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Söyleşiler Üzerine... 
      
     Değerli Okuyucu,  
1995‟in ortalarında, uzun zamandan beri kafamda oluşturduğum “bir dernek kurma” 
düşüncesini bazı Tutlu hemşerilerime açtım. Görüşüp konuştuğum arkadaşlar da bu 
düşüncemi olumlu bularak destek verdiler. Ardından kimi toplantılar yaptık ve 
düşüncemizi olgunlaştırdık. Aynı yılın sonlarına doğru da Tutlular Yardımlaşma 
Derneği adını verdiğimiz derneği resmen kurduk.  
     Derneği kurmamızın üzerinden 3-4 yıl geçmişti. Çalışmalarımız amaçlarımız 
doğrultusunda devam ediyordu. Ama bir eksiklik vardı... Yaptığımız çalışmalar 
belgelenemiyor ve bir şekilde unutulup gidiyordu. Hemşerilerimizle düzenli bir iletişim 
kurulamıyordu. Yazılması çizilmesi gereken kimi birikmiş düşünceler için bir olanak 
yoktu. İşte bu ve benzeri olumsuz gidişin önünü kesmek için derneğin bir yayın 
organı olmalıydı... Bu bir bülten, bir broşür, bir gazete veya bir dergi şeklinde 
olabilirdi. Büyüklüğü küçüklüğü, içeriği veya adı ne olursa olsun, isterse bir sayfalık 
bir bildiri şeklinde olsun; ama bir yayın organı olmalıydı... 
     İşte bu düşünceyle 1999‟un Mayıs ayında Dut Pekmezi adını verdiğimiz bir 
broşür çıkardık. Topu topu altı sayfadan oluşuyordu. Sayfaların büyüklüğü de bir A 5 
kağıdı boyutundaydı. Zamanla sayfa boyutunu da, sayfa sayısını da, içeriğini de 
geliştirip zenginleştirdik. Ayrıca derginin adını da Tut Pekmezi olarak değiştirdik.  
     Amaçladığımız gibi bir yandan dernek duyurularını, dernek çalışmalarını Tut 
Pekmezi‟nde yansıttık, bir yandan da isteyen hemşerilerimize yazma çizme olanağı 
sunduk. Kısaca Tutlulara Tut‟u ve Tutluyu anlatma olanağı vermeye, Tutluları 
okumaya ve yazmaya özendirmeye çalıştık.  
     Bu bağlamda hem dernekle hemşerilerimiz arasında düzenli bir ietişim kuruldu 
hem de birçok Tutlu arkadaşımız çeşitli konulardaki düşüncelerini ve gözlemlerini Tut 
Pekmezi‟nde yazdı. Tut Pekmezi‟nin bu işlevi devam ediyor. 
     İşte ben de bu bağlamda Tut Pekmezi‟nde şiir, öykü, makale ve söyleşi türlerinde 
yazılar yazdım. Bunlara gerçekten şiir, öykü, makale ve söyleşi denir mi, çok iyi 
bilmiyorum. Ama bildiğim birşey varsa, o da; bu yazdıklarımla aklımdakileri açığa 
çıkardığımdır.  
     Tut Pekmezi‟nde yaptığım söyleşilerle bir döneme ışık tutmaya uğraştım. Bir 
dönemi belgelemeye çalıştım. Geçmişten bize yazılı bişey kalmadığını gören ve 
bunun üzüntüsünü yaşayan birisi olarak, İsviçre‟ye çalışmaya gelen hemşerilerimizin 
nasıl bir aile ortamında büyüdüklerini, çocukluklarını, gençliklerini nasıl geçirdiklerini; 
hangi düşüncelerle, hangi özlemlerle Avrupa yollarına düştüklerini; İsviçre‟de neyle 
karşılaştıklarını; kendilerini nasıl geliştirdiklerini veya geliştiremediklerini irdelemeye 
çalıştım. Ayrıca İsviçre‟ye çok küçük yaşlarda gelmiş veya İsviçre‟de doğmuş kimi 
Tutlu gençlerle yaptığım söyleşilerle, İsviçre‟ye gelen ilk kuşağı kendi gözlerinden 
yansıtmak istedim. Bir anlamda, bizden sonraki kuşaklara kimi bilgi ve belge 
kırıntıları bırakmayı amaçladım.   
     Bu isteklerimi yansıtma çabasında farklı zamanlarda ve mekanlarda çekilmiş 
fotoğraflardan da yararlandım. 
     Bu kitapçıkta ışık tutmaya çalıştığım bir dönemi topluca göstermek için, o 
söyleşileri bir araya getirdim. Ayrıca o söyleşilere ek olarak Tutlular Yardımlaşma 
Derneği‟nin İsviçre‟deki Tutlular hakkında yaptığı bir istatistik çalışmasını, İsviçre‟de 
yapılan bir halkoylaması sonucunu irdeleyen bir yazımı ve Türkiye‟deki siyasi, 
ekonomik ve kültürel durumun İsviçre‟deki “bana” nasıl yansıdığını anlatmaya 
çalıştığım başka bir yazıyı da söyleşilere ekledim. Bunu yapmakla, söyleşilerde söz 
konusu yaptığım insanların hangi ortam ve koşullarda bulunduğu konusunda bir fikir 
vermek istedim. 
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     Elbette bu uğraşım derginin içeriği ve boyutları çerçevesinde kaldı. Keşke bu 
söyleşiler daha geniş ve derinlemesine olabilseydi. Keşke daha çok gençle, daha çok 
kadınla, kızla söyleşi yapma olanağı bulabilseydim...   
     Ama şimdilik elde olan bu. 
     Eksiğimiz tamama kabul oluna!.. 

                                                                                  Mehmet Karakuş 
                                                                           mkarakus@hotmail.ch 
                                                                                        20 Nisan 2011 
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Ali Gündoğdu (Ombaşı Ali) 
       
     Babamı onbaşı yapmışlar askerde. 
     Babam, nasıl olmuşsa askerde onmaşı olmuş. Halbuki okur yazarlığı filan da  
yoktu. Kim bilir, belki de göze görünür güzel bir hareketi olmuştur. 
     Askerliği bittikten sonra da Tut‟un kahvelerinde yapılan sohbetlerin birinde, 
içinizde onbaşı falan olan var mı, diye soranlar olmuş. O arada babamın onbaşı 
olduğu söylenince, babamın adı olmuş “Ombaşı”. Çokları babamın adının Mehmet 
olduğunu bile bilmez. 
     İşte ben de “Ombaşı”nın oğlu olduğumdan bana da “Ombaşı Ali” derler. 
 

    Davarcılık zor ve pis bir meslektir.  
    Babam davarcıydı. Dört erkek, üç kız 
kardeş, iki de anam babam olmak üzere 
dokuz kişiydik evde. Aşımız ekmeğimiz, 
geçimimiz davarların üstüneydi. Ama 
davarcılık zor mu zor bir meslektir. Pis 
bulaşık bir meslektir. O yüzden işi 
sevmez, babamla sürekli tartışırdım. 
Evlenir evlenmez de davarcılığı bıraktım.  
     O zamanlar Tut‟ta biçki dikiş, 
demircilik ve marangozluk kursları 
veriliyordu. Biçok Tutlu genç gibi ben de 
o kurslardan birine, iki yıl marangozluk 
kursuna gittim. Kurs biter bitmez de 
askerlik zamanım  geldi ve askere gittim. 

     İsviçre‟ye sürekli kalmak için gelmedim. 
     Daha askerdeyken bir “yurtdışı” lafı söylentisi vardı ortalıkta. Askerden döndükten 
sonra, konuyu biraz daha araştırıp soruşturdum ve gitmeye karar verdim. Zaten işim 
gücüm de yoktu. Şıho dayımla Halil dayım daha önceden İsviçre‟ye gitmişlerdi. Ben 
de onların yanına gidecektim.  
     Daha başka köylüler de vardı İsviçre‟ye gitmek isteyen.  
     İsviçre‟ye gidecektim ama sürekli de kalmayacaktım tabii. Altmış yetmiş bin lira 
kadar bir para kazandıktan sonra geri dönmekti hesabım. Sağdan soldan bir miktar 
para ayarladım. Özellikle Habip Oral ve Mehmet Oral‟dan para yardımı gördüm. 
Onlara teşekkür borçluyum. Tabii parayı ayarladıktan sonra da hemen bir pasaport 
aldım ve İsviçre‟ye geldim. Geliş o geliş!.. Tarih: 2 Şubat 1972 
     Yol arkadaşlarımın içinde üç Pembeğeli ile Küçük Bayram Aslantaş, Büyük 
Bayram Aslantaş ve bir de Ahmet Dağ vardı. Büyük Bayram Aslantaş daha önceden 
İsviçre‟ye gitmiş, Tut‟a izine gelmişti. Şimdi de bizimle İsviçre‟ye geri dönüyordu. 
 
     Dört ay işsiz güçsüz dolandım.              
     Sayığım bu arkadaşlarla beraber Zürich‟e geldik. Tam dört ay işsiz güçsüz 
dolaştım. Aç ve açıkta çok günlerim geçti. O zamanlar hayat zordu. Dil bilen, yol 
yordam bilen azdı. Hatta işçi yapacağız diye insanlar kandırılıyor, ceplerindeki 
paralar alınıyordu. Üçkağıtçı boldu. 
     Sonra Aarau‟ya bağlı Berikon diye bir yerde bir kasapta iş buldum. Orada 
çalışıyor, yanlarında verdikleri bir odada da kalıyordum. Çok zor günler geçirdim. 
Daha 22 yaşındaydım. O kasabın yanında işçi oldum. Yani çalışma ve oturma izni 
aldım. Giderek işimi de sevdim. İlk zamanlar domuz etine dokunmaktan, domuz eti 
kesmekten çekiniyordum. İçimde tiksintiye benzer bir duygu oluşuyordu. Ama 



 6 

zamanla ona da alıştım. Belki de geçmişte hayvancılıkla uğraşmam, bu kasaplığı 
sevmemde bir sebep olmuş olabilir. 
     1974‟te Wohlen‟de başka bir kasabın yanında iş buldum ve tam on bir yıl çalıştım 
orada. Ardından oradan da ayrıldım ve yedi yıl çalışacağım Migros‟un kasap 
bölümünde işe başladım. 
     1992‟de yaz tatilinden dönerken otobüsümüz kaza yaptı ve yaralandım. O kaza 
yüzünden 1992‟den beri çalışmıyorum. Malülen emekliye ayrıldım. 
 

     Şimdi her yer Almanca bilen Türkle dolu. 
     Dil konusu en zor olanıydı. Şimdi gelenler 
zorluk çekmiyorlar. Her taraf Almanca bilen Türkle 
dolu. En küçük bir işimiz için bile Almanca bilen bir 
Türk arıyorduk. Bir telefonu bile kendi başımıza 
yapamıyor; Almanca bilenlerden ricada 
bulunuyorduk. Sonra zamanla duya duya kendi 
işimi görecek kadar bir Almanca öğrendim.                   
     Küçükken doğru dürüst okula gitmedim. 
Üçüncü sınıfa geçtiğim sene okulu bıraktım. 
Çünkü davarımız vardı. Babam okumamı değil, 
çalışmamı istiyordu. Gerçi o zaman bütün babalar 
öyleydi. Şimdiki gibi, “Aman çocuğum okusun! 
Benim gibi cahil kalmasın!” diyen hemen hemen 
hiç kimse yoktu. Ben okumayı sonradan biraz 
geliştirdim. Bazan, okusaydım başka adam 
olurdum herhalde diye düşünürüm. Okuyan adamı 
ben çok severim. Gücüm yettiği ölçüde de 
okuyana yardımcı olurum. 
     Söz çok, bazı kimseler “Hayatım roman!” derler 
ya, benimki belki beş roman olur. 
     Wohlen‟e yerleştikten sonra sırasıyla hanımı, 
Ali‟yi ve Remzi‟yi de getirdim. Ali uzun süren bir 

hastalıktan sonra, daha 21 yaşındayken vefat etti. Canan ile Çiğdem de zaten 
İsviçre‟de doğdular. 
      
    En çok düzen ve temizlik dikkatimi çekti. 
    Buraya gelir gelmez başta temizlik dikkatimi çekti. Her yer pırıl pırıl. Düzen ve 
intizam var. Yollardaki sarı sarı çizgilerin yayalar için olduğunu yıllar sonra öğrendim. 
Saygı ve sevgi var. Bizde ilk geçiş hakkı arabanın, burda insanın. Tam tersi yani.  
     Devlet dairelerinde, hastanelerde ayrı gayrı yok. 
     Bir de çok çalışır bunlar. Çalışmanın usulünü bilirler. Zaman zaman, şu bizim 
insanlarımız buralara gelebilseler de çalışmayı öğrenseler diye düşünürüm. Ben bu 
insanlara neden “Gavur“ dendiğini anlayabilmiş değilim. Nasıl bize Türk deniyorsa, 
bunlara da Alman veya Fıransız denmeliydi. Yani bütün milletler adıyla çağrılmalı. 
Ama aslına bakarsan, esas gavurluk da bizde. 
 
     Keşke gelmeseydim, dediğim olmadı. 
     Keşke gelmeseydim, dediğim olmadı. Neden olsun ki? Buraya gelmeseydim aşı 
ekmeği demeyim ama, üstü başı, arabayı, telefonu filan nerden bulacaktım. Elbette 
çok çalıştım. Zor şartlarda çalıştım. Paramı kendim kazandım. Ama bizde çok 
çalışanlar da, zor şartlarda çalışanlar da bişey kazanamıyor.  
     Buranın insanlarına müteşekkirim. İnsan doğruyu söylemeli. 
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     Köyümü ve köylümü özlüyorum. 
     En çok köyümü özlüyorum. Köylülerimi, mahallemi, evleri, komşularımı, insan-
larımı özlüyorum. Hatta 1984‟te kesin dönüş yapmayı ve orada kasaplık yapmayı bile 
düşündüm bu özlem yüzünden. Ama olmadı. Olmadı ama, eninde sonunda 
gideceğim yer de orası, kesin dönmesem bile. Elbette buradan da vaz geçemem. 
Çocuklarım burda. Tut‟tan da vaz geçemem çünkü köyüm ve köylülerim orada. 
 
     Çocuklarımla ilişkierim iyi. 
     Benim çocuklarımla ilişkilerim gayet iyidir. Çünkü herşeyi açık seçik konuşurum. 
Gizli saklı olsun istemem. Böyle olunca da ilişkilerimiz neden kötü olsun? Kız erkek 
ayrımı yapmam. Benim için herkes insandır. Büyük küçük, kadın erkek farketmez. 
 
     Keşke İsviçre Türkiye‟de olsaydı.  
     Keşke İsviçre Türkiye‟de olsaydı. Fabrikalar, çeşit çeşit işyerleri ve daha başka 
güzellikler bizde de olsaydı da, kahveler olmasydı. Kahveler, ellibir ve altmışaltı 
onayan insanlarla dolu olmasaydı. Böyle söyleyince memleketimi karaladığım 
sanılmasın. Memleketim iyi ve güzel ama, idare idare değil. 
     Tutlulara söyleyeceğim ise, nerede olursalar olsunlar doğdukları, büyüdükleri 
yerleri unutmasınlar. Doğup büyüdükleri yeri sevsinler, kalkındırmaya çalışsınlar. 
Birlik ve dayanışma içinde olsunlar. Herşeyin başında da eğitimin geldiğini 
akıllarından çıkarmasınlar. 
 

                                                                                                  Mehmet Karakuş 
                                                                       Tut Pekmezi, Sayı 3, Aralık 1999 
  

TYD Yönetim Kurulu Yemeği,  Mart 2007 / Yunan Lokantası / St.Gallen 
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Mustafa Karakuş (Ferik Mısdafa) 
      
     Doğumum, 1 Mart 1934 
     Babam, köyümüzde İmam Mısdafalar olarak bilinen kabileden Mustafa Karakuş. 
Bana da kendi adını vermiş. Ama daha ben yedi yaşındayken vefat etti. Babamı bir 
rüya gibi, kıt sat ancak hatırlıyorum.  

     Bana ve iki kız kardeşime hem 
analık hem de babalık eden anama, 
bazıları Ferik Ümmü, bazıları da 
Feriğin Gızı derdi. Yedi sene önce de 
anamı kaybettim. Anamdan dolayı bana 
da Ferik Mısdafa derler. 
     Ben, 1 Mart 1934‟de doğmuşum. 
Çocuk yaştayken yetim kaldım. Yani 
yoksulluğun üstüne bir de yetimlik geldi. 
Gerçi o zaman hemen hemen herkes 
yoksuldu. Şimdinin yoksulu o zamanın 
zengininden daha iyi yaşıyor. 
     Babam öldükten bir süre sonra 
anam evlendi. Üvey babam pek aileden 
sayılmadı. Her zaman bir yabancı gibi 
kaldı. Çoğu zaman da zaten Tut‟un 
köylerinde çalışır, oralarda kalır; eve 
pek az gelirdi. 
     Kışın Tut‟ta oturur, baharın ucu 
görünür görünmez de Geni‟deki 
bahçemize göçerdik. Sonbaharın 
sonlarına doğru, taa soğuklar 
düşünceye kadar orada çalışır 
çabalardık. Aklım başıma gelir gelmez, 
elim işe yeter yetmez çalışmaya 

başladım. Kış aylarında dokuma işlerinde çalışırdım. O yllarda Tut‟ta dokumacılık 
oldukça yaygındı.Hemen hemen her evde bir dokuma tezgahı vardı. Benim 
yaşıtlarımın çoğu bu işten anlar. Yaz aylarında da bir yandan bağ bahçe ve tarla 
işlerinde çalışır, bir yandan da kuruttuğumuz dutları eşek sırtında Adıyaman‟ın yazı 
köylerine götürür, ya parayla satar ya da buğdayla değişirdim. Üç beş gün sürerdi o 
köylere gidip gelme işi. Yollar uzun ve çetindi. Ayağımda da ayakabı denecek bir 
ayakkabı olmadığından ayaklarım kabarır, patlar ve yaralanır; kızıl kana keserdi. 
Daha yaşım on üç veya on dört olduğundan oralara yalnız gidemez, Geni‟deki 
komşularımızdan bu işleri yapan yetişkinlere katılırdım. Onların bir baba kadar 
yardımlarını gördüm. Kimine emmi, kimine dayı derdim. Kendilerini rahmet ve 
minnetle anarım. Yeri gelmişken söylemek isterim ki, çocukluğum böyle yetimlik, 
yoksulluk ve acılarla geçtiği halde ne baba tarafımdan, ne de ana tarafımdan bir 
yardım gördüm. Yalnız Ahmet emmim bizi gözetirdi. Biz Geni‟de oturduğumuz 
yıllarda o da Enişdere‟de eğitmenlik yapardı. 
      
     Saati askerde öğrendim. 
     Gel zaman git zaman 18 yaşına vardım. Evlendim. Evlendikten kısa bir zaman 
sonra da askere gittim. Askere gittiğim zaman ilk çocuğumuz Memet elli günlüktü. 
     Askere giderken 30 lira harçlık vardı cebimde. Tarih, 1956. 24 ay süren askerliğim 
süresince de kimseden herhangi bir para yardımı almadım. Bana verilen asker 
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sigaralarını başkalarına satar, hem ihtiyaçlarımı karşılar hem de birazını biriktirirdim. 
Acemilik devresinden sonra, Besnili bir subayın bana hemşeri çıkması sayesinde 
onbaşı oldum ve alay dershanesinde görevlendirildim. Sekiz dokuz yaşlarındayken 
bir kış boyu okula gitmiş, sonra ilkbahar gelip işler başlayınca da okulu bırakmıştım. 
Okuma yazma öğrenememiştim. Saati de bilmiyordum. Koğuş kapısının üstünde 
kalbur büyüklüğünde bir saat asılıydı. Gece gündüz çıt çıt çalışır, ben de ona hayret 
ve hayranlıkla bakardım. Bir gece, bir nöbet değişiminde, nöbete kaldırdığım asker, 
kendisini nöbete geç kaldırdığımı söyledi. Fazla uyumasına sebep olduğum için bana 
teşekkür etti. Ben de, uykum gelmediği için kendisinin biraz da fazla uyuması için geç 
kaldırdığımı söyledim. Saati bilmediğimi gizledim utancımdan. Ona saati bilip 
bilmediğni sordum. Bildiğini söyledi. Ben de, ona inanmaz görünerek, saatin nasıl 
çalıştığına ilişkin kimi sorular sordum ve ondan saati öğrendim. 

     Terhis olduğumda sadece saati değil, biraz 
da okuma yazma öğrenmiştim. Çünkü askerde 
Ali Okulu denen ve özellikle akşamları verilen 
okuma yazma kursuna katılmıştım. 
     Askerden dönüşte Gölbaşı‟na kadar trenle 
geldim. Gölbaşı‟ndan Pembeği‟ye yaya olarak 
Ahmet emmimin yanına uğradım. O zaman 
orada eğitmenlik yapıyordu. Kendisini 
ziyaretimden çok memnun oldu. O da sevindi 
bende. On lira da harçlık verdi. Sonra yine 
yaya olarak köye geldim. 
 
     Yapmadığım iş kalmadı.. 
     Askerden geldikten sonra yine bağ bahçe 
işleriyle, kuru dut satmakla, odunculukla, 
kısaca rençberlik ve çerçilikle uğraştım. Ancak 
toprak verimsiz, kazanç kısaydı. Aile ise 
gittikçe büyüyordu. Bir zaman çay ve kahve, 
sonra tütün kaçakçılığı yaptım. Daha sonra da 
bir yandan tütüncülük yaparken, bir yandan da 
bir kahvehane işletmeye başladım. Ama çaba  

                                                              boşunaydı; yoksullukla başedemiyordum. 
     
     Kendimi Zürich Gölü‟ne atarım!.. 
     Hayat böyle devam edip giderken, yurtdışına çıkmak icat oldu. 70‟li yıllardı... 
Köyümüzden beş on kişi Almanya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelere gitmişlerdi. Ben 
de yurtdışına gitmek istiyordum ama, ne bir akrabam vardı bir güvence olarak, ne de 
param. Bir ara İsviçre‟ye gidenlerden Ahmet Çıbık izine gelmişti. Kahvede sohbet 
ederken benim de böyle bir niyetimin olduğunu ve yardımcı olmasını rica ettim. O da, 
sağ olsun, İsviçre‟ye döndükten sonra bana bir mektup göndererek yardımcı 
olabileceğini bildirdi. İşte o mektuptan cesaret aldım. Yetiştirdiğim tütünü bir tüccara 
sattım. Altı bin lira parayla isviçre‟ye geldim. Tarih, 1 Mart 1972.  
     Köyden çıkarken kalabalıktık. Ama benim iki yakın arkadaşım vardı. Havutlulu 
Emir‟in iki oğlu, Hacı ve Memet. 
     İlk gelişimiz Zürich‟eydi. Zürich‟te beş altı gün gezdik. Köylüler ile görüştük, 
konuştuk. Kimisi çalışıyor, kimisi de daha iş arıyordu. Sonra Ahmet Çıbık‟ın yanına 
Aarau‟ya gittik. Yanılmıyorsam bir gece yanında kaldık. Tekrar Zürich‟e geldik. O 
arada Emir‟in oğlu Memet, “Bu memleketten hayır yok! Paralarımızı bitirmeden geri 
dönelim,” dedi. Ben de, “Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp. Kendimi işte şu Zürich 
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Gölü‟ne atarım, yine dönmem! Üç yıl sabredeceğim,” diyerek geri dönmeyi kabul 
etmedim. Ama kendisi hemen geri döndü. Kardeşi Hacı‟da Fransa‟ya gitti. Ben de 
eskiden beri arkadaşım olan, zaman zaman beraber çerçilik ve odunculuk yaptığım 
Mamıh‟ın oğlu Memet‟in yanına, Neuhausen‟a gittim. O gün Ortağımın misafiri 
oldum. Dertleştik. Hasretlik giderdik. İş güç üzerine konuştuk. Ertesi gün, çalıştığı 
çiftliğin sahibinin aracılığıyla bana da başka bir çiftlikten iş bulundu. Buluşup, 
görüşmemizin sevincine bir de bu iş bulma sevinci eklendi. 

    
      
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     Çiftlikte geçen altı ay ve küvet. 
     Çiftlikte yatacak bir oda verdiler bana. Yapacağım işleri gösterdiler. Yemeğimi de 
kendileriyle beraber yiyeceğimi söylediler. Ve böylece işe başladım. 
     Sabah gün doğmadan kalkar, akşam geç saatlere kadar çalışırdım. Sadece yarım 
saat kadar yemek saatinde çalışmazdım. Her işi yapardım. İnek sağmak, ineklerin 
altını temizlemek, kazmayla kürekle bahçede çalışmak, tırpanla ot biçmek, çiftliğin 
kırığını döküğünü tamir etmek gibi işler.  
     Tırpanın sapı, kazmanın ve küreğin sapı, ineğin memesi hemen hemen aynı 
kalınlıkta olduğundan, akşam yatağa uzandığım zaman ellerimi ne açabilir ne de 
kapatabilirdim. Yorgunluktan kollarımı kaldırıp göğsüme koyamazdım. Çoğu zaman 
yemek yemeden uyuyakalırdım. Çiftlik işinin ne demek olduğınu ancak bilen bilir!.. 
     O çiftlikte çalıştığım süre içinde çiftlik sahibi aile ile beraber sofraya oturdum, 
yemek yedim. İlk zamanlar çok güçlük çektim. Dil yok, görgü yok... Bütün aile, kadın, 
kız, erkek, çoluk çocuk masaya oturuyorlardı. Utanır sıkılırdım.. Yediğim yemeğin 
nereye gittiğini bilmezdim.. Çoğu zaman o kadar çatalın bıçağın, tabağın çanağın 
masaya konmasına bir anlam veremezdim. 
     Odanın birinde de kocaman bir leğene benzer, derin bir kap vardı. Ne olduğunu 
çıkartamazdım.Bir gün şefin, “Ben banyoya gidiyorum” diye söylenerek o oadaya 
doğru gittiğini görünce, o kocaman leğende banyo yapıldığını, çok sonraları da, o 
kabın adının küvet olduğunu öğrendim. 
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     Lokantada hayat varmış!.. 
     Çiftlikte altı ay çalıştım. Sonra kısa bir süre 
Luzern‟de, ardından da Winthertur‟ da iki 
lokantada çalıştım. Çiftlikten çıkıp lokantaya 
geçince neredyse memur oldum sandım. 
Yatacak oda tertemiz, yemekler iyi, iş saatleri 
uygun. Cumartesi pazar  tatil. 
     İki sene kaçak çalıştım Winthertur‟daki 
lokantada. Sonra çalışma ve oturum hakkı 
alarak resmen işçi oldum. Ondan sonra da 
hanımı ve üç çocuğu getirdim. Türkiye‟de kalan 
diğer altı çocuktan beşini de zaman zaman 
yanıma aldım. Evli olan bir kızımı getiremedim. 
     Ailenin bölünmesi gibi, ev bulamama gibi, 
çocukların kayıtlarının yapılmasında çıkartılan 
güçlükler gibi bir çok zorluk yaşadım. Ama 
zorluklara karşı mücadele ettim.  
     Bir süre sonra da bir fabrikada iş buldum. 

Baktım ki fabrika işi lokantadan da iyiymiş. İş satleri belli, tatili belli, hafta sonları tatil. 
Akşamları boş.. Daha sonra da Arbon‟da bir kayık fabrikasında iş buldum ve Arbon‟a 
taşındık. Çalışmaya bu sefer de orada devam ettim. 
     
     İsviçre‟ye üç yıllığına gelmiştim. 
     İsviçre‟de üç yıl çalışıp, kırk elli bin lira biriktirip geri dönecektim. Üç yılı da bir gün 
geçirmeyecektim. Evdeki hesap çarşıya uymadı. 1972‟de başlayan gurbet hala 
devam ediyor. Daha ne kadar devam edeceği de belli değil. 

 
     Ağır bir ameliyat geçirdim... 
     Çalışma hayatım, 1991‟de geçirdiğim ağır 
bir bel fıtığı ameliyatına kadar sürdü. 
Ameliyattan sonra malül emekli oldum. Bir 
seneden beri de normal emekliyim. Senenin 
çoğunu Türkiye‟de, daha doğrusu Tut‟ta, azını 
da İsviçre‟de geçiriyorum. 
 
     İsviçre‟ye kötü diyemem... 
     Evet, çok çalıştım. Zor koşullarda çalıştım. 
Ekmek ve para sahibi oldum. Ama bunu 
İsviçre sayesinde kazandım. İsviçre‟ye 
geldiğim için kendimi şanslı sayıyorum. Yoksa 
aş ekmek neredeydi, biz nerdeydik.  
Ayrıca İsviçre‟den çok şey öğrendik. Başta da 
çalışma disiplini, tertip ve düzen. 
 
     Burada büyüyen çocuklar... 
     Zaman zaman, keşke çocuklar büyümeden 
dönseydim, diyorum ben bana. Çünkü artık 
hem gurbeti götüremiyorum hem de burada 

büyüyen çocukların gidişatı hoşuma gitmiyor. Herşeyi biliyorlar, meslekleri var; ama 
bizim gördüğümüz saygı ve sevgi yok. Ama artık geç!.. 
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     Birlik beraberlik... 
     Gerek Tut‟taki Tutlular, gerekse de İsviçre‟deki Tutlular birlik beraberlik içinde 
olsunlar. Birbirlerini incitmesinler. Köyümüzü sevsinler. 
     
     Söyleyecek çok şey var... 
     Yaşadığım olaylar yazılsa ne kitaplara sığar ne de defterlere... Söyleyecek çok 
şey var ama şimdilik yeter.                                                                                           
                                                                                     Mehmet Karakuş  
                                                                Tut Pekmezi, Sayı 4, Mart 2000 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
        
       Tutlular Eğlence Gecesi, 2 Mart 2008, Affoltern / CH 
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Habip Orhan (Cıhır Hebip) 
 
    Babam ata binip cıhır cıhır sürmek istermiş. 
     Babam hayvanları çok severdi. Daha çocukken her fırsatta ata binme özlemini ve 
hevesini, “Bir gün bir ata binip cıhır cıhır sürsem!” diye dile getirirmiş. O yüzden de 
çevresindekiler babama “Cıhır” lakabını takmışlar. O yüzden bana da Cıhır Hebip 
derler. Diğer kardeşlerim de Cıhır lakaplıdır. 
     Üç oğlan ve iki kız olarak beş kardeştik babamın evinde. Ben en küçükleriyim. 
Doğumum, 29 Mart 1947 
     Babam da diğer köylülerimiz gibi çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşırdı. Dokumacılığın 
yaygın olduğu yıllarda dokumacılıkla da uğraşmış. Daha sonraları da bir süre 
manifaturacıllık yaptı. Zengin değildik ama fakir de sayılmazdık. 
 

     Parasızlıktan okuyamadım.. 
     İlkokulu Tut‟ta bitirdim. Ortaokula 
da Besni‟de devam ettim. Ancak 
ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken 
bir dersten ikmale kaldım. İkmal 
imtihanına girmek ve Besni‟de bir ev 
kiralamak için gerekli olan parayı 
babam vermedi. Harçlık isteğimi, “İki 
buçuk liradan fazla çalışmaz!” diyerek 
geri çevirirdi. Bu harçlık yüzünden 
babamla kavga ettim. Verdiği iki 
buçuk lirayı da evin önündeki 
kavaklığa fırlattım. Böylece benim de 
okul hayatım bitmiş oldu. 
 
     Anamın ölümüne kadar eve 
uğramadım. 
     Bu kavgadan sonra, ufak tefek 
neyim varsa bir çantaya doldurdum 
ve evi terk ettim. Henüz 14, 15 
yaşlarındaydım. Gidiş o gidiş! Yıllar 
sonrasına, taa anamın ölümüne 
kadar eve uğramadım. 
      

     Aşçılığı Mersin‟de öğrendim. 
     Evi terk ettikten sonra Mersin‟e gittim. Hayatımı lokantalarda garsonluk yaparak 
sürdürdüm. O zamanlar 150 kuruş gündelik alıyordum.Giderek insanların kahrını 
çekemez oldum. Garsonluğu bırakarak mutfağa geçtim. Altı sene aşçı olarak 
çalıştım. O arada iki sene de askerlik yaptım. Askerliğim de zor koşullarda geçti. 
Çünkü para pul yoktu. Ama, “Elin iyisi de kötüsü de tükenmez,” derler... Sivas‟ın 
Gürün kazasından benim gibi bir askerin bana yüreği yanmış olmalı ki, yanıma 
gelerek halımı hatırımı sordu. Ben de, parasız pulsuz olduğumu, durumumun iyi 
olmadığını anlattım. Bunun üzerin arkadaş olduk. Bana bütün askerliğiğm boyunca 
destek oldu. 
     Ayrıca ben de zaman zaman çaycılık, kantincilik yaparak borçlarımı ödedim. 
Terhis olduğumuzda hem kendisine hem de bana birer takım elbise aldı. Mersin‟e 
onun aldığı elbiseyle geldim. 
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     Askerden sonra Mersin‟e geldim.. 
     Askerlik bittikten sonra yine Mersin‟e geldim ve çalışmaya başladım. O zamanlar 
para pul bulabilenler Avrupa‟ya gidiyordu. Kimilerinin oralarda iş bulduğunu, 
kimilerinin ise geri döndüğünü duyuyor ve görüyordum. İşte böyle bir ortamda ben de 
Avrupa‟ya gitmeye karar verdim. İşi bırakıp Tut‟a gittim. Parasızlık büyük sorundu. 
Bin lira kadar bir yol harçlığı bile bulamıyordum. Elimdekini avucumdakini de abime 
vermiştim. Çünkü o arada abimin de Almanya‟ya isteği çıkmıştı. 
     Sonunda, amcamın kızı olan Bekir Memoş‟un hanımı bana bin lira yardımda 
bulundu. Onlar o zaman Almanya‟daydılar. Böylece bana da Avrupa‟nın yolu açılmış 
oldu. Hemen bir pasaport aldım ve  yol arkadaşım Mustafa Özalp ile Zürich‟e geldik. 
Tarih, 14 Nisan 1971‟di.  
      

                                                                                        
     Zürich‟e gelmekle iş bitmiyor!..  
     O zamanlar bir Türk lokantası vardı 
Zürich‟te. Biz de oraya gittik. Ortalık insan 
simsarlarıyla doluydu. Bu insan simsarları 
para karşılığı iş buluyorlardı. Çoğu zaman 
da insanları kandırıp paralarını 
çarpıyorlardı. Almanca bilen ya yok ya da 
pek azdı.  
     Konuşmalar sırasında iki Türk‟ün 
Almanya‟ya gitmek istemelerinden dolayı 
işlerini bıraktıklarını duydum. Hemen 
geldiğimiz akşam o iki Türk‟ün işi 
bıraktıkları lokantaya gittik. Lokanta 
sahibiyle görüştük ve işi bağladık. Ertesi 
gün de hemen işe başladım. 
     Dil yok! Tanıdık yok! Sadece bir taksi 
şoförünün yardımını gördüm. Yardımının 
karşılığını da cebine koydum. İşe 
başladıktan hemen sonra da amcamın 
hanımından aldığım parayı geri yolladım. 
 

