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Selam sevgili okur1ar... 1 
Ol<urları ikiye bölen bir kısım ok rlar tara- 1 
tından çok beğenilirken, bir kısı 9Kurların 

nefretini kazanan tartışmalı yazaf Seydoş 1 
Xiral:>xoş, geçen hafta son "Şorb şir''ini ya- l 
pıp dergiden aniden ayrıldı. Bundan böyle, 

Seydoş'dan boşalan yeri Şempin $uşe dol- 1 
duracak. i 

1 

Haftaya 500 TL biriktirin, porç alın, çalın, 

yani ne yapıp edin, 500 TL bulun ... Çünkü 

haftaya bayiler sizden 5q0 TL fazla isteye

bilir. Yok, yok, kesin istefo!eceklel'i 500 TL'yi. 
Yoksa size dergi vermeyecekler . . 
Çünkü dergi 3000 IL oldu. Kim yaptı, nasıl 
oldu, onu da anlataıırı. Şişman bir adam 

var, hepimiz tanırız O'nu. Mesut'u devirip 

yerine geçti. Hani 15arısı Nazmiye Güniz 

Sokak'da oturur ya, o şişko yaptı işte. Biz 
tabii ki , "yapma, etme!" dedik, a a dinlete

medik. Bu devirde birşeyin fiyat ı ı 1 O hafta 

aynı tutabilmek,az bir başarı mıöır? Elinizi 
vicdanınıza koyun sevgili okurlar. 
Bir de, unutmayın,. TEW LO! siz·n derginiz, 

O'nu eleştirin, eksikliklerini söyle in, tamlık

larını da tabii. .. Üşenir, eleştiri! rinizi yaz

mazsanız, eleştirilerinizin samim yetine kim 

inanır ve kendinizi yarmaktan başka bir şey 

yapmış olmazsınız. Eryıin olun i, yıldırım 
bile düşse TEWLO!' ,ıun tutuna ilecek po

tansiyeli vardır. Eleştirileriyle T W LO!' ya 

katkıda bulunan herkese sevgiler, saygılar, 
hoşçakalın .. . 
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Erdinç Nehari, Vefa Lisesi'indeki dayak olayının perde arkasım açıkliyor: 

- Barış'a "iki tokat" atmayan kalmadı 
• ·ıstanbul Vefa Lisesi son sınıf öğrencisi Barış Keleş, okulun son günü, 'gömleoinin üzerine Banş Keleş1n dövülmesi olayına gelince ... 

arkadaşlarına imza attırdıQı için' okul müdürü tarafından kıyasıya dövülünce,intihar etti." - MM, o gün bahçeyi izlediOi dürbünle Barış'ın, gömleQine arkadaşlarının imzalarını attırdıQı-

"Banş'ın babası Mehmet Keleş ise, olay günü'OQiunun kuralları çinedi!}ini söyleyerek, di- nı gördü. Derhal odasında beslediQi iki av köpeğini salarak, Barış'ı odasına •getirtti". Bu arada 

siplin kuruluna verilmemesini ve dayak yemesini önlemek için, oku~ gelip Barış' ı bizzat kendi- Barış'ın babasını da teleton ederek okula çağırdı. Köpekleri masanın anına soktuktan1sonra, 

sinin dövdüQünü açıkladı." Barış'aniçin gömleQine yazı yazdırdıQını sordu. Bunun büyük bir dlsipsizlinsizlik oldugunu da 

Yukarıdaki gazete alıntılanyla aldıQımız olay nasıl meydana geldi? Barış'ı kim dövdü? Mü- beli~ikten sonra, Barış'ın yanıtını beklemeden ceketini çıkardı. 

