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SEVGİ TOHUMLARI
Mesut Tim ve Metin Aydınoğlu, Haberhürriyeti Gazetesi'nin
temel direklerinden... Her ikisi de yıllardır aydınlanma yolunda
yazılarıyla sevgi tohumları ekiyor. Şimdi bu yazılar internet
ortamından, kağıda aktarılıyor ve
BİR TİM'DEN BİR METİN'DEN adıyla kitap oluyor.
Her bir satırı ilmek ilmek dokunan bir halı gibi olan kitapta
yer alan yazılar, en çok okunan ve paylaşılanlar arasından seçildi.
Bu seçkiyi sizlerin de büyük bir heyecanla
okuyacağını inanıyorum.
Kitaplı yazarlar arasına katılan
Mesut Tim'i ve Metin Aydınoğlu'nu kutluyor,
yazıların toplumsal fayda sağlamasını diliyorum.
Yolunuz açık, KİTAPLI OKUYUCUNUZ çok olsun
sevgili arkadaşlarım.
İbrahim Irmak
HABER HÜRRİYETİ GAZETESİ
Genel Yayın Yönetmeni

III

TEŞEKKÜR…
Her şeyin ilki insanda büyük heyecan yaratır. Sabırsızlaştırır.
Biz de – Mesut Tim / Metin Aydınoğlu – bunları yaşadık, yaşıyoruz.
Bizim için artık KİTAPSIZ diyemeyecekler. 
İşin şakası bir yana yılların birikiminin yansıdığı
bu satırların, ilmek ilmek örülen bu yazıların
sizlerle buluşmasında büyük desteği olan
Buğra Tim’e teşekkür eder, en kısa zamanda
ikinci kitabımızda buluşmak dileğiyle…
İyi okumalar… / M.T – M.A.

IV

ŞARTSA EĞİTİM, KİTAPSA MESUT TİM
‘Dünyaya bi daha böyle bir insan gelmez’ diye nitelendirdiğim insan
türlerinden. Okutturma, kütüphane açma hastalığı var, tedaviden
kaçıyor, organizması da zaten direnç kazanmış, müdahaleyi
reddediyor.
Yazı bir aydır kafamda, notlar aldım.
Artık yazma zamanı.
Öncelikle başlık bulmakta çok zorlandım.
Envai çeşit başlık buldum, bir tanesinde sonunda karar kıldım.
Umarım sevgili Mesut Tim abimi, ifade ediyordur.
İşte başlık adaylarım şunlardı.
‘Okutturma hastası’
‘Okutturmasa hatırı kalır’
‘Eğit, eğitim, eğittim, Mesut Tim’.
‘Şarttır eğitim, kahramandır Mesut Tim’
‘Şarttır eğitim, olmalı her yerde birer Mesut Tim’.
‘Şartsa eğitim, olsa her yerde bir Mesut Tim’
‘Eğitim işte Mesut Tim abim’.
Hiç birini beğenmedim, şu an tepedeki hoşuma gitti.
***
İlkokul 1.sınıfta okumayı söktü.
İlk işi harçlıklarıyla kitap almak oldu.
Gavur İzmirli ne de olsa.
Kitaba ulaşması çok kolay.
İzmir Türkiye’ye, Mesut Tim abim de İzmir’e lazım.
***
Ticaret kafası hiç olmadı, parayla pulla işi olmaz onun.
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Ama ilkokulda, ortaokulda harçlıklarıyla aldığı kitapları çok ucuzuna
arkadaşlarına sattı.
Evde rafa dizip, hava atmadı yani.
Amaç yeni kitaplar alıp okuyabilmek.
Sonra kafasına dank etti.
Kendisi bir şekilde buluyordu, ya bulamayanlar, alamayanlar ne
olacaktı.
İçi içini yiyip bitiriyordu.
Kütüphane açma fikri küçücükken beynine yerleşti.
Kolları sıvadı, başladı ‘Kitap Kurtluğu’na.
***
Millet evine, yatak odasına para sayma makinesi koyar.
Ayakkabı kutularını dizer.
Onun odası kitap dolu, dağıtmak üzere.
Say say bitmez, o derece.
***
O çıktığı bu aydınlık yolda, 27 kütüphane kurdu, açtı, teslim etti.
26’si köy, 1’i de ilçe merkezi.
Sayması, yazması ne kadar kolay değil mi.
Kitap okuyan zaten yok, bağışı nereden bulacak ki.
Bir de okuyup okumadığı belli olmayıp, duvarındaki rafa dizenler var.
Asla kitaplarını kimseye vermezler.
Bırakın bağışı emanet olsa bile vermezler, ya yaprakları kırışırsa, aman
ha çok kötü.
***
27 kütüphanenin tek adı var,
‘ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANESİ‘
Reklam da almıyorlar.
Başka ne bekliyordunuz ki…
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***
Amaç; ‘ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ DOĞRULTUSUNDA SORAN,
SORGULAYAN, BİLGİLİ, BİLİNÇLİ İNSANLAR YETİŞMESİNE KATKIDA
BULUNMAK…
BUNUN DA YOLU OKUMAKTAN GEÇER.
Ve bunun için OKUYUN, OKUTUN’…
***
Hesap ortada her kütüphanede en az 3‐5 bin kitap var.
Çarpın 27 ile, çıkan rakamı da en az 500 kişi olsa, onu da çarpın.
Vay be rakama bakın, mükemmel.
***
Yılda 1 gün de olsa, Dünya Kütüphanesi Haftası kutlaması olarak
yarım saat kitap okuyarak kitap okuma alışkanlığı kazandırılamaz,
bunun bilincinde sevgili Tim.
İnsanları kitapla buluşturmadıktan sonra kitap okuma alışkanlığı asla
kazandırılamaz. Bunun için de ÖZGÜR BİR TÜRKİYE olması gerekir,
diyor.
***
12 Eylül 2006’DE KÖY ÇOCUKLARI KÜTÜPHANELERİ OLUŞTURMA,
KÜLTÜR‐SANAT VE DAYANIŞMA DERNEĞİ olarak faaliyete başlandı.
AMAÇ; Kütüphanesi olmayan köylere kütüphane kurmak.
HEDEF; Türkiye’deki 40.000 köye ATATÜRK ÇOCUKLARI
KÜTÜPHANESİ adı altında KÖY KÜTÜPHANELERİ kurmak.
TEMEL HEDEF; “Kitap okumasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini
yapamazdım” diyen MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün izinde bilgili,
bilinçli, soran, sorgulayan toplumsal bireyler yetiştirmek.
***
Sanmayın ki her yerden maddi ve manevi destek görüyorlar.
***
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Kitap göndermeyi Samanyolu yıldızının arkasına çöp boşaltmak olarak
algılıyor, bu yüzden kitap toplayıp göndermektense bir köyde, köye
ait bir binada kalıcı bir kütüphane açmayı tercih ediyor.
***
Malum Köylü milletin efendisidir, dedi ya bunu milletin kölesidir diye
anlayanlar, anlamak isteyenler, işlerine öyle gelenler var, oldu,
olacak, olmamalı artık, çünkü kitap var.
Teee 11 Kasım 1938’den bu yana, sermayeciler sürekli olarak köyü,
köylüyü sömürüp, bilinçlenmesini engelliyor.
Atatürk’ün talimatıyla oluşturulan KÖY ENSTİTÜLERİ, HALKEVLERİ ve
KÖY OKUMA ODALARI 17 Nisan 1940 yılında mecliste kabul edilmiş,
lakin gerek iç gerekse dış baskılar sonucunda yine aynı hükümet ve
cumhurbaşkanı tarafından kaldırılması, yok edilmesi için 17 Nisan
1948 tarihinde karar alınmıştır.
Yani TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ KARARTILMIŞTIR, diyor Mesut Tim
abim.
Canı çok sıkılıyor bu konulara.
Gerilemede sınır yok.
***
İşte bunu tersine çevirmeyi çalışıyorlar.
Şimdiye kadar açılan ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANELERİ şunlar.
Tek tek okuyun açılan kütüphaneleri…
***
11 Ekim 2006 İzmir, Urla, UZUNKUYU köyü,
25 Mart 2007 İzmir, Bayındır, SARIYURT köyü,
8 Ekim 2007 Rize, Fındıklı, ÇAĞLAYAN köyü,
10 Haziran 2008 İzmir, Kiraz, SULUDERE köyü,
28 Şubat 2009 İzmir, Karabağlar, KAVACIK köyü,
04 Nisan 2009 İzmir, Ödemiş, HAMAMKÖY,
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20 Temmuz 2009 Afyonkarahisar, Emirdağ, EKİZCE köyü,
23 Ekim 2009 İzmir, Çiğli, KAKLIÇ köyü,
26 Aralık 2009 İzmir, Bayındır, ÇIRPI beldesi.
03 Nisan 2010 İzmir, Seferihisar, ORHANLI köyü.
16 Haziran 2010 İzmir, Torbalı, KORUCUK köyü.
09 Ekim 2010 İzmir, SEFERİHİSAR ilçesi.
25 Aralık 2010 Manisa, Salihli, GÖKEYÜP Beldesi.
14 Nisan 2011 İzmir, Seferihisar, GÖDENCE Köyü.
29 Mayıs 2011 İzmir, Tire, KIRTEPE Köyü.
25 Eylül 2011 İzmir, Ödemiş, BIÇAKÇI Köyü.
29 Ekim 2011 İzmir, Bayındır, ZEYTİNOVA Beldesi.
10 Mart 2012 İzmir, Menemen, ALANİÇİ Köyü.
25 Mayıs 2012 İzmir, Bornova, KARAÇAM Köyü
29 Mayıs 2012 İzmir, Ödemiş, MESCİTLİ Köyü.
10 Kasım 2012 İzmir, Menemen, SÜLEYMANLI Köyü.
05 Temmuz 2013 Ordu, Gülyalı, TURNASUYU Köyü…
20 Haziran 2014 İzmir, Güzelbahçe, YELKİ Köyü
22 Mart 2016 Şanlıurfa, Siverek, DUYDUM Köyü.
06 Kasım 2016 İzmir, Menemen, BAĞCILAR Köyü.
24 Kasım 2016 Manisa, Salihli, BAHÇECİK Köyü.
25 Mart 2017 Elazığ, Baskil, DOĞANCIK Köyü.
***
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HURİYE SARAÇ’SIZ OLMAZ
Mesut Tim’e bu çalışmalarda en büyük destek bir öğretmenden
geliyor. Kendisi bugünlerde 87 yaşına bastı. Eskişehir, Çifteler Köy
Enstitüsü mezunu Huriye Saraç… Neredeyse açılan bütün
kütüphanelerin hazırlanmasında bilfiil Mesut Tim’le birlikte aktif
olarak çalıştı. Kitapların etiketlenmesi, raflara yerleştirilmesi işlerini
bizzat kendisi de yaptı. Ve hazırlanan kütüphanelerin hepsinin
açılışında bulundu. Önümüzdeki günlerde de 1959 – 1962 yılları
arasında öğretmenlik yaptığı İzmir, Menemen ilçesi Bağcılar Köyü’nde
onun adına bir kütüphane açıldı.
HABERHÜRRİYETİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ.
Sevgili Irmak, Haberhürriyeti bürosunu kitabın emrine açtı.
O büroda haber var, gazete var, kitap var.
Üç temel ihtiyaç, yeter zaten.
***
Aslında kütüphaneyi açarken, bir yandan da İbrahim Irmak, Füsun
Irmak, Huriye Saraç ve Mesut Tim gibi nadide insanlarımızın sayısını
artırmak, klonlamak gerek.
Aydınlık yarınlar için.
***
Mesut Tim ile başladık yine onunla bitirelim.
Adamcağız da ne güzel soyadı var, kendi gibi, üret dur.
Bu kez kafiyesiz yazacağım.
İyi ki varsınız sevgili Mesut abicim.
Tüm KÖY ÇOCUKLARI adına, ATATÜRK ÇOCUKLARI adına
söylüyorum.
Kitap okuyan, kitap gören, ücretsiz bulabilen çocuklar adına.

6

Allah razı olsun, sizi çok seviyorum, seviyoruz.
İyi ki varsınız.
Yolunuz, yolumuz aydınlık olsun.
Sağolun, varolun.
KİTAP BAĞIŞ ADRESİ: İzmir dışından kendi olanakları ile kitap
göndermek isteyenler için adresimiz
HABERHÜRRİYETİ – MESUT TİM…. 11 / 2 Sokak No: 18 / A
ÜÇKUYULAR – İZMİR Tel: 0232 246 8 246 – 0533 030 91 00
ÖNEMLİ NOT : Gazetemiz ve sitemiz HABERHÜRRİYETİ sosyal
sorumluluk projesi olarak ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANESİ açma
çalışmalarımız devam etmektedir. Bağışlayacağınız kitaplarla sizler de
bu çalışmalara destek olabilirsiniz. / METİN, TİM’İ ANLATIYOR

Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete
Her şey birbirine karıştı, kimin ne, ne mal ve de ne ayak olduğu hiç
belli değil.
Barışçı bebek katili.
Barışçıl ana katilleri.
Uzlaşmacı mekaplı cani.
Kıravatlı gavat.
İmansız imam.
İyi halli zanlı.
Panik atak sürücü.
Aktivist terörist.
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Terörist aktivist.
Akılsız akil.
Akilsiz akıl.
Tek gözlü şoför.
Sapık hacı amca.
Bebek pornocusu çocuk doktoru.
Kavgacı akil.
Vicdansız esnaf.
Ayarsız kantarcı.
Sevimsiz palyaço.
Yalancı politikacı.
Güvenilmeyen güvenlikçi.
İnsan sevmeyen psikiyatrist.
Kavgacı danışman.
Palavracı gazeteci.
Hesapsız muhasebeci.
Şovmen sporcu.
Ödlek tanık.
Cesur sanık.
Sevimli sapık.
Nankör açılımcı.
Zavallı süreç.
Riyakar azınlık.
Vefasız ortaklık.
Karanlık aydınlık.
Korkak aydın.
Sevgisiz entel.
Zengin sosyalist.
Erkek hastası gizli feminist.
Haramsever cemaatçi.
Emek düşmanı solcu.
Allah'sız (haşa) sağcı.
Delikanlı ateist.
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Güler yüzlü meymenetsiz.
Kıllı, haşin sahtekar.
Yontulmamış kütük.
Andaval angut.
Hıyar badem.
Domates biber patlıcan.
***
Olur mu ?
Olmaz mı ?
Niye olmasın.
Var, var.
***
Abartıyorum sanmayın.
Hepsi doğru.
Yaşandı, yaşanıyor bunlar.
Gerçek hepsi.
Her şey birbirine karıştı.
Bindik bir alamete.
Gidiyoruz kıyamete.
Eller ayaklar.
Ayaklar el oldu.
Haydi hayırlısı. / METİN

UMUT ETMİYORUM HİÇBİR ŞEY!!!
Kızacaksanız bana, biliyorum...
Ama yine de söylemem gerekiyor bunları...
İçimde tutamıyorum...
Us'um düşünme diyor...
Ona tamam diyorum da...
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Parmaklarıma hakim olamıyorum ki...
Yine paylaşacaklarım için yanlış anlaşılmamayı diliyorum...
Ve...
Güneydoğu'daki durum...
Meclis'in içinde bulunduğu durum...
Çadırda donarak ölenler...
Doğalgaz'dan ölenler...
Evlere atılan roketlerden hayatını kaybedenler...
Dikili ve Ayvalık'taki göçmen faciası...
Hiçbirini fazlaca düşünmüyorum...
Düşünmüyorum... düşünmüyorum...
Ne değiştireceğim ki düşünerek...
Bu kadar da duyarsız olamazsın diyeceksiniz...
Acaba...
Şimdiye kadar bu tür konularda duyarlı olan yüzlerce aydın yazdılar,
konuştular, oynadılar da ne değişti diye sormak istiyorum o zaman...
Biraz hatırlatayım...
Uğur Mumcu yıllarca yazdı...
Aziz Nesin yıllarca yazdı...
Çetin Altan yıllarca yazdı...
Oktay Akbal, Hasan Pulur, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Zülfü Livaneli
vs. vs. vs...
Yüzlercesi oynadı...
Kimi düşündürdü, kimi güldürdü...
Nejat Uygurlar, Adile Naşitler, Altan Erbulaklar, Genco Erkallar, Yıldız
Kenterler, Şükran Güngörler,
Kemal Sunallar, Tarık Akanlar, Tuncel Kurtizler, Kartal Tibetler, Yılmaz
Güneyler vs. vs. vs...
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Ve şimdi bulunduğumuz nokta...
Sormak istiyorum...
Ne değişti?
Ne değişmesini bekliyorsunuz?
Hala umut dediğiniz şey, bu umut nedir?
***
Konuştular, yazdılar, oynadılar, seslendiler sizlere...
Duydunuz, duymadınız...
Sorun o değil...
Sorun şimdiye kadar ne değişti...
Dinlediklerinizle, seyrettiklerinizle, okuduklarınızla ne kadar duyarlı
oldunuz?
Toplumun peşinde gittiği şey için ne kadar umut verebildiniz?
NE YAPIYORSUNUZ?
Konuşmaktan, seyretmekten, dinlemekten başka...
Değişimin eylemsiz olmayacağını bilmiyor musunuz?
Hep ATATÜRK dersiniz de...
ATATÜRK'ün yaptığı bütün değişimlerin özünde hep eylem olduğunu
görmüyor musunuz?
Önce amaç ve sonrasında eylem... Ve kaçınılmaz DEĞİŞİM...
Konuşmaktan öteye geçemedikten sonra hiçbir şey değişmeyeceğini
neden hala görmüyorsunuz?Daha zamanımız var diyorsanız, biz hala
UMUT edeceğiz diyorsanız devam edin UMUT etmeye...
Lakin geçen her an, o UMUTlarınızı bir bir toprağa gömüyor...
Sıra UMUT EDENLERE de geliyor...
Paylaşacak sevginiz, bilginiz biraz da kitabınız olsun... / TİM
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Hazreti Muhammed'in hutbesi
Her cuma öyle bir hutbeler okunuyor ki, hep aynı laflar, insanın
ufkunu açacak bir tek kelam yok...
Hayırlı cumalar olsun, bugün mübarek gün.
Ağzımızın tadını kaçıranlara.
Gerçek Müslümanlığı unutanlara rağmen.
Güzel bir gün.
Allah rızası için umudumuzu yitirmeyelim.
Malumunuz, cuma günü cuma namazı var.
Gitmek de sonsuz fayda var.
Allah rızası için tabii ki.
Göstermelik değil.
***
İmam efendi hutbe okur.
Çoğu klişeleşmiş, matbu.
Kağıda bakmadan okuyanlar da saçmalar genelde.
Bilmediği konularda özellikle bilimsel konularda ahkâm keserler.
Yanlış öğretirler cemaata.
***
Bir de sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in vaazını okuyalım.
Medine’de Peygamber Efendimiz, mescidin içine oturur ve vaaz
verirmiş.
İkinci Cuma hutbesinde cehenneme sürükleyen 5 nedeni anlatır. .
“Cennetlikler, adil, muvaffak kılınmış ve muhtaçlardan yardımını
esirgemeyenler olmak üzere üç gruptur.
Cehennemlikler ise beş gruptur.
1‐ Kendisini uygun olmayan davranışlardan alıkoyacak akla sahip
olanlar.
2‐ Çocuk ve mal istemeyen aranızdaki taklitçiler.
3‐ Her şeye heveslenen ve en küçük bir şeye göz dikenler.
4‐ Malınıza ve ailenize sabah akşam hile düşünenler.
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5‐ Kötü ahlaklı, cimri ve yalancılar.
Dikkatli okursak Oruç tutmayanlar, içki içenler, Namaz kılmayanlar
denmiyor.
Ya ne diyor?
Akılsızlar, sahtekarlar, düzenbazlar, hilekarlar, cimriler ve yalancılar.
Cennetlikler ise üç özellik etrafında tanımlanıyor.
Adil olanlar (eşit bölüştürenler), makam sahibi olanlar (bilgi açısından
donanmış olanlar) ve yardımı esirgemeyenler.
***
Ey insanlar! Bütün zalimlerin kıyamette, yaptığı zulme göre bir
bayrağı vardır.
Kuşkusuz zulmün en büyüğü, devlet başkanlarının zulmüdür.
***
Ey insanlar! Korku, bildiğiniz bir şeyi söylemekten sizi alıkoymasın.
Kuşkusuz cihadın en üstünü, zalim bir sultana karşı doğruyu
söylemektir.
***
Ey insanlar! Dünyanın geçen kısmı yanında, kalan kısmı; içinde
bulunduğumuz günün geçen kısmı yanında, kalan kısmı kadardır.
***
Zulmün en büyüğü, devlet başkanlarının zulmüdür. Korku, bildiğiniz
bir şeyi söylemekten sizi alıkoymasın. Kuşkusuz cihadın en üstünü,
zalim bir sultana karşı doğruyu söylemektir...
***
Ağzından Peygamberin adını düşürmeyenler O’nun bu sözlerine kulak
versinler. Yaratılan korku imparatorluğuna karşı, doğruyu
haykırsınlar.
Ki o zaman gerçekten de doğru yolda olduklarına biz de inanalım.
***
Cuma hutbelerini göstermelik laf ebeliğine çevirenler, zalimlerin
yardakçılarıdır.
Canım ülkemiz karışmış cayır cayır yanarken.
Bakıyor hutbelere eften püften.
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Boş konular.
Yok tırnak tırnak ne zaman kesilmeli falan filan...
***
Unutmayalım, “akılsızlar, aklını gasp ettirenler” insan bile değildir.
Onlar yeryüzünü cehenneme çevirirler.
Akıbetleri de orasıdır.
***
Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'e inanmak, yolunda
gitmek.
Sakal uzatmak, bol dökümlü kıyafet giyinmek.
Giydiği giymek, yediği yemek değildir.
Taklit etmek değildir.
O mübarek insanın söylediğini dinleyin, uygulayın.
O zaman Müslüman olursunuz.
Değilse, soytarı olursunuz.
Kaldı ki, Hazreti Muhammed soytarıları hiç sevmez.
Açın da okuyun.
Bu arada bu devirde yaşasaydı.
Veya onun zamanında olanaklar olsa.
Kalıbımı basarım.
Son derece bakımlı, mis kokulu, şık ve yakışıklı olurdu.
Bazıları gibi at gibi ter kokan, burun, kulak kılları uzamışlardan değil.
Cumanız mübarek olsun, hayırlı cumalar. / METİN

KİTAP DÜŞMANLARI’NDAN HABER BEKLİYORUZ
İzmir'deki sosyal demokrat geçinen ilçe belediye başkanlarımızdan
bazıları hemen hemen her şeyi tarafımızdan temin edilecek
kütüphaneler için yer göstermeyince, resmi olarak yazdığımız
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dilekçelere yanıt vermeye dahi tenezzül etmeyince biz de yollara
düşmek zorunda kaldık...
Kişi değil bunlar merak etmeyin...
Bazı kurumlar...
Diyeceğim ki onlardan bir şey istesek, tamam... Haklılar diyeceğim...
Ama bir şey de istemiyoruz ki...
Dahası veriyoruz...
Onlara değer katıyoruz, değer katacağız...
Seslerini duyuracağız, toplumsal bir işe atılan imzaya ortak edeceğiz...
Offf be Mesut, uzatma yaaa, söyle söyleyeceksen dediğinizi duyar
gibiyim...
***
Gazetemiz Haberhürriyeti'nin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Irmak
kapıyı açtı, Fikret Kalmuk abimiz de KİTAP DÜŞMANLARINA SAVAŞ
AÇALIM diye veryansın etti...
Ben de küçük bir hatırlatmada bulunmak istedim...
Biliyorsunuz geçtiğimiz 22 Mart'ta İzmir'den yaklaşık 1.500 kilometre
ötede Şanlıurfa'nın, Siverek İlçesi, DUYDUM Köyü'nde 24. ATATÜRK
ÇOCUKLARI KÜTÜPHANESİ'ni açmıştık.
Raflarını da Gaziantepli yazar Ahmet Ümit yaptırmıştı... Ve kendisine
karınca kararınca Kitap Fuarı'nda sembolik bir plaket verdiydik...
Aaaa, bak ne güzel gidiyor... derken...
Neden URFA, SİVEREK, DUYDUM KÖYÜ...
Eeee İzmir'deki sosyal demokrat geçinen ilçe belediye
başkanlarımızdan bazıları hemen hemen her şeyi tarafımızdan temin
edilecek kütüphaneler için yer göstermeyince, resmi olarak yazdığımız
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dilekçelere yanıt vermeye dahi tenezzül etmeyince biz de yollara
düşmek zorunda kaldık...
Bu belediyelerin hangileri olduğunu biliyorsunuz...
Bir kez daha İbrahim Irmak'ın kaleminden hatırlayalım...
***
Ödemiş’e kütüphane kurmak istedik.
Belediye Başkanı Mahmut Badem bizi 2 senedir oyalıyor.
Tire Belediyesi ise Başköy’de kuracağımız Kütüphaneye önce evet”
dedi.
Sonra ne oldu ise oldu ve “Kütüphane için gidip gördüğümüz ve
burası olur dediğimiz yer 500 TL’ye incir tüccarına kiraya verildi.
Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, taşımalı eğitimin yapıldığı Başköy’e
kütüphane kurmayı gerek görmedi.
Urla’ya Eski Belediye Başkanı Erdoğan Ker adına Kütüphane kurmak
istedik.
3 Kasım 2014 tarihinden beri Urla Belediye Başkanı Siber Uyar’dan
cevap bekliyoruz.
Buca’ya gelince, Belenbaşı’nda Kütüphane kurmak istedik.
Muhtar, bize rafları yaptırtmasına rağmen sonradan 90 derece çark
edip bizimle kütüphane kurmaktan vazgeçti.
Hüseyin Altıparmak, “Atatürk Çocukları Kütüphanesi” projemize sıcak
bakmadı. Başkan Levent Piriştina’ya durumu aktardık ama sonuç
alamadık.
Bornova’ya gelince…
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla tamam demesine rağmen…
Bornova Basın ve Halklar İlişkiler Müdürü Gazeteci Mustafa Yılmaz’la
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birlikte yerleri görmeye gitmemize ve bizim yer tespiti yapmamıza
rağmen..
Hala harekete geçilmedi.
Mustafa Yılmaz mı bizi oyaladı, yoksa Belediye Başkanı Olgun Atilla mı
Kütüphane kurmaktan yan çizdi bir türlü öğrenemedik.
Ve buradan kalkıp, İzmir’den yaklaşık 1.500 kilometre uzaktaki
Şanlıurfa’nın, Siverek İlçesi’nin Duydum Köyü’ne kütüphane kurduk.
Şanlı Urfalılar’ın, insana nasıl değer verdiklerine tanık olduk.
***
Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem‘e,
Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek‘e,
Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar‘a,
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina‘ya
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla‘ya selam söyleyin…
İzmir’de açamadığımız kütüphaneyi Siverek Duydum’da açtık.
Duymamışlarsa, duysunlar, görmemişlerse görsünler.
Ve bir vatandaş olarak da, o başkanlara “Neden aydınlanma yolunda
bir mum da siz yakmadınız” diye sorsunlar.
***
Biz hala bekliyoruz ki belediye başkanlarımız bu yazılardan sonra bizi
arasın, gelin kütüphaneyi kuralım... Bir hata ettik, kusura bakmayın...
desinler...
Nerdeeeee...
Tam vurdumduymazlık örneği...
3 maymunu oynamanın en güzeli...
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Sanıyorlar ki onlar kütüphane için yer vermeyince biz kütüphane
açamayacağız, insanları kitapla buluşturamayacağız...
Kitap, kütüphane isteyen olsun Türkiye'nin bir ucuna dahi gideriz,
gidiyoruz...
Rize, Fındıklı, Çağlayan Köyü...
Ordu, Turnasuyu Köyü...
Afyon, Emirdağ, Ekizce Köyü...
Son olarak Urfa, Siverek, Duydum Köyü...
Ve 25 Mart 2017… Şehit Polisimiz Fethi Sekin adına memleketi, Elazığ,
Baskil, Doğancık Köyü…
Ne mutlu ki buralarda kitap düşmanı değil kitapları seven yöneticiler
var...
Ve onlar insanlara hizmet etmek için o makamlara oturmuşlar...
Ya siz...
Paylaşacak sevginiz, bilginiz çokça da kitabınız olsun... / TİM

Kuşbeyinli ne demek baba ?
'Sanatçı halka örnek olmalıdır, yaşamına, sözlerine dikkat etmelidir'
diye boşa denmiyor, var bir nedeni. Boğaz dokuz boğum, yutkunup
konuşmakta yarar var.
O bir zanaatkar.
Sesi mükemmel, gelmez böyle bir ses bi daha.
Çocukluğumdan beri, Allah vergisi sesine hayranım.
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Oysa ne reklama ihtiyacı var, ne de paraya pula.
Giydikleriyle, yedikleriyle dikkat çekmesini anlarım da.
Söyledikleriyle aynı şeyi yapmaya çalışmıyor mu, gözümden
hemencecik düşüyor.
Sadece şarkı için ağzını açsa, çok iyi olacak.
***
Tivide programı var, canlı.
Sesini, şarkılarını dinlemek için izliyoruz.
Şarkıların dışında tam bir geyik muhabbeti.
Olur olmaz şeylere kahkahalar filan, gırla.
***
Çok titizdir, her şey de onu bulur.
Meğer pileybek okuyormuş.
Kayıt girmedi, yanlış girdi.
Ağzıyla sesi tutmadı.
Hemen sinirlendi.
Espri yapacak diye beklerken görevlilerden birine üstelik de canlı
yayında 'Kuş beyinli' demez mi ?
Çok ayıp bi'şey herkesin içinde.
***
Görevli hiç de böyle bir çıkışı hak etmediği halde.
Bir de seyirciler gülüp, alkışlamaz mı ?
Ben olsam anında terk ederdim orayı.
Baktım gazetelere anlı şanlı magazincilerimizden tık yok.
Oysa kendilerine böyle bir şey dense, yaygara kopartırlar.
***
Dekolteyle uğraşanlar 'kuşbeyinli' lafına niye sus pus.
Tivi yönetimi o baskıyla bir de kovmasa bari.
***
Kızım Elif duydu.
Sormasın mı hemen 'Babişko kuş beyinli ne demek' diye, gel de anlat.
Devam etti, 'Kuşun beyni ufacık olur ki' diye devam etti.
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Anasından almış zekasını.
***
Kuşların zekası benim, senin gibilerden daha iyi.
Karga mesela, kıramadığı cevizi ağacın tepesine çıkarıp yere bırakır.
İşte zeka, kuşlukla alakası yok.
Önemli olan beynin boyutu değil, işlevi.
***
Kuş beyinli demek kuş'a mı hakaret, söylenen kişiye mi ?
Düşündüm, merak işte.
Kötü söz sahibine aittir.
Neyse, lafı uzatıp da kuş beyinlilik yapmayayım.
Kuşlar kusuruma bakmasın.
Bu kadar yeter. / METİN

KONUŞMAK, YAZMAK…
Heybede biriken sözcüklerle derdini anlatmak... Yani konuşmak...
Genellikle bir veya birkaç kişi arasında yapılan diyalog veya sohbet ne
derseniz deyin...
4 element gibi, insanların da çeşitli halleri olduğunu biliyoruz...
Ve bu hallerde ki insanların sözcükleri paylaşmaları, konuşmaları...
Kimi kızgın, öfkeli... Kimi üzgün, muzdarip... Kimi neşeli, mutlu... Kimi
çılgınca vs...
Konuşurken genellikle sözcükler tabanca namlusundan çıkan kurşun
gibidir...
Bazen yürek dağlar, bazen de yürek deler...
Öyle sözcükler vardır, ortalığı tarumar eder...
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Ve öyle sözcükler vardır ki yutkunursunuz, o sözcükler ağzınızdan ses
olarak çıkmaz... Farklı bir şeydir bu... Belki mutluluk veya arayış...
Başta da dediğimiz gibi; insanın heybesinde biriken sözcükler bu
hallerde bizi türlü sorunlarla karşı karşıya bırakır ya da mutlu sona
ulaşmamızı sağlar...
Ve hepimizin bildiği bir söz...
SÖZ UÇAR YAZI KALIR...
Yazmak...
Bambaşka bir eylem...
Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde öyle edebiyatçılar vardı, kimi
kekeme, kimi çekingen.. Amma yazma işini gelince onlardan iyisi
olmazdı...
Evet..
Konuşmak, anlık duyguların paylaşımı...
Orada bulunan kişi veya kişilere ulaşır ve çoğunlukla hemen yok olur
gider...
Lakin yazmak çok farklı bir eylem...
Bir kere yazdıklarınız ister istemez çoğalıyor...
Ve öyle yazılanlar var ki siz bu dünyaya veda ettikten sonra bile onlar
yaşamayı sürdürüyorlar...
İnsanlara sürekli olarak mesajlar veriyor, onlara kimi zaman
güzellikleri kimi zaman hüznü yaşatıyorlar...
Boğazı düğümlenirken söylemediğini bazı insanlar yazarak daha rahat
ifade ederler...
Ve yazı an gelir evrensel olur, sonsuzluğa kucak açar...
Sorsak insanlara konuşmak mı yazmak mı diye...
Hemen hemen herkes SUSMAK diyecek...
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Gülüyorsunuz benim gibi değil mi?
Evet, susmak...
Çünkü; Günümüz insanı artık ne konuşmasını biliyor ne de
yazmasını...
Okumadığı için sözcük heybesinde biriken de olmamış haliyle...
Bu yüzden çoğunlukla bakıp geçiyoruz hayata...
Ve yaşadığımız yüzyılda insan kalitesini arttırmaya, çoğaltmaya
yönelik hiçbir eyleme katılmadan, salt yeme, içme, uyuma eylemlerini
yaparak bir bitkinin gölgesi kadar bile fayda sağlamadan bu dünyadan
göçüp gidiyor YAŞADIĞINI SANANLAR...
Konuşmak, yazmak...
İnsanı ifade eden iki eylem...
İkisi de insanı özde anlatan eylemler...
Biri anlık, biri sonsuza değin...
Ama beslememişseniz us'unuzu, doldurmamışsanız heybenizi...
Ne kadar yaşayacaksınız ki? Ne kadar ifade edeceksiniz ki?
Bakalım bu yazı KUZİNE kadar beğeni ve yorum alacak mı deyip
SÖZCÜK HEYBEMİZİN ağzını kapatalım... ve...
Paylaşacak sevginiz, bilginiz biraz da kitabınız olsun... / TİM
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Allah öldürme yetkisi vermez
Üç aylar bitmek üzere, mübarek Ramazan ayı çok yaklaştı, ne
hikmetse birden silahlar da konuşmaya başladı, öldüren öldürene, bir
de Müslüman bunlar.
''Vay o namaz kılanların haline, onlar namazlarını ciddiye almazlar,
onlar muraidirler, gösteriş yapanlardır, hayra da mani olurlar''...
Maun Suresi, Türkçe okunuşuyla Eraytellezi diye başlayan duanın,
tercümesi bu.
***
''Fesat çıkarmayan bir insanı öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir,
bir kimseye hayat veren tüm insanlara hayat vermiş gibidir''
***
Atasözü, özlü söz filan değil, resmen yaradanımıza ait sözler bunlar.
Mübarek Ramazan ayı geliyor ya, başladılar yine yakıp, yıkmaya, can
almaya.
Hep mübarek aya denk getirirler nedense.
Yıllardır, yoğunlaştırırlar.
Kasten yapıyorlar.
***
Savaşıyorlarmış.
Kim adına, sözüm ona Allah adına.
Nerden almışlar bu cüreti.
Allah vermeyeceğine göre.
***
Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed, Mekke'ye fethederken,
hem de Müslüman olmayanlardı tamamı, 'Yakmayın, yıkmayın,
çocuklara, kadınlara, yaşlılara dokunmayın, evlere girmeyin, cana
kıymayın' dedikten sonra.
Bunlar da kim ola ki.
***
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Müslüman'ız diyorlar bir de mübarek Üç Aylar'da, mübarek Ramazan
ayı yaklaşırken, insan katlediyorlar.
İşin daha da garibi öldürdükleri de Müslüman.
Neymiş, İslamiyete çalışıyorlar, eksik olsun.
Boş durun yeter.
Yeter ki bulaşmayın.
***
Bari bugünlerde uslu dursanız.
Bunların güzel dinimizle falan alakaları da yok.
Zındık bunlar, münafık bunlar.
Allah'sız bunlar.
***
İslamiyet ve silah.
Müslüman ve katil.
Asla biraraya gelmemesi gereken kelimeler.
***
Müslüman süsü verilmiş katil bunlar.
Allah versin sizin cezanızı da, belanızı da.
Bana düşmez... / METİN

İKTİDARA GELİRSEM
Parti liderleri seçim için verdikleri vaatleri görüp duyunca
dayanamadım ben de bağımsız adaylığımı ilan edip vaatlerimi
sıraladım. Bakalım beğenecek misiniz?
7 Haziran'da yapılacak olan genel seçimler için partiler öyle atıp
tutuyorlar ki dayanamadım ben de bağımsız olarak adaylığımı
açıklayıp vaatlerimi sıralıyorum... Bu vaatlere kanıp bana oy verip
beni iktidara getirecek olanlara bu vaatler dışında hiçbir torpil,
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ayrımcılık yapmayacağımı şimdiden belirtmek isterim. Ola ki bu
vaatlere aykırı isteklerde bulunmak isteyen olursa şimdiden
söyleyeyim... Kesinlikle kapımı çalmasınlar... Herkese hayırlı bir seçim
olması dileğiyle...
Evet gelelim seçim vaatlerime:
‐ Bütün okullarda yaş gruplarına göre 1 ile 2 saat okuma saati
konulacak.
‐ Kişi başına düşen yeşil alan minimum 50 metrekare olacak.
‐ Her parkta urgan (ip) ile yapılmış salıncaklar olacak. Salıncağın
oturak yeri kilim ve minderden yapılacak.
‐ 10 yaşına kadar bütün çocukların oyun saati mecburiyeti olacak... Bu
oyunlar:
1. Yakartop
2. Çelik çomak
3. Saklambaç
4. Yağ satarım bal satarım
5. Elim sende
6. Meşe (Misket)
7. Çivi batırmaca
8. İp atlama
9. Sek sek
10. Dama... vb. oyunlar günde en az 1 saat oynanacak.
‐ Üretime yönelik olarak her birey günde 5 saat çalışacak.
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‐ Her birey haftada en az 1 kere tiyatroya, 2 kere de sinemaya
gidecek.
‐ Her evin bahçesi olacak, bahçede domates, patlıcan, biber, taze
fasulye yetiştirmek mecburi olacak.
‐ Para tamamen tedavülden kaldırılacak.
‐ Herkes eşit olup faydalanmak istediği durumu bilgi bankasına
müracaatla saat ve yerini belirleyecek.
EVET... VAATLERİM ŞİMDİLİK BU KADAR... SEÇİLİNCE 2. PAKETİ DE
AÇACAĞIM...
Ne dersiniz... Bunları yaşamak ve yaşatmak ister misiniz? Yanıtınız
evet ise MÜHÜRÜ tam MESUT TİM'in üzerine basın... / TİM

Bir bebek donarak ölüyorsa...
Bu ülkede bir bebek donarak ölüyorsa eğer, hacca 22 kere gitsen kaç
yazar, iki gün süresince yılbaşını kutlasan kaç yazar...
Taşbaşı Mahallesi Elmacı Sokak'ta.
Kerpiç bir evde yaşıyoruz annem ve abimle.
Babam askerde.
Hani bazılarının beğenmediği, burun kıvırdığı vatani görevinde.
Tek odamız var.
Penceremizin cam yok, kırıldı taktıramadık, camsız.
Annem Maviş çöp bidonlarından topladığı naylonlarla kapatmaya
çalıştı o kadar.
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Odunumuz yok.
Para denen o kağıt parçası yok ki bizde.
Çalı çırpı toplamasına rağmen yok olmuyor.
Soğuk, ciğerlerimize işliyor.
Minnacık ciğerlerim var benim, sizin elinizin yarısı kadar.
Kendi örtünmüyor, bizi iki kat battaniyeye sarıp sarmalıyor annem.
Yok olmuyor işte.
Hava çok soğuk, havada ayaz var.
Eşekler donmaktan kurtuldu diye sevinmiştim.
Ancak ben donacağım herhalde.
Abim neyse ama ben dayanamıyorum.
Anneme de söyleyemiyorum.
Üzülmesin, ağlamasın diye.
Babam yok ki, o olsa belki bu kadar üşümezdim.
Annemin yediği zaten belli.
Onu da yiyemiyor bize yedirmeye çalışıyor.
Yetmiyor az geliyor, hava buz gibi buz.
Titriyoruz.
Ne yiyorum ki, ısınmamı sağlasın, donuyorum.
Kardeşim de, annem de beraber aç yatıyoruz.
Ama bu gece felaket soğuk dayanamayacağım galiba.
Rüzgar soğuk havayı öyle bir üflüyor ki, sanki direkt ciğere esiyor.
Naylon filan hikaye.
Anneme de söyleyemiyorum.
Dişimi sıkmak istiyorum o da yok.
Gece saat 03.30 civarı annem geliyor, karnımı doyurmaya.
Emzirecek, daha şunun şurasında 40 gündür aranızdayım.
Hiç birinizin farkında bile değilim.
Bizim buraların zengini çok ama, herkes kendi keyfinde.
İslam’ın şartı zekat, hepsinin sadece dilinde.
Kime verirler ki o zekat parasını ?
Doğalgazlı evlerde donla dolaşıyorlarmış.
Yemekten karınları şişermiş, kabız olurlarmış.
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Göremiyoruz böyle şeyler.
Nasıl bir şey ki, karnı doymak.
Oysa, ben donuyorum.
Abim ne alemde acaba.
Göremiyorum, göremem zaten evimizde elektrik de yok.
Dini bütünler de varmış bu kentte, hani nerdeler bu hacı amcalar, ya
Allah rızası ?
Oy toplamak için her yere giden belediye başkanı amcalar hiç bize,
bizim mahalleye niye uğramaz, onu da anlamam.
Nerdeler o kravatlı mühim amcalar, şık giyimli pek yardımsever (!)
ablalar.
Büyüklerim daha iyi bilirler herhalde benden, onlar nereye
gideceklerini bilirler.
Annem beni görünce çığlığı bastı.
Korkudan ödüm patladı, öleceğim sandım.
Mosmor olmuş rengim, meğer ben donmuşum.
Annem hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
Nefes almıyormuşum, ölüm diyorlar ona bu tarafta.
Meğer ben ölmüşüm.
Ben onları görüyorum, beni sadece ölü sanıyorlar.
Ben ölmedim, şekil değiştirdim o kadar.
Oysa benim ruhum donmadı, sımsıcak.
Allah'ım aldı beni yanına.
***
Zatürreymiş ölüm sebebim, hem de bu çağda, iletişim ve uzay
çağında.
Öyle rapor verdi Adli Tıp Kurumu'ndaki doktor amca.
Gözlerinden yaş süzüldüğünü gördüm.
'Böyle rezalet mi olur, biri trilyonları çalsın, bu daha minnacık el kadar
bebecik donarak ölsün, yazıklar olsun Allah kahretsin, diplomamı
yırttıracaklar bana lanet olsun adi şerefsizler' demesin mi, sinirli bir
şekilde.
Korktum.
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Kapıyı çarpıp çıktığını gördüm.
Yaşım küçük ya, anlayamadım.
Samimiyetine bakınca, iyi şeyler söylediğine inandım.
Nüfusa kaydım bile yapılmamıştı henüz.
Kimliğim olmadı.
Tabeladan sildikleri TC'min numarası bile yoktu anlayacağınız.
Öldü dediler benim için, kutuya koydular.
Ayakkabı kutusu değil ama, biraz iriyim, başka kutuya anca sığdım.
Ayakkabı kutusunda zaten işim olmaz be ablam.
***
'Üzülmeyin Melek oldu yavrumuz' dedi, namazımı kıldıran sakallı
imam amca.
Sordu hepi topu musalla taşının çevresindeki 5 kişiye.
Biri polis amca, biri bakkal amca, diğeri öz amcam, diğer iki kişide yaşlı
cami cemaatinden etti beş.
Hakkınızı helal ediyor musunuz diye sordu imam amca.
Hep beraber üç kere helal olsun dediler.
Hop amcalarım az durun biraz.
Bana ne hakkınız geçti ki.
Helal ediyorsunuz.
Bir bakamadınız el kadar bebeye, sahip çıkamadınız.
Bu devirde zatürreden, hem de donarak öldüm.
Daha ne olsun.
Siz yine de bana sahip çıktınız Allah razı olsun.
Bu soğukta te camiye, oradan da mezarlığa kadar geldiniz, sağolun
varolun.
Ama onlar var ya onlar.
***
Benim rızkımı çalanlar, geleceğimi çalanlar, ahımı alanlar, kul hakkı
yiyenler.
İşte onlara hakkımı asla helal etmiyorum.
İki minik elim yakalarında, emin olun.
Haram zıkkım olsun.
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Hesap sorulacağı gün,
Orada olacağım.
Peygamberim bana şefaat edecek.
Hesabınızı orada göreceğim, dizlerinizin bağı çözülecek, altınıza
yapacaksınız korkudan.
Ben melek oldum, Allah'ıma kavuştum.
***
Peki ya siz hırsızlar, dolandırıcılar, sizler.
Sizleri Allah'ıma havale ediyorum.
Allah'ın adaleti tamdır.
Gazabı da, azabı da müthiştir, hazır olun.
Laneti üzerinize olsun...
***
Hey sizler 22 kere hacca gitmekle böbürlenenler.
Hey sizler kırmızı donun en pahalısından alanlar.
Hey sizler yılbaşında en pahalı otele gitmekle hava atanlar.
Hey sizler yemeğini dökenler, ekmeğini çöpe atanlar.
Hey sizler bizim bir kere bile yiyemediklerimize ağız burun kıvıranlar,
beğenmeyenler.
Hey sizler sigortasız elemanlar çalıştıranlar.
Hey sizler maaşları üç gün geç yatırarak kar etmeyi düşünenler.
Hey sizler ete, süte, ekmeğe sürekli zam yapanlar.
Hey sizler kendini dünyanın merkezi sananlar.
***
Sizlere sesleniyorum.
Açın gözünüzü, kulağınızı.
Benim ölümümden de sizler suçlusunuz, sizler sorumlusunuz.
***
Göreceksiniz.
Burnunuzdan fitil fitil gelecek.
Çaldığınız, yediğiniz haram paralar.
***
Haram zıkkım olsun.
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Benim gibi açlıktan veya donarak ölen tüm kardeşlerim adına
konuşuyorum ve diyorum ki.
Bir kere bile helal etmezken.
Yaramasın inşallah.
Diyorum te içimden gelerek.
Hem de tam üç kere.
Haram olsun, haram olsun haram olsun.
İMZA; Bebek Ayaz.
40 gün yaşadım o da yaşamaksa.
Soğuktan donarak öldüm.
Böyle ölüm varsa. / METİN

BOŞVER BE ARKADAŞ…
Hep güzel şeylerden söz etmek istiyor insan...
Bugünün dünden güzel olduğu, yarının da bugünden güzel olacağı
gibi...
Ama ne yazık ki bugünümüz dünden daha kötü ve karanlık olduğu gibi
yarınımız da bugünden daha kötü olacak...
Neden bu karamsarlık diye düşünebilirsiniz... Size hak veririm... Ama
siz de bir düşünün...
Yıllardır emperyalizmi yeneceğiz diye uğraşmadık mı?
Meydanlarda bağırdık, çeşitli eylemler yaptık...
Aydınlarımız (yani AYDINBAZ ‐aydın + yobaz'ın toplamı) masa başında,
şatolarında yazdılar, çizdiler...
Vatandaş bunları okusun da, baksın da bizim gibi aydınlansın dediler...
Dediler de... Oldu mu acep?
Ne gezer...
Hâlâ merdivenin 1. basamağına çıkıp çıkmamakta kararsızız...
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Bunun kabahati kimde diye sorma... Kabahat sende, bende, onda...
Yani hepimizde...
Bu klasik sözleri biliyoruz...
Her şeyi biliyoruz zaten...
Amma iş uygulamaya gelince...
..........................
İşte asıl sorun burada...
Yaşadığın günden, ortamdan, insanlardan, yöneticilerden MEMNUN
DEĞİLSEN...
İSYAN EDECEKSİN...
Önce eleştirecek, yapmasını sağlayacaksın...
Baktın, yapmıyorlar...
Onların yerine elinden geldiğince SEN YAPACAKSIN...
Bunun başka yolu yok...
Çünkü sistem yüzyıllardan beridir SÖMÜRÜ üzerine kurulmuş ve...
Sömürenler sürekli olarak YÖNETENLER olmuştur...
Bunu bile bile hâlâ BİR ŞEY YAPMIYORSAN...
Sen de boynuna tasma geçirilmiş bir yaratık olmuşsundur demektir...
Sesini çıkarma...
Hiçbir şey yapma...
Ne verirlerse RAZI ol...
Nasılsa istemeden doğdun...
Karnını doyuracaklar... Açlıktan ölmezsin...
Büyüyeceksin...
Sistemin sana izin verdiği oranda okuyacak, mecburi hizmetlerini
yapacaksın...
Belki evlenecek, ÇOĞALACAKSIN...
Ve aynı şekilde hiçbir şeyi değiştirmeden yaşamını sürdüreceksin...
Büyüklerin de öyle yaşadı çünkü...
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Sen de öyle yaşayacaksın...
Senden sonrakiler de öyle yaşasın...
Değil mi?
Seni düşünmediler...
Farkındasın...
Sen, SENDEN SONRAKİLERİ NEDEN DÜŞÜNMÜYORSUN o halde...
Bir insan olarak senin görevin ne?
İstemeden doğmak, büyümek ve sistemin kölesi olmak mı?
Hiçbir emek sarfetmeden karnını doyuran bir yaratık olarak yaşamak
mı?
Yoksa İNSAN OLMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU ÖĞRENMEK ve BİR
İNSAN GİBİ YAŞAMAK MI?
Buna hazır değil misin yoksa?
Ses çıkarırsan, aykırı davranışlarda bulunursan SENİ YOK MU
EDERLER?
Korkuyorsun...
Evet... evet... Korkuyorsun...
Sen yalnızca KENDİNİ düşünüyorsun...
Senden sonrakiler umurunda değil...
Hele hele İNSAN...
Ne demek olduğunu bilsen...
Boş ver be...
Yine bir isyan dalgasına kapılıp gelmiş birinin sözleri olarak algıla
bunları...
BANA DOKUNMAYAN YILAN BİR YAŞASIN diyerek yaşamını sürdür
git...
Neme lazım benim isyan? de geç...
Hayat sana güzel...
Dünya sana güzel...

