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 İsviçre’de 29 Kasım 2009 Pazar günü 
yapılan halk oylamasıyla yeni minare 

yapımına yasak getirildi. 
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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 
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Hak ve Hoşgörü  

      
     Geçen haftalarda İsviçre’de minare için halkoylaması yapıldı. Oy verenlerin 
% 57´si ”minare yapılmasın” dedi. 
     İlkönce şunu belirtmeliyim: Halkoylaması çok demokratik bir yöntem gibi gözükse 
de, temel insan hakları - bu arada inanç ve ibadet özgürlüğü-   ”bu hakkı verelim mi 
vermeyelim mi”  diye oylamaya tabi tutulamaz.  Bu yönüyle sözkonusu halkoylaması 
meşru değildir. Mesela bir mahallede   ”filanca kişi bu mahallede otursun mu 
oturmasın mı” diye halkoylaması yapılamaz, ya da ” falanca kişi yaşasın mı 
yaşamasın mı” diye halkoylaması olmaz. 
     Ama bence, daha çok kafa yorulması gereken şey, sistemini temel insan hakları 
ve demokrasi üzerine kurduğunu söyleyen bir toplumun %57´sinin, ”sözkonusu 
benim çıkarlarım, benim korkularım-kaygılarım olunca, demokrasinin canı 
cehenneme” diyebilmesidir. İlkeli değil bencil davranmasıdır. 
     Oysa, bütün dünyanın gıpta ile baktığı, refahın ve demokrasinin İsviçre’sini kuran 
da aynı halktır, bu zamana kadar da önemli ölçüde bu özelliğini korumuştur. 
     Peki ne oldu da aynı halkın çoğunluğu demokrasi prensiplerini bir yana bırakarak,  
ilkesiz ve hoşgörüsüz davrandı? 
     Olay, Haçlı Seferlerinden sömürgeciliğe uzanarak tarihsel; bildiği ve güven içinde 
hissettiği toplumun değişmesini düşünerek sosyal; Avrupa’nın populist ve ırkçı 
geleneğini kastederek politik; işsizliği ve kötüleşen sosyal hakları göstererek 
ekonomik  nedenle açıklanabilir ama bana göre , bütün bunlarla birlikte, içinden 
geçmekte olduğumuz zamanda yatıyor esasen sorunun cevabı. 
      
     Nedir şimdiki zamanın en belirgin özelliği? Küreselleşme, globalleşme. 
     1800 sonlarında veya 1900 başlarında kurulmuş olan ulusal (milli) devletler ve  
onların toplumları, kendi milletlerine göre ve milletleri için sistem, onların için 
demokrasi kurmuşlar. Kendi kendileri için hoşgörülü olmuşlar, kendi kendileri için 
demokrat olmuşlar. Ama bugün hem ekonomi, hem insan hakları, hem hukuk, hem 
kültür küresel. Her kültürden ve milletten insan heryerde yaşıyor. Yemekten müziğe 
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her türlü kültür heryerde yaşanıyor.  Bugüne kadar da yaşıyordu-yayaşanıyordu ama 
şimdiki bu ”çoğulculuk” artık eski sistemleri değişime zorlayan bir düzeye geldi. Bir-iki 
cami-minare eski sistemi ve düsünce yapısını tehdit etmiyordu ama yüzlerce olunca 
sistemin ve düşünce yapısının (mentalitenin) değişmesi gerekiyor. Başka bir deyişle, 
hoşgörünün ve demokrasinin  içeriğinin, sınırlarının ve boyutlarının ”milli”den 
”küresel”e geçmesi gerekiyor. İşte bu noktada toplumda bu köklü değişime karşı önce 
tedirginlik, sonra korku oluşmaya başlıyor. Hele de bu değişiklikler, halkın günlük 
yaşamının gitgide kötüleşmesi ile birlikte oluyorsa, korku daha da artıyor. Durumu 
istismar eden ırkçı parti veya politikacılara, yelkenini rüzgara göre açan korkak –
populist politikacılar eklenince, iş, kendi prensiplerini çiğnemeye kadar gidiyor.  Bu 
sadece İsviçre’de değil, ona benzeyen bütün ülkelerde oluyor. Tezahürleri farklı ama 
İsveç’te de olanların altında aynı sorun yatıyor. Mesela, İsveç tarihinde ilk defa ırkçı 
bir partinin, 2010´da yapılacak seçimlerde parlementoya girme ihtimali var.  
      
     Çözüm ne? Veya, geleceğin çözümü nasıl gözüküyor? 
     Bütün insanlık tarihinin oluşumunun bir kuralı var: Sistemleri,  düşünce ve sosyal 
yapıları belirleyen ekonomik alt yapılarıdır, üretim biçimi ve ilişkileridir. Dolayısıyla, 
sancılı da olsa, milli ekonomiler üzerine kurulmuş milli demokrasiler ve sistemler, 
küreselleşen ekonomik-sosyal-kültürel  ilişkilere ayak uydurarak sistemlerini ve 
demokrasilerini geliştirmek zorundalar. Avrupa Birliğini böyle anlayabiliriz. Yani 
eninde sonunda İsviçre sistemi ve toplumu camiyi ve minareyi içine sindirmek   
zorunda, içselleştirmek zorunda.   
     
