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AVA ... 
E vet yine pencere de bir 1 

1 aydınlık, sabah oluyor; kimi uyumuş 1 
·l kimi çiziy?r (çizenlere ~feri ) ki~isi l 

ise çizmişte uyuyor: onlara daha· çok 
1 aferin.Nezlem için' be\na da bir aferin. 1 

(hap oluyor.) 
1.· Ali arkadaşım taze gazetelerle içeri 1 
l ' gir~or; .elinde bir de· çay .G41ze_te~ri 1 

.. masaya bırakıp sırtını duvara verip l 
_; ~ · elindekt-'9ayı ·iç,meye baş·lı or. Ben 

.. 

. 1 : gdazet_e1~r! · akçKıy_ord~?"t. ; a~dan . ua~ı.mo1 1.: 
· 1 ~ a n~ . ~r_a .' ur ıs .. ar:tı n, a eçım er ·1 

erleJenmış. · _ . · 'ı · . 
·1 , . M"ra aşkımı hem ae ne !ç'ı:tl? içim 1· . · ·. 

C_.;.~~&::::l:~~~!::z!.!e~;.:J ·-. · . cız_ e~i. ;~asamda dört şişe urekkep ~ .;.t: . 
___ __, : l . ~uruy:C?r~ . ~iri devrilrı:'iş akıyo~. Bir 1 ·- ~ ~: 

.., :·1· qa.mlası .ayakabırnı.n ucuna düşüyor: 1 .~:. . . ~ 
, :. Ondan ·kopan küçük_ bir, pa ça pan-·· .~ ... ·.:~ 

1 ··\ ·.. f ... tolon~~ sıçr~.yor, ilgilenmiyo um bHe. · 1· · ·-:,: : 
/'~ .:1 . · .. :.- ·. ·, '~<~~· ;. ~. ~ ' ., .·_ 
. . : • . ·. . :\ ' ıı• / < , , .· 

. -~ • . "' ~ '- ı o' • : •· • 
·-· 2. · ·r ·: , _ ... !· . • ~ - .. ·· 
.. ~ - .... • - . ~ . ' . . . / ~ .. ~. ·.: 

~:;?tfj" · • .'.J: . " ~ . \ ~~ :J .... 

~~~~~~~~~~~~~~ - ~~ . ~ - ·J ··~~-i..i' . -~ . ;....-·· . -:..· . 1 (~\) . : 1' .... 
"' ( <.. • .• • 

---. ... ··~· 1 ' ' 1' .. .. · .· 
:_, -: . . ·.' ·.·· J'.-'. TeJaş ıçindeyim bu k·aa r kOsut 1 .·: ·. -· 

: 1 yaŞ.!ndayım Uk kez. bir seçi"~ln ( 
·. · ~mürekke.p yü-zünden .yapıfamaçhğıni 
1 ·okuyoru_~ ga~eteden. · · . . 1 · 

· .'J' · · De~~rasiyi engelleyen mürekkebr , . 
.,._._;,...-.;;;....- düşünOyoru~. Hemen çıkıyor kaypak, . 

1 siya~ d~ylnce ; aklıfl:la , andela 1 
l geliyor. Dev gibi karayağız, dostunu ·l 

dl?şmanını ve Kürtleri tanı or. Ona! · 
·1 selam ediyorum buradan. 1 
1. Haftaya görüşmek üzer sevgili l 

okurlar diyor, hAlA uyuklamakta olan · 
1 mesai arkadaşlarımı.n üzerinden sek- 1 
1 

erek banyoya giriyorum yü.zümü ·l 
yıkamaya. · · . 

1 . 7. sayı bitmek üzere ,hele bir eller- 1. 
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Erdinç N ehari Açıklıyor: 

KEÇİYOLU İHALESİ YOLSUZLUGU 

ANAP dönemi yolsuzluklarının 
a~ın çaQıydı. HırsızlıQın ve yüz
süzlüQün en güzide evlatları o yıl
larda sanatlarını icra ettiler. Yol
suzluk, arsızlık, üçkaQıt, katakul
li, cepçilik, zarfçılık, hortumculuk 
ve diQerleri, alenen, ulu orta küs
tahça sergilendi. 

Demirel ve lnönü seçim önce
sinde, bu yolsuzlukların üzerine 
ğidilecegini sorumlulardan hesap 

· sorulacağını, her konuşmaların
da yemin billah vaat ettiler. 

Bugün, her ikisi de iktidarda
lar. Geçen 6 ayda ne yaptılar? 
Yolsuzluklardan sorumlu . Devlet 
Bakanlığı neleri ortaya çıkardı? 
Doğrusu, biz bilmiyoruz. Hatırla
dıQımız dişe dokunur ()tek açık
lama, geçen günlerde Yolsuzluk
lardarı sorumlu Devlet Bakanı Or
han Kilercioğlu!nun söyledi.~leri: · 
"Yolsuzluk · dosyalarında Ozal
lar'ın adına rastlamadı m." 

Eh, olabilir. 

retiyle" duyurulur. Bu 3 kişiden 
ikisi, saQır ve dilsiz oldukları için 
kulaklarına söyleneni anlamazlar. 
Sonuçta ihale, ihalenin tek görgü 

ERDiNÇ NEHARi 

tan~ının üzerinde kahr. O gece 
KGM civarında satış yapan bir 
ko'koreçCi, anılan 3 kişiyi, park et
miş bir arabada gördüQünü, hatta 
bunların sabaha kadar beklerken 
kendisinden kokoreç aldıklarını, 
saat 9 olunca da birer dakika 
arayla arabadan inerek -KGM 
önü~den geçtiklerini ileri sürüp 
savcılıQa ihbar eder. Ancak ihbar, 
işleme deQer bulunmaz. 

Keçi yolu yolsuzluQu işte böy
le başlar. 260 metre keçiyolu ya
pımı için tam 75 milyar lira öde
me yapılır ... Bakın, 75 milyar lira-

lur. · 
Biz de o günün parasıyla, 2 

milyar liraya bir keçi tutwk. (Son
radan ortaya çıkar ki. sahibine ·2 
milyar lira ödenen keçi, Efe'nin 
küçükkan sütünü içtiQi ileri sürü
len bir keçidir. Fakat bu keçi öyle 
bir inatçı çıktı ki, inatÇı keçiyi keçi- · 
yolu güzergahında yürütebiirnek 
için bugüne kadar tam 24 milyar 
liralık rafine tuz yalattık. Karşılı
Qında sadece 32 metre yürüdü 
adi mahluk. Yanı şimdilik keçiyo
lunun 32 metrelik bölümü ta
mam. Bir d~ maalesef, ·keçiyolun
da heyalan olduQu için, bu 32 
metrenin de şu anda sadece 1 O 
metrelik bjr bölümü ulaşıma açık 
bulunuyor." 

Marmaris~e 260 metrelik keçi
yolu niçin yapılır? Niçin mi? Baş
ka türlü ulaşıla.~av.?n çok .. güz.~l 
bir, .. ~qy~. TO-SO-AO-ZO-EO
BOOOOOGG rahat inip güneş

lansinler ve yüzsUnler diye. 

Tabii, bir de bi
zim dosyaları
mız var. Ya- L:~~~~::k~~~~~,..~ d-~ÇQ=.f 

Hikaye burada bit
mez. Bir ek ihaley

le, keçiyolu üze
rine 2 tane üst- . zılarımız 

yakından 
izleyenler 
bilirler, 
biz övün
mek gibi 
o! m ası n 
ama, açık

geç~ · yapım 
bedeli olarak, 
Hicabi Ahyak 
adlı kişiye 2 
milyar öde
nir.(Hica

bi'nin Ahmet'e 
ortaokulda kop-

