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„Topraktan öğrenip kitapsız bilendir“  
diyor ya Nazım, 
bildiğini seslendiriyor şimdi Anadolu... 
Toprak suyla buluşalı  
bir başka akıyor,  
bir başka dolaşıyor damarlarda kan... 
Özlenen ses geliyor Adıyaman Tut’tan... 
‚Seyırcisi’ değil, ‚oyuncusu’ artık onlar, 
bu coğrafyanın… 
Gösterilenlerle yetinmiyor, seslerini katmak 
istiyorlar 
Çağdaş dünyanın sesine… 
Çabalarını birleştirip, karikatür sergisi açıyor, 
Nemrut’ta senfoni orkestrasının sesini 
duymak istiyorlar… 
Batan güne inat, 
her doğuşuyla yeniden varoluyorlar güneşin. 
Kadın, çoluk, çocuk, tüm Tut İlçesi halkı, 
konuk etmek için sizleri, 
manken görevlendirmiyor, halkla ilişkiler 
dersleri alıyorlar. 
İletişim çağıyla küçülen dünyaya, 
Güneydoğu’nun bir ilçesinden 
kocaman sesler verip, 
müzikle, resimle, karikatürle, tiyatroyla 
ifade ediyorlar varlıklarını… 
…Haydi dostlar!... 
Temmuz ayının 22’sinden 25’ine, 
gündoğumundan batımına, 
„Merhaba“ diyelim Adıyaman Tut’a. 
                       Tayfun Talipoğlu 

 Edebiyat Yarışması Sonuçlandı 
 

İki yıl önce www.tutpekmezi.com adresindeki 
sayfamızda açtığımız „Edebiyat Yarışması“ 
sonuçlandı. (10.10.2007) 
 

1. Tut Kültür ve Sanat Festivali sırasında 
ilişikteki şiiri yazarak biz Tutlulara armağan 
eden ve bizleri onurlandıran Yol Öykücüsü 
Tayfun Talipoğlu, şimdi de değerli 
hemşerimiz Kadir Dursun’un ricası üzerine 
„Edebiyat Yarışması“na gönderilen ürünleri 
aşağıdaki gibi değerlendirdi ve şunları yazdı: 
 

Ana yoldan uzak olmanın keyfini süren ve 
onca yoldan sonra uzaktaki sevgili gibi 
tutulup kaldığım Tut’un gülen yüzlü ve 
gurbete mahkum insanlarından öylesine 
güzel öykü ve şiirlerin çıkacağı belliydi. 
Bir işaret gerekiyordu belliki. İşte o işareti 
veren, yaşadığı olmasa bile ait olduğu 
topraklara sevdasını yazıya ve dile döken, 
çocuklarına gönül bağlarının nerede 
olduğunu hatırlatan sizlere, İsviçre Tutlular 
Yardımlaşma Derneği’ne bir Anadolu aşığı 
ve yol öykücüsü olarak teşekkür ederim. 
Tayfun Talipoğlu / Yol Öykücüsü 
UNICEF Türkiye Milli Komitesi İyi Niyet Elçisi 
 

   Edebiyat Yarışması Sonuçları: 
 

    Şiir: 
1. Senin Şerfine / Ayhan Doğrul 
2. Unuttum Sanma Seni / Caner Aliş 
3. Tut Meyvesi Üzerine / 
    Abuzer Akkoca (Bıçakçı Abizer) 
 

    Öykü:  
1. Ölümü Bekleyen Bir Hasta Tutlunun    
    Ölümü Yakarışı / Hasan Bener 
 2. Deli Eşoğ (Ayşe) / Mahmut Akdağ 
 3. Memekli Mağra / Mahmut Akdağ 
 

    Makale:  
1.Tut’un İlçe Yapılması ve Kentleşme                         
    Süreci / Mehmet Karakuş 
 2. Köprünün Altındaki Sular/  
     Mahmut Akdağ  
             

Yol Öykücümüz Sayın Tayfun Talipoğlu’ 
na sağlık, mutluluk, başarı ve Tut pekmezi 
tadında günler geçirmesini diliyor, içten 
teşekkürlerimizi yolluyoruz. 
Tutlular Yardımlaşma Derneği / İsviçre 
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   Yeni Yılınız Kutlu Olsun… 
 
     Değerli Üyelerimiz, Değerli Hemşerilerimiz, 
Önümüzdeki günlerde yeni umutlarla,  yeni duygu ve tasarımlarla yeni bir yıla daha gireceğiz. 
Böylesi bir dönemecin eşiğinde yönetim kurulumuzun kimi çalışma ve düşüncelerine dikkatinizi 
çekmek istiyoruz. 
 

     Değerli Üyelerimiz, Değerli Hemşerilerimiz, 
Derneğimiz Tutlular Yardımlaşma Derneği, 1995 yılının sonlarına doğru kuruldu. Amacını da şu 
şekilde belirledi tüzüğünde:  

Tut İlçesi’nin güzelleştirilmesine ve Tutluların genelinin kullanımına yönelik yardım        
ve yatırımlar yapmak. İsviçre’de yaşayan Tutluların, yukarıdaki amaç yönünde birliğini 
sağlamak. 

İşte bu amaca ulaşmak için büyük bir özveriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu bağlamda: 
 

1. İsviçre’deki hemşerilerimizi biraraya getirmek için geceler ve piknikler düzenlendik. Ayrıca, 
Tutlular için bir buluşma yeri olur düşüncesiyle ikinci kez işlettiğimiz lokal yerini, satılarak el 
değiştirmesi yüzünden kapatmak durumunda kaldık. Ama bir lokal arayışımız devam ediyor. 
Başta İsviçre’deki hemşerilerimiz olmak üzere, bütün Tutluları yazmaya ve okumaya 
özendirmek, Tutlular arasındaki iletişimi sağlamak, kimi etkinlikleri, kimi olgu ve olayları yazarak 
kalıcı hale gelmelerini sağlamak için çıkardığımız, Tut Pekmezi adındaki dergimizin 28. sayısına 
ulaştık. Buna ek olarak, yine Tut Pekmezi adıyla  hazırladığımız ve hizmetinize sunduğumuz 
internet sayfamızı da geliştirip zenginleştirdik. 
 

2. Tut’a yönelik çalışmalarımızda da başta üniversite öğrencileri olmak üzere çeşitli kurum ve 
kuruluşlara yapılan yardımları devam ettirdik. Çalışmalarımıza ve yaptığımız yardımlara ilişkin 
açkılamaları dergimizde ve internet sayfamızda yapıyoruz. 
 

     Değerli Üyelerimiz, Değerli Hemşerilerimiz, 
Kuşkusuz bu etkinlikler ve yardımlar daha fazla ve daha kaliteli yapılabilir. Geceler ve piknikler 
daha kaliteli, yapılan yardımlar iki katına çıkartılabilir, hatta daha çok öğrenciye, daha çok 
kuruma ve kuruluşa yardımlar yapılabilir. Ama bütün bunların yapılabilmesi siz hemşerilerimizin 
ve üyelerimizin tutumuna bağlı. Daha doğrusu sizlerin duyarlılığınıza bağlı. 
On yılı aşkın bir zamandan beri yukardaki çalışmaları yapıyoruz ama, üye sayımız daha bu yıl 
yetmiş olabildi. İşlettiğimiz lokallere, düzenlediğimiz gece ve pikniklere gelen Tutluların sayısı da 
şevkimizi kamçılayacak düzeyde olamadı ne yazık ki.  
 

     Değerli Üyelerimiz, Değerli Hemşerilerimiz, 
Sizlerin yardımsever olduğunuzu, yurtsever olduğunuzu, duyarlı insanlar olduğunuzu biliyoruz.  
Sadece bu tutum ve duygularınızı derneğimizin çabalarına katma; üye olma ve düzenlediğimiz 
etkinliklere katılma konusunda biraz çekingen davrandığınızı görüyor ve buna da bir anlam 
veremiyoruz. Oysa ne yıllık 100 Frank üyelik ödentisi, ne de bir gece ve piknikte harcayacağınız 
100 Frank çok bir para. 
 

Yeni bir yıla girerken derneğimiz konusundaki düşünce ve tutumunuzu bir kez daha gözden 
geçirerek, şimdiye kadar gösterdiğiniz duyarlılığı ve desteği artırarak devam ettireceğinizi 
umuyor, yeni yılınızı içtenlikle kutluyor; sağlık, başarı ve mutluluklar diliyoruz. 
      