     Minare halkoylamasından sonra, sıkca Avrupalının demokrasi konusundaki 
ikiyüzlülüğüne vurgu yapıldı, ”Başkaları için insan haklarından bahsedenler, 
kendilerinin işine gelmeyince bunu rahatlıkla çiğniyorlar” yorumu yapıldı. Haklı bir 
yorum. Ama bir şartla: aynı ikiyüzlülüğü kendin yapmıyorsan! İsviçre’de karşı 
olduğun ırkçılığa ve ayrımcılığa, heryerde ve herkes için  karşı çıkabiliyorsan. 
Mesela, özlediği rejimde bırakın başka dine saygıyı, insanların giysilerine bile 
karışan, oruç  tutmuyorsun diye adam döğen şeriatçı bir müslümanın bu 
halkoylamasını ve sonucunu eleştirmesi çifte standarttır; Ya da İsviçre’de kendisi için 
talep ettiği ana dilde eğitim ve kendi kültürünü yaşama-yaşatma hakkını savunup, 
sözkonusu haklar Türkiye’deki Kürtler için olunca karşı çıkan milliyetçi bir Türkün 
eleştirisi de tutarsızlıktır. Kendisi hoşgörüsüz olan birinin başkalarından hoşgörü 
beklemesi, ya da kendi hak yiyen birisinin başkasından aynı hakkı talep etmesi 
ahlaken de, vicdanen de doğru değildir.  Bu İsviçreli için de geçerlidir, Türk için de, 
Müslüman için de, Hıristiyan için de; kişiler için de, devletler için de. 
      
     Bana göre bu konuda işin özü (demokrasinin de özü), ”kendime neyi hak 
görüyorsam, başkasına da aynı hakkı görmeliyim” sözündedir. Bu başkası, sen 
erkeksen kadındır, Hıristiyansan Müslümandır, Türksen Kürttür, Solcuysan Sağcıdır. 

                                        
                                                        Hamza Demir 
                                                                           hamzademir@hotmail.com  
                                                                            
                                                                           Göteborg, 6 Ocak 2010  
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Kapitalizmin Krizi  

     Hergün kriz haberleriyle yatar kalkar olduk. Bu ekonomik kriz durduk yere nereden 
çıktı şimdi. Nedir bu kriz dedikleri şey.  

     Aslında televizyonlarda ekonomik kavramlara boğularak bilinçli bir şekilde 
anlaşılmaz hale getirilen krizi kendi yaşam alanımızdan hareketle daha iyi anlarız. 
Kriz kavramının kökenini araştırdığımızda aslında Yunanca'dan gelme eski bir tıp 
terimi olduğunu görürüz. Kriz için bir hastalık sürecinin en ciddi, en belirleyici, en 
yoğun ve bundan sonrası için hastalığın düzelme ihtimalinin kaybolduğu durumdur 
demek yanlış olmaz. Toplumsal yaşamda ise özellikle kapitalizmin emperyalist 
aşaması işte bu kriz tanımına uymaktadır. Yani bu aşamada sürekli bir kriz durumu 
vardır. Hasta sürekli yataktadır. Ancak bugün yaşadığımız gibi hasta dönem dönem 
komaya girer. Bugün bahsedilen ekonomik kriz varolan sürekli kriz halinin 
keskinleştiği koma haline dönüştüğü durumdur. Bu yaşanılan krizin kaynağında ise 
üretimin toplumsal bir şekilde hep birlikte gerçekleştirilmesi ancak üretilenlerin 
paylaşımının toplumsal olmaması yatmaktadır. Kısacası üretenler ürettiklerine, onlara 
ödenen ücretle ulaşamamakta, ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.  
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     Krizi kısa bir öyküyle de anlatabiliriz.  

     "Kış ortasıdır. Ev soğuk. Küçük kız annesine ‘neden sobayı yakmıyoruz' diye 
sorar. Anne, ‘kömürümüz yok' der. Küçük kız sormaya devam eder, ‘neden kömür 
almıyoruz?' Annesi paraları olmadığını çünkü babasının işten atıldığını anlatır. Küçük 
kız babasının neden işten atıldığını da merak eder. Anne yanıtlar: ‘Kızım baban bir 
madenci ve stoklarda çok kömür olduğu için artık babana ihtiyaçları 
kalmamış.'Kısacası madencinin evinde yaşanan kriz ihtiyaçlarını 
karşılayamamaktan kaynaklı eksik tüketim krizidir. Maden sahibi için ise kriz 
aslında çok fazla bir şey ifade etmemektedir çünkü onun malı elinde durmaktadır. 
Hiçbir zaman aç kalmayacaktır. Madencinin evindeki soğuk bizim evlerimizdeki 
soğuk gibidir. Kömürü yedi kat yerin altından çıkaran ve gün boyu bir güneş yüzü 
bile görmeyen madenci, evinde de bir sıcak yüzü görememektedir. Kendi ürettiği 
kömürden mahrum durumdadır. Bugün yaşanan kriz dedikleri tamamıyla böyle bir 
durumdur.  

