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Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikayet ölümden olsun.

Tutluların Avrupa Yolculuğunun 50. Yılı Doluyor
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Tutluların Avrupa Serüvenlerinin 50. Yılı Dolarken Akla Gelenler
Tutluların Avrupa…
Tutluların Avrupa
serüvenlerinin 50 yılı geride
kalıyor. Belki 50 yıldan da önce
bu serüvene katılan Tutlu
vardır. Ama serüvenin yoğun
olarak başladığı yıllar olarak
1969 ve 1970’ler kabul edilirse
50 yıl doluyor. Tut Pekmezi’nin
bu sayısında eksiğiyle gediğiyle
bu konu işleniyor.
Tutluların yurtdışı
serüvenlerinin kabaca iki
boyutu bulunuyor.
Birincisi, yurtiçi (Tut) boyutu.
Konunun bu yanını, “Yurtdışındaki Tutluların, Tut’un ve
Tutlunun ekonomik, kültürel,
sosyal ve siyasal hayatına
katkıları oldu mu? Olduysa
neler oldu, ne kadar oldu?
Olmadıysa neden olmadı, neler
olabilirdi?” gibi sorular sorarak
açıklamaya çalıştık.
Nevzat Kızkın konunun bu
yanına değiniyor bu sayıda.
Rıdvan Filiz’in yazısının bir
bölümü de bu konuyu işliyor.
Her ikisini de severek
okuyacağınızı umuyoruz.
Konunun ikinci boyutu da
yurtdışı (özellikle İsviçre)
boyutu. Konunun bu ikinci
yanını açıklamak için de,
“Tutluların yurtdışı serüvenlerinin 50 yılı dolarken akla neler
geliyor? Yurtdışı Tutlulardan
neler aldı, Tutlulara neler verdi;
rüyalar gerçekleşti mi? Ne gibi
anılarınız, gözlemlerinz var?”
gibi sorulara yanıtlar aradık.
Mahmut Savıcı,
Mahmut Sarıcı, Nevzat Oğul,
Mustafa Yoğurtcu ve
Rıdvan Filiz’in yazısının bir
bölümünde o sorulara verdikleri
yanıtlarla konunun bu yanına
değiniyorlar.
İyi okumalar...

Mehmet Karakuş

Arada 38 yıl var

Bize ait olmayan bir hayatı yaşarmış gibi yaşadık
Niye geldiğimizi sorgulamak lazım.
Çoğunluğumuz Türkiye’deki ekonomik şartların olumsuzluğundan,
bir kısmımız siyasi, geri kalanımız da evlilik yoluyla geldik. Açıkça
söylesek de söylemesek de, amacımız para kazanmaktı. Parayı da
kazandık. Bir kısmımız bol bol gayrimenkul aldı. Şu anda hangisine
sorsak, boşuna diyor. Çünkü bunları alması için yaşamından bir
sürü şeyleri kısması gerekiyordu.
Bu arada tek kişi geldik. İşe başladık. Artık ekonomik özgürlüğümüzle birlikte diğer özgürlüklerimizden yavaş yavaş ödün
vermeye başladık. İlk önce evlendik. (çoğulunluğumuz uzun bir
arkadaşlık yaşadığımız arkadaşlarımızla hayatımızı birleştirdik)
Yoğun iş mesaisi içinde üreme görevini de yerine getirdik.
Özgürlüğümüzü hepten teslim ettik.
Bu arada İsviçre’ye gelirken geri dönme hakkımızı hep ileri bir
tarihe erteleyerek, hele şunu da kurtaralım, hele şunu da derken
zamanımızın azaldığının farkına vardık. Vardık varmasına da
çoğumuz geldiğimiz gibi geri dönüyoruz. Ama bir farkla; koşarak
geldik sürünerek veya tabutta dönüyoruz.
Bize ait olmayan bir hayatı yaşar gibi yaşadık. İsviçre’ye işgücü olarak geldik. Herşeyimizi hibe ettiğimiz bizim olmayan İsviçre’ye çocuklarımızı iş gücü olarak bırakıp tek tek dönüyoruz; ya hasta ya ölü.
Bir teraziyle tartmaya kalkdım alacak kısmında suyu sıkılmış limon
kabuğu kaldı. İsviçrelilerden hep gerideydim, Türkiye’dekilerden de
geride kaldım. Boşlukta nereye ait olduğumu sorgulamaya
başladım ama sonuç hiç hoş değil, kişiliksiz.
Pasaport veren vatanım beni savunmaz, 40 senemi verdiğim ülke
de savunmaz. Çocuklarımız ne kadar bizi sahiplenir kestirmek zor.
Bizi yabancı diye horlayan bir ülkeye geleceğini devam ettirsin diye
gençlerimizi bırakıp dönüyoruz.
Uzun sözün kısası tümü bize ait olmayan bir hayatı yaşarmış gibi
yaşadık ve tek tek gidiyoruz.

Mahmut SAVICI
17 Nisan 2020
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Artık buralara kök saldık
Zaman hızlı bir şekilde geçip gidiyor...
Bizler birkaç sene yurdışında kalıp; bir ev, bir tarla, bir kamyon veya bir traktör alıp memlekete
dönecektik. Bu gerçekleşmedi. Çocuklar buralarda doğup büyüdüler, buralarda okullara gittiler,
meslekler edindiler. İlk zamanlar aileler bölüktü. Yarısı buralarda yarısı memlekette. Zamanla
memlekette kalan yarısı da buralara getirildi.
Bizler artık misafir göçmen değiliz. Buralarda kalıcıyız. Çok kültürlü bir toplumun yaratıcı bireyleri
oluyoruz. Dışardaki Tutlular, Tut’un özlemi ve sevgisiyle yaşıyorlar. Bu özlem ve sevgi Tut’a ve Tutluya
olan ilişkimizi koruyup güçlendiriyor. Tut’ta olup bitene kayıtsız kalınmıyor. Seçimler ve yüksek
okullarda okuyan Tutlu gençlerin durumu en çok ilgi duyulan alanlar oluyor.
Buralarda doğup büyüyen Tutlular biribirlerini doğru dürüst tanımıyorlar. Eskisi gibi insanlar biribirlerini
sık ziyaret edemiyorlar. Önceleri biribirlerine ihtiyaçları vardı insanların. Mesela yabancı dil ve
çocukların eğitimi, iş bulma veya işyerindeki sorunlar konusunda başkalarının yardımına ihtiyaç vardı.
Artık bu ve benzeri sorunları aileler kendileri çözmeye başladı. İlişkiler de zamanla zayıfladı ve daha da
zayıflıyor. Tutlular, sadece düğünlerde ve cenazelerde biribirlerini görme durumuna geliyor.
Daha önceleri Tutlular Yardımlaşma Derneği çeşitli etkinlikler düzenliyordu ve çok iyi oluyordu. Çünkü
bir yıl içinde ancak görebileceğin Tutluları bir günde görme olanağı oluyordu. Ve dahası, çocuklarımız
biribirlerini tanıma olanağı da buluyorlardı. Son birkaç yıldır bu etkinlikler yapılmaz oldu.
Tekrar yapılsa iyi olacak. Çünkü inasnlar arasında karşılıklı diyalog ve ilişki olmadan hiç bir şey
olmuyor. Sadece sanal alemi, yeni teknolojiyi kullanarak yeterli ilişki kurulamıyor. Elbette sanal alem de
bir ilişki aracı aslında ama tek başına yeterli olmuyor.
Tutluların hayali gerçekleşti mi?
Kısmen de olsa gerçekleşti sayılır. Tutluların hepsi olmasa da, bir çoğu Tut’ta ve Türkiye’nin başka
yerlerinde yatırımlar yaptılar. Bu yatırımlar ev, arsa veya tarla olarak gerçekleşti.
Ama artık her şey eskisi gibi olmuyor. Geldiğimiz yer yaşadığımız yerden iyi olmadığından, insanların
hayal ettiği dönüşler olmuyor, olmaz da. Çünkü bizler artık buralara kök saldık. Çocuklarımız, torunlarımız var. Onları bırakıp biryere gidemeyeiz.
Aslında yaşadığımız yere daha fazla odaklanmalıyız. Çünkü suyunu, aşını ekmeğini yediğimiz ve
havasını soluduğumuz yer, artık bizim ikinci memleketimiz olan buralar.

Mahmut SARICI
Nisan 2020
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Gönlümüzün yarısı Türkiye’de kalarak yaşamımızı devam ettiriyoruz
Avrupa’ya Türkiyeli işçi göçü 1960’lı yıllardan itibaren önemli bir toplumsal olgu olarak hem Türkiye
hem de Avrupa toplumunda önemli toplumsal değişimlerin nedeni olmuştur. “Bir gün dönmek” amaçlı
çıkılan göç yolculuğunda, bir türlü dönülmeyen Türkiye, birinci kuşaklar için “vatan” olarak önemini
korumaya devam etmektedir. Ancak, özellikle ikinci ve üçüncü kuşaklar için Türkiye’ye ilişkin
düşünceler değişmeye başlamıştır. Dolayısıyla, Avrupa’da yerleşik olan ve artık kendilerini
“Euro-Türkler” olarak tanımlayan Türkiye kökenliler için yaklaşık 50 yıldır Türkiye toplumunda egemen
olan “Gurbetçi” ve “Almancı” kavramlarının gözden geçirilmesi önem taşımaktadır. Bu iki kavramın
taşıdığı “vatan”, “gurbet” ve aşırı tüketime bağlı gösterişli yaşam ve yaklaşımlar, özellikle üçüncü
kuşaklar için geçerli durumlar değildir. Bu işin bir ekonomi boyutu birde işin siyasi boyutu var.
1970’li yıllarda Türkiye’nin çıkmaza giren ekonomisi işçi sınıfını ve öğrencileri harekete geçirdi.
12 Mart 1971 muhtırasından sonra yakalanan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın idamlarını
engellemek için Ordu’nun Ünye ilçesindeki NATO üssünden yabancı görevlileri kaçıran Mahir Çayan ve
arkadaşları 30 Mart 1972 tarihinde devlet güçleri tarafından Kızıldere’de katledildiler. Ben de babam
Kadir Oğul’un görevi dolayıssıyla Ordu Perşembe’de bulunuyordum. Bu olaylardan çok etkileniyordum,
anlamaya meselenin özünü kavramaya çalışıyordum. Lise bitimi sosyal olaylar artık daha fazla hız
alarak tırmanmaya başlamıştı. Üniversite sınavlarında 4 yıllık İstanbul Fikirtepe Eğitim Enstitüsünün
Müzik Bölümünü kazanmıştım. Fakat okulumuz işgal altındaydı. Öğrenim yapılmıyordu.
Dönem arkadaşlarımı birer birer kaybediyordum. Hayatta kalanlar da çeşitli vilayetlerde mahpuslarda,
işkencelerde telef oluyorlardı. Bu durum karşısında benim birşeyler yapmam gerekiyordu.
Nihayet yurtdışına çıkmaya karar verdim. 1977 senesinde İsviçre’ye geldim. Askerlik dolayısıyla
pasaportum uzatılmıyordu. Gidip askerliği yapmam gerekiyordu. Babam zaten ortalıkta gezmemi
istemiyordu. Gelir gelmez askere gitmemi emrediyordu. Hatta pazarlık etmiştim. Bahriyeli yazdırırsan
giderim demiştim. Tamam demişti. Tut’a döndüm. Besni askerlik şubesine gittim. Sevkimi verdiler.
Dışarda zarfı açıp baktımki ne göreyim, İstikam Savaş Taburu İzmir Narlıdere. Eve geldim. Baba hani
beni bahriyeli yazdıracaktın dedim. Oğlum dedi, deniz yok göl yok suyu bardakta görüyoruz.
Adıyaman’dan Bahriyeli olur mu demişti. Askerliğimin bitimine 3 ay kala 12 Eylül Askeri Darbesi oldu.
Bölük komutanımızın beni astsubay yapma arzusunu hep geri çevirdim. Çünkü beni İsviçre’de
bekleyen biri vardı; şimdiki eşim. 1980 Eylül tekrar geri geldim. 1982’de evlendim.
Bazı arkadaşlarım iltica ettiler, bazıları evlilik yaptılar, bazıları ailesi dolayısı ile geldi ve böylece Avrupa
maceramız başlamış oldu. Bizden önceki generasyon daha tutucu, örf ve adetlere daha bağlı bir
yaşam tarzı ile her an geri dönme arzusu içinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Ama orana bakınca pek
de dönebilen olmadı. Çocuklar burda doğdu, burda okula gitti, burda evlendi, torunlar dünyaya geldi.
Kısaca kalbimizin, gönlümüzün yarısı burda; yarısı Türkiye’de yaşamımızı devam ettiriyoruz.
Aramızdan ayrılan büyüklerimizi ve arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum.
Koronasız, sağlık dolu huzurlu bir gelecek diliyorum.