33

Nefes alıyorsun...
Karnını doyuruyorsun...
Yani kısaca YAŞIYORSUN!...
Ötesini boşver... Boşver...
Boşver be arkadaşım boşver...
Hoşçakal... Sana da güle güle... / TİM

Fazla empati'niz var mı rica etsem
Mimar, mühendis, müteahhit olsun inşaatla ilgili kim varsa,
denetleyici merci dahil tekerlekli sandalyeye oturacak, dolaşacak
binayı bitmeden, uygunsuz ise ruhsat kesinlikle verilmeyecek, bu
kadar basit.
Yollara çizgi çekmekle, sarı renge boyamakla bitmiyor ki.
İnsan evladı başına gelince biliyor sağlığının kıymetini, sağlam iken
anlamıyor, anlamak istemiyor.
Oysa başkaları için de hayat devam ediyor.
Anlasa bile mutlaka engel oluyor, engel çıkarıyor, ezilmişliğini
bastırmaya çalışıyor, oysa empati gerek hepimize.
Kendini karşındakinin yerine koyup anlamak, anlayış göstermek şart.
***
Empati yapanı bulmak artık çok zor.
Kimse, başkasının yerine kendini koyup bakmıyor, olaylara,
düşünmüyor.
Üşeniyor.
Gerek bulmuyor.
Çünkü Ego'su yüksek arkadaşların, dünyaları 'ben' üzerine kurulmuş.
Bencileyin değil resmen benciller.
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Kendilerini dünyanın merkezi sanıyorlar.
Dünya onlar için dönüyor.
Olmazsa olmaz yani.
***
Mimar, mühendis ve müteahhitler bina dikerler koca koca.
Engelliler ne yapar eder diye empati kurmazlar.
Engelsizlere göre yaparlar her şeyi.
Ödül filan da alırlar.
Bir engelli giremez, rahat hareket edemez.
Ne anladım ben bu işten.
***
Yıkmak gerek aslında.
Ruhsat vermemek de şart olmalı.
Henüz inşaat aşamasındayken, binanın kalıpları dururken.
***
Oturtacaksın tekerlekli sandalyeye.
Mimarı, mühendisi, müteahhiti.
Dolaş bakalım, dolaşabilirsen diyeceksin.
Zorlanacak, ıkınacaklar, sıkılacaklar.
O zaman düzelecek her şey.
Ona göre yapacaklar, teslim edecekler binayı, yapıyı.
***
Her türlü durum, varyasyon düşünülecek engelliler için.
Sonra da denetleyici merci kontrol edecek, o da oturacak tekerlekli
sandalyeye.
Uygun değilse, ruhsat vermeyecek.
Aradaki hatır gönülü yok etmek için de başka denetleyici de kontrol
edecek, başka türlü bitmeyecek bu sorumsuzluklar, eziyet, çile.
***
Gördüm, üzüldüm, şok oldum.
Gidin İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi'ne, daha yepyeni bir bina.
Engelliler için düşünülmemiş.
Etkinlikleri izleyebilecekleri yer sadece, ön sıradaki koltukların önü.
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Basamaklar uygunsuz şartlarda yapılmış, bir üst basamağa
çıkılamıyor.
Engelsizlere göre her zaman ki gibi.
***
Oysa, en üst basamakta izlemek daha güzel, ama engelli bunu
yapamıyor.
Tuhaf, garip, yaman çelişki.
Protokol ile yer kapmaca oynanıyor.
Her seferinde.
Her ikisi de memnun olmuyor bu işten.
Birazcık empati lütfen. / METİN

NEFRET EDİYORUM…
Kendinize ulaşmanıza izin verdiğiniz sözde teknoloji ama insani
değerleri, insanlığı yok etmeye yönelik bu kapitalist sistem
çalışmaları yaşamımızdan çıkmadığı sürece ne insan olabiliriz ne de
insanlık huzur içinde, mutlu, sakin bir yaşam sürebilir…
Rahat bırakın beni…
Ben normal bir insan gibi yaşamak istiyorum…
Sizin teknoloji dediğiniz bilgisayarınızdan da nefret ediyorum…
Anında iletişim kurmak için çıkardığınız cep telefonlarınızdan da
nefret ediyorum…
Yaşamı kolaylaştırmak adına yuvaların dağılmasına varına kadar kötü
olaylara neden olan kredi ve kredi kartlarınızdan da
NEFRET
EDİYORUM…
Rahat bırakın beni…
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21. yüzyıl… İletişim çağı yalanlarıyla insanları insanlıktan uzaklaştıran
hiçbir şeyi sevmiyorum, sevemiyorum…
Benden ne kadar uzak durursa o kadar güzel, rahat, mutlu, huzurlu
bir yaşantım oluyor…
Siz de böyle düşünmüyor musunuz?
Günün her anında cep telefonunuza resmen bombardıman şeklinde
gelen mesajlar ve reklam aramaları sizi de bıktırmadı mı?
Bilgisayarınızı teknolojiden uzak kalmamak için her sene yeni
modellerinin çıkması, yeni yeni programlarla tanışmanız ve sözde
insanlarla sizleri buluşturmak adına reklam bombardımanı şeklinde
düzenlenmiş sosyal medyada boğulmaktan sıkılmadınız mı?
Ve bankalar… krediler… kredi kartları…
Bankada hesabınız olsun veya olmasın…
Geceyarısında bile gönderdikleri mesajlarla adeta yaşamınızın en
derin yerlerine nüfus eden bankacılar… Daha doğrusu kapitalist
sistem…
Size, bize para satmak için, borç verdikleri paralarla yaşamınızı
elinizden almak için uğraşması sizleri de bıktırmadı mı?
Kendinize ulaşmanıza izin verdiğiniz sözde teknoloji ama insani
değerleri, insanlığı yok etmeye yönelik bu kapitalist sistem çalışmaları
yaşamımızdan çıkmadığı sürece ne insan olabiliriz ne de insanlık
huzur içinde, mutlu, sakin bir yaşam sürebilir…
Diyeceksiniz ki, “Eee, ama yaşamımızı kolaylaştırıyor, alışveriş
yaparken, arkadaşlarla iletişim kurarken vs. vs…”
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20 sene öncesine kadar cep telefonu diye bir şey var mıydı, internet
diye bir şey var mıydı? O zaman ki yaşamınızla bugünkü yaşamınızı bir
gözden geçiriverin zahmet olmazsa…
Hangi dönemde insandınız? Ya da ne kadar insandınız?
Sistem öyle bir şekilde bunları yaşamımıza nüfuz ettirmiş ki siz ne
kadar verdikleri rahatsızlıklardan şikayetçi olursanız olun bir şey
değişmiyor… Çünkü başımızdaki yöneticiler de onların atadıkları da
hepsi kendi yaşamlarını bu sisteme köle etmişler… Kendilerini
yaşamıyor, onların istediğini yaşıyorlar…
Başta da dediğim gibi…
Ben böyle bir yaşantıdan NEFRET EDİYORUM…
Ve mümkün olduğunca da teknolojinin beni esir almasını engellemek
için savaşıma devam edeceğim…
İnsan olarak bu dünyaya geldiysem ve yaşadıklarımı, paylaşımlarımı
da insanlarla yapmak istiyorsam, istiyorsanız siz de NEFRET EDİN… Ve
kendinizden, yaşantınızdan UZAK TUTUN…
Hayatı seviyorum, yaşamayı seviyorum, kendimi seviyorum…
KUŞATAN TEKNOLOJİDEN İSE NEFRET EDİYORUM….
Bu böyle biline… / TİM
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BENİ

Bir daha kitap fuarına gitmeyeceğim
'Bizim millet kitap okumaz' derler, maliyeti 2.5 lira olan kitabı 45'e
satarlar el insaf, o da nakit, çoğunda da pos yok.
Bizim entel, dantel takımı bir alem.
Gidin kitap fuarına bunlardan çok var.
Askılı pantolon mutlaka.
Pos bıyık, abartılı sakal.
Fular veya şapka olmazsa olmaz.
Dik, küçümser bakışlar.
Bir de pipo tellendirecek ama.
Allah'tan dumana yasak geldi.
***
Ömründe kitap almamış, okumamış yurdum insanı geziniyor.
Benim bildiğim 'herkese uygun bir kitap mutlaka ama mutlaka vardır'.
Her kitabın bir okuyanı vardır.
Kapasitesi ne olursa olsun.
Okumak sadece bazılarına özgü değil.
Bakıyorum, garibim yabancı yabancı, çekinik dolaşıyor.
Soramıyor da 'Bana uygun kitap var mı okumalık' diye.
Böyle sorsa, gülerler bile, cahil derler.
Hemen küçümseyip, Recep İvedik muamelesi yaparlar adama.
Yapıyorlar zaten, niye böyle bir hizmet yok.
Danışma, kitap sorma hattı, görevlisi ?
***
Konu don, gömlek, kot olunca.
Denettiriyorlar, özendiriyorlar.
Giy, soyun, giy çıkar oluyor da.
Kitaba gelince bu niye yok ?
'Okur danışma hattı' yani.
Amaç sadece kitap satmak değil.
Okutturmak, başlatmak, teşvik etmek olmalı.
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Bir başlasa, bir niyetlense devamı gelecek oysa.
O zaman da daha çok para kazanacaklar, alışkınlık yapacak.
***
Araştırdım maliyeti 2.5 lira olan kitap 45 liraya satılıyor.
Yok artık devenin nalı.
Şimdi diyecekler ki, yazarın hakkı, emeği, gak guk, hadi canım ordan.
Sanki yazarlarına çok veriyorlar da sanki.
Sonra bekle de kitap alınsın, okunsun.
Öğrenci nasıl alacak ?
Asgari ücret kaç para o entelimin haberi var mı ?
O'nun bir aylık puro, pipo parası, nerden bilsin.
***
Bir de kredi kartı geçmiyor çoğunda, pos cihazı yok yani.
Niye diye soruyoruz ?
Yok genel merkez vermiyormuş, yok hat yokmuş, yalana bak.
Tüpçüde, manavda, sandaviççide, ganyan bayisinde, hatta takside bile
var.
Bir tek onlar da yok.
***
Sonra da korsan kitaptan şikayet ediyorlar.
Siz bu kafayla giderseniz eğer.
Merak etmeyin.
El birliğiyle okuyanı da kaçıracaksınız.
Bir kitabı 10 kişi okursa, batarsınız.
Okuyan çok ama görünmüyor.
İstatistiğe girmiyor.
Alan yok, az, azalıyor.
O da sayenizde.
Kitapsızlık çok kötü. / METİN
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İSYAN, İSYAN NEREYE KADAR?..
Ne yalan söyleyeyim şu garip dünyaya gelirken böyle şeyler
yapacağımı hiç düşünmemiştim... Benim için herkes gibi bir baltaya
sap olana kadar baba ocağında kalır, bir meslek sahibi olur, biraz
birikim yapınca evlenip, çoluk çocuğa karışır diye planlar
yapmışlardır muhakkak... Bu düşüncede olanların bütün planlarını
bozdum sanırım...
Bu plan bozma işi sanıldığı gibi şimdiki zaman diliminde değil aslında...
Taaa, çocukluğumdan beridir süregeliyor...
Nedendir bilmiyorum, kendimi bildim bileli hep isyan eder olmuş,
aykırı işlerle uğraşmışım...
Fıtratımızda var sanırım...
Güzel ölümler fıtratta varsa isyankar olmanın da fıtrat'ta olması gayet
normal bir şey, öyle değil mi?
Neyse biz konumuza devam edelim yine...
Bir zamanlar kurtarılmış bölge denen yerlerde çocukluğum geçmiş,
yalınayak surların üstünde kah yürüyerek kah koşarak...
Düşmüşüzdür belki de, lakin serde çocukluk var (ki hala içimde
muhafaza ettiğimi tahmin ediyorum) dizlerim kan içinde kalsa da yine
günü yaşamayı sürdürmüşümdür...
Çimentepe denen semtten tabanvaya binerek Konak'a indiğimizi ve
annemizin diktiği beyaz külotlarla denize girdiğimizi anımsıyorum...
Ve yine tabanvaya binerek, ıslak külotlarla Çimentepe'ye geri dönüş...
Akşamında ise bu güzel günün kdv'si olarak bir araba dayak ve
evimizin arka tarafında taştan yapılmış, ışığı olmayan bir küçük kulübe
kadar olan odaya kapatılmak...
Ama değer be... Çocukluğu doya doya yaşamak için her türlü cezayı
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çekmeye hazırdık biz...
İlkokul 2. sınıfta iken alınmayan bir okul ansiklopedisi nedeniyle
evden kaçmam ve sonrasında eve getirilişim... Ve tabii ki...
Evet bildiniz... Yine kdv... Bu sefer eşek sudan gelinceye kadar...
Dedim ya çocukluk...
Hepsini yaşamak gerek...
Dayak da çocukluğun olmazsa olmazı...
İsyan eden bir yüreği kim, nasıl durdurabilir ki...
Hele hele dayak... Boşverin ya...
O kdv'ler pardon dayaklar olmasaydı şimdi bu halde olmazdım
sanırım...
İçimde uhde kalmış olacak ki...
Şimdilerde de kendimi benim gibi kitaba hasret kalanlara bu
hasretliğini bir nebze olsun gidermek için onları kitaplarla
buluşturuyorum...
Belki kendimden çok özveride bulunuyorum...
Amma, yıllardır devletimizin eşit eğitim sözünü yerine
getirememesinin cezasını o çocuklar, o insanlar niye çeksin değil mi?
İsyan... Alayına isyan ederek bu yapılmayan görevi de üstleniyorum,
gücümün yettiğince...
Kimbilir, belki günün birinde bizi anlayan biri çıkar da 'Gel bakalım
Mesut, senin şu işleri biraz hızlandıralım' der, sponsor falan olur...
Hiç ümidim yok ama...
Neyse... Boşverin... İsyandan sözediyorduk yazının genelinde...
Bir yazar, sanırım Juddi Krishnamurti 'İsyan eden insan dünyayı
değiştirir' gibisinden bir şeyler söylemiş...
Sanırım çok doğru bir söz...
Düşünsenize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ogünün koşullarını
olduğu gibi kabul etse ve isyan etmese idi Türkiye Cumhuriyeti olur
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muydu?
Bizler Türkoğlu Türk olur muyduk?
Her ne kadar içinde bulunduğumuz günün koşulları Mustafa Kemal
Atatürk'ün çizgisinin biraz uzağında kalsa da muhakkak taşlar yerine
oturduğunda her şey kaldığı yerden devam edecektir...
Bizler de ATATÜRK ÇOCUKLARI olarak bu ülkeye layık vatandaşlar
olarak yaşamaya, yaşatmaya devam edeceğiz...
Bir ayetle bugünlük saçmalamama son vermek istiyorum izninizle...
'İnsanların en hayırlısı kendinden başkasına hiçbir karşılık beklemeden
yardım eli uzatandır...'Öyle değil mi?
Paylaşacak sevginiz, bilginiz biraz da kitabınız olsun... / TİM

Ayran'ı yok içmeye...
Boşa konuşuluyor, çok içmek mi, çok satılması mı, bizim keşfetmemiz
mi hangisi, oysa Milli içkimiz çoktan belli, hem de açık ara...
Gündem değiştirmekte üstümüze yok.
Akil'leri unuttuk, ayran'a daldık.
Rakı mı, ayran mı, Milli, Ulusal içkimiz.
Milliyse ayran.
Ulusalsa rakı.
***
Ne yediğimiz belli değil de.
İçtiklerimizi bir sayalım.
Hangisi geleneksel, bize özgü içkimiz.
***
Sofraların vazgeçilmezi çay mı ?
Türk sıfatını layık görmüyorlar ama.
Biz de üretilmediği halde.
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Adı Türk Kahvesi olan kahve mi ?
Genelde mevlitlerde ikram edilen.
Her zaman içilmeyen, yapılmayan.
Üstü fıstıklı şerbet mi ?
Tadını bile bilmediğim.
Şalgam mı ?
Boza mı ?
Evde yapılan mis gibi limonata mı ?
Yoksa.
Atalarımızın içtiği kımız mı ?
Soda mı, madensuyu mu ?
Yoksa su mu ?
***
Sizler ayran mı rakı mı diye ayak diretirken.
Elin adamı zaptetti bizleri.
Gözümüze soka soka ağzıma tıkıyor.
İçirtiyor.
Zorla değil ama reklamla.
Hani koyu renkli.
Soğuk içilen.
İftarda aç karnına bile reklamda içirtilen.
Bol şekerli, yararsız, zararlı.
Bir içecek var.
İşte o, şimdi hükmeden.
İçmem ama, içeni çok.
Günde 5 litre içeni bile var.
O işte milli içecek.
Meydan onun.
Sıfatına ne derseniz deyin.
***
Valla bence.
Ne rakı ne de ayran milli içkimiz.
Cincibir Gazozu'dur milli içeceğimiz, içkimiz.
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Aaah ah.
Olsa da içsek. / METİN

İZMİR’İN GÖBEĞİNDE BİR UCUBE…
Konak Tünel'i ile birlikte projelendirilen ancak tünelin açılmasına
rağmen unutulan!!! köprü nihayet hizmete girmek üzere... Hizmete
girsin de BEN ÜZERİNDEN GEÇMEYECEĞİM... Sizi bilmem...
Modern İzmir'in en UCUBE eseri KONAK KÖPRÜSÜ bitti bitecek...
Engellilerin geçişine uyumlu olması gerekirken olmayan, güvenli
olması gerekirken olmayan, estetik olması gerekirken olmayan bir
köprü...
İzmir'in merkezinde UCUBE bir köprü...
Dünyanın pek çok ülkesinde 15 ‐ 20 günde 50 ‐ 60 katlı binaları
sıfırdan yapıp bitirirlerken 6 Ocak 2016 günü başlanan köprü hala
bitirilip açılamadı.
Açılsa bile bu görüntülerden sonra kim, hangi cesaretle geçecek
merak ediyorum.
Bu kenti yönetenler bunu görmüyorlar mı?
Bu halka hizmet için makamları işgal edenler görmüyorlar mı?
Daha önce birkaç kez yazdım...
6 Ocak 2016'da yapılmaya başlandı, 2 ay içinde bitirilmesi gerekiyor,
lakin ihaleyi kim verdi, kim aldı, kaç paraya aldı, ne zaman bitecek, ne
zaman hizmete girecek...
Hiçbir sorunun yanıtı yok.
Nisan ayının ortalarında Mayıs ayı başında açılacağı duyuruldu.
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4 gün sonra Haziran'a giriyoruz.
Bizim UCUBE hala açılmadı.
Açılsa bile bu UCUBE'nin üzerinden BEN GEÇMEYECEĞİM...
Sizi bilmem...
Aşağıda siyasetin her alanında hizmet vermiş Sayın Uğur Yelekli'nin
bu köprü hakkında görüş ve sitemleri var. Okuyun bakalım…
Bakalım cesaret edip bu köprüden geçebilecek misiniz?
"Çağdaş, modern, herkesin bu şehirde yaşamak istediği kente bu
demir yığını reva mı idi... Önce Yeşildere'den konağa tünel macerası
başladı, eksikleri olsada faydaları da çok olan bir proje idi... Ama
projenin içinde olması gereken üst geçit unutuldu ve daha sonra
karayolları mı yapacak büyükşehir mi yapacak tartışmaları başladı...
Top bir o kaleye bir bu kaleye geldi o arada insanlar karşıya geçmek
için bir Afrika ülkesi durumu yaşandı.. Sonra karayolları 2 ayda
yapacağız dedi aradan 1 yıl geçti ortada sunulan , tartışmaya açılan
bir proje gözükmedi, yarışma projesi dendi umutlandık .. Konak gibi
İzmir'in en önemli bölgesi olan binlerce araç , yüzbinlerce insanın
geçtiği yere basit bir şey yapılırmı dedik o yüzden yarışma projesi
dedik ve beklemeye değer dedik .. Ama bir baktık dağ fare doğurdu ..
Bir demir yığını, kimliksiz, kişiliksiz .. Ne bir yürüyen merdiveni var ne
de kışın yağmurdan soğukdan koruyacak bir üst örtüsü ... 50 metrelik
yolu 150 metreye de uzatarak yaşlılara, engellilere Sakın burdan
geçmeyin dercesine.. Yetmedi hesap tutmadı iki ucu birleştiremediler
.. Sen Ankara'ya, İstanbul a devasa projeler yap masraftan kaçınma
izmir e gelince, karayollarına iş yapan yapmak isteyen firmalarından
medet um, onların hediye mi desem rüşvet mi desem mantığı ile
ihalesiz, araştırma yapmadan bir ucubeyi buraya yerleştir... Eski
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bakanım, yeni Başbakan'ım umuyorum sen de üzülüyorsundur bu
duruma.. Olaya el koyarak yıllar boyu konuşulacak, üzerinden her
geçenin dua değil beddua edeceği ve hala daha yaptıkları hatayı
düzeltmek, birleşmeyen ucu birleştirmek için ilkel yöntemlerle
yapılan bu demir yığını ile ilgili gerekli talimatları İzmir bekliyor..."
Evet...
Siz bu UCUBE'yi kullanacak insanlardan mısınız, yoksa bu UCUBE'yi
kendi haline bırakıp yenilenmesini bekleyeceklerden misiniz? / TİM

İkiyüzlüyüz, sahtekarız
'Bir kadının en büyük düşmanı, dibindeki diğer kadındır' diye
yazmıştık, yine haklı çıktık.
'Nolmuş biliyon mu kııı'.
'No muş ki'.
'Noceği va mı, neleğ olmuş neleğ'.
'Deme gıı'.
'Valleyi billayi'
(Nasıl olsa 5000 kontörü var sabaha kadar konuşsa olur, vakti de bol,
dedikodu da harika salla gitsin)
'De annat bakem'.
'Bizim burda bi işyerinde zina yapıldı, zina'.
'Deme gıııı'.
'Acık dur de anlatem'.
'Hade bakem'.
'Bi herif va bekar, gadın evli, çocuklu işyerinde basılmışlar'
'Deme beee vay anam vaaay'
'Gazetede çıktı, iki fotoğraf komuşla'
'Kimmiş bunnar'.
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'Tanırsın be hani havalı bi gadın va ya o'.
'Herif ?'
'O da orda çalışıyomuş'.
'Nasıl yakalanmışlar gari'.
'Orda görevli başka bi gadın yakalatmış'.
'Nasıl yani'.
'Kamera godurmuş glimenin depesine'.
'Deme ona nemiş öyle'.
'Valla, ona ne olcek iyi yapmış.'
'Eee sonra'.
'Sonra üçü de işden govulmuş, memurlarmış hemide.
'Deme be yaktılağ kendilerini'.
'Olceği de bu, bete olsunlaa, kaltak, ırazpı'.
***
Yukarıdaki diyalogda aynen geçtiği gibi, olay Ege'nin bir ilinin bir
ilçesinde yaşanır.
Kadın evlidir, adam bekar aynı yerde çalışıyor.
Gazete iki de kameradan alınan fotoğraf koyar.
Bir öpüşürken, bir de adam donunu kaldırırken.
Görüldüğü gibi kadın, kadını suçluyor, adamı değil.
Niye acaba ?
Böyle birşeyi yapmayı isteyip de yapmadığı, yapamadığı,
yapamayacağı için mi ?
Hani kıskançdılar ya kendileri.
Haset de vardır, çekememezlik de.
***
Kısaca yüzsüzlük, sahtekarlık sarmış her yanımızı.
İşimize, menfaatimize nasıl geliyorsa öyle konuşuyoruz.
Doğru bir tanedir ve tektir.
İşyerinde yapılması, evlinin yapması hatadır.
Bunda hemfikir miyiz ?
Peki niye gazete böyle kullanır haberi.
Okuyan da böyle dillendirir.
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***
13 yaşındaki kıza 25 kişi tecavüz eder.
O aşşağılık erkek müsveddelerine diklenen yok.
Kızı karalarlar.
***
Adam kadınları aşağılar, küçümser.
Kimsenin gıkı çıkmaz.
Başka biri de bilmem kaçıncı kadınsın lafı atar ortaya.
Adamı bir öldürmedikleri kalır.
***
Kısacası bunlar kıyamet alametleri.
Kim haklı, kim haksız.
Kim dinsiz, kim imansız.
Kim sahtekar, kim çakma, kim GDO'lu, kim orijinal belli değil.
Hepimiz kirliyiz.
Hepimiz sahtekarız.
Hepimiz ikiyüzlüyüz.
Hatta.
Hepimiz yüzsüzüz. / METİN

YEŞİLİ ARIYORUM GÖZLERİM KAPALI…
“Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir
kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor;
hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın
kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama
sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar.” (Goethe)
Bizler ne yapıyoruz???
En küçük bir çaba harcamadan bize her şeyi sunan doğayı yoketmek
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için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz...
Sosyal medyada 50 ‐ 60 yıl öncesine ait paylaşımları görüyoruz zaman
zaman...
Aaahhh diye iç geçiriyoruz...
Ne günlerdi o günler...
Kendisi ve doğa ile barışık insanların yaşadığı bir dünya idi bizim
yaşadığımız dünya...
Ne oldu da böyle oldu...
Para...
Hırs...
Düşüncesizlik...
İktidar...
Yancıklar...
Aklınıza ne gelirse sayabilirsiniz...
Bir daha geri gelmeyecek o güzel günler...
Artık onların yerine beton yığınları var...
Yani hepimizin başını sokacak evlerimiz...
Ne kadar güzel görünüyor değil mi?
Yarın bunları çocuklarımıza nasıl anlatacağız acaba, merak
ediyorum?...
Ben aslında bunun yolunu biliyorum...
Şimdiden söyleyeyim de büyüklerimiz hemen uygulamaya başlasınlar,
Hiç olmazsa gelecek nesillerden zılgıtı yemesinler...
Öncelikle sosyal medyada 50 ‐ 60 yıl öncesine ait ne kadar paylaşım
varsa hepsi yok edilecek.
Herkesin elinde, avucunda ne kadar eski fotoğraf, resim varsa hepsi
toplanıp imha edilecek...
Yani geçmişe ait hiçbir doğa manzarası bırakılmayacak...
Böylece çocuklar içinde doğup büyüdüğü ortamı hep öyle sanacak...
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Nasıl, iyi fikir değil mi?
Şaka bir yana, hızlı bir şekilde tükettiğimiz doğa değil kendi neslimiz
aslında.
Ve bizler hâlâ bunun farkında değiliz...
Ki boş bulduğumuz her yere gökdelenlerimizi de dikmeye başladık...
Nereye kadar? / TİM

Dulsun di mi bak ona göre
Feysbuk'ta 'İlişki durumun ne ?' diye bir yer var, işi gücü birbirlerini
kollamak, kim kime denk getirirse...
Dul diye bir kavrama karşıyım.
Kadın boşanmışsa boşanmış kime ne.
İlla ki bir sıfat takmak da ne.
Dul kavramını eleştirmek için böyle yazdım.
Tüm dullar, pardon boşanmış güller kusura bakmasın.
***
'İlişkin durumun ne' diye soruyor, kaba bir şekilde.
Sana ne ulan, sana ne.
Bizim özel hayatımızdan.
Sonuçta biz müşteriyiz, velinimetininiz, akıllı ol.
'İlişki durumunuz nedir' diye sorsanız.
Kaba saba şeyler n'olcek.
***
Bu kaba sorunun altında seçenekler var.
İlki de şu, 'İlişkim yok'.
Boştaysan bunu tıklıyorsun.
Hadi ordan diyorum, hele bu devirde.
Genelde evliler, tıklıyormuş.
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Uzmanlık alanı olanlar öyle diyo.
***
'İlişkim var' da ikinci seçenek.
Bunu yanıtlayan kesin çok bilmiştir.
Varsa var, ilişki sonsuz mu, bitmeyeceği garanti mi, ne malum.
***
'Nişanlıyım', 'evliyim' seçenekleri sırada.
En dürüstü de bunlar herhalde.
En azından ne oldukları resmen belli.
***
En saçma seçenek de, 'karmaşık'.
Ne karmaşık, karmaşık olan ne ?
Kafan mı karışık yoksa.
İlişkin karmaşıksa.
Korkulur valla senden.
Her türlü hastalık da vardır.
***
'Serbest bir ilişkim var'.
Ne kadar serbest.
Özgürlüğün de bir sınırı var yani.
Serbest demek.
İstediğimle fingirderim, çıktığım karışamaz.
O da hayatını yaşasın, karışmam.
Demek mi yani bu.
Vay godoş vaaay.
***
Maalesef 'dulum' diye bir seçenek de var.
Bu sözüm ona medeniyet çağında.
Olsa bile o seçeneği tıklarsa yandı.
Sapıklar sıraya girer.
Malum, dul onlar için aciz, boşta demek.
Tövbe estağfurullah.
***
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'Boşandım' seçeneği de mevcut, itina ile düşünülmüş.
Yelkenleri açtım, gidiyorum, tutmayın beni.
Sırayla gelin, hazırım der gibi.
***
'Medeni bir birlikteliğim var'.
Nasıl yani, diğerleri anti‐medeni mi ?
Medeniysen evli misin yani, evliysen bu ne ayak.
Karın biliyor mu ?
***
Buyrun bir seçenek daha.
'Birlikte yaşadığım biri var'.
Yemin et.
***
Bazı cin kızlar.
Maytap geçmek için, değişik seçenekleri de işaretliyormuş.
Erkek milleti salak tabi.
Anında kanar.
***
Bunların hiç birine uygun değilsen.
Boş bırakabiliyor muşsun, sağ olsunlar.
İşte hizmet bu. / METİN

ÇOCUĞUNUZU ÖLDÜRÜYORSUNUZ, FARKINDA
MISINIZ?
Büyük bir gururla çocuğunuz cep telefonunun son modelini bile
mükemmel bir şekilde kullandığını söylersiniz. Acaba bu gurur
duyulacak bir şey midir?
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Çocuğunuzu öldürmeyi düşündünüz mü?
O da ne demek? dediğinizi duyar gibiyim…
Aklımdan zorum yok, sizin de yok (mu sanıyorsunuz)…
Biraz olsun var… Ben biliyorum… Okuyunca siz de şaşıracaksınız…
Benden uyarması…
Uygulamak, tedbir almak sizden…
Başlıyoruz…
Çocukların ceple konuşması ne kadar risklidir?
Çok ama çok risklidir Çünkü çocukların kafatası incedir ve radyasyon
onların beynini daha çok etkiler. Ayrıca, vücutları elektromanyetik
dalgaların dalga boylarıyla uyumludur, daha çok radyasyon yutarlar.
Bu radyasyon onların sinir, bağışıklık ve biyolojik sistemlerinin
gelişimine zarar verir. Cep telefonunu erken yaşta kullanmaya
başlamak kümülatif etkileri arttırır.
Büyük bir gururla çocuğunuz cep telefonunun son modelini bile
mükemmel bir şekilde kullandığını söylersiniz. Acaba bu gurur
duyulacak bir şey midir?
Cep telefonları ile çocuğunuzun daha güvende olduğunu
düşünebilirsiniz. Onu her an takip ettiğiniz için, olası bir aksilikte onun
size hemen ulaşabilmesi vs. gibi nedenlerden dolayı cep telefonu
gerçekten güzel bir alet.
Ancak…
Bu cep telefonu denen aletler daha savunmasız, daha bilinçsiz, daha
körpe olan çocuklara özel zararlar veriyor.
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Çocukların cep telefonuna bağlı kansere yakalanma riski bir yetişkine
oranla çok daha fazladır.
İngiltere yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda çocukların cep
telefonlarından uzak tutulması salık verilmiştir. Raporu hazırlayan
heyetin başkanı Oxford Üniversitesi’nden Sir William Stewart, heyetin
elde ettiği sonuçları en biçimde özetlemiş: “TORUNLARIMA ASLA
CEP TELEFONU KULLANDIRTMAYACAĞIM.”
Cep telefonu radyasyonuna maruz kalan çocuklarda öğrenme
eksiklikleri, konsantrasyon bozulmaları, agresif davranışlar
görülebiliyor.
Araştırmaların bir bulgusu da çocuklar cep telefonu ile konuşmaya ne
kadar erken başlarsa beyninde tümör gelişme riski de o kadar fazla
oluyor.
New York Eyalet Üniversitesi’nden David Carpenter ise cep telefonu
kullanımı neticesinde gelecekte beyin kanserleri salgınıyla
karşılaşılabileceğini söylüyor.
Beyin kanseri, lösemi riski, genetik yapıya, hücreye zarar, uyku
düzeninin etkilenmesi, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve daha birçok
hastalığı zemin hazırlayan cep telefonlarının birçok batı ülkesinde
çocukların kullanımı kısıtlanmış durumda.
Türkiye’de ise cazip reklamlar, çocuklara hitap eden albenili telefon
ve reklamlarla büyük bir özenti yaratılarak adeta çocuklarımızı her
türlü hastalığa davet ediyorlar. Yasalar ise buna karşı hiçbir şey
yapamıyor…
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Unutmayın, yasalar hiçbir şey yapamıyor diye sizin eliniz kolunuz bağlı
değil…
EĞER GERÇEKTEN ÇOCUĞUNUZUN SAĞLIKLI BİR GELECEĞİ OLMASINI
İSTİYORSANIZ, ÖNCE SİZ SONRA DA ÇOCUĞUNUZU MÜMKÜN
OLDUĞU KADAR CEP TELEFONLARINDAN UZAK TUTUN…
Şimdi bir daha soruyorum…
ÇOCUĞUNUZU ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?
Ya da yavaş yavaş ölümüne sebep olmayı sürdürecek misiniz?
Sevgiyle…
NOT: Bu konu hakkında ayrıntılı, bilimsel verilere dayalı kitabı
okumak istersiniz diye bilgilerini vermek istiyorum:
CEP TEHLİKESİ – Hayykitap / Prof. Dr. Selim ŞEKER / TİM

Tanrı mı, Katil mi karar verseniz
İşleri düşünce, muhtaç olunca yalvarırlar, göklere çıkartırlar, tersi
olunca da döverler, öldürürler.
'Ne olur kurtarın babamı'.
'Yalvarıyorum size'.
'Allah sizi başımızdan eksik etmesin'.
'Siz olmasanız biz ne olurduk'.
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'Meleksiniz valla'.
'Para önemli değil yeter ki kurtarın'.
'Mesleğinde sizin üstünüze tanımam'.
'Yıllarca okuyorsunuz kolay değil'.
'Kazandığınız her kuruş helal'.
'Elinizi ayağınızı öpeyim kurtarın evladım'.
***
Diye söylerler.
Muayene bitesiye, hastalık geçene, tedavi olasıya.
Ameliyattan çıkasıya kadar.
***
Kurtulursa, sağlığına kavuşursa, yaşarsa.
Kralsın, büyüksün, babasın.
Haşa Tanrı'sın.
***
İşler ters gider.
Hastanın bünyesi yanıt vermezse.
Kendine iyi bakmazsa.
Kaybedilirse, yaşayamazsa.
Ölürse.
***
Dövülecek, vurulacak.
Canisin, adisin.
Katilsin.
***
'Sen adam bile değilsin adi herif'
'İnsan müsveddesi'.
'Katiller, caniler, adiler, şerefsizler'.
'Sizin yüzünden öldü.
'İlgilenen olmadı'.
'Zaman kaybettik öldü'.
'Haram zıkkım olsun'.
'Elini ayağını kırmazsam şerefsizim.
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'Öldürdün lan babamı katil'.
'Sizi boşuna öldürmüyorlar'.
***
İnsan psikolojisi, ne diyelim.
Çeken bilir ama.
Bu kadar yüceltmeye de yerin dibine de sokmaya gerek yok.
Onlar da, hepimiz insanız.
***
Karar verin artık.
Doktorlar Tanrı mı, yoksa katil mi ?
Neye göre, kime göre ?
***
Ne de katil ne de Tanrı'lar.
***
Asıl katil, bunları böyle yetiştirenlerde.
Din eğitimini adam gibi, siyasetsiz vermezsen.
Haramı, helali doğru dürüst öğretmezsen.
İnsan sevgisini veremezsen.
'Bir can kurtaran dünyayı kurtarır' ayetini öğretemezsen.
Felsefe'yi es geçip, bırak onu gomonis işi dersen.
Mantık dersini de kaldırırsan.
Olacağı da.
***
Asıl katil, eğitime önem vermeyenler.
Ve de kendini hala çok üstün görenler.
***
Yaşatırsan Tanrı'sın, haşa.
Yaşatamazsan Katil'sin, asla. / METİN
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DUYARLI BİR YAZAR: AHMET ÜMİT
Haberhürriyeti Gazetemizin sosyal sorumluluk projesi olan köylere
kütüphane kurma çalışmalarımızın 24.sünü gerçekleştirmek için
Kasım 2015'ten beridir Urfa, Siverek ilçesi, Duydum Köyü okul
müdürü Mehmet Halit Halisçelik ile görüşüyorduk...
Bir türlü seçilmiş kişiler ve Siverek'in işadamlarından kütüphanenin
rafları için gerekli olan para temin edilemediğinden dolayı açılış
geciktikçe gecikti...
Ocak ayında Gaziantepli yazar Ahmet Ümit'in son kitabı olan 'Elveda
Güzel Vatanım' kitabı için Konak Belediyesi tarafından düzenlenen
tanıtım ‐ söyleşi etkinliği vardı.
Ogün işten erken çıkıp bu etkinliğe gittim...
Giderken kararlıydım...
Kütüphanenin raflarının parasını Ahmet Ümit'ten isteyecektim.
Ümit'in söyleşisi yaklaşık 1 saat sürdü...
3 kişi sıra ile sorularını sordular... Yanıtlarını aldılar...
Benim de elim havada asılı kalmıştı...
Ahmet Ümit'in buyrun sözü üzerine konuşmaya başladım...
" Soruma sadece EVET ya da HAYIR yanıtı verirseniz sevinirim dedim
önce... Gazianteplisiniz, hemşehrileriniz sayılır... Urfa, Siverek,
Duydum Köyü'nde 24. Atatürk Çocukları Kütüphanesi'ni kuracağız.
4.000 kitabımız hazır... Ancak muhtar ve okul müdürü rafları
yaptıracak parayı bir türlü sağlayamadı... Bu kütüphanenin raflarını
yaptırabilir misiniz?"
Ahmet Ümit'in yanıtı kısa oldu...
"Tamam, raflar benden..."
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Hemen müteakibinde asistanını yanıma gönderdi, kartlarımızı
değiştik... Kısaca konuştuk...
Haftasında Duydum'a, Ahmet Ümit tarafından rafları yaptıracak para
gönderildi...
Ve sonrasında önce kitapları gönderdik...
Ve Öğretmen Benisa ‐ Huriye Saraç ile 19 saatlik yolculuk sonucu
ulaştığımız Siverek ‐ Duydum'da kütüphaneyi hazırlayarak 22 Mart
günü açılışını yaptık...
Gelelim bugüne...
Sayın Ümit'in bu jestine karşılık biz de Haberhürriyeti olarak küçük bir
jest yapalım istedik.
Bir plaket vermek...
21. İzmir Tüyap Kitap Fuarı'nda standımız vardı.
Ahmet Ümit de kitabının imzası için son gün, yani 24 Nisan 2016 günü
fuara gelecekti.
Biraz sıradışı plaketimizi hazırladık...
Kitaplarını imzalamaya yeni başlamıştık ki, gazetemizin Genel Yayın
Yönetmeni İbrahim Irmak ile birlikte kendisine teşekkür plaketimizi
takdim ettik...
Bu güzel duyarlılığından dolayı AHMET ÜMİT'e tekrar teşekkür eder,
kitap ile uğraşan herkesin bundan örnek almasını dilerim...
Paylaşacak sevginiz, bilginiz çokça da KİTABINIZ olsun... / TİM
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Ne yaptın be hacı amca...
Camiye giden çocuğa ayped vereceğinize sevgi, şefkat gösterin,
azarlamayın yeter...
Cuma namazındayım.
Fırsat buldukça mutla giderim.
TC'mi de çok severim, Atatürk'ümü de, Allah'ımı da, peygamberimi
de.
Klişeleşmiş her türlü kafaya rağmen.
İnatla, sevgiyle, aşkla hem de.
Var mı itirazı olan.
Olsa kaç yazar olmasa ne yazar.
***
Hoca efendi maalesef hep bilindik şeyleri anlatıyor yine.
Sabırla dinliyoruz, yenilik, güncelleme yok.
İnsanlara değişik bir şeyler anlatın.
Farklı şekilde anlatın.
Yok öyle olmuyor, şiir okur gibi anlatıyor.
Sanki marş söylüyor.
Düz, monoton, sıkıcı.
Elindeki kağıda bakarak.
Oysa imamlar öyle olmaz.
Hitabeti iyidir.
***
Neyse.
Caminin yan tarafındaki, sokakta iki‐üç çocuk oynuyor.
Biz bahçesindeyiz.
İçerden ak sakallı bir hacı amca çıktı.
Söylenene söylenene dışarı doğru ilerliyor.
Hem huzuru bozuyor hem de huşu”yu.
O'nun sesi kasıyor, ulvi ortamı.
***
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Sözüm ona çocukları susturmaya gidiyor.
Kendi daha çok rahatsız ediyor.
Tam yanımdan geçerken, elinden tuttum.
'Yapma amca onlar çocuk' dedim.
'Biz de çocuktuk' dedi, geçti ve doğru paylamaya.
Nasıl çocuktu çok merak ettim.
Hep geçmişini unutur böyleleri.
Çocuklarda bir sevimli ki sormayın 10‐14 yaşlarında.
Gitti, yaşlı, zat‐ı muhterem, ehl‐i kamil hacı amcam.
Geldi abuk subuk anlamsız bir tip.
Müslüman böyle olmaz.
***
Efendi gibi oynayan sadece çocukluğunu yaşamak isteyen o çocukları
azarladı.
Kovdu, dağıttı, iyi halt etti.
Sen de çocuktun bir zaman.
Eline ne geçti be hacı amcam.
***
Çocuk namaz kılmak zorunda mı ?
Bu işler zorla, zorlamayla asla olmaz.
Koskoca peygamber, Hazreti Muhammed bile zorlamamışken.
Sen kim oluyorsun, haddine mi düşmüş.
Çocuk onlar sadece çocuk.
Çocuklar yerine karısını döven adam gürültü yapsaydı.
Böyle düşünür müydün, 'gidin burdan' der miydin.
Nah, sıkar biraz.
Adamına göre muamele, eşitsizlik yani.
İslamiyete, asıl müslümanlığa uymayan şey yani.
Kafa yapın bile din dışıyken.
Namaz neyine.
***
Çocukların o neşeli seslerine bile.
Dikkatini veriyorsan demek ki ruhun camide değil.
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O yaşlı halinle, o eskimiş kulak zarlarınla.
Demek ki kendini tamamen namaza, Allah'ın huzurunda eğilmenin
güzelliğinde değilsin, farkında değilsin.
Alnın secdede ancak, kulağına hoca da değil, dışarıda.
Boşa zaman kaybı.
Kılsan ne olur, kılmasan ne olur.
***
O çocukları camiden soğuttuktan sonra da.
Günde 1000 rekat namaz kılsan.
20 defa hacca gitsen.
Sabahlara tövbe etsen.
Alnını secdeden kaldırmasan.
Ne fark eder ki...
Yararın, hayrın yok, bari zararın olmasın.
Yine de Allah bilir de.
Her yaptığın boşu boşuna, boşu boşuna. / METİN

GELECEK ZEYNEP’E EMANET
Geleceğinin nasıl olacağını görmek istiyorsan bugünün çocuklarına ‐
gençlerine bakmak gerekir. Eğer ki gelecekte güzel bir TÜRKİYE
görmek istiyorsanız ZEYNEP TÜRKMEN'i görün, onunla konuşun...
Ayrıntılar 21. İZMİR TÜYAP KİTAP FUARI'nda... Neden mi? Çünkü
Zeynep, kitap için fuara gelenlere kitaplarını imzalayacak... 1 / A
Salonu, 409 nolu stantta...
Pardon, arada bir şeyden sözetmeyi unuttum sanırım... Zeynep
geçtiğimiz ayın 21'inde 9 yaşına girdi...
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9 yaşında bir kız... Maria Curie hayranı, satrançta benim gibi yılların
ustasını yeniyor, oturduk yerde bir şeyler çiziyor, onları parçalıyor ve
puzzle üretiyor... Ve bu puzzle'ı dağıtıp kısa sürede tek parça haline
getiriyor... Şiirler, öyküler yazıyor... Düşünüyor, üretiyor...
Boşuna uğraşmayın, onun hızına, zekasına erişemezsiniz... Yanlış
anlamayın, ben bunu kendim için söylüyorum... Siz ne yaparsınız, ne
bilirim ne de karışırım...
Zeynep de anne ve babası da, tabii ki kardeşi Kaan da bugünlerde çok
mutlular. Çünkü Zeynep basamakları birer birer çıkması gerekirken o
koşar adım tırmanmaya başladı bile.
Bilfen Koleji'nde okuyan ve aynı zamanda Milli Eğitim'in üstün
yetenekli çocuklar için özel eğitim veren kurumu BİLSEM'in de
öğrencisi olan Zeynep bu sene 5.si yapılacak olan ULUSAL ÇOCUK
KONGRESİ'ne araştırmasını yolladı... Sonuç...
Tabii ki malumunuz üzerine...
Bu kongrede Zeynep, sözlü sunum hakkı kazandı... Tekrar tekrar
tebrik ederiz...
Ve biliyorum... Artık bizim başarı dilememize gerek yok... Çünkü
Zeynep, zekasıyla, çalışkanlığıyla hakettiği başarıyı zaten yakalıyor...
Evet... Yukarıdaki yazıda tanıttığım 9 yaşındaki Zeynep Türkmen...
Tekrar hatırlatıyorum... 21. İZMİR TÜYAP KİTAP FUARI'nda kitaplarını
imzalayacak...
Onu tanımak isteyeceğinizden eminim... / TİM
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Ana gibi yar olmaz
O mübarek varlıkların ellerinden öperim, cennet zaten ayaklarının
altında.
Sorarız;
Çorabım nerde?
Yanıtlar;
Nereye goduysan ordadır.
Söyleriz.
Çorabımın tekini bulamıyorum.
Lafı hazırdır;
Diğerinin yanındadır.
Aramaya devam ederiz.
Gömleğimi bulamıyorum.
İyi bak, vasa vadır yoğsa yodur.
Karnını doyurdun mu diye sorar.
Doydum deriz.
Peki; o tabaktakiler kimin der.
Kafam şişti ders çalışmayacağım artık.
Sakın deme öyle, bugünlerin ekmeğini yiyeceksin.
Gerçekten de öyle olur.
N'oldu suratı sallamışsın.
Canım sıkıldı işte.
Değmez, boşver, bugünlerin geri gelmez.
Üşümem ben.
Bak dedim sana burnun çeşme gibi akıyor.
Geçer.
Bekle geçer.
Islak kafayla dışarı çıkma.
Bi'şey olmaz.
Yorgun gibisin.
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Başım ağrıyor.
Islak kafayla dolaş sen daha.
Amaaan.
Ne amanı, ne amanı.
Canının kıymetini hiç bilmiyorsun.
Ne yapayım daha.
Ben ölüp gidince anlarsın.
Tövbe de.
Ne tövbesi, olacak eninde sonunda.
Allah gecinden versin.
Amin.
Kazık kadar adam oldun evlensene, çocukların olsun.
Yeğenlerim bana yeter.
Evlat sevgisi bambaşka, olunca görürsün.
Ben halimden memnunum.
Nereye kadar sürecek bu.
Ben de isterim ama.
Evlat sevgisini anne‐baba olmayan anlayamaz.
İmrendirdin valla.
Öyle, o evladın kokusu hiç birşey de yok.
***
Her evde geçen anne‐evlat muhabbeti bu.
Yalansız, doğal, samimi.
***
Geceleri yatağı göle çevirdik.
Yüzümüze kakmadı.
Sabahlara kadar pışpışladı.
Aaay uykusuz kaldım demedi.
Burnumuz aktı, sildi, üşenmeden.
Gıkını çıkarmadı.
Yemedi, yedirdi, giymedi, giydirdi.
Yaptıklarını yazmaya kalksak sayfalar yetmez.
Yapmadıklarını yazamayız, yok ki.
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***
Yaşı ne olursa olsun.
Tüm annelerin o mübarek ellerinden öperim.
Rahmet‐i rahmana kavuşanların mekanı zaten, cennet.
Hergün anneler günü.
Gün de onların devran da.
İyi ki de öyle. / METİN

KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR…
Yaklaşık 45 sene önceydi... Yine bir 23 Nisan günü... Her sene olduğu
gibi o sene de yarının büyükleri belediye başkanlarının, bakanların,
başbakanın, cumhurbaşkanının koltuğuna oturacak, onlardan bir
günlüğüne de olsa görevi devralacaklardı.
Yıllardır aldığım piyangolara, oynadığım totolara hiçbir şey çıkmadı,
amma o sene başbakanın koltuğuna oturmak bana nasip oldu...
Şans...
Hiç heyecanlı değilim... Çünkü o zamana kadar bu memleketi nasıl
yönettiklerini üç aşağı beş yukarı biliyorum... Bizim mahallede çelik
çomak oynamaktan daha kolay olduğuna adım gibi eminim...
Ogün tüm çocuklarla birlikte olduğumuz törenlerden sonra herkes
koltuğu devralacağı makamlara doğru yola çıktı.
Ben de bana tahsis edilen makam aracımla başbakanlığa gittim.
Bütün basın adeta oradaydı. Makam aracımdan indikten sonra yavaş
yavaş ama emin adımlarla merdivenlerden yukarıya çıkmaya
başladım. Dönemin başbakanı beni kapıda karşıladı. Başbakanlık
binasına girdik. Ve makam odası...
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Başbakan tüm basına hitaben kısa bir konuşma yaptıktan sonra beni
tanıttı ve fotoğraflar çekilmeye başladık... Ogün başbakan bendim...
Ve ne dersem olacaktı... Bundan güzel fırsat mı olur bir çocuk için...
Başladım konuşmaya...
Evet, dedim sayın basın mensupları...
Şimdi sizlere şu kısacık günde neler yapmak istediklerimi bir bir
anlatmak istiyorum. Belki bunlar yapılmayacak, kulak arkası edilecek
bugünden sonra tekrar görevine devam edecek olan başbakan ve
bakanlar tarafından, amma olsun... Ben üzerime düşen görevi
yapayım da...
Bugünden itibaren Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda bilgili,
bilinçli, soran, sorgulayan insanların yetişmesi için, Türkiye'nin
mevcut 40.000 köyüne öncelikle herkesin kitap okumasını sağlamak
için kütüphaneler açılacak...
Partimizin emekli öğretmenleri düzenli olarak bu köylere gidecek,
çocukların derslerine gönüllü olarak yardımcı olacak... Okuma yazma
bilmeyenlere okuma yazma öğretecek... Eğitimin, kitap okumanın
önemini köyde yaşayan tüm insanlara öğretecek... Ve hepsinden
önemlisi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün "KÖYLÜ MİLLETİN
EFENDİSİDİR" sözünün neden söylendiğini...
Yine partimizin emekli ziraatçıları köylü ile dirsek temasına geçip,
gerek ürünlerinin daha sağlıklı yetişmesi, gerekse hayvanlarından
daha fazla verim alınması için neler yapılması gerektiğini hem
anlatacak hem de uygulayacaklar...
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Ve yine partimizin gerek emekli gerekse aktif olarak çalışma hayatını
sürdüren işletme, pazarlama, finans gibi işlerde uğraşan üyeleri
köylerde insanları örgütleyerek ürettiği zirai ve hayvansal ürünlerin
daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için 4‐5 köyün biraraya gelerek
KOOPERATİF kurmasını sağlayacaklar. Ve bu kooperatifler vasıtasıyla
köydeki insanlarımız EKONOMİK olarak da en kısa zamanda
kalkınacaktır...
Biz bu çalışmaları yaptığımız takdirde eminim ki en kısa zamanda bu
ülkeyi kurtaran ve adeta yoktan var eden MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK'ün "KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR" sözünü de yerine
getirmiş olacağız...
Sayın basın mensupları bugünlük söyleyeceklerim bu kadar...
Sizlerden isteğim bu söylediklerimi harfiyen gazetelerinizde
yayınlamanız... Ve ülke kalkınmasına bir nebzede olsa katkıda
bulunmanız... Eğer iktidarda bulunan hükümetten korkar, biz değil
köylünün uyanmasını, kalkınmasını şehirlerde yaşayan insanların bile
resmen koyun sürüsü haline gelmesi için hükümetimizin desteğiyle
uğraşıyoruz ve bu yolda yayınlar yapıyoruz ve yapmaya devam
edeceğiz derseniz... Size de söyleyecek sözüm yok...
Allah müstehakınızı versin desem anlarsınız...
Hepinizin bayramı kutlu olsun...
Paylaşacak sevginiz, bilginiz, biraz da kitabınız olsun... / TİM
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Bu dünyada huzur yok öteki de şüpheli
İki saniye sonra ölmeyeceğimiz ne malum, kul hakkı yemeyen, Allah'ı
öcü olarak görmeyip gerçek seven ne yapsın huriyi nuriyi.
Ahiret, öteki hayat muhabbeti yapıyor hoca efendi, tivide.
Bilmiş bilmiş konuşuyor.
Sanki gitmiş de görmüş gibi.
Sorsanız orda, sadece huriler var.
Bacakarasına endekslenmiş.
Allah'ın gücüne gidecek.
Kafa bir tek oraya çalışıyor.
Başka birşey hak getire, tın tın.
Hababam sevişme olayı gırla.
Savaşma seviş misali yani.
Bu kadar basit mi öteki yaşamı açıklamak.
Yalan yanlış uyduruyorlar.
Bu kadar kolay mı yani.
Sadece sapıkları memnun eder bu ahlaksız senaryo.
Onlara da böyle ödül olmasa gerek.
***
Şöyle bir düşünelim isterseniz.
Üç tane hayatımız var.
Yani üç farklı boyut.
Birincisini yaşadık.
İkincisini yaşıyoruz.
Üçüncüsü ise farzedilen.
***
İlk boyutta annemizin rahmine düştük.
Büyüdük, geliştik, organlaştık.
9 ay 10 gün bekledik.
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Ne ordaki hayattan haberimiz oldu.
Ne de dışarıdakinden.
İçeride gayet rahattık.
Ekmek kordondan, su göbekten.
Mis gibi sıcak suda debelendik durduk.
Annemizin çevresinde gördüklerinden bile hiç haberimiz olmadı.
Bilinç yok, şuur yok, beyin gelişmemiş.
Bu dünyayı bilerek mi geldik.
Ailemizi seçerek de gelmedik.
Dış dünya bizi bekledi, geldik.
***
Doğduk, ikinci boyuta geçtik.
Şu an yaşadığımız 'yalan dünya' yani.
Geçim derdi, çirkinlikler, güzellikler iç içe.
Her hayat farklı, her insan farklı.
Çocukluğunu hatırlayan var mı ?
Doğumundan 4 yaşına kadar olan kısmı, yooo.
Sanki yaşamamış gibiyiz di mi.
Oysa yaşadık, farkında bile değiliz.
Oysa yaşandı, yaşamasak burda olmazdık.
Peki, anne karnındaki günlerini hatırlayan var mı ?
Su dolu karnı.
Dışarıdaki sesleri, etkilendik ama.
Unuttuk gitti.
***
Kısacası.
Anne karnındayken, bugünlerin nasıl olacağını bilen, tahmin eden var
mı ?
Yooo.
Veya.
Şimdi şu an.
Düşünüp de anne karnındaki günlerini an be an hatırlayan var mı ?
Yooo.
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***
Eee o zaman.
Birbirine pek yakın iki hayata farklı yaşadığımıza.
Bitiştiremediğimize göre.
***
Nasıl oluyor da.
İki boyut yaşandığı halde.
Tamamen farklı.
İki farklı yaşamdan sonra gelen, gelecek olan.
Bilinmeyen, 'öteki hayat' için bu kadar ahkam kesiliyor.
Nereden biliyorsunuz.
Allah işine karışmayın, kafaları da karıştırmayın.
Gidip de gördünüz mü ?
***
Düşünüyorum da neden acaba.
Sadece huri muhabbetiyle geçiştiriyorlar.
Yoksa açıkları var da korkuyorlar, tırsıyorlar mı ?
Rahatlamak istiyorlar hııı.
***
Çalmayan, çırpmayan.
Haram yemeyen.
Kul hakkı yemeyen.
Sapıklık etmeyen.
Kendisine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayan.
Adam gibi adam olan.
Müslüman gibi müslüman olanın.
***
Huri ödülüne ihtiyacı da olmaz.
Takdir Allah'ındır der, geçer.
Allah'tan korkmaz, çünkü öcü olarak görmez.
Allah'ı sever, sayar.
Budur olay.
***
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Belki de 2 saniye sonra, gideceğiz.
Hazır mısınız ?
Gideceğimiz yeri bilmesek de olur.
Allah olsun yeter.
Huri olmasa da olur.
Bize sadece Allah yeter. / METİN