~~~~~~~~i~~i~jl~i~~r ya verdiQi ortaya ~ ~ çıkar.) 

lamalarımızia 
tanınırız bi
razcık lafı uzat
mayalım. Bu haftaki 
yazımııda da bir yolsuz
luk olayını açıklayacaQız. Hem 
de, yol ile ilgili bir yolsuzluk ... 

Hazırmısınız?. : 

1988 yılında, 260 metrelik bir 
keçi y01u (patika) yapımı için, Ka
rayolları Genel MüdürlüQü (KGM) 
tarafından özel bir şirkete 75 mil
yar lira ödeme· yapılır ... Ondan 
sonra da çorap söküğü gibi gelir. 

Biz şimdi daha da öneeye dö
nelim ve keçiyolu ihalesindeki 
yolsuzluQa bir göz' atalım ... Ihale, 
yasadaki şartlara uygun değildir. 
Çünkü, resmi y6llardan kamuo
yuna Ilan edilmez. 28 haziran 
1988 günü sabahı, saat 09.00 ile 
09.09 arasında, yani 5 dai<ikalık 
bir sürede, KGM önünden geçen 
3 kişinin kulağına "fısıldamak su-

yı alan, "yol yapım şirketi sahibi" 
Sacettin Tarot kendini nasıl savu
nuyor? 

"Yapımına 4 yıl önce başladığı
m ız keçi yolunun bir eşi dünyada 
yok. Çamur atmak kolay. Gelin 
de, Marmaris~en bu keçiyolunu 
bir görün. Tamamlandığında dün
yadaki ilk 4 şer~li keçiyolu ola
cak ... Size 260 metrelik keçiyolu 
için 75 milyar lira çok görünebilir. 
Ama hiç de öyle değil vallahi. Az 
bile. Çektiğimiz ızdıraba paha bi
çilemez. Yolu 4 yıldır tamamlaya
madık. 'Çünkü keçilerle uğraş
maktan anam ağladı. Malumu
nuz, keçiyolunu en iyi ·keçiler 
açar. En kestirme yolu keçiler bu-

B~mez keçiyolunda 
kullanılacak özel bir taşıtın 

üretimi için, -ki adı "Keçi-131" 
olacaktır- bu taşıtın üreticisi Goç 
Holding'e 480 milyar lira yatırım 
kredisi verilir n:ıi? Verilir. · 

Fenerbahçeli Tanju (o zaman 
GS'Ii) bu keçiyolu kenarında bir 
benzin istasyonu kurma ruhsatı 
ve 15 milyar lira kredi alır mı? 
Alır. 

Keçiyolu yolsuzluğuna adı ka
rışan Karayolları Genel Müdürü 
Daldıray ArsızoQiu, Sacettin Ta
ro, Hicabi Ahyak, Tanju, sahibi 
ile keçi şimdi neredeler, biliyor 
musunuz? Hayır, bilemediniz. 
Mahkeme önünde deQil, "Danış
man" kadrosuyla, Çanka
ya'dalar ... 
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NAMUSLU VE NAMUSSUZ 

Namus genel değildir.Adam 
yaşlanmış mesela, seks namus-
lusu görünür. , 
Ama asıl karriu sahasında na
muslu olmak için devlete olan 
vergisini vermektir .İstanbul' da 
Ermeni kökenli bir kerhane pat
ronu vardır. Ve tam üç yıldJr, 
Türkiye'de en çok vergi veren -
vatandaşımız da · Manukyan 
Hanım'dır.Kendisinden sormuş
lar: 
-Nasıl oluyor da her yıl en çok_ 
vergi veren siz oluyorsunuz? 
Manukyari H·anım : 

-Efendim ben namuslu bir va
tandaşım.Kazandığımın yüzde 
altmışını seve seve dev le te ve
ririm,gerisi de zaten b(:lşımdan 
ziyade. . 
Peki, burada Manukyan Hanım 
Türkiye'deki holding sahipleri
nin gözlerinin ta arkasına tü
kürmüyor mu?Tükürüyor, ama 
adamlarda haya ve namus kal
mamış olacak. 

