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Hacı Muhammed dağında milyonlarca yıllık fosiller bulundu
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Dağ Taş Fosil*
Adıyaman’ın Tut ilçesinde 5 hektarlık alanda
155 milyon yıllık, milyonlarca deniz canlısı
fosili tespit edildi. Fosiller bilim dünyasını
heyecanlandırdı
Tut ilçesinin kuzeyinde bulunan Hacı Muhammet (Hacı Mammet) Dağı’nın yaklaşık 5 hektarlık alanında bu güne kadar fark edilmeyen
fosillere rastlandı.
Tut Kaymakamlığı vatandaşların verdikleri
bilgiyi dikkate alarak, Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne konuyu bildirdi.
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman
Müze Müdürlüğünden uzmanlar Tut
Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ile birlikte
belirtilen bölgede incelemede bulundu.
Hacı Muhammet Dağı’nın 1700 rakımlı bölge

sinde 55 milyon yıllık olduğu tahmin edilen
Eosen dönemine ait numulites fosiline, 2100
rakımlı bölgede ise rudist ve kaya mercanları
başta olmak üzere çeşitli deniz canlılarına ait
fosiller tespit edildi.
Fosillerin çokluğunu ve yayıldığı alanı gören
yetkililer de şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İlk belirlemelere göre, hem 55 milyon yıllık
hem de 155 milyon yıllık deniz canlıları fosillerinin aynı böilgede yer alması ve bu kadar
geniş alanı kaplamasının dünyada tek olabileceğini düşündürüyor.
Daha geniş ve derinlemesine bir araştırmada
bu bölgedeki fosil çeşitliliğinin artacağı
tahmin ediliyor.
Uzmanlar, buradan aldıkları örnek fosillerin
tam tarihlenmesi ve incelenmesi için İstanbul
Teknik Üniversitesi‘ne gönderildiğini belirttiler.

Tut ilçesi Kaymakamı Yunus
Kızılgüneş, Tut ilçesinin doğal
güzelliğinin yanı sıra yeni
güzelliklerinin de ortaya çıktığına
işaret ederek, “Vatandaşlarımız
dağlık alanda fosillerin olduğuyla
ilgili konuşmalar üzerine biz de
girişimde bulunduk. Kültür ve
Turizm Müdürlüğü ile Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğü ile gerekli
yazışmaları yaptık. Sağ olsunlar
buraya uzmanlarını gönderdiler.
Bugün bir araştırma yaptık. Kendilerinin ilk söylemi burada doğal bir
park alanı olabileceği, milyonlarca
yıllık fosillerin olduğu ile ilgili ön bir
bilgi verdiler.
Bununla ilgili yazışmalarımız devam edecek. Gerek koruma, gerek
daha yenilerinin, daha derinlerde
olanların bulunmasıyla ilgili gerekli
çalışmaların yapılmasını
sağlayacağız.
Yaklaşık 34 kilometrekarelik bir
alandan bahsediliyor. Şu anda
ilçemizin üst kısmındaki dağın
zirvesindeyiz. Yaklaşık 2 saat
gezdik ve 3 noktada bu kalıntıların
olduğuna dair uzmanlarımız gerekli
bilgiyi verdi” dedi.
Fosilleri fark eden Emin Dönmez
ise yaptığı açıklamada, “Yaz
aylarında tatil için geldiğim ilçemin
dağlarında gezerken, dolaşırken
bazı taşlara denk geldik.
Tabi öncelikle bu taşların fosil
olacağını pek anlamadık. Sonra
benzer taşlarla çok sık karşılaşınca dikkatimizi çekti. Bunların
fosil olabileceği öngörüsü ile gerekli yerlere haber verdik ve incelendi. Bu fosillerin milyonlarca yıllara
varan bir geçmişi olduğunu
öğrenince heyecanlandık.
Mercandan tutun da deniz kabuğuna, istiridyesine kadar deniz canlıları fosilleri olduğunu gördük”
ifadelerini kullandı.
*TutHaber‘in Ahmet Aslantaş‘ı
kaynak göstererek yaptığı haberi
özetleyerek Tut Pekmezi
okurlarına sunuyoruz.
Mehmet Karakuş

Hamza Demir
Kısa özgeçmişim
1956 Adıyaman - Tut İlçesi doğumluyum. İlk ve ortaokulu Tut´da okudum. 1970-75 dönemi Kırşehir
Yatılı Öğretmen okulunda okudum. 1975-81 arası değişik yerlerde ilkokul öğretmenliği yaptım.
1981 Ocak ayında 12 Eylül Darbesinin askeri cuntası tarafından, sol düşüncelerim ve politik
faaliyetlerim nedeniyle tutuklandım. 75 gün Adıyaman’da Pirin denilen yerde işkenceye tabi tutuldum.
1984 Ağustos sonuna kadar Adıyaman ve Mersin cezaevlerinde yattım.
1985´de yeniden tutuklanmam kararı nedeniyle ülkemi terk etmek zorunda kaldım.
1986 Mart ayından beri İsveç’te yaşıyorum. Fabrika işçiliğinden bulaşıkçılığa, temizlik işçiliğinden
manavlığa, pizzacılıktan kebapçılığa, Türkçe anadili ve İsveççe yurttaşlık bilgisi öğretmenliğine,
epeyce değişik işlerde çalıştım.
2005´ten bu yana İsveç Sol Partisi Bohuslän il politik sekreteri olarak çalışıyorum. Partimin her
kademesinde görev aldım. Seçilmiş olarak da dört dönem yaşadığım belediyede Belediye Meclisi
üyeliği, bir dönem Bölge Meclisi üyeliği, bir dönem de İsveç Parlamenmtosunda milletvekilliği yaptım.
Evliyim ve 3 oğlum, iki kız torunum var.
Göteborg, 6 Kasım 2019

Ağustos 2019´da "Tut´ta Engelsiz Bir Yaşam İçin"
projesiyle yüzlerce engelli yurttaş, hayatlarını
kolaylaştıracak destek malzemelerine kavuştu.
Projeye öncülük eden Hamza Demir´in konuyla ilgili
açıklaması şöyle:

Böyle bir proje nereden aklıma geldi,
nasıl gerçekleşti?
İnsanın davranışını belirleyen esasta iki şeyin olduğuna
inanıyorum: Birincisi insanın kişiliği, ikincisi seçtiği yol.
Ve bu iki şey birbirini etkiler. Buradan hareketle, ben kendimi
anlamaya çalışırken iki şey öne çıkıyor: Birincisi anamın ve
babamın çocuğu olarak ben; ikincisi bir sosyalist olarak ben.
Eski kuşaktan Tutlular babam ”Davut Baba”yı, kürtüncü
Davut´u bilirler. Babam yardımsever bir insandı ve hep iyi bir
insan olmaya çalıştı. Ben de babamın izinden gitmeye çalıştım her zaman. Seçtiğim yol, yani hayat pusulası olarak
sosyalizmi seçmem bu istekle uyum içinde oldu.
Sosyalist olmaya ilk adımı attığımdan beri, politikayı bir
”kazanç kapısı” olarak asla görmedim. Sosyalist olmayı,
insanları ayrım yapmadan sevme, mazlumun yanında olma,
yardımlaşma, toplum için iyi şeyler yapma olarak algıladım.
Hala da öyle düşünüyorum ve öyle olmaya çalışıyorum.
Her zaman memleketim Tut için birşeyler yapmayı
düşünüyordum. Şimdiye kadar “fikir ve öneriler” ve bireysel
dayanışmalar dışında fazla birşey yapamamıştım. ”Emekli
olmadan önce, İsveç´teki siyasi pozisyonum kaybolmadan
önce doğup büyüdüğüm memleketime birşeyler yapmalıyım”
diye hep düşünüyordum. Neler yapabilecegimi araştırırken,
Göteborg´daki İsveç Türk Kadınlar Birliği Derneği´nin, buradaki (İsveç) bir vakıf ile işbirliği yaparak, Türkiye´deki bazı
yerlere engelliler için yardım malzemeleri gönderdiğini duydum. (Her yaz tatilinde Tut´ta birçok engelli insanın olduğunu
ve onların yardım araçları olmadığı için yaşamlarının çok
kısıtlı olduğunu görüyor, biliyordum.) Bunun öncülüğünü yapan Fatma Altunay ile görüştüm. Sağolsunlar, onlar da beni
kırmadı ve birlikte Tut için “Engelsiz Bir Yaşam İçin” projesini
hazırladık. Proje, İsveç´te malzeme toplama, Göteborg´dan
Tut´a malzemelerin taşınması ve Tut´ta ihtiyaç tesbiti ve
dağıtımını organize etme olarak üç ana bölümden oluşuyordu. Göteborg’daki İsveç Türk Kadınlar Birliği (Fatma Altunay
öncülüğünde) ile Tut Belediyesi (Başkan Mehmet Kılıç ve
Mehmet Güçtekin öncülüğünde) arasında işbirliği sözleşmesi
yapıldı ve birlikte bu projeyi gerçekleştirdik.
Tut´a bir TIR ile gelen malzemelerden 100´den fazla
tekerlekli sandalye; 50 kadar yürüteç; 20 kadar özel yatak;
5 elektrikli sandalye; yüzlerce koltuk değneği ve daha birçok
araç-gereç vardı.
Bu proje benim hayatımda yaptığım en önemli ve beni en çok
mutlu eden şeylerden birisidir. Tut’ta ve köylerinde yüzlerce
engelli yurttaşımızın hayatının kolaylaşmasını sağladı.
”Tut´ta Engelsiz Bir Yaşam” projesine katkısı olan herkese
çok teşekkür ederim.
Hamza Demir, Göteborg, 6 Kasım 2019

