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Tutlular YardımlaĢma Derneği
8. Olağan Kongresi
5 Aralık 2010

Sayın
Hemşerilerimiz,
Derneğimiz 05.12.2010
tarihinde 8. Olağan kongresini
yapmıĢtır. Divan BaĢkanı
seçiminden sonra ulu önder
Atatürk ve tüm Ģehitler adına
saygı duruĢunda bulunuldu.
ÇalıĢma ve mali raporun okunmasından sonra eski yönetim
aklandı. Tüzük değiĢikliği
önergesi oybirliğiyle kabul
edildi. Verilen aradan ve
yemekten sonra derneğin yeni
yönetim kurulu üyeleri seçildi.
Yeni yönetim kurulu aĢağıdaki
Ģekilde oluĢtu.
Asil üyeler:
1- Mahmut Karakaplan
2- Remzi Gündoğdu
3- BarıĢ Sarıcı
4- Meryem Savıcı
5- Ġrfan KurĢun
6- Sevda Sonkur
7- Ekin Yılmaz
Yedek üyeler:
1- Sevcan DontaĢ
2- Enver KarakuĢ
3- Ali MaraĢlıoğlu
12.12.2010 tarihinde
yaptığımız yönetim kurulundaki
toplantuda da görev dağılımı
Ģöyle oluĢtu.
Mahmut Karakaplan (Başkan)
BarıĢ Sarıcı (Başkan Yard.)
Ekin Yılmaz (Yazman)
Ġrfan KurĢun ( Sayman)
Meryem Savıcı, Sevda Sonkur
ve Remzi Gündoğdu (Denetl.)
Sayın Hemşerilerimiz,
Önümüzdeki iki yılı elimizden
geldiğince en verimli olmaya
çalıĢarak değerlendireceğiz.
Umarız sizler de bizleri yalnız
bırakmazsınız. Her zaman
olduğu gibi, ödentilerinizi
ödeyerek, etkinliklerimize
katılarak bizlere yardımcı
olmayı sürdürürsünüz.
Saygılarımızla...

TYD Yönetim Kurulu

Tutlular
Piknikte Buluştu
Uzun bir aradan sonra geleneksel
hale gelen Tutlular YardımlaĢma Derneği
Pikniği büyük bir katılımla
4 Eylül 2011 Pazar günü yine Sportplatz
Höng`de gerçekleĢti.
Her pikniğin olmazsa olmazı mangal
kuruldu. Köfteler, sucuklar, ĢiĢler ve
tavuk etleri kızartılıp afiyetle yenildi. Yine
voleybol turnuvası düznlendi. Turnuvaya
Ġsviçre„ nin çeĢitli bölgelerinde yaĢayan
Tutlular altı takım oluĢturdu. Turnuva
hafif yağmur altında coĢkuyla sürdü.
Turnuvaya Deregözüspor adıyla katılan
Wohlen takımı biriciliği kazandı.
Derneğimiz bütün takımlara Ģampanya,
birinci olan takımın oyuncularına da 17
Aralıkta yapacağımız geceye giriĢ bileti
hediye etti.
Siz değerli hemĢerilerimize yine bu
piknikte de bizleri yalnız bırakmadığınız
için yönetim kurulu adına ayrı ayrı
teĢekkür ederim. Büyük bir özveriyle
calıĢan yönetim kurulundaki
arkadaĢlarıma, herzaman olduğu gibi
çalĢmadan duramayan Ahmet Sonkur`a,
manevi desteğinin yanında her yıl olduğu
gibi bu senede maddi desteğini
esirgemeyen Mustafa Amcaya
(KarakuĢ), sponsor olarak pikniğimizi
destekleyen Mustafa ve İbrahim
Yıldırım`a, voleybol turnuvasını yöneten
Mehmet Abiye (Yılmaz), kısaca
herkese ayrı ayrı teĢekkürlerimizi
sunarız.
17 Aralık 2011, Cumartesi günü
yapacağımız Tutlular Yardımlaşma
Derneği eğlence gecesinde buluĢmak
dileğiyle hoĢça kalın!

Mahmut Karakaplan
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TYD 8. Kongresi Çalışma Raporu
Değerli Hemşerilerim ve Derneğimizin Değerli Üyeleri,
Derneğimizin 7. kongresinin üzerinden iki yıl geçti. Bugün, 8. kongremizi yapmak ve yeni bir
çalıĢma döneminin daha kapısını aralamak için toplanmıĢ bulunuyoruz.
Hepiniz hoĢ geldiniz. Bir pazar gününüzü, aslında dinlenerek, gezip dolaĢarak geçirceğiniz
bu gününüzü derneğimizin bu çalıĢması için ayırdığınız ve Ġsviçre‟nin çeĢitli bölgelerinden
buraya kadar geldiğiniz için teĢekkür ediyor ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Sizleri derneğimizin iki yıllık çalıĢmaları konusunda bilgilendirmeye, tüzüğümüzde yazılı olan
derneğimizin amaçlarını anımsatarak baĢlamak istiyorum.
Tüzüğümüz, derneğimizin amacını açıklarken Ģöyle diyor:
-Tut ilçesinin güzelleştirilmesine ve Tutluların genelinin kullanımına yönelik yardım ve
yatırımlar yapmak. İsviçre’de yaşayan Tutluların yukarıdaki amaç yönünde birliğini
sağlamak.
İsviçre’deki hemĢerilerimizi biraraya getirmek için düzenlediğimiz ve neredeyse gelenek
haline getirdiğimiz eğlence gecesi ve piknik düzenlemeyi geçen yıl da sürdürdük. Ancak ne
yazık ki bu yıl, eğlence gecesi için bir salon, piknik için de bir piknik alanı bulamadığımızdan bu
iki etkinliği de yapamadık.
Ama yine bu bağlamda sayılabilecek, yani Ġsviçre‟deki hemĢerilerimizi biraraya getirme ve
derneğimizle buluĢturma çabası bağlamında, Tutlu gençlerle bir toplantı yaptık. Bu toplantının
ardından da, yönetim kurulumuzdaki genç üyelerin çabalarıyla çeĢitli toplantı ve etkinlikler
yapıldı. Çiğköfte yarıĢması ve kayak günü bu kapsamda yapılan iki etkinlik olarak anılabilir.
Bu çalıĢmalar sırasında Tutlu gençlerle olan iliĢkimiz daha da geliĢti ve belki de bu yüzden üye
sayımızda belirgin bir artıĢ oldu.
Tut Pekmezi adlı ineternet sayfamızı iĢler halde tutarak hemĢerilerimizin hizmetine sunmaya
devam ettik. Bazı Tutlu hemĢerilerimiz tarafından kurulan ve bir süre sonra ya kapanan ya da
varlığıyla yokluğu belirsiz hale gelen internet sayfalarını düĢününce, bir internet sayfasını iĢler
halde tutabilmenin önemi ortaya çıkar.
Ġnternet sayfamızda derneğimizle ilgili haber ve duyuruları, derneğin yaptığı yardımları,
dernek tüzüğünü ve yaptığı kongre sonuçlarını, yönetim kurulu ve dernek üyelerini, çeĢitli
zamanlarda çekilmiĢ Tut, gece ve piknik fotoğraflarını, dergileri yayınladığımız gibi, dünyadaki
bütün Tutluları Ziyaretçi Defteri‟nde buluĢturuyor, hemĢerilerimizin özlemlerini gidermelerine,
biribirleriyle haberleĢmelerine, düĢüncelerini baĢkalarıyla paylaĢmalarına olanak sağlıyoruz.
Ayrıca Türkiye‟nin baĢka yerleĢim birimlerinden hiç tanımadığımız insanlar, bu internet
sayfası aracılığıyla bizden, hasta olan anası veya çocuğu için dut pekmezi veya herhangi bir
okulu kazanan çocuğu için parasal yardım isteyebiliyor.
Ama kabul edebileceğiniz gibi internet, sanal bir alan. Ġnternette bugün var olan bilgi ve
belgeler yarın yok olabiliyor. Öyle olmasa bile, internet henüz herkese ve her kesime
ulaĢamıyor. Dergi olarak yayınladığımız Tut Pekmezi de bu açığı kapatıyor. Tut Pekmezi bir
yandan internetle ulaĢamadığımız hemĢerilerimize ve üyelerimize ulaĢmayı sağlarken, öte
yandan içindeki yazı ve fotoğraflarla bir döneme ıĢık tutuyor ve bir belge özelliği taĢıyor.
Ayrıca hemĢerilerimizi yazmaya ve okumaya özendiriyor. Tut Pekmezi‟nde birçok
hemĢerimiz yazı yazdı. Tut pekmezi‟nde yazı yazanlar her bakımdan çeĢitlenerek ve artarak
devam ediyor.
Tut‟un ne geçmiĢinde ne de bügününde bundan baĢka bir dergisi veya gazetesi olmadığını
düĢünürsek, Tut Pekmezi‟nin, gerçekten değerli ve önemli bir iĢlevi yerine getirdiğini görürüz.
Ġnternet sayfası için geçerli olan devamlılık ve kalitesinin yükseltilmesi konusu dergimiz Tut
Pekmezi için de geçerlidir. Herhangi bir gerekçeyle ne internet sayfasından ne de dergiden
vazgeçilmelidir.
Derneğimizin amaçları doğrultusunda yaptığımız yardımları bu dönemde de sürdürdük.
Özellikle okullara ve yüksekokul öğrencilerine yaptığımız yardımlarda belirgin bir artıĢ oldu.
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Yardım yaptığımız öğrenci sayısını büyük bir sevinç ve mutluluk duyarak 15‟ten 20‟ye çıkardık.
2009 ve 2010 yılında okul ve öğrencilere yaptığımız yardım 23 bin franka kadar ulaĢtı. Umarım
önümüzdeki yıllarda da bu yardımlar artarak devam eder.
Değerli Hemşerilerim ve Derneğimizin Değerli Üyeleri,
Toplum ve çevre sorunlarıyla ilgilenme söz konusu olduğu zaman bazı insanlar, özünde aynı
olmakla birlikte farklı düĢünce ve davranıĢlar sergiliyorlar.
Örneğin:
Bazıları sağlık, zaman, iĢ, aile ve çocuk sorunlarını ileri sürerek kendi kabuğuna çekiliyor.
Bazıları bencilliğin dipsiz kuyusunda kurduğu daracık dünyasında, evinin barkının, atının
arabasının olduğunu; bir eksiğinin bulunmadığını düĢünüyor ve “Benden sonra tufan!” diyor.
Bazıları yüzsüzlüğün karanlık dehlizinde kurduğu yer sofrasına bağdaĢ kurarak göbeğini
büyütüp, ensesini kalınlaĢtırıyor; elinin tersiyle bulaĢık ağzını silerken, “Allah olmayana da
versin!” diyor.
Bazıları da, bu sorunları çözmek üzere devletlerin belli baĢlı kurumları olduğunu ve hatta
oralarda ücretli çalıĢanlar bulunduğunu ileri sürerek; “Bu iĢler benim değil, onların iĢi” diyor.
Bazıları, “Dünyanın çivisi çıkmıĢ; ben mi düzelteceğim!” diyerek umutsuzluğun değirmenine
su taĢıyor.
Bazıları, “Ġyi olur ama, falan adamın olduğu yerde ben yokum!” diyerek baĢka bir bahaneye
sığınıyor..
Bazıları, ele alınan konuyu çok basit ve değersiz buluyor. Daha önemli ve büyük sorunların
olduğundan söz ediyor.. Ama ne bu sözünü ettiği büyük sorunlarla ne de öne sürülen güncel,
basit ve küçük iĢlerle uğraĢıyor.
Bazı cingözler, “Tamam, iyi fikir; bu iĢte ben de varım. Ama yerim ve kazancım ne olacak?”
diyerek fırsatçı ve faydacı bir tutum sergiliyor.
Bazıları, “Ne Ģeytanı gör, ne selavat getir!” mantığıyla ne sabuna dokunuyor ne suya.
Değerli Hemşerilerim ve Derneğimizin Değerli Üyeleri,
Topal karıncaya nereye gittiğni sormuĢlar. Karıncadan, “Hacca gidiyorum!” yanıtını alınca
gülmüĢ ve “Sen, demiĢler, bu topal ayakla ömrün boyunca yürüsen hacca varamassın!” Bunun
üzerine topal karınca, “Hacca varamayacağımı ben de biliyorum. Ama hiç değilse bu yolda
ölürüm.” demiĢ. Soruyu soranların yüzleri kızarmıĢ mıdır, blinmez..
ġu anda burada bulunan bizler, bana neci ve bencil davranıĢların doğru olmadığı inancıyla
biraraya geldik. Herhangi bir maddi çıkar gözetmeksizin, hatta çoğu zaman bir teĢekkür, bir
sağol bile beklemeden aklımızın ve gücümüzün yettiği kadar çalıĢtık. Aklımızı, yeteneklerimizi
ve gücümüzü birleĢtirdik. Derneğimizi büyüterek bugüne taĢıdık. Elbette vatan kurtarmadık.
Elbette Tut‟u ve Tutluyu kurtarmadık. Sadece topal karıncanın mantığıyla hareket ettik. Kimi
küçük etkinlikler yaparak, kimi küçük yardımlar yaparak dut melefesinin bir ucundan da biz
tutmaya çalıĢtık.
Derneğimiz, bu 8. kongresinin ardından yeni bir çalıĢma dönemine baĢlayacaktır. Hem
bugünkü hem de gelecek dönemdeki çalıĢmalarınızda baĢarılar diliyor; derneğimizde kurucu
üye olarak yer almıĢ olan hemĢerilerime, kurulduğundan bu yana çeĢitli dönemlerdeki yönetim
kurullarında yer almıĢ hemĢerilerime, gecelerimizde ve pikniklerimizde çalıĢmıĢ olan
hemĢerilerime, derneğimize üye olarak veya düzenlediğimiz etkinliklere katılarak bizlerin bu
günlere gelmesine destek veren hemĢerilerime içtenlikle teĢekkür ediyorum.
Hepinize bir kez daha hoĢ geldiniz diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Mehmet Karakuş
5 Aralık 2010
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«Wir lassen uns nicht ausgrenzen»

