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. T.IŞ _T - _ MIŞTEN XWENDAVANAN 
. Merhaba S8't9ll Tew lo'cular, 

Tew lo'nun ilk sayısını bir arkadaşımda gördüm, rastladığım ilk 
gazete bayisinden ben de bir Tew lo aldım . Dergiyi okuyunca 
duyduğum sevinçmiydi, umutmuydu bilmiyorum ama hoş bir duygu 
olduğu kesindi. Sağolun (Gelek sıpast- böyle miydi?) Şi!'ldi arkadaşlar, 
ben eleştirimi getireyim; daha sonra size tekrar yazar.ağım. Bu mek
tubun ama sadece eleştirimi (belki de istek) iletmek. Konuya gelelim; 
Ben bir Türk'Om ve çok az ve sadece pratik olarak Kürtçe biliyorum. 
Derginin kimi sayfalarını okuyamıyorum ve kimi karikatOrleri anlamanil 
çizimleı yetmiyor. Dergiyi rahatça okuyabilmek için kursa gidip bir hafta 
da Kürtçe Oğrenebileciğimi de hiç sanmıyorum. Biliyorum, benim duru
mumda bir çok arkadaş var ve bizler Kürtçe yazılardan ve Kürtçe yazılı 
karikatürlerden yoksun kalıyoruz . Ben bu konunun çözümlenmesinin 
gerekli olduğu kanısında~ım. Örneğin yazıların Türkçe'leri de yayınlan
abilir. Ne dersiniz? Sağolun ... Dostçakal ın ... 

B. Ecevit NADAS 

TEW LO O Rimbaz6n Tew lo y'n hAja, 
Ji Nisetıine sıaven bratiye li we ... 
Rimbazen Tew lo; ji ber ku kovareke heja wek Tew lo we derxist, em 

gelek spasdar in. Ji Jroj ~ de, di nav kovaren kanokan (pekenin) de 
kovareke me p çe bü; em gelek kefxweş büne. 

Em dixwazin ku kovara me her berdewam bibe; were belavkirin ü 
xwendin. DI çapkirina Tew lo de be; di belavkirina we de be, tişte ku ji 
deste me~. dive em bi we re alikar bibin. 

Bi tıevldariya roj'n azad ü bi aşiti. 
Li ser nave 

xwendewane Tew lo ye Niseblne 
EmfniCAYA 

Canım Tew lo'cular size en samimi ve en sıcak selamlarımı üetir 
uğraşiannılda OstOn başarılar dilerim. 23 Nisan perşembe gOnO oktJ' 
mektupları köşesinde yayınlanan •sevgili Zavallıcıklar• adlı yazıya 
mOsadenizle cevap vermek istiyorum, yayınlayacağınıza inanıyorum. 
Tekrar teşel:kOrler. 

Türk halkının yüzkarası. Haftalık rnizah dergisi Tew lo'da yazdığın 

"Sevgili Zavallıcıklar" yazını okurken senin TOrk halkının yüz 
karası olduğunu ve aynı zamanda bilinç altına inerak ne tür cinsi 
sapıkilkiara sahip olduğunu anlamak için, iyi bir psikiyatrist 
tarafindan psiko-analiz yapiırmanın doğru olacağı sonucuna 
vardı m. 

Ey, Türk halkını yüz karası!... Sen de biliyorsun Id ayıp ola!\ 
şey; asırlar boyunca özgürlük, eşitlik ve insanca yaşamak 
isteyen halkiara baskı ve soykırım yoluyla köleliği ve asareti day
atmaktır . Senin de sahip olduğun HiUervari düşOncenin babası 
ve insanlığın yüzkarası FOhrer, Ari Alman ırkını yaratmaya çalışb 
ama akıttığı kanda boğuldu. Ve büyük bir kara leke olarak tarihin 
karanlık sayfalarına gömüldü. 

Aslında acınacak kişi varsa o da sen ve senin sahip olduğun 
· yamyamvari düşünceyi taşıyan zavallıcıklardır. 

Ankara'dan Bir Türk 

Tew lo'cular!... 
Derginizi ilk aldığımda değişik olacağızı sanmıştım. Aslında 

pek çok konuda değişik olduğunuz hala yadsınamaz. Ama ne 
yazık ki, sol içinde gelenekselleşmiş "kendini kandırıcı• tavrı 
bütün kalıplaşmış haliyle siz de :aşıyorsunuz. 

