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Nevzat KIZKIN 

   nkizkin@hotmail.com 

         
        Virüslü Günlerde  
        Gelecek Hayalleri 

Covit-19 virüsü, 2020 yılı Şubat ayında ülkemize 
geldiğinden beri zor günler yaşıyoruz. Her an 
virüse yakalanma korkusu nedeniyle diken 
üstündeyiz. Gözümüz kulağımız bilim insanlarından 
gelecek “aşı bulundu” ya da “ilaç bulundu” 
haberlerinde ama henüz derde çare bir aşı ya da 
ilaç bulunamadı. Şimdilik tek çare; sabun, temizlik, 
maske ve kalabalık ortamlara girmemek. Böyle 
kısıtlı bir yaşam tarzı insanlara göre değil. Özgürce 
hareket etmek sağlığımızdan daha önemli hale 
geldi. Beden sağlığımızı koruyalım derken ruh 
sağlığımız bozulmaya başladı. Yaz aylarında bir 
nebze azalan salgın kış aylarına girdiğimiz şu 
günlerde tekrar artmaya başladı. Hastaneler 
doluyor. Çember daralıyor.  
 
Oysa başlangıçta iyiydik bu beladan bir an önce 
kurtulmak refleksi ile alınan önlemlere ve kurallara 
uymaya özen göstermiştik. Sokağa çıkma 
yasaklarına titizlikle uymuştuk. Belki bunda 
mevsimin kış, havaların soğuk olması da etkili 
olmuştu. Temel ihtiyaç gereksinimlerini karşılayan 
sektörler dışındaki bütün alanlarda çalışmalar 
durmuş. İnsanların çoğu işine gidememiş fabrikalar 
üretime ara vermişti. Özellikle hizmet sektöründe 
(turizm, eğitim, eğlence, ulaşım, yeme-içme, 
gündelik işçiler…) çalışanlar işsiz kalmıştı.  
Kısaca bütün dünyada hayat bir süreliğine durmuş. 
Uçaklar uçmamış, gemiler yüzmemiş, arabalar 
çalışmamış, fabrikalardan duman çıkmamıştı.  
Bu durumdan insanlar maddi olarak kötü etkilenmiş 
ama doğa kazançlı çıkmıştı. Büyük şehirlerde 
hayati sorun olan hava kirliliği yok olmuştu. 
Denizlerdeki kirlilik gitmiş, sular berraklaşmış, 
balıklar kıyılara kadar gelmişti. Kısaca insanların 
çekildiği alanlarda doğa canlanmaya başlamıştı. 
Geride kalan yıllar içinde ömrü koşuşturma içinde 
geçen insanların evlerine kapanmaları yakınlarıyla 
birlikte vakit geçirmeleri ve hep şikayet ettikleri 
çevre kirliliğinin yerini temiz havanın alması 
insanlarda bir iyimserlik havası oluşturmuştu.  
 
İnsanlar başta yaşlılar olmak üzere ihtiyacı olan 
yakınları ve komşuları ile yardımlaşma içine girmiş 
sanki unuttukları ya da yapmaya zaman 
bulamadıkları birlik, beraberlik, yardımlaşma ve 
dayanışmanın verdiği mutluluğu yaşıyorlardı.  
Virüs insanlara temizliği de öğretmişti. Tuvaletten 
çıkınca elini yıkamayan insanlar kapı kolu tuttum 
diye ellerini sabunlar olmuştu. Ter kokan insanlar 
gitmiş buram buram kolonya kokan insanlar 
gelmişti. İnsanları yataklara düşüren o covit-19 
virüsü bir bela değil de bir kahraman olmuştu. 

Adına besteler şarkılar yapılmış, her kesim kendi 
düşünce ve ideolojilerini virüs örneği üzerinden 
ispat ve ikna yarışına girmişti. 
 
Çevreciler yıllardır anlatamadıkları çevre kirliliğinin 
etkilerini virüs sayesinde 4 ay içinde bütün dünyaya 
kanıtlamanın mutluluğunu yaşıyordu.  
Dincilere (Müslüman, Hristiyan, Musevi v.d) göre 
virüs Allah’ın insanlara gönderdiği bir uyarı ve 
cezaydı. Eğer dünya dini kurallara göre 
yönetilmezse kıyamet yakındı. Virüsü insanları dini 
ritüelleri yerine getirmek için bulunmaz bir ikna 
aracı olarak kullanıyorlardı. 

 
Sosyalistler ve işçi hakları savunucuları, sokağa 
çıkma yasakları ve çoğu iş yerinin kapanması 
sonucunda işsiz kalan insanların gelirlerinin yok 
olması nedeniyle sosyal güvenlik sistemlerinin 
yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyulmasının 
kamuoyu tarafından anlaşılmasına seviniyorlardı.  
Çünkü kamuoyu, işsiz ve gelirden yoksun 
insanların ihtiyaçlarının sadece yardım 
kuruluşlarının vereceği yardım kolileri ile 
giderilemeyeceğini görmüştü.  
 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde temel vatandaşlık 
maaşı uygulamasının gerekliliğine vurgu 
yapılıyordu.  



Tabi herkes gelecek için olumlu şeyler 
düşünmüyordu. Bir de Komplo teorisyenleri vardı  
ki onlar ayrı bir yazı konusu. Yaşanan her büyük 
felaket sonrası gizemli bir suçlu yaratan komplo 
teorisyenlerine göre virüs korkulacak kadar tehlikeli 
değildi çünkü insanlar tarafından türetilmişti.  
Onlara göre bunun sorumlusu büyük ilaç şirketleri 
idi, yakında aşısını piyasaya sürer milyonları 
kazanırlar bu bela da biterdi. Ama geçen zaman 
içinde aşı bulunmadı parayı kazanan sabun ve 
maske üreticileri oldu. Fakat komplocularda 
senaryo bitmez birinci teori tutmazsa ikinci, ikinci 
tutmazsa üçüncü hazırdır. 5g dediler cep 
telefonundan vazgeçmediler, ABD dediler en çok 
vaka ABD’de görüldü.  
Kısaca henüz inanılır bir teori sunamadılar.  
Ama büyük bir kitle de akıl sınırlarını zorlayan bu 
teorilere inanıyor.  
 
Çünkü kötülüğün sıradanlaştığı bir dünyada 
yaşıyoruz. Bir kaşık petrol için yıllardır savaşların 
sürdüğü ve binlerce insanın öldürüldüğü, üç kuruş 
kar için akla gelmeyen hilelerin döndüğü dünyada 
bu virüsü de bir çıkar uğruna insanların icat etmiş 
olabileceği bu teorileri inanılır kılıyor.  
 
Oysa bunların hiç biri doğru değil. Bilim insanlarına 
göre virüsün kaynağı dünyayı birlikte paylaştığımız 
hayvanlar. Bilimsel hesaplamalara göre, insanlarda 
hastalığa neden olan 1.400 organizmanın 700 ila 
800’ünün hayvan kaynaklı olduğu ispatlanmış. 
Bilim insanlarının onaylamadığı teoriler alınan 
önlemlerin suiistimal edilmesinden başka bir işe 
yarmıyor.  
 
Sonuç olarak, virüsle tanıştıktan sonraki ilk üç ay 
boyunca komplo teorilerini saymazsak çoğu 
insanın aklında salgın bitince yaşanabilir yeni bir 
dünya düzeni kurulması hayali vardı. Yaşadığımız 
dünya için iyi ve kötü şeyleri zaten biliyorduk ama 
“Bir musibet bin nasihatten iyidir” misali bu virüs 
sayesinde dünyaya kötülük yayan şeyleri 
yaşayarak görme imkanımız olmuştu. Evimize  

 

 

 

 

 

yakın bir park/yeşil alan olması ne büyük bir 
nimetmiş anladık. Büyük kentlerde beton yığınları 
arasında yaşamanın bize göre olmadığını keşfettik. 
Çevreye ve doğaya daha duyarlı olmamız 
gerektiğini anladık. Tüketerek değil üreterek mutlu 
olacağımızı gördük. Her mesleğin eşit saygınlıkta 
olduğunu gördük. Sosyal güvenlik sistemlerinin 
zayıf olduğunu özellikle işsiz insanların yaşam 
koşullarını iyileştirecek şekilde düzenlemeye ihtiyaç 
olduğunu gördük. Dünya kaynaklarının 
küreselleşmeyle değil yerelleşmeyle verimli 
kullanılacağını ve böylece yoksulluğun yenileceğini 
anladık. Artık dünya eskisi gibi olamazdı. 
 
Yaz aylarında salgının azalması ile birlikte (belki de 
azalmadı ama bize öyle gösterildi) devletler ekono-
mik kaygılarla virüs yok olmuş gibi vatandaşlarını 
eski normal yaşama geri döndürdü. Tatil yerleri, 
sokaklar, alışveriş merkezleri dolup taştı. Düğünler 
kuruldu, cenazelerde sarılarak ağıtlar yakıldı.  
Bir yandan kalabalık yapmayın mesafe kuralına 
uyun diye uyarı yapan hükümet diğer yandan 
mitingler düzenleyerek açılış törenleri düzenledi.  
O hayali kurulan çevreci ve eşitlikçi dünya düzeni 
unutuldu hep şikayet edilen eski alışkanlıklar 
kaldıkları yerden yaşanmaya devam etti.  
 
Halen çevreye zarar veren maden sahaları açılıyor, 
garip bir şekilde orman yangınları çıkıyor, 
derelerden-ırmaklardan zehirli atıklar akıyor, 
betonlaşma tam hız devam ediyor. İşçi ve çalışan 
haklarının geliştirilmesi konusunda bir çalışma 
yapılmıyor. Her büyük felaketten sonra (deprem, 
sel, savaş…) insanlar artık ders almıştır böyle 
gelmiş böyle gitmez radikal önlemler alınır diye 
düşünüyoruz ama maalesef gelen günler geçen 
günleri aratıyor böyle gelmiş böyle gidiyor.  
 
Gidişata ayak uydurmayın çünkü her şey yalan 
virüs gerçek. Maskemizi takalım, mesafeyi 
koruyalım. Belki yakında aşı bulunur, virüsle ne 
kadar geç tanışırsak o kadar iyi.  

Kasım 2020 

 

 

 

Kitap :  Zorba –Nikos KAZANCAKİS 

“Patron dedi, taşların, çiçeklerin, yağmurun söylediklerini bir bilseydik! Belki bağırıyorlardır, 
bağırıyorlardır biz de işitmiyoruzdur. Nah işte, tıpkı bağırdığımız halde, onların bizi duymadığı gibi. 
Dünyanın kulakları ne zaman açılacak patron? Ne zaman gözlerimiz açılacak da göreceğiz?  
Taşlar, çiçekler, yağmur ve insanlar, kucaklarımız ne zaman açılıp birbirimize sarılacağız?  
Sen ne dersin patron? Bu konuda, kitaplar ne söylüyor?” 



Mehmet KARAKUŞ 

   mkarakus@hotmail.ch 

12 Eylül’ün 40. Yılında  

Kimi Anımsa(t)malar, Çıkarsamalar 

ya da  

  İç Birinci, Ol Devrimci! 

70’li yılların başlarıydı... 

Kırsal kesimin gençleriydik. Kimimiz lise, kimimiz 

öğretmen okulu, kimimiz sanat okulu öğrencisi; 

kimimiz de okulsuz ve işsizdik. Harçlıklarımızı, çay 

ve sigara paralarımızı analarımız eliyle topraksız 

veya az topraklı yoksul babalarımızdan alıyorduk. 

Toprak bir şeyler veriyordu vermesine de, o bir 

şeyleri ya dolu vuruyor ya sel götürüyor ya da 

soğuk veya sıcak yakıyordu. O da olmazsa Devlet 

baba para vermiyordu. Verirse de zamanında 

vermiyordu. “Devlet alacağına karga, vereceğine 

bülbül,” diyordu köylüler. 

 

Babası memur veya esnaf olanlar şanslıydı azıcık. 

Onların aylık gelirlerini ne dolu vuruyor, ne sel 

götürüyor ne de soğuk veya sıcak yakıyordu. 

Yalnız korktukları bir “enflasyon canavarı!” vardı. 

Köylülerin “enfilasyon cenavarı” dedikleri ve ne 

demek olduğunu bilmedikleri o canavar, yalnız 

memurun ve esnafın değil, herkesin cebindekileri 

alıp götürüyordu. 

 

Sol ve sosyalist düşünce ile yeni yeni tanışıyorduk. 

Tanışıklığımız ve yaşımız ilerledikçe de beğeniyor 

ve devrimcileşiyorduk. 

 

Emperyalizme karşı, tam bağımsız bir Türkiye 

uğruna kavga eden Denizlerin estirdiği sıcacık yel, 

yüreklerimizdeki bağımsızlık sevdasını büyütüyor, 

devrim ateşini alevlendiriyordu.  

Bozuk düzeni değiştirecektik. Halkımızın alnındaki 

kara yazıyı silecektik. Yoksulluğu yenecektik. 