     Evet Sevgili Tutpekmezi okuyucuları,  bu meseleye sınıfsal açıdan yani üretim 
ilişkileri açısından bakmak gerek. Durum böyle olunca her ülkenin ekonomik koşulları 
yapılanma biçimlerine göre biçimsel olarak farklılıklar gösteriyor.  
Gelelim bulunduğumuz ülkeye yani yaşadığımız yere. Dünyanın sayılı ekonomileri 
arasında gösterilen ve de bankaları ile ün yapmış İsviçre bu kriz döneminde neler 
yapmış ve biz çalışanlara neler olmuş. Kasım 2009 verilerine göre 4538 işyeri 
kapanmış, UBS 25,6 milyar para kaybetmiş, Credit Suisse 8,22 miliyar kaybetmiş, 
%11 işçisini işten çıkartmış, işsizlik oranı İsviçre tarihinde ilk defa % 4,4 oranında 
yükselme göstermiştir. Hal böyleyken bu faturaları kimler ödüyor bu zararlar nereden 
telafi ediliyor? En başta sanki krizi biz işçiler çıkartmışız gibi faturasını da bizlere 
ödetiyorlar. Küçük işyerlerini yutan büyük tekeller kendi işyerlerinde 8 saat olan iş 
süresini 16 ve bazı yerlerde 32 saata çıkarmışlardır. İşverenler işçilere hiç bir zaman 
söz hakkı vermemektedirler. Büyük iş yerleri sendikalardan cıkmışlardır. İşçiler toplu 
sözleşme haklarını kaybetmişlerdir. Yaşlı işçiler sosyal ödenekleri yüksek olması 
nedeniyle işten çıkartılma ve yeniden iş bulamama korkusuyla işverenin cumartesi ve 
pazar günleri çalışma teklifine hayır diyememektedirler. Bütün iş yerlerinde maaşlar 
düşürülmüştür. Bunlara gerekçe olarak ta ekonomik kriz gösterilmektedir.İsviçre’de 
durum böyleyken birde kendi ülkemıze bakalım. Kendi iç dinamizmi ile gelişmemiş, 
tamamen dışarıya bağlı bir ekonomiye sahip, sıcak para girdileri ile günü kurtarmak 
isteyen, tarımını tamamen yok etmiş, ülkenin en verimli yerlerini tekellerin ve 
kapitalizmin çıkarlarına  peşkeş çekmiş, açlık sınırındaki insan sayısı iki milyona 
yükselen ülkemizde de teğet geçiyormuş arkadaşlar. 
      
     Bu krizden çıkmak için  kapitalistler ülkeler üzerinde  ve emekçiler üzerinde çeşitli 
oyunlar oynamaktadır. Biz emekçiler işverenlere karşı haklarımızı koruya bilmemiz ve 
daha güçlü muhalefet yapabilmemiz için işçi sendikaları etrafında toplanmamız 
gerek. Daha güçlü bir muhalefet için ve de örgütlü mücadele için bu kaçınılmaz  
olmuştur. 

                                                                Nevzat Oğul 
                                                                                      03.01.2010  
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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. Ocak 2010 

                                                                                    Mehmet Karakuş 

 
 
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 katıl-mış 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. Ortaokul 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 arasın-
da bir yardımlaşma kasası oluşturulmuş. Bu 
kasadan özellikle çocuklu ailelere bir miktar ö-
deme yapıldığını söyleyen İlyas, gelecek ay-
larda işlerin açılacağının söylendiğini belirtiyor. 

 
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. 
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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. 
 
 
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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Çocukluğumu Özlemek mi? 
 
Özlemek, çocukluğumu özlemekti aslında 
Farklı hayatlara özenirken mutluluğu kaçırmaktı, bir aşkı anlatmaktan ziyade  isminin 
baş harfini kazımaktı tozlu ilkokul sıralarına. Mehmet Ergen’in her sabah 
 „Hayasızlar!“ repliğini anlamaktı Andımı okurken soğuk şubat sabahlarında. 
 23 Nisan’a farklı hazırlanmaktı..  Yoğurda bandırılmış bozuk parayı altın dedektörü 
gibi aramaktı küçücük dudaklarınla, çuval yarışında mersedes amortisoru gibi 
sıçramaktı kazanma hırsıyla… 
  
Belediyenin yolları açmaya bile cesaret edemediği karlı kış sabahlarında morarmış 
dudakların bile anlatmak istediğin soğuğu ifade etmekte kifayetsiz kalacağı bir 
yoksullukta sevdim seni, sana gelmek delik çizmeden ayağına giren balgamlı kar 
sularının oluşturduğu senfonik sesti aslında, yokluğun sanatla buluşmasıydı  fakirlik 
oratoryosunda… 
  
Baharı farklı heyecanla beklemekti.. Ulupınar’da açan deli payamin pembe çiceklerini 
üşüyen gözlerle süzmekti, pembe badem çicegi acı da olsa baharın gülümsemesiydi, 
yokluktan kurtulmak değil, farklı bir hayata göz kırpmaktı aslında, kar altında kalan 
nergizi koklamaktı akciğer kanserine derman ararcasına, göğsünü patlatırcasına içine 
çekmekti serin bahar kokusunu.. Ulu Pınar’da erik çağlalarıyla sarhoş olmaktı, 
dalından kopup yere düşen her dut tanesinin sarılığını sana benzetmekti, saçlarına 
benzetmekti, yağacak yağmura minnet etmeden susuz geçmemesiydi koca bir 
yazın…  
 
En iyi arkadaşının senden deli olmasıydı, kendi işlediğin suçu onun üzerine atmasına 
göz yummasıydı, çocuklukta yazdığın kuralların en başta geleni evde yiyeceğin 
dayaktan korkmazcasına bildik adımlarla eve gitmekti. Yukarı bağda göz 
bebeklerinden  daha kara olan üzümü yerken arının seni sokmasıydı dudaklarından. 
Cümle aleme maskara olmaktan korkup çamur sürtmekti  zehire  panzehir yaratmaktı 
kurak topraklarından…   
  
Lisenin karşısındaki gavur mezarlığında hiçbir tanıdığının olmamasıydı, farklı 
milletlerden insanları habersizce barındırmandı. Gençliğimin bozuk satıhlarda, bir 
dönüm buğday tarlasında geçmesine göz yummamak için türettiğim gurbet 
masallarına yenilmekti. Ağustosu beklemek..  gündüzleri kavrulurken sıcaktan, 
geceleri serinlik titremesine tutularak yıldızlara bakmak ve tutarcasına yakın olmaktı 
her evde bulunan anfi-tiyatro damlarında. Gözlerindeki parıltıyı görürcesine net ve 
berraklığın tuhaflığında, bir gecede kayan yıldızları sayabilmekten ziyade, kayıp 
yakınlarına düşen yıldızı görüp heyecanla söylemek için mermi hızıyla yanındakine 
dönüp anlatmaktı… 
  
Şimdi  ne üzüm karası gözlerini, ne de dut kurusu saçlarını göremem hepsinden çok 
uzaktayım… Yıldızlar çok uzakta, uzansam tutamam  artık… Bahar yeliyle sallanan 
kavak dalındaki yaprağı serinleten pırıltısını ve  iğde dalından çıkan cennet kokunu 
koklayamam artık;  çok uzaktayım anlıyor musun?!. 
  