dür mü, babası mı? Yoksa her ikisi mi? Olaya karışıp da gazete ve televizyon haberlerinde Uzerinde, "Seni tanıdığımason derece memnun oldum Muammer Abi. Imza: Pol arka-

yer almayan diğer kişiler kimlerdi? Vefa Lisesi:nde Müdür Muammer Etkin döneminde başka daşın Haydar", Buradan ayrılıp Vefa Lisesi'ne tayin olduğun bugün seni bizi unutma an te-

neler oldu? mennisiyle uğurluyofl:Jm. Imza: Matematikçi Kulakkıran llyas•, "Inşallah birgün yine ynı okul-

Bu yazıda işte tüm bunların yanıUarını bulacaksınız. da, serserileri adam etmek için bir araya geliriz. Imza: Beden hocası Demiryumruk At>dullalı" 

Işe önce Müdür Muammer'in liseye gelmesiyle başlayalım . Yani 3 yıl öncesine dönelim... gibi, tükenmez kalemlerle yazılmış mesajların okunduğu gömleğinin kollarını kıvırdıktan sonra, 
"Vefa Barış Harekatı"na başladı. 

Müdür Muammer (MM), göreve başladığı ilk gün öQrencileri bahçede toplayarak şunları 
SÖyler: Birkaç dakika geçmişti ki, odaya Barış'ın babası girdi. MM'i oğlunun üstünde göntn baba 

"Ben buraya disiplni sağlamaya, başıboşluğa bir son vermeye, sizi · Mehmet Keleş, inanılmaz bir çeviklikle uçarak MM'i yakalayıp yere indir-

adam etmeye geldim. Bundan böyle, erkek öğrenciler 2 kravat takacak. di. Aralarında sille tokat bir kavga başladı. 10 dakika kadar bu mücadele-

Beni ve diğer öğretmenlerini gördükleri yerde ve anda, önlerini ilikleyecek- ErOın' ~ Nellan' den galip çıkan baba Keleş derin bir solyk aldı ve masanın çe ecesine 

ler, fermuarlarını çekecekler, çıtçıtlarını kapatacaklar, ayakkabılarını bağla- soktuğu MM'in başını kaldırarak, ·sana mı kaldı lan. Dövülece se, oğiu-

yacaklar, saaUerini ayarlayacaklar, tansiyonlarını 6'ya düşürecekler, solu- mu ben kendim döverim. Kırmayayım kalanı• dedi. Eline geçirdiği bir 

num ve sindirim sistemlerinin çalışmasına, ben ya da öğretmenleri gözden sandalye ayağını alarak, oğluna doğru ilerledi. 

kayboluncaya kadar, ara verecekler, Bu süre boyuncaöğretmenlerini göz- · 3 dakika sonra, müdürün odasından gelen Barış'ın çığlıkları ı duyan 

leri ve başları ile takip edecekler, takip ettikleri zat köşeyi döndüyse, yerle- bir haderne kapıyı omuzlayıp içeri daldı. Durumu görünce baba Keleş'e 

rinden kımıldamamak şartıyla. boyunlarını köşeden uzatıp, uzadığı yere kadar takibi sürdüre- bir kafa çaktı . "El kadar çocuğu dövmeye utanmıyor musun· diyerek, baba Keleş'in başına 

cekler... • 
"Erkek öğrenciler her zaman nizarn intizam içinde, derli tOP.IU olacaklardır. Anki bir teftiş müdürün dolmakalemini de batırdıktan sonra, "Kim bilir ne yaptın ki baban seni dövÇıyor· de-

durumunda, üzerinde demir bin lira sıçramayan öQrencinin vay haline. yip, Barış'a iki tokat attı. Bu arada kendine gelen ve masanın çekrnecesinden kendini kurtaran 
MM, "Benim odamda benden izinsiz öğrenci dövmek de ne demek!?" diyerek hademeye iki to-

• ... Favoriler kulakları, saçlar enseyi, penisler testisleri, geç-me-ye-rek-tir... kat attı. Haderne dışarıya çıktı, kaçtı. Hemen sonra MM ve baba Keleş, Barış'ı ·yarım yarım· 

"Kız öQrencilere gelince, bu gibi ler, hanım-hanımcık tabir ettiğimiz şekilde giyineceklerdir. pataklama konusunda anlaştılar . 