Ekin Ylmaz, Arbonerin mit türkischen Wurzeln.
(Bild: Daniel Ammann)

Viele Migranten haben genug
davon, als Schweizer zweiter
Klasse behandelt zu werden. In der
Vereinigung Secondos Plus
machen sie sich für eine andere
Politik stark – auch Ekin Ylmaz,
Präsidentin der Sektion
Ostschweiz.
MARKUS ROHNER

Ekin Yilmaz ist eine junge, selbstbewusste Frau. Zum Treffen auf dem St. Galler
Klosterplatz erscheint die gebürtige Türkin in leichten Sommerkleidern, ihr langes Haar hat
sie nicht unter einem Kopftuch versteckt, und als Durstlöscher geniesst sie am heissen
Sommertag eine Cola – Ramadan hin oder her.
Schweizerin oder Türkin?
Als Tochter türkischer und moslemischer Eltern ist Yilmaz vor 23 Jahren in Arbon auf die
Welt gekommen, hat dort die Schulen besucht und an der Kantonsschule Romanshorn die
Matura absolviert. Noch im Primarschulalter ist sie mit ihrer Familie in Arbon eingebürgert
worden. Was ist Ekin Yilmaz? Eine Schweizerin oder eine Türkin?
Die Frau, die heute an der Universität Zürich französische und spanische Literatur und
Sprachwissenschaften studiert und dereinst als Gymnasiallehrerin arbeiten möchte, muss
nicht lange überlegen, wenn sie auf ihre Herkunft angesprochen wird. «Ich fühle mich als
Schweizerin, ohne allerdings meinen Migrationshintergrund zu verleugnen.» Im
Familienumfeld spricht sie türkisch und pflegt auch die Kultur ihrer alten Heimat.
In der Politik aktiv werden
Frauen und Männer wie Yilmaz gibt es in der Schweiz Hunderttausende. Menschen mit
einem Migrationshintergrund, die hier sesshaft geworden sind und die Schweiz wohl nie
mehr verlassen werden. Aber in Gesellschaft und Politik immer wieder mit Diskriminierung
und Benachteiligung konfrontiert sind. Aus diesem Grund haben sich Schweizer mit
6