Yoksulluk yazgı değildi çünkü. Ankara’nın tozlu 

dolaplarındaki Anayasanın köye girmesini, 

yasaların herkese eşit ve adaletli uygulanmasını 

sağlayacaktık. Sınıflar ve bölgeler arasındaki 

eşitsizliğe son verecektik. Emperyalizme ve 

işbirlikçilerine, Amerika’ya ve NATO’ya karşı, 

bağımsız bir Türkiye kuracaktık. Böyle gelmiş ama, 

böyle gidemezdi ve gitmeyecekti!  

 

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 hiç bir şey yoktu. Her şey, 

bütün çabamız, bütün emeğimiz ve hatta canımız   

bile bu yüce idealler uğruna feda olsundu. 

Umutlarımız gerçekçi ve özlemlerimiz haklıydı. 

Yakalarımızdaki Atatürk rozeti çıkartılıyor... 

Devrimciliğimizin ilk yıllarında Atatürk’ün 

Kocatepe’ye çıkarkenki rozetini taşıyorduk 

yakalarımızda. Devrimci ce Atatürkçülerdik...  

Ancak çok bir zaman geçmeden o rozetleri 

çıkardık. Ne oldu, nasıl oldu veya neden böyle 

oldu, ayırdına varanımız olmadı pek.  

Atatürk rozetlerinin yerini oraklı-çekiçli kızıl bayrak 

şeklindeki rozetler, Lenin’li, Mao’lu veya Che’li 

rozetler aldı. Artık enternasyonalizme inanan 

Marksist, Leninist veya Maoistlerdik. 

 

O yılların baskıcı ve yasakçı koşullarında, çoğu 

zaman gizli gizli Rus, Fransız, İngiliz, Alman veya 

Latin Amerika Edebiyatının Türkçeye çevrilmiş olan 

eserlerini okuyorduk. Marx’ın, Engels’in, Lenin ve 

Stalin’in, Mao’nun kitaplarını okuyor; önemli veya 

güncel sandığımız bölümlerin altını çiziyor ve 

ezberliyorduk.  

 

Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Kemal 

Tahir, Nazım Hikmet ve Ahmed Arif gibi kendi 

yazar ve şairlerimzi de okuyorduk.  

Aşık İhsani, Aşık Mahzuni ve Ruhi Su dinliyorduk. 

İçinde veya yanında yakınında bulunduğumuz 

politik hareketlerin çoğu yasak olan dergi ve 

gazeteleri elimizden düşmüyordu. Yoğun bir 

öğrenme, tartışma, toplanma ve örgütlenme çabası 

içindeydik. 

 

Devrim yapacaktık, evet. Her şey devrimden sonra 

düzelecekti, her şey devrimden sonra yoluna 

girecekti. O günlerin gelmesine de çok kalmamıştı 

hani. Devrimden önce bu bozuk düzen içinde hiç 

bir şey düzelemezdi. Bugün, bu sistem içinde bir 

şeylerin düzeleceğini sanmak bir ahmaklık, böyle 

bir çaba içine girmek boşuna kürek çekmekti. 

Şimdilik yapılacak iş halkı uyandırmak ve 

örgütlemekti.  

 

Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, işçisiyle 

köylüsüyle, doğulusuyla batılısıyla bütün halkı 

uyandırmak ve örgütlemek istiyorduk. Zira halk 

uyuyordu! Sömürüldüğünün, ezildiğinin farkında 

değildi. Uyanıp kendi yazgısını kendisi yazmalı; 

kendi yazgısını sömürgenlerin ve onların 

parlamentodaki temsilcilerinin eliyle yazılmasına 

son vermeliydi. Biz devrimciler bu sürece yalnız 



öncülük etmeli, halkı uyarmalı ve örgütlemeliydik. 

 

Devrimciliğimiz çocuksu,  

coşkulu, içten ve biraz da özentiliydi.. 

Halkı uyarmak çalışması yapmak da ancak halk 

gibi olunarak olasıydı. Halk gibi giyinmeli, halk gibi 

konuşmalı; halk gibi oturup kalkmalıydık.  

O nedenle bazılarımız şalvar ve lastik ayakkabı 

giyiniyor, bazılarımız şapka takıyordu.  

Denizlere veya Fidel’e benzemek için asker  

parkası giyinenlerimiz de az değildi.  

Saçlarımız ve favorilerimiz uzun, bıyıklarımız 

ağzımıza doğru sarkıyordu. Bir bakıma Latin 

Amerika devrimcilerine benziyorduk öylece. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hemen hemen hepimiz sigara içiyorduk. Bu yüzden 

kimi arkadaşlarımızın sigara tutan parmakları, yeni 

terleyen bıyıkları ve dişleri sararıyordu. Çoğumuz 

sarmalık tütün veya ‘Birinci’ adındaki en ucuz 

sigarayı içiyorduk. Filitreli sigara içenlerimizi “küçük 

burjuva” diyerek şaka yollu eleştiriyor ya da gizliden 

gizliye küçümsüyorduk.  

“İç birinci, ol devrimci!” diyorduk gülerek.  

 

Yememiz içmemiz de halka benzemeliydi. Suyu 

veya ayranı tastan içmeyi bardaktan içmeye tercih 

ediyorduk. Çatal ve bıçakla yemek yemek de pek 

bize göre değildi. Zira o tutum da üst tabakaya 

daha uygundu. 

 

Konuşmamız da halka benzemeliydi. Doğru 

düzgün Türkçe konuşanlarımızı İstanbullu veya 

sosyetik olmakla suçluyorduk. Konuşmalarımızda 

argo veya yerel ağız ağır basıyordu. 

 

Köylerde, kahvelerde, derneklerde ve sendikalarda 

tartışma ve konuşmalar yapıyorduk. O tartışma ve 

konuşmlarda sık sık Marks’ın, Engels’in, Lenin ve 

Stalin’in, Mao’nun yazdıklarından örnekler vererek 

savunduğumuz düşünceye dayanak gösteriyorduk. 

 

Çalışkanlığımızla, doğru ve dürüstlüğümüzle, güzel 

ahlağımızla, paylaşmacılığımız ve fedakarlığımızla 

örnek insanlar olmalıydık. Altın gibi olmalıydık. 

Kısaca kusursuz olmalıydık. Öyleydik de zaten. 

 

Köylülerin kimi işlerinde yardımcı oluyor ve bu yolla 

onlarla ilişkiler kuruyor ve uyarmaya çalışıyorduk.  

İmeceye ve yardımlaşmaya önem veriyorduk.  

Bu tutumumuz çok beğeniliyordu doğrusu. 

 

Çıktığımz yol doğru ve haklıydı. Doğru ve haklı 

olduğu kadar toplumların tarihsel gelişim ve 

değişim yasalarına da uygundu.  

Toplumların tarihi şöyle sıralanıyordu: İlkel kominal 

toplum, köleci toplum, feodal toplum ve şimdi de 

içinde yaşadığımız kapitalist toplum. Hiç bir güç bu 

toplumsal gelişmeyi engelleyememişti. Kapitalist 

toplumdan sonra sosyalist toplum gelecekti ve 

bunu da hiç bir güç engelleyemeyecekti.  

Biz bu yola girmekle süreci hızlandıracaktık, hepsi 

o kadar. Çıktığımız yol toplumların gelişimine 

uyuyordu. Uymasına uyuyordu ama çetin, tehlikeli 

ve dolaşık bir yoldu yolumuz.  

O yüzden bu durumu Nazım’ın  

Güneşi İçenlerin Türküsü adlı şiirindeki,  

“Akın var güneşe akın!  

 Güneşi zapt edeceğiz,  

 Güneşin zaptı yakın!  

 Düşmesin bizimle yola:  

 

Mehmet Karakuş 

O yıllardan şapkalı bir fotoğraf 

Mehmet Karakuş 

Adana Cezaevi 

O yıllardan şalvarlı bir fotoğraf 



 evinde ağlayanların gözyaşlarını  

 boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar!  

 Bıraksın peşimizi kendi kabuğunda yaşayanlar!”  

 

dizeleriyle anlatmaya, açıklamaya çalışıyorduk. 

 

Bölünerek çoğalma  

ve biribirimize düşmanlaşma  

Politikaya; politik örgütlenmelere, partilere, dernek-

lere ve sendikalara yoğun bir ilgi vardı. Bu ilgi 

yalnız bizim çevremizde değil, yurdun her köşesin-

deydi. Politikaya, dolayısıyla yurdun ve halkın 

sorunlarına olan ilgi yoğun ve canlıydı ama, bölük 

pörçüktü.. 

 

Başta gençlik ve giderek bütün halk kitleleri, önce 

sağcı-solcu, sonra Türkçü- Kürtçü, Alevi- Sünni 

diye bölünüyordu. Bu da yetmiyor, devrim yapıp 

halkı kurtaracağını söyleyenler de kabaca, Latin 

Amerika Devrimlerinden yana olanlar, Sovyet  

Devriminden yana olanlar ve Çin Devriminden yana 

olanlar olarak bölünüyordu. Hatta devrim yapacak 

partinin gizli mi (illegal), açık mı (legal) olması;  

devrimin silah zoruyla mı, yoksa silahsız kitle hare-

ketleri zoruyla mı yapılması konusu da başka bir 

bölünmeye yol açıyordu. Bununla kalınmıyor, 

bölünüp parçalananlar biribirlerine düşman oluyor; 

karşılıklı silahlı veya silahsız saldırılar gerçekleşti-

riyordu. 

 

80’lere doğru bu bölünme ve çatışmalar iyice  

derinleşti. Gençler, işçiler, öğretmenler, savıcılar, 

yargıçlar, avukatlar, gazeteciler, aydınlar, yazar, 

şair ve sanatçılar, mühendis ve mimarlar, memur-

lar, esnaflar, köylüler, hatta polisler bile bülündü.  

 

Kahveler, okul bahçeleri, üniversite yerleşkeleri, 

sendika ve dernekler, polis karakolları, lokantalar 

ve benzeri kalabalık yerler karanlık kimselerce 

kurşunlanıyor; ölenler ve yaralananlar oluyordu. 

Sokak başlarında, meydanlarda nerdeyse açık açık 

cinayetler işleniyor, katiller bulun(a)muyordu.  

Bombalı paketler ve mektuplar göndererek insanlar 

öldürülüyordu. Ortalık kan gölüydü ve bütün bir 

toplum ağlıyordu. 

 

Gençlik hareketi önderleri öldürülüyordu. Harun 

Karadeniz bunlardan yalnız biriydi. Denizler asıldı. 

Sendikacılar ve sendika önderleri öldürülüyordu. 

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler bunlardandı. 

Gazeteciler, Aydınlar öldürülüyordu. Abdi İpekçi, 

Çetin Emeç, Bedrettin Cömert bunlardandı. 

Belediye başkanları öldürülüyordu. Malatya Bele-

diye Başkanı Hamit Fendoğlu bunlardandı. 

Milletvekilleri bile öldürülüyordu. Gün Sazak bunlar-

dandı. 

Eski başbakanlardan Nihat Erim bir suikastla  

öldürülenlerdendi. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kentlerinde ve 

köylerinde cinayetler işleniyor ve baskınlar 

yapılıyordu. 

Çeşitli ülkelerdeki Türk Diplomatları, Temsilcileri 

öldürülüyor; saldırıları ASALA adlı bir Ermeni terör 

örgütü üstleniyordu.  

Uçak kaçırma veya uçak kaçırma girişimleri vardı. 

Çorum ve Kahramanmaraş gibi Alevi ve Sünnilerin 

birlikte yaşadığı illerde kanlı olaylar çıkartılıyordu. 

İrili ufaklı kentlerimizde polisin ve askerin  

gir(e)mediği kurtarılmış bölgeler yaratılıyordu. 

Halk akşam hava karardıktan sonra sokağa çıkma-

ya çekiniyor, alışveriş yerleri daha akşamdan ka-

panıyordu.  

Pencereler, balkonlar demir kafeslerle ve korkuluk-

larla güvenli duruma getirilmeye çalışılıyordu.  

 

Polisin, güvenlik güçlerinin ve mahkemelerin sağ 

kesimi tuttuğu ve cesaretlendirdiği açıkça belli  

oluyordu. 

Sudan gerekçelerle tutuklamalar oluyor,  

tutuklananlar özel olarak kurulan ve askeri savcı ve 

yargıçların görevlendirildiği Devlet Güvenlik Mahke-

meleri’ne (DGM) veriliyordu. 

 

Milliyetçi Cephe Hükümetleri  

Adına MC (Milliyetçi Cephe) Hükümetleri denilen; 

Adalat Partisi’nin (Süleyman Demirel),  

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (Alparslan Türkeş), 

Cumhuriyetçi Güven Partisi’nin  

(Turhan Feyzioğlu) ve Milli Selamet Partisi’nin 

(Necmettin Erbakan) kurduğu sağcı hükümetler 

yönetimdeydi. 

 

S. Demirel, “Yollar yürümekle aşınmaz!  

Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz! 

