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Zaman canlýlarýn ömrünü kýsaltýrken, can-
lýlar içinde bir tür olan insan; topraðýn ve
doðanýn iradesini kendi iradesinden daha
zayýf bir hale getiriyor. Zaman, insan
beyninde anýlar býrakýrken, insan, topraðýn
ve doðanýn baðrýna izler yerleþtiriyor. Kýbrýs
öyle bir coðrafya ki tarihin en eski dönem-
lerinden itibaren "Homo Sapiens" denen
insan türü yerleþmeye baþlamýþ. Bu tür
diðer insan türlerine üstün olur olmaz,
medeniyete henüz daha ulaþýr ulaþmaz, ilk
keþfettiði yer olmuþ Kýbrýs adasý. Öyle
bir yerde bulunuyor ki bu ada;
Mezopotamya, Mýsýr ve Anadolu'nun
yani "Bereketli Hilal" topraklarýnýn tam
ortasýnda yer alýyor. Bereketli Hilal
denen bölge ise tüm insanlýk tarihinin
baþladýðý bölge olarak topraðýn ilk
iþlendiði, hayvanlarýn ve bitkilerin ilk
evcilleþtirildiði bölge. Zeytin, buðday,
arpa, elma ilk bu topraklarda iþlenm-
eye baþlamýþ, koyun, keçi, tavuk, inek
ilk bu topraklarda evcilleþtirilmiþ. Ýþte
Kýbrýs'ta yaþayan insanlarýn atalarý,
büyük oranda bu Bereketli Hilal
olarak isimlendirilen bölgeden (Mýsýr,
Orta Doðu, Mezopotamya, Anadolu-
Küçük Asya, Yunanistan ve Yunan
adalarý) çeþitli sebeplerle göç ederek
Kýbrýs'a yerleþmiþler, vatan olarak
kabul etmiþler. Daha da fazlasý ise;
Latinler olarak kabul edilen ve bugün
esas olarak Akdeniz'e sýnýrý olan
Avrupa coðrafyasýnda yaþamakta
olan halklar da Kýbrýs'ta yüzlerce yýl
yaþamýþlar ve burayý vatan olarak
kabul etmiþler. Bu topluluklar,
bugünkü anlamýnda millet olarak
ifade edilirse; Araplar, Türkler,
Elenler, Latinler (Ýtalyan-Fransýz),
Yahudiler ve Ermeniler bu coðrafyada
yaþamýþlar ve izlerini bu topraklara
býrakmýþlar. Yani Kýbrýs, binlerce yýldýr fark-
lý kökenlerden gelen insan evlatlarýnýn birlik-
te hayat kavgasý verdikleri bir kara parçasý.
Tarihin hiçbir döneminde bu kavgayý bir-

likte veren bu insanlar yani Kýbrýslý insanlar
kendileri arasýnda kavga etmediler. Bunu
deðiþtiren 1950'li yýllar oldu. 1950'ler,
Kýbrýs'ý vatan olarak kabul eden iki halký bir-
birine düþürdü. Dünya'da "Fransýz Ýhtilali"
ile ortaya çýkan millet kavramý ile her toplum
kendi varlýðýný gerçekleþtirmek için bir ulus-
laþma sürecine girdi. Uluslaþma sürecini
tamamlayan halklar ise kendi baðýmsýz
devletlerini kurdular. Ancak Kýbrýs için buna
benzer bir süreç sözkonusu olmadý.
Kýbrýs'ta yaþayan iki halk da, yani dünyada-
ki süreçten etkilenmiþ Kýbrýslý Elenler ile
Kýbrýslý Türkler de, Ýngiliz Sömürge
Dönemi'nin sonlarý olan 1950'lerden
itibaren birbirlerini düþman bilmiþler ve

adanýn bugünkü bölünmüþlüðü bu çatýþ-
manýn bir sonucu olarak gerçekleþmiþ.
Butün bunlara raðmen Kýbrýs, insanlýk

açýsýndan farklý dil, din ve kültürlerin birara-
da varolduðu bir coðrafya olarak her bir
kültürün hem birarada hem de ayrý ayrý
izlerini topraklarý üzerinde taþýmýþ bir kara
parçasý. Bu yapay bölünme ise kendini her
an, adanýn her yerinde gösteriyor.
Aynagofo, kuzey Mesarya'da bir köy ama

farklý kültürlerin izlerini binlerce yýldýr
yaþayan bir yerleþim yeri olarak kendini his-
settiriyor. Aynagofo diðer bir ismiyle Ayios
Iakovos bir Türk köyü yüzlerce yýldýr.

(Deðiþen ismi ile Altýnova) Köyde 1900'lü
yýllardan beri köyde çok kullanýlmasa da bir
mescit bulunuyor. Bu mescite son dönemde
bir minare de eklenmiþ. 1930'lara göre
nüfusu bir miktar azalmýþ bir köy. O yýllarda
mescitin yanýnda bir okul bulunuyormuþ.
Bugün köyde okul bulunmuyor. Çevresinde
Mandres (Aðýllar) bir Elen köyü, Singrasi ve
Lapotoz karma köyler (bk.Argasdi sayý: 6,5)
ve Trikomo ortalama 2500 nüfuslu bir Elen
kasabasý olarak varlýðýný sürdürürken ne
1974'te ne de daha önce hiç göç etmemiþ
Aynagofo. 1963'lerde "Toplumlararasý
Çatýþmalar" da bu bölgeye pek ulaþmamýþ.
Köyde geçmiþten gelen evlilik ve feodal
iliþkilerle 4-5 geniþ aile (kabile) 1974'e
kadar gelmiþ. Bugün evlilikler iletiþimin
daha geniþ bir coðrafyaya yayýlmasýndan
dolayý farklý bölgeler ve yerleþim yerlerine
de olmaktadýr. Ancak geçmiþte köyden bir

araç bulmanýn bile çok zor olduðu dönemler
yaþanmýþ. Aynagofo'dan daha büyük yer-
leþim yerlerine gitmek için yürüyerek
Singrasi veya Lapotoz köylerine gitmek
gerekiyordu. En fazla iletiþim bu köylerle
olduðu için evlilikler de köy dýþýnda Lapotoz
veya Singrasi ile daha sýk oluyordu.
Mandres köyü ile iliþkiler Kýbrýslý Elenlerin

yaþadýðý bir köy olmasýna raðmen gayet
iyiydi. Çatýþmalarýn yoðun olduðu dönem-
lerde bile Kýbrýs'ýn birçok bölgesinde
yaþanan acý olaylar bu bölgede yaþanmadý.
Mandresliler ise kapýlar açýldýktan sonra,
1974'te terketmek zorunda kaldýklarý

topraklarýný, eski komþu köyü olan
Aynagofo'yu rahatça ziyaret ede-
bildiler, yeme-içme düzenlendi. Bu
eðlence ve piknikler de gazetelerde
bile yer buldu.
Yýllar önce Ýngiliz Sömürge