Tutlular Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu 
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Ulupınar Çocukları 

 

     Bu yaz memlekete gittiğimde, ilk gün 
Burunçayır’da kalıp sonra Tut´a gitmiştim. 
Bacım gile eşyaları bıraktıktan sonra kahveye 
indim. Edip´in kahvesine. Orası, yanılmıyor-
sam 75´lerde Nevzat Yücel ve Mahmut 
Karakaplan´ın çalıştırmasından sonra bizim 
grubun değişmez mekanı oldu. Hala da öyle. 
Başka yerlere de uğranılıyor ama, oraya 
gidilmese sanki bir eksiklik oluyor.  
Bu gittiğimde de bacım gilde biraz dinlendikten 
sonra, sanki hiç düşünmeden, alışkanlık üzere 
ayağım beni Edip’in kahvesine götürdü. 
Özlediğim sevgili arkadaşlarımın çoğunu orada 
görebeileceğim fikri mi, sadece alışkanlık mı 
beni yönlendiriyor bilmiyorum. Belki ikisi de.  
     İkindi ile akşam arasıydı. Nihat, belediyenin 
bahçesinin, eski Sait Emmininin evinin olduğu 
tarafında,  gölgede yalnız başına oturuyordu. 
Onu çoğu zaman yalnız başına otururken 
görürdüm. Biraz kendi aleminde yaşar gibi. 
Mesela, onu, kahvede 4 kişinin oynadığı 8 ki-
şinin seyirci olduğu, seyircisinin oyuncuların-
dan daha heyecanlı oldugu oyunlarda görmez-
dim. Bir tek Haci Halil Emminin oğlu Memet 
Abiyle arasıra fanti oynadığına tanık olmuştum. 
     Bu yaz da Nihat´ı yalnız başına oturuyor 
bulmam bir süpriz değildi. Yanına gittim, 
sarıldık, öpüştük. Ismarladığı kahveyi içerken, 
"nasılsın- iyimisin"den sonra, "yine her pazar 
Ulupınar’a, bostana gidiyor musun emmoğlu" 
dedim. Her pazar gittiğini, şimdi bostana bir 
seki yaptırdığını, bundan böyle iki eş-dost 
gelirse oturacakları bir yer olduğunu anlattı. 
Daha sonra laf, bir yıl önce kaybettiğimiz sev-
gili çocukluk arkadaşımız Mesut Yapıcı’ya 
geldi. Mesutların evi ve bostanı, Nihat gilin 
bostanıyla bizimkinin  arasında. Duygulanarak, 
ölümünden birkaç gün önce Mesut’la bostan 
evlere birer ev yaptırıp, hayatlarının geri kalan 
bölümünü orada, Ulupınar’da geçirmek haya-
lleri kurduklarını anlattı. "Ama ben kararlıyım 
emmoğlu, yoruldum artık, bu yıl da çalıştıktan 
sonra emekliye ayrılacağım ve Ulupınar’a bir 
ev yaptıracağım" dedi. Daha sonra, her sefe-
rinde olduğu gibi çocukluk anılarımıza gittik: 
Abidin gozunun dibinde -orası bizim gizli 
mekanımızdı- kağıt oynamamızı; kaçak tütün 
ve kağıttan doladığımız cigaralarımızı  
içmemizi; Texas-Tommix çizgi romanlar 
okuyuşumuzu; bizim gabak gozun dallarına 
10-15 çocuk birer kuş gibi tüneyerek, 

 

 
Ulupınar çocuklarının bir bölümü Davut Baba’nın 
çamurunu depikliyor. 

pantolonumuzu sıyırıp, aşağıda belirlediğimiz bir 
yaprak, taş ya da çöp hedefine tutturmaya 
çalıştığımızı ve böyle bir yarışma icat ettiğimizi 
kahkahalarla gülerek anlattık. Ben de kendisinin 
Nermin’i (küçük bacısı) kızdırıp, o, kızgınlıktan 
hop hop hoplarken kendisinin nasıl kahkahalarla 
güldüğünü, aralarında çok özel ve güçlü bir 
kardeşlik bağı olduğunu anlattım. Gülümseyerek 
"öyle" dedi. 

     Bütün bunları konuştuk o ilk karşılaşma-
mızda bu yaz. Aksam oldu, evlere gittik. 
Sabah yeğenim Derya, "Dayı kalk anam 
bayıldı" diye uyandırdı beni.  
- "Niye? Ne oldu?"  
- "Nihat Dayım ölmüş!" 
Olacak iş mi bu şimdi? Oldu işte! 
O karşılamamız aynı zamanda son 
karşılaşmamız da oldu. 
     Ulupınar çocuklarından biri daha gitti. 
Bizler 18-19 yaşlarındayken Emoğ Bibimin oğlu 
Hacı Osman’ı kaybettik. Kanserden öldü. 
2003´de Şıhoğ Emmimin kızı Aysel’i yitirdik. 
Geçen sene Mesut, bu yaz da Nihat.   
     Hep birlikte büyümüştük Ulupınar’da.  
Korku, endişe ve güvensizlik duygusunu hiç 
tanımadan, özgürce ve herşeyimizi paylaşa-
rak. Kaygısız tasasız büyümenin yarattığı ilgi 
alanları da ilginçti. Kadir kibritten telefon, eski 
pillerden elektrik tesisatı yapmada, Mesut ateşli 
silah ve gelincik gazozu denemelerinde, Nihat 
süngelle kuş avcılığında öne çıkıyordu.  
     Ulupınar, bütün çocukluğumu huzur ve gü-
ven içinde geçirdiğim yarı kutsal bir yer benim 
için. Herhalde bu sebepten olsa gerek, hala 
kendimi en huzurlu hissettiğim yer de orası. 
 
Göteborg, 4 Aralık 2007 
Hamza Demir / hamzademir@hotmail.com 
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Kadın 

 

 

 

     Ülkelerin gelişmişlik ve halklarının refah 
düzeyinin belirlenmesinde en iyi gösterge 
nedir?.. 
      Ben, o ülkenin kadınlarının yaşam biçimi 
olduğuna inanırım. Bence ülkelerin aynası 
kadınlardır. Kadın ile erkeğin toplumun eşit 
bireyleri olarak beraber yiyip, içmedikleri 
beraber gülüp, ağlamadıkları, beraber halay 
çekmedikleri, gelişme yolunda beraber 
koşmadıkları toplumlar geri, güdük 
toplumlardır.  
     Türkçemizin ne güzel atasözleri vardır. “Bir 

elin nesi var iki elin sesi var”“ Toplumun bir eli 
erkek ise diğer eli kadındır. Bir başka inancım 
da;  yaşamda her türlü ilerlemenin ve 
gelişmenin birinci şartının eğitim ve bilgi ile 
olabileceğidir. Ama bilgiye ulaşım kadın erkek 
ayrımı yapmadan tüm bireylere açık olmalıdır. 
Ancak bu şekilde ilerlenebilir.  
Bu iki inancı alt alta koyup toplarsanız eğitimli 
ve bilinçli kadınların toplumların refah ve 
gelişmelerinde en belirleyici faktör olduğu 
görülür. 
     Elinizde her imkan olsa ve bir ülkeyi doğal 
kaynakları nedeniyle ya da başka bir nedenle 
sömürge haline getirmek isteseniz ne 
yaparsınız?..  Mesela o ülkeyi askeri 
olanaklarınızla işgal eder istediğiniz gibi 
sömürürsünüz. Ama bugün bu tür eylemler 
günümüzde Dünya milletleri tarafından hoş 
karşılanmıyor. Bu nedenle en kolay yol o ülke 
içinden size yardımcı olabilecek işbirlikçiler 
bulmaktır. Önce belirli bir kesime size karşı 
çıkmamaları şartıyla ülke kaynaklarını kendi 
malları gibi kullanma imkanı yaratırsınız. Bu ya 
bir diktatör, şeyh veya kral olabilir. Bu seçilen 
aile sizin desteğinizle herhangi bir şekilde tüm 
sülalesi ile birlikte ülkenin başına çöreklenir ve 
yemeye başlar. Bu sülaleye yakın olanlar da, 
bal tutan parmağınıi yalar misali bu 
kaynaklardan faydalanır. Size karşı olacak 
veya sesi çıkacak olanları böylelikle bir kenara 
koyarsınız. Toplumun kalan kesimlerini 
oyalayabilmek için bir yarısının diğer yarısını 
ezmesi için olanak hazırlarsınız. Bunun çok 
çeşitli yolları vardır. Sağcılar-Solcular  
 