Tespih çeken parmakla tetik çeken parmak aynı 

mı? Bu anayasa bu insanlara bol geliyor!” diyerek 

tarafını açıkça belli ediyordu. 1. ve 2. MC 

Hükümetleri halktaki bölünmeyi derinleştiriyordu. 

 

Halk yoksullaşıyor, işsizler ordusu büyüyordu 

Ayrıca akaşam sabah yapılan zamlarla halkın alım 

gücü eriyordu. Dünkü fiyatlar başka, bugünkü 

fiyatlar başkaydı. Karaborsa yaygınlaşıyordu. 

İşsizlik ve karmaşa halkın belini büküyordu. 

 

24 Ocak Kararları denilen bir ekonomi programı, 

Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) 

başkanlığından gelerek S. Demirel’in müsteşarı 

olan Turgut Özal tarafından hazırlanarak 

uygulanmaya konuyordu. O programla ekonominin 



bütün yükü çalışanların üstüne yıkılıyor ve Türk 

ekonomisi dış dünyaya açılıyor ya da daha doğrusu 

yem ediliyordu. Cumhuriyetin kazanımları olan 

Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) devletin sırtındaki 

kambur ilan ediliyor ve birer birer satlığa 

çıkartılıyordu. 

 

O karanlık günlerdeki yaşananlara ilişkin örnek çok, 

ama amaç tekti: Halkı korkutmak, sindirmek, teslim 

almak; emperyalizmin istediği ekonomik programı 

uygulamak ve Cumhuriyet ilkelerinden uzaklaş-

maktı. 

Bizler bunu görüyor ve bu yolun çıkmaz yol 

olduğunu söylüyorduk.  

 

Tutluların da payına düşenler oluyordu.. 

Elbette yurdun bütününde yaşananlar Tut’a da 

yansıyordu. Tut’un da payına bir şeyler düşüyordu. 

Örneğin, kurduğumuz Tut Kültür Derneği ancak 

bir hafta yaşayabildi. Jandarma tarafından kapısı 

mühürlendi, kapatıldı. Derneğin yönetim kurulunda 

bulunan 8 kişi ( Mehmet Orhan, Mahmut 

Karakaplan, Hüseyin Güçtekin, Ahmet Ayaz, 

Mesut Yapıcı, Nevzat Yücel, Hüseyin Aslantaş, 

ben) ve yönetim kurulu üyelerini yönlendirdiği  

 

varsayılan Abuzer Demir ve Mahmut Tutuş 

tutuklandı.  

Tutuklanan Tutlular Besni, Adıyaman ve Adana 

cezaevlerinde yattılar ve DGM’de yargılandılar. 

Bu 10 kişinin tutuklanması, küçük bir kasaba olan 

Tut için büyük bir olay ve özünde Tutluya da bir 

gözdağıydı.  

 

Bundan başka arkadaşımız Mahmut Ünal,  

Maraş Katliamı sırasında öldürüldü. Ölüsü bile 

bulunamadı.  

Bir başka arkadaşımız Mehmet Orhan, 

Gaziantep’te, okulunun bahçesi kurşunlandığı 

sırada öldürüldü.  

Yine arkadaşımız Mehmet Ali Kurumuş, 

İskenderun’da genç bir polisken, görev yaptığı 

karakol kurşunlandı ve öldürüldü. 

 

O günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 

genel başkanı olan Bülent Ecevit, “Eğer trübünden 

sahaya inmezseniz, korkarım biri çıkar, düdüğü 

çalar, ‘oyun bitti, herkes evine’ der” diyerek halkı 

uyarıyordu. Anlaşılan, yarın ne olacağını tasarlayan 

ve bilen birileri vardı... Korku kol geziyordu.  

Halk sinmiş ve umarsızdı. Yarın ne olacaktı?.. 

Ayaktakiler: Abuzer Demir (başka bir koğuştaydı), Mehmet Orhan, Mehmet Karakuş, Hüseyin Güçtekin, 

başka bir tutuklu, Hüseyin Aslantaş, Mahmut Tutuş  

Oturanlar: Mesut Yapıcı, başka bir tutuklu, Ahmet Ayaz, Mahmut Karakaplan, Nevzat Yücel 

Adana Cezaevi 



Ve yarın askeri darbe haberiyle uyandık.. 

Halk, 12 Eylül 1980 sabahı uyandığında ordunun 

yönetime el koyduğunu öğrendi. 

Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren, Kuvvet 

Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile 

birlikte  yönetime el koydu. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi ve Meclisi oluşturan partiler kapatıldı; 

başkanları S. Demirel, B. Ecevit, N. Erbakan ve  

A. Türkeş gözaltına alındı.  

Belediye Başkanları görevden alındı ve yerlerine 

ilgisiz kimseler atandı. Bütün yurtta sokağa çıkma 

yasağı uygulandı. Asker sokağa indi. Bütün yurtta 

sıkıyönetim uygulamasına geçildi. Olaylar, grevler, 

işgaller, yürüyüş ve toplantılar durdu. Girilemeyen 

kurtarılmış bölgelere girildi.  

 

Sol ve sağ parti ve örgütlerden, ama en çok da 

sol’dan tutuklamalar oldu. Tutuklananlar 

darbecilerin gözünde; yani askerlerin, polislerin, 

sorgucuların, gardiyanların, savıcı ve yargıçların 

gözünde birer düşman gibiydiler. Düşmana nasıl 

davranılırsa (yok yok, belki düşmana da o denli 

acımasız davranılamaz) öyle davrandılar. 

Cezaevleri yapılan işkencelerle ün yaptı! Dışarıda 

ve içeride keyfilik, eziyet, aşağılama ve işkence 

sıradanlaştı. Darbeciler Atatürk’ü ve İstiklal Marşı’nı 

o denli çok dillerine doladıkları, o denli çok olur 

olmaz yere Atatürk heykeli diktikleri ve Atatürk adı 

verdikleri; dışarıdakilere ve içeridekilere zorla 

İstiklal Marşı söylettikleri için halk Atatürk ve İstiklal 

Marşı’ndan tiksinir duruma geldi. Tarikatlar ve 

gericilik açıktan beslendi ve desteklendi.  

 

Zamanın Cumhuriyet gazetesi yöneticisi ve 

başyazarı Nadir Nadi, “Ben Atatürkçü Değilim” adlı 

bir kitap yazdı. Çünkü darbecilerin Atatürkçülüğü 

Atatürkçülük değildi. 

 

Resmi açıklamalara göre; darbe yönetimi 

zamanında 650 bin kişi gözaltına alındı,  

2 milyona yakın kişi fişlendi, 14 kişi cezaevlerinde 

açlık grevlerinde öldü, 171 kişi sorgularda ve 

işkencelerde can verdi, 49 kişi ise asıldı.  

 

Darbeye karşı ne yasal  partilerden, ne de yasadışı 

olan parti ve örgütlerden herhangi bir karşı çıkış ve  

eylem olmadı.  

Yalnız 15 Mayıs 1984’te    

değerli yazarımız  

Aziz Nesin’in önderliğinde  

1300 aydınımızın imzaladığı   

ve tarihe Aydınlar Dilekçesi    

olarak geçecek olan bir karşı   

dilekçe açıklandı. 

7 Kasım 1982’de darbecilerin yaptığı anayasa  

% 93 gibi bir oyla kabul edildi. 

6 Kasım 1983’te ilk genel seçimler yapıldı ve 

darbecilerin izin verdiği partilerden Turgut Özal’ın 

Anavatan Partisi birinci parti oldu ve hükümeti 

kurdu.  

Kenan Evren’in Cumhurbaşkanlığı devam etti. 

 

12 Eylül ve Tutlular 

Yurdun bütününde olduğu gibi Tut’ta da hemen 

tutuklamalar başladı. Belediye Başkanı Mehmet 

Avşar görevden alındı. Bu tutuklamalar daha çok 

rasgele ve halkta korku yaratmak ve darbe disip-

linini kurmak içindi. Tutuklanan ve sorgulananlar 

kısa denecek bir zaman sonra serbest bırakıldılar. 

 

Asıl ve planlı tutuklama ikinci dalgada oldu.  

Tut’ta ve Besni’de günlerce gözaltında tutulduktan 

sonra Adıyaman’ın Pirin adlı bölgesindeki işkence 

ve sorgu merkezi olarak kullanılan yapıya 

gözlerimiz ve ellerimiz bağlı olarak götürüldük. 

Tutuklananlar arasında ben ve Ahmet Karakuş, 

Bayram Sarıcı, Mahmut Dağ bulunuyorduk. 

Bizden ayrı olarak Mehmet Acar (Hacıahmet oğlu), 

Ramazan Çakır, Mehmet Çakır ve Hamza Demir 

de çeşitli yerlerde tutuklanıarak Pirin’e getirilenler 

arasındaydı. Mahmut Kılıç ise (Mehmet oğlu) o 

dönemde başka bir ilimizde tutuklanıyordu. 

 

Pirin’deki ağır işkenceleri, aşağılama, küfür ve 

dayakları anlatmak kolay değil. Bizlerin ziyaretine 

gelen, yemek ve giysi getiren analarımızın, 

babalarımızın, kardeşlerimizin çektikleri eziyet ve  

Belediye Başkanı Mehmet Avşar görevden alındı 



aşağılamaları anlatmak hiç kolay değil. Yalnız şu 

çok açıktı: Pirin’deki askerler, polisler ve sorgucular 

insan olamazlardı. Sıradan asker, polis ve sorgucu 

olamazlardı. Olsa olsa, özel eğitimlerden geçirilmiş, 

insanlıklarından çıkartılmış ve başka bir ülkenin 

çıkarlarına hizmet eden seçme görevliler 

olabilirlerdi. 

Pirin’den Adıyaman cezaevine 

Pirin’den cezaevine gitmek (her ne kadar orada da 

kimi sürprizlerle karşılaşılsa da) kurtulmak gibi bir 

şeydi. Ben ve Ahmet Karakuş kısa denilebilecek 

(yaklaşık 3 ay) Pirin’deki gözaltıdan sonra ceza-

evine götürüldük ve daha girişte iyi bir dayaktan 

geçirildik. Oradan da yaklaşık bir ay sonra (ben, 

karakola her gün imza vermek koşuluyla) serbest 

bırakıldık.  

Ama diğer arkadaşlarımız uzun ve değerli yıllarını 

çeşitli cezaevlerinde geçirmek zorunda kaldılar.  

 

12 Eylül Faşist Askeri Darbesi neye yaradı? 

1970, hatta 1968’lerden 1980’deki 12 Eylül 

darbesine kadar yaşananların neye hizmet ettiğini 

söylerken, “Halkı korkutmak, sindirmek ve teslim 

almak ve öngördükleri  ‘yeni Türkiye’yi kurmak” 

demiştim. Peki bu nasıl olacaktı? Elbette geniş halk 

kitlelerini başsız, öndersiz ve ışıksız bırakarak..  

İşte bunu başardılar. En azından uzun bir 

süreliğine başardılar. 

12 Eylül, halkın öncülerinin bir yanını cezaevlerinde 

çürüttü, işkencelerde ve idam sehpalarında öldürdü 

ve yok etti. Bir yanını korkuttu, sindirdi. Onlar kendi 

köşelerine çekildiler ve bir bakıma yok oldular.  

Bir yanını korkutarak yurtdışına kaçmak zorunda 

bıraktı ve onlar da halktan koptular. Onlar da yok 

oldu. Bir bülümünü satın aldılar. Evet, acı ama, 

satılanlar da çıktı o “öncü”lerden. Onlar yalnız yok 

olmakla kalmadılar, emperyalizmin ve yerli 

işbirlikçilerinin yanına geçtiler. 

ABD, emperyalizm ve işbirlikçileri 

Paul Henze, 1974  yılında CIA’nın bölüm başkanı 

olarak Ankara’ya görevli olarak gelir ve 1977’de 

Amerika’ya döner. Beyaz Saray’da Başkana 

danışmanlık yapan Ulusal Güvenlik Konseyi’nde 

CIA temsilcisi olarak 1980 yılına kadar görev yapar.  

12 Eylül 1980’de ordu darbe yaptığında bu haberi 

dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter’a, “Bizim 

oğlanlar başardı” diye haber verdiğini yıllar sonra 

bir gazeteciye (Mehmet Ali Brand) açıklar. 

 

Merak bu ya!.. 

İnsanın kafasına şöyle bir soru takılıyor: Yoksa, o 

yakalarımızdaki Atatürk rozetlerini çıkartanlar ve 

bizleri biribirimize düşürtenler; darbenin yapıldığını 

ABD Başkanı’na, “Bizim oğlanlar başardı!” diye 

haber veren P. Henze ve ardındaki CIA,  

dolayısıyla ABD ile  bizdeki ABD işbirlikçileri miydi? 

O karanlık dönemdeki yaşananlar aslında bir tuzak, 

bir tertip miydi? 

 

Soru soruyu açıyor.. 

