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FİYAT I . 2 S. O O TL (K D V' Li) Y AZI VE çizi ÜRÜNLERi DERGiSi BUHA 2500 TL(KDVD ) 

Vaatleriyle halkı kandırarak iktidara gelen ve demokratikleşme adına hiçbir adım atmaya niyeti olmayan, son 
olarak tarım işçilerinin grevini erteleyen ve Istanbul Sanayi Odası'na (ISO) "Iş güvencesi yasa taslaQ1"nın 
reddikonusunda güvence veren koalisyon hükümeti egemeniere cuntadan hiçbir farkları olmadıC)ı, "Merak et
meylnlz, gereken her şeyi yap1yoruz. Bizim yapamad1klar.m1z1 zaten cunta da yapamaz" mesajı veriyor. www.a
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1 1· 

1 Yine Merhaba 1 
1 Bu hafta,Seydoş'un acı sonuyla 1 
1 karşılaşıyorsunuz. Toplum muzdaki 1 

kimlik aşınmasına iyi bir örhek olan 
1 "Seydoş Xirabxoş" aramızd n ayrıldı. 1 
1 Oldukça yqygın olan "Seyd ş" tipi ile l 

"Seydoşki" yaşam biçimi ve dili, her-
.1 kesin yakından tanık ol.dduğ bi.~8du- J 

rumdu. Biz dergı e ey-1 doş"umuzdan kurtulduk.Ge ye, Kürt- 1 
1 lerin kendi kişiliklerindeki "~ydoş"ca 1 

yanlarına duyarlı olmaları ve "Sey-
1 doş"ları yakın takibe alı onlara 1 
1 aman vermemeleri kaldı. Hadi kolay 1 

gelsin diyoruz. 

1 1 
1 1 
1 1 
1" 1 
1 o 1 
1 1 
1 ~-....:.__........._,__..:...ı::=~ 1 
1 Aldığımız istihbaratlara re, bazı 1 
1 bayiler dergimizi tezgah ü tüne çı- 1 

karmıyorlarmış.Bizim tek te bayileri 
1 dolaşacak h·alimiz yok. Bu yüzden, 1 
1 sizlerden, böyle davranma gibi ta- 1 

rihsel bir yanılgı içinde ola bayileri 
1 nazik bir dille uyarmanızı stiyoruz. 1 

Bu müdahalenizin işe yaramadığını l 1 gördüğünüzde; telefon , telgraf, mek-
1 tup gibi yollardan birini kullanarak o 1 
1 

bayiyi bizlere ihbar etmeniz ortak l 
menfaatimize olacaktır. Da ıtım şi r-

1 keti aracılığıyla o bayinin h kkından 1 
gelinecektir. Hadi yine kolay gelsin 

1 diyoruz. 1 
Evet, bu arada, Cihan Demirci, 1 1 "Türküm Doğruyum ... Fena Halde Do-

1 luyum" adlı yeni kitabını 6 Haziran 1 
1 

Cumartesi günü saat 1 ~ : 0-18:oo· l 
arasında Kadıköy Gençlik Kitabe-

1 vi'nde imzalıyor.Bu kez de istan- 1 
bul'daki okurlarakolay gelsin. 
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~t-JA :SÖYLED"IM De6iL. Mi .. 
ıSIIi!MA"Z AMA ısıRMAKTAN 

SE,.Eii! EDER ADAMI / . 

r------~DAYE, BAVO!.. f:V YE.K Di6A ._-..,.-"!!l"!ille'""''l"'"' 
DE6T SI 1-lE.:liıJG ı<ıı:z, QEY 
WE ERVEHE:llıJ CE SISE. .. . 
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Erdinç Nehari, bu kez açıklamıyor; açıklattm yer: 
.Hiçişleri Bakanı Bezgin: Apo solucana geliyor uş!.. 

- Sayın Hiçişleri Bakanı Kısmet Bezgin, "yerinde 
infaz"lar ne zaman son bulacak? 

- Eee, sonuç? • 
- Böyle işte . 

- Şimdi bakın , bir dakika. Yanlış bir şeyi mü
nakaşa ediyoruz burada. Önce onu bir düzelte ERDINÇ NEHARI 

- Nasıl böyle? Sonucu niçin izliyorsunuz? 
-Yani gizlemiyoruiıı da, bu pılot bölge uygu-

lim .. . Kim istemez ki , infazlar bitmesin? Ama, 
anarşistler teslim _olmuyor ki. O halde infazlar bir rea
litedir. Infazlar devam ederken, yerinde infaziara karşı çıkmak 
değil, destek olmak gerekir. Niçin dersiniz? 

.: Demezsek? 
- De,de ... Bak, adı üstünde, "yerinde infaz". Yani yerli yerinde, nor

mal, yerinde yapılmış infaz demek. Her işin bir yeri var. Her işi yerinde 
yapmak lazım. Bu açıdan yerinde infazı desteklememiz yerinde olur . 
Bir de şöyle düşünün, bir infazı yerinde yapmayıp da, yani yakaladığı
nız yerde yapmayıp da, mesela, anarşistleri alıp bir vatandaşın evine 
götürseniz ve infazı orada yapsanız, o vatandaş bundan rahatsız olmaz 
mı? Yersiz infaz, yanlış yerde infaz daha mı doğru olur yaniciğime? 

-Sonuç? 

laması pek başarılı olmamış a, ondan pek 
fazla üstünde durmak istemedim. oksa 055 ga

yet iyi gidiyor.lyi, iyi. .. 

- La havleee ... Kardeşim böyle şeyleri gizlemek lazım .. Otoriteye gü-
ven kaybolur sonra.Yazılmayacaksa söyleyeyim, sonuç şu ... llk hafta, 
127 kişi kişisel nedenlerle konu komşusunu yalan yere ihbar ediyor. 
Ikinci hafta, ilk hafta ihbar edilen 127 kişi de kendilerini ihbar edenleri 

. ihbar ediyor. Karşılıklı bir ihbar teatisi oluyor yani. Üçüncü hafta araştır
ma yapılıyor. Ihbar ihbarı götürüyor, geriye sıfır kalıyor. Tamam mı? 

-"Size göre iyi_ vatandaş" sorusuna yanıtınız? 
- Bunun cevabı uzun tutar. Ama, özetle şu tarifi de ya abiliriz herhal-

-Siz bu mantıkla bir de "ölü olarak ele geçirme"yi açıklasa- ---- de ... Her sabah uyandığında, Türküm, doğruyum, çalışkanım, 
yasam: şüphelileri ihbar etmek, büyüklerimi s ymaktır, diyen 

vatandaş_ iyi vatandaştır diyebilirsiniz. 
nız bari de, biz de aydınlansak, anlıyor musunuz? 

- Bundan anlaşılmayacak ne var yahu? Teröristi sıkış
tırıyorsunuz, teslim ol çağrısında bulunuyorsunuz. Terö
rist de aklınca kurtulmak için, ölü taklidi yapıyor. lan
nediyor ki, ölü taklidi yaparsam, yahu bu ölmüş deyip 
çekip giderler, zaten ölmüş biriyle zaman kaybede
ceklerine, diğer canlı terörislierin peşine düşerler 
~annediyor. Ama devlet bu numarayı yemiyor tabii. 
Olü taklidi yapan caniyi yakalamış oluyor. Buna da 
ölü ele geçirme deniyor. 

