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-1 1 
1 1 
1 Bayram biteli bir kaç saat oluyor kesi tahmin edi- 1 
1 

yorum. Çünkü dergide saati olan hiç kim e yok. Bazı- 1 
larınızdan gelen bayramımızı kutlayan m ktuplara, 

1 kartlara, pusulalara bayıılıyorum; hepsi de çok sıcak, 1 
1 

çok coşkulu. l 
Joji'nin esprilerini seçerkan verdiQim mola sıra-

l s ında yemek yedik. Ve her telden bir mu abbet baş- 1 
ladı. 

1 Kulak kabartıyorum kurban derilerini Türk Hava 1 
1 Kurumu'na baQışlanmasından tutun da sokakların ko- 1 

· kuşmuş et kokusuna kadar her şey tartı lıyordu. 

1 Gerçekten de bırakın et kokularını, koc koca kemik- 1 
ler atılmış caddelere; işkembeler, sineki r ... Tarihi 

1 caddelerden güpegündüz insanların sat ı la do!:jrandı- 1 
1 

Qı, kurşunlandı~ı bir ülkede hiç bir şeydi bunlar. Iç iş- l 
~~~~\)mrnlRm:ı:t!l!imii!!~M'IJrJ'J1iil!!ll'!J~~~~ ~ leri Bakanı lsmet Sezgin kalkıp ne dedi ~una: ·sir 

1 kontrgerilla getirin cezasını vereyim: Sonra Ola~a- 1 
nüstü Hal'in devam edeceQini söyledi. Söylemesine 

1 ne gerek var anlamadım bir türlü.BaQia ışlar otoma- 1 
l tge; 4 ayda bir tekrarlanıyor. l 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1" 1 
1 '1 
1 Basına kıyak olsun diye herhalde, E menistan'a 1 

müdahale gündemdaymiş yine. Yöneticilerimizin bu 
1 yaşta bu enerjilerine şaşıyorum. 1 

Geçen hafta, bayilerin 500 TL fazlaqan almadan 
1 size Tew lo! vermeyeceklerini söylemiştik.Nttekim de· 1 
1 diQimiz de çıktı. Şaşmaz öngörü bizimk' i. 1 

Sevgili okurlar, eQer Tew lo!'nuzu a rken bayide 
1 bir takım zorluklarla karşılaşıyorsanız IOOen bize bildi- 1 
1 

rin. Bildirin ki, biz de bunları gerekli yerlere bildirelim; 1 
siz de derginizi rahat rahat alın. 

1 Görüşmek üzere hoşçakah n... 1 
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Erdinç Nehari iyice az1tfi.Henüz yapilmamiŞ "Oiağanüs_tü Hal" gör~şmelerinde neler 

konuşalacağim bugünden tlÇikl1gor 

ll say1n BaşbakanimlZ u e YardimCISI Bekaa'yl Basmaya Haz1rlan1~ordu k.i, 

Eşkiya Haber AliP Lübnan'l boşaltti. ll 
Başkan· Sayın Oyeler, bugün gOndemimizde 
şu maddeler bulunuyor: Ilk olarak sayın Oyaler 
bayram tatilini nasıl geçirdiklarine dair yazdık
ları kompozisyonlan kOrsOden okuyacaklar, 
daha sonra OlaganOstO Harin 4 ay daha uza
tılmasına dair hOkOmet tezkaresi tartışılarak 
oylanacak, son olarak da, eger zaman kalırsa, 
sayın üyelerin silah taşımalarıyla ilgili sorunun 
halledilmesi Ozerine öneriler ele alına

cak ... Kişisel söz hakkı. isteyen Sayın Kayseri 
Milletvekili Gabahanuş, buyrun efendim. 

Gabahanuş- Sayın Başkan, sayın Oyeler, 
fazla vaktinizi almadan tatil kompo
ris ... kompusis ... kompozumu okuyacam bur
dan. Şöyle ki, bayram sabahı erkenden kalk
tım, arefe gOnO zaten yıkanıp arefe böcegi 
olmuştum. Onun için gusul abdesti aldım bir 
tek. Soora bayramlık elbiselerimi giydim. Ca
miye gittim. Kıldım. Çıkınca oradakilerle bay
ramlaştık. Sonra akşam olmuştu·, yatmaya git
tim. Sonra uyudum... Hepinizi saygıyla 

selanilıyorum. . 

Başkan-Kişisel olarak söz hakkı isteyen 
milletvekilierenden Sayın istanbul Milletvekili 
Sayın GOmOşkemik, buyrun efendim. 

GOmOşkemik- Sayın Başkan, ama Sayın 
Gabahanuş hala kOrsOden inmedi ki.YOce kOr
sOnOn işgaline ve yogurtlanmasına müsaade 
etmeyiniz efendim. 

Başkan- Sayın Gabahanuş, lOtfen efen
dim, niçin kOrsOda burnunuza ve yanaklarımza 
yogurt sOrOyorsunuz efendim? LOtfen kOrsOyO 
boşaltın efendim. LOttan. 

Gabahanuş- Tatilde çok yanmışım sayın 
Başkan, güneşte uyuyalçalmışım. Arkadaş me
rak etmesin, şimdi yOce kOrsOyO boşaltıcam 

efendim. O buraya gelene kapar ben inerim. 
Kendisinin yeri zaten arkalardadır. Bilmiyorum 
artık, orada uyumak içinmi orayı özellikle tercih 
etmiştir, bilmiyorum efendim. Gelsin, ben ine
cem. 

Gümüşkemik -Hakaret var Sayın Başkan, 
ben arkada Smith-Wesson'ımı temizliyordum. 
Geliyorum işte. 

(Sıra kapaklarına vurma/ar. Tencare ka
paklarına vurma/ar. Konserve kapagı açma
lar. "Bi ufak"açmalar. Pancar turşusu ısmarla
malar. "Buraya silah sokamaısın· sesleri.) 

Başkan- LOtfen efendim,IOtfen. SOkunele 
davet ediyorum. Sayın GOmOşkemik, siz de 
kOrsOya buyrun efendim. O nedir efendim, eli
nizdeki nedir efendim? Olmaz efendim. Lütfen, 
please. 

GOmütkemlk- Izah edleyim sayın Başkan. 
Ben konuşurken siz tutar mısınız tabancamı? 
Size emanet ediyorum efendim. Bitince alırım. 