Demek istediğim; şu son kapak konoouzla llgiH. Son sayıda 
başka karikatürlerle de desteklenerek, aslında halkın polisi ve 
polis devletini desteklemediğini işlemeye çalışmışsınız . Ama kimi 
kandırıyorsunuz? Beni kandıramadığınız kesin. Bu ülkede 
yaşayan ve derginizi izleyen okurlarınızı inandıramadığınz gibi 
bunlara sizin de inanmadığınızı biliyorum. 

Hadi diyelim kanlı operasyon sırasında polisi alkışiayan 
Göztepe sakinleri bir avuç satılmıştı . Ya Merter'dekiler? Ya 
Trabzon'da Grup Yorum'un konserindeki karşı-gösterilere ne 
demeli? Malkara halkı için ne uydurabilirsiniz? Orada 
yürümeyenler bir tek Kürtler değil miydi? 

Yanlış anlamayın. Ben bu tür tavırları onayiayan veya bun
lara taraftar olan biri değilim. Belki siz "yorgllfimorgııı• diye
ceksiniz, ama ben de bir demokratım. TCık halkı Içindeki bu . 
şoven ve faşist dalga beni Ozse de, bl.lllll için kalkıp gerçek 
dı ı yorumlara idilmasini doğru bulmuyorum. Gerçek soın.ıt--------------------.;;..L....t....-.;..;......;...;...L;...___, tur. Somutu yansi.tmadığımzda da. 

-- -: ' 

lütfen kalkıp başkalarının sizi 
inandırıcı bulmasını beklemeyin. Bu 
tavrınızia Inandırıcı olmak bir yana, 
çözümden de uzaklaştığınızı kavra
malısınız. 

Biz ne kadar Istemesek de halkın 
kötü bir yonelim Içinde olduğu bir 
gerçek. Bu noktada en doğru tavır 
TCrk halkının bu kesiniıi karşınıza 
alıp, ITizah oklanmzı onlara yOnell
mek. Bir de btn.ı deneseriz? .. 

Bu eski ayakları bırakmanız 
dileğiyte .... 

Allnet YEŞi. 
Tozkoparan'dan bir demokrat 

' isT. 

4. sayıya sevgı ı okur ar. 
Mektup yazan telefon .eden ve gelen 
giden okuyuculara ilgilerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz. Bir kez daha 
okuyucuları m ızdan dergiye ilişkin 
eleştiri ve katkıyı bekl ediğimizi 

yazıyoruz. Dergi~izi hep bi rlikte her 
yönüyle geliştirmek güzel l eştirmek 

için bütün okurları kağıt kaleme ve 
teletona sarılmaya davet ediyoruz. 

Geçen hafta yayınladığımız "Sevgili 
Zavallıcıklar" adlı mektup okuyucu
lardan gerekli hak ettiği cevabı aldı. 

Bunlardan bir tanesini seçip 
yayınlıyoruz. 

Emeğin özgürleşmesi ·umt,ıduyla 1 
Mayıs bayramınızı kutlu yoruz . 5. 
sayıda buluşmak üzere hoşçakalın 
diyoruz. 

lltltlvffi 
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ÜLKEM 

8 asın yayıncılık 
San. Tic. Ltd. Şti . 

adına 
Serhat Bucak 

Berpirsiyare Mizahi (Mizah Yönetmeni) Xelil Ziravav • Berpirsiyare Nivisaran (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü) Tarık Tolunay • ı:ıerpirsi~ Buroye 
(İdari İşler Sorumlusu) Adnan Sancar • Navnişan (Adres) Hacıhanım Sok. Balkaya Apt. No: 6{3 Ayazpaşa traksim -İSTANBUL Tel: 249 83 80 

• Rimbazen TEW LO : Doğan Güzel, Mümln Durmaz, Hüseyin lştk, Ahmet Keskin, Erdinç Niehari Seyfi Şahin, Seydoş Xirabxoş, Can B ytak, Selim 
Canhıraş, Burcu Durusu, Luis Garcia, Ceren İncesu, Cahil Çelikel, Gürhan Doğaç, :ı' arık Tolunay, Xelil Ziravav, Musa Anter, 

Yalçın Küçük, Behlül Demir. • Amadekirina Riıpelan (Sayfa Düzeni) İlter Çıtak • Amadekirina Ofseti (Ofset Hazırlık) Murat Kıvrak 
• Çapkirin (Baskı)Metinler Matbaaalık • Belavkirin a Gişti (Genel Dağıtım) Birleşik Basın Dağıtım A.Ş. 
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f3U çA6 DI~ CE.'ZAL.A~ 
~YIM··· 

DAHA GENCI:. 
cik FiDAN GiBi. .. 
GANDIRIYoRLAR 

8UNLARI.. . kÖTÜ 
YoLA OÜŞÜRÜYoR. 