     Dil büyük sorun oluyordu.. 
     Her konuda işaretlerle, el kol hareketleriyle anlaşmaya çalışıyorduk. Yemekleri 
yiyemiyorduk. Dertlerimizi anlatamıyorduk. O zamanlar ne şimdiki kadar Türk ne de 
Almanca bilen vardı. Az çok Almanca bilenler de ya yardımcı olmuyor ya da para 
istiyorlardı. Dil bakımından şimdi işler kolaylaştı. Hem çocuklar yetişti hem bizler de 
bir şeyler öğrendik. 
     Çalıştığım lokantanın üstündeki bir odada kalıyordum. Gece geç saatlere kadar 
çalışıyordum. İş bittikten sonra da kendi kendime Almanca öğrenmeye çalışıyordum. 
Ama öğrenemiyordum. Bir tuhaflık vardı. Sözlükteki kelimelerle halkın konuştuğu 
kelimeler birbirine uymuyordu. Sonradan öğrendim ki halk, bir çeşit yerel bir ağız olan 
diyalek konuşuyormuş. Almancayı daha iyi öğrenmek için dil kursuna gittim. Ama 
ancak üç ay devam edebildim. Kurs saatleriyle iş satleri birbirine uymuyordu. İşveren 
de müsaade etmedi. Kursu bırakmak zorunda kaldım. 
     O lokantada iki sene çalıştım. Bu arada çalışma ve oturma izini de aldım.  
Çalışma izini aldıktan sonra Winterthur‟daki Sulzer fabrikasının kantinine geçtim. 
Orada da dört sene çalıştım ve sonra ayrıldım. 
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     1977‟de Türkiye‟ye gittim. 
     Altı sene sonra Türkiye‟ye 
evlenmek üzere gittim. İzin 
dönüşünde de Winterthur‟da bir ev 
kiraladım ve eşimi de getirdim. Kısa 
bir süre sonra da 18 sene çalışacağım 
Maggi adındaki hazır çorba 
fabrikasına girdim. 
 
     Gelişmeye ayak uyduramadım. 
     18 sene çalıştığım çorba 
fabrikasını Nestle firması alınca 
birçok değişiklik yapıldı. Otomatik 
makinalar kuruldu. İş ve çalışma 
planları değişti. Bilgisayar sistemleri 
kondu. Böyle olunca ben de, daha 
birçokları gibi, işi kaldıramaz oldum. 
Bilgi kapasitem yetmedi. Bizi temizlik 
işlerine, başka bazı ayak işlerine 
verdiler. Bu durum da bizim 
onurumuza dokundu ve fabrikadan 
ayrıldık. 
 
     

     
     Ne olacağımız belli değil. 
     Fabrikadan ayrıldıktan sonra iki sene işsizlik parası aldım. Aslında Türkiye‟ye 
kesin dönüş yapmak niyetindeydim. Ama çocukların dönmek istememeleri veya 
dönememeleri yüzünden bütün planlar alt üst oldu. Şimdilik çocuklar için herşeye 
katlanıyoruz. 
 
     Yeniden dünyaya gelsem, yine İsviçre‟ye gelirim. 
     Türkiye‟den İsviçre‟ye geldiğimizde sanki başka bir dünyaya gelmiştik.Türkiye ile 
burası birbirine tamamen ters iki ülkeydi. Yiyecek ve içecekler başkaydı. Türk 
yemeklerini yapacak malzemeler azdı. Devlet dairelerindeki muameleler başkaydı. 
Burada herkese eşit davranılıyor; herkes adam yerine konuyordu. Bütün taşıtlar, 
trenler her tarafa ulaşabiliyordu. Her konuda bir disiplin ve düzen vardı. 
     Yabancı olduğum hissine kapılmadım.Yabancı olduğumdan dolayı bir 
olumsuzlıkla karşılaşmadım. Sadece unutamadığım bir olay olarak şunu diyebilirim: 
Zürich‟teki ilk işimden ayrılacağım zaman işveren, işten çıkmamı istemedi. Çalışma 
iznimi öldürmekle tehdit etti. Çünkü hem iyi hem de ucuza çalışıyordum. Ama polis, 
işverenin böyle bir hakkı olmadığını söyleyerek benden yana, yani bir yabancıdan 
yana tavır koydu. 
     Burada herkesin işi var gücü var. Kimse kimseye muhtaç değil. Herkes kendi 
ayağı üzerinde durabiliyor. Herkes rahat ve korkusuz konuşabiliyor. Bir daha 
dünyaya gelsem, neden buraya gelmeyim?.. 
 
     İstediğimden fazla maddi varlık elde ettim. 
     Tut‟ta, Mersin‟de ve Antalya‟da çeşitli yatırımlarım var. Emekli sandığındaki 
paramı da çektim. Umduğumdan ve beklediğimden daha fazla bir servetim oldu. 
Çalışmakla da ancak bu kadar olur. 
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     Çocuklarımdan memnunum. 
     Bir kız ve üç erkek çocuğum var. İlişkilerimiz iyi. Bana sormadan bişey yapmazlar. 
Her konuyu konuşabiliyoruz. Durumlarından memnunum. Avrupa‟da doğup 
büyümelerine karşı herhangi bir özentileri yok.  
 
     Bizler yoktan var olduk. 
     Gençler okusunlar. Mutlaka bir meslek sahibi olsunlar. Bizler gibi el altında 
ezilmesinler. Hep yükseklerde olsunlar. Zamanı ve imkanı iyi değerlendirsinler. Hatta 
kendi işlerini kursunlar. Herşey parayla alınır ama zaman alınmaz. Bizler 
imkansızlıklarla mücadele ederek yoktan var olduk. 
      
     Sağlığım şimdilik iyi. 
     Çektiğim acılara, yaşadığım günlere göre sağlığım yine de iyi. Bir şikayetim yok. 
Boş zamanlarımı öteki Tutlular gibi, kahvelerde kağıt oynayarak geçirdim. Keşke 
bizlere de başka şeyler öğretilseydi, başka şeyler gösterilseydi. 
 
     Tutlularla iftihar edilmeli. 
     Gerek Tutlularla, gerekse de çevremdeki başka yabancılarla olsun iyi ilişkilerim 
var, dostluklarım var. Her zaman toplumumuzun yanında ve içinde oldum. Olmaya da 
devam edeceğim. 
      Tutlular kendilerini korumayı bildiler. Hemen hemen hepsi iyi işlerde çalışıyor.  
Hepsinin kurulu bir aile yaşantısı var. Paralarına ve emeklerine sahip çıktılar. 
Başkaları gibi ne dağıttılar ne de dağıldılar. Bu yabanellerde dağıtmamak herkesin 
karı değildir. Çevremizdeki olan olayları herkesler görüyor. Tutlularla iftihar edilmeli. 
 
     Bakalım ne göreceğiz?.. 
     Biz kendimizi çocuklarımıza adadık. Ne olacağız, ne göreceğiz?.. Memleketimiz 
neresi olacak?.. Şimdilik belli bişey yok. 

                                                                                     
  Mehmet Karakuş 

                                                         Tut Pekmezi, Sayı 5, Haziran 2000 

Tutlular Eğlence Gecesi, 2008 
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Mehmet Acar (Mamıh Memet) 
 

     Ben biir, Fatma ikii, Ali üüç... 
     Beş oğlan ve üç kız olmak üzere sekiz kardeşiz. En büyükleri benim. Doğumum 
1934. Aklım başıma geldiğinde babam eğitmendi. Daha önceleri ne yaptı ne etti 
bilmiyorum. Eğitmenliği süresince hem Tut merkezde hem de çevre köylerde görev 
yaptı. Çocukluğum kimi zaman köylerde babamın yanında, ama daha çok da Tut‟ta 
geçti. Eğitmen çocuğu olmama rağmen ancak ikinci sınıfı okuyabildim. Çünkü 
çalışmak zorundaydım. Bağa bahçeye, hayvanlara bakmak zorundaydım. Eğitmen 
çocuğuydum ama başka çocuklardan da bir farkım yoktu. Zenginliğimiz fakirliğmiz 
öteki köylülerimizden farksızdı. Ben de başka çocuklar gibi hayvan güttüm. Bağda 
bahçede, tarlada çalıştım. Yani çalışmadan başka bişey görmedim. 
     Gençliğim de çocukluğum gibi çalışmakla geçti. Çocukken hiç değilse yakın 
çevrede çalışıyordum. Biraz büyüyünce daha uzaklara gittim. Taa Urfa topraklarına 
kuru dut götürüp sattım, buğdayla değiştim. Adana‟ya pamuk toplamaya gittim. 
Mersin‟de portakal bahçelerinde çalıştım. Odunculuk yaptım. İnşaatlarda çalıştım. 
Kara sabanla çift sürdüm, ekin ektim. Bekir amacamın kahvesinde çaycılık yaptım. 

     Evlendikten sonra da bu şekilde 
çalışmaya devam ettim. Kimseye muhtaç 
olmamak için her işi yaptım. Çalışkan ve 
sağlam bir kişiydim. Sonra 35 e 1 tertip 
askere gittim. Askerliğim Ankara, İstanbul 
ve sonra da Adana civarlarında geçti. 
Askerliğim tam 24 ay sürdü. Öteki 
yaşıtlarım gibi, benim de askerliğim zor 
koşullarda geçti. Babam para 
gönderemiyordu. Harçlık kısaydı. Bir ara 
epeyce fazla bir harçlık geldi. Sonradan 
öğrendim ki, hanıma ait bir tarlayı 
satmışlar ve bana harçlık göndermişler. 
Canım da sıkılmıştı ama olan da olmuştu. 
     Askerliğimin sonlarına doğru Kore 
harbi patlak verdi. İslahiye civarlarına gelip 
çadırlarda, ormanlarda kaldık. Acemi 
erlerin eğitilmesinde Onbaşı olarak görev 
yaptım. Bereket versin Kore‟ye gitmeden 
terhis oldum. Terhis olduktan sonra yine 
Mersin‟de, Adana‟da çalıştım. Sonra Bekir 
amcamın Tut‟taki kahvesine ortak oldum. 
Bir süre sonra da kahveyi sattık. 
 

     Neye mal olursa olsun dedim. 
     Kahveyi sattıktan sonra amcam yurtdışına çıktı. Ben yine odunculuk ve tütüncülük 
gibi işlerle uğraştım. Ama bir yandan ben de yurtdışına gitmek istiyor ve bir fırstını 
arıyordum. O zamanlar yurtdışına çıkmış pek az köylümüz vardı. Kimileri gidiyor 
kalıyor, kimileri geri dönüyordu. Ben de neye mal olursa olsun gitmek istiyordum ama 
yol parası bulamıyordum. Bazı para sözü verenler, iş ciddileşince geri cayıyorlardı. 
Söz verenler sözlerinde durmuyorlardı.  
     Ama ben işin peşini bırakmadım. Güç bela 12 bin lira kadar bir para peydahladım. 
Ağustos 1970‟te Zürich‟e geldim. Zürich‟te bir otele yerleştim. O zaman Bekir amcam 
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İsviçre‟deydi. Ardından hem amcam ile hem de benden önce gelen diğer köylülerle 
görüştüm, hasret giderdim. 
     İş bulmak kolay değildi. İşsizlik ise çok can sıkıcıydı. Bir türlü sabrım gelmiyordu. 
Amcam ise, “Hiç canını sıkma! Ben çalışırım sen yersin. Ama geri dönmek yok!” 
diyordu. Tabii bu bana büyük cesaret ve güven veriyordu. Aynı sözleri ben de 
sonraları Ortağım Mustafa‟ya söyledim.  
     Söz çok, 20 gün işsiz kaldıktan sonra Neuhaus‟da bir çiftlikte iş buldum. Çiftlikte 
çok zorluk çektim. Beni hem çok çalıştırıyorlar hem de az para veriyorlardı. Patronun 
davranışları da pek insanca değildi. Yaşama koşulları çok kötüydü. O kadar kötüydü 
ki, doğru dürüst banyo bile yapamıyordum. Patron elini ayağını, yüzünü gözünü 
sabunlu suyla yıkıyor, vücudunu da ıslak bezle siliyordu. Bana da aynı şekilde 
temizlenebileceğimi söylüyordu. Ama ben böyle bir şeye alışmamıştım. Tahammül 
edemiyordum bu duruma. Kendime bir teneke kazan ve bir leğen peydahladım. Bir 
süre o tenekede su ısıtıp o leğende de banyo yaparak idare ettim. Bütün bu 
zorluklara, çalışma ve oturum hakkı kazanmak için katlanıyordum. Hata bedava 
çalışmayı bile göze alıyordum. Bunun faydasını da gördüm. İşe başladıktan 70 gün 
sonra oturma ve çalışma izini aldım. Böylece kaçak çalışmadan kurtuldum. Bu 
zaman zarfında, İsviçre‟ye gelmek için ettiğim borçları da ödedim. 
     O çiftlikte bir sene çalıştım. Ama hemen hemen her gün kavga ediyordum 
patronla. Verdiği o azıcık parayı bile tam vermemek, kesmek kırpmak istiyordu. O 
yüzden mahkemelik olacak duruma bile geliyorduk. Bir keresinde ancak polis zoruyla 
paramı alabildim. 
     Çiftlikten ayrıldıktan sonra St. Margarethen‟de bir çiçekçide çalıştım. Çiçekçi bir 
cennet gibi geldi bana. Ama hem  Zürich‟e dolayısıyla köylülere uzak, sapa bir yer 
olduğundan hem de parasını azımsadığımdan çok çalışmadım orada. 
 
     Tekstilde 19 yıl çalıştım. 
     Çiçekçiden ayrıldıktan sonra tam 19 yıl çalışacağım Wald‟daki tekstil fabrikasına 
girdim. Hep gece çalıştım. İlk zamanlar biraz zorlandım ama sonra alıştım. Gece 
çalışıyor, öğlene kadar yatıyor, öğleden sonra da alışveriş felan gibi işlerimi 
görüyordum. Ayrıca resmi dairelerdeki pasaport ve kimlik uzaltma gibi işere de 
zaman kalıyordu. Yani gece işi bu yönüyle de iyiydi. 
 

     Kalbim doğru olduğundan 
kimseyle bir sorunum olmadı. 
     Ne işyerinde ne de dışarıda bir 
sorunum oldu. Herkesle iyi geçindim. 
Noksansız ve temiz çalıştım. Çok 
şükür kalbimin temizliğinden ne kimse 
bana bişey söyledi ne de ben 
başkasına. 
 
     Çocukların boynu bükük kaldı. 
     Teksitile geçtikten sonra 1974‟lerde 
bir iki defa hanımı getirdim götürdüm. 
Çocuklardan birini ikisini getirip 
götürdüğüm oldu. Sonra babam, 
“Oğlum bu böyle olmayacak; çocukla-
rın burada yetim gibi boynu bükük 
kalıyor. En iyisi çocuklarını da götür.” 
deyince, çocukları da yanıma aldım. 
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     Yurtdışına kısa bir süreliğine çıkmıştım. 
     Aslında uzun bir süre için çıkmamıştım yurtdışına. Bir ev parası, biraz da sermaye 
kazandıktan sonra dönecektim. Ama olmadı. Evdeki hesap çarşıya uymadı.  
     Eskiden yalnızdık. Bu kadar Türk ve Tutlu yoktu. Çoluk çocuk yanımızda değildi. 
Bir Türk veya bir hemşeri görmek için Neuhaus‟dan Zürich‟e gidiyordum. Dil büyük bir 
sorundu. Halen de öyle. Hem yaş ilerlemiş olduğundan hem de tahsil olmadığından 
dolayı doğru dürüst bir Almanca öğrenemedim. Dil yüzünden bir ekmek almada bile 
nice zorluklar yaşadım.  Ama herşeyi sineye çektim. 
 

     Çocuklar isteklerini analarına 
söylerdi. 
     Çocuklardan memnunum. Hepsi 
işinde gücünde. Hepsi büyüdü ev 
bark sahibi oldu. Bana karşı saygıları 
var, benim de kendilerine sevgim. Ne 
desem yaparlar. Para desem verirler. 
Zaten veriyorlar da.     
     Ben biraz sert mizaçlı olduğumdan 
kalplerini kırarım korkusuyla, 
söyleyeceklerimi hep analarına 
söyledim. Anaları da çocuklara 
aktardı. Çocuklar da öyledir. Benden 
ne isteyeceklerse analarına söylerler, 
anaları da bana söyler. 
 
     Belli bir yatırımım yok sayılır. 
     Tabii para kazandım. Ama 
harcadım da. Tut‟a bir ev yaptırdım. 
Türkiye‟ye gidip gelmeler felan 
paraları aldı götürdü. Belli başlı bir 
yatırımım yok sayılır. 
 
     Birlik beraberlik... 
     Tutluları canım kadar severim. 
Onların burada olmaları beni 
memnun ediyor. Kendileriyle her 

zaman dayanışma içindeyim. Saygıda sevgide kusur etmezler. Ben de onları 
severim. Tutlular iyi yaptılar. Hem kendilerine hem yakınlarına hem de dolayısıyla 
memleketimize yardımları oluyor. Burada çalışmasalardı hiç bişey olmazdı. 
Hiçbirimizin bişeyi olmazdı. 
 
     Ne Tut‟tan ne İsviçre‟den vaz geçerim. 
     Ne Tut‟tan vaz geçerim ne de buradan. Çünkü orada köyümüz ve köylülerimiz var, 
burada da çocuklarımız, ailemiz. Bu yaşantımız da iyi bir yaşantı. Bunu da buraya 
borçluyuz. Herşey temiz. Canıma malıma bir zarar gelir korkusu yok. 
     Birliğimizi beraberliğimizi, saygımızı sevgimizi ne kadar geliştirip güçlendirirsek o 
kadar kalkınırız, o kadar mutlu oluruz.  
 

                                                                                    
                                                     Mehmet Karakuş 

                                                                 Tut Pekmezi, Sayı 6, Eylül 2000 
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Hacı Ali Kurşun (Haceli Gurşun) 
 

     Babama Gara Hasan derlerdi. 
     Doğumum 1941. Altı kız bir oğlanız. Babam çiftçiydi. Gözümü açtım rençberliği 
gördüm ben de. Biraz yetişince iki dana da bana aldı babam. Başladım çift sürmeğe. 
Rençberlikle büyüdüm, ama rençberliği hiç sevmedim. Çünkü işe dayanamıyordum. 
İş ağır geliyordu.  
     Bir zaman geldi evlendim. Evlendikten beş ay sonra askere gittim. (1961) Önce 
İzmir / Narlıdere, sonra da Çorlu, Şoför Okulu. İlkokul mezunuyum. O yüzden 
askerde şoför oldum. Terhis olduktan sonra yine rençberliğie başladım. Ama halen 
işe dayanamıyordum. 
 
     37 gün sigortalı çalıştım. 
     Bir gün çifti çubuğu enişteme devrettim. Adıyaman‟daki Sümerbank fabrikasına 
girdim. 1967‟de işbaşı yaptım. Sonra bir bayram izininde köye geldim. Babam beni 
tekrar Adıyaman‟a bırakmadı. Dönüp dolanıp, “Bir evin bir oğlusun. Elin 
memleketinde ne işin var?” deyip duruyor, başka da bişey demiyordu. Ama baktı ki 
yine de kendisini dinlemiyorum. Köyde kalmam için, Derebağ‟daki bahçeyi ve bir 
tarlayı üstüme senet etti. Bu durumda köyde kalmak zorunda kaldım. Ama o arada 
da fabrikada 37 gün sigortalı olarak çalışmış oldum. Rençberliğe yeniden başladım. 
Ama hala işe dayanamıyordum. 
     Bir gün bir turist paşaportu aldım. O zamanlar Nacar Bekir ve Abacı Çavuş‟un 
Hacı Ali‟si İsviçre‟delerdi. Doğrusu onların bana yardımcı olacaklarını düşünüyordum. 
Onlara güveniyordum. Babamın onca karşı olmasına rağmen, başka bazı köylüler 
gibi ben de yurtdışına çıkmaya kesin kararımı verdim. Evden ayrılırken babam 
boynuma sarıldı ve “Ben daha kapıdan dışarı çıkamam, el içine çıkamam!” diyerek 
ağladı ve utancını dile getirdi. Bir yandan çevrenin, “Gara Hasan‟ın oğlu gurbete 
gitmiş” diyeceğinden utanıyor ve hayıflanıyor, bir yandan da yalnız kalması gücüne 
gidiyordu.  
      
     Uçağı muçağı bilmezdim.. 
     Memet Mıstafa‟nın oğlu Ahmet‟le yola çıktık. Polis Osman İstanbul‟da çalışıyordu. 
Yanına uğrayıp bize yardımcı olmasını rica ettik. O da bana bir bilet alıp uçağa 
bindirdi. Ahmet İstanbul‟da kaldı. O zamana kadar ne uçak ne de bir havaalanı 
gördüm.  
     Uçak epey bir zaman uçtuktan sonra Zürich‟e indi. Türk mürk yok. Uçaktan 
inenleri takip ediyorum. Başkaları ne yaparsa ben de öyle yapıyorum. Herkes bir 
otobüse bindi, ben de bindim. İndiler, ben de indim. Paşaport kontrolünden geçip 
havaalanından çıktıktan sonra cebimdeki adresi bir taksiciye gösterdim. Taksici beni 
Ahmet Efendi‟nin oğlunun adresine götürdü. Kapının önünde durdu. Tarih 11 Ağustos 
1971. Üçüncü katta isim yazılı: Ali Sonkur. 
     Akşama kadar o kapının önlerinde bekledim. Herkes çalışıyormuş. Akşam olunca 
kapıcı ve hanımı geldiler. Beni içeri aldılar. Ali Sonkur gece saat 12‟de felan geldi. 
Geldi ama beni tanımadı bile. Neyse kendimi tanıttım. O gece orada kaldım. 
Sabahleyin, “Seni bir otele yazdıralım” dedi. Bir otele götürdü. Üç günlüğüne 
yazıldım. Sonra Bekir emmi geldi. Bir lokantaya gittik. Geçmiş gün tavuk mavuk 
yedik. Karnımızı doyurduk. Otelde de gün geçtikçe Tutlular çoğalmaya başladı. 
Gelen geliyordu. Ne olduysa, birkaç gün sonra hastalandım otelde. Zangır zangır 
titriyor, yataktan çıkıp ayağa kalkamıyordum. Bir hafta sonra Ali Sonkur bir doktora 
gösterdi beni. İğne ilaç tedavisi başladı. 
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     İş beni iyileştirdi. 
     Daha ben hasta hasta yatarken bir iş haberi geldi. Lokantanın birinde bir işçiye 
ihtiyaç varmış. Çalışamam felan dediysem de, ben ayağa kalktım. Gidip adamla 
konuştuk. Anlaştık. İşe başladım. Ama bu gidip gelmeler, konuşup görüşmeler hep 
bir tercüman tarafından hallediliyor. Ben de ağız var dil yok. 
     23 gün sonra oturma ve çalışma iznim geldi. Ayda 1000 frank para veriyorlardı. 
Orada yatıp, orada yiyordum. İki ay çalıştıktan sonra, yine tercüman vasıtasıyla 
domuz eti yemek istemediğimi söyledim. Buna çok kızdılar. Ben de valizimi alıp 
kapıya yöneldim. İşten çıkacağımı söyledim. Bunun üzerine tekrar konuştuk ve 
anlaştık. Orada bir sene çalıştıktan sonra izine geldim. İzine geldim ama babamı da 
göremedim. Ben gelmezden önce vefat etmişti. 
 
     Hanım beni kandırdı! 
     İzinden döndükten sonra aylığımı 100 frank artırdılar. Beğenmedim. İzmirli bir 
arkadaşın yardımıyla Sulgen‟de Ağaç Yetiştirme Okulu‟nda bir işe girdim. Bir sene de 
orada çalıştım. Sonra Weinfelden‟de bir un ve yem fabrikasına geçtim. Tabii arada 
izine gidip geliyorum. Hanım, “İlle beni de götür, bir bakar geri gelirim” diyor iki de bir. 
Bir iki, yok mok dedim. Ama sonra hanımı da getirdim. Geliş o geliş! Bir çanta 
fabrikasında bir sene çalıştı. O arada benim de fabrikada yedi senem doldu. Bu 
arada Fidan da geldi. Ombaşı Ali, bizi ailecek yanına, et fabrikasına aldırdı. 
Weinfelden‟den Wohlen‟e taşındık. Yedi sekiz sene de et fabrikasında çalıştık. Bu 
arada oğlanlar da geldi. 
 

     “Gedek” demeye başladık. 
     Zaman geçtikçe sabırsızlandık. “Gedek” demeye 
başladık. Bugün yarın derken zaman geçiyordu. Hanım geri 
dönüşü istemiyordu. Ama bende de sabır mabır kalmamıştı. 
Durumu şefe söyledik. Şefimiz de kazandığımız parayı 
beğenmediğimizi, bu bahaneyle işten ayrılacağımızı sandı. 
Geri döneceğimize inanmadı. Ama ben kararımı verdim ve 
işten çıktım. Hanım çalışmaya devam etti. İşsiz kaldığım 
halde oturumumu üç sene daha uzattılar. İşsizlik parası bile 
almadım. Sonra hanım da çıktı ve kesin dönüş yaptık. 
Çocuklar evlendiler. Kendileri ana baba oldular. Onlar    
İsviçre‟de kaldı.  

     Bizi sevdiler.. 
     İşverenlerimin hepsi de beni çok sevdi. Çünkü heryerde kendi işim gibi çalıştım. 
Paramızı verdiler. Bize bir kötülükleri olmadı. Bir döğüş kavga etmedik. Dil 
bilmediğim için perişan oluyordum. Yalnız dil yüzünden değil, başka sebepler de 
oluyordu. Çoğumuzun görgüsü yoktu. Tuvalete bile oturmayı bilmiyor, tavuk gibi 
tuvalet taşının üstüne çıkıyorduk. Hanım, Migrostaki domuz etlerini göstererek, 
“Aman elini atma, aman elini atma!” diyordu. Sonra herşeye alıştı. 
 
     Kalabalık misafirler.. 
     Çocuklarla çok iyi geçindik. Paralarını bana getiriyorlardı. Ben de harçlıklarını 
veriyordum. Sadece eve geç gelmeleri beni fazlasıyla rahatsız ediyordu. Çoğu 
geceleri uyuyamıyor, kapıda bekliyordum.  
     Tutlularla ilişkilerimiz de iyiydi. İyi olmayacak ne var? Sen iyi olursan herkes iyi 
olur. Ancak zamanlı zamansız misafirlerimiz olurdu. Aynen Tut‟taki gibi. Hem 
zamansız hem kalabalık. Dolayısıyla komşular rahatsız olurdu. Çünkü herkes 
çalışıyor. Sabahleyin erkenden işe başlayacaklar. Erken yatıp  dinlenilmesi lazım.  
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Bu kalabalık misafirlikler yüzünden komşularımız bizi ev sahibine şikayet etti. Ve bizi 
evden çıkarttılar. Bisefer sicilimiz de bu yüzden kötü yazıldığından, ev bulmada çok 
zorluk çektik. 
 
     Eli boş dönmesinler.. 
     Herkes adımını doğru atsın. Paralarının kıymetini bilsinler. Orası yabancı bir 
devlet. “Haydi!” deseler, mecburen terk edeceksin orayı. Eli boş dönmesinler. 
Yesinler içsinler ama, har vurup harman savurmasınlar. Hele kumar mumar 
oynamasınlar.  
 
     Orayı arzulamıyorum!.. 
     1990‟da kesin dönüş yaptım. Orayı arzulamıyorum. Dil bilmiyordum. Derdimi 
anlatamıyordum. Ne deseler kara kara bakıyordum. Bir seferinde, Semra daha 
küçüktü, okula gidiyordu. Bir akşam baktık ki elinde bir pancarla geldi. Biz de 
kaynatıp yedik pancarı. Ertesi gün okula gittiğinde pancarı ne yaptığını sormuşlar. 
Oysa pancarın içi oyulup bir fener haline getirilecek, içine de mum konularak 
yakılacakmış. Çocuklar onunla sokaklarda dolaşacaklar, bir bayram 
kutlayacaklarmış. 
     Dil bilseydim belki de severdim orayı. Onları kötülemiyorum. Herşeyleri planlı, 
herşeyleri tertemiz. Ama yine de orada yaşamayı arzulamıyorum.  
 
     Canım sıkılmıyor... 
     Döndüğümde sigorta primlerimi ödedim. Emekli oldum. Evler yaptırdım. Tarlalar 
aldım. Çalışmakla da ancak bu kadar olur. Şimdi yaşımı da aldım. Altmış yaşadım. 
Çalışmak taraftarı değilim. Mersin‟e gidiyorum, Tut‟a geliyorum. Tut benim için her 
yerden iyi. Canım manım sıkılmıyor. 

 
                                                                                   Mehmet Karakuş 
                                                            Tut Pekmezi, Sayı 7, Aralık 2000 
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Mahmut Kılıç (Saet‟in Oğlu) 
      
     Babam ticaret adamıydı.. 
     İki kız, altı da erkek olarak sekiz kardeşiz. İkinci çocuk olarak benim doğumum,  
1 Ocak 1947. Eskiden, yazları Ulu Pınar‟da, kışları da köyde otururduk. Babam 
ticaretle uğraşırdı. Köye buğday gibi, patates gibi şeyler getirir satardı. Ayrıca Adana 
taraflarından yük veya süt hayvanlar alır, Adıyaman‟ın, Urfa‟nın köylerinde satardı. 
Suriye‟den de kaçak çay ve kahve getirir, Malatya ve Kayseri taraflarında satardı.  
     O günün şartlarında normal bir yaşantımız vardı. Elbette o zamanla bu zaman 
karşılaştırılamaz. Şimdi herşey değişti.  
     Okul çağına gelince okula başladım ve ilkokulu bitirdim. Gerek okul tatillerinde, 
gerekse de okul bittikten sonra çoğunlukla babamın yanında oldum. Ben de onun gibi 
köylere gittim, alışveriş yaptım. Kimi zamanlar oduna gittim. 
     1962‟de babam bir dolmuş aldı. Dolmuşla hem yolcu taşıyor hem de kahve ve çay 
kaçakçılığı yapıyorduk. Bir şoförümüz vardı. Ben de mal sahibi olarak üstünde gelip 
gidiyordum. Askere gidinceye kadar böyle sürüp gitti. 
 
     Askere gitmeden elbise.. 
     1967‟de askere gittim. 69‟un 5. ayında terhis oldum. Askerliğim Ankara – 
Etimesgut ve Tekirdağ – Malkara‟da geçti. Askerlikte de herhangi bir harçlık ve para 
sıkıntısı çekmedim. Babam harçlığımı gönderiyordu. Durumumuz kötü değildi. Hatta 
askere gitmeden önce bir takım elbise bile giyindim. O zamanlar herkesin durumu 
böyle şeylere el vermiyordu. 
 
     Malatya‟nın Darende... 
     Terhis olduktan sonra ilk sene tütüncülük yaptım. Bir yandan da eski işe, yani 
dolmuşçuluğa ve kaçakçılığa devam ettim. Ama bir seferinde kaçak mal Darende‟de 
yakalandı. Bereket versin ben dolmuşta değildim. Sadece mal gitti. Şoför yakalandı. 
Ben bir süre gizlendim. Şoför adımı vermedi. Doğrusu dürüst adammış. 
 
     Babam, “Seni Avrupa‟ya ...” 
     Şoför adımı vermedi ama, biz yine de başıma bir iş gelmesinden korkuyorduk. Bu 
yüzden babam bir gün, “Oğlum, en iyisi seni Avrupa‟ya gönderek!” dedi. O zamanlar 
Halil Sonkur İsviçre‟deydi. Babam ona bir mektup yazarak hem genel durumları hem 
de bana yardımcı olup olamayacağını sordu. Gelen cevapta, “Saet Emmi, gelsin de 
diyemem, gelmesin de... Çünkü buraya gelir, işi iyi giderse iyi.. ama bir de işi iyi 
gitmezse, sebep başı ben olurum...” diyordu.  
     Buna rağmen biz kararı verdik: İsviçre‟ye gidecektim. 
 
     Polis Osman... 
     Yurtdışına çıkmak için yaptığım kimi hazırlıklardan sonra Şıho emmi (Halil 
Sonkur‟un kardeşi) ve büyük Bayram Aslantaş‟la yola düştük. İlk durak İstanbul‟du. 
Bayram Aslantaş, o zaman İsviçre‟den Tut‟a izine gelmiş ve geri dönüyordu. Şıho 
emmiyi de kardeşi davet etmişti. Sadece ben turist olarak yanlarında bulunuyordum. 
     İstanbul‟da Ali Baba oteline yerleştik. Şıho emmi hem kendi adına hem de benim 
adıma döviz alacak ama, bunun için banka, Şıho emmiden Halil Sonkur‟un kardeşi 
olduğuna ilişkin belge istedi. O zamanlar herkesin cebinde yabancı paralar yoktu. 
Döviz bulundurmak yasaktı. 
     Polis Osman bizi Alemdar Nüfus Dairesi‟ne gönderdi. “Benim selamımı söyleyin, 
20 lira da kağıtların arasına harçlık sıkıştırın, sana bir kardeşlik belgesi versinler!” 
dedi. Böylece kardeşlik belgesini, ardından da gerekli dövizi aldık. O arada otelde 
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Almanya‟dan izine gelmiş ve geri dönmekte olan bir Türk‟le tanıştık. Halimizi 
anlatınca, bizi arabasıyla İsviçre‟ye kadar getirebileceğini söyledi. Bizim esas 
niyetimiz trenle gelmekti. Anacak adam, “Trene vereceğiniz parayı bana verin, ben 
sizi götürürüm,” deyince biz de kabul ettik ve öylece Türkiye‟den çıktık. 
     Yolda başka bir Türk‟le daha tanıştık. O da isviçre‟de kalıyormuş. Onun arabası 
ve bizim araba peş peşe gidiyoruz. İtalya‟ya geldik. İsviçre‟de kalan Türk‟ün arabası 
motor yaktı. Yine bir otele yerleştik. Üç gün kaldık orada. Arabayı yaptırdık. Yine yola 
düştük. Söz çok, 71‟in Ocak ayında Zürich‟e geldik.  

   
     Hirschen Oteli... 
     Zürich‟e gelince herkes evine gitti. Beni de Hirschen 
Oteli‟ne koydular. Gecelik 10 frank. Bir yandan otelde 
kalıyorum bir yandan da iş aranıyor. İş arama 
konusunda Halil Sonkur ve bir Yugoslav göçmeni 
yardımcı oluyor.  
     Bir gün bir at çiftliğine Şıho emmi için iş sormaya 
gittik. Önce ona iş bulunacak ki, sonra da sıra bana 
gelsin. Çiftliğin patronu o anda orda yokmuş. İş var mı 
yok mu, diye soramadan döndük. Yolda geri gelirken o 
Yugoslav göçmeni, “Şurada bir lokanta var. Bir de oraya 
soralım” dedi. Döndük oraya da sorduk. Şıho emmiyi 
biraz yaşlı buldular. O zaman beni gösterdiler ve 

“Öyleyse Mahmut çalışsın!” dediler. Lokantacı da kabul etti. 600 frank maaşla 
Bollingen‟deki Hotel Schiff‟te işe başladım. 
 