Nevzat OĞUL
Mayıs 2020

Tutluların Avrupa Serüvenlerinin 50. Yılı Dolarken Akla Gelenler
Yarım asır
Tutluların Avrupa’ya, bilhassa da İsviçre’ye
gelişlerinin üzerinden elli yıl, yarım asır geçmiş.
Dile kolay…
İlk gelenlerden bazı büyüklerimiz aramızdan
ayrıldılar. Tabi ki hayatın en zor, en zahmetli yanını; cilesini, yokluğunu ve acılarını onlar çektiler.
Ben ve benim durumumda olan hemşerilerim, ilk
gelen büyüklerimizin anlattıklarından çok etkilenir
ve heyecanlanırdık. Hele yazın izine geldiklerinde
neredeyse köyümüzün havası değişirdi.
Ben de içimden, ‘şu İsviçre’ye ben de gideceğim’
der dururdum. Rahmetlik babam zaten İsviçre’de idi. İsviçre’ye turist olarak gitmişti ve büyük bir
kasapta çalışıyordu. Ben de sanat lisesini bitirmek üzereydim. Günlerden 1976 Haziran’ının sonu idi.
Kivrem izine gelmişti. Kivreme meramımı anlattım. Babamın yanına gitmek istediğimi söyledim.
Kivrem de al pasaportunu gidelim demez mi! Biz de o zaman bostan evde (bağ evi) oturuyorduk. Bir
çırpıda Körgöcen’deki bostan evimize gittim. Hemen rahmetlik anama izah ettim. Anam da, «Ah
oğlum, baban gitti. Sen de mi gideceksin?» diye üzüldü tabi. Ama ben kararımı verdim: İsviçre’ye
gidecegim.
O zamanlar Tut köyünde kız isteme geleneği vardı. Eskisi gibi olmasa da hala o gelenek sürüyor.
Ama o zamanların şanslı damat ve gelin adayları ya Avrupa’da olanlar ya öğretmen ya da bir devlet
dairesinde calışanlardı. Zaman öyleydi. Evlenebilmek için bile ya Avrupa‘ya ya da bir devlet dairesine
kapağı atmak gerekiyordu, deyim yerindeyse.
Belki de bu koşullar ve babamın İsviçre‘de oluşu benim de İsviçre‘ye gelme kararımda etkili olmuştur.
Neyse sonuçta ben de İsviçre‘ye geldim ve babam babam gibi kasapta çalışmaya başladım.
Üçüncü kuşaktan olanlar daha donanımlılar. Yapmak istedikleri mesleklerini ögrendiler. Daha bilinçli
haraket ediyorlar. İşte durum böyle, Tutlular Avrupa’da olacak, olmaya devam edecek. Kültürünü
yaşatacak. Diğer kültürlere zenginlik kazandıracak. Kendi kültürlerini kaybetmeden diğer kültürlere
zenginlik kazandıracak.
Avrupaya gelen Tutluların hemen hemen hepsi bir gün tekrar Tut’a dönerim diye geldiler, geldik.
Ama geri dönen Tutlu sayısı çok az oldu. Çoğunluk Avrupa’da, geri dönmüyor. Bu da cok dogal,
çünkü burada yaşıyor, burada çalışıyor.
Avrupaya gelenlerin çoğu çalışmak, para kazanmak ve tekrar Tut’a dönmek; Tut’ta bir ev yaptırmak,
bir iş kurmak ve o şekilde yaşayıp gitmek hayaliyle geldi.
Ama hayallerin çoğu gerçekleşemiyor. Zaman geçtikçe teknoloji gelişiyor. Buna bağlı olarak
düşünceler de değişiyor. Avrupa’ya gelirken tek geldiler, derken çoğaldılar, aileler büyüdü ve buraya
yerletşti. Tutluların çoğu burda ev aldı ve işini kurdu.
Hani derlerya, “Var git oğlan var git / Vatanın ara / Nerde karnın doyarsa vatanın ora”
Bu deyimin tartışılır yanı olabilir. Kimine göre doğru kimine göre yanlış olabilir. Ama şu soru akla
geliyor; ya bana göre doğrusu ne? Ben şu an itibarı ile İsviçre’de yaşıyorum. Ama yarın ne olur
şimdiden kestiremiyorum. Ama ben Tut’ta doğdum, Tutluyum ve vatanım Türkiye.
Teknoloji ne kadar da gelişti: ilk İsviçre’ye geldiğimde Tut’a telafon açmam için postaneye
gidiyordum, postaneden Tut’u arıyorduk. Bağlantı ya kurulur ya kurulmazdı. Zaten Tut’ta bizim evde
telefon yoktu. İsviçre’de bile herkesin evinde telefon yoktu. Şimdi hepimizin cebinde bir telefon.
Hem de görüntülü görüşüyoruz. Demem o ki, teknoloji hızla değişiyor, hayat değişiyor, düşünce ve
davranışlar değişiyor. Hayat boyu öğrenme ve ilerleme devam ediyor. İsviçre’de-Avrupa’da yaşayan
Tutlu gençler nasıl gelişmeler gösterecekler?Tutlu doktor, Tutlu hukukcu, Tutlu ekonomist ve Tutlu
siyasetciler göreceğimiz kesin. İsviçre’de partilerde görev alacaklar, siyasette söz sahibi olacaklar.
Veyahut bilimsel arştırma merkezlerinde, CERN’de bilim insanları olarak çalışacaklar.
Bizler de Tutlu genç nesillerle gurur duyacagiz.
Mustafa YOĞURTCU / 26.05.2020

Nevzat KIZKIN
nkizkin@hotmail.com

miş, kadın erkek aynı sofrada yemek yermiş,
araba bile kullanıyorlarmış.
Yerlere çöp, izmarit atmak yasakmış, polis
hemen yakalar ceza yazarmış.
Torpil diye bir olay yokmuş.
Herkesin işi varmış. Devlet işi olmayanlara da
geçinebilecekleri kadar maaş verirmiş.

Paşaport
her sabah yabanda uyanır
her gece yurdunda uyurdu
öylesine yakın yurduna
öylesine uzakta uyurdu
B. Ecevit
1970’li yıllar, ilkokula yeni başlamıştım. Anlamını
bilmediğim iki kelime çok konuşulurdu. Paşaport
ve oturum almak. Falanca paşaport almaya
gitmiş, paşaport almış, paşaport alamamış,
oturum almış, oturum alamamış…
Köyde çalışma gücü olan hemen hemen bütün
erkekler paşaport alma derdine düşmüştü.
İş paşaport almakla bitmiyordu. Avrupa’ya gitmek
öyle kolay değildi. Çok para gerekiyordu.
Zamanın şartlarında neredeyse bir sermaye
demekti. Bunun için bağını, tarlasını, evini
satanlar olduğu gibi ağır borçların altına girenler
de vardı. Paşaportu ve gidiş parasını hazırlayan
soluğu başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın
diğer ülkelerinde alıyordu. Yolculuklar genelde
Almanya’ya olduğu ya da ilk gidenler oraya gittiği
için Avrupa’da çalışan herkese Almancı deniyordu. İş bulup oraya yerleşenler oturum da alırsa
işlem tamamlanmış demekti. İlk zamanlarda
gidenlerin çoğu iş bulmuştu. Birkaç yıl sonra
özellikle yazları izne gelmeye başladılar.
Gelenler giyimleri ve bonkör davranışları ile
dikkat çekerdi. Kahvede, lokantada hesapları
onlar öderdi. Yanlarında getirdikleri araba, radyoteyp, ütü, televizyon, fotoğraf makinası, boyalı
kalemler, pamuklu sigara ve çikolata o zamana
kadar görmediğimiz şeylerdi.
İzne gelenlerin etrafında toplanır hayretler içinde
hayranlıkla oradaki yaşam koşulları ve şehirler
hakkında anlattıklarını dinlerdik.
Yollar hep asfaltmış, yağmur yağdığı zaman
hiçbir yer çamur olmaz bir süre sonra yağmur
suları çekilir, ortalık kupkuru olurmuş. En ufak bir
yağmurda çamur deryasına dönen bizim yollarla
kıyaslayınca bu bize imkânsız bir olay gibi gelirdi.
Oranın insanları çok disiplinliymiş işe geç kalmak,
kaytarmak affedilmezmiş. Kadınlar da çalışıyormuş, başları açıkmış, kısa etek-pantolon giyerler-

Birbirlerine karşı çok saygılılarmış. Trafikte
h
karşıya geçerken
yoldan geçen arabalar durur
yayalara yol verirmiş. Kimse kırmızı ışıkta
geçmez, korna çalmazmış….
Ülkedeki işsizlik ve geçim sıkıntısının üstüne bir
de Almancıların anlattıkları eklenince Avrupa’ya
gitmek herkesin hayali olmuştu. Türkiye’de işi
olanların bile Avrupa düşü vardı. Nasıl olmasın
Türkiye’de aynı işi yapan bir kişi ömrü boyu
çalışsa orada çalışan birinin beş on yılda
kazandığını kazanamıyordu. Bu nedenle oraya
yerleşenler zamanla ailelerini de götürmeye
başladılar. İlk gidenler adeta köyün Avrupa’ya
açılan kapısı olmuştu. Kimi akrabasına kimi
arkadaşına maddi manevi yardımda bulunarak
Avrupa’ya gitmesini sağladı. Özellikle 1980
darbesinden sonra Avrupa, darbe mağdurlarının
kurtuluş ümidi oldu. 1980’li yılların sonunda
hemen hemen her ailede bir Almancı vardı.
Artık paşaportun ne olduğunu çoktan öğrenmiş
telaffuzunu da doğru yapar hale gelmiştik.
Pasaport.
Pasaportu öğrenmiştik ama dünya eski dünya
değildi. Küreselleşme, Avrupa birliğinin kurulması
ve gelişen teknoloji yurtdışında iş bulmayı
güçleştirmiş ülkeler yabancılara vize uygulamaya
başlamıştı. Artık yurtdışına gitmek zor olduğu gibi
eski cazibesini de yitirmeye başlamıştı. Çünkü,
gelişen dünya ile birlikte Türkiye de gelişmiş
geçerli bir mesleği olan kişi ortalama bir kazanca
ulaşabilir hale gelmişti. Ama ülke olarak çalışan
hakları bakımından hala gelişmiş ülkelerin
gerisinde olması nedeniyle Avrupa’da çalışmak,
hayalleri süslemeye devam ediyor. Ülkemizde
artık Avrupa’da olan her şeye ulaşmak mümkün,
fabrikaları, alış veriş merkezleri, şehirleri, yolları
gelişmiş ülkeleri aratmıyor. Bu gelişmede
yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın katkısı
büyük, onların itici gücü orada olanı burada
istemesi, ülkenin ihtiyacı olan döviz girdisine katkı
sağlamaları süreci daha da hızlandırmıştır.
Son elli yılda Avrupa’ya gitmeyi başaranların bir
eli hep memleketlerinde oldu. Memlekete katkıları
sadece oraya gitmelerine yardımcı oldukları
yakınları ve arkadaşları olmadı. Geride kalan