LAR .•• 

""'-'·'"'r''' ı ~~ GArZDAŞ. 
1 BAK.ALIM"YASıa NE Dhb •. 
~Dt iı<i:''l<tlYAL.ARA 

· 6El.Mi!? SULLJNMJ~iN 
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ÜL..Et.ı A6AQEq "iE'ffAtJ oiVoıc::i 
~MLJR, ~MUfZ .. NE-('5E 
-YA15A'YA GEI/6i~ SA't'l!ilt.A2 ... 
ZATEN K'~Met"Li DEOEM DE 

119/« E.vLAI SON iS"TEi' Öı.J€M 
L..iDiR SAKlt-I 't'ANIJI~ YA 
P..!NtM DEME, DSZDi . .. 

. . ... ... ... ........ ; . .. . .... ..... . 
W..'l DiLiMi ~~6( AlliSI ~~ DA 
SO~MASııWOIM SON .1Sie6itJi .. 
AMA 'NeRVeJ 91LE9it.ir2C'iMI'i Bô-lı...E. 
SioSEY iSIE-IESiı...EC.e6ir-Ji /. 
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l.<B i t ı k t m 
ÜN YlKANDlM BU GÜN YlKANDlM , YARIN DA YIKANACAGIM (TAMAMlYLA) 

L~mf ~~~u~~Ei~) 
G6L6NEGE SAHiP Çl-

..... :.n·--.~ KALIM DEDiK AMA 
BU Iş PEK TaiN 
of:Giı... GALiBA, 

OFF ... 

E'(erıdim eaygılar .. Su haf+a- semanın +a L::endrsidir. Yıllar- ön
ki ~a:zı suturıum de bana yö- ce Yukarı Volta~arı .~" '?ir dos· 
neltilen bir suali ysnıtlaya- +omun bana gQtırdıgı halıs ke
C'Sgım.Oi~orlar ki "ı.:arika- lite yoıta ssmanıdır.Hcıı-·lc:eri
ürlerindeki,heryere çer-p·ış- lc:eturden son_ra bu saman per-

. samanımsı çi~i par- çacı~la~ın~.mu':"el:kebe.b-!'ı~ır; 
,.,..~.ı...ıı.,._,,""' ak.ibe+i nedir-'t'' eserımın uzerıne serpıştırı

..,,..._,_,_ semenımsı de§il,bil~is Yirn,herşe!l beJndan ibsre++ir. . 

Sewglll xwendevanlare min 6 delal Cı eynlm wek 
aniemiş nekiı,ben ; pelexe kal pirr sewmiş dlkin.J 

lroj ~a me Kure Enstltutusl ye.Hi'ıl p 
Kurd Enstllutusl açilmiş bO.Ben de p got,hela fN 
saç8 xwe şeh kir,qir.:ıwate xwe y6 şin baxlemlf ldr,sol6n 
kir,ntv k'ilo firiıgl (bacane sor) de p qoymiş kir bin çengt 
yemlşbidm. 

Edrese de p bende yoxmiş,onin için beft. mecbOr 
Sirkeci jl hemalekl.pirsmlşe clhe Ensttt ıcirım1tli!:n 
c»miş,"Xwell H sere te,ma son bilmlyoı?AI 

ir 

Neyse Sıl ditj neldm,ez gelmlş kirlin clhA EnslNı~J~),bQ 
çi tebadi?Wek xwefi mlllel civandi olmiş cı hePist de ji 
dawete bave wandit.Ben di <ii xwe de c»miş Idr, 
'N"ışaı1aşfdi'.L.oma ji ev mllet wınitmlş qey büı8di nlsa~lsanl 
mina ku gilmlş bikin daweiA bAle sewlnçlldW ,nizanlyor 9 

Ben ~ elendirnkA xwe re tııbijim,Mrdiwanden çlxmlt 
blfşinc1,16 maelesel heya ~ bOm. -o qedem qerabalx 
lerim hepist hellsandi olmlş tıCı,ava wi ustumde aqınlş 
ne oli',qata cil6 min Enstltuluye quıban olsin. -lA XwedA 
ingi war<ir. 