ausländischen Wurzeln in der Vereinigung Second@s Plus zusammengeschlossen. Sie
kämpfen gegen die latente Diskriminierung und wollen in der Politik mehr Gewicht
erhalten. In den Kantonen Aargau, Bern, Luzern und Zug werden sie im Herbst zu den
Nationalratswahlen mit eigenen Kandidatinnen und Kandidaten antreten, in anderen
Kantonen kandidieren Secondos auf Listen der SP und Grünen.
Aus allen Parteien
So weit ist Ekin Yilmaz noch nicht. Sie hat vor ein paar Wochen erst die Sektion
Ostschweiz von Second@s Plus mitgegründet und steht der Vereinigung seither als
Präsidentin vor. «Mit dem Ziel, möglichst viele Frauen und Männer mit
Migrationshintergrund, aber auch alteingesessene Schweizer zu gewinnen, sich stärker in
der Politik zu engagieren und gegen die Benachteiligung von Secondos zu kämpfen. Wir
lassen uns nicht länger ausgrenzen und stigmatisieren.» Yilmaz selber ist seit vier Jahren
in der Politik. 2007 wurde sie auf der Liste der Sozialdemokraten ins Arboner
Stadtparlament gewählt und ist dort Mitglied der Einbürgerungskommission. Damit arbeitet
sie in jenem Minenfeld, das die politische Rechte seit Jahren für ihre Sache
instrumentalisiert.
Yilmaz räumt ein, dass ihre Vereinigung kein Ersatz für eine Partei sein kann. «Wer sich
auf kommunaler und kantonaler Ebene politisch engagieren möchte, tritt mit Vorteil einer
etablierten politischen Gruppierung bei», sagt sie. Fast alle Mitglieder von Second@s Plus
gehörten auch noch einer politischen Partei an – von der FDP über die CVP bis zur
politischen Linken. «Nur in der SVP macht keiner mit», fügt Yilmaz schmunzelnd an.
Weg in die Parteien suchen
Die Secondos-Sektionspräsidentin will in Zukunft vermehrt mit verschiedenen Aktivitäten
auf Anliegen und Interessen ihrer Ostschweizer Sektion aufmerksam machen und
Benachteiligungen, denen Migranten in Politik und Alltag ausgesetzt sind, beseitigen
helfen. «Egal, ob ein Secondo politisch links oder rechts steht, dieses Anliegen ist allen
wichtig», sagt Yilmaz.
Diese Ansicht unterstützt auch Nihat Tektas, ein 35jähriger Rechtsanwalt und Kantonsrat
mit türkischen Wurzeln, der seit zwei Jahren Präsident der FDP Schaffhausen ist. Fatal
wäre es für ihn allerdings, wenn sich Secondos in einer nur für sie zugänglichen
Vereinigung organisierten und nicht den Weg zu den klassischen Parteien fänden. «Die
Politik ist viel komplexer», sagt Tektas. Ausländische Wurzeln zu haben sei ein doch
etwas sehr kleiner gemeinsamer Nenner.
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Söz Hakkı
Entegrasyon„un günümüzde yeri büyük. Öyleki gazetelerde çok sık rastladığımız ve
siyasetçilerin dilinden düĢmeyen bir konu. Entegrasyon kelimesini tanımlamak bile uzun
tartıĢmalara neden oluyor, çünkü hiç kuĢkusuz her kesimin farklı beklentileri var. Ama
bana göre en önemlisi, entegrasyon‟un iki yönlü bir süreç olduğunu bilmemizdir. Yani
yabancılar gibi, Ġsviçrelilerin de çaba göstermesi gerekiyor bu süreçte. Amaç, iki toplumun
arasındaki farkları ortadan kaldırmak değil de, onları hoĢ görmektir. Ne biz kültürümüzü
unutalım, ne de kendimizi Ġsviçrelilerden izole edelim. Pozitif bir entegrasyon, okul veya iĢ
hayatı, arkadaĢ çevresi ve sosyal yaĢam gibi birçok alanı kapsıyor. Bu da, Almanca
bilmemiziĢsart koĢuyor. Çünkü dil bilmeden hiç biryerde kendimizi ifade edemeyiz ve
Ġsviçre toplumunun bir parcası olamayıp, herzaman uzaktan seyretmeye mahkum oluruz.
En azından günlük hayatta kimsenin yardımına muhtaç olmayacak Ģekilde (eve gelen
mektubu okuyup anlamak gibi) Almancamızın olması gerekiyor. Bilhasa birinci neslin bu
konuda dezavantajlı olup zorluk cektiğinin farkındayım, ama yine de elimizden geldiği
kadar kendimizi geliĢtirmemiz lazımdır diye düĢünüyorum.
Dört sene önce, yaĢadığımız Ģehrin belediye meclisine girme Ģansını yakaladım. Çok
genç olmam, Türk olmam ve bayan olmam ne yazık ki seçim sürecinde zorlayıcı
faktörlerdi. Ama kendim bile beklemezken, parlamentoya seçildim ve 2007 senesinden
beri bu mecliste zevkle çalıĢıyorum. Görevlerimden birisi, vatandaĢlık komisyonunda.
Bence, yaĢadığımız ülkenin vatandaĢlığına geçmek, baĢarılı bir entegrasyon sürecinin en
son adımıdır. Ne yazık ki, Ġsviçre paĢaportunu almak gittikçe zorlaĢıyor. Burda doğup
büyüyenler bile, bazı Ģehirlerde yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutuluyor. Bana sorarsanız,
okul hayatını A‟dan Z‟ye Ġsviçre‟de geçirmiĢ birisinin entegre olmama gibi bir olasılığı
yoktur. Ama bu ülkede bazı partilerin ağır basmasıyla durum böyle geliĢiyor. Önemli olan,
bunların bizi yıldırmaması ve her ne olursa olsun hakkımızı aramamızdır. Unutmayalım ki,
Ġsviçre vatandaĢı olmak, asla Türk kültüründen uzaklaĢmamız veya Türklüğümüzden ödün
vermemiz anlamına gelmez. Sadece bu ülkede yaĢıyan Türkler olarak bazı haklarımızı
kullanmamızdır, Ġsviçre vatandaĢlığına baĢ vurmamız. Birçoğumuz, vize sorununu
azaltmak için bu yola giriyor. Oysa vatandaĢlığa geçmekle oy verme veya seçme ve
seçilme hakkını da elde ediyoruz. Kanımca bu kazanım daha önemli. Bu ülkede
okuyorsak, burda çalıĢıp vergimizi ödüyorsak, neden söz sahibi olmayalım? Ġsviçre
ekonomisinin vazgecilmezleri olan yabancıları, az maaĢ‟a en ağır iĢleri yapmak tatmin
etmemesi lazım. Ve bu sebepten dolayı siyasette aktif olmamız, kendi isteklerimizi dile
getirmemiz Ģarttır. Bu hususta özellikle gençlere iĢ düĢüyor, çünkü bildiğimiz gibi,
dedelerimizin ve anne babalarımızın bizim sahip olduğumuz imkanlardan
faydalanamamalarından kaynaklanan dil sorunu olabiliyor. O yüzden, onların sesi olmak
biz gençlerin elindedir. Ayrıca, aktif olmak sadece aday olmak değildir tabiiki. Oylamalara
ve seçimlere katılmamız da son derece önemlidir. Örnek gösterilen bir demokrasi
anlayıĢına sahip olan bir ülkede yaĢıyoruz ve kendimizi Ģanslı sayıp, bu olanaklardan
yararlanmamız gerekiyor. Secimlere katılım oranının daima düĢük olduğunu göz önünde
bulundurursak, bir tek oyun bile ne kadar değerli olduğunu anlarız.
Benim dileğim, biz Ġsviçre‟de yaĢayan Türklerin susmayı değil de, konuĢmayı,
kendilerini savunmayı tercih etmesidir. BaĢkalarının biĢey yapmasını beklemek yerine,
bizim aktif olup, fikir üretmemiz ve bunları ifade etmemizdir, mühim olan!

Ekin Yılmaz
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Çanakçı’da Piknik
Kadir ve Berna Dursun, Antalya
Koleji‟nde okuyan Tutlu ögrencileri ve
geçmiĢ yıllarda bu okuldan mezun
olanları Çanakçı‟daki bahçelerinde
biraraya getirdiler.
Ben, Ufuk ve Özgür ablam da bu
buluĢmaya davetliydik. Hem diğer
Tutlu gençlerle tanıĢmaktan hem de
Çanakçı gibi Tut‟un özel bir köĢesinde
bulunmaktan büyük bir memnuniyet
duyduk.
Pinikte kısa bir tanıĢma faslından
sonra, Kadir Amca ve Berna Ablanın
hazırlattıkları nefis sac kavurmasını,
salçalı bulgur pilavını ve çoban
salatasını büyük bir iĢtahla yedik.
Tabiki sadece yemek ve içmekle
kalınmadı. Pikniğin bir diğer konuğu
ġair Osman‟ın (Osman Atalay /
Hızarcı Osman) okuduğu Ģiirleri ve
“Dut aĢılama workshop”u ile
pikniğimize renk kattı. ġair Osman
ayrıca doğa, hastalıklar ve dutun
bilinmeyen faydaları hakkında da kimi
bilgiler verdi.
31 Ağustos 2011‟de Kadir ve Berna
Dursun‟un Çanakçı‟daki bostanlarında
düzenledikleri bu buluĢmanın bir
gelenek haline gelmesi umuduyla...
TeĢekkürler Kadir Amaca...
TeĢekkürler Berna Abla...

Umut Karakuş
17 Ekim 2011
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Sevgili Cansu KurĢun,
Seni bu baĢarından dolayı içtenlikle kutluyoruz.
Çıktığın bu büyük koĢuda uzun soluk, sabır, sağlık ve
baĢarılar diliyoruz.
Tutlular Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu
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Gazeteler
Batı koalisyonu Libya halkını “Kaddafi‟den korumak” iddiasıyla operasyon baĢlattı. Amerika Ortadoğu ve
Avrupa‟dan 22 liderin Paris‟teki zirvesinin ardından Fransız uçakları Kaddafi güçlerine ait askeri araçları vurdu.
Öncelikle Libya‟nın hava savunma sistemi hedef alındı. ABD ve Ġngiliz donanması 110 Tomahawk füzesi fırlattı.
Pentagon 20 hedefin vurulduğunu açıkladı.
Türkiye‟den sınırlı destek Obama “zorba” olarak nitelendirdiği Kaddafi‟nin fırsatı kullanamadığını söyledi. Sarkozy
“Kaddafi‟nin halkına yaptığı zulmü engellemeyi amaçladıklarını” belirtti. Türkiye operasyona sınırlı destek verdi.
DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan yapılan açıklamada, BM kararlarının Libya‟nın toprak bütünlüğünü güvence altına alacak
Ģekilde uygulanması istendi.
Kaddafi: Silahlanın Libya lideri Kaddafi saldırıya sert tepki göstererek Libyalılara “Devrim için silahlanın” çağrısı
yaptı. Kaddafi “Bu 2. Haçlı Seferi, Akdeniz ve Afrika savaĢ alanı oldu. Silah depoları savunma için Libya halkına
açıldı” diye konuĢtu. Libya hükümet sözcüsü Musa Ġbrahim, BM kararlarına uyduklarını belirterek “Gözlemci yerine
füze gönderdiler” dedi.
Dalaman da NATO’nun
NATO, Libya‟ya uygulanan ambargo kapsamında gerçekleĢtirilen “BirleĢik Koruyucu” operasyonuna Türkiye‟nin
tahsis ettiği silah sistemleri ile askeri üsleri açıkladı. Dalaman Havaalanı‟nın da NATO‟ya açıldığı öğrenildi. Türkiye
harekâta yaptığı katkı ile 4‟üncü oldu.
"Dünyanın gözü Suriye'de" BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, Suriyeli yetkilileri uyararak,
"dünyanın gözünün Suriye'nin üzerinde olduğunu" belirtti.
Erdoğan, bugüne kadar bir çok konuda “Acaba halledebilir miyiz? Acaba söylenenler yerini bulur mu?” diye
çok sabrettiklerini belirterek “Ama artık burada da sabrın son anlarına geldik ve bunun için de bu süreç içinde
salı günü Dışişleri Bakanı’nı Suriye'ye gönderiyorum. Kendileriyle orada gerekli olan görüşmeleri
yapacaklar. Bu görüşmelerde mesajlarımız artık kendilerine kararlı bir şekilde iletilecektir. Bundan sonraki
süreç verilecek cevaba ve uygulamaya göre şekillenecektir” dedi.
Mısır'da Müslüman KardeĢler üyesi olan Halid El Zafarani, Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) adı ve
programıyla aynısını kurmaya çalıĢıyor.