- Yani, aslında sağlar ve ölü taklidi yapıyorlar, öy
le mi? 

-Öyle. 
- Peki niye yakalandıklarında "ölü tak~idi olarak ele 

geçirildiler" değil de, "ölü olarak ele geçirildiler" diye 
açıklama yapıyorlar? Madem ki, sağlar ... 

- Eh, siz de bilirsiniz, bu adamlar rol yapmada, adam 
· kandırmada bire birdirler. Bu yetenekleri yüzünden halkı da 
kandırıp kendilerine sempatizan bile toplamıyerlar mı? Işte , 
çok iyi adam kandırma yetenekleri yüzünden sık sık bu numarayı 
Y.~pıy~.rla~dı. Ele geçerince bir de bakıyorsunuz ki çoktan ölmüş. Götü
rup gomuyorsunuz.Halbuki , şaki tu rp gibi. - Sonra mezardan kaçıyor
lar.Mesuliyet sahibi bir cenaze bu durumu ihbar ettikten sonradır ki 
devlet de durumun farkına vardı ve gereken tedbirleri aldı. ' 

-Nedir? 
-Cehennemdeki zebanilerin zaten pekçoğu gönüllü olarak ispiyoncu-

luk yapıyor devl~te.Cennete de şimdilik iki sivil polis sokulmasına mu
vaffak olundu. Olü olarak ele geçirilen azılıyı görüyorsunuz, bir süre 
ssonra cennet veya cehennemdeki ajanlardan gömdüğünüz herif bura
ya gelmedi diye rapor geldimi, derhal mezarlığın etrafını çevirip ölü tak
lidi yapmış olan eşkiyayı aramaya başlıyoruz. 

- Ihbar dediniz de, yapılan ihbarlar tatmin edici düzeyde mi,. değilse 
vatandaşlardan daha ne bekleniyor?Size göre nasıl iyi bir vatandaş olu
nur? 

- Ihbar piyasası giderek hareketlenec~ktir,tahmin ediyorum. Ben 
şahsen umutluyum.lstatistiki bilgi isterseniz şu bilgiler var ... Adını vere
meye?eğim 055'e yapılan ihbarlar için pilot bölge olarak seçilmiş bulu
nan bır Istanbul semtinde ilk üç haftalık durum şudur ... lik hafta 120 ta
ne i~~~~ y~ılmış, iki~ci hafta ihbar sayısı bir misli artarak 254'e ulaş
mış.Uçuncu hafta bu ıhbarların değerlendirilmesine ayrılmış ... 

- Bir insanın "şüpheli şahıs" olduğu nereden anlaşılır? 
- O kendini belli eder. 
-Nasıl? 
- Bu kulak memelerinde ayva tüyü gibi tüyler olur 

ya, o tüylerinin toplamı çift sayı ola lar şüpheli ve 
tehlikeli insanlardır. Bakın bir tecrübe edin, böyle bi
rini ihbar edin, polis ceplerini kontrol etsin, muhak
kak ki, üstünden bir cımbız çıkacak r. Niye? Kula
ğındaki bir tüyü cımbızla alıp, toplam üy sayısını tek 
rakamlıya indirerek, polisin elinden ku ulmak için. 

- Apo nerede Sayın Bezgin, biliyor musunuz? 
- Devlet Apo denen şakinin yerini bil yor. 

- Madem yeri biliniyor, yakalanması mümkün mü? 
-Tabii mümkün. 

- Peki niçin yakalanmıyor? 
-Canlı solucan bulunmadı da henüz ... 

- Efendim? 
. -Duymadın mı kardeşim? Solucan yok dedim. Apo solucana 

gelıyormuş. Nasıl lüfer ekmek içine gelir, Apo da soluca a geliyormuş. 
Yani ben öyle biliyorum. Yem olsa Apo'yu yakalamak kol y yoksa. 

- Dün 23 yaşındaki bir genç vurularak öldürüldü. Niye . 
-Maalesef o bir yanlış aniaşılma sonucu olmuş ... Ama bunda ölen 

gencin de bilmeden payı olmuş. Yolda yürürken sürekli burnunu ·çeki
yorf!luş . O esnada sivil ?ir ekip de, o genci Apo sanmış. Maalesef böyle 
yanı.K~IIe ~ol~ukta vazıfe yapmaktan sinirleri daima g rgin durumda 
olan gorevlılerı vatandaşlarımızın ters hateketlerle işkille dirmarnesi la
zım ... O genç Apo gibi sürekli burnunu çekmeseydi belki de bugün ha
yatta olacaktı. Allah rahmet eylesin. 

-Geçen hafta Batman'da gözaltında bulunan Burham Serikli adında 
bir vatandaşın "gözbağı" ile intihar ettiği açıklandı. Bu a9ıklama doğru 
mu sizce de? 

-Evet, bence de gerçek budur. O kişi gözbağını kullan~rak intihar et
miştir. 

- Sizin bu yaptığnız gözbağcılık değil de nedir? Bu martavaliarı yu-
tan olduğuna inanıyor musunuz? 

- Telefonunuzu kullanabilir miyim? 
-Evet. 
- Alo, 055? Bir ihbarda bulunacaktım ... Adı Erdinç Nehari. .. 
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YALNlZ FAKiRLER ÇILGINDIR ZENGINLER HEP APTALDIR 

BU~UN SALON NASIL,KALABALII( Ml? 

~;ıziN SU SANAT
ÇI 12UHUNUZA HAYIGA
NIM BEGiM, YANL...lS 

MESL-EK YAP- -
MAI(TASINIZ .. . 

Alo bi_lmem kaç esprisi ... 

ALOOo .. . ı:21ZA 
Siı...A~l-IPOOA Ml? 
ŞEY BEN :>'A~IŞMANI
ZI~ ~~T~IŞLI YILLAS2. 
BOL...UMUNE KATILl
CAM EFENDiM . . . AH ZEMZEM ABi, 

A<3ZINDAN BAL DAM
LIY02 •. NE O LAVUI(Ml)S 
LABUNYAYMıS KÜı=Üe:' 
MÜ BUNLA12?SiMOiKi 
GENÇLE~ ESKiNiN 

ADABINDAN Bi 
1-lABEIZ! .. 

Efendim Sl:!Y9ı ve 
hôrmetler .. ızninizle 
bu haf+a dergi!Ji e
ıes+iricem biraz .. 
i9iiiıden geldi ··~+e . . . 
öncelikle şunu söyle 
ye':Jim.dergioo politik 
ı,ıazı vv c;izgi e~sik:li§i 
var.Ciddi ve politik 
c;;izice.m diye mes8(Ja 
oturan,isminin bas 
harfi " T"olan bir çi 
zgr var örnQg'ın .. 
O hamur gib"ı ç·ızgi
s·ıyle en c·ıddi esp
riııin dahi içine edi
!::10r.. (laf aramızda 
bu ibne g0;en haf
ta b"ıt- ı.:arikaturi.Jrn 
dek:i ay'a d i~ ve gôz 
yapt-ı.) Sonra BehiCıl 
+ak:ma adıyla derglye 
6ızan şahs'ıyetsız 
pe:zevengin 1:>ir"ı var. 
Bu la\ede gölges·ın 
den k:ork:anleroan .. . 
Sadece para kazan
mak ·ıc;;in ç'ız.iyor bu 
derg·ıye .Gerçek. ·ısrn·ını 
~azmayım,hüküme+ 
bunalımı olur çunkü ... 