ÖZGÜR BIRAKIN ÇOCUKLARI
Bunu bir kenara yazalım, ama ne olur kızmayın... Bizler çocuk
yetiştirmesini bilmiyoruz... Yaptığımız sadece onların özgürlüğünü
elinden almaya çalışmak.
Anne ve babalarımız bizi iyi yetiştirmemişler...
Ki biz de çocuklarımızı iyi yetiştirememişiz... Yetiştiremiyoruz...
Neden ki diyeceksiniz?
Doğduğu andan beri sürekli olarak çocuklarımızın üzerine titremedik
mi?
Aman çocuğum büyüyünce şöyle olacak, böyle olacak dedik o
anlamadığı halde...
Önce yürümeye başlayıp sonra da söylenenleri anlamaya başladığı
zaman da sürekli olarak onu emirlerimizle hapsetmeye başladık...
Öğrenmesini engelledik... Hep kendimiz olmasını istedik...
Aman onu elleme, cıısss..... Aman bunu elleme pis.... Aman onunla
konuşma, o şöyle, o böyle... Aman koşma, kalkma, konuşma, yapma,
mamamamamamamamamama..... biraz da
memememememememe....
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Evet... Çocuklarımızı doğduğu andan itibaren hep hapsettik... Halbuki
onlar 9 ay 10 gün zaten anne karnında bu dünyanın özlemiyle hayata
gözlerini açacakları günü iple çekiyorlardı...
Ne vardı çocuklarımıza keşke dedirtecek...
Bıraksaydık ya onları doğduğu andan itibaren kendi hallerine...
Ne yaparlarsa yapsınlar...
Olmaz, değil mi?
Onlar hiçbir şey yapamaz, beceremez...
Onların elinden hiçbir şey gelmez...
Herşeyi büyükler bilir, büyükler karar verir...
Büyükler hep haklıdır... Onlar ne derse o olur...
Hala farkına varmadık mı bizler yanlış büyütülmüş nesilleriz...
Bunun bir farkına varalım...
Ve çocuklarımıza, onların çocuklarına karışmayalım...
Ki istediklerini yapsınlar...
Ki duygu ve düşünceleri tutsak alınmadan yaşadıkları bir hayatta her
geçen gün yaratıcılıklarını sergilesinler...
Sizler onlara karıştığınız her an onların yaratıcılıkları ilmek ilmek yok
oluyor...
Evet, onların geleceğini kendi ellerimizle yok ediyoruz aslında...
Öncelikle onların, daha sonra da hayata müdahale edebilecekleri her
yerin, her şeyin daha iyi olmasını istiyorsanız...
Lütfen çocuklarınızı özgür bırakın...
Onların sizin düşüncelerinize, daha doğrusu öğrenme duyguları
gelişirken onlara müdahale etmenize gereksinimleri yok...
Merak etmeyin, onları serbest bırakırsak yarın öbür gün bizi
terkederler, unuturlar diye düşünüyorsunuz... Ama böyle bir şey
olmayacak... İnanın buna...
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Onlara her karıştığınız, müdahale ettiğinizde onlar sizden yavaş yavaş
uzaklaşıyorlar... Bunun farkında bile değilsiniz... Ancak başınızı
ağrıtacak bir olay olduğunda "Ben nerde yanlış yaptım" diyorsunuz...
Amma, sonrasında yine bildiğiniz yoldan devam ediyorsunuz...
Haydi, daha güzel bir gelecek için çocuklarımıza fazla karışmadan,
sadece ve sadece onları izleyerek onların büyümesini sağlayalım...
İnanın yarınlar böyle daha güzel olacak...
Paylaşacak sevginiz olsun... / TİM

Evladı hastalanınca ilgilenmiyor diye doktor döver
Çoğaldı bu tipler, sokağa tükürür, balgam atar çocuklar oynarken
hastalık kapar, sonra da...
Burnunu sümkürürsün gayet rahatça, sokağa.
Kaldırıma balgamını atarsın.
Tükürmek ise senin gibiler için gayet doğaldır.
Boğaz hareketidir.
Tükürüyorsun, sümkürüyorsun da.
Çöp vergisi vermezsin, elektriğin şakır şukur yanar nasıl olsa beleş.
Çocukların oyun yerine tükürme bari.
Elleri değer, ağızlarına götürürler.
Sırf senin andavallığın yüzünden hasta olurlar, ağlarlar.
Sen mutlu olur musun peki.
Senin evladın hastalanınca da.
İlgilenmiyor diye doktor döversin.
***
Ağzın, üstün, başın leş gibi sigara kokar.
Araban da vardır, egzostunu gece gündüz böğürttürürsün.
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Her zaman, her yerde mutlaka korna çalarsın.
Bir tek tehlike anından çalmazsın.
Aynı anda iki işi bir arada yapamazsın da ondan.
***
Ani frenler de senin işidir.
Lastiklerini de bağırttırırsın cayır cayır.
Herkesi rahatsız edersin, intikam alırsın sanki.
Kimse de şikayetçi olmaz.
Mutlaka levye, bıçak, sopa bulunur.
Hatta sana kimse dokunmasın diye, bir de yalnız kalma korkusuyla.
Cama asarsın 'dikkat sopa' var yazısını.
***
Yolda yürümesini bilmezsin.
Yan yan gidersin, omuz atarsın.
Otobüste oturmasını bilmezsin.
Yoksa diyorum kompleksin var da ondan mı ayırıyorsun.
Apış arasını bir ayırırsın, yanındakini sıkıştırırsın.
Sanki bi sende var.
***
Belediye otobüsünde ayakta durmasını bilmezsin.
İki kolu yana açıp aval aval durursun.
Bayana filan hiç dikkat etmezsin.
Değdirmeden geçmezsin oranı, buranı.
Arkaya 'yürü' denmeden gitmezsin.
Tutkalla yapışırsın orta kısma.
***
İşine gelmez, başkasını rahatsız etmek tek hedefin.
Çünkü rahatsız büyümüşsün, yetiştirilmişsin.
İçki içmesini de bilmezsin.
Dozunu ayarlamazsın tek bardak birayla işin tamam.
Ayran, süt, soda seni bozar.
Çatoz, kolayı sevmiyor görünüp çaktırmadan yersin, içersin.
Yemek yerken ağzın şapırdar.
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Bir de konuşursun yerken, yediklerinin hepsi belli olur.
Yemekten sonra dişinde, kıyafetinde izleri olmazsa şaşarım.
Hafif zom olunca kendini kahraman, cesur sanırsın.
Oysa çok ödleksindir.
Kavgaya bile tek başına girişemezsin.
Baktın olmuyor, ekibini tek ıslıkla 2 dakika toplar, o tek adamı
mahvedersiniz.
***
Hem birbirinizi çok iyi kollarsınız.
İşinize gelmezse, menfaatin tutmazsa üç vakte kalmaz, birbirinizi
bıçaklarsınız.
***
Sokağın lambası, parkın, otobüsün koltuğu batar sana.
Eline kalem alıp bir şey yazmazsın ama.
Sokağın lambasını taşla patlatmayı.
Parkın, otobüs koltuğunu karalamayı, koparmayı, deşmeyi pek
seversin.
Zarar vermeyi çok seversin, hatta gülersin.
Hem kendine hem de başkalarına.
Yarardan daha çok zararın vardır.
***
Bir ağacın yanında durmaya gör.
Mutlaka zarar verirsin.
Ya dalını, yaprağını koparırsın.
Ya bıçakla kazırsın.
Ya da çivi çakarsın o güzelim, senin gibi canlı ağaca.
Ağaç için koldur, senin için ise kürdan.
***
Parktaki gülleri cart diye koparırsın, hunharca.
Koklamayı da bilmezsin, evde vazoya koymayı da.
Bir dakika geçmez, yapraklarını da kopartıp yere atarsın, külliyen
zarar.
Niye koparırsın ki, anlamam.
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Hadi kopardın, niye hemen atıyorsun.
Çiçekten anlamazsın, böcekten de.
Öküz bile yapmaz, karıncayı ezersin, arıyı da.
***
Güçsüzden yana görünürsün.
Senden daha güçsüzü ezmeyi pek seversin.
Acizsin ama en güçlü sensin.
En büyük de sensin.
Senin takımın da, takımların da en büyük.
Hiç yenilmezsin, yenilmemeli.
Hep kazanmalı, hep önde olmalı senin takımın.
Hayat seni hep yener ama, takımın yenilirse kıyamet kopar.
Tek dayanağın odur.
Top çizgiyi geçerse.
Büyüksün, erkeksin, delikanlısın.
Yok tersi olursa.
Nesin.
Sana sormalı.
***
Cinselliği nasıl yaşadığın belli olmaz.
Başarısızdır her konuda, cinsellikte de belki de.
Hırçınlığın ondan, insan psikolojisi.
Ama bize ne, senin sorunun.
Tercihlerin farklı farklı ama belli etmezsin.
Hakemler, senin gibiler için 'i..e'dir sadece.
Hata yapamazlar, hakları yok.
Sen ise mükemmelsin, hatasızsın, kusursuzsun.
***
Sizin gibiler ise alemin kralı.
Tek delikanlı.
Diğer herkes bozuktur.
Yalancıdır, ikiyüzlüdür.
Bir tek siz harikasınız.
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Süt bile leke sizde yok.
***
Tek dayanağınız ya takımdır, ya at yarışı, ya da kuponlu para veren
oyunlar.
Oturduğu yerden, emeksiz para kazanmayı pek severler.
Haram filan fark etmez.
Her cebellez para onlar için kutsaldır.
Yeter ki onların olsun.
***
Kim mi bunlar.
Her yerde onlar.
Devirde onların, günde.
İhmal edilmiş insan sürüsü.
Memleketini hoyratça kullanır.
Sanki başkasının gibi.
Gün olur devran döner.
Tükür gitsin, korna da çalmazsan valla hatırım kalır. / METİN

CHP, 2023’TE İKTİDAR OLACAK
Öncelikli sorumuz şu... CHP iktidar olmak istiyor mu? Eğer olmak
istiyorsa bizim sürekli olarak söylememize, bazı konulardaki
noksanlıklarını yazmamıza gerek yok... Ama olmak istemiyorsa...
Yapacak bir şey yok... Tercih meselesi deyip konuyu burada
kapatırız...
Cumhuriyet'in ilanından sonra tek parti olarak 14 Mayıs 1950 yılında
yapılan seçimlere kadar iktidarda olan Cumhuriyet Halk Partisi, bu
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seçimlerde neden zirvede iken tabana çakıldı? Öncelikle bunu
irdelemek gerekir...
Acı ama bu gerçekleri kabul etmeyen bir CHP'nin 100 yıl daha iktidar
olacağını düşünmüyorum, düşünmüyorlar...
1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla oluşturulan Köy
Enstitüleri, Halkevleri ve Köy Okuma Odaları, sessiz ve adeta kaderine
terk edilmiş Anadolu'nun aydınlanması, kalkınması, gelişmesi için
büyük fırsat olmuştu.
Kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanında 21 Köy Enstitüsü ve
buralardan yetişen öğretmenler öncelikle olarak kendi köylerine
atandılar... Sadece öğretmenlik değildi yaptıkları... Onlar, ziraatçı,
sağlıkçı ve öğrencilerinin her şeyi... Ayrıca ebeveynlere de okuma ‐
yazma öğretiyorlardı...
Böyle bir sistemle bütün vatandaşlarına ulaşmış bir parti tabii ki doğal
olarak hep iktidarda kalacaktır. Kendisine nimet sunan bir iktidarı
neden reddeder ki insan...
Ama, gelin görün ki bu güzel sistem, iç ve dış etkenler nedeniyle 17
Nisan 1948 yılında alınan kararla, yani CHP'nin tek başına iktidarda
olduğu ve İsmet İnönü'nün de reisicumhur olduğu bir dönemde
kapatılma kararı alındı... Bu CHP'nin Türkiye'nin geleceğini kararttığı
bir karar idi... Süreç 1954 yılında sona erdi... Demokrat Parti'nin
ekmeğine bal kaymak sürülmüş oldu...
Kendine sunulan bu en güzel nimeti elinden alınan başta köylerimizde
yaşayan vatandaşlarımız, buna yanıtı 14 Mayıs 1950'de yapılan
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seçimlerde verdi ve 7 Ocak 1946 yılında kurulan Demokrat Parti'yi tek
başına iktidara taşıdı... Ayrıntıları geçelim...
Şimdi CHP ne yapmalı?
Naçizane; Haberhürriyeti olarak yaptığımız bir sosyal sorumluluk
çalışması var... Kısaca köylerde, köy tüzel kişiliğine ait binalarda halka
açık kütüphaneler kuruyoruz. İçlerinde ortalama 4.000 kitap olan,
7'den 77'ye herkese hitap eden, herkesin faydalandığı...
Tüm Türkiye'de, bütün ilçelerde örgütlü olan CHP, bu çalışmaları parti
olarak yapabilir. Sanırım buna hiçbir kanun engel değil... Engel olsa
bile bir yolu bulunur nasıl olsa...
Kütüphane açılan köylerde, parti üyesi emekli öğretmenler sürekli
olarak köylere gidip başta okul hayatı devam eden öğrencilerin
derslerine katkılar sağlarlar... Ayrıca okuma yazma bilmeyen
yetişkinlere de okuma yazma öğretirler...
Partilerin kültür sanat kollarında üyeleri zaman zaman bu köylere
giderek, hem çocuklar hem yetişkinlere yönelik olarak kültürel ve
sanatsal faaliyetler yapabilirler... Tiyatro, pandomim, sinema, halk
oyunları vs...
Parti üyesi sağlıkçı ve ziraatçılar yine köylerde, köylü ile dirsek
temasında bulunarak onların üretime yönelik olarak her türlü
sorunlarını çözmelerine yardımcı olurlar...
Pazarlama ve işletmeci olan üyeler de birkaç köyün ürettiklerini
birinci elden pazarlamak ‐ satmak üzere onları biraraya getirip
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kooperatifleşmesini sağlayabilirler... Bu şekilde ekonomik olarak
köyün kalkınması da sağlanmış olur...
Şimdi anahtar soru...
SİZE BU KADAR DESTEK OLAN BİR KİŞİYE ‐ KİŞİLERE, HİÇBİR KARŞILIK
BEKLEMEDEN YARDIM ELİ UZATAN BİRİNE ‐ BİRİLERİNE SİZ HAYIR
DER MİSİNİZ?
Nokta... / TİM

Etik ne yana düşer be ustam
İbrahim Irmak abim, müdürüm ile sevgili Çağatay Üstün debelensin
dursun, ahlak yok ki ahlak.
Etik Haftası, başladı, bitiyor.
Medya nerde, niye vermiyor.
Baldırı çıplak mı lazım, çok ayıp.
Hiç etik değil.
***
Şoförlük, mesleği, ekmek kapısı, alakasız yerde korna çalar, zart zort
durmadan öttürür, hiç etik değil.
Faytoncu, geçim kaynağı atına su vermez, kendi ziftlenir gündüz vakti
hem de, atını aç bırakır, hayvan haliyle yorulunca da huysuzluk yapar,
yere yığılır, velinimeti müşterisinin gözü önünde ahlaksızca kırbaçlar,
hoş müşteri de tırsar gıkını çıkartamaz, ey etik nerdesin etik.
***
12 yaşındaki sporcu çocuğun tam da gözüne sıkar biber gazını, asıl o
korktuklarına sıksana, nerdesin ey etik.
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Hasta doktoru döver, doktor hastayı küçümser, yakındaysan elini
kaldır etik.
***
Sahada kapışırlar, dışarıda beraberce birayı çekerler, taraftar bir genç
diğerinin taraftarı genci bıçaklar öldürür, sporcu denen o sahtekarlar,
transfer döneminde en az kaç paradan kapı açacaklarının hesabını
yaparlar aynı saatlerde o çocuk yoğun bakımdayken, vay gidene, etik
nerde, sizlere ömür.
***
Hakemde yürek yoktur, 'başıma iş çıkmasın' der atamaz o pisliği, etik
saha dışında.
Gözlemci hakkı olan notu veremez, ya bir daha maç vermezlerse, para
daha etik.
***
Futbolcusu tüccar olmuş, topu para olarak görür, etiğim benim
yesinler seni.
Sabahın köründen beri aç kalan atlar, gecenin bir vakti karanlıkta
gürültüden korkar, ortalığı karıştırır, köpeksever ancak atsavar olan
hayvan derneklerinden tık yok, etik etik gel bana dolan.
***
Sokağa sümküren, tüküren, balgam atan, aracının penceresinden kül
tablasını boşaltan, sigarasını ağaca doğru fırlatan, pis bira şişesini yola
yollayan da etik ne gezer, ahlak yok ki.
***
Kendi yakınına yapılırsa, ihtimali bile olmasa bile veya sadece kuruntu
yapan o sahte namus bekçisi, namus bekçisi geçinen aşşağılık,
şerefsiz, hergele, onun bunun kızına, hamile karısına, bakmaktan
sulanmaktan geri durmaz, etik olsa ne olur, önce ahlak olacak ahlak.
***
Kısaca, etik.
Ahlak demek, meslek ahlakı, insanlık ahlakı, toplum ahlakı demek.
Önce ahlak olacak ki etik olsun.
Etik'siz ahlak olur, adına etik denmez sadece.
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Ama ahlaksız etik olmaz.
Ahlak yoksa hiç bir şey yoktur.
***
Sevgili Çağatay Üstün, takip ederim.
O kadar çok, etikten bahsediyor.
Yazıyor, konuşuyor, anlatıyor, aktarıyor.
Sadece dinleyenler, okuyanlar anlıyor.
Etik bir şekilde dinliyor, öğreniyorlar.
Ya diğerleri büyük, kalabalık çoğunluk.
Etik onlara uğramaz mı be ustam bi kere olsun.
Size teşekkür ederim Sayın Üstün.
Boş sanılabilecek çabanızdan ötürü.
Birgün herkes etik olacak.
Ama ne gün, işte o belli değil.
***
Sevgili müdürüm İbrahim Irmak.
Yıllardan beri tanırım, çocukluğumu bilir.
Adam komple etik.
Kendi etik, gazeteciliği etik, çevreciliği etik.
Heyhat.
Kendi gayreti, imkanı vecibeyle haberhürriyeti'ni yaşatmaya çalışıyor.
Çok etik.
Ama ona yapılan hiç etik değil.
O gazete denilen, süper mega etik olması şart olan yerde olması
gerek müdürümün.
Adını bile geçirmiyorlar.
Bu kin niye, korktuğunuz bi şey mi var, hııı.
Geçiremezler, geçirmezler.
Korkuyorlar, korkak onlar.
Etik'ten korkuyorlar.
Komikliğe bakar mısınız, ahlaktan korkuyorlar, ahlaktan.
Allah'ım sen bizi koru.
***

84

Etik olmayan bilmem neyimin yazarı yazıyor.
Bilmem ne okulunu bitirmiş, bilmem kaç yabancı dili varmış falan
filan, hepsi hikaye.
Adamın ruhunda gazetecilik yok, gazeteciliği bilmiyor, gazetecilik ruhu
yok, gazeteciliği valla da billa da resmi çıksın, tanınsın diye yapıyor.
Bir de yazmaz mı 'Ben yazmıştım demeyi istemezdim ama oldu işte'.
Baktım ne yazmış diye, hiçbir şey, palavra, kandırıyor milleti.
Kendini kandırdığı yetmezmiş gibi, bizi de beni de kandırmaya
çalışıyor.
Nah kandırırsın.
İşte bu adamlar, başköşede, imparator, megastar.
İbrahim abim etik metik çevre mevre debelensin dursun.
***
Özellikle çevreyle ilgili uyarıyor.
Dedikleri bir bir çıkıyor.
Millet haber atlıyor.
Aleme haber atlatıyor.
Gazetecilik yok ki, üzülsünler.
Oysa öyle miydi ya, sıkıntıdan uyuyamazdık.
Bunu göremiyorlar.
İlgilenmiyor arkadaşlar.
Önemli değil, masa başı, koltuk rahat, harika.
Irmak yazınca da, yazamıyorlar.
Devamını getiremiyorlar.
Kıskançlıktan.
Sizi gidi kitipyozlar sizi.
***
Asıl İbrahim abim onların koltuğunda otursa.
Asıl o zaman gazetecilik olacak.
Ama yapmazlar ki.
Aman başları derde girmesin.
Muslukları kesilmesin, hep aksın onların.
***
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Hak etmeyenler, torpilliler.
Yalakalar, şartlatanlar.
Yalancılar, dönekler, dönemin adamları.
Yazmasını bilmeyenler.
Yazısıyla oynanınca gıkını çıkartamayanlar.
Haram yiyiciler, emek, ekmek düşmanları.
Baştacı, ünlü, vitrinde, önde.
Gazeteci olmayan gasteciler, daha nereye kadar...
***
Allah büyüktür, hem de çok büyük.
Şuna inanıyorum.
Bir gün gelecek bu devran dönecek.
İşte o zaman.
Çoook etik olacak çoook.
Sabır ya İbrahim abim, sabır.
Bu günler de geçer.
Umut garibin ekmeği, ye gitsin.
En azından bizim bir kuru ekmeğimiz var.
Ya o etik'siz ahlaksızların nesi var ? / METİN

ÇOCUK GELECEĞİ İLE TASARRUF
15 Eylül 2014... Devir tasarruf devri diyoruz ya... Devletimiz de
tasarruf etmeye devam ediyor... Taşımalı eğitim devam ettiği sürece
meydana gelen kazalardan sakat kalan ve hayatını kaybedenlerin
sorumlusu TAŞIMALI EĞİTİM'in devam etmesine izin veren
yöneticilerdir... Unutmadık... Unutmayacağız...
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Orda bir köy var uzakta... O köy bizim köyümüzdür... Gideceğiz,
kalacağız, orada yaşayan insanlarımıza da okuma ‐ yazma öğretim
topluma yararlı bireyler olmasını sağlayacağız...
Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan
devrimleri halka daha iyi anlatmak için herkesin okur ‐ yazar olması
gerektiğini biliyordu. Ve bu yüzden en kısa zamanda köylerde yaşayan
insanların bu olanaklara kavuşmasının sağlaması gerekiyordu. Bunun
için de yapılması gerekenleri en kısa zamanda hayata geçirdi. Önce
askerliğini çavuş ‐ onbaşı olarak tamamlayan askerleri kısa bir
eğitimden geçirerek öğrendiklerini başkalarına öğretecek konuma
getirdi. Daha sonra da planlı bir şekilde Köy Enstitülerinin kurulması
için ilk adımları attı.
İnsanları eğitmenin, onlara bir şeyler öğretmenin en güzel yolu
yerinde eğitim ‐ öğretimdir. Bu bilinçle en kısa zamanda bu gerçek
yerine getirildi.
Lakin Atatürk'ün ölümünden sonraki süreçte (Her ne kadar Köy
Enstitüleri 1940 ‐ 1948 yılları arasında faaliyette olsa da ‐ 17 Nisan
1948'de kapatma kararı alındığı için bu tarih verilmiştir) eğitimimiz
maalesef istenen boyutlarda gelişmemiştir. İktidarlar tarafından
sürekli olarak dizginlenmiştir.
Hele hele son 20 yılda sayıları yaklaşık 35.000 olan köylerimiz adeta
eğitime muhtaç hale getirilmiştir. Köylerdeki tarım ve hayvancılığın
yanlış politikalar sonucunda yavaş yavaş yok edilmesi, dolayısıyla
köylerde yaşamın güçleşmesi nedeniyle nüfusun da azalmasını
bahane eden iktidarlar, az olan öğrenci sayısını da bahane ederek
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çoğu köyde okulları kapatmıştır. Kapanan okullardaki öğrenciler de
"TAŞIMALI EĞİTİM" denen bir sistemle yakınlarındaki köy ‐ belde ve
ilçelere götürülmüştür.
ŞİMDİ GELELİM SORULARIMIZA...
Taşımalı eğitimin maliyeti ne kadardır? Eğer köylerde eğitime 1
öğretmenle bile olsa devam edilse bu okulların yaşaması ve
öğretmenlerin devlete olan maliyetleri ne kadardır? Çok büyük
rakamlara ulaşan tasarruflar mı yapılıyor ki böyle bir yola gidildi?
Yüzbinlerce yetişmiş öğretmen işsiz bir durumda iken hala bu
okulların kapalı kalması nasıl bir politikadır? Taşımalı eğitim sırasında
kaybedilen zamanın üretim değeri ne kadardır? Taşımalı eğitim
sırasında meydana gelen yüzlerce kazada ölen insanlarımız,
çocuklarımız bu tasarruf ya da eğitim politikasının neresinde
konumlandırılacaktır? Bu çocukları da askerde denildiği gibi "EĞİTİM
ZAYİATI" diye mi isimlendirip geçiştireceğiz? O zaman "Eğitimde feda
edilecek hiçbir fert yoktur" sözü ne hikmettir?
Geçmiş günlerde verilen bir soru önergesinde 2012 yılı sonuna kadar
taşımalı eğitim yapılan yaklaşık 20 yıllık süreçte 62 öğrencinin öldüğü
belirtilmiş. Bu öğrencilerin bu ülkenin geleceğin için değeri nedir, ne
değildir? İlköğretimdeki taşımalı öğrenciler için yaklaşık 582.000.000
Türk Lirası bir taşıma maliyeti oluşmuşken, bu öğrenciler kendi
köylerinde okumuş olsalardı bu maliyet ne kadar olacaktı? (Burada bir
parantez açayım. Bu maliyet 7.046 köy okulunun maliyetidir. Buralara
1 öğretmen atanmış olsa onun maliyeti de ‐ / Bir öğretmenin 1.500 TL
aldığı hesabıyla ‐ 1.500 TL x 12 x 7.046 = 126.828.000 TL. oluyorsa...
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Taşımalı eğitim hem bütçeye zarar... hem sürekli olarak çocukların
can güvenliği açısından bir tehlikeli durum ise... HALA NEDEN BU
SİSTEM DEVAM ETMEKTEDİR?...
Bu rakamları bir daha gözden geçirin...Taşımalı eğitim sonucu hayatını
kaybeden çocukları ve ailelerini bir daha düşünün...
Artısını, eksisini bir kez daha masaya yatırın...
Eminim eğitim ‐ öğretime hiçbir artı değer katmayan bu TAŞIMALI
EĞİTİM SİSTEMİNİ kaldıracaksınız...
Lütfen...
ÇOCUKLARA KIYMAYIN EFENDİLER... / TİM

Mevlana'yı pideci yaptılar
Konya'da yaşadı, vefat etti diye, pideci stiker'ında resminin işi ne ?
Memleketimiz öyle bereketli ki.
Özellikle de haber ve köşe yazısı konusunda.
Bir konu buluyorum mesela.
Daha onu düşünürken, kafada yazarken, taslak hazırlarken.
Önümüze başka bir konu çıkıyor, resmen dibimize düşüyor.
Gel de yazma be mübarek.
***
İmlasız, gramer yoksunu, Türkçe katili.
Birkaç pano, ilanların yenisini bulduk.
Yazalım derken, hem de belediyelere ait.
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Bir sonraya bıraktık mecburen.
***
Arkadaşım öğle yemeğinde.
Telefonla sipariş vermiş, buyur dedi.
Bir baktım Mevlana resmi.
Bir pideci, etli ekmekçi.
Hani Konya'ya özgü olur ya onlardan.
Çok da iyi pişiriyorlar, yeme de yanında yat cinsinden.
***
Hani tanıtım amacıyla hazırladıkları.
Üzerinde telefon numarası ve adres olan, buzdolabının kapısına
asılan.
Arkası mıknatıslı.
Buraya kadar her şey çok güzel, iyi.
Ancak bir bakıyorum.
Bir de ne göreyim.
Mevlana'nın otururken ki resmi.
Ne alaka, dondum kaldım.
Oldu olacak eline bir de oklava verselermiş bari.
Allah Allah, hayret bir şey yav.
***
Mübarek insan Mevlana, yaşamış tee 1200'lü yıllarda.
800 yıl önce.
O zaman etli ekmek mi vardı yoksa pide mi ?
Rahmetli tadını bile bilmez.
Ömründe görmedi.
E o zaman Mevlana'nın pideyle ne alakası var ?
***
Konya'da doğdu desek, değil.
30 Eylül 1207 yılında Afganistan'ın Belh kentinde doğmuş.
Sonra da Konya'da yaşadı ve rahmetli oldu.
17 Aralık 1273'de vefat etti.
İyi de kardeşim.
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Konya'da yaşamını yitirdi, Konya'da yetişti diye.
Konya pidesinin reklamında Mevlana'nın ne işi olur Allahaşkına biri
açıklar mı ?
***
Türbesinin resmini koysanız hadi neyse.
Direkt Mevlana'nın sema izleme sırasındaki huşu içindeki oturan
resmi.
Allah'a ulaşma çabasında.
Pideci'nin kapağında.
Pide ve Mevlana yan yana.
Adamcağız aşçı da değil.
Pideyi de icat etmedi.
Mevlana'yı anlayamayacak yeni nesil.
***
Pide Konya'nın tamam.
Merhum Konya'da yaşadı, öldü tamam.
Pide ile Mevlana ne iş.
Türbe resmini koyun bari.
Nasılsa hakkını arayamaz rahmetli.
***
İşte bu yüzden sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed resmini
çizdirmemiş, yasak koymuş.
Niye.
Bizim fanatikler.
Jant kapağına bile resmini koyarlardı, Alemlerin peygamberinin.
***
Şimdi Mevlana'nın torunlarının torunlarının torunlarının torunları vs...
filan çıksa.
Dava açsa, kazanır mı acaba ?
***
Yıllık takvim bastırırsın tamam.
Konya'nın bütün ünlü olmuş, Konya'ya mal olmuş ögelerinin
resimlerini, fotoğraflarını koy her sayfaya.
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Koy stiker'a Mevlana resmini.
Göbeğine de telefon numarasını yaz, olmaz öyle şey.
***
Oldu olacak Yunus Emre'nin resmini de.
Kuzine sobanın önüne yapıştırın olsun bitsin.
Malum sabır için çok odun kırdı ya.
***
Düşündüm, araştırdım.
Bulamıyorum.
Pidecinin icadına kadar gittim, yok, yok, yok.
Sahi.
Büyük insan, yol gösterici, düşün adamı.
Mevlana'nın pideyle, pidecilikle ne işi olur ?
Ne diyelim.
Milli içkimiz ayran ile iyi gider.
Afiyet olsun. / METİN

HİNDİYİ DE VERDİK FIRINA
5 gün sonra yılbaşı...
Yeni bir yıl, yeni yeni umutlar ve bitmez istekler...
Geçtiğimiz yıl bütün umutlarımız gerçekleşmedi ki bu yılda da
umutlarımızı, isteklerimizi sıralıyoruz...
En büyük umudumuz, isteğimiz ne ola ki...
Hep bir ağızdan bağırıyorsunuz...
Hükümet istifa...
Yok böyle bir şey...
Demokrasilerde böyle şeyler olmaz...
Biraz gerçekçi olun...
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İstemek için bazı fedakarlıklar gerekir...
Fedakarlık yapacak mısınız?
Öyleyse boşverin gitsin...
Şimdi sizin cebinizde bir 100 Türk Lirası kalmıştır.
Ben onu rica edeyim, lütfen...
Çünkü size özel bir yılbaşı hindisi hazırlayacağım birazdan...
Sonuna kadar okuma sabrını gösterebilirseniz, bu hindiden siz de
yiyeceksiniz...
Yoksa... Yılbaşında aç kaldığınızın resmidir...
Özel bir tarif...
Cebinizdeki 100 lira ile pazara gidiyorsunuz...
Fazla besili olmayan bir hindiyi gözünüze kestiriyorsunuz...
Fazla besili olmasın dememden kasıt, cebinizdeki 100 yetmez o
yüzden :)
Aldığınız hindiyi kimseye kaptırmadan eve kadar getiriyorsunuz.
Önce bir güzel tüylerini yolmuyorsunuz...
O sıradan hindi pişirmede olur...
Elinize aldığınız bıçakla karnını bir güzel baştan k...ça kadar
yarıyorsunuz...
Daha önceden hazırladığınız 1 adet kereviz, 1 adet enginar koçanını
minik minik parçalara ayırarak içine atıyorsunuz...
Gülmeyin, bu özel bir tarif...
Sonra da ılık suda ıslattığınız yarım kilo iri bulguru tıkıyorsunuz...
Üzerine 2 adet tomatı özel kesilmiş olarak sıralıyorsunuz...
Mutfakta elinize geçen bütün baharatlardan bir tutam atıyorsunuz...
Yine üzerine biraz daha yeşillik tepiyorsunuz... Havucu da unutmayın
bu ara... Renk katar...
Baştan söylemiştim... Tüylerini yolmuyorsunuz kesinlikle... O zaman
dadı kaçıyor...
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Dadı'yı niye kaçırmamamız gerektiğini başka bir yazıda anlatabilirim...
O da çok önemli çünkü...
Sonra annemizin dikiş kutusundan aldığımız dikiş iğnesi ve iplikle bir
güzel dikiyoruz içini doldurduğumuz hindinin...
Dikme işlemi bittikten sonra onu güzelce alüminyum folya ile
sarıyoruz...
Bakın tekrar hatırlatıyorum, tüylerini sakın yolmayın... Dadı kaçar...
Tepsinin ortasına yerleştirdikten sonra, birden tereyağını
unuttuğumuzu hatırlıyoruz...
Folyayı açıp hindinin ortasına 2 kaşık tereyağı koyuyoruz...
Tekrar folyayı kapatıyoruz...
Sıcaklığını 111 dereceye getirdiğimiz fırının içine atıyoruz...
Bu arada hindinin sesini duysanız da siz hiç oralı olmayın...
Bu hindi pişecek, yılbaşında midelerimize inecek...
Boşuna mı verdik bu 100 lirayı size...
Evet... Saatler sonra hindimiz ikrama hazır hale geliyor...
Sakın ola, fırının kapağını hemen açmayın...
Bırakın biraz kendi halinde demlensin pişmiş hindi...
Siz bu arada sofrayı hazırlayın...
Kaç kişi gelecekse ona göre servisleri hazır edin...
Dadı kaçmamış hindiyi nasıl olsa hep birlikte yiyeceksiniz...
O yüzden telaş falan etmeyin...
Biliyorsunuz, kesemize göre 100 liralık, fazla semiz olmayan bir hindi
aldığımız için, içini mecburen tıka basa doldurmuştuk...
Ki herkese yetsin diye...
Eeee... Tamam işte, hindiyi pişirdik, servisi hazırladık...
Daha ne bekliyorsunuz ki...
Hadi afiyet olsun...
Bakın bakalım, cebinizde 100 lira daha var mı?
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Yok değil mi?
O kadar harçlık verdiydiler zaten...
Başka para aramayın...
Önceden aldığımız mayış vs. ne ise zaten herbirinin yeri hazırdı...
Son 100'lüğü de ben aldım...
Artık aysonunu nasıl getirirsiniz o kadarını ben bilemeycen...
Ama bildiğim bir şey var...
Böyle gelmiş böyle gidiyor...
Ve daha da gidecek gibi...
HEPİNİZE HAYIRLI NOELLER... / TİM

Benim de Feysim var ben de insanım
Çok gıcık oluyordum arsızlar yediklerini, içtiklerini koyuyorlar diye,
son zamanlardaki gücünü görünce kararımdan vazgeçtim, dürtün
beni.
Bekliyorum.
Haydi spor camiası.
Kulüp başkanları, yöneticiler.
Haydi futbol camiası.
Futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, masörler, eskiler, yeniler,
cümle alem.
Haydi hakem camiası.
Abilerim, hocalarım, kardeşlerim, hakemliği ruhuna işletenler.
Haydi basın camiası, medya.
Beraber habere gittiğim, atlattığım, atlatıldığım arkadaşlarım.
Beraber plaket tuttuğum.
Büyüklerim, duayenlerim, sevdiklerim, sevenlerim.
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Tıp, sağlık sektörünün mümtaz insanları.
Okul, sınıf arkadaşlarım.
Hocalarım, sıradaşlarım, sırdaşlarım.
Samsun Sahra Sıhhiye 255.dönem arkadaşlarım.
1997‐98 Diyarbakır 600 Yataklı Askeri Hastanesi'ndeki.
Rütbesiz, rütbeli tüm tanıdıklarım.
Diyarbakır ve Güneydoğu'daki esnaf, halk, hakemler ve gözlemciler.
Feys'te bekliyorum.
Kabulleriniz bekliyorum.
***
Meğer yanılmışım.
Feysbuk, zamparalık yeri, yemek tarifesi yeri.
Abidik gubidik laf sallama yeri.
Yenilen, içlien, gidilen yerlerin gösteriş ve fiyaka yeri.
Değilmiş sadece.
İstenince çok da iyi kullanılıyormuş.
Kafaya bağlı.
Son günlerdeki dayanışmayla bugünü gördüm.
***
Artık ben de varım feysbuk'ta.
Hesabım var.
Alem buysa kral benim.
Ciddi konuları paylaşalım.
Güzel günlere gidelim.
***
Eskiden eskimeyen dostlarım.
Bazılarınız aramıyor sormuyor diye gönül koymuş olabilirsiniz.
İnsan çoluk çocuğa karışınca bir başka oluyormuş, meğer çok
doğruymuş.
Kusuruma bakmayın n'olur.
Vefasız asla değilim.
Hayat gailesi, geçim şartları, çoluk çocuk filan.
***
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Eğer feysbuk'ta ararsanız.
Adım; Metin Aydınoğlu.
Birkaç tane var da.
Fotoğrafta; Kızım, eşim ve benim fotoğrafım var. (Eşim ve kızımın
yanında diz çökmüş vaziyette, anlayana)
İl; İzmir.
Okul; 9 Eylül Üniversitesi.
İlişki durumu; Evli.
***
Görürseniz.
Böyle birine rastlarsanız.
İşte o benim.
Ekleyin beni, ben de sizi eklerim.
Dürtün ara sıra uyandırın.
***
Boş konularla uğraşmıyorum.
Feys bulup, book'unu çıkarmayalım. / METİN

ADAMAK ÜZERİNE
Yaşamın her durumunu sözcüklerle anlatır insanoğlu... Kimi bunları
önemser, kimi... Dün bedenim ölü haldeyken usuma takıldı adamak
sözcüğü... Biraz deşmek istedim... Ama yalan ama doğru...
İnsanoğlu, bir beklentisi gerçekleştiği, mutlu bir haber aldığı zaman
kan akıtmak ister, adak adar... Genelde güzel haberler üzerinedir bu
adak adama... Ne gariptir ki güzel haberi kan dökerek kutluyoruz...
Başka ne söylenebilir ki...
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Benim sözünü etmek istediğim 2 yönlü adamak olacak...
Bunlardan biri; Birine hayatını adamak... Bu kişi hasta birine bakan bir
eş olabilir ya da kendini sevdiğine adamak...
İlkinde vefa olgusu ön planda olduğu aşikar... Genelde uzun bir evlilik
yaşayan insanlar arasında olan bir durumdur...
Lakin ikincisinde yani kendini sevdiğine adamak...
Karşılıksız olmadığı malum...
Kendini sevdiğine adama karşılığında, onun da sizi sevmesini
bekliyorsunuz...
Yani bir çeşit ticaret...
Bak ben hayatımı sana adadım, adıyorum... Sen de artık beni sev ya...
gibisinden...
Bu tür adama, benim asıl sözetmek istediğim konudaki adamak
sözcüğünün anlamını ucuzlatıyor, hafifletiyor...
Bir şeye kendini adamak...
Hiçbir beklenti olmaksızın...
Hiçbir karşılık beklemeksizin...
Kendini dahi yok sayarak adamak...
Böyle bir şey olabilir mi yaşadığımız şu dünyada...
Neden olmasın diyorum...
Kendini birine adamak da bireyler söz konusu iken, kendini bir şeye,
bir şeylere adamak da toplumsallık öne çıkıyor...
Bu tür bir adanmışlıkta, kişi kendini tamamen yok sayıp, her şeyiyle
kendini amacın sonuçlanmasını feda ediyor adeta...
Bu adanmışlığın gerçekleşmesinde, kişinin değişen tek olgusu mutlu,
huzurlu olmasıdır...
Başkalarının mutluluğu, onun mutluluğu olur sürekli...
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Bu mutluluk günbegün çoğaldıkça çoğalır...
Hani derler ya, 'Vermenin özü almaktır' diye...
İşte öyle bir şey...
Diyeceksiniz ki; Eeee, işte kendini bir şeye adayanın da beklentisi var.
Daha çok mutlu olmak...
Belki haklısınız...
Ama benim düşlediğim kendini bir şeye, şeylere adamak da kişinin
kesinlikle bir beklentisi yok... Mutluluk, huzur, dinginlik vs... Bu
gerçekleşen olgular zaten istemese de gerçekleşiyor...
Böyle bir şey yaşadığımız bu dünyada, bugünlerde olanaksız diye
düşündüğünüzü biliyorum...
Lakin hiçbir şey olanaksız değildir...
Siz istedikten sonra, bu dünyada, bu yaşamda her şey mümkündür...
Bunu gerçekleştirecek olan sizsiniz...
Kendinizi tanıyor ve güveniyorsanız...
Neden olanaksız olsun ki...
Bakın bir çevrenize...
Böyle insanların ne kadar çok olduğunu göreceksiniz...
Bu kişi neden siz olmayasınız?
Paylaşacak sevginiz, bilginiz biraz da kitabınız olsun... / TİM

Delikanlılık dışı hareketler bunlar
Cami, hastane ayrıcalıklıdır, müşteri velinimettir, bir çocuğun
annesinin yanında babası dövülmez.
Cami sığınaktır.
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Camiye sığınana dokunulmaz.
***
Hastane, Tıp Merkezi, Sağlık Ocağı Uluslararası Sözleşmelerle koruma
altındadır.
Zorla girilemez, havadan bomba, yerden gaza bombası atılamaz.
***
Müşteri velinimettir.
Müşteri baş tacıdır, işyerinin sahibi ve çalışanlarına emanettir.
***
Bir erkek ne yaparsa yapsın, ne derse desin.
Karısının, çocuğunun yanında, gözünün önünde asla ve asla
dövülmez.
***
Bunlar kuraldır, anacak yazılı değildir.
Vardır ve de olmalıdır.
Ahlaktır, fazilettir, erdemdir, insanlıktır.
Delikanlılıktır, racondur.
***
Camiye sığınana dokunulmaz.
Her ne olursa olsun, geri verilmez.
Zorla çıkarılıp götürülemez.
Herşeyin bir vakti zamanı vardır.
Kibarca olur, insanlıkla olur.
Orası alenen, basit, sıradan bir yer değildir.
Allah'ın evidir.
Kimin suçlu kim masum olduğuna Allah karar verir.
Abidik gubidik kullar değil.
Sığınanın suçlu olduğunu nerden biliyorsun ki ?
Sırt çantasında bira şişesi var diye, bu camide içtiği anlamına mı gelir.
Ne yapsaydı ya kaçarken takke alıp mı gitseydi.
Bu cami yerine kilise, havra, sinagog olsaydı.
Aynı laflar sallanır mıydı ?
Yoo sıkar biraz, Dış İlişkiler'de kriz yaşanırdı.