Mısır’da ve Libya’da Olanlar Türkiye’de Çoktan Oldu!..
Sayısız insanın ölümüne ve acıya, hesapsız yıkıma ve servet kaybına mal olan 1. Dünya
SavaĢı‟nın asıl amacı, dünyamızı yeniden paylaĢmak ve yeniden yapılandırmaktı. Bu yüzden bu
savaĢa 1. PaylaĢım SavaĢı da deniliyor. Ġnsanlık bu acıyı neredeyse yüz yıl önce yaĢadı.
(1914-1918)
Ama bu yetmedi! Bu barbarlığın ve acının çok daha da katmerlisi 2. Dünya SavaĢı‟nda yaĢandı.
(1939-1945) Amaç yine aynıydı: Dünyayı bir kez daha yeniden paylaĢmak... PaylaĢıldı da...
Bu savaĢların baĢını ABD ve Avrupa sömürgenleri çekiyordu. Amaçları buhrana, bunalıma ve
sıkıntıya düĢmüĢ olan iĢ, para ve sömürü düzenlerini, bu iĢ ve sömürü düzenine bağlı olarak
Ģekillenen yaĢam biçimlerini kurtarmaktı kısaca. Zira kurdukları bu sömürü ve zulüm düzeni
savaĢsız sürdürülemiyordu...
ġimdi de öyle...
BölünmüĢ Almanya‟nın yeniden birleĢmesi ve Sovyetler Birliği‟nin dağılmasıyla baĢlayan ve
günümüze kadar devam eden, daha bir süre de devam edeceğe benzeyen bu kanlı süreç,
dünyamızın zenginiklerinin yeniden paylaĢılması süreci; bir bakıma 3. Dünya SavaĢı‟dır. Bu devam
eden yeni süreçte haritalar yeniden çizildi ve çizilmeye devam ediliyor; yeni yönetimler oluĢturuldu
ve oluĢturulmaya devam ediyor.
Bu iĢler duruma göre kimi yerde kanlı, kimi yerde kansız oluyor!..
Bütün bu yapılan savaĢ ve yaĢanan acılara bir de kılıf uyduruluyor, bir kandırmaca yaratılıyor:
Özgürlük ve demokrasi! Hem de ileri olanından, has olanından!
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Oysa yapılan tam bir sahtekarlık ve kandırmaca; tam bir baskı ve sömürü düzeni kurma çabası;
tam bir yeniden paylaĢım savaĢıdır!..
Azıcık yakından bakıldığı zaman amacın bu olduğu açık seçik görülüyor...
Önce ikiye bölünmüĢ Almanya birleĢtirildi. Her bakımdan gücüne güç katıldı. Kimsenin burnu
kanamadı. Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Çekoslovakya bölündü. Dünya haritası yeniden çizildi.
Yeni devletler; turuncusundan yeĢiline yeni rejimler, yeni siyasiler ortaya çıktı. Nice ölüm ve
acılar yaĢandı.
Ama uzun yıllardan beri ayrılmıĢ olan ve o ayrılıktan beri kimsenin burnunun kanamadığı
küçücük Kıbrıs‟ı da zorla birleĢtirmeye çalıĢıyorlar. Bunun için plan üstüne plan yapıyorlar.
Afganistan, ABD sömürgenlerinin bombalarıyla iĢgal edildi ve uzun yıllar ABD‟de eğitilen bir
iĢbirlikçi yeni yönetimin baĢına getirildi. Amaç Afganistan‟a demokrasi getirmekti! Ama bunun için
nedense kimsenin aklına okul ve üniversite yapmak, yeni üretim alanları açmak gelmedi. Çünkü
amaç bu değildi. Amaç bir sömürü ve talan düzeni kurmaktı. Bu süreç devam ediyor. Henüz son
söz söylenmedi. Kan akmaya devam ediyor.
Afganistan‟dan sonra sıra Irak‟taydı. Hem diktatörlüğe son verilmeli hem de diktatörün elindeki
kitle imha silahları etkisiz hale getirilmeliydi! Bölge halkları bu tehlikeden kurtarılmalıydı! Öyla ya,
demokrasi ve özgürlük Iraklıların da hakkıydı!
Irak‟taki ABD bombardımanı ve iĢgali de çok kanlı ve acılı oldu. Bir iki iĢbirlikçi de Irak‟ın baĢına
koydular. Kimini CumhurbaĢkanı, kimini BaĢbakan yaptılar. Irak‟ta da kan akmaya devam ediyor.
Henüz orda da sona gelinmedi. Iraklıların, iĢgalcilerle iĢbirliği yaparak CumhurbaĢkanı ve
BaĢbakan olan hainleri unutmayacakları kesindir.
Irak‟taki demokrasi ve diktatörlük sorunuyla bu kadar yakından ilgilenenler, Iraklıları düĢünenler
Suudi Arabistan‟daki demokrasi ve özgürlüğün nasıl bir demokrasi ve özgürlük olduğunu nedense
sormadı, sormuyor. Yoksa Suudiler adam değil mi?!. Yoksa demokrasi onların hakkı değil mi?..
Ya Kuveytlililer?.. Yoksa Kuveyt‟in demokrasisi yıldızlı mı?!.
Yazının baĢlığındaki “Mısır..” konusuna gelmeden bir parantez açıp Irak‟ın iĢgali öncesindeki
bir ayrıntıya; Türkiye‟de olup bitene değinmek gerekir.
Anımsanacağı gibi ABD, Irak iĢgalini aklına koymuĢtu. Kaldı ki, Ġkiz Kulelerin vurulmuĢ olması
gibi bir bahaneleri de hazırdı. Ama aslında bu, dünyayı yeniden paylaĢma sürecinin bir gereğiydi.
Sorun, iĢgalin nasıl yapılacağıydı...
Sadık müttefik Türkiye, yıllardır sola ve Sovyetler Birliği‟ne karĢı ileri karakol olma görevini
hakkıyla yerine getirmiĢti. ġimdi de çantada keklik sayılıyordu. Ne ki o günlerde baĢbakan olan
Bülent Ecevit Irak‟ın iĢgaline karĢıydı. Hele hele Türk Ordusu‟nun ABD askerleriyle iĢgale
katılmasına tümden karĢıydı. Ecevit‟e göre Türkiye toprakları iĢgal için atlama tahtası olarak
kullanılamazdı.
Bu durumda ABD Ecevit‟e, “El mi yaman Bey mi yaman?” göstermeliydi. Kararı verdiler: Bir
gecede Ecevit‟in partisinden 40-50 Milletvekili(!) istifa ettirildi. Hükümet azınlığa düĢtü ve ardından
istifası geldi.
Türkiye‟yi yeniden dizayn süreci baĢladı. Ancak bunun için hizmette kusur etmeyecek
iĢbirlikçiler iĢbaĢına getirilmeliydi...
Henüz yeni kurulmuĢ bir partinin (AKP) yasaklı baĢkanı çeĢitli ayak oyunlarıyla “yasaksızlaĢtı”.
Henüz Genel BaĢkan bile olmadan Beyaz Saray‟da CumhurbaĢkanı gibi karĢılandı. Ardından
Genel BaĢkan oldu. Partinin kuruluĢunun üstünden henüz 5-6 ay geçmiĢti. Genel seçimler yapıldı.
DıĢtan ABD, AB, Güney Kıbrıs ve Talabani- Barzani; içte de bir yandan AB yanlısı özgürlükçü (!)
desteği, bir yandan da dinci ve gerici söylemle kandırılan yüzde kırklara varan halk desteğiyle
parlementoda yüzde altmıĢlık bir çoğunluk elde etti, bu parti. Ve yeni hükümeti de bu turfanda parti
kurdu.
Bu hükümet, Türk Ordusu‟nu Amerikan Ordusu‟nun yanında Irak‟a göndermek istedi. Ama
Allah‟tan top Meclis direğinden döndü. Ġstek hasıl olmadı. Ama hükümet hizmette kusur etmemeye
yeminliydi. Bunun için büyük bir “mıntıka temizliği” gerekliydi. BaĢta o günkü CumhurbaĢkanı
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olmak üzere, Cumhuriyetin bütün kurumlarıyla kavgaya baĢladı. Bütün kurumları yıprattı, dağıttı
ve ele geçirdi. Bu “yenileĢmeye” karĢı çıkabilecek kimseleri oluĢturduğu yargı marifetiyle tutukladı.
Halkı etnik ve mezhepsel köklerine göre böldü. Türkiye‟nin neyi var neyi yoksa “Babalar” gibi sattı.
Türkiye‟yi emperyalist kapitalizmin büyük bir pazar yerine dönüĢtürdü. Sanayi ve tarımda üretim
durdu.
“Bağımsız yargı” marifetiyle bu gidiĢe karĢı çıkabileceklerin baĢına geçirilen ABD çuvalı,
yandaĢ medya eliyle halkın da baĢına geçirildi. Büyük bir bilgi kirliliği ve korku ortamı yaratıldı.
Bu Ģekilde halkın desteği kazanılarak iktidarda kalmanın devamı sağlanmalıydı. Zira daha
yapılacak iĢ, yerine getirilecek görev vardı.
Zaten BaĢbakan sadece Türkiye‟nin değil, bir Amerikan planı olan Büyük Ortadoğu ve Kuzey
Afrika Birliği Projesi‟nin de eĢ baĢkanı olduğunu her fırsatta yineleyip durmuyor muydu?
Yazının burasında Irak‟ın iĢgali ve Türkiye‟nin rolü için açtığımız parantezi kapatarak Kuzey
Afrika ülkelerinde ve Ortadoğu‟da olup bitene kısaca değinebiliriz.
Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Libya ve Suriye...
Bir “Arap baharı..” laffıdır gidiyor! Oysa gelen bahar falan değil; kapkara bir kıĢtır!..
Yapılan iĢ tamamen bir dolap; tamamen bir kandırmacadır!
Önce üç beĢ bin kiĢilik bir muhalefet yaratıyorlar. Bu güçler diktatörlere baĢkaldırıyor!
Diktatörler boĢ durur mu? Onlar da bu baĢkaldırıyı kanla bastırıyorlar. Televizyonlar, gazeteler,
gazeteciler günlerce bu olaylarla ilgileniyor! Sonra iyi kalpli kurtarıcılar televizyonlara çıkıp, bu
duruma kayıtsız kalamayacaklarını söylüyorlar... Toplantı üstüne toplantı... Toplantı üstüne
toplantı... Ve karar çıkıyor: Mazlum halklar diktatörlerin feodal baskısından kurtarılmalıdır!
Demokrasi, özgürlük, yemek-içmek onların da hakkıdır!.. Uçaklar, tanklar bomba yağdırıyor
diktatörlerin üstüne. Sonra yine toplantılar... Yine basın açıklamaları filan.. Türkiye model ülke
olarak gösteriliyor. Sözüm ona, bu ülkelerde de Türkiye‟deki gibi ileri bir demokrasi kurmak
istiyorlar.
Bazı Akıllılar da, sömürgenlerin bu tutumunu, bu model gösterme çabasını; laik, demokratik ve
sosyal Türkiye Cumhuriyeti model gösteriliyor sanıyor. Oysa gösterilen model, iktidardaki zihniyetin
marifetiyle ABD emperyalizminin sadık iĢbirlikçiliğini kusursuz devam ettiren, AB‟ye ve
demokrasiye sırtını çevirmiĢ (zaten hiç bir zaman yüzünü dönmemiĢti), gericiliği yobazlık ve ırkçılık
düzeyine çıkartmıĢ, baskının her türlüsünü çekinmeden uygulayan; yurdun varını yoğunu yok
pahasına peĢkeĢ çekmiĢ; üretimi durdurmuĢ; söz konusu Arap ülkelerindeki yeniden yapılandırma
sürecinde baĢ rolde oynayan bir Türkiye‟dir.
Yine o Türkiye ki, bu Arap ülkelerindeki yeniden paylaĢım sürecini yürütenlerin askeri ve
diplomatik üssü olarak hizmet vermektedir. Ardı ardına yapılan toplantılar, her türlü gizli-açık
görüĢmeler Ġstanbul‟da yapılmakta; Libya‟yı bombalayan uçak ve gemiler Ġzmir‟den kalkmaktadır.
Denecektir ki, “Peki, bu Arap ülkelerindeki yönetimler diktatörlük değil mi? Özgürlük, aĢ-ekmek
o halkların da hakkı değil mi?..” Doğru... Mubarek‟ten Esad‟a kadar hepsi diktatör. Ġnsanlar da bu
yönetimler altında inim inim inliyor. Gerilik ve yoksulluk diz boyu. Ama, bu baskı rejimlerinden
kurtulma çabası o halkların kendi iĢi değil mi? Yani protesto ve yürüyüĢlerin, hatta bu yüzden
ölümlerin olduğu her ülkeye bomba mı yağdıracak sömürgenler? Halkları yoksulluktan
kurtarmanın, barıĢı ve özgürlükleri getirmenin yolu bu mu?
Ayrıca; Ġsrail‟de, Kuveyt‟te, Ġran‟da ve daha birçok ülkede yaĢam güllük gülistanlık mı?
Hayır! Besbelli ki hayır!..
Öyleyse sormanız gerekmez mi; “Bu filmi, daha doğrusu bu oyunu Afganistan‟da, Gürcistan‟da,
Irak‟ta, Türkiye‟de Yugoslavya‟da görmediniz mi?” diye. Ama bunun yerine yine de, “Mısır‟da ve
Libya‟da olanlar Türkiye‟de ne zaman ve nasıl oldu?” diye soruyorsanız hala; yargının, askerin,
gazeteci ve yazarların, yarım kalmıĢ heykellerin, yayımlanmamıĢ kitapların, ressamların ve resim
sergilerinin, müzisyenlerin ve konserlerin, üniversitelerin, sınavların, iĢçi haklarının ve sendikaların,
öğretmenlerin, memurların, köylülerin, ormanların ve suların baĢına gelenlere bakmalısınız.