6 A L -K 

sevıc:eT si~ZAZ sot..
DAN YÜ2Ü,TAMAM .. GE
~iYE DÖN ~iMDi... 

A A L A 12. · . ı L A 1< D 
NAMUSGUZ Si

_ !lAZ AGIIZ AMA 
SEVDii2Di !(ENDi-

Ni Bi KEeE---

He:ız.. GÜN eL;-Li KAAI AT! YP;
IZUM SEN YINS HOCA BIL..CI

GiNi OKUI2 DivosuN, SıKrM
DIN KUI2U FASUL..Y5 YSMEiı::

(no-t:aşagıdaki lıilaıye 
geçerı haf-ta kür-tçe 
ıdi.Hic bilrrıedigirn 
kör~ sö.z.cı.)l2:1eri bir 
a~ <je:tirera. ha
<!:ırlamı~ırrı .'Şirrıdi . 
-türkçesi ... ) 

I<Qndimrile .. 
ÖZel insanlar önem
ı ı gel"ı!P.r:B~n bir 
tefım'ırılerini eger 

- onun zorlulda..-ı.5en 
He. ben <Jer ve yaşa . 
Ogrenm~i unu+
meyın,a\lah o dolc
hlrôa lcalmadı.Ya:.. 
payım ben senin 
için.Hadi 9'21 ulan 
açlıktan.bnce k:en 
din kimse.Su~un ~
rine kadar sen ôz.- ·=·. 
~!5Ütı.H~i kendi- ·· .. 

TEN Pe.ZSYENK ! . . 

900 900" YOZONSiiiız, 
BAKAL-IM NS SÔ2Pe"ız

L..5C2 V AIZ.? • • 

nı çıkar.eu ıcadsrsen- . · 
de.Ta lı::\ Pı1\rn ordumuz- .--..... 
da böyle yapılaıılarıo · 
k9rŞısınd8. Biz. on-
lardan çokoz .. ~ ~~~r-..-......ıı....; 
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HAC,I 8E.Ic:T~ VELI' A

ei Mi ÇOK SEvi'IOI2UM. 

61:;KTt>Q.A6iM, DE~

Hiı.IDA BANA~ l~ vE. 
Ili ll Mi AcAsA?.. TABi 
YA1ı-JEDEIJot.Mtli51NKi! 

~ıi!ZilAY'LAYI..ii,iiRit.J:s:t 

LAYL Iii 1 TiRiLAYl.AY 

"TiTTiiZi L.lJN LAY, LPH 

I..AY LA'f'I..A"''Liii . .. 

NE MlJTLU SE'KT~ 
ABiMi~ ~~~NLA AY

DINI.JWANLAIZA ... 

k,ARTAt..SW.~tıGI'AIJiipet;az_ 
ı..ii~N M.ı.u alıKuNu DE 
GOK ~vi'{OI<LJM.~viyQIZUM 
AMA,tJEOEt-1 Bt\NA ~1[2 ~ I./€.~
Mi'(Otı::i7-liı-JE DE %\tNORUrw1 
iji-fE 5EVi'YORUMKi ?Sii .. MEM 

DI~ i~l.ERi~
IJI'IJI1 iÇ '~E.121 ~ı_ 

!-ll, DAiMi MU5Teq.oR~I 
HEPGltJi..tJI:,I(AO~ BLRO"
~i' vE POI..ii'iıc:AGt '/AfU!.A. 
.••..... .. PA~DON YANi 
HEI?'SIIt-JI AMA HE.PSitJi ÇOI<: 
SE'I/NO~Uı.\. 6AY6ti.AR. . 

ATAIÜ~KÜ .6Evpt ~i 6iNLE- A51'Erl0Evk.EN, GEc.aEViN 
MEM YA!SıAI-~ Bi SAJ(.IN- k:AUı:AR ~ GiBi I<'.OI(AtJ . 

CA DO~~U~ MU? DÖlE 6€1-- lı.N~ı-.1 ~AKAN 
MiVE.I..iMIGE.viVOIWM ABi ti\USUJKLA~INI KAPA111WIM 
6E\fMEK 6Uç.G.A C€.'ZAMA Miu..i SEIC!VEiiMiZ ÇA~ 

çiÇEKL.EI"!i1 SöGEKı..elli 

SEvMEM t-IE I(A-zANDtrl·

DI B.ANA? t-l'OLDIJ VAN i? 
.... ·.· ......... . 

~ZIYIM. Ç.U~ ot.MA51N Di'f'E.. . 
..... , ... ~. A \,.;;;:;;~;.;..,;:..,..~ıo~::;oc:ıo;:;ıov;:-;va,._;,:~_::..::::_:-=~-----..l--""""'ı HiÇSi~EY At-ILAMADIM 0\Ö\ÜNE.KOf. 

HOPPACIIK!..Siz SEtJiMl.E. KA~ iMf AA ~ROOIJ .. AHME'T f!ıe.( AAKLI 
Ml BU UNO MUSLJIJU2 AHMET .. SEN 6ADECE I(AI;zi~"TÜ~ "ı iP• 

SEv?!c======::;:==!.....J iviM ÇQK KOMiK HAHA.MiSVON'ı.JM(;I4 
~ APTAU.IK~ v~ KOMiKL.lK 

vAPI'-'\AK. •. ~iL.lBiM,ŞLiSOM 1;\A..ıA~ 
AHMET BEYEI:'ENDiYi ,F(")"---......J 

·çoK SE.vrvORUM HA 
AA .. AMA SOSVAL -
i2MIIJ "5,SWDEN Si
LE ANL.AMIVO ~~Li
SiM ~iLi80Nt,Evl..i
'f'A 6iSi ADAM AS-

. LINOA AHMET AS~ 
2'Ci VÜ2.VILOA HACI 
8EKT~LA121N '11.1-
IJt.JSL.AIZIN YA~IGI 
DÖNEMDE 'Y~U'f-
DI HA AA 1-\A ... 