Etekler, diz kapaklarının yeterince altında olacak, her ihtimale kar_şı · ····::·· . · olan hademe, okula çağırdığı hemşehrileri ile müd" ··n odası · 

rı n içine sokulacaktır, KlZ öQrenciler beden · Keleş ve Barış'ı dövdükten sonra kulu ıer-

Muayyen günlerinde 'Kanatlı Orkid' ' ' . · öğ~etmen içeri girdi. ve önce Bar ş'a ikişer 

kullanamazlar. Görürsem, hiç 
tokat attılar . Bunu takiben, f3aba Ke- . 

nin yaşına bakrnam, ürkillerinin .. : · ·.=~şpu öğretmeniere ikişer tokat attı . 

naUarını yoları m. Kız öğr~ciler, Ardıfıdan öğretmenler Ba Keleş'i 

ye ve milli ört ve adeUerimiz ic;i~·. . kez tokatladı .Tam M öğret-

başlarını yerden kaldırmamalıdıfuı~.-' ikişer ikişer tokaHa aya baş· 

Buna riayet edilmesi · · · 
ki, içeriye, durumda bi haber 

lara her türlü kolaylığ 
çaycısı girdi. nun üze-

ği m, Devamlı yere 
ikişer tokat at-

ahhüt edenler için bazı sını 
ra, çay nın Ba-

karatahtalar çaktıracağım. 
. yerde yatıyo du) ikişer 

bakmak için başlarını kald 
fak:lıt: 

rekmeyecek ... sözümden 
• · _·:~tmasına gelmişti ki, · gretmen-

·~den biri kendisinin çayc:ya bir to-

idareye yardımcı olan, 
:f<at·eksik attığ ı nı jleri sürerek itiraz et-

linli, çalışkan talebeleri ise 
.-=·'ti. Örtalık karıştı. Okuldaki 

" Başarılı talaqelerden kurulacak ~ ğrup da müdürün odasına d uşarak 

ğer öğrencileri kontrol edecek ve yanlış bir şey . . . .. . ... .. , .. · :·: . 

cisi olacak ~ğ~en:i •. !arafımdan ~lnınd~n .öpülerek takdir ·Okul ., etini~~- . · ' e.ı..ı:s.ırada;-:t>iıÜ· kendine gelen· B~rış , tam. okulun önündeki seyyar satıcılardan irinın Mm 

cak ~e _be nı gorduğu yerde her o~r~_ncı~r~. çekrnek . oldu~u 20 ade:~ ş~vtıan. ~~u bir .. ..... w ö§retmenlere ikişer tokat atmaya başladır anda fırsattan yararlanarak dışarıya çı tı ve k -

kerelığına muaf tutacağım. Okul uçuncusu de bana aıt bronz kabartma tokat ızı plaketi ıle lu terketti. ' 
0 u 

ödüllendirilecektir...Şimdi düzenli olarak dağılı n.· 

Barış'ın dövülmesine geçmeden önce, bir de, MM'nin 1991 -92 öğretim yılındaki "bilan

ço·su hakkında bazı istatisiki bilgiler verelim: 

Bu dönem boyunca MM, 18 ton tokat, 12 ton yumruk harcamıştır. 6 tanesi hedefni bulma

yan 354 tekme sa vurmuştur·. 58 öğrenciyi sektirmiş, bunlardall birini 207 kere sektirerek, bu 

dalda Türkiye rekorunu kırmıştır. 4 öğrer)ci direkten dönerken, 46 öğrenci okuldan ·şutlanmış

tır· . 52 kız öğrenciye, yaşiarına göre fazla ve gereksiz ölçüde geliştikieri ve bu halleriyle dikkat 

