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Değerli Okurlar,
Dergimizin 24. sayısıyla yine bir “merhaba” diyoruz sizlere...
Bu sayımızda neler var?..
Mehmet Yılmaz, geçen sayımız için yazdığı İbrahim Ayata’nın askerlik
anılarınının ardından, kendi okul anılarından birisini yazdı bu sayımıza.
Okurken hem güleceğinizi umuyor hem de bir zamanların öğrencilerinin hangi
hayallerle yaşadığını okuyarak hüzünlene-ceğinizi sanıyoruz.
Ali Gündoğdu (Onbaşı Ali) de Tut’un eski yaşamından bir kesit aktarıyor bir anıgözlemiyle bizlere. Ali Gündoğdu’yu, yazmaya karşı gösterdiği bu ilgi ve cesareti için
kutluyor, teşekkür ediyor ve çabasını devam ettirmesini bekliyoruz.
Tutlu eğitmenlerden Mamıh Hoca’ ya ilişkin de kısa bilgiler ve bir fotoğraf
bulacaksınız bu sayımızda. Bu konudaki bilgilendirmelere devam edeceğiz ancak,
Tutlu eğitmenlerin yakınlarının da bize yardımcı olmalarını bekliyoruz.
Tut Pekmezi’nin bu sayısında epeyce anı ve çocukluğa özlem var.
Bu bağlamda Hamza Demir’de İsveç’ ten öykü tadında bir anı yazısı gönderdi.
Necdet Tuluk, yine çok uzaklardan (Hollanda) bütün anne-babaların ve annebaba olacakların yararlanacağı kapsamlı bir yazı gönderdi. Kendisine, “Tut
Pekmezi’ne hoşgeldin” diyor, teşekkür ediyor ve yeni yazılar bekliyoruz.
Nevzat Kızkın, yine Ankara’dan gönderdiği bir Edip Cansever şiiriyle aramızda.
Rıdvan Filiz adını daha önce bir kaç kez Tut Pekmezi’nde gördünüz. Ayrıca,
internet sayfamızı hazırladı ve Mehmet Karakuş’la beraber zaman zaman sayyfanın
güncellenmesine de yardımcı oluyor. Daha önce, yumuşak uslubuyla yazdığı yazılar
gibi yine güzel bir yazısnı okuyacaksınız bu sayımızda.
R. Filiz, Türkiye’nin geçmişine kimi kısa değinmelerden sonra geleceğe ilişkin
öngörü ve umudunu sıralıyor ve “Enseyi karartmayın!” diyor.
Mehmet Karakuş, Tut Pekmezi’nin bu sayısı için Tülay Ongunyurt-Kılıç’ la bir
söyleşi yaptı. Bu söyleşi bir yandan Tutlunun geleneksel aile yapısına, bir yandan da
farklı zaman ve yaşlarda İsviçre’de doğup-büyüyen bir Tutlu kızın yaşamına ayna
tutuyor. Tülay’ın söyledik-lerinde epeyce ders var. Merakla okuya-cağınızı umuyoruz.
Tut Pekmezi’ne verdiği bu söyleşi için kendisine teşekkür ediyor, başarı ve
mutluluk diliyoruz.
Mehmet Karakuş’un yine bir şiir denemesi de var bu sayıda. Öteki anı yazısı
yazan arkadaşlarla sanki sözleşmiş gibi, onun şiirinin konusu da çocukluk. Bakalım
beğenecek misiniz?..
Mahmut Karakaplan, derneğimizin yaptığı geceye ilişkin gözlemlerini yazdıTut Pekmezi’ni 24. sayısına yazılarıyla katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür
ediyor ve katkılarının devamını bekiyoruz.
Bu sayımızda ayrıca iki önemli duyuru bulacaksınız. Birincisi, 18 Haziran,
Pazar günü yapılacak Piknik-Turnuva ile ilgili. İkincisi de, bütün Tutluların
katılabileceği ödüllü şiir, makale ve öykü yarışmasıyla ilgili..
Her iki etkinliğe de katılacağınızı umuyor ve Tut pekmezi gibi şirin günler
geçirmenizi diliyoruz.

Tut Pekmezi
www.tutpekmezi.com
TYD Lokali: Friedaustr.9 / 8952 Schlieren / ZH / Schweiz
TYD: Postfach 570 / 8952 Schlieren / ZH / Schweiz
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Turnuvaya Çağırı
Değerli Hemşerilerimiz,
Sevgili Tutlular,
Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz İsviçre(deki)li Tutlular

1. İs-Tut Futbol Turnuvası 2006
18 Haziran 2006, Pazar günü

Turnverein Höngg
Kappenbühlstr. 60 / Höngg-ZH
adresindeki yeşil sahada yapılacaktır.
Turnuvaya,
-St.Gallen ve çevresinden bir takım
-Zürich ve çevresinden iki takım
-Wohlen ve çevresinden bir takım
-Winterhur ve çevresinden bir takım
-Bern ve çevresinden bir takım
-Wald ve çevresinden bir takım
katılacaktır.
Takımlar karma (kadın, erkek, çocuk) yedi kişiden oluşacaktır.
Maçlar,
diplomalı hakem Cengiz Özcan tarafından yönetilecektir.
Birinci gelen takım

1. İs-Tut Futbol Turnuvası 2006’nın ilk kupasını
alacaktır.
Saat 11.00 ve 19.00 arsında
her türlü içecek
(mineraller, kahve, bira, rakı)
yemek olarak
şiş kebap, kemiksiz tavuk budu, sucuk,
salata ve salçalı bulgur pilavı
bulundurulacaktır.
Turnuvaya katılacakların spor giyinmeleri (şort, tişört, eşofmen, spor
ayakkabısı gibi..) veya giysilerini beraberlerinde getirmeleri
gerekmektedir.
Yaşlı-genç, kadın-erkek ve çocuklar olmak üzere bütün Tutluları
ya oyuncu ya da seyirci olarak aramızda görmek istiyoruz.
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Tutlular Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu

OĞLAK AĞILI
Bizim köyümüz başka... Köy önceleri çok küçüktü.. şimdi büyüdü de büyüdü...
Fakat benim yanımda halen köy. Çoklarımız da “köy” diye hitab eder. Haklılar da...
50-55 yaşındaki arkadaşlar çok iyi bilirler...
Önceden herkesin keçisi ve koyunları vardı. Bunların yavruları da olurdu.
Tabii, yavrular da her zaman ana sütü içmezlerdi ya.. bahar geldiğinde otlamaları
lazımdı... Köyün bir de çobanı olurdu. Ama o çoban, ev ev oğlak toplayamazdı ya!..
Bu yüzden, o kuzuların ve gidiklerin (oğlak) toplanacağı bir oğlak ağılı vardı. Orası
da şimdiki hükümet binasının ve Mehmet Avcı Emmi’nin evinin önüydü. “Muhasip”
dersem herkes daha iyi tanır. Oradaki boşluğun çevresi taş ve çalılarla çevrilmişti.
Herkes oğlağını, kuzusunu oraya getirir bırakır evine giderdi. Orada toplanan
oğlak ve kuzular çobanın gelmesini bekler, çoban gelince de çobanı tanırlardı sanki.
Çoban gelip de, “kiş kiş..” deyince hayvanlar yola koyulurlar, Ömeroğun Dereden
Gızıl Mezarlığa doğru giderlerdi. Tabii giderlerdi ama nereye kadar!.. Ufacık
hayvanlar gitse gitse ancak Gurca Pınara veya Eşek Meydanına kadar giderlerdi.
Bahar günü de ne olacağı belli olmazdı... Ancak bakarsın ki kabaktan aktarır gibi
yağmur yağardı.. Oradan geri dönerler, köye yaklaşırlar ve görürler ki, sabah
geçtikleri Ömeroğun Dere coşmuş.. Yukarılardan gelen yağmur suları derede
toplanmış ve sele dönmüş.
Mal sahibi köylüler derlerdi ki:
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-Şimdi o hayvanlar gelirse dereden nasıl geçecekler?.. Hele gidek.. gidek de bakıp bi
yardım edek...
Gelen hayvanlar ve çoban mezarlık tarafında, mal sahibi köylüler de köy tarafında
bekleşirlerdi. Kimse kendine güvenip de suya giremezdi. Derenin içinde kocaman
kayalar olurdu ama onlara atlayıp karşıya geçmek babayiğitlik isterdi. Ama öyle
babayiğtler de çıkardı sonunda. Tabii bu babayiğit gerilenir gerilenir, koşarak gelir ve
derenin içindeki kayalardan birinin üstüne atlardı. Sonra çoban, kuzu ve oğlakları o
taraftan bu adama atar, adam da bulunduğu kayanın üstünden köy tarafında
bekleşen mal sahiplerine atardı. Tabii bu arada sele düşen oğlak ve kuzular da
olurdu. Ve mal sahipleri bağırışırdı:
-Ula ula!.. Şunu tutun.. akdı gidiyo ha..
Kimileri dereye atlayarak onları kurtarır ama üstleri başları da cım cılk olurdu.
Oğlak ve kuzuların o yağmur ve çamurda evlerine dönmeleriyle o günkü hikaye
biterdi.
Şimdi bakıyorum da, o suların yarısı bile akmıyor dereden.
Zaman değişiyor, dereler kuruyor.. köy büyüyor...
Ben de köyümü çok seviyorum...

Ali Gündoğdu (Onbaşı Ali)

Tutlu Eğitmenlerden Mamıh Hoca (Mamik Acar)
1912’de doğup 01. 01. 2000 tarihinde de vefat eden babam Tut’un içinde de
olmak üzere Sallak, Hüs, Havutlu, Salah, Bayıl, Körüsten gibi köylerde eğitmenlik
yaptı. Görev yaptığı bazı yerlerde Abuzer Hoca, Sevlir ve Sarıcı Hocalarla da
çalıştı. Beş oğlan üç kız olmak üzere sekiz evlat sahibi oldu.

Oğlu Mehmet Acar
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TREN YOLCULUĞU
Oldu bitti trenler bana esrarlı, ilginç, görkemli gelirler. Çocukluğumda, içine
yüzlerce yolcu, bir o kadar da yükü alabilen dev cüssesi; hiç bitmeyecekmiş gibi
gelen uzunluğu; çıkardığı homurtular, ritimli sesler ve kendisine has "tren düdüğü" ile
sanki masal dünyasindan- baska bir dünyadan geliyormuş hissi verirdi bana.
Sanırım ilk treni, ilkokulu bitirdiğim yıl Çukurova’ya pamuk toplamaya
gittiğimizde görmüştüm. Osmaniye Ceyhan arasındaki Mustafabeyli köyünde, tren
hattının birkaçyüz metre uzağında toplamıştık pamuğu. Çadırlarımız da tarlanın
kenarındaydi. Her geçişinde, görünüşünden kayboluşuna kadar izlerdim treni. Yalnız
ben değil, çocukların hepsi yapardı bunu.
Daha sonra, Kırşehir Ögretmenokulu’nda okuduğum yıllarda tren bizim en çok
kullandığımız yolculuk aracımız oldu. Kirşehir’den önce otobüslerle Kayseri’ye ya da
Ankara’ya, oradan da trenle Malatya üzeri Gölbası’na giderdik. Dönüşte de tersini.
"Kurtalan Ekspresi" idi trenin adı. Son durağı Siirt- Kurtalan olduğu için. Tut´tan 12
öğrenciydik Kırsehir’de okuyan. O zaman hem ulaşım araçları cok sınırlıydı hem de
tren çok ucuzdu. Bu yüzden tren yolculuğu tercihden ziyade bir zorunluluktu.
Yolculuklarımız hep okullarn tatil baslangıcı ya da bitişi zamanı olduğu
için, trenler tıka-basa dolu olurdu. Koridorda kendine ve valizine bir yer bulduysan ne
mutlu sana! Malatya’ya kadar bütün yolu hiç kıpırdamadan ayakta geçirdiğimiz çok
olurdu. Aşırı susuzluğumu, ağzımı trenin koridor penceresinin soğuk demir
kenarlarına sürerek gidermeye calıştığım zamanları hatırlıyorum.
Gölbaşı’na, Afrikalılar gibi simsiyah bir yüzle inerdik. Yol boyunca,
tunellerden geçerken, açık duran pencerelerden içeri giren trenin kapkara dumanı
bizi o hale getirirdi.
Çocukluğumun ve gençliğimin Türkiye’sinde, tren yolculuğu deyince aklıma gelen
resimde bir renkli parça daha var: İstasyonlar ve satıcılar.
Hemen hemen her yerde, cok özel, kendini bulunduğu kentin ya da köyün olağan
görüntüsünden ayıran istasyon binaları ve ağaçları vardır. Yanılmıyorsam binalar
Alman mimarisi ile yapılmış, ağaçları akasya ve selvi türleridir. Mesela Gölbaşı’nın en
zevkli-güzel binası bence hala istasyon binasıdır. (Geçen yıl gördüğümde "onarım"
yapıyorlardı. Umarım betonlayıp berbat etmemişlerdir.)
İstasyonlarda 3-5 dakikalığına duran trenlerdeki yolculara simit, ayran, su,
çekirdek gibi şeyler satmaya çalışan satıcılar da sanki başka yerlerdeki sokak
satıcılarına benzemezdi! Ne satarsa, trenin durduğu o 3-5 dakika içinde satacaklardı.
Bu işi, ya vagonlara ve kompartımanlara hızla bağıra- çağıra girerek; ya da
pencerelerden sarkan yolculara dışarıdan yapmaya çalışırlardı.
Nedense hep kuşkuyla bakılırdı, çoğu küçük çocuk olan bu satıcılara "Aman
birşeyimi kaptırmayayım! Aman dolandırılmayayım!" Oysa buz gibi soğukta, küçücük
bedenleri tir-tir titreyerek satmaya çalıştıkları birkaç simitten kazanacaği birkaç
kuruşla evine destek olma, ya da okul harçlığı kazanma peşindeki zavallı çocukların
kandırması ne olurdu ki?
Sabahattin Ali´nin "Bütün Eserleri- II" kitabında derlenmiş hikayelerinden, "Ayran"
isimli hikayenin küçük Hasan’ın dramını okumanızı tavsiye ederim. Köylerinden 2
saat kadar uzaklıktaki tren istasyonuna ayran satmak ve böylece evdeki iki küçük
kardeşine bakmaya çalışan 10 yaslarındaki küçük Hasan´ın, bir bardak ayran bile
satamadan istasyondan köye dönerken kar fırtınasına yakalanıp donmasını anlatıyor.
Hala, hikayeyi hatırladıkça gözlerim doluyor.
Son birkaç yıldır, her Türki’yeye gittiğimde bir tren yolculuğu yapmayı
istedim. İki yıl önce, Gölbaşı’ndan Mersin’e giden tren saatini öğrenmek için gittiğim
istasyonda, Gavurdağında kapanan bir tunel yüzünden,
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yaklaşık bir yıldır tren yolunun işlemediğini öğrendim. Devletin, dolayısıyla da halkın
sahip olduğu bir kurum ancak bu kadar hor görülür!
Ama ben küçük hayalimi gerçekleştirmekten vazgeçmedim ve geçen yıl
Gölbası’ndan Mersin’e unutamıyacağım şahane bir tren yolculuğu yaptım!
Bu yolculuğu da başka bir zaman yazarım.
Herkese yazın bir tren yolculuğu öneririm.
Göteborg, 13 Mayıs 2006