O aradan bir sepet sarkılın da içine koyayım 
sayın Başkan. 

Başkan- Tamam efendim, aldınyorum 

efendm. Ama bu son olsun efendim. Buyrun 
efendm. LOtfen sürenize de riayet edin efen
. din. 3 dakikadır efendin. Sonradan mlnakaşa 

olmaması bakımından, lOtfen şimdi önce saat
lerimizi aya~ayalım efendim. Tamam mı efen
dim? Okey efendim, başlayınız efendim. 

Gümüşkemik- Tatilimizi biz bir kamu ku
ruluşunun yazlık tesisinde geçirdik. Hizmet bir 
rezaletiL Partizanlık almış yOrOmOştOr yani. 
Milletin vekilierine ayrımcılık uygulanıyor. Mu
halefet milletvekilierine hizmetin en kötOsO ve
riliyor. Havuza önce iktidar milletvekilleri alını
yor. Onlar da havuzda kim bilir neler yapıyor. 
Çıktıl<1arında havuz amonyak kokuyor. Muhale
fet amonyak kokuları içinde yüzmeye zorlanı
yor. Bunun adı ayıptır beyler. Biz size böyle mi 
yaptık? . 

Teplrce- Yalani-Iftira atma! Siz, biz tramp
lenden aHarken havuzların suyunu boşalttırmı
yor rmuydunuz? Siz gidin kurnda yOzOn. 

Gümüşkemlk- Sayın Başkan mOdahale 
ediHyor. Şun;:ı baksanıza. 

2 ~. rJ4 
Başkan- Lütfen efendim, sayın hatibe mü

dahale etmeyin efendim, lütfen. Siz de bagla
yın Sayın GOmOşkemik, 10 saniyeniz kaldı 

efendim. 
Gümüşkemlk- 10 saniye d&gil Sayın Baş

kan. Daha 5 dakikarn var. 
Başkan- Nasıl olur efendim, zaten sOreniz 

3dakikaydı. 

Gümüşkemlk- Bunların iktidarında bu 
memlekette saaatler bile geri kaldı. Saatleri de 
geri bıraktılar. Başladıgımda 15.22'ydi, şim

di15.20. Benim vaktim 15.25'e kadar. MOdaha
le etmesinler, siz de tarafsızlıgınızı muhafaza 
edin. · 

Teplrce- KOrsü işgal altında Sayın Baş

kan! KOrsüyO boşaltın Sayın Başkan! 

Gabahanut-SOresi doldu, sOresi doldu! 

GOmOşkemlk- Asıl sizin sOreniz doldu. 
Gidcisiniz, gidici! 

Teplrce- Agzını topla! Muhalefette mum 
gibi eriyorsunuz. Yakında helvanızı yiyecek bu 
nlllethayı~ısıyla. 

Özg6z-Siz hetvayı degil bunu yiyeceksi
nizi 

(Sıra lcapa.l<iarına vurma/ar. Sıra kapakları
nı kırma/ar. Odun parçalan elde etme
ler ... , "Ambulans, ambu/ans" sesleri.) 

Başkan- Sayın Oyeler, lütfen, herkes yeri
ne otursun. LOttan. Kavgayı durdurun. Yapma
yın.ldare amirleri mOdahale etsin, OSS'i arayın. 

(Başkan'ın emanet Smith-Wesson'la 3 el 
havaya ateş etmesi. Kavgacıların ayrılması) 

Başkan- Oturumu tatil ediyorum. Herkes 
yüzOnO yıkadıktan sonra saat 16.00'da yeni
den toplanmak Ozere oturumu kapatıyorum. 

Idare amirleri hasar tespit etsin. 
)C • )C 

Başkan- Sayın Oyeler, şimdi hOkOmet ta
rafından Olaganosıo Hal'in 4 ay daha uzatıl
masına dair tezkereyi okutuyorum. Daha son
ra da tezkere hakkında konuşmalara 

geçHecektir. 
Öigöz- Sayın Başkan bu keme~er.sıkıyor. 

. Biraz gevşetilmesini teklif ediyoruz ana muha
lefet partisi olarak. Muhalefeti böyle engelleye
mezsiniz. 

Başkan- Sayın Özgöz, bu yalnızca muha
lefet milletvekilierine uygulanan bir önlem de-

, 
Qildir. Bakın, bOIOn Oyelere emniyet kemeri 
!akma mecburiyeti getirdik. Başka tOriO olmu
yor efendim. Herkes birbirine giriyor efendim. 
Kendisini emniyet kemeriyle sırasına sabiUe
meyen milletvekili bir daha salonda barındırıl
mayacaktır. KOrsOya çıkacak olanların kemer 
kilidini idare ami~eri açacaktır. MOstarih olu
nuz efendim .. . Evet efendim, şimdi hOkOniet 
tezkeresini okuluyorum efendim. Buyrun efen
dkn,okuy~niOtfen. 

Bezgln- Kısadır efendim, okuyorum ... Ay
nen şöyle: 4 ay daha ... Okudum, Sayın Baş
kan. 

Mertek- BOyle tezkere olur mu? Bu yüce 
medise saygısızlıktır. Iki kelimelik tezkere mi 
olur? Gerekçesini söyle. 

Bezgln- Ama bu Oç kelime. 

Clzrell- Kaç kelime olmasının ne önemi 
var? Uzatılmasın bu oıaganOstO Hal. 4 ayda 
bir don lastigi gibi uzatıyorsunuz. ÇOzOm de
mokrasidlr. 

Safkan- Susalım lOttan, susalım ... Sayın 
Cizreli, Izinsiz kDnuştuOunuz içiı size köşede 
tek ayak OstOnde durma cezası veriyorum. 

cm.ıı- Hertws soz almadan konuşuyor. 
Bir biz niyiz? 

Gabahanuş- Biz T kçe konuşuyoruz 

ama. 
GOmOşkemlk- Agzını öpeyim Gabaha

nuş. 

Başkan- Bir dakika efendim. LOtfen susa
lım efendim. Sırada tezkerfJ aleyhinde konuşa
caklar var. 'Buyrun Sayın ertek, anamuhale
fet partisi adına . 

Mertek- Bu kemer çOzOimOyor sayın Baş
kan. 

Hacıtaş-Benim çantaiJlda balta var. Vere
yim de çöz, yani kes, besmeleyle. 

