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Tekst 1
Tarım, Türkiye’yi kurtarır
Stockholm’den / Ziya Tekin
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1970’li yılların sonunda Türkiye ekonomisi üzerine tavsiyelerde bulunan bir Batılı
politikacı “Siz, Avrupa'nın manavı-kasabı olun, o size yeter” demiúti. Gazetelerin birinci
sayfalarında büyük puntolarla verilen haber gururumuzu kırmıú, herkesin tepkisine yol
açmıútı. øleri ülkeler safına katılmak için gücümüzü sanayileúmeye vermiútik. Sanayileúme
sürecinde tarıma da hayvancılı÷a da aynı önemi vermek gerekti÷ini unutarak. O günlerde
Batılı politikacının sözlerindeki gerçek payını görememiúiz ve bugün hâlâ bizim
politikacılar “tek yol sanayileúme” kafasında. Sanki tarım ve hayvancılık yapınca
sanayileúme olmazmıú gibi. Bu kafayla hayvancılık da tarım da öldü gitti.
Biz hor görüp tarım ve hayvancılı÷ı öldürürken, ileri sanayi ülkeleri Hollanda, Fransa,
øtalya, øspanya dıú pazarlara sebze-meyve satmak için adeta savaú veriyor. Avrupalı
sofrasında øspanyol domatesi, Hollanda hıyarı, Amerikan üzümü yiyor. Fransız úarabının
yanında ørlanda bifte÷i arıyor. Gıda fuarlarında Fransız ve øtalyan peynirleri yarıú ediyor.
Hollanda’nın sadece et ve süt ürünleri ihracatı 37 milyar dolar. Üstelik bütün bu geliúmiú
sanayi ülkeleri tarım ve hayvancılık için iklim koúulları pek elveriúli olmayan Kuzey
ülkeleri, tarım üreticisini destekliyor. Biz ise yanlıú politikalarla tarım üreticisini
kolaycılı÷a, tembelli÷e itiyoruz.
Öte yandan, küçük bir Avrupa ülkesinin nüfus potansiyelini taúıyan yurtdıúındaki
Türkler, marketlerde ülkesinden gelmiú sebzenin, meyvenin, sucu÷un salamın peúinde. Ama
Türkiye’den gelen mallar ihtiyacı karúılamaktan çok uzak. øthalatçılar istedikleri halde
ihtiyaçlarını anavatandan karúılayamıyor. Almanya’dan sonra ma÷azalar zincirini øsveç’e
uzatmaya hazırlanan Yimpaú, tüm gıda maddelerini Türkiye’den getirme hedefi taúıyor.
Peki getirebilecek mi? Yoksa Yunanistan, øspanya, Hollanda ve di÷er ülkelere mi
yönelecek?
Türkiye, hayvancılık ve tarımı öldürmekle bindi÷i dalı kesti. Bunu en kısa zamanda
tamir etmeli. Bakın Koç-Ata Besi Çiftli÷i’nin açılıúıyla ilgili konuúurken Ata Grubu
patronlarından Erhan Kurdo÷lu ne diyor: “Türkiye yıllık 7-8 milyar dolarlık tekstil ihracatı
için bugüne dek 250 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu teúvikin yarısı tarıma verilmiú
olsaydı, bugün en az 50 milyar dolarlık gıda ihracatımız olurdu.” øsveç’teki ithalatçı
Muzaffer Ulusoy da aynı görüúte. Aklın yolu birdir demiúler. O aklın yolu Ankara'dan
geçmiyor mu acaba?
GAP bölgesinde pamuk üretimiyle topra÷ı zehirleyenler herhalde düúmanlar de÷il. Çok
de÷il birazcık yurt sevgisi ve sorumluluk yeter tarımı ve hayvancılı÷ı diriltmeye.
Sanayileúme hamlesi sürerken Türkiye hem dıú ticaret açı÷ını kapar hem de artıya geçer.
Tarım ve hayvancılık Türkiye’yi kurtarır.