     Dışarı çıkamıyorum. 
     İşe başladım ama ağız var dil yok! Üstelik turistim de. Yani kaçak! Korkumdan bir 
adım dışarı, kapının önüne bile çıkamıyorum. Lokanta tren yoluna yakın. Şehrin 
dışında bir yerde. Tren sesleri gelirdi ama, hangi tren hangi tarafa gider, bilmezdim. 
     Lokantanın üstünde bir oda verdiler.  Orada yatar kalkar, orada yemeğimi yerdim. 
Zaman zaman şef bişeyler söyler, el kol hareketleriyle bişeyler anlatmaya kalkardı 
ama kim anlaya!.. 
     Dört ay sonra Halil Sonkur yanıma geldi. Onun dediğine göre şef bana oturma ve 
çalışma izni amak istiyormuş ama, polis lokantaya izin vermediği için, beni, 
kardeşinin çiftliğnde çalışıyormuş gibi gösterip izin almak istiyormuş. “İzin alsın da 
nasıl alırsa alsın!” dedim. 
     İki hafta sonra izin geldi. Tabii epeyce rahatladım. Zürich‟e felan da gidip gelmeye 
başladım. Bir kış günü yine Zürich‟e gittim.  Akşam oldu, vakit geçti, lokantaya 
döneceğim. Trene bindim Rapperswil‟e geldim. Saat 21. 30 da aktarma olacağım. 
Bekle bekle tren gelmez. O saatlerde pek kimseler de yok ortalıkta. Bende de dil yok. 
Yalnız işyerinin adının yazılı olduğu bir çakmağım var. Çakmağı ve adresi bir iki 
kişiye gösterdim. “Taksi taksi..” felan diyorlar ama ben yine bişey anlamıyorum. 
Sonra bir adam beni taksisine bindirdi ve çalıştığım lokantaya kadar getirdi. Elin iyisi 
tükenmez!.. 
 
     Doğum günü... 
     Bir gün sabahleyin işe başlayacağım. Bizim şef yanıma geldi. Benimle tokalaştı. 
Elime bir karton sigara tutuşturdu. Bişeyler söyledi ve elinin tersiyle “git!” işareti yaptı. 
Allah Allah!.. Ne diyor bu adam? Yoksa beni işten mi atıyor?.. Korkuyorum... Ne 
yapayım ne yapayım diye düşünürken aklıma Halil Sonkur geldi. Telefon ettim ve 
durumu söyledim. O da şefle konuştu. Anlattığına göre o gün benim doğum 



 25 

günümmüş. Şef bana, “Bugün izinlisin; git, gez toz!..” diyormuş. Adamdaki inceliğe 
bak, diye düşünmüştüm. Doğum günümden felan haberim yoktu! Bizde böyle şeyleri 
düşünmek, çocukluk sayılırdı. 
 
     İzinde evlendim... 
     73‟ün Şubat ayında izine gittim. İzinde evlendim. Dönüşte Hürü‟yü de getirdim. 
Tabii daha lokantada çalışıyorum. Bir süre sonra o da çalışmaya başladı benimle. Bir 
müddet lokantada çalıştıktan sonra oradan ayrıldık. Çünkü lokantanın verdiği daracık 
yerde kalamıyorduk. Hem bize dar geliyordu hem de gelen giden misafir oluyordu. 
Ayrıca verdikleri para da azdı. 
 
     Tekstil... 
     Ocak 1974‟te Wald‟daki tekstil fabrikasına girdik. Ben hep gece vardiyasında 
çalıştım. Hürü de iki vardiyada çalıştı. Hürü 1990‟a, ben de 1991‟e kadar çalıştık 
orada. Gece işinin, karı koca beraber çalışmanın olumlu yanları olduğu gibi, olumsuz 
yanları da var. Yorucu oluyor. Çocukların bakımı aksıyor. 
 

     Dil yok... 
     İlk çalıştığım lokantada ne kadar 
Almanca öğrendiysem öyle kaldı. Sonra 
bişey öğrenemedim. Tekstilde hep 
Türklerle çalıştım. Dile pek ihtiyacım 
olmadı. Sonraları da zaten çocuklar 
büyüdü. Kursa felan da gitmedim. 
 
     Kazandığımız paralar... 
     Uzun seneler karı koca çalıştık. Elbette 
para da kazandık ve biriktirdik de. Ama 
doğru dürüst değerlendiremedik. Paramızı 
ticaret ile değelendirseydik daha iyi 
olacakmış. Ama olmadı. Adıyaman‟da, 
Antalya‟da  evler ve arsalar aldım. Ufak   

                                                                    tefek gelirleri oluyor. 
     İsviçre‟de bir ev aldık. 
     Bir kaç sene önce burada bir ev aldık. Bu da bir yanıyla iyi, ama bir yanıyla da iyi 
değil. İyi yanı şu: Yıllarca daracık ve eski evlerde oturduk. Şimdi rahat ediyoruz. İyi 
omayan yanı ise, çok para bağladık. Eve bağlanan para başka şekilde 
değerlendirilseydi daha faydalı olurdu gibime geliyor. Ama bu ev alma işi gençler için 
daha uygun. Onlara bu tavsiyeyi yapabilirim. Çünkü onlar burada kalacaklar. 
     
     Dönmediğime pişmanım. 
     Çocuklar henüz okula başlamadan dönebilseydim olabilirdi. Sonradan zaman 
geçti. Artık bir süre daha çalışır, sağlığımız elverirse Tut‟a gider geliriz. Türkiye‟ye 
gidip de Tut‟a gitmezsem, Türkiye‟ye gitmemiş gibi oluyorum. 
 
     Başkasını görünce... 
     Tutlularla ilişkilerim çok iyi. Bizim Tutlular haggaten iyi insanlar. Birbirlerine 
saygıları sevgileri var. Temizler. Çalışkanlar. Buradaki durumları da iyi. Başkalarını 
görünce, kendi hemşerilerinin değerini daha iyi anlıyor insan. 
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     Tutlulara tavsiyem, bu durumlarını devam ettirmeleri ve daha da iyi olmalarıdır. 
Biraranın sevincine de, acısına da ortak olunmalı. Birlik beraberlik içinde 
yaşanmalıdır. 
 
     Çocuklar iyi... 
     Bu koşullarda büyüyen çocuklarla Türkiye‟de büyüyen çocuklar arasında büyük 
farklar var. Ama verebildiğimiz kadar kendi kültürümüzü çocuklarımıza vermeliyiz. 
Bazı aileler çocuklarıyla Almanca konuşuyor evlerinde. Ben bunun yanlış olduğunu 
sanıyorum. Türkçe konuşsalar daha iyi olur sanıyorum. 
     İki oğlan bir kız çocuğumuz var.     
Üçü de iyi meslekler öğrendiler. Kendi ekmeklerini kazanacak durumdalar. 

                         
                                               Mehmet Karakuş 

Tut pekmezi, Sayı 8, Mart 2001  

 

   TYD Pikniği, 2006 
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Mustafa Aslan (Nahıp Mısdık) 
 
     Eskiden culfalık yaygındı. 
     1934 doğumluyum. Altı kardeşin (ikisi kız, dördü oğlan) en küçüğüyüm. Aklım 
başıma geldiğinde babam ve benden büyük kardeşlerim dokumacılıkla, çiftçilikle, 
araziyle uğraşıyorlardı. Durumumuz fena sayılmazdı. Sağa sola muhtaç değildik. 
Babamın zamanında dokumacılık yaygındı köyde. Çoğu aile geçimini bu işten 
sağlıyordu. O zamanlar dokumacılık yerine culfalık derlerdi. Hepimiz culfalıkla 
uğraştık ama, meslek olarak sadece abim Mahi (Muhiddin Aslan) devam ettirdi.  
     Sonra makinalar gelişince iyice azaldı culfalık. Şimdi de yok oldu. 
     Babam Nahıp Ahmet herkesi sever sayardı. Zararsız bir adamdı. İşi düşenin işini 
görürdü. Çocukla cocuk olurdu, büyükle de büyük. Yolda bir çocukla karşılaşsa 
onunla bile konuşmadan geçmezdi. 
 
     Üçüncü sınıftan mezun oldum. 
     Okul yaşıma gelince iki sene okula gittim. Şimdiki Merkez İlköğretim Okulu, 
tepedeki sağlık ocağı lojmanlarının yerindeydi o zaman. İkinci sınıftan üçe geçtiğim 
sene ailecek Bayıl‟a göçtük. Çünkü Mehmet abim, Akçadağ Öğretmen Okulu‟na 
gitmiş ve eğitmen olmuş, tayini de Bayıl‟a çıkmıştı. Ben de orada devam ettim okula. 
Üçüncü sınıftan da mezun oldum. Diplomamı abim verdi. O zamanlar üçüncü sınıftan 
yukarısı yoktu köylük yerlerde. 
     Sonra tekrar köye göçtük. Askerliğim gelinceye kadar da tarlada, bağda bahçede 
çalıştım. Sonra da askere gittim. 
 
     İki buçuk sene askerlik yaptım. 
     Askerliğimi jandarma olarak Rize‟de yaptım. İki buçuk sene sürdü. 1957‟de terhis 
oldum. O zaman Mahmut abim İzmir‟deydi. Onun yanına gittim. İzmir‟de kalıp orada 
çalışmak istiyordum. İki sene de bir lokantada çalıştım. Ama bu arada babam sürekli 
haber gönderiyor, köye gelmemi istiyordu. Belliki ayrılığa dayanamıyorlardı. Bu 
haberler üzerine İzmir‟den ayrıldım ve köye geldim. 
 
     Şimdi bana da Nahıp Mısdık diyorlar. 
     1964‟te evlendim. Artık sorumluluğum biraz daha artmıştı. Çukurova‟ya gidip 
pamuk toplamaya başladık. Evlendikten bir sene sonra Emine oldu. Hem de pamuk 
tarlasında. Bu pamuğa gitme işi (ırgatlık) tam yedi sene sürdü. Evliydim ama halen 
babamın evinde oturuyordum. Ayrılmamıştık. Babam 1968‟de vefat etti. Vefat 
ederken de başucundaydım. 
     Belki de bu beraber yaşam yüzünden babamın lakabı bana da geçti. Babama 
Nahıp Ahmet derlerdi. Bana da Nahıp Mısdık dediler. 
     Babamın vefatından sonra tarla takım işleri bana kaldı. Birkaç sene sürdü bu 
durum. Sonra bamamın mallarını paylaştık. Ama bahçeden ve evden kardeşlerime 
düşen hisseleri satın aldım. Yine evden çıkmamış oldum. 
 
     Bu arada sene de 71 oldu. 
     Rahmetli Gadir Mahmıt ile Yukarı Çarşı‟da Memiş‟in kahvesini alıp çalıştırdık. Halk 
da bizi iyi karşıladı. Bizi sevdi. Hem fevkalade geçimimizi sağladık hem de biraz para 
yaptık. İşte o aralar yurtdışına gitmeler de başladı. Benim içimde de yurtdışına gitme 
isteği kabarıyordu. Bir gün bu düşüncemi ortağıma açtım. O da, “Dayoğlu ben de 
geliyim; ortaklığı bozmuyak!” dedi.  
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     72‟de kararı verdik. Kahvenin günü 
biter bitmez teslim ettik. 72‟nin Nisan 
ayında İstanbul‟a geldik. Beşer bin 
liralık dövüz aldık. Tam 1100 frank 
verdiler. Birer de uçak bileti aldık ve 
uçağa binip Zürich Havaalanı‟na 
geldik. 
 
     Havaalanından geriye... 
     Havaalanına indik. Bizim 
herşeyimizi aldılar. Bir adım dışarı 
bırakmadılar. “Geri gideceksiniz!” 
dediler. Tabii bizde ağız var, dil yok! 
Güç bela bir tercüman getirdler. 
Tercüman da, bizi geri 
göndereceklerini, Türkiye Başbakanı‟ 
nın böyle bir emrinin olduğunu felan 
söyledi. Biz de, Zürich‟te bulunan Halil 
Sonkur ve Ahmet Acar‟la görüşmek 
istediğimizi söyledik. Bunun üzerine 
onlara telefon etmemize izin vediler. 
Hemen onlara –şimdi ikisi de rahmetli 
oldu- telefon edip durumumuzu 
anlattık. “Yirmi dakika sonra oradayız. 
Canınızı sıkmayın!” dediler. Telefonu 
kapattık. 

     Sonra haggaten de gelmişler, bizimle görüşmek istemişler ama bir türlü izin 
alamamışlar. Sadece bir höperlörden, “Geldik ama görüştürmüyorlar. Canınız sağ 
olsun! Hoşça kalın!..” şeklinde seslerini duyduk. 
     Bizi de aynı gün satt 17 uçağıyla İstanbul‟a geri gönderdiler.  
 
     İstanbul‟da bizi bir umutsuzluk sardı. 
     İstanbul‟a geldikten sonra Gadir Mahmıd‟a, “Gel İzmir‟e gidelim! Cebimizdeki şu 
paraları güzelce bir yiyelim, sonrasını orada düşünürüz” dedim. Mahmut abim 
İzmir‟deydi. Biraz orada kalıp, çalışabiliriz diye düşünüyordum. Ama rahmetlik Gadir 
Mahmıt kabul etmedi. “Dayoğlu ben borçluyum. Ben en iyisi köye gidiyim” dedi. 
Vedalaştık. O Adıyaman otbüsüne bindi, ben de İzmir.. 
     İzmir‟de ancak bir ay kalabildim. Tekrar köye gittim. Köye gittim ama bu İsviçre 
meselesi hiç hatırımdan çıkmıyor. Zaten iş güç de yok. Gezip duruyorum. Rahmetlik 
Boz Ahmet, “Gel şu kahveye ortak ol. Hem işsiz güçsüz dolaşmazsın hem de 
çocuklarıyın başında bulunmuş olursun” dedi. Ortaklığı kabul ettim.  
 
     Ve yeniden kahveciliğe başladım. 
     Kahveciliğe yeniden başladım. Hiç çalışamayan kahve yeniden çalışmaya 
başladı. Sevenlerimiz, köylülerimiz sağ olsun! Sayelerinde işlerimiz düzeldi. Bir sene 
devamlı çalıştık. Ama içimdeki yurtdışına çıkma isteği beni bırakmıyordu. Bu sefer de 
74‟te, “Ne olursa olsun!” diyerek Cinoğ Hüseyin‟le yola çıktık. Ama bu sefer uçakla 
değil, trenle gitmeyi planladık. 
     Hazırlıkları yaptık. Paşaportlarımızı cebimize koyduk. İstanbul‟a geldik. Trene 
bindik. Avusturya‟nın Bregenz şehrine kadar geldik. Bregenz, İsviçre‟nin doğu sınırı. 
Bizi trenden indirdiler. “O ne?” dedik. “Geçemezsiniz!” dediler. Orada bir pansiyon 
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bulduk. Pansiyona girdik ki, belki 30 kişi daha var. Hepsi de İsviçre‟ye gitmeyi 
bekliyorlar. Şebekenin adamları da orada. İsviçre‟ye adam geçiriyorlar. Kişi başına 
600 frank istiyorlar.  
     600 frankı verdim. Ama iş parayı vermekle bitmiyor. Trenin geçtiği tünelden 
yürüyerek İsviçre toprağına geçmek gerekiyor. Her iki tarafta da nöbetçi kulübeleri 
var. Nöbetçilere göründün mü yandın!.. Nöbetçilerin görmemesi için, tren hızla tünele 
girerken senin de trenin duldasında tünele dalman gerekiyor. Başka çare yok!.. 
     Bize denilen saatte ve yerde trenin duldasında tünele daldık. Bir süre yürüdükten 
sonra, İsviçre tarafında bizi bekleyen bir minibüse dolduştuk ve Zürich‟e geldik. 
Zürich‟te bir lokantaya indirdiler. Baktık ki bizim köylülerin çoğu orada.  
Tarih: Nisan 1973  
  
     Herşey gözümde tütüyor!.. 
     Bir iki ay köylülerin yanında idare ettim. Arada sırada da lokanta ve bahçıvanda 
çalıştım. Sonbahar da geldi. Soğuklar düştü. Herhangi olumlu bir durum olmadı. Tabii 
çalışmayınca para da dayanmıyor. Neredeyse geri dönme bile aklıma geliyor. Köyü, 
köyün dağlarını, çoluğu çocuğu özlüyorum. Herşey gözümde tütüyor!.. 
      Bir gün birkaç köylüyle beraber bir lokantaya girdik. Orada otururken birisi bize 
neci olduğumuzu sordu. Türk olduğumuzu söyledik. Pek bişey de anlamıyoruz. Sonra 
anladık ki, çalışmak isteyip istemediğimizi soruyormuş. Eğer çalışmak istiyorsak bir 
tercümanla beraber yarın aynı saate oraya gelmeliymişiz. 
 
     Ertesi gün aynı saate oraya gittik. 
     Yanımıza Uşaklı Zeki diye birisini tercüman olarak aldık ve ertesi gün aynı saate o 
lokantaya gittik. Uşaklı Zeki iyi Almanca biliyordu. Adamla konuştuk. Çalışmak 
istediğimi söyledim. Adam da babasına telefon etti. Adamın babasının St. Gallen 
yakınlarında Gossau denen bir yerde bir çiftliği varmış. Çalışırsam 1200 koyuna 
bakacakmışım. Ama babası kaçak çalıştırmak istemiyormuş. Önce oturma ve 
çalışma iznini almalıymış. Ne dediyse hepsine de “Pekey!” dedim. Bunun üzerine 
oturma ve çalışma izini için polise müracaat edildi. Ben de bu arada Türkiye‟ye gittim. 
Çoluğu çocuğu, eşi dostu gördüm. Özlem giderdim. 
 
     İzin kağıtlarım taa köye geldi. 
     Kağıtlarla kalktım geldim ve işe başladım. 1200 koyuna bakıyordum. Ayda 1000 
frank para alıyordum. İşe başlayalı sekiz ay olmuştu. Bir sabah erkenden kuzuların 
olduğu yere girmem icap etti. Oraya varmak için de köpeğin yaşadığı bir bölmeden 
geçmek gerekiyordu. Bu esnada kapıyı açık bırakmışım. Köpek de çıkıp gitmiş. Bir 
de baktım ki şef, şefin hanımı felan köpeğin adını söyleyerek bağırıp çağırıyorlar. 
Meğer köpek, yerinden çıktıktan sonra yakındaki bir araba yoluna girmiş ve bir 
arabanın çarpması sonucu ölmüş. 
     Şef bağırdı çağırdı. Beni suçladı. İşten çıkardı. Beni mahkemeye vereceğini ve 
Türkiye‟ye geri gönderteceğini söyledi. 
     Tabii işten ayrılmak zorunda kaldım. Ama o zaman kadar az çok çevreyi de 
tanımıştım. Boş zamanlarımda yakındaki bir lokantaya giderdim. İşten ayrılınca yine 
oraya vardım. Lokantanın iyi de bir bayan şefi vardı. Ona durumumu anlattım. Kadın 
hemen bir iki yere telefon edip sordu. Gossau‟ya yakın bir köyde, bir at çiftliğinde iş 
varmış. “Çalışırım!” dedim. 
     Çiftliğe gittim. Yeni şef işi gösterdi. Aylık 1050 frank. Bir de oda verdiler. Ama 
kirası aylığımdan kesilecek. Neyse işe başladım. 10-12 gün geçti. Şef bir tomar 
kağıtla yanıma geldi. Polis molis diyor ama ben anlamıyorum. Hemen Halil‟e telefon 
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ettim. Meğer köpek yüzünden mahkemeye gitmem gerekiyormuş. Mahkemeye felan 
da gittim. 350 frank para ceazası geldi. Onu da yeni şef ödedi. 
     O at çiftliğnde tam üç sene çalıştım. Artık epeyce zaman geçti. İş değiştirmeye 
bakıyorum. Bir ara duydum ki, baktığım atlardan birisinin sahibinin bir süt fabrikası 
varmış. Bu adam zaman zaman hanımıyla gelir, atlarına bakarlar, biraz at sürerler ve 
giderlerdi. 
     Bir gün bir fırsatı değerlendirdim ve o adamın hanımına iş değiştirmek istediğimi 
söyledim. Tabii işe alsınlar diye de biraz daha fazla yakınlık gösteriyorum, atlarına 
daha iyi bakıyorum felan... Aradan çok geçmedi, kocası geldi. Elime, fabrikanın 
adresinin ve konuşacağım adamın adının yazılı olduğu bir kağıt tutuşturdu. Gidip 
konuşmamı ve anlaşmamı söyledi. Yani kadın eşine söylemiş bile ve ben de işe 
alınıyorum... 

     Bir hafta sonra at çiftliğinden 
çıktım. Süt fabrikasında, hem de 
Gossau‟nun içinde, bahnhofun 
(istasyonun) hemen yanında işe 
başladım.1800 frank aylık, bir de oda 
verdiler. 
     İki sene de orada çalıştım. Artık 
beş senem felan dolmuştu İsviçre‟de.  
     Köylülerin hemen hemen hepsi 
Zürich ve çevresinde çalışıyorlardı. O 
yüzden hemen hemen her hafta sonu 
Zürich‟e geliyordum. Zürich-  
St. Gallen arası da pek yakın değil. 
Arkadaşlar da sürekli Zürich‟e 
gelmemi istiyorlardı. Bunun üzerine 
Zürich‟te iş aramaya başladım. Çok 
geçmeden 2300 frank aylıkla bir iplik 
fabrikasında işe başladım. Daha 
fabrikada üç ayım dolmamıştı. 
Hastalandım. Böbreklerimde taş 
varmış. Hasta olunca çıkış verdiler. 
Bu arada 1988‟de hanım da geldi. 
Ardından 1981‟de çocuklar da geldi. 
Ben ve hanım 1981 yılında 
Schlieren‟de bir boya fabrikasına 
girdik. Üç dört sene çalıştık beraber. 

 
     İsviçre‟de kahvecilik... 
     1985‟te Mehmet Maraşlıoğlu‟yla birlikte Zürich‟teki Cafe Negro‟yu kiraladık. İki 
sene de kahvecilik yaptım ve ayrıldım. 
     87‟nin sonlarına doğru Akü-Motor fabrikasına girdim. 94‟te orası da kapanınca 
işsiz kaldım. Arada sırada çalıştım ama kıymetsiz. Çalışmadığım zamanlar işsizlik 
parası aldım. 
 
     Şimdi emekliyim. 
     Mart 1999‟da da yaş haddinden emekli oldum. Sağlığımdan şikayetçi değilim. 
Biraz kilo aldım. Zaman zaman bacaklarımda ağrılar oluyor ama o kadar ciddi bişey 
değil. 
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     Zaman geçirmek kolay değil. 
     Çalışmak gibisi var mı!.. Çalışınca hem zaman iyi geçiyor hem de düzenli bir 
yaşantısı oluyor insanın. Şimdi hemen hemen her gün öğlene kadar evdeyim. Sonra 
dışarı çıkıyorum. Türk kahvelerine, İsviçre lokantalarına da giderim. Öyle gariplik 
çekmem. Her İnsanla konuşur, sohbet ederim. 
     Ayrıca zaman zaman yapılan düğünlerde ve çeşitli vesilelerle yapılan toplantılarda 
veya kahvelerde hemşerilerimizle de beraber oluyoruz. 
 
     İlişkilerimiz herkesle gayet iyi. 
     Ben zaten herkese olur olmaz bişey söylemem. Sözümü, dinleyeceğini tahmin 
ettiğim kimseye bişey söylerim, yoksa bişey demem. 
     Toplum olarak beraber olmak elbette çok güzel. İlişkileri koparmamak lazım. 
 
     Bazen memlekette, bazen burada.. 
     Çoluk çocuk burada. Burada büyüdüler sayılır. Ekmeklerini burada kazanıyorlar. 
Çocuklar da burada olduğu sürece biz de buradayız. Çocukları bir gün görmesek 
duramıyoruz. Bir gün onlar bizdeyse, öbür gün biz onlardayız. Hepsinden Allah razı 
olsun. Bizi üzmediler. Tabii biz de onlar için elimizden geleni yaptık. Hepsinden çok 
razıyım. Bir hataları, bir saygısızlıkları omadı. 
     Geldiğim zaman yalnızdım. Şimdi kaç ev olduk. Türkiye‟de olsam ne yapacaktım? 
Şimdi burada herkesin aşı var, işi var. Kimse kimsye muhtaç değil. O yüzden bu 
memleketten memnunum. Ama esas memleketimiz de Tut. O yüzden bazen orada 
bazen burada geçireceğiz kalan zamanımızı. 

                                                                                      Mehmet karakuş  
                                                            Tut Pekmezi, Sayı 9, Haziran 2001 
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  Mehmet Maraşlıoğlu (Maraşlı Memet) 
      
     Esas soyadımız Kaya‟ydı. 1945 doğumluyum. Kardeşlerimin de (3 erkek, 1 kız) en 
küçüğüyüm. Babama Maraşlı Ali derlerdi. Aslında Maraşlı olduğundan değil, öylesine 
bir lakabı vardı. Daha sonraları, babamın lakabı kaybolmasın diye soyadımı 
değiştirerek Maraşlıoğlu soyadını aldım. 
     Babam dokumacılıkla uğraşırdı. Zamanında variyeti iyiymiş. Ama ben birşeyine 
yetişemedim, bir variyetli gününü görmedim. Ben de, kardeşlerim gibi bağ bahçe 
işleriyle, odunculukla uğraştım. Zaman zaman da Çukurova‟da pamuk topladık. 
 
     Hiç okula gitmedim. 
     Normal okula gitmedim. Okumayı yazmayı 15 yaşlarında gittiğim gece 
mektebinde öğrendim. Herhangi bir meslek de öğrenmedim. 
 
     Postayla 5 lira para gelmedi. 
     Çocukluğumdaki şartlar ne askerden önce ne de askerden sonra değişti. Bağ 
bahçe işleri, odunculuk ve Çukurova‟da ırgatlık devam etti. Farklı olarak Mehmet Oral 
ile çerçilik yaptım. Tut‟un köylerinde giyim eşyası felan sattım. Ayrıca yine Mehmet 
Oral‟la ortak olarak kahvecilik yaptım. Bu işler bir iki sene sürdü. Bi ara altı ay kadar 
da Tömük‟te lokantacılık yaptım.  
     Yirmi yaşına gelince askere gittim. İki yıl süren askerliği Manisa‟da yaptım. Askeri 
bandoda trompet çaldım. Bütün askerliğim boyunca postayla 5 lira bile gönderen 
olmadı. Askerliğim de işte o şartlarda geçti. 
 
     1968‟de evlendim. 
     Askerden geldikten sonra 1968 yılında evlendim. Evlendikten sonra da pek 
değişiklik olmadı durumumuzda. Yine Çukurova‟ya gidip geldik.   
 

     Yoksulluğu yenmek için.. 
     İşte o aralar Avrupa‟ya gitme lafları ediliyordu. 
Benim de kafamda böylesi bir düşünce ve bir istek 
canlanıyordu. Yoksulluğu yenmek için Avrupa‟ya 
çıkmak istiyordum. Ama bunun için de yine para 
lazımdı. Sağa sola ricada bulunmadan başka çare 
yoktu. Ve sağa sola ricada bulundum. Tam 22 
kişiden 7000 lira para temin ettim. Ardından 
hazırlığımı yaptım. 
     Bir iki deneme yaptım ama başarısız oldum. Son 
gelişimde ben, Mehmet Yiğit, Tırı Bayram, Mahmut 
Kılıç, Garaellezli Ekrem ve Enişdereli Hüseyin‟le 
yola çıktık. 
     İstanbul‟dan trene bindik. Yugoslavya‟nın 
Sezana denilen yerinde trenden indik. İtalya‟ya 
geçmek istiyoruz ama bir türlü başaramıyoruz. Bir  

                                                     hafta orada kaldık. Sonra Tırı Bayram‟la, Mehmet 
Yiğit‟i orada bıraktık. Dağ yollarından yaptığımız iki saatlik bir yürüyüşten sonra 
İtalya‟ya vardık. İtalya‟dan İsviçre‟ye trenle geçmek zor olmadı. Zürich‟e geldik. Beş 
Parmak Oteli‟ne yerleştik. Tarih: Kasım 1972 
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      Aylarca gezdik. 
     Otele yerleştikten sonra aylarca işsiz güçsüz gezdik. Sonra Mustafa Ertuğrul‟un 
yardımıyla kanton Schwiz‟de bir inek çiftliğnde bir iş buldum. 30 inek vardı. Orada iki 
sene kadar turist (kaçak) olarak çalıştım.  
     Kalacağım bir oda verdiler. Mal sahibiyle beraber yeyip beraber içiyordum. Ama 
domuz eti vermiyorlardı bana. Dil olmadığından elimizle, kolumuzla anlaşıyorduk. 
     Orada iki yıl çalıştıktan sonra çıktım ve bir makina fabrikasına girdim. Halen 
turistim. Makinaların temizliğini felan yapıyordum. İki sene de orada çalıştım ve 
ayrıldım. Zürich‟e geldim. Bir inşaat şirketine girdim. Eski evlerin, yıkık dökük evlerin 
tamirini yapıyorduk. Tam dört sene de orada çalıştım. Böylece 9 senem turist olarak, 
yani kaçak olarak çalışmak ve gezmekle geçti.  
 
      Bir İsviçreli bayanla evlendim. 
     1982‟de bir İsviçreli bayanla evlilik yaparak çalışma ve oturma izini aldım. Bu 
bayanla 5 yıl beraber yaşadıktan sonra boşandım. 5 yıl da boçandıktan sonra nafaka 
ödedim. Böyle bir evliliği kimseye tavsiye etmem. 5 yıl yaşadım, 30 yıl kaybettim. Çok 
zor ve kötü günler geçirdim. Ancak o bayana yine de teşekkür borçluyum. Çalışma ve 
oturma izinini onun sayesinde aldım. İnsan ekmek yediği sofraya bıçak saplamamalı. 
 
     Oturum aldıktan sonra.. 
     İsviçreli bayanla evlenip oturum aldıktan sonra, Nahıp Mıstık ile iki sene ortaklık 
bir kahve çalıştırdım. Sonra iki yıl Oelikon‟da BBS‟de çalıştım. İki yıl belediyede 
çöpçülük yaptım. Ardından Çakır Ali‟yle, sonra da Konyalılarla kahvecilik yaptım. 

 
     Hanımı ve çocukları 
getirdim. 
     İsviçreliden boşandıktan 
sonra, 1992 ve 1995 yılları 
arasında hanımı ve 
çocukları da buraya 
getirdim. Şimdi çocukların 
hepsi burada. Üç kız bir 
oğlan. Hepsi de evlendi. Ev 
bark sahibi oldular. Hepsinin 
işi var gücü var. Durumdan 
şikayetçi değilim. 
Çocuklarımdan hiç şikayetçi 
değilim. Saygıda sevgide 
kusur etmezler. Allah 
bundan geri koymasın. 
Yalnız, Türkiye‟ye kesin 
dönüş yapacağım diye işi 
bıraktım. Üç yıl işsiz kaldım. 

Ailevi nedenlerden dolayı dönemedim. Şimdi de Migros‟ta iş buldum. Şimdilik burada 
çalışıyorum. Sonra da Türkiye mi olur bura mı; daha bir kararım yok!.. 
 
     Çok kazanmakla çok yenmez! 
     Herşeyim Tut‟ta. Dışarı yatırım yapmadım. Altı daireli bir evim ve bir çiftliğim var. 
Allah herkesin kalbine göre versin. Herşey para demek değildir. Para kazanılır. Yeter 
ki insanlık, haysiyet ve şeref kaybedilmesin. Çok kazanmakla çok yenmez! 
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     Yiğidi öldür, hakkını inkar etme! 
     İsviçre vatandaşlığına geçmeyi düşünmüyorum. Ama yiğidi öldür, hakkını inkar 
etme! Bunlar olmasaydı, bura olmasaydı aşı ekmeği nerden bulacaktık. Buranın 
sayesinde çoluğumuza çocuğumuza bir ekmek kazanabildik. Onları bir ekmek sahibi 
yapabildik. 
     Bana babamdan bişey kalmadığı halde, ben çocuklarımı ekmek sahibi yaptıysam, 
ne mutlu bana. İyi yaşadım. Herşeyi gördüm. Gözüm arkada kalmaz... 
    Memleketimi hiçbir şeye değişmem. 
    Tutlularla ilişkilerimiz iyi. Saygı ve sevgi olduktan sonra neden kötü olsun. 
Memleketimi hiçbir şeye değişmem. Birlik beraberlik güzel bişey. Birlikten 
beraberlikten zarar gelmez. 
     Bizler fakirlikten geldik. İnsan geldiği yeri unutmamalı. Ne oldum değil, ne 
olacağım demeli. Fakir ve ihtiyaçlı insanlar hor görülmemeli.  

                                                                               
                                                                             Mehmet Karakuş 
                                                      Tut Pekmezi, Sayı 10, Eylül 2001 
 

TYD eğlence gecesi, 2009     
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Ramazan Özdoğan (Gaboğlak Ramazan) 
 

     Eskiden rençberlik vardı. 
     01.10.1950 doğumluyum. Üç erkek, iki de kız 
olmak üzere beş kardeştik. Babam rençberlik 
yapardı. Geçim kolay değildi. 1964‟te ilkokulu 
bitirdim. Babam öldüğü zaman daha on yedi 
yaşındaydım. 1969‟da, yani on dokuz yaşında 
evlendim. Evlendikten sonra anamı ve kız 
kardeşimi de yanıma alarak Adana‟ya göçtüm.  
      
     Devlet sağolsun. 
     Askerliğimi İstanbul‟da şoför ve inzibat olarak 
yaptım.  Askerlikte tabii ki maddi sıkıntılar da 
çektim. Baba olmazsa, zengin kardeş olmazsa, 
geniş çevre olmazsa sıkıntı çekilmez mi?.. İşte 
hali üzere sıkıntı çekiliyor. Ama yine de devlet 
sağolsun. Onun verdiğiyle askerliğimi bitirdim. 
     Terhis olduktan sonra Adana‟da taksiciliğe 
başladım. Maddi durumumuz iyiydi. Kimseye 
muhtaç olmadık. Ama insanoğlu her zaman 
daha iyiyi arıyor. İşte bu daha iyi olur düşün-
cesiyle 1978‟de Tut‟a geri göçtük. Belediyede 
şoförlüğe başladım. On bir ay şoförlük yaptım. 

     
     Habip sağolsun. 
     Ben Tut‟tayken, bacanağım Horuz Habip İsviçre‟deydi. Tabii Avrupa‟ya giden, 
orada çalışan başka köylülerimiz de vardı. Bazıları maddi durumlarını düzeltmişlerdi. 
Ben de, sağolsun Habip‟in desteğiyle İsviçre‟ye geldim. Tarih: 20.09.1979.  
Habip daha o zaman işsizdi. Kendine iş bulmadan bana iş buldu. Schaffhausen 
kantonuna bağlı Schletheim‟da bir fırında işe başladım. Aynı senenin on birinci ayının 
yirmisinde işçi oldum. O fırında on bir ay çalıştım. Sonra patronla, sanırım dil 
yüzünden anlaşamadım ve ayrıldım. 

 
     Zürich‟e geldim. 
     Hıroş o zamanlar SBB‟de çalışıyordu. Yanına 
vardık. İşe girmeniz için bir formül doldurmanız 
lazım dediler. Doldurduk. Şansım yaver gitti. İşe 
aldılar. Sekiz dokuz yıl orada çalıştım. Bir zaman 
geldi, iş yerinde bir düzensizlik oldu nedense. 
Hepimize çıkış verip, sözleşmeleri yenilemek 
istediler. Bazı işçiler kabul etti, bazıları etmedi. Ben 
de kabul etmedim ve ayrıldım. Bir çöp fabrikasında 
iş buldum. 89‟un sonlarında altı ay da orada 
çalıştım. 
     Tabii bu arada çocukları da yanıma getirdim. 
Daha doğrusu, 1980‟de henüz okula başlamamış 
olan iki çocukla analarını getirdim. Ama bir sene 
sonra geri Türkiye‟ye götürmek zorunda kaldım. 
Çünkü aldığım para giderleri karşılamıyordu. 86‟ya 
kadar Tut‟ta beklediler. Sonra baktım ki, onlar orada 
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ben burada olmuyor. Çocukları tekrar getirdim. Bir meslek öğrenen öğrendi, okula 
giden okula gitti. 
     Bir ara Habip‟le beraber bir lokanta açtık. Ama lokantacılığım uzun sürmedi. Ben 
ayrıldım, o devam etti. Bir taşımacılık firmasında bir sene şoförlük yaptım. İnşaat 
malzemesi taşıdım. Ama bir yandan da daha rahat bir iş aramayı sürdürdüm. Yine 
şansım varmış. Oturduğum yerin, Effretikon‟un postanesinde işe girdim. 1991‟de 
postacı olarak işe başladım. Effretikon‟un bir semtinde mektup ve paket dağıtmaya 
başladım. 
 
