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YOLSUZLUK D05_Y~J.!tRINI AÇ~K~IYORUZ. YOLSUZLUK YAPANLARlN ELEBAŞI
SININ PARMAK IZINI ELE GECIRIP YAYINLIYORUZ VE YOLSUZLUK YAPANLA
.RA YÜREKLERiNi FERAH TUTMALARI NI, . KORKMAMALARINI, ÖGÜTLÜYORUZ. 
ÇÜNKÜ HiÇ BiR ŞEY OLMAYACAK! · · 
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/ 1 / , Birinci sayıdan beri aralıksız yayınla
dığımız "Qirkina Çermesorikan bu sa
yıda sona eriyor. Haftaya yeni bir öykü
ye başlıyoruz. 

Bu sayda Mürnin arkadaşı ızın ge
çen hafta yazdığı "küçük eleşti i"ye çok·" 
büyük bir karşı eleştiri yazısı g Idi. Çok 
uzun olduğundan kısaltmayı d· şündük, 
ama bir tartışma sonunda hapstni r:ıok- . 

tasına bile dokunmadan yayınlamaya 
karar verdik. 

Gırgır dergisine kapak kar katlırün
den dolayı dava açıldı.Çok üzÇıldük ve 
kendilerine dava açanları kınıydruz. 

Aynı şekilde beleŞe reklam yaptır

mak için ricayla kendi kendine dava aç
tırdıklarını da üzülerek açıklıyoruz . . 

Gerçek haber yazdığına inandığımız 
Gerçek dergisinin. bu olayı hi araştır

madan haber yapmasına da üzüldük. 
Bunu Gerçek'çilerden bekl mezdik. 
Gerçek'in bu "Karikatüre Hapi " haberi~ 
ni bir kez daha araştırmasint diliyoruz. 
Çok ilginç şeyler bulacaklarından emi
niz. 

Dikkat ettiyseniz, dergin~z Tew lot bu 
hafta 9arı;niye dersifliz? Sizi den ge
len eleştirileri , sarı-siyah uyu unu ve 
baskıda en risksiz renk olm sı gözö
nünde bulundurarak, sarı ya tık.Nasıl 
olmuş, bize bildirin. 

Bize öyküer yollayan, hakkı da sade
ce "master" yaptığını bildiğimiz sevgili 
okyucu arkadaş! Öykülerini beğen
dik.Bize yenilerini yollamanı bekliyoruz, 
haberin olsun. 

Tabi diğer okurlardan da azılarını 

mektuplarını bekliyoruz. Haydi şimdi sa
rılın kalemlere ... www.a
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.O .. O~L.UM .. DÖNOÜN DEMEK, DÖN-
NEREL.EJ2DEYOiN YAVI2lJUUM?. . MEOiM 

BAQA .. 

Ö.Zı...EOiM YAL.NIZCA .. HiÇ8~12. ŞE~ SOJZ
MAYIN SANA,ŞiMDi SU EL.IMOEk::IYLE TOZ 

OL.CJCAM BU-
IZALAı:i!QAN .. 

iSTE HAk:iM 
BsV, H5.1Z ŞEY 

ORT.AOA .. SUÇ ÜSTÜ 
YAPIN,DAVACI

YIM 80 
HERiFTeN!.. 

s E 

Şimdi içim b«uk., 
cıanım sıkkın, 
keyfim keı;kın, 
gelin ba~ın 
öluyorum .. 
Göz.lerlm~, 
kaslarım gerildi, 
d~\erim :+lh·iwor, 
içinde ben Vilr'ırn~ 
mapc..ag .. 
Ôkıyi mera~ . 
~~,birini 
geridia. c..n'lUtma •. 
C•nımda, 
sarıl ona, 
~madsn~r.. 
K~lrneden 
~lb'in,caviz 
büyük.lü§Urıe, 
al onu Içine 
ame cııcııpnasın .. 
Sunlerı ri''!:IQ . 
cpzdım bilitpt ~? 
Sandaıı i...,_., 
c;ııc:tı hopsj ... 
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N -1 N c:• <• i Ahmet Keski·n 

·ıYi ı.li't'E"TLi VE: 
t>ÜSZÜSI OLMA~ 
ÇAU~ ~lll'f.itv\ .. 
l<A2iıc:AiÜrlCuu.JK 

YAPNOillJM . 

o 

ICAI2iıcA"TtSl ~ÇtSI 
owu&JMA G(;(lE, 
SOMALi HALK!NtN 
&OıaJt-lLA.RINl MiZAI-\ 
DiLiYLE! AtJLA"TAeiurliM 

TASi vA 
ı.le.oal oı,MA~ıNri ?. . 