İsviçre’de Doğan-Büyüyen Tutlu Gençler
Değerli Okuyucu,
Tut Pekmezi’nin bu sayısında da 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 devam ettirdiğimiz bu soruşturmaları önümüzdeki sayılarında sürdürmeyi ve bütün Tutlu
gençlere ulaşmayı düşünüyoruz.Yardımcı olacağınızı umuyor; sağlık ve başarı dileklerimizi iletiyoruz.
Tut Pekmezi

Mehmet Kızkın
1.
Adım Mehmet Kızkın.
Annemin adı Ayşe, babamın adı Orhan.
15 Mayıs 1985 de Lachen Schwyz kantonunda doğdum. Evliyim ve üç yaşında bir kızım var.
Altı yıla yakın İsviçre’nin tanınmış ev kredi araştırma şirketi MoneyPark AG’de çalışıyorum.
2.
İlkokul din dersinde arkadaşlarım haftada bir kere kiliseye giderdi. Benimle birlikte üç arkadaş o zaman
ya okul sınıfında kalırdık, ya da eve giderdik. Bunu bir avantaj olarak görürdük fazla ders yapmamak
icin.
Yemek kültürümüz zengin olduğu için, İsviçreliler merak ederdi ne yediğimizi.
Yabancı ayrımcılıkla az karşılaşdım şimdiye kadar.
Farklı ve sıcak bir kültürden geldiğim için, iş ve çevrem konusunda daha çok yolum açıldı.
3.
Büyük babam, anneannem, halam, teyzem, dayılarım, amcalarımla daha çok vakit geçirebilirdik.
Doğanın içinde, daha sakin ve sade bir yaşam sürdürürdük. Ahmet amcamla beraber Eda marketde
çalışırdım herhalde. Ya da Tut’da eksik olan bir şeyler bulup kendime yeni imkanlar sağlardım.
Akşamları kuru esen boyraz, toz ve torpaktan hoşlanmazdım.
4.
Buraya gelen birinci kuşak daha çok Tutlulara bağlı.
İsviçre’de kendi öğrendiği meslekte çalışan az Tutlu var. İsviçre’deki sistem bilgileri çoğu zaman
Tutlular kendi aralarında paylaşır ve öyle öğrenirlerdi. Çocukları büyüdükce onlara danışırlar.
İkinci ve sonraki kuşakların çoğu meslek sahibi. Almancası bir isviçreli kadar iyi.
Burdaki sistemi okulda öğrendiği için, daha kolay ve hızlı farklı imkanlara ulaşabiliyor.

Tut’ta Tekstil Atölyesi Açıldı
Mersin’deki Tutlu iş insanlarımızdan İnan Karakuş, İlhan Karakuş ve Özlem Demir Karakuş kardeşlerin
ortaklaşa kurduğu bir şirket olan Nazar Bebe (ÖzlemBebe) ile Mışıl Bebe ve Teks-Team şirketlerinin sahibi olan
Nevzat Kılıç, Tut Tekstil adıyla Tut ilçesinde 8 Mayıs 2019 tarihinde bir tekstil atölyesi açtılar.
Nazar Bebe’nin ortaklarından İnan Karakuş’un bildirdiğine göre, Reşadiye Mah. Zübeyde Hanım Caddesinde
merhum Mustafa Karakuş’a ait olan binanın giriş katında üretime başlayan tekstil atölyesinde 2 erkek, 16 kadın
olmak üzere 18 Tutlu işçi, bebek takımı ile çocuk eşofman altı üretmektedir.
Tut Tekstil atölyesinin açılmasıyla çoğunluğu kadın olan 18 Tutlu işçi, asgari ücretle (2020.90 TL.) düzenli ve
sigortalı iş olanağına kavuşmuş oldu.
Tut Pekmezi / Aralık 2019

Nazar Bebe

Mışıl Bebe

Üç ortaklı (İnan Karakuş, İlhan Karakuş,
Özlem Demir Karakuş) kurulan ve 2010
yılından beri faaliyette olan tekstil işletmesinde bebek takımı üretiliyor ve 74 işçi çalışıyor.

Üç yıldan beri faaliyette olup, çocuk ve yetişkin
eşofman altı, tayt ve tişört üretiyor.
Çay Mah. Cumhuriyet Cad. No 44 Mersin

Çağdaşkent Mahallesi
93047 Sokak No: 1/A
Toroslar/ Mersin

Teks-Team

30 yıldan beri faaliyette olup, Avrupa’ya yönelik
günlük spor ve işçi kıyafetleri üretiyor.
Çay Mah. Abdi İpekçi Cad. No 2 / A Mersin
Nevzat Kılıç’ın sahibi olduğu her iki şirkette 550 işçi
çalışıyor.

Rıdvan Filiz
ridvan.filiz@vrsg.ch

Merhaba Dostlar
Ben Rıdvan Filiz, yıllardır Tut Pekmezi’nde çeşitli
konularda yazdığım yazılarla beraber olduk.
Ben yazdım, sizler okudunuz. Kim bilir belki
yazdıklarımın bazıları hoşunuza gitti, bazılarını da
alakasız buldunuz.
Aslında bu birliktelik neredeyse otuz sene
öncesine dayanıyor. Belki hatırlıyanlarınız vardır,
Bir zamanlar İsviçre’nin St.Gallen şehrinde
‘’Türkiyeli İşçiler Birliği’’ diye adlandırdığımız çok
güzel bir derneğimiz vardı. Bu dernekte hem
İsviçre’deki insanlarımız için hem de Türkiye’deki
insanlarımız için çok güzel şeyler yaptık. Çok iyi
dostluklar kurduk, çok sağlam arkadaşlıklar
yarattık. Bu dostluklar hala devam ediyor.

Seksenli yılların başında İsviçre’de yaşayan
insanlarımız genelde birinci nesildiler. Bu nedenle
çoğunun Almanca konusunda sıkıntıları vardı. Bu
insanlarımızın günlük hayatlarını hem işyerlerinde
hem de sosyal hayatta bir ölçüde kolaylaştırabilmek için dernek lokalimizde Almanca kursları
organize ettik. İnsanlarımızın devlet

dairelerindeki sorunlarına yardımcı olmak için
tercumanlık hizmetleri yaptık.
O yıllarda buralarda Türkçe gazetelere ulaşma
imkanı yok denecek kadar azdı. Radyo olarak
sadece akşam üzeri yarım saat civarında Türkçe
yayın yapan Köln radyosu vardı. Türkiye’ye
gidenler ya kendileri müzik kasetleri getirirler, ya
gidenlere ısmarlarlar ya da Türk bakkallarından
alırlardı. O zamanlar Türk bakkallarının formatları
da daha değişikti, henüz bu günkü kadar dinci (ya
da din gösterişçisi) değillerdi. Her türlü Türk
şarabı, rakısı, alkollü içkileri satılırdı. İsviçre
marketlerinde Türkiye’den alışık olduğumuz
sebze, meyve, mal ve ürünler şimdiki gibi satılmadığından Cumartesi günleri Türk bakkalları bir
buluşma yeri gibi olurdu. Bizim çevremizde bu tür
yerler olmadığından genelde Almanya’nın
Konstanz şehrine gider, bir yerde memleket
özlemimizi giderirdik.
Bizim dernek faaliyetlerimizden bazıları da Türk
geceleri, piknikler organize edip, insanlarımızı
buluşturmak, onların kendilerini bir nebze olsun
ülkemize hissetmelerini sağlamaktı. Bu etkinlik-

lerden elde ettiğimiz gelirlerle dernek lokalimizde
Türkiye’den getirttiğimiz kitaplarla, buradaki
insanlarımızın faydalanabilecekleri hayli zengin
bir kütüphane oluşturduk. Paramızın büyükçe bir
kısmını da Türkiye’de yardım faaliyetlerinde
kullandık. Belki çoğunuz inanamıyacaksınız ama,