çekerek eğitimin randımanını düşürdükleri gerekçesiyle, çelikkorseve sutyen giydirilmiş v~ 

dönem sonuna kadar koca bularak evlenmeleri, okulu bırakmaları tebliğ edilmiştir. Dönem bo

yunca, çocuklarının disiplinsizliğini görüşmek üzere 315 veli okula çağrılmış, bu nedenle 8 bin 

452 işgünü kaybedilmiştir . MM tarafından "odasına çağrıldıktan• sonra eğitime ve hayata de

vam edemez duruma gelen 35 öğrenciye ait böbrek, göz, kalp, vesair gibi 267 organ muhtlç 

hastalara, MM'nin kararıyla bağışlanmış, MMbu çabasıyla pek çok takdimamealmıştır. Döne

min bitmesine 15 gün kala, zemin kattaki sınıflardan birinde tesadüfen bulunan bir mezardan 

22 adet iskelet çıkarılmış, iskeleUerin yanında çeşitli kopya malztımeleri bulunmuştur. 

Sonra da, okulun biraz ilerisindeki Bozdoğan Kemeri'ne çıkarak kendini aşağı a ı. 

Olayı duyup çok kızan MM, iki tokat atmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru ko~rken, ba-
kanlık tarafından açığa alındı. . 

Şu anda, ·açıkta" bekleyen MM, günlerini, kimseyi bularn azsa, kendisine iki tokat atarak 
geçiriyor. 

Vefa Lisesi'nden başlayarak Eminönü, Beyazıt, Aksaray ve Fatih yönüne doğru yayılan 

"Iki Tokat Arbedesi" ise halen devam ediyor. Adı geçen semtlerde oturan yaklaşık 450 bin ki

şinin bir haftadır birbirlerine ikişer tokat atmasının önü ahnamıyor. 

Istanbul valiliOi, çembere alınan ve kimsenin sokulmadığı bu semtlere helikopterden du

yurular atarak, tokatiaşmaya hemen son verilmesini, aksi takdirde polis ve jandarmanın olaya 

müdahale ederek, herkesi iki. tokat atarak _gözaltına alacağını ilan etti. 

Valilik ayrıca bir açiklama yaparak, Galat Köprüsü'nun yanmasının ve Haliç'teki di09r l<öp

rülerin kapablarak yolların da kesilmesinin büyük bir taciayı önledOini, Istanbul'un kalan kısım

lannda vatandaşların huzur ve istikrar içinde hayatıarını sürdürdüklerini bildirdi. 
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~FEClESCSıNiz Jli~ 
FINCAN SE6c:Ef2&NIZ 

VArZMI? 

1· 
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tıktm •tultr 
ML.A 

·ıyi günler sev
gili Olcc.MJUCO -· 
Geçc;ın h8f+a,der-
9iCJi ~irirl:::en 
kullendıgım yezı 
Oelub-J,elinizde -tvt
+ugunuz dorginin 
~;~brıeticilerirıi re
het~ı:ı: etmiş ... 
Yenı l:::ullandıgım IW
fürlerden söz edi
yon.)m.S6ne göre 
argo ve bellı ölçU 
ler-de lcüfur, sami 
rniye-t gös-tergesi
dir Küfürle l:::omik ol-

K A 

. mayı degil,ssmi'!'i 
ve dogal olmayı ıste
nı'ıştim .Oidum da ... 
UYANiı.J SAYIN 
TEWI..O Y'ARATI
Ctı..ACZI fBu +epl<.;niz 
kafanızclal.:.i ıd·ışe 
marı+ık:lardan kaynak -. 
!anıyor. E g e r b i r· .~ını..
var9a onun ötesın·ı me · 
rek eklim hep bidi~ -i·e . 