'-------0 

~DA SOLDA E$~ ~a:ziı= ARi~~ 
KOMiK OL.MUYO, HASAN -.ı e E.l26uı-.t 
SA'II=ASI DA \~AN iBARe! 
DeMi~lifvL.ıc:SZiı;~ BU~~rll 
HA5,"-N ABiMiN YL.IZUı-lE 50'/LE
YESILSE:vD"ıM .•. AmA Bi2 KAiliı<A
ıüı:zCüLE~ HEP BÖ'ILE. OE6iL 
MiYiZ .yüz. YÜZE. 0~\AMLA~A 
AMA.tJ !'lE Ü12.E'TiY~SlJ-
1'1U'Z, 
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SELiM CANHI]lflŞ 

'-\..\.\\..'\oi-r::"~- ~ 
~~-~~~"" /'lı.. ,, , -~ 

YENi FORMÜLLÜ NEO-OSMANLiiZM ... 
Aydınımız için "düşünce üretemez, yeni 

durumlar için kendi geliştirdiği bir tahlili yok
tur" derler ve de çok yanılırlar .. 

Dost meclislerinde savunduğum ve tartışa
rak geliştirdiğim bir görüşün arkadaşlarım ta
rafından da cesurca savunlduğunu görüyo
rum .. 

TV'nin ve basının, aykırı fikirleri ile büyüJ< 
hedefler gösteren bu değerli üyeleri "YENI
OSMANLICILIK" görüşünü savunuyor ... 

Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek bir 
formül, aynı zamanda bir hedeftir Yeni - Os
manlıcılık ... 

2000'1i yıllara, binlerce kilometreye yayılan 
aynı dili konuşan, (tercüman aracılığıyla da 
olsa) aynı dine inanan (birbirlerini mezhep 
ayrılıkları yüzünden boğaziasalar da) insan
ları libarel bir bayrak altında toplayıp girmeli-
yiz. . . 

imparatorluğun kurulmpsını olgunlaştıran 
koşullar hazır ... Osmanlı Imparatorluğu deıı
dimi akla; 

1- Hanedan gelir ... Hepsi de pırıl pırıl yete
nekli hanedanlardır. 

2- imparatorluğu besieyecek gönüllü kay-
naklar hazır... (Türki Cumhuriyetle-
ri,Balkanlar, Çeşitli tampon bölgeler ... ) 

Bu doğal kaynaklarımızia ilişkilerimiz geç
mişteki "6 ay talan, 6 ay dolan" şeklinde ol
mamalı tabi. .. Yeni dünya düzeninde, "karın
cayı sömürüp belini incitmeme 
politikas ı "geçerli artık. 

3- Kürt sorununu "Ümmet mantığı" ile çöz
mek için Imparatorluk büyük bir fırsattrr .. . 

"Osmanlı imparatorluğu beyliklerden oluş
tu, büyük bir imparatorluk için yine bu süreç
ten ge~memiz gerekir" diye düşünülecek 
olursa çandaroğulları, Ardıçbeyliği, Canhıra-

- şoğulları gibi hazır beyliklerimiz bu geçiş sü
recine seve seve hazırlar ... 

A'N ı-te. Sil..iM ı-lE IZ-
6i€> '"'AMIN\. iS\E 
SÖYLE .ON 'lll.DIR 
ÇEk:.\i6iMi \/ALLA 
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E w gundiyen ku ji aliy6 dewlete ve ji gunden xwe hatibün derx!stin,-vadigerin gunden xwe yAn li BotanA .. 
.. . 

İstanbul 
Belediyesi, 
işçilerin 
haklarını 
verme
m e k te d i- w.-~--~ll:i~•.._.:...; 

retiyor. 
Bakalım 
dahane ka
dar daya
nacaklar ... 

Her roj 
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18888811888811111.DE DAWIYA Vl MELMEK~Tl 1 BIBE GELO? 
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WC"k 'lG PIJRTORr
K.OY,"1 AN :ı i W€ K. 
C;lfRM9PI/8EL€ 
ÇERMSPI./ U/Ek 
tv/ 81/lAY{ KU 
11.1 LAYE wl/ vi 
HEVBifjkl Bj 
cERMSPIYEIJ 
0/N RE Nf/IIE? 

t 

.IVEK MIROI/W 01 ci!VA ouwç
M/iv A S&I2Wei<!VE, kll .:Jt BO 
BeRSEW!ENOIYA Ç~O 
<;-&RMSPi" 0/PAR.E~I~ 
BITEN€? 

6tTef../E NEiAN cfi.IE 
WA/11 Ol t?GRf;k. 
HEl/BE ŞI O/E HE 'YlE? 