Hll\di' d8 jltfıe milletdir u welleh bile gltmlş bike,ez llellsarKli 
bilıimBen eyntrn wek litı olmif Cı dAI'ltş lciin, "Ma wt 
milng nııdiı7" Ben hi bOni Wş\Jımlş dibCım,ku tofaneld 
filan qarişmiş1 hav bill Cı ezmaıt girtmlş kiin.Min got 
bka claweldit,li ka zava?Weleh bavo.zjlameld saçiefi 
zernan ben aniemiş kir ku ne dawet e.Megersem.gava 
qerebalix de tıCırne ,açiflp Ensflt\juye yapmiş kiriMı p. 

Sorve caıMrekl ~ışı oıte. bO,gd. "br başqanf t=nıd .. ııuA 
bide: .... got,"Ev klm dir?Yoxsem Seydoştir?C1h& ku 
başqan d6tlıektd?" Ben de jl di dli,.xwe"de dimtş 
or! .. Oembocpst wardir .. .Ha goliye başqan Cı ha dimlf 
lKfıyor?Maiirm de jl c»miyor prezidatfr 

Ben orde dev j(t qermtş kir,werin siz de jl dev je qermif 
bikin ser Başqaneeşikçt.ka eceba ne-dAmtş,Seyq ne 
anleyeeek.Bişlkçi gol sinograli-rninografi, arksolojl - ma4~ıP.1atMI 
matııet, ıJirok - mirok, cezml fideolofı-mezml nıldlolofl 
kiim kU öısa dtmlş ki' gir111a.Ermik! .... Ma Xooe nlzanin 
Cı ji ku çlqarmtş kir,welleh bQ sefer de jl ben 
rıekiim.Neyse,ben ariemtş-neklmse de J tflıe;jlxwe Xoce 
cllce. 

Xoce her tişte doqinmlş ü,l6 negot nlye navt Ensllll®.rl qc)yllllt 
"Kurd Enstitutust• .Ma bünler ne tstlyorler?Ka Tırider 
qoonlş dikiı?Kwo lawo,ma siz benden tnan etmiyor 
çox qlzec&k.Ma siz EnslltutuyO qurmlş nekiıtlnırınH .. .a 

nabe?Enslltulu şerttiı?H6ç olmesi,em dArrılt tıbı"Kiıd Q 
nabe?Haydi em demiş bikin we EnslllutıJyl 
qata bişinc;l de qurmtş kiıiı?Mircıv heya ; h6rciwandeR tmı• <IIJ.UIQII~e 
mirov helsaneli olmlş dibe. 

Ben bile meseleye dinyayA tı memleketAnlri lçinde iNiioiittHı.a 
lken,qonlşmaçiyekt de p qala qonlyen treştirıne Atmlf .SUıılemtls 
clkir ,ziman USttl'lde ,larix ustı.ındeJOIYolocl "USSI.IIde w6 ._tmeıer 
cek.O disa d6mtş dikir,n ser gelek tişten aftr.ıu••t-ı 
yapilecek.Wey xwezl dimlş nekiai .. O çawa bCılt 
got, "Seydoşt de jllncelemtş btiı,onden eyt enteresant umeh:lfrf 

BCınin uzatinde,herkeş bene baxmtş kir.Baxmlşldrina 
bCı.Ben dAmtş ki', "Weleh bO :sefer dirCim koltdr .. .s.ydoş 

Ben feq1rt xwd anlemlş Mmtş nakl' ku çawa liiiiQUil .... 
fena zeıı'lanled muz1k wek llacNr .. Ji bo:tw 
XW8 - bildm,beli 'disa çfım teybenin yanile Cı .....,,..,,_n.,. 
sert ... 

Sallana salliua meçe w avi 
AŞqin ateşint nekt • dHI · 
Ertt up1cik vlr ban4 
X9ra~O~ 
Yabancin degi/8m pisma!M te 
BiQ9ji n9blj7 mlvarl§ te me 
Nitininini ninMi 
Nm nini niniıiıi. .. 
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klasör ....... . 

"'c-: KÜRT T.V:f 

------------------ i:'::: '" Reis, gidarayak ,gündemi yine belirtedt 
···• ·· . Reis'in belki de en üstün ~anı bu; 9ündetıli 

Yanına TÜRK
IŞ, DISK, HAK-IŞ'i 
de alan Demirel 
bir yandan işçileri 
salonlara tıkmaya 
çalışırken bir yan
dan da yarım 

· ağızia "1 Mayıs· ta
biiyki kutlanacak
tı r" deyip New
roz'u kutlamak için 
sokaklara çıkan halkın katledilmesi olayını hatıriatı 

· istedi~ i giQ] belirl~y$11mesi::., ~- ö ·.-.· ... 