N 

~~ . 
~la!!!J 

L 1 G' · A B A K 
aON oNSkz. ~ ~~se,.oeMi!ZSA"'~ IYI GON

L.EI2. DtL-E2 ·• · 
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Sonrası ŞOyle; işsiz aıtadaŞIM keniCiile•l'ine vı:ınıı.tlılrd:~n 

(aslında Naif onlara lyillt yapmak ıste;miŞ1tı.Ş()VIe 

rın boş oturup bekleyeceklerine bale yaparak, 'Callısnll 

Güvenlik Bakanı Mehmet MoQultay'ın dikkatini ceketllirter·di 

çok kızdılar. Hatta daha Heri giderek Naif'i bir 

yedi!)i dayaktan sonra, bir SOre dOşOndü ve ·"--·•~·· ... 

vazgeçti... türkO SOylameye başladı (Trilaylayliü ... Tnı•vı:~vüiii . 

Yeri deOD ama, si:lere bir fıkra anlatmak istrvonu,.: 

1939'da, Almanlar Potanya'ya savaş ilan eder. 

şa katılrnadı.) Bir havuç Olkesi olan Polonya, zor 

du.GOnlerden birgün, iki Polonyalı kO~ bahçede 

biri diQerir1e, "HIW9. oozıere 9* faydalı. ~ ..., ...,;4 . .. ?. 

oerr. bu s6zler klıi'Şısthda &'Içe t8flrlr ve sanra ken~ii'Ml 
~ereden bl!ftor'Su'-' ~ır ~ve~ ~ru ko!l'm. ı::awiMJ~;ı.:tr 

billllira i*.,. V._,.~ • , ilıikasındin köıllatral<·se$letllr 

•Sen hiç pbdwlanan tavşan gordün rnılOO'? .. . •. 
nQp "*f'ildan OZOr'dller •.. . . . . . 
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~elim Canlırra~ 
''TEW LO! DEMOKRASISI" 

Tew lo!'yu çıkaran arkadaşlar beni arayıp yazmamı iste
diklerinde, çok şaşırıp, "Farklı düşünce yapısında olduQumu
zu, benim yazılarımı sansür etmeden yayıniayabiiecek bir 
demokratik anlayışın sol kesimde gelenekselleşmediQini" ile- · 
ri sürmüştüm ... 

"Selim Bey, siz yazılarınızı yazın, en ufak.bir sansüre uQ
ramayacak. .. Çünkü bize göre, siz bir sınıfı ve onun düşün
celerini temsil ediyorsunuz ... EQer yazarsanız, okuyucu 
önünde kalem ve kaQıtla sınıfsal bir savaş verebiliriz ... Ve de 
bu savaşta düşüncelerimize çok güveniyoruz." dediklerinde, 
şaşkınlıQım bir kat daha arttı...llginçti. Kendilerinden başka 
düşüneeye ~ade şansı tanımayan sol yazında görece bir 
ilerleme sözkonusuydu.Üstelik "hodri meydan• diyorlardı ... 

Yine de yayınlamazlar düşüncesiyle ilk yazımı yaz
dım ... Tam 9 haftadır aralıksız yazdıQim Tew lo!'nun yönetici
lerinden beklediQim sansürcü anlayış,okurlardan gelmeye 
başladı... 

Okur köşesinde bir okuyucun "Saçma sapan, ne yazdıını 
bilmeyen a:iam ... " diye başlayan cümlesinde, yazdıklarımın 
naresinin saçma olduQunu açıklayacaQına,"Bu adama ne
den Tew lo!'da yazdı rıyorsunuz?" diye, Tew lo! yöneticilerin
den hesap sorma yolunu seçiyor ... 

Yazdıklarıma katılmayabilirsiniz, fakat benim katılmadı
ğım tek şey, "Yazdıklarımın saçma sapan oluşu" ... 

IL YAS'IN ILLÜZVONU 
llyas Salman ' ı TV'deki "Talk 

Show" programındaki ko
nuşmasından dolayı eleş 

tirenlar ve savunanlar 
var ... 

Eleştirenler, "dev
letin bölünmezliği ve 
milletin bütünlüğü" 
sığlığını aşamadılar 
doğrusu ... 

• ;;.. : Savunanların dü-
,. şüncesi daha ilginç ... 