Mehmet Karakuş
2 Ağustos 2011
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Tut’un Devrimcileri
Ne zamandır, Tut´un yakın tarihinde, özellikle 70´li yıllarda, belirgin ve aktif bir grup
olarak öne çıkan DEVRĠMCĠLER´i yazmak istiyordum. Böyle özgün bir grubu hangi
koĢullar ortaya çıkarmıĢtı? Türkiye‟nin, bölgenin ve Tut´un tarihsel, siyasal, toplumsal
koĢulları nasıldı o dönemde? Ne yapmak istiyorlardı? Rüyaları neydi? Ne yaptılar-nasıl
yaptılar?
Bütün bu soruları, o grubun içinden biri olarak, ama mümkün olduğu kadar tarafsız olmaya
çalıĢarak yazmaya çalıĢacağım. Ve tabiki yazdıklarım benim bildiklerimle ve bakıĢ açımla
sınırlı.
O dönemin koĢullarını uzun uzadıya yazmaya niyetim yok. 70´yıllardaki umumi
manzara kısaca Ģöyleydi: Türkiye iki darbe yaĢamıĢ, ABD´nin Türkiye‟deki etkisi artmıĢ,
zengin-yoksul arasındaki uçurum derinleĢmiĢ, Dünyadaki 68-isyanının ve sosyalist
devrimlerin dalgaları Türkiye‟ye de ulaĢmıĢ, iĢçi ve öğrenci hareketleri siyasallaĢarak
iktidarları zorlamaya baĢlamıĢ, Türkiye Halk Kurtulus Ordusu (THKO) gibi radikal devrimci
örgütler kurulmuĢ, Deniz Gezmiş ve diğer birçok devrimci idam edilmiĢ- öldürülmüĢtü.
Malatya-Adıyaman çevresinde Deniz GezmiĢ ve arkadaĢlarının kurduğu THKO
faaliyetlerini artırmıĢ, GölbaĢı‟nın Nurhak dağlarında Sinan Cemgil ve arkadaĢları
öldürülmüĢ, daha sonra bölgeye yeniden örgütlenmeye gelen Teslim Töre liderliğindeki
THKO yöneticileri karargahlarını, Tut´a yakın köylere kurmuĢlar, örgütlendikleri köylerde
”komunal yaĢam” denemesi yapıyorlardı.
Tut´a gelince,1970 baĢlarında Tut´a önce elektrik, sonra televizyon geldi; yaklaĢık üç
bin nüfuslu bu yoksul kasabanın yüzlerce ”okuyanı” olmuĢtu; yaz aylarında nüfusun yarıya
yakını Çukurovaya ırgatlığa gidiyordu; kasabada zengin denilebilecek kimse yoktu;
yoksulluk paylaĢılıyordu.
Böylesi koĢullarda, Tut´taki ”okumuĢlar”ın bir kesimi, özellikle öğretmenler, dünyada,
ülkede ve bölgede geliĢen politik olaylara ilgi duydu, bazıları THKO´nun mücadelesinden
doğrudan etkilendiler.
Mahmut Tutuş, Mustafa Yılmaz, Abuzer Demir isimleri önde olmak üzere, Tut´un ilk
DEVRĠMCĠ grubu 1970 baĢlarında kendilerinden bahsettirmeye baĢladılar. Bu ilk devrimci
çekirdek, halk arasında propoganda, bölgedeki mitinglere katılma, öğretmenler boykotu
örgütleme gibi faaliyetler sürdürdüler.
Daha sonra bu grup geniĢlemeye baĢladı ve 1976´da ”TUT KÜLTÜR DERNEGĠ”ni kurdu.
Dernek yöneticileri Mehmet Karakuş, Mahmut Karakaplan, Nevzat Yücel, Hüseyin
Aslantaş, Mesut Yapıcı, Hüseyin Güçtekin, Ahmet Ayaz ve Mehmet Orhan´dı.
Derneğe açılıĢ gecesi jandarma
tarafından baskın yapıldı ve bütün
yöneticiler tutuklanarak cezaevine
gönderildiler. Mahmut Tutuş ve Abuzer
Demir de ”Komunizm propogandası
yapma” suçlamasıyla diğerleriyle birlikte
Besni, Adana ve Adıyaman cezaevlerinde yattılar. Böylece Tutlu devrimciler
ilk cezaevi deneyini yaĢadılar.
Adıyaman Cezaevi
Ayakta, soldan sağa:
Ahmet Ayaz, Mehmet KarakuĢ,
baĢka bir Tutuklu, Abuzer Demir.
Ortada Hüseyin AslantaĢ (bıyıksız).
Altta ortada, Nevzat Yücel ve Mesut
Yapıcı, yanyana.
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Daha sonra Tut´un devrimcileri çoğaldı ve çeĢitlendi. En yaygın ve güçlü olan sol grup
”EMEĞĠN BĠRLĠĞĠ” adıyla bilinen gruptu. Emeğin Birliği, THKO´nun devamcılarından olan
Türkiye Halk Kurtulus Ordusu- Mücadele Birliği örgütünün yasal yayın organıydı. (Daha
sonra bu örgüt, 1980 nisanında, Adıyaman dağlarında gizli olarak yaptığı ilk büyük
kongresinde Türkiye Komunist Emek Partisi adını almıĢtı.)
1978 ´de GENÇ EMEKÇĠLER BĠRLĠĞĠ derneği kuruldu Tut‟ta. Kurucuları ve yöneticileri
Mahmut Sarıcı, Kamil Karakuş, Bayram Akbıyık ve Sabit Yücel´di. Daha çok gençlerin
buluĢma yeri olan ve zaman zaman seminerler-tartıĢmalar düzenleyen derneğin 50-60
dolayında üyesi ve çok sayıda destekçisi vardı.
Peki amaçları neydi devrimcilerin? Onlar sosyalisttiler. Yani, eĢitsiz, adaletsiz, yıkıcı ve
bencil kapitalizme karĢı çıkıyorlar; adaletli, eĢitlikçi, barıĢçı ve dayanıĢmacı olan sosyalizmi
kurmak istiyorlardı. Ağalara ve kapitalistlere karĢı, iĢçinin ve yoksul köylünün yanında yer
alıyorlardı. FaĢizme, Ģeriatçılığa, milliyetçiliğe karĢıydılar. ”Ulusların kendi kaderlerini
tayin hakkı”, ”Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, herşey emeğin olacak”, ”Kahrolsun
emperyalizm” Ģiarları, onların politik görüĢlerini özetliyordu. ”Fakirlik-eşitsizlik kader
değildir” diyorlardı. Irkına, cinsiyetine, dinine bakmadan bütün insanları eĢit kabul
ediyorlardı. Rüyaları, savaĢsız, sömürüsüz, herkesin eĢit ve insanca yaĢadığı bir düzen
kurmaktı.
Tut´un devrimcileri, kitap ve gazete okuyor - okumayı yaygınlaĢtırıyorlar, seminerler
düzenleyip, birlikte tartıĢıyorlardı. Dünyanın öbür ucundaki bir halkın davası da,
kasabalarındaki ırgatlık da ilgilendiriyordu onları. Irgatların yaĢamını konu alan bir tiyatro
oyunu bile hazırladılar kendi kendilerine, aylarca çalıĢarak. Ama, sahneye koymaları,
Besni Kaymakamlığı tarafından yasaklandı! Yoksul köylülerin tarla-takım iĢlerine yardım
ettiler, bölgedeki sistem karĢıtı gösteri ve mitinglere katıldılar. Tut´ta eski bir alıĢkanlık olan
kumarın giderek ortadan kalkmasında da devrimcilerin büyük katkısı oldu.