Dönemi'nde birçok Mandresli ile bir-
likte Aynagofolular da yol yapýmlarýn-
da birlikte çalýþmýþlar ve yollara çakýl
taþlarý döþemiþler veya evlek (akar)
açmýþlardý. Bu olay yukarý
Mesarya'daki birçok köy için geçer-
lidir ve Kýbrýs'ýn bu "düþman" halklarý
için geçmiþin ortak yaþam tecrü-
belerine de örnek teþkil etmektedir.
Bu kültürlerin, topraðýn baðrýnda ter-
leri vardýr, izleri vardýr. 1960 nüfus
sayýmýnda Aynagofo'nun nüfusu 365
kiþidir. Bugünlerde bu nüfus 300 bile
yoktur. 1996'da Kýbrýs'ýn kuzeyinde
yapýlan sayým 255 diyor. 1960'da
Mandres'in ki 1974'ten sonra ismi
Aðýllar oldu, Kýbrýslý Elenlerin
yaþadýðý bir köy olarak nüfusu 398
hesaplanmýþtý, 1974'te bu insanlarýn
göç etmesinden sonra Türkiye'den
getirilip bu köye yerleþenlerin sayýsý
1996 itibarýyla 172 olarak belir-
tilmiþtir.
"Geçmiþin koridorlarýnda

yürürken"
1930'larda Aynagofolular ve diðer yukarý

köylerden gelenler araç bulmak için
Lapotoz köyüne yaya olarak geliyorlardý. O
tarihlerde Lapotoz köyü giriþinde bir maðara
bulunuyordu. Bu maðarada belki de kon-
aklýyorlardý. Bu maðara Karpaz yolu bittik-
ten sonra kapatýlan Lapotoz yolunun giriþin-
deki tepeciðin altýnda bir yerlerdeymiþ.
Yýllarca temizlenmediði için topraklar
tarafýndan esir alýnmýþ ve kaybolmuþ.
Ayrýca bu maðaranýn içinde dört tane yatak
büyüklüðünde ve tipinde taþ varmýþ. Bu
tarih öncesi dönemlerden kalmýþ maðara,
belki de Kýbrýs'ýn diðer izleri gibi kendini
unutturmak istiyor ancak biz bu izleri unut-
mayacaðýz. Birleþik Kýbrýs için yeniden ve
yeniden hatýrlayacaðýz.��
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Yýllar önce Ýngiliz Sömürge Dönemi'nde
birçok Mandresli ile birlikte
Aynagofolular da yol yapýmlarýnda birlik-
te çalýþmýþlar ve yollara çakýl taþlarý
döþemiþler veya evlek (akar) açmýþlardý.
Bu olay yukarý Mesarya'daki birçok köy
için geçerlidir

KKýýbbrrýýss''ýýnn ÝÝççÝÝççee GGeeççmmÝÝþþ BBaaþþkkaa BBÝÝrr YYöönnüü AAAAyyyynnnnaaaaggggooooffffoooo----MMMMaaaannnnddddrrrreeeessss



argasdiargasdi 26

- Patron ihbar hakkýndan kaytarmak
için ne gibi yollara baþvurabilir?
Ýþçi ve patron arasýndaki iliþki ne kadar

iyi olursa olsun, iþ iliþkisi sona erdiði
anda patron sadece maddi çýkarýný
düþünmeye baþlar. Bunun için de çeþitli
sebepler öne sürerek, maaþ, ihbar gibi
haklarý ödememek için elinden geleni
yapar. Patron iþçiyi iþten atmazdan önce
mutlaka iþçiye haber vermelidir. Ama
neredeyse hiçbir patron bunu yapmaz.
Ýþçi; haber vermeden üç iþ günü arka
arkaya iþe gitmezse, yüz kýzartýcý bir
suçtan mahkum olursa (hýrsýzlýk vb.),
sözleþmesinde belirtilen görevleri iki kez
yazýlý uyarýya raðmen yapmamakta ýsrar
ederse, diðer iþçilere veya patrona
hakaret ederse, iþyerine alkollü bir þek-
ilde giderse veya on günlük maaþý ile
karþýlayamayacaðý kadar bir zarar
verirse, patron ihbarsýz, tazminatsýz
olarak iþçiyi durdurabilir. Ancak
sendikaya üye olmak, siyasi, dini görüþ,
yasal bir eyleme katýlmak veya iþçi tem-
silcisi olarak hareket etmek (örgütlen-
mek) durdurma sebebi olamaz.
Patron iddiasýný ispatlamak zorun-

dadýr. Yani, iþçiyi hýrsýzlýkla suçluyorsa
elinde bir mahkeme kararý olmalýdýr.
Veya önceden iki kez uyardýðýný iddia
ediyorsa elinde iþçinin imzasý olan iki
uyarý olmalýdýr. Patron iddialarýný ispat-
layamýyorsa, iþçinin ihbar hakký geçer-
lidir.

- Eðer patron bir kiþiyi deðil de iþler
kötü gittiði için birçok kiþiyi hep
beraber durdurursa ek haklar var
mýdýr?
Eðer patronun iþleri kötü gidiyor ve

kýsa aralýklarla veya ayný anda birçok
iþçiyi iþten durdurmayý düþünüyorsa
buna TOPLU DURDURMA denir. Bu
durumda iþçinin çalýþtýðý süreye baðlý
ihbar hakký geçerlidir. Ýhbar konusunu
bir önceki sayýmýzda ayrýntýlý olarak
anlatmýþtýk. Toplu Durdurma'dan kay-
naklý haklar da ihbar hakkýna ilave edilir. 

- Toplu Durdurma olmasý için en az
kaç kiþinin iþten atýlmasý gerekir?
Bir iþ yerinde çalýþan toplam emekçi

sayýsýnýn %20'sinden az olmamak kay-
dýyla en az 5 kiþinin durdurulmasý
gerekir. Yani durdurulan iþçi sayýsýnýn en
az 5 olmasý gerekir. 4 kiþi durduðu
zaman bu toplu durudurma olmaz. 5 kiþi
durdurulmuþsak ve iþyerinde de 5 kiþi

çalýþýyorsa bu toplu durdurmadýr. Ýþy-
erinde çalýþan emekçi sayýsý 25 ise
(%20) gene toplu durdurma olur. Ama
iþyerinde 26 kiþi çalýþýyorsa ve 5 kiþi
durdurulursa (%19,2) toplu durdurma
olmaz. Demek ki, 5 kiþi için en fazla 25,
6 kiþi için en fazla 30, 7 kiþi için en fazla
35, 8 kiþi için en fazla 40 vb. kiþinin
çalýþmasý durumunda toplu durdurma
olur. Durdurulan kiþi sayýsý toplam
çalýþanlarýn en az %20'si olacaktýr. 