        Hasan Bener 
        4 Oacak 2010 
                                                                 Liyon – Fransa 
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   Bahçemizdeki       
   Mayınlar 
     Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, 
doğal yaşamın şekillenmesine ve 
doğada varolan türlerin genetik 
kodlarının oynanmasıyla yaşamsal 
dengeleri bozmaktadır. Öyle ki 
genetik mühendislerinin gen transferi 
yaparak besinlerin yapısıyla 
oynanması sonucu "Genetiği 

Değiştirilmiş Organizmalar" (GDO) ortaya çıkmıştır. Özellikle son zamanlarda tarım 
sektörüne göz diken emperyalist sermaye sahipleri, “genetiği değiştirilmiş 
organizmalar” ile tarım sektörünü de tamamıyla dışa bağımlı hale getirmeye 
çalışmaktadır. Bunu da yaparken minareyi çalan kılıfını hazırlar misali toplumun 
gözünü boyayan, bilimselliği kullanan piyasa bilimcileri tarafından “daha sağlıklı ve 
dayanıklı”, “verimin arttırılması” gibi çeşitli söylemlerle pazarlarını 
genişletmektedir. Hatta daha ileri gidip biz “açlıkla savaşıyoruz” diyebilmektedir. 
     Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de “doğal denge” bozulmaya devam etmek-
tedir. Doğal dengenin bozulmasında kilit rolü emperyalist ülkelerin pazar arayışı ve 
ülkemizdeki rant paylaşımı oynamaktadır. Emperyalizmin doğası gereği kendinden 
menkul bu hali, her ne pahasına olursa olsun çeşitli kılıflarla insan yaşamında yeni 
yıkımlar oluşturarak ve sömürü ağını genişleterek varlığını sürdürmektedir. Yeni 
pazarlar oluşturmak adına bilimi, siyaseti, basını, medyayı kullanmaktadır. Nitekim 
bunu yaparken başarılı da olmaktadır. Özellikle son zamanlarda bunu Ortadoğu’da 
düşmanlar yaratarak, barajlar yaparak, dağlarda maden arayarak, kimyasal 
ürünleri piyasaya sürerek, insanları ilaca bağımlı kılarak, laboratuvar 
ortamlarında virüsler üreterek ve organizmaların genetiğiyle oynayarak 
insanlığın ve doğanın doğal dengesini bozarak yapmaktadır. Fransız Filozof Michel 
Foucault “gücü elinde bulunduran iktidar bilimi, teknolojiyi ve siyaseti kendi istediği 
gibi yönlendirir" demiştir. Evet bugün de satın aldığı piyasa bilimcileri, ekonomistleri, 
politikacıları ve hatta yazarlarıyla sermayeye hizmet etmektedir. 
     İşin önemli ve vahim tarafı, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin, kendi topraklarında 
GDO ürünü tohumların ekimini yasaklaması ve yasalarla ciddi engellemeler getiriyor 
olmasıdır. Bırakınız yasalarla engellemelerini artık halk ciddi anlamda tepki vermeye 
başlamıştır. Örneğin, yapılan bir çalışmada Kanada'da genetiği değiştirilmiş tohum-
larla üretim yapan çiftçilerin %83'ü bu tohumları kullanmak istemediklerini, gerekçe 
olarak ise kazançlarının ciddi anlamda düştüğünü, şirketlerin güdümü altına 
girdiklerini, doğal bitkilerin ve ürünlerin ciddi anlamda risk altına girdiğini ve 
piyasadaki etkinliklerini kaybettiklerini göstermektedirler. Yapılan çalışmalara ve 
uzmanların söylemlerine baktığımızda gerçekten de bu tohumların insan sağlığına ve 
doğaya ciddi anlamda zarar verdiğini anlıyoruz. Genel olarak baktığımızda bu 
tohumların ekiminden sonra toprağın verimini ve alınan ürünün kalitesini ciddi 
anlamda düşürdüğünü, genetiği değiştirilmiş bitkilerden beslenen organizmaların 
doğal yapısının bozulduğu ve hatta bunun ölümle sonuçlandığı görülmüştür. 
Dolayısıyla bu tohumlarla yapılan ekimlerden sonra aynı topraklarda tekrar yeni bir 
ürünün sağlıklı bir şekilde yetişmesi zorlaşmaktadır. Ayrıca doğal haliyle yetişmekte 
olan diğer ürünlerin de yapısının değişmesine, gen haritasını bozarak geri dönüşü 
olmayan bir sürece sebep olmaktadır. GDO'lu tohumların kısır olduğu, tekrar yeni bir 
tohum elde etmenin mümkün olmadığı açıktır. Yani üreticinin eli kolu bağlanmakta, o 
tohumu pazara süren ülkeden veya firmadan temin etmek zorunda kalmaktadır. 
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     Örneğin Tut'taki küçük üretici artık eskisi 
gibi kendi tohumunu kullanama-maktadır. 
Bizzat komşularla görüşüp çevre köylere 
giderek araştırdıktan sonra öğrendim ki bir 
avuç tohum dahi yok, kalmamış... Domates, 
biber, hıyar, kabak, mısır tohumları nerede? 
Hepsini çürüttüler, kendilerine bağımlı 
kıldılar. 
     Boyundere köyündeki salatalık üreticisi 
tohumu kimden alıyor?  Havutlu'daki 
domates ve biber üreten halkımız tohumu 
kimden alıyor? 
     Elbette emperyalist sermayelerin şirket-