Eleıgtr·ııerimin devıımı hafta\19 .. 

SELIM CANHIRAŞ 
KAHRAMANLARIMIZI DA 
GÖZDEN GEÇiRMEMiZ 

GEREKiYOR 
Evet, ne yazık ki bunu yapmalıyız . Ta

rihteki yararlılıklarından ötürü kahraman
lık mertebesine ulaştırdığmız bütün kişile
ri sorgulayabilmeliyiz. 

Yüz yıldır halkın gönlünde taht kurmuş 
kahramanlarımız bile "Şer güçler"le işbir
liğine girebiliyorsa , ·o kahramanın acilen 
gözden geçirilmesi gerekir. 

Köroğlu, zalim derebey Bolu Beyi · ile 
girdiği amansız mücadelede halkın sevgi
sini kazanmış ve sırtını dayadığı Bolu 
dağlarında halkın güveni ile kendi evin
deymişçesine rahat hareket edebilmiştir. 
Gel gelelim Köroğlu bu gü~eni kötüye 

kullanmakta bir sa
kınca görmemiş 

ve burnu bü
yüyen, şıma
ran kahra
manlar gi
bi, Köroğlu 
da hata ya
pıp Bolu 
dağlarını 

· • "şer güçler"e 1 \ \. \. ...... ' 
v .. - ~ açmıştır. 
~~\: "PKK Bolu 

........._..lMI.,......- Dağlarında" haberi-
ni okuyunca işte bu duygularla "tüfek icat 
oldu, mertlik bozuldu" diyen Köroğlu'nu 
kafamda yargıladım . 

Bay Köroğlu "Mertlik bozuldu". Ne var 
ki mertliği sen bozdun. Sana o dağları la
yık gören Türk halkına sırtını döndün ve 
o dağları PKK'ya peşkeş çektin. 
Öğrendiğime göre o zalim dediğimiz 

derebey Bolu Beyi "PKK'ya karşı silahla
nıp savaşacağız . Onları Bolu Dağları'nda 
barındırmayacağız " demiş. Adam zalim 
malim ama, devletini, milletini,topraklarını 
seviyor. 

Kültür Bakanlığı'na buradan sesleniyo
rum: Tüm okul ders kitaplarında ve edebi
yat ürünlerinde adı kahraman olarak ge
çen Köroğlu'nun ismini çıkarJp , Bolu Be
yi'ni kahraman olarak gösterelim. Zalim 
ve hain konumuna da Köroğlu düşsün . 

DALAN ILERIYI DÜŞÜNMÜŞ 
Burnumuzun dibi olan Bolu Dağ ı'na ka

dar yaklaşıp kamp kuran PKK, yakında 
Istanbul'da da çadır kuracak yer aramaya 
kalkışırsa şaşmayın . Ama bu iş için bol 
ağaçlı dağ ve tepe gerek. Ileri görüşlü 
politikacı sayın Dalan, vaki zamanda ne 
kadar yeşil tepe, ağaçlıklı dağ varsavilla 
yapımı için gibi görünse de aslında PKK 
ileride barınmasın diye buraları dümdüz 
etmesini bildi. 

Işte kahramanlık tavrı bu .. . 
www.a
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$-U DÜt..ı'/ANIN DÜ2ENi
NE SAK . 6Eı-l\M SEv bL 
LfN\ NEDEN t<A'Y60LDU. 
HOP"TiRiıJ\NAVNOM . 
t..ıA-Ir-.IA"/ıJiNA-ı'l'-lOM . 
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SORMA SE NAil=.. DURU PEK- i '-fi 
OE~it.! Bi KAÇ ARKA~ŞtMl"ZIN 
DEr26iOE.t-l A-IRlt..ARA ,EKONO
MiK ANLAMDA özve IDE. BU 
LUNMASI GE.r2E.KNO U .. CEI<'.i
LEN Kı.JIZA SONUCU 8EN DE 
ÖZVEI<IDE SULUNMA ZOIZUNDA 
KALDlM . 
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CiDDi MİSİN? YALÇIN KÜÇÜK 

DENIZ BAYCALL 
' Dokunulmaz • oldum. 
Ne olduğumu en gilzel bu sözüğün Amerikancası anlatıyor: 'Untouchable' oldum. 
Amri<an Ingilizcesinde 'antaçıbr sözcüğünün iki anlamı vardır. Birisi, Hindistan'daki kutsal ınek· 

leıe deniyor; kimse dokunamıyor, kutsal sayılıyor. Bir de Amerika'da mafya liderlerine söyleniyor; 
bela saçıyorlar ve kimse yaklaşamıyor. Ben her i<isinden de oldum. Artık kimse yanıma yaklaşmı

yor. 
Iyi mi? Nasıl olduğunuza bağlıdır. Hem dokunulmaz ve yaklaşılmaz ve hem de nostaljik olursanız 

işleriniz çok kötüdür. Ben bir de nostalji hastalığına tutuldum. Murat Belge de nostalji< hastasıdır 

ama Murat Osmanlı'yı özlüyor ve işi kolay, tarihi yerleri geziyor ve gezdiriyor. Benimki zor; ben eski 

arl<adaşlarımı özlüyorum. Tarih binalan yerlerinde duruyor, benim arkadaşlarım yerlerinde durmu
yorf!ır ; ben yanianna grtmeye kalkınca da hiç durmuyorlar. 

Onc:e anlayamadım, SOf!!a anladım . Hepsi_ bakan, musteşar, bir ricam olunca, 'sen zahmet et· 
me, biz yapanı' diyorlardı. Ustalik yapıyorlar. Onc:e ben, beni çok sevdiklerini düşünüyordum ; sonra 

anlamaya başladım. Hala da kabul etmek istemiyorum ama. hallerinde, 'sen yeter ki gelme, biz ne 
istersen yapanı' havası var. Buna biraz canım sıkılıyor. 

Gerçi biraz işime de geliyor. Telefonda bir ricam olunca, -tıilinçslz olaralıbuna bir de, ' gelir .bir de · .. 

kahve ni içerim' sözünü ekliyorum. Görmeyin telaşı ; kahve için randevulaştığı m ız' günden çok önce 

ricam ~rine get~üiveriyor. Tabii böylece kahve için bir neden de-kalmıyor. 

lşim oluyor, ama, ben eski .aıkadaşlanmı özlüyorum. . 
Çok salım . Kendimi çok düşünen sanıyorum , fakat düşündüklerimin çoğunu da unutuyorum. 