Adana Cezaevi
Ayakta, soldan sağa: BaĢka bir Tutuklu, Mehmet Orhan, Mehmet KarakuĢ,
Hüseyin Güçtekin, baĢka bir Tutuklu, Hüseyin AslantaĢ, Mahmut TutuĢ.
Oturanlar: Mesut Yapıcı, baĢka bir Tutuklu, Ahmet Ayaz, Mahmut Karakaplan,
Nevzat Yücel.
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Devrimciler halkı ve emekçiyi yücelttiler, onlara diğer politikacılar gibi tepeden bakmadılar.
Silahlı ve örgütlü güçleri olduğu halde, Ģiddetten kaçındılar ve güçlerini halka karĢı
kesinlikle kullanmadılar, güç gösterisi yapmadılar. Halka zorla birĢey yaptırmaya
kalkmadılar. KiĢisel çıkar peĢinde asla koĢmadılar.
O dönemi anlatırken, kaybettigimiz iki kiĢiden de bahsetmeliyim: Öğretmen olan
Mahmut Ünal arkadaĢımız, 1978 MaraĢ katliamında faĢistler tarafından katledildi, ölüsüne
bile ulaĢılamadı. Mehmet Orhan, Antep‟te öğrenciyken, 1980 martında bir olay sırasında
öldürüldü. Devrimciler en büyük darbeyi ise 12 Eylül 1980 askeri faĢist dikdatörlüğü
döneminde aldı. Onlarcası tutuklandı, aylarca iĢkence gördü, yıllarca hapiste yattı, bir
kısmı iĢinden oldu, bir kısmı yurtdıĢına kaçmak zorunda kaldı. Mahmut Dağ, Bayram
Sarıcı, Mehmet Çakır, ben, Mahmut Kılıç, Ramazan Aslan, Ramazan Çakır, Mehmet
Acar, Mehmet Alan, Şıhali Çoban, Mehmet Kaymak, Ali Avşar, Mehmet Karakuş,
Ahmet Karakuş... ve daha niceleri aylarca Pirin´de iĢkence gördükten sonra Adıyaman
ve Mersin cezaevlerinde aylarca-yıllarca yattılar. Burada, cezaevinde yatan Tut dıĢındaki
Tutlu devrimcileri saymıyorum. Ülkenin degiĢik yerlerinde devrimci mücadeleye katılmıĢ
Tutlular vardı ve bunlardan biri olan Mehmet Ertürk, Türkiyeki sosyalist hareketin
öncülerinden biriydi. O zamanki Devrimci IĢçi Sendikaları Konfederasyonu (DĠSK) genel
yönetimindeydi ve MADEN-Ġġ sendikasının genel sekreteriydi. Ayrıca, Tut´taki devrimci
grubun en ön sıralarında yer almıĢ Nusret Demir, Ömer Sarı, Mehmet Karakaplan gibi
isimlerin yanında sayılabilecekler dıĢında, o dönemde mitinglere, eğitim çalıĢmalarına vb.
katılan onlarca devrimcinin adlarını yazmak da mümkün olmadı buraya.
70´li yıllarda Tutlu sosyalistlerin yaptıklarının önemli siyasi sonucu, Tut‟ta siyaset
deyince akla gelen ve sülale-akraba iliĢkilerine ve onların iktidar mücadelesine dayanan
Adalet Partisi – Cumhuriyet Halk Patisi çekiĢmesinin dıĢında bir üçüncü DEVRĠMCĠLER
alternatifinin yaratılmasıydı. Toplumun sorunları ve çözüm yollarını kapsaması gereken
politikanın kendisinin hiç konuĢulmadığı, onun yerine filana karĢı falanı tutmaya dayanan
kasaba politikacılığının tersine, devrimciler, dünya ve ülke sorunlarını dillerinin döndüğü
kadar tartıĢıyorlardı. Bir üçüncü güç olarak devrimciler, 77 seçimlerinde CHP adayı
Memet Avşar´ı Ģartlı destekledi, seçimlere aktif katıldılar, seçimin kazanılmasında
belirleyici rol oynadılar, Belediye Meclisine temsilcilerini soktular.
Grup, Tut‟taki sosyal değiĢimin de bir sonucu ve aktörüydü. Kapalı ve yüzlerce yıllık
geleneklerle yaĢayan kasaba halkı, elektriğin, televizyonun, okumuĢluğun etkisiyle, yeni
Ģeylerle tanıĢıyor ve o yenilere karĢı duruĢ oluĢturmaya çalıĢıyordu. Devrimciler, bu
yeninin cevabı olmaya aday olarak öne çıkıyorlardı. Toplum kültüründe belirleyici ağırlığı
olan din olgusunu tartıĢmaları, yoksulluğu ve adaletsizliği kader görmeyip isyan etmeleri,
kılık-kıyafetlerinin baĢkalığı (ispanyol paça pantolon, uzun favori), dinledikleri müziğin
kısmen farklılığı, onları, kasabadaki yeninin temsilcileri yapıyordu. Var olanı-eski olanıreddetmek, kasabanın ”büyüklerine” kafa tutma anlamına da geliyordu.
Bu son anlattıklarım, o dönemde yaĢanan toplumsal-sosyal değiĢimde devrimcilerin
diğer bireylerden farklı olarak gösterdikleri tepkilerdi. Bu ”fark”ın, bu ”yeninin temsilcisi
olma”nın gerçek boyutu neydi? Bunlar derin ve köklü değiĢimler miydi, yoksa yüzeysel,
Ģekilsel miydi? Bunu anlamak için birkaç örnek vermeliyim: Mesela ben, babamın inandığı
dini sorguluyordum ama, onun yerine koyduğum ”Marksist düĢünce” ile olan iliĢkim,
babamın kendi diniyle olan iliĢkisinden farklı mıydı? Pek de farklı değildi! Onun için Kur´an
ne kadar tartıĢılmazsa, benim için de Marksist teori tartıĢılmaz doğruydu. O´nun için
Muhammed ne ise benim için de Marks ve Lenin öyleydi. (Burada iĢaret etmeye çalıĢtığım,
bizim o zaman algılamamızda olan ”eski´lik-değiĢememe durumu” elbette, yoksa teorinin
kendisi değil). ”Kadın erkek eĢittir” diyordum ama, günlük yaĢamda babamdan çok mu
farklıydım? Hayır! Demokrasiden bahsediyordum ama, benim gibi düĢünmeyenlere,
babamdan daha fazla mı hoĢgörülüydüm? Hayır! Bir dönem ”komunal yaĢam deneyi”
yapılan köyün insanları, Ģimdi, devrimci olmayan diğer komĢu köylülerinden farklılar mı?
Mesela bir su sorunu olduğu zaman bunu öteki köylülerden daha mı değiĢik ele alıp
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çözüyorlar? Hayır! O dönemde yaĢananların sonuçlarına 30-40 yıl sonra bakıldığında,
değiĢimin aslında yüzeysel olduğu, esasında, içinden gelinen toplumun temel veri ve
değerlerinin devrimciler tarafından da aynen taĢınıldığı rahatlıkla görülür. Bu ”değiĢimdeki
yüzeysellik”, o zamanki yaĢanaları ve yapılanları önemsiz kılmaz. Ama, bunu bilmek,
Ģimdiki durumu anlamamıza yardımcı olur.
BaĢka türlü olması mümkün müydü? Bence değildi. O dönemde yapılanları o zamanın
özgül koĢullarında ve bizlerin o dönemdeki yaĢımız, hayat deneyimiz, bilgi ve kültürel
donanımımıza göre düĢünüp değerlendirmeliyiz. Yoksa haksızlık yapmıĢ oluruz. Bence en
önemlisi de NĠYET. Tutlu devrimcilerin niyeti haksızlığa ve sömürüye karĢı olmak, haklının,
ezilenin yanında yer almaktı. Aslolan budur. Bunu da ellerinden geldiği kadar, bildikleri
kadar, tertemiz-saf yürekleriyle, kiĢisel çıkar düĢünmeden yapmaya çalıĢtılar.
Kısa bir yazı ile, Tut için çok özel denilebilecek bir dönemin resmini çizmeye çalıĢtım.
Bu resmin elbetteki baĢka bilgi ve bakıĢ açılarıyla geliĢtirilmesi gerek. Bu, hem yerel tarih
bilincimizin oluĢmasi için, hem de gelecek kuĢaklara bilgi aktarmak için gerekli.
Son olarak sunu söylemeliyim ki, kendi adıma, o dönemdeki bir devrimci olarak
yaptıklarımdan hiçbir zaman, hiçbir koĢulda en ufak bir piĢmanlık duymadım. Ve hep
gülümsemeyle - gururla anımsıyorum o zorlu ama bir o kadar da keyifli; ciddi ama bir o
kadar da çocuksu ve coskulu mücadele dönemini. Belki de bu yüzden hala sosyalistim ve
mücadeleye Ġsveç koĢullarında, buradaki sosyalist hareket içerisinde devam ediyorum.
O dönemde omuz omuza birlikte mücadele verdiğimiz, en baĢta o zamanki partili
yoldaĢlarım olmak üzere, bütün devrimci arkadaĢlarımı saygı ve sevgiyle anıyorum.
Göteborg, 17 ekim 2011