100

Küresel kaos çıkardı.
Bu yapılan, günahtır, zavallılıktır, ikiyüzlülüktür.
***
Maşaallah camiye girilip zorla insan çıkarılıyor.
***
Tepesinde kocaman H harfi yazılı bulunur.
Bayrak dalgalanır.
Bu ne demektir.
Savaşta tepeden bomba atamazsın.
Hastaneye, Tıp Merkezi'ne, Sağlık Ocağı'na.
Öyle elini koluna sallaya sallaya.
Giremezsin, insanlara dokunamazsın.
Dışarı çıkartamazsın.
Öyle gaz bombası filan da atamazsın.
Ayıptır, yasaktır, çirkindir.
***
Maşaallah kapının altında iyi gazladılar.
***
Müşteri değerlidir.
Fi tarihinde İnegöl'e maça gittim, hakem olarak.
Malum İnegöl'ün köftesi meşhur.
İlk çıktığı yere gidelim istedim.
Maçta da İnegölspor yenildi.
Ne yapayım yani şimdi gitmeyelim mi köfte yemeye ?
Maç bitti, geçti, gitti.
Gözlemcimiz muhterem olmaz dedi.
'Olur hocam gelmek istemezseniz siz bilirsiniz, biz gideceğiz' dedim.
Geldi.
Garanticiyimdir. girer girmez dükkanın sahibini sordum, buldum,
oradaymış.
Anlattım, 'Biz sizin maçın hakemleriyiz, yenildiniz, köfte yemek
istiyoruz, zorda kalacaksanız gidelim' dedim.
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Aynen şöyle dedi, yaşlıca bir adamdı vefat ettiyse Allah rahmet
eylesin.
'Hocam buyrun başımızın üstünde yeriniz var. Merak etmeyin sizin
kılınıza dokunamazlar, istediğiniz masaya buyrun rahat rahat oturun,
atsalardı golleri' dedi.
Şimdiye bakın, gazdan kaçan eylemciler kafede, müşteri,
işyerindekiler, çalışanlar, zorla çıkartıyorlar.
İtiş kakış, yaka paça.
Ayıptır, günahtır, esnaflığa ihanettir.
***
Maşaallah korkudan velinimetini, müşteriyi satıyor.
***
Hadi 1 kişiye 20 kişi saldırıyorsunuz.
Bari, adamı karısının hatta ve hatta çocuğunun yanında dövmeyin.
İtibar zedeleyici, aşağılayıcı bir durumdur.
Baba, çocuğun kahramanıdır.
Adam dayağı unutur ama çocuk asla.
Bu racona da terstir.
Delikanlılığa da.
***
Maşaallah karısı ve çocuğu dibinde 5 kişi saldırıyor.
***
Bunlar bilinen, dikkat edilmeyen insanlık detayları.
Kalıcı olsun istedim.
Yazıya geçsin.
Malum söz uçar yazı kalır.
Belki dikkat eden olur. / METİN
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İZMİR’İN 2 GÖNÜLLÜSÜ
Artık yazmakta zorlanıyorum...
Yazdığım her şeyin sonu siyasete, yönetime dayanıyor...
Ben de dayanamıyorum...
......................
Yani...
Ne olur kusuruma bakmayın, biraz sert, kırıcı oluyorsam
yazdıklarımda...
Bu yazıda böyle bir şey olmayacak... Söz...
***
Geçtiğimiz günlerde ( 5 Aralık) Dünya Gönüllüler Günü diye bir gün
kutlandı... Daha doğrusu kimse hatırlamadı. Çünkü ogün aynı
zamanda Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin
yıldönümüydü.
Haliyle gönüllüler, gönüllülerimiz unutuldu...
Ben bu unutulmuşluklar içinde ( ah bu yöneticilerimiz ah... Asıl böyle
günlerde hatırlanması gereken insanları hatırlayıp, onları onere
etmesi gerekir yaa... boşverdik...) ben uzun zamandan beridir
izlediğim etkinliklerde sürekli olarak gördüğüm iki isimden sözetmek
istiyorum...
Birini zaten yukarıdaki fotoğraftan hemen tanımışsınızdır...
Mikrop lakaplı Hikmet Durmuş...
Geçmiş günlerde yazarlarımızdan Metin Aydınoğlu, kendisi ile ilgili
ayrıntılı bir yazı yazmıştı.
Bir diğer isim ise Mehmet Erdoğan...
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Özellikle içinde İNSAN olan, İNSANa yönelik her türlü sosyal
sorumluluk çalışmaları kapsamındaki bütün etkinliklerde bu ikiliyi
görebilirsiniz...
"İnsanların en hayırlısı hiçbir karşılık beklemeden yardım eli
uzatandır" derler ya...
İşte bu iki isim de öyle İNSANlar...
Gerçekten yöneticilerin gözlerinden uzak, ama toplum için çalışan,
İNSANlar için bir şeyler yapmak için çırpınan derneklerin, vakıfların
düzenledikleri etkinliklere hiçbir ücret almadan koşturan bu iki yüce
İNSANa toplum olarak yöneticilerden daha çok şey borçluyuz, benim
katımda pekçok yöneticiden de daha değerliler...
MİKROP, profesyonel bir sahne sanatçısı...
Ama, basında yer aldığı etkinlikleri gözlemlerseniz sanırsınız ki sırf
dernek ve vakıfların çalışmalarına destek olan bir sanatçı...
Başka bir işi yok...
Nerede yardım ve moral sağlanacak (özellikle engelli bir kardeşimiz)
biri olsun orada MİKROP'u görmemeniz bir mucize...
Ve onun ekürisi diyebileceğimiz bir fotoğrafçı...
MEHMET ERDOĞAN...
Kendisi profesyonel bir fotoğrafçı... Boyu kadar çocuğu, bakmak
zorunda olduğu bir ailesi var...
O da MİKROP gibi, toplumsal olaylarda hiçbir karşılık beklemeden,
etkinliklerin fotoğraflarını çeker, onları basına servis eder, etkinliği
düzenleyen kuruma tüm fotoğraf arşivini teslim eder...
Tabii ki bilabedel, yani ücretsiz...
'Benim de bu kadar katkım olsun' demenin mutluluğunu yaşar...
Ne yazık ki onu fotoğraf karelerinde fazla göremezsiniz...
Çünkü kendisi sürekli fotoğraf çekmekle meşguldur...
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Bir iki kare fotoğraf buldum onunla ilgili...
Ve bizler de yanında olduğumuz için sanırım bu fotoğraflarda yer
aldı...
Bize de bir hatıra kalsın dedik...
İşte bu ikili...
Biri sahnede, biri sahne arkasında misali... İNSAN için, İNSANCA
duygularla, daha çok İNSAN olması için çabalayan, emek harcayan,
gönül insanları...
Sevenleriniz o kadar çok ki...
Biliyorum, sizler bunu yüreklerinizde hissediyorsunuz...
Ve hep çoğalıyorsunuz...
Gönül ister ki sizler gibi İNSANlar çoğalsın...
Paranın esiri olmadan bir yaşam sürmenin, İNSANlara yardım
etmenin, paylaşmanın mutluluğunu yaşasın, yaşatsın...
Daha yaşanacak çok günler var önümüzde...
Sizler var olduğunuz sürece UMUT, MUTLULUK ve AYDINLIK GÜNLER
hep bizimle olacak...
İyi ki varsınız...
İyi ki sizi tanımışım, tanımışız...
Paylaşacak sevginiz, bilginiz olsun... / TİM

2.Cahiliye Dönemi'ne hoşgeldiniz
Hazreti Muhammed son peygamberimizdi bir daha gelmeyecek,
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Atatürk son liderimizdi bir daha gelmeyecek, peki bizi kim kurtaracak
?
Azgınlık had safhaya yükseldi.
İnsanlar zıvanadan çıktı.
Başlar ayak, ayaklar baş oldu.
Ezilen çoğunluk sayısı çok arttı.
Mutlu azınlık daha da zengin oldu.
Vergide adaletsizlik aldı başını gitti.
Hali vakti çok iyi olandan vergi alınmadı.
Garibanın ise cebinden ellerini çekmediler.
Fakir fukara daha çok ezildi.
Zenginler saltanat sürdü, ezdikçe ezdiler.
Kadınlar ise daha çok ezildi.
Cinsiyet ayrımcılığı çoğaldı.
Kadınlar itildi, kakıldı, eşya muamelesi gördü.
En küçük bir terslikte evden kovuldular.
***
İnsanlar arasında düşmanlık, fesat, kıskançlık çıktı.
Nifak tohumları ekildi.
İsyan edemediler, ezenler yine ezmeye devam etti, sindirdiler.
Gırtlağa kadar geldi ızdırap.
İşçi hakkını alamadı.
Patronlar işçilerin sırtından daha çok kazandı.
Gelir dağılımı arasında uçurum oluştu.
***
İsraf had safhaya ulaştı.
Gariban yiyecek lokma ve tek damla su bulamazken.
Zenginler saraylarında, köşklerinde debdebeli hayat sürdürdü.
Ekmekler, yemekler çöpe atıldı.
***
Erkeklerle kadınlar yan yana gelemedi.
Her türlü masum yakınlaşma bile zina sayıldı.
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Zenginler her türlü cinsel pisliğe bulaştıkları halde.
Cezai işlem yapılmadı.
Sapıklar, sapkınlar, aile ve akraba içi cinsellik ön plana çıktı.
***
Devlet zaafa düştü.
Görevliler, yetkililer etkisiz kaldı.
Görevlerini yapmadı, yetkilerini suistimal ettiler.
Rüşvet arttı.
Torpil, adam kayırma arttı.
Parası olan daha çok kazandı.
Parası olmayan altta kaldı.
***
Zina çok arttı.
Tecavüz, taciz çok arttı.
Ses çıkaranlara, isyan edenlere iftiracı denildi.
Tecavüz edilene, sahip çıkan olmadı, ses çıkaran olmadı.
Tecavüzcüler ise adeta kahraman ilan edildiler.
Tecavüze uğrayan tecavüz mağdurları ise hep aşağılandı.
Toplumdan, aileden, mahalleden dışlandı, kapının önüne kondu,
kovuldu.
Bunlar yine de şanslı olanlarıydı.
Daha da bahtsızları toprağa gömüldü, kafaları taşlandı, güneşin alında
recm edildi, öldürüldü, katledildi.
Daha da fenası kız çocukları ufacıkken diri diri toprağa gömüldü.
***
Bunlar yaşandı.
Ne kadar da çok günümüze benziyor değil mi ?
Sanki kopyası gibi.
Tamamı uymasa da.
Oysa bu acı gerçekler, gayet rahatça yaşandı.
İslamiyetten ve sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed alemlere
rahmet olsun diye gönderilmeden önce.
Cahiliye döneminde.
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Rıza ile, gönülle, kansız, işkencesiz her şey düzeldi.
***
Ama o son peygamberdi, artık gelmeyecek.
Yepyeni bir mükemmel dini kurdu, yaydı, bize kazandırdı ve gitti.
Bir daha peygamber gelmeyecek.
***
Canım memleketimiz, topraklarımız elden gidiyordu.
Resmen gavur ülkesi olacaktık, o kurtardı Türkiye olduk.
Kurdu, teslim etti, gitti memleketi.
O Atatürk'tü bir daha gelmeyecek.
***
Hz.Muhammed geldi, düzeltti, gitti, bir daha da gelmeyecek.
Atatürk geldi, düzeltti, gitti, bir daha da gelmeyecek.
Geçmişler olsun, eyvahlar olsun.
Peki bizi kim kurtaracak ? / METİN

HERKESİN HAYATI EN GÜZEL ROMAN
Herkesin yaşamı bir roman aslında... İlginç doğum öyküleri,
çocukluk ve ergenlik yaşantıları... Kimi iz bırakır, kimi hatırlanmak
dahi istenmez... Çakıl taşları ayaklarıma bata bata bir çocukluk
yaşadıysam da unutulmayacak tatlı ‐ tuzlu anılar biriktirdim... Bu
soğuk kış gününde kimbilir belki sizlerin içini ısıtır özgeçmişim...
Başlığa bakıp da içiniz ürpermesin... O sadece bir espri... Buyrun...
Acı ama gerçek…. 07 Aralık 1960… soğuk bir kış günü… günlerden
perşemde… saat 17.00… çimentepe’de evin birinden bir çığlık… sanki
birisini öldürüyorlar… evet… annemi öldürmeye kalkıyor biri… o biri
de benim… daha doğmadım bile… ama o kadar acelem var ki… hemen
sağ bacağımı çıkarmışım… sanki dünyanın bütün sorunlarını çözmek

108

bana kalmış, acele etmem gerekiyor… hemen koşacağız yaaa…..
Offf… neyse…. Ekmek fabrikasının eski model arabası geldi de
annemle beni hemen hastaneye yetiştirdiler… doktor amca küçük bir
müdahale ile beni düzeltti ve dünyaya gelmem gereken biçimde
geldim nihayet…
İşte böyle bir doğum… sanırım herkese nasip olmaz… doğumu bile
vukuat olmuş birinin yaşamı nasıl olur acaba???!!!…
Çimentepe’de oturduğumuz yıllar 1960‐68 yürümeye başladığımızdan
itibaren sokaklarda geçen bir çocukluk, babam ayakkabıcıydı ama
yalınayak sokaklarda koşmayı çok severdim. Hele hele hiç unutamam,
sokaklar ilk asfalt yapılacağı zaman önce kapkara zifti dökmüşlerdi de
ben o zaman bile yalınayak sokaklarda idim… ve tabii akşam eve
geldiğimizde bir araba dayak o günün KDV’si olmuştu… (O zamanlar
KDV yoktu ama bugünün değerleriyle o güne değer katmak için
kullandım…)
Zaman zaman çimentepe’den konak’a inerdik yaz günleri… Yıkılan
maksim gazinosunun arka ve yan taraflarında denize girerdik (abim,
ben ve komşunun iki oğlu ile)… bakmayın öyle canım…. Gerçek
bunlar… ve ıslak beyaz külotlarımızla (annemin diktiği) yürüyerek
tekrar çimentepe’ye… o günün akşamı ne mi olurdu… yine o günün
KDV’si… yani dayak… ve evimizin bahçesindeki taştan yapılmış,
karanlık odada hapis…
İşte haşarı oğlan mesut tim’in ilk çocukluk yılları…
İlkokula çimentepe’de başladım… 1968 Haziran ayında karabağlarda
annemin yaptırdığı ve babamın üzerine tapusu çıkarılan eve
yerleştik… Babam dediğim gibi ayakkabıcıydı… annem ev kadını…
Ayakkabıcıları bilirsiniz… sabahtan başlarlar Tekel’e prim yatırmaya…
Ama Tekel nedense onları bir türlü emekli etmez… Bizimki de
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sabahtan başlayanlardandı… işe bismillah diye başlar, şarabı hemen
masa altına iner… öğleden sonraları ise mezeleriyle birlikte masa
üstüne… ayakkabıcıların o dönemdeki doğal durumuydu bu… içki ve
ayakkabıcılık özdeşleşmişti adeta… neyse biz kendimize dönelim…
İkinci sınıfın ilk dönemini bir okulda, ikinci dönemini yeni yapılan ve
mezun oluncaya kadar kaldığım okulda okudum… ilkokul ikinci sınıfta
iken bana ansiklopedi almadılar diye evden kaçıp çimentepe’de
teyzemlerin bahçesinde saklandığımı unutamıyorum… okuma
sevdalısı biriydim… ilkokul döneminde derelerde hurdalar toplardık
bir arkadaşımla… onları satıp kitaplar alırdık… çocuk kitapları… 25
kuruşa aldığımız kitapları haftalığı 5 kuruşa okumaya verirdik
arkadaşlara… ve o dönemde okumadığım türk ve yabancı çocuk kitabı
kalmadı desem yalan olmaz… kışın evdeki sobanın arkasına
oturduğum zaman bir kitabı bitirmeden kalkmazdım… babamız
genelde eve içkili geldiği için o gelmeden yataklarımıza girer ve
yorganı başımızdan aşağı çekerdik… öyle uyurduk… anneme
bağırmasını ve dövmesinin seslerini duymayayım diye… o alışkanlığım
hala devam ediyor ve ben yaz günü bile ince bir örtüyü başımdan
aşağı çekerek uyurum… oldukça derin izi kalmış anlaşılan…
Ortaokulu Karabağlar Cumhuriyet Ortaokulu’nda okudum ve
bitirdim… Daha sonra Agora Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi yılları…
gençlik heyecanını dolu dolu yaşadığım yıllar… kız arkadaşlarla
çıkmalar, birazcık spor uğraşları (masa tenisi, futbol, voleybol vs…) ve
siyaset… Yıl 1975‐1978 yılları… o dönemler siyasetin daha doğrusu
devrim yapma isteğinin en yoğun olduğu dönemlerdi… yaşayanlar
bilir… yaşamayanlar bi zahmet o dönemleri okusun ve bugünler ile
karşılaştırsınlar derim….
Liseyi bitirdik ve ÖSS sınavına giriş, ilk sınavda kazanma mutluluğu…
neresi mi… Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu… Ticaret Lisesi
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3 yıllık not ortalamam yaklaşık 7.5 iken gazetecilikten 3. sınıftan (0)
kredi notu ile ayrıldım… onlar bana belgeyi başarısızlık diye verirler,
ben ise sınavlarda sadece adımı, sınıfımı ve numaramı yazıp
verirdim… biraz daha öğrenci görüneyim diye… okul bir şey veriyor
denemez… yoldan geçen herhangi birini bile çağırsanız onun bile
rahatlıkla mezun olabileceği bir okuldu o dönem… zaten 29 Mayıs
1979’da da Güngör Mengi vasıtasıyla, daha doğrusu bir HIRSIZ’ın
(teşekkür ederim hırsız kardeş) Yeni Asır gazetesinde işe
başlamıştım… o dönemde yeni asır gazetesi gerçekten en büyük bölge
gazetesiydi ve trajı yaklaşık 150 bin idi… neyse… 1980 yılının nisan
ayında Günaydın ve Cumhuriyet gazetelerinin hazırlandığı Ticaret
gazetesinin taşeron firmasına transfer oldum… 19 yaşında delikanlı…
3241.65 lira asgari ücret… 7.500 lira maaş ve fazla mesai ücretli bir
yere transfer oluyorum… yani bugünün parasıyla yaklaşık 1.000 YTL.
Para geçiyor elime… bir de 12 Eylül dönemini yaşadık… Günaydın’ın
temsilcisi Can Pulak 5.000 lira ikramiye gibi para verir ve o dönemde
Cumhuriyet gazetesinin Ege Bölge ilavesi için hergün 2‐3 saat erken
işe başlardım… ve bu iş içinde yaklaşık 1.000 lira para alırdım… hesap
edin bakalım… delikanlı birinin eline aylık 1.500 – 2.000 YTL değerinde
bir para geçiyor… deli dolu biri… ve rengarenk bir gençlik yılları…
Mart 1982 askere gidiş… Sivas çavuş talimgah taburu, 2. bölük…
teslim olduğum günü yazıhaneye geçiş… daktilo bilgimden dolayı tabii
ki…eğitim yok… nöbet yok… içtima yok… acemiliğimiz böyle geçti…
daha sonra Kastamonu askerlik dairesine dağıtım… orada da yaklaşık
7‐8 ay kaldıktan sonra Çankırı ili Orta ilçesi askerlik şubesine
dağıtımımı istedim… 1983 şubatında gittiğim bu yere ilk ayak
basmamı unutamıyorum…. Ha bana anlattıkları, filmlerde izlediğim
Sibirya, ha Orta…. Hiç farkı yok inanın… hiç ağaç yok, her yer diz boyu
kar… şubeye ulaştık… her yer her yerde… daire başkanı albayın
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görmek istemediği şube burası imiş…. Neyse… oradaki sivil
memurlarla tanıştık… ne kadar daktilo bildiğimizi ölçtüklerinde
ağızları 2 karış açık kaldı… Bir iki ay içinde bütün evrakları, sevk, celp
işlemlerini düzenli bir hale getirdim, dosyaları iyice tasnif ettim… şube
sanki sihirli bir el değmiş gibi değişmişti… Bir de o aralar habersiz
olarak Asker Alma Dairesi Başkanlığından (ASAL) teftişe geldiler… ve
şubeye iyi not verdiler… Tabii ki bu notları bağlı olduğumuz daire olan
Kastamonu’ya da bildirmişler… Bu notu gören albayımız durur mu…
hemen üsteğmen ile birlikte o da şubeye geliyor… gördükleri
karşısında dili tutuluyor… şubenin hem yazı işlerini hem de iaşesini
idare ediyordum… ilk ele aldığımda iaşe ekside iken 2 ay gibi bir
sürede artıya geçirdim ve 15 günde bir kuzu keser hale geldik…
çıkardığımız yemek mönüsünden yeni gelen kaymakamımız bile
parayla yararlanıyordu… ve şubede ilk zamanlar yemeği de ben
yaptım… oradaki 4 asker hergün yumurta pişirmekten ve yemekten
helak olmuşlar sanki… bu arada biraz aşçılık da öğrendik, mecburen…
Neyse… askerliğimin son günlerinde başımızdaki asteğmenler
yüzünden daha doğrusu Cumhuriyet gazetesi okumam yüzünden 63
gün (3 seferde) askeri disiplin mahkemesinde yargılanıp mahkum
oldum… ve askerlik bitti…
Gece çalışmak istemediğimden dolayı gazetelere geri dönmedim…
çağırdıkları halde… serbest piyasada çeşitli işlerde çalıştım… bir
toptancının ön muhasebesi daha sonra bütün muhasebe işleri… Yani
anlayacağınız yevmiye defteri, defter‐i kebir gibi defterleri tuttum…
sene sonunda beyannameyi hazırladım… hem gıda toptancısı, hem
süpermarket….oldukça meşakkatli bir iş… bu arada reklamcılık
işleriyle de uğraştım… iki işi birden yürütüyordum… bu dönümde
Emsan’ın birtakım gazete reklamlarını, sökede Halil morel’in gazete
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reklamlarını ve Basmane’de Mesut Köseoğlu’nun gazete reklam
işlerini yapıyordum… iyi para kazanıyordum… 1987 yılında markette
çalışan bayan arkadaşın kız arkadaşının doğum gününde fotoğraflarını
çektim… davetli olarak gittim tabii ki… güzel bir kızdı… aşık oldum…
fotoğraf parası vermek istedi almadım. Daha sonra kendisini aldım… 2
sene 1.5 ay evli kaldık… ayrıldık… şiddetli geçimsizlik…bu arada oğlum
Buğra dünyaya geldi… ayrıldıktan sonra tekrar gazete sektöründe
çalışmaya başladım… önce günaydın gazetesi (6 ay) sonra da
kapanıncaya kadar Güneş gazetesinde. Güneş gazetesinin son
döneminde 3.5 ay maaş ve sosyal haklarımızı almadan çalıştık… 28
mayıs 1991 günü başladığımız eylemi 13 haziranda gazeteden
çıkarılmak suretiyle bitirdik…. Türk basın tarihinde ilk defa böyle bir
eylem gerçekleştirildi… Bu arada eylemin 4. günü olan 31 mayısta
oğlum 4 yaşına bastı… Doğum gününü gazetede kutladık…
Bir daha gazete sektöründe çalışmamak üzere ayrıldım…
O zamandan bu zamana kadar sürekli piyasa işleriyle uğraştım…
Reklamcılık, kendi çıkardığım gazete ve dergiler… gönüllü hayır işleri…
parayı hiç düşünmedim… ama öyle bir zaman geldi ki MESUT TİM ismi
adeta bir marka olup çıkmış sanki… bir baktım ki İzmir piyasasında
tanımadığım insan yok… ama hiç kimseden bir kuruş bile menfaat
dilemedim… günlerce, kilometrelerce yürüdüğüm halde kimseden yol
parası bile istemedim… yürüdüğüm yerlere bir örnek vereyim…
Narlıdere güzel sanatların oradan alsancağa kadar yürüyüş, sabah…
ve akşam aynı yolu geri dönüş… yaklaşık hergün 4 saat yürüyüş…
bazen alsancakta bir arkadaşın evinde kalıyordum… bayan bir ressam
ve resim öğretmeni… bazen de birkaç milyon yıldızlı otellerde
sabahlıyordum… sahi siz hiç birkaç milyon yıldızlı otellerde yattınız mı
hiç??.. tavsiye ederim….
2000 yılında başıma bir tuğla düştü sanki… engellilerle uğraşmaya
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başladım… ama ne uğraşma… izmirde 3 sergi düzenledim… değişik
yerlerde… sergi ve şenlik havasında… ayrıntıları bir başka bahara
anlatayım… çok yer kaplayacak… bu arada beni tekerlekli sandalye
basketbol İzmir il temsilciliğine bile aday gösterdiler… aday gösteren
kişi bile karşı tarafa oy verdi ve 0’a karşı 6 oyla kaybettim… güzel ve
değişik günlerdi… Karşıyaka’ya 2 sene boyunca 2 aylık kültür sanat
dergisi çıkardım… daha sonra yaklaşık 100 sayı da günlük gazete…
ama ne hikmetse okumaya pek gereksinimleri yoktu galiba destek
olmak isteyen yok gibiydi… ben tek başıma kültür sanat dergisi
çıkarınca KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ de kıskandı beni… onlarda dergi
çıkarmaya başladılar… Tek başına MESUT TİM dergi çıkarıyor da biz
koca kulüp olarak neden çıkarmayalım diye düşündüler herhalde…
Karşıyaka’ya günlük gazete son yayın denemem oldu… Bu arada
KARŞIYAKA LİSESİ’nin kurucusu HİLMİ ZİYA APAK’ın kitabını
hazırladım… Kendisinin yaşam öyküsü, biraz araştırma yaptım…
Öğrencilerinin röportajları… derleme bir kitap…
2003 yılından itibaren Konak Belediyesi Kültür Müdürü Salim Çetin
vasıtasıyla Recai Şeyhoğlu diye bir öğretmenle tanıştım… Bergamanın
1 köyünde kütüphane kurmuş… devam ettirecekmiş… Kendisine biraz
yardımcı oldum… 2 ve 3. kütüphanelere mübalaasız 4.000 kitap
toplayıp verdim… yani nereden bakarsanız bakın bu rakam 1
kütüphane eder… bu arada bir matbaaya girdim… kitap ve dergi
basım işleriyle uğraşan bir matbaaya… tüm bilgisayar işlerini
yapıyordum… kitap dizgisi, kapak tasarımı, montaj işleri… baskı,
mücellit ve kalıpta çalışan arkadaşlarla sürekli koordineli olarak
çalışıyordum… çünkü hepsinin derdi benim yaptığım işler idi… 19 ay
çalıştıktan sonra 25 Şubat 2006 tarihinde ayrıldım… bu ara Recai
Şeyhoğlu ve annesi Rasime Şeyhoğlu adına kurulan kütüphane sayısı
13’ü bulmuştu… 2006 yılbaşı öncesi dernek kuruldu… dernekte 6
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şeyhoğlu ile yabancı madde olarak MESUT TİM vardı yani
ben…Devam edelim… 18 mayıs günü (19 mayısta 14. kütüphane
açılacak… bütün hazırlıklarını bitirdik) derneğin başkanı RECAİ
ŞEYHOĞLU tarafından hiçbir neden gösterilmeden dernekten
çıkarıldım… Kişiye değil AMACA hizmet ettiğim için birkaç ay sonra
ben de ayrı bir dernek kurarak köylere kütüphaneler kurmaya devam
ettim. Bizim açtığımız kütüphanelerin adı ATATÜRK ÇOCUKLARI
KÜTÜPHANESİ adını taşıyor…
Ve şimdi ne mi yapıyorum…
12 Eylül 2006 dernek olarak başladığımızı köylere ATATÜRK
ÇOCUKLARI KÜTÜPHANELERİ kurma çalışmalarımıza Temmuz
2012'den beri HABERHÜRRİYETİ gazetesinin sosyal sorumluluk projesi
olarak devam ediyoruz... Şimdiye değin 5'ü İzmir dışında olmak üzere
26 ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANESİ kurduk... ne yaptığımızın
farkında olan duyarlı insanların destekleriyle Türkiye'nin dört bir
yanına ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANELERİ kurmayı
sürdüreceğiz...
YAŞAM ÖYKÜSÜ ŞİMDİLİK BU KADAR… Sonsuza kadar devam edecek
bir yaşam öyküsüne şimdilik … nokta koyup günlük işlerimize devam
etmek üzere hoşçakalın… / TİM

Kekliğe kurşun TV'de vurgun
Bir tivi kanalı var aynen adı gibi.
Kibarcası av ve avcılık kanalı.
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Çok sempatik geliyor di mi kulağa.
Ama resmen katliam yapıyorlar.
Koca koca adamlar başka işleri güçleri yok galiba.
Alıyor tüfekleri çocuklar gibi sevinçli.
Yükseklere çıkıyorlar, yanlarında köpekler.
O dört ayaklıları da alet ediyorlar hain emellerine.
Köpeği sevip, besleyip.
Kuşları vurmak nasıl bir şey, bilemiyorum.
O köpekler vurulan kuşları tam gaz getiriyorlar.
Beyefendi kıçını kaldırıp, kuşu kendi bile almaya gitmiyor.
Spor ya ondan herhalde.
***
Köpek getiriyor.
Bir de spormuş bu yaptıkları.
Sizin spor anlayışınız batsın.
Gören vatan millet için terörist avına çıktı sanacak.
Sıkar o biraz.
Konuşunca mangalda kül bırakmayanlar.
Palavradan askerlik anısı anlatanlar, dağda anca keklik vurur.
***
El kadar kuşları vurmaktan zevk ve haz alan tipler bunlar.
Çocuklara taciz ve tecavüz edenlerden ne farkları var.
***
Vurdu, indirdi o güzelim kekliği az önce.
Köpeği getirdi, ağzıyla.
Hayvancağız son nefesini de köpeğin dişleri arasında veriyor.
Alkış, beğeni, çığlık.
Bizim katil, pişmiş kelle gibi kameraya sırıtıyor.
Kekliği önce boynundan tutarak sallıyor.
Sonra baş aşağı getirip, bir kez daha sallıyor.
Sonra üç‐beş andavalda yanına gelip.
Hem kameraya poz verip, bir de hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.
Adını da yazıyor bir de görüntü yönetmeni.
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Bilmem kimin bilmem nerdeki bilmem ne avı filan.
Matah bir iş sanki.
***
Ne isterseniz el kadar kuştan.
Bu nasıl bir zevk, hobi, spor.
Resmen hayvan katli, canilik, ahlaksızlık.
Hani hayvan dernekleri, sevgili Esin Önder.
Hiç bir kınama, bildiri yok.
Yasal mı ondan mı gıkınız çıkmıyor.
Vursunlar mı yani o keklikleri.
***
Eti yenmez azıcık.
Derisi de yok.
Muhtaç değilsin, günah, ayıp.
Saldıran yok durduk yere cana kıyıyorsunuz.
Hayvan dernekleri sessiz de.
RTÜK nerde ?
***
Hani gazetelerden okuyoruz ya.
'Domuz sandı arkadaşını vurdu'.
Artık üzülmeyeceğim.
Hatta 'iyi oldu geberdi' diyeceğim, bundan sonra böyle.
Eden bulur bana ne.
***
Su testisi su yolunda kırılırmış.
Allah'ın takdiri, tecellisi.
Sen cana kıyarsan tüfekle.
Alıyorlar canını aynı yerde, tüfekle.
Bu böyle, ağlaşmayın sonra.
Öteki tarafa kalmaz bazı hesaplar.
Defter belki de burada kapanır, ne dersiniz.
***
Ufacık kıymık batınca ağlaşırsınız.
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Koca mermi ufacık kekliğe, harikasınız valla.
***
Ruhu yok belki ama.
Kekliğin de bir canı.
Onu bekleyen yavrusu var.
Tıpkı sizinki gibi.
Anladınız mı ? / METİN

BİZE HİÇBİR FAYDASI OLMAZ!!!
Siyaset ne haddimize, hele hele bir partiyi eleştirip yön vermek...
Haşaaa... Öyle bir amacımız ve niyetimiz yok. Yalnızca üstadımız
Sezai Bayar'ın CHP ile ilgili yazılarını okuyunca eski bir anımı
anımsadım...
Zaman fakiri olmadığım zamanlardı geçmiş yıllar.
Kültürel ve sanatsal etkinlikleri takip eder, İzmir için konuşulan
toplantıları izlerdim.
Bu toplantılardan biri de CHP'nin şimdiki il başkan yardımcılarından
Dr. Ülkümen Rodoplu'nun kuruculuğuna öncülük ettiği İİDE (İzmir İçin
Düşünceden Eyleme) grubunun toplantısı idi.
Katıldığım toplantıda şansıma mı nedir bir siyasetçi konuk olarak
katılıyordu.
O dönemin CHP il başkanı Rıfat Nalbantoğlu...
Kendisi haliyle bir süre CHP'yi anlattı...
Neler yapacaklarını vs...
Masal dinler gibi dinledik...
Soru ‐ yanıt kısmına geldiğimizde ben de bir soru ile katkıda bulunmak
istedim.
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Kimbilir belki de sorduğum soru yeni ufuklar açardı diye
düşünmüşümdür.
Sorum da şu...
Ki bu sorum hala yanıt bulabilmiş değil...
"Karınca kararınca köylere Atatürk Çocukları Kütüphanesi" adı
altında köy kütüphaneleri kuruyoruz. CHP Türkiye'nin yaklaşık 1.000
ilçesinde örgütlü doğal olarak... Deseniz ki bu ilçe örgütlerine üye
olan herkes ayda bir kitap getirse... 2 ‐ 3 ayda bir ortalama 3.000
kitaptan oluşan bir kütüphane kurulsa. Ve CHP'nin emekli
öğretmenleri bu köylere gidip çocukların derslerine yardımcı olsalar,
okuma yazma bilmeyenler için kurslar düzenleseler... Diğer yandan
yine partiye üye emekli sağlıkçı, ziraatçılar köylüyle dirsek temasına
geçse... Onlara sahada her türlü katkıyı sağlasalar... Ve en
nihayetinde pazarlama, işletme uzmanı olan arkadaşlar da
köylünün her türlü ürününü birinci elden satışını sağlasalar, 3 ‐ 5
köyü birleştirip kooperatifleşmeyi teşvik etseler Mustafa Kemal
Atatürk'ün önerdiği gibi nasıl olur?. Hem seçim dönemlerinde belki
bu köylere propaganda yapmaya gitmenize bile gerek olmadan bir
parti tabanı oluşmaz mı?" dedim amma...
Hay demez olaydım...
O zamanın il başkanı Rıfat Nalbantoğlu, şimdiki il başkan
yardımcılarından olan Dr. Ülkümen Rodoplu'nun da olduğu İİDE
toplantısında verdikleri yanıt...
Ben bu yanıt için ayrıca bir yorum yapmayı düşünmüyorum...
Her türlü yorumu size bırakıyorum...
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Evet... O dönemin CHP il başkanı Rıfat Nalbantoğlu'nun yanıtı...
BİZE HİÇBİR FAYDASI OLMAZ...
Siz ne düşünüyorsunuz?... / TİM

Allah ıslah etsin...
Aslında o kadar güzel dinimiz var ki, okumak, düşünmek var iken, her
şeyimiz kulaktan dolma, tembellik daha kolay ona buna inan geç,
olmaz böyle saçmalık.
Okumak yok.
Düşünmek yok.
Her şey kulaktan dolma.
'Ayşe teyze dedi', 'Hacı Osman amcadan duydum'.
Başka bildikleri yok.
Yolda Arapça yazan küçük bir kağıt bulsalar öpüp başlarına koyarlar.
***
Yüce kitabımız Kuran‐ı Kerim'i bilmezler, okumazlar, ezberlerler
sadece.
Türkçesi, meali, anlamı hani ?
Ne diyor, ne demek istiyor, bir düşün, yok olmaz.
Anlamaya çalışmak, üzerine düşünmek, kafa patlatmak yok.
Mahalle istiyor, komşu istiyor o kadar.
Zikir var, fikir yok, fikirsiz insanlar.
Oysa yüce Rabbim düşüneni, aklını kullananı sever.
***
Hal böyle olunca.
Doğru olmayan her şeye, inanan insan sürüsü.
Niye, işin kolayı bu.
Önüne kona inan, çabalama.
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***
Haram yer.
Hak yer.
Milletin uçkurundadır aklı.
Bunları istemeyen sanki Allah değil.
***
Yanlış dualar, temenniler, istekler ise gırla.
Onlar da tamamen yanlış, eksik ve de boş.
***
Der o haram yiyen, moral olsun diye arkadaşına.
'...Allah bozmasın'
Be zavallı, Allah niye bozsun ?
Senden, sizlerden iyi ara bozucu, bozguncu mu olur ?
Allah bozmaz.
Bozan varsa o da insanın ta kendisidir.
***
'...Allah korusun'.
Sağlık elden gitmeye başlayınca denir genelde.
Günde iki paket sigara iç, camış gibi ye.
Hareket yok, estetik yok.
Önce sen atını bağla ki, sonra Allah'a havale et, O korur, gözetir.
Hiç bir çaban olmasın.
Patlak lastikle, kırık farla gecenin köründe yola çık.
Sonra da kamyonun alnına yazdır, 'Allah korusun'.
Hadi len ordan.
Akıl yok, aklı kullanmak yok, sadece Allah'a haşa akıl verir.
Korusuna beni, korusuna beni.
***
'...Allah yazdıysa bozsun'.
Oldu bebişim, yazarken de sana soracak.
Emrin olur tatlım.
Muhtar sanki.
Allah kötü yazmaz, insan yazar ne yazarsa.
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***
'...Allah ayırmasın'.
Allah niye ayırsın.
İnsan mı ki, O bir yaradan.
Öcü sanki.
Sen patavatsız patavatsız, dangalakça konuş, ortalığı karıştır,
dedikodu, fesatlık yap, iki yüzlülük, gıybet gırla.
Sonra da ayırmasın'mış.
***
Yunus 44'de derki 'Allah insanlara hiç zulmetmez, ancak insanlar
kendi kendilerine zulmederler'.
Var mı ötesi. ?
Kendi bile böyle dedikten sonra.
Lütfen saçmalamayın artık.
***
Okuyun, öğrenin, düşünün.
Kulaktan dolma değil, beyinden sızma.
***
Allah razı olsun.
Allah ıslah etsin.
Allah hidayet eylesin.
Ne güzel cümleler.
***
Allah'im böylelerine.
Hidayet ihsan eyle, ıslah et emi.
Amiiin. / METİN
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HER ŞEY BİR’LE BAŞLIYOR
Eskiden takvim yapraklarında okurduk bu tür öyküleri... Onları
biriktirir, arkadaşlarımıza da okuturduk ki onlar da öğrensinler diye.
Daha sonra teknoloji ilerleyip ve insanoğlu onun tutsağı olduktan
sonra artık internet paylaşımlarında onları okuyoruz. Doğru ve etkin
kullanıldığı zaman faydalı olan internet çoğu zaman da gereksiz ve
yanlış kullanılarak kişiye ve karşısındakilere zarar verebiliyor... Neyse,
konumuzdan uzaklaşmayalım. İşte böyle paylaşımlardan 'küçük
tasarruflarla neler yapılabileceğine dair' olanları toparlayıp paylaşmış
dostlar. Ben de onları sizlerle paylaşmak istedim. İlginizi çeker
umarım...
"BİR PİRİNÇ TANESİ"
Ben 5 yaşında idim. Rahmetli babaannem pirinç ayıklıyordu. Bir tane
yere düştü. Babaannem eğildi aramaya başladı. Sağa bakıyor sola
bakıyor bulmaya çalışıyor.... Çocukluk işte 'aman babaanne' dedim.
'Bir pirinç tanesi için bu kadar çaba harcamaya yorulmaya değer mi?'
Rahmetli ilk defa sertleşti bana karşı öfkeyle doğruldu.
'Sen oturduğun yerden ahkâm kesiyorsun ' dedi. 'Hiç pirinç üretilirken
gördün mü? İnsanlar ne kadar zorluk çekiyorlar. Bir pirinç tanesinde
kaç insanın göz nuru, alın teri, emeği, çilesi var biliyor musun?'
Utancımdan kıpkırmızı olmuştum.
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Aradan yıllar geçti. Hukuk Fakültesinde öğrenciyim.
Alain'in proposlarını okuyorum. Birden irkildim.
Babaannemi hatırladım. Alain 'bir insan yerde bir iğne görüp de eğilip
almazsa bütün uygarlığa karşı ihanet etmiş olur' diyordu.
İlave ediyordu. Bir iğnenin üretiminde binlerce insanın alın teri göz
nuru el emeği vardır diyordu.
19 yıl evveldi. Stockholm'e gitmiştim. Bir otele indim. Geceydi.
Sabahleyin traş olmak için lavaboya gittiğimde aynanın yanında ilginç
bir not gördüm.
Lütfen diyordu traştan sonra jiletinizi çöpe atmayın. Yanda bir kutu
var, oraya bırakın. Bir tek jiletle dahi olsa İsveç çelik sanayisine
yardımcı olun.
Doğrusu hayretler içinde kaldım. Çocukluğumdan beri çelik eşya
denince akla İsveç çeliği gelir. Birçok eşya üzerinde 'İsveç çeliğinden
yapılmıştır' diye yazardı.
İşte o ülke kullanılmış bir tek ufacık jiletin bile çöpe gitmesini
istemiyor ona sahip çıkıyor gelen turistlere rica yollu uyarıda
bulunuyordu.
İsviçre'de zaman zaman belli periyotlarda radyolar televizyonlar bir
haberi duyurur.
Şu tarihte su saatte adamlarımız gelecek. Siz lütfen hazırlığınızı yapın.
Okumadığınız ilgilenmediğiniz kullanmadığınız ne kadar kitap, dergi,
gazete varsa kâğıt, ambalaj, kutu varsa velev ki bir ilaç prospektüsü
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dahi olsa kapının önüne koyun. İsviçre'nin kalkınmasına yardımcı
olun. Fazla ağaç ziyanına engel olun.
Japonlar son derece sade, basit, yalın, mütevazı yaşayan insanlardır.
Evlerini mobilya ile eşya ile dolduranlar Japonlara göre ruhen tekamül
edememiş, hayatın manasını anlayamamış zavallı kimselerdir.
Böyleleri ile zavallı evini mezat salonuna çevirmiş diye eğlenirler. Bir
insanın gösteriş için eşyanın esiri olması ne kadar acıdır.
Vaktiyle Japon ekonomisi bir darboğazdan geçiyor. İç borçlar dış
borçlar gırtlağı aşıyor. Zamanın başbakanı meclisi toplar. Kürsüye
çıkar. Durumu olanca açıklığı ve tehlikeleri ile anlatır ve 'şu andan
itibaren Tanrı şahidim olsun ki Japonların iç ve dış borçları son
kuruşuna kadar ödenmeden pirinçten başka bir şey yemeyeceğim. Şu
üstümdeki elbiseden başka elbise giymeyeceğim.'
Dediklerini yapar, en üstten en alta bir israftan kaçınma kampanyası
açılır. Japonya bütün borçlarını öder. Bu durumun toplumun bütün
kesimlerini tek istisna olmadan kapsadığını söylemeye gerek yok.
Geçenlerde Japon imparatorunun sarayını gördüm. Yarabbim ne
kadar sade ne kadar mütevazı ne kadar gösterişten uzak.
Gerekmediği halde elektriği yakmakla, suyu kapamadan boş yere
akıtmakta, gece çamurlu ayakkabılarımızı temizlemeden yatmakla,
yemek yediğimiz kapları yıkamadan bırakmakla biz de zalimler sınıfına
geçmiyor muyuz?
Hayat çok ince akıl almaz incelikte ipliklerle örülmüştür.
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Her şey o kadar birbirine bağlıdır ki İlkokul okuma kitabımızdaki bir
sözü hiç unutmadım.
"Bir mıh bir nalı kurtarır.
Bir nal bir atı, bir at bir komutanı,
bir komutan bir orduyu,
bir ordu bir ülkeyi kurtarır" diyordu . . .
Maddi durumumuz ne olursa olsun ister zengin olalım ister fakir
hepimiz çok dikkatli olmak zorundayız.
Bunda parayı da, maddiyatı da aşan büyük bir edep ve incelik vardır...
/ TİM

Koca şehir hasta olacak
Metro, Belediye Otobüsleri, Dolmuşlar, on binlerce insan biniyor,
havalar da hastalık kokuyor malum. Hapşıran, burnu akan o boruları,
çengelleri, tutamaçları tutuyor, sonra da kitleler hasta
oluyor, dezenfektanla silinemez mi ?
Öncelikle bana bu yazı için ilham kaynağı olan 'o arkadaş'a çok
teşekkür ederim.
Daha önce de çok görmüştüm ama 'o' benim ufkumu açtı.
Şimdi yazmasan olmaz.
***
Belediye otobüsündeyiz.
Aksıranlar, öksürenler, tıksıranlar gırla.
Direkt havaya yapanlar da var.
Mendil taşıma alışkınlığımız olmadığı için.
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Hapşıran, öksüren çaktırmadan pantolonuna, montuna siliyor, çok
kibarlar doğrusu.
***
İşte bunlardan sadece biri.
Kirli sakallı bir arkadaş, sert bakışlı.
Az önce yanımda oturuyordu.
Bacağını ayırarak oturanlardan, sanki evinde.
Yanındakini yok sayıyor.
Mezuniyet fotoğraflarında, basamakta oturup dizini yana kıvıran liseli
kızlar vardı ya hani, onlar gibi oturdum yanında.
Söylesen ne halden anlar, ne laftan.
Kavga etmeye de hiç gerek yok.
Sabır çekerken, birden kalktı.
Kapıya yaklaştı, tam durağa yaklaşırken hapşırdı.
İnsanız doğal olarak 'Çok yaşa' dedik, içimizden.
***
Peki o ne yaptı.
Salya sümük içindeki sağ elini, dik konumdaki boruya tuttu.
Ben de kendimi zor tuttum.
Şehirde, İzmir gibi yerde yaşıyor ama insanlıktan, medeniyetten bi
haber.
Bu gibi tipler yere balgamını yapıştırır, gayet normalmiş gibi.
***
Sonra o tuttuğu yeri başkası tutacak, taşıyacak mikrobu, evine,
çocuklarına yayacak.
O çocuk da okuyorsa sınıf arkadaşlarına taşıyacak.
Gereksiz yere, boşu boşuna dayayacaklar ilacı, antibiyotiği.
Belki de evde yatacak masum çocuklar, derslerden de geri kalacaklar.
***
Niye, neden, niçin ?
Çok basit bir nedenden ötürü.
Bir densiz yüzünden.
Bu görüneni, ya diğerleri ?
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Elleyin o boruları leş gibi, yapış yapış.
***
En iyisi mi.
İnsanlardan her zaman olgunluk, bilinç beklenemeyeceğine göre.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı ortak bir çalışma
yapsa.
İlk ve son duraklarda, antiseptik sıvı sabunlar, sıvılar var.
Onlarla bir güzel sildirseler veya sıksalar.
Bakterilerden kurtulsak.
***
Yoksa bir iki şaşkın yüzünden.
Koca şehir hasta olacak. / METİN

HEYBEDEN KAÇAN SÖZCÜKLER
Anlamıyorum şu sözcükleri nedense... Dışarıda şakır şakır yağmur
yağıyor, onlar saklandıkları heybeden kaçmak için can atıyorlar...
Tutamıyorum, sağa sola kaçıyorlar... Nedir bunlardan çektiğim
benim...
Bugünlerde sürekli olarak saçmalama hakkımı kullanıyorum,
hoşgörünüze sığınıyorum...
Kimseye siyasi görüşünden dolayı baskı yapmayı sevmiyorum ve
facebook’ta saçma sapan puta tapar gibi siyasi paylaşımları görünce
üzülüyorum... Bir türlü KENDİ olamıyor insan...
Benim naçizane düşüncem...
BEN OYUMA SAHİP ÇIKACAĞIM... ONU KİMSEYE VERMİYECEĞİM...
Seçim sonucu ne olursa olsun diyeceğim...
Konuşmaktansa eylemi düşündüğüm için bu kararı aldığımı bilen
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biliyor...
Nedenlerini anlatmak için burada sayfalar yetmez, inşallah birgün
yüzyüze konuşuruz...
İzmir yollarında YEŞİL DALGA tabelaları görüyorum bazı yerlerde...
Amaç hız kontrolü, ışıklara takılmadan ulaşım ve yakıt tasarrufu...
Bu sistemin değil Türkiye'de İzmir'de bile uygulanmasının olanaksız
olduğunu düşünüyorum...
Niye derseniz... Eğitim... Eğitim... Eğitim...
Eğitimde neredeyiz ki ne yapabilelim...
Zaman zaman seviniyorum belediyelerden gelen haberlere...
Parklarda kitaplık falan açıyorlar birbirlerine nispet yaparcasına...
Hadi diyorum, nerede ikincisi, üçüncüsü bu çalışmaların...
Daha önünüzde 3.5 sene var...
Eminim bu 3.5 sene içinde ilçenizdeki kalan 80 ‐ 100 parka da bu
hizmete ulaştıracaksınız...
Hizmet herkese ulaşırsa EŞİTLİK ilkesi gerçekleşmiş olur,
biliyorsunuz...
Üye olduğum gruplarda yaptığımız ciddi paylaşımlar nedense pek ilgi
çekmez... Ne beğeni ne de yorum...
Ama tırı vırı cinsinden bir paylaşım yapın bak neler oluyor...
Yüzlerce beğeni, yorum ve yaptığınız paylaşımı paylaşan insanlar...
Dedik ya... Eğitim... Eğitim... Eğitim...
İnsan ÖĞRETMEZ, ÖĞRENİR diye bir söz söylesem...
Bunu bir açsak...
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Neler neler karşımıza çıkar değil mi?
Diyeceksiniz ki; Öğretmenler ne yapıyor?
İsterseniz onu tanıdığınız bir öğretmene sorun... Öğretiyor musun
yoksa öğreniyor musun? diye...
Orasını ben bilmem...
Ben hala öğrenme safhasındayım...
Daha öğretme aşamasına geçmedim... Bu gidişle de zor geçerim...
Alışkanlık, müptela...
Birbirine anlam bakımından yakın iki sözcük...
Bazı şeyler ‐ kişiler, insanda alışkanlık yapar...
Bu alışkanlıkların derecesi insanın iradesine göre yükselir veya
alçalır...
Müptela'yı ise her ne kadar kötü alışkanlıklar için düşünsek de tutkun,
aşık gibi duygularla kullanabiliriz...
Aşırı alışkanlık hali olsa gerek...
Tutkulu derecede bir şeye ya da kişiye alışkanlık hali midir ki?
Boşverin ya...
Sözcüklerin üzerinde bu kadar durmayın...
Bakın hayat devam ediyor...
Bir güneş bir yağmur...
Bir tarafta kar yağıyor memleketimin bir tarafta hala denize girenler
var...
Ve dışarıda sağanak yağmur...
Ben hala pencereden bakıyorum... Gelecek mi diye...
Paylaşacak sevginiz, bilginiz biraz da kitabınız olsun... / TİM
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Ağaç sökenler neden izin almıyor ?
Kılı kırk yaran, her şeyden başvuru, dilekçe isteyen belediyeler, iş
ağaca gelince sus pus, niye, ağacın bir dili olsa var ya...
Ne zaman eski bir evi yıksalar.
İçim iki kez acır, yüreğim yanar.
Bahçeli güzelim yeri yıktıkları yetmezmiş gibi.
Beton yığını dikerler anında.
Bir de o ağaçları resmen öldürürler diri diri.
Paramparça ederler.
Ne o.
İş yapıyorlar.
***
Ayıptır, günahtır.
Oysa araçları bile var.
Sök başka yere dik.
Belediyeden niye izin alma zorunluluğu olmaz ki.
Bunu da anlamış değilim.
***
İzmir'in bir semtinde böyle bir durumu yaşadım.
O güzelim iki katlı evi, 10 dakikada yıktılar.
Bir baktım arkada güzelim incir ağacı.
Yaşıyor, yemyeşil dalları, mis gibi de kokuyor.
O ağaca ne olacak diye merak ederken.
Dönüşte bir baktım.
Bildiğiniz duvar yıkan kepçeyle resmen işkence çektiriyorlar ağaca.
Canlı canlı paramparça ettiler.
Kaldırdılar bir çöp gibi, kum, çakıl gibi kamyona fırlattılar.
İş yaptılar, tüy diktiler.
***
Durur muyum ?
'O ağaca düzgün çıkarsanız olmaz mı, öldürdünüz' dedim.
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Boş boş suratıma baktılar.
Bir adam yanaştı, arsa sahibiymiş.
'Başka yolu yok ki' dedi.
'Var amca özel araçları var' dedim.
Zaten memlekette ağaç kalmadı.
Her yer beton.
Sök ağacı götür boş bir yere dik, olmaz mı ?
O ağaçlar bir gün gelecek hepimizden hesap soracak.
***
Çevreci, bilinçli bir belediye başkanımızın görev yeri.
Adını yazmaya gerek, her yerde aynı halt yeniyor zaten.
Sırf onun suçu değil.
Duysa valla kıyamet kopartır.
***
Anlamadığım şey de şu.
Bir çivi çakmak için.
Yok bilmem tabela yarım santim fazla olduğu diye.
Cezayı yerleştiren, bi ton kağıt harcayan belediye.
İzin alınmadan kılını kıpırdatmayan yine belediyeler.
***
Canımız, her şeyimiz, geleceğimiz.
Bir ağacın sökülmesi, başka yere dikilmesi için.
Neden izin alınmasını istemiyor, şart koşmuyor.
Eleman gönderip denetlemiyor.
***
Neden, niçin ?
O güzelim incir ağacı da bir can.
Canlara kıymayın efendiler. / METİN

132

KUZULAMA DALIYORUM…
Kıymalı sazan balığı pişirecektim, buğulama usulü... Ama elektrikler
kesilince bütün hevesim kursağımda kaldı...
Halbuki onunla el ele parklarda gezerken biz hep pamuk helva yerdik.
Ne vardı sanki doğalgaz borusu döşemeye...
Hem bunların bütün sebebi koyunların sayısının çoğalması biliyor
musunuz?
Say say bitmiyor diyeceksiniz ama biz eskiden sobalarda meşe odunu
yakar, çıra ile tutuştururduk...
Üzerinde de yazın kestane, kışın karpuz pişirirdik...
Size biraz garip geliyor değil mi bu söylediklerim...
Ama hepsi gerçek... Ülkemizin içinde bulunduğu durum bu... Ciddi
ciddi memleket meselelerini konuşuyoruz işte...
Ülkemin insanına hitap eden şekilde yazılar yazmalıyız, tartışma
konuları bulmalıyız ki (mesela, örneğin kimin eli kimin cebinde
programında gördüğüm fuşya rengi eteğin modelini merak etmeliyiz
hep birlikte) açık açık tartışalım...
Yoksa çocukların geleceğinden bize ne...
Onlar tabii ki her zaman haklı...
Sen istediğin kadar 'çocuk aklıyla karışma' de...
O çocuk aklı var ya o çocuk haklı... Ne hınzırdır... Neleri düşünürler...
Bugün de canım vita yağlı bıldırcın yumartası istedi... Şöyle 20 ‐ 30
tane olsa da akşam yemeğinde 2 bardak sirkeyle birlikte afiyetle
yesem...
Benim mide fesatlığım kimseninkine benzemez, bunu biliyorum...
Lakin bugün Boğaz Köprüsü'nden 500 milyonuncu araba geçti, bunun
farkında mısınız?
Daha bunun bile farkında değilseniz, siz hala yazın boğazlı kazak
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giymeye mahkumsunuz...
Bırakın kitabını yazan yazsın, okuyan nasılsa çıkar...
Zaten basıp satacağı 500 ‐ 1000 tane değil mi?
Bu memlekette kitap yazacak birkaç geri ve onları okuyacak da 1.000
sivri bulunur... Anladınız siz onu...
Ya, baksanıza fırına, balığın altı tutmasın...
Sonra yanık yanık balık yemeyelim...
Zaten semizotunun son tabağını da dolap yerine buzluğa koymuşum...
Yememize olanak yok, o yüzden yalaması için koyunların önüne
koyacağım...
Bari onlara yarasın...
Yarasın... Yarasın... Yarasın...
Bugün de aslında akşam olmak üzere...
Yollar yine kalabalık, herkes bi telaş...
Aslında otobüs beklemektense yürüyerek eve gitmek daha iyi olur...
Hem mecburi spor hizmetimizi de tamamlamış oluruz...
Tamamlamış oluruz derken, eskiden trampetlerden tam tam diye
sesler çıkardı... Hiç pür dikkat dinlediniz mi onu...
Bu ara, balığı çevirmeyi unutmayın, yanmazsa akşama beni de davet
edersiniz...
Memleket, memleket...
Seni ne çok seviyoruz biliyor musun?
Senin uğrunda seyretmediğimiz dizi film, yarışma programı kalmadı...
Lakin yine de doyamıyoruz...
Sen varya sen...
Neyse... / TİM
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Zaman‐ı Cumhuriyet'üt Türk
Medya yandaş, yalaka, boyalı da vatandaş pek mi normal, vatandaş
neyse medya da o zaten veya tersi de doğru. Ancak her devrin okuru
pardon gazetesini göstereni var onlar türedi bir de.
Bir aralar pek meşhurdu.
Cumhuriyet Gazetesi alınır, katlanırdı.
Mutlaka kırmızı logosu dışarı gelecek şekilde taşınırdı.
Kadınlar, liseli kızların kitap taşıdığı gibi sineye yapıştırır, herkese
gösterirlerdi, gazetesinin adını.
Erkekler yanda dışa dönük taşırdı.
Bir de toplu taşıma araçlarına bindiklerinde görün.
Tam ortasını açıp çift taraflı herkese gösterirlerdi.
Şablon hemen hazır bu Cumhuriyet okuyor, böyle böyle diye.
O zamanlar modaydı.
Şimdi nedense pek göremiyorum.
Oysa aynı çevrede yaşıyorum.
Gazete 1 lira ondan mı acaba ?
‐‐‐
Üniversite yıllarında Cumhuriyet ile Zaman Gazeteleri'ni alırdım,
paramla.
Ne alakası var diyeceksiniz ?
Çok ilgisi var.
Bir ondan bir de diğerinden okuyacaksın ki.
Kafanda kendi kararını kendin vereceksin, yorum yapacaksın.
Hele o Ramazan ayında oruç tutmayanlarla ilgisi haberlerindeki
tezatlara bayılırdım, gülmekten ama.
‐‐‐
Her yere bedava bırakıldığı, beleş okunduğu için epey bir kalabalığın
elinde mevcut.
Sabahın erken saatleri, belediye otobüsündeyiz.
Bir erkek vatandaş elindeki Zaman Gazetesi'ni açtı.
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Okumuyor, bakıyor, gösteriyor sadece.
Şimdi devir değişti Zaman Gazetesi moda oldu.
İşte o vatandaş gözüne soka soka açtı gazeteyi.
Sabahın körü olduğu için parayla aldığını hiç sanmam.
Posta kutusuna konanlardan, besbelli.
***
Ayrıca bana tipini göster, sana okuduğun gazeteyi söyleyeyim.
O derece yani.
O arkadaşta da Zaman Gazetesi okuyacak tip yok.
Gösteriş, belki de başka beklentisi var.
Apaçık ortada.
Her devrin adamı tipi var.
***
İsteyen istediğini okusun.
Yeter ki okusun, düşünsün.
***
Ama.
Yeter ki.
Her devrin yazarı, gazetesi var.
Bari her devrin okuyucusu olmasın. / METİN