Mertek- Sagol, istemez. Sayın Grup Baş
kanvekiUmiz kılıcını yolluy elden ele. Onla ka
selim. Bu kilit bozuk ... H ah kestim. Geliyorum 
sayın Başkan. 

Başkan- LOtfen o kılıcı bırakın da çıkın kOr
sOya. 

Mertek- Sayın Başkan, sayın Oyeler. 'Biz 
ana muhalefet olarak 4 uzatmadan yana
yız. Bu iktidarı destekledig miz için degil, vata
n ın milletin böiOnmez bOtOniOQOnO savundug
muz için. Bu ikti , GOneydogu'da 
başarısızdır. Hani verdik! · sözler? Hani sivil 
çözüm? Işi askere hava ettiler. Oraya gide
miyo~ar bile. 

Teplrce- Siz ne yaptı z? Siz de zamanın
da işi askere ihale ettiniz1 Sayın Başkanımız 
ve yardımcısı Bekaa'yı bastnaya hazırlanıyordu 
ki, eşkiya haber alıp LObn 'ı boşalttı. 

Başkan- Sayın Oyaler bir dakka. Şu anda 
başkanlıgımıza sunulan 7 arkadaşımızın im
zaladıgı bir önergeyle ta için alınan uçak bi
letlerinin saaUerinin yak tıgı ve bu nedenle 
konuşmalann kesilerek ylamaya geçilmesi 
ivedilikle teklif olunuyor. Şu halde, 347 yeterli 
sayı olduguna göre oylamaya geçiyo
ruz...Evet, Olaganosıo H in 4 ay daha uzatıi
masını kabul edenler, etmeyenler, "Mmmh" di
yenler? 

- Kabuuul!.. 
-Red!.. 
-Mmmh!.. 

Başkan- HOkOmet tezkaresi çogunlukla 
kabul edilmiştir. Bagıms Oyalerden red oyu 
verilmiş ; Koalisyon'un SO$yaldemokrat kanadı 
içinden Olaganosıo Har uzatılmasına karşı 

olmakla, ancak agızları G$nel Başkanları tara
fından bandianmış olan bir grup milletvekili de 
"Mmmh" sesi çıkarabinişleridir. Bu sesler, 
maalesef, geçersiz sayılmıştır. 

GOmOşkemlk- Bir dM'ıaki oylamalarda bu 
bagımsızlar tek ellerini dıigil, iki ellerini birden 
kalclı~ınlar sayın Başkan . Hepsi teslim olsun. 

Gabahanuş- GözO yiyem, aferin GO-
moşkemik. 

Batkan- Çalışmalar · ız sona erdi arka
daşlar . Buyrun tatile. 

T epirce- Olaı'JanOstO Hal ile birlikte tatili 
de dOr1 ay uzatsaydık Safkan? Ehe, ehe, ehe 
heee ... www.a
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S E N S E V I _Y O~ S A , B 

~A .. Bize. ST.iMEK,PEK
SIMET,KENDINE HALl". 
EKMEK I-IA?AI<TIK A~

MIZDAN OISI-ANACAK· 
SIN f3A.NL. 

Efendim eeygılar ... 
Önce ~nu söı.ıle!:fim, 
ben burada ahicam 
kesnıiyonJm.Kendi 
do9n.ılsrım c,~olunda 
eles+iriler yapıyorum. 
Ben diyqrum l<.i,Ciaha 
~n.i~ "i~le\ere ul-aŞa
bilmek i~in dergi +a
mamen +uı-kçe olma
lı. Sanki ~-asal:.mış 
gibi l:::öı-+çeyi birm~h 
c:IQ1"9isinde göt""mQye 
ç&lışn'\'8lı:: ~+ bir 
~\ogancı\ık-ten baş
k-a birşey degii.Bv 
dille yayın yapmak 
is-teyenler, b~ursuıı 
yazdıkları hil:::'a9ele
ri romenları,gün\01::: 
yazıları lı::ür~<;e. ıc.;
+ap ':!9 da düşün der
gisi helinde yayın
le5ınlar.Mizah'ı ye
relles+irmayelim 
kardBşim. Sayın 
lı::ür+ler si:z: türk:.:;e 
biliyor sunuz .Biz se 
lı:: ür-Içe bilmi!:fOruz., 
d~lerini:ı. siZAi! kalı!lor. 

RA K T s N/0 ÖN E. JZ.. 

BUGÜN COK SiNiJ2LL 
ÜZE12iNE V.A~MAYALIM ... 
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Sonrası şOyle ; paralı askerlik yapan komutaınn oğlu, (komutan OOb.ınun "hergece barda ·~ hovaıQa• 

lu'nda görüşülmedi.) Naif'e -gururuyla oynadıOı için- kızar ... veya daha ileri giderek süngüyle kovalamaya 

nunda üzücü bir olay olur ... Nasil yani? Şöyle ki ; komutanın oğlu askeri alanın dı§(18 çıkmıştır ... (AGIK Sözllltınesi 

alan dışına çıkan asker üye tamsayısının kararıyla güç duruma düşer.) Hukukun üstOnlüOüne (öyle bOyle 

devlet , güvenlik birimlerini harekete geçirir ... (Valla biNa) Komutan'ın oğlu, (hukukun üstOnlüQüne dibine ırAii,ıar . ..,IJinsan\ 

ce -çokoprens almaya gittiQi için- yargılanır. Eee sonra? Sonrası Şöyle ki; komutanın oğlu "tutukkanan 

kullanır ... Komutanın DOlunun avukatı , müvekkilinin aslında çokoprens almaya gitmediQini, aksine Aydede 

Hukukun şeyine inanan yargıç, savunmayı inandırıcı bulmaz...Komutanı
n oğluna dönerek, "Bak oğlum, 

Vi'de kullilndıOı reklam şanlosını söylersen bu iş oıur- der ... Neye uoradıOını şaşıran komutanın oğlu, sirke 

lar .. . "Ay~ aydede hem gökte hem yerde, aydedee aydedeeeeee ... Vay -*'• be, 1811 e'si; Korrıuıanınııxııuınunsavunması-

nın hukukun şeyine ters düşmediOine kariaat getirir ... deme ,.e, peki daha sonra? .. Karar danıştay'ca edilir ... Danıştay, 

komutandan özür dileyerek iptal'i geri alır ... Hoppllau, 181? .. Şöyle ki; komutanın oğlu, hukukun inanan mahkeme 

ve Danıştay hep beraber Bedri Baykarn (gubidik akımın kurcusu)'ın barına kafa çekmeye giderler... oğlu, türkü söyle-

mek18dir; "Her gece barda, gönlüm hovardaa, çalsın sazlar oynasın kızlaar, haydi, haydi ninayda .. ." 