• • • • 
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• • . . 

• www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SORBES IR 
.) .) 

Seydoş Xirabxoş 

: ~~ 
/Tewı..o ~ '=:ı 1 <1- -rı-<i<VIS PEIJ~ ·şt:,"-1. 

Sewgill xwendevanlare min, siz de jl biliyor, çende.Qere ·di qa
paxa Tew lo! de qeliqetoleke basmlş kirin. Te de, Dembirele 
reben eynl wek "bilo" gustermlş kiribOn. Min çiqas demiş_ kir, şi
lo-biloye camer eybtir, yapmiş nekin etmiş nekin jl, terorlstler .. 
ez siktir etmiş kirin. 
Min meze kir, na weha olmlş nabe, ez çOm baMartı Qelal Te.
lebani, ji wi fincaneka mirekebe silinmiş nabe xwest, o de j1 
bene demiş kir, "Şeydoş, Iki guzum, ben çox meşguldur, Me-. 
sud ngllenmişi van işan dibe, tu here ji wl istemiş bike." Ben 
de ji gitmiş kir, silaven Dembirel one suylamiş kir, O fincanek 
mirekeb istemiş kir. O de ji allah razi olsin, bene bldonek mire
keb wermiş kir O silav etmiş kir Dembirele re. O eqŞem, ben 
eveye gelmiş kir, ku BBC got, ew mirekeb sexte derketiye, si
linmiş dibe. . 
BOnin uzerinde tu çare nema·, şeve nive şeve, bi dizika girmiş . . 
kirim b_!Jroya Tew lo! O şOşeyeke mirekebe Xem Ziravav çalmiş 
ki ri m. U qeliqetoleke wek jerin yapmiş ki ri m. W e qeliqetole min 
yetiştirmiş! metbaaye kir, ben onlerden hevl O rica etmiş kir; 
ben onlere demiş kir, baxmiş bikin guzel arqedeşlere min, te
mam eleştirmiş bikin, demboqrasl wardir O hey wardir, le dive 
sinora eleştirmişkirine jl hebe. Ben berdevke Dernbirel n1n im, 
ji ber' ve yeke on i sawunmiş n akim. Le siz de j1 piçeki duşun
miş bibin, h işe xwe al miş bikin sere . xwe. Ewqas millet oy 
wermiş kirine wl cameri, bO nin uzerinde dibe ku ew xeyidandi 
olmlş bibin. Siz gelmiş bikin ve qeliqetola min basmiş bikin. Bi
niherin, min rOye cameri kiriye wek cami diwari, ma bOnden 
eyi eleştiri? Hem oe j1 bO qeliqetol tişte xweş re millet dike, 
demiş dike pirr cixare içmiş nekin, dewsa cixare de minare bi-
kin paş guhe xwe. Ka lncelixa qellqetola min li ku, O qebalixa 
ya we li ku? 
Hem Atatir de j1 dfı'mlş kiriye, "Saxlem qafe s~lem Ocitte 
bUlinmiş dibe, bacex aresiye de bulinmiş nabe." Le hun qalq
miş kirine sere Dembirele ku qasi ye gameşeki mezin O sax
lemdir, qoymişl bacex aresiyeke kirine. BO olmlş nabe. Weci
zeye Atatire de ji uymiş nabe. Welleh govend ranabe, pilleh 
govend ranabe ... 

• Ma lawo, we di qapaxe de ·:şileman"lstemiş nedikir? A ji we re 
Silernan ji, Silernaniye jl. Edi siz çi istemiş dikin? Silernan 
xweş sileman, ma çi ma icar Xir-sileman? .. 

~- \ j,h• 
ı .~ı 

· Ut 

, 

Htr5.ı~ ·~~atı 
mı.ıHı.f ı:ıır tıilt 
dene l?ılir 
'oir c.otuk 
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Nelson Mandela Dlyariya Atatürk a Asikiye ba xist 

W~~E" XWtNA MIN 81 V 
CAM~rz1 PIKIZ KH.IVA! ... 

Bekar öğrenciler 
OSS'e ihbar edili
yor. ihbar sonu
cu gözaltına alı
nanlar bir dizi iş
kenceden geç
tikten sonra ku
sura bakma 
yanlış ihbar de

serbest bıra-

L1 Kurdistane her dertiye mayin kirine 
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iş Güven~si Yasa tasiağına iliŞkin tartışmalar sürerken işten çıkarmalar 
hızlandı. lzmir'de son bir hafta içinde işten çıkartılan işçilerin sayısı SOO'ü aştı . 

. · 88-ILER "TAQ"T~MA't't BI~AKIP 

:· 6ie2 AN Ôı-.ICE YASA'lı cıK.ARMA26AK 

~:;'\:,.--lV"'\_ BÜ'f'ÜI( BiR cı0tN AL i-ıı-.IOA · 
-_ KALACAbiZ HA~iNi:Z OLSUN 

·erör olaylarından sonra istanbul'a getirilen "Özel Tim" 

ikieri pavyon denetleme gibi işlerde kullanılıyor. 

1 • 

Devlet vergi toplamak için beyannameler arac ı lı ğıyla 

kiracıları muhbirliğe teşvik ediyor . 
'YOK Aı...ıAM, 5iZ.DE.. MUH8i2Li\C. 

~LAN "Yt:>k •• AL\ı-..1. fZv ~i6iı-li 6€.
TiRC>iM Goı<UI'-.!Ll.:ZU ~lZDA . 

ÇÖZE:(ZSiN.iZ . 

------------ --

SELİM CANHIRAŞ 

MANDALINA Ml? .. 
. MAN DE LA Ml? ... 