- Toplu durdurma olduðu zaman ne
gibi haklarýmýz vardýr?
Öncelikle ihbar süresi ne olursa olsun

patron iþten çýkarmayý düþündüðü
iþçilere en az bir ay önceden yazýlý
olarak haber vermek zorundadýr. Ve
ihbar haklarý saklý kalmak koþuluyla her

iþçiye çalýþtýðý süreye baðlý toplu iþten
çýkarma tazminatý ödenmelidir. Patron,
iþyerinde en az 3 ay çalýþan iþçiye 1 haf-
talýk maaþý kadar ödeme yapmalýdýr. 6
ay dolana kadar bu ücret 1 haftalýk
olarak kalýr. 6 aydan bir yýla kadar
çalýþmýþ iþçiye 2 haftalýk maaþý kadar; 1
yýldan 2 yýla kadar çalýþmýþ iþçiye 3 haf-
talýk maaþý kadar, 2 yýldan 5 yýla kadar
çalýþmýþ iþçiye 4 haftalýk maaþý kadar, 5
yýlý dolmuþ her iþçiye de 5 haftalýk maaþý
kadar toplu iþten çýkarma tazminatý
ödenir. 

- Patron bizi durduracaðýný önceden
söylese de bu parayý ödemek zorun-
da mýdýr?
Ýhbar tazminatý ve toplu durdurma

tazminatý arasýndaki fark budur. Ýhbar
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Apt. 12/2 Dumlupýnar Lefkoþa 
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10 yýldan beridir bir konfeksiyon fabrikasýnda makinacý olarak çalýþýyo-
rum. Fabrikada toplam 50 iþçiyiz. Bir süredir iþler kötü gidiyordu. Patron
19 arkadaþýma ve bana bir yazý verdi. 15 gün sonra bizi iþten durdura-
caðýný bildirdi. Haklarým neledir?

Öncelikle ayný iþyerinde 5 yýldan fazla süredir çalýþtýðýnýz için ihbar hakkýnýz 6
haftadýr. Yani patron sizi durduracaðýný en az 6 hafta önceden yazýlý olarak
bildirmeliydi. Bunun yerine 15 gün (yani 2 hafta) önceden bildirdiðine göre 4
hafta eksik bir bildirim yaptý demektir. Bu durumda eksik ihbar süreleri kadar
(4 hafta) ihbar tazminatý hakkýnýz vardýr.
Bunun yanýnda sizi 19 arkadaþýnýzla birlikte durdurduklarýna göre, bu uygula-
ma toplu iþten durdurmaya girer. 50 kiþilik bir iþyerinde 20 kiþi iþten durdurul-
duðunda, bu bütün personelin %40'ý demektir. 10 yýldýr çalýþan birisi olarak da
5 haftalýk toplu iþten durdurma tazminatýnýz vardýr. Önceden yapýlan bildirim
bu süreden düþülmez, çünkü toplu iþten durdurma tazminatý sadece parasal
olarak karþýlanabilecek bir haktýr. Bu durumda sadece sizin 4 (ihbar) + 5
(toplu durdurma)=9 haftalýk bir tazminat alacaðýnýz vardýr. Yani 9 haftalýk
maaþýnýz kadar bir parayý patron size ödemek zorundadýr. Bu rakam her
arkadaþýnýz için çalýþtýklarý süreye göre ayrý ayrý hesaplanmalýdýr. 
Yasa'larda yazan haklar geçmiþte verilmiþ mücadelelerin, dünyadaki den-
gelerin ve iþçi sýnýfý militanlýðýnýn sonucunda tarihin belli bir döneminde elde
edilmiþ kazanýmlardýr. Eðer haklarýmýzý savunmaz, örgütlenerek daha da
ileriye götürmek için mücadele etmezsek, elimizde olanlarý da kaybederiz. Bir
yerlerde yazan bir Yasa eðer iþçilerin örgütü tarafýndan uygulanmak için zor-
lanmazsa hayata geçmez ve orada yazýlý olarak kalýr. Taleplerimizin (hak-
larýmýzýn) arkasýnda inatla durmadan, bu haklarý almak için örgütlenmeden
(sendikalaþmadan), cesaretle mücadele etmeden hak almak çocukça bir hay-
aldir. Sorunlarý yaþayanlar (iþçiler) sorunlarýn çözümü mücadelesine aktif
olarak katýlmalýdýr. Aksi takdirde Yasalarda var olan haklar bile, sözde onlarý
uygulayan görevliler tarafýndan patron leyhine yorumlanacaktýr.�



tazminatýnda patron önceden haber ver-
erek (geçen sayýda anlattýðýmýz
sürelere göre) tazminat ödemekten kur-
tulur. Ama toplu durdurmada önceden
haber verse bile yukarýda saydýðýmýz
ücretleri ödemek zorundadýr. Üstelik
hem ihbar tazminatýnda hem de toplu
durdurma tazminatýnda ödemeler net
maaþ üzerinden deðil, brüt maaþ
üzerinden yapýlmalýdýr. Net maaþtan
brüt maaþý hesaplamayý ilerleyen
sayýlarýmýzda anlatacaðýz. 

- Patron "iþler kötü gidiyor" deyip
bizi durdurursa, yerimize baþkasýný
alabilir mi?
Ýþçileri "iþler kötü gidiyor" gerekçesi ile

toplu olarak durduran bir patron 3 ay
baþka iþçi alamaz. Eðer 3 ay içinde iþe
tekrar iþçi almak isterse eski iþçilerine
haber vermek ve iþçiler kabul ederse
onlarý iþe almak zorundadýr. Bu durum-
da patron Çalýþma Dairesi aracýlýðýyla
eski iþçilerine haber vermelidir. Ýþçiler
15 gün içinde daireye baþvurmazlarsa
eski iþlerine dönmek istemiyorlar
demektir ve patron baþkasýný iþe alabilir.

Ayrýca "iþler kötü gidiyor" gerekçesi ile
iþçileri toplu olarak durduracak olan
patron en eski personelini en son, en
yeni personelini de ilk durdurmalýdýr.
Yani 10 kiþilik bir iþ yerinde 5 kiþi durdu-
rulacaksa; en eski 5 kiþi kalacak, en
yeni 5 kiþi durdurulacak demektir.