Doğu İsviçre’de ilk döneri biz yaptık. Bu döner
yapmanın da ilginç bir hikayesi var. Derneğimizin
kuruluşundan itibaren çevremizdeki tüm politik
etkinliklerin içinde olduk. Çevremizdeki tüm ilerici
guruplarla hep dayanışma içindeydik. Bu etkinliklerden birisi de 1 Mayıs işçi bayramı kutlamalarıydı. Seksenli yıllarda bu kutlamaların
planlamasını yaptığımız bir toplantıda, buradaki
insanlarımızın sorunlarına daha çok dikkat
çekebilmek için ülkemiz yemeklerini tanıtma fikri
oluştu. Anadolumuzun çeşitli yörelerinin
birbirinden lezzetli yemeklerinin hangilerini, nasıl
tanıtabileceğimiz üzerine uzun uzun konuştuk.
Hem yeme hem de servis pratikliği bakımından
döner yapmaya karar verdik. Bir döner aleti
getirttik. Yemek konularında becerikli ve yetenekli
arkadaşlarımız dönerin nasıl yapıldığını araştırdılar. Etimizi tedarik ettik ve ilk dönerimizi sardık.
1 Mayıs günü sabah erkenden bize gösterilen
yerde masalarımızı kurup dönerimizi pişirmeye
başladık. O zamana kadar St.Gallen’de döner
tanınmamış olmasına rağmen, çok ilgi gördü ve
tüm dönerimizi kısa zamanda ikram edip bitirdik.
Bu ilgi bizleri hem şaşırttı hem de çok sevindirdi.
Ardından şehir bayramları geldi ve hep döner
yaptık. Bizler işin ticareti ile ilgilenmediğimizden
döner işine pek odaklanmadık ama bizden görüp
buna odaklananlar hayli zengin oldular sonra.
Bizim bir de futbol takımımız vardı. Dernek
etkinlikleri bizim için sadece politik ve fikirsel
alanda değildi. Atamızın bize öğütlediği ‘’ Ben
Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını
isterim’’ sözlerinden yola çıkarak bir futbol takımı
kurmaya karar verdik. Aslında hiç birimizin herhangi bir futbol geçmişi yoktu. Bizim için yenmek
yenilmek de önemli değildi. Tek amaç spor
yapmak ve sporla ilgilenen tüm yurttaşlaımızla
birlik olabilmekdi. Bu nedenle futbol takımımızın
adını ‘’Birlikspor’’ olarak koyduk.
Yine belki hatırlıyanlarınız vardır, bir de dergimiz
vardı. ‘’Göçmen’’. O yıllarda çok zor şartlarda bu
dergiyi çıkarmaya çalışırdık. Türkçe klavye olmadığından, metinleri yazdıktan sonra tipp-Ex ile ‘’i’’
harflerinin noktalarını kapatır ‘’ı’’ yapar, kalem ile
‘’s, c, g’’ harflerini ‘’ş, ç, ğ haline getirirdik.
Zaman içinde her derneğin başına geldiği gibi biz
de çalışacak gönüllüler bulmakta zorlanmaya
başladık. Önce lokalimizi kapatmak, sonra da
dernek faaliyetlerimizi sonlandırmak zorunda
kaldık.
Ancak arkaşlığımız dostluğumuz hiç bitmedi.

Daha sonraları Mehmet Karakuş Tut Pekmezi
projesi ile geldi. Tekrar çalışmalara başladık.
Önce dergiyi çıkardık daha sonrad a beraber
‘’tutpekmezi’’ ni internet ortamına taşıdık.
Bir süre ‘’tutpekmezi’’ internet sayfasını ikimiz
götürdük, daha sonra da bunu bizden daha iyi
yapan genç arkadaşlara devrettik. Ancak dergide
yazmaya devam ettik.
Ben İzmir doğumluyum, İstanbul’da büyüdüm.
Üniversite eğitiminden sonra Isviçre’ye geldim.
Geldiğimde burada ne ailem ne de bir akrabam
vardı. 35 seneden fazla bilgisayar ortamında
çalıştım. Yani gördüğünüz gibi Tut’lu değilim.
Tut’a hiç gelmedim. Adıyaman’a da gelmedım.
Hatta Türkiye’de Ankara’nın doğusuna bile
geçmedim. Yani itiraf etmek gerekirse ne Tut
ilçesini ne de o coğrafyayı tanıyorum. Ancak
Tut’da ve çevresinden kendilerine ‘’Ailem’’
diyebileceğim dostlarım var. Önümüzdeki yıl bir
doğu Anadolu turu projemiz var.
Gerçekleştirebilirsek Tut’lu dostlarım bana
görülmesi gereken yerleri gösterecekler,
yenilmesi gereken yiyecekleri yedirecekler.
Tut’luları tanıyorum, sanıyorum önümüzdeki yıl
Tut’la da tanışacağız.
12 Aralık 2019

Mehmet Karakuş
mkarakus@hotmail.ch

Tutseverlik ve Yurtseverlik
Üzerine Düşünceler
Tut’un dışında yaşayan Tutlular, deyim
yerindeyse Tut’la yatarlar, Tut’la kalkarlar.
Gündüzlerinde de gecelerinde de Tut ve Tutlu
vardır. Sözlerinde sohbetlerinde Tut ve Tutlu
vardır. Tut ve Tutlu için kocaman bir sevda ve
özlem vardır yüreklerinde.
Tut’un dışında yaşayan Tutluların arkadaşları ve
dostları Tut ve Tutlu konusunda o denli çok öykü
dinlemişlerdir ki, artık kimi Tutluları adları ve
lakaplarıyla tanırlar.
Edip’in kahvesi, Hıroş’un kahvesi, Mağrabaşı,
Çanakçı, Doğa market veya Çınarın dibi gibi
Tut’un kimi köşelerini görmedikleri halde görmüş
gibi bilirler. Hıtap dediğinizde gözleme, basdık
dediğinizde pestil demek istediğinizi anlarlar.
Büyük yazarımız Yaşar Kemal, “Herkesin bir
Çukurovası vardır,” dermiş. Tut dışında yaşayan
Tutluların Çukurovası, Tut...

Sözde değil özde sevgi
Yani Tut ve Tutlu sevdası, öyle “Kuru kuruya
kurbanın olayım!” cinsinden sözde değil, özdedir.
Tutluların yoğun olarak yaşadıkları yerlere
bakılırsa bu daha iyi görülür.
Söz gelimi Adıyaman’da bir devlet kurumunda bir
işiniz mi var, hemen bir Tutlu bulabilirsiniz önünüze düşecek. Malatya, Gaziantep, Ankara veya
İstanbul’da bir doktora mı görüneceksiniz, mutlaka bir Tutludan bilgi alabilirsiniz. Adana veya
Mersin’de yaşayan Tutluların yaptıkları anlatmakla bitmez. Mersin otobüsünün Tut’tan Mersin’e,
Mersin’den Tut’a neler neler taşıdığını ve Mersin’
deki iş insanlarının üniversite öğrencilerine
verdikleri karşılıksız bursu anımsatmak yeter.
Antalya’daki Tutlular da Mersin’dekilerden geride
kalmazlar. Tut’tan Antalya’ya çalışmaya giden
gençlere mutlaka bir yol gösterirler.
Yerdeşimiz (hemşerimiz) Kadir Dursun’un dut ve
dut ürünlerinin veriminin ve kalitesinin yükseltilmesi, pazarlanması konularında gösterdiği

çabayı; Antalya veya başka kentlerimizde okuyan
Tutlu öğrencilere yardım konusundaki duyarlılığını ayrıca belirtmek gerek.

Yurt dışında yaşayan Tutlular
Almanya’daki Tutluların sayısı gittikçe azalmış
olsa da, Tut’u ve Tutluyu hiç bir zaman
unutmadılar.
İsviçre’de yaşayan Tutlular bir dernek bile
kurdular ve 20 yılı aşkın bir zamandan beri Tut’un
ve Tutlunun yararına çeşitli etkinlikler yapıyorlar.
Göteborg’ta (İsveç) yaşayan bir başka yerdeşimiz
Hamza Demir’in girişimiyle, Tut’taki bedensel
engelliler için bir TIR dolusu araç-gereç,
Göteborg’tan Tut’a ulaştırıldı bu yaz.
Tut’un dışında yaşayan Tutlular hemen hemen
her yıl en az bir kez Tut’a giderek özlemlerini
giderirler. Gidemeyenler için sanki bir şeyler bir
yerlerde eksik kalmıştır. Tut’a gidememenin
mutsuzluğunu ve huzursuzluğunu yaşarlar.
Öyleyse rahatlıkla denebilir ki Tut, iki dağ
arasında veya iki Mağrabaşı arsında kalmış
küçük bir ilçe değildir. Tut’un sınırları nerede bir
Tutlu varsa oradan geçer. Yani Adıyaman,
Malatya, Adana, İstanbul, Mersin, Gaziantep,
Antalya, Almanya, İsveç ve İsviçre Tut’un
sınırlarının içinde kalır.

Tut sana ne verdi?
Tut’un dışında yaşayan Tutluların Tut”a ve
Tutluya olan özlem ve sevgileri böylesine yüksek
ve yoğun yaşanırken kimi zaman, “Tut da Tut
olsa; doğru dürüst bir çarşısı pazarı bile yok.
Zaman geçirecek bir yeri yok. Lokantalar, fırınlar,
kahveler kir pas içinde. Çevre çeşit çeşit çöp ve
atıkla dolu. Bakımsız, sahipsiz bir köy. Adı ilçe,
kendi köy. Ayrıca Tut sana ne verdi ki?
İşi yok, aşı yok, ekmeği yok! Dağın başı, kuş
uçmaz kervan geçmez. Tut, Tut olsaydı; bunca
Tutlu, Tut’u ve hatta Türkiye’yi de bırakıp taa
Avrupalara savrulur muydu? Bu kadar sevgi ve
özlem de fazla,” deniyor.
Yani bunlara göre bir köyü, kasabayı veya kenti
bu kadar sevmek için orada doğmak, orada
büyüyüp okula gitmek, orada okuma yazma
öğrenmek, orada arkadaşlıklar kurmak yetmiyor.
Akrabalarıyın, komşularıyın olması yetmiyor!
Koşturduğun okul yolu, oynadığın sokaklar,
yürüdüğün yollar yetmiyor! Bağlar bahçeler
yetmiyor! Dağlar tepeler, dereler, pınarlar
yetmiyor! Anılar; acıyla veya sevinçle geçen
yaşanmışlıklar yetmiyor!