G~LE ÇfrRMEGORII</ 
I<J:JAAI OI(J~ BIL.A BIBS, 
01/<.AR€ ·7~1<0GfNA 
><«<E BIX.s NAV HeR 
PEVA::JO YE_'? 
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... AN .:Ji''EW al Bl lekCUVI/1/E RE BELA 018/N Ol8t'J..!.IM. U E2 7ED!61HEM 
_.KU Ol Vi HERIYE 81XJI/W OE TIŞ7J;K -DIN .:Ji 0/~E u DIÇE.,./ 

E/Vt. 0/BE::Jt/J,NA / XEUINA ~ 
ÇE.!CM.ESOR.IkAN NE~i:OIV4 · .... 
EtU XIEWN t"!?<:J:J ;)/HeR OEMC 
.BETIR ::ZELAL G. 
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VAVAq_ SAI.L-AMA•·ll 
SÖYLEMi~TiM Dei;fı.. Mi? 
TAiı::Si PARASINI \/f:fi! DE. 
Alı::UN BA~ GEL.<Si'N 

·: ...... ··.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·,•.·.·,•.·,•,· •. ·.·.·.· ••• ·.-,·.·o .. ·.-.·.-.. ·.·,v·.·._ •.. •.:.·._,..·...................... • . .••.••·.·.·•·· ... ·.•.· ..• ·.· ( 

EMLEKETIMDEN 
K A Y P A K 
A N A R A L .A R I 

Pava-
. rotti'yi s:ınaıse-
ver dostlar... konser bo-
yunca bile nefes almaya 
tırstınız di mi... Ama sizden 
çok sanata saygılı insan tanı
mam ... Bülünt Ersoy kadar se
si varmıydı ama pavarotti abi
mil? .. 

Neyse .. Taksim'de düzerı
lenen, gençlik konserlerine 
değinmek isterim ... Gerçekten 
belediye Orkestrasını son de
rece takdir ettim ... Gençlik gu-
rupları da izlediğim kadarıyla çok .lıydı ... Ama aşağıda 
sahneye oturmuş Kadri abı'rne ... O var ya o, bari konser 
sektirmedi. Gelen, Qidenin kalça kesimini kesen bu abime ~ygılarımı 
sunmayı br borç bilirim ... Ama abi kulaklanna ~iç mi yazıt olmuyor, 
iki erkek poposu kesicem diye 1 0001ik kolanların önünde in ir siste-
mini yıpratmayı : .. Ama sıkı ~lendin ha... · 

Gel~elelim neydi o güriün bilançosu? .. Faso fıso be 
Rock muzikten de nefret edersin ama ne oldu ya ... Müslim 
vermedi mi? .. 

Ewet gelgelim meşhur minib . ·:· 
Tüm magirüsçüler ... Dıyelim geçen hatta bahı~ ettı
ğim kooperatifleşmeli başaramadınız?.. Gelın şu 

·olayı daha somutlaştıralım, Pejo münibüsleri bir gö
zönüne getirelim ... Aşağıda görülen bu mün . . üslere 
de insanlar rahatça ayakta yolculuk edeb ıyor1ar
mı? .. Eveet.. motor sesi nasıl, rahatsız ediy r n:ı~? .. 
Hayır.. . Koltuklarda 3 kişi yanayana otu a~ılıy~r 
mu? .. Eveet.. Pejo münibüs şoförleri efepdı mı , 

l
evet... Ne kaldı ... 

Magriüsleri satıp, Pejo almak, yada hiç 9~.ü~~ 
bulaşmadan Pejo sahibi olmak .. . Bence bu b r duşu
nün .. . Saygılar.:.;. .. :J· ~"---~~~...r::::ı. _ __, 
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Ev nebü ~m ji ser xwe nave 
"buluci" rakin. He ji ki deve xwe 
vedike, tu dibeji qey yek wan hin 
kiriyJ~. ji Kurdan re dibejin "bulu
ci" ... 

Weki ku hün ji dizanin, terma 
"buluci" Tirki ye ü ji "bölücü" 
te, .. O gava te bikaranin, wateyeki 
wek "ew kese ku dewlet 'ü millete 
perçe dike" dide. 

Ev çend sal e, ku me dil ü 
cerge xwe paritandiye Q gotiye ku 
em naxwazin ji Tirkiye biqetin ji, 
ew disa ji xişta xwe nayen xware 
a ji me re dibejin "buluci" ha "bu
luci" ... 