yakınlarına yardımı hiç kesmediler. Ballandıra
ballandıra anlattıkları oradaki yaşamı bazı kişiler
buradakileri küçümseme ya da hava atma olarak
algılasa da bana kalırsa anlatmak istediklerinin
aslında oradaki güzellikleri memleketlerinde de
görmek arzusu olduğunu düşünüyorum.
Mutfaklı-banyolu-kaloriferli evler, asfalt yollar,
doktorlu hastaneler, temiz lokantalar, temiz
tuvaletler, konforlu arabalar…
İstediler ve yaptılar da orada kazandıklarını
köylerine, kasabalarına, şehirlerine yatırım
yaptılar. Yeni modern evler inşa ettiler, traktör
aldılar, çiftlikler-işyerleri kurdular, gençlerin
okumasına yardım ettiler. Bu yatırımlar sayesinde
yaşadıkları yerin çehresi değişti, ticaret gelişti,
birçok insan iş sahibi oldu.
Yarım asır önce dilini, kültürünü bilmedikleri,
sevdiklerinden uzakta çetin şartlar altında çıktıları
yolculukta kim bilir ne zorluklarla ne acılarla
karşılaştılar, bunu ancak onlar bilir.
Bütün zorluklara rağmen özverili çalışmaları ile

gittikleri ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkıda
bulundular. Yıllar önce sıradan bir işçi olarak
gittikleri gurbet ellerde şimdi çoğu emekli oldu.
Bayrağı çocukları, torunları devraldı. Bu ikinci ve
üçüncü kuşak doğal olarak atalarından bir adım
öne geçti. Şimdi onlar bulundukları ülkelerde
sıradan işçi değil, o kültürün asli unsurları haline
geldiler. Mühendis, doktor, iş insanı, milletvekili,
belediye başkanı olabiliyorlar. Yönetim kademelerinde görev alıyorlar. Bu ikinci ve üçüncü kuşak
Türkiye’ye ataları kadar sık gelmeseler de tatillerini ülkemizde geçirmeleri, bulundukları yerde
Türk ürünlerini tercih etmeleri ülkemiz için büyük
kazanç. Onlar ülkemizin gönül ve kültür elçileri.
Bugün sadece Avrupa değil dünyanın hemen
hemen her ülkesinde çalışan, üreten ve yöneten
yurttaşlarımız var. Şimdi onlara Almancı değil
gurbetçi diyoruz.
Teşekkürler gurbetçiler, katkılarınız, kattıklarınız
için.
Nisan 2020

Ne okusak:
Sarmal, Murat Ağırel, 1950’li yıllardan günümüze ülkemizdeki dini örgütlerin kimler tarafından
desteklendiği ve nasıl ekonomik-siyasi bir güç haline geldikleri anlatılıyor.
Tüfek, Mikrop ve Çelik, Jared Diamond, neden Avrupa’da yaşayan insanlar Amerika’yı keşfetti de
Amerika’da yaşayan insanlar Avrupa’yı keşfetme gereği duymadılar? Bunun nedeni Avrupalıların
ekonomik ve teknolojik olarak daha ilerde olması mı? Yazar başka nedenler olduğunu iddia ediyor.
Neden asgari ücret var da azami ücret yok.
Mesela azami ücret de asgari ücretin beş katı olsun yoksa on katı mı?
N. Kızkın

Rıdvan FİLİZ
ridvan.filiz@hotmail.com

Hayaller gerçekleşti mi ya da
nerede hata yaptık?
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomisini
yeniden toparlamak isteyen Avrupa ülkeleri,
savaşta kaybettikleri genç insanlardan oluşan
boşluğu dolduracak büyük bir işgücüne ihtiyaç
duyuyorlardı. Söz konusu işgücü açığını
karşılamak için ilk olarak Almanya’yla Türkiye
arasında 30 Ekim 1961 tarihinde bir “İşgücü
Alımı Anlaşması” imzalandı.
Bu anlaşmaya dayanarak 450 kişilik ilk işçi
grubu Haydarpaşa tren istasyonundan
Almanya’nın Düsseldorf kentine hareket etti.

bekar işçiler gitmişlerdi. Yani hepimizin bir
hayali vardı ve bir kaç sene sıkı bir şekilde
çalışılıp bu hayaller gerçekleştirilecekti.
Bunun için de mümkün olduğu kadar çok
çalışıp, en az harcayıp en çok parayı biriktirmek
gerekiyordu. Bu nedenle genelde ‘’Heim’’
denilen bir nevi koğuş olan, çok sayıda kişinin
kaldığı mutfağı, tuvaleti (eğer varsa) umumi
banyosu olan evlerde kaldılar. En zor işlerde, en
çok mesaiyi, en ucuza yaptılar. O nedenle çok
sevildiler.
Yıl içinde bu şartlarla biriktirilen paralarla
memlekete gidildi. Tarlalar, evler, dükkanlar
alındı, düğünler yapıldı.
Ama Avrupa’da yalnız başına, bu insanlık dışı
şartlarda çalışmak zordu. Düzen İşçiyi sırtını
sıvazlıyarak, alabildiğine sömürüyordu. Ama her
iki taraf da kendini ‘’geçici / misafir’’ olarak
gördüğü için şartların iyileştirilmesini istemek
kimsenin aklına gelmiyordu.
Bu hayata dayanamayanlar ilk önce eşlerini,
ardından da çocuklarını getirdiler. Çocuklar
buralarda doğdular. Bir çok ailede en kısa
zamanda çok para biriktirebilmek için eşlerin
ikisi de çalışmak zorundaydılar. Bu nedenle bir
çoğu çocuklarını buralı bakıcı ailelere verdiler.
Sabah çocuklar teslim ediliyor, akşam iş çıkışı
alınıyorlardı.
Bu arada çok çalışıldı, memlekette daha çok
mal, mülk, tarla alındı, içinde dönünce yaşamak
için güzel evler yapıldı. Zenginleşildi.
Çocuklar büyüdüler, okullara gittiler, meslekler
öğrendiler. Anne, babalarından daha iyi
yetişmeye, daha iyi lisan konuşmaya, daha iyi
uyum sağlamaya başladılar.

Anlaşma sonrasında, ilk olarak 2 bin 500 Türk
işçi Almanya’ya gönderildi.
Bunu ardından diğer Avrupa ülkeleri ile yapılan
anlaşmalar ve oralara gönderilen işçiler izledi.
Bir kaç ay sonra, Türkiye’den Avrupa’ya işçi
göçünün başlangıcının 60. yılı olacak.
Türkiye’den ilk etapta 6 bin 500 işçi talep eden
Almanya’ya başlıyan süreç milyonlarca Türk’ün
Avrupa’ya taşınmasıyla sonuçlandı.
Bugün Avrupa’da dördüncü nesle ulaşan
yaklaşık 5 milyon Türk yaşıyor.
İşgücü Anlaşmaları kapsamında çalışmak için
Avrupa’ya giden Türk işçiler başlangıçta birkaç
sene orada kalıp, o süre içinde çalışıp biriktirdikleri parayla memleketlerinde iş kurmak, evlen
-mek veya ev, tarla, araba almak istiyorlardı.
Yani, aslında işçi olarak gittikleri ülkelerde uzun
süre kalmak veya yerleşmek gibi bir düşünceleri
yoktu. İlk yıllar bu nedenle genelde genç ve

Ailelerde ‘’artık memleketimize dönsek mi?’’
sorusu sorulduğunda, çocukların cevabı hep
‘’HAYIR’’ oldu. Çocuklarla beraber dönüş
planları yapılmaya, onlar ikna edilmeye çalışıldı
ama sonuç hep aynı oldu. HAYIR.
Çocuklarımız biz farkına varmadan ‘’buralı’’
olmuşlardı.
Dönülemedi. Çok çalışılıp edinilen tüm
zenginlikler memlekette olasına rağmen,
çocuklar burada kalmak istediler. Çocuklar mı
yoksa zenginlik mi? Doğal olarak çocuklarımızı
seçtik. Buralarda kaldık.
Hayallerimiz neydi? Bir an önce çok para
kazanıp, mal, mülk edinip memlekette daha iyi
bir hayat kurmak. Malı, mülkü edindik, ama
memlekete dönemedik. Burada hepimizin
kendimize şu soruları sormamız gerekiyor.
Hayallerimiz neydi, gerçekleştiler mi?

Gerçekleşmediler ise neden?
Nerede hata yaptık?
Bence, buralara gelirken attığımız adımın, biz
nerelere götüreceğini, bunun sonuçlarının ne
olacağını hesaplayamadık.
Aslında bir yerden bir yere göç etmekte
olduğumuzu farkedemedik.

hatırlarız. Yeni yaşam yerimizdeki ilk günlerimiz,
yalnız evden dışarı adım atmadaki korkularımız.
Evde yalnız olduğumuzda, çalan telefonları
almadaki çekingenliğimiz.
Toplu taşıma araçlarına ilk yalnız binişimiz.
Çalıştığımız işyerlerindeki ilk günlerimiz. Bize
söylenenleri, anlatılanları anlamadaki çaresizliğimiz, umutsuzluğumuz. Gözlerimizin hep bize
yardımcı olacak bir vatandaşımızı araması.
Geçmek bilmeyen günler, kabuslu geceler.
Her fırsatta aklımıza düşen memleketimiz,
özlemlerimiz ve bu özlemlerimizi gidermemizde
biraz olsun yardımı dokunsun diye dinlediğimiz
müzik kasetleri.
Buraların bize kapalı kutu gibi geldiği zamanlar.
Bize yeni, hiç anlamadığımız lisanları, adetleri,
yemekleri, kokuları ile yaşamamız için sunulan
yeni vatanımız.
Sokaklarda, işyerlerinde, toplu taşıma araçlarında
gördüğümüz bizlere çok yabancı giyim kuşamlı
insanların bir türlü ne manaya geldiğini anlıyamadığımız ve bu nedenle zor durumlarda kaldığımız,
ne yapacağımızı kestiremediğimiz davranışları.
Ürkek ürkek bakınışlarımız. Ne kadar da zordu.

Dışarıdan bakınca
Bizler, yıllar önce mahallelerimizden,
köylerimizden, kasabalarımızdan, şehirlerimizden
şimdi yaşadığımız yerlere gelip yerleşmişiz.
Kimimiz isteyerek, kimimiz mecbur olduğumuz
için, kimimize isteyip istemediği bile sorulmadan,
doğduğumuz, büyüdüğümüz, yetiştiğimiz, huyunu
suyunu bildiğimiz yerlerden, alıştığımız
ortamlardan kopup buralara gelmişiz.
Hemen hemen hepimiz, bizi bu yeni vatanımızda
bizleri nelerin beklediğinden habersiz olarak
geldik. Kimimiz kurulu bir düzenin içine geldi. İlk
günlerini biraz olsun alışık bir ortamda, buralara
daha önceden gelip yerleşmiş ailesinin yanında
geçirdi. Onların yardımlarıyla alışmaya çalıştı.
Daha şanssız olanlarımız yalnız gelmişlerdi.
Kalacak yerleri, onlara sağı, solu gösterecek,
destek olacak kimseleri yoktu. Bazılarımızın
buralarda kalma izni bile yoktu.
Buralardaki o ilk zamanların korkularını,
tedirginliklerini, çaresizliklerini zaman zaman

Sonra yavaş yavaş bütün bu anlamadığımız, bize
yabancı olan şeylerin biz farkına bie varmadan
anlaşılır hale gelmeye başlamaları.
Korkularımızın hala olmakla beraber gittikçe
azalmaya başlamaları.
Sonra ilk defa memleketimize, tatile gideceğimiz
günler yaklaştıkça artan heyecanlar. O hiç
gelmeyen günler, geçmek bilmeyen zamanlar.
Yapılan hazırlıklar, alınan hediyeler. Evlerde
konuşulan tek konunun Türkiye’ye gidiş olması.
İçimizi kaplayan tarifsiz sevinç.
O yola çıkış günü. Ailece uçak parasına yetecek
bütçe olmadığı için hep beraber doluşulan
arabalar, tehlikeli ama bir o kadar da macera dolu
ve unutulmaz yolculuk anıları. Önceden hazırlanan çörek, börek ve akla gelebilecek her türlü
yiyecekle yollarda verilen molalar. Bu mola
yerlerinde bizim gibi yollarda olan vatandaşlarımızla karşılaşmalar ve kendimizi neredeyse
memleketimizde hissetmemiz. Mola bitince
‘’haydi az kaldı’’ diyerek tekrar yollara düşmeler.
Uzunca bir süre sonra görünen TÜRKİYE yazısı.
İçimizi kaplıyan sevinç. Herşeyin tekrar yerli

yerine oturması. Ürkekliğimizin, korkularımızın
tamamen kaybolması. Memleketimiz.
Vatanımızda nasıl geçtiğini anlıyamadığımız
haftalar. Tekrar, o bize korku salan yerlere geri
döneceğimiz günler yaklaştıkça içimizi kaplıyan
tedirginlik.
Aradan geçen yıllar içinde yaşadık, yaşlandık.
Aileler kurduk, onları büyüttük. Lisanlar öğrendik,
hem iş hem de sosyal hayatımızda ilerledik.
Buralarda büyük çabalarla kuruduğumuz
düzenimiz gelişti, öğrendikçe, yaşadıkça daha
mutlu olmaya başladık. Kimilerimiz kendi işlerini
kurdular, kimilerimiz yeni ülkemizin politik
yaşamlarında yer almaya başladılar.
Misafir işçi olarak geldiğimiz ülkelerde doğan
çocuklarımız buraların lisanını Türkçeden daha iy
kullanmaya başladılar. Üniversiteler okudular,
akademisyen, politikacı, sanatçı, işveren oldular.
Yıllar geçtikçe kendimizi burada daha emniyette
hissetmeye başladık. Çünkü ne zaman nerede
nasıl davranacağımızı öğrendik. Hasta olsak
nereye gideceğimizi, arabamızla, evimizle,
sigortamızla, işyerimizle ilgili şeylerin üstesinden
nasıl gelineceğini kavradık. Herşey bildik oldu.