lerinden alıyor, almak zorunda bırakılıyor. Ne büyük bir acıdır ki, biz kendi 
tohumumuzu üretemiyor, onlardan almak zorunda bırakılıyoruz. Bu da yetmezmiş gibi 
hem doğal dengemizi bozuyor hem de bağımsız-lığımızı kaybediyoruz.  
     Ben tohumluk bıraktığımız kabağı, domatesi, salatalığı geri istiyorum. Bez parça-
larında sakladığımız domates tohumunu, düğümlenmiş poşet parçası içindeki acir 
tohumunu özenle açmak istiyorum. Hatta anamın gözü gibi koruduğu “tohumluk” 
bırakılan hıyarı kopardığım için işittiğim azarı duymak istiyorum. Düşündükçe içim 
acıyor, yutkunup duruyorum. O bez parçalarından sanki değerli bir hazineyi çıkarır 
gibi dökmeden özenle çıkarırdık tohumları. Şimdi ise kendi ellerimizle bahçemize 
gömdüğümüz bu mayınların gramına ciddi paralar ödemek zorunda kalıyoruz. Bu 
sömürü düzeninde zincirin bir halkası da her zaman olduğu gibi biz köylüler oluyoruz. 
     Artık emperyalizm eski anlamıyla sadece diğer insanları zaptetmek için askeri güç 
kullanan yöneticilere sahip olan devletler değil, aynı zamanda geri kalmış ülkelere 
hakim olmanın yanında modern bir kapitalist rekabet biçimi haline dönüşmüştür. Bu 
rekabet ve kar hırsı insanları hümanizmden uzaklaştırmış ve bir çok değer metalaş-
maya başlamıştır. Bu kar hırsı insanlığın geleceğine ve insan varlığının yapısına 
yönelik ciddi bir müdahale olarak devam etmektedir. Küreselleşmeyle birlikte dünya 
küçülmüş ve güç odakları her türlü teknolojik ilerleme ve bilimsel gelişmeleri sömürü 
ve kar hırsıyla kötüye kullanarak insanlığın geleceğini ciddi anlamda tehdit etmeye 
başlamıştır. Hatta hiç bu kadar pervassız, hiç bu kadar acımasız ve hiç bu kadar 
maskeli yapılmamıştır. Marx'ın söylemiyle “Yeni bir insan tipi” oluşturulmadığı takdirde 
de emperyalist hegemonya yeni icatlarıyla sömürüsüne devam edecektir. 
     Sermaye tekellerinin oluşturduğu büyük tohum şirketlerinin Uluslararası Para 
Fonu, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası gibi kurumlarla, ülkemiz gibi dışa 
bağımlı ülkelere dayattığı ekonomi-politikaları sonucunda; “Ulusal Biyogüvenlik Yasa 
Taslağı” gibi yasalarla, GDO ürünü tohumların ithalatı, ekimi, satışı serbest hale geti-
rilmeye çalışılmaktadır. Bu yasa tasarısı, meclisten geçtiğinde, ülkemiz ekonomisinin 
ağırlığını oluşturan tarım sektöründeki yıkımlara bir yenisi daha eklenmiş olacaktır. 
     Tüm bunlar göz önüne alındığında ciddi bir ekonomik yıkımın yanı sıra insan ve 
doğal çevreye getireceği tahribatlar gün gibi ortada durmaktadır. Bu nedenle genetiği 
değiştirilmiş ürünlerin ülkeye girişi üretimi ve tüketimi her ne pahasına olursa olsun 
engellenmelidir. Aynı zamanda modern ve sağlıklı üretimin yollarına bakılmalı ve 
mevcut emeği en doğru ve verimli şekilde kullanıma sokulmalıdır. Bunları yaparken 
kapalı kapılar ardında sermayenin gölgesinde değil, doğrudan tarımla ilgilenen 
üreticinin, birliklerin ve bağımsız bilim adamlarının işbirliğiyle yapılmalıdır. Yani işin 
asıl öznesi unutulmamalıdır. “Tohumumuzu bozmalarına izin vermeyelim!" 

Emin Dönmez / 12.01.2010 
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Hangi vitaminlerin nelerde bulunduğunu hatırlayalım 
 
A vitamini  
Vücudun gelişmesi, göz sağlığı, solunum sistemi ve sağlıklı bir cilt için gereklidir.    
Kandaki beyaz hücre aktivitesini artırır. Fazlası toksiktir. Hemen her besinde 
olduğundan ek olarak tablet şeklinde almaya gerek yoktur. Karaciğer, yağsız et, süt, 
tereyağı, yumurta, brokoli, ıspanak, sarı havuç ve kayısı gibi sebzelerde bulunur. 
  
Beta karoten 
Zararlı bileşenlerle savaşır. Toksik değildir. Kanseri önlemede etkilidir.  
A vitamininden zengin besinler beta karotenden de zengindirler. 
  
Selenyum 
Bağışıklık sistemini destekler. Kanserle savaşta etkilidir. Kümes hayvanları, deniz 
ürünleri, soğan, sarmısak, kırmızı biberde bulunur. 
  