Hamza Demir
hamzademir@hotmail.com

Bir Daha Çocuk Olsam
Bir daha çocuk olsam
Yunup yıkasansam bir leğende
Sabun kaçsa gözüme de ağlasam
Vursa anam kafama tas ile
Çocuk olup naz etsem herkese
Ne ekmek beğensem ne aş
Çarşı ekmeği somun alsam yine
Avucumda sıktığım baba parasıyla
Bir daha bir büyük anam olsa
Elini ersin saçını süpürge etse
Açsa sıcak koynunu sevgiyle
Sığınsam yatıp uyusam güvenle
Bir daha okula başlasam
Örtmenim örtmenim desem
Karne alsam pekiyi pekiyi
Uçsam havalansam kanat takıp
Bir oyunda küsüp bozuşsam çocuk olup
Bir oyunda sarılıp barışsam çocuk olup
Unutsam evi ekmeği oyuna dalıp
Oyun sansam yaşamı hep
Bir daha çocuk olsam
Beklesem dursam büyümeyi
Mehmet Karakuş / 28 Mart 2006
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Necdet Tuluk
Hanifi Hüeyin’in oğlu Mehmet ile Büyük Yuma’nın kızı Saniye’nin oğluyum.
15 Mayıs 1965, Tut doğumluyum.
İlkokul öğrenimimi 3. sınıfa kadar Tut Merkez İlkokulu’nda, 4. ve 5. sınıfı da
Malatya’ da Şeker İlkokulu’nda yaptım. Ortaokul 2. sınıfa kadar yıne Malatya’da
Sümer Ortaokulu’nda, 3. sınıfı da Adana 5 Ocak Ortaokulu’nda okudum.
1979 senesinde Hollanda’ya geldim. Hollanda’da önce Ticaret Lisesi’nde, sonra
da iki sene İktisat Fakultesi’nde okudum. Fakulteyi bitirmeden 1990 yılında Twente
Emniyeti’ne polis adayı olarak, polis okuluna gittim.
1992 yılında polis memuru olarak Enschede şehrinde göreve başladım.
Değişik kısımlarda görev yaptıktan sonra 2001 yılında komser oldum. Şu anda
gençlik masası koordinasyonluğu yapıyor ve yine gençlik konularında yazılar
yazıyorum.
Bir Hollandalı bayanla evliyim. Bir oğlum, bir de kızım var.
Aşağıda anne ve babalara yararlı olacağını düşündüğüm bir yazımı sizlerle
paylaşmak istiyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Koybolan Geleceğmiz: Gençlerimiz...
Birçok anne-baba, bebeğini ilk kez kucağına aldığında, çocuğunun ağzından
çıkan ilk anne-baba sözcüğünü duyduğunda, çocuğunun okula başladığı ilk günkü
duygu sağanağını ve çocuğunun hastalık dönemlerinde hissettikleri üzüntüyü
anlatmakta zorluk çekebilir. Çünkü anlatılması gerçekten de zor duygulardır ve ancak
yaşayanlar bilir...
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Peki ya çocuk belli bir yaşa geldikten sonra?.. Çocuğunuzun maddi ve manevi
ihtiyaçları arttıkça sanki gizli bir el değmişçesine herşey bir anda değişmeye başlıyor.
Sanki bir büyü bozuluyor...
Belki de hayat şartlarının getirdiği sıkıntılar ya da nedenlerini birazdan açıklamaya
çalışacağımız etkenlerden dolayı çocuklarınızla ilişkilerimizde sorunlar yaşamaya
başlıyorsunuz. Anne-baba olarak sizin yaşam tecrübelerinizle çocukları olası
tehlikelerden korumaya çalıştıkça çocuğunuzdan gördüğünüz tepki sizin beklentiniz
den farklı olabiliyor.
Gençlerin sonucunu düşünmeden içerisinde bulunacakları hal, hareket ve
tavırların sonucunda düşecekleri hataların sonuçlarının geleceklerini ne kadar
etkileyeceğinin bilincinden uzak olmaları, iki kültür arsında sıkışmış olmaları, okul-aile
arasındaki iletişimin eksikliği, en önemlisi de gençler ile anne-babalar arasındaki
iletişim eksikliği, gençlere hoşgörüyle yaklaşılamaması gibi nedenler onları daha
büyük tehliklerein kucağına itebileceği gibi, onlara gösterilen aşırı sevgi ve ilgi de
gençleri sorumluluk bilincinden uzak kalmalarının nedeni olabiliyor.
Gençlerimizin yaşadığı sorunların ana nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1- Gençlerin devamlı olarak bir gelecek korkusu yaşamaları onları tedirgin ve
huzursuz yapabiliyor.
2- Ailelerin çocuklarına karşı gerekli ilgi ve alakayı göstermemeleri: Ailelerinden
gerekli ilgiyi görmeyen gençlerde kişilik gelişmesi yarım kalıyor ve bu gençler
sorumluluk bilincinden uzak, sadece kendi oluşturdukları değer ve yargılara
önem veren bir kişiliğe sahip oluyorlar. Bu tür gençlerin oluşturduğu gruplar da
toplum için tehlike unsuru olabiliyor. Özellikle de kişilik gelişmesi yarım kalmış
bir grup liderinin düşünce ve psikolojik yapısı gruptaki bütün gençleri
etkileyebiliyor.
Aileler çocuklarıyla iletişim kurmakta zorluk çekiyor olabilirler. Bu sorunu
çözmek için uzman yardım kuruluşlarından yardım talebinde bulunabilirler ve
bunu da hiçbir zaman gurur meslesi yapmamalıdırlar.
3- Aile-okul arasındaki olması gereken iltişimin yeterli düzeyde olmaması da
gencin üzerinde olumsuz etki yapabilyor. Genç, “Zaten benimle ilgilenen yok”
düşünces,yle kendi savunmasını oluşturuyor.
4- Yaşadığı toplumdan dışlandığı hissine kapılan genç, kendisini dışa karşı izole
ederek dışlanmayı kabulleniyor. Gencin kendi düşüncesine göre, “Karşı
tarafın kendisine bakış açısını kabullenerek onların düşüncesine göre hareket
etmeye başlamaları” gençlerde olması gereken iyi niyet ve hoşgörünün
kaybolmasına neden oluyor.
5- Gençlerin birbirlerine karşı yapıcı ve eğitici tavırdan uzak olmaları.
(Biri bir hata yaparken diğerlerinin hata yapanı uyarıp doğruyu göstermekten
uzak durması)
6- Azınlıkların oluşturdukları sivil toplum örgütleri kendilerini dış topluma karşı
izole ederek sadece kendi kültürlerini yaşamaya gayret ediyorlar. Oysa kendi
benliklerini koruyarak dış toplumla da devamlı bir iletişim içerisinde
bulunmaları ve karşı toplumun değer yargılarına saygı göstermeleri birçok
sorunun ya oluşmamasına ya da oluşan sorunun çözümüne katkı
sağlayacaktır.
7- Gençler sorunlarını kaba kuvvet kullanarak çözmeye çalışıyorlar. Oysa bu
yolla hiçbir sorunu çözüme ulaştıramayacaklarının bilincine varmaları gerekir.
8- Gençler başkalarını baskı altına almaktan vazgeçmelidirler.
9- Gençler arasında okuldan kaçmalar yoğun olarak görülmektedir. Aile-okul
arasında kurulacak sıcak iletişim sayesinde bunun önüne geçilebilir.