Bir de şu soru geliyor insanın aklına: Yoksa, 12 

Eylül 1980 Darbesi, 27 Mayıs 1960 Devrimi ve 

onun getirdiği yeni ve demokratik anayasayla 

yoluna devam etmeye çalışan Türkiye’nin yerine 

bambaşka bir Türkiye kurma tasarımının birinci 

girşimi; 15 Temmuz 2016’da Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ni ve Özel Kuvvetler binasını bomblayarak; 

yollara, köprülere, meydanlara asker yığarak 250 

kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına 

neden olan, bir bakıma Türkiye’yi işgal etme 

denemesi de olan ikinci girişim, daha doğrusu ikinci 

tuzak mıydı?.. 

 

Sonuç olarak.. 

12 Eylül 1980 Faşist Askeri Darbesi ve onun önünü 

açtığı iktidarlar eliyle toplum paramparça edildi. 

Etnik kimlikler ve mezhepler temelinde bölündü. 

Politik görüşler ve yaşam biçimleri temelinde bölün-

dü. Sayısı bellisiz tarikatlar temelinde bölündü. 

İnanan ve inanmayanlar olarak bölündü. Varsıllar 

ve yoksullar arasındaki bölünme daha da derinleşti. 

Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in ilkelerinden uzakla-

şıldı. Cumhuriyetin oluşturduğu kurumlar yok edildi.  

 

Ancak bütün bu ve benzeri olumsuzluklara bakarak 

umutsuzluğa kapılmamalı. Toplumların ömürlerin-

deki 40-50 yıllık bir zaman, (o yıllarda her bakım-

dan büyük kayıplar verilse de) çok kısa bir zaman 

dilimidir. Türkiye’nin büyük bir Aydınlanma ve 

Cumhuriyet birikimi vardır. O birikimle Türkiye, 

Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in aydınlık yoluna; aklın 

ve bilimin yoluna mutlaka girecek ve yaralarını 

saracaktır. Eylül 2020 

Resim: Cahit Aral 



  

    Tut İlçesi Halk Kütüphanesi  
 
     İnsanoğlunun yerleşik yaşama geçmesiyle 
birlikte temel ihtiyaçlarının dışında geleneksel bir 
gereksinimi daha ortaya çıkmıştır. Hava, su, 
barınma ve yiyecek nasıl ki insanların olmazsa 
olmazıysa bilgi de olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. İnsanoğlu geçmiş bilgilerinden hareketle 
geleceğini de bu bilgiler ışığında  tasarlayabilme-
liydi, bu bilgiler doğrultusunda yaşamını sürdürme-
liydi ve ürettiği bilgiyi de başkalarına aktarabilme-
liydi. İşte tam da bu aşamada insanoğluna var 
olan bilgileri sistematik bir şekilde aktarmanın bir 
yolu bulunmalıydı.  
     Bu ihtiyaçla birlikte kütüphaneler ortaya 
çıkmıştır. Kütüphaneler bilgiyi depolayıp sistemli 
bir şekilde kişiye sunarak; geçmiş ile gelecek 
arasında yeri sorgulanamaz bir köprü niteliğinde 
varlık bulmuşlardır. Kütüphanemizse; ilçemiz 1990 
yılında ilçe niteliği kazandıktan sonra o dönemin 
valisi Mustafa Yücel Özbilgin’in katkılarıyla Fethiye 
Mahallesinde Mehmet Kutlucaya ait işyerinde  
1991 yılında kurulmuştur ve Milli Eğitimden geçici 
bir personel tarafından idare edilmiştir. Üç dört 
sene sonra idaresi belediyeye devredilerek Ayniye 
Mahallesinde mülkiyeti Özel İdareye ait olan iş 
yerine taşınmıştır. Dokuz on sene burada da 
hizmet vermeye devam ettikten sonra mülkiyeti 
     Cemal Avcıya ait olan işyerine taşınmıştır. 
Buradaki hizmetine iki yıl daha devam ettikten 
sonra şimdiki yeri Belediyemize ait olan Zübeyde 
Hanım Caddesi Reşadiye Mahallesindeki  
Binasına taşınmıştır. Burada 2010 yılından beri 
hizmetlerini sürdürmektedir.   
     Kütüphanemizin 29 yıllık geçmişine baktığımız 
zaman; hizmetlerini geçici yerlerde sürdürmüş, 
Belediye veya Kaymakamlık makamlarımızca 
uzun dönemli olarak kütüphane hizmet binası için 
planlanma yapılmamış ve kütüphaneci olarak ilk 
defa 2020 yılında bir personel atanmıştır daha 
öncesinde geçici görevle gelen personeller 
kütüphane idaresinde yer almıştır.  
     Kullanım istatistiklerine baktığımızda ilçenin  

 
 
merkez nüfusuna göre üç kişiden biri kütüphaneyi 
kullanıp kitap okumaktadır. 2020 TÜİK verilerine 
göre ilçe merkez nüfusu 3.407 kişiden oluşmakta-
dır. Kütüphanenin aktif üye sayısı ise 1145 kişidir. 
1991 yılında 2000 kitapla kurulan kütüphane der-
mesi şuan 12346 kitaba ulaşmıştır. 2019 yılında 
yeni bir yer kiralamak için kütüphane idaresi 
tarafından girişimlerde bulunulduysa da bir netice 
alınamamıştır. Mülkiyeti belediyeye ait 30-35 
yıllık bir binada; 64 metre karelik alanda 
hizmetlerini sürdüren kütüphanemizin yer sorunu 
hala devam etmektedir.  
     Çocuklar için ilçe genelinde ne bir etüt salonu 
ne bir dershane ne de herhangi bir çalışma ortamı 
yoktur. Bakıldığında refah ve gelişmişlik toplumları 
oluşturan bireylerin ortak değerleridir. Bu refah ve 
gelişmişlik ancak bilgili bireylerle mümkün 
olmaktadır. Şüphesiz ki kütüphaneler kişinin bilgi 
seviyesine katkıda bulunan mekanlardır.  
     Gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte bilginin 
öğrenilmesi ve gelişme hızına ayak uydurulması 
gerekir. Bakıldığında bireylerin eğitimlerinde ve 
eğitim sonrası bilgilerini güncellemelerinde kütüp-
haneler ön plana çıkan kuruluşlardır.  
Temel tanımına göre halk kütüphaneleri; temel 
amacı toplumsal yaşam içerisinde eşitlikçi temelde 
bireylerin eğitimini, kültür ve bilgi ihtiyaçlarını karşı
-layan aynı zamanda boş zamanların değerlendiril
-mesini amaçlayan kuruluşlardır. Barındırdığı der-
mesiyle sunduğu hizmetlerinde herhangi bir dil, 
din, ırk, cinsiyet, politik görüş vb. fark gözetmeden 
bireye ücretsiz hizmet sunan ve sağlıklı bir kamu-
oyunun oluşmasını destekleyen demokratik kuru-
luşlardır. Kütüphanenin üstlendiği bu misyonuna 
baktığımızda ilçe halk kütüphanemiz gerek binası 
gerek son yıllara kadar olmayan kütüphaneci 
personeliyle var olan misyonunu gerçekleştireme- 
miştir. Binasının hizmet şartlarına uymaması çok 
dar bir yerde hizmet sunmaya çalışması üstlendiği 
görevlerini yerine getirememektedir.  
  

Metin Parlakyıldız Ekim 2020  



Tutlular Okumayı Seviyor 

Merhaba Vedat, kütüphanede işe başlamadan 
önce nerede ve ne görevle çalıştın?  
Merhaba Mehmet abi,1993 yılında belediyeye geçici 
işçi statüsünde işe başladım. Aslını söylemek 
gerekirse belediyede çalıştığım süreçte yapmadığım 
iş kalmadı. Kanalizasyondan tahsildarlığa kadar  
19 yıl çalıştım. Daha sonra o dönemde çıkmış olan 
torba yasadan faydalanarak kütüphaneye 2011 
yılında geçtim. Halen de çalışmaktayım. 
   
Kütüphanede çalışmaya başladıktan sonra 
kitaba bakışında, okuma konusundaki 
görüşlerinde değişim oldu mu, olduysa neler 
oldu? Hangi kitapları okudun?  
Tabi ki kitaba; bilgiye olan ilgim ve görüşüm değişti. 
Belediyede çalışırken iş yükümün fazla olmasından 
kitap okumaya bir ilgim, hobim ya da alışkanlığım 
olmadı. Ama kütüphaneye geçtiğimden beri hem 
zamanım hem de ilgim çoğaldı.  
Tür olarak belirtmem yanlış olacak ama her konuda 
kitap okuma fırsatım oldu özellikle de dünya 
klasiklerine bir ara çok bağlandığımı biliyorum.  
Victor Hugo’nun Sefiller kitabından 
tutun Tolstoy’un Karamazov Kardeşler’ine kadar 
birçok kitap okudum. Ayrıca hafızamda kendilerine 
yer edinmiş olan Yaşar Kemal’i, Orhan Pamuk’u 
Sabahattin Aliy’i de burada isimlendirmezsem onlara 
haksızlık etmiş olurum.  
Aslında böyle saymaya kalkarsam birçok yazar var 
dile getirmem gereken. Kalın kitapları genellikle 
uzun olan Hint filmlerine benzetiyorum. Bir kere 
okumaya başlayınca; sıkıldığımda kitabı bırakınca 
sanki bir reklam arası vermişim gibi tekrar 
başladığımda ise filmimin devam 
ettiğini düşünüyorum.  
  
Tutluların okumaya ve kütüphaneye olan ilgileri 
konusundaki izlenimlerin neler?  
Aslına bakılırsa Tutlu vatandaşlarımızda gerçekten 
okuma şevki, isteği var. Fakat kütüphanemizin 
binası hizmet standartlarına uymadığı için yerimizin 
dar olmasıyla birlikte doğan diğer sorunlardan dolayı 
buradaki insanlar çok da ilgi duyamıyorlar 
kütüphaneye.  
Bana göre dört dörtlük bir kütüphanemiz olsa onca 
yıllık izlenimlerime göre 
gerçekten Tutlu vatandaşlarımız daha çok ilgi 
duyarlar. Ve daha çok kullanırlar kütüphanemizi.   
 
Teşekkürler. Kolay gelsin. 
 Ben de teşekkür ederim. 
 
 
 
 

Mehmet Karakuş 
Ekim 2020 

Vedat Sarıkuş  
 

1969 yılında Tut’ta doğdum. 51 yaşındayım. 

İlk ve ortaokulu Tut’ta okudum.  

Burada lise olmadığı için Mersin Erdemliye 

gittim ve öğrenimime orada devam ettim liseyi 

bitirdim.  

Askerlik bittikten sonra da evlendim. 

1993 yılında belediyede işçi olarak çalışmaya 

başladım. 2011 yılında kütüphaneye geçtim. 

Biri erkek ikisi kız olmak üzere üç çocuğum 

var. Hayat devam ediyor.  

Ekim 2020 



 Birhan Keskin 

Az sayıdaki kadın şairlerimizden biri olan Birhan 

Keskin, 1963 yılında Kırklareli'de doğdu.  

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi.  

İlk şiirini 1984 yılında yayımladı.  

1995-98 yılları arasında arkadaşlarıyla birlikte 

Göçebe dergisini çıkardı.  

Çeşitli yayın kuruluşlarında editör olarak çalıştı.  

1991 ile 2002 arasında beş şiir kitabı yayımladı.  

Ba isimli kitabıyla, 2006 yılında 10. Altın Portakal Şiir 

Ödülü´nü aldı  

SU 
Konuşmam artık, ağır sözler söylemem 
bir düş için sabahları göğsüme sedeften 
bir çiçek işlerim 
Hiç bilmedim, konuştuklarımdan ne anladın, 
ormanın korkunçluğunu söyledim, 
ovanın serinliğini sustum, 
sen uzun bir uykuyu uyudun, ben düş gördüm 
Durmadan bir yoldan söz ettim: 
suyum ben, adımı unutmadım, 
dolanıp, bir gün yanına düştüğüm 
bir dağdan söz ettim; 
dünyanın işine karışmadım, 
beni avutmaz dünya, beni tutmaz da, 
dolanıp içinde kirinin 
yine temiz geldim. 
Göğsümde sedeften bir çiçek taşırım: 
bir büyü bu, hayata karşı yaptırdım 
konuşmam artık, kalbini kırdımsa senin 
bil ki yanına düştüm. 
 

ÖLGÜN DOĞA 
Bir anıyı bir şehre bağlayan 
Hat üzerinde 
Kendine kıvrılmış, kendine kurumuş 
Yapraklar iyileşmez. 
Ömür boş yere çıkılan bir yolculuğu anlatır 
Yanlış bir yere uğramaktır sonbahar 
Hışırdayan rüzgârdır 
Yaprak hışırdamaz 
Uzun bir yol gibidir gözleri insanın 
Gelip geçen bir şey iyileşmez 
Bu gece bu hat üzerinde 
İyileşen zamandır, 
İnsan iyileşmez. 
Hadi ömrüm, geriye doğru tara kendini 
İlerde bir şey yok, gördün 
Yüzünü rüzgâra dön yeniden 
İyileşen sen değilsin, zaman. 
Zayıf belleğim, sakar algılarla 

Bir ömrü hatırlamak zordur kuşkusuz 

Ömrüm, hey ömrüm 

Seni hatırlamak için yolumu uzattım 

 
Daha fazla zaman verdim kendime 
Bu gece, bu orta yaş ovasında 
Bu hat üzerinde 
Bana bir tek söz söyle. 
 