Geçen gün Kızılay kalabalığında bizim ÖZgen'i gördüm, ne .. çok severim. Görür görmez yeni büyük 
elçi olduğunu hatırladım ve birden 'özgen• diye bağırdım . Ozgen kalabalıkta bana bakb, ben, beni 
gördüğünü sandım, arıcaL her haldıt görmemiştir diye düşündü m, çünliü benim tarafıma bakınca, 

birden bilmediğim bir şey oldu, her halde olmuştur, Ozgen, o kocaman yeni büyük~ Içi, birden yanın

daki karısıni , bizim Uian'~da unutar~ . tırısakalktı V&koşmayabaşladı·;-hiç anlamadı m. Kalakaldım. , 

Sonra unuttum. Ben ayrı sanıyordum, şimdi düşünüyorum, benzerini bir dahayaşadı m. Yine ka- · 
labalıktı vetıu kez vali Selçtil'la karşılaştım . Nostaljik hasta olduğum için bü!On usul ve adabı bir ke
nara birakıp Selçuk'u görür görmez, 'Selçuk' diye bağırmışım; 'bağırmışım• diyor~'m, bunu, Se~ 

çUl'un beni görür görmez bir yüz metre rekor denemesine kaJk;şmasından anlıyorum . ·Fakü~ 

te'de)iten de iyi koşard ı; ama devlet hizmetinde koşfuyu geliştirmiş . Toz oldu. 
Artık hastalıklan mı unutuyorum; bu işi bir oyuna: döktüm. KeyH ahyorum.Belki deli diyecekler, de

sinler, bir arl<adaşımı görünce hemen ismini söylüyorum, o beni görür görmez koşmayıı başlıyor ve 
beiJ peşinden ... Kalabalıkta görülmeye değer; bazen anarşist kovaladığımız sanılıyor ve halkımız da 

katılıyor. Büy(i( keyif doğrusu. 
Bundan böyle kimse şaşırmasın, kalabalıkta, iki adam birbirini kovalıyorsa, kavalayan mutlaka 

benim. · 
Bu kavalamaca oyunurnun en sonuncusunu anlabn~ istiyorum: Bizim Ali'yi gördüm . Ünivers~ 

te'yi bitiremed~ ama çok severdim. Asimda şimdi nostalji hastalığına yalandığım için daha çok sev~ 

yorum. 'Baba A'j' derdik; şimdili 'Bıiıa Süleyman'a benzer, çocuğu da yok, kimseye de hayn do

kunmaz, ama biz yine 'Baba' derdik. Okulda)iten beşik kertiği köyünden Cevriye ile evlıtnd~iş

ler; bu yilzden 'baba' diyordıAI . Gördüm, sevindim, • Ali' diye bağırdı m ve arliasından koşmaya baş

ladım: O koşmuyormuş, hızlı hızlı yürüyormuş, bunu ben yetişince anladım. 

Aynı 'Air, ama. ben 'Ali' dedi<çe bön bön yi:ızüme bakmakla yetiniyor. Beni anlamıyor ve dur
muyor. Çok şaşırdım. Ne dediysem, cevap alamadım. Arada Amriıaı\caya benzer sözler söylüyor

du, ben de 'Air diye,devam ediyordum. Sıkıldım, içimden Tann belasını vermesin, her halde değildir 
diye geçiriyordum, son bir defa sestenmak istedim, vazgeçtim ama, yine de 'All' sesi çıktı. 'Air ve

ya "Ar'; işte mucize böyle oldu. 'Mi,_ ·mr demeye başladı. Konuştuk . Gerçekten Al1ymiş ve kaçmıyor· 
muş, hızlı hızlı Cevriye'nin daha doğrusu JenWe(in bayan berberine, daha doğrusu, hairdresser 
shop'una gidiyormuş, bunlan· anlattı . . • 

Bu inanılmaz ö)itüyü anlatmalı istiyorum: Ameıi<alıların arasına düşmüş, kendi memleketinde 

Amerikalı olmuş, Ameri<alılar 'Ali' demesini bllcerıımiyorlarmış. 'Eli' ya da "Eiay" diyorlarmış; canı 

sıkılıyormuş ve kendisini ' AI' yapmış, bunlan anlat!(. 'Ar, Allıert'in kısaltılmasıdı r, lbrahim'in Ibe'su 
türü[Kiendir, bunu söyledim. 'Benim aslım Ardır • dedi. Hiç bir şeyin kısalllması değilmiş va Doğan 

olan soyadını da 'Donald' yapmış; Ma:donald hamburgerieri işletiyor. Saçlanna, bizim eskiden 
eşek tıraşı dediğimız traştan yaptırmış, kalasındabirden bire uçurumlar oluyor. Böyle gerekiyormuş ; 

Cevriye daha doğrusu jenifer ile boşanmJşlar Vf!/ ancak yine beraber yaşıyorlarmış , 'Böyle uygun 
oluyor!' diyor. . · 

Tüı:kçe mi, Kürtçe mi, asıl dilini unutmuş ve biz bütün buolan Amerikanca konuştuk. Türkiye'deki 
bu tür Amerikalılar çok bOyük bir koleni olmuşlar ve kendilerine 'Türki Amerikan' diyoriarmış, benim 

'Türkik' dediklerimden oimuşlar. Henüz hiç Amerika'yı gii_rmemişler ve görmeyi de· düşünmüyorlar. 

Ben çok şaşırdım , 'Peki bir birinizi yadırgamıyo.rmusunuz"~iyec:ek oldum, Ingilizeesi oldıAiça bozuk
tu. Hiç yadırgamıyorlarmış ve 'biz hepimiz aynı zamandi"aynı süreçten geçti\!', dedi, böyle olunca 

Amerikan olmadıklarını anlamıyorlarm ış, bunları çok raha!anlatıyor. .'' 
Birlikte değişirseniz, değişmemiş olursunuz. Bunu söy]liyor. : 
Müthiş bir felsefe; doğrusu çok şaşırdım ve çok öğriı'ıdim . Demek diktatöi!er, istisnasız bütün 

kütleyi bunun için değiştiriyorlar ve bir ayr.k bırakmak istemiyorlar. Demek herkes ezilirse, ezildık1e· 

rini anlayam ıyor. Müthiş! • . . 
Fakat daha müthişini öğrendim : Cevriye ile anlaşıp anlaşamadığını S()rdum. lyilermiym iş , yalnız 

kendiSine 'Atr dedikleri için kendi anne ·babasına küfrediyormuş ve Cevriye'nin soyadı 'Deniz' ol· 

duğu için de Cevriye'nin ana ve babasını çok ileri görüşlü buluyorlarmış, bunları da söyledi. Çünkü, 

'Deniz', kolayca 'Denis' oluyormuŞ; Cevriye Deniz, Janiter Denis olmuş, hiç sorun olmuyor. Bunlan 

da söyledi ve 'bUtOn Deniz'ler Amerikan çıkartmasıdır' diye ekledi. . 
Bu S6z benim kalamın içinde bomba etkisi y~ı. bombagili patladı. Bu kez-gerçekten koşmaya 

başladım. Arkarndan bagınyord!J, 'yanlış aniiı:ma, 197(sonrası ~i?ğumlular hariç, bunlar sizin De· 
niz' de' !lı Gezmiş'tlııı geliyor' diy81:iağırıyordut ben duymuyordum .. §erçekten koşuyordum ve ,koşar-

ken A!jimed gbi bağınyoa;lum. :"'.. ·: .:. 
Vii-tO inanılmaz, ama, bana çok daha önee söylendiği.gibi yazıyorum . Bana çok önceleri, 1960 

yıdırı[lda Deniz Baykal'ın Amerikalı olduğu söylenmişti , ben inanmaiıuştım, hala inanmıyorum. Güya · 