Bu arada her seneki tatillerimizi şekilleri değişse
de yine Türkiyede geçirmeye devam ettik.
Ancak ülkemizde de doğal olarak hem sosyal
hem de yaşamsal değişimler oldu. Bizler
Türkiye’de yaşamadığımız için bunların pek
farkında olamadık. Ayrıca bu gelip gitmeler bir
‘’Tatil’’ havasında olduğundan gittikçe
memleketimize yabancılaşmamızı görmezden
geldik.
Şimdilerde dışarıdan bakınca, çoğumuz
Türkiye’de olduğumuzda bize bazı şeylerin
yabancı geldiği hissine kapılıyoruz. Trafikte
zorlanıyoruz. Caddenin bir tarafından diğer
tarafına geçerken zorlanıyoruz. Bir kaza olsa, bir
acil durum olsa nerede, nasıl yapacağımızı
bilemiyoruz.
Bir bankaya, bir hastaneye, bir devlet dairesine
gitsek etrafa bakınmaktan kendimizi alamıyoruz.
Bir çoğumuz Türkiye’ye girerken yapılan pasaport
kontrollerindeki tedirginliğimizi, yaşadığımız
ülkelere girerken hissetmiyoruz.
Tatil bitiminde de geri dönerken artık EVİMİZE
döneceğimiz için de sevinebiliyoruz.
İnsan nasıl da değişiyor.
Nisan 2020

Absürt Sayfa
Sayfamıza hoş geldiniz…
Görüş, öneri ve düşüncelerinizi bekliyoruz.
Her türlü absürtlükleri yazınnn !!!
_________________________________________________
Uzun çabalar sonucunda Alman vatandaşlığına kabul edilen genç,
babasına sürpriz yapmak için sevinç içinde eve kosmuş:
-Babaaa, bak Alman vatandaşıyım artık…
Birinci kuşaktan olan milliyetçi baba çok sinirlenir:
-Ulan soysuz, hangi yüzle gider de Alman vatandaşı olursun, diye gürler ve oğlunun suratına bir
de Osmanlı tokadı akseder…
Koşa koşa geri dönen oğlan bir yandan da şöyle söylenir:
-Şu hale bak yaa, Alman vatandaşı olalı daha bir saati geçmedi Türklerle başım belaya girdi.
___________________________________________________________________________
Almanya`ya giden Adıyamanlı hemşerimiz bir caddede tramvaya el kaldırır.
Tramvay durmayınca canı sıkılır, yanındakine döner:
- Hadi şoför görmor, içindeki elli kişi de mi görmor?
—————————————————————————————————————————————Türk kafile bir uçakta yurt dışına gidiyormuş.
Pilot aniden hostesleri çağırmış ve demiş ki:
-Uçak düşmek üzere. Tüm yolculara atlamalarını söyleyin. Şu anda deniz üzerindeyiz ve denize
çok yakın uçuyorum, atlarlarsa kurtulma şansları var ama atlamazlarsa herkes ölecek!!!
Tabii böyle bir şeyi insanlara yaptırmak çok zor. Hosteslerden en akıllısı düşünmüş taşınmış,
herkese uygun bir dille anlatılırsa uçaktan atlamaları sağlanır diye karar vermiş ve ilk olarak
Amerikalı kafilenin yanına gitmiş:
-Sayın yolcularımız; üzerinde bulunduğumuz alan Japonların araştırma laboratuarlarıyla kaplı.
Eğer oraya ulaşırsanız tüm Japon teknolojisinin sırlarını kaparsınız!
Bütün Amerikalılar koşarak çıkışa gitmiş ve atlamışlar.
Sıra Fransızlara gelmiş. Hostes:
-Bayanlar baylar, affedersiniz rahatsız ediyorum; fakat rica etsem uçaktan atlar mısınız?
Şimdiden teşekkür ederim, demiş. Fransızlar:
-Tabi, mersi! demişler ve sırayla atlamışlar.
Hostes bu kez Almanlara yönelmiş:
-Laaaan! atlayın çabuk aşağı!” diye bağırmış.
Kafiledekiler:
-Heil, demişler ve atlamışlar.
Veee sıra gelmiş Türklere gelmiş.
Hostes yandan yandan gülümseyerek ve koltuğa hafif dayanarak şöyle demiş:
-Siz var ya… buradan hayatta atlayamazsınız!!!!!!

Hazırlayan: Ömer Faruk KARAKUŞ

Mehmet KARAKUŞ
mkarakus@hotmail.ch

Cemil’in Domuzları
12 Eylül 1980 askeri darbesinden iki ay kadar sonra
tutuklandım. Dört aya yakın tutuklu kaldıktan sonra
koşullu olarak bırakıldım. Koşul olarak, her gün
karakola uğrayıp imza vermem isteniyordu.
Ben o koşula uymadan 1981’in sonuna doğru
İsviçre’ye geldim. İlk kez uçak yolculuğu yaptım.
26 yaşındaydım. Babamgil Zürich’e 100 km kadar
uzakta, Bodensee adlı gölün kıyısındaki kasaba irisi
bir kentte yaşıyorlardı.
İlkin babam gitmişti İsviçre’ye. “Turist” olarak.
O sıralar “kaçak” denmiyordu. Onun yerine “turist”
demek daha uygun bulunuyordu. Geride dokuz
çocuk, bir eş, bir de yaşlı ana bırakmıştı. Bir ev
parası, biraz da bir iş yapmaya yetecek kadar para
kazanıp dönecekti. Fakat öyle olmadı; evdeki hesap
çarşıya uymadı. Üç yıl mı, dört yıl mı turist olarak
inek çiftliklerinde ve lokantalarda çalıştı. Ancak
ondan sonra oturma ve çalışma izini alabildi.
Artık kaçak çalışmanın verdiği korku ve sıkıntılar,
pis ve zor işlerde ucuza çalışma dönemi geride
kalmış, düzlüğe çıkmıştı bir bakıma. Gün, geri
dönme günü değildi. Bir fabrikaya kapağı atarsa bir
zaman daha çalışırdı. Fabrika hayvan çiftliğine veya
lokantaya benzemezdi. Saati belli, tatili belli, ücreti
belli olurdu.Cumartesi pazarı olurdu. Gecesi
gündüzü olurdu. Çalışma koşulları daha iyi olurdu.
İyi olmasına iyi olurdu da, ama işte gözü kör olsun,
yabanelde yalnızlık da zordu.
En iyisi çoluğu çocuğu yanına götürmekti.
Babam da bu durumda düşünmüş taşınmış, anamı
ve hepsi benden küçük olan 6 kardeşimi birer ikişer
yanına götürmüştü. Yalnız evli olan bir kız kardeşimi, yaşı büyük olan beni, bir küçük kız kardeşimi
ve bir de büyükanamı (anasını) götürememişti.
Ama işte şimdi, küçük kız kardeşimi ve biz torunları
için saçını süpürge, elini ersin eden büyükanamı
yapayalnız bırakarak ben de gelmiştim. Daha sonra
o kız kadeşim de gelecek ve büyükanam için asıl
yalnızlık o zaman başlayacak; ölümü de belki o
yalnızlık, kimsesizlik ve bakımsızlıktan olacaktı.
Babam, iki erkek kadeşimle birlikte aynı fabrikada,
iki kız kardeşim de başka bir fabrikada çalışıyordu.
Çalışan iki kardeşim (bir kız, bir erkek) 18’lerinde ya
var ya yoktular. En küçüklerimizden biri olan erkek
kardeşim çocuk yuvasına başlamış, onun küçüğü
kız kardeşim ise dördüne yeni girmişti.
Anam yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, temizlik
yapmak ve ufak tefek alışveriş etmek gibi işleri
yerine getiriyordu. Bir de fırsat buldukça, yalnız
kaldıkça ağlıyordu. Baş ağrıları dayanılır gibi

değildi. Babam doktor doktor dolaştırıyor, çeşit çeşit
iğne ilaç yazdırıyordu ama baş ağrıları kesilmiyor,
ağıtları dinmiyordu. İki kızıyla bir oğlu geride
kalmıştı. Nasıl ağlamasın, nasıl başı ağrımasın ki!
Üstelik oğlu da ikide bir tutuklanıyor, karanlık
mahpus damlarına atılıyordu.
Ama hiç değilse o oğlu yanındaydı artık; hapisten,
sürgünden kurtulmuştu. Ya o biri evli, öteki küçük iki
kızı? Yapayalnız kalan kaynanasını, yaşlı anasını
ve babasını, kardeşlerini düşünmeye fırsat kalmıyordu. Daha doğrusu düşünme fırsatı buluyor, içi
özlem ve acıyla kavruluyordu da, bir çözüm
bulamıyordu. Gücü ağlamaya yetiyordu.
Yemeğimizi yer sofrasında yiyor, yer yatağında
yatıyorduk eskisi gibi. Eskiden ayrı olan evdeki
sıcak suydu. Mutfaktaki ve banyodaki musluklardan sıcak su akıyordu. Soğuk su nasıl akıyorsa
sıcak su da öyle akıyordu. Sıcak sunun üstüne bir
de kalorifer vardı. Odalar ve banyo o kışın gününde
sıcacıktı. Sıcak suyun aktığı sıcacık banyoda
yıkanmak! Bu ancak olsa olsa ağaların beylerin
evlerinde olabilecek bir rahatlık, bir keyifti. Telefon
duvarda asılıydı. En çok o dikkatimi çekmişti. Ne
büyük bir varlıktı bu böyle! O sıralar kasabamızda
bile sayılı telefon vardı. Evlerde telefon yoktu. En
zenginimizin evinde bile yoktu. Yalnız postanede,
belediyede, nüfus dairesinde, sağlık ocağında,
karakolda, bir de karakol komutanının evinde.
Hepsi bu. Koca kasabada beş altı telefon.
Laf lafı açıyor...
Karakol komutanı deyince, o, kasabamızı derinden
sarsan ve üzen olayı anımsadım:
Bir sabah, henüz kasabanın kahveleri, bakkalları,
manavları ve devlet daireleri yeni yeni açıldığı bir
saatte, daha geçenlerde kasbaya atanan genç
karakol komutanı, postaneye giderek posta müdürünü, sonra kendi evine gelerek eşini kurşunlayıp
yere sermiş, ardından da kendi kafasına sıkmış ve
kapının eşiğine yığılmıştı. Kasaba halkı günlerce bu
acı ve sıradışı olayın etkisinden kurtulamamıştı.
O sıralar şu şekilde konuşanlar olmuştu halk
arasında:
-Kendimden şüphe ederim, postacıdan etmem.
-Yaşını başını almış adam.
-Ama hak etmiş canım!
-Ateş olmayan yerden duman tütmez.
-Günahı vebali kendi boynuna.
-Akşam sabah elin kızına telefon açıyormuş..
-Biz de bir adam belliyorduk..
-Ar namus kalmamış, utanma sıkılma kalmamış!
-Kimin ne işlediğini Allah bilir.
-Adam ufak tefekti ama mangal gibi yürek varmış.Valla ben elin yalancısıyım...
-...............
Kasabaya telefon etme işi babamın işiydi. Önce
ilçedeki postaneyi arar, ulaşabilirse kasabanın
postanesini bağlamalarını rica eder -ki bu bağlantı
çok zaman gerçekleşmez ve iyice canımız sıkılır;
babam dinden imandan çıkardı- bir şekilde kasaba
postanesine bağlanılabilirse babam, postacıya,
yarın falan saatte amcası Ahmet’le veya arkadaşı