10- Yanlış arkadaş seçimleri önlenmelidir.
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11- Kötü alışkanlıklar (sigara, alkol, uyuşturucu, kumar): Daha çok özentiyle
başlayan alışkanlıklar olarak göze çarpıyor olsa da yanlış arkadaş seçimi de
bir başka neden olabiliyor.
12- Hırsızlık: Türk gençleri arasında yok denecek kadar az olamasına rağmen
bazı kötü alışkanlıkları satın alabilmek için başvurulan yöntemlerden biri olarak
göze çarpıyor.
13- Uyuşturucu: Türk gençleri arasında uyşturucu kullanımı az olmasına rağmen,
gençlerin lüks hayat şartlarına özenmeleri sonucunda uyuşturucu satımına alet
olabiliyorlar.
14- Anne- babalar çocuklarındaki olası kapasite düşüklüğünü gurur meslesi
yapmamalıdırlar. Aksine, çocuklarının kapasiteleri seviyesinde bir eğitim
aldıkları zaman başarılı olabileceklerinin bilincinde olamaları gerekir.
Unutulmamalı ki, çocukları kapasitelernin üzerinde bir eğitime yönlendirmek
çocuğun geleceğini karartmaktan ve onu mutsuz kılmaktan başka bir işe
yaramayacaktır.
15- Evden kaçma olayları: Evden kaçma olaylarında ana neden olarak aile içi
şiddet göze çarpıyor. Anne-babalar şiddetten uzak durmalıdırlar. Aksi taktirde
çocuklar evden ve aileden soğuyarak dışarıya yönelebilirler.
16- Buraya kadar sıraladığımız sorunlar erkek-kız her yaştan gençlerin karşılaştığı
veya karşılaşabileceği sorunlardı. Son dönemlerde kamuoyuna “Lower Boys”
adı altında yansıyan olay ise sadece genç kızların karşılaştığı bir sorun olarak
karşımıza çıkıyor.
Lower Boys olayının arkasındaki nedenlere bakıldığında yine ana neden olara
anne ve babaların çocuklarını anlamaktan uzak olmaları ve gençlerin
sorunlarını paylaşamamaları konusu karşımıza çıkıyor.
Lower Boys: Büyük vaatler ve hediyelerle kızları kendine bağlayıp, sonradan
kaba kuvvetle fuhuş yapmaya zorlayan genç erkekler.
Gençlerimizin sorunlarının altında yatan ana neden iletişim eksikliğidir.
Anne-babalar çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalıdırlar. Bunun en doğru yolu
da bol bol konuşmaktır. Bu sayede anne-baba ile gençler arasındaki ilikiler
daha da sıcaklaşacaktır. Anne ve babalar çocuklarıyla olan ilişkilerinde, “biz
annemizden ve babamızdan böyle gördük” şeklindeki tavırlardan uzak
durmalıdırlar. Çocuklarla yerine göre arakadaş, yerine göre de anne-baba
ilişkisi kurulmalıdır.
Sosyal hayat içerisinde daha fazla beraber olunmaya çalışılmalıdır. Spor,
sinema, tiyatro, müzik ve benzeri aktivitelere zaman ayrılmalıdır. Anne ve
babalar çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için beraber alış veriş yapmalılar
ve o sırada çocuklarının tercihlerine saygı göstermelidirler.
Anne ve babalar, çocuklarını bulundukları yaş seviyesine göre onların ilgi
alanlarındaki aktivitelere teşvik etmelidirler.
Anne ve babalar çocuklarını bazı görevler vererek onlara sorumluluk
duygusu aşılamalaıdırlar. Bu durumda dayatma ve zorlamalardan uzak
durulmalı; güler yüz ve tatlı dille çocuklar ikna edilmelidir.
Sivil toplum örgütleri de sorunların çözümünde aktif rol üstlenmelidirler.
Sivil toplum örgütleri, sorunlu gençlerin topluma kazandırılması çalışmalarında
uzman kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunmalıdırlar.
Unutmayınız ki, sevgi, şefkat, ve anlayış duygusuyla yaklaşacağınız
her genç, geleceğimizi inşa ederken atacağımız sağlam temeltaşlardan
biri olacaktır.
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Bir Okul Anısı
Ortaokul üçüncü sınıftaydık. Her sene olduğu gibi o sene de Yatılı Öğretmen
Okulu imtihanları vardı. Bizim gittiğimiz Tut Ortaokulu öğrencileri de imtihanlar için
başvurularını yaptılar. Ben ve Kazım Duygun’da bu arkadaşların arasındayız.
Kazım Duygun’u belki tanımayanlar vardır. Babasına Sarı Elif’in Oğlu Mammet
derlerdi. Evleri Aşağı Oba’da (Ayniye Mahallesi), Aşağı Cami’nin (Ulu Cami)
arkasındaydı.
Neyse…
İmtihan zamanı yaklaşıyor… İmtihan da Adıyaman’da olacak. İmtihana gitmeden
bir hafta falan önce kendi aramızda konuşuyoruz…
-Adıyaman’a gidersek lokanta da ne yiyeceğiz?..
-Bisiklete binecek miyiz?..
-Hangi sigarayı içeceğiz?..
……………………………….
Tabi bütün bunlar için de para lazım. İşin en can alıcı yanı da para konusu…
Herkes biçok şey yapmak istiyor ama, kimsede para yok… Herkes babasından
alacak ; ne kadar kopartabilirse… Nasıl eder de fazla para alırız diye, konuşuyoruz…
Ne kadar para yeter, diye konuşuyoruz… Çoğumuz ilk defa bir şehir göreceğiz.
Çoğumuz ilk defa ailemizden ayrı bir yerde serbest olacağız…
Doğrusu bunun keyfini çıkartmak istiyoruz.
İmtihandan çok işin bu yanıyla ilgileniyoruz.
Kimi arkadaş elli Lira yeter, diyor, kimi kırk, kimi altmış, kimi yetmiş…
Kazım’ın sesi çıkmıyor.
Neyse imtihan günü geldi. Hepimiz belediye otobüsüne bindik. Adıyaman’a doğru
gidiyoruz. Herkes birbirine kaç Lira Harçlık aldığını soruyor. Yine kimi altmış, kimi
kırk, kimi elli diyor. Kazım, «seksen» dedi birden. En fazla parayı o almış. Bütün
arakadaşların ağzı açık kaldı. Bu kadar parayı nasıl kopardığını falan sorduk. Kazım,
yine hiç seslenmeden cebinden bir liste çıkarttı ve önümüze uzattı. Listede şunlar
yazılıydı :
-10 Lira otobüs gidiş
-10 Lira otobüs geliş
-10 Lira otel
-7 Lira kağıt, kalem, silgi
-15 Lira yemek
-7 Lira Marlboro
-7 Lira Kent
-5 Lira Samsun
-4 Lira Maltepe
-3 Lira Yeni Harman
-2 Lira Bafra
Bu listeyi yapıp babasına vermiş. Babasının da okur-yazarlığı olmadığı için listeyi
Kazım’a okutup, bunlar ne diye soruyor. Kazım’da, “bunlar imtihanda lazım olacak
malzemeler” deyince, babası da çıkartıp seksen Lirayı veriyor.
Mammet Emmi, kendisi sigara içmediği için listedekilerin çoğunun sigara markası
olduğunu farketmiyor.
Allahtan o zamanlar şimdiki kadar sigara çeşidi yokmuş. Yoksa yanmıştı Kazım’ın
babası…