Hamza Demir
hamzademir@hotmail.com

1970 yılı dolayları.... Tutlu gençler... O yılların giyim kuşamı, tavrı...
Ayakta, soldan sağa: Haci Ali Kücüktas, ........., Mustafa Kaplan, Ahmet Acar, Memili Oğul,
Gafur Avcı, Hamza Demir, Mehmet Karakaplan, Abidin Oğul, .........
Oturanlar: Nuh Avcı, Mustafa Göçüm, Kadir Aslantaş, Kadir Orhan, Ahmet Kaplan,
Mustafa Akdağ (Berber), .........Kılıç (Saatin Oğlu)
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Bazı Şeyler Zaman İstiyor
Ġnsanları diğer varlıklardan ayıran en önemli fark düĢünebilme kabiliyetleri. Bu yetenek bizim
insan olarak bilincimizi oluĢturuyor ve bizi farklı kılıyor. Bilincimiz sayesinde yaĢantımızı daha bir
rahat ve daha bir güvenli hale getirebiliyoruz. Hayatımız bir düzene sokuyor aramızda görev ve
iĢ bölümü yapıyoruz.
Aslında bu yetenek doğuĢtan var olan bir Ģey, ancak bazı toplumlar bilinç düzeylerini
geliĢtirerek hem sosyal hemde siyasal hayatlarını daha bir yaĢanılabilir hale getirebiliyorlar. Bu
da halkların refah ve geliĢmiĢlik seviyelerininin bir aynası oluyor.
Dünya üzerinde yaĢıyan halk ve onların ait oldukları ülkelere baktığımızda çok büyük
farklılıklar görüyoruz. Bazı halklar daha rahat, daha barıĢçıl yaĢıyorlar. Ancak bazıları da sefalet,
korku ve baskı altında yaĢadıklarının bile farkında olmuyorlar.
Tolumların bilinçlenme düzeyi
yükseldikçe yaĢamları da güzelleĢiyor.
Ancak buna her toplum için kolayca
eriĢemiyor.
Henüz geliĢememiĢ toplumlar; kabile,
aĢiret, ayni köylülük yada hemĢerilik
bağlarından sıyrılıp, vatandaĢlık, yurttaĢlık
bilincine kolay eriĢemiyorlar. Böyle olunca
da vatanlarının gerçek sahibi olduklarının
farkına varamıyorlar. YaĢadıkları topraklardaki dağların, ovaların, akarsuların,
denizlerin, hayvanların, ormanların, akla
gelebilecek herĢeyin sahibi ve sorumlusu
olduğunu göre-miyor onları talandan
koruyamıyorlar.
Diğerleri ise: Politikacıları kendilerinin
seçtiğini, maaĢlarını vergileriyle ödediğini bu
nedenle onlardan hertürlü hesap sorma
hakkının olduğunu biliyorlar. Yine her resmi
kurum ve kuruluĢun sadece kendine hizmet
etmek, yaĢantılarını daha kolaylaĢtırabilmek
için var olduğunu, tüm memur ve
görevlilerinde maaĢlarının sonuçta kendi
vergileriyle ödendiğinin bilincinde olduğu için
hem hizmet bekliyor hem bu hizmeti verilip
verilmediğini kontrol ediyor. Bir aksaklık
varsa, takipçisi olup düzelene kadar peĢini
bırakmıyor.
Fakir ve geliĢmemiĢ toplumlar: „Bana
dokunmıyan yılan bin yaşasın‟ mantığından
hareket ettikleri için bir süre sonra yılanların,
çiyanların, çakalların ortasında yaĢamak
yorunda kalıyorlar. Her türlü yolsuzluğu,
haksızlığı ve yanlıĢı gördükleri halde, belkı
de „bir gün bende suyun başına oturursam‟
diyerek tepkisiz kalıyorlar.
GeliĢmiĢ toplumlar:
Gençlerin ülkenin ve kendilerinin geleceği
olduğunu biliyorlar. Bu nedenle onların
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eğitim ve öğrenimleri için hiç bir
masraftan kaçınmıyor ve her türlü
desteği sağlıyorlar. Kadın, erkek, çok
yetenekli, az yetenekli, engelli, her
gence kendisine ve Ģartlarına en uygun
eğitim imkanlarının sağlanmasını,
seçtikleri hükümetlerden istiyorlar.
Fakir ülkelerde: Sokaklar,
meydanlar, otobüsler, trenler, her yer
bakımsız ve pis oluyor. Kimse çöpünü,
artık iĢine yaramıyacağını düĢündüğü
Ģeyleri herhangi bir yere atıp gidebiliyor.
Onu görenlerde, kendileri de ayni
Ģekilde davrandıkları için hiç tepki
vermiyorlar.
GeliĢmiĢ ülkelerde:
Ġnsanlar inançları, ırkları, renkleri, dıĢ görünüĢleri bakımında bir ayrımcılık görmüyorlar. Hatta bir
çok geliĢmiĢ ülke bu tür önyargıya sebep olabilecek bilgileri iĢ baĢvuru formlarından, her türlü
kayıt bilgilerinden, kimlik belgelerinden çıkarıyor. Tüm vatandaĢlarının yetenek ve
olanaklarından mümkün olduğu Ģekilde yararlanmaya çalıĢıyorlar.
GeliĢmemiĢ olanlarda ise:
Toplumun büyük kesiminden farklı olan bireylere pek güvenilmiyor. Bu gruplar üzerınde bir
baskı yoğunlaĢıyor, bu ınsanların da vatandaĢlık hakları olduğu görülmezden geliyor.
Hatta bazı ülkelerde bu
ayrımcılık özellikle kadınlar
üzerinde yoğunlaĢıyor.
Günümüzde hala bazı ülkeler
kadına, aklın alamıyacağı
baskı ve Ģiddeti uyguluyorlar.
Kadınları evlere, çarĢaflara
kapatıp, toplumsal hayattan
dıĢlıyorlar. Bugün bu ülkelerde
hala „Kadının araba
kullanmasına müsade
edilmemesi‟ tartıĢılıyor.
Aslında rahat, refah ve
geleceği güvenli bir yaĢam,
geliĢmiĢlik, halkın mutluluğu ve
özgürlüğü, insanların en kutsal hakları
olmasına rağmen, ona ulaĢmak bazı toplumlar
için çok zor hatta imkansız oluyor.
En kötü olanı da bu toplumların böyle bir
temel haklarının olduğunun bilincinde
olmaması.
Ne diyelim, insanlık bilincine ulaĢmak bazen
„uzun ince bir yol‟ oluyor.

Rıdvan Filiz
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Ataol Behramoğlu
ġair, yazar, çevirmen, edebiyatçı.

Yaşamı
13 Nisan 1942‟de Ġstanbul Çatalca‟da doğdu. Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Cografya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü
bitirdi. Dört yıl Ġngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği‟nde öğrenimini
sürdürdü. Ġsmet Özel‟le Halkın Dostları, Nihat Behram‟la Militan
dergilerini çıkarıp yönetti. ġehir tiyatrolarında dramaturgluk
(1974-1980) yaptı. 1982‟de BarıĢ Derneği Davası nedeniyle 10 ay
tutuklu kaldı.
1984‟te Fransa‟da Sorbonne Üniversitesi‟ne bağlı Centre de
Poetique Comparee bölümünde Türk ve Dünya ġiiri üstüne
seminerler izledi, çalıĢmalar yaptı.
Uzun zamandan beri de Cumhuriyet‟te yazılar yazmaktadır.
Cumhuriyet 15.01.2011

Cumartesi Yazıları

/

Ataol BEHRAMOĞLU

Altında Kalacaksınız
BaĢbakan kendisiyle tutarlı.Tükürdüğünü yalamadı. Çünkü misyonu var. Bu misyon Türkiye
Cumhuriyeti‟ni kendi dünya görüĢüne göre biçimlendirmektir. Kendi dünya görüĢünün ne
olduğunu ise elli bin kez tekrarladı. Ve Ģimdiye kadar söylediklerinden bir adım geriye atmadı.
Sorun onda değil, bizim omurgasız takımında. Onlar baĢbakanı düzeltmeye, tashih etmeye,
akıllarınca eğitmeye çalıĢıyorlar.
Recep Tayyip hiçbirine papuç bırakmadı. Bırakmaz da. Çünkü kimileri birkaç üniversite bitirmiĢ,
yabancı ülkelerde öğrenim görmüĢ, birkaç dil bilen omurgasız takımına göre, o daha omurgalı
biri. Sokaktan gelmiĢ, sokağı savunuyor. Sokaktaki adama bir Ģarkıyı beğenip beğenmediğini
sorarken konservatuvar mezunu olup olmadığına bakılmaz, diyor...
Doğrudur.
Örneğin bizim sokaktaki adamlarımıza ve kadınlarımıza herhangi bir klasik Bati müziği parçasını
beğenip beğenmediği sorulduğunda, çoğunlukla beğenmediklerini söyleyeceklerdir.
Bunun gibi, söz gelimi Hammamizade Dede Efendi‟nin yine söz gelimi Hüzzam makamında
bestelediği “Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül” dizesiyle baĢlayan Yürük Semaisi‟ni de
çoğunlukla can sıkıcı ve anlaĢılmaz bulacaklardır.
Öyleyse ne yapmalı?
Yapılması gereken, onların zevkini eleĢtirmenin ya da baĢtacı etmenin yerine, bu insanları
eğitmektir. Sokaktaki insanı az ya da çok eğitebilirsiniz. Fakat eğer baĢbakan olmuĢsa ve aynı
zamanda da bir misyon adamı olduğuna inanıyorsa, kendisi için bunu yapmaya kalkıĢanı elinin
tersiyle geri çevirecektir.
Bu onun kendisiyle, sokakla tutarlı olmasının gereğidir...
***
Yazılarını çoktandır okumadığım, ne yazıp çizdiklerini merak da etmediğim için, bizim
omurgasız takımının “ucube” tartıĢması konusunda nasıl bir tavır takındıklarını bilmiyorum.
Örneğin, Orhan Pamuk‟un kadim dostu, eski keskin devrimci ve Cumhuriyet‟çi Oral Çalışlar,
bu konuda nasıl bir tutum benimsedi?
BaĢbakanına akıl verenler arasında mı yer aldı, yoksa bu netameli iĢe hiç bulaĢmamayı mı
yeğledi?
Doğrusu bilmiyorum ve nasıl bir tavır takınmıĢ olduğu umurumda da değil.
Orhan Pamuk demiĢken, AKP‟yi desteklemek konusunda ustalaĢmıĢ olan bu çok büyük
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yazarımızın Kars‟taki heykele iliĢkin bir Ģey söylediğine rastlamadım.
O da baĢbakanıyla ters düĢmek istememiĢ olmalıdır. Ya, Recep Tayyip‟in kendisine “Hasan
Ağabey” diye hitap ettiğini bildiğimiz Hasan Cemal? Bu Hasan Cemal gençliğinde hem de
Almancasından Brecht okurdu. Hitler Almanyası‟nın Brecht‟e neler çektirdiğini bilmemesi olası
değil. Hitler’e yaranma yarıĢındaki ya da onunla ters düĢmemeye çalıĢan bazı seçkin Alman
yazar, sanatçı ve düĢünürlerinin, diktatör ve diktatörlük ortadan kalktıktan sonra düĢtükleri utanç
verici durumları da...
Öyleyse?..
***
Bunun öyleysesi yok... Dizi filmdeki ve Ģarkısındaki gibi “öyle bir geçer zaman ki”...
Ve çağımızda, günümüzde, bu zaman pek çabuk geçiyor, geçecek...
Herkes yaptığının onuru ya da onursuzluğuyla baĢbaĢa kalacak...
Balbay‟ın, Özkan‟ın, Haberal‟ın, Perinçek‟in, Hilmioğlu‟nun yıllardır Türkiye
Guantanamo‟sunda tutulmasını alkıĢlayanlar, yarın onlar çıktıklarında ve geçen pazar günü
Caddebostan Kültür Merkezi‟ni hıncahınç dolduran aydınlık kalabalıklardan da sayıca kat kat
üstünde büyük kitleler tarafından coĢkuyla karĢılandıklarında kendi utançlarıyla baĢbaĢa
kalacaklar.
Cumhuriyetimizin değerlerini bir bir yok etmekte olan AKP‟ye desteklerinin ya da
suskunluklarının hesabını kendi vicdanlarına karĢı da veremeyecekler...
***
BaĢbakan bir sanat eserine saldırmakla, onun alıĢkın olduğu bir kültürün üslubunca söyleyelim,
zemzem kuyusunu kirletmiĢtir. O ve çevresindekiler, diledikleri kadar geri adım atsınlar ya da
atmasınlar, tükürdüklerini yalasınlar ya da yalamasınlar, Mehmet Aksoy‟un yapıtını yıksınlar ya
da yıkamasınlar, bu tonlarca betonun ağırlığı altında kalmıĢlardır ve oradan bir daha
çıkamayacaklar.
Bir sanat yapıtına yöneltilmiĢ “ucube” sözü, bumerang gibi, sahiplerinin yüzünde Ģaklamakta
gecikmeyecektir...