 
 

yaratırsınız. Komünistler- Faşistler yaratırsınız. 
Dinliler-Dinsizler yaratırsınız. Yerli ya da ithal 
malı teröristler yaratırsınız. Çok kullanılan bir 
yöntem de şeriat ortamı sağlayarak kadınların 
ellerinden tüm haklarını alıp, erkeklere 
vermektir. Tarikatlar, Cemaatler, Aşiretler, 
Sihler, Şeyhler, Tekkeler bu işler için çok 
uygundur. Çünkü buralarda bu baskının şeriat 
olarak zemini hazırdır. Erkekler kendilerinde bir 
yaptırım gücü gördüklerinden bu gücü sonuna 
kadar kullanmaya başlarlar ve kadınların 
seslerinin çıkmasına mani olurlar. 
     Ne güzel değil mi? Toplumun her kesimine 
dişine uygun bir kemik verdiniz. Bundan sonra 
sizin yapmak istediklerinizin hiç birine karşı 
çıkacak kesim kalmaz. İstediğiniz gibi hareket 
edebilir planlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz.  
     Refah ve gelişmişlik nedir? Petrol zengini 
ülkelerde en pahalı arabanın içinde kara 
çarşafın altında oturan, sokağa yalnız çıkması 
yasak olan, Dünyaya kara peçenin  ardından 
bakan kadının refahından, gelişmişliğinden söz 
edilebilir mi?  
Kocasının bilmem kaçıncı karısı olmaya karşı 
çıkamayacak, fuhuş şeriata göre yasak olduğu 
için kocasının bir kaç haftalığına başka bir 
kadınla imam nikahıyla evlenmesine ses 
çıkaramıyacak kadının refahından ne olur. 
Kadın hür olmalı, toplumun her bireyi, kadın da 
erkek de eşit olmalıdır. 
     Etrafınıza bakın. Buna benzer şeyler 
görüyor musunuz?  
     Son yıllarda toplumsal yaşamımıza bak-
tığımızda, kafaları ve yürekleri hür kadınların 
sayısının gittikçe azaldığı gözleniyor.  
Eski siyah beyaz sinema filmlerine bakın. 
Toplumumuz o zamanlar sanki daha modern 
daha güzelmiş duygusuna kapılmıyor 
musunuz?  
     Kadınlarımız isteyerek ya da zorunlu olarak, 
hem kendilerini hem de geleceklerini 
örtüyorlar. Hem toplumsal yaşamdan hem de 
devlet kademelerindeki yönetici, karar verici 
pozisyonlardan uzaklaştırılıyorlar.  
     Bunun sorumluluğunu kadınlara yüklemek 
haksızlık olur. Bizler bunu engellemek  
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için neler yapıyoruz. Toplumumuzun yarısını  
yok saymak isteyen bir düşünceye karşı bu 
kadınlarımıza destek olabiliyor muyuz?  
Onları aydınlatabiliyor muyuz?  
     Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet ile 
başlayan, kadını toplumun her katmanında 
görev ve sorumluluk almaya yönlendiren bilinç 
ve davranış biçiminden geri dönülüyor. Kadını 
evine ya da yine sadece kadınların bulunduğu 
bir dünyaya kapatma gibi bir yola giriliyor. 
     Dünyanın geri kalmış ve bağımlı ülkeleri 
kadınlarını sosyal yaşamdan dışlayan 
toplumlardır. Dikkat edin, zenginlik demiyorum. 
Petrol zengini olan ama kadınlarının kara 
çarşafsız olarak  gezmesine tahammül 
edemiyen toplumlar, bu petrol gelirleri 
olmasaydı bugün hangi seviyelerde olurlardı 
düsünebiliyor musunuz? Hala çöllerde deve 
arkasında koşup çadırlarda yaşıyor 
olacaklardı.  
     Bu ülkelerin yöneticilerinin bu şekilde 
davranmalarının çok geçerli nedenleri var. 
Onlar, tüm halka ait olan dogal zenginlikleri 
kendi malları, kendi özel zenginlikleri gibi 
kullanıyorlar. Halkın bunun farkına varmaması 
için de çarşafla, sakalla ve şeriat emirleriyle 
uyutulması gerekiyor.  
     Bu gün ülkemizin birçok yerinde etrafımıza 
baktığımzda gördüğümüz kadın resimleri 
bundan 100 sene önceki kadın resimlerinden 
daha geri. Demek ki bu süre zarfında bizi 
uyutmak isteyenler hayli yol almışlar. 
Demek ki toplumumuzun aynası olacak 
kadınlarımıza baktığımızda ileriyi değil geriyi 
görüyoruz. 
    İşte size 100 sene önceki yöneticilerimizin 
ailelerinden kadın resimler. Bakın bakalım 
neler hisseceksiniz.  
 

                              Rıdvan Filiz 
 
 
 
Not: Bu resimlerdeki kadınların hepsinin 
        zamanın halifesi, yani en ulu kişisi 
        ile kan bağları vardır. 
        Ya o zamanın ulemaları bir şey 
        bilmiyorlarmış, ya da bugünün 
        ulemaları çok şey biliyorlar. 
        Ya da?.. 
 

 
 
 
                                                Adile Sultan 
Adile Sultan                           (1826-1899) 
 
                                                Sultan Abdülmecit’in 
küçük kız                                 küçük kız kardeşidir.  
                                                Sultan Aziz’in ablasıdır 
                                                ve aynı zamanda  
                                                Sadrazam Mehmet Ali  
                                                Paşa’nın eşidir. 
Validebağ’daki                         Validebağ’daki 
Öğretmenevi                            Öğretmen Evi ve                                                                                            
                                                 Kandilli Kız Lisesi’nin  
                                                 binaları kendisine aitti.  
                                 

                                  
 
 
                                        
Hanzade Sultan                    Hanze Sultan 
                                               (1923- 1998) 
  
                                               Sultan Vahideddin'in kızı  
                                               Sabiha Sultan'la  
                                               son Halife Abdülmecid 
                                               Efendi'nin oğlu  
                                               Şehzade Ömer Faruk                                                
                                               Efendi'nin                                                                                                                    
                                               üç kızının ortancasıdır.  
 
                                                
 
 
 
                                                                                                     
                                                Neslişah Sultan                        
                                                (1921 -     )  
                                                  
                                        Sultan Vahideddin 
                                                ile Halife Abdülmecid 
                                                Efendi'nin  torunudur.  
                                                Mısır Kralı  Naibi  
                                                Prens Muhammed                  

                                                Abdülmünim'le evlidir. 
 
  

 
                                                
                                                 
                                                Fatma Sultan  
                                                (1840-1884) 
                                                    
                                                Sultan Abdülmecit’in 
                                                kızıdır ve aynı  
                                                zamanda Sadrazam  
                                                Mustafa Reşit Paşa’  
                                                nın gelinidir.  
                                                Baltalimanı’nda Kemik  
                                                Hastanesi binası  
                                                kendisine aitti. 
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Canım Sıkılır 
 
     Son zamanlarda canım çok sıkılıyor. Darda kalıyorum, içim daralıyor. Çaresiz kalıyorum, 
umut ışıklarım azalıyor. 
     Hemen telefona sarılıyorum. Tut’a sevdiklerime telefon açıyorum. Hal-hatır soruyorum. 
Sonra sıra ‘Tut’ta ne var, ne yok’a geliyor. Aldığım haberlerden sonra birazcık ferahlıyorum.     
Ama arayışım devam ediyor...  
Arkadaşım Mehmet’i arıyorum. Ortak nasılsın diyorum. Dertleşiyoruz biraz. Ardından Tut’tan, 
Türkiye’den ve Dünya’dan konuşuyoruz. İyi ki ortağım Memet benden daha iyimser ve geniş 
düşünüyor. Söyledikleriyle beni umutlandırıyor. 
     Dalıp gidiyorum düşüncelere... 
Ben yaşadığım bu İsviçre’de günlük gazete okuyorum. Eğer bir aksaklık olur da gazete 
alamazsam o gün rahat edemiyorum, canım sıkılıyor. Kendimde bir eksiklik hissediyorum. Sanki 
yapacağım bir işi yapmamışım gibime geliyor. 
Şimdi durup dururken bu gazete işi de nereden çıktı, diyebilirsiniz. Ama ben her türlü cahilliğin 
ve kötülüğün sebebinin % 90 ının eğitimsizlik olduğuna inanıyorum. Onun için de elimden 
geldiğince eğitime önem ve destek veriyorum. 
Bu bağlamda günlük gazete almayı ve sevdiğim köşe yazarlarını okumayı ihmal etmemeye 
çalışıyorum.  
     Epeyce oluyor...  
Severek okuduğum bir yazar olan Bekir Coşkun’un izine ayrıldığını okudum bir gün. Aradan bir 
iki hafta geçmesine rağmen Bekir Coşkun yerinde yoktu. Emin Çölaşan’ın başına gelen Bekir 
Coşkun’un da mı başına geldi, diye düşündüm.  
Yoksa Bekir Coşkun’da Emin Çölaşan gibi iktidarın gazabına mı uğramıştı?..  
Neyse ki, öyle olmadığı kısa zamanda anlaşıldı da ben de rahatladım.  
Şimdi Bekir Coşkun yazmaya, ben de okumaya devam ediyorum. 
     Düşünüp dururken aklıma gelen başka bir soru da şu oldu: 
Aceba benim, Çekirge Dağı’nın arkasındaki ve Hacı Mammet Dağı’nın eteğindeki  Tut’umda 
durumlar nasıl?..  
Benim geçimini çiftçilikle, hayvancılıkla, halıcılıkla, dikiş-nakış işleriyle sağlayan Tutlumun,  
Benim Adanalardan, Mersinlerden, Avrupalardan beri gelmeyen Tutlumun okuma-yazma 
durumu nasıldı?.. 
Otuz sene önce üç-beş seçkin insanın minibüsçülere gazete getirtip okuduğu  Tut’umda 
durumlar nasıldı gerçekten?.. 
Hemen bir telefonla kardeşim İdris’i arıyorum ve Tut’a giren gazete konusunda bilgi alıyorum.  
Yıl 2007. Eylül’ün 10’u. 
Her şey nasıl da değişmiş! 
Tut’a giren gazete sayısı haftalık olarak şöyle:  
Hürriyet 75, Milliyet 70, Sabah 65, Posta 105, Zaman 12, Star 15, Akşam 15,  
Cumhuriyet 7 adet. 
     Sözümün özü, okuyalım ve okutalım. Köyümüze ve vatanımıza sahip çıkalım. 
Çünkü herşey çok çabuk değişiyor. Param olursa balım Bağdat’tan gelir, demiyelim. 
Bakın, şimdiki komşumuz Bağdat değil ABD oldu.  
      