     Çocukları da yanıma aldırdım. 
     Bir süre çalıştıktan sonra, meslek eğitimini yarıda bırakan Erdal‟ı yanıma aldırdım. 
Bir süre sonra, askerliğini bitiren Erol‟u da aldırdım. Çocuklarla bir iki sene beraber 
çalıştık. Bu zaman zarfı içinde çocuklar bana, artık çalışmamamı, yeter çalıştığımı 
söylediler. Bu yaşta, o koşullarda çalışmam güçlerine gidiyordu. “Sen işten ayrıl. Biz, 
bizi de besleriz, seni de.” dediler. Ben de durumu postane şefine izah ettim. İşe çıkış 
vereceğimi, Ercan‟ı da benim yerime almasını rica ettim. Adamın da hoş gönlüne rast 
geldi ve Ercan‟ı da işe aldı. Şimdi üçü de postanede çalışıyor, bana da bakıyorlar. 
 
     Almanca bilmiyordum. 
     Bu kadar iş değiştirdim. Çok çeşitli yerlerde çalıştım. Ama doğru dürüst bir 
Almanca öğrenemedim. Çalıştığım yerlerde dil bilen Türkler yardımcı oluyorlardı. 
Dışardaki işlere de bazı tanıdıklar yardımcı oluyordu. Ama postaneye girince durum 
değişti. Çünkü işiyin gereği halkla karşı karşıya geliyorsun. Adamlar beni kurslara 
gönderdiler. Mutlaka Almanca öğrenmemi istediler. Bu adamların hakkı ödenmez. 
Şimdi kendime yetecek, işimi görecek kadar bir Almanca öğrendim. 
 
     İnsan dürüst olursa.. 
     İsviçrelilerden kötülük değil, iyilik gördüm. Namuslu ve dürüst çalıştıktan sonra 
niye kötülük göresin ki? Ben buraya gelir gelmez çalışmaya başladım. Bir daha 

buraya gelmek durumunda kalsam yine 
gelirim. Geldiğime pişman değilim. Ama 
İsviçre vatandaşlığına da geçmem. Çünkü 
bana bir faydası yoktur. Vatandaşlık alana 
da karşı değilim. Eninde sonunda 
gideceğim yer köyümüz Tut. Şimdilik 
buradayım ve halimden de memnunum. 
Buranın iyi ve doğru yönleri var ama, 
Türkiye‟nin de var. Türkiye güzel, büyük ve 
zengin bir memleket. Çalıştığım zamanlar 
hafta sonunu sanki iple çekerdim. Şimdi de 
izin zamanını iple çekiyorum. Zamanı 
gelince de temelli çeker giderim. Bir süre de 
orada yaşarsam ne mutlu bana. Bu 
dünyaya direk mi dikeceğim. Ölmeyeceğim 
diye elimde senedim mi var?  
      
     Acınacak bir durumumuz yok. 
     Çalıştık çabaladık ama herhangi bir 
yatırımım da, birikimim de olmadı. İyi kötü 
ekmeğimizi kazandık. Çocuklarım iş güç 
sahibi oldu. Karınca kararınca çevremize, 
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çevremizdeki garibanlara yardımımız oldu. Yardım etmeye de devam ederim. Kimi 
katkılarımızın olması lazım. Adam ihtiyaçlıysa, sen de bunu görüyorsan nasıl yardım 
etmeyeceksin? Burada yaşayan bir kimse, ne kadar da olumsuz ve zor şartlarda 
yaşasa, yine de Türkiye‟deki bir garibandan iyi yaşar. Acınacak bir durumumuz yok. 
 
     Çocukların üzerinde çok durdum. 
     Çocukların üzerinde çok durdum. Bu memleket modern bir memleket. İyi 
taraflarının yanında kötü tarafları da var. Burada yok yok. Ne ararsan bulursun. O 
yüzden nerede olduklarını, ne yaptıklarını bilmem gerekiyordu. Şimdi herkes işinde 
gücünde. Türkiye‟de olsalardı, ne yapacaklardı? Çok çok ilkokulu bitirip simit 
satarlardı. 
    Çocuklarla ayrımız gayrımız yok. Allah herkese de benimkiler gibi evlat nasip etsin. 
 
     Her zaman destek olmak lazım. 
     Tutlu hemşerilerimizle ilişkilerimiz iyi. Hemen hemen herkese gider geliriz. İyi ve 
kötü günlerde biraraya geliriz. Birbirimize destek oluruz. Destek olmak da lazım. 
Bizim buradaki birlik ve beraberliğimiz bir şekilde Tut‟a da yansır. Hayatta mücadele 
etmek ve birikimlere sahip çıkmak lazım. 
 

                                                                                      Mehmet Karakuş 
                                                             Tut Pekmezi, Sayı 11, Aralık 2001 
 

   TYD Gecesi, 2008 
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Habip Ünal (Horuz Hebip) 
 
     Babamın dedesi horoz taklidi yaparmış.. 
     Babamın dedesi daha çocukken oyun sırasında felan horoz gibi sesler çıkartır, 
taklit yaparmış. Bundan dolayı “horoz” diye çağırırmış herkes. İşte, “Horuz beri, 
Horuz öte!..” derken bizimkilerin de adı “Horuz” kalmış. Babam ve amcam gibi, biz 
çocuklar da “Horuz” diye anılıyoruz. Esas soyadımız Ünal. 
     Benden önce dört kardeşim doğmuş ama yaşamamışlar. 1949‟da da ben 
doğmuşum. Ölmesin diye yedi kurban adamışlar. Her yıl Havutlu Ziyareti‟ne gidilir ve 
kurban kesilirdi. Benden sonra bir erkek, bir de kız kardeşim oldu. 
     Çocukluğum köyde geçti. Yazın Çanakçı‟da, kışın da köyde otururduk. Babam 
Mersin‟de çalışırdı. Kışın bir iki ay yanımızda kalır, sonra yine çalışmaya giderdi. Yani 
bir ay köydeyse, beş ay dışardaydı. O günün şartlarında kimseye muhtaç değildik. 
Kendi yağımızla kavruluyorduk. 
     İlkokulu köyde bitirdim. O zamanlar sadece ilkokul vardı köyde. Başka okullara 
devam etmek için dışarı gitmek gerekiyordu. Bu ise masraf demekti. Bu masrafı 
kaldıracak bir güç de olmadığından, okul hayatı ilkokuldan sonra bitiyordu. 
   
     Baharda çapaya, güzün pamuğa.. 
     Biraz büyüdükten sonra Adana‟ya, özellikle de Kilise Köyü‟ne ve Çaputçu‟ya 
çalışmaya giderdik. Babam elçilik yapardı. İlkbaharda pamukları çapalamaya, 
güzünde pamukları toplamaya ırgat götürürdü. Biz de ırgatla beraber giderdik, ama 
ırgatla dönmezdik. Biz bir zaman daha kalarak, başak toplardık. 

 
     Çelet bir çocuktum. 
     Çocukluğumda ve gençliğimde ele avuca 
sığmazdım. Çelet bir çocuktum. Kavga etmediğim gün 
olmazdı. Bu yüzden babam bana çok kızardı. Elbette 
kızmakta haklıydı babam. Babama karşı sesimi 
çıkartmazdım, ama bidiğimi de yine yapardım.  
     1965‟te evlendim. Dört yıl sonra, 1969‟da da 
askere gittim. 
     Askerden geldikten sonraki yaşantımız da aşağı 
yukarı önceki gibi devam etti. Dört beş ay sonra 
babam, “İstersen bir de yurtdışını dene!” diyerek on bir 
bin lira para verdi. 
 
      

      
     5 Şubat 1972‟de Zürich‟e geldim. 
     Babamın verdiği paranın bir kısmını pasaport masrafı, bir kısmını da yol harçlığı 
yaparak, İstanbul‟dan uçakla Zürich‟e geldim. 5 Şubat 1972. Yanımda Arebağa‟nın 
oğlu Mıstık vardı. Havaalanından bir taksiye bindik ve doğru rahmetli Ahmet 
Efendi‟nin Halil‟inin yanına gittik. 
     Sonra Hotel Hirschen‟de üç günlüğüne bir oda kiraladık. Biz oteldeyken yanımıza 
Hıroş geldi. Bir domuz çiftliğinde iş olduğunu, çalışıp çalışmayacağımızı sordu. Yol 
arkadaşım Mıstık, çalışamayacağını söyledi. Aslında onun çalışmasını istiyordum. 
Çoluğu çocuğu vardı. Bende daha o dert yoktu. Zeynep ben geldikten iki ay sonra 
doğdu. 
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     Ağzımı mendille bağlıyordum. 
     Mıstık işe yanaşmayınca, ben başladım çalışmaya. Domuz çiftliği Zürich‟e yakın, 
Uettikon am See adında bir yerdeydi. Üç ay çalıştım orada. Domuz çiftliğinin nasıl 
koktuğunu orada çalışmayan bilemez. Hergün işe başlarken ağzımı burnumu bir 
mendille bağlardım. Bu halime çiftlik sahipleri katıla katıla güler, bişeyler söylerlerdi. 
Anlamazdım. Sonradan öğrendiğime göre, “Doktor ameliyata başlıyor!” derlermiş. 
     Üç ay sonra polis durumu fark etmiş. Çiftlik sahibine kaçak işçi 
çalıştıramayacağını, eğer işçiye ihtiyacı varsa çalışma izni almasını bildirmiş. Çiftlik 
sahipleri çok iyi insanlardı. Polise, benim için başka bir iş arayacaklarını, ama bir iş 
buluncaya kadar da yanlarında kalacağımı bildirmişler. Tabii başladık iş aramaya. Bir 
yandan ben, bir yandan çiftlik sahibi. 
 
     İki sene kaçak çalıştım. 
     Çok geçmeden Zürich‟te bir inşaatta iş buldum. Hotel Hirschen‟den de yer 
ayırttım. Otelde kalıyor, inşaatta da çalışıyordum. İki sene öyle kaçak çalıştım. Sonra 
trenle izine gittim. İki ay felan izin yaptım. Sonra rahmetli Nuri ve eniştem Haydar 
Ramazan‟la tekrar geldik. O zamanlar gelip gitmek o kadar zor değildi. Yine Zürich‟e 
geldik. Ramazan‟a bir otelde, Nuriye‟de bir çiftlikte iş bulduk. Ben ve Dayıoğlu‟da bir 
lokantada işe başladık. İki sene de orada çalıştıktan sonra yine izine gittim. 
İzindeyken Adana‟da bir ev aldım. İki katlı müstakil bir ev. Halen de duruyor. 
 
     Bakkal dükkanı.. 
     Bu sefer babam beni bırakmak istemedi. “Bir bakkal dükkanı aç; başında otur. 
Olduğu kadar olsun; ne doymaz boğazımız var!” diyordu. Bunun üzerine bir dükkan 
açtım. İki sene felan çalıştırdım. Ama baktım ki, tek başına yürümüyor o iş. İş yalnız 
işideğil. Dükkanı sattım. Yine buraya geldim. Tarih 1976. Geliş o geliş.  
 
     1980‟de işçi oldum. 
     1976‟da geldikten sonra Dübendorf‟ta bir lokantada dört sene kaçak çalıştım. 
Şefle yaptığımız bir tartışma yüzünden işten çıktım. Ardından Horgen‟de bir yaşlılar 
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evinde iş buldum. Ve orada, 1980‟de çalışma ve oturma izini aldım. Bir ara bir 
lokanta da işlettim, ama gelip gidenler ve lokantanın bulunduğu çevre hoşuma 
gitmediğinden başkasına devrettim. 
     1988‟de çocukları getirdim. İki oğlan bir kız. Hepsi de evlenip ayrıldılar. Biz kaldık 
baş başa. 
 
     Tekrar dünyaya gelsem... 
     Şimdi dört vardiya olarak bir kağıt fabrikasında çalışıyorum. Kolay olmuyor. 
İnsanın dışarıyla ilişkisi kesiliyor. Düğünlere bile gitmeye zamanım olmuyor. Ama bu 
saatten sonra başka bir iş bulmak da zor. Ama tekrar dünyaya gelsem yine bu 
memlekete gelirim. Çünkü bir kötülük görmedim. Her taraf düzenli ve temiz. Son 
senelerde biraz değişti durumlar. Ama eskiden yabancılara çok ilgi gösterirlerdi. 
İşyerlerinde olsun, lokantalarda olsun yabancılara uzak durmazlardı. 
     Bir devlet dairesinde bir işiniz olsa on dakika sürmez, işiniz görülür. Hiçbir yerde 
kuyruk yok. Buraya geldiğime pişman değilim. 
 
     Bana para sormayacaksın! 
     Elbette yıllardır çalıştım. Halen de çalışıyorum. Hanım da çalıştı. Ama bana para 
sormayacaksın! Çünkü çevre olduğu gibi ihtiyaçlı. Ya kendiler yardım istiyor ya da 
sen veriyorsun; çünkü adamın ne durumda olduğunu görüyorsun. Birisi benden 
yardım ister de, veremezsem, uyku uyuyamam, rahatsız olurum. 
 

     Şimdilik buralıyım.. 
     Evet ülkemiz iyi, hoş, güzel. Ama 
sadece bunlar yetmiyor. On sene sonra 
Türkiye‟ye gitsem sağlık sorunumu 
nasıl çözeceğim. Daha şimdiden şeker 
var, tansiyon var. Bir çıkıyor, bir iniyor. 
Sinirlerim bozuk. Ama hiç değilse elini 
kolunu sallaya sallaya doktora 
gidebiliyorsun. 
     Ayrıca çocuklar da burda. Onlar 
burdayken ben orada ne yaparım. 
Şimdilik buralıyız ve çalışıp karnımızı 
doyuruyoruz. 
 
     Ben herkesi sever sayarım... 
     Tutluların içinde bir yerim olduğu 
kanaatindeyim. Çünkü ben onları sever 
sayarım. Sanırım onlar da bana karşı 
aynı duyguları besliyorlardır. Eskiden 
karşılıklı ziyaretler daha sık olurdu. 
Ama zamanla bu durum biraz değişti. 
Gerek iş yaşantısı, gerek aile yaşantısı 
yüzünden gelip gitmeler zorlaştı ve 
azaldı. 
       

                                                                                     Mehmet Karakuş 
                                                              Tut Pekmezi, Sayı 12, Mart 2002 
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Ahmet Kızgın ( Memiş Ahmet) 
 
     Bakkallık ve dokumacılık... 
     Dedeme Memiş Mammed, büyük kardeşine de Memiş Halil derlerdi. O yüzden 
babama da Memiş Mammed, bana da şimdi Memiş Ahmet diyorlar.  
     Dört oğlan ve bir de kız olmak üzere beş kardeşiz. 1953 doğumlu olarak ben ilk 
çocuğum. Babam Yukarı Çarşı‟da bakkallık ve dokumacılık yapardı. Biraz 
büyüdükten sonra ben de babama yardım etmeye başladım. Köydeki evi sattıktan 
sonra yazlı kışlı Ulupınar‟da otururduk. Dükkandan dolayı ekonomik durumumuz 
iyiydi. Geçim zorluğu çekmedik. Dükkanda babamın yanında olduğumdan bağ bahçe 
veya tarla işi gibi zor işleri görmedim. Zaten öyle fazla tarlamız falan da yoktu. 
 

     Sanat okulundan ayrıldım. 
     İlk ve ortaokulu Tut‟ta okudum. Tut Ortaokulu‟nun ilk 
mezunlarındanım. Ortaokulu bitirdikten sonra Adıyaman‟da sanat 
okuluna yazıldım. Ancak okulu bitirmeden, ikinci sınıftan ayrıldım. 
İstanbul‟a çalışmaya gittim. O sıralar Mahmut amcam İsviçre‟ 
deydi. Babam İstanbul‟da kalmamı istemiyordu. Mahmut amcam 
Türkiye‟ye izine geldiğinde beni de İsatanbul‟dan yanına alarak 
Tut‟a getirdi. 
     Tut‟a gelir gelmez askere gitmek için müracaatta bulundum. 
Müracaatım kabul edildi ve 1972‟de askere gittim. Doğrudan 

Balıkesir-Burhaniye, Çavuş Talimgah Bölüğü‟ne geldim. Dört ay sonra da İstanbul‟a 
dağıtımım çıktı. On dört ay da orada kaldıktan sonra teskeremi aldım ve Tut‟a geldim. 
Dört ay sonra evlendim. Evlendikten iki üç gün sonra da turist olarak İsviçre‟ye 
geldim. Tarih, 14 Mart 1975. 
  
     Otelin Kapısı... 
     Uçakla Lozan‟a geldik. Yanımda Mahmut amcam vardı. Lozan‟da bir otele gittik. 
Kapıya yaklaşınca açmak için elimi uzattım. Elim daha kapının koluna değmeden 
kapı açıldı. Hayret ettim. Otomatik kapıymış. Otel de lüks bir otelmiş. Neyse içeri 
girdik.  

     Şöyle yaşlıca bir 
adam karşıladı bizi. 
Türkmüş ve orada 
çalışıyormuş. Adam, 
otelin pahalı bir otel 
olduğunu söyledi ve 
bize Lozan Oteli‟ne 
gitmemizi salık verdi. 
Biz de dönüp oraya 
gittik. Orası da 
aslında iyi ve güzel 
bir oteldi. 
     Amcam Bern‟de 
çalışıyordu. O işine 
başladı. Ben de bir 
otele yazıldım. Bir ay 
otelde kaldım. Bir 

yandan da iş aradım. Ama bir iş bulamadım. Zürich‟e geldim. Beş on gün kaldım 
Zürich‟te. Orada da iş bulamayınca geri döndüm. Tut‟a geldim. 
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     Selahaddin ile ortaklık... 
     Tut‟a geldikten sonra Selahaddin ile ortaklık iş yaptık. Suriye‟den giysi ve 
elektronik eşya gibi mallar getiriyor, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde satıyorduk. 
Bu iş altı ay kadar sürdü. 
 
     Tekrar İsviçre... 
     İsviçre‟de bulunana Remzi Aslantaş ve sonradan rahmetli olan Ahmet Acar köye 
izine gelmişlerdi. Onlarla konuştuktan sonra tekrar İsviçre‟ye gelmeyi kafaya koydum. 
Hazırlığımı yaptım ve onlar izinden dönerken ben de onlarla beraber, Kasım 1975‟de 
İsviçre‟ye geldim.  
      
     Üç sene turist olarak kaldım. 
     Arada sırada kaçak çalışmak kaydıyla üç sene turist olarak Zürich ve civarında 
kaldım. Sonra Dielsdorf‟ta bir lokantada altı ay çalıştım ve orada işçi oldum.  
26 Haziran 1978 
     Üç aylık işçi iken hanımı da getirdim. Orada bir buçuk sene daha çalıştım. Sonra 
bir sene Zürich‟te bir tekstil fabrikasında, sekiz sene de BBC‟de çalıştım. 
 
     BBC‟de bir gün... 
     Sekiz sene çalıştığım BBC firmasında bazan cumartesi günleri çalışır, mesai 
yapardım. Bir keresinde cuma akşamı bir yerde yedik içtik, eğlendik ve hiç yatmadan 
beş, beş buçukta işe gittim. İş başlama saatini yazan kartı bastıktan sonra, “Bir kahve 
içiyim, biraz kendime geliyim de öyle işe başlayım,” dedim. Bir sandalyeye oturdum. 
Orada uyumuşum. Bir ara omuzuma birisi dürttü. Bir Yugoslav‟la beraber 
çalışıyordum. Koca fabrikada bizden başkası olmazdı normalde. Omuzuma dürtenin 
iş arkadaşım Yugoslav olduğunu düşünerek, başımı bile kaldırmadan, “Sen git başla, 
ben de geliyorum,” dedim. Biraz sonra bir daha dürtüldü omuzuma. Kafamı kaldırdım 
ki şef başımda dikiliyor. Aksilik işte!.. Sekiz sene hiç bir aksaklık yapmadan çalıştım. 
Bir kere bir terslik oldu. Onu da şef gördü. “Ne zamandan beri burada uyuyorsun?” 
dedi. “Karta bakarsan görürsün!” dedim ve yerimden kalktım. Öğlene kadar şefle 
beraber çalıştık ve hiç konuşmadık. Ama işten çıkartmadı, gene çalışmaya devam 
ettim. Ama bir zaman sonra, çalıştığım bölüm kapandı ve ben de işten ayrıldım. 
     Bir sene havaalanında çalıştım. Orada ayrıldıktan sonra da hanımla beraber üç 
sene bir zarf fabrikasında çalıştık. 
      
     Beş sene postacılık yaptım. 
     Zarf fabrikasından sonra da postaneye girdim. Zürich‟in bir semtinde mektup 
dağttım. Çalışırken çok ilginç şeylerle karşılaştım elbette. Ama bu postacılık 
sırasında da çok ilginç bişey oldu. Yine bir gün mektup dağıtıyorum. Üstümde postacı 
elbisesi ve yağmurluk var. Hafiften yağmur çiseliyor. Başımda da postacılara özgü 
fötür şapka var. Bir evin önünde posta kutusuna atacağım mektupları seçiyorum. 
Yanıma bir mersedes araba yaklaştı ve hırp diye durdu. Arabayı süren adam camı 
açtı ve bana, Türkçe olarak, belediyenin hangi tarafta olduğunu sordu. Hayret ettim. 
Demek ki ne postacı kıyafeti ne de yağmurlu hava Türk olduğumu kapatmaya 
yetmişti. Adam Türk olduğumu tahmin etmiş ve bunda da yanılmamıştı. 
      
     Postanede beş sene çalıştım. Sonra oradan da ayrılarak bir restaurant kiraladım. 
Bu iş de dört sene sürdü. Restaurantı da bıraktım ve beş ay işsiz güçsüz gezdim. 
Ardından bir temizlik firmasına girdim. Halen bu temizlik firmasında çalışıyorum.  
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     İsviçre‟den memnunum. 
     İnsan edeb i dairesinde çalışırsa kimseden zarar gelmez. Her taraf ter temiz. 
Sağlık sorunu yok. İşsizlik sorunu yok. Buradan memnun olmayacak bişey yok. 
 
     Geri dönüş zor. 
     İki kız bir oğlan, üç çocuğum var. İkisi büyüdü. İkisi de meslek öğrendi. Birisi daha 
küçük. Burada büyüyorlar. Belki de burada kalacaklar. Çocukları bırakıp nereye 
gideceksin? Geri dönüş zor! Belki ileride senenin üç beş ayını Türkiye‟de, geri kalan 
zamanını da burada geçiririz. Eğer böyle yapabilirsek ne mutlu bize.  
 
     Yatırım yok. 
     Mersin‟de dört katlı bir evim var. Başka da ufak tefek bişeyler var ama kıymetsiz. 
Doğru dürüst bir yatırım yok. 
 
     Birlik beraberlik... 
     Tutlu hemşerilerimizle hemen hemen her zaman beraberiz. İlişkilerimiz iyi. 
Derneğin üyelerinin çoğalması lazım. Bir lokali de olursa dah iyi olur. Lokalin üye 
sayısının artmasına faydası olur sanıyorum. Ayrıca derneğin üniversite öğrencilerine 
karşılıksız yardım yapması beni sevindiriyor, mutlu ediyor. 

 
                                                                                 Mehmet Karakuş 
                                                     Tut Pekmezi, Sayı 13, Haziran 2002 
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Salih Doğru 
 
     Doğruysa 1950 doğumluyum. 
     Babama Salih Mısdafa da Güccük Mısdafa da derlerdi. Ben ufak çocukken 
dokumacılık yapardı. Günün şartlarına göre on, on iki kişi de yanında çalışırdı. 
Durumumuz iyiyidi. Daha doğrusu kimseye muhtaç değildik. Beş erkek, dört de kız 
olmak üzere dokuz kardeşiz. Ben üçüncü büyüğüm. Benden büyük iki ablam var. 
     İlkokulu bitirinceye kadar nüfus cüzdanım yoktu. İlkokulu bitirince, diploma almak 
için nüfus cüzdanı lazım oldu. Bunun üzerine bir cüzdan çıkartıldı. Cüzdandaki 
doğumum 1953‟tü. Baktılar ki durum gerçeğe uymuyor. İlkokulu bitiren bir çocuğa 
göre küçük görünüyorum. O zaman babam mahkemeye vererek yaşımı büyülttü. 
Böylece 1950 doğumlu oldum. 
 
     Terzi çıraklığı... 
     Ülkokulu bitirdikten sonra Memiş Halil‟in oğlu Terzi Ahmet‟in yanında çıraklığa 
başladım. Bir zaman çıraklık yaptıktan sonra, 1966 yılında Maraş‟a gittim ve bir 
terzinin yanında çalıştım. İki yıl orada çıraklık yaptıktan sonra İstanbul‟a gittim. İki yıl 
da İstanbul‟da çalıştım ve yeniden köye geldim. Köye geldikten kısa bir süre sonra da 
evlendim. 
     Evlendikten iki ay sonra askere gittim. Önce Erzincan‟da, sonra da Erzurum‟da 
olmak üzere yirmi ay askerlik yaptım. Aslında yirmi dört ay askerlik yapmam 
gerekiyordu. Ama yeni bir kanunla askerlik süresi yirmi aya düşürüldü ve ben de 
erken terhis oldum. 
 
     Halil dayım... 
     Askere gitmezden önce yurtdışına çıkmam sözkonusu olmuştu. Zira o zaman 
İsviçre‟de bulunan Halil dayım, 1968 yılında ilk defa izine gelmişti. Ama ben askere 
gitmiştim. Askerden geldikten sonra baktım ki birçokları yurtdışına çıkmış. Birçokları 
da daha gitme hazırlığında. 
     Ben de bir paşaport alarak hazırlığımı yaptım ve bir uçağa binerek 2 Ocak 1972 
tarihinde Zürich Havaalanı‟na indim. Uçakta tanıştığım birisinin yardımıyla önce tren 
istasyonuna, oradan da bir taksi ile Halil dayımın adresine geldim. 

     1972‟den 1980‟e kadar turist olarak kaldım. 
Bu süre içinde on beş, on altı ay üst üste 
çalışmadım. Hep parça bölük terzide, 
bahçıvanda ve inşaatta çaılştım. O turistlik 
zamanımda tam on bir sefer, kimi zaman uçakla, 
kimi zaman trenle, kimi zaman da karayoluyla 
Türkiye‟ye gidip geldim. O zamanlar giriş çıkış 
yapmak kolay mıydı, yoksa ben mi şanslıydım, 
herhangi bir terslikle karşılaşmadım. Sadece bir 
kere bir olumsuzluk oldu. 
     Gidip gelmemin sebebi oturma ve çalışma izni 
sözü verilmesiydi çoğunlukla. Bulduğum iş 
yerleri, “Sen git, biz izin için müracaat ederiz, izin 
kağıtların gelince sen de gelirsin!” diyorlardı. Ben 
Türkiye‟ye gittikten sonra da ne kağıt geliyordu 
ne bişey. Hatta bisefer Fransa‟ya gittim. Otuz beş 
gün orada çalıştım. Ama oradan da bişey 
çıkmadı. 
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     Otellerde genellikle üç beş arkadaş beraber 
kalırdık. Otel odasını iki üç kişi kiralar, ama dört 
beş kişi de yatardı. Bu durumu bazen otelci de 
sezerdi ama bişey demezdi. 
     Karnımızı, otelde kaçak kalan arkadaşın 
otele vermesi gereken parayla doyurduğumuz 
zamanlar bile oluyordu. O da tabii lokantada 
filan değil, Migros‟tan aldığımız ekmek, peynir 
ve domatesle. 
     Şimdi gelenler, bizim zamanımıza göre 
şanslılar. Çünkü ya arkadaşları var ya 
akrabaları var. En azından her tarafta Türk var. 
Eskiden bu kadar Türk neredeydi!.. 
     Ben sıkıntıdaydım ama, hanım ve 
çocuklardan yana kayıtsızdım; zira onlar 
babamın yanındalardı. 
 
     Bir kere bile işveren tarafından işten 
atılmadım. 
     Haziran 1980‟de çalıştığım konfeksiyon 
firması oturum ve çalışma izini için müracaatta 

bulundu. Ben yine Türkiye‟ye gittim. Bir süre sonra da gerçekten kağıtlar geldi ve 
ben, Ağustos 1980‟de yeniden İsviçre‟ye gelip işe başladım. 
     Bir yıl çalıştıktan sonra hanımı ve üç çocuğumu da getirdim. Dört yıl aynı işyerinde 
çalıştım. Ama dört yılın sonunda işyeri kapandığı için o işyerinden ayrıldım. Gerek 
turist olarak çalıştığım işyerlerinden gerekse de sonra çalıştığım işyerlerinden hep 
kendi isteğimle ayrıldım. Bir kere bile bir işveren tarafından işten atılmadım. 

 
    Yirmi yıldır aynı işi yapıyorum. 
     İnsanın elinde iyi kötü bir meslek olursa, 
kimsenin de işine karışmayıp kendi işini 
doğru dürüst yaparsa kimseden zarar 
gelmez. Yirmi yıldır aynı işyerinde 
çalışıyorum. Firmada ayakkabı, pantolon, 
valiz, çanta, ceket gibi şeyler tamir ediliyor. 
 
     Boş zamanım olmadı. 
     Hiç boş zamanım olmadı diyebilirim. Hafta 
sonları bile çalıştım. Hatta akşamları bile ya 
dışarda çalışırdım ya da eve iş getirirdim. 
Birkaç seneden beri fazla çalışamıyorum. Boş 
kalırsam kahveye gidip kağıt oynayarak, 
sohbet ederek zaman geçiriyorum. 
 
     Çocuklar okuyor. 
     Üç çocuk Türkiye‟den geldi. Bir de burada 
oldu. Üç kız bir oğlan. Kızın birini daha 
meslek öğrenimi sırasında, on dört on beş 
yaşındayken nişanladık. Öğrenimini bitirince 

de everdik. Diğer çocuklar da okuyor. Okul durumları da, bizlerle olan ilişkileri de iyi. 
Şimdiye kadar bir olumsuzluk olmadı. İnşallah şimdiden sonra da olmaz. Bütün 
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düşüncemiz ve çabamız çocukların okumaları ve başarıyla okullarını bitirmeleri 
üzerine. Biz artık nasıl olsa öyle oluruz!.. 

 
     Dil sorunum olmadı. 
     Haftada iki akşam olmak üzere üç yıl dil 
kursuna gittim. Çok iyi olmasa bile kendime 
yetecek, işimi görecek kadar bir Almanca 
öğrendim. Fazlası da zaten gerekli değil; politikacı 
olacak değilim ya!.. 
 
     Çifte vatandaşım.. 
     Bir süre önce çifte vatandaşlık hakkını da 
aldım. Aslında bana bir fayda getireceği 
düşüncesinde de değilim çifte vatandaşlığın. Ama 
çocuklar okuyor. O yüzden de başka ülkelere gidip 
gelmeleri gerekiyor. Türklere uygulanan vize 
yüzünden zorluklarla karşılaşıyorduk. Şimdi o 
engeller ortadan kalkmış oldu. Bu yönüyle 
çocuklar biraz rahatlamış oldu. 
 

     Yatırımım yok. 
     Doğru dürüst bir yatırımım yok. Tut‟ta tek katlı bir ev, İstanbul‟da da bir arsa var. 
Buradan bir ev alma düşüncemiz de oldu, ama uygun bişey bulamadık.  
     Gelecekte para veya geçim sorunu olmaz. Çünkü yaşlılık sigortasında ve emekli 
sandığında yıllardır biriken para var. Bazı zorluklarla karşılaştık ama, bu memlekete 
geldiğime pişman değilim. Çünkü Türkiye‟nin durumu iyileşmedi. Hatta gittikçe de 
kötüleşti. İşsizlik ve pahalılık gün geçtikçe arttı. 
 
     Gençler bizden iyisini bilir. 
     Hemşerilerimle bir sorunum yok. Herkesle oturur konuşur, muhabbet ederim. 
Kimseye bişey demek durumunda değilim. Kazançlarının kıymetini bilsinler, o kadar. 
Zaten gençler de bizden daha iyisini biliyor. Çünkü okuyorlar ve meslek öğreniyorlar. 

 
     Dirimiz gitmezse ölümüz gider. 
     Tut bizim memleketimiz ve sevdiğimiz bir 
yer. Eninde sonunda gideceğimiz yer orası. 
Türkiye‟ye dönersem yerleşeceğim yer de 
orası. Dirimiz gitmese bile, bir gün ölümüzün 
gideceği yer orası. Bazılarının, “Tut‟ta kimim 
kaldı, kimin yanına gidiyim?” şeklindeki 
düşüncelerine katılmıyorum. Ayrıca 
yakınlarımız da yok değil. Dirileri yoksa 
ölüleri de mi yok?!. 
     Tut‟ta herkes yakınımız ve köylümüz. Bir 
kahveye gidiyorum, vallahi akşamın nasıl 
olduğunun farkına bile varmıyorum. 

 
                                
                               Mehmet Karakuş 
       Tut Pekmezi, Sayı 14, Eylül 2002 
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Ali Maraşlıoğlu 
 

     1980, Tut doğumluyum. 
     Benden önce doğan dört ablamdan sonra 1.3.1980‟de de ben doğmuşum. Beş yıl 
süren ilkokulu Tut‟ta bitirdikten sonra ortaokula devam ettim. Birinci sınıftan ikinciye 
geçtikten sonra da, 13 yaşındayken okulu bırakıp İsviçre‟ ye, babamın yanına 
geldim. Babam, anam ve iki ablam daha önceden gelmişlerdi. Babam, Zürich‟ teki 
meşhur Langstrasse‟de bir ortağıyla beraber lokanta işletiyordu. 

 
     Yaşım büyüktü. 
     Buraya geldikten sonra 1,5 yıl Almanca kursuna 
gittim. Hem Almancam olmadığı hem de yaşım büyük 
olduğu için ne Real Schule‟ye ne de Berufsschule‟ye 
gidebildim. Ancak biraz Almanca ögrendikten sonra, 
Berufswahlschule denen resim, demir işleri ve aşçılık 
konusunda bilgi ve beceriler kazandıran, iki yıl kadar 
süren bir kursa gittim. Ben daha çok aşçılığı öğrendim. 
Lehrstelle (meslek öğrenmek için çıraklık yeri) bulmak 
oldukça zordu. Çünkü hem yaşım büyüktü hem de 
Almancam yeterli değildi. 
 

     Çok iş değiştirdim. 
     Kamil Karakuş‟un Rapperswil‟deki kebap standında işe başladım. 1,5 sene orada 
çalıştım. Ondan sonra çeşitli yerlerde iş buldum ama sürekli çalışamadım. Şeflerin ve 
ustaların tutumları zoruma gidiyordu. Yabancıları, özellikle de Türkleri 
sevmiyorlardı. Ben de bu durumu içime sindiremiyordum. Mesela işyerinde olan 
başka Türklerle Türkçe konuşmamıza engel olmak istiyorlardı. Bu ve benzeri 
nedenlerden çok işyeri değiştirdim. 
 