Demir  
Kanda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretiminde etkilidir. Çeşitli enzimlerin 
üretimi ve bazı minerallerin emilimi için gereklidir. Bağışıklık sisteminde çok önemli 
bir yere sahiptir. Karaciğer, böbrek, yürek, sakatatlar, yumurta sarısı, balık, istiridye, 
fasulye, ıspanak, buğday ve yulaf unu, hurma, ceviz, fındık, kuru kayısı ve pekmezde 
bulunur. 
  
Çinko 
Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde rol oynayan beyaz kan hücrelerinin üretimine 
destek olur. Birçok hormon ve enzimin üretiminde rol alır. A vitaminin hücrelere 
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taşınması ve kullanımında etkilidir. Eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflar, halsizlik, 
yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkar. Ayrıca saç dökülmesine ve yaraların geç 
iyileşmesine sebep olur. Kırmızı et, kümes hayvanları, kabuklu deniz ürünleri, 
fasulye, fındık ve bütün hububatlarda bulunur. 
 
B vitamini  
B1, B2, B6 ve B12 vitaminlerini içine alan gruptur. İştah, sindirim ve sinir sistemi için 
gereklidir. B grubu vitaminler; tahıllar, yağsız et, böbrek, yürek, beyin, karaciğer, 
yerfıstığı, tavuk, ceviz, yumurta, kepek ekmeği ve yağlı tohumlarda bulunur. 
 
B1 vitamini  
Buğday, pirinç, mısır, yulaf, darı, çavdar ve bunlarla yapılan besinlerde, kepek 
ekmeğinde, mantar ve bira mayasında bulunur. 
  
B2 vitamini 
Süt, peynir, yoğurt ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde vardır. 
  
B12 vitamini  
Karaciğer, et ve yumurtada bulunur. 
  
C Vitamini  
Virüslerin çoğalmasını engeller. Tüm bağışıklık reaksiyonlarına katılır. Vücudun 
direncini artırır, mikrobik hastalıklardan korur, dokuların ve diş etlerinin sağlığı için 
lazımdır. En çok sigara içenlere gereklidir. 
Portakal, mandalina, greyfurt, limon, havuç, çilek, kavun, taze kırmızı ve yeşil biber, 
beyaz ve kırmızı lahana, maydanoz, kuşburnu ve yeşil sebzelerde bulunur. C vitamini 
suda eriyen bir vitamin olması sebebiyle çabuk kaybolabilmektedir. Bu yüzden 
besinleri nasıl pişirdiğimiz çok önemlidir.  
Sebze ve meyvelerin önce doğranıp sonra yıkanması ve suda bekletilmesi büyük 
miktarda C vitamini kaybına neden olur. Bu durumda sebze sadece posa kaynağı 
olmuş olur. Brokoli, karnabahar gibi sebzelerin haşlama sularının dökülmemesi 
gerekir. Bu gibi sebzeleri buharda pişirerek C vitamini kaybını en aza indirebilirsiniz. 
  
D Vitamini  
Kalsiyum ve fosforun emilerek vücuda faydalı bir hale gelmesi, kemiklerin gelişmesi 
için lazımdır. Balıkyağı, süt ve tereyağında bulunur. 
  
E Vitamini 
Büyüme ve üreme için gereklidir. Vücutta çeşitli reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan 
bileşenlerin sebep olduğu hasarı önler. Bağışıklık sisteminde önemli olan çeşitli 
maddelerin salınımını artırır. Beyaz kan hücre aktivitesini artırır. Buğday, pirinç, mısır, 
darı, çavdar, marul, soya, yerfıstığı, kabak çekirdeği, badem, susam, ceviz, 
zeytinyağı, ayçiçeği yağı, mısırözü yağı, pamukyağı ve yeşil sebzelerde bulunur. 
  
K Vitamini 
Kanın normal sürede pıhtılaşması için gereklidir. Et, karaciğer, domates, kabak, 
karnabahar, ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.  
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     Küçük Akbaba Tut Semalarında 
      