YOKSA YARADAN SEN MİSİN?
Bu tartışma sonsuza (sonsuz diye tabir ettiğiniz ne ise o kadar)
kadar sürer gider... Ben kimseyi sorgulamak istemiyorum... Zaten
öyle bir yetkim de yok, görevim de... Sadece söylemek ve sormak
istiyorum...
En yakın zamanımızdan bir örnek...
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İsrail sürekli olarak Filistin'e saldırıyor... Ölenlerin sayısı 1000'i geçti...
Resmen bir katliam... Ölenlerin yüzlercesi kadın ve çocuk...
21. yüzyıl bilişim çağı... Bizler toplum olarak, dünyalı olarak kendimizi
geliştireceğimize sürekli olarak yok etmeye çalışıyoruz... Neden?..
Bu dünyanın sahibi yok mu? Bu dünyayı yaratan insanlar birbirini
öldürsün, yok etsin diye mi yarattı? Diyeceksiniz ki, Yaradan insanları
yarattı, onlara her türlü olanağı sağladı, onlar kendi tercihleriyle
yaşayıp kendi neslini yok ediyorlar...
Ve yine biz insanoğlu diyoruz ki, insanın yaptığı iyilikler Yaradan'dan,
kötülükler kendinden sorulur...
Ve yine biz insanoğlu diyoruz ki, her şey Yaradan'dan.
Herşey yaradan'dan ise, Yaradan yaşadığımız şu dünyada ve resmen
kaos gibi bir dünyayı bilerek ve isteyerek mi yarattı? İnsanların acı
çekmesi kime ne zevk verir? Böyle bir dünyayı hangi sebeple yarattı?
Çocuğu ölen bir annenin çektiği acının tarifi nasıl bir şeydir? Bu acıyı
çekmesi kime ne fayda sağlar? Kim böyle bir şeyi ister? Kucağında can
veren çocuğuna bakıp çığlık atan bir annenin acısını kim
engelleyecek? Ya da böyle bir acıdan nasıl bir zevk alınıyor ki her daim
bu tabloları görüyoruz?
Her şey Yaradan'dan ise insanoğlunun bu kadar sıkıntı çekmesi,
açlıktan, hastalıktan ölmesini seyretmek nasıl bir duygudur ki hala
sonu gelmedi?
Her şey Yaradan'dan ise milyarlarca insan barış istediği halde neden
hala savaşlar sürüyor, milyonlarca insan ölüyor?
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Her şey Yaradan'dan ise neden, neden, neden bu dünyanın kaosu bir
türlü bitmiyor?
Kim bunların sorumlusu? Bana insanoğlu demeyin... İnsanoğlunun
kendi tercihi demeyin... İnsan doğduğu andan itibaren her şeyi kayıt
altında ise ve doğduğu andan ölümüne kadar olacak sürede neleri ne
zaman yapacağı belli ise, bunu programlayan neden güzel bir dünyaya
sebep olacak bir yaratı içinde olmaz?
Bu dünyaya kronolojik olarak adı geçen 25 peygamber, bir hadise
göre ise 124.000 peygamber gelmiş... Bu peygamberlerin hiçbiri
başarılı olamamış demek ki bu kadar peygamber gönderilmiş... Bu
peygamberleri (elçileri) gönderen bu kadar hataya ve hataların sebep
olduğu katliamlara nasıl göz yummuş ve hala yumuyor? İnsanların
mutluluğunu, barışını, huzurunu istemiyor mu ki hala bu kaos
ortamını sürdürüyor?
Sorularım sizleri şaşırtmasın... Siz de yaşadığımız şu dünyayı bir
düşünün ve bu soruları kendinize sorun?
Yoksa dünyanın bu kadar zor bir ortam olmasına sebep siz misiniz? Bu
kaos ortamından, insanların ölmesinden zevk alan siz misiniz?
Siz iseniz sormak isterim... Yoksa Yaradan sen misin?
Umarım ben yanılıyorumdur... Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor...
Kimsenin kesin bir bildiği yok... Her şey söylentilere dayanıyor ise bu
yaşadığımız acılar söylentilerin neresinde?..
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Denir ki azametin gazabı büyük olur... Ogün ne zaman gelecek?
Dünyanın yaşadığı bir kaos ortamı o gün için yeterli değil mi? Daha ne
kadar acı çekmemiz gerekecek, daha ne kadar sabredeceksin?
BİLGİ: Kur'an’da adı geçen peygamberler; İlki Âdem, sonuncusu ise
Muhammed'dir. Bu ikisi arasında sayısı bazı hadis kaynaklarına göre
124 bin olan başka peygamberlerden de bahsedilir. Ancak bu
Peygamberlerden 25 tanesi Kur'an'da yer almaktadır. "Ey
Muhammed! And olsun, senden önce de birçok peygamber
gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık."
(Mümin suresi: 78) / TİM

Otobüsün arkası nereye gider ustam
Her sabah bıktım, usandım hep aynı muhabbet, sosyal alanda
ilerlememiz yok, bari belediye otobüsünde arkaya ilerlesek aslında
geriye gitmek denir ona o da yok.
Aslında 'Belediye otobüsünde arkaya ilerlemenin faydaları, elzem
vecibeleri' diye bir broşür bastırılıp ahaliye dağıtılsa engin faideleri
olur mu acaba ?
Ne yapılır kısaca aktaralım.
Otobüse mal gibi binilir.
Asla şoföre selam verilmez.
Çünkü o insan değil köledir.
Zaten bizim vergilerimizle çalışıyor.
Ne yapsak yeridir.
***
Otobüsün önünde, sağında, arkasında, geçtiği yerler, gideceği yer
hem de ışıklı dana gibi yazmasına rağmen, nedense ısrarla şoföre
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sorulur.
Binen vatandaşa sor, yok olmaz şoför daha iyi bilir.
Trafik çilesi yetmiyor bir de sizler.
Adamı gerin gerebildiğiniz kadar.
Can taşıyor umurlarında değil, canı o kadar çok ucuz ki.
Ama keyfi çok pahalı.
Binince arkaya ilerlemezler, hepsi ortaya kümeleşir, koyun gibi.
Dürtmeden, uyarmadan ilerlemezler.
***
Hep bir yerden komut gelecek.
Emirle, azarlamayla iş yapmaya alışmışlar, alıştırılmışlar.
***
Beyinleriyle hareket edemezler, kitap filan okumazlar, nasıl
düşünsünler.
'İlerler misiniz ' derseniz mal mal bakarlar.
Bana bakacağına sağına soluna bak.
***
Oysa kendi durakta kalsa, ilerleyen olmasa.
Aman efendim aman.
Cazgırlık yapar, memleketi kurtarmaya kalkar.
Adam olmayız hiçbirimiz.
***
Herkeste bir sabah mahmurluğu, ağırlık, rehavet, tembellik.
Oysa 10‐15 dakika sonra işe paylaşacaksın, uyan artık uyan.
Herkes kendini, rahatını, keyfini düşünüyor.
İmkanlar bu, nüfus her geçen gün artıyor.
Çoğunlukta arkaya gitme kompleksi var sanırım.
Dışlanmış hissediyorlar.
En ön koltuk, üst rütbelilere ait herhalde.
***
Araçlar artık klimalı, konforlu, daha ne istiyorsunuz ?
En iyisi mi.
Belediye kitapçık bastırsın, camlara da assın.
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Arkaya ilerlemenin faziletlerinden bahsetsin.
Böylece trafik sıkışmayacak, zaman kaybı olmayacak, akaryakıttan
tasarruf sağlanacak.
Yetmez mi ?
***
Alt tarafı biraz kımıldayıp, ilerleyeceksin.
Otobüsün arkası da gidiyor.
Bir vatandaşın dediği gibi, 'Beğenmiyorsan taksi tut'.
Ya da ucuz olsun, sadece sen arkaya ilerle o da yeter... / METİN

İŞLEM BAŞARILI MI?
Bugünlerde elinde kentkartı olan İzmirliler'in ortak bir sorunu var...
Ne zaman bitecek, ne kadar kesildi, ne kadar kaldı, 90 dakikanın
bitmesine daha zaman var mı?
Aklımıza gelen birkaç soru...
Aslında önemsiz gibi görünebilir lakin bir önceki kentkart döneminde
otobüs, metro, vapur vs. toplu ulaşım araçlarına binerken
kentkartınızı okuttuğunuz zaman bunların hepsini görebiliyordunuz.
Yani;
Kentkarttan ne kadar ücret kesilmiş...
Kentkarttınızda ne kadar para kalmış...
90 dakikanın dolmasına daha kaç dakika var?
Dün yine başıma geldi...
Üçkuyular metro istasyonunda kentkartı okutuyorum... Okuyucunun
ekranında görülen yazı... İŞLEM BAŞARILI...
Teşekkür ettik... Başarmışız...
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Metro'dan inip Üçyol'da otobüse biniyorum... Kentkartımızı
okutuyoruz... ÜCRETSİZ AKTARMA...
Eyi de kardeşim... Ne kadar ücret kesildi, ne kadar yüklü para kaldı, 90
dakikanın dolmasına ne kadar süre var?
Bunları bana kim söyleyecek?
Alıştırdınız bize düzene... Şimdi düzensizliğini kabul etmemizi
beklemeyin...
Kendinizi bizim yerimize bir koyun bakalım...
Kartınızda ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz...
Yüklediğiniz andan itibaren her binişinizi bir not defterine ya da
ajandaya kayıt edecek haliniz de yok...
Bir iki biniyorsunuz...
Birden ekrandan o ses bağırıyor... YETERSİZ BAKİYE...
Eeee... kardeşim, ben 3‐4 gündür karttan ne kadar kesildiğini, ne
kadar ücret kaldığını bilmiyorum...
Şimdi güneşin alnında veya gecenin bir yarısında araçtan inip kentkart
doldurmakla mı uğraşayım...
Zaten milletin canı bezmiş bir durumda...
Kent yöneticileri sorunları vatandaşa yansıtmadan çözme yolunu
bulmalılar...
Kentkartın devir tesliminde bir sorun varsa ve 3 ay geçtiği halde hala
bu sorun çözülmediyse...
SİSTEMDE BİR SORUN VARDIR...
Sistemdeki sorunun cezasını vatandaş çekmek zorunda değildir...
Bir program yüklemek bu kadar mı zor...
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Hangi devirde yaşıyoruz...
Adamlar dünyanın bilmem neresinden uzaya gönderdikleri araçtaki
bilgisayarları kontrol edebiliyorlar...
Biz elimizin altındaki PARA YUTMA MAKİNELERİNİ hala daha düzenli
hale getiremedik, getiremiyoruz...
Bu işin bir çözümü olmalı...
Yok diyorsanız...
Çözemiyorsanız...
SİZİN İŞİNİZ NE demek bizim HAKKIMIZ...
Sevgiyle kalın, çözümsüz kalmayın... / TİM

Ananıza küfreden olursa
Trafiktesiniz, hatalı, suçlu ama güçlü, böğürerek bir şeyler kazandığını
sanmaya alışmış güzel yurdumun bir malı işte, eğer herkesin içinde
bağırarak kutsal varlığımız annemize küfrederse ne yapacaksınız ?
Karşılık veririz di mi.
Ama yanlış ama hatalı.
Sinirleniriz haliyle son derece doğal.
Sinirlerimize hakim olmak ise.
Hem çok zor hem de çaba ister, yürek ister.
İlla ki karşılık mı vermek gerek.
Asla.
Manyakla manyak olmamak gerek.
Kem söz sahibine aittir, aslında.
Eden bulur.
Bilmem ki nasıl bir şey.
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Başkasının anasına küfretmek.
Hiç etmedim ki.
***
Ayıptır, günahtır, karaktersizliktir.
İnsanı can evinden vurmaktır, sırtından bıçaklamaktır.
Dolduruşa gelmemek en güzeli.
***
Trafiktesiniz mesela.
Arkanızdan öküz gibi korna çalıyor, ışıkta beklerken.
1 saniye bile bekleyemez.
Çok meşgul, yoğun acelesi var, okeye 4. olacak, ona gidiyor.
Sakın ola ki el kol hareketiyle, temasa geçmeyin kibarca da olsa.
Anında yakalar bir de küfreder.
Anamıza, annemize.
Böyledir bu pislikler.
***
Derin bir nefes alın.
Başka yere bakın, göz göze gelmeyin.
Allah'tan sabır dileyin, Lahavle'yi okuyun.
Hiç bir şey olmamış gibi devam edin yolunuza.
Başınızı derde de belaya sokmayın.
Dayak atacaksınız da ne olacak.
Dayak bile iflah etmez o salağı.
***
'Olmaz mı, delikanlılığa sığmaz mı, küfüre küfürle karşıklık
vermemek'.
Olur olur bal gibi de olur.
Karşınızdaki delikanlı değil ki.
Kendi annesine bile saygısı olmayan bir iğrenç mahluk.
Anasını seven, sayan.
Başkasının anasına asla küfretmez.
***
Hiç bir canlı, hiç bir anne her ne olursa olsun asla ve asla küfrü hak
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etmez.
Onlar başımızın tacıdır.
Cennet onların ayakları altındadır.
***
Küfürün her türlüsünü bilirim ama etmem.
Anladın mı ulan.
Yaşlıca amcaya küfreden.
Hem de polisin önünde.
Aşşağılık herif.
Allah'ından bul.
Allah ıslah etsin seni.
Bak git...
Ben senin...
Şarkıdaki gibi elinden öpeyim.. / METİN

AYRILIK ZAMANI
2007 yılında verdiğim sözü yerine getirme zamanı geldi. 23 Nisan
2023 yılında bir dağ köyünde tarafımdan kurulacak olan son
ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANESİ'nin adı ATATÜRK ÇOCUKLARI
MESUT TİM KÜTÜPHANESİ olacaktı.
Ayrılık zamanı geldi...
Çok mutluyum...
Bugün günlerden 23 Nisan 2023...
2007 yılında kendime verdiğim sözü yerine getirme zamanı.
Ne sözü verdiğimi bir daha anımsatmam gerekir sanırım.
23 Nisan 2023 yılında bir dağ köyünde tarafımdan kurulacak olan son
ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANESİ'nin adı ATATÜRK ÇOCUKLARI
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MESUT TİM KÜTÜPHANESİ olacaktı.
Bu sözün üzerine 8 yıl geçti... Kaldı 7.5 yıl...
Yolun yarısını geçtikten sonra bir anımsatma yazısı gerekli diye
düşündüm.
Belki şimdiden veda etmeye gelenler olur, neme lazım...
Unutmayalım...
49 Atatürk Çocukları Kütüphanesi açmışız Türkiye'nin dört bir yanına.
50. kütüphane benim adıma.
Karadeniz'e, Güneydoğu'ya, İç Anadolu'ya, Ege'ye, Akdeniz'e...
Dağ taş ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANELERİ ile dolmuş.
İlk açtığımız kütüphanelerden yetişen çocuklar şimdi, öğretmen,
doktor, avukat, asker, mühendis oldular.
Zaman zaman karşılaşıyoruz...
Hala gözlerinde kitabı ellerine aldıkları günkü ışıltı var.
Görüyorum...
Peki, ya benim heyecanımı...
Kimler görüyordur, hala merak ediyorum...
İlk başladığım günün heyecanı hala sürüyor...
Nedense bu heyecanı bir türlü atamadım.
Sanki bu açılan son kütüphane, ilk kütüphane gibi geliyor bana...
Sizin için bilemem ama bana çok şey anlatıyor 23 Nisan 2023...
* Her şeyden önce gerek araç, gerekse insan gürültüsünden tamamen
uzaklaşmış olacağım.
* Her türlü kirlilikten arınmış bir ortamda yaşayacağım.
* Sebze ve meyveleri dalından koparıp yeme şansım olacak.
* Söz verdiğim gibi emekli maaşımın yarısını da muhtara verip her ay
köyde 5 çocuğun gereksinimlerini karşılayacağım.
*Bilgisayar, televizyon, cep telefonu vs. teknomanyak aletlerden
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uzaktan yakından bir ilgim de olmayacak.
* Bol bol kitap okuyacağım.
* Kimbilir belki de yazarım...
Daha ne olsun değil mi? Umarım İzmir'de 1.200 metre yükseklikte bir
dağ köyünde bu söylediklerimin hepsini gerçekleştirir ve ömrümün
kalan kısmını da orada geçiririm...
Tabii ki bayrağı birine devretmiş olarak...
Sanırım 23 Nisan 2023'te bu söylediklerimi yapmayı haketmiş
olurum...
Küsmece, darılmaca yok...
Ogün göremediğim dostlara, arkadaşlara şimdiden hoşçakalın
diyorum...
Kendinize iyi bakın...
Paylaşacak sevginiz, bilginiz biraz da kitabınız olsun...
ATATÜRK ÇOCUKLARI hala sizden kitap bekliyor... / TİM

Arkadaşımın arkadaşısın
Arkadaşımın arkadaşı benim de arkadaşım olur mu gerçekte, olmaz
belki ama sanalda pekala oluyor, ah bir de tanısak, tanısam da ne
kadar tanıyacağım ki o da hayal mi gerçek mi olacak, çok karışık...
Geçen gün metrodan indim.
Bir de ne göreyim.
Feysten arkadaşım karşımda.
Ben onu tanıdım.
O beni görmedi Allah'tan.
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Ne konuşacağımı bilemedim.
Selam versem mi diye düşündüm.
Akşamın geç bir vakti.
Beden de zihin de yorgun.
Es geçtim.
Selam versem.
Ya tanımazsa.
Ne diyeceğim ya.
'Senin feysten arkadaşınım hani' mi diyeceğim.
Koskoca adam, yaşlı başlı.
Çok ayıp antisosyal, olmaz.
Racona ters.
Gerçek anlamda tanımıyorum.
Arkadaşımın arkadaşı sadece.
Tanıdığım, bildiğim arkadaşımın.
Tanımadığım bilmediğim arkadaşı.
Gerçek hayatta.
Düşmanımın düşmanı benim de düşmanım olmasa da.
Sanal alemde.
Arkadaşımın arkadaşı, arkadaşım oluyor pekala.
Bir tek kelime konuşmuşluğumuz yok.
Arkadaş değiliz.
Sadece sanal alemden tanıyorum.
Yazışmışlığımız var o kadar.
Ama arkadaşım tuhaf bir şey.
***
Gerçek hayatta arkadaşım değil.
Sanal alemde arkadaşım.
***
Olan bir şey de değil.
Olmayan bir şeyde, arkadaşım.
Ne garip şey anne...
***
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Du bakali daha neler göreceğiz.
Sanal mı yoksa gerçek mi ?
***
Görürsek gerçek arkadaşım.
Görmezsek en sanalından.
Vallahi çok banal kanka çok banal. / METİN

ESHOT ŞOFÖRLERİNİN CEP TELEFONU KULLANMASI
Dünyada Türkiye dahil 50’yi aşkın ülke trafikte cep telefonunda
konuşmayı yasaklamış durumda. ABD de bu ülkelerden biri, ancak
gayet zayıf derecede. Sadece altı eyalette yasak söz konusu. Oysa
istatistikler vahim. ABD’de her yıl 42 bin kişi trafik kazalarında ölüyor.
Geçen yıl cep telefonundan kaynaklanan kazalarda ölenlerin sayısı 2
bin 600. Yaralı sayısı ise 33 bin. Bunlar sadece tespit edilebilenler.
Gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.
Türkiye'de direksiyon başında cep telefonu kullanmak yasak. 2918
sayılı trafik kanununun 72. maddesinde öyle yazıyor...
Diye bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum kısa bir yazıya...
Otobüslere bir yerden bir yere ulaşmak için biniyor insanlarımız...
Canı şoföre emanet...
Şoför ne derse o...
Tamam da...
Bu şoför arkadaş seyir halinde iken abartısız en az 5‐10 dakika
telefonla konuşuyorsa, otobüstekilerin canı kime emanet olmuş
oluyor acaba?
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Müsaadenizle birkaç soru sormak istiyorum ESHOT yetkililerine...
1. Otobüs şoförlerine seyir halinde iken cep telefonu kullanma
tekniklerini öğretiyor musunuz?
2. ESHOT'a alınacak olan şoförler bu yetenekten dolayı sınava tabi
tutuluyor mu?
3. Seyir halindeki ESHOT şoförü bir yandan akşam trafiğinde Halide
Edip Adıvar Caddesi'nde bir İller Bankası, Bir Elka duraklarının olduğu
bölmelere girerken dur kalk yapması, ışıklarda durması, bineni
kontrol etmesi, ineni kontrol etmesi, vites değiştirmesi, direksiyona
tek elle hakim olması... Ben yoruldum, ama şoför arkadaşlar (benim
gördüğüm ve izlediğim haricinde pek çok şoförün olduğunu tahmin
edebiliyorum, siz de biliyorsunuz zaten...) bu beceriye nasıl sahip
oluyorlar, hala merak içindeyim... Özel yetenek sınavınız var mı şoför
alımları için?
4. Olası bir kaza durumunda zayiatın (mal) bedelini ödeyecek olan
şoför arkadaş mı yoksa bunlara izin veren ESHOT mu olacak?
5. Olası bir kazada yolculardan bir veya birkaçının yaralanma, sakat
kalma (Allah göstermesin) hayatını kaybetme durumunda bunun
ceremesine ESHOT olarak siz de ortak mısınız, yoksa yalnız şoför mü
sorumlu?
SON SORU...
6. Şoförlerin direksiyon başında CEP TELEFONU KULLANMASINA SİZ
Mİ İZİN VERİYORSUNUZ? / TİM
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Metro'da sağdan in, sağdan bin
Şu mükemmel iletişim çağında bir kapıdan girip çıkmayı bile
beceremiyoruz helal olsun valla bize.
Metro durağa yaklaşır ve durur.
Tam kapı açılacaktır, beklenir.
İçerdekiler, dışardakiler ve ortada cam kapı birbirine haşin bakışlar.
Birinin derdi dışarı çıkmak, kurtulmak, diğerinin derdi ise oturacak yer
bulmak.
***
Oysa, öncelilik hakkı kimin ?
Tabii ki de inenlerin.
Niye, çünkü inmezse nasıl bineceksin.
İşte o mübarek kapı açılınca keşmekeş de başlar.
Hanzosu, kültürlüsü, aydını, mollası, okumuşu, okuduğunu
anlamamışı, kendini kültürlü sananı, havalısı, hırtı, tırtı, hepsi ama
hepsi.
Bir anda kapıya yüklenir.
Omuz atmalar, ayağa basmalar gırla.
Olan bazen çocuklara ve de hamilelere olur.
Oysa çok basit.
Trafik ülkemizde nerden, sağdan di mi.
Herkes sağdan gittiği için karmaşıklık olmaz.
Herkes kafasına gitse, gidemez ki.
Bu da o hesap işte.
***
Kısacası.
Metro'da da herkes sağ şeridi kullanacak o kadar.
Sağdan binilecek.
Sağdan inilecek.
50 kişi bile anında boşalır orası.
Birden ok işareti koysalar, anından görüntü.
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Deneyin göreceksiniz.
Böylece de zaman kaybı da medeniyet ayıbı da bitecek. / METİN

PARK VE SOKAK KÜTÜPHANELERİ
30 Mart tarihinde gazetelerde bir haber...
Mutluluktan uçuyorum...
Konak Belediyesi, kentin ortak yaşam alanları olan parklara 'Park
Kitaplığı' yapmaya başlamış.
İlk Park Kitaplığı da mahalle sakinlerinin kitap katkılarıyla Atillaspor
Parkı'nda kurulmuş.
Amaç; Konak Belediyesi sınırları içinde olan 180 parka 'Park Kitaplığı'
kurmak, insanları kitapla buluşturmak...
Amaç; günün farklı saatlerinde dinlenmek için parka gelen insanların
kitap okuyarak vakit geçirmesini sağlamak...
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş "Kitap okuma alışkanlığını
arttırmak hem de kitaba ulaşımı kolay hale getirmek için Park Kitaplığı
projesini hayata geçirdik. Burada vatandaşlar istediği kitabı kendisi
alacak, yine kendisi yerine koyacak” dedi.
Ne kadar güzel değil mi?
Buna benzer bir çalışma da Buca ilçemizde...
Buca'da ki çalışma 'Sokak Kütüphaneleri'
İlkini Çevik Bir Meydanı'nda kuran Buca Belediyesi kısa süre içinde 3
tane daha sokak kütüphanesi kuracağını söylüyor.
Ve sayılarının her geçen gün artacağını... Levent Piriştina'ya teşekkür
ediyoruz.
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Uçuyorum ben, uçuyorum...
Meğer belediyelerimiz insanlarımızı kitapla buluşturmayı ne kadar çok
seviyormuş da bizim haberimiz yokmuş...
İnşallah Dünya Kütüphaneler Haftası'na denk gelen günlerde yapılan
bu çalışmalar gazetelere, günün anlam ve önemine binaen haber
olarak çıkmakla kalmaz, en kısa zamanda yaygınlaşır.
Yaklaşık 2 ay kadar bir süre geçti.
Yeni açılan sokak kütüphanesi, park kütüphanesi haberine
gazetelerde rastlamadık daha. Bize de bilgi olarak gelmedi.
Yanılmıyorumdur umarım...
Ciddi misiniz? Yanılıyor muyum?
Yok, yok... Beni inandıramazsınız buna...
Belediyelerimiz verdikleri sözü yerine getirecektir, en kısa zamanda
sokak ve parkları kitaplıklarla donatacaklar, göreceksiniz...
"KİTAP OKUMASAYDIM BU YAPTIKLARIMIN HİÇBİRİNİ
YAPAMAZDIM" demiş MUSTAFA KEMAL ATATÜRK... / TİM

Zengin çocuğu olsaydım...
Durun durun hemen atarlanmayın benim lafım değil bu, eski
halimden de yeni halimden de çok memnunum Allah'ıma şükür...
Zengin çocuğu olsaydım, asker olmazdım.
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Zengin çocuğu olsaydım, polis olmazdım.
Zengin çocuğu olsaydım, futbolcu olmazdım.
Zengin çocuğu olsaydım, şarkıcı olmazdım.
Zengin çocuğu olsaydım, manken olmazdım.
***
Böyle derler bazıları.
Zengin olduktan sonra ama, nedense.
İşini mi sevemedin.
Yoksa.
Eski maddi durumunu mu ?
***
Bir de şu var.
Dünyaya bir daha gelsem yine doktor olurdum.
Dünyaya bir daha gelsem yine öğretmen olurdum.
Dünyaya bir daha gelsem yine gazeteci olurdum.
***
Pişmanlık yok.
Sabır var.
Mutluluk var.
***
Zengin çocuğuna soran yok.
Zengin çocuğu olmasaydın ne olurdun diye ?
***
Meraklılara ne oluyor ?
Peki.
Zengin çocuğu ne oluyor ?
***
'Zengin çocuğu olmuşlar işte daha ne olsun' mu diyorsunuz.
E madem herkesin amacı zengin olmak.
O baştan bu özelliği elde etmiş zaten.
Niye başa dönsün ki.
***
İşi aslı sa şu.

154

Kanaatimce.
Mesleğini seven.
İşini severek yapan her insan.
Zaten zengindir.
Zenginliğinin farkında değildir.
Zaten zengindir.
Diyorum.
Ama parayla.
Ama aşkla.
Yetmez mi? / METİN

ENGELLİLER HAFTASI’NDA BİR MEKTUP
Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'de Engelliler Haftası idi. 10 ‐ 16 Mayıs
2015 tarihleri arasında engelliler için etkinlik, kutlama yapmayan
belediye kalmadı...
Güzel vaatler, güzel söylemler, güzel etkinlik ve konserler...
Ama hayatın gerçekleri hiç de oynadığımız gibi değil...
Acı, acıtıyor, isyan ettiriyor...
Bunu en iyi yaşayan bilir deriz her zaman... Bu sorunlardan birini
yaşayan birinin kaleminden okumak ister misiniz?
Merhaba sayın yetkili,
Ben İzmir'de yaşayan bedensel engelli bir vatandaşım. Vatandaşım
diyorum, çünkü karınca kararınca kazandığımız her kuruştan
vergimizi ödüyoruz. Ve seçim zamanı gelince siyasilerin kapımızı
çalmazsa olmaz dediği insanlarız. Tabii ki binbir vaatle... Nedense
her seçim döneminde aynı vaatler sıralanır. Bu demektir ki hiçbir
şey yapılmıyor, hep söylem, hep avuntu...
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Bunların hepsini bir kalemde geçiyorum. Yaklaşan genel seçimlerde
yine aynı durumları yaşıyoruz, daha da yaşayacağız seçim gününe
kadar. Benim sizlerle paylaşmak istediğim konu ulaşım hakkında.
Üçyol civarında oturan bir bedensel engelliyim. Zaman zaman metro
ile yolculuk yapmaktayım. Geçtiğimiz günlerde yine metro ile
Üçyol'a geldim. Aylar öncesinden yürüyen merdivenin bozuk
olduğunu biliyordum. Belki de düzelmiştir diye de düşündüm bir
ara. Ama ne çare...
Bırakın yürüyen merdivenin düzelmesini, hemen yanıbaşında
asansör de bozuk. Ve ben ellerimde koltuk değnekleri ile diğer
istikameti yürüdüm, oradaki asansörü kullanarak yukarıya çıktım.
Ve güçbela karşıya geçebildim...
Şimdi sormak istiyorum...
1. Oradaki görevliler ne iş yapar?
2. Madem aylardır yürüyen merdiven bozuk, akabinde asansör de
bozulmuş, o istikameti kullanacak olan engelliler uyarılamaz mı?
Uyarmak zorunda değiller mi? Ya da bir uyarı yazısı konulamaz
mıydı hemen turnikelerin çıkışına?
3. Ben hoşgörülü olduğum için bir şey söylemedim arkadaşlara, ama
bunu paylaşmak istedim ki benden çok daha güç durumda olan
insanlarda zor durumda kalmasın.
4. Hamile, çocuklu, yaşlı insanlar hiçbir uyarıyla karşılaşmadan
bozuk yürüyen (yürüten) merdiven başına ve asansör başına
geldiklerinde bunların bozuk olduğunu gördüklerinde ne
yapacaklar?
Diğer istikamete gidip oradan yukarıya mı çıkacaklar? Ve o sıkışık
trafikte karşıdan karşıya geçmeye mi çalışacaklar?
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5. Tekrar söylüyorum... Oradaki güvenlik görevlilerinin görevi nedir?
Onların görevi değilse metronun bir yetkilisi çıkıp bunun için bir
önlem almayı, insanların akıllarına, dudaklarına gelebilecek kötü
sözlerin oluşmasını engelleyebilir mi?
6. Trafik lambalarında geçişe kadar gitmeyip, hemen yukarı çıkışta
karşıdan karşıya geçmeye kalkan yaşlı, çocuklu veya hamile bir
kadının olası bir trafik kazası geçirmesi durumunda suçlu kim
olacak?
Bunları düşündünüz mü, sizlerin düşünme, uygulama alanınıza
giriyor mu?
Bu dileklerimi yayınlayan, yetkililere ulaşmasını sağlayan herkese
teşekkür ediyorum.
Umarım en kısa zamanda bu sorunlar çözülür...
Evet... Böyle bir mektup var... İçinde insan olan, insani değerler olan...
Ama yok sayılan insanlık ve insani değerler... Kesinlikle eminim bu
işleri düzeltmek, orayı organize etmek birilerinin görevi...
Bunları düşünmek, düzeltmek benim görevim değil mi diyorsunuz...
Tabii sizin değil, benim görevim... Az sonra oraya gidip ben gereken
tedbirleri alacağım, merak etmeyin... / TİM

Anti‐ergonomik ucubeler
Çocuk parkı kurarlar çocuklara uygun değil, basketbol sahası yaparlar
ilk yağmurda zemini su kaplar, kontrol zaten yok.
Hiç çocukluk yaşamamışlar mı.
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Merak mı yok.
Mesleklerini mi sevmiyorlar.
Yakın çevrelerinde çocuk yok mu.
Çocuk sevgisi de mi yok, hangisi acaba.
Çocuk parkı kurarlar.
Çocuklara uygun değil.
Bir de yazarlar oraya, 3‐12 yaş arası filan diye.
9 yaş aralığı iddialı bir rakam.
Hangisine daha yakın, fiziksel fark da çok.
Salıncakta sallanmaya kalkar, ayakları topuklar yere sürter.
Canı yanar ama, annesi babası kızmasın, bir daha getirmezler diye ses
çıkaramazlar, canları yanar.
O minnacık ayakları yerlere sürter, tek çare ayakları yere paralel
uzatmaktır.
Ne gerek var ki oysa.
Oysa çocukluğumuzun parklarına bakın.
Yarım tekerlek kadar boşluk, çukur bırakılırdı,
Çocukların bacakları o çukurda rahatlıkla ileri geri giderdi.
Kaydırağa bakın tam bir hilkat garibesi.
Bitiminde yere düşerler, kalça filan incinir.
Büyüyünce, yaşlanınca çıkar acısı.
Kıç üstüne düşmezse kafa üstü çakılır.
Yağmurda ıslanır, günlerce çamurlu kalır.
Silen, temizleyen aramayın, bulamazsınız.
Salıncaklar ne boylarına uygundur, ne de yaşlarına.
Kim kontrol eder, kim inşa eder, konurken başında duran var mı ?
Açılıştan önce deneme yapılır mı, hiç sanmam.
Bir de yazları özellikle, İzmir'im zaten 8 ay güneşli.
Tepeye bir gölgelik yap be mübarek.
Çok mu pahalı, güneşin cayır cayır altında kavrulurlar.
Aileleri izin vermez tabi.
Çocuğun hevesi kursağında kalır.
Oysa yılar hemen, oynamak, o an oynamak çocuğun en temel hakkı.
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Bunu alamazsınız, çalamazsınız, hakkınız yok.
Biraz yaratıcı, araştırmacı olsanız.
Basketbol sahası yaparlar.
Tam beton veya asfalttan.
O da yolun alt seviyesinde kalır.
Yanına set de yapmazlar.
İlk yağmurda göl olur, kimse oynayamaz.
Günler su kalır, sonrası zemin pert olur.
***
Hani o bizleri her görüşte şapur şupur öpmeye kalkışan, öpen,
mutlaka ama mutlaka tokalaşan belediye başkan adaylarımız var ya
hani.
Hiç oy vermek içimden gelmiyor.
Kim gelirse aynı hesap.
Yahu Allah aşkına, kordela kesmekle iş bitmiyor.
Nasıl yapmışlar, aldıkları parayı hak etmişler mi.
Kontrol ettiriyor musunuz ?
Bir gün çıkıp kontrol ediyor musunuz, bizzat tekmili kıyafetle ?
Hiç sanmam.
Adamlarınızı yollarsınız yalap şalap bakarlar.
Çoğu zaman da gitmezler.
Çocukları ve kadınları sevmeyenler benden oy beklemesin.
Hadi kadınlar neyse de.
Çocuklar evlatlarım, gariplerim.
Her şeyden memnun olurlar.
Ağızları var, dilleri yok... / METİN

KİTAP İÇİN BİR HAFTA ETKİNLİK
Ünlülerin doğum tarihi... Koy baş resme en ünlüsünü, sonra tıkla
babam tıkla... En sonlarda da merak ettiğin ünlünün doğum tarihi...
Bravo 30 tıkta öğrendiniz...
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Ünlülerin asıl isimlerini ne olduğunu biliyor musunuz? Bi bakın
bakalım... 1 tık, 2 tık, 3 tık, 10 tık... Kolay gelsin... Kuyunun dibi
göründü değil mi?
Küçükken neye benziyordu dersiniz? Merak mı ediyorsunuz, hemen
tıklayamaya başlayın... Hülya Avşar ve küçüklüğü, Tarkan ve
küçüklüğü, Keremcem ve küçüklüğü, Sibel Can ve küçüklüğü, Selin
Demiratar ve küçüklüğü, Serenay Sarıkaya ve küçüklüğü vs... 40 ‐ 50
tıkla epey ünlü! ismin küçüklüğünde neye benzediğini öğrenirsiniz...
O gece kimler vardı, biliyor musunuz? Tabii ki bilemezsiniz... O yüzden
bi tıklayın bakalım, kimleri göreceksiniz... 1, 3, 5, 15, 20... Aaaa, o da
varmış, ne kadar güzel... Başka kimler geldi acaba? Devam, devam...
Dünyanın en büyük çukurları nerede? Rusya, Amerika, Kolombiya,
Avustralya, Japonya, Çin... Devam, devam... Fransa, İngiltere, Türkiye,
Suudi Arabistan, Senegal, Kenya, Mısır... Tıkla, tıkla... Nasılsa bedava...
Zaman senin, merak senin... Bu bilgileri başka yerde bulamazsınız...
tık, tık, tık, tık...
Yukarıda örneklerini verdiğim konular internet sitelerinin her gün
yayınladığı belli başlı konular. Bunların tek bir amacı var, ne kadar çok
tıklarsanız sitenin tık sayısı, reytingi artacak... O yüzden haber
sitelerinin çoğu bu tür alevera, dalevera haberleri allayıp, pullayıp
sunarlar... Maksat muhabbet olsun...
Bir de cümle cümle verilen haberler var ki onlar da ayrı bir alem...
Merak ettiğiniz bir oyuncunun o akşam için ne giydiğini görmek
istersiniz... Ama bir türlü o akşama gelmez... Ha babam tıklarsınız...
Bunlar maalesef hem internet haberciliğinin düzeyini sarsmakta hem
de tam anlamıyla internet gazeteciliği kabul edilmeden işin rezilliği
çıkarılmakta...

160

Benden size bir öneri... Bu tarz konuları merak edip tık, tık,
tıklayacağınıza güzel bir kitap okumanız...
Hem farklı dünyaları hem de farklı insanları tanıma olanağı
bulacaksınız. Konuşmanız, sözcük telafuzunuz gelişecek.
Şimdi diyeceksiniz bunlarla kitap okumayı karşılaştırmak da nesi
oluyor... Eeee pazartesiden itibaren Dünya Kütüphane Haftası... 1
hafta boyunca kutlamalar yapılacak yine... Yürüyüşler, toplu kitap
okumalar, söyleşiler vesaire...
Programı baştan aşağıya okudum. Köy kütüphanelerinden hiç
bahsedilmemiş... Ya köy kütüphaneleri ve köyde yaşayan insanlarımız
yok sayılıyor (Yıllardır programlarda yer almıyor) ya da
unutulmuştur... Ama ikinci seçeneğe hiç şans tanımıyorum ben.
Kesinlikle ve kesinlikle bilerek köy kütüphanelerine yer verilmiyor.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü Milletin Efendisidir' sözü burada da
unutturulmak isteniyor.
Sözü şuraya getirmek istiyorum... Değiştirmek için eylem yapmalıyız.
Kitap okumalı, bilgili, bilinçli, soran, sorgulayan insanlar olmalıyız...
Kitap okumanın ne kadar çok şeyi değiştirdiğini biliyor musunuz?
Bilmiyorsanız bir söz hatırlatayım hemen...
"Kitap okumasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım."
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK...
Sanırım bu söz yeterli olur sizin için...
O yüzden önümüzdeki hafta kutlamalar çok ama çok önemli... Bir
kısım insanımız unutulsa bile kitabı hatırlattığı için...
Paylaşacak sevginiz, bilginiz, biraz da kitabınız olsun... / TİM
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Çile çektiler boşu boşuna...
Hapis yattılar, dayak yediler, vuruldular, sürüldüler, zindanlarda
çürüdüler, öldürüldüler, öldüler neden, niçin, bu herifler için mi, bu
gibiler için mi, yazık oldu yazık, çok yazık.
Herif sokağa, okkalı balgamını umarsızca yapıştırıyor.
Bir fırkta, sümük aynen çocukların, kedinin, köpeğini ayak bastığı,
oynadığı toprakta,çimende..
Koluyla kalanı siler, sanki çok temizmiş gibi.
Tükürük özel spesyalidir.
***
Başkası.
Korna çalmadan duramaz.
Ota, boka, kuşa, böceğe herşeye korna çalar.
Hasta mı var, uyuyan bebiş mi var, umurunda olmaz.
***
Ötekisi.
Her şeyden nem kapar, kavga çıkarmak karakteridir.
Diklenmezse, dayılanmazsa kaşıntısı tutar, dayak yer, dayağa doymaz,
hep ister, hep ister.
***
Bir diğeri.
Namus bekçisi kesilir, yan gözle baktı diye veya öyle anlamak
isteyince, kavga çıkartır, bıçaklar.
Ama o aynı muhterem elalemin karısına kızına, komşusunu, tanıdığı,
tanımadığı her bayanı gözleriye soyar, kirpikleriyle tecavüz eder.
Harammış, kul hakkıymış, ekmek kutsalmış, umru dışıdır.
Anlamaz, kendi ve kendi gibilere özgü bir yol bulmuştur, tek doğru yol
ona odur.
***
Diğerleri, cem‐i cümlesi hep beraber.
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Okumaz, düşünmez, ağlamaz, merhamet etmez, hoşgörmez,
affetmez, acımaz.
Oyar, koyar, sokar, gömer, deşer.
***
Bu ve bunun gibilerin sayısı her geçen gün de artmakta.
Nerden türediler, hangi ara yetiştiler bir türlü anlaşılamadı.
Düşünüyorum da.
Şaşırıyorum, dehşet ve de hayretler içindeyim.
Kusuruma bakmayın ama.
***
Aziz Nesin'ler, Nazım Hikmet'ler, Deniz Gezmiş'ler, Hüseyin İnan'lar,
Yusuf Aslan'lar, Erdal Eren'ler, Hikmet Kıvılcımlı'lar, Ulaş Bardakçı'lar,
Sabahattin Ali'ler, Fakir Baykurt'lar, Uğur Mumcular, Müjdat
Gezen'ler, İlhan Selçuk'lar, Turhan Selçuk'lar, Erdal Öz'ler, Neşet
Ertaş'lar, Aşık Mahsuni Şerif'ler, Mustafa Ekmekçi'ler...
Ve daha niceleri.
***
Üst bölümde bahsettiğim.
Bu iki ayaklı öküzler için mi ?
Sırf onlar, o'giller.
***
Daha iyi şartlarda yaşasın.
Daha iyi şartlarda çalışsın.
Daha özgür bir ülkede yaşasın.
Emeğinin karşılığını alsın.
Hakkı yenmesin.
Rahatça düşünebilsinler.
***
Diye mi ?.
***
Hapis yattılar.
Hasta oldular.
Öldüler.
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Sürgün edildiler.
Gitmek zorunda bırakıldılar.
Vuruldular.
Öldürüldüler.
Asıldılar.
İdam edildiler.
Zindanda çürütüldüler.
Gençliklerini yaşayamadılar.
Ekmeğin kokusunu unuttular.
Unutturuldular.
***
Neden, neden, neden.
Bunlar için mi.
Bu herifler için mi ?
Yazık olmuş, çok yazık.
Değmezmiş.
En azından bunlar için değmezmiş.
Adamlar hiçbir şeyin farkında değiller ki.
Bu asil insanları tanısınlar !.
Yazık, çok yazık.
Kaybolan hayatlar... / METİN

BEN BU EHLİYETİ NASIL ALACAĞIM ŞİMDİ?
Geçin siz dalganızı geçin...
Zamanında evlendiniz, şimdi keyfiniz gıcır tabi.
Ben ne yapacağım şimdi...
Önümüzdeki günlerde evlilik hazırlığı yapıyordum.
Nereden çıktı bu ehliyet dalgası...
EVLENME EHLİYET BELGESİ...
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Hey, Allah'ım yaaaa...
Nasıl bir şeydir, nereye başvurulacak, ne kadar süre içinde hazırlayıp
verecekler?
Sınav yapacaklar mı? Hangi tür sorular soracaklar...
Yoksa, yoksa...
Eyvah yaaaa.
Bizim bildiğimiz araba için ehliyet alacakken önce yazılı sınav,
sonrasında direksiyondan, motordan, yol sürüşünden arabaya
kuruluyor, tatbikatını yapıyoruz yaaa. Başarılı olursak, ehliyeti
alıyorduk...
Eyvah ki ne eyvah...
Nerede yapacaklar bunca şeyi...
Ya her şeyi biliyor musunuz derler de tatbikat yaptırmaya
kalkarlarsa...
3 çocuk da 3 çocuk diye taahhütname imzalatırlarsa...
Yok, yok...
Ben de biraz abarttım canım...
Bu kadar büyütülecek bir şey değildir bu evlilik ehliyeti...
Adının öyle olduğuna bakmayın siz...
En fazla soracakları soru olsa olsa mutlu evliliğin sırları nelerdir, en
son izlediğiniz 'şey' filminin adı, şimdiye kadar ehliyet almadan bir
deneyiminiz oldu mu? Olduysa kaza filan oldu mu? vs. vs...
Ne diyeyim... Bundan sonra benim gibi evlenmeyi düşünenlere kolay
gelsin...
Pek çok evli olandan bizim zamanımızda olsaydı 'evlenmezdim'
dediğini duyar gibiyim...
Şimdi sıra bizde...
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Size kim ehliyet verecek peki?
Ne ehliyeti mi?
Okur yazarlık ehliyeti...
Önündeki metni dahi okuyamayan insanların Türkiye Büyük Millet
Meclisi çatısı altında olduğunu biliyoruz.
Onlar için de ehliyet isteyecek misiniz?
Okuma yazma bilmeyen bir millet‐vekilinin bu ülkeye ne kadar faydalı
olacağını düşünüyorsunuz?
Onlar için ehliyet şartlarını siz mi hazırlayacaksınız yoksa bu işin
erbabı olan biliminsanlarına mı hazırlatacaksınız?
Milletvekilleri için herhalde dayınız var mı, en iyi hüpleme metodu
nedir, kıyak emeklilikte neler yapmayı düşünüyorsunuz tarzında mı
sorular sorulacak?
Bir konu hakkında ya da bulundukları bölge ve sorunları hakkında iki
elin parmakları kadar cümleyi kurabilecekler mi?
Bu ülkenin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk'ün kim olduğunu soracak mısınız? Onun ilke ve
devrimleri doğrultusunda yürüyeceğine dair and içecek mi?
Zor sorular bunlar değil mi?
Siz bizden evlenmek için dahi ehliyet isteyip, 3 çocuk diye ısrar
ederken bizim sesimizi çıkarma hakkımız yok, ama sizi sorgulamaya
gelince...
De gidin işinize yaaa... Seçim telaşınız başlıyor zaten...
Kafanızı karıştırmayın boş boş şeylerle... / TİM
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İki kitabı oku, düşün ve anla...
Biri Yaradanıma ait, diğeri O'nun yarattığı bir kula ait, İkisini de okusak
anlasak, hırsız da olmaz, kul hakkı yiyen de, ne dersiniz...
İki kitap.
İkisi de çok değerli.
Başımızın tacı.
Biri kutsal.
Başımızın üstünde yeri var.
Diğeri mutsal.
Mutluluk veren.
Birini yazan, yazdıran tek tapılacağa, tek mutlak hakimiyete, tek
hükümdara.
Alemlerin rabbine.
Doğmamışa doğurulmamışa.
Yüceler yücesine.
Gideceğimiz tek yerdekine.
Yüce Allah'ıma ait.
***
Diğerini yazan, O'nun yarattığı, 'Git şu ülkeyi beladan kurtar' dediği.
Güzel yüzlü, onurlu, akıllı, lider.
Dinini, ezanını, vatanını, bayrağını seven.
Hain olmayan.
Vefasız olmayan.
Mümtaz bir şahsiyet.
Önder, lider, başımızın tacı.
Atatürk'üme ait.
***
Biri Kuran‐ı Kerim.
Tüm insanlığa yol gösterici, elçi, öncü, başucu kitabı.
Diğeri Nutuk.
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Kul yapısı.
Tüm insanlığa yol gösterici, bütünleştirici.
Bu ülkede ezanlar okunuyorsa, adımız değişmediyse eğer, borçlu
olduğumuz insana ait.
***
İkisini de tam anlamıyla okusak, anlasak, uygulasak.
Bu dünyada ne hırsızlık olur, ne de uğursuzluk.
Tam anlamıyla anlayacağız ama.
***
Söz mü ?
Okumayıp.
Okumuş gibi de yapmayacağız.
Anlamayıp da.
Anlamış gibi de yapmayacağız.
En önemlisi de.
İki kitaba da asla ihanet etmeyeceğiz.
Söz mü ? / METİN

EV KADINLARI BÜYÜK ŞOKA GİRECEK!..
Televizyonlardaki bütün dizilerin sona erdiğini bir düşünün.
Kadınlarımız ne yaparlar hiç düşündünüz mü? Büyük bir kaos ortamı
bizleri bekliyor...
Evet... Başlığımızı okudunuz...
Sade ve yalın...
Ev kadınları büyük şoka girecek...
Bildiğiniz gibi Türkiye'de ev hanımlarının ev işleri dışında yaptıkları
işlerin başında eskiden konu komşu biraraya gelip kısır günü, altın
günü, bilmem ne günü düzenlemek gelirdi.
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Lakin önce televizyonlarda Brezilya dizileri, daha sonra da bunların
taklitleri Türk dizileri çıkınca artık ev hanımları evden çıkmaz oldu... Ya
da konu komşu biraraya gelip bu dizileri izlemeye başladılar..
Bunu farkeden dizi sektörü de boş durmadı tabii ki... Gerek
Yeşilçam'ın gerekse tiyatro dünyasının boşta ve popüler isimleriyle
birbirinin benzeri diziler çekmeye başladılar...
Bol soğanlı bu dizilerde mutluluk ve güzellikler senaryo gereği çok az
yer aldı. Hep karamsar sahneler, karamsar finaller...
Bunları izleyen kadınlarımız dizideki karakterlerle öyle özdeşleştiler ki
biten bir diziden sonra dizinin karakteri yeni bir diziye başladığında
'Bu oydu, bu şuydu' diyerek dizilerin ne kadar sebaatkar takipçisi
olduğunu ortaya koydular.
Ama artık hazin sona doğru gelmek üzereyiz...
Dizi sektörü yavaş yavaş top atmaya başlıyor.
Bu sezondan itibaren büyük bütçelerle çekilip, tanıtımlar yapılan
diziler bir bir ekranlara veda ediyor ya da veda etmeye hazırlanıyor.
Peki, televizyonlar dizilerin yerine alternatif olarak insana yönelik
programlar yapmaya karar verirlerse (belgeseller, eğitim, kültür ‐
sanat programları, film tanıtımları, tartışma programları vs.) o zaman
kadınlarımız ne yapacak?
Büyük bir boşluğun içine düşmeyecekler mi? Kimi kadınlarımız
depresyonlara girecek, evlerde kaotik bir ortam doğmayacak mı? Şok,
şok, şok...
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Bana kalırsa dizi sektörü, dizilerin bitme haberini dahi kadın
izleyicilerimizi alıştıra alıştıra söylemeliler. Yoksa 'Allah göstermesin'
sağlık yönünden de büyük problemlerle karşılaşabiliriz.
Evet...
İşin latifesi bir yana da bu gidiş iyi gidiş değil... Dizi sektörü gümbür
gümbür tabana çakılmaya başladı. Ve bu işe de en çok üzülecek olan
kadınlarımız...
Yetkililere sesleniyorum...
Lütfen şimdiden gerekli önlemleri alınız ki hep birlikte üzülmeyelim...
Diziyle, pardon sevgiyle kalın... / TİM