Foni, gşzeteciler "Kürtçe T.V yayinı konu.. -• 
slında ne düşt:ıpgü~ünQ: ., sorguklarında 
abondone,.olmuş bOksör giijlydi... -~ ~; -

... . -,.Korf realitesini" kabuL ederek Refs'e ıtarŞi 
:'. ·1 .. 0 öne geçti~ini dOşunen &>ni, Reis'in göz
.::~ .. .: _ düşmernek w ·qündernin baş ·~şesinij 
' :)! oturmak içih "sınırtanımQzLJöll1i" h a kat: 
·<!: mamıştı... . · -~ ... 

n ız bu açlkartırma gi!*-didişm~bötüc~ :) 
" ·ekmeğirre yat· sürü Foni!'~~'"'' Ret' · 

de birbirierini geçebilmak Kürt Kartı aÇı};! 
durarak işi "ba~ımsızlık" tartışmasıoa kadar 
gi\i{ebiUr .. . - ----~" - . .,.,~,"' ~- · : 

: Bana gBJihce, gı)rtçe T:vyayını·;:tapılabili 
\ · rn,elidir .. ~ "No proofem" y~nL ~-- ""': . 
<: . ,.,Fakat birtakım sörunlat~@cağ.ı; kesin .• ~ 

·~ orne~in; ' ·;:; ~ - . ··'' "§ 

· ·Kürtçe yayın yapan T. V kanatırı;ın spor .. · .. 
nrn.nnıırnı.:ı,·r·n•n Galatasaray yanlısı : olması \i . . . ·. - . -~ 

,mi?.. Hiç .sanrnam::. ····· 
.. Apo~nı.ın tuttu~u takımdan başka taldmın ya! 
( şamasını istemeyeceklerdir:.. . 
:~.:;!; ,~ Arızalc;ırda. ekrana "necefli· Maşrapa" .~mi 
'( ğelecektir, .yoksa Apo'nul\ tesbihi mi?.'. ' ·.· : 
. ·. · Devlet kontrolünde yapılacak Kürtçe yayın _, 

· da (Örn: GAP T. V.) en sürü~l~yiçi, t:ıeyecaniJ :i 
dizileri ençok eylem yapdaf.ı saatiere koya~ :·::.: 
rak, terörle T. V yoluyla mücadele edilebilir... .-.. ·. 

Kısac~.sı "Üniterd~vlet" . için "ter" dökme~ .··· 
lazım ... ·· " www.a
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•.. 

* inoni, ji heyete SHP'e ku li ser bayeren 
Newroze raporek rasteqin arnade kirine re 
gotiye, "HCın M ji h ini iqtidare nebüne? ... 
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EGEMEN GÜÇLER, KARŞlSlNDA DIRENENLERE AYlRlM YAPMlYOR 
Dün Newroz kutlamalarında halkın üzerine panzerlerle tüfeklerle yürüyüp 
katledenler, bugünde Küçükarmutlu'da, öldürülen 11 devrimcinin cenaze-
sini sahiplenen halkın üzerine r ve panzerlerle saldırıyorlar. 

kesen.ku wek geril!a te·n~gotin, nabejin ev jin e, ev zaro ye O gundiyan dikujin 

~ VV4AA/ \ ~ 

~rF ci 

( 
1 

' 

Hemocehşo qoriçiyek e 
keıiye gelek şeran.Li ve 
jl ew dlsa qala şereki x 
dike;be bela qoriçl çawa 
kirine. 
Hemocehşo dibeje: 
"Rojeki em d lsa . 
peşmergeyan re ketin be 
hev.Lawo ma hfin nizani 

~ me şereki çawa derxist.Ro 
::t roja meran bi'i.Ew ketibfi 
t3 koziken xwe fi em ketibil 

koziken xwe.Şer, şcv fi ro 
O nesekinl.Em çil fi çar bfin 
~ ew çar bfin.Her ku wan · 