        Merhaba, ben Küçük akbaba.  
        İlkbaharda, Afrika’dan Akdağ’ın güney yamaçlarına gelen yaz konuğunuz. Tut’u 
benimle kuş uçuşu gezmeye var mısınız? 
       Tut’un kuzeyindeki Akdağ’ın da bulunduğu Toros sıradağları, güneydeki Arap 
yarımadası çöllerini sınırlar. Bu eteklerde eşsiz bereketli topraklar vardır. Bu nedenle 
bu topraklar binlerce yıldır “Bereketli hilal” adını alır. 
       Tut’un güneyinde ise, tabii ki Kahramanmaraş ve Erkenek’i aşıp gelen bütün 
canlılara can katan Göksu… 
       İklime gelince, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve az da olsa Akdeniz iklimi 
etkisi ile doğaya can veren bir üçleme görürüz. 
      Bitki örtüsü de öyle, üç bölgenin iklimi, üç bölgenin bitkilerini getirmiş bu 
topraklara. Baharda yeşeren onlarca çeşit ota ne demeli… Burnunuza taptaze 
kokusu geldi körmenin, değil mi?  
      Meşe, çam, dut, zeytin, antepfıstığı, derken Frenk inciri (Trabzon hurması) ve 
şimdi de ılıman iklim bitkilerinden pepino… 
      Bu kadar güzel bir dağ eteğini siz insanlar yerleşim alanı olarak seçersiniz de ben 
durur muyum? 
      Kendimi biraz tanıtayım size: 
      İlkbaharda, Afrika‘dan gelirim uzun yollardan, Akdağ’ın yamaçlarında yuvalar 
kurarım diğer yırtıcı akrabalarım gibi. Nisanda yuva yapar, yeni yavrular büyütürüm 
yuvamda. Çöplüklerde beslenirim, yani bir nevi temizlik işlerinize bakarım. Sıcak yaz 
günleri kanat telekleri siyah, beyaz bir gövde, sarı bir kafa, ince uzun bir gaga ve gün 
ışığında bembeyaz parlayan kanatlar görürseniz evlerinizin, bahçelerinizin yakınında; 
bilin ki o, benim: Küçük akbaba 
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      Kimler yaşamaz ki akrabalarımdan Tut’ta…  
      Yırtıcılardan atmaca, çakır, bozdoğan, kerkenez, şahin, kızılşahin, kaya kartalı; 
değişik mevsim ve arazi yapılarında hem size rahatsızlık veren fare gibi kemiricileri, 
yılan gibi sürüngenleri ve başka birçok atığınızı da toplayıp beslenirler. 
      Kargalar: leş kargası, ekin kargası, alakarga, gökkuzgun kuzgun, saksağan sizin 
tarım arazinizi birçok canlıdan temizleyip korurlar. Hemen her şeyi yerler. 
Hatırlatayım, alakarga dağlardaki meşelerin çoğalmasını sağlar, topraklarınızı 
erozyondan korur dolaylı yoldan. 
      Bahçelerde, yaylada ibibiklerin yavru uçurmasının keyfine diyecek yoktur değil 
mi? Ya sarıasmayı dinlemenin keyfi… Alaca ağaçkakanın bir ağaçtan öbür ağaca 
kanatlanması, tıkır sesi Tut’ta dinlenecek en güzel müziktir herhalde. Ağaçkakanın 
hastalıklı ağaçlarınızı temizlediğini biliyorsunuzdur. Dut ağaçlarının, bademlerin 
hastalanıp ölmesini hiç istemezsiniz, bilirim.       
      Kışın evlere kadar gelir ötücüler. İspinozlar, sakaların yerini kapar hemen, büyük 
baştankara, akyanaklı baştankara, çıvgın, çalı bülbülü, kızılgerdan, ak 
kuyruksallayan… 
      Neler sayabilirim neler… Serçe, ağaç serçesi, florya, karatavuk, tepeli toygar, 
boğmaklı toygar, kara kızılkuyruk… Tarlalarınızı çekirge istilasından koruyan 
örümcekkuşları, sineklerin, örümcek ve tırtılların düşmanı sinekkapanlar… 
      Kaya güvercinleri kışın yamaçlardan inerler evlere tekrar, ”yine geldik” demeye. 
Küçük kumru gösterisine başlar, hemen yanıbaşınızdaki dalda. Bahçelerdeki 
sıvacının ters duruşu kaçınızın dikkatini çekmiştir? Sizin meyve ağacınızdaki kurtları, 
böcekleri yiyerek beslenir. 
      Taa tepelerde taşkızılı nefis uçuşunu yapar. 
      Kınalı kekliğin ötüşü hepinizi mest eder. Ancak, bazı insanlar tarafından kafese 
kapatılması beni yaralar, ya sizi? Arıkuşunun güzelliği yanında sizin balarılarınızı 
zayıf bireylerden, en önemlisi eşekarısından korur, bunu düşündünüz mü hiç, ona 
zarar vermeden önce? 
      Yaz gelir, her dut ağacının tepesi karabaşlı çintelerle neşelenir. Ebabiller, 
akkarınlı ebabiller, kırlangıçlar Göksu’da  güzel danslarını sunarlar size. 
      Alaca sinekkapan, akgerdanlı ötleğen, maskeli ötleğen, ak mukallit, ağaç 
incirkuşu, alamecek. … 
       Göksu’daki türleri artık sayamıyorum. Yoo çokluğundan değil. Akbalıkçılın 
Aralık ayında gelmesini dört gözle bekleyen insan sayısı epey azaldı. Zaten son 
gelişiydi iki yıl önce gördüğünüz, şimdilerde alana  şantiye yerleşmiş. 
      Gece yırtıcılarını sayalım birlikte. Evlerinizin çevresindeki bütün fare ve diğer 
kemiricileri yerler. Kukumav, ishakkuşu, kulaklı orman baykuşu… daha sizin 
hazineniz olan size söyleyemeyeceğim nice değerli kuş türleri… 
       Tut’un türlerini Tutlu’dan saklamak mı? Evet, ne yazık! kendi zenginliğini yok 
eden tek canlı, insan. 
       Ben bir küçük akbabayım.  
       Bu ilkbahar yeniden gelip, sonbaharda tekrar döneceğim Afrika’daki 
topraklarıma. Sonra yeniden gelirim, tabii siz insanlar isterseniz… 
       Sahi en son kaç yıl önce başınızı kaldırıp kazların geçişini seyredebildiniz? 
      En son ne zaman leylek gördünüz, Tut semalarında? 
 

