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"Shot 4 1 , only hit 19 / They need target practice, that's what it seems..." Pub-
lic Enemy, "41:19" adlı parçalarında böyle diyor: "41 el ate˛ ettiler, 19'unu 
isabet ettirebildiler /atı˛ talimine ihtiyaçları var anla˛ılan..." 
Polislerin 41 kur˛undan 19'unu isabet ettirdikleri ni˛an tahtası, 22 ya˛ın-
da Gineli bir göçmendi: Amadou Diallo. Bronx mahallesindeki evinin 
önünde dört Amerikan polisinin yaylım ate˛ine hedef olup ya˛amını yi-
tiren Diallo silahsızdı, hakkında herhangi bir suçlama, soru˛turma, 

kovu˛turma yoktu. Polislerin ate˛ açmalannın gerekçesi, "Dial-
lo'nun elini cebine götürüp cüzdanını çıkarmasını 'silah çekiyor' 
zannetmeleri "ydi. 
Yakla ı̨k bir yıl önce, 9 Mart'ta, onbinlerce insan bu katliamı 
protesto etmi˛, gösteriler polis tarafından sertlikle engel-
lenmi˛ ve aralarında eski senatör Jesse Jackson, Bronx 
belediye ba˛kanı David Dinkins, Temsilciler Meclisi üye-
si Charles Rangel ve sinema oyuncuları Susan Saran-
don, Ruby Dee ve Ossie Davis'in bulunduu 1200 

ki˛i tutuklanmı˛tı. 
Diallo davası birkaç gün önce, 26 fiubat'ta sonuç-
landı, katliamın failleri beraat etti. Ve önce Bronx, 
sonra New York sokaa döküldü, Amerikan kamu-
oyu ayaa kalktı. Dünya basını ve bu arada bizim 
basın da Diallo olayını birinci sayfadan duyurdu. 
Bu haberden birkaç gün önce, büyük gazetelerin 
iç sayfalarında küçük bir haber vardı: "Gazi olay-
ları davasında, esas hakkındaki mütaalasını oku-
yan savcı, dokuz ki˛inin ölümü ve be˛ ki˛inin ya-

ralanmasından sorumlu tutulan 20 polisten 
18'inin beraatini istedi." 
12 Mart 2000, Gazi olaylarının be˛inci yıldönü-
mü. 13 insanın öldürüldüü, yüzlerce insanın 
yaralandıı Gazi katliamında, be˛ yıl içinde geli-

nen nokta bu: Dava sürüyor; savcı, 18 polisin 
beraatini istiyor, mahkemenin kararı 3 Mart'ta. 
Be˛ yıl öncesine dönelim... Bir gece, sabaha 
kar˛ı Gazi Mahallesi'nde bir kahve taranır 
-"kimlii belirlenemeyen ki˛iler tarafından". 
Sonuç: Bir ölü, iki yaralı. Ertesi gün, Gazi Ma-
hallesi sokaa dökülür, gösterilere polis mü-
dahale eder. Sonuç: 16 ölü, yüzlerce yaralı. 
14 Mart tarihli gazeteler, göstericilere ate˛ 
eden polislerin çar˛af çar˛af fotoraflarını ya-
yınlar. Bu arada, dönemin ›stanbul Emniyet 

Müdürü Necdet Menzir, atv'de, "ana haber-
lerde Ali Kırca'nın konuu olur ve her ne hikmet-

se, "anchorman"imiz herkesin merakla bekledii 
soruyu bir türlü sormaz. "Sayın Menzir, kimse polise 

ate˛ etmedi, ama 16 yurtta˛ımız polis kur˛unuyla can 
verdi, bunu nasıl açıklıyorsunuz?" demez. Necdet Men-

zir hakkında bir soru˛turma filan açılmaz, aksine terfi 
üzerine terfi alır. Önce Emniyet Genel Müdürü olur, ardın-

dan da Tansu Çiller'in Ula˛tırma Bakanı. 
Amerikan polisinin Diallo'ya 41 el ate˛ ettii saptandı, Gazi 

olaylarında ise Türk polisinin kaç kur˛un sıktıı bilinemiyor. Çün-
kü, Gazi davasının müdahil avukatlardan Cemal Yücel'in ifadesiy-

le, "20 sanık polisten altısının silahının balistik incelemesi yapıl-
madı." 

Roll bayilere ula˛tıında, mahkeme kararını vermi˛ olacak. Savcının 
mütaalası yönünde bir karar çıkarsa, Gazi katliamının failleri, Diallo ci-

nayetinin failleri gibi beraat edecekler. 
Peki, böyle bir karar çıkarsa -›stanbul halkının, milletvekilleriyle, belediye 

ba˛kanlarıyla, sanatçılarıyla sokaa dökülmesi bir yana- büyük basında 
man˛et, yüksek rating'li TV programlannda tartı˛ma konusu olur mu acaba? 