· ~ çeq ~ fişt,care yek ji m 
< dikuşt.U her ku me digot 
;;;. fi vir,agir diçfi ji kevir.Me z wan kuşt fi wan ji me kuşt. 
~ wan ji mc kuşt fi me ji w 
<~ kuşt.Em man çar fi ew 

~~~"--· --------~ 
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~ A 

U :JIIJA T~, filJNOE T~ 
l1Af<I5TANEN TE OllR 
O/BIN U W€/JOA 
DI BIN 

~ u ·-'-~ 
Ci 

Q. 
.w c ·-~ 
c 
<~ 
1.. 

J 
U)'l 

~ 
.-1 

Y€k -JI çeRM51PIYAN ~OT: "t'€1G \/E 
Yel<.c TENlAM E..IIA'IOE &M J.IE.~IN/. 11 

~ 

' . 
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/EZ :JAM€5 k. P(){J<.IM, 
SERok€. O.E.V.'~ ME.E.Z 
v~ $eRE. 1<ı.1 wi. ME. 
OEWL-ciV1/5NDTIR BII<E 
ll OAR OIX/M ... 
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PIRSEN MEZINAN 

ub birlin sere reŞbeleka 
min.Min negotiye ".pirsen 
peşiyan", min gotiye "yen 
mezinan"Ji her ku mezin tim 
ne baş in.Carina tişteki biçôk 

ji tişteki mezin çetir u bibatir e.Mesela 
zereki Reşadi ji zembileki pere Tirki çetir e .. 
De ka X wed e qebôl neke,em ben ser mez
inen xwe: 
Mesela Silernan Demirei:Hezret dibeje di 

televzone de bi kôrdi neşriyat çe 
nabe.Ji her ku Tirkiye bin 
nebatiye we 
[rôkare].E ma 
Sileman, Tirkiye mecbur 
e bilind nebe u tim di 
sewiya [rôkara] te de 
bimine?Belki tu 
bilind nabi.Carina tu 
bilind xuya diki,le ez 
yeqin dikim,ku ne tu 
bilind bôyi,bilindayi 
nizm bôye daketiye 
nik te. 
Kenan Evren:De ka 
icar em li vi tir-tire 
xwe bibesin,be dibeje 
çi:ku li Tirkiye di telev
zone de neşriyata Kurdi 
çe bibe,we Tirkiye ji bev 
belav bibe.E ma Kenan Efendi 
Paşa,te kurditiya me di malen me 
de kir yasax,te çi je febm kir?Te fedi nekir 
ev yasaxa xwe ya sewteri te kir 
"anayasa"ya xwe?Te çi bi ser xist?Te em 
anin iroj.Yani iroj li gora wi aqile te ye zin
gargirti em geleki bi bev re ne?Kuro ma tu 
nizani bipeyivi,ma tu nizani deng ji neki? 
Tirkeş:De ka icar be ev dahbe dibeje çi."Di 
televzone de· neşriyata Kutdi çe bi be 'bulu
culik' tir, 1 qomonistlik 1 tir." Y a,de biniberio 
ev ji aqileki din e xebis e.Merik li Qibrise ji 
bo 40-50 bezar soydaşin xwe yen tevlibev re 
dewlete dixwaze u li Tirkiye xeberdana 20 
milyon Kord felaket dibine. 
De biniberio Tirk u Kurd,be çi cisin şivan 
me diçerinin.Xwede me bisitirine u "tanri 
Tirkeşi qurusun! ". 
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B R E R D N ç N E H A R H A B E R 

Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye•den beklenen itaat •Pistl Hadi• 
Bir "yeni dünya düzenr iafıdır gidiyor. Nedir bu yeni 

dünya düzeni? Bu soruya teorik düzeyde verilen 
. yanıtlar vardır. Ancak, yeni düzen ayrıntıda ne gbi 

düzenlemeler öngörüyor? ÖfnegiJ1 TilOOje'ye biçilen 
görev ne? Gerekçesi ne? Yeni dünya düzenine uyul-
mazsa ne olur? Ne yani? Ne? Ne?.. . 

işte bu tq,rden sorulara henüz tatmin edici bir yanıt 
verilmiş değil. Çünkü, bu işin 'mucidi' Amerikalılar da 
şu ana kadar, yeni dünya düzeni çerçev!l!;inde her 
ülkeye düşen görevi '10 Emir" haline ge\irip "tebfiğ" 
etmiş değiUer. Büyük bir hızla gizli çalışmalarını 
sürdürüyorlar. Ama artık bHiniyor; bize gizlilik sök
müyor. Çalışmaların şu ana kadar tamamlanmış 
bölümlerinin yazıya döküldüğü belgeleri ele geçirmiş 
bulunuyoruz. 

Belgelerin lk sayfasında dünya için yeni bir düzene 