                                                        Suhem Gölbol 
                                                                          19.12.2009 / Tut                                                                                                                               
Kaynakça: 
www.kazimcapaci.com /  www.trakus.org / www.adiyamankulturturizm.gov.tr 
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Aşık Mahzuni Şerif   
 
Kalp yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda 
tutulduğu Almanya'nın Köln kentindeki 
hastanede hayatını kaybeden Aşık Mahzuni, 
1939'da Kahramanmaraş Afşin ilçesine bağlı 
Berçenek köyünde doğdu. 1956 yılında 
Ankara Ordu Donatım Teknik Okulunu 
bitirdikten sonra, Kuleli Askeri Lisesi'nden 
ayrılan ozan, 1989-1991 yılları arasında Halk 
Ozanları Derneği genel başkanlığını yürüttü. 
Pir Sultan Abdal Dernekleri genel merkez 
disiplin kurulu başkanlığı, Hacı Bektaşi Veli 
Anadolu Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği 
ve Ozan-Der onur kurulu başkanlığını da 
üstlenen Aşık Mahsuni, evli ve 8 çocuk 
babasıydı.  
400 e yakın plak, 50 den fazla kaset ve 9 
adet yayınlanmış kitabı bulunan, deyişleri 
pek çok dile çevrilen Aşık Mahzuni Şerif, 
Türk Halk Müziği sanatçılarının söz ve beste 
kaynağıydı.  
 

 

                                                                     İşte Gidiyorum  
 

İşte gidiyorum çeşmi siyahım 
Önümüze dağlar sıralansa da 
Sermayem derdimdir servetim ahım 
Karardıkça bahtım karalansa da 
 
Haydi dolaşalım yüce dağlarda 
Dost beni bıraktı ah ile zarda 
Ötmek istiyorum viran bağlarda 
Ayağıma cennet kiralansa da 
 
Bağladım canımı zülfün teline 
Sen beni bıraktın elin dilinde                                                            
Güldün Mahzuni`nin berbat haline                                                                 
Mervan`ın elinde parelense de  

 
Bizim köyde 
Ah ne olur bizim köyde 
Herkesi okur göreydim 
Altmışı bulmuş babamda 
Bir günlük fikir göreydim 
Göreydim ben de 
güleydim 
Dindiren yok mu acımı 
Süren yok mu ilacımı 
Köyden on yaşlı bacımı 

Kilimler dokur göreydim 
Göreydim ben de 
bileydim 
Demeyin ki ne var bunda 
Kanlı kılıç durmaz kında 
Elbistan"ın ovasında 
Gümüşle bakır göreydim 
Göreydim ben sevineydim 
Bitmez kadere inandık 
İnandık inandık yandık 

Hep şükürü biz öğrendik 
Bir bey"de şükür 
göreydim 
Göreydim mutlu olaydım 
Sanmayın Mahzuni yandı 
Ne usandı ne de caydı 
Bütün fakirler doyaydı 
Kendimi fakir göreydim 
Göreydim gurur duyaydım 
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Katil Amerika 1 
 
Bütün insanlık adına 
Amerika katil katil 
Hukuk yapar kendi teper 
Amerika katil katil 
 

Vietnam'ın suçu nedir ? 
Hür yaşamak ayıp mıdır ? 
Atom patlat ister kudur  
Amerika katil katil 
 

Genç ihtiyar gebe kadın 
Öldürmedik bırakmadın 
Tarihin ırzına kıydın 
Amerika katil katil 
 

Satın aldın devletleri 
Koçlara kattın itleri 
Her kapıda kilitleri 
Amerika katil katil 
 

Mahzuni Şerif uyuma 
Gün geldi çattı akşama 
Benden selam Vietnam'a 
Amerika katil katil 
 
Katil Amerika 2 
 
Defol git benim 
yurdumdan 
Amerika katil katil 
Yıllardır bizi bitirdin 
Amerika katil katil 
 

Tuz diye yutturur buzu 
Gafil düştük kuzu kuzu 
Dünyanın en namussuzu 
Amerika katil katil 
 

Devleti devlete çatar 
İt gibi pusuda yatar 
Kan döktürür, silah satar 
Amerika katil katil 
 

Japonya'yı yiyen velet 
Dünyadaki tek nedamet 
İki yüzlü kahpe millet 
Amerika katil katil 
 

İnsanın alçak sarısı 
Küstü dünyanın yarısı 
Vietnam'ın pis karısı 
Amerika katil katil 
 

Bunca milletlere yazık 
Sömürülmüş bağrı ezik 
 

Seni seven kanı bozuk 
Amerika katil katil 
 
Mahzuni der Türk milleti 
Çıksın gitsin elin iti 
Demedim mi bunlar kötü 
Amerika katil katil  
 

Güvenme sakın... 

Nerdesin 
 
Sana hasret, sana hayran 
gönlümüz 
Sarı saçlım, mavi gözlüm 
nerdesin 
Bu gemi bu "Kara Deniz" 
Sarı saçlım, mavi gözlüm 
nerdesin 
 
Kurban olam yürüdüğün 
yollara 
Kara peçe, yakışmıyor 
kullara 
Uyan da bak bizim hallara 
Sarı saçlım, mavi gözlüm 
nerdesin 
 
Bulutlar teriden, dağlar 
korkundan 
Sarhoştur Mahzuni, senin 
kokundan 
Bir daha gel  
gel Samsun'dan 
Sarı saçlım,  

mavi gözlüm  
nerdesin  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

İhtiyar oldum 
 
Daha anamdan 
doğmadan 
Neden ben ihtiyar oldum 
Yedi yaşıma değmeden 
İhtiyar oldum, ihtiyar 
oldum 
 
Ey doktor bana acıma 
Elin vurma ilacıma 
Ak düştü siyah saçıma 
İhtiyar oldum, ihtiyar 
oldum 
 
Adımı dillere yaydın 
Söz verdin de geri caydın 
Ey sevgili gözün aydın 
Ihtiyar oldum, ihtiyar 
oldum  
 
Mahzuni Şerif bilmeden 
Yorulur bu yola giden 
Yetmiş yaşlı çocuğum 
ben 
İhtiyar oldum, ihtiyar 
oldum 
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Tutlular Yardımlaşma Derneği Eğlence Gecesi 
24 Kasım 2009 
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