~-------------------------------------
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"APO BU GECE BIZIM EVE GELIRSE ... " 

Apo, TV'de sinüzitli olarak göründüğünde dağı
lan "mitos" özelliği şimdi, "Apo Nerede? ... Orada mı, 
yoksa burada mı? Belki de şurada ... " gibi tartışmalarla 
yeniden kazandı rı lıyor. 

M.Aii Birand, 4-5 yıl emek harcayarak, Apo'yla 
sinüzitinin azdığı an bir ropörtaj yapsın, sonra da ko
nuşmaları harmaniayıp montajlayarak TV'ye çıkarsın. 
Tam apo'nun "efsane" özelliğ bitti derken, buyrun yeni 
bir tartışmaya. -"Apo K.Kıbrıs'ta ,Apo Kuzey lrak'ta, Apo Türki-
ye'de, Apo lran'da" bunlar dört büyük_günlük gazetenin 
başlıkları. .. 

Hangisi doğru acaba? ... Bunları okuyan sıradan 
insan ne düşün ür? ... Dört tane Apo mu var yoksa? Bu 
Apo dört ayrı yerde aynı anda bulunabilecek üstün bir 
güce mi sahip? ... 

Bir de asparagas basının " apo Galatasary'da, 
Apo Pizza Hut'ta pizza yemiş" türünden sansasyonel 
başlıklarını eklersek olay halkta iyice şaşkınlığa yol açıp 
sonra da korkunun getirdiği "efsane" liğe dönüşüyor ... 

Her an her yerde olabilen bir insan ya bu gece 
de bizim eve gelirse? Evet, halkın kafasında şimdi bu 
soru işareti var. 

Hükümet bu korku bulutlarını dağıtmak için 
apo'nun ikamet ettiği yeri tespit etmelidir. 

DEVRE MÜLK KAMPLAR 

Tek başına kamp kurmanın büyük maddi külfeti 
örgütleri "devre mülk" sistemine ittiği. .. 

PKK, Dev-Sol, 17 Kasım, TKPML gibi örgütlerin, 
yılın bir ayı kaldıkları kampları kendilerinden sonraki ör
güte teslim ettiği biliniyor ... 

Bekaa'daki kampta şu sıralar 1 Haziran-30 Hazi
ran dönemi "devre mülk" hakkını kullanan Dev-Sol 
VGır .. . 

Bizim Dışişleri "Bekaa boşaltıldı" mavalını yuta
dursun ... 

• 
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Fotrefl deu.•tn, tu Heflz Rtdemir 
beri tu Jehid biteue klfendlb 

özel 
li'U'Ierden 
sonra, özel 
radyolar da 
yayan haya
tmdeki yer
lerini almaya 

lar •.• 

har 
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anacak ... 

-

mesrefen leşl<eriye ... 

ıstanbul'da 66 bın beledıye işçi sı toplu 
sozleşmelerın sonuçlanmaması uzerine 
grevi n eşiginde ... Sözen ve takımı. işçile· 
rın talepleri nı kamuoyuna çarpıtarak su· 
nu orlar. 

·O 

Ll Rntalyayti, zerokti boyaHçi ku 
Kurdeyetlye Hwe inkar neklrlye, 
tti sk e nce kir in .•• 

O ŞAPKA~IN !'1()

GEÇTı KO
,M .. BAKŞIMDı 

PKA 
KA'Y-

• 
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Bu hafta bizim piyasada kısa bir espaz görüntü ile karf nızda
yız ... 

Eveeet, piyasa ve Türk çizeri hakkında kötümser yoru lar yapan 
bir çizerle beraberiz .. 

- Ne haber Osman abi, hoşgeldin ... 
Osmanabi - Hoş beş, ama olmuyo böyle .. . Sen de klasik girdin 

mevzuya .... Cem özer de böyle açıyo programı, hatta o da bi ameri
kan programından araldadı ... 

- Hoppala ... Sen ne diyon Osman Abi? .. tamam dürü takılıyon 

ama, sen de Heavy metal'den araldıyon ... Kusura bakma hani sen 
kışkırttın ... 

Osmanabi - Haydaaa ... Şimdi çarnı devirdin işte k m ... bi ke-
re ben 'Pilote' dergisinden araklıyom ... 

- Aabi sonuçta araldıyosun işte, hem araldıyosun, hem piyasaya 
bok at ıyosun ... 

Osmanabi - Oolum ben işin raconunu biliyorum; tipebi bıyık, bi 
sümük, bi de osuruk efekti, işi b~iriyorum ... Ama şimdi ne ldu? .. An
tiskop {arak aleti) diye bir şey çıktı , mertlik bozuldu ... Yani hepimiz 
sa~dan soldan tırtıklıyoruz bilader ... 

- Demek o kadar kolaylaştı bu iş ha abi...peki ne ay , iyi cukka 
yapabiliyorlar mı? 

Osmanabi - Oolum çok talep fıyatı da düşürüyo hali en ... Ama 
gene de malı götürebilirsin ... Ayrıca elimde kimsede bulunmayan 
1930'dan kalma bir Heavy Metal var, O'nda bi çizgi buldu abi, kim
se araldamamış ... 

- Osmanabi, abi onu bana yapsana abi... 
Osmanabi- Ohooh .. . Çok talibi var olum .. .Ama bi ol runa bak

cam senin için ... 

YAZI 
Belediyeel..lstanbul Belediyesi, ulaşım sorununa bir~ mrım var. 
Bu insan düşmanı, iOrenç alet magiruz minibOsler var )18 ... En fazla 

14 kişi taşımıyorlar mı? .. Haah ... Ben diyorum ki, 10 taıe rrioibOsOn taşı
yacaCı yolcuyu, iyi tasarlanmış bir otobOs taşıyamaz mı, taşır ... Bak şimdii, 
işte bu minibOs salıipleri kooperatifler vasıtasıyla biraraya gelip, maddi 
güçlerini birleştirerek, oııobOs sahibi aliMlar mı, olurlaaar ... l'lern yakıttan 
tasarruf, {Daha terniz hava), hem az gOrOitO, hem trafikte ıırıatıarna, hem 
de yolculara karşı daha sorumlu bir taşımacıhk ... Ne dersiniz?:. Şimdi on
ca minibOse ne mi olacak diyorsunuz, anadolu'da tarlalarda Iraktör olarak 
hizmet verecekler ... 