     Sevgiyle ve barışla kalın.. 

 
Mustafa Yoğurtcu 
30 Eylül 2007 
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Şehirimsi 
  

     son ırmak kuruduğunda 
     son ağaç yok olduğunda 
     son balık öldüğünde 
     beyaz adam, paranın yenmeyen 
     bir şey olduğunu  
     anlayacaktır. 
               Kızılderili  Şef 
 

     Ansiklopedik bilgilere göre şehir; nüfusu-
nun çoğu ticaret, sanayi ya da yönetimle ilgili 
etkinliklerle uğraşan, özellikle tarımla ilgili 
olmayan etkinliklerin yapıldığı büyük yerleşim 
birimi olarak tanımlanıyor. Ve şehirleri diğer 
yoğun yerleşim birimlerinden (köy, kasaba) 
ayıran en önemli özelliğin ise halkının 
kümelenme biçimi, nüfusu ve işlevlerinin 
olduğu belirtiliyor. Ülkemizde küçük 
şehirlerimizi yani ilçelerimizi saymaz-sak 81 il 
içerisinden bu tanıma uyan kaç il sayarız 
bilemiyorum. Herhalde sanayisi gelişmiş 
kendi kaynakları ile ihtiyaçlarını karşılayan il 
sayısı 15-20 yi geçmeyecektir. Çünkü bizim 
şehirlerimizin çoğunda bir şehrin günümüz 
koşullarında modern bir yapıya kavuşması 
için gerekli finansmanı sağlayacak sanayi ve 
ticaret etkinlikleri bulunmamaktadır. Bizim 
şehirlerimiz daha çok merkezi yönetimin idari 
organizasyonunu sağlamak için yönetimle 
ilgili resmi birimlerin oluşturulduğu şehirimsi 
yerlerdir. Bu tür şehir oluşumlarında asıl 
amaç siyasi yatırımdır, oy uğruna şehir 
teşkilatı kurulur atamalar yapılır, siyasi 
yakınlara iş yaratılır. Bu şehirlerin bütün ticari 
faaliyetleri resmi kurumların harcamalarına 
endekslidir. Yani daha çok tüketime yönelik 
ticari işletmelerle hizmet sektörü faaliyet 
göstermektedir. Bu şehirlerin hemen hemen 
bütün ihtiyaçları merkezi hükümet tarafından 
ayrılan ödeneklerle karşılanmaktadır. Ve bu 
ödeneklerin önemli bir kısmı personel 
harcamalarına ancak yetmektedir. Bu 
Ödeneklerin gönderilmesinde kriter nüfus 
yoğunluğu olarak bilinse de siyasi ağırlığın 
daha ağır bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu 
nedenle ödeneklerin büyük bir kısmı kalıcı alt 
yapı yatırımlarından çok göz boyayan işlere 
harcanmaktadır. Her yıl kaldırım taşları 
değişir, suni göletlere fıskiyeler yapılır, sosyal 

yardım adı altında patates, soğan, kömür, 
ekmek dağıtılır. Şehrin asıl gereksinimi olan 
altyapı yatırımları ve istihdam yaratacak 
yatırımlara bir türlü sıra gelmez. Ama şehir 
statüsüne sokulan yerde tüketim 
alışkanlıkları ve yaşam biçimleri değişir 
insanlar daha çok tüketmeye özendirilir ve 
tükettikçe yoksullaşırlar.   
     Bu gün şehirlerin sorunu yetersiz 
ödenekten çok artan nüfus, işsizlik ve çevre 
sorunlarıdır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
sanayideki üretim teknikleri değişmiş 
insanların yerini makineler almıştır. 
Küreselleşen dünya ile rekabet edebilmek 
için kaliteden ödün vermeden en ucuz ürünü 
üretmek gerekmektedir ve bunun için en 
kolay yol seçilir, düşük ücretle işçi çalıştırılır 
ve pahalı yatırımlar gerektiren arıtma ve geri 
dönüşüm yatırımları yapılmaz. Nasıl olsa 
hava bedavadır, çevre geniştir hiç bitmeye-
ceği düşünülür. Ama geldiğimiz nokta ve son 
yaşanan iklim değişikliklerinde büyük 
şehirlerin ve sanayinin etkisinin çok büyük 
olduğu kanıtlanmıştır. Çünkü şehirlerin 
bitmek tükenmek bilmeyen ihtiyaçları için 
şehirden kilometrelerce uzaklıktaki alanlara 
bile ihtiyaç duyulmaktadır. Alan genişledikçe 
temiz su havzaları kirlenmekte, nehirler 
zehirlenmekte, barajlar kullanılamaz hale 
gelmektedir. Elbette ki insan ihtiyaçları en 
önde gelir ama unutmayalım bizden sonraki 
nesillerin de aynı kaynaklara ihtiyacı olacak, 
bizim nesil yani 40 yaşın üzerindekiler 
çocukluğumuzda Tut’ta şu an şehrin merke-
zi olan yerdeki doğal pınarlardan su içerdik, 
şimdi bırakın şehir merkezini şehir çevresin-
de suyu akan kaç pınar ve dere kalmıştır?  
     Günümüzde büyük şehirlerimiz hala koca 
bir köy görüntüsünden kurtulamamışken 
neden hala yeni şehirler kurulmaya çalışılır? 
Amaç modernleşmek ve medenileşmek 
midir? insanlar şehirli olmadan medenileşe-
mez mi? Ya da modern yapılar sadece 
şehirlerde mi yapılır? Modern bir yaşam için 
ille de il ya da ilçe mi olmak gerekir?  
Bugün gelişen iletişim ve ulaşım teknolojisi 
ile insanların medeniyetten de modernlikten 
de isteseler de uzak kalma şansları yok. 
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Öyleyse altyapısız, kaynaksız, plansız 
şehirimsi yerler kurmak yerine, mevcut 
büyük şehirleri geliştirerek şehir yaşamı 
sürmek isteyenlerin buralara taşınmalarını 
sağlamak kaynakların ekonomik kullanımı 
açısından daha uygun değil midir?  
     Tut’un ilçe olması ile ilgili düşüncelerimi 
“tutmelefesi.com” sitesinde “Şehir” adlı 
yazımda dile getirmiştim. Tekrar aynı 
konulara girmemek için yazının ilgili 
bölümünü aktarıyorum.  
     “Şimdi Tut’u şehir olmaya layık görmedi-
ğim için bir çok kişi bana kızacaktır, bu 
yüzden konuyu biraz açmak istiyorum.  
Tut’ta doğup büyüyen çoğu hemşerimiz gibi 
ben de Tut’u çok seviyorum. İstiyorum ki 
insanoğlunun hizmetine sunulan her şey 
Tut’ta da mevcut olsun, işsiz kimse olmasın, 
herkes mutlu olsun. Ama bunlar da sadece 
istemekle olmuyor karşılığında bir şeyler 
üretmek gerekiyor. Tabi beklentilerinizi kar-
şılayacak oranda yeterli potansiyeliniz ve 
gücünüz varsa. Tut bundan 17 yıl önce 
ülkede uygulanan yanlış politikalar yüzün-
den tüketimi körüklemek amacıyla ilçe 
yapılmıştır. Bu sadece bizim ilçemiz için değil 
o yıllarda ilçe yapılan birçok yer için de 
geçerlidir. Dimyata pirince giderken evdeki 
bulgurdan olunmuştur. O güzelim şirin köy 
gitmiş, yerine plansız, programsız, alt yapısız 
derme çatma bir şehir gelmiştir. Hiçbir 
yatırım yapılmadığı halde nüfus yükselmiş, 
nüfusla birlikte işsizlik ve yoksulluk da 
artmıştır. Eğer sahip olduğunuz nüfusu 
doyuramıyorsanız, sürekli iş için dışarıya göç 
veriyorsanız değil ilçe, il de yapsalar kâr 
etmez. İlçedeki marketlerde yerli üretim 
yerine markalı ürünler pazarlanıyorsa bunun 
ilçeye değil holdinglere faydası olur. Zaten 
bizim gibi yerlerin ilçe yapılmasının ardında 
yatan niyet tüketimi pompalamaktır. Dikkat 
ettiniz mi marketlerdeki ürünlere; süt, 
yumurta, sebze, meyve, bulgur, un, bakliyat 
çeşitleri hepsi dışarıdan gelen büyük firma-
ların ürünleri, hatta şişe suyu bile satılıyor. 
Yerli malı yok denecek kadar az. Peki neden 
yerli üretim yok, çünkü insanlara köylü gibi 
üret ama şehirli gibi tüket denilmektedir. Yani 
altyapı hazırlamadan, insanları şehirli gibi 
yaşatacak iş imkânı ve sosyal alanlar 
yaratmadan şehir statüsüne sokup sosyal 