Missuri Savaş Gemisi ile getirilmiş ve güya yed~sekiz yaşında bir çocıAikıtn Af1!alya Körlezı'ne ÇI· 

kartılniış ; bunları o zamanlar bana söylemişlerdi ve ben inanmıyordum. Ya Batı Hint Adala

n'ndanmış, zaten melezmiş ya da Antalya'nın güneşinde biraz kararmış; burada açık~ k yok. Ancak 

ilerde Amerikan çizgisini sürdürmek için Antalya Köıfezrne çıkartılmış, aslen Aiııeri<anmış, bu bana 

çok önceden söylenmişti. 
Kuşkusuz inanmıyordum. Ancak bana şunlar söyleniyordu: Esas adı Denis' tir. Annesi sokaktan 

çağın rken, 'Deniz' diyor. Bu, bir . Asıl önemlisi, asıl bOyük kanıt soyadı oluyor. Köıfez'tı çıkartılmış
br, 'bay" Ingilizce köıfez demektir. ·caır ise çağn anlamına geliyor ve ilerde aksini iddia etmemesi 
için, de 'call' sözcükleri özenle seçiliyor. Güya Amerik.an arşivlerinde bu alanda açıklık ve kayıt bu

lunuyor. Güya yine ..ı nesi, zamanla 'Bay-Call' so )'adını, 'Baykara çeviriyor. 
Doğru mu? Bilemiyorum. Kalamın içinde hala bombalar pa11ıyor. Bana ikna edici görünmeye 

başladı; ancak Deniz de arkadaşımdır ve toz konduramıyorum. Arkadaşıının Amerikan asıllı olması

nı, Batı Hint Adatan'ndan olsa da, içime sindiremiyorum. 
Fakat yine de rıe zaman Washington çağınnca sesini çıkartmasını başka türlü açıklam ı yorum. 

Washington istediği zaman ErdallnönO'nün başına bela oluyor ve ortaya çıkıyor. . 
Bugünlerde Washington , Erdallnönü'den çok memnun görilnüyör ve Deniz'e de, anlaşılan, hıç 

telefon gelmiyor. Belki de köıfezde islirahat ediyordur. . . .. : _ • 

AYÇOK 'voRULOUM 
PA't'OOS OLSA DA . 
GvE Giç>iP 
~ÖYLE. Bit< 
i'-liCENI:. 
Oit.J.LEN'SEf-1\. SEE .. 
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SAGLIKBAKANLIGI: Hayvanlariçinsarı kartverilecek 

Siz hala DYP'nin SHP ile koalisyon kurdu~unu mu sanıyorsu
nuz? .. Baba henüz bir tane ANAP'lıdan hesap sormadı~ı gibi, 
DYP'nin · önde gelenlerinden MEHMET OÜLGER'i Ahmet 
özal' ın "Kanal 6" adlı TV' sine ortak yaptı. Kısacası "sağ" , çakt
rmadan VOL TRAN' ı olusturdu .. . 

1- ÖNDEN GÖRÜNÜS: SHP- DYP KOALiSYONU 

bu m niyet" Mü
dürü MENZIR: "Po
lislerin bıyık bırakma 
isteğine kahramanca 
direniyorum" dedi. 

' 
\ 

'\ 

\ 

\ ı 
1 ' 

. . . 

Bave Astegmene ku ji aliye şmergeyan h 
min qomandoye piyade bOye le dewlet nişan 
ye deste wi o ew avetiye orta dawiye dawiye 
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EDE ŞI KLE TU KESi NEŞUHUBiNE KESEN DIN .. Li peşberl 055'8 polesan, _IHD ji serwTsek wek "ELO, DI BIN SKENCE DE ME" vekir. 

kuştin dibeje ku di esle xwe de kure 
ndirmeyan li wi xistiye O G-3'eki da
ji zaroye min wi cu rm i kişandiye. 

1 1 

-r 

Demeki, nava Uzal O 

Ctndoruk qet ne xweş 

bO Her roj ew diketin 
~~--------~------------~---1 mehkemA. LA navbeyna wan di van roıan de pırr xweş e. Gava ew 

weknA Uzal bO , qanOna "By-pass·~ imze nekir. L~ Hocaoglu'y~ 

ANAP1 ku li wi wekiltT dikir fezlekeya li ser parlamenteran HEP'i ji 

bo rakirina tmtiyaza wan imze kir. Gelo Cindoruk, li ber cava raya 

gişti li hember ve yek4 derketa, dikaribO vayekA bikira? .. 

Nebe nebe ku CTndoruk 

DE-DE- DEQEK.i ! ... 
IŞE MIIJ PIRR ECEL.E 'fE .. 

RE' \lEKE ::Jl MIN 12E. . .. 

' .J,, , : 'l .... 

Lt Kurdistane, ji bo ku peşmergeyan nehewTne 

daristan ji aliye dewlete ve ten şewitandin . icar ji 

gotinek wek "PKK li çiyayen Bolü'ye kamp vekiri

ne .. . " derket icar werin dTyare çiyayen Bolü'ye ... 

o 

Meclis tatile çıkmaya hazırlanıyor ... Anayasa deği

şikliği, Demokratikleşme paketi "Bir başk~ sonbahara ... " 
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SeRPeL ("/U28A~ 1) Ol XW€ çu ... W€XIi wi PII<R /JEI1A .. . /'H!iR Ctl<f.1&50Rfi<E.K.II<U 
HuiJ LE RAST TiAI/3ir)ik 
Tt!<i' OON2tJEH SALt YE 
ü MW E.t..ts&R RE'IA 
v.IE. YE

1
BII<U::J!/J/11 

6eVEf<A/..;.COAINOR 

11 B/I<.U:JIN.LHEMÜ'IAN 81-
KU:Jt!JIHCMU <;E.RM€5-
0Rtl<fN kU DU:JMIN€_ 
w& "BIN, 8/kLJ:JfN/. . o 

Mit<AJ...AY &vAIVG 

ı- ~ ,.· . " ... 
.. •" /11UHA

1 
ÇtvlkE.N EZ/v!JWAN,L.AWIRE.N !ı1&1<6AN, 

ı 
AvfN ÇEMAIJ, RO:J/04'< tl BERiE2 ~~ WE RE VE 
I-IE5PE IJEPfwfsr Pf~I<E~ ot k! M~ :ı; BER kl.l 

_ _.lll(; BAZPANA MIN QEVIYA,E:Z1 H~GPE prf./,:J/80 
HEVPli!N'A MIRI!VE OICIM 13GR ZINARE 
/VI/;;ZIN f Ll RoJAıiA'r;g_ www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



Ev YEK NE 8€5 Bu ... GEf./BZ.A L 

C-ROOk.5 BIRYARA NY:iKIRI/1/A 
SiYuYAN D!J ... 

EMIR C.Ffi:R.MAN) WGK. 8/I<.INA WAN A 

Ll MiSURf'YG 'lE· 

ii 1·113'~ ot RE ;:J ot BERF u BAHo:zi 
0€ 0€57 f7f IC!R. .. 

PERGALA EMERtki SERWGR E Ll B4NIYGN RE{j. 

NUHA, EREBEYEN BIHEsP "Ol ŞOPA 012AN OE,_ 
-BER B 1 EROEN 012NE 0/Ç/Iıl. 