- Patron kimseyi durdurmazsa ama
iþyerini baþka bir patrona devrederse
(satarsa) iþçilere ne olur?
Ýþyerinin baþka patrona devredilmesi

durumunda iþçiler açýsýndan hiçbir
deðiþiklik olmamýþ gibi bütün haklarý
aynen korunur. Ancak patronlar
aralarýnda yaptýklarý devir mukave-
lesinde bunun aksine bir madde
koyarlarsa iþçilerin haklarý yeni bir iþe
baþlamýþ gibi deðiþir. Eðer böyle bir
madde varsa iþçilerin haklarýný yeni
patrondan deðil eski patrondan talep
etmeleri gerekir. O zaman eski patron
iþçilere ihbar tazminatý, toplu iþten dur-
durma tazminatý, yýllýk ücretli izin parasý
gibi haklarýný parasal olarak ödemek
zorundadýr.�
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ÝÞÇÝLERÝN SAÐLIÐI
ÖNEMSENMELÝDÝR!

Ýþyerinin çatýsýnda hiçbir
güvenlik önlemi olmadan
çalýþan iki iþçi... Patronun
güvenlik önlemlerini maliyet
olarak gördüðü, iþçilerin ise
örgütsüz, sendikasýz olduðu
bir ülkede normal bir görüntü.
Ýþçilerin “cahil” olduðu ve
güvenlik önlemlerini kendi-
lerinin reddettiði iddiasýnýn
arkasýna saklanan patronlar,
iþçileri bilinçlendirecek
sendikalarýn örgütlenme-
sine neden izin vermiyorlar?

Cumartesileri 
Beleþ Çalýþýyoruz!
Ýþ Yasasý’na göre: “Herhangi bir
hafta içinde yemek saatleri hariç
olmak üzere, günde sekiz saat-
ten, haftada toplam kýrk saatten
fazla bir süreyle çalýþma yapýla-
maz.” Ancak ülkemizde yazýlý
olmayan patron yasasý da þöyle
söyler: “çalýþanlar leyhine hiçbir
yasa uygulanamaz!”
Ülkemizde 1-2 iþyeri haricinde hafta
içi her gün 8 saat, bazý günler 8,5
saat çalýþma yapýlmasý (inþaat, ben-
zincilik gibi sektörlerde 10-12 saat
çalýþýlmasý) normal kabul ediliyor.
Pazartesinden cumaya 8 saat
günde çalýþan bir emekçi haftada
toplam 40 saat çalýþtýðý halde
dönüp bir de cumartesileri çalýþ-
maya zorlanýyor. 
Cumartesileri sabah 8:00’den öðlen
13:00’e kadar olan süre 5 saat
karþýlýksýz çalýþýlýyor. Patronlar her
hafta en az 5 saatimizi göz göre
göre beleþe getiriyorlar.
Uygulanmayan yasaya göre, hafta-
da 40 saat çalýþma süresini doldur-
muþ bir iþçi daha fazla çalýþmak
zorunda deðildir. 40 saatten sonra
yapýlan çalýþmalar fazla mesai
kabul edilir ve tamamen iþçinin
gönüllü olmasý þartý vardýr. Ancak
“bu bizim normal uygulamamýzdýr,
mesaiye kalmak zorundasýnýz”
diyen patronlar, iþten atma tehtidiyle
iþçileri cumartesileri fazla mesaiye
zorlamaktadýr. Üstelik bu gibi iþyer-
lerinde aylýk sigorta ve ihtiyat
sandýðý yatýrýmlarý hep asgari ücret
üzerinden yapýlmaktadýr. Haftada 45
saat çalýþan bir iþçinin maaþýnýn
nasýl asgari ücret olduðu sorusunu
soran hiçbir makam da yoktur!
Bir iþçi iþe girerken aylýk maaþ
olarak anlaþtýðý miktar, haftada 40
saat karþýlýðý olan miktardýr. Bundan
fazla yapýlan çalýþma gönüllüdür ve
eðer yapýlmýþsa karþýlýðý öden-
melidir. Ancak sendikalaþmanýn
önünde her türlü engelin dikildiði ve
iþten atma tehtidinin emekçiler
üzerinde sallandýrýldýðý koþullarda,
yasalar uygulanmamaktadýr. 
Ýlerleyen sayýlarýmýzda ayrýntýlý
olarak inceleyeceðimiz
mesai ve tatil gün-
leri konusu
patron cenneti
bu adada,
kölelik
koþullarýnda
çalýþmayý
getirmektedir.�

Ýþçileri "iþler kötü gidiyor" gerekçesi ile toplu olarak durduran bir
patron 3 ay baþka iþçi alamaz. Eðer 3 ay içinde iþe tekrar iþçi
almak isterse eski iþçilerine haber vermek ve iþçiler kabul ederse
onlarý iþe almak zorundadýr.



Dünya'nýn birçok yerinde sömürüye ve
zulme boyun eðmeden, bozuk düzene
karþý  yollara düþtü onlar. Devrimciliðin
onuru ve ateþiyle nice mücadelelerde
sayýsýz canlar verdiler. Kimler savaþ-
mamýþtý ki bu uðurda? Che, Deniz,
Flipoviç, Nguyen Van Troi ve daha
niceleri. Ölümün karþýsýnda bir an bile
tereddüt etmediler. Çünkü onlar uðrunda
öldükleri þeyin karanlýkta bir ýþýk olacaðýný
biliyorlardý. Ýþte Pancho Villa da bunlar-
dan biriydi. Meksika  halkýnýn özgürlüðü
için aðalýk ve derebeylik düzenine karþý
savaþmýþ ve bu uðurda can vermiþ.
Asýl ismi Doroteo Arango Arambula

olan fakat Francisco Villa ya da daha çok
Francisco'ya  eþdeðer olarak verilen
"Pancho" Villa takma adýyla tanýnan Villa,
5 Haziran 1878 'de (6 Haziran  olduðu da
iddia edilir)  Meksika'nýn  Duranga
köyünde doðdu. Annesinin adý Maria
Micaela Arambula, babasýnýnki ise
Agustin Arango idi. Pancho eðitimsiz bir
köylü çocuðu idi. Tek eðitimini köyün
küçük kilisesinde görmüþtü. Babasýnýn
ölümünden sonra annesine ve  dört kýz
kardeþine bakabilmek için toprak sahip-
lerinin tarlalarýnda iþçi olarak çalýþmaya
baþlar. Daðlara çýkýþýyla ilgili genel olarak
kabul edilen (fakat kendisi tarafýndan red-
dedilen)  hikaye ise þudur: Bir gün iþten
döndükten sonra 12 yaþýndaki kýz
kardeþinin, toprak sahibinin oðlu olan
Agustin Negrete tarafýndan tecavüze
uðradýðýný öðrenir. Bunun üzerine Pancho
Villa toprak sahibinin oðlunu vurarak
öldürür ve hemen ardýndan bir at çalarak
polisten kaçmayý baþarýr ve Sierra Madre

Daðlarý'na çýkar. Artýk Pancho  onaltý
yaþýnda bir eþkiya olmuþtur.                                                     
Pancho Villa bu süreç içerisinde

