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 “Yakılan” canlar sıralanıyor.. Fotoğrafları ile, işleri ile, körpecik yaşları ile.. 
Biz de başına numara koyduk ki, 33 kurban rakamı görülsün.. 
2 kişi de otel görevlisi olarak telef oldu (yandı ve / veya boğuldu) 
2 kişi de göstericilerden telef oldu (yandı ve / veya boğuldu) 

Toplam yitik 37.. 

 

2 gün sonra da Başbağlar katliamı.. 
5 Temmuz 1993′te, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’nde 
PKK tarafından 33 sivilin hem de “camide” öldürülüp köyün ateşe verildiği … kayıtlarda. 

Oyun çok net : ALEVİ – SÜNNİ çatışması üzerinden iç savaş çıkarmak! 

 Başbağlar katliamını neden PKK üstlenir? 20 yıldır da yalanlanmaz?? 

Marksist – sosyalist sol örgüt olarak kendini sunarken? Bu ne yaman çelişkidir? 
PKK emperyalistlerce bu lanetlik düzeyde bile kullanılabilmektedir.. dersek yanlış mı olur? 
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 Marksist sol ne zamandan beri emperyalizmin kanlı oyunlarında taşerondur? 

Marksist sol bu ise PKK nedir ideolojik olarak?  
PKK böylesine iğrenç taşeron ise Marksist sol olabilir mi?? 

 

 Atatürk‘ün tanımıyla Türkiye halkı = Türkiye Cumhuriyetini kuran halk = Türk milleti,  
tüm milliyetleri ve etnisiteleri ile bir bütün ve kardeş.. 

********** 

Ama beceremiyorsunuz ey aşağılık emperyalistler ve daha da alçak maşaları! 
Erzincan nüfusu çokluk Alevidir. Burada 33 sünni yurttaş hem de camide topluca öldürülmekte  
ve yetinilmeyip köy de ateşe verilmektedir! 

Şimdi soralım PKK ve BDP içindeki çoook sayıdaki Kürt ırkçısı arkadaşlara, örn. salt kadın ve  
Alevi olduğu için BDP vitrin eşbaşkanı Gültan Kışanak’a : Siz ne yaptığınızı ayrırdında mısınız?? 

Siz emperyalizmin böylesine sefil projelerinin bile taşeronluğunu mu üstleniyorsunuz? 

Ve de Kürt kökenli kardeşlerimiz : Önderlerinizin ve terör örgütünüzün bu eylemleri sizleri  
utandır mıyor mu? PKK’nın gerçek içyüzünü ne zaman görecek ve dış güdümlü bu bölücü  
kardeş kavgasına desteğinizi çekeceksiniz?? 

***** 

20 yıl, böylesine kama gibi toplumsal belleğe - bilince ve de altına saplanan Kerbela hançerleri için 
gerçekte çook kısa (!) bir dönemdir. Ancak teknik bir hukuksal sorun, 20. yılı bir km. taşı durumuna 
getiriyor. Yürürlükteki ceza yasası uyarınca zaman aşımına uğramış bulunuyor bu dava. 
Yasanın öngördüğü süre içinde hükme bağlanamadığından.. 

http://www.ahmetsaltik.net/


www.ahmetsaltik.net   3 

 

 
 
Ne büyük dolaplar döndü bu süreçte.. Yazmakla bitmez.. 
Örn. Edebiyatçılar Derneği 600 sayfayı aşan SİVAS KİTABI yayımladı. 

 

Somut 1 örnek          : 

Sivas katliamı sanığı Vahit Kaynar, yakalandığı Polonya’dan 40 günlük süre içinde  
iadesi istenmediği için serbest kaldı. Sivas katliamı sanıklarından firari Vahit Kaynar,  
Polonya'da yakalanmıştı. Prosedüre göre, Türkiye'nin 40 gün içinde iade isteğini iletmesi 
gerekiyordu. AKP hükümeti işin peşinden gitmeyince, süre doldu ve Kaynar kefaletle serbest 
bırakıldı. Vahit Kaynar, 25 Eylül’de Polonya’da yakalanmış ve tutuklanmıştı. Polonya yasalarına 
göre 40 gün içinde Türkiye’ye iade işlemi gerçekleşmemesi halinde Kaynar’ın serbest bırakılacağı 
belirtiliyordu. Kaynar’ın yakalandığı haberini Sivas davası avukatlarından Şenal Sarıhan, 5 Ekim’de 
yaptığı açıklama ile duyurdu. Sarıhan’ın başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı ancak 11 Ekim’de 
Kaynar’ın iadesiyle ilgili Polonya makamlarına başvurdu. Ancak bu süreçte Polonya mahkemesi 
Kaynar’ı yaklaşık 55 bin lira karşılığında serbest bıraktı. (http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-
istemedi-madimak-sanigi-serbest-kaldi-haberi-48268, 2.7.13) 
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Daha çok yazılacak ve çizilecek.. Devrimci bir halk iktidarında saklı - açık arşivler deşilecek.. 
Yeni kanıtlar eşliğinde davanın yeniden görülmesi sağlanacak..  
Katiller ve maşaları yokluklarında bile olsa yargılanacak ve hakettikleri cezayı alacaklar. 

Dileriz Psikiyatri bilimi de hızla ilerler ve toplumun genlerine işleyen ve 1300 yıldır Kerbela'dan beri 
unutul(a)mayan bu çok ağır - dayanılmaz ruhsal örselenmelerin (travmaların) esenlendirilmesi 
(rehabilitasyonu) için yeni ve etkili sağaltım yöntemleri bulunur.. 

Kronikleşen travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) daha etkili sağaltılır.. 

 Ruhsal abseler zonkluyor ve insanlık bu vahşi şiddet sarmalından kurtulamıyor. 

Madımak kurbanları ve canileri ile 5. dereceden maşaları için henüz son söz söylenmedi..  
Umut gene yaşamda en gerçek yol gösterici olan bilim ve teknolojide..  
 
Sevgi ve saygı ile; derin acı ve de umut ile.. 
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