İNCİR 
Ne yaprakları hatırlıyor ne güneşi 
Ne de düşmüş dalından 
Balı içinde kurumuş bir heves gibi 
Duruyor yerinde geçen sonbahardan. 
 

GÜNEŞ YILDIZ 
Yol uzun, güzergah zorlu; ne demeliyim? 
Zarif kardeşim benim, 
Seni aldım yanıma, ikizimi almış yürüyor gibiyim. 
Sana yıldız sana güneş mi demeliyim, 
Günümde hayret gecemde hayret istedim 
Yer yer senin gibiyim ben yer yer kendim. 
İnsan olan yerlerim çok ağrıyor, 
Olsun, yine de sen kapanma, şu sıra benim, 
Yerine bırak ben incineyim. 
Sabahın karşısında konuşmak ne zor! 
İncecik kül gibi kalıyorsun, 
Dağ susmaya giden yolu biliyor 
Sen bilmiyorsun. 
Taş yarılıyor bir çiçek için yol veriyor 
Kısacık konuşuyor çiçek:”Dünya” diyor. 
“gördüm benimle tamamlanıyor”. 
Yeryüzü karşısında konuşmak ne zor! 
Yamaçtan aşağı bak, uçurumu gör! 
– görsene kekeme! 
İçindeki zayıf kan, dayanıksız dil, 
olmamış hal  gümüş bir zirvede eriyor. 
 

JOSPİ 
bu dünyada insan dediğin ikiye ayrılır jospi 
bir: ayrıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi 
davranan medeniler; 
bir: atlarına davranan barbarlar. 
onlar atlarını çöle, topuğunu dikene sürerler. 
bilesin, sultan sazlığı’nda boynu eğri bir kuşun 
ince boynuna yediği kurşun gibi hainiz hepimiz. 



 
KARGO 
Sana buraya bazı şeyler koyuyorum. Yol boyunca aklında olsun. 
Lazım olursa açar okursun. Olmazsa da olsun, bir zararı yok 
burada dursun. 
 
Şuraya bir cümle koydum. Bırak, acımızı birileri duysun. Hem 
zaten şiir niye var? Dünyanın acısını başkaları da duysun! 
 
Acı mıhlanıp bir kalpte durmasın. Ortada dursun. Olur ya biri 
eline alır okşar, biri alnından öper. Az unutursun. 
 
Buraya tabiatı koydum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı. Onlar bizim 
kardeşimiz, çok canın sıkılırsa arada onlarla konuşursun. 
 
Buraya, küçük mutlu güneşler koydum. Günlerimiz karanlık ve 
çok soğuyor bazı akşamlar, ısınırsın. 
 
Buraya, bir inanç bir inat koydum. Tut ki unuttun, tekrar bak, 
o inat neyse sen osun. 
 
Buraya yolun yokuşunu koydum. Bildiğim için yokuşu. Zorlanırsa 
nefesin, unutma, ciğer kendini en çabuk onaran organ, valla bak, 
aklında bulunsun. 
 
Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor, 
ama kim bilir, birazdan uzanıp dokunursun. 
 
Buraya bir ayna koydum arada önüne geç bak; sen şahane bir 
okursun. Mesai saatlerinde çaktırmadan şiir okursun. N’olcak ki, 
bırak patronlar seni kovsun! 
 
Burada bir tutam sabır var. Kendiminkinden kopardım bir parça, 
(bende çok boldur) lazım oldukça ya sabır ya sabır, dokunursun. 
 
Burada güzel çaylar var. Bu aralar senin için çok önemli. Bitki 
çayları, kış çayları, şuruplar, kompostolar. Demlersin, maksat 
midene dostluk olsun. 
 
Şuraya Youtube’dan müzikler, Bach dinle filan, koydum. Ama 
müzik konusunda sen benden daha iyisin, koklayıp buluyorsun. 
 
Buraya bir silkintiotu koydum. Kırk dert bir arada canına 
yandığım, kırkına birden deva olsun. 

 
 
 
 

 

AYNA 
Sen bana elma verdin eskiden 
Ben kocaman bir bardak su sana mutfaktan 
İki buğulu ağaç olalım, ben sana 
iki serin taş, demiştim, daha o zaman 
yan yana, ses veren, yağmur alan. 

Sen şimdi oradan, 
eteğimdeki taşları çatlatan 
sözcükleri getir, yan yana getir.            Hazırlayan:  

           Nevzat Kızkın 



Mehmet Karakaplan 

1955 Tut doğumluyum. İlk ve ortaokulu Tut’ta bitirdim.  
1971’de Kırşehir Öğretmen Okulu yatılı sınavlarını kazanarak 
okula başladım ve 1975’te mezun oldum.  
Aynı yıl Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bağlar köyünde sınıf 
öğretmenliğine başladım ve uzun yıllar orada çalıştım.  
1988 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Ön Lisans 
bölümünü bitirdim.  
Adıyaman’da birçok okulda sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra, 
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığı ve Kahta İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundum.  
Daha sonra İki okulda okul müdürlüğü yaptım ve yeniden sınıf 
öğretmenliğine atandım. 2015 yılında emekli oldum.  
Adıyayaman’da oturuyorum. 
Evliyim ve ve dört kızım var. 

    Ekmeğini Taştan Çıkaranlar 

 

    Bu yazıda yok olan meslekler arasında bulunan su değirmeni 

işletmeciliğini ve bu değirmenlerin önemli bir parçası olan 

değirmen taşlarının yapımında çalışanların karşılaştıkları 

güçlükleri, yaşadıkları iş kazalarını anlatacağım. 

 

   Bir zamanlar dedem Gadir Mammed Çanakçı’da su değirmeni 

işletmeciliği, babam ve amcalarım da Taşlık’ta su değirmenlerine 

değirmen taşı yaparlardı. Bu işin ön bilgilerini Adıyamanlı 

Mahmut adındaki bir usta ile Salahlı Emiş Abizer’den (Abuzer 

Gezici) almışlar ve çalışmaya başlamışlar. Sınama yanılma 

yoluyla bilgi ve becerilerini artırmışlar. Babam ve amcalarım bu 

meslekte oldukça tecrübelilerdi. Tabir i caizse beşi de işinin 

ustasıydı. Bölgemizde bulunan tüm değirmenlerin taşlarını onlar 

yapardı. Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, 

Gaziantep ve bu illerin ilçelerine yılda 10-15 çift değirmen taşı 

yaparlardı.  

Bu işe taş kesme derlerdi.  

Bu taşların yapıldığı yer Çamiçi ile Çanakçı Deresi arasında 

kalan bir bölge. O zamanlar yapılan bu işten ötürü o bölgeye 

“Taşlık” adını vermişler. Günümüzde de öyle bilinir.  

 

   Su değirmeni çalıştırma o zamanlarda ekonomik getirisi olan 

bir meslekti. Günümüzün un fabrikaları konumundaydı. İlçemizin 

Çanakçı denilen, suyu bol ve buz gibi soğuk olan bölgesinde 3 

su değirmeni vardı. Bunlardan biri en yukarıda, Çanakçı suyunun 

gözesine en yakın olanı Tineklerindi. (Tinek Hacı Ali, Hacı Ali 

Akdağ) Tineklerin değirmenini Kara Bekir (Bekir Dulkadir) 

işletirdi. Tineklerin değirmeninin alt yanındaki ikinci değirmen 

Ömerlerindi. (Mahi Ömer, Ömer Ertürk) Ömerlerin değirmenini 

Kör Vakas (Vakkas Ertaş) işletirdi. Ömerlerin değirmeninin alt 

yanındaki üçüncü değirmen ise Gadirlerin, yani dedemindi.  

Altmışlı yetmişli yıllarda bu değirmenler o kadar yoğun çalışırdı ki 

çuval çuval buğdayını öğütmek isteyen Tutlular sıraya girer ve  



 

ancak 2-3 gün sonra alabilirlerdi unlarını. 

Su değirmenlerini o zamanın un  fabrikaları olarak kabul edersek, değirmen taşları da bu fabrikaların 

çok önemli ana parçalarıydı. 

 

   Altmışlı yıllarda yani benim çocukluğumda hemen hemen her hafta bir taş müşterisi gelir ve 

evimizde misafir olurdu. Gelen misafirlere en lezzetli yemekler yapılır, en temiz ve en rahat yataklarda 

yatırılırdı. Bu müşterilerle taş pazarlığı yapılırdı. Yapılan birçok pazarlığı ben de hatırlıyorum. Önce 

fiyatta anlaşılır, sonra da 20 günde veya 1 ayda yaparız diye süre verilirdi. Bazen çok yoğunluk olur ve 

bu sebepten 2-3 ay gibi uzun süreler bile verildiği olurdu.  

Su değirmeninin kapasitesine göre taşların ölçüleri belirlenirdi. Aralarında kalınlığı 40 cm, çapı 110 

cm’den başlayarak 150 cm’ye kadar olanlar vardı. Pazarlıklar bittikten sonra bir miktar para kapora 

olarak verilirdi. Alınan paralar kayıt altına alınırdı. Babam veya bir amcam tarafından küçük cep 

defterlerine yazılırdı. İşi bitirdikten sonra masrafları çıkartırlar kalan parayı da eşit olarak paylaşırlardı. 

Bu hesapları öyle itinalı yaparlardı ki bir gün bile işe gelmeyenin günlüğü düşülürdü. Bu da çalışma 

başarısını sağlamada çok önemliydi. Bu yüzden kendi aralarında bir iş ahlakı ve iş disiplini oluşmuştu. 

Bu konuda tartışma yaşandığına hiç şahit olmadım.  

 

   Yapılan taşların kullanılacak yerlere taşınması da işin başka ve zor bir yanıydı. Bu iş iki türlü 

yapılırdı. Taşımacılık günümüzdeki kadar gelişmemişti. Araçlarla her yere ulaşım sağlanamıyordu. 

Araçlarla taşıma imkanı olmayan, yolu bulunmayan su değirmeni sahipleri, buralara değirmen 

taşlarının taşınma işini düşünerek bu taşları altı parça olarak yaptırırlardı. Parça parça yapılan taşlar, 

kullanılacak yere daha kolay taşınır, orada birleştirilir ve tok denen demir çember ile kaynak yapılırdı. 

Böylece taşın bütünlüğü sağlanmış olurdu.   

Yolu olan yerlere ise bir bütün olarak yapılan değirmen taşları kamyonlarla gönderilirdi. 

 

   Genellikle çalışmaya Nisan-Mayıs aylarında başlarlar ve sonbaharın ortalarına kadar devam 

ederlerdi. Taşlık’ın Tut’un merkezine olan uzaklığı 15 kilometre kadardır. Çoğunlukla gidiş geliş 

yapılırdı. Yani sabah erkenden kalkar işe giderler ve akşam da eve dönerlerdi. Babamın ve 

amcalarımın her birinin birer eşeği vardı. Eşeklere biner giderler, akşam da eşeklerle dönerlerdi. 

Taşlık, ormana yakın bir bölgede olduğu için bazan eşeklere odun yüklerler, kendileri de yürüyerek 

gelirlerdi. Haftada bir gün, genellikle Cuma günleri işe gitmezlerdi. O gün köydeki (Tut) işlerini 

hallederlerdi. İşlerin çok yoğun olduğu zamanlarda Taşlık’ta yatarlardı. Daha çok çalışıp, siparişleri 

zamanında teslim etmek isterlerdi. Taşlık’ta yattıkları zaman yemeklerini ben götürürdüm. Sabahleyin 

kalkar, annemin ve yengelerimin hazırladığı yemekleri toplardım. Bir atımız vardı. Atın üstüne heybe 

atar, heybenin gözlerine yemekleri düzgün bir şekilde yerleştirirdim. Yolda dökülmemesi için büyük  

       Taşlık bölgesi 



 
çaba harcar ve çok özenli davranırdım. Yemekleri babamlara 

verdikten sonra yanlarında biraz oyalanır ve sonra eve dönerdim. 

 

   Değirmen taşı yapmaya uygun olan taş çeşidi sadece bu 

bölgede bulunmaktadır. Bu taş gri renkte olup, tırtırlı bir yapıya 

sahiptir. Yüzeyde pürüz yaratacak şekilde mercimeğe benzer bir 

biçimde, büyük taşa yerleşmiş küçük taşlar bulunmaktadır. 

Taşlık’ın mülkiyeti özel idareye ait olduğundan işletmeciler 

tarafından kiralanırdı. Taşlık’ta kiralanan yerdeki büyük 

kayalardan koparılan parçalar işlenerek kullanılabilir hale 

getirilirdi. Büyük kayalardan parçalar koparabilmek için kayaya, 

1,5-2 metre derinliğinde delik açılarak içine barut yerleştirilir ve 

kaya patlatılırdı. Kayaya delik açmak için 2 metre uzunluğundaki 

matkap denen delici kullanılırdı. Delik açma işi ilkel usullerle 

yapılırdı. Matkap, hani bildiğimiz elektrikle veya pille  çalışan 

matkap değildi. Ucu keskin şekilde yapılmış bir demir parçasıydı. 