2. Sınıf insanmı§Sın ... Amerikalıları şimdi 
daha iyi anlıyorum ... Ne yapacaOı belli ol
mayan bu zenci soyunu ot>bOsleıine, si· 
nemalarına,marketlerine sokmamakıa yer
den göOe kadar haklıymışlar ... 
Merak ediyorum, bu yamyam ödülü alsay
dı yer miydi acaba? ... 
Sezen Cumhur önal kardeşim, sen de bir 
daha 'çikolaıa renkli şarkıcı· filan de
me ... resrnen marsık bunlar ... Sernpatik 
gösteı;menin alemi yok. .. 
Afrika neden ger! kalmıştır dersiniz? Sacte
ce beyazların hunharca !alanından dolayı 
mı? Mandela kafasından gelenlerin hiç su
çu yok mu? ... 

~~ga;ırn 

AtatOrk ki, emperyalizme karşı bir ulusun 
mücadelesini örgütlemiş bir insan
dır ... Gerçi ödülü almamanın ,Atatürk'ün ki
şiligi ile ilgisi ıılmadıgı, A.U.K. tarafından 
açıkland ı. Fakat, o halde geriye, Hf:P'Iilere 
sevinçten 2 ters 1 doz parande attıran 

'Kürt Sorunu'yla ilgili olarak ödülü alma
ma olasılıgı kalır ki, AtatOrk bu konuda da 
ulusların kaderlerini tayin hakkına sahip 
çıkmıştır ... {Bkz. Ugur Mumcu'da her türlü 
döküman vardır. ) 
Yanlış ata oynadın Mandela Efendi ... lnsan 
hakları konusunda yeni hOkometin dev 
adımlar attığını , atmaya çalıştıgını görme
din. Bu çabayı desteklemeliydin ... 

· VERECE~IN ADAMI BILECEKSIN 
Evet ,Dışişlerimiz bir gol daha yemiştir ... 
Milli takımıımızın delansı bile bu kadar.._
ta yapmıyor ... Hata yapanı Piontek bir son
raki maçta takımdan kesiyor ... AIIah'ın Ara
bının ödülü almaycağını 

anlayamadılar.Dışişlerimiz tepeden tırna

ga yenilenmelidir. Ve yenilenen Dışişleri 

bu •şopar'ın almadığı AtatOrk Barış OdO
Iü'nü, Körfez Savaşı'ndaki barışçı girişim

lerinden dolayı Başkan Bush,4a vermeli
dir ... 
Kısacası , 27 yıl hapislerde volta atmakian 
başı dönen bu adam,uluslararası sol mal
yanın dolduruşuna gelmiştir ... 
Son yılların gözde rengi , 'siyah' moda ol
maktan çıkınca ne yapacak bakalım .. : . www.a
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HESPEDİN 

"Paha Sapa welat4 min e O ez jA hez dikim O ki dest4 xwe lA rake, 
ew A deng4 ve tivinge bibihize." . 
·Paha Sapa, nave Saniyen Reş e di zimane ç mesorikan de ye, ew 
girseyll çiyayan e li bakOrıi Çeme Çayan e. \ 
Paha Sapa, peristgehe (mabede) SiyOyan e Di kunbiren zinaren 
wA de ji çend qim vir de ye, ku hestiyen serokan hen e, · 
"Paha Sapa welate. min e O ez je hez dikim, "DI domahiya brst o 
penc salan~. ji '1885 an heya 1890 an, ev sırana şer a StyOyan 

. olan da O deşt O çiyayan vejiyand. · 
Hespe Dfn, d8 di domahiya deh salan de di nav her şeri de hazir 
bıbOya.Ew jir, beraninbiljr:ıd,wek1 ku din be heya ku beji 
wArek,taktikvaneki baş bO O ew di şeren . çerınesorikan de di n av 
serokan de seroke heri mezin bO. 
Sakem a Qeblla Oglala de serkevtina Şere Peno Creek bJ. 
dirOvanda ~ermspi vi şere han bi nave Qetlf.na Fetterman diza-
nın (Qile Peşin, 1866). . · · 
Ji 1868'4 heya 1875'e, li diji ketinanava Pa aSapaya ArtAşen 
Emeriki, digel serokine bi nave Ewre Sor O D va Belek gav bi gav 
şer da. 
Legerinvanen madenan, li baniyen piroz ıMa zAde zer df
tibOn.Washington, ji bo ki.J jl çermesorikan xel s bibin,ferman dabO 
artaşen Custer, Crooks O Gibbon. ·· · 
Hezirana 1876 an de, Hespe Dfn kişiyaPaha Sape O xwe kir nava 
"Dinyaya Giyanan". :. Ew xwe gihand Wılkantarıka ku je re şAweyek 
din aşerkirine ·re bide . 
Indi, erişan ne ji cebhe, le ji gelek niqteyan bibirana ser dujmin. Ev 
strateji barAn xwe dan: 25'e Haziran a 1876 an e, şergeren Mezin
qiloçt BiçOk O Boxeye ROniştr koka alaya Miralay Custer anin. 
Hespe DJn di domahiya rcıj4 de her xwe da_bO ser niqtey4n şer en 
germ.Domahiya saleki, General Crooks de pey Hespe Dfn O Ogla
la'yen wf biketaHeşt leq4 suwari dor ji StyOy standin.HespA Din 
emir da payayen xwe yıffi ji birçfna elimiriyan ku belav bibin. • 
Le.şkeran ew girtin O ew di bin parastina muha an de di rofen sere 
ilona. 1877 an cia birin Kala Robinson.Ew 5'6 iıone de qetl kirin. 
Bi dilsamiya xwe, bi hejabOcıa xwe ya ji aliye le keri ve, bi werekiya 
xwe a bi redidrina lihevhatina bi dujminA serkevtf re, Hespe Dfn; 
Mşik, sembola berxwedana çermesorikan bO . . 
Ev kesTtiya nfvefsanewi, ev kese peyxamgirti y kw "neditiyan dibi
ne", Luis Garcia ye Katalon, dilketiye weneya kişande xwe. Luis 
Garcia nikare her babete xez bike.Ew nikare li ser sparişan bixebi
te. ew ni kare wek fabrrQayan hilberine. Ji b~ ku biafirine, dive 'ew bi 