Duran’la konuşmak istediğini, onları bir zahmet
postaneye çağırmasını ricayla söyler, ertesi gün o
saatte yine telefon eder ve bağlantı kurulabilmiş ve
konuşmak istediği kimseler de bulunup postaneye
gelmişse konuşurdu. Çoğu zaman da bağlantı
kesilir, zaten kalitesi bozuk olan telefon konuşması
yarım kalırdı. O kısa ve cızırtılı telefon bağlantılarında kasabada ölen kalan var mı, kış kıyamet,
yağmur çamur var mı, o öğrenilir; bir de postayla
gönderilen para veya bir armağan varsa kavuşup
kavuşmadığı sorulurdu.
İsviçre’ye gelmemden üç beş gün sonra bana
“hoş geldin”e, anama babama da “gözünüz aydın”a
gelenler oldu. İçlerinde Zürich ve çevresinden gelen
akrabalarımız ve yerdeşlerimiz olduğu gibi, babamgilin şimdiki oturdukları yerde tanışıp arkadaşlık
kurdukları yurdumuzun çeşitli kentlerinden
köylerinden gelmiş, şu veya bu zamandan beri
buralarda çalışan, yaşayan kimseler de vardı.
Geriye dönüp baktığım zaman onların çoğu
gözümün önüne geliyor. Ama en unutamadığım da
bizim Cemil’di. Çalışkan ve zekiydi. Uzaktan
akrabamızdı. Bilmem kaç kuşak geriden babamla
teyze çocuklarıydı. Biribirimize “dezoğlu” derdik.
Benden büyüktü. Mersin’in portakal bahçelerinden,
Çukurova’nın pamuk tarlalarından beri gelmezdi.
Gelirse de ancak bir kaçak gibi kalır; bir iki gün
kalır, sonra giderdi. Bir kaç kez karşılaşmış,
laflamıştık kahvelerin birinde.
Dezoğlu, bana “hoş geldin”e, anama babama da
“gözünüz aydın”a geldikten sonra da geldi bize.
Çok uzak olmayan bir köydeki inek ve domuz
çiftliğinde kaçak olarak çalışırdı.
Polise yakalanmamak için pek sağa sola gitmez,
ortalıkta görünmezdi. Sağa sola gidecek, gezip
tozacak zamanı yoktu. Çiftlikte çalışmanın günü
saati olmazdı. İneklere, domuzlara yem ve su
verilmeliydi, altları üstleri temizlenmeliydi. Onların
günü saati, hafta içi hafta sonu yoktu.
Cemil geldiği zaman anam, onun yiyemediği
yemekleri yapardı. İçliköfte, basalla (eşgililüğlük
diyen de var) ve hıtap (gözleme de diyorlar) o
yemeklerdendi. Babam da bazı akşamlar çiğköfte
yapardı. Babamın çiğköftesi de çiğköfteydi öyle!
Çiğköfte yoğurmanın ilmini bilir; çiğköfteyi suyla
salçayla şişirmez, acıya kimyona boğmazdı.
Babamın verdiği tadımlığa bakan Cemil, “Dayı,
çiğköften mükemmel olmuş, eline sağlık,” der ve
eklerdi,”ama yanında aslan sütü eksik!”
Babam az biraz gülümser gibi durur, “Adam, daha o
günler de gelir,” diyerek elini yıkamya kalkardı.
Cemil sofrada yanımda oturur, arada bir kolunu
omuzlarıma atar, beni şöyle sarsar ve kendine
doğru çekerken, “Ben bu dezoğlumu çok severim
çok, bacı!” derdi anama dönerek. Veya başka bir
zaman yine benzer hareketi yapar, babama
dönerek, “Ben bu devrimcileri çok severim çok,
dayı!” derdi. “Ben bunları gördüm, ben bunları
gördüm, dayı. Gençleri nasıl topladıklarını,
köylülerin buğdaylarını nasıl derdiklerini gördüm;
bunların arasındaki yardımlaşmayı, bunların ne
kadar fakir fukaradan, emekçiden yana olduklarını

gördüm,” der ve beni sıkı sıkıya kendine doğru
çekerdi.
Dedikleri doğruydu. Bir yaz gençleri örgütlemiş, üç
beş kümeye ayırdıktan sonra yoksul olduğunu,
yardıma muhtaç olduğunu düşündüğümüz
emekçilerin tarlalarındaki buğdayları bir hafta içinde
dermiş, harman yerlerine yığmıştık.
Bu etkinliğimiz kasabada epeyce konuşulmuş,
devrimciler olarak tam not almıştık halktan.
Evet, öğünmek gibi olmasın ama devrimciydim.
Bilimsel sosyalist devrimci. Devrim yapacaktık.
Bunun için halkı, emekçileri aydınlatmaya,
ayıktırmaya ve örgütlemeye çalışıyorduk. Kitaplar,
gazeteler, dergiler okuyor ve okutuyorduk. Başka
yerlerden, ilden, ilçeden gelen yoldaşlarımız da
vardı. İrili ufaklı toplantılar yapıyor, tartışıyorduk.
Yeni yeni ilişkiler kuruyor, düzenlenen yürüyüşlere
gidiyor, büyük açık hava toplantılarına katılıyorduk.
Devrim yapacaktık. Devrim yapıp yoksulluğun,
umarsızlığın kökünü kazıyacaktık.
Haksızlığı, adaletsizliği, sömürüyü ortadan
kaldıracak; herkesin; kadının erkeğin, doğulunun
batılının, köylünün kentlinin eşit olduğu, yoksulun
varsılın olmadığı, ağalığın beyliğin olmadığı bir
düzen kuracaktık. Herkesi okutacak, okumasız
yazmasız, evsiz ocaksız, mesleksiz işsiz kimse
bırakmayacaktık. Halkı bilimin ve aklın ışıklı,
aydınlık yoluna sokacak, yobazlığın, gericiliğin ve
kara yazgının pençesinden kurtaracaktık. Bağımsız
ve bağlantısız bir yurdun yurttaşları olarak başı dik
ve onurumuzla yaşayacaktık.
Bütün bunları ve daha fazlasını gerçekleştirmeye
aday olmak ne yüce, ne coşkulu, ne onurlu ve ne
kutsal bir görevdi. İşin içinde bencillik yoktu,
kendimiz için istediğmiz hiçbir şey yoktu. Makam
mevki, para pul peşinde değildik. Herşey, bütün
çabamız, bütün emeğimiz ve hatta canımız bile bu
yüce idealler uğruna feda olsundu. Umutlarımız
gerçekçi ve haklı; kendimize, halka ve ideolojimize
olan güvenimiz tamdı.
İşte bunları anlamıştı bizim dezoğlu Cemil. Ondan,
ikide bir kolunu omuzuma atıp, “Ben, dezoğlumu
çok severim, çoook!” diyordu.
Bir gelmesinde, “Dezoğlu sen de benim yanıma
gelsene, çalıştığım, yattığım yeri görürüsün, bir
gariban yaşantısı görürsün,” dedi.
Dediğini tuttum. Bir gün kalktım, yola düştüm.
Cemil’in çalıştığı köye vardım. Verdiği adres köyün
dışındaydı. Çalıştığı çiftliği görmeden kokusu geldi.
Çiftliğe yaklaştıkça koku katlanı-lamayacak bir
yoğunluk ve başka bir tatsızlık yaşatıyordu insana.
İnsanın ağzını burnunu dolduran, genzini boğazını
yakan böyle bir kokuyla daha önce hiçbir yerde
karşılaşma-mıştım. Bizim kasabalıların, “Memur
boku gibi kokuyor!” dedikleri bir kokuydu bu.
Açık söylemek gerekirse, memurunkinden de
kötüydü. Yok yok kötü değil, başkaydı; yabanıl bir
kokuydu. Yabansı ve dayanılmaz bir kokuydu.
Bizim ahırlar böyle kokmazdı. Evlerimizin bir
yanında bizim, bir yanında komşumuzun ahırı
olurdu. İneğimizle buzağımızla, koyunumuzla,

kuzumuzla, atımızla eşeğimizle birarada yaşardık,
fakat böyle kokuları görmezdik.
Dezoğlunu ayağında çizme, elinde eldiven ve
başında bir başlıkla çalışırken buldum. Uzunca bir
süpürgeyle ineklerin içindeydi. Beni görünce
sevindi. Gözleri ışıdı. Gülümsedi. Ön dişleri
göründü. Ama hemen işi bırakıp yanıma gelemedi.
“Dezoğlu beş on dakika eğleş!” diye seslendi. İş
saati bitmemişti anlaşılan.
Yanyana iki büyük ahırın önünde ileri geri gidip
geldim. Ahırların bir yanı açıktı. İnekler ve domuzlar
sıra sıra dizilmişler. Önlerinde yem, başları
boyunları yemin içinde. Arkaları bana dönük. Ben
deyim 50, siz deyin 100 inek! Ben deyim 100, siz
deyin 200 domuz! Belki daha da çok.
İlk kez domuz görüyorum. İriliklerine ve etliliklerine
şaşırıyorum. Altları üstleri temiz. İneklerin süt dolu
memelerinin büyüklüğü inanılır gibi değil.
Memelerini zor taşıyorlar. Sütleri ha fışkırdı ha
fışkıracak. Gözlerimin önüne bizim inekler geliyor.
Memeleri yoksul torbası gibi şallım bullum sallanan
ineklerimiz.
Öfkeleniyorum! Kıskançlıkla karışık bir öfke...
Dezoğlu geliyor. Elini yüzünü yıkamış. Islak ellerini
üstüne başına sürerek kurutuyor. Söylenerek
geliyor. “Bura Türkiye değil dezoğlu, adamı son
dakikaya kadar çalıştırıyorlar. Hem de burada saat
60 dakika, saniye aşağı değil!”
Ayakta hoş beş ettikten, hal hatır sorduktan sonra,
“Gel, önce evime bak. Çok zamanım yok. Bir saat
sonra seni uğurlarım. Yeniden işbaşı yapacağım,”
diyerek kolumdan evine doğru çekiştiriyor beni.
Ahırın yan tarafına geçiyoruz. “Tam 16 aydır
buradayım,” diyerek açıyor kapıyı.
Evim dediği yer ahırın dış duvarına bitişik bir
odacık. Kazma, kürek, tırmık, bel ve el arabası
benzeri tarım alet ve araçlarının konulduğu bir
yermiş aslında. Şimdilerde bizim Cemil’in odası
olmuş. Duvarın önünde iki katlı bir ranzanın alt
katında yatağı yorganı var. Ranzanın üst katına
giysilerini atmış gelişigüzel. Başucunda eski bir
masa ve üstünde maden suyu, elma suyu ve bira
şişeleri ile bir çaydanlık, bir tava, bir iki tabak, çatal
kaşık görüyorum. Masanın altında bir ocaklı küçük
bir tüpgaz. El yüz yıkayacağı su musluğu dışarıda,
odasının önünde.
Yatağının üstüne buyur ediyor. Masadaki şişelere
uzanırken ne içeceğimi soruyor. “Her şeyim var
dezoğlu, çekinme! Buranın elma suyu meşhur,”
diyor.
Yatağın ucuna oturuyorum. Oturuyorum ama koku
dayanılır gibi değil. “Dezoğlu,” diyorum “bu koku
domuz kokusu mu?” Yüzümden rahatsız olduğumu
anlıyor. “Yok yok dezoğlu, kokan ne domuz ne inek.
Hayvanların yemine suni yem karıştırıyoruz.
Etlenmeleri ve sütlenmeleri için belki ilaç da
veriliyordur. Yemlere ne katıyorlar ne katmıyorlar,
Allah bilir! Koku ondan,” deyip ekliyor, “Amma ben
onların kokusuna kurban oluyum. Alıştım gitti. Onlar