Patlayan barut kayayı tamamen parçalamaz, işlenecek parçayı 

ana kayadan ayırırdı. Ayrılan bu parça işlenerek su değirmeninde 

kullanılabilecek değirmen taşı haline getirilirdi.  Değirmen taşını 

kayadan ayırıp, kullanılabilir hale getirmek birçok işlemi 

gerektirirdi.  Bu işlemi yapabilmek için o zaman kullanılan bazı 

aletler vardı. Bunlar: Murç, Külüng, Dişengi (taşa diş açma), 

Demir tokmak, Manivela, Demir çiviler, Çeşitli çekiçler, Körük 

(küre), Tok (yapılan taş parçalarını birleştirmeya yarayan metal 

çember), Matkap (delici), Pergel (ağaçtan yapılma), Örs (üzerinde 

dövme işlemi yapılan demir) 

 

   Değirmen taşı yapma işlemine başlayabilmek için bazı 

hazırlıklar gerekirdi. Erkenden kalkılır, ocak yakılır, körükle 

kömürler kor haline getirilir murçların, matkapların uçları kor 

halindeki ateşin içine sürülür, demir ateş gibi kızarınca örsün 

üzerinde dövülerek şekil verilir, tekrar kızartılır, soğuk suya yavaş 

yavaş batırılarak su verilirdi. Hani, “ve çeliğe su verildi” derler ya, 

aynen o işlem yapılarak su verilen ve çelikleştirilen demir aletler 

kullanmaya hazır hale getirilirdi.  

 

   Babam Mehmet Karakaplan, amcalarım Kadir, Hacı, Mahmut 

ve Ahmet. Beş kardeş 25-30 yıl kadar değirmen taşı yaptılar. 

Hacı amcam Tut Belediyesinde çalıştığı sıralarda Taşlık’taki işe 

ara vermişti. Babam ve diğer  amcalarım ise taş kesmeye devam 

ettiler. İşin teknik kısmı Kadir amcamdaydı. Babam, Mahmut ve 

Ahmet amcam ise kaba ve zor olan kısmıyla ilgilenirlerdi. Kadir 

amcam taşın çapını, çevresini hesaplar. Ağaçtan yapılma pergelle 

taşın ortasında belirlediği noktadan çevirerek, etrafını kömürle 

veya tebeşirle çizerdi. Kadir amcamın çizerek belirlediği yerden 

taş yontulmaya başlanırdı. Taşı yontmak için sivriltilmiş demirler 

kullanırlardı. Bu demirlere “Murç” denirdi ve çeşitli boylardaydı.  

Çok kaliteli çelik karışımı demirlerden yapılırdı. Taş yapımının 

başlangıcında taşın kaba parçalarını koparmak için murçların 

büyükleri kullanılırdı. Bir kişi murcun sivri ucunu taşın koparılması 

gereken kısmında tutar, diğer bir kişi de 5-6 kg ağırlığındaki demir 

tokmakla diğer uca vurarak taşı yontmaya başlardı.  

Kaba parçalar ayrıldıktan sonra bir elle murç tutulup diğer elle  

1,5-2 kg ağırlığındaki çekiçle vurularak taş kullanılmaya hazır hale 

Mehmet Karakaplan 

1929 - 25 Mayıs 1993 

Kadir Karakaplan 

1932 — Yaşıyor 

Hacı Karakaplan 

1935 - 10 Şubat 2015 



getirilirdi. Son aşamada da dişengi denen aletle taşın yüzeyine diş 

açılarak yapım işi tamamlanırdı. 

 

   Hani derler ya “Ekmeğini taştan çıkarmak” diye.. Babam ve 

amcalarım, deyim yerindeyse ekmeklerini taştan çıkarırlardı.  

Bu meslek iyi bir gelir sağlamakla beraber birçok sıkıntıyı da 

beraberinde getirirdi. İlkel ve zor şartlarda çalışmanın sonucunda 

babam ve amcam sakat kaldı. Değirmen taşı yapılacak kayanın 

etrafındaki atıl durumdaki kayaları temizlemek için bir kaya, dinamitle 

patlatılıp, parçalanırdı. Kayaya bir buçuk metre delik açılıp açılan 

deliğe dinamit yerleştirilerek fitil bağlandıktan sonra fitil ateşlenirdi. 

Yine bir gün yapılan bu işlemde dinamit patlamaz. Patlamayan 

dinamiti geri çıkarmak için sıkıca doldurulan deliği geri boşaltıp 

dinamit lokumunu çıkarmaya çalışırlar. Ancak biraz da bilgi 

eksikliğinden olsa gerek, bu işlemi yaparken patlamayan dinamit o an 

patlar ve o sırada babam bir parmağını ve bir gözünü kaybeder.  

Ben bu olayı hayal meyal hatırlıyorum. Sanırım 1959-60 yıllarıydı. 

Babam uzun süre tedavi gördü ve yatmak zorunda kaldı.  

Maalesef kopan parmak ve zarar gören gözün tedavisi mümkün 

olmadı. O olaydan sonra babama “Kadirin Körü” veya “Kör Oğlan” 

diye hitap edilmeye başlandı.  

 

   Yalnız babam değil, Kadir amcam da babam gibi iş kazası 

geçirerek sakat kaldı. Kadir amcam, bir yanı yapılıp tamamlanan 

değirmen taşının henüz yapılmayan yanının çevirilmesi sırasında bir 

iş kazası geçiriyor. Belirttiğim gibi hem ilkel şartlarda çalışılır hem de 

gerekli araç gerecin hepsi de bulunmazdı. Taşı kaldırmak veya 

çevirmek için bir manivela (Tutlular ‘manila’ der) kullanırlardı. 

Kaldıraç olarak kullanılan manivela 2-2,5 metre uzunluğunda kalın bir 

demir parçasından ya da aynı görevi görecek bir ağaçtan yapılırdı. 

Kesilen değirmen taşını yavaş yavaş kaldırıp altını daha küçük 

taşlarla veya kütüklerle destekleyerek çevirmeye çalışırlardı.  

Tam da böyle bir işlem yaparken kaldıraç kayar ve taş amcamın 

bacağına düşer. Taşın altından amcamın bacağını çıkardıklarında 

bacağının  kırıldığı anlaşılır. Kırık bacağın tedavisi yine ilkel şartlarda 

yapılmaya çalışılır. Bacak 2 sefer kırıkçı-çıkıçı denen birisi tarafından 

bağlanır. Fakat doğru dürüst bağlanamadığından ve uygun tedavi 

yapılamadığından amcamın o bacağı kısa kalır ve topallayarak 

yürümeye başlar. O nedenle Kadir amcama da, “Gadirin Topalı” veya 

“Topal Gadir” denmeye başlandı ve bu lakabla tanınır oldu. 

 

   Un fabrikalarının gelişmesi, yaygınlaşması su değirmenlerini yok 

etti. Teknolojinin gelişmesi, teknolojide kullanılan araç gereçlerin 

değişmesi, teknolojiyi yakından takip eden ve bu yeni araç gereçleri 

kullananların tüm üretim araçlarına sahip olması su değirmeni ve su 

değirmenine taş yapanların işlerini ellerinden aldı.  

Vincin, komprösörün, taş kesen aletlerin icat edilmesi, bunları 

kullanamayanlar için bu mesleğin yapılmasını imkansız hale getirdi. 
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Göç nedir?  
Göç olgusu, Türk tarihinin belirgin özelliklerinden 
birisidir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun  
gerileme döneminden başlayarak günümüze kadar 
geçen zaman içerisinde, Türk toplumu sürekli göç 
kavramı ile karşı karşıya kalmıştır. Türk göç tarihi-
nin en kapsamlı göçü 1961 yılında Almanya ile 
yapılan işçi alımı anlaşmasıyla başlamıştır. 
 
Ancak bunu daha bilimsel kavramlarla irdelemek 
istersek göç, bir ülkenin sınırları içinde farklı bölge 
ve yöreler arasında veya bir ülkeden diğerine, 
uzun süreli veya devamlı kalmak amacıyla yapılan 
nüfus hareketidir. 
 
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre de göç, ‘’bir 
uluslararası işgücü hareketi, bu yolla insanların iş 
bulmak veya daha iyi koşullarda çalışmak  ya da 
kendilerine, ailelerine daha iyi yaşama imkanları 
sağlamak amacıyla iki ülke arasında yer değiştir-
mesidir’’. 
 
Göç, bir çok nedenden kaynaklanmaktadır. Siyasi, 
sosyal, ekonomik, askeri, doğal, sebepler yanında 
macera arzusu, değişik bir hayata kavuşmak ve 
onu yaşamak, kültürel hayranlık, güçlü bir devletin 
mensubu olma gibi duygular da insanları göçe zor-
lamaktadır. 
 
Yabancı ülkelere olan göçler genelde ülkelerin eşit 
olmayan gelişmişliği ile ilgilidir. Göçler az gelişmiş 
ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olmaktadır. Az 
gelişmişliğin varlığı ve yaşam standartları arasınd-
aki farklılık, insanları daha yüksek bir gelir elde 
etmek ve belirli bir yaşam standardını elde etmek 
amacıyla yurtlarından ayırmaktadır. 
 
Aslına bakarsanız göç, sadece insanların bir yer-
den başka bir yere hareket etmelerini anlatan bir 
yer değiştirme hareketi değil, ekonomik, hukuki, 
sosyal, psikolojik ve bunun gibi pek çok yönden 
bakılması gereken bir şeydir. 
 
Türklerin Avrupa’ya göç sürecine üç aşamada 
bakmamız gerekiyor.  
- Birinci aşamada Türk işçileri kısa bir süre içinde 
olabildiğince tasarrufta bulunarak Türkiye’ye dön-
meyi düşünerek Avrupa’ya gelmişlerdi.  
- İkinci aşamada aile birleşimi ile birlikte Türk göçü 
devam etti, bu aşamada Avrupa’da bir aile olarak 
yaşamaktan dolayı uyum sorunları gündeme geldi.  
- Üçüncü aşamada ise Avrupa’ya yerleşme kesin-
leşmişti, siyasal ve sosyal hakların elde edilmesi 
için yaşanılan ülke vatandaşlığına geçiş hızlandı. 

 
Türkiye işçi göçünü teşvik etmekle ülkedeki işsizlik 
baskısını azaltmak ve gelen işçi dövizleri ile de  
ülkenin döviz ihtiyacını karşılamayı hedeflemişti. 
 
Genelde dengesiz gelir dağılımının göçe neden 
olduğu görülmektedir. İnsanlarımız ailelerini, 
yakınlarını besleyip, bakabilme ve ekonomik  
olanaklarını artırabilme, yurt dışında çalışmak ve 
daha fazla gelir elde etmek için gitmekteydiler.  
Özellikle ailelerin ekonomik olanaklarının kısıtlılığı 
nedeniyle yurt dışına gidişler kırsal bölgelerden 
olmaktaydı. Yurt dışına işçi olarak gidenlerin kişi-
sel gelirleri düşüktü. İş ve işyerindeki koşulların 
uygun olmayışı, sağlıklı çalışma koşullarının 
bulunmayışı, sosyal statülerini değiştirememeleri 
de yurt dışına gidilmesinde etken olmaktaydı. 
 
Bunun yanında insanları göçe sevk eden sosyal 
ve siyasal etkenler de bulunmaktadır.  
Ülkemizde sosyal ve ekonomik yapının zayıf  
olması, yeterli bir sosyal güvenlik sisteminin olma-
yışı, insanların kendini güvende hissetmemesi, 
siyasal baskı ve etnik nedenlerle göç sebebi  
olmaktadır. 
 
Türklerin Avrupa’dan Türkiye’ye geri dönüşlerinde 
ya da ziyaretlerinde bulundukları ortamlarda  
verdikleri izlenimler de yurtdışı göçünü hız-
landırmıştır. Ekonomik durumlarını iyileştiren işçi-
lerin çevrelerinde çeşitli yatırımlar yapmaları ve 
mal-mülk edinmeleri potansiyel göçmen nüfus 
üzerinde çok etkili olmuştur. 
 
Göçmen nedir?  
Göçmen kelimesi, dilimizde tarihsel olarak sıkça 
kullanılan kelimelerden birisidir. Türk Dil 
Kurumuna göre göçmen kelimesi anlamı şu 
şekildedir, ‘’Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek 
için başka ülkeye giden kimse, aile veya topluluk’’. 
 
Göçmen, daha iyi koşullarda yaşamak için ülkesini 
terk eden kişi ya da kişilere denilmektedir.  
Bu kişilerin zulme uğramaları, ülkelerini terk etmek 
gibi bir koşulları yoktur. Tamamen yaşam koşul-
larını iyileştirmek adına ülke değiştirmektedirler.  
Göçmenlik yasal olarak başvurularak yapılabilen 
bir haktır ve göçmen olarak adlandırılan kişiler, 
gittikleri ülkelerde tamamen yasal olarak barınırlar. 
Gittikleri ülkede vatandaşlık alana kadar o ülkenin 
göçmenlere sunulan haklarından faydalanabilirler. 
 