Mehmet Yılmaz
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Geçmişini bilmeyen geleceğini yönlendiremez
Bazen gelişmiş ülkeler hakkında okuduklarımızla, seyrettiklerimizle ya da kendi
gözlerimizle gördüklerimizle ülkemiz Türkiye’yi karşılaştırdığımızda içimiz bir
buruluyor; hem bir eziklik, karamsarlık, hem de açıklanamaz bir öfke duyuyoruz. Bu,
genelde „Neden bunlarda oluyor da bizde olmuyor?“ sorusundan kaynaklanıyor.
Bunun bir tek ve gerçekci bir cevabı var: Ekonomik, siyasal ve sosyal yaşamdaki
gelişmişlik, bir süreç işi. Bu süreç te öyle bizim istediğimiz gibi bir kaç hükümet
döneminde ya da siyasi kadroların değişmesiyle olmuyor. Belki ideal ortamlar bu
süreci kısaltabiliyor ama genelde bu iş için nesiller gerekiyor.
Gelin hep beraber 80 sene öncesine dönüp Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni
kurmadan az önceki ülkemizin durumuna kısaca bir göz atalım.
1800’lü yıllarda Osmanlı Türkiye’si tamamen bir çöküntü içinde idi. İstanbul
dışında ne adamakıllı eğitim kurumu ne yol, ne fabrika vardı. Her yüz kişiden ancak
iki kişi okuma yazma biliyordu.
Osmanlılar o yıllarda Avrupa’ da başlıyan sanayileşme hareketiyle hiç
ilgilenmemişler ve dolayısıyla gelişmelerin tamamıyle dışında kalmışlardı. Ülkede
makina adına ele alınabilecek pek birşey yoktu. Olanlar da Kapitulas-yon (Sömürge)
devletlerinin kendi çıkarları doğrultusunda getirdikleri ve sadece kendi adamlarının
öğrenip kullandığı makinelerdi.
Birileri Osmanlı toprağına İstanbul’ dan Bağdat’a kadar demiryolu döşemişti ancak
bu lokomotifleri kullanacak bir tane Türk makinist yetiştirilmemişti..
Kurtuluş savaşında Türk akıncıları bir Yunan birliğine taarruz etmiş ve onları
herşeylerini bırakarak kaçmak zorunda bırakmıştı. Çok sayıda silah ve cephanenin
yanında onlarca yeni kamyon ele geçirilmişti.
Türk ordusunun ihtiyacı olan cephaneyi kadınlar kağnılarla cepheye tasıyor-lardı. Bu
kamyonlarla cephane taşıma işi çok daha kolaylaşacaktı ancak kamyonlar yakıldı.
Birlikte kamyon kullanmasını bilen kimse yoktu çünkü.
Cumhuriyetin kurucusu, Cumhuriyeti kurduktan sonra. demişti ki: "Efendiler,
zanaatın en basiti en şereflisidir!"
En basiti bile yoktu çünkü… Padişah içinse devlet sadece İstanbul’dan ibaretti,
ülkenin kalanı yerine göre alınıp verilebilirdi. Bütün bunların üzerine birinci dünya
savaşından bir de yenik olarak çıkılması Avrupalının gözünde Türk meselesinin
çözümünü gerekli kılmıştı. Biraraya gelen Ingilizler, Fransızlar, İtalyanlar ülkeyi kendi
aralarında paylaştılar. Pek yakında Anadolu’da Türk unsuru kalmıyacak, Türkler
geldikleri yerlere postalanacaklardı.
Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını az önce irdelemiştik, ya askeri bakımdan
nasıldık?.. Tüm silah ve cephaneliklerimize el konulmuş, yıllarca süren Birinci Dünya
Savaşı’ndan çıkan yorgun ve donanım-sız ordumuz dağıtılmıstı. Yani sonuç
kaçınılmazdı. Dünya savaşı galibi, sanayileşme yolunda hayli yol almış, donanımlı
orduları olan Avrupalılar harita üzerinde Türk ülkesini paylaşmışlardı. Ülkeyi verip
İstanbul’u kurtardıklarına inanlar da sonuçtan memnundu.
Ya Anadolu halkı?.. Okuyan, yazan ya da radyo dinleyen olmadığından halkın olup
bitenden pek haberi yoktu.
Atatürk ve arkadaşları Milli Mücadeleyi başlattılar. İstanbul’dan kaçıp Atatürk’e
katılmak isteyen yurtseverler İstanbuldan çıktıktan sonra Ankara’ya nasıl
gelebileceklerini bilmiyorlardı. Yol, ulaşım aracı yoktu. 1920’lı yıllarda
İstanbul’dan Ankara’ya gelmek için yolu bilen bir kılavuz ve bir at arabası gerekiyordu. (Yani sadece 86 sene önce).
Anadolu’da bir hareketlenme olduğunu gören İngilizler kendilerini yormamak için
bu hareketi bastırma, Türkleri Anadolu’dan fiilen sürme görevini taşaron Yunanistan’a