ŞEVEKi/DE (j BAVE HEGPE DtN 
DIGGL BE~ ek. ::JI ObLALA YAN' VE 
R€1/IYAA/... . 

EW,LICIHEktL16ELIYA OPkt WAL

PAI<:A KU çER/VIStPt" ;:JE RE 0160-

TtN 6CLI'IE Çc?I<A BIRti.!OAR ,Lt 

OERE.VA c.R.EEI< A Q€Rtst OE 
HE5T( u C/LE f{ESP# o w Ol 

Ç-AL..Et</' O€ VE'!iARTIN. .. 

LE o/Ve Ev '>'FK BE Ct~ 
IZA'JOIN J .4'E..Nl.Ji'c.A~~ ... 
{}UI/.4 BELEk ROSEBUO 

Illi U REYA OA.E?I5TA 
NE O€ 1-!.47 KUŞ7tN. .~ 
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MEMLEKETiMDEN KAY AK 
MANZARALARI 

Sayın taban tutturamayanlar! .. Aşa~ıda görınü~ oldu~u ut. ~ahi', nO 
y,aş kuŞagını yakinen ilgilendirecektir umarım ... Fah Bey. !'TT 
Şube Müdür!U~ü'nden emekli ... Yaklaşık iki yıldır. otu du~u o kol
tıl~u mekan tutmuştur ... Kafası özellikle şu aralar karı ıktır. .. Ned 
en? Buyrun hemen yanındaki sehpayı kesclim .. . Iki. kıtap üst üste 
dıırmakla . Alttaki Kuran-ı Kerim'in Türkçe meali ... Usı ·nde ise Tu
ran Dursun'un "DIN BU" Isimli kitabı bulunmaktadır .. . ani iki tane 
birbirine terso kitap ... 
Şimdi, Fahir Bey emekli oldu~undan beri alttaki kitab.ı takılnıakta. 
yani meale ... Hani yaş 62. kayalara gelmeyelim hesabı namazında 
niyazında ... Eve 60 ml. mesafedeki cami de. bu ortaını uvvctlendir-
mekte ... Taa ki Turan Dursun'un kitabı eline gcçenc de ... Sanki bir 
şeytan dürtüsü ile bu kitaba başlamış ve bitirıni~li ... c ıııcvYular 
vadisindeki yerini böylece almıştır ... Ulan bir yanda Turan Dur
sun'ıtn kitabı, bir yanda 5 seans ezan sesi ... Tam da rcha · cı basıııı~k 
en kalkıp namaz kılacakken . al.<!ına Turan Dursun 'un ki abmdan pa 
sajlar geliyor ve rehavete yenik düşecekken. aklına ki yıl ön~c 
geçirdi~i spazın gelmekte ve tekrar fikir degiştirnıekte ... Ulan bir 
yandan da düşünüyor. Kocca Bush 'un· kilisede dua edcrkcnki o ga
zetedeki resmi geliyor ... Be Fahir Bey. artık bi karar 'r. bak ikin
diyi kaçınyarsun neredeyse kayalara falan gelmiyesin ... 
Aya bi de boşsa ... Ne bilim be hoca. bak beıı bile ~a~ rdını ~imdi ... 

AÇlKLlYORUM 
Memleketimin insanları ... İşte şu .ılttak; nekaniz a. nesiimi
zin ağzına sıçmıştır ... Aslı traktör esa!>ıı olan mo oru ve her 
üç saniyede bir değişen vites tıkırtısından onu hC' imi7 bilir
iz._.. <!ı:tll? iç_inde insan değil. kargalar bile yolcu) yapmaz .. , 
lkı kışının bıle zor oturduğu o koltukları. en arka dörtlüdeki o 
yedek lastik çıkıntısı ve ayakta yolculuk edenler i in tam bir 
bel fıuğı ortamı ... Ben bu aracın dizaynerine. m.. ndisine ve 
bu aracın üretilmesine izin veren merciiere tam bi lanet yağ
dınp. teessüflerimi. insaniyel narnma iletirim ... 
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E..., AKLIMA SiVi 
GELDi SEN ... Eve-r SE1'J 

GEL c;öME.L 

- · 
Geli xwendevanen heja, çar roj bere, . 

bOyerek eceb li kovara me qewimi. 
Xwendevanekf me, ji Amede rabtlye O hatiye 

heya Stenboıe, da ku niviskare me Seydoş Xi
rabxoş bibine O çend golinan je re bibeje. 

Em goline direj nekin O weril') ser Seydoş O 
xwendevane me. ka çi kirin ji hev; çi bO o çi 
nebO. 

(Seydoş Xirabxoş, li ser maseye xwe bO O 
nuh dest bi nivfsara xwe kiribO, camereki qam
direj O ser f since wi xweş kete hundir, li dora 
xwe nihert, çaven xwe li ser Seydoş rawestand 
O le deng kir.) 

"Gelo Seydoş tu yi? .. ." 
(Qubequb bi Seydoş ket O ew got :) 
"Ewet, be ndir. Tu çi.istemiş dik!? .. •. 
• Jixwe min dizanibil ; mirove ku nivisaren wl 

ewqas nexweş be, helbel rOçike wı ji ji tişteki re 
nabe. 

(Bi ve yeke, ttı şopa qubequba Seydoş a ga
veki bere nema.) 

"Çi demek istemiş diki?!.. De here ji we!... 
Sen peşiye li xwe baxmlş bike .. ." 

"Ma tu qet !edi naki?Di van rojen raperina 
gele Kurd de, ku herkes di her qada jiyane de 
dixwaze xwe ji çewtinan dOr bixine, tu he ji di 
reya çewt de didomi?" 

·aa. ba, ba, ba, ba!.. Sen çi demiş dik! ya
ho? .. Hella, hella!.. Hella, hella! . ." 

"Kemalist p dev ji Atatirke xwe berdidin, ma 
tu qet fedi nakl hena ji ji qOne naqeti?" 

·Deve xwe atmış iıeke Atatir!.. Sen li kO, Ata
tir li kO .. Ma sen çi biliyor Atatir·heqqinoo. bele 
qonişmiş dibi?" 
. "Seydoş, me ew bi te nas nekiriye ... Em wl 

zol baş diıanin ... Xweli li sere te be, ku digel 
aşkerahiya diroke ji te he ji rastinan nas nekiri-

t9iMOi SiZE 
ATEŞ TEMiN 
EOE.CEc;iM 
'YALI\liZ I-IE~KE6 
HAZI!2LANSlN . 

Ş ÜR B E Ş IR Seydoş Xirabxoş 
SEVDOŞ ÇÜ 0 HEY ÇÜ ... 

ye.Ji tirsal), tu nizani edi çi biki ... Çaven Xwe veke 
Seydoş!.. lroj li welet ne roja tirse ye." 

"Ez tirsmiş nakim ... Ma ben çima tirsecek? .. ." 
·seydoş, tu ditirs1 o deh ji wı ali...Ne tene tu di

tirsi ji, ji bo xirwebezen xwe yen dunyewi O ji ber 
rabirdOya xwe ya sefil ji tu xwe weha dihetikini. 
Ew tevlihevi o zeliliya rnejiye te, xwe li zi· 
mane te ji dixe. Le dive tu ve 
yeke baş bizanibl, ku kesen 
wek te cihan wan di nav 
me de edi nine. Tevi 
hemO taybeliyen 
xwe yen nexweş, 
gele me kesen 
wek te ji ji nava 
xwe diaveje der
ve ... 