Çay içeceğin, tavla oynayacağın veya biraz
laflayacağın bir arkadaşıyın olması yetmiyor.
Varsa yoksa, ne vermiş sana Tut!..

Vatan sana ne verdi?
Benzer itiraz Türkiye konusunda da, daha
doğrusu Türkiye sevdası veya vatan (yurt) sevgisi
dillendirilince de geliyor.
Deniyor ki; “Ne Türkiye’si, ne vatanı kardeşim!
Vatan sana ne verdi? Vatan vatan olsaydı
buralarda, elin yabancısının kapısında işin neydi?
Vatanında askerlik yaptın zenginler için, vergi
verdin zenginler için, bir de üstüne hapis yattın,
işkence gördün! Bırak şu Türkiye Türkiye demeyi!
Bırak şu vatan demeyi!
Karnın nerede doyuyorsa vatanın orası!”

Öyle mi gerçekten?
Vatan, nerede karnımız doyuyorsa orası mı?
Vatan, bize mutlaka bir şey mi vermeli?
Eğer öyleyse, o karnımızın doymadığı ve
herhangi bir nedenle çıkmak zorunda kaldığımız
ülkedeki dağları, ırmakları, gölleri, denizleri ne
yapmalı? Kentleri, köyleri ne yapmalı?
Çatalhöyük’ü, Nemrut’u, Göbeklitepe’yi, Efes’i,
Selçuk’u yeniden toprağa gömmeli mi?
Ya Ankara’yı, İstanbul’u, Kars’ı, Çanakkale’yi,
İzmir’i, Antalya’yı, Konya’yı?
Ruhi Su, Aşık Veysel, bozkırın tezenesi Neşet
Ertaş unutulsun mu?
Dadaloğlu, Pir Sultan, Karacaoğlan, Yunus
unutulsun gitsin mi?
“Erzurum dağları da kar ile boran”,
“Adana yollarında, pamuklar dallarında”,
“Denizli’nin horozları bellidir”,
“Urfan’nın etrafı dumanlı dağlar” artık
söylenmesin öyleyse!
Bağlama, kemençe, davul, zurna dinlenmesin;
türkü çağırılmasın, halaylar çekilmesin mi?
Ya şarkılarımız!..
Münir Nurettin Selçuk, Zeki Müren, Müzeyyen
Senar adları anılmasın; şarkılarıyla
hüzünlenilmesin, coşulmasın mı?
“Ben gamlı hazan, sense bahar...”
“Akşam oldu hüzünlendim ben yine...”
Nazım Hikmet, Cahit Külebi, Fazıl Hüsnü
Dağlarca, Can Yücel, Hasan Hüseyin, Yaşar
Kemal, Sabahattin Eyuboğlu, Aziz Nesin
okunmasın mı?

“yakışıklı jön” Tarık Akan’ı,
“ırz düşmanı” Hüseyin Baradan’ı nereye koymalı?
Nasreddin Hoca, Bektaşi ve Temel fıkraları;
Keloğlan masalları artık anlatılmamalı mı?
Tavşan kanı çay, acı Türk kahvesi, tuzlu ayran
artık içilmemeli; tarhana çorbası, kuru fasulye,
sarma, dolma, çiğköfte, baklava yenmemeli mi?
Namık Kemallerden, Mustafa Kemallerden
Denizlere uzanan kahramanlar zincirini parçalayıp
dipsiz kuyulara mı atmalı?
600 yıllık hanedanlık yıkılırken, emperyalist
devletlerin işgaline karşı yapılan Ulusal Kurtuluş
Savaşıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni
yok; 400 yıllık halifeliği kaldıran, kulluktan
yurttaşlığa geçişi sağlayan aydınlanma devrimini
olmamış mı saymalı?
Adımızı, soyadımızı; kaydımızı, kütüğümüzü,
dilimiz Türkçe’yi ne yapmalı?
............
Vatanın bunları vermesi yetmiyor mu?
Vatan, bütün bunların toplamı değil mi?
Vatan, kağıt üstündeki bir harita mı yoksa?
Bu kültür, bu tarihsel birikim yetmiyor mu
vatansever (yurtsever) olmaya?
İnsanın vatanını sevmesi için fabrikaları, tarlaları,
bağları bahçeleri, bankalarında sarı liraları, yeşil
dolarları veya avroları mı olması gerekiyor?
“Vatan, nerede karnımız doyuyorsa orası,” ha!
Bırakın Allah aşkına!

Gönül pınarının suyu nereden
gelecek?
Karnımızı bir yerlerde bir şeylerle doldurabilir;
doyurabiliriz. Ya gönlümüzü? Gönül pınarlarımız
nerelerden, nelerden, kimlerden beslenecek?
Gönül pınarlarımız, kimlerin dağlarına yağan
karların suyundan beslenecek?
Gönül pınarlarımızdan akan kar suları kimlerin
ırmaklarını coşturacak, kimlerin denizlerine
karışacak?
Karnımızı doyurabileceğimiz başka hangi ülkede
sevgiyi anlatmak için şu dörtlüğü görebiliriz:
“Mendilim işle yolla
İşle gümüşle yolla
İçine beş elma koy
Birini dişle yolla”

Ağıtlar, masallar, destanlar, atasözleri ve deyimler
silinsin mi zihinlerden?

Demek, “Vatan, nerde karnımız doyuyorsa orası!”
Bırakın Allah aşkına, bırakın!
Türkiye’yi yalnız üç buçuk işbirlikçinin,Cumhuriyet
karşıtı yobazın egemen olduğu bir ülke sanmayın!

“Çirkin adam” Yımaz Güney’i,

Wittenbach, 2 Kasım 2019

Tut ilçesi ve köyleri
Tut, Güneydoğu Torosların eteğinde kurulmuş çok eski bir yerleşim merkezidir.
Güney ve Batı sınırı Göksu çayı, doğu sınırı ise Şovak deresi ile çevrilidir.
Tut ve çevresinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Kaşlıca ve Sürmen yöresinde tarihi eserlere
rastlanmaktadır. Kurulan deresi yanında Ernişdere adında bir kale, ilçenin batısında yer alan
Sürmen’de ev kalıntıları, yatak yerleri ve mezarlar vardır. Ernişdere’de derenin sarp yerlerinde görülen
su arkı ile Tut’tan Kaşlıca’ya doğru uzanan Gül Harığı yörenin eskiden oldukça kalabalık bir yerleşim
birimi olduğunu göstermektedir.
İlçenin Çamlıca Mahallesinde yer alan tarihi Vijne Köprüsü, bugün de ayakta kalan görkemli yapısıyla
eski dönemlerin kervan katarlarına Uzun dönem hizmet vermiştir.
Vijne Köprüsünün bir benzeri ise halen hizmet veren tarihi Şebker köprüsüdür. Bu köprü, İlçenin
Tepecik köyü ile Adıyaman’ın merkez Şerefli köyünü birbirine bağlayan yüzyıllarca ayakta kalmayı
başaran önemli bir tarihi yapıdır. Şebker köprüsü, Şebker çayının dar ve kayalık bir kısmına
oturtulmuştur. Yapılışındaki özel teknik sayesinde bugüne kadar ayakta kalmayı başarmıştır.
Bugünkü Tut İlçesi’nin 1560 senesine ait Kanuni Sultan Süleyman döneminin tahrir defterindeki
kayıtlara göre önemli bir yerleşim birimi olduğu anlaşılıyor.
Tut yöresindeki Osmanlı-Türk yerleşiminin öncüsü, Şeyh Abdurrahman Erzincani’nin oğlu Mehmet
Erzincani olarak bilinir. Abdurrahman Erzincani, rivayete göre Erzincan’dan Adıyaman’ın merkez Zey
köyüne gelerek yerleşmiştir.
Oğlu Mehmet Erzincani ise sonradan Zey köyünden Tut’a gelip, buradaki yerleşim hareketine öncülük
etmiştir.
Yöredeki yerleşim, Oğuz boylarıyla Türkmen ve Yörük izlerini taşır.
Örneğin ilçenin Yaylımlı köyü halkının kökleri Yomut Türkmenlerine dayanmaktadır.
Bu konuda araştırma yapanlardan Prof. Vambrey, Yomut Türkmenlerinin dört gruba ayrıldığını, bu
gruplardan birisinin Hive koluna bağlı Sallaklar olduğunu belirtiyor. Şu andaki Yaylımlı köyünün eski
adı “Sallak’ tır. Yine İlçenin Havutlu Köyünün Adı da Yörüklerin develer için içini sazla doldurarak
yaptıkları semere verilen addır. Dolayısıyla bugünkü Havutlu köyünü Havut yapan yörük Türkleri
olmuştur.