denge alt üst edilmiştir. Psikolojik olarak 
oradaki insanlar artık eski işlerini yapmak 
istemiyorlar, isteseler de eskiden olduğu gibi 
gelirleri yeni edindikleri tüketim alışkanlıkla-
rını karşılamıyor. Çünkü gelirler azalırken 
gider kalemleri artmıştır. Diğer bir sorun 
fabrika ve büyük çiftliklerde üretilen ürünlerle 
rekabet edememe sorunudur. Artık çiftçinin 
el emeği almadan tarlada 5 liraya ürettiğini 
çiftlikler 2 Liraya markette satmaktadır, 
esnafın 10 Liraya ürettiği bir ürün ise 
mağazalarda 5 Liradır. İnsanlar eski günlerini 
arar durumdadır. Çünkü artık devir tüketim 
devridir. Ne kadar tüketirsen o kadarsın, 
tüketmiyorsan hiçsin denilmektedir.  
     Kısaca bir yerin gelişmesi için ille de 
oranın şehir olmasına gerek olmadığını 
düşünüyorum, nice ilçemiz var ki bu gün 
ekonomik anlamda illeri yaya bırakır. Ve nice 
kasabalarımız da ilçeleri yaya bırakır. 
Gelişmişlik üretim ve eğitim düzeyi ile ilgili bir 
olgudur. Yani sadece maddi zenginlik değil, 
aynı zamanda birlikte üretme ve birlikte 
yaşama kültürünü de edinmek gerekir. 
Şehirleşmenin gereği olan şeyleri hep 
belediyeden ya da devlet kurumlarından 
beklememek gerekir. Dar gelirli öğrencileri-
ne destek sağlamak, kooperatifler kurmak, 
dernekler altında örgütlenmek, düşünceleri 
neşredecek bir yayın organı çıkarmak resmi 
kurumlardan çok orada yaşayan sivil 
insanların görevidir. Sivil toplum denetimi 
olmayan yönetimlerden çok iyi hizmetler 
beklememek gerekir.  
     Bütün bunlar bizim Tut’a özgü bir sorun 
mudur? Hayır ama biz daha şiddetli hissedi-
yoruz. Çünkü coğrafyamız üretim için iyi bir 
konumda değildir. Toprakları verimsizdir, 
ulaşım yolları üzerinde değildir, insanları 
cezbedecek turizm alanları da yoktur. 
Bundan 20-30 yıl önce ilçe nüfusu 1-2 bin 
civarındayken Tut’un kaynakları yeterli olma-
dığından insanlar daha iyi bir yaşam için göç 
etmeye başlamışlar, şimdi merkez nüfusu 
7.000, nüfus artmış üretim aynı.  
Tut ilçe olduktan sonra dışarıda yaşayan 
Tutlular için de cazibesini yitirmiştir.  
     Şöyle ki, eskiden şehrin stresinden ve  
gürültüsünden kurtulmak için Tut’a tatile 
gelenler artık tatillerini başka yerlerde yap-
tıktan sonra kısa süreliğine aile ziyareti için 
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Tut’a gelir olmuşlardır. Çünkü ilçede 
çocuklarını serbestçe dolaştıracakları ve 
kendilerinin de rahatça kafa dinleyecekleri bir 
ortam kalmamıştır. Yani büyük şehrin 
gürültüsünden ve stresinden kaçarken, küçük 
şehrin gürültü ve stresine tutulmaktadırlar.  
     Gelişmiş yerlerdeki faaliyetleri ibretle 
izlerken çoğu zaman kendi ilçemizde de 
aynısı olmaz mı diye içimizden geçiriyoruz. 
Keşke olsa, kim istemez; turizm cenneti bir 
merkez, bacası tüten fabrikalar, düzenli 
caddeler, bakımlı evler ve yollar. Ama olma-
sını istediğimiz faaliyetlere bir tüccar gözüy-
le bakınca işler değişiyor. Elde ne var? Ne 
harcarsak ne elde ederiz? Şimdi bana ora-
daki üzümün, dutun, domatesin ne bileyim 
bilumum tarım ürünlerinin ne kadar lezzetli 
olduğunu anlatabilirsiniz. Aynen katılıyorum, 
ben de Tut’ta yediğim bir şeyin lezzetini 
başka bir yerde bulamıyorum. Ama bunların 
ekonomik değeri nedir? Ne kadar yetişir? 
Kaç kişinin gelirini sağlar? Bizim oralar, ne 
Çukurova gibi verimlidir ne de coğrafi özel-
liğinden dolayı ürün garantisi vardır. Öyle bir 
rüzgâr eser ki bir gün önce dalları kıran 
meyveden bir gün sonra eser kalmamıştır. 
İlçemiz tarım yapmaya elverişli olmadığı gibi, 
sanayi yatırımları için de çok iyi bir konumda 
değildir. Sanayiyi destekleyecek bir maden 
ya da tarım hammaddesi mevcut değildir. 
Var ise de henüz keşfedilmemiştir. Dolayısı 
ile bir yerin ekonomik ve sosyal alanlarda 
gelişmemişliğini sadece bir yönetim zaafiyeti 
olarak, ya da biz artık şehir statüsündeyiz 
öyleyse gelişmemiz de gerekir diye 
düşünmemeliyiz. Eee ne yapalım bir kere 
şehir olmuşuz geri köy mü olalım derseniz, 
valla keşke derim ama artık çok geç, bundan 
sonra yapılacak şey ilçenin daha fazla büyü-
mesi için çalışmak yerine, mevcut nüfusa iş 
imkanı sağlayacak kaynaklar yaratmaktır. 
Bunun çözümü de sadece belediyenin 
çabası, devletin desteği ve kişisel gayretlerle 
mümkün olamayacağından sivil toplum 
örgütlenmelerine ağırlık verilerek hep birlikte 
çözüm yolları aranmalıdır.” 

                           
                           Nevzat KIZKIN 
Temmuz 2007– ankara/nkizkin@hotmail.com  
 

 
Değerli Üyelerimiz,  
Değerli Hemşerilerimiz, 
 
 Bu yılki Tutlular Pikniği ve  
1. İs-Tut Voleybol Turnuvası  
02.09.2007, Pazar günü 
Turnverein Höngg / Kappenbühlstr. 60  
Höngg-ZH adresindeki sahada yapıldı.  
 
Turnuvaya, İsviçre’nin çeşitli bölgelerinde 
yaşayan hemşerilerimizin oluşturdukları 
takımlar ve taraftarları katıldı. Her takım 
karma (kadın, erkek, çocuk) altı kişiden 
oluşturuldu. 
 
İsviçre’de seyrek bulunan çok güzel bir 
havada yapılan piknikte her türlü içecek 
(mineraller, kahve, bira, rakı) ile şiş kebap, 
kemiksiz tavuk budu, sucuk, salata ve salçalı 
bulgur pilavı satıldı. 
 