Dünya, 28 Ekim 2000
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Tekst 3
Bir yıllık aradan sonra üçüncü albümü Sevmek Zor’la listelere dönen Kargo grubu:

Kadınla erke÷in foto÷rafını çektik

1

Geçen yıl bu dönemde, “Yarına Ne Kaldı?” adlı ikinci çalıúmasıyla büyük ilgi toplayan
Kargo, arayı so÷utmayıp “Sevmek Zor” adlı yeni albümüyle çıkageldi. Bir enstrümantal
parçanın adını taúıyan yeni albüm pop-rock diye nitelenebilecek parçaların toplandı÷ı hayli
iddialı bir yapıt.
ølk iki albümü dar olanaklarla hazırlayan Kargo’nun bu kez rahat çalıútı÷ı, iúin üzerinde
geniú bir kadronun kafa yordu÷u daha kapaktan anlaúılıyor.
Bir kesim onları tamamen reddetse de Kargo bir dolu ilginç özelli÷iyle yerli rock için
önemli bir grup. Öncelikle Türkiye’de rock müzi÷inin yelpazesini geniúleterek bu iúin de
bir pazarı olabilece÷ini büyük plak úirketlerine onlar ispatladı. Ardından blues, protest ya
da arabesk arasında sıkıúıp kalmıú yerli rock içinde pop rocka da hayat hakkı tanınmasını
sa÷ladı. Ve yabancı grupları izleyen liseli rockçuyu yerli rocka çekmeyi baúardı. Tabii bu
arada fazla medyatik olmaları, rockun dünya görüúüne önem veren kitleyi rahatsız etti ve
Kargo bu camiadan aforoz edildi. øúte bu olayları ve yeni albümün yorumunu, askerde olan
Selim Öztürk’ten yoksun Kargo kadrosuyla (Koray Candemir, Serkan Çeliköz, Burak
Karataú, Mehmet ùenol ùiúli) ele aldık:
- Kargo’nun genç kızlara yönelmesi, Koray’ın öne çıkması bir planın sonucu
muydu?
- Baútan beri grup imajını ayakta tutmaya çalıútık. Ama elimizde olmadan Koray öne
fırladı. Foto÷raf çektirdik birlikte. Aradan Koray’ın foto÷rafını kesip poster yaptılar. Bu tip
hareketlerle albüm teen-age kesime1) yöneldi. Konserlerde, imza günlerinde, radyodaki
telefon ba÷lantılarında hep 15-25 yaú arası gençler vardı.
- Popülerlik neler de÷iútirdi hayatınızda?
- Konserlere giderken yolda birbirimizi tanıdık, aile gibi olduk. Bunun dıúında fazla
de÷iúiklik yaúamadık. Yine okulumuza gidiyoruz, arkadaúlarımızla buluúuyoruz.
- Grubun gençler tarafından bu kadar tutulmasına ve iddialı kliplere karúın
“Yarına Ne Kaldı?”nın satıúının yüzbin civarında durmasının nedeni ne sizce?
- Evet, bu kadar ilginin karúılı÷ında 400-500 binlik bir satıúa ulaúmak gerekiyordu. Ama
insanların kula÷ı rock müzi÷ine hala fazla alıúık de÷il. Biz dünya müzi÷i dinliyoruz ve bir
parçasından yakalamaya çalıúıyoruz. Buna ra÷men on yıl geriden takip ediyoruz dünyayı.
Genelde øngiliz gruplarından, soundundan 2) etkileniyoruz. U2’nunki gibi hem popüler hem
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teen-age kesim = 10-19 yaú arasındaki gençler
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de deneysel birúeyler çıkarmayı hedefliyoruz.
- Kafanızdakilerin bu kez ne kadarını endüstriye kabul ettirdiniz?
- Albümü yine hazır getirdik úirkete. Patron, “ølla úunu bunu yapın,” demedi. Fikirlerini
aldık tabii. Martin Cru Spencer de yol gösterdi. Ama tohumun atıldı÷ı noktada yalnız ve
hürdük. Endüstriden bu kadar çok korkmalarına gerek yok rock gruplarının.