Tut ilçesinin batısında bulunan ve Sürmen denen bölgede ‘Sürmene Taş Krallığı’ merkezinin
bulunduğu rivayet edilmektedir. Buranın depremden yıkılması ile Tut şimdiki yerine taşınmıştır. Başka
bir söylentiye göre de Tut, Kaşlıca köyünün yerine kurulmuş ve burada Türklerle Rumlar beraber
yaşamışlardır.
Enişdere’de, derenin sarp yerlerinde görülen su arkı ile Tut’dan Kaşlıca’ya doğru uzanan Gül Harığı
yörenin zamanında oldukça kalabalık olduğunu göstermektedir.
İlçemiz 1954 yılına kadar köy statüsünde iken, 1954 yılında belde, 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı Kanun ile Besni’den ayrılarak
ilçe olmuştur.
İlçemizin Kuzeyinde Malatya-Doğanşehir ilçesi, doğusunda Adıyaman, batısında Gölbaşı ve güneyinde
Besni ilçesi bulunmaktadır.
Tut ilçesi Torosların uzantısı olan Güneydoğu Torosların eteklerinde, Akdağ’ın güneyinde yer alır.
Yüzölçümü 350 km² olup arazi genellikle dağlık ve engebelidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1050
metredir. 2017 yılı sayımına göre nüfusu, 9 936 dır.
Fırat’ın kolu olan Göksu çayı, ilçenin güneyinden geçmektedir.
İlçenin kuzey kesiminde yayla iklimi görülürken, güney kısmında ılıman bir iklim hüküm sürmektedir.
Yazları sıcak ve kurak, kışları yükseklik nedeniyle soğuk ve karlı geçmektedir. İlçede orman varlığı
oldukça azdır. Göksu vadisi civarında iklimin elverişli olmasından dolayı her türlü meyve ve sebze
yetiştirilmektedir.
İlçe, 7 mahalle, 14 köy ve 7 mezradan oluşmaktadır.
TUT MAHALLE NÜFUSLARI
Yıl

İlçe

Mahalle Adı

Mahalle Nüfusu

2017

Tut

Fethiye Mah.

841

2017

Tut

Ayniye Mah.

793

2017

Tut

Reşadiye Mah.

754

2017

Tut

Cumhuriyet Mah.

453

2017

Tut

Salah Mah.

393

2017
2017

Tut
Tut

Çamlıca Mah.
Bulanık Mah.

72
26

TUT İLÇESİ’NİN KÖYLERİ
Köy Adı
AKÇATEPE

İl Merkezine Uzaklık
34 km

İlçe Merkezine Uzaklık
12 km

Rakım
1010 m
700 m

BOYUNDERE

46 km

4 km

ÇİFTLİK

52 km

8 km

ELÇİLER

35 km

22 km

630 m

HAVUTLU

62 km

5 km

744 m

KAŞLICA

41 km

5 km

944 m

KÖSELİ

24 km

23 km

730 m

MERYEMUŞAĞI

62 km

9 km

890 m

ÖĞÜTLÜ

27 km

4 km

720 m

TEPECİK

28 km

18 km

928 m

ÜNLÜCE

700 m

YALANKOZ

31 km

15 km

1067 m

YAYLIMLI

32 km

8 km

697 m

YEŞİLYURT

42 km

10 km

730 m

Fotğraf:
Mahmut Kılıç
Bilgiler:
Bölge Gündem
gazetesinden kısaltarak
alınmıştır.
Mehmet Karakuş

Tutlu İki Eğitmen
Mehmet Aslan
1.7.1920 doğumlu
Anne adı: Fatma
Baba adı: Ahmet
Eşinin adı: Emine
8 Çocuk babası
İlkokulu 3. sınıfa kadar Tut’ta okur.
Sonra eğitmen olmak için Malatya
Akçadağ’a gider. Orada 5 yıl okur.
Okula gittiği sürece Tut’a gelmez.
Orada hem çalışır hem de okula gider.
Okul bitince Tut’a döner ve ilk görev yeri
olan Boyundere’de eğitmenliğe başlar.
Sonra Akçatepe (Bayıl) köyünde ileri
yaşına kadar görevine devam eder.
Kendi özel işleri için gittiği Adıaman’da
ani bir rahtsızlık sonucu hayatını
kaybeder. 3.12.1986
Bayıl’da da toprağa verilir.

Emine Aslan Güçtekin

Habip Turan
Ataları Besnili olan Habip Turan,
hicri takvime göre 1335, miladi takvime
göre 1919’da Tut ilçesine bağlı Çiftlik
köyünde doğar. İlkokula Besni’de başlar,
sonra Tut’a gelerek Tut Merkez
İlkokulu’nu bitirir.
3 yıl Kırklareli’nde askerlik yapar.
1945’de Akçadağ/ Malatya Köy
Enstitüsü’nden eğitmen olarak
mezun olur.
Gayet düzgün Arapça yazan ve okuyan
Habip Turan, sırasıyla Tut Merkez
İlkokulu, Meryemuşağı, Havutlu ve
yeniden Tut Merkez İlkokulu’nda
eğitmenlik yapar ve 1986’da yaşamını
yitirir.

Habip Turan, Nam-ı diğer Gine Hebip ve eşi
Fatma Turan Çoban, nam-ı diğer Gine Fatma

Habip Turan, Nam-ı diğer Gine Hebip iyi
bir avcıydı. Küçükle küçük, büyükle büyük
olan, bulunduğu ortamı ışıklandıran, çevresindekileri güldüren, mükemmel taklitler yapan, tiyatro
sanatçısı gibi bir adamdı.
Hapip Turan, Fatma Turan Çoban ile evliydi ve 4 oğlan, 3 de kız olmak üzere 7 çocuk sahibiydi.

Oğlu Mehmet Turan

Nevzat Kızkın
nkizkin@hotmail.com

NE OKUSAK?
Yapılan araştırmalara göre günlük yaşantımızda
kullandığımız kelime sayısı 400 civarında imiş.
78 bin ana kelimeden oluşan dilimizde bu sayı
oldukça az. Kelime sayısı azaldıkça insanların
kendilerini ifade etmeleri de güçleşiyor.
Kullandığımız
kelime
sayısını
artırmanın
yollarından biri mümkün olduğu kadar çok
okumaktan geçiyor. Tabi bunu yaparken de iyi
kitapları seçmek lazım aksi takdirde okuma
zevkimiz ve hevesimiz kaçabilir.
Yıllar önce Yazar Mehmet Eroğlu’nun bir seminerine katılmıştım. Hangi kitapları okumalıyız
konusunda şöyle bir örnek vermişti. Sınıfta yaklaşık otuz kişi vardı. Ayda bir kitap okuyanlar el
kaldırsın dedi, herkes elini kaldırdı. Ayda iki kitap
okuyanlar? Sınıfın yarısı el kaldırdı. Ayda üç kitap
okuyanlar? Dört kişi el kaldırdı. Dört kitap
okuyanlar? Bir kişi el kaldırdı. Yazar, o kişiye
ayda dört kitap okuduğunu sanmıyorum ama bu
örnek üzerinden gidelim dedi. Ayda dört kitap
yılda 48 kitap eder. 16 yaşında düzenli okumaya
başlasan ki bir insan ömrü ortalama 90 yıl olsun.

90-16=74 yıl durmadan kitap okusan
74x48 =3.552 kitap eder. Yani okumaya meraklı
ortalama bir insan ömrü hayatı boyunca 3-4 bin
kitap okur. Ülkemizde ulaşabileceğimiz kitap
sayısı ne kadar? Yüzbinlerce. Dolayısıyla bütün
kitapları okumaya ne zamanımız ne ömrümüz
yeter. Onun için iyi kitap okumalı zamanı iyi
değerlendirmeliyiz. Sevmediğiniz ya da okumakta
zorlandığınız kitaplarla vakit harcamayın demişti.
Peki, iyi kitabı nasıl seçeceğiz?
Yazarın o zamanki cevabı önce klasiklerden
başlayın sonrasını kendiniz bulursunuz olmuştu.
Eğer hala okumadıysanız Türk ve yabancı
klasikleri okumanızı öneririm. İyi kitap seçmenin
yollarından biri de okuyanların tavsiyeleridir.
Dergimizin bu sayısından itibaren okurlarımızdan
en çok beğendikleri kitapların listesini yollamalarını rica ediyorum. Listede bir kitap da olabilir
daha fazlası da hatta beğendiğiniz bir kitabın
tanıtımını, özetini ya da hoşunuza giden birkaç
paragrafını da yazabilirsiniz. Bu yolla hem
okumadığımız kitapları öğrenmiş olacağız hem
de ne okusak diye düşünmemiş olacağız.
Bu sayıda ilk liste benden olsun.
1- Tatar Çölü, Dino Buzzati (roman)
Tatar Çölü romanından bir paragraf, “Ona “dikkat
et Giovanni Drago!” diyecek hiç kimse yoktu.
Gençliğinin solmaya başlamış olmasına rağmen,
inatçı bir yanılsama sonucu, yaşam bitmek
bilmezmiş gibi görünüyordu gözüne. Ama Drago,
zamanın ne olduğundan habersizdi. Önünde
tanrılar gibi, yüzlerce gençlik yılı
olsa dahi, ona düşen pay hep küçük
olacaktı. Oysa, onun önünde,
tersine, basit ve sıradan bir yaşam,
cimrice verilmiş bir armağan gibi,
yılları parmakla sayılabilecek ve
insan tanıyana kadar eriyip gidecek
küçücük insani bir gençlik vardı.”
2- Felsefenin Tesellisi,
Alain de Botton (araştırma)
3- Kürk Mantolu Madonna,
Sabahattin Ali (roman)
4- Yaban,
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
(roman)
5- Dorian Gray’in Portresi,
Oscar Wilde (roman)
6- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu,
Peyami Safa (roman)
7- Puslu Kıtalar Atlası,
İhsan Oktay Anar (roman)
8- Üç Aynalı Kırk Oda,
Murathan Mungan (roman)
9- Memleketimden İnsan
Manzaraları, Nazım Hikmet (şiir)
10- Hayvan Çiftliği,
George Orwel (roman)