     İşimden memnunum. 
     Yedi sene önce Zürich‟te hastaneye girdim. Magazinde çalışıyorum. Kendi 
başımayım. İşlerimi kendim organize ediyorum. Karışanım edenim yok. İşimden 
memnunum. 
 
     Babamı çabuk kaybettim. 
     Babamı geç buldum çabuk kaybettim. Ben Tut‟tayken babam burdaydı. Ancak 
izine geldiğinde görüyordum. Buraya geldikten sonra da boş zamanlarımda 
lokantada yardım ediyordum. Babamla arkadaş gibiydik. Herşeyi açık açık 
konuşurduk. Bana doğru yolu gösterir, tehlikelerden uzak durmamı söylerdi. 
 
     Arkadaş çevresi önemli. 
     Epey zamandan beri buradayım ama İsviçrelilerle hiç arkadaşlık kurmadım. 
Sadece iş dolayısıyla ilişkilerimiz oluyor. Hep Türklerle beraber oldum. Gençlikte 
insan gezmek istiyor, eve geç geliyor. İnsanın 15-20 yaşları tehlikeli yaşlar. 
Arkadaş çevresi insana herşeyi yaptırabilir. Bu konuları da babamla konuşurduk. 
Çevremi, arkadaşlarımı tanırdı. Gittiğim yeri ve geleceğim zamanı söylerdim, o da 
anlayış gösterirdi. Anne ve babalar her konuyu çocuklarıyla konuşmalılar. Sorunlar 
görmezlikten gelinerek veya üstü örtülerek ortadan kaldırılamaz. 
      
    Küçük yaşta çok şey gördüm. 
    Langasse‟deki lokanta dolayısıyla çok şey gördüm. Hayat kadınlarını, kadın 
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pazarlayanları, uyusturucu satanları, kullananları ve uyuşturucudan ölenleri, 
kumarcıları ve insanların kumarda ne kadar küçüldüklerini gördüm. Bunlardan da 
olumlu sonuçlar çıkardım. 
    
    Evlenme konusunda ikna ettim. 
     Maraşlı olan eşim Ayten‟le Urdorf‟ ta, depremzedeler için düzenlenmiş bir gecede 
tanıştım. Zamanla ailem de bu durumun farkında oldu. Özellikle babam karşı çıktı. 
Milliyet ya da mezhep bir sorun değildi babam için ama, Tutlu olmayan birisiyle 
evlenmeme razı olmuyordu. İlle de herhangi bir Tutlu ile evlenmemi istiyordu. 
     Oysa Ayten de benim gibi geç gelmişti buraya ve ne de olsa bir Türkiye kültürü 
almıştı. 1,5 yıllık bir tanışma süreci yaşadık ve bu zaman içinde babamı da ikna 
ettim. Aileler de tanıştı ve bir gün hep beraber Ayten‟i istemeye gittik. 
 
     Maraş tarhanası yedik ve 23.5.2001‟de de evlendik. 
     Bize çayla beraber ince Maraş tarhanası da ikram ettiler. Bizimkilerin oldukça 
tuhafına gitti. Çünkü bizde tarhananın çorbası yapılır, kuru kuru çerez gibi yenmez. 
O yüzden şimdi, “tarhana” denince hemen o gün aklıma gelir. 
     Mehmet Can ve Mert adında iki oğlum var. Sorunsuz bir aile yaşamı 
sürdürüyoruz. Bunda eşim Ayten‟in katkısı büyük. En çok çocuklarımla ve ailemle 
zaman geçirmeyi seviyorum. Sinemaya, tiyatroya gitmiyorum. 
Türk gazetesi okuyor ve Türk televizyon kanallarını izliyoruz. Zaman buldukça da 
lokale gidiyorum. Küçük bir bahçem var, onunla uğraşıyorum. 
      
     İsviçre iyi bir ülke. 
     İsviçrelilere kötü insanlar diyemem ama ben daha çok Türklerle ilişki içindeyim. 
Dünyaya bir daha gelsem yine buraya gelirim. Burda olduğuma pişman değilim ama 
günün birinde Tut‟a dönmeyi düşünüyorum. 

      
     Tutlularla 
ilişkilerim iyi. 
     Evlendikten sonra 
Tutlularla ilişkilerimiz 
daha da gelişti. İnsa-
nın yaşı ilerledikçe 
daha da olgunlaşıp 
bazı şeylerin farkına 
daha iyi varıyor. 
     Tutluların bir 
dernek etrafında 
birleşmeleri ve 
yardımlaşmalarını 
çok olumlu bulu- 
yor, derneğe gelme-
yenlerin tutumlarını 
anlayamıyorum.    

     Dernek lokalinin de giderek bir kahveye dönüşmesini ve sadece erkeklerin 
gelmesini iyi bir gelişme olarak değerlendiremiyorum. Tutluların kendi aralarındaki 
ilişkilerin de çok sıkı olduğunu söyleyemem. Ancak düğünlerde ve kötü günlerde 
biraraya geliniyor. 

       Mehmet Karakuş 
        Tut Pekmezi, Sayı 23, Şubat 2006 
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Deniz Karakuş 
 
     İsviçre‟ye geldiğimde 3,5 yaşındaydım. 
     6.6.1975 tarihli ve Tut doğumluyum. Beş kız ve dört erkek, dokuz kardeşiz. 
Ben sekizinciyim. Benden sonra da kız kardeşim Eylem geliyor. 12.8.1978‟de 
İsviçre‟ye geldiğimde 3,5 yaşındaydım. Anam, ben, kız kardeşim Eylem ve 
sanıyorum İlyas abimle beraber geldik buraya. Babam, daha önceki yıllarda 
gelmiş ve Winterthur‟a yerleşmişti. Hattırladığım kadarıyla Babam sürekli çalışır, 
anam da sürekli ağlardı. Babamın ne zaman işe gittigini görmezdim. İşten gelir 
gelmez yatardı. Gürültü etmemeliydik yoksa kızardı. 
     İki odalı bir evde kalıyorduk. Odalar geniş ve yüksekti. Kalorifer yoktu. İsviçrelilerin 
“Kachelofen” dedikleri kocaman bir soba vardı. Belki bir eşek yükü odun alırdı içine. 
Yanar mıydı yanmaz mıydı, belli olmazdı. Geldiğimiz kış oldukça soğuktu. Tuvaleti 
dışarda, merdiven aralığındaydı. Bonyosu yoktu. Büyüklerin nasıl yıkandıklarını 
bilmiyorum ama, anam beni bir leğende yıkardı. Evin duvarları kalın olduğundan 
pencerenin kenarı bir seki kadar genişti. Ben, anam ve Eylem oraya oturur gelen 
geçen arabalara ve insanlara bakardık. Evde radyo - televizyon yoktu.  
 
     Anam İtalyan komşunun verdiği yemekleri atardı. 
     Üstümüzde bir İtalyan aile otururdu. Yakınlarımızda da bir Denizlili aile vardı. 
Hafta sonları alısverişe gider, zaman bulursak evin karşısındaki okulun bahçesinde 
veya bitişiğindeki parkta gezerdik. Çoğu zaman Tutlu aileler misafirliğe gelirdi. 
Anam hep Tut yemekleri yapardı ve o zamanlar yer sofrasında da yerdik. 
     Arabamız olmadığı için sık sık misafirliğe gidemezdik. Bazan Denizlililere, 
babam olmadığı zamanlar da İtalyan komşumuza giderdik. Onlar da bize gelirlerdi. 
Çocuklarıyla beraber oynardık. İtalyan kadın bazan yemek verirdi. Makarna ne gibi 
şeyler.. Anam o yemekleri hemen çöpe atardı. Sanırım ya makarnayı tanımıyordu, ya 
da içinde domuz eti falan var sanıyordu. 
 
     Bisefer tramvayla bütün Winterthur‟u dolaştık. 
     Babam evde olduğu zamanlar alışverişe tramvayla giderdik. Bisefer babam evde 
yoktu. Tramvaya bindik. Tramvay evin önünden geçiyor durmuyor, geçiyor 
durmuyordu. Anam da, tramvay kendiliğinden evin yanında duruyor sanırmış. 
Halbuki bir düğmeye basmak gerekiyormuş. Anam da okuma yazma bilmediğinden 
nereye basılacağını, hatta basılıp basılmayacağını bile bilmiyormuş. Sonra, ilk 
bindiğimiz yerde durdu tramvay ve biz de hemen inip eve yürüyerek geldik. 
 
     Bir yıl sonra Arbon‟a taşındık. 
     Herhalde Nurdagül ablamın gelmesinden dolayı Arbon‟a taşındık. Arbon‟daki ev 
biraz daha iyiydi. Tuvaleti banyosu vardı. Bir oda da fazlaydı. Winterthur‟daki 
yaşantımız burada da aynı şekilde devam ediyordu. Sadece abilerim ve ablalarım 
birer ikişer Türkiye‟den yavaş yavaş geliyordu. Bu arada ben de Kindergarten‟a 
(çocuk yuvası) başlamıştım. 
 
     Öğretmenimiz çok iyi bir kadındı. 
     Baslangıçta gitmek istemedim çocuk yuvasına. Almanca bilmiyordum. Çocukları 
tanımıyordum. Birkaç sefer anamla gittim. Babam da geldi herhalde. Çok iyi bir 
öğretmenimiz vardı. Sonra Tarkan diye bir Türk çocuğuyla tanıştım orda. Hep onunla 
oynardım. Bir yandan da Almanca kursuna gidiyordum. Zamanla öteki çocuklara da 
alıştım. Onlarla da oynamaya başladım. Biraz Almanca da öğrenmiştim. 
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     İkinci sınıfta öğretmenim değişti. 
     İki yıl süren Kindergarten bittikten sonra Primar Schuleye (ilkokul) başladım. 
Ama Almancam yeterli değildi. Yine Almanca kursu devam etti. İsviçrelilerle pek 
arkadaşlık kurmadım. Paralel sınıfta Şerif diye bir Türk çocuğu vardı. Sürekli onunla 
beraberdik. Öğretmenimiz de çok iyiydi ama ikinci sınıfta vefat etti. Sonra başka bir 
ögretmen geldi. 
 
     Ailede kimse Almanca bilmiyordu. 
     Yeni öğretmen yabancı çocukları sevmiyordu. Her halinden belli oluyordu bu. 
Sadece beni değil, sınıfta bulunan İtalyan ve İspanyol (o zamanlar Yugoslav falan 
daha yoktu) çocukları da sevmiyordu. Okuldan gittikçe soğuyordum. Derslerim 
zayıflıyordu. Ya söylenenleri anlamadığım için ya da anladığıma da yanlış cevaplar 
verdiğim için öğretmen sürekli kızıyor ve beni aşağılıyordu. Evde doğru dürüst 
Almanca bilen, derslerimi soracak, yardımcı olacak kimse yoktu. Kimsenin ilgilenecek 
hali de yoktu doğrusu. Herkes fazlasıyla çalışıp yoruluyordu. Ben de tıka basa 
yemeğimi yiyor (özellikle kızartmaları) ve evden çıkıyordum. 

 
     Bazan bikaç gün bazan hafta boyunca 
okula gitmiyordum. 
     Okul saatinde evden çıkıyordum ama 
okula gitmiyordum. Evimizin yakınında bir 
kilise vardı. Kilisenin bakıcısına yardım 
falan ediyordum. Kilisenin etrafını 
temizliyorduk. Okul dağılınca da, öteki 
çocuklar gibi eve geliyordum. Bu, bazan 
günlerce sürüyordu. Arada sırada öğlen 
yemeği sırasında telefon geliyordu. 
Telefonu alan anam, telefonun okuldan 
geldiğini söylüyordu ve telefonu bana 
veriyordu. Telefonda çogu zaman 
ögretmenim oluyor ve bana kızarak, okula 
neden gelmediğimi sorarak mutlaka okula 
gelmemi söylüyordu. Sonra anam, 
öğretmenin ne dediğini sorduğunda ben de 
bir yalan uyduruyor ve “Öğleden sonra 
okulun olmadığını bildiriyorlar” diyordum. 
     Bir sefer babamla okula gittik. Ben baba-
ma tercümanlık yapıyordum. Öğretmen 
bana tembel oldugumu, derse çalışmadığı-
mı, sınıfta yaramazlık yaptığımı, bu duru-
mun kabul edilemez olduğunu söylüyordu. 
Ben de babama, “Durumumun kötü olma-

dığını ama biraz daha çalışırsam daha iyi olacağımı söylüyor” diyordum. 3. sınıftan  
6. sınıfa kadar bu şekilde geçti. Almancayı ilerlettikçe İsviçrelilerle de arkadaşlıklar 
kurdum. Handbal ve masa tenisi gibi sporlar yaptım. 
      
     Benimle ilgilenilmedi. 
     Şimdiki kafamla düşünüyorum da benimle ilgilenilmediği sonucunu çıkartıyorum. 
Yedi sene düzenli handbal ve masa tenisi oynadım. Kendi yaş gurubumuzda birinci 
oldum veya başka dereceler aldım. Bisefer anam-babam veya kardeşlerim 
antrenmanları veya maçları seyretmeye gelmedi. Normal tişörtle veya normal 
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spor ayakkabısıyla spor yaptım. Sadece son sene zorla normal bir handbal 
ayakkabısı alındı. 
 
     Harçlık veriliyordu, hediye alınıyordu ama.. 
     Babam haftalık harçlık veriyordu. Yetmediği zamanlar da anamdan istiyordum. 
Babam pek konuşmazdı. İşler iyi giderken zaten konuşmaya gerek yoktu. Kötü 
giderken de kızmak için konuşurdu. Bazen Doğum günlerim kutlanır ve hediyeler 
alınırdı. Ama bu hediyeler daha çok giysi türünden hediyeler olurdu. Bir de ihtiyacım 
olan bir giysi, doğum günüm yakındaysa alınmaz, ama doğum günümde hediye 
olarak verilirdi.  
     İçinde pinpon topu, filesi ve raketleri olan bir set vardı migrosta. Çok istememe 
rağmen ancak yıllarca sonra alabildim o seti. 
  
     Ortaokul iyi geçti. 
     Altı yıl süren Primar Schuleden (ilkokul) sonra başladığım Real Schule (ortaokul) 
iyi geçti. Yine iyi bir öğretmenim vardı ve benimle çok ilgilendi. İspanyol, İtalyan ve 
İsviçreli arkadaşlarım vardı. Boş zamanlarımızda spor yapar, hafta sonları da 
diskolara, oyun salonlarına ve gençlik merkezlerine giderdik. Eve geç gelirdim. 
Babam sürekli kızardı. Ama ne yapıyım, ben de onu göze alırdım. 
 
     Sigaraya başladım. 
     Ortaokuldan sonra dört yıl sürecek olan Berufsschuleye (meslekokulu) başladım. 
Haftada dört gün fabrikada çalışıyor, bir gün de okula gidiyordum. Harçlık durumum 
daha da iyileşmişti. Çünkü meslek öğrenimi sırasında aylık bir ücret de alıyordum. 
Öğretmenlerim ve ustalarım çok iyi davrandılar.  
     Ama ikinci sınıftan itibaren yine biraz dağıtmaya ve bu arada sigaraya da başla-
dım. Akşamları çok geziyor ve eve çok geç geliyordum. Bu yüzden hem işteki hem 
de okuldaki başarım düşmüştü. Ustam zaman zaman benimle konuşurdu. Bisefer 
konuşmaya İlyas abim de gelmişti. Son zamanlara doğru durumumu düzelttim ve 
okulu bitirerek makina mekanikeri oldum. Meslek öğrendiğim fabrikada bir süre 
çalıştım ve sonra çıktım. 
     Birbuçuk yıl paralı bir okula giderek muhasebeciliği ve pazarlamacılığı öğrendim. 
O günden beri de çeşitli fabrikalarda çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. 
 
     Büyük aile ve İlyas abim.. 
     Ailede bazı yeni şeylerin öğrenilmesinde İlyas abimin katkısı olduğunu sanıyorum. 
Saz çalma, tekerli ayakkabı, bisiklet sürme, kayak yapma veya farklı yemeklerin 
yapılmasında hem örnek oldu hem de hepimizin bunları öğrenmesine yardım etti. 
Yemeklerimiz, yemek yemek kültürümüz değişti. Yer sofrası tarihe karıştı. 
     Babamın sert davranışlarının olumsuz etkileri olduğu gibi olumlu etkilerinin de 
olduğunu sanıyorum. Terbiyeli ve saygılı olmak, sorumlu davranmak gibi. 
     Yaşadığım koşullara baktığım zaman yine de iyi bir gelişme gösterdiğimi 
düşünüyorum. Kötü alışkanlıklarım yok. İyi bir mesleğim var. Benden öncekilerden 
daha rahat ve daha fazla para kazanıyorum. Umarım benden sonrakiler de benden 
daha iyi olurlar. Büyük aile olmanın olumlu ve olumsuz yanları var. Gerek yaş 
farkından gerekse de başka sebeplerden her kardeşle aynı ilişkiyi kuramıyorsun. 
Ama yalnızlık da çekmiyorsun. Herhangi bir yardım gerektiğinde kendini güvencede 
hissediyorsun. 
 
     2003 yılında evlendim. 
     Üç beş yıl önce sorulsaydı, bu yıllarda nerede olacağımı ne ben ne de başkası 
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bilebilirdi. Anam-babam, süreklli evlenmemi (özellikle herhangi bir Tutlu ile) 
istiyorlardı. Ben de hep karşı çıkıyordum. Ancak 25.6.2003‟te, Arbon‟da bir süreden 
beri tanıştığım, Konya / Gölyazı‟dan olan Hediye ile evlendim. 
Tutlu olmayan birisiyle evlenmem herhangi bir sorun yaratmadı ailede. 

 
     Gezmeyi ve araba 
kullanmayı seviyorum. 
     İsviçre‟de gezmediğim 
yer yok sayılır. Bunun 
dışında İspanya‟ya, 
Londra‟ya, Amerika‟ ya, 
Fransa‟ya, Hollanda‟ ya, 
İtalya‟ya gittim. Başka 
insanlar, kültürler ve yerler 
görmek hoşuma gidiyor. 
Ayrıca ben bir araba tutku-
nuyum. Arabaya bindiğim 
zaman kendimi daha özgür 
sanıyorum ve araba 
kullanmayı seviyorum.  
     Kitap okumam. Sadece 
günlük İsviçre gazetelerine 
bakarım. Tiyatroya gitmem. 
Sinemaya, bazan yüzmeye 
gider ve futbol oynarım. 

 
     Türkçem iyi değil. 
     Biraz İngilizce, biraz İspanyolca ve eşimden dolayı biraz da Kürtçe biliyorum. 
Türkiye‟ye gittiğimde Türkçe konuşmaya çekiniyorum. Tutçam neyse, ama Türkçem 
iyi değil. 
 
     Kendimi bazan Türk, bazan isviçreli hissediyorum. 
     Türkiye‟de doğup, İsviçre‟de büyüdüm. Arkadaşlarım İsviçreli, eşim Kürt.. Peki 
ben kimim, neyim? Kendimi bazan Türk, bazan İsviçreli hissediyorum. Mesela milli 
maçlarda Türk, Tut aklıma geldiğinde Türk, ama yaşam tarzı olarak İsviçreli gibiyim. 
     Türkiye‟de olup bitenler beni ilgilendirmiyor. Televizyondaki haberlere bakmıyor, 
Türk gazetesi okumuyorum. Son senelerde Tut‟a karşı bir merak uyandı.. o kadar! 
Davul-zurna, saz ve türküler hoşuma gittigi gibi, gitar ve yabancı müzikler de hoşuma 
gidiyor. 
     Bunu bazan kimliksizlik, bazan da yeni ve zengin bir kimlik olarak 
değerlendiriyor ve kendimi şanslı sayıyorum. 
 
     Tutlular modern insanlar. 
     İsviçre ve Tut‟ta yaşayan Tutluları modern ve aydın insanlar olarak görüyorum. 
Kadın erkek ilişkileri ve başka yaşam biçimleri olarak. Bu durum gençlerde daha açık 
görünüyor. 
     İsviçre‟deki Tutluların bir dernekte örgütlenip yardımlaşmalarını çok olumlu 
buluyor ve ben de hem üye olarak hem de derneğin etkinliklerine katılarak 
destekiyorum. 

Mehmet Karakuş 
  Tut Pekmezi, Sayı 23, Şubat 2006 
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Tülay Ongunyurt Kılıç 
 
     Güzel bir çocukluk geçirdim. 
    13.02.1979, Wald-İsviçre doğumluyum. Bir abim, bir de erkek kardeşim var. Ben 
ortancayım yani. Wald küçük ve sakin bir yer. Çocukluğum bir köy ve aile ortamı 
içinde geçti sayılır o yüzden. Oturduğumuz binada ve mahallede başka Türk ve 
yabancı çocukları da olduğundan sürekli beraberdik onlarla. Ayrıca Hamiyet teyze 
nin kızı Nurhan‟la da her zaman beraberdik. Onlar da aynı binada oturuyorlardı. 
     Çocukluğumun en sevindiğim yanlarından biri de babamla annemin vardiya 
çalışmalarıydı. Bu yüzden, birisinden biri evde oluyordu mutlaka. Bir başka şans da 
büyük bir şehirde oturmayışımızdı. Eğer büyük bir şehirde, örneğin Zürich‟te 
otursaydık babam Türk kahvelerine gidebilir ve biz çocuklar yalnız kalabilirdik. 

 
     16-17 yaşlar tehlikeli. 
     Çocuk yuvasına, ilk ve 
ortaokula Wald‟ta gittim. 
Girişken bir yapım olduğu için 
çok arkadaşım oldu. Halen de 
öyle.  
     İnsan büyüdükçe çevresi ve 
istekleri de büyüyor. Bende de 
böyle oldu. İstiyordum ki her 
fırsatta  arkadaşlarımla beraber 
olam. Arkadaşlarımla 
konuşmak, beraber bişeyler 
içmek falan istiyordum. Babam 
ve annem sürekli karşı 
çıkıyorlardı. Babam yine o kadar 
değildi ama, yine de ne 
yapmaya kalkışsam, “El-gün 
bizi ayipser!” diyordu hep. Ama 
sonunda anlayış gösteriyordu. 
Gideceğim yere arabayla 
götürüyor ve sonra da gelip 
alıyordu. Ama annem?.. 
Anemmle çok 
anlaşmazlıklarımız ve 
çatışmalarımız oldu... Ne 
yapmak istesem, “Kız kısmı 

yapmaz, kız kısmı etmez!” diye karşı çıkıyordu. Sadece karşı çıkmıyor, evin bütün 
işlerini de bana yaptırıyordu. Bu yüzden de zamanım kalmıyor ve arkadaşlarla çok az 
buluşabiliyor, yapmak istediğimi yapamıyordum. Annem de zaten bunun için iş 
veriyordu. Babamın dediği, “El-gün bizi ayipser!”, annemin dediği, “Kız kısmı 
yapmaz!” şeklindeki sözleri de anlamıyordum. Kötü bişey yapmıyorduk. 
Arkadaşlarla beraber olmak, hepsi bu. Bunun ayıpsanacak nesi olabilirdi?.. 
Allah‟tan Nurhan vardı da, bütün dertlerimizi ve sorunlarımızı birbirimize anlatıyorduk.      
O dönemin en güzel yanlarından biri buydu.  
     Evde oğlan-kız ayrımı yapılıyordu bir de. Özellikle de annem... Oğlanlar hiç bir 
işe, özellikle de ev işlerine hiç bakmıyorlardı. Su verilecekse bile bana deniyordu. 
Oğlanlara kimsenin bir iş buyurduğu yoktu. Bunu da anlayamıyordum tabi ki. 
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     Kız kısmına bu kadar masrafa ne gerek var? 
     Ortaoukulu bitirdikten sonra bir meslek okulana gitmek istedim. Okul, hem özel 
okul olduğu için paralı hem de Wald‟a epeyce uzak olan Örlikon‟ daydı. Yani bir 
yandan masraflı bir yandan da evden uzakta olduğundan trenle gitmem lazımdı. 
Bu durumda da yine, “Kız kısmına bu kadar masrafa ne gerek var?” diye karşı 
çıkılıyordu. Bu telkinler özellikle dışarıdan yapılıyordu. Ama bunlara rağmen annem 
ve babam beni özel okula gönderdiler. Bunun için de onlara teşekkür borçluyum. 
 
     Yabancı olduğumu hissediyordum. 
     Meslek okuluna başladım Örlikon‟da. Okul iki yıllıktı. Okulu bitirdim ve yedi 
seneden beri bir kulak-burun-boğaz doktorunun yanında çalışıyorum. 
İşimden ve işyerimden oldukça memnunum; severek çalışıyorum. 
     Burda doğduğum halde, hemen hemen bütün öğrenciliğimde yabancı olduğumu 
hissettim. Okuldaki çocuklar zaman zaman, Annemin-babamın neden buraya 
geldiğini, gelmişlerse neden Almanca öğrenmediklerini, erkek arkadaşımın olup-
olmadığını, camiye gidip-gitmediğimizi, annemin başörtüsü kullanıp-kullanmadığını 
soruyorlardı. 
     Aynı tutum öğretmenlerden de geliyordu bazan. Doğrusu ben de anlamıyordum 
bazı konuları... Neden buraya gelmişlerdi?.. Neden daha iyi Almanca bilmiyorlardı?.. 
 
     Sporu ve gezmeyi çok seviyorum. 
     Bütün öğrencilik yıllarımda hemen hemen her türlü sporu yaptım. Sporu 
çok seviyorum. Yüzmek, bisiklet sürmek, futbol.. voleybol.. cimnastik. Karate bile 
yaptım. Sarı kuşak aldım. 
     Şimdi bile en az iki kere spor yaparım haftada. 
     Türk müziğini (özellikle halk müziği ve Yavuz Bingöl) severek dinliyor ve 
Türkçe dergiler okuyorum. Sinema ve tiyatrodan çok, müzikalleri seviyorum. 
Bir de gezmeyi, başka ülkeler, başka insanlar görmeyi çok seviyorum. Başka 
kültürleri, başka yaşantıları tanımak istiyorum. Bu yüzden İtalya, Amerika, Umman, 
Dubai, Singapur, Küba gibi ülkelere gittim. 
Ama açıkça söylemem gerekirse, sevinerek de geri geliyorum oralardan. İsviçre gibi 
güzel, temiz ve kuralların en iyi islediği bir ülkede olmadan da mutluluk duyuyorum. 
İyi ki İsviçre‟de yaşıyoruz. 
 
     Okulda bir yasaklama yoktu. 
     Ögrencilik zamanlarımda herhangi bir kısıtlama olmadı ailem tarafından. 
Okuldaki bütün gezi ve spor etkinliklerine katıldım. Yüzmeye gitmek veya okul 
gezilerine katılmam bir sorun olmadı. Özellikle babam daha fazla anlayışlıydı bu 
konularda. 
. 
     1999 yılında Selçuk‟la tanıştım. 
     Selçuk‟un kız kardeşinin de olduğu bir doğumgünü kutlaması sırasında Selçuk‟la 
tanıştım. Ordu‟dan gelmişler ve bizler gibi işçilik yapıyorlardı. Onların yaşantısı da 
bizler gibiydi. 
     Bu durumu bir ara anneme söyledim ve şimdilik babama söylememesini istedim. 
Hemen kesin bir şekilde karşı çıktı ve hemen babama da söyledi. Karşı çıktılar.  
Karşı çıkmalarının en önemli sebebi Selçuk‟un Tutlu olmamasıydı.  
 
     Evleneceğim insanın ille de Tutlu olmasını istiyorlardı.  
     Tutludan başkasına „el‟ gözüyle bakılıyor ve “adetleri-huyları başka ” deniliyordu. 
Babam, “Gönlüm bir Tutluyla evlenmenden yana ama, yine de karar senin” diyordu. 
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Annemi ikna etmek mümkün degildi. İlle de Tutlu olmalıydı.. Tutludan başkası 
yabancı sayılırdı. Adetlerini, geleneklerini-göreneklerini bilmiyorduk. Ama benim 
karekterimi de biliyorlardı; istediğimi yapardım. Türkiye‟deki amcam bile karşı 
çıkıyordu bir „yabancıyla‟ evlenmeme; Türkiye‟ye dönecek olsak nereye 
yerleşecektik? Bu konuda aramızda anlaşmazlık çıkabilir ve evliliğimiz olumsuz 
sonuçlanabilirdi. Ben de Türkiye‟ye dönme gibi bir düşüncemizin olmadığını ama, 
eğer dönersek nerede ekmeğimizi kazanabilirsek oraya yerleşebilecegimizi 
anlatmaya çalısıyordum. 
     Sonra Selçuk‟ un ailesi bize geldi. Aileler tanıştı birbirleriyle. Zaman içinde de eski 
anlayışlar yıkıldı ve 26 Mayıs 2001 tarihinde evlendik. Şimdi Jona‟ da oturuyoruz. 
     Ortak yan olarak Tutlu olmayı öne çıkartmak doğru değil bence. Hele bu zamanda 
ve bu koşullarda. Aynı milletten olmak yeterli sayılmalı. Ortak yanlar orada aranmalı. 
Zaten Tutlularda bile farklı farklı adetler var yakından bakılırsa. 

 
     Evlilik şans işi. 
     Evlilik bir şans işi. Bazıları var, beş-altı sene tanışıyorlar, beraber oluyorlar ama 
evlendikten üç-beş ay sonra ayrılıyorlar. Bazıları da görücü usulüyle, hiç tanışmadan 
evleniyorlar ama bir ömür boyu beraber yaşıyorlar. Ama ben yine de tanışmadan 
yapılan evliliğe karşıyım. 
      
     Evlendikten sonra... 
     Yaşım ilerledikçe annemi- babamı daha iyi anlıyorum. Neden Türkiye‟yi ve 
bütün akrabalarını bırakmak zorunda kaldıklarını, geldikten sonra da buralarda 
ne kadar zorluklarla karşılaştıklarını anlıyorum. 
     Evlendikten sonra annemi de daha iyi anlıyorum. Anneme karşı olan duygularım 
da değiştii; ona şimdi daha çok yakınlaştım. Belki de kadın olmamızdan da 
kaynaklanıyordur bu yakınlaşma. Her gün olmasa bile iki günde bir telefon edip 
konuşuyorum. Fırsat buldukça da ziyaretlerine gidiyoruz. 
     Selçuk‟un ailesiyle de ilişkilerimiz gayet iyi. Bazıları, kaynana-kayınbaba 
sevilmez, diyor. Neden sevilmesin ki? Yeterki insan olunsun. 
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     Anne ve babalar... 
     Anne ve babalar, gençlerin her dediğine hemen karşı çıkmasınlar. Önce bir 
dinlesinler, onlarla konuşsunlar. Gençler de herhangi bir karar vermezden 
önce iyi düşünsünler. Hiçbir anne-baba çocuğunun kötü olmasını istemez. 
 
     İsviçreliyim ama vatanım Türkiye. 
     Ben burada doğdum. Buranın yaşantısına alıştım. Türkiye‟de burası gibi 
güzel ama Türkiye‟de yaşayamayız. Ama yine de Türkiye bizim vatanımız. Tut‟ta 
öyle... Yaş ilerledikçe ve Tut‟a gidip geldikçe Tut‟a karşı da farklı duygular 
oluşuyor insanda. Her iki senede bir Tut‟a gidiyoruz ve her seferinden de farklı ve 
olumlu duygularla ayrılıyoruz. Her seferinde yeni yeni insanlar, akrabalar tanıyoruz. 
 
     Tutlular uygar insanlar. 
     Evlendikten sonra Tutlularla ilişkilerimiz daha da sıklaştı. Türklerin ve Tutluların 
olduğu ortamlarda daha rahat ve mutlu hissediyorum kendimi. Eskisi gibi canım 
sıkılmıyor. Ayrıca Tutlular uygar insanlar. Hatta Tut‟taki Tutlular buradakilerden daha 
da ileri diyebilirim. 
     Buradakiler otuz sene önce gelmişler ama Tut‟taki Tutlular kadar geliştirememişler 
kendilerini. Ama yine de büyük bir başarı olarak görüyorum Tutluların buradaki 
gelişimlerini. Çok farklı koşullardan gelip buraya uyum sağlamak kolay bir iş değil. 
 
     Dernekleşme çok olumlu. 
     Tutluların bir dernek etrafında birleşmelerini desteklenmesi gereken bir davranış 
olarak görüyorum. Derneğin, piknik ve eğlence geceleri düzenleyerek, lokal 
çalıştırarak Tutlları biraraya getirmeye çalışmasını, öğrencilere yardım yapmasını da 
çok iyi çalışmalar olarak görüyorum. 
     Ayrıca Tut Pekmezi gibi bir derginin çıkartılmasını ve internet sayfasının 
oluşturulmasını da çok olumlu değerlendiriyorum. 
Bu kadar iş mutlaka kolay yapılmıyordur. O yüzden size ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 

                                                                                                  Mehmet Karakuş 
                                                        Tut Pekmezi, Sayı 24, Haziran 2006 
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Barış Sarıcı 
 
     İlkokul üçüncü sınıftan ayrıldım 
     29.8.1980‟de Tut‟ta doğdum. Benden başka bir kız, iki de erkek kardeşim var. Ben 
ilk çocuğuyum ailenin. İlkokula Tut‟ta başladım. 
     Çocukluğumdan pek bişeyler hatırlamıyorum. Ahmet Çoban ve Ali Maraşlıoğlu 
sınıf arakadaşlarımdı. Kendimi tanımaya başlar başlamaz da, ilkokul üçüncü sınıftan 
ayrılarak İsviçre‟ye geldim. 

     Babamı ve bir yabancıyı ilk defa 
görüyordum. 
     Anam, kardeşim Mustafa ve ben, 1989‟da bir 
kış günü, uçakla İstanbul‟dan Zürich‟e geldik. Kız 
kardeşim Hilal ve erkek kardeşim Onur, daha 
sonra burada doğdular. Babam, Mahmut amcam 
ve eşi Pia bizi havaalanında karşıladılar ve eve 
getirdiler. Kendimi tanıdığımdan beri babamı ilk 
defa görüyordum.    
     Babamı, amcamı ve yengemi görmekten, 
onlar tarafından hoş ve güzel karşılanmaktan 
oldukça memnun olduk ve sevindik. Amcamın eşi 
Pia yengem bir yabancıydı ve ben ilk defa bir 
yabancı görüyor, bir yabancıyla karşılaşıyordum. 
 
     İlkin Almanca kursuna başladım. 
     Geldikten bir ay sonra bir Almanca kursuna 
başladım. Kursa otobüsle gitmem gerekiyordu. 
Babamla amcam ilk gün otobüse bindirdiler ve 
birinci, ikinci,.. durak diye sayarak bana otobüs 

duraklarını ve ineceğim yeri öğrettiler. İneceğim durağın orada bir üç M‟li Migros 
vardı. Orada inmemi söylediler. Aslında bir durak da tramvayla gitmem gerekiyordu 
ama, kaybolurum korkusuyla tramvaya binmiyor, yürüyordum. 
     Kurs altı ay sürdü. Pia yengem ve Mahmut amcam bu kurs süresince bana çok 
yardımcı oldular. Kursta İtalyan, Portekiz, Arnavut gibi başka yabancı çocuklar da 
vardı. Bir de Denizlili bir Türk çocuk vardı. Benden çok önce başlamıştı kursa. O 
yüzden biraz Almanca biliyordu. Bazan ona soruyordum ama kesinlikle yardımcı 
olmuyordu. O çocuğun o kötü tutumu beni daha fazla kamçılıyor ve daha fazla 
öğrenmeye yöneltiyordu. 
 