.,. ~ ' ·Stüdyodaki Levis'li, 
· .. _--:-:..-::: · Benetton'lu, Nike'lı 

· , gençlerin, hem de il-
yas' ın kendilerini eleştirme-

• ·sine rağmen llyas' ı alkışlaması 
için, "devlet baskısı ve medyaların gölgesi olmadan, ilerici 
düşünce halkla birebir karşılaşınca hemen olumlu tepki alı
yor" yorumunu yapıyorlar ... 

Bu, tamamen ilkel bir kitle psikolojisi. .. llyas'ın o geeeki 
saldırgan tavrı, stüdyodaki insanları baskı aijına alıp bir an
da ilyas'ın tepkilerine illüzyon oi}Tluşcasına reaksiyon ver- · 
malerine neden oldu ... 

·Bu saptamama da karşı çıkanları duyar gibi oluyorum. 
Buyurun,saffirım Tew lo! hepimize açık ... www.a
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• 

Seroki Koma· Ş~firan Q Esnafan a Sicili i Newşari 

ji esnafin Diriki re gotiye, "Hiin Kurd in, ez nahllim 

şin.HOn her roj lekerln me d_ikujin." 

Okullann tatlle 
girmesiyle birlik· 
te, Samsun'un 
Bafra Ilçesinde, 
çocuklar her Yil 
kurulan çocuk 
puannda tütün 
dlzmek,SUiafl
mak,IIQIIÇkes
mik Için 3 mllyo
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ı.v~tAnir),M. Ziya Bulunur; 
li ve dere penir bifiro-

-~ 

Arayerel 
seeimler 
yapiidi ... 

Istanbul Vefa Usesi'nde 6{1renclslnl d6verek Intihar etmesi-
. ne neden olan okul Muamrner Ekti ac•tla alindi ... 

. 
DI Parlementoya Kurdlstana lraqe de meraslma sondxwarine çebO ... 

it-J LAN ~AGI 
KÜf21"C.E YEMiN 
E.\'TiıiMEM L..~ 
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D/Be J(/J MIROV a€ 
t.cU6TIN ... LE 6/'IANA 
( RLfH~) Mi ROV 
r.JA'Y€ KU9Tf/J ... 