Uzak ihtimal. Yakın ihtimal, davanın görüldüü Trabzon'da -Gazi davasının 
Trabzon'da görülüyor olması da ayn bir garabet- polislerle "kimvurduya 

gidenler"in yakınları arasında küçük çapta bir arbede ve madurların sırtında 
˛aklayan coplar... Tıpkı, HADEP'I› belediye ba˛kanlarının tutuklanması üzerine 

Diyarbakır'da yapılan protesto gösterilerinde olduu gibi... O olaydan ekrana yansıyan 
görüntülerden biri ve o görüntüye bir TV kanalının yaptıı yorum, hemen her ˛eyin özeti 

gibi: Polis copluyor, insanlar kaçı̨ ıyor, kaçacak yer bulamayan bir yurtta˛, bir yandan kol 
larını ba˛ına siper ederek önden gelen darbelerden korunmaya çalı̨ ıyor, bir yandan da, 

arkadan gelen darbeleri sol ayaıyla savu˛turmaya çalı̨ ıyor. 0 ana kadar suskun kalan 
"ana haber bülteni", sessizliini bu görüntüye yaptıı izahatla bozuyor: "Bazı göstericilerin 

polise tekme attıı gözlendi." 
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ROLL ROTTERDAM ' DAY DI 

Ben dediimiz ̨ ey... 
Ne zamandır uzaktan uzaa takipteyiz malumu-
nuz. Kısmette yeni albüm dolayısıyla çıktıkları 
dünya turnesinin Hollanda ayaında yakalamak 
varmı˛. Evet, Roll oradaydı, Rotterdam'da. Ha-
zır gelmi˛ken bir de röportaj için ˛ansımızı de-
neyelim dedik, "Türkiye'den Rage'i izlemeye ge-
len gazetecilerle elbette tanı˛mak, görü˛mek 
isteriz" cevabını aldık. Oley! 
Haliyle, konserden birkaç saat ön-
ce, salonun basın kapısının önün-
de dolanmaya ba˛ladık. Kibarca 
içeri buyur edildiimizde, Zack'la 
kar˛ıla˛tık. Ayaküstü tanı˛ma faslı-
nın büyük bir bölümünü maalesef 
isimlerimizin telaffuzunu örenebil-
meye harcadı. Tekrar tekrar sorup, 
unutmamak için birkaç kez tekrar-
ladı, sanki sık sık görü˛ecekmi˛iz 
gibi. Bizim Rage kapaklı Roll'u te-
˛ekkür ederek aldı, yemek yemesi 
ve bir takım hazırlıklar yapması la-
zımmı˛, "salıcakla kalın" dedi, git-
ti. "fiimdi n'olcak" derken biz, da-
vulcu Brad Wilk, "Türkiye'den ge-
len gazeteciler nerede?" diye gel-
di... 

Plak ˛irketinin yetkilileri ısrarla "sadece 15 da-. 
kika' deyip duruyorlar ama, onlar gidince Wilk : 
"bo˛verin onları, benim size ayıracak zamanım 
var" ˛eklinde kral bir jest yapıyor... 
Konser salonunda sahnenin iki yanında ortasın-
da kızıl yıldızlar bulunan kocaman siyah bayrak-
lar, sahnenin gerisinde ise devasa ebatta "The 
Battle of Los Angeles"ın kapak ilüstrasyonu. 
Ancak, üzerinde Los Angeles yerine Rotterdam 
yazıyor. Seyircinin ya˛ ortalaması erken yirmiler 
dolaylarında, ama "eski tüfek rocker"lar da göz-
den kaçmıyor. Sahneye geldiklerinde yer gök in-
liyor, selam-kelam yapmadan olaya giriyorlar. ›lk 
˛arkı "Guerilla Radio". 

22 

'60'ların 
muhalefetinin 
pozitif tarafı, 
özgürlükçü, 
devrimci fikirleri 
savunmasıydı. 
Fakat tutarlılık ve 
kararlılık 
gösteremediler. 
Biraz ya˛lanınca 
ve para 
kazanınca 
çözüldüler. 