     Türk çocuklarını görünce akrabamı görmüş gibi oluyordum. 
     Almanca kursundan sonra yine ilkokulun (Real Schule) üçüncü sınıfından 
başladım. Başka sınıflarda başka Türk çocukları da vardı. Tenefüslerde onlarla 
görüşüyordum. Primar schulede hiç zorluk çekmedim. Öğretmenlerim de, 
arkadaşlarım da iyiydi. 
     Primar schuleden sonra, notların durumuna göre ya sekunder schuleye 
(lise öncesi) ya da berufsschuleye (meslek okulu) gidilebiliyor. Benim durumum da 
çok iyi olmamakla birlikte, sekunder schuleye gitmeme yetiyordu. 
Ancak öğretmenim, kötü bir sekunder öğrencisi olmadan, iyi bir real öğrencisi 
olmak daha iyi, düşüncesiyle beni real schule ye gönderdi ve çok ta haklıydı. 
Realschule de çok iyiydim. Meslek aramakta da hiç zorluk çekmedim. İki tane 
lehrstelle (çıraklık yapılan işyeri) buldum. Birisi Oerlikon Contraves, diğeri de Maag 
Getriebe Firmasındaydı. Ben Maag Gtriebe yi seçtim. Çünkü evimize daha yakındı. 
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     Sevgi ve ilgi Mustafa‟ya gidiyordu. 
     Kardeşim Mustafa hem benden küçük olduğu hem de gerçekten sevimli 
bir çocuk olduğu için bütün ilgi ve sevgi genellikle ona gidiyordu. Evmizde köy 
yemekleri yapılıyordu. Ama Mustafa‟ya hep özel yemek, özellikle her öğlen okul 
tenefüslerinde schinitzel ve patates kızartması yapılırdı. Bu durum Mustafa 
büyüdükçe de artarak devam etti. 
     Bana amcam ve yengem çok destek oluyorlardı. Tatillerde ve boş zamanlarda 
yengemin ailesinin Aarau‟daki çiftliklerine gidiyordum. Orası çok rahattı. Bana da çok 
ilgi gösteriyorlardı. Okulda yaptığım el işlerinden onlara da hediye olarak 
götürüyordum. Onlar o el işlerini hala (şimdi 26 yaşındayım) saklıyorlar. Ama anama 
verdiğim (okulda yaptığımız) o el işlerini anam, hemen çöpe atıyordu. 
 
     Arkadaşlarımın çoğu Maraşlıydı. 
     İsviçre‟ye sonradan gelmeme karşın başarılı bir öğrenciydim okulda. Çok 
arkadaşım vardı. Özellikle de Maraşlılarla beraberdik. Zürich‟teki Alevi derneğinin 
lokaline gidiyordum. Onlarda saygı ve sevginin olduğu, sıcak bir ortam vardı. Bu bir 
çocuktur, aklı neye yeter neye yetmez, demeden ciddiye alıp dinliyorlardı beni. 
İnsana değer veriyorlardı. Gezi, eğlence, panel gibi çeşitli etkinlikler oluyordu. 
    15-16 yaşındayken saz çalmaya ve futbol oynamaya başladım. Gençlik 
kollarında, koro çalışmalarında yer aldım. 
 

     Makina 
mekanikeri oldum. 
     Bir yandan 
dernekte çeşitli 
etkinliklere katılırken, 
bir yandan da meslek 
okuluna gittim. Meslek 
öğrenimi 4 yıl sürdü. 
(1996-2000) Öğrenim 
gördüğüm fabrikadaki 
ustamın Türkleri 
sevmeyen bir tutumu 
vardı. Bu yüzden bana 
da iyi davranmıyordu. 
Nerede karmaşık ve 
zor bir iş varsa bana 
veriyordu. Kendi 
kendime, ne olursa 
olsun okulu bitirmem 
lazım, diye telkinde 
bulunuyorsam da, 
gittikçe işten soğuyor 

ve bir bıkkınlık duyuyordum. Özellikle de son sınıfta iyice soğumuştum. Bazan okula 
gitmediğim bile oluyordu. Ama yine de okulu bitirdim ve makina mekanikeri oldum. 
     Sonra bir yıl Winterthur‟da, iki sene makina programlamacısı olarak Zürich‟te, 
şu anda da Cable-Com şirketinde netz (ağ) teknikeri olarak çalışıyorum. 
     Boş zamanlarımda (boş zamanım yok ama) saz çalıyorum, halk oyunları 
ekibindeyim ve Zürich‟teki Galatasaray kulübünde futbol oynuyorum. 
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     Selda‟yla dernek çalışmaları sırasında tanıştık.      
     Dernekteki çalışmalar sırasında Selda‟yla tanıştık. (25 Mayıs 1998) Bir zaman 
geçtikten sonra, Selda‟nın bir fotoğrafını karakalemle babama büyüttürdüm ve 
Selda‟ya hediye ettim. Ama babama, Selda‟nın, bir arkadaşımın kız kardeşi olduğunu 
söyledim. Elbette bu yalanımı ne anam yuttu ne de babam. Ondan sonra sürekli 
ağzımı arıyorlardı. Gönlümde birisinin olup olmadığını soruyorlardı. Özellikle de 
anam!.. Yalandan bir rüya görmüş oluyordu. Tabii rüyasında da gönlümdeki kızı ve 
tesadüfen babama çizdirdiğim resimdeki kızı, yani Selda‟yı tarif ediyordu. Yani ne 
ben anamı kandırabildim ne de anam beni.. 
 
     Ailem olumsuz karşılamadı.       
     Selda‟yla tanışıklığımız ilerledikçe hem benim ailem hem de Selda‟nın ailesinin 
haberi oldu. Benim ailemin herhangi olumsuz bir tepkisi olmadı. Çünkü bana çok 
güveniyorlar, yanlış bir iş yapmayacağımı biliyorlardı. 
 
     3.11.05‟te kızımız Erva doğdu. 
     Aileler arasındaki dolaylı görüşmelerden sonra kız istemeye gidildi. Kız istemeye 
giderken damat adayı ilk başta gitmezmiş onlarda. Kızı veriyoruz dedikden sonra 
gidilirmiş. Selda‟nın ailesi de kabul ettikten sonra ilk defa evlerine gittim ve 
kaynanamın -kayınbabamın elini öptüm. Giderken de 7 tepsi tatlı götürdük. 
Kaynanam hala bütün mahallenin bir hafta boyunca tatlı yediğini söyler. 
     26.01.2002 tarihinde evlendik. 3.11.2005 tarihinde de Erva adında bir kızımız 
oldu. Mutlu bir aile yaşamımız var. Selda arztgehilfin (doktor yardımcısı) olarak 
çalışıyor. Kızımıza da bazan anam, bazan kaynanam bakıyor. 
 
     Karışık duygular yaşıyorum. 
     Günün sekiz buçuk saatini bir İsviçreli, geri kalanını da bir Türk gibi yaşıyorum. 
Karmakarışık bir duygular yaşıyorum. Yaşamımızda din veya mezhep gibi bişey yok. 
Türk halk müziği dinliyorum. Türk televizyonu seyrediyorum. Türkiye‟de bir turist gibi 
oluyorum. Tut‟a gitmezsem Türkiye‟ye gitmiş saymıyorum kendimi. Ama, Tut‟ta da 
bir haftadan fazla kalamıyorum. Ne buraya ne de Türkiye‟ye bir vatan gibi 
bakabiliyorum. Memleketsizlik gibi bir duygu benimkisi. Benden öncekilerde de, 
benden sonrakilerde de bu duygu yok sanırım. Onlar bir yere aitler; ya buraya, ya 
oraya. Ben ve benim gibiler iki arada bir derede kalmışız. Bizim işimiz zor... 
 
     Tutluların biribirleriyle olan ilişkileri pek iyi değil. 
     Tutluların kendi aralarındaki ilişkileri eskiden daha iyiydi. Ailecek gelip gitmeler, 
karşılıklı görüşmeler sık sık yapılıyordu. Ama zaman geçtikçe kimse kimseyle 
görüşmez oldu nerdeyse. Birlik beraberlik yok. 
 
     Dernek çalışmaları eksik. 
     Derneğin kurulması, piknik, gece ve dergi çıkartma gibi etkinliklerin yapılması, 
öğrencilere para yardımı yapılması olumlu ama yeterli değil. Lokal gençlere birşey 
vermiyor. Gençleri derneğe çekecek çalışmalar yapılmalı. Çeşitli kurslar verilebilir 
mesela, sırf Tutlular için olmasa da eş dost arkadaş, konu komşu için de olabilir.  
Ben üstüme düşen katkıyı seve seve yaparım. Lokale gelenler, lokali kağıt oynayıp 
zaman geçirme yeri olarak görüyorlar malesef. 15.10.2006 

 
          Mehmet Karakuş 

             Tut Pekmezi, Sayı 25, Ekim 2006 
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Mehmet Özdoğan 
 
     Doğruysa 02.01.73‟te doğmuşum. 
     Anamın dediğine göre tutlar benlenirken, babamın dediğine göre de, kendisi 
askerden geldiğinde doğmuşum. Nüfus cüzdanımda da 02.01.1973, Tut yazıyor. 
Herhalde doğrusu budur. Benden sonra üç erkek, bir de kız kardeşim oldu ve beş 
kardeş olduk. 
     Ben Tut‟ta doğmuşum ama sonra Adana‟ya gitmişiz. Kendimi bildiğimde 
oradaydık. 6-7 yaşlarında yeniden Tut‟taydım. Merkez İlkokulu‟na yazıldım. Kaydımı 
dedem yaptırdı. Önlüğümü, yakalığımı dedem diktirdi. Büyükanamın yanında 
kalıyordum. Anam, babam ve kardeşlerim İsviçre‟deydiler. 
İlkokulun 3. sınıfını Tut‟ta okudum ve o yaz Mersin‟e, Ahmet Amcamın yanına geldim. 
İlkokulun 4. ve 5. sınıfları ile ortaokulun 1.ve 2. sınıfını Mersin‟de okudum.  
 
     86‟nın 6. ayında İsviçre‟ye geldim. 
     Ortaokul ikinci sınıfı bitirğiğim yaz babam iki erkek kardeşimi İsviçre‟den Mersin‟e, 
beni de Mersin‟den İsviçre‟ye getirdi. Bir süre ısınamadım eve. Uzun süre ayrı 
kalmıştım. Biraz yabancı hissettim kendimi. Evdeki kardeşlerim henüz çok küçüktüler. 
Zamanla alışıp ısındım tabii. Ama halen de bir resmiyet var gibi aramızda. Özellikle 
babama ve kardeşlerime karşı. Elbette birbirimizi çok seviyoruz, iyi de anlaşıyoruz 
ama yine de başkaları gibi değiliz. Belki de bu, çocukluk yıllarımda ayrı kalmamdan, 
belki benim yapımdan, belki de benim ilk çocuk olduğumdan aradaki yaş farkından 
falan olabilir, diye düşünüyorum. Türkiye‟deyken, hep İsviçre‟ye gelme düşüncesi‟ 
vardı kafamda. Varsa da yoksa da İsviçre!.. 
    İsviçre, çok farklı anlatılıyordu. Sanki bir cennetti İsviçre. Buraya gelince hiç 
de öyle olmadığını gördüm. Çok farklı gelmedi bana. Evler, yollar, herşey normaldi. 
Böyle algılamamın sebebi belki de, Mersin gibi bir şehirden gelmiş olmam olabilir. 
Doğrudan doğruya Tut‟tan gelseydim, belki de farklı görürdüm çok şeyi. 
 
     Geldikten kısa bir zaman sonra okula yazıldım. 
     İsviçre‟ye geldiğimde Glattburg‟da oturuyorduk. Ama bir iki ay sonar sürekli 
oturacağımız yer olan Effretikon‟a taşındık. Babam beni hemen okula yazdırdı. 
Ortaokula denk düşen real schulenin birinci sınıfına aldılar. 
     Babam, benim ve diğer kardeşlerimin mutlaka okumasını istedi. İcabında tek 
başına çalıştı ama bizlerin harçlığını da eksik etmedi. Her türlü desteği verdi 
okumamız için. Ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. 
     İki ay okula gittikten sonra, bir yandan da Almanca kursuna gitmemi istediler. 
Zürich‟te bir kursa kaydoldum. Ama ancak bir hafta falan gittim ve bıraktım. 
Türkiye‟den yeni gelmeme ve Almanca bilmememe rağmen kısa sürede uyum 
sağladım okula. Dersler, özellikle matematik, cebir, tarih gibi dersler çok kolay 
geliyordu. İlk zamanlarda (az da olsa) var olan İngilizcemin faydasını gördüm. 
     Almancayı çabuk öğrenmemin nedenlerinden birisi de, çevremizde hiç Türk 
çocuğunun olmamasıydı. Sınıfımızda bir Türk kızı vardı ama o da Türkçe bilmiyordu 
sanki. Evde de Erdal daha çok küçüktü. Erol ve Ercan da Türkiye‟de kalmışlardı. Bir 
sene içinde Almanca sorunum kalmamıştı. Real schulenin ikinci sınıfındaki notlarım 
İsviçrelilerden dah iyiyidi. 3. sınıfta, öğretmenim sekundar schuleye gitmemi önerdi. 
Sınava girdim ve kazandım. Ama o arada meslek öğreneceğim bir işyeri de buldum. 
Onu tercih ettim ve 89‟da Oerlikon‟da elektro montör olarak öğrenime başladım. 
     Meslek okulu 4 yıl sürdü. Ne okullarda ne de okul dışındaki yaşamımda yabancı 
olduğumu hissedecek olumsuz bir davranışla karşılaşmadım. Herhalde iyi uyum 
sağlayıp, başarılı olduğumdan dolayıdır. Bana hiçbir şekilde bir yabancı gibi 



 61 

bakılmadı. Hep sevildim. Ben de hep çalıştım. Hep bir adım önde olma hırsı ve 
arzusu oldu içimde. 
 
     Patronumdu ortağım oldu. 
     Meslek okulunu başarıyla bitirdikten sonra ustam ve aynı zamanda da patronum 
olan kişi, başka bir yere gitmememi ve yanında işçi olarak kalmamı istedi. Ben de 
kabul ettim. (Ağustos 1993) Hem işyerini tanıyor hem de herşeyi biliyordum. Ayrıca 
iyi bir ücret ve gayet iyi olanaklar vardı önümde. Bu şekilde iki yıl çalıştım. Bu arada 
gündüzleri çalışırken akşamları da elektro kontrol olmak için okula gittim ve bitirdim. 
     Derken bilgisayar dönemi başladı. İki yıl da yine gündüz çalıştım, akşam da okula 
giderek telematik öğrendim. Bir yıl da informatik okuluna gittim ama henüz bitmedi. 
     Meslek öğrenimine başladığım zaman iki şefim vardı. Zaman için de birisi ayrıldı 
ve kendi işini kurdu. Beni de yanına aldı. Bir yıl da onun yanında işçi olarak çalıştım. 
Ardından şefim, şefimin kardeçi ve ben ortaklaşa olarak Zürich‟te Haller Elektro 
AG‟yi kurduk. (1998) Şimdi üçümüz de hem patron hem de işçi gibi çalışıyoruz. Bir 
anlamda patronum ve ustam olan kişi ortağım oldu. 
     İşyeri sahibi olmak daha çok çalışmayı, daha çok koşuşturmayı ve daha çok 
yorulmayı gerektiriyor. Ama durumumuzdan da memnunum. 
 
     Gurbetçilik doğuştan başlamış. 
     Memnun olmayıp da ne yapacağız? Gurbetçilik doğuştan başlamış. Bir ekmeğe 
ulaşmak için çeşitli zorlukları, engelleri aşarak belli bir yere gelinmiş. Şimdi iyi bir 
durumdayız. Yaşantımızdan memnunuz. 
 
     Bursalı bir ailenin kızı olan Ayşe‟yle evlendim. 
     Anne ve babalar hep öyledir. İnsan biraz büyüyünce “Artık evlen!” demeye 
başlarlar. Bende de öyle oldu. Anam babam evlenmemi isteyip duruyorlardı. Ben de, 
“Öyleyse gidin Ayşe‟yi isteyin,” dedim bir gün.  Ayşe‟yle dört yıldan beri tanışıyorduk. 
Benim çalıştığım işyerinin, Ayşe‟nin çalıştığı işyeriyle kimi iş ilişkileri vardı. Hem 
bundan dolayı Ayşe‟yle tanışmış hem de teyzemlerle aynı yerde oturmalarından 
(Horgen) dolayı bir tanışıklık vardı. Ayrıca bir de, bir kursa beraber katılmıştık. 
     Anam babam olumlu karşıladılar ve istediler. Çevreden biraz olumsuz bakanlar 
oldu. Ayşe‟nin Tutlu olmaması, yabancı olması falan gündeme getirildi. Ama o kadar 
önemli değildi. Çünkü ben de onlar için yabancıydım ve onlar bu durumu kabul 
ediyordu. Sonuçta herkes ikna oldu ve 1 Temmuz 1995‟te evlendik. Evlenince de 
yabancılık ortadan kalktı. Sorunsuz bir evliliğimiz var şimdi ve öyle de devam ediyor. 
 
     Evlendikten sonra çevrem değişti. 
     Evlendikten sonra Waedenswil‟e yerleştik. Effretikon‟dan epeyce uzaklaştık. Yeni 
bir çevre oluştu orada. Türklerle daha çok beraber olma, daha çok görüşme olanağı 
ortaya çıktı. Özellikle futbola olan ilgim arttı. Waedenswıl‟deki Türk Birliği adlı futbol 
kulübünün takımında futbol oynamaya başladım. Bayağı da başarılar elde ettik. 
Futbol oynamaya halen devam ediyorum. Gecem gündüzüm futbol oldu sayılır. 
 
     İki kültürlü olduk. 
     Tut lafını duyar duymaz içinde birşeyler oluyor insanın. Gözünün önüne kimi 
anılar, fotoğraflar; burnuna başka kokular geliyor ve özlemle bir iç geçiriyor insan.  
Türkiye de zaten vatanımız. Ama öte yandan yıllarımız da burada geçti. Daha da 
geçeceğe benziyor. Bu geçen yıllar içinde buradan da birşeyler aldık. İki kültürlü 
olduk. Gündüz radyoda İsviçre haberlerini, akşam da televizyonda Türkiye haberlerini 
dinliyorum. 
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     Okumak, sinemaya veya tiyatroya gitmek için zaman bulamıyorum. Geçen yıllarda 
saz çalmaya merak saldım ve biraz da öğrendim. Ama çoktandır onu da elime 
alamıyorum. Bekarken hep Türkiye‟ye gidiyorduk tatile. Evlendikten sonra başka 
ülkelere de gittik. Dünyanın birçok ülkesini gördüm. 
     Erken yaşlarda bir araba tutkum vardı. Belli bir yaştan sonra o da azalıp kayboldu. 
 
     Tutlular başka. 
     Çeşitli sebeplerle, çeşitli yer ve zamanlarda Türkiye‟nin başka bölge ve 
şehirlerinden gelenlerle beraber oldum. Ama Tutlularla kıyaslanamazlar. Tutluların 
tutum ve davranışları başka. Tutlular birbirlerini daha çok seviyor ve sayıyor. 
Birbirlerine daha tutkunlar. Acılı ve sevinçli günlerinde beraber oluyorlar. Son yıllarda 
biraz azalsa bile, bu tutumları devam ediyor. 
      
     Diplomasız ve amaçsız bişey olmaz. 
     Herkese, özellikle de gençlere çok çalışmalarını ve çok okumalarını tavsiye 
ederim. Diplomasız hiç bişey olmuyor bu zamanda. Okumadan öğrenmeden daha 
güzel bişey de yoktur. Ayrıca herkesin bir amacı olmalıdır. Amaçsız da bişey olmaz. 
Amacınız olmazsa ne için okuyacak, ne için çalışacaksınız? Hatta varılan yere, 
amaçlanan yere ulaştıktan sonra da yeni amaçlar saptanmalı ve bu sefer de oraya 
ulaşmaya çalışılmalıdır. 

 
     Yardımlaşma çok güzel bişey. 
     Tek başına hiç kimse bişey yapamaz. Birlikten kuvvet doğar, demişler. Birlik ve 
beraberlik içinde olmak, dernekleşmek çok olumlu ve iyi bir davranış. İnsanları 
biraraya getirmeye çalışmak yapılabilecek en güzel bir iş. Bu anlamda buaradaki 
derneğin  de çok iyi bir görevi yerine getirdiğini düşünüyor ve bu dernekleşmeye 
önayak olanlara teşekkür ediyorum. 

Mehmet Karakuş 
     Tut Pekmezi, Sayı 26, Mart 2007 
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Ahmet Doğru 
 
     Babam mahallemizin ikinci zengini sayılırdı. 
     01.02.1950, Tut doğumluyum. Beş erkek, dört de kız olmak üzere dokuz kardeşiz. 
Ben üçüncü çocuğum. Babam, oturduğumuz mahallenin (Aşağı Oba) ikinci zengini 
sayılırdı o zamanlar. Birincisi rahmetlik Çahal Hasan emmi, ikincisi de babam 
Efendi‟ydi. Ama ben bir zengin çocuğu gibi büyümedim. Rahmetlik babam, belki 
kendisi yetim büyüdüğünden, belki de kıtlık yıllarında büyüdüğünden eli sıkıydı. Mal-
mülk, davar, çift-çubuk vardı ama pek bişeye yaramadı. Hele son yıllarda... Ben ve 
burdaki ablam beş-on kuruş para göndermesek nerdeyse harçlıksız kalacaktı babam. 
 
     Yaşımı fazla dedirtti babam. 
     İşimiz gücümüz çok olduğundan babam beni okula göndermedi. 12 yaşında üç ay 
gece okuluna gittim. O zaman Sevlir Hoca Tut‟ta öğretmenlik yapıyordu. Babam, 
“Öğretmen yaşını sorarsa, 14 yaşındayım, de” diye tembih etti. 14 yaşından sonra 
okula almıyorlardı çünkü. Sevlir Hoca yaşımı sorunca ben de babamın tembihine 
uyarak “14” dedim. Sevlir Hoca, inanmaz gibi durup adımı bir kağıda yazdı ve “Yarın 
görüşürüz!” dedi. Daha görüşeceğiz! 
 
     Ne öğrendiysem Güçcüğün Oğlu Hacı‟dan öğrendim. 
     Babam, 9 yaşında Köşker Hacıağa‟nın yanında çıraklığa koydu beni. Kışın 
ayakkabıcı çıraklığı yapıyor, baharın ucu görünür görünmez de yine davara ve çifte-
çubuğa gidiyordum. 
     Hacıağa‟nın yanında 3 yıl kaldım. Tabii iş zamanları hariç. Sonra iki sene de 
yarım yamalak Güçcüğün Oğlu Hacı‟ın (Alan) yanında çalıştım. Ne öğrendiysem de 
ondan öğrendim. Sonra bir güz günü Mersin‟e kaçtım. Yedi ay felan da Mersin‟de Bit 
Bazarı‟nda bir ayakkabıcıda çalıştım. Arayan soran olmadı epey bir zaman. Orda da 
bişeyler öğrendim. Baharın ucu görünür görünmez dayım geldi ve beni tekrar Tut‟a 
götürdü. İşler açılmıştı çünkü.  
     Mayıs sonu felandı. İmam nikahıyla evlendim. Gelin babamın evine geldi. Aynı 
evde beraber oturuyorduk. Kısa bir zaman sonra ben yine Mersin‟e gittim. Biraz 
çalışıp tekrar köye geldim. Geldim ki babam bizi evden ayırtmış. Hanım babasının 
evine gitmiş. Eşyalarımızı da halamın evine koymuşlar. 
 

     İçki ve kumar yüzünden dükkanı 
dağıttım. 
     O zaman yıl 1968 idi. Tut‟ta bir 
dükkan açtım. Ama içki ve kumar 
yüzünden bir yıl sonra dükkanı dağıttım. 
Sağda solda bir zaman oyalandım. İki yıl 
sonra bir dükkan daha açtım. Bir buçuk 
iki yıl çalıştım. Ama bu sefer de 
enflasyon yüzünden kapattım dükkanı.  
1970 sonlarında yine bir dükkan açtım. 
Aldığım malzemenin üçte birini 
işlemeden bu sefer de askere çağırdılar. 
1 Mart 1971‟de askere gittim. Üç aylık 

acemiliğimi Manisa‟da yaptıktan sonra, piyade er olarak İstanbul‟a gönderdiler. 
İstanbul‟daki askerliğim sırasında Tutluoğlu Reşid‟in oğullarını buldum. 
Onlar da ayakkabıcılık yapıyorlardı. Askerden sonra kalfa olarak yanlarında 
çalışmamı istediler. Benim de kafama yattı ama yine de babama bir mektup yazarak 
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durumu bildirdim. O zaman şimdiki gibi telefon melefon yok. Babamdan epey bir 
zaman sonra bir cevap geldi. İstanbul‟da kalmamı kabul etmiyor. Yine Tut‟ta bir 
dükkan açmamı, bunun için sermaye de verceğini felan söylüyor. Neyse ben terhis 
oldum, mektup cebimde garajlara gittim. Garajlarda Gaboğlak Ramazan‟la 
(Özdoğan) karşılaştık. İkimiz aynı gün teslim olmuştuk, aynı gün de teskere almışız. 
Söz çok bir otobüse bindik, geldik köye. Bir hafta gezip dolaştık. Babam rahmetliğin 
yanına gittim, mektubu da elimde. Bu sermaye meselesini açtım. Ancak beş yüz lira 
sermaye verebileceğini söyledi. O zaman o parayla ancak beş çift ayakkabı 
alabilirdin. 
 
     Babamla aram açıldı. 
     Bunun üzerine babamla tartıştık. Birbirimize olur-olmaz laflar da söyledik ve 
aramız açıldı. Yeniden İstanbul‟a gelmeye de utanıyorum. Kısaca ne yapacağımı 
şaşırdım kaldım... 
    Baldızım o zaman nişanlıydı. Kayınbabam, “Gel oğlum, şu kızın altınlarını bozdur 
da kendine bir iş kur” dedi. Olmaz-molmaz dediysem de gönlüme koymadılar. 
20 altını tanesi 110 liradan bozdurdum. Aradan iki ay geçti altın çıktı mı 200‟e!.. 
O sıralar bazı samimi arkadaşlarım (Cıhır Hebip, emmimin Oğlu Salih, Maloğun Oğlu 
rahmetlik Şıhahmet, eniştem Hıroş..) İsviçre‟deydiler. Durumumun iyi olmadığını 
bildiklerinden, kendi aralarında konuşmuşlar ve beni de yanlarına getirmeyi 
düşünmüşler. Hazırlığını yapsın diye bana bir haber geldi bir gün. 
 
     İtalyan sınırından çevirdiler. 
    Sonra Salih izine geldi. İş ciddiye binince kimse yardım etmeye yanaşmıyordu. 
Elde avuçta para-pul yok. Küskün olduğum halde yine babamın yanına vardım. 
Denize düşen yılana sarılır hesabı. Babamı zar-zor ikna ettim. 2000 lira babamdan 
aldım. Eniştem Dayoğlu‟da 3000 lira verdi. Hostes (Mehmet Savıcı), ben ve Salih 
yola çıkacağız. Sabahleyin minibüslerin yanına geldik. Rahmetlik Saat emmi de elini 
cebime soktu. Gölbaşı‟na vardım baktım ki o da 300 lira koymuş cebime. 
     Önce İstanbul‟a sonra da Zagrep‟e kadar otobüsle geldik. İtalyan gümrüğünden 
geçerken Hostes‟le beni geri çevirdiler. Salih geçti gitti. Onun bir kağıdı varımış 
cebinde. Geri geldik mi Zagrep‟e!.. 
 
     Dağdan bayırdan İsviçre‟ye ulaştık. 
     Zagrep‟te insan kaçakçılarını bulduk. Daha doğrusu onlar bizi buldu. Dağdan 
bayırdan geçerek günler sonra Zürich‟e ulaştık. 73‟ün 9. ayının sonlarıydı. Bir zaman 
gaçak dolandık. Sonra rahmetlik Horuz Hebip (Ünal) bir lokantaya koydu beni. Ancak 
10 gün çalıştım orda ve çıktım. Sonra 8 ay başka bir lokantada çalıştım. 
     Bir gün Türklerin gittiği bir kahvede, benim için 3850 frank para toplandı. 650 frank 
da benim vardı. Toplam 4500 frank parayı Güçcük Bayram‟la (Aslantaş) Tut‟a 
gönderdim. Hem altın borçlarını hem de öteki borçlarımı ödedim. 
     19 ay sonra yakalandım. Cebimde 1500 frank ile Türkiye‟ye döndüm. Dönerken 
Cıhır Hebip (Orhan) 3000, Efendi (Dulkadir) 750, Celal (Alan) 3000 frank yardım 
maksadıyla borç para verdiler. Ama borçlarımı ödemiş olduğum için o paralara da 
ihtiyacım kalmadı. Verilen paraları istedikleri yakınlarına verdim. 
 
     Almanya üzerinden İsviçre‟ye tekrar geldim. 
    79‟da kaynım Mahmut Almanya‟dan izine geldi ve dönüşte beni de getirdi. 
Almanya‟da ancak iki gece kaldım. Gene İsviçre‟ye geldim Almanya üzerinden.  
Altı ay kadar boş gezdim. Sonra inşaatlarda çalıştım kaçak olarak. 81‟in ortalarında 
bir polis baskınında yakalandım ve işten ayrıldım. 
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     Parasız-pulsuz çalışırım dedim. 
     Bir süre sonra bir ayakkabıcıda iş buldum. Parasız-pulsuz çalışmak istediğimi, bir 
hafta denemelerini, işime bakmalarını söyledim. Kabul ettiler. Pazartesi işe başladım. 
Cuma günü öğlene kadar çalıştım. Öğlen üzeri bir miktar parayla geldi patron. Dört 
buçuk günlük çalışmamın karşılığını verdi ve işe devam etmem için diplomamı 
getirtmemi söyledi. Bende diploma ne gezsin! İstanbul‟a rahmetlik Mehmet abiye 
(Çahal Hasan‟ın oğlu Ramazan‟ın oğlu Mehmet Yılmaz) haber saldım. Durumu 
anlattım ve bir diploma ayarlamasını rica ettim. Sağolsun, iki hafta sonra diploma 
geldi. İşyerine götürdüm. Oturma ve çalışma izni için müracaat edildi. Ben de sonucu 
beklemek için Türkiye‟ye döndüm. İki hafta sonra Almanca bir mektup geldi. Mektup 
ne diyor ne demiyor, anladığım yok. Doğru Remzi‟nin (Aslantaş) yanına gittim. 
Mektubu okudu ve diplomadaki tarihe itiraz edildiğini ve tarihi uygun bir diplomanın 
istendiğini söyledi. Bunun üzeine doğru Antep‟e gittim. Bütün ayakkabıcıları 
dolandım. Birisinden bir olumlu cevap alamadım. Bunun üzerine tekrar İstanbul‟a 
Mehmet abinin yanına gittim. İstenilen şekilde bir diploma ayarladı ve İsviçre‟ye 
gönderdik. Kısa bir süre sonra oturma izinim geldi ve ben de elimi kolumu sallayarak 
buraya geldim. İste geliş o geliş... 
 
     1982‟de resmi nikah yaptırdım. 
     Tam sekiz sene çalıştım o ayakkabıcıda. Sonra benim şef emekli olunca işyeri 
kapandı. Ben de başka bir ayakkabıcıda iş buldum. Halen çalışıyorum. İşçi olduktan 
sonra izine gittim. O zamana kadar sadece imam nikahımız vardı. O izinde bir de 
resmi nikah yaptırdım. (07.82) Birbuçuk yıl sona hanımı da getirdim. Uğur, 14 Mayıs 
1986‟da, Ünsal‟da 2 Kasım 1990‟da doğdu. 
 
     Herkes insanın işini seviyor. 
     Çalıştığım işyerlerinde, gerek yabancı olduğumdan dolayı gerekse de başka 
hususlarda herhangi bir zorlukla karşılaşmadım. Herkes insanın işini seviyor, ahlağını 
seviyor. Sen iyi olursan heerkes de iyi oluyor. Ama son yıllarda yabancıların durumu 
biraz değişti. Çünkü işsiz çoğaldı. Eskiden yabancı işçiye daha iyi bakılıyordu. 
 

     Saklamaya lüzum yok.. 
     Boş zamanlarımda kahveye 
giderdim. Herkes biliyor, saklamaya 
lüzum yok. Eskiden çok kahveye 
giderdim boş zamanlarımda. Ama 
epey zamandan beri çok az 
gidebiliyorum. Uğur 14 seneden beri, 
Ünsal‟da 10 seneden beri futbol 
oynuyorlar. Onları antramanlara, 
maçlara getirip-götürüyorum. Onların 
peşinde dolanıyorum. Uğur, yakında 
Türkiye‟ye Gençler Birliği‟ne gidecek. 
Ünsal‟da altı aydan beri profesyonel 
futbolu bıraktı. Çünkü çocuğu ileriye 

bırakmadılar. Özellikle bu son Türkiye-İsviçre maçından sonra durum iyice değişti. 
Bize başka gözle bakmaya başladılar. Tabi bu da insanı incitiyor. Ama kısmet neyse 
o olur.  
     Türkiye‟ye dönmek bir kısmet işi. Bakalım zaman ne gösterecek. Hele şimdilik 
daha buradayız.  
     Her milletin derneği var şu memlekette. Derneğin kötüsü olmaz. Biraraya 
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gelmenin, yardımlaşmanın kötüsü olur mu? Ama sizlere karşı gücendiğimi, 
kahırlandığımı da söylemem lazım. Derneğin kuruluşundan, toplantınızdan 
haberim olmadı. Okul mokul görmedim ama toplum dışı bir adam da değilim. 
Benim de toplumda yerim var, benim de tecrübelerim var. Benim de haberim 
olsa daha iyi olurdu. Ama gene de zamanımız oldukça gelip gidiyoruz, dernek 

faaliyetlerine katılıyoruz.   
        Mehmet Karakuş 

 

 
 
 
Uğur Doğru 

 
     Her fırsatta futbol oynuyorduk. 
     14.05.1986 Zürich doğumluyum. Zürich‟in çok da temiz olmayan; uyuşturucu 
satıcılarının ve kullanıcılarının, çeşitli bar ve kumarhanelerin bulunduğu „Lochergut“ 
adındaki bir semtinde, eski bir binanın 4. katındaki 3 odalı, dar mı dar bir dairede 
doğmuşum. 
     Çocukluğum o evde ve o çevrede geçti. 02.11.1990 doğumlu kardeşim Ünsal‟la 
benim kaldığımız odanın kapısı resmen kırıktı. Çok küçük bir mutfağımız vardı. 
Annemin pişirdiği, çoğunlukla sulu, Türk ve Tut yemeklerini salondaki küçük bir 
masada yerdik. O yemekler halen yapılıyor ve severek de yiyoruz. Farklı olarak çok 
sevdiğim için makarna filan da yapılıyor.  
     Evin yakınında bir çocuk oyun alanı vardı. Mahallenin çocuklarıyla – ki 
çoğunlukla Yugoslav, İtalyan ve başka yabancı çocuklarıydlar- o oyun alanında her 
fırsatta futbol oynardık. En iyi arkadaşlarımı orada edindim. 
     Uzun bir zaman orada oturduktan sonra şimdiki bu semte taşındık. Burda da 
yabancı gibiyiz. 
 