olmasa ben nerde çalışırım. Kâğıdım yok, kaydım
yok, kaçak çalışıyorum. Patrona oturum al diyorum.
Aha bugün, aha yarın diyerek geçiştiriyor. Çünkü o
zaman fazla ücret verecek. O zaman kanuna göre
para verecek, sigortam yatacak. Gâvur az para
veriyor şimdi. Biliyorum bilmesine. Az para ama, ne
yapıyım? Dişimi sıkıp çalışıyorum. Sabrediyorum.
Neden dersen, her ay bura parasıyla 500 lira
gönderiyorum eve. Memlekette bir müdür
maaşından fazla tutuyor. Bu kadar para kimin eline
geçer bu zamanda? Çoluk çocuk bol bol harcıyor.
Azıcık da artıyor. Şimdi ben bu domuzlara, bu
ineklere kurban olmam mı?..”
Göz göze geliyoruz.
Cemil susuyor. Öylesine bakışıyoruz....
Sonra kolumdan tutup kaldırıyor beni yatağının
üstünden. “İneklerime bakalım. Bizimkilere benzemezler. Her biri 30 – 40 litre süt verir günde,” diyor.
Ahıra giriyoruz. İneklerin hepsi aynı cins. Donları
aynı. Boyları yüksek. Temiz. Bakımlı. “Her yan
tertemiz, ahır demeye şahit lazım, şu koku da
olmasa!” diyorum. Cemil, “Dezoğlu,” diyor, “bunların
çalışması başka. Hem çok çalışıyorlar hem de
çalışmayı biliyorlar. Çalışmayı seviyorlar. Temizlik
düzen ondan. Bazan diyorum ki kendi kendime,
mümkün ola da, şu bizim milleti kamyonlara
doldurasın, hani o ırgat kamyonları var ya,
Çukurova’ya çapaya pamuğa giden ırgat kamyonları, işte o kamyonlara doldurasın getiresin buraya,
varsın çalışmasınlar, üç beş ay bunların çalışmasına baksınlar! Baksınlar da görsünler, nasıl çalışılıyormuş. Yağmur kar demezler, soğuk sıcak
demezler, çalışırlar. Hani bizde çok çalışana,
‘Gâvur gibi çalışıyor!’ derler ya, tam öyle çalışırlar.
Biz de bunlar gibi çalışsaydık ne işimiz vardı
buralarda,” dedikten sonra yüzüme bakarak
dediklerini onaylamamı bekliyor.
Buralara gelmemizin başka nedenlerinin de
olduğunu söylemeye çalışıyorum. İnanmaz
görünüyor.
“Domuzlarıma da bakalım,” diyor ve domuzların
olduğu bölüme geçiyoruz. Koku daha da
yoğunlaşıyor. Elim burnumda. Bu bölüm de
tertemiz, düzenli. Domuzlar etli.
Çok bakamıyorum domuzlara. Bana öyle sevimli
gelmiyorlar. Bir inek gibi, bir koyun veya bir keçi gibi
sevimli değiller. Başka bir dünyanın hayvanları
bunlar. Midem bulandı bulanacak! “Dezoğlu, domuz
deyip geçme. Her biri senede 2-3 defa yavruluyor.
Hem de her seferinde 8-10 yavru yapıyorlar.
Keşke bizde de domuz eti yeme adeti, geleneği
olsaydı dezoğlu. Çoğumuz bayramdan bayrama et
görüyoruz. Keşke domuz eti yeme alışkanlığımız
olsaydı. Et daha bol ve daha ucuz olurdu, kötü mü?
Bizim millet hem kel hem kibir; haksız mıyım
dezoğlu? Hem yemeye et bulamaz, hem domuz
beslemez!”
Hayat neler öğretiyor insana, diye söyleniyorum
içimden.
Mart 2020

Lavanta Vadisi Tut
Geçtiğimiz sonbahar Kaymakamlık Parkına
deneme amaçlı dikilen lavantalar ilçemize
uyum sağladı.
Dut kurusu, dut pekmezi ve yamaç paraşütü
ile ünlenen 1050 rakımlı ilçemizin ekonomisine
lavanta üretimiyle katkı sağlamak
amaçlanıyor.
İlçe Kaymakamımız Yunus Kızılgüneş sosyal
medyada paylaşımda bulunarak lavanta
hakkında bir açıklama yaptı.
İşte Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’in
açıklaması:

Lavanta Vadisi Tut
Geçen yıl sonbaharda deneme amaçlı
diktiğimiz lavanta fidelerimizin ilçemizin
koşullarına uygun olduğu ve veriminin
yüksekliğini uzman görüşü olarak netleştirdik.
Lavanta tarlaları; bölgemizde böyle bir örnek
yok, ilçemizde ilk ve tek olacak; bu sayede
bölgemize gelecek ziyaretçi sayısında
önümüzdeki yıllarda ciddi artış olacak.
Yine lavanta yetiştiriciliğini çiftçilerimize
öğretilip, benimsetilmesi neticesinde hem
çiçeklerindeki ve türev ürünlerindeki yüksek
kârlılığından istifade edilip ilçemize katma
değer oluşturulmasına hem de lavantanın
doğal haşeresavar özelliğinden faydalanılıp
dut ve fıstık ağaçlarına üzüm bağlarına zarar
veren haşerelerin uzaklaştırılmasında
kullanacağız.
Lavanta dikim projemizin ilçemize sağlayacağı
tüm bu faydalarından dolayı bu yıl bölgede en
az 100 dönüm dikim alanı planladık ve
dikimlerine geçtiğimiz hafta başladık.
Emeği geçenlere teşekkür ederim.

Tut Haber ailesi olarak biz de emeği geçen
başta Sayın Kaymakamımız Yunus Kızılgünel
olmak üzere herkese teşekkür ederiz.
Amber TUTAL
TutHaber İlçe Temsilcisi
11 Mayıs 2020

Emin DÖNMEZ
Uzman Klinik Psikolog
emindonmez@yahoo.com

Mutluluk
Mutluluk mu dediniz?!..
Kendisini gerçekleştiremeyen, başkalarının
figüranlığını yapan insanın hayatında gerçek
mutluluk olamaz.
Merhaba değerli dostlar bu sefer biraz kendi
alanımla ilgili sayılabilecek bir konu üzerine
düşüncelerimi yazmak istedim. Konu mutluluk.
Hepimizin peşinden koştuğu, ulaşmak için birçok
badireler atlattığı, bedeller ödediği, değişik
inançlara savrulduğu, üzerinde felsefe yaptığı
içsel bir doyumu sağladığını düşündüğümüz bir
duygu hali...
İsterseniz öncelikle bir insanın hayatının nasıl
şekillendiğinin üzerinde biraz duralım ve anlamaya çalışalım. Bir bebek dünyaya geldiğinde
atalarından aktarılan genetik mirası da beraberinde getiriyor. Bu mirasın ne kadarı yaşamında
etkili oluyor veya ne kadarı dönüşüyor?
Bu sorunun cevabı yaşam olaylarına bağlı olduğu
gibi kişiden kişiye de değişebilir. Yani bebek
dünyaya geldiği andan itibaren öğrenmeye
başlıyor. Bir bireyin gelişim süreci içerisindeki
bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik
döneminde dünyaya dair şemasının, algısının ve
düşüncelerinin oluşmasında, duygu ve
davranışlarının şekillenmesinde birçok etken söz
konusudur.
Burada ailenin ve çevrenin yaşam biçimi,
kültürel yapısı, hayatı algılayış biçimi,
düşünceleri, inancı ve çocuğa yaklaşım tarzı

bireyin algısının oluşmasında en önemli
etkenlerden bir kaçıdır.
Birey bütün bu etkenlerin ışığında nerede nasıl
davranacağını, hangi konuda nasıl düşüneceğini
veya inancının genel hatlarıyla nasıl oluşacağını
büyük ölçüde belirlemiş oluyor. Bireyin ilerleyen
yaşantısındaki deneyimleri, travmaları, kültürel
yaşantıları, acısıyla tatlısıyla kendisini nasıl
şekillendireceği üzerine bir yerlere sürüklüyor.
Bu birey artık ailesinin düşünce ve davranışlarını,
kültürel yapının ve inancının gereklerini yaşadığı
deneyimlerin de etkisiyle kendisini bir kalıbın
içinde yoğrulmuş olarak bulur. İçsel boşluklarımız
oluşturulmuş hedeflerle ve benzer hayallerle
doludur. Görülen rüyalar bile çevreyle örtüşmeye
başlar.
Artık hayatı nasıl yaşayacağı, neleri yapacağı
veya neleri yapmayacağı şekillenmiş ve
kurgulanmış bir şekilde yaşamın içinde var
olmaya çalışır.
Bir adım öteye gidersek kiminle veya nasıl
birisiyle evleneceği, ne tür bir işi yapacağı veya
yapmak zorunda olacağı, belki de neyi yiyip neyi
yiyemeyeceği belirlenmiş, zembereği kurulmuş
bir saat gibi hayatın içinde sözüm ona kendisini
gerçekleştirmeye çalışır.
Bütün bu belirlenmiş, kurgulanmış ve belli
kalıplara sokulmuş birey, bireysel özgünlüğünü veya kişiliğini nasıl şekillendirebilir, yani
kendi varoluşunu nasıl gerçekleştirebilir.
Adeta bir cendereye sokulmuş, mengeneyle
sıkılmış ve algısı kuşatılmış bir birey, kendisini ne
kadar oluşturabilir. Bunun ne kadarı mümkün?
Diğer soru şu; Bu şekilde kalıplara sokulmuş,
algısı şekillenmiş, nasıl yaşayacağı veya nasıl
yaşayamayacağı belirlenmiş bir birey gerçek
mutluluğa ne kadar ulaşabilir?
Mutluluk nedir? İnsanlar nasıl ve ne ile mutlu
olur? Mutluluğun çeşitleri var mıdır?
Genel olarak insanların mutlu olduğunu
düşündüğü bir kaç durum karşımıza çıkıyor.
Bunlar bir şeylere sahip olduklarında hissedilen
duygu durumu, ilişkilerinin iyi gittiğini düşündüğünde yani sevdiğini ve sevildiğini hissettiğinde,
hedeflerine ulaştığında ve belli bir makama
geldiğinde kişisel olarak bir tatmin yaşadığında ve
bireyin kendisini gerçekleştirdiğinde yani bu
dünyada varoluş gayesini bilerek yaşadığında
hissettiği bir duygu hali olarak karşımıza çıkıyor.
Mutluluk tanımı ve hissiyatı herkese göre değişse
de psikoloji literatürüne baktığımızda genel olarak
“bireyin sevinç, neşe, umut ve güven gibi duyguları daha sık yaşaması ve genel anlamda yaşamından memnun olması” şeklinde ifade ediliyor.
TDK ise bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli
olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumudur
diye tanımlamış. Yani eksiksiz ve sürekli ulaşılacak bir şey olarak değerlendirmiş mutluluğu.