YaĢadıklarımdan Öğrendiğim BirĢey Var
YaĢadıklarımdan öğrendiğim bir Ģey var:
YaĢadın mı, yoğunluğuna yaĢayacaksın bir Ģeyi
Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
Sen bitkin düĢmelisin koklamaktan bir çiçeği
Ġnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabilir, bir kuĢa, bir çocuğa
YaĢamak yeryüzünde, onunla karıĢmaktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya
Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaĢını
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin
Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taĢ gibi dinleneceksin
Ġnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına
Ġnsan balıklama dalmalı içine hayatın
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına
Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar
Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın
DeğiĢmemelisin hiç bir Ģeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaĢamak özlemiyle dolmalısın
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Ve kederi de yaĢamalısın, namusluca, bütün benliğinle
Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaĢtırır insanı
Kanın karıĢmalı hayatın büyük dolaĢımına
DolaĢmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı
YaĢadıklarımdan öğrendiğim bir Ģey var:
YaĢadın mı büyük yaĢayacaksın, ırmaklara,göğe,bütün evrene karıĢırcasına
Çünkü ömür dediğimiz Ģey, hayata sunulmuĢ bir armağandır
Ve hayat, sunulmuĢ bir armağandır insana
Bebeklerin Ulusu Yok
Ġlk kez yurdumdan uzakta yaĢadım bu duyguyu
Bebeklerin ulusu yok
BaĢlarını tutuĢları aynı
Bakarken gözlerinde aynı merak
Ağlarken aynı seslerin tonu

Bırakalım sevdayla büyüsünler
Serpilip geliĢsinler fidan gibi
Senin benim hiç kimsenin değil
Bütün bir yeryüzünündür onlar
Bütün insanlığın gözbebeği

Bebekler çiçeği insanlığımızın
Güllerin en hası, en goncası
SarıĢın bir ıĢık parçası kimi
Kimi kapkara üzüm tanesi

Ġlk kez yurdumdan uzakta
yaĢadım bu duyguyu
Bebeklerin ulusu yok
Bebekler, çiçeği insanlığımızın
Ve geleceğimizin biricik umudu...

Babalar çıkarmayın onları akıldan
Analar koruyun bebeklerinizi
Susturun susturun söyletmeyin
SavaĢtan yıkımdan söz ederse biri
Türkiye, Üzgün Yurdum, Güzel Yurdum
Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Boynu bükük ay çiçeği
ġiirin ve aĢkın geleceği

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Asmaların üstünde gün ıĢığı
En güzel geleceğin yakıĢığı

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Dağ rüzgar, portakal balı
Alçak gönüllü, hünerli, sevdalı

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Zinciri altında kımıldayan
Bitecek sanıldığı yerde baĢlayan
Ataol Behramoğlu

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Yazgısı kara yazılmıĢ gelin
KurumuĢ sütü memelerinin
Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Harlı bir ateĢ gibi derinde yanan
Haramilerin elinde bulunan
Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Gün görmüĢ, bilge toprğım
Yunus, Pir Sultan ve Nazım
Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Bozlak, ağıt, halay ve zeybek
Dumani üstünde ekmek
Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Yüzü kırıĢ kırıĢ anam
Ağlayan narım, gülen ayvam
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Temizlikten Belediye Başkanlığına /03 ġubat 2011/ 09:23
Adıyaman'da Tut Belediyesi'nde temizlik
işçisiyken 6 yıl önce emekli olan işçi
belediye başkanı oldu
Adıyaman'ın Tut Belediye BaĢkanı Vekili Ahmet
Aktan, 6 yıl önce emekli olduktan sonra Tut Belediye
BaĢkanlığını vekaleten yürütüyor.
Tut Belediye BaĢkanı Vekili Ahmet Nalbant, AA
Muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl belediye
hizmetinde temizlik iĢçisi olarak çalıĢtığını ifade
ederek bu sürede iĢçi olarak çöp topladığını, çöp
arabalarına mahalle aralarında çöp doldurduğunu
söyledi.
Belediye BaĢkanı Vekili Ahmet Nalbant, siyaset içerisindeki bu toplumu sevdiği için siyasete
girdiğini belirterek belediye meclis üyeliğine de yedek 1. sırada olduğunu ancak belediye meclis
üyelerinden birinin vefat etmesi sebebiyle asil üye olduğunu söyledi.
Belediye BaĢkanı Vekili Akmet Nalbant, Ģunları kaydetti: "15 yıl iĢçi olarak belediyeye hizmet
ettim. Bu sürede belediyede çok farklı görevlerde çalıĢtım. Belediyede çalıĢtığım bazı dönemlerde para alamadığımız oldu. Bu dönemlerde de ben bir orkestrada çalıĢıyorum. Orada düğünlerde, eğlencelerde Ģarkı, türkü okuyordum, bu mesleği hala icra ediyorum. Çevre ilçelerde birçok
düğüne gidiyorum. Saçlarım normalde uzundu ama belediye baĢkanı vekili olunca kesmek
zorunda kaldım. Çünkü burada ciddi bir kurum olan belediye baĢkanlığını temsil ediyorum."
Kaynak: Adıyaman Haber

Demokrasinin hikmeti(mi)?..
Yukardaki gazete haberini gördükten sonra, AKP listesinden belediye meclis üyesi
olan Ahmet Nalbant„ı daha yakından tanıtmak amacıyla birkaç soru sormak istiyordum.
Bir gün fırsatını bulup bu düĢüncemi söyledim: „Canın sağossun gardaĢ, ne sorarsan sor!“
dedi. Daha biĢey sormamı beklemeden, 12 Eylül öncesi devrimci hareketi kastederek ve
kendisinin de o hareketin uzağında olmadığını belli etmeye çalıĢarak; „Ne yeriyiĢlere gatıldık..
nerelere getmedik!.. Bi kere Adana‟da bir mitingteydik. ‚Bi yoldaĢ bayıldı, bi yoldaĢ bayıldı!„
dediler. Millet bi o yan bi bu yana dalgalandı. Gedip baktık kı bizim Sabit YoldaĢ (Hacı Ahmed‟
in oğlu) bayılmıĢ. Yerde sırık gibi yatıyor…“
Sözünü keserek baba adını, yaĢını, kaç kardeĢ olduklarını, ilkokulu bitirip bitirmediğini
sordum. „Babamın adı ġıhali. Ölenleri saymazsak altı gız dört oğlan; on gardeĢiz. Ben
altıncıyım. Doğumum 1 Ekim 1949, kilom 54, boyum 1,65“ dedi ve ekledi: „Ama babam beni
böyük yazdırmıĢ. Ġlkokul beĢinci sınıfdayken asgere aldılar. Sonadan dıĢardan ilkokul
diplaması aldım. Evliyim, üç oğlum var. Ġlkini önümüzdeki ay evereceğim kısmet olursa. Ama
çok yıprandım çok“ dedi.
Bir lakabının olup olmadığını sordum. „Cesi!“ dedi. „Büyük mü, küçük mü?“ dedim.
„Yok gardaĢ yok; böyüğü güçcüğü yok! Bi cesi var! O da benim iĢde“ dedi.
Sonra, belediyeye girmezden önce odunculuk yaparak nasıl geçimini sağladığını…
ġimdi de günde en az üç kere elbise değiĢtirdiğini, yoksa rahat edemediğini anlattı…
„Bak sen, Ģu gözünü sevdiğim demokrasinin hikmetine!..“ dedim ben bana…

Mehmet Karakuş
20 Eylül 2011
Tut Pekmezi, Sayı 35, Ekim 2011
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