Abraham Gonzales ile tanýþýr ve bu tanýþ-
ma ile dünya görüþü olarak büyük bir
deðiþime uðrar. Abraham Gonzales,
Francisco Madero'nun politik temsilcisiy-
di. Madero, toprak aðalarýný destekleyen
Porfirio Diaz'a karþý mücadele veriyordu.
Ýþte Abraham Gonzales, Pancho
Villa'daki askeri potansiyeli fark etmiþti.
Böylece Pancho'ya politik açýdan gözleri-
ni açmasýnda yardýmcý oldu ve Pancho'da
Madero'ya katýldý. Birlikte Diaz'a karþý
baþarýlý oldular ve Madero yönetimi ele
geçirdi. Artýk herkes Pancho'nun  isminin
Madero'nun popülaritesi karþýsýnda silinip
gideceðini düþünüyordu. Fakat Pancho
Villa  efsanesi daha tam baþlamamýþtý
bile. Madero'nun yönetimi sýrasýnda
Pascual Orazco isimli biri tarafýndan bir
isyan baþlatýlmýþtý.
Pancho bu isyaný
General Victoriana
Huerta ile birlikte
durdurdu. Fakat
Huerta, Pancho'yu
kendisine bir rakip
olarak görüyordu ve
onu kendine karþý
olduðu gerekçesiyle
idama mahkum etti.
Fakat Madero bunu
sonra mahkumiyete
çevirdi. Pancho
hapisteyken zayýf
olan okuma ve
yazma yeteneklerini
ilerletti ve daha fazla
aydýnlandý. Özellikle kamulaþtýrma
konusunda. Sonra hapisten kaçtý ve
ABD'ye gitti. Daha sonra Madero'yu
öldürerek Meksika'ya geri döndü.
Madero'nun ölümünden sonra Huerta

ortaya çýkan fýrsatý görmüþtü ve kendini
baþkan ilan ederek bir anlamda diktatör-
lüðünü kurdu. Huerta'nýn diktatörlüðünü
ilan etmesinden sonra, Pancho, Zapata
ile birlikte Huerta'ya karþý savaþmaya
baþladýlar. Daha sonra Caranza ve
Obregon da onlara katýldý. Pancho kuzey
bölgelerinde Huerta'ya karþý birçok zafer
kazandý. Pancho'nun savaþ taktiklerinin
ilerleyen yýllarda dünyada birçok devrimci

gerillalar tarafýndan uygulandýðý görülür.
Villa'nýn atlý süvari ve topçu birlikleri
Villistas diye ün kazanmýþtý. Villatas
giderek hedefe doðru ilerliyordu ve ilerde
baþaracaklarý devrim 20. yüzyýlýn ilk
devrimi  olmasý  açýsýndan  dünyadan
büyük ilgi görüyordu. O kadar ki, hatta
ABD'den bir film  þirketi  Pancho Villa
hakkýnda bir film yapmak için Villa ile
$25,000  karþýlýðý anlaþtý. Bütün çarpýþ-
malar sýrasýnda bu film ekibi Villa'nýn bir-
likleriyle birlikte çekimlerini yaptýlar. Villa
bu paranýn hepsini  silah almak için kul-
landý.
1914'te Villa, Caranza ile birlikte

Zacates savaþýnda Huerta'yý kesin olarak
yendi. Bundan sonra Caranza ile aralarýn-
daki birlik bozuldu. Yine 1914'te Zapata
ile baþkent Mexico City'e girdiler. Daha
sonra 1915'te Caranza ve Obregon'a
yenildi ve Meksika'nýn kuzeyindeki

daðlara çekildi. 1915 ve 1916 yýllarýnda
ABD ile arasý açýldý ve Kuzey bölgelerinde
iki yýl gerilla savaþý yaptý.1920'de
Caranza'nýn Obregon tarafýndan
devrilmesinin ardýndan affa uðradý. Kalan
hayatýný bir çiftlikte geçirdi. 23 Temmuz
1923'te arabasýyla  bir partiden evine
dönerken suikaste kurban gitti. 
Ölümünden sonra Meksika'nýn birçok

sokaðýna  ismi verilen  Pancho Villa  ,
bugün bile hala özellikle Meksika'da ve
dnya'nýn her yerinde efsanevi kiþiliði ile
devrimciler için bir örnek olmayý
sürdürmekedir.��
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PPAANNCCHHOO VVIILLLLAA
Ali Þahin
aliossemeon@hotmail.com Pancho eðitimsiz bir köylü çocuðu idi. Tek eðitimini köyün küçük

kilisesinde görmüþtü. Babasýnýn ölümünden sonra annesine ve
dört kýz kardeþine bakabilmek için toprak sahiplerinin tar-
lalarýnda iþçi olarak çalýþmaya baþlar.



argasdiargasdi29

Eduardo Galeano 1940 Uruguay doðum-
ludur. 1973 askeri darbesinin ardýndan bir
süre hapis yatýp daha sonra Arjantin'e yer-
leþti. Arjantin'de de darbe olunca ve adý
ölüm mangalarýnýn listelerine girince
Ýspanya'da yaþamaya baþladý. Burada
Latin Amerika'nýn siyasi tarihinin bir deðer-
lendirmesi olan ve tüm dünyada yazýldýðý
dönem olan 70'lerden itibaren kaynak kitap
haline gelen "Latin Amerika'nýn Kesik
Damarlarý" ný yazdý.  
Bugün dünyanýn en bilinen sol görüþlü

yazarlarýndan biri olan Eduardo Galeano
ayný zamanda iflah olmaz bir futbol has-
tasýdýr. Futbola olan bu büyük ilgisini
"Gölgede ve Güneþte Futbol" kitabý ile
okurlarla paylaþtý. 1985'ten itibaren doð-
duðu þehir Montevideo'ya dönen yazarýn
son dönemde üç kitabý daha okurlarla
buluþtu ve Çitlembik Yayýnlarý tarafýndan
Türkçe'ye kazandýrýldý. Çok özgün çizimler-
le de desteklenen özel kitaplar olan bu kita-
plar: Zamanýn Aðýzlarý, Tersine Dünya
Okulu ve Yürüyen Kelimeler isimlerini taþýy-
orlar. 
Gölgede ve Güneþte Futbol ilk kez Can

Yayýnlarý tarafýndan 1997 yýlýnda basýldý.
Bugün kitap, yazarý tarafýndan geniþletilmiþ 2. baskýsýndadýr.
Aðýrlýklý olarak dünya kupasý gözlemlerini anlatan Galeano, yeni
baskýya 1998 ve 2002 Dünya Kupalarý'ndaki gözlemlerini de
aktarmýþtýr. Ancak kitabýn en ilginç yaný yaþadýðýmýz ve duyduðu-
muz dönemler deðil daha önce futbolla ilgilenenlerin dahi duy-
madýðý olaylarýn anlatýldýðý bölümler.
Yazarýn Avrupa'daki futbol ve futbolcularla ilgili birtakým olaylara

da yer verdiði kitapta aðýrlýklý olarak Latin Amerika futbolunu ve
oralardaki efsane futbolcularý yazýyor ve futbolda Latin
Amerika'nýn efsane haline gelmiþ olaylarýný okurlarla paylaþýyor.
Daha futbolun ticarileþmediði futbolun tamamen amatör bir þekilde
oynandýðý yani oyun olduðu dönemleri çaktýrmadan övüyor, o
zamanlardan bugüne yansýyan bu ruhu anlatmaya ortaya çýkar-
maya uðraþýyor.