Olay mahalli Hollanda, haliyle bizden maada 
ayık kimse yok gibi. (Malum, görev ba˛ında-
yız). Millet, enteresan danslar yapmakla, kula-
ımızın dibinde i˛aret parmaıyla Zack'ı göste-
rerek ve tüm güçleriyle baırarak sarkılan söy-
lemekle i˛tigal ediyor. Tribünden seyretmeyi 
tercih eden teenage üstü Hollandalı kızlarsa 
bira bardaklarını Rage'in ˛erefine kaldırmakla 

me˛gul... 
Bizimkiler, konser boyunca seyir-
ciye tek kelime etmiyorlar neden-
se. Geldikleri gibi gidiyorlar, youn 
alkı˛ altında geri geldiklerinde, dil-
lerinde "Killing in the Name" var. 
Tekrar youn alkı˛, ama yok, bitti 
artık. Dı˛arıda poster ve ti˛ört sa-
tıcıları çiseleyen yamurun altında 
mallarını satmaya ura˛ırlarken, 
yetkili bir takım ˛ahıslar onları 
azarlayarak kovuyor. Çünkü aynı ti-
˛örtler içerde de satılıyor. Ama da-
ha kalitelisi ve daha pahalısı. Yok, 
zannetiiniz gibi deil, o para dün-
yanın dört bir yanındaki muhalif ör-
gütlere yardım olarak gönderiliyor. 
›tiraf edelim biz "korsan ti˛ört-

çü"leri tercih ediyoruz. Hem bütçe mevzuu var 
hem de züürt göçmenler olduklan her halle-
rinden belli olan satıcılara koltuk çıkmak fena fi-
kir deil gibi geliyor. "Korsan"lan püskürtme ha-
rekatında, görevlilerden biri "Kaç kere söyledim 
yasak diye, bir de Türkçe mi söyleyeyim?" diye 
baırıyor satıcının birine. ›nsan haliyle merak 
ediyor, adamların dilinde "bir de Türkçe anlata-
yım mı!" diye bir deyim mi var acaba? 
"Tra ı̨ kes, izlenimlerini bir cümlede özetle" der-
seniz, o cümle ˛u: Avrupa'nın göbeinde, Rage 
gibi bir grup bu denli co˛kuyla dinlendiine gö-
re, önümüzdeki yıllar Seattle olayları misali 
"sürpriz'lere gebe demektir. 

Son albümdeki ˛arkılarınızın birinde, "geçmi˛e ege-
men olan bugüne de egemen olur" diyorsunuz... Bu-
güne egemen olan kim ya da kimler sizce? 
Brad Wilk:  Amerika'nın üst sınıfları. Bugüne egemen 
olan onlar, öyle deil mi? Amerika'nın nüfusunun 
yüzde biri olan bu sınıf, Amerikan ekonomisinin yüz-
de 99'unu elinde tutuyor. Bu nicel bir sorun deil, ni-
tel bir sorun. 

Peki bu tablo ters yüz edilemez mi, edilebilirse na-
sıl? 
Edilebilir tabii, edilmesi de gerekir zaten. Ama, yuka-
rıdan bir müdahaleyle olabilecek bir ˛ey deil. A˛aı-
dan, tabandan gelen bir hareketle ters yüz edilebilir. 
Seattle bu açıdan bir ba˛langıç sayılabilir mi? 
Seattle olayları çok önemli. Dört dörtlük bir ba˛kaldı-
rı. Bu Amerika'da pek sık olmayan bir ˛ey. 1960'lar-
dan beri ilk kez böyle bir ba˛kaldırı oldu. Ve 
1960'lardan beri ilk kez TV'de Amerikan halkı ba˛ka 
bir sesle kar˛ı kar˛ıya geldi. Muhalefet, o günlerden 
beri ilk kez sesini böyle yükseltti. Seattle bence bir 
dönüm noktası. 