Tutlu gençlerin büyük ilgi gösterdiğ 
karşılaşmalar büyük bir olgunluk ve coşkuyla 
geçti. Karşılaşma sonunda birincilik kupasını 
Ağtutspor, ikincilik kupasını Deregözü 
Pehlivanları, üçüncülük kupasını da 
Mağrabaşıspor aldı. 
 
Piknik alanının kiralanmasında ve 
hazırlanmasında, bütün alışverişlerin 
yapılmasında, yiyeceklerin ve içeceklerin 
hazırlanmasında ve sunulmasında emeği 
geçen arkadaşlarımıza, pikniğe ve turnuvaya 
katılan hemşerilerimize teşekkür ediyor ve 
bundan sonraki etkinliklerimize de bekliyoruz. 
 
Ayrıca, altı takım için ayrı ayrı renklerde, her 
takımın adının da yazılı olduğu toplam altmış 
forma diktirerek, herhangi bir ücret almadan 
Mersin’den İsviçre’ye kadar gönderme 
duyarlılığını gösteren ve bizlerle bu şekilde 
bir dayanışma içinde olan hemşerimiz 
Nevzat Kılıç’a içten teşekkürlerimizi 
gönderiyor, sağlık ve başarılar diliyoruz. 
 

TYD Yönetim Kurulu 
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Piknik  02.09.2007 
 

 
Kebaplar Memet ve Ali Usta’dan 
 

 
Dondurmalar Ahmet Abi’den 

 

 
Kupalar da kupaymış haa  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. lig kupası Ağtutspor’a 
 

 
2. lig kupası Deregözü Pehlivanları’na 
 
 

 
3. lig kupası Mağrabaşıspor’a 
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Tutstar karşılaşmadan önce 
 

 
Cömütderespor pek bir varlık 
gösteremedi  

 
Memeklimağraspor’un daha çok 
çalışması lazım 
 
 
 

 
 

 
Rakısız - şarapsız olmaz 

 

 
Kağıtsız da olmaz 

 

 

Kasa Seydi’ye emanet 
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İsviçre’de Kendi İşyerleri Olan Hemşerilerimiz 
 
     Değerli Okurlar, 
Tut Pekmezi’nin bu sayısında İsviçre’de yaşayan ve bir şekilde kendi işyerlerini kurarak 
ekmeklerini kazanan hemşerilerimizi tanıtıyoruz.  
    Gelecek sayılarımızda kendi işyerleri olan diğer hemşerilerimizi de tanıtmayı sürdüreceğiz.  
Bununla, tarihe bir not düşerek İsviçre’de yaşayan hemşerilerimizin bu yanını da gün ışığına 
çıkartmayı amaçlıyoruz. 
     Hemşerilerimize işlerinde başarılar diliyor, derneğimize ve dergimize verdikleri desteğin 
artarak devam etmesini bekliyoruz. 

                                                        Mehmet Karakuş 
 

Kamil Karakuş 
 
1959 doğumlu.   
Besni Lisesi mezunu.  
 
1980’in sonuna doğru 
İsviçre’ye gelmiş ve 
Almanca öğrenmek için bir 
yıl okula gitmiş. 
 
 3-4 yıl Hinwil’de coop’un 
fırınında çalıştıktan sonra, 
1985’in sonlarına doğru 
Zürich’e gelerek Jelmoli’nin 
döner büfesinde yiyecek ve 
içecek satışı yapmış. 
 
1988’den beri de çeşitli 
yerlerde kendine ait 
işyerleri olan Kamil 
Karakuş, 2 yıldan beri de 
Seebach / ZH’te Antepli bir 
ortağıyla beraber 60 kişilik 
bir lokanta işletmektedir.  
Türk ve İsviçre 
mutfağından yemeklerin 
bulunduğu lokantada gece 
ve gündüz olmak üzere 5-6 
işçi çalışmaktadır. 
 
İsviçreli bir bayanla 
yaşayan Kamil Karakuş’un 
Fidel (17) adında bir oğlu 
ve Meral (15) adında bir de 
kızı var. 
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Mustafa Yıldırım 
1969 doğumlu. İki yıllık 
Meslek Yüksek Okulu, 
elektrik bölümü mezunu. 
1999’nın sonuna doğru,  
Ali Avcı’nın kızı Aysel ile 
evlenerek İsviçre’nin 
başkenti Bern’e gelmiş.  
Geldikten sonra bir süre 
Almanca öğrenen Mustafa 
Yıldırım, 5 yıl bir pizzacı da 
çalışmış. Üç yıldan beri bir 
Türk ortağıyla beraber 
Bern’de bir Çorba Bar’ı var.  
Bir yandan bu Çorba Bar’ı 
işletmeye devam ederken, 
2006’dan beri de Cemal 
Avcı ve kardeşi İbrahim’le 
beraber Oftringen’de A 1 
alışveriş merkezinde 
toplam 200 kişilik yeri olan 
Fransız usulü bir kafeterya, 
ayrıca İtalyan ve Türk 
mutfağından yemeklerin 
bulunduğu bir lokanta 
işletmektedir. 
M. Yıldırım’ın Mert (10)  
ve Ege (2) adlarında iki 
oğlu var. 

 
İbrahim Yıldırım 
1974 doğumlu İbrahim 
yıldırım, Adıyaman Lisesi’ 
ni bitirdikten sonra 2001 
yılında, Ali Gündoğdu’nun 
kızı Canan ile evlenerek 
İsviçre’ye gelmiş. 
Bir süre Almanca öğrenen 
İbrahim Yıldırım, Migros’ta 
çalışmaya başlamış. 
2006’dan beri de abisi 
Mustafa ve Cemal Avcı’yla 
beraber ortak olduğu 
Oftringen’deki lokanta ve 
kafetreyayı işletmektedir.  
Her iki işyerinde 8-10 işçi 
çalışmaktadır. 
İbrahim Yıldırım’ın Emir (1) 
adında bir oğlu var. 
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Mustafa Yoğurtcu 
2.3.1958 doğumlu. 
Adıyaman Endüstri Mes-
lek Lisesi’nin ağaç bölü-
münü bitirmiş. 1976’da  
İsviçre’ ye, o sıralar turist 
olarak İsviçre’ de bulunan 
baba-sının yanına gelmiş. 
Aynı yıl, babasının ve Ali 
Gündoğdu’nun çalıştıkları 
kasapta turist olarak işe 
başlamış ve dört yıla yakın 
orada çalışmış. 
1 Mayıs 1979’da Muri’deki 
hasatanede yardımcı has-
tabakıcı olarak çalışma izni 
almış ve 2002’ye ka-dar, 
yaklaşık son 15 yılı gece 
olmak üzere, orada 
çalışmış. 1987’den sonra 
bir yandan da döner işine 
başlamış. 2002 yılında 
hastanedeki işini de 
bırakarak çeşitli yerlerde 
döner işine devam eden 
M.Yoğrtcu, 2006’dan beri 
de Wohlen’deki Oğul İm-
bis’i eşi Nevin’le beraber 
işletiyor. 
 M. Yoğurtcu’nun ilgilendi-
ği başka bir dal da karate,  

Mahmut Yoğurtcu 
1973, doğumlu.  
Tut Lisesi mezunu.  
1994’te İsviçre’ye gelmiş.  
Bir yıl Almanca öğrenmiş. 
Lokanta ve Pizzacıda ça-
lışırken abisi gibi karate, 
judo ve ju-jitsu dersleri al-
mış. Hala karate de kah-
verengi, judo ve ju-jitsu da 
kara kuşak sahibi olarak 
hocalık yapıyor. İsviçre, 
İtalyan ve Türk yemeği 
yaptığı 80 kişilik bir lokan-
tası olan M. Yoğurtçu’nun 
İsviçreli ilk eşinden Fatma 
Rebeka, şimdiki Türk eşin-
den de  Yasmin Ela adın-
da iki kızı var. 

judo ve ju-jitsu gibi spor dalları. İsviçre’ye gelir gelmez 
kurslara başlamış ve kara kuşak sahibi olarak karate, judo ve 
ju-jitsu hocalığına kadar işini ilerletmiş. M. Yoğurtcu Migros 
Klubschule’ çocuklara ve yetişkinlere hocalık yapmaktadır. 
5.1. 80’de evlenen Mustafa Yoğurtcu ‘nun Umut (27) ve 
Hasan (20) adlarında iki oğlu ile Derya (evli, 24) adında bir de 
kızı var. 
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   Ökkeş’in Noel Coşkusu 
 
     Aralık ayının yirmi dördüydü. Günlerdir 
dört gözle beklenen, “ya yağmazsa!” diye 
korkulan kar, bütün gece sessiz sedasız, 
lapa lapa yağmış ve her yanı ak bir örtü gibi 
kaplamıştı. İlle de ağaçları.. ille de çatıları.. 
ille de yolları... Ağaçlar, çatılar ve yollar 
gece yağan karı taşıyamıyorlardı neredeyse.       
     Üstelik bütün gün de parlak bir güneş 
doğmuş ve gece yağan kar, daha da 
aklaşmış ve berraklaşmıştı. Sanki Noel için 
yağmıştı.     
     Kimi evlerin bacalarından kül rengi 
dumanlar çıkıyor, uçsuz-başsız kavaklar gibi 
uzayıp kayboluyordu gökyüzünde. Uzak 
yollarda kar temizleyen araçların boğuk 
sesleri kiliselerin  çan seslerine karışıyordu 
arada bir. 
 