Belediyee, yelkiHieer, bu insan katleden Magiruz minibQslerinin areti
mine Izin vermeyin artık, bu Iş nasıl olur demeyin ... Azcık Insana layık hiz
metlere maruz kalsak fena mı olur? 
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Bazen bakarı m. BaktıC ı m yere takılır kalırım. 
Belki de bir burgu olur, derinine inmeye çalışırım. 
Yavaş yavaş baktıC ı mda görünmeyeni görürüm. 
BaktıCımı parçalarım. Bazen parçaları yeniden ku
rarım . 

Hep bunu bakarken yaparım. Ancak, çocuklu
~umdan beri 'bakarım' demekten de korkarım . 

Çünkü, benim çocukluCumun geçt~i yerlerde Arap
ça da geçerliydi.'Bakar' Arapça 'öküz' demek olu
yor, Türkçe ile karışık kullanıldıCı için de, 'bakarım' 
demek, biraz da 'öküzü m' anlamına geliyor. Kor
karım . 

Bu anlamda, 'bakarım' söz~ünün bir de öy
küsü var. Köylerimizin biri Fransa'ya gitmiş, harika 
çocuklardanmış. Büyük matematikçi olmuş. Hemen 
profesör yapmışlar; yıllar geçmiş, bu harika profe
sör köyüne gelmiş, kö~üler toplanmışlar, evinde 
yeriere oturmuşlar, harika profesör artık yere otur
madıCı için ona bir kürsü ya da sandalye vermişler; 
profesöre bakıyoriar.Yazık profesörcük, arada bir 
'mösyö emmi' ya da' madam bibi' deyip duruyor
muş, birden tavana bakıp benim gibi takılı kalmış; 
akrabaları saatlerce bu harika profesöre bakıyorlar . 

Sonra gece yansına dQCruyla sırayla kalkıyorlar, 
profesör hala takılı, tavana bakıyor. Gitmişler, ama 
'mösyö baba'sı yine detiraz sıkılmış, soramadan 
adamediCi anlaşılıyor. 'Bıre ~lum, ayıp oldu em
me, bir keşifte mi bulun~ın?' diye sormuş. Harika 
profesör, 'Hayır, çözemed~ini' söylemiş ; tavandaki 
büyük kerestenin üzerinde bir tezek varmış, buna 
takılı kalmış, öküzün oraya yaparken dengesini na
sıl koruduCunu, ayakları yukarıda, başı aşacıda bu 
işi nasıl yaptıCını merak ediyormuş, kafasında den
ge formülleri kuruyormuş. Bunları söylemiş, babası 
sevinmiş, ancak yine de bir yaniışiıCı düzaltrnek is
temiş; 'Bı re ~ı um, öküz oraya kereste aşacıday
ken yaptı' demiş. Öküz bu harika profesörle aynı 
zamanda dünyaya gelmiş, anası o~lunu çok sever
miş, ~lu Paris'teyken buzacıyı severmiş, büyümüş 
öküz olmuş, keseceklermiş, son tezecini büyük bir 
özlemle anası, kerestenin üzerinde bırakmış ... Hari
ka profesörün canı sıkılmış, gidip yatmış, öyle anla
tıyorlar. 

Ben öyle bakmıyorum. BaktıCım yerden bir 
parça koparıyorum. Ben o tezece baksaydım, ko
parır aşa~ıya indirirdim. Ben derin derin bakıyorum. 

Bakiıkça da şaşınyorum. 
Bizim militan solcu ya da solcu sözlüCüy1e 'ka

fa adamımız'a bakarken de önce şaşırıyordum. Şa
şırdıkça maraklanıyor ve daha çok bakıyordu m. Yi
ne birgün bu 'kafa' ya da 'kadro' adamımıza 
hayretler içinde bakarken, birdenbire beynimin için
de bir deprem oldu, herşey altüst oluverdi. Bir an 
için kenidimi sersemiemiş hissettim ve büyük bir 
keşfin içine düştüm. Hani Marx kapitale Onsözlerin 
birinde 'Hegel'in diyalektiCi başı üzerinde duruyor 
ve ben ayakları üstünde yürüttüm' diyordu ya, ben
de de öyle oldu.Ayakları üstünde yürüyen düşünce
lerim baş üstünde yürümeye başladı, müthiş bir ke
şifti, bu keşifi kadro adamımıza borçlu olduCumu 
hissediyorum. · 

Keşfim şudur: Ben bizim kadro adamımıza ba
kıncaya kadar çavuş müessesesinin Türk ordusu
nun büyük keşfi ol~unu sanıyordum. Kadro ada
mımıza bakiıkça birdenbire bunun ~ru olmadıCını 
anladım; çavuşluk, Tüik ve Kürt köylOsünün tabiatı
dır.Orta toprak sahibi köylü ailelerinin çocukları do
Cuştan çavuştur ve ben bunu keşfettim . Türk yüz
başılarının işi kolay; her yıl kamyon kamyon has 
çavuş adayian geiyor. Yaptıkları sadece en mü
kemmelini seçmektir. 

Ne büyük keşif! SolculuQumuz da özellikle 70'1i 
yıllardan beri Tc.k ve KOrt köylüterine dayanınca ne 

acı keşif; biraz disipline et
meye kalksak hepsi nefer 
oluyorlar. Biraz üretmeye 
sevketsak hepsi çavuşl~ 

' meylediyorlar; bu müthiş 
keşfimi bizim kadro adamla
rımıza ve koparırcasına ba
kar olarnama borçluyum. 

Keşfimin bilincine vardım ve sanki bir maden 
buldum. lşimi gücümü bıraktım, resim atölyelerinde 
çıplak kadınlara ısırırcasına bakan resim ocrencileri 
türünden kadroma bakmayı sürdürdüm. Bakiıkça 
keşfetti m. TiyAtronun vatanını bir daha buldum; 
köylülüktür. Köylülükte yaşam, temaşa üzerine ku
rulmuştur, belki biraz çelişkisi ve tansiyonu yok, an
cak köylünün her işinde tiyatro var. Şu ~ulları ya 
da kocaları ölen köylü kadınlarının aCiayışlarına ba
kın; göCüs dövme! er, yüz parçalamalar, hepsi mü
kemmel bir tiyatrodur. 