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verdiler. Yunan ordusu için bu ilk bakışta çok risksiz bir işti. Karşılarında ne bir ordu
ne de düzenli başka bir güç vardı. Sadece bir kaç hayalperest yurtsever!
Yunanlı generaller askerlerine Ankara’ya kadar yürümek ‚bir kır gezintisi gibi
olacak’ diyorlardi.
Ya Milli Mücadeleyi başlatanlar?..
Ellerinde yüreklerinden başka hiç ama hiçbir şeyleri yoktu. Kurtuluş Savaşı
bugünün kuşaklarının bilemiyeceği ya da yeterince kavrayamayacağı güç koşullar ve
olanaksızlıklar içinde başarılmıştı. Güçlüklerin en başta geleni, bilinçli ve eğitimli
kadro, yani aydın eksikliğiydi. Kurtuluş Savaşı süresince Ankara'ya, çoğunluğu
subay, ancak bin beş yüz kişi gelmiş, koskoca Osmanlı Ordusu' ndan Ankara
direnişine, İnönü Savaşı'na kadar yalnızca beş general katılmıştı. Savaş'ın öncü
gücünü oluşturan insanları birleştiren tek nokta, yalnızca yurt sevgisi ve ülkenin
ivedilikle kurtarılmasıydı.
Bu maddi olanaksızlıkların yanında bir de manevi olumsuzluklar vardı.
Istanbul’daki Halife padişah, Şeyh-ül Islam’ın Kurtuluş Savaşı’nı başlatanları kafir ve
ezilmelerinin dinin gereği, vatanı İngilizlere vermek isteyenlere karşı çıkmanın da
islama karşı bir küfür olduğunu ilan ediyordu.
Olayları biraz olsun izleyebilen halkın kafası iyice karışıktı. Bir tarafta vatanı göz
göre göre kafire hediye eden din ve devlet büyükleri, diğer tarafta vatanı kurtarmak
istiyen ancak bu din ve devlet büyükleri taraıindan kafir ilan edilmiş kurtuluş
savaşçıları. Kurtuluş savaşı ordusuz, silahsız, cephanesiz, parasız, donanımsız ama
vatanını düşman elinden kurtarmaya azimli bir Anadolu halkıyla başlatıldı.
Büyük fedakarlıklar ve sayısız canların feda edilmesı sonucu kurtuluş savaşı
başarıyla sonuçlandı ve vatan kurtarıldı. Ama geriye, kaçan düşman orduları
tarafından yakılmış, yıkılmış harap bir vatan kalmıştı. Birçok aile erkesiz, bir
çok çocuk babasız kalmıştı.
Cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye’nin nufusu 12 -13 milyon kadardı. Tamamen
tarıma dayalı bir ekonomi vardı. Sanayi üretim yok denecek kadar azdı. Kişi başına
düşen milli gelir 70 Lira idi. Tüm Türkiye’de 500 civarında doktor ve 50 kadar
mühendis vardı.
Bir de bugünün Türkiye’sine bakın. Aldığımız yolun hiç te öyle bir arpa boyu
olmadığını göreceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti kendisinden beklenmeyen çok işler
başardı. Daha da çoğunu ba-şaracak ama bunun için daha eğitimli daha donanımlı
nesillere ihtiyacımız olacak. Bizler genelde sedirli, şilteli, yer sofralı evlerde büyüdük.
40 kişilik sınıf-larda eğitildik. Cumhuriyeti buraya kadar getirebildik. Bizim
çocuklarımız, bizler-den daha iyi şartlarda yetişiyorlar. Onların olanakları bizlerden
çok daha fazla. Dünya ile iletişimleri, ufukları bizlerden daha geniş. Onlar Cumhuriyeti bizim getirebildiğimiz yerlerden çok daha ileriye götürecekler.
Gazeteler, Türkiye’nin bugün Dünya nın en büyük ekonomileri sıralamasında ilk
20 içine girdiğini yazıyorlar. Bu geriye dönüp, geldiğimiz yere bakınca mutlaka çok
gurur verici birşey. Ancak bizden hem nufus hem de ülke yüzölçümü bakımından 10
kat küçük Isviçre’nin bu sıralamada bizden üc basamak önde olduğunu görünce
daha önümüzde yapılacak çok şeyimiz olduğu görülüyor.
Yani ne geldiğimiz yere bakıp, şu anda olduğumuz yerden memnun olmak, ne de
varmak istediğimiz noktaya bakıp ümitsizliğe kapılmak gerekiyor.
Türk insanı en zor şartlarda, imkansız görülen şeylerin üstesinden geldi, belki
şartlar bizim yürüyüş hızımızı yavaşlata-bilir, ancak varmak istedigimiz nokta
değişmez: İnsan haklarına saygılı, insanlarının refah içinde birlikte kardeş-çe
yaşadığı, onurlu demokratik, sosyal bir Türkiye.
Cetin Altanın dediği gibi: „Enseyi karartmayın!“