- Rock camiasından nasıl eleútiriler geldi Kargo’ya?
- Biz popülerleúince underground kesim çok rahatsız oldu. Akmar Pasajı’nda kaç kez
kavga ettik. Bizi endüstrinin adamı olmakla suçluyorlardı. 10 bin kaset satsaydık bu
kesimin çok benimseyece÷i bir grup olacaktık. Ama 100 bin satınca, kızlar göbeklerine
imza isteyince, onların umursamadı÷ı bir grup haline geldik. Popüler olmamız hazımsızlık
yarattı. Onlar hep rockçunun uçlarda dolaúmasını istiyor. Ancak uçlar arasında birçok çizgi
var. Biz ortadayız. Bizi dıúlamalarının yanlıú oldu÷unu bu albümde görecekler.
- Yeni albümde neler var?
- Albümde kadınla erkek arasında yaúananların foto÷rafını çekmeye çalıútık. ølk parça
sonunda kırgınlı÷ın hakim oldu÷u eski Kargo soundunu hatırlatan bir beste. “Çünkü Çok
Zor” iddialı oldu÷umuz baladlardan3) biri. “ùairin Elinde” ise dünya müzi÷ine en yakın
parçamız. Bu nedenle ilk klibi bu parçaya çektik. “Sen Her Zaman” bir kapak çekiminde
do÷du. Akılda kalıcı olmasıyla birçok insanı yeni albüme çekebilir. “Ben ve Dünya”,
Mehmet’in hasta olan arkadaúına yazdı÷ı rahatsız edici bir çalıúma.
økinci yüzün ilk parçası “Graffiti” besteyi yapan Serkan`ın kafasındaki gibi çıktı. Bu çok
önemli. “Tanrım Affet Beni” hafiften Seattle kokuyor. “Ayrı Ayrı”`yı ise 1994’te yazıp bu
albüme bırakmıútık. “Lanetlenmiú Omuzlar” albümün en hızlı parçası. “Bad’lik Amiri” ise
deneyin önüne çıktı. Efektlerde4) Martin Cru Spencer bize çok yardımcı oldu. Son parça
“Sevmek Zor” sakin, enstrümantal bir kapanıú. CD’deki bonus track “Yapabilirsin”,
albümün havasının tamamen dıúında kalan ve bizim unplugged bir konserde gösterece÷imiz
performans hakkında ipucu veren akustik parça.
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Hürriyet, Nisan 1997
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Tekst 4
Sahaflarda Eskiye Özlem

østanbul Haber Servisi –
Kapalıçarúı’nın Fesçiler Kapısı ile Beyazıt Meydanı arasında yer alan østanbul’un
‘eski kitap alıúveriú merkezi’ Sahaflar Çarúısı, eski hareketli günlerini özlüyor. 1970’lerden
sonra dokusu hızla bozulan çarúı, belediyenin kiraları aúırı biçimde arttırması; eski kitaptan
anlayan, bu iúe gönül veren esnafın azalması ve iúporta baskısının huzursuzluk yaratması
nedeniyle kimli÷ini yitirmeye baúladı. Özellikle 1977’de belediyenin Beyazıt Meydanı’nı
iúgal eden iúportacıları geçici olarak Sahaflar Çarúısı’na yerleútirmesiyle çarúı 15 iúlevini
kaybetmeye baúladı. østanbul Sahaflar Çarúısı Derne÷i Baúkanı Adil Sarmusak, e÷itim
sisteminin de÷iúmesi, Beyazıt’taki fakültelerin sayısının azalmasıyla eski kitaplara olan
ilginin azaldı÷ını belirtti.
østanbul Büyükúehir Belediyesi’ne ba÷lı 23, Eminönü Belediyesi’ne ait 19 olmak
üzere toplam 42 dükkândan oluúan çarúıda bugün sadece 3-4 dükkân 16 . Di÷er
dükkânlarda ise ‘ayakta kalabilme’ kaygısıyla ders kitapları, defter, kalem gibi kırtasiye
malzemeleri; yabancı dergiler, güncel kitaplar ve yüzük, kolye gibi hediyelik eúyalar
satılıyor.