Allah öcü değildir, korkulmaz
Okumayan, düşünmeyen, hayal etmeyen insanlar sürüsü gün geçtikçe
artarken, bilmedikleri gibi iki satır bildiğini sandıklarını bilmeyenlere
yanlış bildiriyorlar, bunu bilir bunu söylerim.
Allah öcü değildir.
Allah korkulacak bir meta değildir.
Allah'tan kaçılmaz.
Allah çarpmaz.
Allah bozmaz.
Allah aldatmaz.
Allah kandırmaz.
Allah taş yapmaz.
Allah demek korku demek değildir.
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Allah demek korkmak demek değildir.
Allah yukarıda değil.
Allah aşağıda da değil.
Allah bizim gibi değil.
Allah hayal ettiğimiz gibi değil.
Allah anladığımız değil.
Allah tahmin ettiğimiz gibi de değil.
Allah bize benzemez.
Allah gökyüzünde değil.
Allah insana benzetilemez.
Allah çok büyüktür.
Öyle böyle değil.
***
Allah içimizde.
Allah yüreğimizde.
Allah yerde.
Allah yaşanır.
Allah sevilir.
Allah'tan illa korkacaksanız, illa ki Allah ile korkutacaksanız.
Gazabından, hesabından korkun.
Haram yemekten, namusa göz dikmekten korkun.
Ufacık beynimizle, burnumuzun dibindeki harikalıkları, ibretlikleri bile
anlayamaz iken.
Yüce Allah'ı kalıplarınıza sokmaya kalkışmayın.
O tektir, birdir, kudrettir.
Hikmetinden sual olunmaz.
Doğmamıştır, doğurulmamıştır. / METİN
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TEK BAŞINA MI, TOPLU ÖLMEK Mİ DAHA UCUZ?
13 Mayıs 2014... Soma... 301 can... Sizlere ömür... İstanbul,
Mecidiyeköy... Rezidansta asansör faciası... Katliam gibi... 10 kişi
hayatını kaybetti... Hangi ölüm daha ucuz be usta, bir bilgin var mı?
Ölmenin bedeli kaç para usta?
Tek başına mı ölmek daha ucuz, topluca ölmek mi?
Öldükten sonra kalanlar için ne yapacaklar usta?
Onların geleceği güvende olacak mı?
Yoksa hep söz olarak mı kalacak?
Yani söylemek istediğim usta, ölmeye değer mi benden sonra
yaşayacaklar için?
Yoksa daha yapacak işim olduğunu düşünerek yaşamaya devam mı
etmeliyim?
Devam etmeliyim de usta... Nasıl olacak bu, bi söylesen...
Hani diyorsunuz ya biz öldükten sonra, genelde toplu ölümlerimizden
sonra...
İşgüvenliği diye...
Bunları biz ölmeden konuşsanız be usta...
Ve bundan sonra kimsenin ölmeyeceği çalışma koşulları sağlasanız...
Nasıl olur usta?
Hem biz daha verimli çalışırız, hem bizden sonra kalanlar ne olacak
diye bir kaygımız da olmaz...
Haksız mıyım usta?
Söylesene be...
Benim 40 lira, 50 lira yevmiyemle trilyonluk binaları yaptırıp satanlar
biz öldükten sonra ne düşünürler?
Bizi mi düşünürler, yoksa işlerinin yarım kalacağını mı?
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Ya maden ocaklarının güvenliği ne olacak be usta?
Bak yine işletmeye başlayacaklarmış Soma'daki madenleri...
% 100 güvenli bir ortam oluşturdular mı o madenlerde usta...
İşgüvenliği uzmanları 'çalışılabilir' notu verdiler mi? acaba usta...
Ne dersin?
Arkadaşlara buradan bir selam söyleyeyim de madende çalışmaya
başlasınlar mı?
Yoksa hiçbiri girmesin mi o madene?
Girmesin diyeceksin büyük bir olasılık... amma...
Evde çoluk çocuk ekmek bekler be usta...
Bak okullar da açıldı...
Hadi kitaplara para vermiyoruz ama...
Defterler, kalem, boyalar, çanta, önlük, ayakkabı...
Hepsi para be usta...
Madene girmezse arkadaşlar...
Bunları nasıl alacaklar be usta...
Kim karşılayacak onların masrafını...
Hadi diyelim, 301 arkadaşın ailesine destek oldular, çocukları okula
sağlıklı bir durumda gidecek bu yıl... Ya önümüzdeki yıl... Onlar da
unutulup bir kenara atılmayacağına sen inanıyor musun usta?
Benim içimde hala şüphe var...
Kimseden ses çıkmıyor diye her şey güllük gülistanlık mı diye
düşünüyor herkes...
Neden kimse konuşmuyor bunları usta...
Yasak değilse bu korku neden?
Usta... Söyle bana...
Tek başıma mı öleyim, arkadaşlarla birlikte toplu olarak mı ölelim...
Hangisi daha ucuza gelir?
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Kimseye yük olmak istemiyoruz da...
Borçlu gitmeyelim, biliyorsun... / TİM

O 'Gel bakalım' diyecek
Öteki tarafta açılınca kara kaplı kitap yüce Rabbim ' Gel' diyecek bu
gibilere 'Sen kimsin bana nasıl şirk koşarsın, yerime insan koyarsın,
benim yerime karar verirsin, sen kimsin bre melun'...
Topluca giderler.
Kadınlı, kızlı, erkekli, çocuklu, avluyu doldururlar.
Erkekler toslaşır, kadınlar ayaküstü dedikodunun belini kırarlar, ezan
öncesi.
Alengirli, ağır kokudan geçilmez, tek tip sürerler.
Son model araçlarla, koca tekerlekli ciplerle gelirler, camiye.
Hem de iki adım yerden.
Birbirlerine nazire edercesine.
Soğuktan donarak bebekler ölür, parasızlıktan, çaresizlikten.
Açlıktan bebeler, uyuyamaz.
Onlar camiye, bulsalar limuzinle gidecek o derece.
Tarzları değil, örf ve adetlerine uymaz limuzin de ondan.
***
Açı, açığı bilirler ama, onların yardım ve destek yaptıkları yerler hep
bellidir.
Aslında gereksizdir de, olsun dostlar alışverişte görsünlerdir.
İçlerinde sessiz sedasız iyilik yapanları var bilirim, alınganlık
yapmazlar.
Topluca bir evde, ev demeye bin şahit lazım, saray yavrusunda,
gözlerden ırak eda ederler, namazlarını.
İmanda, ibadette gizlilik esastır benim bildiğim ama ondan değil,
bizim gibileri beğenmediklerinden.
***
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Ayrıca onların özel camileri vardır, çok büyük, fazla abartılı.
Hiç de gerek yok iken.
Bir avizeleri vardır, onun parasıyla 20 çocuğu 5 yıl etiyle, sütüyle
doyurursun.
Halıları ipeğe yakın, duvarları, minberi, mihrabı ince işlemeli.
***
Bir gün gelecek Allah'ın huzuruna çıktıklarında sorulacak bu, 'Ne
gerek vardı bu kadar ihtişama, masrafa ben istemedim ki böyle bir
şey, komşunuz aç yatarken tok yatmayın dememiş miydi son
peygamber Hazreti Muhammed, yazıklar olsun' denecek.
***
Komşu derken, zaten bu gibilerin komşuları da kallavidir.
Tıka basa doludur karınları.
Aç yatmazlar ki, bizden olmasın.
Öteki mahalledeki, biraz uzakta komşular var, aç, susuz, muhtaç.
Ama nafile, bana ne.
***
Camiyi altın kaplasan ne olur.
Allah'ımı kandırıyorsunuz, kandıracağınızı mı sanıyorsunuz ?
Yok böyle bir şey.
Kanan sadece ve sadece sizsiniz, başkası değil, gaflet ve dalalet.
***
Bir de bizim gittiğimiz camilere bakın.
Aramızdan her zaman para toplanır, ne ihtiyacı biter, ne de eksiği.
Halıları ıslak, kokulu, eski püskü, antika değil, adisinden.
Lambalarda, pencere kenarlarında bir karış toz.
Avluyu hiç sormayın, oturulmaz, yanından geçilmez.
Kedi, köpek yuvası bakımsız, ağaçlar öylece durur.
Ne budayan çıkar, ne de kırılan dallarını, yapraklarını toplayan.
İlgisizlik, boş vermişlik diz boyu.
***
'Her şeyi Diyanet'ten beklememek lazım' diyerek bizi kandırırlar,
paralar ne olur, bakımsızlık ne olacak, bir enteresan durum.
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Onlar bunlar demeyi hiç sevmem ama.
Onların ki cami ise bizim ki ne ?
Onlar Müslüman ise biz neyiz ?
En iyisi Allah'a havale.
Tek çözüm öteki taraf, ilahi adalet.
Bekleyelim, görelim.
Allah asıl onlardan başlayacak.
'Gel kulum bakalım' diyecek.
Ben olma hakkını nerden buldun, ne kimsin, nesin, densiz...
Bekliyorum işte o zaman, sırıtma sırası bana gelecek. / METİN

TÜRKİYE’NİN KAHRAMANI OLABİLİRDİ
Birkaç gündür Türkiye’nin gündeminde olan bir konu, nedense
pekçok yazılı ve görsel medya tarafından görülmedi, adeta yok
sayıldı. İçlerinden biri var ki inanılmaz dedirtti…
Konunun ne olduğu hakkında uzun uzadıya ayrıntıları yazmaya gerek
yok…
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahının yanındaki
kafeteryanın oraya yapılan plastik bir çocuk parkının yarattığı
hezeyanı duymayan kalmamıştır.
Sosyal medya adeta bununla yatıp kalkar hale geldi.
Sağır sultan bile duydu…
Nedense hiç umulmadık biri, görsel medyada hergün pekçok kişinin
izlediği biri, 3 maymunu oynadı.
Ola ki haber gündemine alınmadı…
Sen Fatih Portakal olarak bir iki cümle söylemen gerekirdi diye
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düşünüyorum…
Birden isimle dalıverdim konumuzun içine.
Maalesef Fox tv, haber bülteninde dün akşam Anıtkabir’deki oyun
parkı ile ilgili olarak Fatih Portakal kardeşimiz tek bir cümle bile
etmedi, ettirilmedi.
Hayranlarını, sevenlerini, takipçilerini üzdü.
Belki pazartesi günü izleyicilerden gelen yoğun baskı ile sözedecektir,
lakin artık iş işten geçmiş olacaktır.
Sürekli olarak Atatürk ve Atatürkçülükten dem vuran birinin böyle bir
olayı görmezden gelmesine ben bir anlam veremedim.
Duymaması olanaksız.
Yukarıdan biri muhakkak SUS dedi diye düşünüyorum…
Öyle bir durum varsa…
Onurlu japon siyasetçilerin yaptığı gibi yapabilirdi.
Kusura bakmayın sayın Fox yönetimi…
Anıtkabir’deki olayı görmezden gelemem deyip bir iki cümle
söyleseydi.
Ve ardından…
Siz benim düşüncelerime pranga vuramazsınız, ben Türkiye’nin
sesiyim…
O yüzden artık burada çalışamam deyip, canlı yayında İSTİFAsını
açıklasaydı…
TÜRKİYE’NİN KAHRAMANI olurdu.
Ne yazık ki bu fırsatı kaçırdı.
Cumartesi sabahında ailemizin yakışıklı oğlu da sürekli kaçamak
olarak döğüştü.
En sonunda pazar günü ayrıntılı olarak bu konuya değineceğiz demek
zorunda kaldı.
***
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Bu benim için Fox tv ve Atatürkçü! çalışanlarının ilk ayıbı değil.
Aylar önce İsmail Küçükkaya, sabah haberlerini İzmir, Kordon’da
demirli Zübeyde Hanım vapurunun üzerinde sunuyordu.
Atatürk Çocukları Kütüphaneleri ile ilgili olarak ayrıntılı olarak
hazırladığım dosyayı kendisine ayaküstü birkaç cümle söyleyerek
teslim ettim.
Ve sonra ne mi oldu…
Hiç….
3 maymun…
***
Söyleyecek çok şey var aslında, ama nefes tüketmeye değmez…
Türkiye’de zaten yazılı ve görsel medyanın artık yok olduğunu
bilmeyen kalmadı…
Son kale olarak görülen birkaç yer de artık BEYAZ BAYRAĞI çekmiş
durumda.
İşin bir de siyasi yönü var tabii ki…
CHP’den ihraç edilen Aylin Nazlıata tek başına Anıtkabir’e gidip
tepkisine ortaya koyarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
bugün Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam’ı andıklarını, anacaklarını
söylüyor…
Nedense konuşmasında Anıtkabir’deki durum aklına gelmiyor…
Tek söz dahi etmiyor…
***
Susun bakalım, daha nereye kadar…
Yarın öbür gün konuşmaya yüzünüz olacak mı? Merak ediyorum…
İnsanlarına karşısına nasıl çıkacaksınız, bunları yüzlerinize söyledikleri
zaman yüzünüz kızarmayacak mı? Utanmayacak mısınız?
Utanacak yüz kaldıysa tabii ki…
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NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…
MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ… / TİM

Lades harammış kandıramazsın aklımda !...
Haramiler çoğaldı, tecavüz, sapıklık, taciz aldı başını gidiyor, küçük
kızları zorla evlendiriyorlar, bunlara fetva vereceklerine tavuğun
minnacık kemiğine takmış durumdalar.
Adamlar, beğenmedikleri gavurlar.
Suyla çalışan saat icat etti.
Mars'a robot bıraktılar, haberleşiyorlar.
***
Bizim mübarek hocalarımız (!) çok çalışıyor.
Haramı öğretiyorlar (!).
***
Bütün işler bitti, her şey halloldu.
Hak geldi, batıl zail oldu.
Bir ferahlık, bir güzellik ki, sorma gitsin.
***
Biz neye üzülüyoruz, onlar nelerle uğraşıyorlar.
Adeta saçmalıkta birbirleriyle yarışıyorlar.
Aman yarabbi sen aklıma mukayyet ol.
Memleket içi boş hoca müsveddeleriyle doldu.
***
Ufacık kızları çocuk yaşta evlendirirler.
Gıkları çıkmaz, korkarlar, tırsarlar.
***
Sapıklık, taciz, tecavüz aldı başını gidiyor.
Dur, yapma, yazıktır, günahtır, haram diyeni hiç görmedim.
***
Helali zaten unutalı çok oldu.
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Haram, haramiler, haramzadeler, kul hakkı yiyenler baş tacı,
beyefendi, bacı oldu.
'Yapmayın, etmeyin, çalmayın, çırpmayın.
Yarın Yüce Rabbim bunun hesabını mutlaka soracak.
Kul hakkıyla öteki tarafa gitmeyin' de, demiyorlar, diyemiyorlar.
Kişi kendinden bilir işi.
***
Takmışlar tavuğun lades kemiğine, minnacık kemiğe.
Bütün suç onda.
Neymiş efendim, lades harammış, kumara giriyormuş, kumarmış
masum iddia.
***
Tavuk alabilen, yiyebilen kaç kişi bunu düşünür mü o hoca ?
Herkesin evinde tavuk mu yeniyor.
Yiyemeyen çocuklar aklına gelir mi, gelirse kendi tavuk yiyebilir mi ?
Hoca dediğinin boğazından geçmemesi lazım.
Öyle hoca mı kaldı, geçiniz.
***
Tavuk almışız, helal kazandığımız parayla, en helalinden.
Çalmadık, çırpmadık.
Ladese tutuşmuşuz, aklı, dikkati olan kazanır.
Kaybeden kazanana gömlek, çorap, kazak filan alır.
O da en helalinden, haram maram yok.
Lades'in nesi haram olsun ki.
O kemik birilerinin, bir yerine battı herhalde.
***
Milletin masum eğlencesiyle maytap geçiyorlar.
Hayvanla dalga da geçilmiyor.
Ben onu bunu bilmem.
Lades haram demek, aslında haramdır.
Kimden izin aldın, kim veriyor sana bu hakkı, haramdır demeyi.
***
Allah'ım, yaradanım çok büyük.
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Öteki tarafta 'Kim o ladese haram diyen, benim adıma konuşan'
diyecek.
Korkudan altlarına yapacaklar, 'benim' diyemeyecek hiçbiri.
Unutmayın Allah'a ladestir, kemiktir, sökmez.
O'nun zaten aklında.
Bu gibileri bekliyor.
***
O her şeyi biliyor, farkında.
Aklında tutmasına gerek yok.
Unutmaz, unutmadı, unutmayacak.
Hepimize lades olsun... / METİN

NİRVANA’YA DOĞRU…
Merhaba Sayın Başbakanım...
Dün akşam erken yattım... Kusura bakmayın... Ancak sabah
kalktığımda öğrendim twitter'ın kapandığını... Gerçekten bu kararı
alan herkesi tebrik ederim...
Huzurlu ve mutlu bir Türkiye'nin oluşumu için atılmış en önemli
karardır bu bana göre...
Yetmez...
Yine toplumun huzurunu bozmak için her türlü çirkin, usulsüz,
kanunsuz iftiraların atıldığı facebook'un da kapatılması gerekir...
Lütfen bugün yarın facebook'u da kapatın ki huzura kavuşalım...
Mutlu insanlar olalım...
Yetmez...
Bu toplum bir şekilde aydınlanmanın, bilinçlenmenin yolunu
bulacaktır... Bunlara engel olacağınıza tüm kalbimle inanıyorum...
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Neler mi yapılabilir bunun için...
Hükümetimiz aleyhinde olan bütün görsel ve yazılı basın
kapatılabilir... Aslında benim daha güzel bir önerim daha olacak... Ne
gerek var bu kadar görsel ve yazılı basına ve hatta internetteki haber
sitelerine... 1 gazete, 1 televizyon yeter Türk halkına... Onlarda da
devletimizin, hükümetimizin yaptığı anlı şanlı işlerin duyurusunu
yaparsınız... Biz de onları sizden, birinci ağızdan öğrenmiş oluruz...
Yoksa her birinin yalan yanlış haberler verdiği bu kadar çok medya
bizi hep bozacak be Sayın başbakanım...
Yetmez değil mi...
Yine insanların aydınlanmasına büyük katkısı olan her türlü kitabın
basım ve dağıtılması yasaklanmalı... Olmaz böyle bir şey... Ne demek
aydınlanmak için kitap okumak... Devletimizin, hükümetimizin bizi
düşünüp bastığı kitaplar, yayınlar neyimize yetmemiş...
Hem kitap demek ağaç kesilmesi demek... Hepimiz madem ki
çevreciyiz, böyle bir kararınızı tüm kalbimizle destekleyeceğimizden
emin olabilirsiniz... Hem çevreye, hem kesemize büyük katkı olacak
böyle bir karar...
Yetmez değil mi...
Yok okuldu, yok eğitim merkezleriydi... Ne gerek var ki bunlara... Bir
insan okuma yazmayı öğrendi mi ona yeter de artar bile...
Zaten gazete 1 tane olacak, televizyon da ona keza... Bütün doğru ve
toplumu mutlu edecek bilgiler bu yayın organlarından bize
ulaştırılacak... Öyleyse bir arayış içinde olmaya ne gerek var ki...
Sizi çok seviyoruz Sayın Başbakanım...
Lütfen bu yasakların ardı gelsin...
Bu toplum huzurlu yaşamayı, mutlu olmayı hakediyor ve yıllarca sizi
bekliyordu... Ne mutlu ki bizim dönemimize denk geldiniz ve
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gözlerimizi kapamadan sizin sayenizde bugünleri de göreceğiz...
Her şey gönlünüzce olsun Sayın Başbakanım...
NOT: HER ŞEYE RAĞMEN ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ
DOĞRULTUSUNDA BİR TOPLUM YETİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAK
AMACIYLA KÖYLERE "ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANESİ"
AÇMAYA DEVAM EDİYORUZ, EDECEĞİZ... SORAN, SORGULAYAN
BİLGİLİ, BİLİNÇLİ İNSANLAR OLMAK ADINA OKUYUN... OKUTUN... /
TİM

Helali arıyorum helali
Sadece para götürmek olmaz, zihniyet haramileri de artıyor, başkasını
düşünmek, kötülüğünü istemek, bencil olmak da haramiliktir, bunun
helali var mı helali...
Çok tehlikeli bir durum.
Harami kelimesi sıradanlaştı, normalleşti.
En tehlikelisi de bu.
Alıştık, alıştırdılar.
Harami; haram kazanıp haram yiyen, haramzade, emek hırsızı
anlamına gelir.
Eskiden o kadar azdı ki.
Parmakla gösterilirdi.
Belli olsun diye kısaca harami denirdi.
***
Şimdi ise helal, anormalleşti.
Ara ki bulasın.
***
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Helalinden kazanıp helalinden yiyene.
Saftirik, tembel, avanak gözüyle bakılıyor.
O kadar azaldı ki helal yiyenlerin sayısı.
Farkında olsun veya olmasın.
Ucundan kıyısından, harami olduk.
Kendinden başkasını düşünmeyen.
Ön planda yer almak isteyen.
Şahsi menfaatini toplum menfaatinin üzerinde gören.
Gerçek bir haramidir.
Parayı da götürürse yanında duble harami, harami oğlu haramidir.
***
En iyisi mi.
Madem sayısı çok azaldı.
Haram yiyenin olduğu yerde helal yiyen de vardır.
Bellilik olmalı.
Onlara kısaca helali diyelim.
Bu da benim icadım.
Nasıl oldu mu, helal mi !... / METİN

SİZ HÂLÂ ÖDÜL ALMADINIZ MI?
Hayatında hiç ödül almayan var mı?
İnanmıyorum...
Siz daha ödül almadınız mı?
Bir yanlışlık olmasın...
Sandıklarınızı kontrol edin, belki çoooook eskilerden almış olduğunuz
bir ödül vardır...
Neredeyse kişi başına ödül verecek bir kurum ve konu varken ödül
alamamak insanı nasıl bir duruma düşürür acaba?
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Doğrusu merak edip araştıran var mıdır?
Ben işin o yönüne değil de ödül verenler yönüne bakmak istiyorum...
Türkiye'de (bugünlerde yeni bir üniversite açılmadı ise) 163 üniversite
var sanırım. Bunların 100 kadarı oldukça eski ve köklü üniversite...
Ve bu üniversiteler yılın çeşitli aylarında (siz isterseniz günlerinde
deyin, benim aklıma düşen bu) çeşitli konularda ödüller verirler...
Bir üniversite nereden bakarsanız en az 5 konuda ödül veriyordur...
100 x 5 eder 500... İlk 3 olarak düşünürseniz etti mi 1.500...
(Bu arada bu çarpma işlemlerini hesap makinesi kullanmadan yaptım,
hatırlatırım:))
Türkiye'de yaklaşık 85.000 sivil toplum kuruluşu var...
Bunların hiç yoksa 5 bini çeşitli zamanlarda çeşitli konularda ödüller
verir...
5.000 çarpı 3 dediğiniz zaman eder 15.000...
Birkaç konuda ödül verirlerse (hadi biraz iyimser olalım, ortalama 2
konuda ödül veriyor olsunlar) eder mi bu rakam 30.000...
Her sene aynı kişiye vermeyeceklerini düşünürsek ve bu kurumlar 10
yıldan beridir bu ödülleri veriyorsa 31.500 çarpı (işareti 'x') 10 eder
315.000...
Siz hala bu 300.000 kişi içinde değil misiniz?
Üzülmeyin...
İlinizde, ilçenizde bulunan odalar, modalar, okullar, dernekler vs. her
biçim kendini ödül vermeye uygun gören tüzel ve şahsi kişiliklerden
birinin ödülünü muhakkak kaparsınız...
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Henüz ödül almadıysanız ya hiçbir şey yapmamışsınızdır şimdiye
kadar ya da sıra size gelmemiştir...
YA DA...
Ödül verecek olan kişinin sizden yana hiçbir çıkarı (menfaati de
diyebiliriz burada) yoktur... Yani ödül vermek, birini ödüllendirmek
tamamen karşılıklı çıkar ilişkisine dayanır çoğu zaman...
Bir de aldıkları bu ödülleri gerçekten hakedenler de var...
Tamam ödül aldınız amma... Bu ödülü alırken birine bir üstünlük
sağlayarak almış olmuyor musunuz bu ödülü... Öyleyse biriyle yarış
halindesiniz... Bu da insanı ister istemez insani duygulardan
uzaklaştırır... Bir ödüle sahip olmak için birini geçmek, yenmek
duygusu kişiyi doğduğu an ki sahip olduğu değerlerden uzaklaştırır...
Öyleyse ne yapıyoruz?
Kesinlikle hiçbir ödülü kabul etmiyoruz...
Çünkü ödül kişilik bozulmasını yol açar...
Kişiyi İNSAN olma değerlerinden uzaklaştırır...
NOT: Bunlar bilimsel değerler değil, tamamen kendi
düşüncelerimdir...
Paylaşacak sevginiz, bilginiz olsun... / TİM
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Allah'tan utanmazlar, Allah'la korkuturlar
Olan oldu, yapılmayan, söylenmeyen bir bu kalmıştı o da oldu
sonunda, ne kaldı geriye, var mı kirletilmeyen...
Allah'ın Zat‐i Sıfatları:
a) Vücut; Varolmak, Allah vardır, yokluğu düşünülemez.
b) Kıdem; Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur.
c) Beka; Ebedidir, sonu da yoktur.
d) Vahdaniyyet; Tek, eşi ve benzeri olmamak.
e) Muhalefetün Li'l‐havadis; Sonradan yaratılanlara benzemez.
f) Kıyam Binefsihi; Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, herşey O'na
muhtaçtır.
***
Sübut‐i Sıfatları:
a) Hayat; Allah daima diridir.
b) İlim; Bilmek, Allah geçmiş ve geleceği, gizli, açık her şeyi bilir.
c) Sem'i; İşitmek, Allah her şeyi işitir.
d) Basar; Görmek, Allah her şeyi görür.
e) İrade; Dilemek, Allah diler ve dilediğini yapar.
f) Kudret; Gücü yetmek, Allah sonsuz kudret sahibidir, her şeye gücü
yeter.
g) Kelam; Söylemek, Allah söz sahibidir. Peygamberlerine
duyurmuştur. Kur'an, Allah'ın sözüdür.
h) Tekvin; Yaratmak, Allah yaratıcıdır. Kainattaki her şeyi yaratan
O'dur.
***
Allah'ın sıfatları, vasıfları bunlar.
Sadece ve sadece O'nda vardır.
O'na aittir. Bunları bünyesinde taşıyan ölümlü olur mu.
Ölümlü bir kulda olması mümkün değildir.
***
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Şirin görünmek için, espri olsun diye, yalakalık maksatlı.
Sizin, bizim gibi sıradan ölümlü bir kul.
Sizin, bizim gibi ölümlü başka bir kula.
Bunları diyemez, yakıştıramaz.
Diğeri de sessiz kalamaz, kalırsa razı olmuş olur, kabul etmiş olur.
Duble kere duble şirktir bu.
***
İnsanlara Allah'ı bir öcü gibi gösterip, korkutacağınıza.
Asıl, Allah'a rakip çıkarmaya korkun.
Çünkü O'nun eşi, siyasilerin deyimiyle mevkidaşı yoktur, olamaz da.
En büyük günah budur.
Allah'a şirk koş rakip ara, bir de kul hakkı ye.
Allah'ın gazabı pek fenadır.
Yakındır.
Sözün bittiği yerdir.
Yolun sonudur. / METİN
BOMBOŞ BİR DÜNYA…
Zaman zaman insanbilimciler sosyal medya olmadan insan nasıl
yaşar diye sorar, sorgular ya… İşte, dün gece yaşadığımız o korkunç
saldırıdan sonra yasaklanan sosyal medya ve bağımlılık derecesinde
bir sosyal medya kullanıcısının son durumu…
Tamam, anlıyorum… Dün akşam yaşadığımız olay çok acı… Yapanların
Allah Belasını versin… Ama ben, ya ben… Şimdi ne yapacağım…
Facebook yok…
Youtube yok…
Tweeter yok…
İnstagram yok…
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Yok ulan yok…
Ben şimdi nasıl, nasıl, nasıl ya…
Eyvah, aklımı kaçırıyorum galiba…
Olamaz, olamaz…
Ben artık yaşayamam…
Bu dünyaya neden geldim ki ben…
Benim yaşam amacım nedir ki…
Bilgisayar başında tüm dünya ile sürekli iletişim halinde olmak…
Eeee, onu da elimden aldılar…
Ben şimdi ne yapacağım, Japonya’da Koito, Amerika’da Jane,
Brezilya’da Maya’ya nasıl ulaşacağım…
Ya eski okul arkadaşlarım…
Spor arkadaşlarım…
Sokak arkadaşlarım…
Serseri arkadaşlarım…
Yemek arkadaşlarım…
Gerçekten kafayı kırmaya başladım ben yaaa…
Ne spor arkadaşı, ne sokak arkadaşı, ne serseri arkadaşlar, ne yemek
arkadaşı yahu…
Bunların hepsi sanalda zaten…
Eeee, şimdi sanal alem de yok…
Ne yapacağım şimdi ben…
Öğlen de oldu, yemek saati geldi…
Hazırladığım paylaşımlar masaüstünde duruyor…
Ne olacak onlar…
Allah’ım ne zor bir şey bu.
Lütfen, lütfen açın artık şu sosyal medyayı…
Hiç olmazsa facebook’u…
Ne bir öykü, ne de bir şiir okudum şimdiye kadar…
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Günüm bomboş geçip gidiyor…
Kahroluyorum…
Kızıyorum, klavyenin tuşlarına resmen vuruyorum, kırarcasına…
Bir mucize gerçekleşse de hemen açılsa şu sosyal medya ne olur, ne
olur…
Offff… Hadi ama, bunalıyorum bak…
Şimdi ortalığı kırıp dökeceğim haaa…
Yok mu beni bir duyan, yok mu…
Hey, sen dürtüklesene beni…
İstersen küfret…
Ben de sana aynen iade ederim nasıl olsan…
Sen benim yüzümü görmezsin, ben senin yüzünü…
Ekranda yazılı birkaç cümle seni de beni de bozmaz nasılsa…
Evet, evet…
Doktorumu aramalıyım…
Doktorumu…
Ama nasıl?
Onunla da facebook ortamında sohbet ediyor, moral buluyordum ki…
O şimdi ne yapıyordur acaba?
Beni düşünüyor mudur?
Benim içinde bulunduğum sıkıntılı durumu, nasıl bunalım takıldığımı
vs…
Öffff…
Açın ulan şu facebook’u açın…
Şimdi başlayacağım saydırmaya bak ha…
Açınnnnnnnn….
Ne diyorum ben ya…
Alt tarafı sosyal medyamış…
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Ne sosyal medyası yahu…
Sanal bu sanal…
Çık sokağa, havada yağmur bulutları…
Birazdan yağmur yağacak, damlalar toprakla buluşacak… (Tabii bir
karış toprak kaldıysa)
Toprak mis gibi kokacak…
Bak kuşlar cıvıl cıvıl uçuyor…
Aaaa, tweet, tweet diyorlar…
Sakın bu tweet’in mucide bu kuşlar olmasın sakın…
Zaten, tweet’in de logosu mavi kuş değil mi/
Doğru ya…
Nasıl da düşünemedim bunu şimdiye kadar…
Yaşasın…
Dışarda hayat varmış meğerse…
Ne diye kapanmışım karanlık odama…
Bilgisayarın başında zincirlenmiş gibi bir yaşam sürüyorum…
Aslında kendi kendimi mahkum ediyorum…
Ve yaşanılası bir dünyadan uzakta kalıyorum…
Haydi çık dışarı…
Temiz havayı çek ciğerlerine…
Kollarını yana doğru aç…
Gökyüzüne bak…
Karşıda ağaçlara bak…
Kuşlar uçuyor…
Özgür, özgürlük…
Kahrolsun facebook…
Kahrolsun tweeter…
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Kahrolsun youtube…
Kahrolsun instagram de bağıra bağıra…
Bak karşı komşun da çıkmış sokağa…
Ona da el salla…
Koş onun gözlerine baka baka konuş…
O da seninle aynı duyguları yaşıyor inan ki…
İlk adımı sen at, haydi…
Geçmiş olsun hepimize…
Bir daha yaşamamak dileğiyle… / TİM

Bu yazıyı okumayın 'Boşu boşuna'
Yutuptan öyle o enfes türküyü dinlemek istedim barış, kardeşlik adına
yazılan türkü için öyle kapışmışlar ki, küfür eden edene, Aşık Mahzuni
Şerif duysa kahrolurdu herhalde.
Kimin ne yaptığı belli değil.
Kimin ne olduğu belli değil.
Her şey birbirine karışmış vaziyette.
İlkeler yerle bir.
***
Rahmetli Aşık Mahzuni Şerif'e ait 'Boşu Boşuna' adlı türküyü dinlemek
çok hoşuma gider.
Beni alır başka yerlere götürür.
Geri getirmez orada bırakır kalırım.
Düşündürür, garibanı, çaresizi, ezilmişi anlamayı sağlar.
Güçlüden yana olmayı elinin tersiyle iter.
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Biz böyle bilir böyle söyleriz.
***
O türküyü Aşık Mahzuni Şerif'ten, Edip Akbayram'dan, yeni yeni Aydın
Sarman'dan dinlemeye bayılırım.
Yutup'tan goguldan tıklayın, üst taraf harika.
Biraz alt tarafa inin, tam bir rezalet.
Türkünün kıymetini, hikmetini bilmeyen, anlamayan, anlamak
istemeyen, kafasına göre yorumlayan insan sürülerinin utanmaz
lafları alt alta.
Yüreği barış, sevgi, kardeşlik dolu, çalmayan, çırpmayan, harama el
uzatmayan Aşıık Mahsuni Şerif, 'Hak bana bir ömür vermiş boşu
boşuna' demiş.
Vay efendim sen misin bunu diyen.
'Allah boşu boşuna yaratmaz' diye sallayana öteki 'Salaksınız' diyen mi
ararsınız, bolca.
***
Kimse anlamamış, hiç biri anlamamış.
Al birini vur ötekine.
Yorum yazanların içinde bir tane anlayan, mesajı alan yok.
Kapasite yok ki.
***
Kitap okumazlar, gazete okumazlar, düşünmezler, boş kafalılar.
Sonra devam ediyor Mahzuni 'Süleyman Sultan olmuş saltanatı boşu
boşuna'.
7 Cihan'ın Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'a kalmamış bu dünya,
daha ne olsun.
Bu hırs, bu ihtiras ne ?
***
Hayat hem dopdolu hem de bomboş.
Diyor ki, üç kuruşluk menfaat için yalakalık, şerefsizlik yapmayın.
Hak yemeyin, haram yemeyin, cana kıymayın, kalp kırmayın, diyor.
Her şey gelip geçici gideceğin karatoprak, var mı ötesi.
İtiraz olan var mı ?
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Küfür ediyor niye, sözüm ona Müslümanlık adına, yazıklar olsun.
Hakaret ediyor, barış dolu adamın türküsüne ihanet.
***
Allah bilir ama.
Bu gibi aymazlara can vermişsin Allah'ım, boşu boşuna.
Kadir, kıymet bilme, şükretmez.
Büyüklere yalakalık yap, küçükleri ez.
Ye, iç, mıç, hayat mı lan bu.
Yaşıyorsun, nefes alıyorsun ama.
Boşu boşuna.
İşte o muhteşem türkü, okuyun, dinleyin, düşünün.
BOŞU BOŞUNA / AŞIK MAHZUNİ ŞERİF
Hak bana bir ömür vermiş
Boşu boşuna
Vücuduma bir can girmiş
Boşu boşuna
Su akar deryaya varır
Deryadan mahi çıkarır
Gökyüzünde yağmur olur
Damlaları boşu boşuna
İsa Meryem'e mi kanmış
Musa asa'da ne bulmuş
Süleyman bir Sultan olmuş
Saltanatı boşu boşuna
Kah gittim kah geldim
Aradım kendimi buldum
Bir Mahzuni Şerif oldum
Boşu boşuna... / METİN
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MİNİK KIZ
“Ben seni seviyorum” dedim
minik kıza
kıvır kıvır saçları,
camgöbeği gözleri…
ne de güzel gülüyor.
Henüz 2 yaşında,
“Ben seni seviyorum” dedim
minik kıza…
Bir pınar suyu gibi berraktı
Hani bilirsiniz canım
Topraktan kaynar da
Su yüzüne çıkar.
İşte onun gibi…
Lekesiz, berrak, saf, masum.
Kordon'da yürüyorum
Karşıyaka evleri
Sanki kapı numarası okunuyor!
Hava o kadar berraktır bazen
İşte, öyleydi,
Minik kız…
“Ben seni seviyorum” dedim
minik kıza..
Daha kötülüğü öğrenmemiş,
Daha ikiyüzlülüğü öğrenmemiş,
Daha kin, nefreti öğrenmemiş,
Daha yalancılığı öğrenmemiş diye…
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“Ben seni seviyorum” dedim
minik kıza…
Gülüyor bana,
Şen‐şakrak bir kahkaha,
Bakınca minik kızın yüzüne
Sizin de yüzünüz gülüyor…
Ve düşünüyorsunuz!..
NEDEN?..
Bu minik kızın günahı ne?..
Bu pis düzeni onun için mi kurduk?
O saf, masum minik kızın hayalleri
Ve geleceği…
Bu ellerle mi kuracağız?
Bu kafalarla mı kuracağız?
NEDEN?...
“Ben seni seviyorum” dedim
minik kıza.
Son bir kez…
Ve içimden haykırdım…
“KEŞKE HEP ÖYLE KALSA!.. / TİM
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Mutlu et ki, mutluluk etki etsin
İnsanları düşünmek, düşünmek, anlamak kadar güzel bir şey var mı,
ne ekersen onu biçersin, sev onu, onun sevmesine gerek yok ki...
Sen doğal gazlı evinde donla dolaşırken sıcacık.
Donarak ölen Ayaz bebek ile ufak Muharrem'i düşün.
Sen geğirirken.
Bir yerde aç kalan çocuk mutlaka var.
Sen sahte gülücüklerinle kahkahalar atarken.
Ağlayan bebek var.
Sen suyu israf ederken.
Bir damla suya muhtaç olanlar var.
Sen iki saat banyoda foşur foşur yıkanırken.
Çocuğunun kıçını yıkayamayan anneler var.
Sen arabanı saatlerce hortumla adeta sokağı boydan boya sularken.
Sabahları yüzüne yıkayacak su bulamayan var.
Sen fosur fosur uyurken.
Bir yerde açlıktan uyuyamayan çocuk var.
Sen yemek seçerken.
Bir yerde bir lokma ekmek bulamayanlar var.
Sen bayat diye ekmeği çöpe atarken.
Bir yerde dört günlük ekmeği, ucuza almak için sıraya girenler var.
Sen 'ayy bunlar taze değil' derken.
Akşamın karanlığında kimse görmesin kafasını gözünü örtüp, pazar
bitiminde yerden yiyecek toplayan analar var.
Sen ekmeği çöpe atarken.
Sıcak ekmeğe hasret insanlar var.
Sen yemeğin suyunu lavaboya dökerken.
Açlıktan, soğuktan donarak ölen kedi, köpek, kuş var.
Sen 'Oof of yine yağmur be bıktım vallahi saçlarımı yeni yaptırmıştım'
deyip nimete ağız burun kıvırırken.
Yağmurun aylardır yağmadığı yerler var.
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Sen kahvaltı sonra sözüm ona masayı temizlerken, kırıntıları,
poğaçaları, kekleri kağıtla toparlayıp çöpe, yani yanmaya yollarken.
O senin artıklarına, yiyeceklerini bekleyen onlarca kuş, karınca, arı,
solucan var.
***
Bir ağaç dibine bırak.
Kuş yemezse, karınca yer, solucan yer, boşa gitmez.
Doğadan gelmiş doğaya gitmiş olur.
Fena mı olur.
Merak etme.
Senin de dönüp dolaşacağın yer karatoprak.
Bakalım toprak seni kabul edecek mi ?
***
'Ne yani başkasını düşünmekten hayatımı mı yaşamayacağım saçma
bunlar, böyle yazımı inanmıyorum' diyorsunuz, eminim.
'Ne yapalım onlar açsa, biz de aç mı kalalım' da diyorsunuzdur.
'Palto da giymeyelim o zaman' diyerek kahkaha attığınızı biliyorum.
Bu kadar vicdansız, duygusuz olamazsınız.
***
Atış serbest.
Hiç alınmam.
Yerden yere vurun beni, hiç fark etmez.
Bir de mutluluk arıyorsun.
Boşa hayal.
İnsan kendini tatmin ve memnun etmekle mutlu olmaz, olamaz.
Başkasını mutlu edersen, anca o zaman mutlu edersin kendini.
Menfaatsiz, şartsız, koşulsuz olacak ama.
***
Yoksa.
Mutluluğu hiç bulamazsın.
Bir lokma ekmeğe, bi damla suya hasret kalırsan.
Belki.
Ne diyelim.
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Allah'la yoklukla terbiye etmesin.
Bugünün yarını da var... / METİN

BU ÜLKEDE TİYATROLARI DA KAPATIRLAR,
SİNEMALARI DA...
Kızabilirsiniz, kızacaksınız, biliyorum... Ama bunlar gerçek... Kabul
etseniz de etmeseniz de... Yapacak bir şeyiniz yok... 9.5 yıldır
satılanları bir gözünüzün önüne getirin... Ve şimdiye kadar onlar için
verilen tepkilere, yapılan eylemlere, toplanan imzalara... Bir şey
değişti mi? Hayır... Hiçbir şey değişmedi, değişmeyecek... Çünkü
değişimi onlar yapıyor... Bizler seyrediyoruz... Bağırıyoruz, yürüyüşler
yapıyoruz, imzalar topluyoruz... Ama altınızda bilinçsiz, bilgisiz bir halk
olduğu için sizi anlamıyorlar, bu yüzden de kendinizle (kendimizle)
kalıyoruz... Aydın geçinen kesimin yıllardır yaptığı en büyük yanlış...
Halka inmemek... Türkiye'yi sadece yaşadığı çevre olarak düşünüp,
orada yaşamak ve değişimi orada yapmaya çalışmak... Oysa değişim
bu ülkenin en çok eğitime, kültüre, sanata, sanatçıya gereksinimi olan
insanlardan başlar... Onları eğitirseniz, onları kültür‐sanatla
tanıştırırsanız yani sözün kısası ne kadar bilgili, bilinçli, soran,
sorgulayan insanlar yetiştirirseniz yaptığınız çalışmaların etkisi o kadar
çok olur... Denize atılan taşın dairesel dalgaları gibi... Denizyıldızı
gibi... 1 kişi daha, 1 kişi daha... Ne burada bağırıp çağırarak
kendimizce tatmin olmak bir şeyi değiştirecek ne de orta yerlerde
bağırıp çağırmak... Değişim için önce insanların düşüncelerini
değiştirmek gerekir. Bu da topyekün bir eğitim seferberliği ile olur ve
tabandan başlar... Bu ülkenin de tabanı binanın su basmanı gibi olan
köydür, köylülerdir... Üreten kesim onlar, bilgili ve bilinçli olması
gereken kesim de onlar... Maalesef yıllardır, yüzyıllardır hep
kullanılmış, sömürülmüş (bizim ülkemizde)... Mustafa Kemal Atatürk,
bunu farketmiş ve kooperatifler kurdurtmuş, Köy Enstitülerinin
temelini hazırlamış... Lakin sonraki yönetimler gözü açık, bilgili, bilinçli
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insanlar istemedikleri için hepsine bir son verilmiş... Bugün geldiğimiz
nokta doğal bir gelişme aslında... Doğal olmayan 60 yıldır bunu
değiştirmek için aydın geçinen insanların hiçbir şey yapmaması...
Sadece kendilerine avutmaları... Masa başlarında, salon
toplantılarında memleket kurtarmaları... Bugün tiyatrolar, yarın
merak etmeyin sinemalar da kapatılır, sinema endüstrisi de ortadan
kaldırılır... Sadece onların kendi değerlerini okuyup, uygulamak yaşam
için yeterlidir... Bunun için de tiyatroya, sinemaya vs. hiç gerek yok
ki... Neyse... Konu uzun, isyan etmek bir şeyi değiştirmez,
değiştirmeyecek... Ben yine işime devam edeyim, belki birkaç kişinin
daha bilgili, bilinçli bir insan olmasına sebep olurum da yarınlara bir
katkım olur... Sevgiyle, sevgimle... / TİM

Üstte kravat altta çizme o bir patron; İbrahim Irmak
Zorlandığım yazılardan biri bu, nasıl heyecanlanmayayım o bir ustad,
muhabir ruhlu gazeteci, hem de patron, giyer çizmesini çöplüğe dalar,
hiç sakınmaz, çevrecinin hasıdır.
Haberhürriyeti Basın, Yayın, Gazetecilik ve Reklam Hizmetleri adına,
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; İbrahim Irmak.
Biz kısaca kendisine Patron diyoruz.
Gazetenin sahibi, patronu, işçisi, her şeyi İbrahim Irmak.
Havalı değildir.
Sevgili abim, hemşerim, üstadım, müdürüm.
Başyazar, patron.
Patron dediğin oturur masasında, her şeyi ayağına bekler di mi.
Yok öyle asla yapmaz, öyle patronlardan değil.
Özelliği de güzelliği de burada.
Zaten internet denen kolaylık var.
'Kes‐Kopyala‐Yapıştır' neyine yetmiyor.
Yok, duramaz, illa çalışacak.
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Ruhunda muhabirlik var.
Gidecek, görecek, araştıracak, öyle yazacak.
Rahat edemez.
Sayısız ödülü var.
Çevreye katkısı, emeği, düzelttikleri var.
***
Armut piş ağzıma düş, hiç yapmadı, yapmaz.
Gün oldu bir kedi için yollara düştü.
Gün olur bir ağacın minnacık dalı için can siparane çalıştı.
Onlarca haber yaptı, yazdı, yazdı, yazdı.
Bazılarının tenezzül etmediği konulara daldı.
Manevi haz duydu.
***
Yetmedi üstte kravat, takım elbise, altta çizmeleri giydi, Ödemiş'te
çöplüğe daldı.
Formaliteden, mizansenden, burnunu kapatıp 'Bakın burası çöplük,
buraya kadar geldim, bunlar çöp, pis kokar kıymetimi bilin' triplerine
hiç girmedi.
Çevrecidir, hem de en yeşilinden.
Yılmaz, biyolojiyi, kimyayı, coğrafyayı iyi bilir.
***
İnanmadığı işi yaptıramazsınız.
Sevimsiz insanlar görürse, alavere dalavere hissederse, sezerse iki
dakika daha durmaz, tutamazsınız, kapıdan çıkar bir daha da dönmez,
daha da gelmez.
***
Hürriyet Gazetesi'nde 80'li 90'lı yıllarda yazı işlerinde müdürümdü.
Oradan biliriz huyunu, suyunu, korkusuzdur.
'Yaz, hep yaz der', biraz geciksem 'Hani nerde kaldı senin o ilham' der,
bu attığı tek fırça şeklidir.
***
Uysaldır, insancıldır.
Her şeye hoşgörülüdür ama.
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Gazetecilik ar damarına basmayın, kaçın ordan.
Oynatmaz, dokundurmaz.
***
Hürriyet'te iken, 'Süper haber' dediğimizi iki sütuna manşet yaptı,
hem de fotoğrafsız.
Laf olsun diye yazıp, masasına bıraktıklarımız bir baktık ertesi gün 9
sütuna manşet.
Sayesinde nice ödüller aldık, gurur kaynaklarımızdır, şeref
madalyalarımızdır.
***
Kitaplar topladı, kütüphaneler açtı.
Köy çocuklara kitap bulmak, okutmak en büyük zevki.
Katta, yatta, şanda, şöhrette gözü hiç olmadı, tam bir görev adamı.
***
Kahvehaneler bol olduğu yerlere kütüphaneler kurdu.
Kahvehaneler boşaldı, kütüphaneler doldu taştı.
'Kitap alamıyoruz, bulamıyoruz' mazeretini ayakları altına aldı.
***
Çağlayan'ımız da yaşıyor, yaşayacak kitaplarla, çocuklarla.
Okuttu, okutturdu, okuma sevgisi aşıladı.
Bir de Mesut Tim abim var o da pek yakında.
Bu sütunlarda.
Her zaman ki destekçisi, gizli kahramanı, Füsun Irmak ablam.
Hayat arkadaşı, can yoldaşı.
Çaydık, dere olduk, ırmak olduk, deniz olduk, sıra geldi okyanusa
karışmaya, okyanus olmaya, az kaldı.
***
5 yıllık emek bu, kolay değil.
İman gücü, azim, sabır, alayına inat.
İyi ki varsınız, iyi ki varız.
Çok yaşa Haberhürriyeti.
***
Allah razı olsun sevgili üstadım, abim, patronum.
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Bu yolda durmak yok.
Beraber yürüdük biz bu yıllarda.
Her zaman yanındayım, siz yoksanız ben de yokum. / METİN

UMUT...
Kışın en soğuk günlerinden biri... Evdeyim... Canım sıkılıyor... Dışarı
çıkmak istiyorum... Hazırlandım... Kaşkolumu, kalın paltomu giydim...
Dışardayım... Her taraf bembeyaz kar... Sokaklarda kimse yok...
Gecenin ayazı günü kaplamış. Ağır ağır sokakları arşınlıyorum. Rüzgar
yüzüme vurdukça bütün vücudumu esir alıyor gibi... Başım öne eğik.
Sokaklarda kimse olmadığından dolayı her taraf dümdüz. Birden
gözüme bir kağıt parçası ilişiyor. Merak bu ya... Eğilip aldım...
Buruşturulup atılmış bir kağıt parçası ancak tam olarak kırışıklıkları
keskin hatlara kavuşmamış... Yeni atılmış... Kağıdı düzelttim... İçindeki
yazıyı okumak için. Bir tek sözcük var... UMUT... Bir süre kağıtta yazılı
sözcüğe baktım. Aklıma biraz hafiyecilik oynamak geldi. Acaba bu
kağıdı kim atmıştı, amacı nedir? Şu nerede, ne yapıyordur? Kağıdın
yanında başlayan ayak izlerini gördüm! .. İçimden gelen ses onları
izlememi istiyordu... Yavaş yavaş yürüyerek izleri izlemeye başladım.
Birkaç sokak sonra izler 50 metre yüksekliğinde bir binanın önünde
bitiyordu. Kapı açık... Dedektifliğe devam... Kapıdan içeriye girdim...
Eski bir bina... Asansör yok...Ağır ağır merdivenleri çıkmaya başladım.
Son kata geldim... Çatıya çıkan kapıyı iteledim, dışarı çıktım. Etrafıma
bakındım. Birden gözüme çatının kenarında bir kadın ilişti. Gözü yere
dikilmiş, kımıldamadan duruyor... O an ne yapacağımı şaşırdım...
Böyle durumlarda ne yapılacağını bile bilmiyordum. Polise mi haber
vereyim, yoksa birilerini mi çağırayım... Offf.. ne zor bir durum...
İçimden gelen sese kulak vermeye devam ediyorum: ‐ UMUDUNUZU
düşürmüşsünüz, onu getirdim, dedim. Kadın yavaşça bana doğru
döndü. Bir müddet sessiz sessiz baktı... ‐ Olsalar ne olur ki, dedi. ‐
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Ama umutsuz yaşanmaz ki... ‐ Umut dediğin ne ki... Ben de derin bir
düşünceye daldım. Sessizce birbirimize bakıştık... ‐ Aşağıda açık bir
çayevi var, isterseniz oraya gidelim. Sıcak bir yer. Belki dertleşmek
istersiniz... Kadının dudaklarında gizemli bir tebessüm belirdi. ‐ Galiba
siz beni kandırmak istiyorsunuz, dedi. ‐ Yooo, öyle bir niyetim yok.
Sadece merak ettim. Hem bir şeyi yapmaya niyetiniz varsa benden
ayrıldıktan sonra bile yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim ki sadece
merak... ‐ Peki... Beraber aşağıya indik. Çayevine girinceye kadar tek
kelime etmedik. Köşede duran masaya oturduk. Havadan dolayı olsa
çayevi bomboştu. Birer çay söyledik. Çaylarımız geldi, bardakları
ellerimizde bir müddet tuttuk. Sıcaklığı ellerimizi gevşetti. Kadın
birden konuşmaya başladı: "33 yaşındayım. Artık yaşamda her şeyden
ümidimi kestim. Hangi dala uzandıysam ya dal kırıldı, ya da ben.
Yaşamın artık benim için anlamı kalmadı. UMUT denilen şey ise
sadece kişinin beyninde yaşattığı duyguları. Hiçbir zaman
gerçekleşmeyecek. Onları da bir kağıdın üzerine yazarak karların
üzerine attım. Ve yaşantıma son vermek için de o binaya çıktım. Biraz
daha geç gelmiş olsaydınız, herhalde beni göremeyecektiniz." Biraz
suskun kaldık. Daha sonra ben konuşmaya başladım: "İnanır mısınız,
benim yaşantımın da sizinkinden bir farkı yok aslında. Ama ben ne
olursa olsun yaşamayı seçtim. Mücadeleyi seçtim. Şimdiye kadar beni
kıranlara inat... Beni yok sayanlara inat... Şimdi ne mi oldu, düne
kadar beni kıranlar, yok sayanlar şimdi artık benim peşimden
geliyorlar... Bana ulaşmaya çalışıyorlar... Haa, ben bunun için mi
yaşıyordum? Hayır, ama günün şartları onların anladığı şekilde
bunların olmasını gerektiriyormuş... Umut dediğiniz şey zaten sizin de
dediğiniz gibi hiçbir zaman gerçekleşmeyecek duygular. Kişinin
hayalleri. Mühim olan düşünüp, üretmek. Bir şeyler yapmak... Bunları
insanlarla paylaşmak. Ve yaşama kattığınız bu değerlerle ardınızda bir
iz bırakmak. Bunları yapabiliyorsanız zaten ne umudu düşünürsünüz,
ne yarınları, ne de başkalarının sizin hakkınızda düşündüklerini...
Hepsi anlamsız kalır birden sizin yanınızda." Ne olduğunu
anlamamıştım, sanki birden psikolog kesilmiştim kadının karşısında.
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Yüzüne, gözlerine baktım. Hafiften bir tebessüm belirdi yüzünde...
Ben de ister istemez ona eşlik ettim. "Biliyor musunuz? Oraya çıkmak
istemiyorum..." İnanamadım... Bir an suskun kaldık... Bu arada
çaylarımız bitmiş, yenilerini söylemiştik... Bundan sonra ne yapmak
istiyorsunuz diye sorunca O da: "Sizin dediğiniz gibi yaşamaya gayret
edeceğim. Sanırım böyle bir yaşantı hem beni hem de çevremdeki
insanları değiştirecek. Ve yaşamı daha pozitif bir şekilde yaşayıp,
kabul edeceğim. Her şey için teşekkürler..." Kalktı, çayevinden dışarı
çıktı, camdan içeriye baktı... Ve bir daha arkasını dönmeden yürüyüp
gitti... / TİM