Yani eksiksiz ve sürekli ulaşılacak bir şey
olarak değerlendirmiş mutluluğu. Her ne
kadar tanımlama yetersiz ve gerçek mutluluğu karşılamasa da, bu yaklaşımlara baktığı
-mızda bile tam da yukarıda bahsettiğim gibi
bireyin yaşadığı dünyada sevinç, umut ve
güven duygularını sık yaşaması için öncelikle
bireyin kendisini oluşturması ne istediğini
bilmesi ve varoluş gayesinin farkında olması
gerekir.
Aksi halde yaşanılan duygular sadece geçici
hazlar ve maskelenmiş mutluluk
oyunlarından öteye gidemez.
Herkes kendi çevresine şöyle bir baksın.
Özellikle en yakınındakilere ailesine,
dostuna, akrabasına bir baksın.
Hangisi ne kadar gerçekten mutlu?
Hangisi ne kadar kendi hayatını şekillendirip
kendi hayatını yaşayabiliyor?
Hangisi ne kadar isteklerinin farkında veya
isteklerini karşılayabiliyor?
Ne acı ki insanları gözlemlediğimizde o kadar
çaba ve mücadeleye rağmen istedikleri gerçek
mutluluğu yakalayamıyor. Belki de gerçek
mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Birçoğu
geçici hazdan veya sahte bir mutluluktan öteye
gidemiyor.
Neden gerçek mutluluğu hissedemiyoruz, neden
içsel bir mutluluk doyumu yaşayamıyoruz?
Bunun cevabını bulmak çok zor olsa da bir kaç
analiz yapmakta sakınca yok sanırım.
Bana öyle geliyor ki bizler kendi hayatımızı
yaşayamıyoruz. Belirlenmiş bir hayatın sadece
figüranlığını yapıyoruz. Yani yaşadığımız hayatın
içinde kendimiz yokuz. Çocukluk yıllarından
itibaren kuşatılmış bir hayatın kendisini
oluşturması ve kendisini gerçekleştirmesi ne
kadar mümkün?
Kendimizin olmadığı bir hayatın içinde nasıl
kendimizi yaşar, nasıl gerçek mutluluğu
yakalayabiliriz?
Bunun mümkün olması sanırım çok zor olsa
gerek...
Yani çocukluğundan itibaren belirli bir kalıp içinde
yetiştirilmiş algısı şekillendirilmiş, nerede nasıl
davranacağı, kiminle neler yapacağı konusunda
her şey öğretilmiş ve belli bir kalıba sokulmuş
bireyin kendisini oluşturması veya kendisini
gerçekleştirmesi imkânsız olmasa da çok zor
gözüküyor.
Bu nedenle insanlar yaşadığı hayatın içinde
kendisine ait bir şey oluşturamadığı ve
varoluşuna dair bir yaşam süremediği için yaptığı

şeylerden gerçek mutluluğu yakalayamıyor.
Sadece belirlenmiş rolleri yerine getiriyor ve
yaşamda kalmaya çalışıyor. Zaman zaman bazı
yaptıkları şeylerden ilkel hazlar alabiliyor veya
geçici doyumlar sağlıyor. Ancak var oluşuna dair
bir yaşam sürdüremediği veya kendi öz bilincini
oluşturamadığı için mutlu olma olasılığı dünyaya
gelişinden itibaren büyük ölçüde elinden alınmış
gözüküyor.
Çevremize veya yaşananlara baktığımızda
insanlar mutlu olmak için neler yapıyor, hayatında
neleri değiştiriyor veya neleri feda ediyor?
Evet, mutlu olmak için neler yapmıyoruz ki.
Kimimiz tatil için dünyanın en güzel sahillerine
gidiyor, kimimiz daha sakin dingin yerleri tercih
ediyoruz. Kimimiz alışverişe veriyoruz kendimizi,
kimimiz son model arabaları tercih ediyoruz. En
güzel kıyafetleri giyinip en pahalı mücevherleri
takıyoruz. Bazen rakının yanında balık arıyor,
bazen ise orucumuzu hurma ile açıyoruz. Bazen
fit görünmek için diyet programlarını uyguluyor,
bazen ise atın ölümü arpadan olsun deyip
tıkanırcasına yiyip 'doyuma' ulaştırıyoruz bir
yanlarımızı. Bazen ilkel dürtülerimizi tatmin
ediyor, bazen ise bir inanç veya felsefi yaklaşımla
birçok şeyden azade yaşıyoruz.
Bunlarda yetmez ise bazen yoga eğitimlerine
katılıyor bazen ise kişisel gelişim kitapları okuyup
mutluluğun anahtarını bulmaya çalışıyoruz.
Hepimiz mutlu olmak için o kadar çok şey yapıyor
ve çaba harcıyoruz ki bu ve benzeri birçok yola yönteme başvuruyoruz. Aslında bunların hepsi
birey olamamanın, kendini gerçekleştirememenin,
iç dünyamızda yaşadığımız çelişki ve
komplekslerden beslenen virüslerin tatmin
araçlarından öteye gidemiyor.
Peki, gerçek mutluluk çaba harcayarak,
hedefimize koyduğumuz veya bedelini ödeyerek

satın alabileceğimiz dışsal bir şey mi?
Mutluluk aslında insan yaşamının tamamına
yayılmış anlık durumlardan ibaret. Yani kendini
oluşturabilmiş bireylerin kendini
gerçekleştirebildiği veya bunun mücadelesini
verdiği ölçüde, varoluş gayesiyle bütünleşen içsel
bir doyumu sağladığı an'larından ibarettir. Gerçek
içsel bir mutluluk hedeflenerek veya
hesaplanarak ulaşılacak bir duygu durumu
değildir. Gerçek mutluluk dışsal kaynaklı mekanik
bir şey veya bir şeyi elde etmenizle ulaştığınız
değil, kendinizle bütünleşen varoluşsal bir duygu
halidir. Şu bir gerçek ki ''mutluluğu hedefinize
koyduğunuz anda sizden uzaklaşmaya başlar''.
Yani mutlu olmak için yoğun bir çabaya girmeniz
veya ciddi bedeller ödemeniz onu size
yakınlaştırmaz. Tam aksine sizden uzaklaşmaya
veya siz ondan uzaklaşmaya başlarsınız. Mutlu
olmak için yaşamaya çalıştığınızda, yani mutluluk
yaşamının bir amacı olmaya başladığında ne acı
ki gerçek mutluluğu yakalamanız bir o kadar zor
olacak ve sizden uzaklaştığını göreceksiniz.

Yani bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz anda,
bulunduğumuz yaşta her şey yeniden başlayabilir. Bu başlangıç ve yaşamın devamı hem kendi
-miz hem de diğer insanlar için çok anlamlıdır.
Oluşturduğumuz bilinçli farkındalık hem kendimizin bu sürece evrilmemize hem de bizim dışımızdaki yaşantımıza birçok alanda önemli bir katkı
sağlayacaktır. Dünyaya getirdiğimiz çocuklarımızın hayatını kolaylaştıralım derken daha da
zorlaştırdığımızın ve kendimize benzettiğimizin
farkına vararak yaşamımızı şekillendirmek daha
anlamlı olacaktır. Çocukların kendilerini oluşturma ve gerçekleştirme sürecinde sadece uygun
şart ve ortamlar hazırlamak yeterli olacaktır.
Özellikle belli bir kalıba sokmak yerine her şeyi
sorgulayabilmelerinin önünü açmak ve kendilerini
gerçekleştirmeleri için fırsat vermek daha anlamlı
olacaktır. Ne olması gerektiğini ona öğretmek
yerine varoluşunun önemli olduğunu göstermek
onun kendisini gerçekleştirmesinde ve hayatı
daha anlamlı kılmasında daha çok yardımcı
olacaktır.

Peki, bir insanın kendisini gerçekleştirmesi neden
bu kadar önemli? Neden gerçek mutluluk bireyin
kendi içinde saklı?

Bu arada son nefesimize kadar çok zor olsa da
birçok şey bitmemiştir. Bütün bu kuşatmalara
rağmen insan, her an kendisini yenileyebilir bir
beyine sahiptir. Kendisini yeniden var edebilir.
Değişimin her an olabileceğini ancak birden olma
-yabileceğini ciddi bir inancın ve mücadelenin
gerektiği algısıyla hareket etmemiz gerekiyor.
Tabi kim bu mücadeleye girer veya kim
başarabilir onu bilemeyiz...

Birey kendisini geçekleştirdiğinde varoluş
gereği yaşadığı bütün duygular doğaldır.
Doğal olan bu duygular ise daha gerçekçi ve
sağlıklıdır. Bu doğal duygular hayatı daha
gerçekçi yaşamanıza katkı sağlar. Acı da
çekseniz, korku da yaşasanız, zorluklarla da
karşılaşsanız kendi gerçekliğiniz içinde
yaşarsınız. Yaşadığınız birçok şey hayatınıza
bir anlam katar, farkındalık sağlar ve size bir
şeyler öğretir. Hayatınızdaki suni şeyleri daha
rahat ayırt etmenize yardımcı olur''.
Eğer kendi varoluş gayenizi iyi bir insan olmak
veya yararlı bir insan olmak üzerine kurduysanız,
bunun mücadelesini verdiğiniz her an'da kendinizi iyi hisseder ve karşılaştığınız her özel
durumlarda içsel doyum sağlar, kendinizi mutlu
hissetme olasılığınız artar. Burada en lüks otellerde tatile gitmek veya en iyi arabalara binmek
size mutluluk sağlamaz. Ancak hayatın gerçekliği
içerisinde bu dışsal kaynaklar sizin varoluş gayenize ulaşmanızda bir katkı sağlıyor veya yardımcı
oluyorsa bunlarla sadece yol alırsınız.
Hedefinize ulaşmada bir araç olarak kullanırsınız,
hayatınızda bir amaç olarak yer almaz.
Bizden geçti diyenler için bir kaç önerim olacak.
Bütün bu olumsuzluk veya geç kalınmışlıklara
rağmen her zaman umut devam eder. Dönüş her
ne kadar zor olsa da imkânsız değildir. Buradaki
önemeli kavram bilinçli farkındalıktır.

Kendini gerçekleştirme: Kişinin potansiyelini ve
becerilerini tam olarak fark etmesi, bunları en üst
düzeyde geliştirmesi, hayattan zevk almasıdır.
Nisan 2020

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç Vaatlerini Gerçekleştiriyor
Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç,
seçim öncesindeki vaatleri arasında yer alan
itfaiye aracı vaadini yerine getirdi.
Tut ilçe Belediyesine Türkiye Belediyeler Birliği
tarafından itfaiye aracı tahsis edildi.
Seçildiği günden beri ilçeye hizmet etmek için
çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Kılıç,
Türkiye Belediyeler Birliği ile yaptığı görüşme
sonuç verdi.
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından
Tut Belediyesine gönderilen itfaiye aracı kurban
kesilerek hizmete sunuldu.
Başkan Kılıç, belediyenin araç filosuna kattıkları itfaiye aracının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek,
aracın tahsisinde emeği geçenlere teşekkür etti.
23 Ocak 2020

Hava sporları arasında en popüler olanlardan biri
kuşkusuz yamaş paraşütü...
Yamaç paraşütü, Tut ilçemizde de önemli bir spor aktivitesi haline gelmeyi başardı.
Tut Kaymakamlığı’nın öncülüğünde Tut Havacılık ve
Spor Kulübü’nün organizasyonu ve Tut Belediyesi’nin
katkılarıyla düzenlenen Yamaç Paraşütü şenliklerine
Türkiye’nin çeşitli illerinden onlarca sporcu katılıyor.
Doğu ve Güneydoğu‘nun yamaç paraşütü merkezi
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ilçemizde,
Yamaç Paraşütü Şenlikleri de yapılmakta.
Tut Kaymakamlığı’nın öncülüğünde Tut Havacılık ve
Spor Kulübü’nün organizasyonu ve Tut Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Yamaç Paraşütü Şenliklerine
Türkiye’nin çeşitli illerinden onlarca sporcu katılıyor. Yamaç paraşütüyle ilçenin tanıtımına katkı sağlanırken,
aynı zamanda yayla turizminin geliştirilmesi yönünde de gayret gösteriliyor.
20 Ocak 2020