Sahaflık, medrese ö÷rencilerinin 15. ve 16. yüzyıllarda Fatih ve Beyazıt gibi büyük
camilerin etrafında kitap alımı satımı yapmaları ile birlikte 17 . Basralı Abdullah Yetimi
de sahaflı÷ın piri olarak bilinen ilk kiúiydi. 1894’teki østanbul depremine kadar Kapalıçarúı
içinde faaliyet gösteren sahaflar, depremden sonra bugünkü yerlerine taúındılar. Bilim ve
kültür adamlarına, üniversitelere ve kitaplıklara birçok basma ve yazma kitap sa÷layan
18 , 1950’de önemli bir yangın geçirdi.
Yangın sonrasında belediye, çarúıdaki arsaları alarak sahafları bugünkü görünümüne
kavuúturdu. Yapılan barakalar sembolik fiyatlarla hak sahiplerine satılırken geri kalan
dükkânlar ise yine sembolik fiyatlara 19 . Sarmusak, belediyenin, sahafların sadece eski
kitap satması úartıyla dükkânları sembolik fiyatlarla kiraya verdi÷ini belirterek, bu
200028 11A
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‘centilmenlik anlaúması’nın Bedrettin Dalan’ın belediye baúkanlı÷ı yaptı÷ı dönemde 20 .
Sarmusak, Dalan döneminde belediyenin kira taleplerinde büyük miktarda artıú oldu÷unu ve
buna ba÷lı olarak çarúıda kitapla ilgili di÷er malzemelerin de satılmaya baúladı÷ını söyledi.
Sahaflı÷ın ‘kitap doktorlu÷u’ oldu÷unu söyleyen Sarmusak, artık kendilerine eski kitap
sa÷layan 21 kalmadı÷ını ifade etti. “Eskiden bohçacı-eskici denilen sahaflar vardı. 22
dolaúır, eski kitaplar toplayıp çarúıya getirirlerdi. O kitaplar da çarúıda açık arttırmayla
satılırdı” diye konuúan Sarmusak, di÷er bir eski kitap kaynaklarının da, ölen bilim adamları
ve üniversite hocalarına ait kitapların çarúıda müzayede ile satılması oldu÷unu belirtti.
Nihal Kitabevi, Elif Kitabevi gibi 2-3 dükkânın sadece sahaflık yaptı÷ını vurgulayan
Sarmusak, sahaflık mesle÷inin yok olması halinde 23 arasındaki ba÷ın da kopaca÷ına
dikkat çekti. Sarmusak úöyle devam etti: “Bizi sahaf yapan de÷erli kitapları depolarda,
kasalarda saklıyoruz; raflarda sergilemeye kıyamıyoruz. Sadece meraklılarına, eski kitap
erbaplarına bu kitapları veriyoruz. Artık araútıran, tartıúan bilim adamı, yazar ve üniversite
hocaları da kalmadı”. 24 Kuran, yazma, kullanılmıú, elden düúme ve di÷er dini kitapların
satıldı÷ı çarúıya Tanzimat döneminde basılı kitap da girmeye baúladı. 1950’lerden sonra ise
kitapların yanı sıra defter, kalem, turistik ve hediyelik eúyalar satılmaya baúlıyor ve
sahafların müúteri tipi de de÷iúiyor. Sarmusak, çarúıya, okulların açılmasıyla birlikte
ö÷rencilerin yo÷un olarak geldi÷ini, eski müúterilerin ise fazla u÷ramadı÷ını söyledi.
Sahaflar Çarúı’sında kalan son birkaç sahaf da, uzun sure østanbul’a bir ‘kültür merkezi’
olarak hizmet veren çarúının önemli sarsıntılar geçirdi÷ini ifade ederek devletten,
belediyeden, kültür adamlarından, østanbul’u ve kitabı seven herkesten 25 .