1960'ların eylemleriyle, protesto gösterileriyle, mu-
halefet biçimiyle kar˛ıla˛tırdıınızda ne gibi benzer-
likler ve farklılıklar gözlemliyorsunuz? 
1960'lar umut dolu günlerdi. ›yimserlik hakimdi o za-
manlar. Özgür ruhların, iyimser dü˛üncenin egemen 
olduu zamanlardı. Ama, çok önemli bir ˛ey eksikti: 
Tecrübe. Bugün, o günlere kıyasla çok daha fazla 
tecrübemiz var. Bugün 1960'ları, 1970'leri deerlen-
dirirken, pozitif ve negatif veçhelerini dikkate alma-
mız gerekiyor. 1960'lann muhalefetinin pozitif tarafı, 
özgürlükçü, devrimci fikirleri savunmasıydı. Fakat tu-
tarlılık ve kararlılık gösteremediler. Biraz ya˛lanınca 
ve para kazanınca çözüldüler. 60'ların hippilerinin 
80'lerde nasıl yuppie olduklarını gördük. Özgür kafa-
ların, devrimci dü˛üncelerin düzen tarafından nasıl 
teslim alındıına tanık olduk. 
Seattle'a dönersek... Medyanın yapılan gösterilere 
ve göstericilere kar˛ı aldıı tavrı nasıl buldunuz? 
Önce görmezden geldiler, sonra da olayları çarpıta-
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rak verdiler... 
"Dorusunu isterseniz, hiç ˛a˛ırmadım. Çünkü 
Amerika'daki "norm" bu. Televizyonda, haberler-
de haber diye seyrettiimiz ˛eyler ve gerçekte 
ya˛anan ˛eyler arasında dalar kadar fark var. 
Bunu görmek, anlamak için zeki olmak gerekmi-
yor. Televizyonların kimlerin elinde olduu ve 
hangi çıkarlara hizmet ettii bilinen bir gerçek. 
Bu noktada, biraz Noam Chomsky'den söz 
edelim isterseniz, Rage Against The Machi-
ne'in Chomsky'den feyz aldıı biliniyor... 
Chomsky çok önemli, çok takdire ˛ayan bir dü-
˛ünür, isli-puslu gerçekleri, günbegün ya˛adıı-
mız, ama görmekte zorlandıımız gerçekleri say-
damla˛tırıyor, ˛effafla˛tırıyor. Medyanın ege-
menlerin elinde nasıl bir silah olduunu, bu si-
lahla yurtta˛ların zihinlerinin nasıl teslim alındı-
ını çok sarih bir biçimde gösteriyor. 
Chomsky'nin söylediklerine ba˛tan a˛aı katılı-
yorum, medya toplumu uyu˛turuyor ve denetli-
yor. Örnein, Los Angeles demek onlar için 
Hollywood demek. Halbuki, Los Angeles'ta bir 
sütü etnik topluluk var, her birinin bir sürü soru-
nu var, ayrancılıa maruz kalmaktan tutun, i˛siz-
lie, dü˛ük ücretlere, eitim hakkından mahrum 
edilmeye kadar bir sürü sorun. 
Peki Los Angeles'ın bu ezilen insanları, 
onları ezen düzene, sisteme kar˛ı na-
sıl bir mücadele veriyor? Albümünü-
zün, "The Battle of Los Angeles"ın 
dedii gibi, arttan alta bir "muhare-
be" ya˛anıyor mu Los Angeles'ta? 
Çok güçlü bir potansiyel var. Bir ör-
gütlenme sorunu var, çok daha yaygın 
geni˛ tabanlı bir örgütlenmeye ihtiyaç 
var. Alt sınıfların kendi içlerinde bölünmü˛ ol-
maları tesadüf deil. Bu bölünme egemen sınıf-
ların i˛ine geliyor, alt sınıfları böylece denetim 
altında tutuyorlar. Örgütlenme konusunda çok 
çaba sarfetmek gerekiyor. Bu örgütlenmenin et-
nik temelli deil, sınıf temelli olması lazım. Alt 
sınıflar sosyal veya kültürel topluluklar olarak 

' bölünmek yerine, ekonomik sınıf olarak örgüt-
lenmek durumundalar. 

Peki, Zapatista hareketini nasıl deerlendiri-
yorsunuz? 
Meksika halkı, yerlisiyle, yerli olmayanıyla yıllar-
dır zulüm altında ya˛ıyor. ›ktidardaki parti, dev-

let partisi boazına kadar suistimallere, yolsuz-
luklara batmı˛ durumda. Meksika'nın bir numa-
ralı ihtiyacı serbest, demokratik bir seçim. 
Bugüne kadar böyle bir ˛ey olmamı˛ hiç. ›ktidar 
partisi, önümüzdeki günlerde yapılması planla-
nan bu seçimleri kazanacaına kesin gözüyle 
bakıyor. Matta rakiplerine fark atacaklarını sanı-
yorlar. Arkalarındaki sermaye çevreleri onları bu 
seçim zaferine inandırmı˛lar. Ben serbest, de-
mokratik bir seçimin tam aksi istikamette 
bir sonuç douracaına inanıyorum. 
Siz konser vermek dı˛ında hiç gitti-
niz mi Chiapas'a? 
Evet, gittim. ›mkanı olan herkese 
de gitmeyi öneririm. Çok, çok 
önemli bir tecrübe Chiapas'a git-
mek, Zapatistaları görmek... Gide-
meyecek olanlara ise orada olup biten-
ler hakkında bilgilenmelerini salık veriri 
rim. Zapatistalara destek olmak, onlarla saf tut-
mak, onlara angaje olmak bir insanlık borcu. 
Aslına bakarsanız, burada, Amsterdam'da otu-
rup Chiapas hakkında konu˛mak bana ters geli-
yor. Bizim ˛u anda orada olmamız lazım... 
Sansür... 