Rıdvan Filiz
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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.
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16-17 yaşlar, kritik yaşlar...
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?..
Allahtan 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.
Kız kısmına değmez...
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
gerekiyordu.
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-burunboğaz doktorunun yanında çalışıyorum. İşimden ve işyerimden oldukça
memnunum; severek çalışıyorum.
Burda doğduğum halde, hemen
hemen bütün öğrenciliğimde yabancı
olduğumu hissettim. 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,
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Okulda bir yasaklama yoktu
Öğrencilik 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.

Amerika, Umman, Dubai, Singapur,
Küba gibi ülkelere gittim.
Ama sevinerek de geri geliyorum
oralardan. İsviçre gibi güzel, temiz ve
kuralların en iyi işlediği bir ülkede
olmadan da mutluluk duyuyorum. İyi ki
İsviçre’de yaşıyoruz.

.
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
babama da söyledi. Karşı çıkmasının en
önemli sebebi Selçuk’un
Tutlu olmamasıydı. Evleneceğim
insanın ille de Tutlu olmasını

istiyorlardı. Tutludan başkasına ‘el’
gözüyle bakılıyor ve “adetleri-huyları
başka başka” deniliyordu. Babam,
“Gönlüm bir Tutluyla evlenmenden yana
ama, yine de karar senin” diyordu.
Annemi ikna etmek mümkün değildi. 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;
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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 yerleşebileceğimizi
anlatmaya çalışıyordum.
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 yön olarak Tutlu olmayı öne
çıkartmak doğru değil bence. Hele bu
zamanda ve bu koşullarda. Aynı millet-ten
olmak yeterli sayılmalı.. Ortak yönleri
orada aranmalı...
Zaten Tutlularda bile farklı farklı adetler
var yakından bakılırsa.
Evlilik şans işi...
Evlilik şans işi... Bazıları var, beş-altı
sene tanışıyorlar, beraber oluyorlar ama
evlendikten üç-beş ay sonra ayrı-lıyorlar.
Bazıları da görücü usulüyle, hiç
tanışmadan evleniyorlar ama bir ö-mür
beraber yaşıyorlar. Ama ben yine
tanışmadan yapılan evliliğe karşıyım.
Evlendikten sonra...
Yaşım ilerledikçe annemi- babamı
daha iyi anlıyorum. Neden Türkiye’yi ve
bütün akrabalarını bırakmak zorun-da
kaldıklarını, geldikten sonra da buralarda
ne kadar zorluklarla karşılaştıklarını
anlıyorum.
Evlendikten sonra annemi de daha iyi
anlıyorum. Anneme karşı olan duygularım da değişti; ona şimdi daha çok
yakınlaştım. Belki de kadın olmamız-dan
da kaynaklanıyordur bu yakınlaş-ma. 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..
Anne ve babalar...
Anne ve babalar, gençlerin her
dediğne hemen karşı çıkmasınlar.

Önce bir dinlesinler, onlarla konuş-sunlar.
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 gidipgeldikçe 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 bura-ya
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 Tutlu-ları 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.