Farklı bir din ve kültürden gelen Türkler, Avrupa’da 
ayrımcılığı en çok yaşayan göçmen grubudur.  

               Göç, Göçmen  
                      ve  
          Toplumsal Etkileri 



Karşılıklı bir önyargının hissedilmesi de mevcut 
durumu daha zorlaştırmıştır. Bugün hala Avrupa’ 
nın çeşitli ülklerinde yaşayan vatandadaşlarımızın, 
İş piyasasında, konut kiralanmasında ve mesleki 
eğitimde en son Türklerin tercih edilmeleri nedeni-
yle sorunları vardır. Irkçı saldırılara maruz kalmış-
lar ve Türklere ait evler, işyerleri kundaklanmıştır. 
 
Bütün bunların neticesinde, Türkler bir çok ülkede 
kendi kültürlerini yaşadıkları, kendi dillerini 
konuştukları, kendi dükkanlarının bulunduğu 
gettoları oluşturmuşlar ve bu gettolarda yaşamaya 
başlamışlardır. Türkler getto yaşamı ile birlikte 
kendilerini içinde yaşadıkları toplumdan izole 
etmişler ve asimilasyon korkusu ile de 
entegrasyona karşı çıkmışlardır. 
 
Bugün yurt dışında yaşayan birinci ve ikinci 
kuşağa mensup vatandaşlarımız arasında nitelik 
yönünden çok farklılıklar bulunmaktadır. Üçüncü 
kuşak ise kendine özgü, daha farklı sosyal ve 
ruhsal nitelikler göstermektedir. 
 
Birinci kuşak vatandaşlarımız, geçici bir süreliğine, 
yeterli bir birikim sağlamak için beden işçisi olarak 
çalışmış, içinde yaşadıkları topluma son derece 
zayıf bağlarla bağlanmıştır. Plan ve davranışlarını 
ileride geri döneceği Türkiye’ye yönelik olarak 
düzenlemiştir. Yani yurt dışına, orada yaşamak 
için değil orada kısa süre çalışıp para kazanmak 
için gitmişlerdir. 
 
İkinci kuşak insanlarımız ise anne ve babalarına 
göre çok farklı bir toplumda yetişmiş ve daha 
değişik bir sosyalleşme süreci geçirmiştir. Bu 
kuşağın tek ortak özelliği ana ve babalarda temel 
olan dil sorununu çözmüş olmasıdır. Bunun 
ötesinde eğitim düzeyi, içinde yaşadığı topluma 
uyumluluk ve bütünleşme, kendini geliştirme ve 
Türkiye ile özdeşleşme eğilimleri çok farklıdır. 
İkinci kuşak için en önemli sorun genel ve mesleki 
eğitim olmuştur, Bu konunun önemini kavrayan 
birinci kuşak aileleri kimlik arayışında bulunmayan, 

çok yönlü düşünebilen, içinde yaşadıkları topluml-
arla kolayca anlaşabilen bir kuşak yetiştirebilmek 
için çocuklarının eğitimine önem vermişlerdir. 
 
Göçmenler gittikleri ülkelerde başlangıçta kendi 
kültürlerini yaşamakta, zamanla bulundukları 
toplumun kültüründen etkilenerek yeni kültürel 
alışkanlıklar kazanmaktadırlar. Ancak özellikle 
ikinci ve üçüncü kuşağa mensup insanlarımızda, 
iki kültür arasında kalarak her iki kültüre de 
yabancılaşma eğilimleri görülebilmektedir. Bu 
kuşaktaki insanlarımızın göç ettikleri ülkede temelli 
kalma oranı birinci kuşağa göre çok daha fazladır. 
 
Göçün toplumsal etkileri Uzun yıllar yurt dışında 
yaşayan göçmenler ülkelerine kesin dönüş 
yaptıklarında, yurt dışında elde ettikleri farklı 
kültürleri de anavatanlarına getirmekte ve 
çevrelerindeki yakınlarının da alışkanlıklarını 
değiştirmektedirler. 
 
Baktığımızda, insanlarımızın Avrupa’da edindikleri 
sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerin yanında 
siyasi değerleri de anavatanlarına getirdiklerini 
görmekteyiz.  
 
Örneğin, insan hakları, vatandaşlık ve özgürlük 
bilinci, saygı, sosyal refah ve bunu sağlayacak 
yeterli ücret ve toplumsal bilinç gibi. Ülkemiz, 
yatırım yaptığı genç insanları yurt dışına 
göndermiştir/göndermektedir. İnsana yapılan 
yatırımlar uzun vadeli ve pahalıdır. Kendi 
ülkesininin ekonomik kalkınmasına yardımcı 
olabilecek insanların başka ülkelerde çalışması, 
göç veren bizim gibi ülkelerin ekonomisine zarar 
vermektedir. Son zamanlarda sıkça görülen beyin 
göçü de ülkemize büyük zarar vermektedir. 
 
Başlangıçta Türkiye’nin genellikle erkek ağırlıklı 
olarak işçi göndermesi nedeniyle aile yapılarında 
olumsız etkiler ortaya çıkmış, ailelerde parçalan-
malar olmuştur. Çocuklarda baba ya da annenin 
olmaması nedeniyle psikolojik rahatsızlıklar ortaya  

 



çıkmış, akraba yanında büyüyen çocukların 
gelişme çağlarındaki sosyal yaşamlarında 
eksiklikler oluşmuştur. Yurt dışında iş bulmak 
nedeniyle yabancı kadınla-rla para karşılığı 
yapılan sahte evlilikler de bir çok Türk ailesinin 
dağılmasına neden olmuştur. Başlangıçta iş 
müsaadesi ve oturma izni alabilmek amacıyla 
geçici bir süre için yapılan evliliklerin bazen çok 
uzun sürmesi boşanmalara neden olmuştur. 
 
Sonuç olarak Avrupa’ya göç etmiş ailelerin ikinci, 
üçüncü kuşak mensupları oralarda Türkiye ve Türk 
kavramı için bir çok olumlu şeyler yapmışlardır. Bu 
ülkelerin hemen hepsinde çok başarılı Türk kökenli 
politikacılar, sanatçılar, sporcular, iş ve bilim 
insanlarımız vardır. Bunu en son örneği de, aileleri 
Türkiye'den Almanya'ya göçmüş olan Özlem 
Türeci ve Uğur Şahin çiftinin geliştirdikleri korona 
virüs aşısında başarıya ulaştıklarını duyurarak tüm 
Türkleri gururlandırmalarıdır. Bu ikinci kuşak bilim 
insanları kurdukları BioNTech şirketi bünyesinde 
yaptıkları çalışmalarla hem bilim dünyasına katkı-
ları hem de son yıllarda göç konusunun tartışıldığı 
Almanya' da, göçmenlerin ülkeye ne kadar faydalı 
olabilece-ğine dair bir örnek olmaktadırlar. 
 
Bu konuştuklarımızda Türkiye’den Avrupa’ya olan 
göç hareketlerini inceledik, göç hareketinin 
etkilerine baktık. Her ne kadar Cumhuriyetin ilk 
yıllarında ve daha sonraları da Avrupa’dan da 
Türkiye’ye bir göç hareketinin varlığı bilinse de bu 
konu pek araştırılmamıştır. 
 
Kendi hikayem de var.. 
Ben kendi köklerimden dolayı biraz da bu göç 
hareketine dikkat çekmek istiyorum.  
Benim ailemde, anne, baba, kardeşler, anneanne, 
babaanne, dedeler, dayı, teyze, hala, amca hepsi 
bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Selanik’le 
İpsala arasında bir kasaba olan Gümülcine doğum
-ludur. Ailede bir tek ben Türkiye doğumluyum. 
Biraz da tarihsel gerçeklere bakalım. 
 
Bugün Batı Trakya dediğimiz topraklar 1363 
yılında Türklerin idaresine geçmiştir. Ancak Batı 
Trakya'ya 1363 yılından önce de Anadolu'dan bazı 
müslüman Türk boylarının gelip yerleştiğini 
biliyoruz. Gümülcine Kırmahalle Cami'nin için de 
1185 tarihli bir mezar taşı bulunmaktadır.  
Bu topraklar1832 yılına kadar Türk idaresinde 
kalmıştır. 500 yıla yakın Türk toprağı olan Batı 
Trakya’daki Türk nufusu, idarenin değişmesiyle 
azalmaya başlamıştır. Türkler 1920’li yıllarda 
nüfusunun %65’ini toprak sahipliğinin %90’ini 
oluşturmaktadır. Lozan Konferansı’na Sunulan 
Batı Trakya Nüfusu bilgileri bizim kasabamız 
Gümülcine’de şöyledir. Türkler 59967, Bulgarlar 
9997, Rumlar 8834. 
Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 
tarihinde imzalanan nüfus mübadelesi 
anlaşmasıyla Batı Trakya’daki Türk nüfus ile 

İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’daki Rum 
nüfusun mübadele dışında bırakılması 
kararlaştırılmıştır. Bu tarihten sonra Batı Trakya 
Türkleri Yunan devletinin sürdürdüğü etnik kimlik 
inkarına yönelik uygulamalara kalmıştır. Yunan 
devlet politikası Türk kimliği yerine müslüman/
ümmet kimlik dayatmasını içermektedir! 
 
Araziler ve tarımsal işletmeler idarenin Osmanlı 
tapularını farklı yorumlamasından dolayı bölgenin 
Yunan kökenli tarım kesimi tarafından sahiplenil-
miş ve işletilmiştir. Uygulanan devlet politikasının 
bir sonucu olarak mülkiyet el değiştirmiştir. Bu 
mülkiyet değişimi neticesinde bölgenin en eski 
sahibi Türkler fakirleşmiş, yaşam standartları ve 
refah açısından bölgenin Gayrimüslim sakinleri ile 
Müslüman sakinleri arasında uçurumlar ortaya 
çıkmıştır. 
 
Bu nedenlerden dolayı Babam ve bir arkadaşı bu 
topraklarda artık yaşayamıyacaklarını görüp, 
Türkiye’ye göç etmeye karar vermişler. 1953 
yılında iki kafadar yüzerek Meriç nehrini geçmişler 
ve Türkiye toprağına ayak basmışlar. Daha sonra 
en yakındaki sınır karakoluna gidip ’’Biz Meriç’i 
yüzerek geçip Türkiye’ye geldik ve artık burada 
yaşamak istiyoruz’’ demişler. Aldıkları cevap ’’Hoş 
geldiniz’’ olmuş. Ellerine verilen bir belge ile 
yaşamak istedikleri ilin nufus idaresine gidip kayıt 
yaptırmaları istenmiş. 
 
Daha öncelerden Türkiye’ye göç etmiş kasabalıla-
rın yaşadığı İzmir’e gidip, nüfus idaresine başvur-
muşlar. Kayıt yapılırken Türkiye’de bir soyadı 
almaları gerektiği söylenmiş (Cumhuriyet kazanı-
mı. Bugün hala Batı Trakya’da yaşıyan Türklerin 
soyadı yoktur!). Hangi soyadını almaları konusun-
da bizimkilerin bir fikri olmadığından, Gümülcine’ 
de ne işle meşgul oldukları sorulmuş. Bizimkiler de 
’’Bağ-Bahçe’’ cevabını verince soyadımız Filiz 
olmuş. 
 
İlk günden itibaren tüm diğer emekçi fakir işçilerin 
arasına katılıp, bir tütün işleme fabrikasında hayat 
mücadelesine başlamışlar. Ardından da ailenin 
kalanı gelmiş. Ancak 1990’lı yıllara kadar doğduk-
ları toprakları ziyaret etme imkanları olamamış. 
Bunun nedeni de, vize başvurusunu yaptıkları 
Yunan konsolosluklarında pasaportlarında doğum 
yeri olarak Gümülcine yazması olmuş. 
Konsolosluk, Yunanistan’da Gümülcine diye bir 
yer olmadığını, orasının adının ‘Komotini’ olduğu-
nu ve doğum yerinin geçersiz olması nedeniyle 
vize başvurularının reddelimesine karar vermiş! 
 