. qehremane xwe ve bibe yak. Çaven Garcla, ç vAn kifşe ne. Ji bo 
ku ÇirokA bilind bike, ew ji ser wl derbas dibe.~ fırçA wi de, Hespe 
Dfn e çermesorik, geJe çermesorik e te qetlklrin, te xorditin, tA 
ş41andin e. Hespe orn, j! bo .. ku çermesorike ku !roj seri hil di
de,doza ı'nafıffi xwe dike, M ş dibe ser Washington, DOrgeha Alcat
rar vedigire O 1973 an de di bin serweriya O.E.Y. de li hembar 
ÇokO Blrlndar seri radike vejine, cardin dize.H spO Dfn , yA ku di-

• matiye Emerika bixwe, yA ku xwediyA Emeri.ka ye yakemin dixwa
ze, ew camer e. 
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CFOTRAF'EIJ) SEROI<BN MEZIN IN ÇER/VfEGORti<AN HAT,GIIIi"$T OESTE .ME. 

OE, YA I-IIESPE OW, I<U ScROKE LEŞI<t;Ri 'YE 06LALAYAN .;Jl IIE'IE.IIESPE Oi/11 CNIE . 

WfTkOOJ ru RUYEk/ OIN YE" wt .::Jt BIL YE 1<.1.! ME OAYE Wl' IliNE . 

E:-t!VI' SEROKE MEZtN ou 
6AL BE/6' Ol Hel/Ol'liNAN 
OE Of.J.;Jtfi/Nı- ÇERMS!Pt-1__ 
'VAN VE HERl 8APEVIE 
BEROAN(BETAwtZ) -
O~WIYA . QET NEEJE 
Q~O WU64 BÜ. 
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MEMLEKETİMDEN KAYPAK MANZARALARI 
Ercilü ... Ercü ... Şimdi Ercü'nün şu aşa~ıda gördü~Unüz halinin kısa bir yorumunu yapaca~ım ... Saat olmuş ö~lenin 1 'L.O ise hala 
yatakta takıhyor ... Döşe~in al•ına erketeye ııtu~ Pleymen'lerle Sabah'ın tekini atmış bir vaziyette ... Hemmen yanında görülen kı
nşmış selpak enkazı,bunun en büyük delilidir ... ~ yaklan mantardan morarmış ... Aç karnma yakn~ı tek· sonrası sigara ise midesini 
nasıl yakmakta ama ... Hem de babasının maltepe paketinden ar~latmış validesine ... Ercüü, yaklaşık iki saattir bu pozisyonda ta
kılmakta ... Şayet O, tavana İngilizce kelimeler yazsaydı, bu dili çoktan sökmüştü ... Zamamnda bir arkadaşı iyi ki O'na Robert De 
NİRO'ya benzedi~ini söyledi ... Odasının her tarafını De NİRO'nun afışleriyle kapladı ... Kanepeli divımın odasında d urmasına çok 
bozuluyor...Annesine yıkamak için tüpe su koymasını söylemiş; ama fizik kurallan be Ercü, niye suyun geç kaynamasından Vali-

de'yi sorumlu tuıu·yorsun?... . . · 
Ohooh! .. Ercü'nün dayısı gelmiş ta Eskişehir'lerden, herif içeri gidip bir merhaba bile demiyor ... Valide de de'hıinki su mevzuun
dan tırsıyo zaten,gelip bişey de djyemiyor ... Bakin kapıdanası taliıhyor kadınca~ız ... (0 üzerindeki pijama eşofmanla zaten malı 

oldu~u gibi meydanda şimdi içeri girip rezil edecek bu herif teyzecim,üzülme) 
Ercü'nün üniversite giriş, ingilizce kurslanna· kaptırdı~ı paranın haddi hesabı yok. Eşşolueşşe~in en son vukuau şu elektro

gitar, Tam 3.5 milyona aldırtu. Ama onda da taban tutturamadı ... 
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TU Bl X~R HA TI B IRA Y~ TEWLO! 
Egemen güçler tarafından ülkemiz işgal edildikten 
sonra en ~ötü işgal de beynimize yapiidı. Başımdan 
geçen hikayeyi yazarken Kürtçe de~il de Türkçe yaz
mayı daha uygun bulçlum. Ta ki çalışıp çabalayarak 
beynimi işgalden kurtarayım. ') 
ı 965 do~umluyum. Piran'ın (Dicle), Şitbatzin (Koru) 
Köyü'nde dünyaya geldim? Şu an 3 kız 3 erkek 
kardeşiz. En küçükleri ben sayılırım. Ekonomik 
nedenlerle köyden Amed'e geldik. Şehrin yoksul 
semtleri~den olan Ali Paşa Maha11esi',Pde tek katlı 
aviulu ve bir kaç evin odaları kiralayarak tuttu~u eski 
evlerindendi. Biz de boşalan bir tek odası ve kileri 
olan yeri tuttuk. 
Babam seyyar satıcılığı yapıyordu. Aradan 1 yıl 
geçtikten son·ra köyden geçen bir olay yüzünden 
babam tutuklandı. Olay bir cinayatti ve babam hiç 
işlemedi~i bir suç için 20 sene hapis aldı. Samsun 
Cezaevi'ne sürgün edildi. 
Annem bir yün yıkama atölyesinde işe başladı. 
Benden büyük abilerim de samtimize yakın olan kes-
imevinde çalışmaya başladılar. '-
Evde kız kardeşimle kalıyordum. AkŞama dek onlar 

· bana bakıyorlardı. Büyük ab lam beni çok sevdiğinden 
. bir yana~ımı dişler, buiasının Kürtçe "Jel" (acı) 
oldu~unu söyler, jkinci yarıa~ımı dişler, burasının 'ıirş" 
(ekşi) oldu~nu söyler, ard-ından da d.udaklarımı öper, 
işte burasınnı "şirin~ oldu.~unu derdi. Artık evde 
kardeşlerirtı beni "Telo" diye ça~ımlardı:'' 
Ardından komşularımız· da bu isimle beni çağırırlardı. 
Yetim gözüyle bakarlmdı. Bana, elbiseler, şekerler 