60VBı/OA 6/YANAN,OLA. 
NGN (?)~LIYE COI<A 8/R
ltJOAR 6IYAR I<IR. 60-
va~oA atGiR Pille Gl_ 
YANA GcL€1<./ Vc:JttJE. 

~~~ ·' '-~• 9tz0tJ U f?~RENM!Ri' 
VE VG(j~R.I/11/ .. 

VEPtGERE HE5-
P€ oiN. 
VE.(Jif?JERE - · 
CAR6AVIVA 
HESPE \#t ~ 
W!il<. BRu51<.E 
ve ... 

SIBeliA JO g ÇtLEYA P!'~/111 oE FPt-EI< HUI<MA xWE Ri' otoA. .. 
6V ~EL...JEk: Li SeR SE SEO CBVPGI<EN OGLALAYAN 

HAT/BU HoN,.tfNPIN (SAZKIR//J) .. . 

/ 

t71"5A ÇOI<A 81RlNa4R ... 29E ÇI/.CYA 

PE?iN A '1{}90 ... />ltiRtNEK 8' revAVI.. 
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D E N 
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K A Y 
A N Z A R A L A R I 

Yakup, IŞ&Qıda dM/f oynaıMn g6rdOOOnOz phıs , mevzular vadisinin bir 

bat kı\ köşesinde yerini bulmaya çahpı:ak ... 
Genel istikamel genelde zoraki ahbap olduOu l8kal bayiine raınak. Ora-

da bir Onceki gecenin TV programı kritiklerini yapar ve kaveye eçer .. . Akşa

ma oooru. mahallenin ~·ndaki yerini alır ... Orada gayet;· bir §ekilde, 
pilali pantolonunu kınştırmayacak ~ir usturuplulukla QOmalir... aklann ın ara-
sına bir bira §işesi koyarak, nafına da yaş or1alaması 16 olan nçleri alır ve 
karakter dökünlüsü orada ba§lar ... Yirmi senedir aksatmasiZ a,nıliiii yapmak
tadır. Son dört sene, semtten dışarı adımını atrnadı.Kafasında dOOen fırtınalar, 

şu unsurtar üzerine kuruludur. 
'Yok niye şu üstyoldan geçerilen sanki yukarıdan biri ıshkmı ötUlrdü mna 

koyim. 

'Yengemgile uyuz oloyom, geçen gittim, kodu Onüme zey · yaOh fasulyeyi, 
uyuz oluyom o karı ya ya ... 

'Haklun'a da kıl oluyom, bi daha dükkanı na uQramıycam , rif her gittiCim-
de bi surat, bi haller, kitapsıza ben ayarladıydım o dükkanı , ama 
O'nu ... 

Evet Yakup evet, Yakup, biliyorum duygusal çocuksun, anıa olmu
yor.OOium, hiç olmaısa bi AAsa!ay, Taksim'e çık, ulkun açılsın, hadi eyvallah. 

AÇIKUYORUM 
Bu hafta, özellikle Kadıköy yaksında oturanlar için, olumlu bir gelişme üz• 

rinde duracaoım ... Evet Kadıköy Belediyesi lkarus marila y körOld O otobüs
ler almış ... Bu modelini yeni görüyorum lkarus'un .. Gerçekteri tam bir belediye 

~ 
lo:· 

~ 
~-
~ 

~ 
·~ 

~ 
~ § 

~ 
~ 

·~ 
-:o 
~ 
~ 
.~ 
·X 

otobüsünde olmas ı gereken özellikler var onda ... Bir kere dlf görünüşü çok ".1 

sevimli. . Kapıları yerden fazla yüksek di!Qil, geniş w rahat.. l(oltukları çok se- ~ 

vimli w oturma düzeni ideai ... Kapı hidrolik düzeni çok güzel Geçenlerde sırf ::: 

bu ot>büse binrnek için bir Sarıgaziye gidip geklim ... Otobüs şoförü bir demet ~ 
çiçek koymuştu şoför mahalline .. O kadar sevimli bir görünr dO ki , IETT ş<>- ~ 

!ör lerine sevgim iki kı\1 arttı ... Bu otobüs modelinin tasanmcıs ı ve onu sat ı n ~ 

alan belediye görevlisine teşekkOrler. .. ~ 
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Geli xwendevaııen Mja. ji ve 
roje pe ve, di ve quncike de nivis
kareki me y~ nuh de dest bi nivi
saren xwe bike: şemdin ŞOşe . 

Şemdin Ş6şe, di sedsala 1944 
an de li gunde Xireci~ girMayiye 
navçeya Derbede~ li Seıtıed'a 

Kuıdis~ hatiye dinyay~. 

Şemdin ŞOşe, dibistana ewilin O 
ya navin li navçeya Derbede~ kuta 