Friedenreich
1919'da Brezilya, Uruguay'ý 1-0

yenerek Güney Amerika þampiyon-
luðunu ilan etti. Rio de Jenerio'da halk
kendini sokaða attý. Tüm kutlama
faaliyetlerinde bayrak niyetine bir futbol
ayakkabýsý taþýnýyordu, altýnda da
"Friedenreich'in zafer getiren
ayakkabýsý" yazan bir afiþ vardý. Golü
zafere dönüþtüren bu çamurlu ayakkabý
ertesi gün kent merkezinde bir kuyum-
cunun vitrinine yerleþtirildi. 
Alman bir babayla, Zenci bir çamaþýr-

cýnýn oðlu olan Artur Friedenreich 26 yýl
boyunca birinci ligde bir kuruþ bile
almadan top koþturdu. Futbol tarihinde
hiç kimse onun kadar gol atamadý.
Kendisi gibi Brezilyalý olan ünlü golcü
Pele'den bile daha fazla gol attý, pro-
fesyonel futbolun en fazla gol atan
oyuncusu Brezilyalý Pele 1279 gol
atmýþtý. Friedenreich'in ise 1329 golü
vardý. 
Bu yeþil gözlü melez, Brezilya futbol

tarzýný yarattý. Ýngiliz kurallarýný kýrdý:
bunu baþaran o muydu, ayaklarýndaki

þeytan mýydý, anlaþýlamadý. Friedenriech beyazlarýn vakur
stadyumuna, kenar mahallelerden bez bir topu tekmeleyerek
eðlenen çikolata renkli çocuklarýn umursamazlýðýný taþýdý.
Böylece fanteziye açýk, eðlenceye önem veren ve sonucu pek
de umursamayan bir futbol tarzý doðdu. Friedenreich'den
beri, buram buram Brezilya kokan bu futbolun hatlarý Rio de
Jeneiro'nun daðlarý ve Oscar Niemeyer'in binalarý gibi yuvar-
laktýr. (Gölgede ve Güneþte Futbol sf.67)
Görüldüðü gibi Galeano sadece futbolla ilgili yazýlar yazmamýþ,

o futbolla ilgili þiirler yazmýþ. Bu þiirleri biriktirmiþ ve futbolla ilgile-
nen ilgilenmeyen herkesin okumasý için bir kitap yapmýþ. Kitabýn
Türkçe baskýsýnýn kapaðýnda ise yýllarca sürgünde hayatýný
sürdürmüþ ve yurdundan uzakta hayata veda etmiþ ünlü ressam
Abidin Dino'nun çizimleri harikulade kullanýlmýþ.��

Kütüp-ha!-ne?

bbeenn ookkuudduumm,, ppeekk hhaazzeettttiimm
Besim Baysal

GGööllggeeddee vvee
GGüünneeþþttee FFFFuuuuttttbbbboooollll

Eduardo Galeano, Can Yayýnlarý, Deneme

1916 yýlýnda düzenlenen ilk Güney
Amerika Þamiyonasý'nda

Uruguay, Þili'yi 4-0
hezimete uðrattý.
Ertesi gün Þili
heyeti "Uruguay
takýmýnda iki
Afrikalý'nýn
oynadýðý
gerekçesiyle

maçýn iptalini istedi.
Bu oyuncular
Ýsabelino Gradin
ve Juan

Delgado'ydu. Dört golden ikisini
Gradin atmýþtý. 
Gradin, köle soyundan geliyordu ve
Montevideo'da doðmuþtu. O, inanýl-
maz bir hýzla fýrlayýp yürüyor-
muþçasýna topa hakim olarak ve hiç
durmadan rakiplerini ve hiç dur-
madan rakiplerini savuþturarak
hedefe son darbeyi vurduðunda
insanlar yerlerinden fýrlýyordu.
Tertemiz bir yüzü vardý; öylesine
temiz yüzlüydü ki, kötü görünmeye
çalýþtýðýnda hiç inandýrýcý olamazdý. 
Juan Delgado'nun atalarý da köleydi

ve Uruguay'ýn iç kesimlerinde,
Florida'da doðmuþtu. Delgado kar-
navallarda süpürge dansý yapar,
sahalarda ise topu dans ettirirdi.
Oyun sýrasýnda konuþur ve rakip-
leriyle dalga geçerdi. 
"Lamba gibi astým." derdi, topu
kaldýrýrken ve
"At kendini yere top deðmesin"
derdi, þut çekeceði zaman. 
Uruguay, o zamanlar, milli takýmýnda
zenci futbolcu oynatan tek ülkeydi. 
(Gölgede ve Güneþte Futbol,
sf.62)

Zenci Futbolcular 
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Dergimizin bu
sayýsýnda atletizmi
ele alýyoruz. Þu

anda ülkemizde atletizm dopingin gölgesinde kalmak
üzereyse de bu sporla ilgilenen genç  ve yetenekli sporcu-
larýmýz da yok deðil. Ýþte bu genç ve yetenekli sporculardan
biri olan KKuuttaayy KKýýrrmmýýzzýý ile atletizm üzerine bir sohbet gerçek-
leþtirdik. Sohbetimizde doping konusuna da deðinmek
istemiþtim ama genç arkadaþýmýz Kutay, bu konuya girmek
istemediðini söyledi. Biz de anlayýþla karþýladýk.

Argasdi: Kýbrýs'ýn kuzeyindeki  atletizim þu anda ne
durumda?
Kutay Kýrmýzý: Þu an Kýbrýs'ýn kuzeyindeki atletizm pek de iç

açýcý deðildir çünkü atletizmle ilgilenen
sporcu sayýsý çok azdýr. Daha
doðrusu yeterli sayýda atletizimci
yok. Sadece 2-3 tane kulüp
kaldý. Þu anda sayýlý sporcu
var, arkadan gelen birileri de
yoktur. Belki de artýk atletizmle
ilgilenen son nesil gençleriz
biz. Çünkü gerekli imkanlarý
saðlamadýlar. Aslýnda gerekli
imkanlarýn saðlanmamasý bir
yana, bizim gibi özverili çalýþa-
cak insanlar da  artýk yok. Bizim
gibi özverili çalýþacak sporcu bulsak,
eminiz ki yetenekli bir çok atletizimci ortaya çýkacak.