' \lerirlerdLKomşulaprriızın hepsi hemen hemen Kürtçe 
ko,nuşurlardı. Benden büyük ve okul okuyan komşu · 

çocukları kavga ederlerkan Türkçe küfür söyledik
lerinde_ bı;ın de Hk Türkçe'yi ö~fendim. Yalnızca küfrü 
~iliyorduin. · : . ~ , . 
likokul çaQı geldiğinde komştımuzla arinem beni kayıt 
etmek 'için Alipaşa :itkokulu'na g.ötürüp işlemleri 
tamamladılat. , .een bir kelime (küfür hariç) bile Türkçe 
bilmiyordum. Annem daha bugüne dek bile Türkçe'y~ 
konuşmuyor (Boşuna anadil dem[yorlar). Kaydımı da 
hemŞire olan komşumuzun yartlımıyla başardık. 
Sınıfa: girdi~imde çok korkmuşttı m. Mahallemiz de 
bulunan bir ~.rencinin yanında oturdum. ·isim yokla· 
ması yapıldı. Ismi okunan, buradayım -ö~retmenim 
deyip -oturuyordu. Benim ismi m okı.inmadı; ilk· günler 

. ofdu~unda kimsenin dikkatini ç~kmedf. Ardından 4 ila. 
5 gün geçti. En sonunda yanımda bulunan arkadaşım 
ismimin okunmadı~ını ö~retmene söyler. Ö~retmen 
beni tahtaya ça~lrdı. ismimin n.e .olduQunu sordu. 
Bende cevap. bile yok, sanki çok kötü bir şey 
yaprnışım gibi üstelik a~lamaya başl~ldım. 
O sırada ö~rencinin biri ismimin "Telo" olduğunu 

söyledi. Ö~retmen beni alıp n:ıüdürün odps ına 
götürdü. Ne sordularsa cevap vermedim. Zaten vere
cek bir tek kelime Türkçe bilmiyordum. Beni eve gön
derdiler. Gönderirken de orada çalışan bir Kürt hade-

, meye vetimi ça~ırmam için Kürtçe'yle tercüman etsin 
diye yanıma ça~ırdı. Eve akşam annem geldi. Ona 
durumu anlattım , ertesi gün komşumuz olan 

hemşireyle okula gittik. Komşumuz bir yanrıştık Seydoş'un da aspirisi yok. (Onu da tam anlamıyoru;' 
, oldu~unu, aslında ismimin Mehmet, Salih Açıkgöz y~ .. _.) Ayrıca okur mektuplarındaki ya!) çekme, seansı 

oldu~unu anlattı. Ama mahallede "Telo" dedikleri için de ~it~ın lütfen. Aşırı karşıt uçtardan mektupları yayıntayın 

benim ismimi öyle bildi!)iıni söyledi: ıstıyoruz. 
Ö~retmenim tekrar beni sınıfıma getirdi. ·sınıftaki ö~ren- Bir de şunu ttiraf etmeliyim, dergide. ruh yok. Doyurucu 

cilere-de artık bana hitap ettiklerinde Salih demelerini de~il. Derginizi daha çok satsın diye satın alıyorum. 

istedi. Bana da ödev olarak isi'Tiimi ezberlememi söyledi. ~~rikatürler çok hoş. Çizgiler fiYuvv ... Espiriler baya~ı 

Aksi takdirde cezalandıraca~ını söylüyordu. Ben de · ıyı. Ama yazıya ~elince tekliyorsunuz. Öykü yok, yazı 
ismimi bir kaç günde ezberledim. Ama tabii ki ismimi Y~k .. ~ra~ı ÖZGUR HALK dergisi mi fsa!d~şim? Öyle 

mahallede "Telo" diye ça~ırıyorlardı. cıddı cıddı yazılar. Mesela M. Emin Bozarslan'ın Kürtçe 

Sonunda ne mi oldu? Türkçe bilmedi~imden bir yıl mizah öykülerinden alıntı, çalıntı yapabilirsin+z pekala. 

sınıfta kaldım. Ardından her zaman sınıfın tembel Ben ı 8 yaşında, a~irtıilasyon politikasından payını 

ö~rencilerinden biri oldum. iıkokulu bitirerıe kadar ses- almış_. bjr Kürd'üm. Universiteye hazırlanıyorum. Her 

siz, ürkek ve korkak bir kişilik kazandım. En kötüsü, halükarda karikatür çizebiliyorum. Mesela bir çatışmada 

küçükkan iyi konuştu~um ctili de bozdum. Anadilim kurşuntarla bir polisin bö~rüne Muhlis be~in bir portresi-

kat le dildi. Şimdi konuştu~um Kürtçe, heval Seydoş ni çizmiştim... · 
Xirabxoş'tan daha "şorbeşir"dir. . · ikiyüzel,li civarında karikatürüm var. Karakalem hepsi. 

Belli ki, T.ürkçem de "şorbeşir" old.uOundan, kısa bir Yayın.tamazsınız korkusuyla ilişikteki karikatürleri 

öyküyü romana çevitdim. Bununla rıasıl Seydoş çin!ledim. Her an karikatürlerimi alıp derginin orta 

kardeşim gibi konuştu~umuzu anlatn:ıaktı. Daha guzel yerınde çıban gibi.bitebilirim, hazır olun. (Haa; bu arada 

Kürtçe konuşmamız · için ryaydr arkad~~lar. A'dan Z'ye öykülerim, grafitilerim de var .... Par~on yani.)Başınızı 

Kurmanci, Dimili, Sorani, Gorani ö~renmeye. Anc~k · a~rıttım ama beni dinlemelisiniz, gencim ben, sorun-

böyle beynimizi hapisliklerden kurtarabiliriz. la~ım v.ar. Di mi abi ya? Elimd~n tutun, yol gösterin 

Ez TELO, li biraya TEW LO! re lilavan dikim .. Şa.d bil;>in. icabında ... Nıhaha!:.Reklamlar~an sonra yine birlikte 

Di nav xweşiye de biminin. ol~ca~ız.:.Sevgiler. ' _ ·. . 