Keşfime borçluyum: Orta köylü ve bunun geliş
miş türü olan çavuş, en çok selalet ve sadakat gös· · 
terisini seviyor. Iş yapmaktan çok, iş yapar görün
meyi seviyor. M:ılkiyete, bekçi olarak bayılıyor . 

Ezmenin çekicili~ine dayanamıyor ve iş yapııcı za
man da yapmadıCını düşünündüklerini ezmek için 
yapıyor. 

yemeyi sevd~mi ya da 
ldırd ıcımı düşündüler. Üzü

sevmem. Birden tarih ki· 
aklıma geldi, hani ata
savaşçılar, 

aası:ıettiKieri yerlerde ~lara 
, üzüm alır ve yanına ça

putlara parasını baCiar bırakırlarmış. DoQrumu diye 
keşfeçıktım . Hiçbiri bırakmamış. KandırıldıCımaha

la üzülüyorum. 
Kadro adamıma baktıkça çavuşları öjjrenmeyi 

sürdürdüm. Bunlar ve köylüler hiç inanmazlar. Bir 
öykümüz vardı. Ortad~u'da hoca arkadaşım 
Cem'mi, uydurdu, benmi uydurdu m, emin d8Cilim, 
çavuş ~rafya anlatıyordu, Cem ya da ben arka 
sırada denetliyordu~. Çavuş ballandırıyordu, 'Dün
ya yuvarlaktır, portakal gibimi desem, karpuz gibimi 
desem yuvariaktır' diyor ve sürekli aynı lafları yu
varlıyordu. Yuvarladı ve durdu. Soru var mı diye 
sordu. Kimse sormadı . GüvendiCI bir er kımıldadı 
'Hadi sor' diye ısrar etti. O da sordu. 'Çavuşum 
d~ru mi diyon allasen, hakkaten yuvarlak mı?' di
ye sordu. Çavuşu m böyle bir soruyu hiç bekleml
yordu ve Ç9k kızdı;' Otur lan' dedi,' bu ders işte, 
kapat! .. ' diyerek tamamladı . 

Bild iklıırine inanmazlar. Ancak herşeyi bilirler. 
Kadro adamım

dan bunları çıkar
dım ve kendi çavu
şuma baktım, 

Kasım Çavuş'umu 

daha iyi anladım. 
Savaştaydık, yine 
beni bir 'temizlik' 
işine gönderdiler. 
Mekanizma topları 
ve tankları hazırla
dık, telsizleri kontrol 
etttik. Bu önemlidir. 
Bizimle 'düşman' 
arasında yer yer 
düşmanı taciz etme-

C DD M S N? 
Bunu kadro ada· 
mımda da gördüm, 
' Bilmiyorum' dedi
Cini görmedim. Bil
gileri anında ve en 
engin pratikten çı
karırlar. Bildiklerin
de soyut yoktur ve 
hep somutturlar. 

ye gidiyorduk. Biıaz hareket edince iki aksilik oldu. 
• Biri beklenir türden, telsizler hemen işlemez hale 

geldiler. Ikincisi beklenmedik, bir durumdur, aynı 
rütbeden daha çok subay vardı ama ben hep çalış
kan oldUOumdan rütbem öndeydi, tersine kesilince 
komutan oluverdim. Karşıda bir hareketlilik vardı. 
200 kadar askerimi indirdim,siper aldırdım , hazır 

bekliyorlar. Kasım'ı başlarına bıraktım. Top ve tank
ları ileri sürdüm. Sonra OCrendim, karşımda 'düş
man' deCil de Ingilizler varmış Ingilizler üstlerine 
yürüd~ümü düşünüyorlarmış, her tarah alarma 
vermişler, telsizler bozuk olduCu için bizim karar
gah beni bulamıyor. Neyse, ben de savaştan daha 
çok, gösteriş peşindeyim, biraz ürküttükten scinra 
tankları ve mekanizma topları geri çektim. 

Gülel. Ama bir de baktım, birl~imden hiç kim
se yok. Bir tek Kasım Çavuş bir Buda heykeli gibimi 
desem, yoksa çömermiş bir kızılderili reisimi de
sam, yüzü gülüyormu, ~lıyormu, bilemiyorum, du
ruyor. Birden 'Kasım nerede askerler?' diye ~ır
dım. Kasım'da hiç telaş yolk, 'Buradalar komutanım' 
dedi ve arkasından 'Çıkın lani' diye bacırdı . Görme
miştim, yakınımııda bir acaı; varmış, hepsi içinde 
yatıyor ve üzüm yiyorlarm ış; boyunlarında üzüm 
salkımlarıy1açıktılar. Hemen anladım, Kasım, kendi
sinin görevine ne kadar baCiı olduCunu ispaUamak 
için bunları üzümleri n arasına salmış; ben öbOr ta
raftan 'dOşman' ile ~uşuyorum. Harp Divanı'na 
verilmeleri gerekiyor. Ama ben birden bire yeni bir 
keşif peşine koştum. Bu defa ben baCın içine dal
dım. Bir süre kaybolduCumu biliyorlar. Herhalde 

Aşk ise ne ka
dar soyutturl So
mut olarak neye 
benzer; bu soru be
nim için büyüleyici
dir. Amerika'nın ün
lü görmez, saCır ve 

dilsizi H elen'in anlırının bu bölümü felsefi oldu~u 
kadar benim için yine son derce büyüleyicidir. Bir 
kez, OCretmeni H elen'in eline söylüyor,'llove H e
len' diyor; ingilizce'de aşk ve sevgi aynı sözcüktür. 
H elen, OCretmenin eline söylüyor, 'What is love?' 
aşk nedir, diye soruyor. Bahçeye çıkıyorlar, Helen, 
'Aşk çiçek midir?' diyor. Müthiş güzel. ÖCretmeni, 
'Hayır' diyor.(") Yukarıda güneş var, hafif ısıtıyor; 
H elen, güneşin ısısının geldi~i tarla dönüyor, 'Peki 
bu d8Cil mi?' diye ısrar ediyor. Çok duygulanıyo
rum. 