     Tutlular arasındaki ilişki daha sık ve iyiydi eskiden. Eskiden çok misafirliğe 
giderdik, bize de çok misafir gelirdi. Son yıllarda bu durum iyice azaldı. Neredeyse 
sadcece düğünlerde falan biraraya geliyor Tutlular. Bu bağlamda Tutlular 
Yardımlaşma Derneği‟nin kurulmuş olmasını çok anlamlı ve olumlu buluyorum. 
Emeği geçenlere teşekkürler. Ayrıca Tut Pekmezi gibi bir derginin çıkartılması 
da çok güzel bir çalışma.  
 
     Annemize-babamıza teşekkür etmemiz lazım. 
     Muhakkak herkesin annesi babası iyidir. Onlara teşekkür etmemiz gerekir. Ama 
bizim annemiz babamız da, bizim için herşeyi yaptılar, yapmaya devam ediyorlar, 
sağolsunlar. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. 
      
     Yedi yaşında futbol kulübüne yazıldım. Çocuk yuvasına bir yıl geç gittim. Altı yıllık 
ilkokuldan (primarschule) sonra üç yıl da ortaokula (sekundarschule) gittim. Ondan 
sonra da, parasının büyük kısmı futbol kulübü tarafından karşılanan, üç yıllık 
ticaretokuluna (handelsschule) gittim ve bu yaz (2007) bitiyor. 
     Yedi yaşında (FC-Zürich) futbol kulübüne yazıldım. Kulüp eve yakındı. Bütün 
kategorilerde 13 yıl oynadım. Geçen yaz Baden‟e gittim. Altı ay orada oynadıktan 
sonra ayrıldım ve altı ay da yine bir Zürich takımı olan Seefeld‟de oynadım. 
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22 defa İsviçre Genç Milli Takımı‟nda oynadım. Okulu ve futbolu beraber yürüttüm. 
Futbol yüzünden okulu, okul yüzünden de futbolu aksatmadım. Sadece milli takımda 
oynarken, yoğun çalışmalar ve maçlar yüzünden sınavları kaçırdım ve o yüzden 
sınıfta kaldım. Ama o sınavlara da sonradan girdim. Büyük bir sorun olmadı. 
 

     Türk olduğum için dışlanmadım. 
     Gerek okullarda, gerekse de futbol oynadığım 
kulüplerde Türk olduğum için dışlanmadım, 
küçümsenmedim. Gerek öğretmenlerim, gerek 
yöneticiler, gerekse de arkadaşlarım bana çok 
yardımcı oldular, hepsi sağolsun. Sadece son 
oynanan Türkiye-İsviçre maçından sonra biraz 
durum değişti. Bana karşı değil ama, Türkiye‟ye 
karşı olumsuz bir dil kullanılmaya başlandı. Tabii 
bu da beni rahatsız eden bir durum.  
 
     Türküm ama İsviçre‟de yaşamak isterim. 
     Bir daha dünyaya gelsem yine İsviçre‟de 
yaşamak isterim. Çünkü olanaklar çok fazla. Yok 
diye birşey yok. İsviçre benim ikinci vatanım 
sayılır ama ben Türküm. Türkiye‟ ye izine 
gitmeye can atıyorum her yıl. Ne yazık ki, Tut‟a 
çok sık gidemedim. Gerçi başka çok köy de 
görmedim ama Tut, gayet güzel ve uygar bir yer 
başkalarına göre. Tut deyince, aklıma güzel bir 
manzara ve o sıcak insanlar geliyor. 
 

     Gençler Birliğ‟ne transfer oldum. 
     Birbuçuk yıl kadar önce Hakim Mehmet Turgut Okyay ile ilişki kurup, Türkiye‟de 
herhangi bir kulüpte futbol oynamak istediğimi ve yardımını rica ettik. Sağ olsun, 
Sayın Okyay da Gençler Birliği‟ne sormuş. Gençler Birliği‟nin, İsviçre‟de oturan 
Avrupa sorumlusu Levent abi (Levent Ürek) de maçlarımı ve futbolumu takip etmiş 
ve GB‟nin menejerleri Cem Onuk ve Hasan Çetinkaya‟ya bildirmiş. Onlar da kabul 
etmişler. Geçtiğimiz günlerde ön anlaşma geldi, imzaladım. 25 veya 26 Haziran 
2007‟de de Ankara‟da esas anlaşmayı imzalayacağım. 
     Türkiye‟de ve Gençler Birliği gibi bir kulüp bünyesinde top oynayacağım için 
seviniyor ve kendimi şanslı sayıyorum. 

 
                                                                       Mehmet Karakuş 
                                                        Tut Pekmezi, Sayı 27, Haziran 2007  
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Ümmü Ünal 
      
     Tut Pekmezi‟nin bu 29. sayısı 
için tasarlanan söyleşinin konuğu 
Ümmü Ünal (1949). Eşi Habip 
Ünal geçtiğimiz yılın (2007) 
martında beklenmedik bir 
zamanda bir beyin kanaması 
geçirmiş, 45 gün süreyle Zürich‟ te 
bir hastanede tedavi görmüş, 
ancak bütün çabalara karşın 
kurtarılamamıştı. 
     Ümmü Ünal bir yabanelde, 
Zürich‟e 15-20 kilometre uzaklıkta, 
yine Zürich Gölü‟nün kıyısındaki 
Horgen adlı küçük bir İsviçre 
şehrinde yapayalnız kalmıştı. 
Gerçi çocukları Zeynep (1971) ve 
Mehmet (1974) aynı şehirde ve 
yakın evlerde oturuyorlardı. Ama 
yine de herkesin evi de yolu da 
ayrıydı. Bülent (1977) ise 7 yıl 
İsviçre‟ de kaldıktan sonra    

                                                                                 Adana‟ya geri dönmüştü. 
Sözün kısası Ümmü Ünal yapayalnız kalmıştı bu yabanelde...  Beklenmedik bir anda 
yapayalnız kalan bir kadın ne eder, nasıl yaşar?..  
 
     Önce biraz çocukluk... 
     1949‟da Geni‟de, Fatma (Patalak Ahmet‟in kızı) ve Hasan Oduncu‟nun (nam-ı 
diğer Leyla Hasan) kızı olarak doğmuş. Kendinden sonra iki kız, daha sonra da iki 
erkek kardeşi olmuş. İlk çocuklar kız olduğundan olsa gerek, babası onu bir erkek 
çocuk gibi büyütmüş. Babası oduna gitse katırın üstünde o, karaçalı kesmeye gitse 
katırın üstünde o, burma etmeye gitse katırın üstünde o olurmuş. Hatta ayakkabısı 
bile erkek ayakkabısıymış. Hem de el işi. Tabanı kara lastik (kamyon tekeri), üstü de 
yarı işlenmiş sığır gönünden ökçesiz ayakkabı. 
     “Yoksulluk görmedim babamın evinde. Babam çalışkan bir adamdı. Çok çalışırdı. 
Hergün çalışırdı. Yazıya yabana giderdi. Odun eder, odun satardı. Kazandığı parayı 
da hemen harcardı. Eve et alırdı mesela. Kazandığını kazandığı gün harcardı. Acaba 
yarın ne yeriz, demezdi. Ama kendisi çok yoksulluk çekmiş babasının evinde,” diyor, 
baba ocağını anlatırken. 
    13-14 yaşına kadar Geni‟de yaşamışlar. 14 yaşında köye (Tut‟a) göçmüşler.  
15 yaşına gelir gelmez de 17 yaşındaki Habip Ünal‟la (namı-ı diğer Horuz Hebip) 
evlenmiş. Okula gitmemiş. En az 4-5 öğretmen defalarca babasının yanına gelmiş ve 
kendisini okula istemişler. Ama babası, “Bu köyden göçerim, gene de okula 
göndermem kızımı!” diye direnmiş. Sonraları pişman olmuş ama iş işten geçmiş. 
“Yani şimdi hiç okuma yazma bilmiyor musun?” diye üsteleyince; “Yok yok; biraz 
biliyorum,” diyor. O da şöyle olmuş: Adana‟da oturuyorlarmış. 1980‟den sonra birgün 
kayınbabası Ahmet amca (nam-ı diğer Büyük Horuz) Adana‟da bir dolmuşa binmek 
istemiş. Kendisinin okuması olmadığı için oradan geçen bir gence, “Şu dolmuş 
nereye gidiyor, oğlum?” diye sormuş. Onun da zamanı mı yokmuş, yoksa suratsızın 
teki miymiş; doğru dürüst bir şey söyleme yerine, “Amca, işte orda yazıyor; kendin 
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okusana!” demiş ve bu cevap kayınbabasının çok ağırına gitmiş. Eve gelince de, 
“Kızım, demiş, ben çocuklara bakarım. Sen şu kursa git de, bi okuma-yazma öğren. 
Bugün başımdan böyle böyle bir olay geçti.” O sıralar mahallelerinde bir okuma-
yazma kursu veriliyormuş. Sonra o da bu kursa yazılmış ve bir ayda okuma yazma 
öğrenmiş. Diplama bile almış. “Şimdi harfleri çata çata, yavaş yavaş okuyorum büyük 
yazıları,” diyor. 
     Evlendikten kısa bir zaman sonra da Adana‟ya göçmüşler. Kayınbabası Yavuzlar 
Mahallesi‟nde iki katlı bir ev satın almış. Altlı üstlü oturmuşlar. Kayınbabası, Tut‟tan 
Kilise Köyü‟ne ırgat götürürmüş pamuk tarlalarına. O da çok çalışırmış babası gibi.  
Kilise Köyü‟nden süt satın alıp getirirmiş. Bir kısmını yoğurt olarak bir kısmını da süt 
olarak konuya komşuya satarmış. 
Kaynınbabasından çok memnun Ümmü Ünal. Çok yardımı dokunmuş. “Benden 
yeyin, kendinize de çalışın,” dermiş hep. 
18 yıl Yavuzlar‟da oturmuşlar. Sonra Baraj Mahallesi‟nden bir ev alarak oraya 
taşınmışlar. Orada da dört yıl oturduktan sonra, daha önce İsviçre‟ye gelmiş olan 
eşinin, Habip Ünal‟ın yanına gelmişler. (1988) 
İsviçre‟ye gelir gelmez şimdiki oturdukları şehire, Horgen‟a yerleşmişler. Dört ay 
sonra da bir elektrik firmasında çalışmaya başlamış. 
“Su prizlerinin içini dolduruyorduk; işimiz kolaydı,” diyor duvardaki prizi göstererek. 
Orada beş sene çalışmış. Sonra, bir lokanta açmış eşi ve “Fabrikada çalışacağına 
gel burda çalış,” demiş. O da elektrik firmasını bırakmış, lokantada yardım etmeye 
başlamış. Dört yıl sonra lokantayı başka birisine verdikten sonra yeniden eski 
firmasına dönmüş ve üç yıl daha çalışmış. Sonrası işsizlik... 
 
     Nasıl bir evlilik?.. 
    “Ancak buraya geldikten sonra beraber yaşayabildik, ancak burada bir aile 
hayatımız oldu. Türkiye‟deyken önce bir askerlik yaptı zaten. Sonra bir kavgadan 
dolayı hapise girdi. Ardından da İsviçre‟ye gelip gitti bir iki sefer...”  
Gözlerini silerek ekliyor, “ İşte 20 sene burada beraber yaşayabildik ancak. Çok 
iyiydi. Parası pulu bendeydi. Banka kartları bendeydi. Kavgamız gürültümüz olmadı. 
Alınacağa verileceğe ben bakardım. „Bişeyim olsun, malım mülküm olsun‟ demezdi. 
„Param da olmasın, borcum da‟ derdi. Arkadaşlarıyla, çevresiyle oturup kalkmayı, 
yemeyi içmeyi severdi...” 
 
     Beyin kanaması geçirmesine ve ölümüne getiriyorum sözü... 
     Gözleri yeniden doluyor. “Ölümü hiç aklına getirmezdi. Sadece bazan yaşlılık ve 
hastalıktan söz açıldığı zaman şakalaşırdık: „Beni buraya gömün, ölürsem‟ derdi. Ben 
de, „Seni bu gavurların içinde bırakmam‟ derdim. Sözünü tutmadık. Anasının 
babasının yanına götürdük. Belki de bu yüzden küsmüştür. Hemen hemen her 
akşam bir iki bardak içerdi. Bel ağrıları vardı. Tansiyonu vardı. Hergün tansiyonunu 
ölçerdi. Bir iki kere evde düştü ama biz çok önemli bişey saymadık. 
26 Mart 2007‟de beyin kanaması geçirdi. 45 gün komada kaldı. İşte sonu da belli...” 
 
     Ya şimdi?.. 
    “Çok zor, diyor. Evimin kapısı kapalı kaldı. Anam öldü, gittim geldim. Kapım açıktı. 
Babam öldü, gittim geldim. Kapım açıktı. Bu sefer kendini götürdük. Geldiğimde 
kapım kapalıydı. Zor demek de laf mı?..Allahtan çocuklarım yakın. Zeynep‟in oğlu 
yanıma göçtü sayılır. Yanımda yatıyor. Burdan da okula gidiyor. Alışverişi beraber 
yapıyoruz. Beni oktora onlar götürüyorlar. Geçen yıl izine bile beraber gittik. 
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     Bu torunum (Zeynep‟in kızı Gizem) 
her zaman yanımda. Hergün dedesini 
bekliyor. 
     Oğlum Memet, ille beraber 
oturalım dedi. Kabul etmedim. „Ben 
başka yerde duramam. Bakarsanız 
bana evimde bakın‟ dedim. 
Bülent‟de zaten Adana‟da. Buraya 
getirmenin yollarını arıyom, bakalım.” 
 
     Para ve gelir durumu?.. 
     “1000 franktan fazla Goca‟dan 
dolayı aylık veriyorlar. Biraz da kaza 
sigortasından para alıyorum. Bir iki 
aydan beri de oğlum Memet biraz 
yardım ediyor. İşte günler böyle 
geçiyor... Artık böyle devam edecek, 
ne kadar ederse... Türkiye‟ye de 
dönemem...” 
 
 

     Ya hemşeriler, Tutlular?.. 
     “Allah hepsinden razı olsun! Hem hastanede kaldığı zaman hem de sonra bizi 
yalnız bırakmadılar. Acımızı paylaştılar. Sağolsunlar... Kendi herkesi severdi. Herkes 
de kendini seviyormuş.” 
 
     Söyleşi boyunca kahveler ve çaylar geldi. Pasta ve kekler geldi. Çerez tabağı 
zaten sehpanın üstünde hazırdı. Teşekkür edip ayrıldıktan sonra birşey eksik kaldı 
gibi geldi... Yol boyunca düşünüp, durdum... Evet evet.. rakı, biraz yeşillik, beyaz 
peynir.. çiğköfte yapalım ısrarı eksik kalmıştı. 
     Emm‟oğlunun eksikliği belli olmuştu... 
 
     Bir konu daha takıldı aklıma... Tutlu bir kadın çıksa da şu kadınlarımızın, 
kızlarımızın, gelinlerimizin çektiği çileleri, sevinç kırıntılarını, bitmeyen umutlarını 
yazsa; ne güzel olurdu... 
 

      
    Bir Anı ve Horuz Hebip 
     
     12 Eylül 1980 faşist askeri darbesinin henüz ilk ve civcivli günleriydi. Okuduğum 
Çanakkale Eğitim Enstitüsü`nde sınavlar bitmiş, okul da kapanmıştı. Diğer arkadaşlar 
gibi ben de çantamı alıp evin yolunu tutmuştum… 
İzmir, Antalya, Mersin üzerinden Gölbaşı‟na, oradan da Tut‟a gidecektim. 
Şehirlerarası çalışan bir otobüse atladım ve düştüm yola. Yola düştüm ama yol da 
yoldu hani! Çanakkale nere, Tut nere? Otobüsle iki günlük yol... 
     Sabaha karşıydı. Otobüsümüz polisler tarafından Anamur`da durduruldu. Çantalar 
arandı. Kimlikler soruldu. Sonra herkes otobüse binip yerine oturdu. Bana, “Sen 
kal! Bizimle geleceksin!” dediler. Yapılacak bişey yok. Sadece, “Ama, dedim 
polislere, benim başka yol param yok; sonra nasıl gideceğim?” “Biz seni göndeririz” 
dediler. Karakola vardık. Beni bir nazarata attılar. İki üç metrekare beton, karanlık ve 
pis mi pis bir yer. Oturacak yatacak bişey yok. Niye tuttuklarını da söylemediler. 
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Benim bildiğim bir suçum yok. Yoktu ama, devletin silahlı ve silahsız güçleri solcu 
avındaydı o günlerde. 
     Öğlen zamanı bir tabak bir yemek verdiler. O arada öğrenebildim niye tuttuklarını. 
Meğer adım arananlar listesindeymiş. Adıyaman`a telgraf çekip sormuşlar. Cevap 
gelinceye kadar bekliyecekmişim. Cevabın da ne zaman geleceğini Allah bilirmiş!.. 
     Geçmiş gün, şimdi pek aklımda kalmadı ama 4 veya 5 gece orada kaldım. Haber 
gelmiş: Aranmıyormuşum!..  
     Pislikten, uykusuzluktan ve açlıktan dolayı insanlıktan da çıktımıştım. Hem 
aranmadığıma hem de o berbat yerden kurtulduğuma çocuklar gibi sevindim. Sonra 
beni bir otobüse bindirdiler ve Gölbaşı`na yolladılar. 
     Gölbaşı‟na indiğimde de öğlen geçmiş, Tut‟un ilk minibüsleri gitmişti. Akşama 
doğru gelecek minibüsleri beklemeye başladım. O arada Şükrü dayımla (Aytekin) 
karşılaştım. O sıralar Reşadiye Mahallesi Muhtarıydı. “Yav sen nerden çıktın? 
Adamlar seni her yerde cayır cayır arıyorlar. Geldiğin gibi kaybol!” dedi. 
Güldüm ve olup biteni anlattım. „Valla benden sana söylemesi. Gerisi senin bileceğin 
iş!” dedi ve tutuklanıp Besni`ye götürülen arkadaşların adlarını saydı tek tek. 
     Sonra bir minibüsle Tut‟a geldim. Akşam üstüydü. Yorulmuş ve kirlenmiştim.  
O akşam evde kaldım. Dışarı çıkmadım. Bir yandan aranan adamı bırakırlar mı diye 
kendimi teselli ediyor, ama öte yandan da kaygılanıyordum: Acaba bir yanlışlık mı 
vardı?.. Ertesi gün öğlene doğru dışarı çıktım, kahveye doğru yürüdüm. Bir kaç 
kişiyle karşılaştım, hoşbeş ettim. Ardından Gece Bekçisi Mehmet Ertaş‟la karşılaştım. 
Sağına soluna bakındı… İyice yanıma yaklaştı, elini uzattı ve “Hoş geldin” dedikten 
sonra, sanki kulağıma bişey fısıldarmış gibi eğildi ve jandarma tarafından arandığımı 
ve görünmem durumunda tutuklanabileceğimi söyledi. 
     Doğrusu bu tutumu ondan hiç beklemiyordum. Beni şaşırttı. Çünkü güven 
vermeyen ve genellikle “sağ” tarafta görünen birisiydi. Ama artık iş ciddiydi.. 
Ne yapabileceğimi düşündüm..  Tut‟un minibüsleri çoktan gitmişlerdi. Yollarda polis 
ve jandarma denetimleri vardı. Ya gelsin yakalasınlar diyecek, herhangi bişey 
yapmayacak ya da kaybolmanın bir yolunu bulacaktım. 
     İşte böyle iki arada bir deredeyken Habip Ünal‟la karşılaştım. İsviçre‟den Tut‟a 
izine gelmiş, hem de arabasıyla. Kısa bir hoşbeşten sonra durumu anlattım. Beni 
Gölbaşı‟na kadar götürmesini rica ettim. “Emm‟oğlu, dedi, (birbirimize emm‟oğlu 
derdik) ben seni nereye diyorsan oraya götürürüm. Yeterki ele düşme!“ 
O denli tehlikeli bir dönemde beni arabasına aldı ve yollarda onca denetimin 
yapıldığı bir günde beni Gölbaşı‟na getirdi. 
    Kendisine teşekkür ettim ve ayrıldık. Böylece 12 Eylül darbesinin ilk dalgasından 
kurtulmuş oldum. 
     Emm‟oğlu, saygı ve sevgiyle anıyorum seni.. 

                                                                           
                                                                                  Mehmet Karakuş 
                                                          Tut Pekmezi, Sayı 29, Nisan 2008 
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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 
sürdürecegiz. 
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 
                                                         Tut Pekmezi, Sayı 28 / Aralık 2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamil Karakuş 
1959 doğumlu. Besni Lisesi mezunu. 1980‟in sonuna doğru İsviçre‟ye gelmiş. 
Almanca öğrenmek için bir yıl kursa 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 şehirlerde kendine ait işyerleri olan Kamil Karakuş, 2 yıldan 
beri de Seebach / ZH‟te Antepli bir ortağıyla beraber 60 kişilik bir lokanta işletiyor. 
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‟un 
sonuna doğru, Ali Avcı‟nın kızı Aysel ile evlenerek 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 bulundugu 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„de 
Ali Gündoğdu‟nun kızı Canan ile evlenerek İsviçre‟ye gelmiş. Bir süre Almanca 
öğrenen İbrahim Yıldırım, Migros‟ta çalışmaya baslamış. 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 Meslek 
Lisesi‟nin ağaç bölümünü 
bitirmiş. 1976‟da İsviçre‟ ye, 
o sıralar turist olarak İsviçre‟ 
de bulunan babasının 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 
hastabakıcı olarak çalışma 
izni almış ve  2002‟ye kadar, 

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 Mustafa Yoğurtcu, 2006‟dan beri de Wohlen‟deki Oğul 
İmbis‟i eşi Nevin‟le beraber işletiyor. 
Mustafa Yoğurtcu‟nun ilgilendiği başka bir dal da karate, 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. Mustafa Yoğurtcu Migros Klubschule‟ 
de 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. 
 

 Mahmut Yoğurtcu 
 
1973, doğumlu. Tut Lisesi 
mezunu. 
1994‟te İsviçre‟ye gelmiş. 
Bir yıl Almanca öğrenmiş. 
Lokanta ve Pizzacıda 
çalışırken abisi gibi 
karate, judo ve ju-jitsu 
dersleri almış. Halen 
karate de kahverengi, 
judo ve ju-jitsu da kara 
kuşak sahibi olarak 
hocalık yapıyor.  
İsviçre, İtalyan ve Türk 
yemekleri yaptığı 80 kişilik 

bir lokantası olan Mahmut Yoğurtcu‟nun İsviçreli ilk eşinden Fatma Rebeka, şimdiki 
Türk eşinden de Yasmin Ela adında iki kızı var. 
 

 
 



 75 

Onbaşı Mısdık‟ın Oğlu Ayhan Gündoğdu 
 

     Ayhan Gündoğdu (01.02.1974),1990 yılında ortaokul ikinci sınıftan ayrılarak 
İsviçre‟ye (Lichtenstein) babasının yanına gelmiş. Ancak yaşı buradaki okul sistemine 
göre herhangi bir sınıfa uymadığından herhangi bir okula devam edememiş.  
Bir bisiklet firmasında çalışmaya başlamış. 
     Babası Mustafa Gündoğdu, nam-ı diğer Onbaşı Mısdık, 31.04.1995 tarihinde 
yaşamını yitirmiş. 
     Meryem Gündoğdu Günay ile evlenen Ayhan Gündoğdu‟nun Sevgi Gül (13) 
adında bir kızı ve Deniz (10) adında bir de oğlu var. 
     Ayhan Gündoğdu beş yıl bisiklet firmasında çalıştıktan sonra, 8 yıl da  İtalyan 
yemeklerinin, özellikle makarnaların ve diğer hamur işlerinin yapıldığı bir işyerinde 
çalışmış. 
     2002 yılından beri de yine Lichtenstein‟da Anatolia / Dorf İmbiss adında döner, 
pizza, lahmacun ve sosis gibi yiyeceklerin satıldığı, 30 kişinin yemek yiyebileceği bir 
işyeri bulunuyor. 
     İşlerinin iyi gittiğini söyleyen Ayhan Gündoğdu, hiç boş zamanının olmadığını da 
ekliyor sözlerine. 
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Ahmet Ağcakoca ve Ali Avcı 
Ahmet Ağcakoca ve Ali Avcı iki bacanak. 
A. Ağcakoca 1992‟de gelmiş İsviçre‟ye. 5 yıl Zürich‟teki Pizza Avanti adlı bir 
pizzacıda çalıştıktan sonra 6 yıl da yine Zürich‟te migrosun hazır yiyecek satılan 
bölümünde çalışmış. 
Bu arada bacanağı Ali Avcı da İsviçre‟ye gelmiş. (2004) İki bacanak kafa kafaya 
vermişler, sırtı sırta vermişler ve ortaklaşa, 30-35 kişinin oturabileceği büyüklükte bir 
işyeri açmışlar. (31 Ocak 2005) 
 

Bistro LUNCH T_ME / Riedstr. 3 / 8953 Dietikon-Zürich 
Tel: 043 317 86 01 / 076 371 59 08 
 
A. Ağcakoca ve A. Avcı, irili ufaklı çeşitli dükkanların bulunduğu Athleticum adındaki 
kocaman bir alışveriş merkezinin içindeki bu kafeterya benzeri işyerlerinde her türlü 
içecekle, çeşitli sandeviç, soğuk yemek, salata ve kızartılmış sosis satıyorlar. 
İşlerinin iyi gittiğini söyleyen A. Ağcakoca ve A. Avcı, pek boş zamanlarının 
olmadığını ve çalışmanın dışında birşeyle uğraşamadıklarından yakınıyorlar. 
 
TYD loklinin işler halde olduğu sıralar fırsat buldukça oraya gidip hem hemşerilerle 
buluştuklarını hem de biraz oyun oynayarak zaman geçirdiklerini de anlatan 
bacanaklar, lokalin yeniden açılmasının gereğini vurguluyorlar. 
Ayrıca Tutluların bir derneklerinin olmasını olumlu bulduklarını ve herkesin destek 
olması gerektiğini de ekliyorlar. 
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Ahmet Agcakoca 
1969 doğumlu olan Ahmet Ağcakoca 1979‟da Tut‟tan Almanya‟ya gitmiş. 5 yıl sonra, 
1984‟te de Tut‟a dönmüş ve 1985‟ te ortaokulun 3. sınıfını Tut‟ ta bitirmiş.  
Tut‟ta, rahmetli Hacı Ali Çıbık ile bir süre bir market işletmiş. 
1992‟de İsviçre‟ ye gelmiş. Almanya‟ da kaldığı sürede okula gittiği için de İsviçre‟de 
Almanca sorunu olmamış 
Ahmet Ağcakoca, Salih ve Zeynep Doğru‟nun kızı Sahide ile evli olup bir de kızı 
(Sezen 12) var. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ali Avcı 
Ali Avcı 1975 doğumlu. 1991‟ de Mersin Ticaret Lisesi‟ni bitirmiş. 2004‟te İsviçre‟ye 
gelmiş ve 3 ay Almanca kursuna giderek kendine yetecek kadar Almanca öğrenmiş. 
Ali Avcı, Salih ve Zeynep Doğru‟nun kızı Naime ile evli. 
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Bir Halk Oylaması ve Düşündürdükleri  
 
     Sık sık halk oylaması yapılan İsviçre‟de, geçenlerde (29 Kasım 09) bir halk 
oylaması daha yapıldı. Halk oylamasına  sunulan üç konu vardı. Bu konulardan  
birincisi, ordusuz bir İsviçre için çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütünün 
(GSoA), İsviçre‟de üretilen silahların başka ülkelere satışının yasaklanması 
önerisiydi. Bu öneri, “silah üreten fabrikalar kapanırsa işsizlik daha da artar” 
gerekçesiyle kabul edilmedi. İkinci konu İsviçre hükümetinin bir önerisiydi. Hava ve 
karayolu taşıtlarının kullandığı yakıtlardan elde edilen vergi gelirlerinin harcanmasına 
ilişkin yeni bir yasal düzenleme isteğiydi. Hükümet bu yeni yasal düzenleme isteğini 
halka sordu ve halk da  kabul etti. Üçüncüsü de, sağcı ve ırkçı bir parti olan 
İsviçre Halk Partisi‟nin (SVP), yine sağcı ve ırkçı bir parti olan  Ulusal Demokratik 
Birlik Partisi (EDU) ile ortaklaşa olarak ileri sürdüğü minare yapımına yasak getiren 
öneriydi. İkinci öneri gibi bu öneri de kabul edildi.  

     Yani, % 55 katılımın olduğu bu halk 

oylamasında (29.11.09) % 57 oranındaki 
çoğunluğun “evet” oyuyla, 2000 yılındaki 
verilere göre yaklaşık 63 bini Türkiye‟den,  
175 bini Bosna ve Kosovo‟dan, geriye 
kalanı da dünyanın başka 146 ülkesinden 
310 bin Müslümanın yaşadığı ve halen 
dördü minareli olan160 caminin 
bulunduğu İsviçre‟de, yeni minarelerin 
yapımına yasak getirilmiş oldu.  
 

 

     Yanlış üstüne yanlış 
      
     Birinci yanlış, insan hak ve özgürlükleri kapsamında değerlendirilen bu dinsel 
konunun halkoyuna sunulmasıydı. Uygar dünyada kadın ve erkek eşitliği, iş ve eğitim 
hakkı, çocuk hakları, seçme ve seçilme hakkı ve benzeri haklar gibi, inanç ve ibadet 
özgürülüğü de vazgeçilmez hak ve özgürlükler arasında değerlendiriliyor. Söz 
konusu bu hak ve özgürlükler artık uluslararası bir boyut kazanmış ve artık bu 

konularda tartışma bitmiş. Yani nasıl ki, 
“Kadınların seçme ve seçilme hakkı 
ellerinden alınsın mı?” diye halk oylaması 
yapılamazsa veya yapılmamalıysa, inanç 
ve ibadet hakkı ve özgürlüğü kapsamında 
değerlendirilen bu minare konusu da halk 
oyuna sunulmama-lıydı. Ama sunuldu ve 
ikinci bir yanlışın kapısı aralandı:Halk 
oylamasından önceki gün ve haftalarda 
“yeni minare yapımının yasaklanması” 
konusu diğer iki konuyu gölgede bıraktı. 
Halk arasında belirgin bir ayrışma oluştu.                        

                                                                    Tartışma ve propaganda 
Türk Kültür Derneği                                     çalışmaları çığırından 
binasının üstündeki minare                         çıktı, amacından saptı. Konu,  
9.1.09 / Wangen / Olten                              yeni minare yapımına yasak getirmeyi aştı  
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ve Hıristiyan - Müslüman sorununa, hatta daha da ileri gidilerek, Hıristiyan İsviçreli-
Müslüman Türk şekline sokuldu. Ardından da konunun din boyutu geride kaldı ve 
tamamen Türkler konuşulur, tartışılır oldu.  
     Tatillerde Türkiye‟ye gidilmemesi çağırıları yapıldı. Sabahın erken saatlerinde, 
sokaklarda dolaştırılan arabalardan çevreye yüksek sesle ezan dinletildi. Büyüklü 
küçüklü işyerlerinde, fabrikalarda Türkler ile İsviçreliler arasında sert sayılabilecek 
tartışmalar yaşandı. 
     İsviçrelilerin, Türkler hakkındaki bu denli önyargılı ve “hasmane” tutumunu 
anlamak zor doğrusu.  Zira İsviçre‟de yaşayan yabancıların ve Müslümanların 
çoğunluğunu Türkler oluşturmuyor, bu bir. İsviçre‟de yaşayan Türkler‟in uyum 
sağlama konusunda da büyük bir sorunları yok, bu iki. Türkiye ile İsviçre arasında iyi 
bir ticaret ilişkisi (ki bu ilişki özellikle İsviçre yararınadır) bulunuyor, bu da üç. 
Olumlu olan başka alanlar da sayılabilir. Ama...  
     

     İğneyi kendine çuvaldızı başkasına... 
 
     İsviçrelileri anlamak zor da, Türkleri anlamak kolay mı?!. Ne gezer!.. 
Bir başka yanlışı da Türkler, özellikle deTürkiye‟nin yöneticileri yaptı. Dünyadaki 
Müslümanların sorumlusu ve koruyucusu sanki Türkiye imiş gibi bir duruş sergilendi. 
Hemen hemen her düzeydeki yönetici, İsviçre‟yi demokrat olmamakla, demokrasinin 
kurallarına uymamakla suçladı.  
                                                            Yani ne demeli...  

Dinime küfreden bari Müslüman olsa!..  
İsviçre‟yi demokrasinin kurallarına uymamakla 
suçlayanlar, demokrasinin olmazsa olmazı 
laiklik ilkesini halk oyuna sunmayı 
dillendirmediler mi Türkiye‟de?.. 
İsviçre‟yi demokrat olmamakla suçlayanların 
kendileri demokrat olsalar bari! Doğru; İsviçre 
halkının % 57‟si evet, % 43‟ü de hayır dedi 
minare yasağına. Ama acaba Türkiye‟de, 
Afganistan‟da, Pakistan‟da, Somali‟de,  
Libya‟da, İran‟da veya halkının çoğunluğu 
Müslüman olan başka ülkelerde kilise yapımı 
konusu halkoyuna sunulsaydı yüzde kaç “evet” 
çıkardı?!. 
      
     Ne diyordu R. T. Erdoğan:  
     Camiler kışlamız..  
     Kubbeler miğferimiz..  
     Minareler süngümüz olacak! 
     Peki kime karşı?.. İşte böyle!.. 
     Kör Allah‟a nasıl bakarsa, Allah da köre  
    öyle bakar ve öyle de bakıyor işte. 

         

     Cami ve minareler  
      
     Aslına bakılırsa, mimarisi iyi tasarlanmış cami ve minareler o heybetli duruş ve 
görünüşleriyle, dinselliğe daha bir kutsallık ve büyüklük katar. Bulundukları kente, 
kasabaya ve köye bir güzellik katar. Zamanla bu tür cami ve minareler bir yerleşim 
biriminin sembolü haline, geçmişi günümüze bağlayan tarihi anıtları haline gelirler.  
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     Bu durum başka dinlere inananların ibadethaneleri (kiliseler, havralar, cemevleri, 
sinagoglar vb.) için de böyledir kuşkusuz.  
     Ama ne yazık ki, bişeyin suyunu çıkartmada üstümüze yok! Bişeyin cılkını  
çıkartma konusunda kimse elimize su dökemez! Çoğu şeyi sulandırdığımız, çoğu 
şeyi ya büyüterek yere yurda sığdıramadığımız ya da küçülterek yerin dibine 
soktuğumuz gibi, cami ve minarelere de aynı kötülüğü yaptık.  
     Nasıl mı?.. 
    1970, hatta 1975 yıllarına kadar, haydi 12 Eylül 1980 darbesine kadar diyelim, 
inananlar, kendi bulundukları mahalledeki, semtteki camiye gider, namazını kılar ve 
vaazini dinlerdi. Ama bu yıllardan sonra Diyanet‟in, Nakşilerin, Fethullahçıların ve 
benzeri tarikatların camileri ayrıldı. Camiler tarikat evlerine dönüştü büyük ölçüde. 
Din siyasallaştırıldı. Dindarların yerini dinciler aldı. Temiz inanç sahibi dindarlar bu ve 
benzeri tarikatların arasında kaldı. 
     Bu bişeyin suyunu çıkartma becerisi, teknolojinin gelişmesine uygun olarak, ezan 
okuma konusunda da gösterildi. 
     Ezan, 1970 – 75‟li yıllardan başlayarak artan oranda, adına “hopörlör” denilen ses 
yükselticilerle okunmaya başlandı. Bu ses yükselticilerin kalitesi yükseldikçe ezanın 
da sesi yükseldi. Çevrede hasta mı var, yaşlı mı var, çocuk mu var, yorgun mu var, 
uyuyan mı var; hesaba katılmadı. Bu durum artarak devam ediyor ne yazık ki. 
Eklemek gerekir ki, hopörlörlerin kalitesi yükseldikçe ezanın ses renginde ve 
melodisinde düşüş ve bozulma yaşandı. 

