Alemdar TEKOĞLU

1925 Tarihinde Ardahan --Posof *un
Binbaşıeminbey --Cilvana--Köyünde doğdu. Babasının adı Muzaffer Annesinin adı Pembe*dir. Esas
itibariyle Köyünde çiftçilik yaparak hayatını sürdürmüştür. Arada Köylüleri ve diğer hemşehrileriyle
birlikte Zonguldak Balıkesir Nazilli gibi kentlere çalışmak için gitmiş oralarda değişik işlerde çalışmıştır.
1973 Yılında o zamanlar bölgesine göre Büyük bir Bucak olan Eminbey Köy Muhtarlığına seçilmiş 1977
de tekrar seçilmiş daha görev süresi bitmemişken Devrimci fikir ve uygulamaları gerekçe gösterilerek
12 Eylul Askeri Cuntası tarafından 1981 yılı başında görevden alınmıştır. 1982 Yılında Ankara "da
bulunan Oğlu Av.Hilmi Tekoğlu*nun da istemesi üzerine arazisini satarak Ankara*ya göç etmiş ve
orada satın aldığı evlerinde eşi Şahsuben Hanımla birlikte 1999 sonuna kadar yaşamıştır. Eşinin
vefatından sonra hemşehrilerinin yakınında olmak için Bursa _TEleferik"deki Kızının yanında misafirken
28 Temmuz 2000 Tarihinde vefat etmiştir. Tüm hayatı boyunca daima Haktan Adaletten yana emekçi
ve yoksul insanların yanında yer almış kendi deyimiyle Tüm sosyal adaletsizliklerin son bulacağı
özgürlükler dünyası için mücadele etmiştir. Özlediği ve gerçekleşmesini istediği Dünyaya ilişkin çok
sayıda sosyal içerikli --kendi deyimiyle--Başkaldır şiirleri bulunmaktadır.
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Bana bak vurguncu övünüp durma
Meydanları doldurunca gör bizi
Kimiz diye sorup sual edersin
Bin Dokuz Yüz On Yediden sor bizi
Tarihin akışı gidiş yönümüz
Alın terimizden gelir ünümüz
Birimizi vursan gelir binimiz
İyisi mi beşer onar vur bizi
Tüm güzellikleri var eden biziz
El koyduğun varı yaratan biziz
Sana yarın Yurdu dar eden biziz
Ne durursun fırsat varken kır bizi
İLİM der ki zincirleri kırınca
Uyanıp da defterini dürünce
Emekçinin düzenini kurunca
İster şerre ister hayra yor bizi
Alemdar Tekoğlu Posof 1977

Hazır ol vaktine puşt Amerika
Halkım ayaklandı geldi geliyor
Birlik olmuş tarlalarla fabrika
Akıp meydanlara doldu doluyor
Kızıl ırmak olmuş Halkımın seli
Yapışır yakana nasırlı eli
Nereden geçiyor Kurtuluş Yolu
Açıldı gözleri bildi biliyor
Yıllar yılı talan ettin bu Yurdu
Bitmedi Halkımın çilesi derdi
Bak işte sonunda gerçeği gördü
Hakkını sökerek aldı alıyor
İLİM der ki defol bitsin bu acı
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Bağımsızlık derdimizin ilacı
Başına yıkarız tahtını tacı
Halk seni defterden sildi siliyor
Alemdar Tekoğlu 1978 Posof
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