Bunu yine de aniatı yorum. Yüzbaşıma da an
lattım. 'Ne var?' dedi, 'Bizim köylü daha iyi cevap 
verir' diye tutturdu.lnatlaştık. Köyl~yü, yani bölü~ü 
içtimaya ~ırd ı. Teker teker sordu, 'Aşk nedir lan, 
Mehmet?', cevap yok. 'Aşk nedir lan, indiririm to
katı ha', cevap yok. 'lan sen de mi bilmiyorsun aş
kı, hiç aşık olmadın m ılan?', cevap yok. Böyle gitti. 

Tabi en sonunda çavuşa sıra geldi; 'lan çavuş 
sen söyle aşk nedir?'. Çavuş ıkındı sıkındı, 'Aşk ko
mutanım, nasıl efesam komutanım', diye uzattı. 
'Uian aşık yolk mu sizin köyde, vururum ha', yüzba
şı kükredi. Çavuş kendine geldi, 'Olmaz olurmu , 
komutanım, bizim köyde bitişik bir köy var, karşıda, 
bizim köyden birisi bitişik köyden birisine tutulur, 
arnmisini gönderirler, kızı isterler, kızı verir-
ler ... Komutanım, kızı verirler, evlenirter. Vermezler 
~lan aşık olur.' Böylece çevuş aşkı da bildi. 

Yüzbaşıya çok uygun düştü: Evlendiniz mi, 
aşk yoktur. EvtiHkte sadece namus var. Çavuşlar 
mülkiyete ve namusa çok düşkündürter. ÇünkO • 

mülkiyeti ve namusu da, bekçilik için istiyorlar. Şu 
dünyada mülkiyet ve namus olmazsa bekçiye ge-
rek kalır mı? _ 

Müthiş düşkündürler. Bütün bunları bilmeyi bu 
kadro adamıma borçfuyum. Bana köylülük denizin
de solcilluk yaptıCımı bir kez d afla anlattı. Her ŞeYi 
daha iyi anlamaya başladım. Şimdi Nizarn Çavuş'u 
da daha iyi anlıyorum. Adı o zaman 'Nizam' d8Cil
di, bir nizarn peşindeydi. ben şimdi koydum. 

Seksen öncesiydi, merkez komitesindeydik. 
Konuyu günlerce konuştuk. Önce kadıniarım ız keş
fetın işler, halinden, ~!anın homoseksüel oldugunu 
anlamışlar. Ne var, diyeceksiniz. Var •. önce kadınla
rımız açısından namusumuz elden gitti. Kadınları
mız buna karşı cephe aldılar , sadece sümükiO bö
cek cinsinden bir müthiş koku salartardı . Saldılar. • 
Hem bu arkadaşımız ve hem de bu vesileyle, hare
ketimizdeki eli yüzü düzgün bütün genç hanımlar, 
'bulaşmıştır' diye, uzaklaştırıldılar. 

Bunu anlıyordum. Eski solcuiUOa göre güzel 
kadınlar solcu olamazlar. Olurlarsa, erkek bulmak 
için olmuşlardır. O üzel olmayan solcu kadınlar, sol
culuCu kendi alanları saydıkları için, buna razı ol
mazlar. Ayrıca bir de homoseksüel çıktı, beni de ra
kip gördüler. Biz böylece, hareketimizin Onemli bir 
kısmından olduk. 

Ancak ben daha sonrasını anlatmak istiyorum. 
Ben daha sonra gördüm. Bizimkiler garip garip yü
rümeye başladılar. Nasıl anlatsam, beden dersinde 
arkadaşımızı ters parandeye hazırlamak için elinizi 
kelepçe yaparsınız. Önünüze koyarsınız. Kelepçe
niz! açmadan elinizi ya da ellerinizi arkaya atın . Bi
risinin yardımıyla poponuzun altından geçirin. Ya 
da Sultanahmet Cezaevi'nden Selimiye'ye gider
ken arkadan kelepçelendi~nizi düşünün. Arkadan 
ellerinizi indirin: Zorlayın. Poponuzun altından geç~ 
rin. işte böyle. Boyları biraz kısalıyor. ama böyle yü
rüyoriardı. Kollarını sallayamadıkları için omuzlarırıı 
bir yelpaze gibi kullanıyorlar ve rüzgar yapıp hız alı
yoriardı. Silah atamıyorlardı, ancak, müthiş koşu
yoriardı. O sırda Maocularia ve Hacacılarla kavga· 
lıydık. Birgiriyoriardı. Darmada~ın ediyorlardı. 

Ancak elleri altta oldu~u için silah kullanamıyorlar
dı. Bu yüzden de bizimkilerin adı 'pasifisr kaldı. 

Geç farkettim. Sordum. Bizim arkadaşın işiy
miş,'Bu nizamsızlı~ı ve namussuzıuou yenececız, 
arkadaşlar' diye tutturmuş; derdin köküne ineeecini 
söylüyor. Efendim ulaşmışmı diyearaştırıyor. Adli 
tıp raporunu kabul etmiyor. llle kendisi bakacak. Bu 
da yetmiyor. Ben onlara istatistikderside vermiş
tim; ama •örnekleme yapmam' diye tutturuyor. 
Kendisi somutmuş. Pratikmiş. Pratikolmadan teori 
olmazmış; teorisiz de d~ru bilgi olmazmış .. . Çok 
kötülükler olmuş ve arkadaşımız bu arkadaşımızın, 
şimdi Nizarn Çavuş diyorum, namus bekçiliCi ve 
pratik bilgi merakından korkmaya başlamışlar. Kötü 
oluyorlar olmuş ve sonunda kendilerini böylece gü
venlikte görmeye başlaı)ıışlar. 

Şimdi hepsini anladım. Çavuş olan yerde as
ker vardır. Asker ve çavuşun olduCu yerde ise dev
rim olmuyor. Benim devrimci kadro adamım bunları 
bana ~retti.lş yapmadı, ama hepsini ocretti. 

Çavuştan iş çıkmaz. Buna racmen biz bu ça
vuşu alıp dünyanın her yanına götürdü k. Roman
ya'da çavuşoCulları çıktı. Çavuşevski iktidara bıle 
geldi. Fenaadam d~al ki öldürc;lüler. 

· Peki ben ne yapayım? Çaıiuşlar var diye bu 
yoldan döneyim mi? Üstelik çavuşlar bir yana, 
~ulları hiç de fena çıkmıyor. 

Öyleyse? 