Akçatepe (Bayıl)
Tarihçe

Köy 1840'larda Kerkük Altunköprü'den Fırat ve Dicle nehirlerini takip ederek gelen TÜRKMEN
KARAKOYUNLU aşiretine bağlı insanlar tarafından kurulmuştur. Bir kısmı Keban-Elazığ Kopuzlu
(Hörenk) köyünü kurmuşlardır. Bir kısmı da Elazığ merkeze bağlı Yünlüce (Mürüdü), Karataş köylerini
kurmuşlardır. Bir kısım Karakoyunlular ise Antep Nurdağı Sakçagözü (Keferdiz) nahiyesine
yerleşmişlerdir. Karakoyunlu aşiretinin Antalya taraflarına da göç ederek yerleştiklerini tarihi iskan
bilgileri osmanlı arşivlerinin zabıtlarında yer almıştır. Köyde önceden Ermenilerin yaşadığı
bilinmektedir. Tut ve Gölbaşı’nda Karakoyunlulardan oluşan köyler Karaburun köyü, Balkar, Belören,
Harmanlı beldeleridir.
Köyün 5 km batısında bulunan türbenin Hüseyin Gazi Türbesi olduğu söylenmektedir.

Coğrafya

Akçatepe köyü doğusunda Dağyalangoz, batısında Kaşlıca, kuzeyinde Dandırmaz ve güneyinde
Öğütlü ile çevrilidir.
Adıyaman’a 34 km, Tut ilçesine 12 km uzaklıktadır.
Rakım 1010 metredir.

Ekonomi

Köyün ekonomisi esas olarak Antep fıstığına dayanır.
Sonra üzüm, incir, badem, nar ve çeşitli sebze üretimi
gelir.

Muhtarlık
2019 Mehmet Polat
2009: Mehmet Altundaş
2004: Mehmet Yıldırım
1999: Abuzer Cebe
1994: Dursun Doğan
1989: Dursun Doğan
1984: Dursun Doğan

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu
vardır. İçme suyu ve
kanalizasyon şebekesi
vardır. PTT şubesi ve
acentesi yoktur. Sağlık
ocağı vardır ancak sağlık
evi yoktur. Köyün yolu asfalt
olup, Yayla Tur
kooperatifinin araçlarıyla
ulaşım sağlanmaktadır.
Köye elektrik 1984 yılında
gelmiş, telefon 1994 yılında
çekilmiştir.

Okul

42 derslikli okulda 60
öğrenci eğitim görmekte,
10 öğretmen eğitim
vermektedir.
Okulun bir de kütüphanesi
ve yemekhanesi vardır.
Köyde okur-yazarlık oranı
% 90 civarındadır.

Nüfus

412 kadın, 418 erkek olmak
üzere 830 dur.

Kaynak:
www.facebook.com/
akcatepeBAYIL/
Akçatepe köyü ilköğretim
okulu internet sayfası

23 Nisan 2014

Emin Dönmez
emindonmez@yahoo.com

Karanlıktaki Aydın(cık)lar
Bu makaleyi 2013 yılında kaleme almıştım.
Yazdıklarımı tekrar okuyup değerlendirdiğimde
ne kadar vahim bir süreçten geçtiğimizi üzülerek
tekrar görmüş oldum. Şimdi bakıyorum da geçen
bu kadar yılda ne kadar geriye gitmişiz ve
ülkemizde aydın olmanın sorumluluğunu taşıyan
aydınların sayısı ne kadar azmış.
Son yıllarda ülkemizin ileri demokrasiye ulaştığı,
insan haklarının genişlediği, hatta düşünce
özgürlüğünün ve bireysel özgürlüklerin
genişlediği her fırsatta ‘köşe yazarları ve sözüm
ona aydınlar’ tarafından dile getirilmektedir. Bir
ülkede demokrasi bilincinin yerleşmesi, insan
haklarının içselleşmesi, düşünce özgürlüğünün
ve bireysel hakların genişlemesinin temel koşulu
ülkede yaşayan aydınların kendini özgürce ifade
edebilmesi ve aydınların bağımsız olabilmesine
bağlıdır.
Gerçek bir aydının düşüncelerinden,
düşüncelerinin verdiği haklılıktan ve topluma
karşı görevinden dolayı ciddi sorumluluğu vardır.
Bir aydın yapılan yanlışlara, yaşanan
haksızlıklara karşı hakikati koymak adına
korkusuzca, düşüncelerini ifade etmekten geri
duramaz. Bu duruş ağır bedeller ödemeyi
gerektirse de geri duramaz. Aydın olmak ciddi bir
bilincin yanında ağır ve ciddi sorumlulukları
taşımayı gerektirir. Onun için herkes aydın
olamaz veya aydın kalamaz.
Bir insanın aydın olabilmesi veya aydın olarak
nitelendirilmesi için yaşadığı çağın sorunlarına
karşı duyarlı, kendi bilgi birikimi doğrultusunda
bağımsızca düşüncelerini ifade edebilmesi ve
insanlık değerleri açısından evrensel düzeye
ulaşmış gerçekleri korkusuzca savunabilmesi
gerekir. Bir aydının öncelikle bencillikten,
önyargılı ve koşullanmışlıktan kurtulabilmiş, her
fırsatta kendini yenilemeyi başarmış, sorumluluk
bilinciyle kimsenin güdümüne girmeyen sadece
evrensel doğruları korkusuzca savunabilmesi
gerekir. Bir aydın konuşması gereken yerde
susuyorsa her ne sebeple haksızlığa karşı
duruşunu belirleyemiyor ve karşısında
duramıyorsa gerçek bir aydın olamaz. Bir aydın
sadece söylediklerinden sorumlu değildir.
Konuşması gereken yerde susmasından da
sorumludur. Bu nedenle herkes aydın olamaz.

Yandaş yazarlarla, sermayenin güdümü altına
girmiş bilim adamlarıyla veya iktidarın gölgesine
sığınmış yazarçizerlerle aydın olunamaz. Gerçek
bir aydın bunlara ihtiyaç duymaz ve asla kendini
yalnız hissetmez. En büyük dayanağı
düşüncelerine olan inancı ve savunduğu
gerçekliktir. Aynı zamanda aydını fazla olan
toplumlarda da insanlar kendini güvende
hisseder. En az bir hukuk kadar güvenirliği ve
etkisi vardır.
Bir aydın yaşadığı evrenin veya yaşadığı
toplumun bilincinde olduğu sürece kendisini var
edebilir. Yani içinde yaşadığı toplumun toplumsal
kurgunun bilincinde olduğu zaman bir şeyler
üretebilir. Nasıl ki geleneksel bilim anlayışında en
temel iki öncül doğruluk ve nesnellik ise
(objektiflik) yani insanın öznel algısından
bağımsız bir gerçekliği yansıtıyor ise, bir aydının
kendi gerçekliği içinde öznel algısı ve düşüncesi
doğrultusunda toplumsal gerçekliği özgürce
yansıtabilmesi gerekir. Kısaca bilim bilimin işlevi
nesnel gerçekliği yansıtmak ve ortaya koymaksa
olduğu gibi, bir aydınında içinde yaşadığı
dünyanın veya toplumun gerçekliğini korkusuzca
bir bilim adamı gibi özgürce ortaya
koyabilmesidir. Aydın olabilmek özgürleşmek ve
yücelmektir. Bir aydın özgür olabildiği ve
yücelebildiği ölçüde gücün ve iktidarın baskı ve
tehditlerinden korkmaz onlara karşı egemenlik
sağlar.
Aydının dik ve kararlı duruşu toplumun geniş
kesimlerinin hatta entelektüel çevrenin düşünce
ve davranışlarında ciddi bir etkiye sahip olacaktır.
Bu nedenle toplumun geleceği bir nevi aydınların
kendilerini var edebilmelerine ve kendilerini
özgürce ifade edebilmelerine bağlıdır.
Bugün maalesef ki aydın sandığımız kesim,
enstitüleşmiş aydınlar olarak kısıtlanmış, mesleki
arzularına sıkışmış, sermayenin güdümü altına
girmiş ve dilini değiştirerek konumunu
belirlemiştir. Büyük gücün kontrolünde bürokratik
dilin elverdiği ölçüde yüzeysel politikalar arasında
bocalayan bir aydıncık yığını oluşmaya
başlamıştır. Bu durum güç ve iktidar tarafından
desteklenmiş ve beslenmiştir. Bu böyle istenmiş
ve böyle olmuştur. Entelektüel ve kişisel
yaşamlarında özel çıkarların evrenselleşmesi,
toplumsal sorunlara göz kapama ve sosyal
hakları savunabilmede görmezden gelmeler
olurken, bireysel arzulara daha da önem verilir
olması toplumsal dönüşümde ciddi sıkıntılar
yaratmıştır. Bu aydınların 2000 sonrası kuşak
üzerindeki en büyük mirası, sisteme karşı
durmayan, toplumsal hareketlerde yeteri kadar
yer alamayan, haklarını savunmaktan sakınan,
bireysel hazlar peşinde koşan, tüketim kültürü
içerisinde kendini var etmeye çalışan, kendi
'özgürlüğünü' belirlemiş, çoğu zaman yalnızlaşan