Cumhuriyet, Kasım 1999
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Tekst 5 Gezdi÷im dikenli aúk yollarında …
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Tekst 6
Almanya’da Türk azınlık yok!
CEM ÖZDEMIR
Birlik 90: Yeúiller Partisi Federal Milletvekili
øúçi göçü 35 yıl sonra Almanya’da kalıcı bir Türk toplulu÷u yarattı. Ama bu toplulu÷u
bence Türkiye’den daha heterojen bir TC asıllılar toplulu÷u olarak görmek lazım. Hem
buradaki konumlarıyla, hem de Türkiye’ye bakıúlarıyla heterojen bir topluluk ile karúı
karúıyayız. Birlikte düúünen ve davranan, Türkiye Cumhuriyeti’nden buraya gelmiú 2
milyonluk bir topluluk yok. Gözardı edilmemesi gereken bir nokta daha var. Almanya’ya
iúçi göçü bir çok ülkeden gerçekleúti. Özel olarak bir Türk yabancı yasası yok: olay Türk
göçü, Yugoslav göçü de÷il, Almanya’nın bir göçmen ülkesi haline gelmesi. Mesele Türk
yahut Yunan azınlı÷ı meselesi de÷il, Alman devletinin göç olayını bütün hukuki
neticeleriyle birlikte kabul etmeye yanaúmaması. 2 milyonluk bir Türk azınlık yok! 8
milyona yakın bir göçmen kitlesi var, hepsinin ortak yönleri var.
Nedir bunlar? Hepsi göçmen olduklarını kabul ettirme derdinde. Haydi, AB ülkelerinden
gelenleri bırakalım bir yana, onlar bu kapsama girmiyorlar. Ama AB üyesi ülkelerden
gelmeyen milyonlarca “yabancı” aynı politikalara maruz kalıyor. Çok sayıda ülkeden
gerçekleúen iúçi göçü burada milyonlarca insandan oluúan bir göçmen kitlesi yaratmıútır ve
Alman devleti bu kitleyi göçmen kabul etmeye yanaúmamaktadır.
Yabancı düúmanlı÷ı ve ırkçılık konusuna baktı÷ımızda da aynı úeyi görüyoruz. Türk
düúmanlı÷ı radikal ırkçılı÷ın tam ve tek spesifik özelli÷i de÷il, yani bir Yahudi düúmanlı÷ı
anlamında söylüyorum bunu. Dolayısıyla TC asıllıların bu noktada da di÷er göçmenlerden
ayrılan, di÷er göçmenlerden ayrı bir örgütlenme politikası gerektiren bir konumu yok.
Alman toplumundaki yaygın örtük ırkçılık da özel olarak Türkleri de÷il, daha çok sosyal
bakımdan zayıf olan yabancı kesimleri hedef alıyor, örne÷in mültecileri. Bundan 20 yıl
önce bu örtük ırkçılı÷ın baú hedefi Türklerdi. 35 yıl içinde vardı÷ımız noktayı ben her úeye
ra÷men baúarı sayıyorum ve bu arada yeni ve daha zayıf konumda göçmen kitlelerinin
gelmesi yaygın örtük ırkçılı÷ın gündemine yeni yeni insan kitlelerini soktu. Alman resmi
yabancılar politikasının da özel ve ayırt edici bir Türk düúmanlı÷ı yok: Alman politikasında
hâkim e÷ilim genel olarak AB üyesi olmayan tüm yabancıları misafir görme rüyasını
sürdürmek úeklinde.
Bir konuyu daha tartıúmaya açmak isterim. Mültikültürel toplumdan ne anlıyoruz?
Kültürlerin ortak ve ba÷layıcı bir anayasa olmadan bir co÷rafyada yaúamasını mı? Çok uç
bir örnek verece÷im. Afrika asıllılar kız çocuklarını sünnet adı altında sakat bırakıyorlar.
Çokkültürlülük adına serbest mi olsun, yoksa kadın ve çocuklar hakları konusunda evrensel
ve insanlı÷ın bugün ulaútı÷ı ileri de÷erler mi geçerli olsun? Avrupalı tutucularda bu birinci
e÷ilim hakim.