Ma bavo ciM bila sebeb em e 
çima biqetin? Qey Kurd ehmeq 
in, ku dev ji beraven (kıyı) Antal
ya Q Bodrüm ü Fethiye berdin? 
Çima em de dev ji izmir Q Sten
bole nazik ü bedew berdin?Çima 
em de ji hewaye nerm e behre a 
xweşikahiyen xwezayi yen roja
vaya berdin ü herin çiyayen Kur
distana xopan?Cihe ku teknik ü 
şahrezayi (medeniyet) heye, em 
de çima ji wan ne'metan dür bike 

vin a herin xwe . rokan çe dikin. 
texin nav zinar Q şi- Dive em bala xwe 
keftan? . baş bidin li ser ve 

Naxer!.:Kurd rastina hane.Ji 
naxwazin ji Tirkiye ber ku ew de sibe-
biqetin. Kurd, ev 70 roj ji me re pirr la-
sal e ku her cür~ zim bibe. Tirk pirr 

te'dayiyen (zeh- ~ t MDlN ~~lı ~ ~ kem zarokan tinin. meten) Tirkiye ki- Ji ber ve yeke ji 
şandine, icar dora heke em ~i Tl'i"kiye 
eşq ü kef a seyra- ·neqetin, bibe 
na wan e. · nebe çend sal bi 

A din,em hemü ji dizanin, si- şün de kifş e, ku hejmara Kurdan 
noren Kurdistane, bi awayeki rek de bi ser a Tirkan bikeve. Bi vi 
Q pek nehatiye dirüvandin. Ez ji awayi, a ji we re welateki firehtir 
efendirnka xwe re bibejim, ev o/ek ü di ser de ji li ber behre ... 
ji ne dezavantajeRi ye, tew avan- · Ev reye han n~ pirr zehmet e 
tajeki mezin e ji. ji. Weki ku hün de ji bipejirinin 

Ji me hemuyan re eyan e, ku (qebOI bikin), pirr bi zewq e ji. Li 
Kurd zaroyan hez dikin a pirr za ser rOke dinyaye, netewe hevüdu 

dixwin, xwina hevüdu direjinin ji 

bo perçeki erd. Le xwede çe
keki (sileheki)wusa daye Kurdan, 
ku Kurd icar ji sertiraz nebin,edi 
sOc sOce ~an e. Biradi tu keside 
qibehet negerin ... N~ xwin a hesir, 
ne şer O pevçün. Bes ji bo jin Q 

meran ji hevOdu hezkirin .. . 
Dujmin, sterken li ser apoleten 

serbazen xwe zede dikin a bi vi 
awayi wan bilind dikin. Bilindbüna 
rutbeya jinen Kurd ji bi hejmareı'ı 
zaroyen xwe ye. Her zarokeki we, 
dikeve dewşa sterkeki serbaze 
dujmin. Meren Kurd bira baŞ bixe
bitin O jinen xwe bilind bikin. Ev 
yek wezifeyeki neteweyi ye. Jinen 
me ji bira baş tebigihen ve rastina 
han O xwe tüj bikin. Welat ji wan 
he pirr xizmet dixwaze... U bira 
ew baş bizanibin ku tersendeki bi 
vi awayi ji nakeve deste tu kesi; 
bira rOmeta eve han bizanibin. 

Qasi ku ji me qediya, me ba
bete (meseleye) şirove kir. Ji me 
gotin O ji we ji ajotin ... 