     İsviçreliler karsız geçen Noel Yortusu’nu 
Noel saymazlar. Karsız Noel’i tuzsuz 
çorbaya benzetirler ve bir tadını almazlar. 
Ama işte bekledikleri gelmiş; kar, Noel 
Baba’nın ak sakalı gibi her yanı sarmıştı. 
 
     Dindar olsun veya olmasın bütün 
İsviçreliler bu ve benzeri günlere özel bir 
önem verirler. O günleri yaşamlarının 
ayrılmaz bir parçası sayarlar ve mutlaka 
kutlarlar. Çarşıda-pazarda, evlerde günler 
ve haftalar öncesinden başlayan Noel 
hazırlıkları ve konuşmaları, Noel’den sonra 
da günlerce, hatta haftalarca sürüp gider. 
      
     Noel Yortusu’nun baş kahramanı Noel 
Baba’dır. Ak sakallı, kırmızı külahlı, kenarları  
ak süslemeli kırmızı ve uzun paltolu, yüzü 
nurlu, hayırsever bir ihtiyardır Noel Baba.  
Yanında kendisine yardım eden, bir veya 
birkaç yoksul giyimli genç yamağı vardır.  
     Mandalina, yer fıstığı ve akide şekeri   
(son yıllarda daha çok çikulata) doldurduğu 
telisten çuvalını ya eşeğinin sırtında yamak-
ların da yardımıyla ya da kendi sırtında tek 
başına çarşı-pazar dolaştırır, karşılaştığı 
çocuklara çuvalındakilerden vererek onları 
sevindirir. Bu arada çocuklardan da birer 
tekerleme ya da mani söylemelerini ister.  
 

 
 
Mani veya tekerleme söyleyebilen çocuklara 
daha fazla bir yakınlık göstererek onları 
sever. Yaramazlık yapıp, Noel Baba’nın 
çuvalından bişeyler aşırmaya çalışan çocuk-
lar olursa, onları da Noel Baba’ya yardım 
eden yamaklar uzun sopalarıyla kovalarlar. 
Hatta bu kovalamaca bazan bir eğlenceye 
bile dönüşebilir orada bulunanlar için. 
       
     Okullar, kimi resmi kurum ve kuruluşlar, 
büyük alış-veriş merkezleri bu kutlama işine 
ayrı bir önem verirler. Bu anlamda işi daha 
sıkı tutarlar ve günler öncesinden 
hazırlıklarını ona göre yaparlar. 
     Çalıştığım sığınmacı merkezi de, bu 
kurum ve kuruluşlara özenerek yoğun bir 
hazırlık yaptı.  
     Görevlilerden birisi, sığınmacıların 
günlerini hoş ve yararlı geçirmeleri için kimi 
etkinlikler yapıyordu. 
     Noel’i kutlama hazırlığı da bu çerçevede 
yapıldı. Bu görevli, giriş kattaki kocaman 
yemek salonunun ortasına bir çam yerleş-
tirerek  mumlarla süsledi. 24 Aralık akşamı 
da sığınmacılara çaktırmadan Noel Baba 
giysisini giyindi, çuvalını doldurdu ve komşu 
bir çiftlikten aldığı eşeğin sırtına atıp yemek 
salonunun geniş giriş kapısının önüne geldi.. 
      
     Eşeğiyle beraber salona girecek, 
sığınmacılarla Noel Baba gibi konuşacak  
ve çuvalındakileri onlara dağıtacaktı.  
     İşte tam bu sırada inadı tuttu eşeğin; 
salona girmemek için direnmeye ve geri geri 
gitmeye başladı. Sığınmacılar kapının 
önüne-arkasına doluştular. Noel Baba’ya 
yabancı ve ürkek gözlerle baktılar, kim 
olduğunu çıkarmaya, tanımaya çalıştılar 
önce. Sonra kimisi eşeğin yularından 
çekerek, kimisi sağından solundan iterek  
salona sokmaya, Noel Baba’ya yardımcı 
olmaya çalıştılar; olmadı. 
     Zaman ilerlemiş; akşamın karanlığı 
çökmüş, karın ve kışın soğuğu insanın 
iliğine işlemeye  başlamıştı. 
     Eşeği binbir güçlükle kapıya kadar geti-
ren Noel Baba kan ter içinde kalmış, belli 
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etmese bile, bu işe giriştiğine bin pişman 
olmuştu. 
     Her zaman pek ortalarda görünmeyen 
Ökkeş kapıda göründü. Sağ dizi tutmuyordu 
Ökkeş’in. Yürümek istediği zaman, sağ 
eliyle diz kapağını sıkıca tutması ve 
bastırması gerekiyordu. 
     Bu durumda yürürken de bir yandan 
kamburu çıkıyor bir yandan da topallıyordu. 
Doğrusu büyük bir eziyet çekiyordu 
yürürken. Eziyet çekiyordu çekmesine ama, 
yerinde de durmuyordu. Sığınmacı, işsiz- 
güçsüz, parasız- pulsuz, üstelik topal 
olmasına karşın, sanki İsviçre’nin altından 
girip üstünden çıkıyordu. Siz dersiniz ki, 
gidip görmediği yer Ökkeş’e küsüyordu!   
     Okuması-yazması bile yok sayılırdı 
Ökkeş’in. Çocuklar dalga geçmişler okula 
başladığında, topallaması yüzünden. Bir iki 
aldırmayıp birkaç yıl gitmiş. Ama sonunda 
dayanamayıp okulu bırakmış. Sakatlığı 
yüzünden askere de alınmadığı için 
okumayı -yazmayı öğrenememiş bir türlü. 
      35-40 yaşlarında, zayıf yapılı birisiydi 
Ökkeş. Türkiye’den gelirken aldığı ve hemen 
hemen hergün giyindiği çizgili takım 
elbisesinin içinde kayıp oluyor gibiydi. 
     Bütün umudu İsviçre’nin 
doktorlarındaydı; o da başkaları gibi adam 
akıllı yürümek istiyordu. 
      
     Bir kez nasıl ifade verdiğini sormuştum; 
“Valla abi, demişti, kimsenin hatırını-gönlünü 
koymadım. En keskin partilerin adını verdim. 
Partizan’dan girdim, Dev-Sol’dan, Halkın 
Emeği’nden, PKK’dan, İHD’den çıktım. 
Hepsinin yürüyüşüne katıldım. Herkese bi 
uğrayıp misafir oldum. Bi koministleri söyle-
medim. Onları da ne Allah seviyo ne de kul. 
     Şimdi bana ne o örgütler bişey der ne de 
İsviçre! Sıkıysa göndersinler!..” 
     
     İşte bu Ökkeş o akşam da dizini tuta tuta, 
topallayarak kapıya kadar geldi. İçeri girme-
mek için var gücünü kullanan eşeğin yanına 
yaklaştı. Kara kara baktı eşeğe. Taa gözleri-
nin içine baktı. Gülümsedi. Eşeğe iyice 
yaklaşıp başını, boynunu, kulaklarını, sırtını 
okşadı. Sağına soluna geçti dizini tutarak. 
Bir daha, bir daha okşadı eşeğin başını. 
Sırtına, karnına yapışmış sapı-samanı, 
ahırın tozunu-toprağını silkeledi bir eliyle. 

