı istemekti…!
27 Nisan 2015, facebook

Sevgili Memet,
1978 yılının 25 Kasımıydı seninle hayatımızı
birleştirdiğimiz gün. Bugünün anlayışına göre henüz
birer çocuk, o zamana göre de pırıl pırıl 2 gençtik.
Beraberliğimiz 38 yıl sürdü…
Tabi ki biz bu 38 yılda çok şeyler yaşadık acısıyla
tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle, güzeliyle çirkiniyle. Ama
geriye dönüp baktığım zaman pişmanlıklarım yok, daha
çok iyi ve güzellikler yaşadık.
Hep sırt sırta verdik, hep bir bir birimize destek olduk,
dişimizle tırnağımızla, alın terimizle evimizi yuvamızı
kurduk; çocuklarımızı büyüttük, ana babalarımıza
yardımcı olmaya, onları mümkün olduğu kadar
kırmamaya çalıştık. Evlatlarımızın peşinden birlikte
koşturduk, birlikte tatillere gittik.
İyi ki koşturmuşuz çocuklarımızın peşinden, iyi ki
de yapmışız yapabildiklerimizi. İyi ki evlenmişim seninle,
iyi ki çoccuklarımız olmuş, iyi ki torunumuz Can‘ı gördün
ve kısa da olsa birlikte vakit geçirdin.
Tabi ki daha yapmak istediğimiz şeyler, görmek
istediğimiz yerler ve bazı hedeflerimiz, planlarımız vardı.
Her vedada olduğu gibi malesef bizimki de yarım kaldı.
Seninle birlikte büyüdük fakat yaşlanamadık. Ne yazık ki
aniden, beklenmedik bir zamanda sessiz sedasız
ayrıldın aramızdan.
15 dakikaiçinde uyudun bir daha uyanmamak üzere.
Halbuki gözüne inanmazdın biricik Erkan‘ını, Ekin‘ini.
Yalnız gitmezdin bensiz bir yere.
Sanki rüya gibi, inanmak zor, anlamak zor…

Kaşla göz arasında koca bir çınar gibi devrildin gittin
malesef. Çaresizlik içinde hiç bir şey yapamadık.
Acımız çok büyük. Eksikliğini çok hissediyoruz.
Bıraktığın boşluk hiç dolmayacak.
Seni kalbimizde yaşatacağız. Yaşadığımız sürece seni
hiç ama hiç unutmayacağız.
Mekanın cennet olsun, nurlar içinde yat Memet.
Mertliğinle, dürüstlüğünle, adam gibi adamdın. Seninle
hep gurur duyduk, bundan böyle de gurur duyacağız.
Sen huzur içinde uyu Memet.
Bizi acı günümüzde yalnız bırakmayan, günlerce bizimle
ağlayan, acımızı paylaşan başta aileme kardeşlerime,
İsviçre‘nin her neresindeyseler yakın uzak demeyip
bizimle birlikte olan tüm akrabalarımıza, Tutlu olup
olmayan, tüm eşimize dostumuza, acımızı paylaşmak
için Türkiye‘den gelen sevgili Mümin‘e, Almanya‘dan
gelen sevgili Memet ve Yüksel‘e, gelme imkanı olmayıp
acımızı telefonla paylaşan tüm bizi sevenlere ayrı ayrı
sonsuz teşekkürler ediyoruz. Herkesle gurur duyduk,
onurlandık. Sağolsun, varolsunlar.
Sevgili Memet hakkımız sana kat kat helal olsun.
Huzur içide yat. Bana bıraktığın yükün ne kadar ağır ve
sorumluluğun ne kadar çentin olduğunu biliyorum. Ama
inşallah Allahın bana verdiği güçle taşıyabildiğim kadar
götüreceğim.
Sen rahat uyu Memet, mekanın cennet olsun.
Sevgilerimle…
Yurdagül Yılmaz
12.05.17, 00:43