~ · . · Tel o Tlrşo Şerino/ Amed . · ·. · . · . ResulErtaş 

Hevalen heja yen Tew lo derdixinin_. ~ {Dünya halklarının haklı gururu) _. istabul . 

Ji Bodruma getrek silav ji be we. E~lle~ kefxweş oone Bernamaka vekiri ji . • 
ku .we kovar(\pekenin Tew Jo derxistiye. Ez gele k spas- Ş b. - - · 
dar im. Kovara TewJo cihel<i valat llje kir. Ju b~ ku ev Qr eşıre rO.reşbir re • · . · t ~·. 
kovarak p~~a,n1rı e yakamin e di Zi{T\ane :me :de. · . . . .. . · . 
Ez piÇeki ii Seydoş Xirabxoş xeyldi büm1 

paşa ·min. neri Ez bı ~we kçşeY1 ~!rabnexo~ naxwinim, h evatki min 
ku bersiva wi rast e. . · · . . ~ . heye bjhevre kar- dıktrı. 'Nave _xwe an es ü pir ji Te w lo 

Di rüpela tişt-mişten xwendavanaÖ ·de.ç-awa 1e zanin r haz.dike, ji bo wi dixwaze her tim Tewlo bilrevala xwe 

hinek bebaben dest bi nivisandirıa nariıey&n nebaŞkirin. . re. ~iıcwi~e cam e ez le ~uhdari dikim ... Ma ev çi ye? Ev ., 

Ew rüreşen gelan in .. ai taybati ji KU Tew. lo bi ilmane • mırova kıye? Esle XW.fJ çıye? Ji zimane me çi dixwaze? 

Kureti ji derdikeye ew b.enamüs Te.w to htı~in nakin .• bifa .' - ~a e~ tera ~~e asi,~le nebübün? Nuha em dixwazim 

·e w biqelişi!1 ü eı:n ji her tıerte Tew ta'ya xwe etigirin ü bi • ~ınia~e xwe ~ xweş u dewlemen bi re ka i:anisti ferbibin 

kef dixwinin: Em dixwaı;in ku kovarame h.er berdewam u roım?oe u kovre ku kurdi derdike-vin bixwinin. 

b ibe. ü hey.a gunderı çiyaye Kurdi:Sta.ne tıere, Ez bang Rureşbır. vek Kama_l Su.rıa~ ~ir:ı~ne me ı~vli hev dike. 

dikim li wan· xortı3n ku ji wefate xwe hatfn;!ı.li warı deran N.u~a mırov~ke _Tew ·to dıxwının wek rureşbir xeber 

dişixulin bif.e edi fırt-riıırt nexwinin jT W,e!ate ü lçovara dıdı~ .. Hevale m~n. ,Kem~l ha!iye _ii ~i~ re dibeje, sen 
Rewşen. .. . . · . '·.. nasıl çalışmış dıkı, tu çıto yazmış dı.kı ... Bere Tew fo 

Bi hevfdariy?:fajeri ~a·d ü .bl aşti hün ciminin xer. d~tl<~ve ez ~anı~ Kemal _ku~dika pir baş. kis_e dikir ü 

· Ji Bodrume ji diyare çiptaziyan d~x.was~ kurdıya x~e.p?şte ~ı~e. We~ xuyaye Tew to 
.. • . aıı:....ı zımankı nuh deiXWrstıye hole u heneka xw.e bizimane 

-:-....-----------.:..1-UJ.U=.:;.::U:..:.:Im=e.:..:n=a.:..f =B..:a:.:.:lı.::..k me ve dike. 'Me rureşbir tu ket şeim ji naki, te ket dine 

Sevgili TEW LO! • · · netiye, zimçın çiy-e tu nizani? Zirnan bo me Kurdan pir , 

Bir amatörün he-p bir düşü vardır. Karikatürist ~amatörün giriri ge ü d iv e em: ~iınane xwe e zikmaki (ye dayika 
d" b' xwe) baş bizanibin· Cı eger nizanin ji gerek em feri 
uşü ır 'mizah dergisi ku rmaktır. Benioı düşüm bir ~imana xwe bibin o wj peşte · bibin. Roı·name, kovar .ü 

KOrtçe-Tü'rkçe mizah dergisi kurmaktı .. Ama bir sabah 
anne bir sabah, ·o~radı~ımda baylye, kovnumda Tew toı. vd~ . dikare · ro1eki m~zin li zirnan hinbün-e a·tayheti peşte 

ı:~ ı:ı ~ birina zimande bili:ze. . 
ite döndüm eve ... Düşüm yattı. Olsı,ın , üzülmüyorum. Wek min got zimane kureti pir dewlemende ü civata me 
Dergiyi bayağı güzel çıkarmlfs'ırrız: Saygılar sunarak .. 
sözü Engin Ardıç'a bırakıyorum:' . Jı aliye mizahede pir dewlemnde bi hezam ve çi ro k ü 

"Ne ya kardeşim? Bu mizah dergisi mi yanı? i. Beşikçi, pekenok hene ku mirov dikare li van binivisine ô vana ji 
M A · y xwendivanen xwe re peşkeşbike. · 

usa nter,_ alçın Küçük sırf isimlerinin sağladı~ı avan- rureşbir gerek ji Tew loye be avetin ü bibe xulame Tew 
tajla yazıyorlar. Yazıyı yüz k~re okusan da bir espiri ı · 
bulamıyorsun (Gerçi Musa Anter'i anlamıyorum ya.). o. Xwandewarek 
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