Sansür bizim için önemli bir tehdit deil. 
Ama, ilkel, geri bir zihniyet olduu or-

tada. TV'de "siktir" demek yasak, 
insanların sevi˛mesini göster-
mek yasak, ama TV'yi açtıınız-
da, 13 kanalın en azından be-
˛inde kan gövdeyi götürüyor, in-

sanların birbirlerini nasıl katlettik-
lerini seyrediyoruz sabah ak˛am, 
serbest, ama sevi˛me sahneleri 

yasak, siktir çekmek yasak... 
Hem bu denli politik hem de popüler olmayı, 
bu kadar popüler olup da "mainstream'ln dı-
˛ında kalmayı nasıl ba˛arıyorsunuz? 
Çünkü biz rock starı deiliz. Bize belki bir imaj bi-
çiliyor, öyleymi˛iz gibi bir izlenim yaratılmaya çalı-

ı̨lıyor, ama biz bu pop starı rolünü oynamayı 
reddediyoruz. Hem popüler hem de düzen dı˛ı 
olmanın yolu insanlarla ba kurmaktan, onların 
gözü, kulaı, dili olmaktan geçiyor. Ama bu, "ha-
di öyle yapalım da popüler olalım" deyip de ola-
bilecek bir ˛ey deil, hakikaten öyle olmakla, bu-
na kendini mecbur hissetmekle mümkün ancak. 

En ba˛taki soruya dönersek... Küçük bir azınlı-
ın büyük çounlua tahakkümüne son ver-
mek için, bu düzeni dei˛tirmek için ne yap-
malı? 
›deal olanı ˛u: Kendinle ba˛lamalısın. Önce 
kendini dei˛tirmelisin. Gülme, ˛aka etmiyo-
rum. 
Hayır, ho˛uma gittii ›çin güldüm... 
Gerçekten öyle. Her˛eyden önce insan- kendisi-

ni fark etmeli. Medya tarafından nasıl uyu˛-
turulduunu, empoze edilen deerleri 

nasıl benimsediini... Toplumun ne 
denli çürümü˛ olduunu, bireyin de 
o toplumun bir parçası olduunu 
kavramakla ba˛lar her ˛ey. ›nsanın 
kendisini dei˛tirmesi hiç de kolay 

bir ̨ ey deildir. Çünkü, "ben" dedii-
miz ˛ey toplumdur neticede. Bireyin öz-

gürle˛mesi ve özgür bir birey olarak kendi-
sini realize etmesi toplumsal bir eylemdir... Biz, 
Rage Against The Machine olarak, hiçbir za-
man, "bakın, dorular, gerçekler bunlar, destek-
lemeniz gereken örgütler de ˛unlar, ˛unlar" de-
medik, demeyiz. Biz sadece, fikirlerimizi, doru 
bulduumuz ˛eyleri söyleriz, dü˛üncelerimizi dil-
lendirip insanlara sunarız, bunları benimseyip 
benimsememek onlara kalmı˛ bir ˛ey, herkes 
kendi hayatı hakkındaki kararını kendisi vermeli-
dir. Sihirli bir cevabımız, her durumda geçerli 
olacak bir formülümüz yok. Bunları insanlar ken-
di kendilerine üretmeli, bulmalı... 
Sizin müzikal kahramanlarınız kimlerdi? 
›lk sırada iki büyük grup ve iki isim var: Who ve 
Led Zeppelin... Ve Peter Townshend ile John 
Bonham... Aslında birçok türden ve müzisyen-
den etkilenmi˛imdir, Elton John'dan John Colt-
rane'e, cazdan hip-hop'a... Punk rock'ın ayrı bir 
yeri var tabii, ba˛ta Clash ve Sex Pistols olmak 
üzere... Dead Kennedys de idollerimden biridir. 
Türkiye'ye gelip bir konser vermeyi dü˛ünür 
müsünüz? 

Seve- seve geliriz. Bana kalsa hemen gidelim 
derim. Ama ben grubun dörtte biriyim. fiu sıra-
larda epey younuz, ama yılın ikinci yarısında ra-
hatlayacaız. Güney Amerika'ya ve bugüne ka-
dar hiç gitmediimiz yerlere gitmeyi dü˛ünüyo-
ruz, Türkiye'yi de listeye eklemeyi arkada˛lara 
teklif edeceim... PE
CY
A