      Tut‟un camileri 
 
     Cami ve minareler, bulundukları 
yerleşim birimlerine sadece güzellik 
katmakla, bir sembol olmakla, bir 
tarihi anıt olmakla kalmazlar; birçok 
işlevleri de vardır. 
     Camiler birer ibadet yerleri olmakla 
birlikte, birer buluşma ve tanışma 
yerleridir de. Çoğu insan ya 
namazdan önce camiye giderek ya da 
namazdan sonra camide, cami 
avlusunda veya bahçesinde kalarak 
diğer insanlarla buluşur, tanışır, 
sohbet eder.   
     Camiler birer ibadet yerleri olmakla 
birlikte, yardımlaşmanın ve dayanış-
manın oluştuğu yerlerdir de aynı 
zamanda. Dürgüne düşküne, hastaya 
çaresize yardım toplanan veya yardım 
yapılmalıdır diye vaaz verilen 
yerlerdir.   
     Camilere, özellikle cuma günleri, 
“geçmişlerin canı için” yiyecek 

gönderilir. Benim çocukluğumda ve ilkgençlik yıllarımda, bundan 35 – 40 yıl önceleri, 
mercimekli köfte (Tut‟ta “şahalı çiküfte” denir) gönderilirdi leğen leğen. Üstünde veya 
yanında ıslanmış yufka ekmek de olurdu çoğunlukla. Leğenin ağzındaki örtü 
kaldırılınca ıslanmış yufka kokusuyla karışık kavrulmuş soğan, haşlanmış mercimek 
ve bulgur kokusu  dağılırdı etrafa. Yemeyenin yiyesi gelirdi.. Namazdan çıkanlar bu 
mercimekli köfte topaklarından birer ikişer alır, yufka ekmeğe sararak yerlerdi. Kimse 
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görgüsüzlük edip gereğinden fazla almazdı. Çevre 
köylerden gelenler, kimsesizler ve yaşlılar 
gözetilirdi. 
     Son yıllarda bu mercimekli köftenin yerini 
lahmacun almış gibi görünüyor. Tabii ki işin kola-
yına kaçılıyor. Ama işin kolayına kaçmak da olsa 
hiç yoktan iyidir. İnşallah tümden ortadan kalkmaz. 
     Camilerin yanında, minarelerin de bir işlevi 
vardı: ezan ve sela minareden canlı okunurdu.  
     Şimdi olduğu gibi, çocukluğumda da üç cami 
vardı Tut‟un içinde. Halkın Aşşağı Cami dediği, 
Aşşağı Oba‟daki (Ayniye Mah.) Ulu Cami, halkın 
Yoharı Cami dediği, Yoharı Oba‟daki (Reşadiye 
Mah.) Musalla Camisi ve halkın, minaresi 
olmadığı ve bundan dolayı boynuzsuz keçiden 
esinlenerek (Tutlular boynuzsuz keçiye kölük keçi 
der) adına Kölük Cami dediği Gıraç Oba‟daki 
(Fethiye Mah.) Şahbaz Ağa Camisi. Sonradan bu 
camiye de bir bir minare yapıldı.  
     Her camide devletten maaş alan birer imam 
bulunurdu. Şimdilerde olduğu gibi, müezzin, vaaz 
ve daha başka maaşlı din görevlileri yoktu o 
yıllarda. Halktan birileri çeşitli aralıklarla ve gönüllü 
olarak müezzinlik yapardı. Müezzinler bazan ezan 
okur, caminin sobasını yakar ve kimi temizlik 
işlerine bakardı. Bu işleri hayırlarına yaparlardı. Ne 
halktan ne de devletten maaş alırlardı. 
     Evimiz Aşşağı Cami‟ye daha yakındı. Aşşağı 
Cami‟nin çevresi, şimdi de olduğu gibi, Tut‟un  

merkezi denilebilecek en canlı yeriydi. Ezanı çoğunlukla imamlar minareden 
okurlardı. Minareye cübbesi ve sarığıyla çıkardı imam. Saatine bakar; ezan vaktinin  
dolmasını beklerdi. Sonra, minarenin şerefesinde dört yöne dönerek ezanı okurdu. 
Şerefede dolanarak dört yöne doğru okuduğu ezanın melodisi ve sesi farklı ton ve 
derinliklerde gelirdi aşağılara. O anda insanın tenini dinsel bir duygu sarar, ruhuna bir 
huzur verirdi ezan. 
     Kölük Cami‟nin ezanı caminin damında okunduğundan çok uzaklara yayılmazdı. 
Ama özellikle Yoharı Cami‟den gelen ezan sesiyle Aşşağı Cami‟nin ezanı biribirine 
karışır, sanki biribirleriyle yarışırlardı imamlar. Seslerinde bir huzur ve din kokusu, bir 
mistiklik olurdu. Yanımızda yakınımızda bulunan analarımız veya büyükanalarımız, 
“aziz Allah, aziz ..” diye başlayan bir çeşit bir dua okurlardı iki dudaklarının arasında. 
Ezanı kutsarlardı bu duayla. Sesli okumak gösteriş sayılırdı ve sanki ayıptı.  
     Minarelerin bu işlevi yok oldu son yıllarda. O canlı ve ruhani bir sıcaklıkla yüklü 
ezanların yerini bazen kasetlerden çalınan ve insana dokunmayan, bazen de 
gerçekten çok çirkin sesli imam veya müezzinlerin okuduğu ezanlar aldı. 
     Eklemek gerekir ki bu ve benzeri sapmalara, cami ve minarelerin mimarlık 
tasarımlarında da karşılaşılıyor. Bazan cami camiye, minare minareye benzemiyor. 
                      Yazık... Yazık ki ne yazık!.. 

                                                     Mehmet Karakuş 
                                                             20.12.2009  

                                                                    Tut Pekmezi, Sayı 33, Ocak 2010 
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Ekonomik Kriz ve İsviçre‟deki Tutlular  
 
     Amerika‟da başlayan ve giderek bütün ülkelerde görülen ekonomik kriz, İsviçre‟de 
yaşayan bazı Tutlu hemşerilerimizi de etkiledi bir ölçüde. Aşağıda, ulaşabildiğim  bazı 
hemşerilerimizin iş durumlarını kısa notlar halinde göreceksiniz.                                                                                  
                                                                                   Mehmet Karakuş 

                                                                    Tut Pekmezi, Sayı 33, Ocak 2010 

 
Nevzat Oğul 
1958 doğumlu. Lise mezunu. 
İsviçre‟ye 1981‟de gelmiş. 
Wohlen‟deki multicolor ag adlı 
basımevinin kesme, katlama ve 
defter şekline getirme kısmında 
makina ustası olarak çalışıyor. 
Çeşitli kurslara katılmış ve bu işi 
kendine meslek edinmiş. 25 yıldır 
aynı işi yapıyor. Nevzat kısaca 
şunları söylüyor kriz konusunda: 
İşveren krizi fırsata çevirdi. Krize 
dayanamayan kimi küçük basım-
evlerini de satın aldı. İşi artırdı ama 
işçi sayısı (220) yerinde saydı. 
Resmiyette iki vardiya halinde 
çalışıyoruz ama hafta sonu, hatta 
geceleri bile çalıştırıyorlar. Kimse 
hayır ben çalışmıyorum diyemiyor. 
Yoksa kapıyı gösterirler adama. 
Özellikle yaşlı işçiler, başka iş bula-
mama korkusu taşıyor haklı olarak. 

 
 

 

İrfan Kurşun 
 
1969 doğumlu. Ortaokul mezunu. 
İsviçre‟ye 1984‟de gelmiş. 
Wohlen‟deki Tyco Electronics  
adlı ve yüksek gerilim trafolarına 
boru üreten fabrikada bölüm şefi 
yardımcısı olarak çalışıyor. Sabah 
ve akşam vardiyası olarak çalışılan 
fabrikadaki işçi sayısı 280‟den 
200‟e düşmüş kriz nedeniyle.  
İrfan, üç işçinin işinin bir işçiye 
yaptırıldığını ve kısa çalışmaya 
geçilerek, haftada 5 gün yerine 4 
gün çalışıldığını belirtiyor. 
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Mehmet Yılmaz 
 
1959 doğumlu. Ortaokul mezunu. 
İsviçre‟ye gelişi 1982. 
1988 yılından beri, Arbon‟da stanz 
makinaları üreten Bruderer adlı bir 
fabrikada taşlamacı olarak çalışıyor ve 
tam otomatik bir CNC  
makinası kullanıyor.  
Mehmet kriz konusunda şunları 
söylüyor: 
Fabrikada 350 kişi çalışışıyordu. 32 
kişiye çıkış verdiler. Geri kalan işçiler 
de 13 aydır kısa çalışmaya geçti. Yaşı 
60 ın üstünde olanlar haftada iki gün, 
diğerleri de üç gün çalışıyor. 
Ücretlerde % 10 gibi bir düşüş oldu.  
Mart ve nisan aylarında işlerin 
düzeleceği sanılıyor.  
Bakalım. Bekelyip göreceğiz. 

 
 

İlyas Karakuş 
 
1964 doğumlu. Tut Ortaokulu mezunu. 
İsviçre‟ye gelişi1978. 
1987‟den beri beri Wittenbach‟taki 
Spühl adlı fabrikada önceleri kamyon 
şoförü olarak, 13 yıldan beri makina 
montörü olarak çalışıyor. 
250 kadar işçinin çalıştığı fabrikada 
yatak (döşek) yayı yapan makinalar 
üretiyorlar. 
Ağustos 2009‟dan beri İlyas‟ın çalıştığı 
fabrika da krizden etkilenmiş ve kısa 
çalışmaya geçmiş. İşçi çıkartılmamış 
ama ortalama % 50 kadar iş kaybı 
olmuş. Çalışma günü haftada iki-üç 
güne düşmüş ortalama. Tabii 
ücretlerde de yaklaşık %10 oranında 
düşüş olmuş. Ücret kaybını birazcık 
hafifletmek için işçiler arasında bir 
yardımlaşma kasası oluşturulmuş. Bu 
kasadan özellikle çocuklu ailelere bir 
miktar ödeme yapıldığını söyleyen    

 İlyas Karakuş, gelecek aylarda işlerin açılacağının söylendiğini belirtiyor. 
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Orhan Kızkın 
 
1960 doğumlu.  
Besni Öğretmen Lisesi mezunu. 
İsviçre‟ye 1980‟de gelmiş.  
Pfäffikon‟daki Charles Vögele Mode 
AG adlı firmada tam 1986‟dan beri 
teknisyen olarak çalışıyor. Ama kriz 
fena etkilemiş firmalarını.  
300 kişiden 90 kişiyi çıkartmışlar. 
Orhan, üç kişinin işini bir kişinin 
yaptığını, ama yine de yeni işten 
çıkartmaların olabileceğini düşünüyor 
ve sıranın kendisine gelmesinden 
korkuyor. 
 

 
 

 
 
Mahmut Savıcı 
 
1963 doğumlu. Ortaokul mezunu. 
İsviçre‟ye 1980‟de gelmiş. 
20 yıldan beri Zürich‟teki Conzett-
Walter AG adlı basımevinde operatör 
olarak çalışıyor. Krizden onlar da 
etkilenmiş. 45 işçiden dördünü 
çıkartmışlar. Hemen hemen %50 
oranında bir gerileme olmuş işlerinde. 
Ayda iki veya üç hafta kadar 
çalışıyorlarmış. Süreki akşam 
vardiyasında (14.00 – 22.00) 
çalıştığını belirten Mahmut, ücretlerin 
düşürüldüğünü, 13. maaşın 
kaldırıldığını belirttikten sonra, bu 
yaştan sonra başka bir iş bulmanın da 
çok zor olduğunu ekleyerek, bu zor 
çalışma şartlarını sineye çekmek 
zorunda kaldıklarını anlatıyor. 
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Seydi Gürbüz 
 
1963 doğumlu. Ticaret Lisesi mezunu. 
İsviçre‟ye 1986‟da gelmiş.  
Tam 21 senedir basımevi işçiliği 
yapıyor. Son dört yıldan beri Mahmut 
Savıcı ile aynı işyerinin (Conzett+ 
Walter AG, Zürich) farklı bölümlerinde 
çalışıyor.  
Seydi, kriz konusunda kısaca şunu 
söylüyor: Önceden 280 işçi çalışıyordu 
şimdi 50‟ye düştü.  
Doğru dürüst bölümümüz belli değil. 
Hangi bölümde iş olursa veya nerede iş 
fazlaysa oraya gönderiyorlar. 
Bazılarının maaşları düştü. Bazıları 
kısa çalışma dolayısıyla ücret kaybına 
uğradı. 13. maaşı kaldırdılar. 
Başka bir iş bulmak da kolay değil. 
Şimdilik böyle devam ediyoruz.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mahmut Sarıcı 
 
1958 doğumlu. Gölbaşı Lisesi mezunu. 
İsviçre‟ye 1980‟de gelmiş. 
Tam 20 yıldır (1990‟dan beri) Zürich‟te 
postacı olarak çalışıyor.  
Mahmut, kriz nedeniyle işlerin en az 
%10 azaldığını ve bu yüzden çok 
sayıda işten çıkartmaların, erken 
emekliye ayırmaların ve zorunlu işyeri 
değişikliklerinin yaşandığını anlatıyor. 
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 Sayılarla İsviçre‟deki Tutlular 
 

     Tutlular Yardımlaşma Derneği İsviçre‟de Yaşayan Tutluları Saydı 
 
     Tutlular Yardımlaşma Derneği önemli bir çalışma yaptı ve İsviçre‟de yaşayan 
hemşerilerimizi saydı. Bu yazıyla, sayımda ulaşılan sonuçları bilginize sunuyoruz. 
Ancak sayım sonuçlarına ilişkin bilgilere geçmeden önce  İsviçre‟ye ilişkin de kısa bir 
not düşmek yararlı olacaktır. Böylece, ortaya çıkan sonuçları değerlendirme daha da 
kolaylaşacaktır. 
 
     Yüzölçümü 41 293 km² olan İsviçre‟nin 2007 yılındaki nüfusu da 7 591 400‟ dür. 
Bu nüfus içinde yabancıların oranı ise % 21,1‟ dir. Nüfusun hemen hemen hiç 
artmadığı İsviçre‟de bu durumun bugün de değişmediği, belki yabancıların oranında 
azıcık artma olduğu söylenebilir. 
     Konuşulan resmi dillerin oranı da % 65 Almanca, % 18 Fransızca, % 10 
İtalyanca ve % 0,8 Rätoromanca şeklindedir. Bu oran içinde diğer yabancı diller de 
% 6,2 oranında konuşulmaktadır. 
     İsviçre‟deki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı tam olarak bilinmemekle 
birlikte, yüz bin kadar olduğu söyleniyor. “Çifte vatandaş” olanların da bu sayının 
içinde olduğu belirtiliyor. 
     Herhangi bir araştırma şirketinin yüklü bir para karşılığında yapabileceği bu 
araştırmayı Tutlular Yardımlaşma Derneği hem parasız yaptı, hem de güvenilir 
sonuçlara ulaştı. Bu çalışmayla,  İsviçre‟de yaşayan Tutluların sadece nüfusları değil, 
bu nüfusa ilişkin kimi özellikleri de gün ışığına çıkartılmış oldu. 
     Asağıda ayrıntılı sonuçlarını bulacagınız bu çalışma Kasım 2008 ile Mart 2009 
tarihleri arasında yapılmıştır. Bütün çabalara karşın ulaşılamayan Tutlu sayısı en 
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fazla beş ile on kişi kadardır. Bu on kadar Tutluya ilişkin bilgiler bu araştırmanın 
dışındadır. 
     Eklemek gerekir ki, Tutlularla evlenmiş olan çok az sayıdaki Tutlu olmayan (Tut 
veya Türkiye dışından olan) gelin ve damatlarımız Tutlu olarak kabul edilmişlerdir. 
Zaten aslı da öyledir. 
 

Sayım Sonuçları / Mart 2009 
 
Kantonlara dağılım ve toplam sayı: 
İsviçre‟de 272‟si Zürich‟te, 37‟si Aargau‟da (Aarau), 24‟ü Fribourg‟da, 
21‟si Thurgau‟da (Frauenfeld), 15‟i St. Gallen‟de, 12‟si Cenevre‟de, 8‟i Schwyz‟de, 
7‟si Basel‟da, 6‟sı Bern‟de, 5‟i Neuenburg‟da (Neuchätel), 2‟si Solothurn‟da ve 10‟u 
da (krallık olarak bilinen) Liechtenstein‟da olmak üzere toplam 419 Tutlu yaşıyor. 
 
Cinsiyet ve medeni halleri: 
İsviçre‟deki 419 Tutlunun 212‟si erkek, 207‟si de kadındır. Bunların 212‟si (106 çift) 
evli çocuklu ve çocuksuz çift, 16‟sı boşanma, 5‟i de eşlerinin ölümleri nedeniyle dul 
olarak yaşamaktadırlar. 
Geri kalanlar da henüz genç bekarlar veya çocuk ve bebeklerdir. 
 
Doğum yerleri ve resmi vatandaşlık durumları: 
İsviçre‟deki 419 Tutlunun sadece 238‟i Türkiye / Tut doğumlu olup, geri kalan 181‟i 
İsviçre‟de doğmuştur. Toplam nüfusun 213‟ü İsviçre‟de de vatandaşlık hakkı elde 
ederek çifte vatandaşlık kurumundan yararlanırken, 238 Tutlu sadece Türk 
vatandaşlığı statüsündedir. 
İsviçre‟de doğan Tutluların doğrudan doğruya İsviçre vatandaşı olduğu 
sanılmamalıdır. 
İsviçre‟de doğan 181 Tutlunun sadece 125‟i, buna karşılık Türkiye‟den gelen 238 
Tutlunun da 88‟i İsviçre vatandaşı olmuştur. (çifte vatandaşlık) 
 
Ailelerin çocuk sayısına göre durumları: 
İsviçre‟deki Tutlu ailelerden 23‟ü 1, 45‟i 2, 24‟ü 3, 5‟i 4,7‟si 5 çocuklu, yalnız 1 aile 9 
çocukludur. 
Bu sayılar, söz konusu ailelerin çocuk sayısını anlatmak içindir. Yoksa çocukların 
çoğunun veya hepsinin yuvadan uçtuğu ve bazı anne - babaların yapayalnız 
kaldıkları da bir gerçektir. 
 
İsviçre‟deki Tutluların yaşları: 
Toplam 419 Tutlunun 3‟ü 1934, 1‟i 1937, 2‟si 1939 doğumludur. 2008 doğumlu 
bebek sayısı 11‟dir. 
 
1943 ile 1950 ve bu yıllar arasında doğanların sayısı 22, 
1951 ile 1960 ve bu yıllar arasında doğanların sayısı 43, 
1961 ile 1970 ve bu yıllar arasında doğanların sayısı 65, 
1971 ile 1980 ve bu yıllar arasında doğanların sayısı 94, 
1981 ile 1989 ve bu yıllar arasında doğanların sayısı 71, 
1990 ile 1999 ve bu yıllar arasında doğanların sayısı 54, 
2000 ile 2008 ve bu yıllar arasında doğanların sayısı 64‟tür. 
 
İsviçre‟de doğan 181 Tutlunun doğum yılı ortalaması 1993,5,  
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Türkiye (Tut) doğumlu 238 Tutlunun doğum yılı ortalaması 1973, Toplam 419 
Tutlunun doğum yılı ortalaması ise 1980‟dir. 
 
İsviçre‟ye gelen Tutluların yıllara göre dağılımı: 
10 Tutlu geliş yıllarına ilişkin bilgi vermemiş.   
İlk 2 Tutlu 1969 yılında gelmiş  İsviçre‟ye. 
Diğer Tutluların İsviçre‟ye geliş yılları ve sayıları aşağıdaki gibidir. 
 
1971 4  1980 14  1990 5  2000 7 
1972 4  1981 12  1991 3  2001 11 
1973 3  1982 6  1992 5  2002 2 
1974 2  1983 4  1993 12  2003 4 
1975 2  1984 10  1994 6  2004 2 
1976 3  1985 5  1995 9  2005 3 
1977 4  1986 10  1996 2  2006 7 
1978 7  1987 12  1997 2  2007 2 
1979 12  1988 5  1998 3  2008 6 
1989 10  1999 4 
 
 
İsviçre‟deki 238 Tutlunun (okul çağındakiler dahil) eğitim durumu: 
Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 21‟dir. Üzülerek belirtmek gerekir ki, okuma 
yazma bilmeyenlerin 21‟i de kadındır. 
Sadece Okur-yazar olanların sayısı 6, ilkokulu bitirenlerin sayısı 61, ortaokulu 
bitirenlerinki 49, liseyi bitirenlerinki 55, çeşitli dallarda meslek okulunu bitirenlerin 
sayısı 14, real ve sekundar schuleyi (orta öğretimdeki iki çesit okul) bitirenlerin 
sayısı 12, Türkiye‟de üniversite veya yüksek okulu bitirmişlerin sayısı 17, 
üniversiteden ayrılanların sayısı da 3‟tür. 
 
İsviçre‟deki Tutluların meslek durumu: 
102 kadının sadece 48‟i ev kadınlığı (!) yapmakta olup, bunlardan 13‟ü de (malül 
veya normal) emeklidir. 
102 kadının 37‟si ev kadınlığının yanında ek olarak yardımcı işçilik yapmaktadır. 
Bu, çoğunlukla akşamları veya hafta sonları yapılan temizlik veya benzeri bir işçiliktir. 
102 ev kadını ek olarak terzilik (1), kasiyerlik (2), garsonluk (2), Dr. asistanlıgı (2), 
büro-muhasebe memurluğu (4), borsacılık (1), bankacılık (3), market işletm. (1) 
ve kuaförlük (1) yapmaktadır. 
 
Araba tamircisi 2   Garson 6   Kuaför 3   İlaç endüstr. 1   Hukukçu 1   Kunduracı 1 
Asçı 4   İktisatçı 1   Kütüph. işçisi 1  Bahçıvan 1   İnş. Müh.   1 Lokant. Işletm. 9 
Bankacı 2   İş adamı 2   Depo işçisi 4  Büro, muhasebe 15   Tekniker 1   Marangoz 3 
Diş. Dr. asist. 1   Elektr. Tekn. 1   Market sahibi 1  Dr. Asist. 1   Tram. şoförü 1  
Mak. mekan 5  Dönerci 4   Şoför 3   Matbaa isç. 4  Duvarcı 1   Yard. isçi 40  
Gözlük tek. 1  Satış elemanı 4   Kasap 1   Plancı 1  Elektrikçi 5   Kasiyer 1   Postacı 6 
Fırın işçisi 2   Kaynakçı 1   Su tesisatcısı 5   Sigortacı 3   Sos. danış. 2   Taksici 1 
Terzi 1  Pastane işçisi 1   Bilgis. uzm. 1 
 
İsviçre doğumlu 181 Tutlunun eğitim durumu: 
İsviçre doğumlu Tutluların büyük bölümü henüz çok genç. Okul çağına gelmiş olanlar 
çeşitli okullarda okuyorlar. Sadece 12 gencin halen üniversiteye devam ettiğini, 
real schuleyi bitiren 13, sekundar schuleyi bitiren 24, meslek okulunu bitiren 8 
gencin ise çeşitli iş alanlarında çalıştığını belirtmek gerekir. 
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İsviçre‟deki Tutluların iş durumu: 
Meslek durumları yukarıda belirtilen İsviçre‟deki Tutluların 137‟si çalışıyor, 11‟işsiz, 
32‟si emekli, 48‟i sadece ev kadını, 41 kadın da ev kadınlığının yanında herhangi bir 
ek işte çalışmaktadır. 
 
Tutlular Yardımlaşma Derneği‟nin yaptığı bu çalışmada kullandığı soru 
çizelgesindeki  sorulardan meslek ve iş durumuna ilişkin olanlarını bazı 
hemşerilerimiz yanıtsız bırakmışlardır. 
Değerlendirme yapılırken verilen bu yanıtlara uyulmuştur. Ancak, sonuçların daha iyi 
anlaşılması için kimi Almanca sözcüklerin Türkçeleri veya Türkçeye yerleşmiş 
biçimiyle  yazılmış, bazı durmlarda da benzer ögeler birleştirilmiştir. Örneğin KV, 
muhasebe, işletme, sekreterlik gibi kavramlar “Büro” olarak ayrı bir başlık altında 
toplanmıştır. 
Bilginize sunulur. 

                                                                                  Mehmet Karakuş 
                                                    Tut Pekmezi, Sayı 32, Temmuz 2009 
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Yabanelde Yaşamanın Dayanılmaz Ağırlığı 
 
     Kanal kanal geziniyorum televiyonlarda. Hemen hemen bütün gazeteleri gözden 
geçiriyorum. Hem de sabah akşam. Hem de yıllardır. Umudumu yeşertecek bir  
haber arıyorum. Bir ışık görmek istiyorum yurdumun ve halkımın geleceğine ilişkin.  
     Yurdunu ve ulusunu seven herkes gibi ben de, başımı eğmeden yaşamak 
istiyorum şu yabenelde. Komşularımla, tanıdıklarımla ve iş arkadaşlarımla 
ilişkilerimde ezilip büzülmek istemiyorum Türkiye söz konusu olduğunda. Yurdumun 
en az başka ülkeler kadar güzel, insanlarımın da en az başka insanlar kadar uygar 
olduğunu şöyle göğsümü gere gere söylemek istiyorum. Kem küm etmek, kırk 
dereden kırk su getirmek zorunda kalmak istemiyorum, Türkiye ve Türkler hakkında. 
Kimi olumsuzlukların yanında olumlu şeylerin de olduğunu söyleyerek başımı dik 
tutmak istiyorum. Bunun için olumlu bir şey arıyorum gazetelerde, televizyonlarda. 
     Çok beklersin, dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten de öyle. 
     Gazeteler, televizyonlar vıcık vıcık baldır bacak. Müzik, eğlence ve yarışma 
izlencelerinde olmadık cıvıklık. Haber ve haber programlarında olmadık yalakalık, 
yağcılık. Yollar kan gölü. Her yanda yokluk yoksunluk, kavga, gürültü ve öldürmeler. 
Yurdum yönünü aydınlığa dönmesi gerekirken karanlığa, barışa dönmesi gerekirken 
kavga ve karışıklığa dönüyor. Gün günü, yıllar yılları aratıyor. Gerilik diz boyu. 
     Oysa küçük güzellikler bile yurduna ve ulusuna bağlıyor insanı... Tatlini Türkiye‟de 
geçiren iki çocuklu bir aileyle karşılaşmıştım epey zaman önce. Anlata anlata 
bitiremiyorlardı Türkiye‟de yaşadıkları güzellikleri. Bir keresinde açlıktan ölüyorlarmış 
akşamın bir saatinde. Bir lokanta bulmuşlar kasaba irisi bir yerde. Ama yaşlı 
lokantacı da lokantasını kapatmış evine gidiyormuş lokantasının önünde. Dertlerini 
zar zor  anlatmışlar adama. Yaşlı adam lokantasını tekrar açmış. Masayı donatmış o 
saatte. Ayran parasını da almamış sonra. Anladıklarına göre: „Yoğurda süte para 
vermiyoruz. Evimizde bir ineğimiz var“ diyesiymiş lokantacı. İnsanı heyecanlandırıyor 
bu tür öyküler. İçim içime sığmamış, gözlerim yaşarmıştı. Yaşlı lokantacı bir akrabam 
olup çıkmıştı sanki. Aynı ülkenin insanı olmaktan onur duymuştum. 
     Küçük güzelliklerin yanında çirkinlikler de var. Hem de istemediğin kadar. 
Geçenlerde bir mobilyacıdaydım. Eşim de yanımdaydı. Satıcı hanım, eşimle 
konuşurken Türk olduğumuzu anladı ve kendisinin de Türkçe bildiğini göstermek için 
bize, „Günaydın, iyiyim, çok güzel“ gibi Türkçe sözcükleri sıraladı. O da Türkiye‟de 
tatil yapmış. Hemen bir yakınlık oluştu aramızda.  Sonra, „Ama bakar mısınız?“ dedi 
ve boynunu gösterdi. Boynunda kırmızısı solmuş küçük yara izleri vardı. Anlattığına 
göre, belediye otobüsüne binmiş şehrin birinde. Otobüsün kapısı kapanacağı sırada 
boynundaki altın zinciri çekip kopartmış dışarıdaki serserinin teki. Tabii otobüs de 
hareket etmiş. Hem zinciri gitmiş hem boynu yaralanmış kadının. Ne diyeceğimizi 
şaşırdık. Küçüldükçe küçüldük, utandıkça utandık. Yer yarılsa yere girecektik. 
Utandığımızı anlayan satıcı kadın bizi, „Ama ne yapacaksın; bu tür olaylar başka 
yerlerde de olabiliyor“ diyerek teselli etmeye çalıştı. Ama yine de bizim dükkandan 
nasıl çıktığımızı, daha doğrusu nasıl kaçtığımızı görmeliydiniz. 
      Bunlardan başka, iş arkadaşım arada sırada İsviçre gazetelerinde çıkan bütün 
Türkiye haberlerini keser ve masama bırakır. Bununla beni utandırmaya çalışır 
elbette.  
     Arada bir bile olsa bir haber, bir yazı çıkmaz mı insanı sevindirecek! Yok, çıkmaz. 
     Yabancı gazete ve televizyonlar da, Türk gazete ve televizyonları da aynı. Çünkü 
gerçek yaşam olumsuzluklarla dolu, ara ki bir güzellik bulasın.  
     Gelin isterseniz şu bir aya, 13 Eylül - 13 Ekim arasına kabaca bir bakıp, olup 
bitenleri kısaca anımsayalım: 
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-2010 Dünya Basketbol Şampiyonası‟nda ABD‟ye yenildik. Sadece basketbolda 
yenilmekle kalmadık, yine bir ABD planı olan ve yargıyı iktidarın güdümüne sokan 
anayasa değişikliği, darbeciler yargılanacak ve  ileri demokrasi gelecek   
aldatmacasıyla halkoylamasında kabul edildi. Yani Amerika‟ya bir daha yenildik. 
-FİBA, ponpon kızların gösterisi Dünya Basketbol Şampiyonası‟nda (RTE‟nin maça 
gelmesi yüzünden) engellendiği için Türkiye‟ye 3200 Frank para cezası verdi.  
(Sonraki günlerde Başbakan, ikinci olan millilere 28 milyon TL verecektir.) 
-ABD‟nin Türkiye raporuna göre, cemaat 5 milyar dolarlık bir para kaynağına sahip. 
-AİHM, Dink davasında Türkiye‟yi suçlu bularak 133 bin 595 avro para cezası verdi. 
-10 gündür kayıp olan Öznur Uluişden (11) ölü bulundu. Küçük kızı kaçırıp tecavüz 
ettikten sonra öldüren zanlı, öz kızının ihbarı sonucu yakalandı. 
-Çevre ve Orman bakanı Allianoi diye antik bir kentin olmadığını söyledi. 
-Öcalan‟ın Kürt sorunu için arabuluculuk yapmasını istediği Nobelli Ahtisaari‟nin  
başkanlığındaki heyet Diyarbakır Valisi ve BDP‟lilerle görüştü. 
-Jandarma Er Fevzi Tekir, Eruh kırsalındaki patlamada yaşamını yitirdi. 
-Şanlıurfa‟ da evden kaçan genç kız, sevgilisiyle yolda yürürken silahlı saldırıda öldü.  
-ABD ve AB‟den sonra Almanya ve İtalya da halkoylamasından çıkan “evet”ten 
duydukları memnuniyeti açıkladı. 
-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, 
halkoylamasının sonucunu, “Ülkem için yeni bir dönem başlıyor” sözüyle yorumladı . 
-TÜİK‟e göre haziran ayındaki işsizlik oranı yüzde10,5 oldu. 
-Durankaya‟dan yolcu taşıyan minibüs yola döşenmiş mayına çarptı. 9 ölü, 4 yaralı. 
-Cumhuriyet Başsavcılığı, TUS, ALES, LGS ve LYS‟de kopya çekilmesini organize 
ettiği savıyla 36 kişiyi gözaltına aldı.  
-Vatan‟dan koğulan Mine Kırıkkanat ve Haluk Şahin‟den sonra, Bekir Coşkun‟un 
da Habertürk gazetesi ile ilişiği kesildi.  
-Tophane‟de galerilerdeki açılışa katılan 400 sanatsevere 40 kadar yobaz, sopa ve 
biber gazıyla tekbir getirerek saldırdı. Galerilerin camları kırıldı, yaralananlar oldu.  
Hükümet üyeleri olayın büyütülmemesini istediler. 
-Yazdığı kitapta Fethullahçıların neler yaptığını anlatan Polis Müdürü Hanefi Avcı 
sol bir örgüte yardım ettiği savıyla tutuklandı. 
-Ergenekon tutuklusu, 73 yaşındaki sendikacı Mustafa Özbek 22 ay sonra tahliye 
edildi. Özbek, “Ne suçumu söylediler, ne savunmamı istediler” dedi. 
-Antalya-Kemer arasında turist taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü 19 yaralı. 
-Milli takım futbolda Almanya‟ya 3-0 yenildi. 
-Erzincan‟da TIR minibüsü biçti: 4 ölü ve çok sayda yaralı. 
-Sayıştay hakimi Hicabi Dursun AKP oylarıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. 
-Aleviler 24 saatlik oturma eylemi yaparak, uluslararası antlaşma ve mahkemelerin 
kararları gereği olarak zorunlu din dersi uygulamasının kaldırılmasını istediler. 
-Antalya Uluslararası Altın Portakal Filim Festivali‟ne jüri başkanı olarak katılan ünlü 
Sırp yönetmen Kusturica, Kültür Bakanı Günay‟ın ve kimi sağ çevrelerin aşırı 
protestosu nedeniyle Türkiye‟den ayrıldı. Ayrılırken de 3 ay önce kendisini 
kucaklayanların şimdi protesto etmelerini anlayamadığını söyleyerek Bakanı düşman 
ilan etti. 
-Ahmet Türk‟ün aşiretine düşman olan başka bir aşiretin baris yemeğine 15 bin kişi 
katıldı. Türk‟ün verdiği yemek için bir hafta hazırlık yapıldı, 500 oğlak kesildi. 
-Adalet Bakanlığı tarafından çalıştırılmadıkları gerekçesiyle 4‟ü asıl, 3‟ü yedek yargıç 
HSYK üyeliğinden ayrıldılar. Başbakan yargıçları show yapmakla suçladı. 
-Emekli aylıklarına aylık 6 ile 9 TL arasında değişen zam yapıldı. 
-Tunceli kırsalında askerle PKK arasındaki çatışmada 2 asker, 1 PKK‟li öldürüldü. 



 92 

-Afyon Barosu‟ndan Celal Mümtaz Akıncı AKP oylarıyla Anayasa Mahkemesi 
üyeliğine seçidi. Akıncı, “Hamdolsun bu göreve layık görüldüm. Takdir i ilahi” dedi. 
     Siz gelin de, böyle bir ülkenin yurttaşı olarak başınızı yere eğmeyin elin yurdunda. 

 

                                                        Mehmet Karakuş  
                                     Tut Pekmezi, Sayı 34, Kasım 2010         
 