neden gereksinim duyulduğu anlatılıyor: 'SSCB 
dağılmadan önce, soğuk savaş döneminden kalma 
bir dünya düzeni vardı ve onunla iyi kötü idare ediy
ordu k. Esnek karşılık doktorinimiz geçerliydi. 
Müttefiklerimize; bir sovyet saldırısına maruz 
kalmaları ve bu saldırının konvansiyonel silahlarla 
yapılması hainde, bizim ABD olarak ve Başkanımız 
nezdinde Sovyetler'e yonelik bir 'Fuck you' hareketi 
(diğer parmaklar kapalı olduğu halde açık ve dik 
duıan orta parmaldı yumruğun sert biçimde havaya 
kaldırılması) yaparak destek vereceğimiz ... ikinci 

- aşamada; saldırganlar nükleer silah kuDanırsa, müt
tefilderimize 'içine kusmaları için) yeterli miktarda 
naylon torba dağıtacağımız .. . Üçüncü aşamada; 
Sovyetler müttefik ülkeyi işgal etmeye başlarsa, 
Senato ve Temsilciler Meclis'nde atılacak 'yazı
turanın' _ardından, tura gelirse mütıefikirnize askeri 
yardımda bulunacağımız vefakal yazı geUrse, mülle
fikimiz için kiliselerimizde mum dikeceğimiz, bütün 
dünya ·!arafından bliniyor ve kabul ediliyordu. 

Ama şimıi komünizm tehUkesiyle biriilde bu doktrin 

de anlamını yitirdi. Eski dünya düzeni ortadan kalktı . sorunlar çok büyüktür. Başka(l'ın değil, daha önem
Şimdi Saddam gibi manyakların ortaya çıkmasını lisi, ülkenin geleceği tehlikededir. Bugün büyük bir 
önleyecek. çıksa da yok edecek yeni bir dünya düze- durgunluk yaşıyoruz ve bu durgunluk giderek artıyor. 
nine ihtiyacımız var. Çıkarlarımızı korumalıyız. Öyle ki, 200 işadamımız üzerinde uygulanan bir 

Arnerikan gizli belgelerinde bu saplama yapıldıktan deneyde, 'Şu karşınızda duran Asyalıyı parmağınızi 
sonra, yeni dünya düzeninin nasıl olması gerektiği, _ oynatarak sömürmeniz mümkün olsa, parmağınızi 
önce genel hatlarıyla veriliyor: 'Artık dünyada bir oynatır mıydınız?' sorusuna, tam 12 işadamı 
AIID kutbu, bir SSCB kutbu yok. Ama iki kutupluluk 'Bilemiyorum. Düşünmek lazım' yanıtını vermiştir. 
sürdürülmelidir. Bir kutupta, ki bu kutup üstündeki Yüzde 61ık bu şilphe,müteşebbis Amerikan ruhunun 
ozon tabakasının sağlam olduğu kutup olmalıdır; nasıl ~mirilrnekle olduğunun çok karanlık ve vahim 
ABp yer almalıdır. Diğer kutupta, üstündeki ozon bir göstecgesjdir. 
tabakasının delik olduğu kutupta da 99ri kalan ülkel: Kaçınılmaz çare, hür dünyayı korumak uğruna 
er. Yeni iki kutupluluk böyle düzenlenrneHdir. şeterber ettiğimiz kaynakları ekonomik canlan-

Yeni dünya düzeni içinde bütün ülkeler mayı başlalacak alanlara kaydırmaktır. Bu, 
tek sıra halinde ve birbirlerinin hOr dünyayı Saddam.gibi manyaklara 
enselerinden hiza alarak terkedelim demek değildir. Artık hür 
bulunmalıdırlar. Her sabah ve her ·- dünyayı koruma faaliyetine müttefik-
akşam 'sağdan say • komutuyla içti(lla lerimiz ve ilgili tüm ülkeler katılmak 
yapılmalı, 'firari' ülkeler terörist _ilan zorundadır. Kat~lmayan terörist 
edilmelidir. Terörist ülke dgrhaltecrit damgası yer. 
edilmeli, çevresindeki ülkeler de onu Belgelerin bundan sonraki bölümunde, 
imha etmek için harekete geçmeUdir. yeni dünya ·düzenini bozacak bir gelişme 

Yeni dünya düzenini tehdit eden bir terqrist karşısında, Amerikalıların beklediği katılım ve 
ülkeyi-rejimi enierne etmek tüm ülkelerin görevidir. görev bölümünün ayrı~tılarından söz ediliyor: 