Qewet be jt'we re; jin a meren 
Kurd en qehreman Q serbilind!.. www.a
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•• lQıWI.HÜI(ÜMLÜSÜ 
A'ZIU TEIZÖ~iST ÖZGUA 
PATA, BU AI<;>AM Hi:ıe.Ae
SlNOe &UWNAMADI.~IGI 
SQN 1 LIYOIZ-fj6.1<4T TUM ARA
MALAııA ~6MSN NASIL ~Ç
Ttcıı KONUSUNDA eN UFAK 
SlJz lPUCU elLE BUWNAMAr:;ıı. 
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r:~~~:~~~"l kıp, derginin Kürt9e kısımlannın yayın· gördüklerinden, bir parça gülrnek ve miza- sen 'herkes' olarrazsın . Bunu bilmiyor mu- çevreni zenginleştirmeni tavsiye ediyorum. 
~ kaldıolması yönunde eleştiride bulun- hın tadını almak için zahmete katlanmaya- sun? Çünkü sen, muhtemelen onbinler sa- Sayfanda kullanmak için seçtiğin konulara ~ 
ı muş. Böyle olacağı belliydi... caklardır. Şimdiye kadar Kürtlerin düşün ve tan bir dergide ya...:ıp çiziyorsun. Yazdıkları- baktığımda, kendi bireysel dünyanın sıkıcı · 
~ Zaten bu zat, daha önceki sayılardan bi· yazından uzak kalmalarının altında yatar nın okunduğunu nasıl akıl. edemez~in? S<?,runlarında_!'l ve, toplumun yaşamı gözö· ~ 
~ rinde de Kü.rtçe kısımlardan parça parça, • pek çok gerçek arasınd~ bunlar da vardı~. K~vrayamıyorum. Bu.n~a!' boyle, on duşü· nune alındıgında! kırıntı gıbı. ~alan, ama ~ 
~ anlam bütünlüğü olmayan alıntılarda bulu- B~nlar!n 9ışında, BDT, Iran, Ir~ .ve Sun- nup 1- ·• ~a.zm~n. hepım.:•n hakkında hay!rlı Qerçekten onemsız kırıntılar gıbı kalan gö· ~ 
~ nup alt alta ekleyerek, esp ri yaptığını zan- ye dekı Kurtler var: Buradakılar gıbı, orada- o~ac. .,.unkü şunu aniaman gerek Mumın; ruşle.~nd_en yola çıkarak bunları yazıyo"!m. ; 
lı< netmişti. Sonra da Kürtçe kısımları anlama- kılerde acımasız ~ır yo~etm~ savaşı altın~~ bıze de yazık, sana da... B.~curetı, şu son lanet paragrafın~ serı;ı2~e- ~ 
J. dığından şikayetçi olup, bu kısımların bulunu~o.rl~r. Bugun lstanbulc!a.Tew lo! gıbı Mürnin Efendi, ya şu • roman, hikaye ve dıgı~ pery~sızl.ığından sonra gösterdıgım .t 
f altyazı ile yayınlanması önerisinde bulun- bır dengıyı çıkarmak, onlar ıçın hala çok günlük yazılan kitap ve düşün degilerinde de bılmenı ıstenm. r:: 
t muştu . Bereket versin ki, Mürnin Efendi ve uzak gö~l')üyor. Ben, 'Tew lo! okuyucusu' yayınlama' ö.nerine ne d.emeli? Sen tanrı Müminciğim, sana diyeceklerim şimdilik ,. 
~: O'nun gibilerin benzeri istemleri derginin ya- kavramı ıçıne bunla.~ı da. koyuyorum. Çok mısın kı;ı~~şım? Böyle bır şeye ~~ra.r ver· bu kadar. lzninle, burada bizim Kürtlere de f. 
f: yın kurulu tarafından uygun bulunmadı . sayıda olma.~a da, duzenlı veya sıkça olma- me yetkisını nereden. alıyorsun? Gunluk ga- birkaç söz söylemek için bir çağrıda buluna- ~:: 
~ Bunlar olurken, ben, bu 'altyazılı Kürtçe' sa da~ tek t~:~k .}~w lo! sayılarının 1~nlara da zeteler, sayısız tele~ızyon ve !Bdyo ~~n~l!a· cağı m. Bu mektup yayınlanırsa, bu vesiley- ~ i isteminde bulunanların, utangaçca Kürt· ulaştıgı~ı. düşunüy.orum . Te~ lo,. yu. çıka~ n, ~ydu yayıncılıgı aracı.lıgıyla ıletışım le kendi dilimda halkıma da bir çift lafım ~~ 
~ çe'den kurtulma heveslisi olduklannı düşü- manın, ı~ıne mesaı kc;ıl')m~ş bır şış~ı d~nı· çağı .nı yaşadığımız şu gunlerde, Nusret ulaşmış olacak. Tabi sen Kürtçe bilmediğin ?§ 
~ nüyordum. Sonunda, Mü min Efendi gerçek ze atm~ ol~a.dığını ıyı .~ılıyorur:ı .. e dıyo- Dem.ıral .. kadar gaddaf, Yıldırım Akbulut ka- iır,in anfamayacaksın . Ama merak etme, kO- ~ 

1
~ niyetini açığa vurarak bu likrimi doğrulam ış ru~ kı, Mu mı n Ef~ndı, k~ndıl~n acıyla dar ışguzar ve Zeus u aratmayacak kadar !ür falan etmeyeceğim. Bu arada, herhangi ?' 

oldu ;;ogrulmuş, en:ıeklen ve azımlerı dışı!'da hükmetma merakının nereden geldiğini çok bir yerde Kürtçe konuşulduğunda, 'Ne olu· ~ 
MÖmin Efendi ve O'nun gibiler, bir ulusun erşeylerı eliannden alınmış bu emekçı ve . merak ediyorum doğrusu. Böyle bir aymaz· yoruz kardeşim? Ne oilelim, belki de bize ~ 

fl')azl.un,ı halkın ~u~aklarının köşesind~ .a~ı lığı, yukarıda saydıklarımın dışında, olsa ol· küfür ediyorsunuzdur.' t_üründen artniyet f: 
yazınını geliştirme ça_balarını göremeyecek, bır gulumseme gıbı açan Tew lof, şımdıkı gı· sa kadehler eşliğinde ahkam kesen enieller dolu ve tahammülsüzlükten kaynaklanan @ 