dik.e. Ji bo ku liseye bixwine, t~ U 
Stenbol~ O di v.an roj~ xwe ye& di 
lisey~ de fıkr o ramaneo neteweyf 
dinase. ' 

Ev sal~n han. niş3nen umreki bi 
lez O bez O ba O bahoz ~ ŞOşe ~ 
me dide. Ji lewre ku Şemdin ŞOşe 
t&ligihe merc!n dema xwe O bi xi
retk~şiyeke bebempa ji xwe "re re
yeki teorik O pratik ku ew de paşe
roja wi bidirOvine vedike. 

, Pişti llseye ji, ew . çend 
Oiıtversite O fakulteyan diguhure.Li 
gori ıiwayetan, ew bixwe ji wan 
çend heban diqedtne ji, le ji ber ku 
di ve niqtey~ de riwayet cOre bi 
cOre ne, em de tişteki vebiri 
nebejin. Li all din, ji ber zanina 

ı..DODOOO 

NE.'i.WE~E ME 
Hi!. V~ 
1-IJOOOO/. 

ŞOşe ya fıreh O kOr O dOr a li ser 
dinya O axret O felek O şoreş O gel
-lek babeten din, ev pirsa han jixwe 
giringahiyeke teşkı1 nake O beıtıe
wadimine. 

Ş~mdin ŞOşe, di domahiya jiya
na xwe ya rengin O bi teq O req de, 
her cOre civat O 
babetan dinase. 
Digel ewqas sal O 
bOyeran, ew her 
xwe dipar@ze; ew 
nahele ku tu tişte 
xirab li sere Wl 
l;>iqewime; ew ji 
bo gele xwe cari
na xwe paş de 
dikşine, 1e weki 
ku ew bixwe ji 
dibeje, · "evina 
gele xwe tu cari ji 
ııne xwe demaxine." 

Kar O xebat O libat~ wt yen 
zahf heja ku ji bo gele Kurd O -
wexte wt mabe- jt bo zehmetkeş O 
xebatkaren dinyayere kiriye, li ser 
milen wi bareke giran e. Ji ber ve 
yeke, Şemdin ŞOşe, bave se gede
yan, ne dikare zaroyen xwe bini zi-

mane Kurdt bike O ne jt dikare wan 
bike militanen şoreşe .u bi ya 
ŞOşe, ew dilek saf hene O ew 
nimOneyen dema piştt şoreşe ne. 
·Ew nuha ne şervan bin jt, ew bes 
bi hebOna xwe ya bi awayeki tine 
didin şoreşe. Li aliye din, Şemdfn 
ŞOşe dewsa jina 

xwe O se za
royen xwe ve ji' 
dixebite. Bi ve 
yeke, beşdariya 

malhata ŞOşe ya 
şoreşe nikare 
kem be hesiban
din. Şemdtn 
ŞOşe, weki ku 
ew dibeje, her 
roj du saet ji 
deleva xwe ve O 
çar saet ji ji 

deleva zar O zeçen xwe ve beşdari 

şoreşa neteweyf O civaki dibe.Ev 
yek, di saleki de dike ( 6 x 365) 
2190 saet. Em mesaiye wt yen 
zede ji bi hisabeki girover bihesibi
nin, kem o zede Şemdtn ŞOşe sale 
neziki 2500 saete xwe dide şoreşe. 
Ev yek ji·malOme we hemOyan e, 

ku ne bindik e. 

Şemdin ŞOşe, bi çe ·nnen 
xwe ve menşOr e. Hin Kurden ser
bişk o bin sosyallsten befehm, 
nave wt danlbin "fetleki ji, qet 
xem nake. Lewre ku Şerrt in ŞOşe 
xweş dizane ku dinya bi we jf bi 
çerx O dewr e O "mirov qikare du 
caran di eyni .çemi de xwe bi
şo".Weki ku te zanin, "fetilın" 

ıekereke wusa ye, ku div mekana 
ku mirov te de bifetile sta ik be.U 
em hemO ji dizanin dem dewran 
her diguhure. we çaxe di e mirov 
ji her tim biguhure. Axir, ev mese
le pirr zor O kOr e. 

Ne wusa bOya. herkes ve yeke 
bizanibaya ' we çaxe behempatiya 
Şemdin ŞOşe ji nedima. i ber ku 
ewqas sal bihuriye, ewq bOyer O 
rekxistinan di re . de mane di toz o 
dOmana diroke de wenda bOne, bi 
Ş(lşe tu tişt nebOye. Ev ek, dive 
wek şanseke mezin a gel Kurd be 
hesibandin. 

Em goline di~j nekin, çawa be 
hOn e ji ve yeke bibinin, pişti ku 
we Şemdin ŞOşe nas kir ... www.a
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