Ancak bu göç hareketinde en belirgin özellik, 
gidilen ve gelinen ülkelerde aynı dili konuşan, aynı 
köklerden gelen ve aynı kültüre sahip insanların 
yaşıyor olması. Bu nedenle ne bir uyum sorunu 
yaşanmış ne de göçmenler üzerinde ruhsal 
sorunlar oluşmuş. Kasım 2020 



Özay Dursun  
 

Sara’nın Osman’ının oğlu Ahmet Dursun’un (Gara Ahmet) en büyük oğluyum ve  
1 Ocak 1975, Tut doğumluyum. 
İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Tut’ta bitirdim.  
Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra da bir süre İstanbul’da çalıştım.  
2005 yılında yüksek lisans (MBA) için geldiğim İngiltere’nin Southampton şehrinde yaşıyor ve  
kurucusu olduğum aile şirketinde çalışıyorum.  
Kişisel gelişim ve yaşam boyu eğitim en çok önem verdiğim konulardandır.  
En son katıldığım kurs; Duygusal Zeka (Emotinal Intelligence for Resillence) ve  
(Teory U in Economic) University of Oxford.  
En çok ilgimi çeken seminer ise;London School Economi Üniversitesi’nde ekonomist ve sosyal  
girişimci Dr. Muhammet Yunus’un sunduğu yoksulluğa karşı mücadele ve başarı hikayesi…  
Korana-virus zamanında okudugum en son üç kitap; Aklımdaki Tut (Mehmet Karakuş),  
Ulusların Düşüşü (Why Nations Fail, Doran Acemoğu),  
An Ottoman Traveller/Seyahatname, (Simon Sebag Montefiore)  
Seyahat etmek, farklı yerleri ve kültürleri tanımak tutkularım arasındadır. Şu ana kadar en uzak  
seyahat ettiğim nokta Avustaralya ve Hong Kong oldu. Gezmiş olduğum ülkelerde en beğendiğim  
yer ise Izlan’da. Yelkencilik ve doğa yürüyüşleri yapmak benim için başka bir tutkudur.  
En son Tut seyahatimde beş günde 60 kilometrenin üzerinde yürüyerek Tut’un en güzel köşelerini 
görme olanağı buldum.  
En çok sevdiğim ise uzun bir yürüyüşten sonra Aşağı Yarpızlının suyunu içmektir.  
 
Ağustos 2020 

 

Özay ve İsmihan Nenesi 



 

Gezdim Dünyayı Gördüm Tut Bahçelerini 

Kovid-19 Dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve Tut'ta da değişiklikler getirdi.  

Bu yılki Tut ziyaretimde bu değişiklikleri fırsata çevirmeye karar verdim. Güzellikleri uzaklarda değil de 

yakınımda bulunan, doğup büyüdüğüm, çocukken efsane gibi gelen ve fazla bilinmiyen yerleri 

dolaşmak istedim. En son yapmış olduğum Avustralya seyahatimde Sidney'de bulunan Blu Mountains 

(Mavi Daglar) ve The Twelve Apostles’i ziyaret etmiştim. 

 

Tut'taki gezilerimde bir daha gördüm ki Blu Mountains ve The Twelve Apostles’i kıskandıracak şekilde 

çok güzel yerlerimiz var. Erikliğin Kellesi, Goz Boğazı, Yarpızlı, Ulupınar, Kasımpınarı, Sulu Mağra, 

Memekli Mağra, Geni, Aşağı Gala, Gelenacığı, Garaçukur, Bulanık ve daha niceleri...   

 

Gezmiş olduğum yerleri sosyal medya aracılığıyla ile paylaştım. Bu güzellikler için önce başka yerlere 

gitmemize gerek yok. Tut’a gelebilir ve bu güzel yerleri tekrar tekrar ziyaret edebilirsiniz.  

Keşfedilecek o kadar çok güzel yer var ki. Çocukluğunuzdaki hayalleriniz yeniden canlanabilir, sonraki 

nesillere anlatacağınız anılarınız ve hikayeleriniz olabilir.   
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 Erikliğin Kellesi  
 Tut’u  kuşbakışı olarak en iyi  görebileceginiz, en yüksek bir  noktadır.  

 Yüksekliği yaklaşık olarak 1700 metre. Oksijen oranı yüksek en temiz olan yeridir.  

 Bu bölgeye giderken kayalıkların etrafı yaz sıcağına rağmen dağ gelincikleri ile çevrilidir.   

 Kendinizi mutlu, genç ve güçlü hissetmek istiyorsanız bu bölgeyi mutlkaka ziyaret  

 etmelisiniz.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulanık Gölü  
Bulanık’ta doğal bir gölümüzün olduğunu 

bilmiyordum. Yaz ayı olmasına karşın göl 

kurumamış. Üzerinde kuşların uçtuğu ve 

diğer canlıların yaşam alanı olmuş. 

İlkbaharda mutlaka ziyaret edilmeli. 

Yetkililer de burayı mutlaka temizleyip 

koruma altına almalı. 

 

 

 

 

 

 

 

Taşlık / Çanakçı Deresi 
En çok etkilendiğim yerlerden Çanakçı 

Deresi bölgesindeki Taşlık.  

Burada devasa büyüklükte kayalar  

bulunmakta.  

Yıllar önce bu kayalardan su değirmenleri 

için değirmen taşları yapılırmış. 

En güzel selfi cekilecek yer.  

Mutlaka ziyaret edilmeli ve yetkiler burayı 

da koruma altına almalı.  



 

Yarpızlı 
Çobanların, göçerlerin konakladığı ve bana 

göre Tut’un en güzel suyunun olduğu yerdir. 

Patlak Göl 
Kış aylarında biriken karlar eriyince çok büyük su 

birikintisi (göl) oluşurmuş burada. Eskiden buraya 

bakarak su sıkıntısı olup olmayacağına ilişkin 

tahminler yapılırmış. Etrafında güzel bir kokusu 

olan peryavşağı adlı bir çeşit kekik bitkisi bulunur. 

Kokusu lavantayı kıskandıracak kadar güzeldir. 

Eskiler bebeklerin kimi ağrılarını gidermek için bu 

bitkiden yararlanırlarmış. 

Gozlu Boğaz 

Tut’u en güzel seyredeceğiniz noktalardandır. 

Gozlu Boğaz adı etrafında ceviz ağaçlarının 

bulunması nedeniyledir. Tut’un en güzel dağ 

çayını buradan toplayabilir ve bu çayı içerken 

dunyanın neresinde olursanız olun size bu 

bölgenin hissini verir. 

 

Sulu Mağra  
Hiç duymamıştım adını.  

İlginç olan özelliği mağranın altındaki taşın altından 

su çıkması. 

İlkbaharda mutlaka görülmesi gereken bir yer. 



 

Aşağı Gala ve Gelenacığı,  
Tut’a gitiğinizde görmeniz gereken bir bölgedir. 

Gala Bölgesi Manak dayım ve Gilay dayımla 

özdeşleşmiştir ve  ikisinin en fazla ziyaret ettiği 

yerdir.  

Bir zamanlar Tut’un en güzel yerli  üzümleri 

yetişirmiş. 

Cin Mağrası 
Cin Magarası çobanların yağmurdan korunmak 

için kullandıkları doğal bir sığınak. Etrafında 

Tut,un en güzel tatlı payam ağaçları var.  

Son zamanlarda buralarda tütün ekimi de  

yeniden baslamış 

Dilek Kayası (Delikli Taş) 
Dilek tutmak isterseniz Geni’ye giderken  

Delikli Taşa uğrayıp kimi dileklerde bulunabilirsi-

niz. 

Fantacılar 

Tut’a gidince Fikret, Hüseyin ve Ramazan’ın  

fantasını ısmarlamayı da unutmamak lazım. 



Yalankoz 
Yalankoz köyü doğusunda Tepecik, 
batısında Akçatepe köyü ile çevrili olup, 
İlçeye uzaklığı 20 km’dir.  

Yalankoz köyü hem tarım, hem de 
hayvancılıkla uğraşır. Antep fıstığı, üzüm, 
incir, elma, armut ve nar yetiştirilmektedir. 

Okur-Yazarlık oranı % 90 civarındadır.  

Köyün tarihi çok eski olup,bundan 400 yıl 
önce Elazığ’ın Suna köyünden 3 kardeş 
gelerek bugünkü yere yerleştikleri 
söylenmektedir. 

Köyün nüfusu 455 kişi olup, elektriği, suyu, 
telefonu vardır. 1972 yılında ilkokul, 
1994 yılında da Sağlık Ocağı yapılmıştır. 

Yalankoz köyünden ayrılarak köy olan 
Mestikeloğlu (Elçiler) ise 80-90 yıl önce 
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin 
Kurucuova köyünden göçebe olarak gelip 
yerleşenlerce kurulmuştur. 

Köyde vatandaşlar tarafından kutsal kabul 
edilen iki yatır (ziyaret) vardır. Bunlardan 
Menekşe yatırının yeri Yalankoz köyünün 
arkasındaki bir tepe üzerindedir. 

Bir efsaneye göre Menekşe Battal Gazi’nin 
kızıdır. Kaşlıca’da (Enişdere) Battal Gazi’ 
nin kalesi vardır. Düşmanlar kaleyi sarınca 
Battal Gazi, kızını düşmanın elinden 
korumak isterken kızını kendi eliyle uzağa 
fırlatmış ve kızı burada şehit düşmüştür. 

Diğer ziyaret (türbe) Şah Abdurrahman 
yatırının yeri Yalankoz köyünün 
yakınındaki bir tepe üzerindedir.  

Efsaneye göre Şeyh Abdurrahman 
Erzincan’in üç çocuğu savaştaki 
çarpışmadan buraya kaçarlar. Biri erkek 
ikisi kız bu çocuklar daha fazla kaçamazlar 
ve bu tepe üzerinde şehit düşerler. 

Şah Abdurrahman ve Menekşe yatırları 
karşılıklı tepelerdedir. Ara sıra bu tepeler 
arasında karşılıklı top atışı yaparak 
haberleşirler. Bu top atışlardan birinde 
türbe yakınındaki ağaç yanmıştır. 

Türbeler tepenin en üst noktasında etrafı 
taşlarla çevrilmiş, Türklerin dağ kült 
inancına uygun bir yapıdadır. Etrafında 
ağaçlar bulunmaktadır. 

Vatandaşlar tarafından değişik dilekler için 
türbe ziyaret edilmektedir. Özellikle Cuma 
günleri ziyaret edilip,adak olarak kurban 
kesilmektedir. 

Kaynak: 
tut gov tr - Tut Yalankoz Der sitesi -
Tutlular Net 



 

 

Öğütlü Köyü 

 

ÖĞÜTLÜ KÖYÜ 

Öğütlü Köyü İlçenin 10 
km güneydoğusunda, 
Göksu Çayının 
kuzeyinde Yaylımlı Köyü 
ile Köseli Köyü arasında 
Akçatepe ve Kaşlıca ile 
toprak sınırı bulunan bir 
köyümüzdür. 

Köyün başlıca geçim 
kaynağı tarımdır. 
Hayvancılık çok azdır. 
Rakımı çevreye oranla 
düşük olması nedeniyle 
mevsiminden önce ve 
sonra önemli miktarda 
sebze ve meyve üretimi 
yapılmaktadır. Antep 
fıstığı, buğday, arpa, 
nohut gibi hububat 
ekiminin tütün önemli bir 
gelir kaynağıdır. Okur 
yazar oranı %80 
dolayındadır. Öğütlüye 
okul 1974 yılında 
yapılmıştır. Köyün 
stabilize yolu vardır. 
Elektrik 1985 yılında 
gelmiştir. Telefon hattı 
da mevcuttur. 

 

T.C. Tut Kaymakamlığı 

Fotoğraflar: Tutlular Net 

Köy Muhtarı :  
Abdurrahman ŞAHİN 

  

 

Hane Sayısı  :  115 

Nüfusu :  570 

Rakım :  710 

Bağlıları :  1 



   

     

 

     

                                                        

An beni bi gozunan o da çürük çıksın !!! 

__________________________________________________________ 

 

Erzurum karayoluna bir altgeçit yapılır , altgeçit biraz alçak yapıldığından altge-

çidi kullanan köylünün eşeğinin kulakları tavana sürtünmektedir. Köylü birgün 

eline bir demir ve çekiç alarak eşeğin kulaklarının değdiği yerleri kırmaya başlar.  

Tesadüf bu ya Erzurum Valisi de teftişe çıkmıştır köylüyü görür ve hoşbeş 

faslından sonra ne yaptığını. 

Köylü ise derdini anlatır, eşeğinin kulaklarının sürekli tavana geldiğini ve 

bundan rahatsız olduğunu söyler. 

Vali: Betonu kırmaya çalışacağına eşeğin ayaklarının geçtiği yerler toprak, orayı 

kazsan daha iyi olmaz mı? 

Köylü: Ben de Vali okumuş adamdır birşey biliyor sanırdım, ben diyom gulahları 

sen diyon ayahları. 

___________________________________________________________________________ 

 

Almancı Sözlügü 

Drei Papir                 : Üçkağıtçı 

Nix Hundert Geben  : Yüz vermemek 

Geld Schneiden        : Para kesmek (ödememe anlamında) 

Sontagsmann           : Pazarcı 

Almancı Atasözü 

Wer von Milch Zunge brennen , Jogurt püfff püffff Essen: Sütten ağzı yanan 

yoğurdu üfleyerek yermiş. 

_____________________________________________________________ 

 

 

Binlerce para saydığın bir eşyanın  sözleşme şartlarının küçük yazılarını bir defa dahi okumazsın ama bu sayfayı buraya kadar 

okumana rağmen beğenmezsin… Pes doğrusu (Sözüm meclisten dışarı)) 

 

Ömer Faruk Karakuş 

 

Absürt Sayfa 