~ anlayamayacak, hatta hatta bundan hoşlan· bi r~nçıarenk kalsın. Empeıyalist ve ~Ö!l'Ü~· yapabilir diyorum. Bilmiyorum, sen de onlar- müdahaleleri bildiğimden, böyle söylüyo- ;*! 
~~ mayacak bir kafa taşıyorlar hala. K-ürtlerin gecı dunya dev~etler.ı yetmıyormuş gıbı, bır danmısın. Bu kadar dar bir dünyaya kendi- rum. Ve yine diyorum ki, küfür etmek, karşı· i 
. bu çabalarını 'sloganik' bulacak kadar da de sen çıkma Kurtlenn başına.. . ni hapsetmek zorunda mısın? dankinin anlaması durumunda anlam taşır. ;:;: 

dar düşünüyorlar. ,. 
ıe. Mürnin Efendi, 'Sanki yasakmış gibi Kürt· Sonra şu 'mizahın yerelleştirildiği'ni de O anlamadıktan sonra, kendini tatmine dö- ~ 
~ Mürnın efendi diyor ki; çe 'yi bir mizah dergisinde görmek. basit bir nereden' çıkarıyorsun1Tew lo!'nun okur nüşür. Mastürbasyonun her türlüsüne karşı i 

• ... daha geniş kitlelere ulaşabilmek için slogancılıktan başka ~ır şey değı.l.' ~ıyor· mektupları köşesinde iki elin pasmaklan ka· bin olarak; yukarıdaki türden bahaneleri ileri ;-s 
dergi tamamen türkçe olmalt. Sanki yasak· sun. Sanırım demek .ıstıyorsun ki, Kürtçe dar ülkeden gelen mektupları da mı görmü- slırerek Kürtlerin asabını bozanların, turist· ı 
mtş gibi kilrtçeyi bir mizah dergisinde gör- ya.sakken onu yayın dı h ?la~ak kullanmanın yorsun? Kürtler'in bu olaya sahip çıktığını le re anlamadıkları bir dil ile, Türkçe ile külü ı ~ 
meye çaltşmak basit bir sloganct/tktan baş- duzene kafa tutmak gıbı bır anlamı vardı. hala anlamıyor musun? Aslında bu 'yerel· salvoları attıklarını da biliyorum. Yani bu ~ 
ka bir şey değil. Bu dille · yaym yapmak A~a Ş,imdi .böyl~. bir ,durum Y?~· Öyleyse, lik' ~ikayesıni nereden çıkardığını ta~mi!l zatlar, böylesi bir saçma bahane ileri sOr· fo 
isteyenler, buyursun yazdtklan hikaye/eri, Kurtçe ye gule gule... Emın mısın? Sunlan edebılıyorum . Bunı.~" altında, l<ürtlen bır düklerinde, aslında kendilerinden yola çık- ~ 
roman/an, gilnlilk yaztlart kürtçe kitap ya da s~n mi söylüyorsun? Çünkü se_nin sayfanda ulus olar~~ algılarr. ,, . .2k y~tıyor. ~u mantı- mış oluyorlar. Neyse, konu dağılıyor. Ben ~ 
düşün dergisi halinde yaymlasmlar. Mizaht duzen dışı bır tek çızgı veya soze rastlamış ğın kendısı, Kürtlen, oazı ınsan hakları ör- aşağıdaki Kürtçe satırları, Kürtlerin üzerin· ~ · 
yerelleştinneyelim kardeşim. Saym kilrt/er, değilim. (Yanılmış ?!~bilirim . Eğer öyleyse, gütlerinin koruması altında ve yok-:ılmak de · daha iyi bir etki bıraktıkları için, onlara ~ 
siz tilrkçe biliyorsunuz. Bizse kilrtçe bi/mi- bu kez ben, karefennın altına meramını an- üzere olan mazlum bir etnik azınlık ciarak böylece daha sevimli ve yakın geldikeri için :::~ 
yoruz, dilşilnceleriniz size kaltyor. • !atan ~ltyaz!lar koy.~a~ı öne.riyorum.) Böyle alaıl~r. Kürdistan dinamiğinin bölge denge- ve de meramımı en kısa yoldan ve en uy- ı~ 

Mürnin Efendi, ben de diyorum ki; ol.sa ~ıle,. bır dılın ~ı:e.nndekı yasak kalktığı lennı sarsrna boyutunu nedense görmez. gun biçimde aniatmama olanak verdiği için ~ 
Sayın (bunu küfür olarak alabilirsin, zaten ıçın bır m!zah de~gısının ~yfalanndan .çıka- Bunun da ötesinde, ulus olmanın sonuçları- yazıyorum . Görüyorsun ya M üm in efendi, l 