"Hay lo!... icar 
min hOn qebOI kiri· 
ye, hOn min qebOI 
etmiş nakin ... De hela le 
ha!.. De hela le!.." 
· ·seydoş, vir de o we de ne

ke!.. Dema te o yen wek te edi buhu-
ri...Dev ji ve zirtezirta xwe berde ... Nebeje ku ez bi 
hale te nizanim.Weka roje bi min xuya ye, ku tu 
nikari di civaten Kurdan de rOni. Ji bo ve yeke, ne 
fıkr O ramanan te O ne ji zimane te ye helipine ne • 
hawetı (musayit) ye. Tu bOyi babeta tinazen 
xelke.lroj pe de, tu ne ji Kurden kurdiştani re O ne 
ji faşisten cantirkan re ku tu dixwazi ji wan re ber-

devkiye biki, dibi yar. Tu ji baş dizani, ku iroj tu bi 
keri wan nayi ; ew hewcedariya te nema dikşinin . 
Di hale hazir de, tu him ji lOtike o him ji ji qupike 
bOyi. Dev ji !ize p berde O van rastinan bipejirlne. 
Mirove ku be xiret O be şeref be, ma fiz je re çi 
dive?" 

........ : 
demexist. Çawa bO, ne ew fehm r O ne ji me 
bixwe; ew deve çentike xwe ye çe ı ı qehweyi 
vekir. Kaxizan kir nava çenıe . S~ı kaxizeki ji 
deve çentike dixuya; wl ew rast kir.Fermare 
çentike xwe kişand. Bel ku sere e hilbide, li 
dora xwe ziviri O ber bi deri çO. La ku bi haleki 
miri dimeşlya, disa bi libateke mi çentike xwe 
kir bin çenge xwe ye çepe. se ngiyeke kOr 

· hetiO. His ji herkesi biriyabO .. Çi eceb, ku solen 
Seydoş en bini hesinkiri ji weka ~r roje teqe~ 
teq nedikir. Solen Seydoşe reben ji bi 
bedengiyere li hev dikir. Heya ~xwe gihand 
deriye kovare, te digot qey nive e e wi ye ma-

. yi çObO ji. Gava Seydoş Xirabxoş riye kovare 
vekir, deri ji deng neda. PaşsitOy Seydoş Xi
rabxoş, gava ew M di nava deri de bO, birani
neka behempa ji cameren li we ~re de hazir 
liOn re hişt. PaşsitOye wi ye qermiçi O gemari, 
her cOre janen wl yen we gave ew dikişand, di
dan ber çavan: We bedengiya kOr d zOrazOr ew 
pişt xwe de hişt O çO .. . 

Bele, Seydoş Xirabxoş, nimOne eki trajik e 
Kurdan, we roje, we saete,we d~e çO o me 
hew je xeber stand. 

Jixwe, Seydoş di ve peyvajoya diroke de ji 
xwe re ji O ji herkesi re ji bObO reke ku edi 
nedihat jibinirabOn. Seydoş, bes yek e cisne 
xwe bO. Bes taybetiyeke cihe ya YJi ji yen din 
hebO; ew ji, tirsa Wl ya ji ve peyvajoya nuh, . 
werekiyeke dabO ew, ku ew tah dida, dibO 
seelema nivisaiıdina fıkr O ramanan xwe yen ku
fiki di kovarine de bi zimane xwe y4 bihnketi. 

Di kovare de, em ji Seydoşe xwe fılitin . Le ji 
sedhazarine "Seydoş"en di nava le Kurd de, 
'ku bi ·seydoşki" dijin, diramin, di yivin O dini
visinin çi xeber? 

.· 
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OKU RŞEYLERITIŞT-MIŞTENXWEN DEVANAN 
Merhaba Sevgili 
TEWLO'CULAR 
Nihayet, evet · nihayet, sevgili 

TEW LOI'muz elime geçti (5.Sayı) 
ve inşallah bundan sonra Tew
lo!'mu düzenli bir ' şekilde bulaca
()ım. Isterseniz biraz kendimden 
bahsedeyim. . 

25 sene, evet tamıtamına 25 se
nemi hiç bir şeyden habersiz, Iç 
Anadolu'nun bir köyünde tükettim 
ve geçen sene bazı nedenlerden 
ötürü Türkiye'yi terketmek zorunda 
kaldım ve Almanya'ya geldim ve 
Almanya'da hayatımın akışı değiş: 

ti ve yeniden do()muş gibi olqum. 
Çünkü Alanya'da yüce partimizle 
tanıştı m ve . mücadelimizle. Evet, 
artık biz de yüce bir Parti eşli()in: 
de, mücadelemili kazanmak için 
çalışaca()ız ve inanıyorum kazan
mamız çok yakın ve size çok ·bü
yük görevler düşüyor ve inanıyo
rum ki çok kısa süre içinde yerinizi 
alacaksınız. Evet işiniz çok zor. 
Ama üstesinden gelece()iflize de 
eminim. Yeter artık, uyandırınTürk 
halkını, Türkler arasında kaybol
muş Kürtleri uyandırın artık. 

Babıali'nin kökünü kazıyın, bü
tün burjuva gazetelerine ÖLÜM!.. 
Gericileri, faşistleri mürekkebiniz 
içinde bo()un. Size yayın hayatı

nııda üstün başarılar dilerim. 
Esen kalın ... 

KINE EM 1 Almanya 

Sevgili Tewlo!'cular! .. 
Öncelikle çıkarmış old unuz 

dergi için sonsuz teşekkürler. Yayın 
hayatınızın bundan sonraki döne
minde de başarılar dilerim. 

Içimden size bazı eleştiriler yaz
mak geliyor, ama naresini eleştirebi
lirim ki? Ancak güzel, daha da güzel
leştirilebilirsiniz dergiyi. 

"Qirkirina Çermesorikan" adlı çizgi 
romanınız - her ne kadar bazı şeyler 
anıatılmak isteniyorsa da- yerine do
oaı, topiLimsal sorunlara deginen, 
daha kapsamlı öykülerden yararla
nabilirsiniz. Gerçekleri, ta emperya
list ABD'lerde aramak yerine, çevre
mizden anlatabilirsiniz. 

"Ji Seydoş re de ji bazi gotin1erim 
ewf} olecek" 

Çok anlamlı bir köşe ... Bizim kültür 
gerçekligimizi gözler önüne seriyor. 
Seydoş'ların döktügü mürekkep ku
rumasın. Kurumasın ki, bazı gerçek
lerden korkmadan "öz arama sava
şı"na girebilelim .. . 

Silav ji wan f}n ku şerf} enternasyo
nalizm O sosyalizm O hebOnf} didin ... . 

Enternasyonalizm, sosyalizm ve 
varoluş savaşı verenlere selam ol
sun ... 