bir neslin tohumlarının filizlenmesi üzerinde
olmuştur.
Miçhel Foucoult'un söylemiyle; gücü elinde
bulunduran iktidar kendini var etmek için iktidarını
korumak adına her şeyi kullanabilir. Yeri gelir dini
- bilimi yeri gelir medyayı - aydınları kullanır.
İktidarın veya gücün karşısında duramayan
aydıncıklar, iktidarın bastonu olmuş, kendini
kullandırmayanlar ise karanlığa gömülmüşler ve
düşüncelerinin paslanmasıyla yüz yüze
gelmişlerdir. Ne acı ki bu aydıncıklar ve karanlık
dehlizlerdeki düşünceleri bir gün mutlaka
sermayeye teslim olacaktır. O yüzdendir ki
ülkemizde aydın sayısı parmakla sayılacak kadar
azdır. Kapitalizm geliştikçe aydınlanma artar diye
düşünürken kapitalizm geliştikçe aydınlarımız
karanlığa çekilmiştir. Sermayenin gücüne teslim
olmuş ya da gerçekten aydın olamamışlardır.
Aydın olmanın ayrıcalığı veya aydının gücü tam
da sömürünün hat safhaya vardığı, sermayenin
acımasızca ezdiği, haksızlıkların üst düzeye
çıktığı ve insan haklarının hiçe sayıldığı
zamanlarda ortaya çıkar ve gücünü ispatlar.

Yani aydın, gücünü, var olan gerçekliği bağımsız
duruşuyla sergiler hiçbir güce boyun eğmeden
gerekirse en ağır bedeli ödeyerek kendi
gerçekliğinden vaz geçemez. Bu nedenledir ki
demokrasiyi içine sindirmiş ülkelerde aydınlar
bedel ödemek yerine demokrasiye güç katmış ve
ülkenin yaşam biçiminin şekillenmesinde önemli
bir etkiye sahiptir olmuştur.
Sanırım aydın meselesinde karanlığın varlığı iki
meseleyle ele alınabilir.
Birincisi, aydın sandığımız insanların karanlığa
gömülmeleriyle gerçek bir aydın sorumluluğunu
taşıyamadıkları, diğeri ise benzer hipotezden
beslenen başka bir halin varlığı, yani sermayenin
güdümü altına giren, düşüncelerinin arkasında
duramayan sermayeye teslim olmuş ya da
sermayeden nemalanmış tutsak aydınlardır.
Aslında ne acı ki ikisi de aynı kapıya çıkmaktadır.
Üzülerek söylemem gerekir ki bugün bırakınız bir
aydının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini,
sıradan bir köşe yazarının bile düşüncesini
özgürce ifade edemediğine tanıklık ediyoruz.

“Sanatçı da, tıpkı bir çiftçi, bir
demirci gibi işini anlatabilmelidir.
Hem diliyle, hem de hüneriyle.
Bir başka deyişle, kendi toplumu
içinde sanatıyla ekmek yiyebilmelidir. ‘beni bu halk anlamaz,’ demek,
en azından, boş bir kendini beğenmişliktir. İnsan kendini beğenmede
bile yalnız kalmamalı. ......
Halktan kopuk hiçbir işten, hiçbir
insandan hayır gelmez.”
“Öksüz olduğumu çok kimseye
söyleyemedim. Toplumumuzda
hala aşiret anlayışı var.
İlk iş “Kimlerdensiniz?” derler.
Kendini yetiştirmiş olmanın önemi
hala anlaşılamadı.”

Ruhi Su
1912’de Van’da doğdu Mehmet. Anasını babasını
hiç tanımadı, bilmedi.
Kendi deyişiyle, “Birinci Dünya Savaşı’nın ortada
bıraktığı çocuklardandı.”

Müziğe de orada başlar.
“Önce sesimin farkına vardılar. Marşlar, şarkılar
söyleyerek taburun önünde yürüyen gruba aldılar
beni.”

Henüz çok küçüktü Van’dan Adana’ya yoksul ve
çocuksuz bir ailenin yanına gönderildiğinde.
Evdekileri amcası ve yengesi olarak tanıdı.
Yengesinden yediği dayağın haddi hesabı yoktu.
Altı yaşına geldiğinde Adana, İngiliz ve Fransız
işgali altındadır. Bu yüzden Toroslara kaçarlar,
Toroslara sığınırlar ve bir zaman sonra savaş
biter ve Adana’ya dönerler. Zaman içinde amcasının ve yengesinin gerçek amcası ve gerçek
yengesi olmadığını anlar ama önemsemez.
Çünkü o sıralar anasız, babasız, amcasız,
teyzesiz çok çocuk vardır çevresinde.

Yaşı büyüktü, sınıf atlatıp üçüncü sınıfa aldılar.
Bir yıl sonra öksüzler yurdunun müzik öğretmeni
Mehmet Tahir yurda bir keman aldıracak ve
mehmet kemana başlayacaktı.

“Adana’ya döndüğümüzde on yaşındaydım.
Hüseyin adında bir mahalle arkadaşım vardı.
Annesi beni çok severdi. Bir gün, ‘Gel oğlum seni
de Hüseyin’in okuluna yatırayım, daha rahat
edersin,’ dedi. Hüseyin’in okulu dediği, Öksüz
Yurdu-Darül Eytam’dı.
O zamanlar Adana’da Suphi Paşa derler, soylu
aileden nüfuzlu bir paşa vardı. ‘Köyden geldi,
kimsesizdir,’ diye bir mektup yazıp, ‘al bunu
Öksüz Yurdu Müdürü’ne ver,’ dedi.”
Mehmet, cebindeki mektupla Öksüzler Yurdu’na
gider. Müdür,’Banyo yapsın, çocuğa elbise verin,’
dediğinde okula alındığını anlar.
“O günden sonra hep yatılı okudum. Oyun diye
bir şey varmış, orda öğrendim. Öksüzler
yurdunda çocukluğumu yaşamaya başladım.”

Yıl 1925. Ankara’da Müzik Öğretmen Okulu
kurulmuştur. Türkiye’deki tüm öksüz yurtlarına bir
bildiri yollanmış ve müziğe hevesli ve yetenekli
tüm çocuklar okula çağırılmıştır. Mehmet sınavı
kazanır ama bakanlığın bir kararı sonucu askeri
okula başlar.
“Adana’dan ayrılmadan önce bizi muayene eden
asker doktorlar, isimlerimizi duydukça gülümsüyorlardı: Ökkeş, Cumali, Durmuş...
Sonra bize dediler ki: ‘Çocuklar, siz bu isimlerinizin yanına bir de kibar, güzel isim koyun, sonra
İstanbul’da size gülerler.’
Biz de öyle yaptık. Ben Mehmet Ruhi oldum.
Diğer arkadaşlar da birer kibar isim aldılar.
Böylece kibar isimlerimizle çıktık yola.”
“İstanbul bir masal ülkesi gibiydi. Haliç’ten denize
girilirdi. İnsanlara bakıyoruz, yapılara bakıyoruz.
Askeri Lise’de herkes herkesle dayanışma içine
girdi. Beni müzik öğretmeni Ahmet Muhtar Bey’le
tanıştırdılar. Akşamları kantinde toplaşırdık.
Ağabeyler, ‘Hadi Ruhi çal’ derler, keman
çaldırırlardı.”
Artık Mehmet unutulacak ve Su soyadını alıncaya
dek Ruhi olacaktı.

Ruhi Su, 1936’da Ankara Müzik Öğretmen
Okulu’nu bitirerek Devlet Konservatuvarı’na girer.
1942’de Opera Bölümü’nden mezun olur.
1952’ye kadar Devlet Operası’nda çeşitli
operalarda oynar.
1952-1957 arasında siyasi düşünceleri yüzünden
5 yıl tutuklu kalır.
Cezaevinden çıktıktan sonra kendini bütünüyle
türkülere verir. Öğrenciler yetiştirir, ünlü Dostlar
Korosu’nu kurar, plaklar doldurur, konserler verir.
Sık sık takipler, soruşturmalar ve tutuklamalar
yaşayan Ruhi Su, Sıdıka Umut ile evlenir ve Ilgın
Su adında bir oğulları olur.

Ezgili Yürek
Hangi taşı kaldırsam
Anamla babam
Hangi dala uzansam
Hısım akrabam
Ne güzel bir dünya bu
İyi ki geldim

Yukardaki bilgiler, Ezgili Yürek adlı Ruhi Su
kitabından derlenmiştir.

Süt dolu bir torbayla
Şöylece çıkageldim
Kime elimi verdimse
Döndürüp yüzümü baktımsa
Kısmet kapıyı çaldı
Kör pınara su geldi
Ben şakıyıp durdukça öyle
Gülün kokusu geldi
Bebesi olmayana
Bunalıp da kalmışa
Acılarla yüklü
Dargın yüreklere
Yetiştim geldim
İyi ki geldim

Mehmet Karakuş

Cumhuriyet, 1977

Artık yurdun bütün dağları, ovaları, kurdu, kuşu,
ezileni, köylüsü, işçisi, çiftçisi, genci, öğrencisi
dinler olur Ruhi Su’nun sesini.
Sesi ve türküleriyle grevlerdeki işçilerin, boykot ve
direnişlerdeki gençlerin, mahpus damlarındaki
devrimci ve yurtseverlerin yanıbaşında olan Ruhi
Su, 12 Eylül yönetiminin engellemeleri yüzünden
yurtdışında tedavi olanağı bulamaz ve 20 Eylül
1985’te aramızdan ayrılır.