kullananlar genelde bu amaçla kullanıyor- rılmasını ısteyen ılk ve tek ınsan ~l~a ür_ıva- nı ve ihtiyaylannı görmezden gelir. Bir ulu- bir insana adıyla hitap etmedeki duruma ~-
!ar) sen, "daha. ger_ıiş kitlelere .ulaşılmasını' nın ı farkında olma9an elde ettıg!n ~ılıyoı sun, kendisıni yaşamın her alanında varet- benzer şekilde, ona kendi diliyle hitap etme- ~ 
ıstıyorsun. Yanı mızahı önemlı buluyorsun IT)Usun? (Ayrıc~ bu Uf!Vanı başk~ ~ıç. k!n:ıse- masinin doğallığını görmek, hesabına nin çok özel yanlan var. Unutmadan ... Sana =* 

nın alamaY.acagı kesın olduğu ıçın ıçını fe· gelmez. O zaman da devreye demogoı'iler selam söylüyorum. .. i 
ve de bunun daha çok sayıda insana ulaş- h t t ) Bl · ·d· b· ıı y h t rl t ~ 
masını istiyorsun. Ama diger yandan da ou ra u · 1 mıyor ı ıysen, 1 . .. ıne a 1 a • girer. Kurdino! ... 
kez mizahı 'gereksiz' buluyorsun. Çünkü, ma . olsu~. diye y~ıyorum .. Di~katini Bütün Kürtlerin Türkçe bildiği önyargısına We hay je heye, ku hijti dewleta bebexı 
Kürtçe'yle yayın yapanların sadece ·kitap ve çe~~nm, Turk_çe de bugün yasak değıl, TC yukarıda değinmiştim. Bunun yanında, eli nikare wek bere zimane me qedexe bike. : 
düşün dergileriyle sınırlı kalmasını istiyor· tanhınde de ryıçJcasaklanm~mı~tı zaten. :;rı- kalem tutan biri olarak, her halkın mizatıının icar hin cameren nezan dev diavejin mat6 
sun. Ben buradan, 'Kürtler için mizah olma- leyse sal'!a ~ır ünya turu one.nyoru~. ~e k ancak kendi diliyle işlenebileceğini bilmen jiyandina zimane me. Di ve yeke de süce 
sa da olur' diye düŞ(lndüğünü çıkanyorum. yasa.kl.ı bır dıl bulursun da, 0 dılı!~ b.ır mızah gerekiyor. Dilin, kendı si toplumsal bir süreci me ji he ye. Ji lew re ku em bi xwe ji li zi· 
Yoksa kendin de şöy(e böyle bir mizahçı ol- dergısı ç~kar.ı.rsın. An:ıa şunu da bıl~ıyo~sun- ifade ettiğine göre, her toplumun özgünlük- mane xwe xwedanti nakin. Li a/iyeki, err. 
duöun için mizahın değerini küçümseyecek ~'!r tabıı. Dunyadakı yasaklı ~ek ~ıl Kürt9.e lerini bağrında taşıyan araçlar olarak sahip- deve xwe vedikin ü ew kes ü haweren ku 
kadar da saçmasapan olamazsın diye dü· ıdı. Resrn~n .~!masa da, buı;ıun öyl~ değil. lerinin kendiJelini en doQ_ru bir biçimde ifade dujminayeti li zimane me dikin protesto di· 
şünüyorum. Bu açıdan da, Beton Mısto ve Sen de, bır dılı yasakl~mış bır devletın. te!>a· etme olanağını sağladıgını unutmuş görü· kin, le lt aliye din, em li ser zimane xwe a 1. 
M. Kamil Zorti'lerin izinden ayrılmadığın so- ası olarak, kalkıp bugün. daha parlak ıncıler nüyorsun. Halklar arasındaki ilişkilerde so- ser h8jayiyen xwe yen din hür nabin. E11 
nucuna geliyorum. Birincisi, kumaz ve iki- yumurtl~or~un. Devletine çok yakışıyor- yut adalet ilkesini bir tarafa bırakmış olsan yek, hema hema di her qadi de wusa ye. 
yüzlüydü. ikinci zavallı da ne dediğini bir sun .. A11. bır y~stı~ta kocatsın. bile, evrensel kültüre bir yerden yapılan öz- Beri me O ji deleva me ve, her kes fikr a ra· 
türlü ölçüp tartamayan, gevezenin ve apta- Mumıl'! !=fendı, bır de sanıyorum, ça.lıştı- gün katkıları bastırma çaban, sende, külto- manen xwe beyan dike. Em ji bi girani be~ 
lı n tekiydı. Mü min Efendi, sana acıyorum . ğın dergıyı de tanımıyorsun. Yukandaki zır- ral unsurlar üzerinde korumacı bir tarzda ve gengapiye tema şe dikin. Mathen keti bin lin· 