Başkan KILIÇ, Tut ilçemiz halkına daha iyi bir hizmet
sunulması için geçtiğimiz günlerde Ankara ilinde
birtakım görüşmelerde bulunmuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan
protokol çerçevesinde Başkan Mansur YAVAŞ
tarafından 1 adet sıfır ayarında kepçe makinesinin
kullanımı Tut Belediye Başkanlığına sunulmuştur.
Ayrıca İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı
Sayın Fethi YAŞAR tarafından da ilçemize 30 adet
oturma bankı ve 30 adet metal çöp kutusu hediye
etmiştir. Başkan KILIÇ; Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur YAVAŞ ve İç Anadolu Belediyeler
Birliği Başkanı Fethi YAŞAR beyefendiye, ilçemize
vermiş oldukları maddi ve manevi destekler için hem
ilçe halkı hem de şahsı adına teşekkür ederek ilçemiz
adına büyük hizmetlerin yapılması için gece gündüz
demeden çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
13 Aralık 2019

Yazı ve fotoğraflar Tut Belediyesi’nin internet sayfasından alınmıştır. 15 Mayıs 2020

BÜLENT ECEVİT
28 Mayıs 1925 - 05 Kasım 2006, Mustafa Bülent Ecevit,
1925 doğumlu gazeteci, siyasetçi, şair, yazar.
5 kez Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olma ünvanını
taşıyan Ecevit, dürüst siyasetçi kimliğinin yanı sıra
edebiyata düşkünlüğüyle, yazdığı kitapları ve şiirleriyle de
dikkat çekmiştir fakat yoğun siyaset gündemi onun edebi
kişiliğini ikinci planda bırakmıştır.
Ecevit’e göre; “Şiir, düşüncenin de dilin de sınırlarını
zorlar. Şiirde siyasal amaç gözetmeyen, şiirdışı hiçbir
amaç gözetmeyen bir ozan, düzyazı diliyle kolay oluşturamayacağı ve anlatamayacağı bir gerçeği,
bir doğruyu, şiirin düşünce yöntemiyle oluşturabilir.” (Bir Şeyler Olacak Yarın, B. Ecevit – Bütün Şiirleri)
Siyasi görüşleri herkes tarafından kabul görmese de dürüstlüğü, nezaketi, bilgisi ve mütevazi yaşantısı
ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Ecevit’i ölümünün 13. Yılında şiirleriyle anıyoruz.

Özgeçmiş

Göçmen

görünmezden cana
bir kumaş örülmüş
kumaşa bürünmüş
beden olmuşum

yollarda gözlediğim ne
mektuplarda beklediğim ne
nereden sürmüşler beni buralar nere
buralar nere buralar nere

bir varmış bir yokmuş
iki boşluk arası
bir rüyalık alemde
sen ben olmuşum

bir bildiğim olmalı
bilmez olmuşum
bir derdim olmalı
gülmez olmuşum

Konuk İşçi

buralara konmuş
göçmen olmuşum

bir boşluktan bir boşluğa
bir cam bardağa dolmuşum
cam bardakta su olmuş
sudan içmiş can olmuşum

her sabah yabanda uyanır
her gece yurdunda uyurdu
öylesine yakın yurduna
öylesine uzakta uyurdu
kentin uğultusu bazen
köyünden bir türkü olur
istasyona koşar akşamları
trenlerle avunur
uzakta bir ocaktır
yanar yüreğinde memleketi
ellere verir çaresiz
ellerindeki bereketi
yurdunda mı yabancı
yabanda mı bilmez
o bir konuk her yerde
o bir özlem bir acı

sevdiklerimin başında bir bilmediğim
görmediğim özlediklerimin başında
yurdum olmadan sıladayım
kimsem ölmeden yasta

Şah

önce piyadeler vuruştular
her biri halk gibiydi
şahlar çevrelerinin kalesinde
güvenlik içinde tutsak gibiydi
vezirler atlar filler
şahları uğruna seferber
her biri şahından özgürdü
ne var ki özgür olan
savaşta erken ölürdü
şah denildi sonunda şahlardan birine
dikili kaldı kazanan şah
daracık dörtgenine
mat olan şah ise sürüldü dışarı
son verildi şahlığına
son verildi tutsaklığına

bırakıp ardında akları karaları
yürüdü gitti özgür
yürüdü gitti bir başına

yaşını sordum bir giz gibi güldü
kimi seksen dedi köylülerden kimi yüz
yüzüne baktım bir giz gibi güldü

Dere

bir asa vardı elinde
bir solmuş krallığın
kadifeden harmanisi üzerinde
bir hititliydi o bir selçukluydu
bir ermeniydi bir kürttü
bir türk

ağacım ben dalları derinde
yaprağım ben paramparça
suyla ışığın ellerinde
ben yüzen bir kuş
bir çakıl taşıyım
dallara konmuş
balığım ben
uçan gölgeyim suda
gökte bir ışık

yaşını sordum bir giz gibi güldü
koluma girdi bir soylu kadınca
tozlu köy yolunda sürüyerek eteğini
beni tek gözlü sarayına götürdü
köy yapısı kulübesinin

göğüm ben
toprak yatağında
suyla karışık

zamanı onda yitirdim ben
yitik zamanlara onda eriştim
en soylu yoksulluğun toprak döşeli sarayında
bir taç gibi kondu başıma Türkiyeliliğim

eğil bana bak bana
senim ben
sana aşık

Günün Mevsimleri

Uyum

boşluğa bulut buluta yağmur
yağmura toprak ne güzel uymuş
gündüze güneş güneşe tarla
tarlaya başak ne güzel uymuş
başağa buğday buğdaya insan
insana emek ne güzel uymuş
emeğe eylem eyleme yürek
yüreğe sevgi ne güzel uymuş

Bach Sonatı

gündüzleri ilericidir
akşamları tutucu
geceler gebe
sabahlar devrim

Eller

sarstığın ağacın
meyvasını derecek
eller varsa
çürümez yerlerde emek
solmaz umut tarlalarda
eller varsa
ekilen tohumların
başağını biçecek

ne ben sorayım seni
ne sen beni sor
soyunmuş seslerimiz tenden
boşlukta bir aşk örüyor

can almaz sular
eller varsa
uzanan ellere
el verecek

ses olmuş duygular
yaklaşır dalga dalga zamansız
kavuşsa da seslerimiz birbirine
biz kavuşamayız

İnsan

ne kollarımız var saracak
ne öpecek dudaklar
ne görülecek yüzümüz var
ne görecek göz
biz aşk örüyoruz boşlukta
çizgiden soyut
zerreden öz

Pülümür’ün Yaşsız Kadını

Pülümürün bir dağ köyünde gördüm onu

elbette senden güzel olacaktı
çizdiğin resim
yaptığın heykel
senden büyük olacaktı
senden yakışıklı
elbette senden doğru söyleyecekti
yazdığın şiir
elbette senden çok duyacaktı
söylediğin türkü
sen olduğundan büyüksün
sen olduğundan iyisin
sen olduğundan iyi

Hazırlayan: Nevzat KIZKIN

Yaylımlı (Sallak)
Tarihçe

Yaylımlı, Adıyaman ilinin Tut ilçesine bağlı bir
köydür. Göksu’nun iki yakasına kurulmuş olup,
kaynağı Şovak deresi olan tarihi arazi sulama
sistemi bulunmaktadır. "Dokuz Mağara" ve bunun
tam karşısındaki dağda bulunan "Gözetleme
Mağarası", "Kilisenin Yeri" denilen tarihi dokuları
mevcuttur. Önceki adı "Sallak" olan Yaylımlı
köyü, Orta Asya’dan gelen Oğuz Türkmenleri
yerleşmeden önce, büyük bir olasılıkla Hıristiyan
bir budun tarafından kurulmuş eski bir köydür.
Bir başka kaynağa göre ise Yaylımlılıların kökeni
Yomut Türkmenlerine dayanmaktadır. Bu konuda
araştırma yapanlardan Prof. Vambrey, Yomut
Türkmenlerinin dört kola ayrıldığını, bu kollardan
birisinin Hive koluna bağlı Sallaklar olduğunu
belirtiyor.
Yaylımlı, 1985 yılına kadar Şambayat kasabasına
bağlı bir köy iken 1990 yılı nüfus sayımının
ardından Tut ilçesi sınırları içerisine alınmış ve
Tut’a bağlanmıştır.

Coğrafya

Yaylımlı köyü Tut ilçesinin güneydoğusunda
Göksu çayının iki yakasına kurulmuş yeşil, şirin
bir köydür. Güneyinde Çekirge dağı, kuzeyinde
Ünlüce (Şovak), batısında Boyundere (Hüs),
doğusunda ise Mezere-Muş (Yeşilyurt) köyleri

bulunmaktadır. Tut ilçesine 8, Adıyaman iline ise
32 km uzaklıktadır.
Köyün iklimi, bozulmuş karasal iklim etkisi alanı
içerisinde olup, yazları sıcak ve kurak, kışları bol
yağmurlu ve ılık geçer. Zaman zaman kar yağışı
olsa da Akdeniz iklimi belirtileri de görülür.
Rakımı (697) en düşük olan köydür.

Ekonomi

Köy halkının tamamına yakını tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Köy, Göksu çayının iki yakasına
kurulduğu, buna bağlı olarak ikliminin elverişli
olması nedeniyle sebzeciliğin her türlüsü yapılabiliyor. Bölgenin ilk turfanda sebze ve meyveleri
de burada yetişiyor.
En çok taze fasulye, biber, domates, patlıcan,
salatalık, marul, maydanoz ve benzeri sebzeler
ile, üzüm, incir, dut, erik, kayısı gibi meyveler
yetiştirilmektedir.
Ayrıca Antep fıstığı yetiştirildiği gibi tütün ve
pamuk üretilmektedir.
Şovak suyu köy tarımını ayakta tutan en önemli
kaynaktır.
Ayrıca hemen köyün içinde Göksu çayı üzerinde
Gülsan Holding firmasına ait santral 20,55 MW'e

kurulu gücü ile Türkiye'nin 477. Adıyaman'ın
ise 6. büyük enerji santrali bulunmaktadır.
Santral Türkiye'nin 209. büyük hidroelektrik
santralıdir.
Doğankaya HES ortalama 57.986.976 kilovat
saat elektrik üretimi ile 17.519 kişinin günlük
hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi,
metro ulaşımı, resmi daire, çevre
aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ile
sadece konut elektrik tüketimi dikkate
alındığında 18.409 konutun elektrik enerjisi
ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi
yapmaktadır.

Altyapı

Köyün yolu, suyu, elektriği, telefonu, içme
suyu, kanalizasyon şebekesi ve bir sağlık evi
vardır. PTT şubesi ve acentesi yoktur.
Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup,
ulaşım Göksu Tur kooperatifinin araçlarıyla
sağlanmaktadır.

Okul

Köyde ilkokul ve ortaokul vardır.
İlkokul 1964 yılında, karşı mahalleye ise
1974 yılında yapılmıştır. Şehit Onur Boztemir
İlkokulu’nda 7 derslikte 66 öğrenci okuyor.
1964 yılında yapılan ilkokulun ek binasında
eğitim öğretim yapan ortaokul ise 2018 yılında
yeni yapılan Abuzer Yıldırım Ortaokulu
binasına taşındı. Bu okulda ise 11 derslikte 55
öğrenci öğrenim görmektedir.
Köyde okuryazarlık oranı %95 tir.

Muhtarlık

2019 - Safiye YÜKSEL
(Tut ilçesinin ilk kadın muhtarı)
2014 - İbrahim YÜCEL
2010 - M.Ali GÜLER
2009 - M.Ali GÜLER
2004 - Özcan ER
1999 - Özcan ER
1994 - Mehmet ÖZCAN
1989 - Şeyho ÇİL
1984 - Duran KILIÇ

Nüfus

Köyün hane sayısı 193 olup;
295’i kadın, 281’i erkek olmak üzere
toplam nüfusu 576'dır.

Kaynak
Tutlular Net

Değerli Hemşerimiz Habip Orhan’ı
(Nam-ı diğer Cıhır Hebip)
2019’u 2020’ye bağlayan gece kaybettik.
Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun.
Acılı eşine, çocuklarına ve tüm ailesine
baş sağlığı ve sabır diliyoruz.

Tutlular Yardımlaşma Derneği / İsviçre