Metin K. /Batman 
' . 
Atatürk Ödülü için öneriler 
lık. önce Tewlo dergisi çalışanlarını 

protesto ediyorum. Çünkü Mande
la'nın Atatürk Barış Ödülü'nU red et
mesi üzerinde çok durmadınız . (1-2 
karikatür ve bir de ne· yazdı() ını bil
meyen kendini yazar zanneden o 
adamın saçmalıgından başka). Hani 
iyi dost kötü günde belli olur. Siz de 
Hükümete yardımcı olsanıza . Bu kö
tü günde. Ornegin şu önerilerde bu

'S'----. lunabilirsiniz: 
Öneri 1 : Mandela'ya aslında 

böyle bir ödülün verilmedigi bir 
Hıyar'ın verildigi, ödülün de 
Saddam'a verildigi ama sonra 
terörist oldugu anlaşılan posta
cının adresleri degiştirdiQini 
halka söyleyebilirdiniz. 

Öneri 2: "Sanki biz ödülü 
Mandela'ya verecektik, 3 Ni

"==~-ı san şakası yapmıştık, Mande
la'yı kandırdık" deyip Aptal 
Mandela diye bir lakap da uy

' durabilirdiniz. 
Öneri 3: Ya da ödülü Gena

lev Patroniçesi'ne verebilirdi-

niz. Jabi, o da "bir zencinin almadıQı içinde kadınların konumuyla karşı

ödülü ben de almam diyebilirdi örne- laştırdıQımızda, Kürt kadınlarının 

Qin... hiç de öyle ezbere dem vurulduQu 
Öneri 4: Ödülle beraber 1 Merce- gibi ezilmedigi ortaya çıkar . 

des, 1 villa, 2 korucu, 3 özel Tim, 1 Bir kere, feodal dönemde de ol
Yeşil Kart ve 30 Adet prezervatif ve- mak üzere, kadın ailenin iÇ ilişkile
rebilirdiniz. rinde tek söz sahibidir,."f<evani'' ola-

Öneri s: Mandela'nın 27 yıl hapis ~ak ad.landırılan kadın, evin sevk ve 
yatmadıgını, onun UFO'dan düşen idaresı~e.n her an~amıyla s?ru~lu 
bir uzaylı oldugunu, ayrıca küstah, . ve yetkılid!r. Hele bır de genış aı~e
alçak, ikiyüzlü, iktidarsız, erken ·bo- lerde kadın; torunlar, oguıı~r, gelın
şalma sorunu oldugunu, piç oldugu, lerden ol~şan çok sayıda ınsandan 
serbest Piyasa Ekonomisini beğen- ?luşa~ . bır toplulugun. tartışmasız 
medigi, Amerika'ya hayran kalmadı- idar~cısı kadı~.dır .. Kendınden aşag~
gı, "Alo Burcunuz" la ilgilenmediQi ve dakı. erkekler. uzerınde de ~tJak bır 
bir homoseks"el oldu"unu halka oto~teye sahıp old~~unu blıyoru~. . 

. . . ~ ~ Yıne benzer bıçımde geçmışte 
açıklay~bı~ırdınız . . , pekçok aşiret reisi kadının varlığı ve 
Ön~~ 6. Ya da Ma~el~ nın asıe~ bugün bile "hahımaga" olarak ad

M_~rdın ın Kızılt.epe , ılçesınden . bır landırılan pekçok "kadın a~a"nın . 
Kurt olduğunu. 1980 de çoban ıken varlığı, bize Kürt toplumunda kadı
kaybolup yol~nu ~aşı~dıgını, yanlı~- nın ezildiQini söyleyen görüşlerin ne 
lıkla Kız~ltepe ye. g_id_e~ım derken G~- kadar temelsiz oldugunu ispat et-
ney A~rık~ ~a gitt~ını ve orada bır me ye yeterlidir. . · · 
otoyol ışçısıyke~. yı~e.,v~nlışlıkla kat- üstüne üstlük, kadının toplumda 
ran havuzuna duştugunu, asıl adının ezen konumda olduğu zamanlar bi~ 
"Ern man dilo", yani"Yürek, burada le vardır. örneQin, hepimiz biliriz,· 
kaldık" anıarnında bir tarzanca isim küçük çocukları hergün dayaktan 
oldugunu, Atatürk Kültür Merkezi ve · geçiren anneler değil de kimdir? Ay
Türk Dil Kurumu'nun yaptıgı araştır- nı biçimde, erkekleri cazibeleriyle 
malar sonucu belgelerin Tayland,' da kendilerine baQiadık1an sonra, "Sü
bulundugunu halka açıklayabilirdiniz. . rünsün, ne derse m nasılsa yapma-

Öneri 7: Ya da· Mandela'nın ·bun- ya mecbur" deyip erkeklere türlü 
dan iki yıl önce· öldüQünü, Mandela eziyetler çektirip onları inim inim in
olarak kendini tanıtan adamın bun- leten kadınların varlığı da sır deQil. 
dan bir ay önce Bekaa Vadisi'ni ter- Son olarak, artık herkesin bu ko
keden ve siyaha boyanan Apo oldu- nuda konuşurken biraz daha düşü
gunu açıklayabilirdiniz . nüp öyle söz sarfetmesi dileğimi be-

Öneri 8 (Son öneri): Tüm bunlar- lirtmek istiyorum. · 

dan sanra da halk inanmaısa Hükü- Selamlar ... 
metin ödülü müsait bir yerlerine sok
maları nı (Tabi eQer o müsait yer bu 
ödülü kabul ederse} söyleyip, Hükü

Seydall Kemer 
Sivas 

meti zor durumdan kurtarabilir- r---------------.. 
diniz. Siz Tewlo! çalışanları .. . 

D.Bakırdan bir 
. Doktor Adayı 

"Tewlo !" cular! .. 
Burada bir yanlışa dokunmak 

istiyorum. Sözünü ettiğim yan
lış , Kürt kadıniarinın da ağır bi
çimde ezildiği yanılgısıdır. 

Evet, belki kadınlanmız er
kekler kadar sosyal açıdan her 
alanda görünmüyor olabilirler ... 
Ama dünyadaki pekçok halk 

ÜLKE M 
Basın Yayıncılık 

San. Tic. Ltd. Şti . 
adına 

Serhat Bucak 

Be_rpirsiyare Mizahi (Mizah Yönetmeni) Xelil Ziravav • Berpirsiyare Nivisaran (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü) Tarık Tolunay • Berpirsiyare Buroye 
(Idari Işler Sorumlusu) Adnan Sancar • Na vnişan (Adres) Hacıhanım Sok. Balkaya Apt. No: 6/3 Ayazpaşa !Faksim -İSTANBUL Tel: 249 83 80 

• Rimbazen TEW LO : Doğan Güzel, Mürnin Durmaz, Hüseyin Işık, Ahmet Keskin, Erdinç N ehari Seyfi Şahin, Seydoş Xirabxoş, Can Baytak, Selim 

Canhıraş, Burcu Durusu, Luis Garcia, Ceren İncesu, Cahil Çeli~el, Gürhan Doğaç, Tarık Tolunay, Xelil Ziravav, Musa Anter, . . 
Yalçın Küçük, Behlül Demir. • Amadekirina RQpelan (Sayta Düzeni) İlter Çıtak • Amadekirina Ofseti (Ofset Hazırlık) Murat Kıvrak 

• Çapkirin (Baskı)Metinler M:atbaacılık • Belavkirin a Gişti (Genel Dağıtım) Birleşik Basın Dağıtım A.Ş. 
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