Yaşasın çavu~lu Nikolay, Çavu~lu Benal 
Kahrolsun Çavuşlarl 

r)Holen W., TheSDycıllıly lJt, N.Y. ,1102·1i61, a. 38 www.a
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~~~~~~~~~~~~~~ııııı:ı~ıı:: ~\\\\\1:\i\\\ Di esıe xwe de, min e ve nivisara hane di 15 milyon bihesi>inin-7.5 ~rbaran. ı'in bi ge(S:mpeut) ~~~- şa sosyalist didan. le her du ali ji di qewıen 
''''''''"'''' s·e Adare de binivisanda. Le ji ber giringahiya bes 7.5 . (li ve dere, em dest in. Le jinen Kurd hin ... ıucı ... . milyon e, an em de bibejin xwp&şendery· ~~en· nem.rbarı·n nane· ~~ranyut()somdimutan) ·ı·nleu: rewşe· n :·.: __ :_:.::.':::::: ı:ı·i·\j)ı· babete, min dabar neani. zaroyatı ji dixin nav hisabe, istisnayan hene. Ew ji jinan li civaka Kurd yen li jor deıbas dibin bi 

::·::::::·:::.: diza=e~~= ~~;r~~nı~iu:: ~ !er~k~:r ;:~;en pa- eınOAın UA ~e wek ~i-~e~:~~ nişane me ::i:~~ j~;~:~~i::~i:~~~i~~~ee~:e !ii{i\i:::: pirr giran e. Derde jinan, derde meran e... direjahiya şoreşe ya be ji- dide, ku geltek jinen Dibe ku evqas mal ji teri hinek jinan neke. 
:::' ''''' · Ji ve yeke ji dive bere bere haya Kurdan nan (S1) ~ ıevi pnan ~li Kurd miriliya xwe ajotine we çaxe, ew m&ri ku mixatabi ve doze dbe 
::\:!:\:: .. ·· hebe. Çima ku li ber me şoreşek heye u ew şo- Kurdistııne wek li jer i- li ser axa Kurdistan&. diye careke din ji van tişten jorin bijmere u icar 
.,.... · reş ji aiye şoreşgeran te pekanin u hejmara şo- keve : 

2
_) He ji li welet gel- gotina ·xwezika xwede min ji qiz bidaya· ji bir 

:\\:\\\::::::: reşgeren merdi hale hazir de qim nake.. s ·150 /7.5 +o .. 20 lekjin hene ku axati li neke u bike dawiya axaftina xwe. Heke disa ji 
mtif Ez e ji we re minakek bidim. Bi hisaba min, sal 

1 
gundiyan dikin. iqna nebUn, hun de fehm bikin ku ew feminist 

))!) heke em weha herin, şoreş de di nav bist salan s • 150 /7.S + 7.5.. 3-) Jin bi zor u kotek in, ne Kurd in, ango jimere nabin. Jinen Kurd 
::::::::::} de pek be. le em jinen xwe ji heya hejmara da- 10 s'"J 

6 
ser zaroyen xwe serwer in. Ew li wan ewqas en mayi besi me ye. Ji 7.5 mity;:i 100 :· :::::\/! win bixin nav şoreşe, deh sal bes e u ji sere di- Ez bawer im, ku pişti h&za ispatkirina ve didin ku imana wan diçike. 200 heb, an ji 1000 heb kem bi , xem e. 

:!';:!';:{ roke zede ye ji... furmuta behempa, we g ihişt giringahiya me- _ 'k 
1 

di d' . • • Li gori formUla me ji, ev yek ancax 4-5 roj şo-{'t::: Pişti gellek saıen tiji karen çetin, min ji bo 1" - 4-) Jinen xweşı • esa 1 ıxın nava meran u reşe paş de dixe. 
:::::::::::::: ve pirse ji formutek dilibu. Li ve dere, ji bo cara · se \ar em werin ser ka em de çawa jinen her daxwazen xwe bi wan dikin. u ali din, dive em dile meran ji neh&lin. .. ..... 
}}!\ yekemln, bi şerte ku hem u maf&n we a min e, Em dikarin listeye pirr direj bikin, ıe evqas ii Jinen Kurd di ve rewşa xwe ya p8ş de ji pirr tiş- {i:f::: 
:::::::::::::: ez de p&şberi we bikim. xwe bikşinin nav şoreşe... p bo xwedi fikr bune bes e. tan bixwazin, meren reben de ji şoreşe sar bi- :::::::::::::: 
........ i roj dem, ne dema bere ye. Helsara jinan, tcar dı've· em van avanıaı·en ıinan baş bidin bı' n. Da ku kes ı'i me re nebeıe' "Lawe Mence· :.;:.:.,.'::.·::.·: ... :::.· }\!\:::::;; Şe: carkere (çarpan) şoreşe wek bere, ne di deste meran de ye. Lew re, ber çaven wan u em bibejin ku di welateki azad dive em bala xwe baş bidin ser vi niqteyi. !}if} 
:::':::: Mh :hejmara meran bes .. , golina meran ew nayen re. Ji ber ve de ev maıe·n han ..... firehtı'r .. 'ibı'n. Heya nuha, .. ho'~ rak" • . . ek" ,,,,,,,,,,,,,, , ... ,.,..... uı utt uı A rast, ji bo ıı ..., ınna ve ptrsgır e, ,.,,,,,.,,,,,, ~~ ~~~~=!.nan-wôper~~~rokô yekôj;~e~=:~~:~ ::=~-=i=d;bn~~~ =~:!.h:~~~=~=-~nön ll 
!{!:;:::::: ku şoreş te de pek te) meren Kurd dile xwe honik bikin- ew de ji ve pe f}i)! 

'Dertfe }inan, 
aertfe miran e ... 

S= Şe/ Mh + Jh 

Li Kurdistane, Ş 150 ye. Ev yek, mesela li 
Wietnam 120 bU. Li ~aguaye ji 84 bU. Hej
mara meren Kurd - em Kurdistana Tirkiye wek 

ve ji denge xwe nekin. Ji xwe, ji ~leva wan ve \\'!:!}} 
teorisyenen mezin en Kurdan seren xwe fi:}{ 
dieşinin u şev u roj li xwe diheriminin. lew re, Ii:}![ 
jinen me dikarin bei ku xewa xwe ya ş&rin bihe- {ii{t 
riminin ji beşdari şoreşe bi>in. Ev yek ji de bi !i!i!\'i:i} 
deste meren Kurd en jir u çavvekiri pek be. ::m:::mm 

· mttm 
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