Sıdıka, lgın ve Ruhi Su

Ruhi Su’nun Şiirlerinden Örnekler ve Bazı Fotoğraflar
Görünen
Almanya’da topraklar
Aynı bizimki gibi
Ağaçları görgüsüz cahil
Ne Bethoven’i bilen var ne Spartakistleri
Nerde dünya durdukça duran
Çınarlar bizimki gibi
Bir adam gördüm Frankfurt’ta
Noel ağacının dibinde
Kasketini açmıştı gözleri yerde
Yosulluğun utancı aynı bizimki gibi
Memleketim diye kucakladı işçilerimiz bizi
Biri ağladı usul usul boynumda durdu
Uykuda kaymış da sanki yüzleri
Bıyıkları aynı bizimki gibi
Ellerim ayaklarım gibi buldum
Hiçbir şeye şaşmadım da
Neden takılıp kaldı aklım
Bizim bebelere Almanya’da
Adları kalmış ancak
Söylenen bizimki gibi
Cumhuriyet, 1978
Ata Sözü
Dinleyin arkadaşlar
Bir ata sözümüz var
Biri yer biri bakar
Kıyamet ondan kopar
Kıyamet dedikleri
Ha koptu ha kopacak
Yoksuldan, halktan yana
Bir düzen kurulacak
Görmüşler ileriyi
Atalarımız demek
Herkese yeter dünya
Herkese yeter ekmek
1976

Irmak
Ağaç demişki baltaya
Sen beni kesemezdin ama
Ne yapayım ki sapın benden
Bak şu ağacın bilincine sen
Ölen ben öldüren benden
Bunca analar ağlayıp durur da
Akıp gider gelinciklerden
Kör müdür sağır mıdır bu ırmak
Ölen ben öldüren benden
Her yerde böyle olmuş bu
Önce dağa taşa ağaca söyletmiş halk
Sonunda sabahın bir yerinden
Uyanıp kalkmış ayağa ırmak
Ölen ben öldüren benden
Sanat Emeği, 1978

Hasan Dağı
Hasan Dağı Hasan Dağı
Eğil eğil eğil bir bak
Sıkıyor zincir bileği
Jandarmada din iman yok
Gidiyor kalktı göçümüz
Gülmez ağlamaz içimiz
İnsan olmaktı suçumuz
Hasan Dağı insan olmak
Koçhisar üstünden Bor’a
Gülek bir karanlık dere
Sıra dağlar sıra sıra
Çukurova ana toprak

Yaratan Bizleri İnsan Yarattı

Seferberlik

Yaratan bizleri insan yarattı
Muhabbet insana cana muhabbet
Cümle mahlukatın üstünde tuttu
Muhabbet İnsana cana muhabbet

Eli silah tutanların gidişiydi bu
Rediflerin, vay anam kur’asının

Ne mutlu ki bize insan olmuşuz
İnsan sevgisini gerçek bilmişiz
İnsanın dalında açıp gülmüşüz
Muhabbet insana, insan olana
İnsan olan insan gelsin beriye
Kimi kara, kimi çalar sarıya
Aslolan hayattır bakma deriye
Muhabbet insana cana muhabbet
Ne mutlu ki bize insan olmuşuz
İnsan sevgisisni gerçek bilmişiz
İnsanın dalında açıp gülmüşüz
Muhabbet insana, insan olana
1950

İnsan ve Emek
Bir sergiyle geldi bahar
Ne don vurur, ne meyve verir
Öylece bir çiçek düşlemesi
Ne güzel bir oyun değil mi canım
Taşlara bakan gözün çiçeği görmesi
Benim memeleketimde bugün
Kırk bin, elli bin liradır
Resmin metre karesi
Ve dillere destandır canım
Turan Erol beyazıyla Bodrum’un mavisi
Bir gece kulübünde bugün
Kırk bin, elli bin liradır
Bir Zeki Müren dinletisi
Ve elbette güzeldir canım
Emeüin değerlendirirlmesi
Ama benim memleketimde bugün
İnsan kanı sudan ucuz
Oysa en güzel emek insanın kendisi
Kolay mı kan uykularda kalkıp
Ninniler söylemesi
Belki bu nedenle, yazık
Asılmış gibi durur
Asılmış gibi kederinden
Duvarlarımda resim
Çalgılarımda müzik
Sanat Emeği, Mayıs 1978

Çalgıların da insanlar gibi
Zort zort edeni var
Zom zom gideni var
Uyandım davulun bağnazlığına
Davulun, trampetin
Gerilmiş derilerin muştusuna
Seferberlikti bu, karşı durulmaz
Bir sesim vardı benim
Bin sesim olsa n’olacak
Çocukların sesiyle adam vurulmaz
Kim getirdi bu savaşı ekmeğin beyazlığına
Şimdilerdeki gibi anımsarım
İkiz bebeklere benzerdi ekmekler
Püren çalısında pişer
Püren balı gibi kokardı
Biz oldum olası ekmekle doyarız da
Çocukluğum geldi aklıma
Hep savaşlardan mı kaldı bu yoksulluk
Seferberlik derlerdi, ben de bulundum içinde
Pelit, ekmek ağacı
Harnup, pekmez ağacı, bal ağacıydı bizim Güney’de
Çocuklar ya çok azdı, ya çok ağlamazdı
Ya da ağlamaya vakit kalmazdı
Hastalık lekeli humma
İlaç kınakınaydı
Gitsin, gitsin de gelmesin
Çocukluğum geliyor aklıma
Cumhuriyet, 1977

Kadir Dursun
kadirdursun@hotmail.com

Umuda Yolculuk...!
Televizyonu her açtığımda kaçak göçmenlerin
hikayeleri beni düşündürüyor. Umuda yolculuk
kimi zaman gerçekten yeni bir hayat getiriyor,
kimi zamansa ölüm... ölümle zaman arasında
zaten bu umuda yolculuk dedikleri...
O insanların neler yaşadığını bilmeden bazen
kızıyoruz yolculuklarına, bazense sonlarına
üzülüyoruz.
Zamanında ben de umuda yolculuğa
çıkanlardanım. Ve aynı yolculuk hikayesini ben
de yaşadım. İsviçre’de Alp Dağları’nda... ve her
izlediğimde, yeniden kendi umuda yolculuğumu
hatırlıyorum.
Doğduğum yer olan Adıyaman’ın Tut ilçesinde
“Gurbetçi” olmanın anlamı önemliydi. O zamanlar
gençlerin amacı okumak ya da meslek sahibi
olmak değil, daha önceki nesil gibi “gurbetçi” olup
İsviçre’ye gitmekti. Orada yaşayıp, yazın yıllık
izinde mersedesle köye gitmek bir gurbetçinin en
büyük forsuydu belki de...
Herkes gibi benim de hayalim İsviçre’ye gitmekti.
Tabii ki gitmek ve orada kalmak sanıldığı gibi
kolay değil, zor iş!
Nasıl gidebilirimin yollarını araştırdım.
Oraya gidebilmenin bizler için en kısa yolu;
İsviçre’de yaşayan bir hemşerinin ya da tanıdığın
bir ailenin kızıyla evlenip yerleşme izni almaktı.

Orada yaşayan tanıdığın, mesuliyet aldığını
belirttiği davet mektubuyla vize alabilmek de
başka bir yoldu. Ama o zaman da kalacak yer
arama derdi vardı.
İsviçre’ye gitmenin en zor yolu da kaçak yolla
ülkeye girmekti. Tehlikeli bir yol ve har an ölümle
burun buruna geldiğin bir yolculuk!
Benim evlenebileceğim birisi ya da bana davet
mektubu gönderecek bir tanıdığım yoktu. Ben de
kaçak yollarla gitmenin yollarını araştırdım.
Bu yolların mafyasını bulup bir yol seçmem
gerekliydi. Ve kaçak olarak gitmenin de üç
seçeneği vardı.
İlki; Ege denizinden bir tekneyle Yunanistan’a
gitmek. Oradan da İtalya üzerinden İsviçre’ye
geçmekti.
İkincisi; İstanbul’da sahte pasaport ya da benzeri
yollarla Kapıkule’den çıkış yaparak; Bulgaristan
üzerinden İsviçre’ye sınır ülkelerin birine gitmek.
Oradan da İsviçre’ye geçmekti.
Son yol ise; uçakla İsviçre’ye yakın olan ama vize
uygulaması olmayan bir ülkeye gidip, kaçak
yollardan İsviçre sınırını geçmekti.
Ben kendi imkanlarımla İsviçre’ye komşu bir
ülkeye gidip oradan da sınır mafyası bulup parayı
ona verme yolunu seçtim.
Umuda yolculuğum böyle başladı!
Umuda yolculuğum nasıl devam etti, nasıl yol
aldı, yol mafyası ile nasıl tanıştım, Alp Dağları’
nda neler yaşadım? İçinde bulunduğum aracı
polis durdurduğunda neler hissettim? Nasıl yurt
dışı oldum?
Bunların hepsini başka bir hikayede, başka bir
yazıda anlatacağım...!