Her şeyi Sam Amca'dan bekleme alışkanlığı Tehlikeyi beriaraf etmeye yönelik katkıtar çeşitli 
terkedilmelidir. Hür dünyayı tehlikelerden koruma biçimde olabilir. görevli ülkeler, ellerinden geldiğince 
görevi ABD ekonomisini derinden sarsmaktadır. yardım edeceklerdir. 1 

• 

Bunun sonocunda trafik her geçen gün biraz daha Orneğin_Japonya: Bugün yerti otomobil üreticilerim
tıkanmaktadır . Çünkü artık, 10 şerilli olmasıyla iz, eski kovboylar gibi, biitün Amerika'yı istila eden 
övündüğümüz yollarımızın 7-8 şeridinde evsizler yat- vahşi Japon otomobil sürülerini denetim altına 
maktadır. Kaldırımlar zaten çoktan dolmuştur. almaya, çahşmaktadırlar. Japonların Coca-Cola'nın 
'Ranzalı kaldırım• sistemine geçilmizse, Başkan formülünü de ele geçirmelerine ramak kalmıştır, 
Bush'un yeniden seçilmes~ çok güçtür. Başkan'ın, bağımsızhğımız tehlikededir. Başkan Bush ve 245 
çeşitli hayır kurumlarının dağrttığı bir kase çorba ile Temsilciler Meclisi üyesinin, 10'ar milyon dolıır 
gününü geçiren işsizlerden birkaçının çorbasını, karşılığında adlarını da (Bush= Bushika) değiştirerek 
içerken ağızları yanmasın diye, üfleyerek yaptığı Japon uyruğuna geçecekleri ciddi ·olarak ileri 
şovlardan oy kazanması da hayaldir. Ekonomik sürülmekledir. Japonlar, dünya düz!lninin bozulma 

tehlikesine karşı.askeri müdahale in kaçınılmaz 
olduğu durumlard;ı kullanılmak üzere. Amerika'ya 
'işgal bedeli' ödemelidirle.r. Her Amerikan 
yurttaşından alınan vergi Japonlardan da alınmalıdır 

Parasal katılımda bulunacaklar gru unda Almanya 
ve zengin Arap ülkeleri de yer almalıdır. 
Örneğin ingiHere: Bu değerli milletikimiz de ortak 

askeri müdahalelere, 'Kraliçe ve çelik tav ası'. 
'Prens ve sapanı' giıi sembolik katılımlar yerine, çok 
daha fazla ve yeterli miklarda silahla atılmalıdır. Hür 
dünyadan yana olduklarını ileri üren Fransa, 
Almanya, HoUanda gibi geUşmiş silahiara sahip olan 
müteliklerimiz gerektiğinde bu sUafiıarını yeni dünya 
düzeninin korunması için kullanıma sunmalıdırlar. 
Silah gerektiğinde değerli NA TO mütefiklerimizin sık 
sık başvurduğu, 'silahlarımızı temizlemek için 
sökmüştük, takamıyoruz' bahaneleri inandırıcılığını 
yHirmiştir. 

Örneğin Türkiye: 'Bu ülkeden beklenen fazla bir 
şey yoktur. Parası ve silahı yoktur Çevresinde yeni 
dünya düzeni tehlikeye düştüğünde, ortak müdaha~ 
eye asker vererek katılabilecek ülkeler grubundandır. 
Ancak bu konuda tavrı istikrarlı ve net olmalı d ır. 
K:öıfez Savaşı sırasında Ankara'nın aşkan Özal'ın 
üstün gayretlerine rağmen) gösterdiği tereddüt 
kaydedilmiştir. Bu durum, Türkiye'nin güvenilir milte
lik imajını bozar niteliktedir. Asker la.:ım olduğunda, 
"Pıst!. Hadi' dememiz, mütefikimiz T · Ider için neden 
yeterli olmamaktadır, bunu anlıyabilrnemiz gOçtür. Ki, 
'Pıst! Hadi' Türkçe olarak 'Pıst! Hadi'. diye söylen
mektedir. lngilizce söylense, Ankara anlamadı diye 
düşünebilirsin iz. 

Bu bize, müteliklerimize asla tarn olarak gOven
rrıemeyi öğretmelidir. Müttefiklerimiz gerekli para, 
silah, insan katkısında bulunursa biz de onları 
terörizmden koruyabiliriz. Teklifimiz şu olmalıdır.: 
Yüzde SO peşin, yüzde 50 iş bitince .... 
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