~ Sadece yukandakf kalaynakların kuyrukları- vayı. işke~be-i k~bradan ata~en, n~s~l .bir titizlikle duran entellektüel duyarlılığa - her- gan yen me ne, xwina direje ji ya me ye; /E 
i na yapıştığın için değil, Tew lo!'da çizmek ~ergıde böyle b.ır ~~yı y~dıgını bıld.ı.ğı~.e nekadar, tek başına sonuçta pek bir şey ifa- yen ne ji me ne, bi sere gotine digirin aber· 
j gibi sana kendini tarih önünde arındırmak ınanmıyo.rum. ~~n~~ oyle bır ~avad~ ~ylu- de etmese de- ôa sahip olmadığını gösteri- nadin. 
~ i_çin bir fırsat verildiği halde, hala bunun de- yersun ki, s~ 1 Turkler kendı ~rgılennde y~r: Xani ~rçek dünyayla tanı~madığın Le dive em ve rewşa neçe biguherin ... 
~ g~rini bilemeyip ucube "output'lar verdiğin kaç sayıdır Kurtlerekıyak yapıp Kürtçe neş- gıbı, bır fildışi kulen de yok. Senın adına ·oive em destdirej bibin ... Dive em xwe bigi-
j ıçın.. . nyatta bulunuyorlardı ?a, bu kadarı yet~r üzülmek gerekiyor... hinin her rrikari ü re ü fersend nedin kesen 
ı. Mürnin Efendi, geçen hafta o kadar rahat deme~e getınyorsun. Yıne yanılıyt;ırsun. Mü- Mürnin Efendi, mektubumu istemedisim nezan a bextreş. 
§! . . . _ mın yıne yanılıyorsun Tew ıoı Kürtların ve k d Asi d · ı · · · 

i bır bıçımde . saçmal~dıgına bakılırsa, bazı rrı<ı . de . . H Iki k ·deşrn· . b' a ar uzattım. ın ~ söy emek ıstadı ım ~di sersari nave ... Werin em her cOre 
şeylerden hıç habenn olmadığı çıkıyor orta- u e,nnl drg~sı . aö tarın ~! 1 b

1~' 1 ~1 nb.rl!r o kadar çok şey var kı .. . Ama be kardeşım, sersarive J/ nava xwe biaveiin o li/:.• 
, Se Kürt! · de deki! de masa o ma ıgını g s eren guze ır ış ı ı· bir yerden .. 1 b 8 • J • • .. ' J 

i r~ret ~nıyors~~.lşte ~ean~;~~~n. Ç~nk3 ğinin örneği. Bunu na~ıl. göremedin, ~laya· den le, ya~~:o.~ ~eo~~~yeas~~m:sizın u ku~~ VvS:~~ eX:~~';;v;~/~i~~~ ~~fn,b~;~~~:: ·ii. i 

1 T Kürdistanı'nda daha senın go"rmediğin mıyorum. TC sınırları ıçınde her şed; Türkle- bakıt bakmayı öğrenmeni· soyut obı'ektif k ı · 1 - b-· ~ 
· ' n·ndı· r sapiant ısından pek çok ünyadar · ' ' es t ser me se e yen me et me genaeş. ~·~ 

milyonlarca Kürt var. Ve bunların büyük bir . . . • ve tarlı değerlendırmelerde bulunmanı • b'k' w · ' ·· b 'k · a-?. be. ::::. 
~ çoğunluğu senin sandığının tersine, Türk- bıhBö~~elr gıbı sekn de k1urtulamamışsedın.. çok isterdim. Bunokun için de öncelikle ok'!- g:~r~]~·am:d; b/'kin~~e nuJen 

1 
m :J11 i~: 

i çe'yi hiç bilmiyorlar. Türkçe okuyup yazarn ı- y ece o. uyucu arına ayıp ıyorsun man ı, ama çok ç okumanı ve tabulan bır Serdar Can · 
1 yerlar da doğal olarak. Bir de, sonradan öğ- ~ümın, .kendıne de yazık edi~ors~n. Yazıı: yana bırakarak elden geldiğince her türden . 

U
enme bir dil olarak Türkçe'yi biraz bilip, zar çızdıkle_nne t;ıakıldığın~. bu ışlenn ed!Y"ı görüşü okumanı öneriyorum. Belki ileri gidi- · 

zor okuyup yazanlar var. Birincilerin senin ~lmadıgın hemen b~llı o.ıuyo~. Bu böyle ~orum ama, ~vrene bir göz almanı, kitlele- · 
bilerin çıkarşcağı bir derı;ıiyi okuyamaya- ıken, neden kalkıp bılmedığın ı~lere burnu· nn önüne fikırlerinle çıkmaya devam ade-
kiarı belli. lkincilere gelince; onlar da nu sokup parazıt yapıyorsun kı? 'Herkes ceksen, daha çok sayıda ve farklı · · 

~~,~~~"<.-~~~~'%-."'&'&ı..~~~~~~~->~~~~~~~x-w.,-..>«~~;;o:;;>.;şı;ıı --~~~-o:::=~~=AA=:ıı:ı:~>.~~wmı:::ıo ·· · : 
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