Yağsan tampon, yağmasan Poseidon
Çevreyi mahvet, ormanı sat, yak, yok et sonra utanmadan yağmur
duasına çık, yaz ayında haftanın 5 günü yağlı kafanı yıka, sonra da
yağmur yağınca 'Ay inanmıyorum berbat bir hava' de.
Mis gibi yağmur yağıyor.
Allah'ın lütfu, yağmaz denilen gavur İzmir'e yağıyor.
Rahmet, bereket.
Su basınca, trafik sıkışınca şikayet.
Suçlusu yağmur değil, insan ve alt yapı.
Yağmura kulp takmayın.
***
Yağmur yağıyor mis gibi, tertemiz bir hava.
Tam da top havası, hakemlik havası, mangal havası, dağ yürüyüşü
havası, sahilde yürüyüş.
***
Otobüs durağındayız.
İki hanımefendi karşılaşır.
Bağıra bağıra konuşmaya başlarlar.
Çaktırmadan keserler, bir de sağı solu 'bakan' var mı diye.
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***
Günaydın şekerim.
Günaydın tatlım.
Bu ne ya, berbat bir hava.
Öyle valla, o kadar da dua ettim.
Niye ?
Niye olacak akşama eğlence var, saçıma fön çekemedim.
Tüh, benim de böyle havalarda içim daralıyor.
(Senin her zaman daralır yazın ortasında plajda bile, sorun sende
yağmurda değil, geçinmeye niyetin yok bacım)
Yağmasın ya çok sıkıldım.
Valla aynen öyle, ayakkabıma bak ıslandı.
Tüh.
***
Aynı arkadaşlar.
Yazın iki gün sular kesilsin, ağlaşırlar.
'Ayyy kafam çok yağlı ne yapacağım ben belediye çalışmıyor, bu da
olmaz ki'.
Yağmur yağdı, memleketi kurtaracak.
Oldu bebişim yağmur senin keyfine göre yağacak.
***
Erkek versiyonları ise.
Daha beter.
Saatlerce her gün, hortumla arabasını yıkar, umarsızca.
Sanki suyun sonu yok.
***
Yağmur duasına çıkarlar sözüm ona.
Hoca der, 'İki gün sonra kesin yağacak'.
Tövbe tövbe Allah mısın be hoca.
Nasıl böyle kesin böyle konuşursun.
Çaktırmadan moderndir, takiptedir.
Tıkla Poseidon'u 'İki gün sonra yağmur var' yazıyor.
Oradan bakmıştır.
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Sonra da hoca havalanır.
'Ne mübarek hoca, bir dua etti yağmur yağdı'.
***
Yağsın diye dua et.
Yağmasın diye dua et.
***
Ne karışırsın bre zındık.
Allah'ımın işine.
Senin keyfine mi bırakacak.
Sana mı soracak.
Sen bilirsin rabbim.
Yağdır Mevlam su.
Yağıyor, harika, şükürler olsun. / METİN

SENİ SEVİYORUM DEMEK...
Seni seviyorum demek bir insana gönülden, yürekten. Bunu anlamak,
yaşamak ne kadar zordur bizim insanımız için. Yani Türk insanı için.
Daha insanın ne olduğunu bile kavramamış bir millet olarak bazı
şeyleri ifade etmekte o kadar zorlanıyoruz ki!.. Fakat bazen öyle
şeyler oluyor. Bir bakıyorsunuz günün birinde hiç beklemediğiniz
biranda biri çıkıyor ve size sizi sevdiğinizi söylüyor. Sanki su ister gibi,
gözlerinin içine bakarak. Tanıyor seni yüzünü görmeden, bedenini
hissetmeden. Tanıyor seni yazdıklarınla, konuştuğun zaman
sarfettiğin kelimelerinle. Gülüşünle, küsüp konuşmayı kesmenle,
bazen duru bir meltem bazen de hırçın bir lodos olmanla yaşıyorsun
onun gibi. Anlaşacağınız noktalar o kadar çok ki. Ama siz ısrarla
kaçıyorsunuz, bir korkunuzdan dolayı. Yaşama küsmediniz belki ama
yaşamak istemiyorsunuz. Yaşamdan o kadar çok beklentiniz yok belki
ama beklemeden yapamıyorsunuz. Ayrılığı sevmiyorsunuz belki ama
ayrılığa neden oluyorsunuz. Neden diye de kendinize sormuyorsunuz?
Neden??? Sözler çok şey anlatır lakin doğru yolu bulması yine insanın

207

kendi içindedir. Yaşamın tüm renklerini tadan insan bu renklerin
kendine verdiği hazzı, zevki bir ömür boyu yaşamak isterse eğer kendi
gibi birini bulmalı, onunla bir ömür paylaşmalı. Ve böyle birini
bulduğu zaman da ne olursa olsun onu kaybetmemeli... Öyle değil
mi? / TİM

Her gün kadınlarındır, kutlu olsun
Övgülerin en alasına layıklar, onlar bir çiçek, bir melek, onlar bir ana,
bir bacı, her kurtuluşun sonundaki başarıda emekleri, analara
kıymayın efendiler.
Sizi de bir ana doğurmadı mı ?
Analardır adam eden, adamı.
Aydınlıklardır önümüzde giden.
Sizi de bir ana doğurmadı mı ?
Analara kıymayın efendiler.
***
Sadece adamı mı, dünyamızı, geleceğimizi, her şeyimizi.
Bir kadın istesin her şeyi değiştirir.
***
Erkeklerin komutanı Üsteğmen Kara Fatma, 300 erkekle yola çıktı,
kazandı.
Halide Edip Adıvar’dan Nene Hatun’a.
Nezahat Onbaşı’dan Şerife Bacı’ya.
Kurtuluş Savaşı’nın sembolü oldular.
Semiha Berksoy’dan Afife Jale’ye, Süreyya Ağaoğlu’ndan Türkan
Saylan’a.
Her zaman güçlüydüler.
Elif Bacı unutulmaz.
Adile Naşit mesela kahramanım.
***

208

Aslında liste o kadar çok uzun ki.
Say say bitmez.
Bilimde, sporda, eğitimde, üniversitede.
Sanatta, resimde, tiyatroda.
***
Her yerde varlar ve de olmalılar.
Onlarsız bir hayat düşünülemez.
Kadın, hayattır, onurumuzdur.
Kadına kalkan eller kırılsın.
***
Bir Türk dünyaya bedel midir bilemem ama.
Bir Türk kadını vallahi dünyalara bedeldir.
Dünyalara değişmem.
Gününüz kutlu olsun.
***
364 gün de sizin olsun, hakkınız...
Sizlerin sayesinde varız.
Sizler yoksanız bizler de yokuz.
İyi ki varsınız... / METİN

NİHAYET DEVLET’TEN PARA ALDIM...
Salı günü sabah İstanbul'da idim... Cebimde 27 Tl. 90 kuruş var...
Sözde beni orada karşılayan arkadaş beni geri gönderecekti. Ama
olmadı... Bir türlü bu istek gerçekleşmedi. Neyse... Akşam... Yağmur
altında 4 saat bir gezinti... Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş Çarşı ve
yukarısı... Tekrar Taksim... Nihayet akşamın 23.00'ünde İstiklal
Caddesi’nin altındaki bir otele gittim. Oda rica ettim. 30 TL. dediler.
Cepte 25 TL. bütün para var. 25 TL. verebilirim dedim. Kabul ettiler,
sağolsunlar. Kaldık... Ne otel... Bütün gece fahişeler fink atıyor
otelde... Aklınıza ne gelirse hepsi doğru, inanın... Başka çare yok.
Sabah oldu. 2.90 TL'nin 1.50 TL. si ile bir çorba içtim. Cepte kaldı 1.40
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TL. Ne yapacaksın Mesut? Cep telefonu da İstanbul'a ayak basar
basmaz kapanmaz mı? Kimseye ulaşamıyorum... Neyse cin fikirli
Mesut "Devleti soymaya karar verdi"... Beyoğlu kaymakamlığına
gittim. Durumumu izah ettim, yalnızca İzmir'e gidiş bileti istedim.
Onlar da beni İzmirli olduğum için İstanbul Valiliği’ne gönderdiler.
Valilikte durumumu izah ettim. Onlar da beni Sosyal Yardımlaşma
Vakfı'na gönderdiler. Bu arada Beyoğlu’ndan Cağaloğlu’na mecburen
yürüyerek. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Ayaklarıma kadar ip gibi
sular iniyor. Saçlarım kıvır kıvır... Doğal haline kavuştu. Sosyal
Yardımlaşma Vakfı'nda bir sosyolog bayanın karşısına oturduk.
Gülmeyin lütfen dedim. Elimde güzel bir çanta, kıyafet o biçim. Ve
ben mağdur bir durumdayım. İzmirli olduğumu söyledim. Nüfusumu
istedi. Verdim. GBT'me baktı. Karabağlar Kaymakamlığına hiçbir
müracaatınız olmamış dedi. Evet dedim. Hiçbir geliriniz ve sosyal
güvenceniz de yokmuş dedi. Evet dedim. Benden daha çok yardıma
kimin ihtiyacı olabilir ki. Değil mi? Beni dışarıda bekletti. Beklerken
şans bu ya, Buğra Tim (Oğlum) aradı. Ona da durumu izah ettim. 3
saat sonrası için bana Pamukkale Turizmden bir bilet aldı. Ve ben
cepte 1.40 TL varken, birden Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın verdiği 80
TL. ve İzmir'e dönüş biletine sahip biri oluverdim. Yani anlayacağınız
dostlar bu yaşa kadar hiç yaşamadığım bir macera 2 günlük İstanbul
macerası. Her şey gönlünüzce olsun. SEVGİYLE...
Paylaşacak SEVGİNİZ, BİLGİNİZ, BİRAZ DA KİTABINIZ OLSUN...
Bir ATATÜRK çocuğu... / TİM

Niye hep Aleviler ?
Toplumsal olaylarda dövülen, yaralanan, sakatlanan ve öldürülen her
zaman Aleviler, niye böyle, anlamaya çalışıyorum, anlayamıyorum.
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Alevi ne demek ?
Aslında kelimenin aslı şu; Alivi.
Sonradan olmuş Alevi, alevle ateşle ilgisi yok.
Alivi demek, Ali'den yana olan, Ali'ye gönül veren demek.
Ali kim ?
Hazreti Ali.
O kim ?
Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in damadı, 4 halifeden biri.
Güvenilir insan, dürüst, namuslu, hak hukuk sahibi, adil.
Böyle bir insandan ne isterler, O'na inanlardan ne isterler ?
Anlamış değilim.
***
Toplumsal olaylara, direnişlere, çatışmalara bir bakın.
Her daim canı yanan Aleviler, Alevi çocukları.
Sanki seçilmiş gibi.
Kasıtlı olacağına inanmak istemiyorum.
***
Peki neden böyle, merak işte.
Neden, niçin, niye ?
***
Sayıları fazla mı ondan mı ?
Bireysel duyarlılıkları fazla olduğu için mi ?
Toplumsal olaylarda sorumluluk hissettikleri için mi ?
Direnmeyi sevdikleri için mi ?
Okumuş, kültürlü, izan sahibi oldukları için mi ?
Ufukları, bakış açıları geniş olduğu için mi ?
Hoşgörü, empati güçleri yüksek, insancıl oldukları için mi ?
Asi, isyankar, alayına direnişçi oldukları için mi ?
Boyun eğmedikleri, boyun eğmeyi sevmedikleri için mi ?
Çalmadıkları, yalanı dolanı sevmedikleri için mi ?
Bayrağımızı, Atatürk'ümüzü çok sevdikleri için mi ?
Milliyetçi geçinenlerden daha yurtsever oldukları için mi ?
***
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Neden, niye niçin ?
***
Hep, her zaman, her daim.
Onlar üzülüyor, onlar gözyaşı döküyor, onlar kan ağlıyor.
Niye, niçin, neden ?
***
Yeter artık, yeter. / METİN

BEN İSTANBUL’DAYKENE…
Ben bu turizmcileri çok seviyorum inanın. O kadar güzel yazmak için
malzeme veriyorlar insana. Yani o konuşulanları, anlatılan
cek...cak...ları yazmak, anlatmak için bir yazar olmaya falan da gerek
yok valla. Oturuyorsunuz karşılarına, boyuna konuşuyolar,
konuşuyolar, konuşuyolar... E tamam be garik. Bu insanların başka
yaptığı veya yapacağı iş yok mu diyeceksiniz. Olabilir, ama burada ve
bundan sonra da yapacakları gibi vallahı de billahi de hep
konuşuyolar... Cek...cak... Hani bilirsiniz canım bu toplantılar 1960’lı
yıllardan beri yapılırmış da, hep aynı sorunlar tartışılırmış da, ve
bittabi hiçbir şey yapılmadığından mütevellit her sene her sene aynı
toplantıları yapalarmış da falan filan canım işte, anlayın siz de beni...
Niye bu kadar uzattırıyorsunuz ki!..
Ha... Ben size ne anlatacaktım ki... Tamam...tamam... Ben istanbul’da
iken (isterseniz istanbuldayken de diye kullanabilirsiniz, size kimse
birşey demez) kazara ayaklarım beni bir toplantıya götürdü. Aksilik bu
ya... Toplantı da tamamen turizm yani TÜRKİYE turizmi üzerine...
Sonradan öğrendim ki toplantıyı TÜROB diye bilinen (pardon ya sizler
TÜROB’un ne olduğunu biliyor musunuz? Ben size biraz anlatayım
isterseniz. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. TÜROB,
isminden de anlaşılacağı üzere neydi ya?!.. Ha tamam buldum...
TÜRKİYE OTELLER FALAN BİRLİĞİ demekmiş ya. Yok ya falan değil
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sadece TÜRKİYE OTELLER BİRLİĞİ. Galiba otellerle ilgili bir kanun
çıkacakmış da o binden yapıyorlarmış bu toplantıyı!..
Efendime söyleyeyim isterseniz.. Ben bu toplantıda duyduklarımı
sizlere de aktaracağım, ve inanın sizler de duyduk duymadıklarınıza
inanamayacaksınız...
Başlayayım mı... Sayın çevre bakanımız İMREN AYKUT hamfendi çevre
olmadan kesinlikle turizmin olmayacağını o kadar güzel söyledi ki
anlatamam. Gerçekten güzel ifade etti. Ama neden hâlâ SİYANÜRCÜ
ŞİRKET TARAFINDA GÖZÜKMEK İSTER, inanın onu da bir türlü
çözemedim. Sanki GORDİOM’un düğümü, dört bilinmeyenli denklem.
Sayın cumhurbaşkanımız SÜLEYMAN DEMİREL ise 2000 yılına birkaç
gün kalmışken İNANÇ TURİZMİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ
sözleriyle ne kadar çok önem verdiklerini anlattı. Zaten bu sözleri
herşeyi anlattığı için bir daha inanç turizminden söz edilmedi!.. Bana
kalırsa toplantının bütün amacı İNANÇ TURİZMİ olması gerekirdi ya
neyse!.. Çünkü 2000 yılına ramak kalan şu günlerde bütün dünya
barış içinde, kardeşlik içinde yaşamanın yollarını ararken ve bunu
2000 yılında bir başlangıçla start vermek isterken bizler bütün gün
boyu süren toplantıda sadece ve sadece cumhurbaşkanımızın 5
KELİME ile geçiştiriyoruz. NE YAZIK!..
Neyse canım. Onlar için bu o kadar önemli bir şey diiil zaten!.. Bir an
önce otellerle ilgili kanun çıksın da!.. Boşver canım. Hem ikinci konut
olan pansiyonlar da var biliyorsunuz... Sonra sıra onlara gelecek. Size
birşey zikredeyim isterseniz AGAIN. TÜRKİYE’ye gelen turistler
biliyorsunuz memleketlerinde dört duvar aralarından, beton
yığınlarından geliyor ve bizler ise hâlâ onları beton yığınlarının içine
sokmaya çalışıyoruz. Doğanın kucağına atılmak isteyen insanı beton
yığını içine sokmak!.. İyi fikir be... Hem sonaaa, bu otelleri yapıyolar
ya, bütün paralarını oteli yapmak için harcıyorlarmış ve para bitince
de eleman yetiştirmek için paraları kalmıyormuş, hemen gazetelere
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ilan verip, başka otellerde çalışan elemanların gözünü boyayıp onları
transfer ediyorlarmış yaaa... Sonra, elemanı kaybolan öteki otel de
gazetelere ilan verip başka otellerde çalışan elemanları transfer
ediyomuş yaaa...
A be kardeşim her sene bu kadar masraf edeceğinize her yörede
otelciler birleşip kendi elemanınızı yetiştirecek kurslar açsanız da
emekli olana kadar çalışacak kendi insanınızı yetiştirseniz günaha mı
girersiniz?.. İlla ki benim gibi, kendini bilmez, ne söylediğini
duymayan, iki kelimeyi biraraya getiremeyen birinin mi size
önermesini bekliyorsunuz? Daha ne söyleyim, bilemeycem vallah!..
Işte böyle... Ha sonra bi de TALHA ÇAMAŞ amca denilenbiri de
sonradan öğrendim ki kendisi TÜRSAB denen bir evin başkanıymış ve
bütün GEZİ EVLERİ’nin BAŞKANI’ymış. Ve bizlere ne söyledi biliyonuz
mu? Otelerde kesinlikle ve kesinlikle tek fiyat uygulaması
uygulanıyomuş yaa. Nerede, nasıl oluyasa, allah, allah... Siz biliyosanız
söyleyin ya biz de tatilimizi orda geçirelim... Bayramda el öpmeden
sonra topladığım arpalarla KUŞADASI’na gittim (KANARYA
ADALARI’na gidecek kadar kişinin elini öpemedim, bu yüzden
TÜRKİYE’de kadım, oh canıma değsin ben sizden az masraf yapıp daha
güzel yerleri gördüm yaa!.. Pışıkkk...) En az 20 otele gittim, eşşek
herifler yabancı turiste 50 çekerken, bana 100 çekiyorlar yaa...
Dövücem dedim sizi, aa, aaah!.. Yine de nuh diyolar ondan
peygamber demiyolar vallahi... isterseniz gelin İSTANBUL’daki otellere
de bakalım dedim... İkna olmuş olduğundan mı yoksa koltuklarına
japon tutkalıyla yapıştığından mıdır ne benimle küçük bir araştırma
yapmaya gelmedi ÇAMAŞ amca... Halbuki ben bu durumu kendisinin
görmesini o kadar istemiştim ki...neyse...
Ve toplantı böyle sürüp gitti... Öğlen yemek yedik... Borsa restaurant
(yazılışı doğru değilse lütfen fax(ks okunur)la veya maille
düzeltilmişini geçin lütfen) denilen yerden gönderilen yemekler
harikaydı... Galiba beleş... Hiç kimse para mara vermeden hababam
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zıkkımlanıp gittiler ya... Kimse para vermeyince ben de vermedim
anasını satim... Ha bişeyi unutuyodum ya... Toplantı bitmeden biraz
önce ben koltuklarında oturan zati muhteremlerine biraz soru
sordum ve bu toplantıları NİYE yapıyonuz ki dedim. Nassa heçbişey
yapmıyonuz ki dedim. Bu kadan insanın zamanına ve yapılan iki dünya
masrafa yazıktır, etmeyin eylemeyin dedim ama bunların hepsi
önceden koordine edildiğinden mütevellit yapılması gerekiyomuş ve
koordinasyon kurulu başkanı da önemli bi kişimiş ve böle toplantılar
sonucunda hiç bir şey yapılmasa bilem yapmak zorunda imişler ya...
İşte böyle... Sıkıldım be... Artık ben İZMİR’e gelmek istiyorum...
Sanırım orda da bugün yarın turizmle ilgili toplantılar yapılmaya
başlanacakmış ve ben de mecburi davetliyim. Çünkü bir TÜRK
VATANDAŞIYIM VE ANAYASAL HAKLARA SAHİP BİRİ OLARAK BÖYLE
TOPLANTILARI TAKİP ETMEK ZORUNDAYIM. ÇÜNKÜ BURADA SÖZ
KONUSU OLAN TÜRKİYE, VE TÜRK İNSANININ GELECEĞİ. OLA Kİ
YANLIŞ KARARLAR ALINIR. BEN DE BUNLARI ANINDA DÜZELTMEK
ZORUNDAYIM. SİZLER DE DÜZELTECEKSİNİZ DEĞİL Mİ?!.. YOKSA
DÜZÜLMEYE DEVAM MI EDİLECEKSİNİZ???!!!!
Hoşgörü, sevgi, saygıyla kalın... / TİM

Hocam ben senin ayağının altını öperim
Adını, görev yaptığı caminin adını asla vermeyeceğim, fotoğrafını da,
bende saklı, sonra uğraşırlar adamcağızla istemezler böylesini,
haritadan yer gösterirler.
Gururla ve onurla yazarım, her zaman.
Atatürk'ümü de, vatanımı da, bayrağımı da, ezanımı da, çok severim.
Cuma namazına giderim, te içten gelerek.
Sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için.
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Onun bunun gözüne girmek için değil.
Kimseden birşey beklemem umurumda da değil.
***
Günlerden cuma, değişik camilere gitmeyi severim.
Her zaman gittiğimdeki hoca, sıktı artık.
Her hafta aynı kelimeler.
Harama laf söyleme, sapıklara laf çakma, kötülüklerden bahsetme.
Tak 1. vitese hep aynı terane.
Cami, Müslüman temiz olmalıdır ama, sen suya sabuna hiç dokunma.
***
Bu cami başka cami, bu hoca bambaşka bir hoca.
2 kez gittim hayran kaldım, imamın ufkuna, ifade tarzına.
Kitap okumuş, roman okumuş, felsefe okumuş besbelli.
Hutbesi ezbere değil, kendi hazırlamış.
Bir Çanakkale Zaferi'mizi anlattı ki, tüylerim diken diken oldu.
Ağlamamak için zor tuttum kendimi.
Siyaset de bulaştırmıyor, insanca yaklaşıyor.
Anlamı bilinmeyen arapça kelimelerle bıktırmıyor, anlamsızlık
katmıyor.
Sade ve anlaşılır.
***
Zira her türlü kültür yapısından insan var.
Sıkmamak gerek o da farkında.
Anladı, kavradı herkes.
Hayranlık bırakırken, haftaya da gelelim dedik, çok etkilendik.
***
Ertesi hafta, tesadüf mü acaba diye yine gittim.
İşte o namazda koptum.
Ben böyle birşey görmedim, yaşamadım.
***
Mesela bayram namazına niye gidilir.
Niye evde kılınmaz.
Toplu olsun diye, toplanmak için.
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Birlik beraberlik, kaynaşma olsun diye.
Tokalaşma, temas olsun diye.
Mübarekler bayram namazına, cuma namazına gider yanındakinin
yüzüne bile bakmadan çeker gider.
E ne yaptı namaz kıldı, hadi canım ordan.
***
Bizim imamımız, hocamız ne yaptı peki.
Hutbenin tam ortasında 'Sizlerden bir şey rica edebilir miyim herkes
ayağa kalkabilir mi' dedi tüm zarafetiyle.
Afalladık, şaşırdık, anlamaya çalıştık.
'Şimdi herkes yanındakine, sağındakine, solundakine sarılabilir mi'
dedi.
Haydiii buyur burdan yak.
***
Tıpkı Hababam Sınıfı'nın öğrettiği tüm saflıkla, karşılıksız sevgiyle
sarıldık birbirimize.
Sarıldım ağız burun kıvırmadan, insanca, onurluca Allah rızası için.
Çok da iyi oldu.
Allah razı olsun hocam.
İşte, İslamiyet bu, müslümanlık bu.
Bize gösterdiniz, görmek istemeyenler utansın.
Allah onları, böylelerini tez zamanda kahretsin.
Ne demiş şair.
Vaad ettiği günler yakındır Hakk'ın.
Belki yarın belki de yarından da yakın. / METİN

DOĞAYI ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK…
Irmak kenarında bir ağacın altına oturdunuz mu hiç? Şırıl şırıl akan
ırmağın sesini, üzerinde uçan kuşların şakımasını dinlediniz mi? Ya
çiçeklerin üzerinde uçan rengarenk kelebekleri, onları dikkatlice
izlediniz mi? Suyun sığ tarafından büyük bir yaprağın üzerindeki
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kurbağa vıraklamaya başladı… Acaba ne diyor? Karnı mı aç, yoksa
mutluluktan şarkı mı söylüyor? Bunu düşündünüz mü? Sanmıyorum…
Ya altında uzandığınız ağacı, ağacın yapraklarını… O yapraklar ki
günün her saati farklı farklı şarkılar söylerler sizin için… Gecenin
ayazını yemiş bir yaprağın söylediği şarkılarla sabahın ilk ışıklarını
kucaklayan yaprağın söylediği şarkılar bir değildir hiçbir zaman… Hele
hele güneşe sımsıkı sarılan yapraklar… Onlar sanki sevgilinin kulağına
aşk şarkıları söyler gibi fısıldarlar… Bütün gün o ırmağın kenarında, o
ağacın altında uzansanız ne açlık hissedersiniz, ne de yalnızlık…
Mutluluk ve huzur tüm benliğinizi sarar… Maalesef gün gelir o
yapraklar ömrünü tamamlar ve toprağa karışmak için kendilerini
tutan daldan daha doğrusu sımsıkı tutundukları daldan kendilerini
toprağa bırakırlar. O bırakış sırasında bile yaprağı izlerseniz üzerinde
renklerden hüznünü değil ama o dalda olduğu sürece ağaca kattığı
değerin mutluluğunu görebilirsiniz… Siz hiç bunu gördünüz mü?
Sanmıyorum… / TİM

Neler oluyor evlatlarımıza neler oluyor
İlgisizlik mi, boşvermişlik mi, düşüncesizlik mi, bize bi'şey olmazcılık
mı, cahillik mi, akılsızlık mı, ahlaksızlık mı, tedbirsizlik mi, ne bunun
adı ne. Her gün sırayla sanki, minik evlatlarımızı toprağa verir olduk,
yeter atık.
Sakın ha aman sakın, 'Takdir‐i ilahi' veya 'Mukadderat' demeyin bana,
kalbinizi kırarım.
Yeter artık, yeter.
***
2013'ün son günlerinde mini minnacık Ayaz bebek, garibanlıktan,
sefaletten, donarak öldü.
Hatırladınız mı, unuttunuz di mi.
Ne diyeyim canınız sağolsun, Ayaz öldü ama, şu an toprakta.
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***
Van'da Muharrem'i kaybettik, o da buz gibi havada yüksek ateşten
öldü, hastaneye taşıt bulamadılar, babası çuvala koyup taşımak
zorunda kaldı.
Bizler donla dolaşmaya devam edelim evde, gitti Muharrem cennete.
***
4 yaşındaki Yusuf, Van'da evinin yanındaki derenin kenarında
oynarken, içine düştü, 3 kilometre ötede bulundu.
***
Çocuk olduğu unutulup ahlaksızca saldırıya uğrayan 3.5 yaşındaki
Pamir, evinin kapısını açıp yandaki villanın havuzunda cesedi bulundu,
boğuldu mu, sonradan mı atıldı belli değil.
***
Eminönü'de daha 1 yaşındaki Ahmet Nedim, vapura binerken
herkesin gözü önünde bebek arabasından denize düştü, bilinci hala
kapalı, inşallah kurtulur.
***
5 yaşındaki Ece Su, arabalı vapurun erken hareket etmesi üzerine,
aracın içindeki annesi ve teyzesiyle denize düştü, büyükleri kurtuldu,
onu kurtaramadık.
***
Son olarak kaybolan Karslı Mert için dualar ederken, çöplüğün
kenarında cansız bedenini buldular.
***
Evlatlarımız boğuluyor.
Evlatlarımız yanıyor.
Evlatlarımız ölüyor.
Evlatlarımız sakat kalıyor.
Evlatlarımız tecavüze uğruyor.
Evlatlarımız sakat kalıyor.
Evlatlarımızı yok ediyorlar.
***
Yeter artık, bir dur diyen çıksın.
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Bu ne rahatlık böyle, ne gamsızlık.
İçim yanıyor,içim kanıyor.
Çocuk mu, bebek bu.
Üzerlerine titrememiz gerekirken, toprağa veriyoruz.
***
Allah rızası için, yalvarıyorum.
Hiç utanmanız yok mu ?
Çocuklar üzerinden nasıl siyaset yapılır bunu da hiç anlamam.
***
Ailesinin mali durumu, ırkı, mezhebi, cinsi hiç önemli değil.
İster villada yaşasın, ister dere kenarında, hiç fark etmez.
Ayrım yapmayın, ayıptır, günahtır.
Onlar çocuk be çocuk.
Ölüyorlar.
Aklınızı başınıza alın.
Allah kimseye evlat acısı vermesin, yaşatmasın.
Sizin gibi cibilliyetsizliklere bile. / METİN
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BEREKET TOHUMLARI
Hani yağmur yağar derler ya bazen
İşte onlar yağmur değil
BEREKET TOHUMLARI
Vücuduma değen her yağmur tanesi
Kollarımı bir ağacın dalları gibi
gökyüzüne doğru uzatır...
Bacaklarımı da
kökleri gibi...
Ve ben bunlarla kucaklarım bütün insanları bir bir
Sevgiyle, şefkatle, hoşgörüyle...
Bu kucaklaşma neticesi
Hani, cereyan geçti deriz ya
O misal...
Bütün insanlar tek dili konuşmaya başlar
Ve kardeş olurlar...
İşte, bunları yapan o yağmur taneleri
Yani BEREKET TOHUMLARI...
Sevmemek elde değil... / TİM
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Allah'tan değil sevmekten korkuyorlar
'İnsan dünyayı yozlaştırdı, zorbalıklar doldurdu, bu yüzden yok
edilmeliyiz. Büyük bir tufan geliyor. Masumlar için bir gemi
yapmalıyız' diyor fragmanda.
Şimdiki yozlaşan dünyamızı, insanlığımızı ne de güzel özetliyor,
Aynen devam.
Değişen, iyiye giden bir şey yok, hep aynı hep aynı.
Öyle denildi ve Tanrı (İsme takılmasınlar o zamanlar böyle deniyordu)
Nuh Peygamber'i görevlendirdi.
Gemiciğe binen iyiler, masum hayvanlar kurtuldu, binemeyen kötü ve
zorba insanlar sıfırlandı.
***
Nuh peygamber zamanında Hıristiyanlık ve Müslümanlık yoktu.
Büyük Tufan'ı anlatan filmin, Hıristiyanlığı övdüğü, İslamiyet'i
aşağıladığı gerekçesiyle birçok ülkede gösterimi yasaklandı.
Haliyle filmi izlemedim, fragmanıyla idare ettim, bilemem.
Bildiğim bir şey var o da, Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed,
doğmamıştı, düzeltmek için görevlendirilmemişti, peygamber olarak
yollanmamıştı.
***
'Oku yaradan Rabb'inin adıyla oku' diye başlıyor.
Cahilliye devri, her türlü rezillik var, kız çocukları diri diri gömüldü,
aşağılandı, taşlandı.
Sonra yüce rabbim, 'Alemlere rahmet olsun' diye son peygamberimiz
Hazreti Muhammed'i gönderdi.
Son kez başkası gelmeyecek.
***
Kolay olmadı, çok sabretti, pisliği ortadan kaldırıp mükemmel dinimizi
yaymak.
Filmi çekildi The Message; Çağrı.
Gördüğüm en mükemmel filmlerden, her yönüyle.
Çocukken bir dergi vardı, adını hatırlıyorum ama yazmayacağım.
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Öyle bir aşağıladı ve karalama kampanyası yaptı ki, film için.
Sayfalar dolusu kin kustular, aşağılık komplekslerini de.
***
Biletle tam 5 kez izledim, televizyondakilerle 25 olmuştur.
'Hıristiyanlar yaptı daha ne beklersiniz ki' diye yazdılar.
Kendileri beceremezler, yapamazlar, yapana da mani olurlar.
Sanattan anlamazlar, anlamak istemedikleri gibi bir de o güzelim
sanatların içine tükürürler.
***
'Müslümanlığı küçümsüyorlar' yazdılar, zerresi yok.
İslamiyeti ve Hazreti Muhammed'in hayatını, ilkelerini, mübarek
sözlerini onlardan kat be kat daha iyi bildiğime eminim.
Güzel dinimiz adına tek kelime, tek sahne bile olumsuzluk olmadığı
gibi, artısı ve fazlası var.
Antony Quinn müslüman olsa vallahi de billahi de bu kadar güzel
oynayamazdı, mekanı cennet olasıca.
***
Güzelim dinimizi, Müslümanlığı bir türlü anlayamayanların silahıdır
bu.
İşleri, güçleri hep yasaklamak.
Bırakın da ona biz karar verelim.
Korkuyorlar, yaşamaktan, sevmekten korkuyorlar.
Ey yobazlar, Çağrı filmi için de öyle demiştiniz bakın ne çıktı.
Utanın.
***
Kısacası kardeşim.
Sen inancı tamsa, hatır gönül yoksa, maddi ve manevi beklentin
sıfırsa, göstermelik de değilse.
Sorarım sizlere; bir buçuk saatlik film mi değiştirecek kafanızı ?
Keşke değiştirse birazcık olumlu yönde.
***
Eminsen kendinden, dininden, inancından.
Film değil, feriştahı gelse.
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Vazgeçmemelisin.
***
Tıpkı Nuh Peygamber gibi.
Tıpkı son peygamber Hazreti Muhammed gibi.
Neticede Allah'ın emri.
Var mı ötesi... / METİN

SİS
Saat
Sabahın 7'si
Puslu bir hava
Koruluk'ta
Cicipark'ın önündeyim
İmkansız
DENİZ kaybolmuş
DAĞ kaybolmuş
GÖKYÜZÜ kaybolmuş
Desem de inanmayın a dostlar
Deniz dağa
Dağ gökyüzüne
Gökyüzü hepsine kavuşmuş
Hepsi tek vücut olmuşlar
Saat
Sabahın 7'si
Puslu bir hava
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Ve sen insanoğlu
Hala MÜSLÜMAN, HIRİSTİYAN
AZERİ, LAZ, ÇERKEŞ,
SİYAH, BEYAZ, SARI,
ALEVİ, SÜNNİ
ve de TÜRK, KÜRT
diye uğraşırken
ve hala
kardeşi kardeşe vurdurup
kan dökerken
Deniz dağa
Dağ gökyüzüne
Gökyüzü hepsine kavuşmuş
Hepsi tek vücut olmuşlar
Ve sen insanoğlu
oku, oku, oku
ve bir daha düşün...
Saat
Sabahın 7'si
Puslu bir hava

Düştüm
Toprak kirlendi… / TİM
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Oku bakayım a‐y‐ı
Barış Manço'nun çocuk şarkısından kaptım başlığı, anlamayan iki
ayaklılar varsa anlasınlar diye, çocuklar canımız, kanımız, bu bayram
da her zaman kutlanacak.
Kayboluyorlar.
Ayıp ediyoruz.
Bulamıyoruz.
Yok oluyorlar.
Üşüyorlar, donuyorlar.
Ağır işlerde çalıştırıyorlar.
Emekleri çalınıyor.
Karşılığını vermiyorlar.
Eti de kemiği de kendilerinin, çocukların başkalarının değil.
Ölüyorlar.
Zorla evlendiriliyorlar.
Aç kalıyorlar.
Zorla dilendiriliyorlar.
Cinsel istismara uğruyorlar.
Her türlü istimara uğruyorlar.
Haksız ediyoruz.
Hak etmiyorlar, ufacık bedenleriyle tüm bunları.
***
23 Nisan kutlu olsun.
Desek, tüm bu çocuklara ayıp olacak.
Bizsiz nasıl kutluyorsunuz diyecekler.
Şamar gibi yüreğimize inecek.
***
23 Nisan Kutlu olsun da, nasıl kutlu olacak desek.
Atatürk'ümüze ayıp olacak.
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Bugünlere bu Türkiye'ye bu Dünya'ya bu pislikleri Atatürk getirmedi
ki.
İnsanlar ne yaptı yaptıysa.
***
Yine de enseyi karartmamak gerek.
Biz kutlamazsak, siz kutlamazsanız.
O'nu da elimizden alacaklar.
İzin vermeyelim.
Yaşasın 23 Nisan, yaşasın çocuklar. / METİN

BİR AVUÇ TOPRAĞIMIZ DAHİ KALMADI OYUN
OYNAYACAK
Ne koşturacak bir tarla ne de mahalleli çocuklarla top oynayacak yeşil
alan kaldı. Yeşil alanı boşverdik, bir avuç toprağı dahi zor bulur olduk.
Türkiye gelişiyor!..
Gelişirken de bütün değerlerimizi yitiriyoruz bir bir…
Ne insanlığımız kalıyor ne de duygularımız.
Zaten düşünmek kavramını hepten unuttuk…
Sorup sorgulamak kimin haddine…
İnternetteki nostaljik bir paylaşım beni de çocukluk yıllarıma götürdü.
Mahalle aralarında top oynardık mahalleli arkadaşlarla.
Hem de ne top…
Oyun bu ya, zamanı adeta unuturduk.
Nasıl unutmayalım ki…
Kimin saat vardı o zamanlar?
Dediğim yıllar 1965 – 1970’li yıllar.
Koyardık bir ağaç dalını toprağa dik olarak.
Gölgesi şuraya gelince devre…
Buraya gelince de maç bitecek.
Siz deyin 2 saat, ben diyeyim 3 – 4 saat sürerdi bu maç. Bazen de
akşam ezanı maçın bitiş zamanı olurdu.
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Şimdilerde mahalle arasında değil böyle maçlar yapmak, yürümek
dahi olanaksız bir hale geldi.
Şükür yollarımız çamur olmuyor, lakin her yağmurda her sokak bir
dere…
Bu küçük anımsamadan sonra buyrun bakalım o yılların mahalle
maçlarında ne kurallar geçerli imiş?
Okurken tebessümleriniz yüzünüzden eksilmesin…
BİRAZ DA NOSTALJİ
HEY GİDİ GENÇLİK HEY !…
90’lı Yılların Mahalle Maçları Kuralları
1. İyi oynayan iki kişinin aynı takımda yer almamasına dikkat edilirdi.
2. Maçlar minyatür kalede oynanıyorsa, penaltı boş kaleye ters
şekilde topukla vurulurdu.
3. Maçların hayali kale direkleri arası adım ile sayılır, olmaları gereken
yerler iki taş ile işaretlenirdi.
4. Hava kararınca, ezan okununca, anne‐baba çağırınca maç biterdi.
5. Üç korner, bir penaltıydı.
6. Topu patlatan parasını öder, patlak top ikiye kesilip kafaya takılırdı.
7. `Frikiklerde açıl biraz` denince `Burası Ali Sami Yen mi` şeklinde
cevap verilirdi.
8. Takımlar kurulurken ilk oyuncuyu seçme hakkı, adım almayı iyi
bilenindi.
9. Kaleci topu 3 kere sektirirse rakibe `Açılsana 3 kere sektirdim`
derdi, rakip açılırdı; efendilik vardı.
10. Top insanın pek münasip olmayan bir tarafına gelirse herkes `işe
işe!` diye bağırırdı.
11. Penaltılarda kaleci değiştirilirse 2 penaltı atılırdı. Eğer ilk penaltı
gol olursa ikincisi atılmazdı.
12. Abanma ve burun vurmak yoktu, vurulursa eleştirilip kınanırdı.
13. Tanju, Rıdvan, Metin, Ali, Feyyaz, Hagi, Hakan, Hami gibi dönemin
popüler futbolcularının adı alınırdı.
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14. Topun sahibi tüm kuralları koyar, takımı kurar, kaleyi seçer,
istemediği kişileri topuyla oynatmazdı.
15. Klişe laflar vardı: `At bakayim abinin kıllı göğsüne!`
16. Elin avantajı olmazdı.
17. Bel üstü gol sayılmazdı.
18. Taçtan kendi önüne atıp başlatılınca, taç değişirdi.
19. Maçı izleyen küçük bir grup varsa, penaltı olup olmadığına o karar
verirdi, saygı vardı.
20. Maçlarda eğer iddia varsa ödüller genel olarak Algida Max,
eskimo, meybuz, 2,5 litrelik kola vb. ürünlerden oluşurdu / Kaynak;
Futbol Saati
Ve sosyal medyada bu paylaşımın altında Sayın TC Engin
Yazıcıoğlu’nun katkıları…
70’Lİ YILLARIN “SOKAK ARASINDA OYNANAN MAÇLARIN KURALLARI
DA ŞÖYLE İDİ :
1‐ PARK ETMİŞ ARABANIN ALTINA YA DA EVİN BAHÇESİNE TOP
KAÇIRAN ALIRDI.
2‐ YOLDAN BİRİ GEÇERSE (ÖZELLİKLE YAŞLI, KADIN, ARABA) İLK
GÖREN KİŞİ “DUR” KOMUTU VERİR MAÇ DURUR, GEÇİŞ
YAPILDIKTAN SONRA “BAŞLAR” KOMUTU VERİR MAÇA
DEVAM EDİLİRDİ.
3‐ FAUL, ELLE OYNAMA OLDUĞUNDA RAKİP TAKIP BUNUN
TESPİTİNİ YAPTIĞI ANDA OYUN DURUR, GEREKEN SERBEST
VURUŞ YAPILIR, İTİRAZ EDİLMEZDİ.
4‐ TOP TAŞIN ÜSTÜNDEN, KENARINDAN YA DA KALECİNİN
BOYUNDAN ÇOK ÜSTÜNDE GİTTİĞİNDE GOLÜ YİYEN TARAFIN
OYUNCUSU “GOL” OLDUĞUNU KABUL EDERSE “GOL”
SAYILIR, ETMEZSE SAYILMAZDI. SAYGI VE CENTİLMENLİK
“ÖNCE” GELİRDİ.
5‐ MAÇ SONA ERDİĞİNDE, TEKRAR MAÇ YAPILACAKSA HER İKİ
TAKIM OYUNCULARI ARASINDA DEĞİŞİKLİK (TRANSFER)
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YAPILIR AMA, GÜÇ DENGESİ BOZULMAZDI. ŞİMDİLİK
HATIRLADIĞIM BUNLAR (ZAMAN BAYAĞI GEÇMİŞ,
UNUTTUKLARIM DA OLABİLİR.
Paylaşacak sevginiz, bilginiz biraz da çocukluğunuz olsun… / TİM

Eskimeyen şarkılar da olmasa...
Unutulmaz melodilerin altına söz uydur, sucuk tanıt, gazoz sattır ne
kadar kolaymış meğer, hani sanat, hani yaratıcılık, hani globalleşen
materyalist, kapitalist düzene rest çekerek perfect bir ivme
kazandırmak, hani, nerde ?
O güzelim Hababam Sınıfı'nın müziğini, gazoz reklamına koydular.
Barış Manço'nun enfes sözlü şarkılarından iki reklam, bir de kısa
metrajlı tanıtım filmi çıkardılar.
Domates, biber, patlıcanı da bir reklama verecekler ama, şimdilik
gerek görmüyorlar, nasıl olsa satılıyor.
Erkin Koray'ın müzikleri ise hala reklam malzemesi.
Kurtalan Ekspres'i de sakız reklamına uygun gördüler.
20‐30 yıl önceki, emek verilen, hit olan müzikler maşaallah hala
baştacı.
Tamam da aslını verin bari.
***
Reklamına göre, uydur gitsin çene suyuna çorba.
Barış'ımızın sucuk reklamında işi ne ?
Telif hakkı var mı, ödendi mi ?
Beterinden korkuyorum derken.
Başımıza geldi.
***
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Bir TV Kanalı, Edip Akbayram'ın çok güzel okuduğu ve zirveye çıkardığı
'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' parçasını fon müziği olarak
kullanıp cinsel malzeme reklamı yayınladı.
RTÜK de, TV kanalına 12 bin lira para cezasına çarptırdı.
Cinsel gücü artırıcı bitkisel bir ürün tanıtılarak, "Erkeklere özel
performans, 'Mutluluğun doruklarında, uzun geceler yaşayın"
deniyor.
Şarkı ile halası yok.
Düzene karşı çıkan başka bir sanatçının şarkısı ise para, faiz, kredi
reklamında.
Yok artık, pes artık, yuh artık.
***
Eskiden ayılana gazoz, bayılana limon diye şarkı vardı.
Şimdi Hababam'a gazoz, Erkin'e limon oldu.
Erkin Koray'a şampuan, Esmeray'a seyahat reklamı uygun gördüler.
Edip Akbayram'a da cinsel güç artırıcı.
Daha beteri ne ola ki acep ?
***
Hani yaratıcılık, hani modern reklamcılık.
Bir zamanlar yabancı şarkılara Türkçe söz yazmak modaydı, onun gibi.
***
Mikrofon uzatınca entel dantel, ikircikli konuşmalar.
Kılık kıyafet desen hiç birimiz de yok, çok farklı olmalı onlar.
Sakal, pipo, atkı, şapka tam tekmil.
Bir de kırmızı halıları var.
Ödüllere doymuyorlar.
Bir de yeni bir şey olsa, hep aynı hep aynı be yav.
***
Biraz yaratıcı olun, yeni şeyler yapın.
Böyle reklamı ben de çekerim iş değil.
Hazır müzik var harika, uydur sözü gitsin.
***
İsterseniz ben de yapayım, para da istemem.
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Ceviz yemeyi teşvik ederim, vatandaşa hayrım dokunur.
Fena mı olur ? / METİN

HESAPLAŞMA
Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Her ne kadar söze
acısıyla, tatlısıyla diye başlıyorsak da geçtiğimiz yıl tatlı bir şey
olmadı sanki. Kısa bir hesaplaşma yapacağım. Lakin 2016 yılı için
değil 2016 yıllık bir hesaplaşma…
Her şeye rağmen hayat devam ediyor desek de hayat çoğu insanlar
için bitti.
Nasıl bitmesin ki canından çok sevdiği birini kaybeden insan için
hayat.
Yaşadığımız ülkede neredeyse hergün şehit haberleri ile yüreğimiz
burkuldu.
Ülkemiz 365 gün yas durumunda bir yaşam sürüyor.
Şehit haberlerinin yanında doğal felaketler…
Ve aramızdan zamansız ayrılan güzel insanlar…
Hepsini teker teker yazmaya kalkarsak sayfalar yetmeyecek.
Dünyada ki olaylardan hiç söz etmiyorum bile.
Anlayamadım, anlayamayacağım da bir türlü…
Evrende milyonlarca çeşit canlı ve cansız varlık var birbirine
benzemeyen.
Ve hepsinin de görevi.
Adaletli paylaşılsa herkese yetecek, dünya denen bir gezegende
yaşıyoruz insanoğlu olarak.
Lakin 0 (sıfır) yılından bugüne doğru bir gezinti yapıyorum us’umda.
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Sürekli, savaşlar, hastalıklar, zamansız ölümler, doğal adını verdiğimiz
felaketler vs.
Hep soruyorum, yine sormak istiyorum.
Yaşadığımız bu dünyada olan bitenlerin sorumlusu Yaradan’ın
yarattıkları insanoğlu mu yoksa onları yaratan Yaradan mı?
Sen ki OL dediğin zaman olan bizler zamanı geldiğinde ÖL dediğinde
ölüyoruz.
Hem de yapacak bir dünya işimiz varken ve çoğu zaman geride acılar
ve gözyaşları içinde insanlar bırakarak.
Madem yarattın bu insanoğlunu, neden onların birarada, barış içinde
yaşamasını sağlamadın.
Diyorlar ki bu dünya bir sınav.
Sınav dediğin şey insanların birbirini öldürmesi, yok etmesi mi?
Bir avuç insanın, insanların canını alması için sürekli olarak silahlar
üretmesi mi?
Yeni yeni hastalıklar ve devamında sözde ilaçlar yaratarak insanları
sürekli sıkıntı içinde bırakmak mıdır bu sınav?
Anlamıyorum hala, anlamayacağım da…
OL dediğin insanların içinde bulunduğu bu zor durumlar, ölümler mi
seni bir başka şey yapacak?
Neden hala gözü yaşlı analar var etrafımızda?
Neden her gün binlerce çocuk açlıktan hayatını kaybediyor?
Neden gözü dönmüş bir avuç yaratık, dünyada yaşayan insanları
sömürmek için kan dökmeye devam ediyor?
Neden bu dünya tek devlet, tek millet, tek dil olamıyor?
Madem OL dedin oldu bu insanlar…
Neden herkese yetecek bir dünyada insanları birbirine düşürüyorsun?
Bundan nasıl bir zevk, haz alır bir Yaradan?
Anlamıyorum, anlamayacağım…
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Bil ki sana inananlar (Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler), sana olan
inançlarını kaybediyorlar…
İnsanlar senden uzaklaşıyorlar.
Müslüman birisinin Müslüman birisini katletmesine nasıl izin verirsin?
Anlamıyorum, anlayamayacağım da…
Böyle bir zalimliğe izin veren bir Yaradan’a nasıl inanalım?
Biliyorsun, yüzlerce, binlerce soru var daha sana sorulacak.
Ama, içi boş, gözü dönmüş, hiçbir şeyi sorgulamayan bilgisiz, bilinçsiz
insan denen yaratıklar, yarattıkların her şeyi yanlış anladığını
biliyorum ve bunları da yanlış anlarlar diye düşünüyorum.
O yüzden bu hesaplaşmayı elbet bir gün seninle karşılıklı yapacağız.
O zamana kadar beni beklemeni ve karşıma çıkmanı umuyorum.Evet,
bizim günahlarımız kadar bunlara sebep olan ya da olmasına izin
veren senin de günahların var…
Ve bu günahlar değil 2016 yıl, binlerce yıldır öyle çoğaldı ki…
Sen bile zaman zaman kendine olan inancını yitirdiğini biliyorum…
Ve yarattıklarını da bu yüzden deneme tahtasına çeviriyorsun.Her
şeye rağmen senin bir Yaradan olduğunu kabul ediyor ve en kısa
zamanda bu dünyayı yaşanılır bir hale getireceğine inanan biri olarak
kalmak istiyorum.
Lütfen beni kazan… / TİM