Onlar mültikültürellik adı altında göçmenleri toplum dıúında tutmayı sürdürmek
istiyorlar, yani gettolarda ne olursa olsun, yeter ki göçmenler Avrupa ülkelerindeki
anayasalardan yararlanmasınlar!!! Kültürel özgürlük adı altında bu e÷ilime itibar etmemek
gerekir, çünkü bu ikinci sınıf insan olmayı kabul etmek anlamına gelir. Anayasal
vatandaúlık kavramı var mesela. Fransa’da cumhuriyetçi entegrasyon diye bir kavram
tartıúılıyor. ønterkültürel toplum kavramını tartıúmak lazım. Yan yana aynı co÷rafyada
birbirinden ba÷ımsız yaúayan insan toplulukları de÷il, birlikte, iç içe yaúayan kültürler.
ønterkültürel toplumda ortak anayasal hak ve görevler vardır.
Vatandaúın devletle ba÷ı, anayasa çerçevesindedir ve devlet hiçbir vatandaúın diline ve
dinine karıúamaz. ønterkültürel toplumda birbirinden farklı çeúitli hukuk sistemleri olmaz.
Mültikültürel toplum deyimi çok popüler. Dolayısıyla bu düúünceler ilk bakıúta ters
gelebilir ama bakın, Almanya’da úu anda mültikültürel toplum var gibi, döner ve lahmacun
da Almanya’yı fethetti ve Alman toplumu bu çokkültürlülükten hiç úikayetçi de÷il. Fakat
mevcut mültikültürel toplumda göçmenler eúit de÷il ki! Anayasal haklar ve görevler
kapsamına alınmıyorlar ki! Göçmenleri bir úekilde toplumun dıúında tutmak, varlıkları
kabul edilse de ikinci sınıf insan, hatta vatandaú olarak görmek e÷ilimi e÷er mültikültürel
toplum kavramına sı÷mıyorsa, orada karúılarına interkültürel toplum kavramını çıkartmamız
lazım.
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Örgütlenme konusuna yukarıda çizilen çerçevede bakılmalı. En acil olanı, göçmenlerin
bu topluma politik katılımını sa÷lamak. Tek tek baúarılı göçmen politikacılardan de÷il,
kitlesel katılımdan söz ediyorum. Çevreye, demokrasiye, insan haklarına saygılı, hümanist
ve sosyal e÷ilimlerdeki göçmenler - özellikle de gençler - için ImmiGrün derne÷ini
önerece÷im. ImmiGrün göçmen kitlenin eúit politik katılımında, politikaya atılmasında bir
köprü görevi görmeye talip.
Di÷er önemli bir konu ise kültürel örgütlenmeler. Altını çizerek söylüyorum, ço÷ul ifade
kullanıyorum burada, zira Türkiye Cumhuriyeti’nden buraya gelen insanlar tek tip de÷il.
Bir yeúilci politikacının da ço÷ulcu demokrat olmasından baúka bir úey beklemesin kimse.
Örne÷in Türkçenin ikinci yabancı dil olması konusu. Bunu kabul ettirmek kültürel
örgütlenmeden ve bu konudaki ihtiyacı ispat etmekten geçiyor. Ama genellikle kültürel
örgütlenme yerine Türkiye politikasına yönelik örgütlenmeyi tercih ediyoruz. Sonra da
böyle bir örgütlenmenin niye da÷ları deviremedi÷ine üzülüyoruz. østeyen burada istedi÷i
savaúa adam toplamaya çalıúabilir, ama bu ülkenin anayasasına uymaz ve ben karúı çıkarım
asker toplayan herkese. Özellikle de böylesi iúlerin bu ülkedeki göçmenlerin eúit vatandaú
olma iste÷i ile bir iliúkisi olmadı÷ını belirtirim.
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Cumhuriyet Hafta, 8 Kasım 1996
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Yeni Hayat Ansiklopedisi, 1981
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