A: Atletizimde takýmlar mý vardýr?
K. K: Evet. Takýmlar var ama atletizm daha çok bireyseldir.

Yakýn Doðu Üniversitesi'nin atletizm takýmý var, Doðu Akdeniz
Üniversitesi'nin bir atletizm takýmý var, Lefke Üniversitesi'nin 3-
4 adet sporcusu var, o kadar.

A:  Peki þu anda liselerde atletizm ne durumda?
K. K: Liselerde durum çok içler acýsýdýr. Yarýþma günü gelince

beden  eðitimi öðretmenleri gidip öðrencilere "alýn

formalarý,yürüyün yarýþmaya gidiyoruz" der. Çocuklar gelir
bize; "Abi bu nedir? Nasýl atýlýr?" gibi sorular sorarlar. Yani
kýsacasý beden eðitimi öðretmenlerimizde de iþ yoktur.
Ortaokul döneminden  beden eðitimi öðretmenleri  okul açýldýðý
dönemde yetenekli sporcularý seçerek , onlarý çalýþtýrmalý ve
gerekli eðitimi vermelidirler diye düþünüyorum.

A: Bir atletizmci olarak ne tür sýkýntýlarla karþýlaþýyor-
sun?
K. K: Maddi açýdan çok sorun yaþýyorum çünkü atletizim

pahalý bir spordur. Pahalý bir spordur çünkü bir atletizmci çok

fazla harcama yapar bu spor
dalýnda. Örneðin ergonojik
yardýma (Protein vs.) ihtiy-
acýnýz olur. Bunlarý almanýz

gerekir. Kýsacasý eðer paranýz
yoksa, bu iþi yürütemezsiniz.

A: Lefkoþaya Tartan Pist yapýlmasý hakkýnda ne
düþünüyorsun?
K. K: Lefkoþa'ya Tartan Pist yapýlmasý çok iyi oldu.

Derecelerde bir anda patlama görüldü. Ama ilk baþta da
dediðim gibi çok ciddi bir sporcu sýkýntýsý vardýr. Sporcu
olmadýktan sonra, Tartan Pist'in de bir anlamý yoktur galiba.

A: Kendini geliþtirme imkaný bulabiliyor musun?
K. K: Tabii ki bu konuda da sýkýntýlarýmýz vardýr. Maddi sýkýn-

týlarýn olmasý, kendinizi geliþtirmede çok büyük bir engeldir.
Kendimi geliþtirmeye çalýþýyorum ama dediðim gibi atletizm
biraz pahalý bir spordur, o yüzden çoðu zaman sýkýntý yaþýyo-
rum.

A: Atletizm Federasyonu sizlere nasýl davranýyor? Maddi
açýdan herhangi bir yardýmda bulunuyorlar mý?
K. K: Aslýnda maddi açýdan yardýmcý olmuyorlar demek yan-

lýþ olur. Az da olsa bir miktar maddi olanak saðlýyorlar bize.
Ama çok yeterli bir miktar deðildir bu. Bunun yanýnda fed-
erasyonun þimdilik yeni atletizmci yetiþtirmek için bazý planlarý
var bildiðim kadarýyla. Federasyon yeni sporcularýn yetiþmesi
için gerekli yardýmlarý yapacaðýný söylüyor ama hep lafta kaldý
bugüne kadar. Kýsacasý  atletizmin sonu ne olacak bilmiyorum.

A: Hedeflerin nelerdir? En azýndan bu sporla uðraþmaya
devam etmeyi düþünüyor musun?
K. K: Þu anki þartlar sürdüðü sürece, devam etmeyi düþün-

müyorum. Bir iki sene sonra býrakmayý düþünüyorum atletizmi.
Belki baþka spor dallarýyla ilgilenirim bilmiyorum ama atletizmi
býrakmayý düþünüyorum. Aslýnda ben atletizmi çok seviyorum,
ama böyle giderse býrakacaðým.��

DOPÝNG'ÝN GÖLGESÝNDE KALMAK 
ÜZERE OLAN BÝR SPOR: AAAATTTTLLLLEEEETTTTÝÝÝÝZZZZMMMM
Mehmet Adaman
adamanmehmet@yahoo.com

Belki de artýk atletizmle ilgilenen son nesil
gençleriz biz. Çünkü gerekli imkanlarý saðla-
madýlar.

Çocuklar gelir bize; "Abi bu nedir? Nasýl
atýlýr?" gibi sorular sorarlar. Yani kýsacasý beden

eðitimi öðretmenlerimizde
de iþ yoktur.

Aslýnda ben atletizmi
çok seviyorum, ama
böyle giderse býraka-
caðým.



KKaarraannffiilllleerr hheepp ööllüüddüürr
bbuurraallaarrddaa,, ççooccuukkllaarr ddaa.. KKuurruu
kkaarraannffiill ööllüülleerrii ddiikkiilliirr bbuurraallaarrddaa;;
ççooccuukkllaarrssaa ööllüümmüünn eetteeððiinnddee
ddüünnyyaayyaa ggeettiirriilliirr vvee
eetteeððiinniinn aallttýýnnddaa bbüüyyüüttüüllüürr..
ÇÇooccuukkllaarr ddaa kkaarraannffiilllleerr ddee
ddooððmmaaddaann ööllüüddüürr.. 
BBiizziimm bbuurraallaarrddaa iikkii sseenneeddiirr

yyaaþþaamm.. ÝÝkkii sseenneeddee bbiirr ööllüümm
ööppeerr bbiizzii,, dduuddaaððýý ttaannkk oollaann..
TTaannkkllaarr ggeeççeerr aaððaaççllaarrýýnn vvee bbiizz--
lleerriinn üüzzeerriinnddeenn.. BBuunnddaannddýýrr
kkaarraannffiilllleerriinn ööllüü ddiikkiillmmeessii..
NNeenneemm vvaarrddýý,, ööllddüürrüüllddüü.. OO,, bbiizziimm

eevviinn dduuvvaarrýýnnddaann oonn--oonn bbeeþþ mmeettrree uuzzaakkttaakkii tteell öörrggüülleerriinn
yyaannýýnnaa kkaarraannffiill ddiikkeerrddii.. HHeepp ssoorraarrddýýmm nneeddeenn ddiiyyee.. BBiirr
cceevvaapp vveerrmmeezzddii aammaa bbeenn bbiilliirrddiimm ddiiððeerr iinnssaannllaarr ggiibbii.. TTeell
öörrggüülleerrii bbiirr tteekk kkaarraannffiilllleerriinn ggüüzzeelllleeþþttiirreecceeððiinnee iinnaannýýrrddýý aammaa
bbüüyyüümmeeddeenn ssöökküüllüürrddüü hheepp kkaarraannffiilllleerr.. TTeell öörrggüüyyee aassýýllýý
kkaarraannffiill ööllüülleerrii ggöörrüürrddüümm ggeecceelleerrii rrüüyyaammddaa.. ÇÇýýkkaarr bbaahhççeeyyee
ssöökküüllmmüüþþ kkaarraannffiilllleerriinn bbiirr kkýýssmmýýnnýý ggöömmeerrddiimm.. KKaallaannllaarrýýyyssaa
kkaarraannffiill mmeezzaarrllaarrýýnnýýnn üüssttüünnee kkooyyaarr,, uuyykkuummaa,, ggöörreevviimmii yyaapp--
mmaannýýnn rraahhaattllýýððýýyyllaa ddeevvaamm eeddeerrddiimm..
SSöökkeennlleerriinn yyaannddaaþþllaarrýý