Sonra boynuna sarıldı eşeğin. Bir süre öyle 
durdu. Ağladı mı, yoksa kulağına bişey mi 
söyledi!..   
     ... Ve ardından bir eliyle dizini, öteki eliyle 
de yularını tuttu eşeğin ve salona girdi.  
     Noel Baba ve orada biriken sığınmacılar  
da Ökkeş’in ardından salona doluştular.  
     Masalar ve sandalyeler, süslenmiş, 
ışıklandırılmış Noel ağacının çevresine 
dizilmişti. Duvarlarla masalar arasında 
genişçe bir boşluk oluşmuştu.  
     Herkes yerine otururdu. Yemek zamanıy-
dı. Yemekler yenilecek. Noel Baba konuşa-
cak ve sığınmacılara armağanlar verilecekti.  
Ökkeş oturmadı. Eşeğini dolaştırdı o boşluk 
alanda birkaç kez. Kimseyi duymuyor ve 
görmüyordu. Eşeğiyle kendisi vardı sadece. 
Belki o salonda bile değildi; başka bir 
diyarda, başka bir alandaydı.  
     Bir ara kaşla göz arasında eşeğin üstüne 
sıçrayıp bindi birden... 
      
     Sığınmacılar ve Noel Baba kısa bir 
şaşkınlığın ardından alkışlamaya başladılar 
Ökkeş’i. Yemek ve hediyeler unutulmuştu. 
Onlar alkışladıkça Ökkeş sürüyordu eşeğini. 
Şimdi ne topallıyor ne kamburu çıkıyordu. 
 

Mehmet Karakuş / Ekim 2007  
 
 

Şehitler... 
 

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri, 
mezardan çıkmanın vaktidir! 
Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri, 
Sakarya'da, İnönü'nde, Afyon'dakiler 
Dumlupınar'dakiler de elbet 
ve de Aydın'da, Antep'te vurulup düşenler, 
siz toprak altında ulu köklerimizsiniz 
yatarsınız al kanlar içinde. 
Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri, 
siz toprak altında derin uykudayken 
düşmanı çağırdılar, 
satıldık, uyanın! 
Biz toprak üstünde derin uykulardayız, 
kalkıp uyandırın bizi! 
Uyandırın bizi! 
Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri, 
mezardan çıkmanın vaktidir! 
Nâzım Hikmet - 1959 
 



 22 

 
 



 23 

Güldüşün 
 

Kablumbağa 
 
İki kablumbağa Dünya turuna çıkmış.  
Geze dolaşa giderlerken bir de bakmışlar ki 
bir çölün ortasındalar. Bir yandan sıcaktan 
başlarını bile dışarı çıkartamazken, bir 
yandan da susuzluktan ölecek duruma 
gelirler. Etraflarına bakınmışlar. Su içecek 
bir yer yok. Su aramaya karar vermeişler.  
 
Epeyce gittikten sonra küçük bir suya 
rastlamışlar. Sevinmişler bir su bulduklarına. 
Ama bakmışlar ki su içecek bir kap yok.  
-En iyisi, demiş kaplumbağalardan birisi, 
gidip çevreden çukur bir taş arayalım. 
Onunla içeriz suyumuzu. 
-İkimizin gitmesine gerek yok, demiş öbürü, 
birimiz burda bekleyelim, birimiz de taş 
arasın. Nerdeyse susuzluktan bayılacağız. 
Anlaşmışlar. Biri yola düşmüş yine. Öbürü 
başlamış beklemeye. Bir bekle , beş bekle.. 
Derken, aradan yıllar geçmiş.  
Bekleyen kaplumbağa kendi kendine; 
-herhalde, demiş, bu, bu taş ararken bir 
yerde öldü kaldı. Yoksa şimdiye kadar 
gelmesi lazımdı. En iyisi eğiliyim de şurdan 
biraz su içiyim. 
 
Eğilip su içmeye kalkışan kaplumbağayı 
çalıların arkasından gören öbür 
kaplumbağa; 
-Bak, demiş kafasını uzatarak, sen böyle 
yaparsan ben de taş aramaya gitmem. 
 

Yüzde Yüz Oflu 
 
Karadeniz Bölgesi’nin bir yerinde bir 
Trabzonluyla bir Oflu bir trafik kazası 
yapmışlar. Arabalarından inmişler. Sen 
suçlusun ben haklıyım, ben haklıyım sen 
suçlusun, derken bir türlü anlaşamamışlar. 
Ve sonunda polis çağırmaya karar 
vermişler. 
Oflu bir polis memuru gelmiş kaza yerine. 
Kazanın oluş şeklini dinlemiş taraflardan.  
 
 
 

 
 
Yazmış çizmiş. Sonunda Ofluya dönerek: 
-Sen, demiş, yüzde seksen suçlusun. Sen 
de, demiş Trabzonluya dönerek, yüzde yirmi 
suçlusun. 
Oflu kızmış: 
-Sen, demiş polis memuruna, yüzde yüz 
Ofli, ben yüzde yüz Ofli. Bu yüzde seksen 
nerden çiktu. 
 
 

Bir Yanlış Anlama 
 
Türkün birisi İngiltere’ye çalışmaya gitmiş. 
Yıllar içinde evlenmiş çoluk çocuk sahibi 
olmuş.  
Zaman zaman anasına-babasına telefon 
eder hal-hatır sorarmış. 
 
Bir gün Türkiye’deki babası: 
-Yav hanım, demiş eşine, her zaman bu 
çocuk bizi arıyor. Bir de biz ona telefon 
edelim de, bir de biz onların halını-hatırını 
soralım. Hanımı da hemen telefonu getirmiş. 
Çevirmişler numarayı. Torun çıkmış telefona 
İngiltere’de. Biraz konuştuktan sonra: 
- Oğlum, demiş dede torununa, baban 
nerde? Bir-iki laf da onunla edelim. 
-Babam, demiş torun, alt katta “kitchen”ı 
boyuyor, dede.  
Dede bozulmuş; “Ulan ne gıçı-gafası” diye 
kendi kendine söylenmiş. Arkasından da: 
-Eyi bari anneni ver, demiş torununa. 
Torun: 
-Annem de, demiş, Dosten’a alış-verişe gitti. 
Dedenin iyice canı sıkılmış. Gelinin bir dost 
tuttuğunu düşünerek, çocuklarının yoldan 
çıktığına üzülmüş. Sonra: 
-Ya oğlum sen yapıyorsun, demiş. 
-Ben de evdeyim. Oturuyorum dede, demiş 
torunu. 
 
“Dosten”ın İngiltere’de bir alış-veriş 
merkezinin adı, “kitchen”ın da İngilizcede 
mutfak anlamına geldiğini nerden bilsin 
ihtiyar. 

                     Mehmet Yılmaz 
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Senin Şerefine 

 

Bir deniz kenarında böyle yapayalnız kalmak, 
           Dalmak, uzaklara denizin taaa en ıssız noktasına dalmak. 
           Herkesten ayrı herkesten uzak, 
           Bir ben, bir kahır..  
           Çaresizliğin, umutsuzluğun, yalnızlığın kahrı. 
 

               Ağlamak tesellisidir yalnızlığın 
           Diz çöküp ağlamak hıçkırıklarla 
           Umut kalmadıkça, boğulmaktır göz yaşlarına. 
 

                Gözlerim beynime isyan edip hıçkırıklara boğuluyor, 
           Kalbim beni buralara getiren ayaklarıma, 
           Yumruklarım diz çöktüğüm toprağa. 
           Ve dudaklarım, memleketten ayrılık bu kadar acı olmamalı diyor,  
           Ağlama ayrılanlar büyük, ayıranlar küçük olmalı diyor. 
           Dön diyor, 
           Memleketimde beyaz güller açtı diyor,  
           Payam ağaçları gelinlik giydi diyor,  
           Bu ömür sevdiğinden ayrı geçmeyecek diyor, 
           Ama sadece diyor.. 
           Artık ne yapsam boş, 
           Teselliler faydasız, Çünkü 
           Benim memleketimin girişinde özlem, 
           Çıkışında gurbet yazılı. 
           Gurbet acımasız, gurbet amansız. 
 

                Haykırışlarım gecenin karanlığına çekiyor beni. 
           Çaresizce susmamı bekler bu şehrin bütün sahilleri.. 
           Susss! 
           Ve ben susuyorum... 
           Artık denizin dalga sesleri kulağıma geliyor. 
           Son şarabımı da açıyorum. 
           Bir bir boşalan şişelerin hepsini Tut'a adıyorum. 
           Umutsuzluğum, sarhoşluğum senin eserin, 
           Senin yüzünen delice içmeler; 
           Sevdiğimden ayrılmaya sebep sensin diyorum, 
           Bizlere ayrılıktan, özlemden başka birşey vermedin diyorum, 
           Ve şerefine içiyorum 
           Senin şerefine  
 

                Dalıyor artık yorgun gözlerim. 
           Ellerim sırtımı koyacak bir yer arıyor, 
           Ve her uykuya dalacağımda aynı duayı mırıldanıyorum, 
           "Allahım sevdiklerimi görmek istiyorum, 
           Rüyada da olsa bir saniye de olsa görmek istiyorum.." 
 

              Ayhan Doğrul

 