Söyleşi / Mehmet Karakuş
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MENDiLiMDE KAN SESLERi
Her yere yetişilir
Hiçbir şeye geç kalınmaz ama
Çocuğum beni bağışla
Ahmet Abi sen de bağışla
Boynu bükük duruyorsam eğer
İçimden öyle geldiği için değil
Ama hiç değil
Ah güzel Ahmet Abim benim
İnsan yaşadığı yere benzer
O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer
Suyunda yüzen balığa
Toprağını iten çiçeğe
Dağlarının , tepelerinin eğimine
Konya’nın beyaz
Antebin kırmızı düzlüğüne benzer
Göğüne benzer ki gözleri mavidir
Denize benzer ki dalgalıdır bakışları
Evlerine, sokaklarına, köşe bşlarına
Öylesine benzer ki
Ve avlularına
(Bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi)
Ve sözlerine
(Yani bir cep aynası alım-satımına belki)
Ve bir gün birinin adres sormasına benzer
Sorarken sorarken üzünçlü bir görüntüsüne
Camcınınn cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına
Öyle bir cigara yakımına, birinin gazoz açmasına
Minibüslerine, gecekondularına
Hasretine, yalanına benzer
Anısı işsizliktir / Acısı bilincidir
Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan
Gülemiyorsun ya, gülmek
Bir halk gülüyorsa gülmektir
Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet Abi
Bir güzel kadeh tutuşun vardı eskiden
Dirseğin iskemleye dayalı
-Bir vakitler gökyüzüne dayalı, derdim ben Cıgara paketinde yazılar resimler
Resimler: cezaevleri
Resimler: özlem
Resimler: eskidenberi
Ve bir kaşın yukarı kalkık
Sevmen acele / Dostluğun çabuk
Bakıyorum da şimdi
O kadeh bir küfür gibi duruyor elinde.
Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet Abi
Biz eskiden seninle
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İstasyonları dolaşırdık bir bir
O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar
Nazilli kokardı
Ve yaağmurdan ıslandıkça Edirne postası
Kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında
Esmer bir kadýı sevmiş gibi olurdun sen
Kadının ütülü patiskalardan bir teni
Upuzun boynu
Kirpikleri
Ve sana Ahmet Abi
uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki
Sofranı kurardı
Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı
Cezaevlerine düşsen cıgaranı getirirdi
Çocuklar doğururdu
Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi
O çocuklar büyüyecek
O çocuklar büyüyecek
O çocuklar...
Bilmezlikten gelme Ahmet Abi
Umudu dürt / Umutsuzluğu yatıştır
Diyeceğim þu ki
Yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler
Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi
Hayalsiz yaşıyoruz nerdeyse
Çocuklar, kadınlar, erkekler
Trenler tıklım tıklım
Trenler cepheye giden trenler gibi
İşçiler / Almanya yolcusu işçiler
Kadınlar / Kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi
Ellerinde bavullar, fileler
Kolonyalar, su şişeleri, paketler
Onlar ki, hepsi
Bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler
Ah güzel Ahmet Abim benim
Gördün mü bak
Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar
Ve dağılmış pazar yerlerine memleket
Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile
Gelse de
Öyle sürekli değil
Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün
O kadar çabuk / O kadar kısa / İşte o kadar.
Ahmet Abi, güzelim, bir mendil niye kanar
Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar
Mendilimde kan sesleri.

Edip CANSEVER
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TYD EĞLENCE GECESİ
Düğünler haricinde Tutluları biraraya getiren Tutlular Yardımlaşma Derneği eğlence
gecesi 11 Mart 2006 tarihinde Sporthalle Unterrohr Schlieren adresinde gerçekleşti.
Amacı Tutluları biraraya toplayıp yemek, içmek, eğlenmek ve sohbet etmenin yanısıra,
derneğin kasasına biraz olsun maddi destek sağlamak olan gecemizde hemşehrilerimiz
ve dostlarımız bizleri yalnız bırakmadı.
Hepsine yönetim kurulu adına teşekkür ederim.
Gurup Armoni (Ballı Kardeşler) nin yaptığı müzik eşliğinde misafirlerimiz iyi ve
eğlenceli bir akşam geçirdiler.
Özenle hazırlanan hıtaplar (Gözleme), yemekler ve tatlılar misafirlerimiz tarafından
beğenilerek yenildi.
Her yıl olduğu gibi tombala çekildi. Kazananlar sevindi. Kazanamayanlar da üzülmedi.
Çünkü verdikleri her iki Frankın dernek kasasına yapılan bir yardım olduğunu biliyorlardı.
Tutlular ve onları yalnız bırakmayan dostları tombalanın bir şans oyunu değil de bir yardım
aracı olduğunun bilincindeydiler.
Derneğimizin gecesine oyunlarıyla Türk Halk Dansları Topluluğu, türküleriyle Türkeş ve
Almanya’dan kalkıp gelen Servet Öncebe kardeşler renk kattılar.
Bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimiz ve dostlarımıza, gecenin hizmetini üstlenip
gece boyu çalışan arkadaşlara Tutlular Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu
teşekkürlerini sunar.
Bir başka etkinlikte buluşmak üzere sağlıcakla kalın.

Mahmut Karakaplan
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Duyuru
Sevgili Tutlular,
Yazınımızın şiir, öykü ve makale türlerine ilgi duyan hemşerilerimizi yazmaya
cesaretlendirmek ve onları açığa çıkartmak için bir yarışma düzenliyoruz.
Böylelikle Tutlunun yazınla ilgili yanının gün ışığına çıkmasına ve kültürel yaşamının
gelişip zenginleşmesine katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz.
Herbir yazın türünde yarışmaya katılacak Tutluların uyması gereken koşullar ve konular
aşağıda sıralanmıştır. Sıraladığımız bu koşul ve konulara uymayan yazılar değerlendirme
dışı tutulacaktır.
Sözünü ettiğimiz yazın türündeki ürünler Tut Pekmezi’nin ilk elemesinden sonra internet
sayfamızda yayımlanacak ve herkesin okuması sağlanacaktır.
Son değerlendirme Sayın Tayfun Talipoğlu tarafından yapılacak ve
1., 2., 3. saptanacaktır.
Herbir türdeki ürünlerden 1., 200.--, 2., 100.--, 3. de 50.-- Frank ile derneğimiz (Tutlular
Yardımlaşma Derneği / İsviçre) tarafından ödüllendiriliecektir. Ödüllerin küçük olduğunu
biliyoruz. Ama bu ilk girişimin arkasını da getirmeyi düşünüyoruz.

Koşullar:
1-Yarışmaya sadece Tutlular (köyler de dahil) katılabilirler.
2-Yarışmaya bir kişi en fazla iki şiir, iki öykü ve iki makale ile katılabilir.
3-Yarışmaya katılacak ürünler en geç 31 Ekim 2006 tarihine kadar internet
sayfamızdaki iletişim adresine (dernek@ tutpekmezi.com) gönderilmelidir.
4-Yarışmaya gönderilen ürünler üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.
5-Değerlendirme sonuçlarına ilişkin herhangi bir gerekçeli açıklama yapılmayacaktır.

Şiir:
Konusu: Tut... Tut İlçesi...
Öykü:
Konusu: Tut’ta kadın olmak veya Tutlu kadın(lar)... (en fazla üç sayfa)
Makale:
Konusu: Tut’un ilçe olmasıyla neler değişti veya değişmedi?
Tut’un ilçe olmasıyla ne oldu Tut’ta?... (en fazla üç sayfa)
Yarışmaya katılanın:
Adı ve soyadı:
Baba adı:
Doğum tarihi:
Öğrenim derecesi:
Yaptığı iş:
Güncel adresi ve telefonu:

Sevgili Tutlular,
Olabildiğince fazla çocuğu, genci, kadını ve erkeği yazmaya ve yarışmaya katılmaya
çağırıyor ve şimdiden başarılar diliyoruz.

Tutlular Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu
1 Mayıs 2006
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