vveerriirrddii nneenneemmee ttoohhuummuu..
EEkkmmeemmiizz iiççiinn bbiizzee zzeeyyttiinn
ffiiddaannýý vveerrddiikklleerrii ggiibbii.. AAmmaa
nneeddeennssee ssöökküüllmmeessiinnii eennggeellllee--
mmeeyyee ççaallýýþþmmaazzllaarrddýý;; ssaaddeeccee
ddöörrtt bbeeþþ kkaarraannffiill ttoohhuummuu vvee
bbiirrkkaaçç zzeeyyttiinn ffiiddaannýý..
BBiirr tteekk aaddýýnnýý KKaarraaaaððaaçç

oollaarraakk ddeeððiiþþttiirrddiiððiimmiizz
zzeeyyttiinn,, aallttýý yyaaþþýýnnaa kkaaddaarr
yyaaþþaaddýý.. NNeenneemmiinn mmeezzaarrýýnnýý
oo aaððaaccýýnn yyaannýýnnaa yyaappttýýkk..
AAddýýnnýý KKaarraaaaððaaçç kkooyy--
mmaammýýzzýýnn nneeddeennii ddee bbuunn--
ddaannddýýrr.. EEttrraaffýýnnaa yyýýkkýýllaann
eevvlleerrddeenn aallýýpp ggeettiirrddiiððiimm

ttaaþþllaarrddaann yyeerrlleeþþttiirrddiikk
mmeezzaarrýýnn.. OO ggeeccee rrüüyyaamm--

ddaa ddaahhaa öönnccee öölleenn
aarrkkaaddaaþþllaarrýýmmýýnn kkuurruu

kkaarraannffiill ööllüülleerrii ddiikkttiiððii--
nnii ggöörrddüümm.. KKaallkkýýpp
nneenneemmiinn kkaarraannffiilllleerriinnii
ssöökküüpp mmeezzaarrýýnnýýnn eettrraaffýý--
nnaa ddiizziillii ttaaþþllaarrýýnn
aarraassýýnnaa ddiikkttiimm.. BBiirr

kkaarraannffiilliiyyssee kkuurruuttmmaakk
iiççiinn yyaassttýýððýýmmýýnn aallttýýnnaa

ssaakkllaaddýýmm.. BBüüttüünn ççooccuukkllaarr
kkaarraannffiill ööllüüssüü ddiikkmmeeyyee

bbaaþþllaaddýý ssoonnrraa.. HHeeppssiinnee mmaannttýýkkllýý ggeellddii bbuu.. HHiiçç ssoorrgguullaa--
mmaaddaann kkaabbuull eettttiilleerr vvee bbeellkkii ddee bbuunnddaannddýýrr bbuurraallaarrddaa kkuurruu
kkaarraannffiilllleerriinn ddiikkiillmmeessii.. 
DDüünn bbiirr zzeeyyttiinn aaððaaccýý ddiikkttiimm KKaarraaaaððaaçç''ýýnn yyeerriinnee..

NNeenneemmiinn mmeezzaarrýýnnýýnn üüssttüünnddeenn ggeeççttii ttaannkkllaarr yyiinnee vvee bbeenn yyiinnee
nneenneemmiinn aaddýýnnýý vveerrddiimm ddaahhaa öönnccee nneenneemmiinn mmeezzaarrýýnnýýnn yyaannýýnnaa
ddiikkttiikklleerriimmee yyaappttýýððýýmm ggiibbii.. NNeenneemm bbiirr kkeezz ddaahhaa ccaann bbuullaa--
ccaakk zzeeyyttiinniinn yyaapprraakkllaarrýýnnddaa,, bbiinnlleerrii dduurrmmaaddaann ööppeenn ööllüümmüünn
iinnaaddýýnnaa vvee bbiirr kkeezz ddaahhaa aannllaattaaccaakk bbuu ttoopprraakkllaarrýýnn iinnssaannýýnnýýnn
ööllüümmssüüzz oolldduuððuunnuu vvee bbuu ttoopprraakkllaarrýýnn iinnssaannllaarrýýnnýýnn iikkii eelliinniinn
ööllüümmüü yyaarraattaann iinnssaannllaarrýýnn yyaakkaassýýnnddaa oolldduuððuunnuu,, oollaaccaaððýýnnýý..

NNeenneemm ssaakkaallýýmmýýnn bbeelliirr--
ggiinnlleeþþttiiððiinnii ggöörrddüüððüü ggüünn
bbeenniimm iiççiinn bbiirr kkaarraannffiill ddiikkee--
cceeððiinnii ssööyylleemmiiþþttii.. EEððeerr oo
ggöörreemmeezzssee bbeennddeenn ddiikkmmeemmii
rriiccaa eettmmiiþþttii.. BBuuggüünn
yyaassttýýððýýmmýýnn aallttýýnnddaa ssaakkllýý
oollaann kkaarraannffiillii aallddýýmm vvee nneenn--
eemmiinn mmeezzaarrýýnnýýnn ttaamm oorrttaassýý--
nnaa bbiirr kkaarraannffiill ööllüüssüü ddaahhaa
ddiikkttiimm nneenneemmiinn rriiccaassýýnn
ggeerrççeekklleeþþttiirrmmeekk iiççiinn vvee bbiirr
kkeezz ddaahhaa aannllaaddýýmm nnee kkaaddaarr
þþaannssllýý oolldduuððuummuu vvee eeððeerr
yyaarrýýnn ssaakkaallýýmm uuzzaammaayyaa
ddeevvaamm eeddeerrssee nnee kkaaddaarr
þþaannssllýý oollaaccaaððýýmmýý..��
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kapatýlan kapý
bir duvardýr ileri gidene
geride kalmýþ bir albüm yapraðý
.....

sormak anlamamak demektir aslýnda
ama duymayý hak etmiþtir öðrenmek isteyen

ve “cevap” diye verebileceðim
þudur ki sizlere:

neyi merak ediyorsanýz 
örgütleyin onu

ancak böyle cevap bulur her soru

Münür Rahvancýoðlu