Çocuk katillerini beslemeyin de asın...
Çocukluğumdan beri idama şiddetle, nefretle karşıyım hele hele Deniz
Gezmiş, Yusuf İnan, Hüseyin Aslan, Erdal Eren ve de Adnan
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Menderes'in asılmasına çok üzüldüm. Ama bu durum öyle böyle değil,
asacaksın bu çocukları katillerini...
Asacaksın, bak bakalım bir daha oluyor mu.
Çocuklara nasıl kıyarsınız be hayvanlar.
***
Bebek ve çocuk katillerini.
Ufacık yavrucakların canına kıyanları.
Masum, melek, sevgi dolu, günahsız evlatlarımızı katledenleri.
***
Bebeğe, çocuğa tecavüz edeni.
Yelteneni, kandıranı.
Banka kuyruğunda hak ettiği emekli maaşını almak isteyen ve onu
takip ederek parasını zorla çalanı, gasp edeni, üstüne bir de döveni,
yaralayanı, bıçaklayanı, öldüreni.
Tasvip etmesem de dilencilerin bile parasına yeltenenleri.
İnsanları öldürmekten zevk alanları.
Hatta hatta.
Hayvanlara tecavüz eden iki ayaklı hayvanları.
Ağacı, ormanı kasıtlı yakanları.
Binlerce, on binlerce canlıyı diri diri yakanları.
Ağaçları vicdansızca kağıt keser gibi devirenleri.
Asa‐cak‐sın, başka lamı cimi yok.
***
Bunun affı olmaz, bir şans vermesi daha olmaz, ertelemesi olmaz.
İftira değilse, ayan beyan belli ise, sabitse.
Tüm şartlar tamamsa.
Şak diye asacaksın, yolu yok.
***
Zaten asılmazlarsa, çıkınca bir daha yapıyorlar.
Tabi çıkabilirse.
Böyle pis, çocuk sapıklarını, katillerini içerde pek sevenler, yollarını
bekleyenler var.
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Hayretmezler.
Ama siz en iyi mi asın bu gibileri.
***
Cana kıymayanlar, haram yemeyenler bile bu memlekette asıldıktan
sonra.
Bu gibileri indirip kaldırıp tekrar tekrar asacaksın.
Ki, bir daha yaşanmasın... / METİN

ESKİ MAHALLEDEN HABER GELDİ
Eski bayramların hala unutulmayan bir tadı vardı… Hatırlayanınız
var mı ogünleri yoksa unuttuk mu hepsini…
Bayram sabahı babamız bayram namazı için camiye gittiğinde bizler
de evlerimizde kahvaltı hazırlığı yapmaya başlardık. Babamızın
camiden gelirken fırından alacağı gevrek ve boyozları yemekti bayram
sabahının ilk telaşlarından biri…
Namazdan gelen babamızın sonra da annemizin ellerini öperek
bayramlaşmaya başlardık ailecek. Kahvaltıdan sonra da başlardık
yavaş yavaş konu komşu ziyaretlerine. Konu komşu ziyaretleri
diyorum ama şimdilerde bakıyorsunuz ne konu var ne de komşu…
Nereye gitti bunlar diyoruz hep birlikte…
Ve bunları yaşadığımız devirlerde büyüklerimiz vardı… Bizleri adeta
bayrama hazırlayan büyüklerimiz… Her zaman onlara işlerimiz düşerdi
ama bayram öncelerinde onlar olmazsa olmazlarımızdı adeta…
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Mahalle bakkalımız Şakir amca, ayakkabı tamircimiz Mustafa dayı,
mahallemizin en eski berberi Süleyman amca ve tabii ki her bayram
bizim pantolonlarımızı diken terzimiz Hüseyin bey…
Olmazsa olmazımız olanları şimdi hiç göremiyorum… Ya siz… Nereye
gitti bu insanlar, şimdi ne yapıyorlardır bir bilen var mı acaba?
En son hatırladığım bir bayram gününde söylediklerini hiç
unutmuyorum… Adeta bugünleri ogünlerden görmüşlerdi…
Söyledikleri bayram mesajı değil birer dersti bizler için… Ama biz
ogünün çocukluğu ile anlamamıştık… Bugünleri görememiştik…
Bize neler söylediklerini tam olarak hatırlamasam da üç aşağı beş
yukarı misali şöyleydi…
Çocuklar önümüzdeki yıllarda bizler olmayacağız… Bu mahalle bile
olmayacak belki… Konu komşunuzu tanımayacak, göremeyeceksiniz…
Merhabalarınız azalacak, bir sabah çayı kahvesi içeceğiniz bakkalınız,
berberiniz, ayakkabı tamircinizi hiç mi hiç görmeyeceksiniz… Çünkü
bizler tarih olacağız… Sadece bedenlerimiz değil mesleklerimiz de yok
olup gidecek… Ayakkabılarınızı da, giyeceklerinizi de, yiyecek
içeceklerinizi de büyük mağazalardan alacak, lüks berberlerde
saçlarınızın bakımını yaptıracaksınız… Ama oralarda bugünün
sıcaklığını hiçbir zaman bulamayacaksınız… Çünkü öyle bir dünya
olacak ki sizin büyüdüğünüz zamanlarda para her şeyin önüne
geçecek… Ve para sözü etmeden hiçbir şey yapamayacaksınız… Siz siz
olun bugünleri hep hatırlayın, hiç unutmayın… Çocuklarınızla da
paylaşın ki nerelerden ogünlere geldiğinizi bilsinler… Belki birkaç
aklıselim çıkar da nostalji de olsa bugünleri, yani eski mahalle
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günlerinizi tekrar yaşatmayı düşünür… Ne dersiniz? Unutacak mısınız,
yaşatacak mısınız?
Paylaşacak sevginiz, bilginiz, epey de kitabınız olsun… / TİM

Kutsal Topraklarıma Metinsel Dönüşüm
Kentsel Dönüşüm'e uğradı, yıllardır gitmedim, gidemedim, geçmişe
yolculuk yaparken içim daralıyor, çok üzülüyorum, gidersem her şeyi
yerli yerinde aynı şekilde bulacağımı sanıyorum da ondan, meğer
mazide kalmış, geçti Bor'un pazarı...
Enfes bir manzara, tertemiz hava, doğayla içiçe, sanki şehir dışında.
İddia ediyorum, İzmir'de böyle bir manzarası olan yer yoktur.
Gidin de bir görün, hayran kalacaksınız.
***
Kadifekale'de dünyaya gözümü açtım, Dr.Behçet Uz Çocuk
Hastanesi'nde daha doğrusu.
14 yılımız orada geçti, 12 Eylül 1980 İhtilali'ni yaşadık.
Haliyle ihtilal öncesi günlerde oradaydık.
Her türden, her fikirden arkadaşım, tanıdığım oldu.
İyi ki de olmuş.
İçimdeki insan sevgisi de hoşgörü de ondandır ondan.
***
Ara sıra gittim ama, en son gitmeyeli bi 15 yıl olmuş.
Hep merak etmişimdir, aşağılardan gördüm ama içine gitmedim,
gidemedim.
Derken Kentsel Dönüşüm başladı, yıkımları görmemek için gitmedim
bu kez.
***
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Her şey bitti, ağaçlandırdılar, abim Mustafa Aydınoğlu, 'Ben gittim git
gör, yalnız hazırlıklı ol, üzme kendini, geride bir Kadifekale Cami,
evimiz, bir de yakın komşumuz rahmetli Konyalı Zehra Utku teyzem
ile Mustafa Utku amcamın evi kalmış, diğer esnafların filan hiç biri
yok, dümdüz olmuş her yer' dedi.
İçim cız etti, meraklandım tabi, gitmek şart oldu.
'
Kako'ya giden Eşrefpaşa Camii'nin yanındaki dik yokuş, uzatır yolu.
Rakım Elkutlu Caddesi'nden girdik.
Adı verilen Rakım Elkutlu'yu tanıyalım.
Eşrefpaşa'da yaşamış bir cami imamı, besteleri var,
Rakım Elkutlu (1869 İzmir ‐ 4 Aralık 1948, İzmir), Klâsik Türk mûsıkisi
bestekârlarından.
Dini ve din dışı mûsikînin Âyin, ilâhi, semâikâr, durak, beste ve şarkı
formunda dört yüz elliye yakın eseri var.
***
İlerliyoruz caddede, karmaşa, kargaşa, dar yolda yine başlıyor, hiç
değişmemiş hengame, hala var.
Baktım solda Şenocak Sineması'nı yıkmışlar.
AVM yaparlar kesin veya site dikerler, gitti güzelim sinema.
Yıkarken haberimiz bile olmadı, Emek Sineması değil ki mübarek.
Oysa İnkılap İlkokulu'nda iken müzikal bir oyun sergilemiştik.
İçmesini bilenlerin gittiği Mavi Köşe, duruyor yıkılmamış sıradadır
herhalde.
***
Yapıcıoğlu Camii'ni geçtikten sonra solda meşhur Tadal Pastanesi
vardı.
Ali Tadal amcam Allah rahmet eylesin, çok güzel lokma dökerdi, sıfatı
Lokmacıbaşı idi zaten.
Çok güzel pastalar, börekler yapardı.
Hele bayram sabahı çıkardığı bir su böreği vardı ki, 40‐50 metrelik
kuyruk oluşurdu.
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Oğlu İbrahim abi biraz sürdürdü, sonra devretti, ama şükür
yıkmamışlar.
Karşısında eczane vardı, hala daha var.
Kötü bir anım var aktarayım, siğil ilacı verdiler, ne uyardılar ne de
anlattılar, sonra da yanık izi kaldı.
Hiç kafama takmadım, belalı zamanlarda işime bile yaradı, tırstılar
benden.
***
Çok maçında çıktım, Yapıcıoğlu Gençlik Spor Kulübü'nün Takım
Kaptanı sevgili dostum Sait Başdaş ile kardeşi Feyzi'nin başladığı,
açtığı küçücük bakkal dükkanı şimdi koca bir Başdaş Marketler Zinciri
oldu İzmir'de her yerde, çalışıyor aynı yerinde, helal olsun çalışkan ve
azimli çocuklarmış.
***
Oduncu Ali abi'nin dükkanı vardı solda, rahmetli olduktan sonra
kapandı, apartman dikerler şimdi.
Çeşme Durağı vardı, sağda, durak var çeşme yok.
Biraz bakındım, büfe olmuş küçücük yer, tarihi çeşmede içinde kalmış,
bilen var mı acaba tarihi eserler kurumundan filan.
Korunması gerekir de.
Yokuşu tırmanırken okuduğum, mezun olduğum İnkılap İlkokulu tüm
haşmetiyle duruyor.
Geçince solda itfaiye var halen, mübarek Ramazan ayında top
atarlardı.
***
Onlarca şehidimizin, mekanı cennetliklerin yattığı Kadifekale Hava
Şehitliği'ni de geçtikten sonra, hayal kırıklığı işte o an, tam anlamıyla
başlıyor.
***
Her türlü palavranın atıldığı Avcılar Derneği, yıkılmış, yok.
Kum nakliyatçısı Recep Totan'ın yazıhanesi yok.
Çocukluk arkadaşım Zeliha'nın babasının işlettiği pastane, artık yok.
Yanındaki emlakçı, yok.
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Mardin'e yolcu taşıyan firmanın acentası, yok.
Nedim abinin eczanesi yok.
Berber Ali abimin, dükkanı da yok.
***
Sağ tarafa bakıyorum, komple facia.
Yeşildere'ye kadar herşeyi yıkmışlar, yok yok yok.
Bombacı Ali'nin gavesi (çayocağı) yok.
***
Ömrümde öyle karpuzu bir daha yiyemediğim, göremeyeceğim,
göremediğim, Şeker Ali'nin karpuz tezgahı yok.
Terzi Ali İhsan amcamın, bisiklet tamircisi Vedat amcamın dükkanları,
sizlere ömür.
Büyük ihtimalle vefat etmişlerdir.
O güzel ustalar.
Hepsine gani gani rahmet dilerim.
Para istemezlerdi.
Hakları çok geçti helal olsun.
***
Kentsel Dönüşüm'den Metinsel Dönüşüm, şimdilik bu kadar.
Gelişmelere devam edeceğiz.
***
Her şey gelir geçer,
Bir gün gelir, hayat biter.
***
Bina yıkılır.
Para biter.
***
Önemli olan güzel bir hoş seda bırakmak.
Gerisi boş.
Öyle değil mi. / METİN
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GÜZEL DÜŞÜNCE, GÜZEL SÖZ, GÜZEL EYLEM
Ve sen de yavaş yavaş bu değişimin bir parçası olacaksın… Direnmek
istersen yok olacaksın… Ezileceksin… Artık bunu kabul etmek
zorundasın…
Türkiye’de darbe olmaz…
Ne askeri darbe…
Ne de halk darbesi…
Toplumun % 50’sini geçen insan kendini aydın addeden, sol kesim,
sosyal demokrat kesim olarak betimleyen kişilerin yaptıklarından,
söylemlerinden bihaber…
Onları ne okuyor, ne de izliyor…
Sadece ve sadece kendi ayaklarına kadar gelen ve ellerinden tutan
insanların götürdükleri yere gidiyorlar…
Kendilerinin yaşamsal gereksinimlerini karşılayan insanlarla birlikte
oluyorlar…
Kendilerini bu zorlu dünya ortamında hayatta kalmalarını sağladıkları
için onlara minnet duyuyorlar…
Ve bu minnet demokrasi aleti olarak gördüğümüz sandıklar ortaya
çıktığında kendini gösteriyor…
Diyorlar ki…
İnsanımız cahil, cahil bırakılmış…
Kim bırakmış ki?..
Her şeyi, memleketi yönetenler mi?..
Yoksa her şeyi, memleketi yönetecek insanlar var deyip hiçbir şey
yapmayan kendini aydın olarak addeden insanlar mı?
Tartışmaya açık bir konu değil bu… Boşuna çene patlatmayalım…
Yazar, şair, gazeteci, öğretim görevlisi vs. kendini aydın addeden pek
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çok insan ülkenin temelini oluşturan köye, köylüye, halka uzak kalmış,
masa başında ahkâm kesmiş ve ben yazdım, çizdim, onlar da
öğrenselerdi diye düşüncesinde oldukları müddetçe o insanlara bizim
insanımız diye gidecek, onların her türlü gereksinimini görecek
insanlar olacaktır.
O insanlar 50 yıldır varlar, 60 yıldır varlar… Binlerce yıldır varlar…
Şimdi başını iki ellerinin arasına alıp düşüme zamanı değil mi?
Kendine soracaksın bu soruyu… Bugün, şimdi ve her zaman… Hani İbo
da şarkısında söylüyor ya… BEN NERDE YANLIŞ YAPTIM…
Nerede doğru yaptın ki…
Öğrendiklerini kendine sakladığın, bencillik ettiğin sürece, burnu iki
karış havada olduğun müddetçe, masa başında ahkam kestiğin, 2
duble rakı içip memleket kurtarmaya kalktığın müddetçe, şu an içinde
yaşadığın ortam senin doğal yaşam ortamın olacaktır… Ve sen de
yavaş yavaş bu değişimin bir parçası olacaksın… Direnmek istersen
yok olacaksın… Ezileceksin… Artık bunu kabul etmek zorundasın…
Haaa….
Ben bu ortamı sevmiyorum, tersine çevirmek için mücadele etmek
istiyorum diyorsan en az, evet en az 50 sene, 60 sene mücadele
etmek zorundasın… Ama sen buna ne hazırsın ne de bunun için sabır
var sende…
Öyleyse…
Bir dakikaaaa… Bu yazıdan dolayı beni her şeyi kabul etmiş, karamsar
biri olarak kabul etme, görme… Ben sadece gözlemlediğim siyasi ve
sosyal ortamı biraz değerlendirmek istedim… Karınca kararınca ben
de biraz değişiklik yapmak için elimden geleni yapıyorum… Yapacağım
da…
Peki sen ne yapacaksın?…
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Yazımın sonunda İranlı düşünür Zerdüşt’ün sözünü yinelemek
isterim…
GÜZEL DÜŞÜNCE, GÜZEL SÖZ, GÜZEL EYLEM…
Paylaşacak sevginiz, bilginiz olsun… / TİM

Analara kıymayın efendiler
Analardır adam eden adamı, sizi de bir ana doğurmadı mı, hayatta en
üzüldüğüm şey çaresiz bir annenin, umutsuzluk içinde evladı için
ağlamasıdır.
Donarak ölen Ayaz bebeğin annesi olmak.
Ali İsmail Korkmaz'ın annesi olmak.
Ethem Sarısülük'ün annesi olmak.
***
Ezilenlerin annesi olmak.
Aç yatanların annesi olmak.
İşsiz kalan gençlerin annesi olmak.
Çaresizlerin annesi olmak.
***
Sigortasız çalıştırılanların annesi olmak.
Okuyamayan evlatlarımızın annesi olmak.
Hapiste olan, haksız yere hapis yatanların annesi olmak.
Failleri serbest kalan tecavüz mağduru çocukların annesi olmak.
***
Nasıl bi'şey ki acaba ?
Anne değilim anlayamam onlar kadar.
Ama insanım anlarım.
***
Neyse.
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Hayat devam ediyor'muş.
Sağlık olsun'muş.
***
364 gün başkalarının.
Sadece 1 gün sizin.
***
Biz sizin kıymetinizi bilemiyoruz.
Siz o 1 günün kıymetini bilin.
***
Hadi o zaman.
Anneler gününüz kutlu olsun... / METİN

KOSTÜMLER, ÜNİFORMALAR VE İNSANLAR
Rüzgar savurur dalından kopmuş yaprakları… Nereye gideceğini,
nereye düşeceğini bilmez hiçbir zaman yaprak… Bazen akan bir suya
ve onun götüreceği bir göldür, bir denizdir yolu… Bazen kavuşur
toprağa çoğaltmak için…
Düşünceler de böyledir… Özgür, paylaşırsınız çoğalır… Zaman zaman
birilerinin tepkisini çekse de konuşmaktır aslolan… Tartışıp orta yolu
bulmak, zenginleşmek, zenginleştirmek…
Son yıllarda düşünce iletişiminin hızlandığı sosyal medya ortamları
bizi her türlü düşünce ile ve bu düşüncelerin sahipleri ile buluşturuyor
adeta ışık hızı ile… Ve bizler tanıdıkça yeni yeni insanları servetimize
servet katıyoruz…
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Kimi zaman çatışsa da duygu ve düşünceler çoğunlukla ortak noktada
buluşuyor insanlar… Ki aslolan da budur zaten…
İşte böyle bir anlarda İstanbul’dan bir anaokulu öğretmeni ile tanıştım
sosyal medyada… Esra Leyla Oruç… Bir düşünce üzerine biraz sohbet
edip, yorumlar yaptık… İnsan üzerine, insanlık üzerine… Sonuç…
Sonuca ulaşmak, yorumlamak da size kalsın… İşte bu güzel sohbetten
bir demet…
ESRA LEYLA ORUÇ: Kostümleri vardır insanların. Anne, baba, ihtiyar,
çocuk genç, kadın, erkek …
Ve üniformaları vardır insanların; doktor, hemşire, öğretmen, avukat,
mühendis , aşçı, memur, hakim, savcı, eczacı …
Seyircidir insanlar kostüm ve üniformaları ile birbirlerini izleyen hem
oynayan hem seyreden, kendi içlerinden seçtikleri birileri aynı
kostümler ile bazen doğaçlama bazen bilinçli oyunlar sergiler..
Seyircilerin kimisi mutlu olur alkışlar, kimisi umur etmez görmezden
gelir. Oyunculardan biri bazen rolüne öyle kaptırır ki kendini öyle ruh
verir can verir ki rolüne ardında kitleleri sürükler lider olur.
Ve, adına ülke, vatan, şehir, kasaba, köy vb. denilen yaşam arenasının
her yerinde kostümlü insanlar sahnede üniformalı insanlar seyirde.
Sıra ile herkes kendine düşen rolünü oynar, vakti gelir kostümünü
üniformasını terk eder insan.
Roller ile uyumlu duygular vardır. Aşk gibi, öfke, sevinç, hüzün, arzu,
heves, tutku, ihtiras, kibir, özlem vb. gibi. Gerçek sanır insan tüm bu
duyguları rolleri.
Ve, kostümünü bıraktığı an anlar kişi aslında tüm bunlar rüya idi
“ölmeden önce ölmek ne idi?”
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MESUT TİM: Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek diye
düşündüğümüz yaşamda gökkuşağının bütün renklerini yaşayabilecek
insanoğlu maalesef kendini hep kısıtlamıştır. Kendine sunulan sınırlar
içinde ve kısıtlı olanaklarla yaşadığını sanıp, düşünmeyen,
sorgulamayan, yaratmayan bir yaratık olarak kendine biçilen
üniforma ve kostümlerle yaşamını sürdürür… Lakin unuttuğu bir şey
vardır… Bunlar kendisi için biçilen durumlardır… Aslolan tek bir durum
vardır ki o da İNSAN olduğudur… Bunun farkına varan insana hiçbir
kimse, hiçbir üniformayı, kostümü giydiremez… İNSAN özgürdür,
İNSAN doğduğu anda ki haliyle bir HİÇ’tir. Fakat çevre onu öyle bir
hale getiriyor ki… Dediğiniz üniformalar – kostümler ile adeta
insanlıktan çıkarıyor… Aslında kendisi gibi olmayan insanları kendi
düzeyine getirip yaşadığı zaman ve çevrede cenneti yaratabilecekken,
herkesten üstün olmak – tamamen maddiyat ve çıkarcı düşüncelerle
– güdüsüyle sürekli HİÇlikten uzaklaştırılıyor… Ve sonunda kendi
kıyametini yaşamaya mahkum oluyor… Bu yüzdendir ki insana
kostüm – üniforma giydirmek değil onu olduğu gibi kendini
yaşamasını sağlamak makul olandır… Her ne kadar yaşadığımız
dünyada zor gibi görünse de… Neden olmasın…
Esra Leyla Oruç: Bu güzel yorum için teşekkürler. Anlatmak istediğim
tamda buydu. Aslolan o hiçlik ve o hiçlikte çokluğa erişebilmek idi. Ne
yazık ki insanoğlu nokta iken kisveye büründü çul çaput, urba giydi
kendini adem sandı. Halbuki açsa idi uykudaki gözünü kurtulsa idi
nefis, ego zincirinden halife olduğunu anlayacak varlığındaki cevheri
ve uykuda olduğunu görecek idi …
Mesut Tim: Doğan Cüceloğlu’nun İzmir Kitap Fuarı’ndaki söyleşisine
katılmıştım 5 yıl kadar önce… 1 – 2 dakika ancak durabildim…
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Söyledikleri hep bizim bildiğimiz, bizim içimizde olan şeyler… Lakin
insan tembel, duyarsız… Hala kendinin farkında değil ki nasıl çevreye
baksın… Kendinden başkalarının da olduğu bir dünyada yaşadığının
farkına varsın… Umarım büyük uyanış birgün gerçekleşir…
Esral Leyla Oruç: Doğan hocam idolümdür . Çok sıkı takip ederim.
Şahsen tanışıklığım sohbetlerimizde oldu . Evet hep bildiğimiz şeyler.
Doğan hocam, insanın çocukluğunu anavatanına benzetir. Nerede
hangi ülkede yaşasa da insan hep kökleri anavatanında yani 0‐ 6 yaşta
atılan tohumlarda gizlidir. Ve köklerimizle aile kavramının değerini
anlatır. Gerçek bir aile olabilmenin ve en hayran olduğum yanı kendi
hatalarının da bilincinde olup “hata yapmışım bilmiyordum diyerek
“kendinden bile özür dileyebilmesidir. Anlamlı ve coşkulu bir yaşam
önerir hocam. Kendin olarak yaşamayı maske takmamayı. Herkesin
kitaplarını mutlaka okuması gerekir. Kişi kendini tanımadan
başkalarını tanıyamaz. Kendini tanıyan insan anlamlı ve mutlu
yaşayandır. Olayların duyguların eylemlerin farkında olan ve en çok
kendine saygı duyandır. Sevgiler…
Paylaşacak sevginiz, bilginiz çokça da kitabınız olsun… / TİM

Sedyenin örtüsü, kuşun yuvası
Bir insan haram yemiyorsa korkma ondan, yalan söylemez, hak
yemez, insandır, candır, tıpkı bu iki adam gibi, örnek oldular,
sağolsunlar.
İsimsiz bir kahraman.
Soma'nın kara yüzlü yiğidi.
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Öyle karmaşa ki adını bile öğrenemedik, kusurumuza bakma.
Bembeyaz, sedye örtüsünün kirlenmesinden endişe eden.
'Çizmelerimi çıkarayım mı' diyen.
Yüzü kapkara, ama alnı tertemiz.
Ekmeğinin peşinde, emeğinin derdindeki.
Haram nedir bilmeyen, helal lokma peşindeki.
***
Emekçi kardeşim, uzat o kapkara alnından öpeyim.
O kirli zannettiğin ayağını, bacaklarını uzat.
Ayağının altından öpeyim.
Merak etme, o bozuk düzen içinde, en temiz sensin.
***
Dışı temiz gibi görünen, aldatan, yanıltan.
Ama içi, ruhu, karakteri, kişiliği pis insanlar var iken.
Hiç rahatsız olma, uzan sedyeye kardeşim, hakkındır.
***
Seni bize bağışlayan Allah'ıma şükürler olsun.
Daha fazla kazanmak uğruna, arkadaşlarını harcayanlar.
Ahını alanlar, bu tarafta da, öteki tarafta da rahat görmesinler
inşaallah.
Yedikleri her haram lokma, fitil fitil boğazlarından gelsin.
Allah onları kahretsin.
Belalarını bulacaklar, zaten okumaya gerek yok.
***
Bir başka güzel insan Şanlıurfa'da.
Nakliyatçı Şaban Türkoğlu, kullandığı TIR'ın dorsesine güvencinin yuva
yapması ve kuluçkaya yatması üzerine tam 25 gündür, kontak
açmıyor.
Ekmek teknesini çalıştıramıyor.
Niye, kuşun yuvası dağılmasın diye, yavruları ölmesin diye.
***
Her türlü rezillikleri gösteren haberlerle.
Dumura uğradığımız 'Bu kadarı da olmaz pes' dediğimiz şu günlerde.
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***
İki güzel insan çıkıyor.
Bizi mutlu ediyor.
İnsan olduğumuzu hatırlatıyor.
Erdemin, vicdanın ne olduğunu gösteriyor.
Şaban Türkoğlu, borç harç aldığı TIR'la, çocuklarının rızkını kazanmak
için direksiyon sallayan 20 yıllık nakliyatçı.
10 çocuk babası, haram nedir bilmeyenlerden.
Buyursun başka köşeye.
***
Bir tarafta toplanan vergilerle alınan, milletin malı kirlenmesin diye
sakınan bir insan evladı.
Diğer tarafta candır, yuva yıkılmaz diyerek, kıyamayan, aracına
binemeyen bir insan evladı.
***
İkisinin temelinde de helal bilinci var.
Biri helali haramı biliyorsa.
Helalinden kazanıp yiyorsa, harama sırtını dönüyorsa.
***
Çarşafı da düşünür, kuşun yuvasını da.
Her şeyin başı helal lokma.
***
Açılacak bir gün karakaplı kitap.
Sorulacak, mutlaka hesap..
Belki yarın.
Belki yarından da yakın. / METİN
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İZMİR’İN BELEDİYE BAŞKANI KİM OLACAK?
Bu yazıdaki öneriyi önümüzdeki günlerde İzmir basını dillendirmeye
başlayacak. Demedi demeyin. Buyrun okuyun… Ve eminim siz de
NEDEN OLMASIN diyeceksiniz…
Kısa ve öz bir yazı…
Büyük bir olasılık sevgili başkanımız Aziz Kocaoğlu, kendisinin de
ifadeleriyle önümüzdeki dönem artık İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’na aday olmayacak.
Ya kendisi birini önerecek başkanlık için ya da partisi CHP bir arayış
içine girecek.
Bizim konumuz her ikisi de değil.
Sadece küçük bir öneri.
İzmir’in 2 güzel ilçesi…
Seferihisar ve Menemen.
Birinin başkanı Tunç Soyer. 2. dönem Seferihisar’da güzel bir
başkanlık dönemi geçiriyor.
Hiçbir şey yapmasa bile Cittaslow olayını önce Seferihisar’a sonra da
Türkiye’ye taşıması ve Cittaslow’un Ortadoğu ve Orta Asya temsilcisi
olması başlı başına bir güzellik.
Entelektüel bir insan.
Turizm alanında büyük bir potansiyel.
Dünya ile anlaşabilecek kadar yabancı dillere hakim…
Velhasıl kelam güzel bir insan.
Ve Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin.
Dile kolay.
Tam 4 dönemdir Menemen’de belediye başkanlığı yapıyor.
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Yoktan var edilen bir ilçe Menemen.
İlk göreve başladığında borç yükü altında ezilen Menemen şimdi İzmir
– Kültürpark’a nazire yaparcasına sahip olduğu bir Gölpark ile ne
kadar övünse azdır.
Ve Gölpark’ta bugünden itibaren başlayan ve her sene 4 fuar
düzenlenecek bir fuar alanı.
Bugün başlayan fuar da 1. Menemen Kubilay Kitap Fuarı.
Tahir Şahin, Menemen’de büyükşehirlerin yaptığı çalışmaları yapıyor.
Çalışmaları göz kamaştırıyor.
Ve sürekli insana dokunan tam bir halk insanı.
Bu iki ilçenin bir de ortak özelliği var.
İkisinde de 3 adet ATATÜRK ÇOCUKLARI KÜTÜPHANESİ açıldı.
Haberhürriyeti Gazetemizin sosyal sorumluluk projesi olarak
sürdürdüğümüz köylere kütüphane açma çalışmalarımıza her iki
başkanımız da ellerinden gelen her türlü desteği verdi, veriyor…
Evet…
Gelelim önerimize…
Aziz Kocaoğlu’ndan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na
parti bir aday göstermesin.
Bir yolunu bulsun… 2 aday birden göstersin.
Ve ikisi birlikte seçilip İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev
yapsınlar.
Her birinin görevleri farklı olacak.
İzmir için alınacak bütün kararlar tabii ki ikisinin de onayı ile
gerçekleşecek.
Ne dersiniz?
İzmir için böyle bir uygulama…
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Demokrat İzmir, yine Türkiye’ye örnek olacak bir başkanlık sistemini
gerçekleştirebilir mi?
Son söz CHP kurmaylarında…
Bizden öneri…
Düşünmek ve uygulamak onlardan.
Bekliyoruz…
Gelelim kim, kimdir bölümüne…
İŞTE BAŞKAN ADAYLARIMIZ:
TUNÇ SOYER KİMDİR?
1959 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir’de
yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Koleji’nde
“Uluslararası İlişkiler” diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa
Birliği” alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.
Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen
asistanı, Türk Haberler Ajansı’nda da muhabir olarak çalıştı.
Aynı yıllarda İngela Bendt ve James Downing’in mülteci kamplarında
Filistin’li kadınların dramını anlatan “Geri Döneceğiz” isimli kitabını
Türkçe ‘ye çevirdi.
Eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektöründe çalışmaya başladı.
Beş yıl boyunca turizm sektöründe görev aldı ve sektörün önde gelen
tesislerinde genel müdürlük yaptı. 1991 yılında şirketiyle
Seferihisar’da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl boyunca yönetti.
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Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nda yedi yıl boyunca yönetim
kurulu üyeliği, ardından üç yıl boyunca Başkanlık görevi yürüttü.
2003 yılında Avrupa Birliği’nden İzmir’e temin edilebilecek mali
kaynaklar konusunda hazırladığı raporunu dönemin Büyükşehir
Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’ya sundu ve teklifini kabul ederek
Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı.
2004‐2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler
Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.
2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir
Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi
verildi.
2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye
Başkanı seçildi.
Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli
Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye
yayılmasını sağladı.
2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel
Başkan Yardımcılığı’na getirildi.
30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci
kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.
Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM)
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.
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Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce
ve Fransızca biliyor.
TAHİR ŞAHİN KİMDİR?
1959 yılında Menemen’de doğdu. Vergi Dairesi’nden emekli memur
Ramiz Şahin ve ev hanımı Hatice Şahin’in 5 çocuğundan 4.’sü oldu. İlk
ve orta öğrenimini Menemen’de tamamladı. Menemen Lisesi’nden
mezun olduktan sonra kardeşleriyle birlikte ticarete atıldı. 1999 yılına
kadar ulaşım ve akaryakıt sektörlerinde ticari faaliyetlerine devam
etti.
Doğup büyüdüğü, çok sevdiği ilçesine hizmet etmek adına siyasete
atılan ve Tahir ŞAHİN; 1999 yılında %22,97 oyla Belediye Başkanlığı
görevine seçildi. İlk 3 yılını, işçilerin 1 yılı aşkın maaş ve ikramiye
alacakları ile piyasaya olan borçları ödemekle geçiren Başkan ŞAHİN;
Belediye bütçesini dengeledikten sonra yatırım atağına kalktı.
Yeni kanalizasyon ve su şebekesi, yeni otobüsler, yeni yollarla buluşan
Menemenliler; 2004 yılında % 42,70 oy oranıyla Başkan Tahir Şahin’e
yeniden görev verdi. “Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır”
diyerek ikinci döneminde yepyeni projelerle hemşehrilerinin karşısına
çıkan Başkan ŞAHİN; Şehir Parkı’nı mini bir fuar alanına dönüştürdü,
rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal ve kültürel alanda da
önemli projeler ortaya koydu.
Çıkarılan Büyükşehir Yasası ile birlikte 7 Belde Belediyesi’nin
kapatılarak Menemen’e bağlanmasının ardından, İzmir’in en büyük
ilçelerinden biri olan Menemen’de sorunlar ve sorumluluklar daha da
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büyüdü. “Çalışmaktan Yorulmayacağız” diyerek ekibiyle birlikte
Menemen’e hizmet telaşına düşen Başkan ŞAHİN, 2009’da ise %
40,80 oyla 3. Kez Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Ustalık dönemi
olarak gördüğü üçüncü döneminde gerçekleştirdiği Cumhuriyet
Meydanı ve 300 araçlık iki katlı yer altı otoparkı, kaldırım ve yol
düzenlemeleri, Tepe Sosyal Tesisleri gibi projeleriyle Menemen’in
marka değerini yükselten deneyimli Belediye Başkanı Tahir ŞAHİN; 30
Mart 2014 yerel seçimlerinde % 43,85 oyla 4. Kez Belediye Başkanlığı
görevine seçildi.
“Benim iki Ailem var. Birisi eşim ve iki kızımdan oluşan Ailem, diğeri
ise Menemen Belediye Ailesi’dir” diyen Başkan Tahir ŞAHİN, bitmek
bilmeyen enerjisiyle, din, dil, ırk yada siyasi parti ayırımı gözetmeden
hemşehrilerinin gür sesi, insan hak ve özgürlüklerinin savunucusu
olmaya devam ediyor. Menemenliler adına daha büyük projelere
imza atmak yatırımlarına hız kesmeden devam eden Başkan ŞAHİN,
‘Çalışmaktan Yorulmayacağız’ diyor. / TİM

Fıtrat değil, fecaat
Sülalemde hacı, hafız, hoca var, hacı oğluyum, hoca torunuyum
ömrümde ilk kez bir mevlidi dinleyemedim, yine o adam camide
cübbesini giymiş, kader filan demez mi ?
Sözüm ona, insanlara moral verecek, rahatlatacak.
Siyasete yapma tamam, ama kader demek zaten siyasetin ta kendisi.
En iyisi mi bırak sen yorum filan yapma, eksik kalsın.
Güzel hadislerden, ayetlerden oku da millet doğrusunu öğrensin.
***
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Aslanın ceylanı yakalayarak, yere indirmesi, dişlemesi, bir güzel
yemesi, fıtrattır.
Vahşi yaşam filan değil, aslanın da ceylanın da fıtratın da bu var.
Fıtratın ta kendisi, yaratılma sebebidir, doğuştan gelendir, sonradan
öğrenilen değildir.
***
Ne yapsın aslan, 'Ceylan kardeş seni yemek zorundayım izin verir
misin' mi desin.
Ceylan 'Ne demek buyur ne vereyim abime' mi desin.
Hiç kaçmadan önüne mi yatsın.
Aslan, çatal bıçak alsın eline, yesin.
Var mı böyle bir şey, olur mu.
***
Fıtrattır, son derece doğal olan bir yaşamdır.
Aksi olamaz.
İnsan fıtratı doğmak ve ölmektir.
Kaçınılmazdır, bu fıtrattır.
Önlem alınmayan maden ocağının altında kalmak, ölmek, şehit
olmak, fıtrat değildir.
İnsanın fıtratında yok böyle bir şey.
***
İtalya'da son 45 yılda madenlerde 1 kişi bile ölmemiş.
Bu fıtratsa sadece bize mi fıtrat, olsa olsa bu fecaat.
Tam bir fecaat'tir, felakettir, kötü sondur.
***
Sevgili üstadım Mesut Tim feyste şöyle yazdı, paylaştı; 'Kaza 3 ay
sonra olsaymış YAŞAM ODASI'nı yapacaklar ve bu kadar ŞEHİT
olmayacakmış... Kabahat zamanlama hatası yapan YARADAN'da mı
acaba...'.
***
Espri, teşbih yapmış Mesut abim, anlayana.
Baştan şunu yazayım Allah da, suç, kabahat ve zamanlama hatası
olmaz.
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O her şeyi bilendir.
***
Bilmeyen, bilmek istemeyen, anlamayan, anlayamayan, anlamak
istemeyen, buna rağmen kendini çok akıllı, çok zeki sanan, aslında hiç
de öyle olmayan, zavallı, acınacak haldeki biz insanlarız.
***
İşlerine gelmeyince, kafa basmayınca, suçu kendinde bulmayınca,
kader, takdir‐i ilahi, oldu bitti bu kadar basit.
İşine gelince, 'Ben yaptım, biz yaptık, iyi ki yaptık' diye böbürlenmeler.
O zaman Allah'ın takdiri, dilemesi nerde.
Müşriklik bu, Allah'a eş koşmak.
***
Yaşam Odası 3 ay sonra yapılsaymış, ölüm olmazmış, nasıl da
biliyorlar işlerine gelince, o zaman Allah'ın takdiri değil, kendilerinin
marifeti.
Bencilliğin daniskası.
Allah akıl vermiş, fikir vermiş, zeka vermiş vallahi gücüne gidecek.
***
Dindar geçineni böyle de.
Dinden soğutulanı, dini hala öcü gibi görüneni, nasıl peki.
Al dini bütün geçineni, vur dini hiç bilmeyene.
***
Farkları yok, ikisi de aynı yoncanın yaprağı, birbirlerinden haberleri
yok.
***
Bir TV kanalı, adı lazım değil.
Belki bu özde dindar olmayıp, sözde dini bütün geçinenler yüzünden
dinden imandan soğuyan, dine uzaktan bakan, tırsan bir kanalda
Soma'daki faciayı anlatırken defin işlemi sırasında şöyle diyor,
'...Mezarların başında hutbe okundu...'
***
Pes, Hasbinallah ve nimel vekil, hatta Fesuphanallah.
Bu da nerden çıktı.
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Her taraf cahil kaynıyor.
Dini bildiği sanan bilmez, uzak kalan merak etmez.
***
Bi kere ona hutbe denmez, hatim veya dua denir.
Hutbe camide okunur, minber de okunur ve de en önemlisi cami
cemaatine okunur, yani canlıya okunur canlıya.
Öğrenin de gelin.
Cahille sohbeti kesicem artık.
Yeter... / METİN

KİTAP, KÜTÜPHANE Mİ DEDİNİZ?..
Bir Dünya Kütüphane Haftası'nı daha geride bıraktık.
Neler yapıldı, neler yapılması gerekir ‐ gerekirdi?
Söylenecek söz o kadar çok ki...
Lakin hepsi olumsuz, tadımızı kaçıracak sözler.
Biliyorsunuz ülkemiz kitap okuma ve okutturma yönünden dünyanın
en geri ülkelerinden biri...
Bununla gurur duyabiliriz.
Çünkü teknolojiyi kitaba tercih ediyoruz.
En ileri teknolojiyle yaşayan Japonlar bizim kadar olamıyorlar ne yazık
ki!..
Teknolojide en ileriyiz diye övünüp dururken bir yandan da
otobüslerde, metrolarda vs. toplu ulaşım araçlarında sürekli olarak
kitap, gazede, dergi vs. okuyorlar.
Bu insanlarda hiç mi hiç akıl yok ki...
Neymiş efendim...
Kitap okumak gelişmişlik göstergesiymiş...
Bir de arada bir kitap okuma göstergesi olarak bir dünya haritası
yayınlarlar.
Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri kapkara...
Tamam, tamam...
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Kitap okumuyoruz ama bu kadar da yüzümüze vurulmaz ki...
Ne yapalım yani...
Temelimiz böyle...
Düzeleceğimiz de yok zaten.
Ülkemizi bir karış öteye götürmek için başımıza geçen seçilmiş ve
atanmışlar da yılda bir kez olmak üzere insanları ayaklandırır, Dünya
Kütüphaneler Haftası dolayısıyla.
Ülkenin çeşitli yerlerinde meydanlarda kitap okuma etkinlikleri
yaparlar.
Efendim, insanlara örnek oluyoruz...
Evet, evet...
Gerçekten çok iyi örnek oluyorsunuz.
Siz bu işin ilmini bulmuşsunuz...
Söyleyecek söz yok vallahi.
Elin gavuru kişi başına ortalama 20 ‐ 30 kitap okurken bizim
ülkemizde yılda 6 kişiye 1 kitap düşer...
Ve biz bununla övünürüz neredeyse.
Ve hala yaptığımız bu şovvari çalışmalarla haftayı geçiştiririz.
Ne kitaba ulaşamayan insanları kitapla buluşturmak için bir çaba...
Ne de insanlara kitap okumayı sevdirmek için bir eylem...
Kocaman bir hiç.
Ne gerek var zaten.
İnsanlar okuyup bilgilensinler, bilinçlensinler, soran, sorgulayan
bireyler haline mi gelsin?
Hadi git işine be kardeşim.
Bize koyun sürüsü gerek...
Aklıbaşında insanlar değil.
Zaten hafta bitmiş.
Sen hala bangır bangır bağırıyorsun kitap ‐ kütüphane diye.
Yok mu senin başka bir işin...
Off... ki ne offf...
İnsan kalitesinin artmasının tek yolu eğitim ve yanında kitap okuma...
Bunu yaparsanız bu ülke yaşanılası bir ülke haline gelir.
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Yoksa sonumuz çıkmaz sokak, derin karanlık.
Kim ne dersin...
Bu ülkeyi yoktan var eden, ulus, millet değerlerini yaşatan Mustafa
Kemal Atatürk'ün sözü kitabı bize en güzel anlatan söz...
KİTAP OKUMASAYDIM BU YAPTIKLARIMIN HİÇBİRİNİ YAPAMAZDIM...
Kitap okumuyorsunuz...
VE HİÇBİR ŞEY DE YAPAMAYACAKSINIZ BU ÜLKE İÇİN...
Yazık, çok yazık... / TİM

Litreye göre namaz
'Ey Âdemoğulları, namaz kılacağınız her vakit, elbisenizi giyin,
süslenin, yiyin, için, israf etmeyin, şüphe yok ki O, müsrifleri sevmez'
yazıyor güzel kitabımızda.
Merak bu ya işte.
Başımıza ne geldiyse ondan geldi zaten.
Ama olsun, yine de çok güzel şey merak etmek, halimden
memnunum.
***
Sık izlemesem de ne yaparlar ne ederler diye, bazı tivi kanallarını
izlerim, bakarım.
Sevmesem de beğenmesem de.
Zaplarken, mübarek aylardayız bir şeyler öğrenelim diye, o kanalda
kaldım.
Hoş onlardan öğreneceğim bi'şey yok, ben öğreteyim onlara ya
neyse.
***
Haşa kendine peygamber, ulema havası vermeye çalışan biri.
Yakasız gömlek, sakal kallavi, fitne fücür bir bakış.

261

'Allah 1'dir' dese inanılmayacak bir tip.
Din dersi veriyorlar güya.
Anlattıklarının yarısı uydurma, batıl, dinle alakası yok.
Konu öyle bir yere geldi ki.
'Yok arık yuh artık' diyesim geldi avazım çıktığı kadar bağırarak.
***
Bulmuş bir ekran, kapmış bir mikrofon orgazm yaşıyor.
Dedi ki ulvi (!) şahıs, 'Su faturası bir evde yüksekse iyi bakın o evde
mutlaka namaz kılınıyordur da ondandır' demesin mi.
Sinirden tişörtümü ısırmışım.
***
Be salak, be gafil belki de hamamdır orası belki de randevu evi.
Nerden biliyorsun.
Öyle olsa bile.
Sana ne be zındık.
Allah'ın yerine karar vermek sana mı kaldı.
Nerden geliyor bu aşşağılık cüretin.
***
Suyla ibadet mi ölçülür.
Ne zamandan beri israf, ibadet oldu.
***
Kaldı ki.
'Ey Âdemoğulları, namaz kılacağınız her vakit, elbisenizi giyin, süslenin
ve yiyin, için, israf etmeyin, şüphe yok ki O, müsrifleri sevmez' yazıyor
güzel kitabımızda.
Allah'ın yazdığı bu.
O'nun kulu, kalkmış neler diyor.
Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
***
Topunu susuz bırakmak gerek aslında.
Teyemmüm neyinize yetmiyor.
Çok bile sizin gibiler için.
İsrafa gerek yok. / METİN
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Rakı içen Atatürk'ü sevdi de içmeyen sevmedi mi
Her konuda şekilci olup çıktık, yakasız gömlek giy, ona göre bıyık
bırak, bir de sakal olursa harika, dindarsın işte.
Bir tarafta.
Atatürk rakı içti diye.
Sırf bu yüzden.
Evet evet, sırf bu yüzden.
Atatürk'e karşı.
Kin besleyen, sevmeyen, nefret eden.
Hatta hadlerini aşıp.
Dinsiz, kafir, gevvur, imansız, Allah'sız (haşa sümme haşa) ilan eden
meymenetsiz cibilliyetsiz ahlaksız insafsız izansız tipler.
***
Diğer tarafta.
Atatürk'e ilişkin, Atatürk'ün sadece ve sadece rakı ile kısmını alan.
Görüşlerini, felsefesini, yaptıklarını kenara atıp.
Bol bol rakı içmekle iftihar eden.
Daha doğrusu her şeyi Atatürk eşittir Rakı'ya getiren, öyle gören.
Olayı 'Biz Atatürkçüyüz çünkü rakı içeriz', 'Rakı içeriz çünkü
Atatürkçüyüz'e kadar basitleştirerek o cağnım güzelim Atatürk'ümü
bir ufak bardağa sığdıran.
Ahmaklar, gafiller, hainler, göstermelik demokratlar, sahtekarlar.
***
Adam gibi için, ama Atatürk'ümü kullanmayın.
İçmeyin ama içti diye Atatürk'ümü dışlamayın.
***
Atatürk rakı içti kafir'dir diyenler.
Atatürk içtiyse biz de içeriz diyenler.
***
Sizin gibilerden çok çekti Mustafa Kemal Paşa'm.
Ya susun artık.
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Ya da defolun gidin.
Rakı'nız da sizin olsun, Rakı'sızlığınız da.
***
Atatürk'ümü bir rakı bardağına sığdıramazsınız.
O taşar, sizin gibileri de boğar. / METİN

Cami duvarına işeyen işeyene
İş zıvanadan çıktı, okumayan, anlamayan, anlamak istemeyen ve de
hiç düşünmeyen benim halkım her duyduğuna anında inanıveriyor.
Mübarek Ramazan'da insana böyle başlık attırıyorlar.
Yok öyle böyle değil.
Biri veya Yüce Kudret bu gibilere haddini bildirmesi, dersini vermesi
gerek artık.
***
İş zıvanadan çıktı.
Bi garip laflar, anlamsız, saçma yorumlar, kafa bulandırıcı kelimeler
çok arttı.
'Onu yaratmasaydım Kainat'ı yaratmazdım' diyen Yüce Allah'ım sanki
tivitleştiği, feysten kankisi, Sevgili Peygamberim güzeller güzeli
Hazreti Muhammed de askerlik arkadaşı, tövbe tövbe.
***
Kendilerinde bu haddi, bu densizliği görüyorlar.
Dur diyen, saçmalamayın artık diyen yok.
Ne hocalar, ne ulemalar, ne Diyanet İşleri.
Gıkları çıkmıyor.
Ortalık bomboş, sahipsiz.
***
Dini altyapısı olmayan, sağlam olmayan, bilmeyen, okumayan, beyni
hurafelerle, dedikodularla, batılla doldurulmuş insanım, her denilene
inanıveriyor derdim bu.
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Yoksa güneş balçıkla sıvanmaz.
Allah'ın ilk emri 'Oku' oysa.
Hani okuyan.
İlk emrini uygulamayan diğerlerini hiç uygulamaz ki.
***
Tivide iki moloz konuşuyor.
Soruyor ebelek suratlı, 'Kimlere selam verilmez' ciddi ciddi.
Şebelek suratlı da yanıtlıyor gayet normal bir soru gibi.
***
'Efendim Allah'a inanmayan, inkar eden, namazdan, camiden uzak
kalanlara selam verilmez'.
Aynen böyle diyor, gayet normal bir şekilde.
Sen kimsin ulan.
Nerden biliyorsun Allah'a inanmadığını.
İnkar ettiğini.
Kalbini açıp da gördün mü ki.
Öyle olsa bile sana ne.
***
Namazdan, camiden uzak kalanlar diyorsun.
Her camiyi biliyor musun, yoklama sende mi.
İnanmıyorsa sana ne, namaz kılmıyorsa da sana ne.
Sana mı verecek hesabını.
Haşa Allah mısın sen.
İslamiyet Hoşgörü Dini bilmez misin, gafil, şaşkın.
***
Başka biri Mekke'nin Fethi sırasında tavrı nedeniyle Hazreti
Muhammed gibi insana dil uzatıyor.
Gururlu olduğu için, Allah onu uyardı diyor.
Allah sanki kapı komşusu.
Meydan boş nasıl olsa, salla gitsin.
Be hey gafil o Peygamber ki.
İstese Mekke'nin en zengininin evinde kalır, ipek çarşafların üstünde
keyif çatardı.
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Oysa o devesinin durduğu yerde evini yaptı, orada kaldı.
İslam Tarihi'nden, Hazreti Muhammed'in hayatından haberi yok.
***
Sonumuz sürekli kötüye gidiyor.
Biri, bi'şey dur demeli artık.
Sonumuz hiç de iyi değil.
Allah hayırlara çıkara. / METİN

İyi düşün, sahiden Allah'a inanıyor musun ?
Ateist arkadaşlarımın davranışlarına şahit olunca utanıyorum, yerin
dibine giriyorum, onlar işin neresinde biz ne yapıyoruz, tam bir
rezalet...
Ateist, retçi, inkarcı tanıdığım, arkadaşlarımın içinde öyle beş okka
delikanlı, adam gibi adam, çok dürüst ve namuslular var ki. İnancımızı
hep birlikte gözden geçirmemiz gerek mi ?
***
Nerdeyiz, ne yapıyoruz.
Çok da saçmalıyoruz.
***
Eğer;
**
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Başkasının Allah'a inanıp inanmadığına bakmazsın, bakamazsın.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Allah'a inanmayanın bir gün inanabileceğini bilirsin.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
İnanç olayında ince bir çizgi vardır farketmen gerek.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Bir gün seninde inanmayabileceğin aklına gelmeli.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
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Çalmazsın.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Haram yemezsin.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Hak yemezsin.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Adam kayırmazsın.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Torpil yapmazsın.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Emek hırsızlığı yapmazsın.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
İnsanları, hayvanları, doğayı seversin.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Herşeyi seversin yaratandan ötürü.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Sabredersin, şükredersin.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Ekmeği, yemeği çöpe atmazsın.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Cana kıymazsın.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Çocukları öldürmezsin.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Yetimleri, öksüzleri seversin, sayarsın, düşünürsün.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Doğruluktan, dürüstlükten ayrılmazsın.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Irk, mezhep, renk, dil ayrımı yapmazsın.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
İnsanları kılık kıyafete göre değer vermezsin.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Paraya, şöhrete, makama tapmazsın.
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* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Oruçluyken gönlün tok olur.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Fakiri ezip, zengine yalakalık yapmazsın.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Suyun kıymetini bilirsin.
* Allah'a (gerçekten) inanıyorsan;
Onun bunun karısına kızına yan gözle bakmazsın.
Bakmazsan, görmezsin zaten.
***
İyi düşün.
Allah'a gerçekten inanıyor musun ?
Yoksa.
Gerçekten Allah'a mı inanıyorsun ? / METİN

Tersini yapın erkeği koruyun
Şiddet gören kadınlarımız korunamayınca üzücü, hazin sondan
kurtulamıyor, kocası eninde sonunda buluyor, böylesi net sonuç
vermiyor madem ki bir de tersini deneyin...
'Eve yaklaştırılmayan koca sokakta öldürdü'
'Bir yolunu buldu öldürüldü'
'Takip etti, buldu, öldürdü'
'Devlet bir kadını koruyamadı'.
'Koca buldu, yakaladı, vurdu'
***
Bu başlıklar da alışkanlık yarattı.
Sıradanlaştı neredeyse.
Olan kadınlarımıza oluyor.
Yazık oluyor.
***
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Kadının yeri belli, çemberi dar.
Korunuyor mu, korunmuyor mu, belirsiz.
Korunuyorsa da, ne zamana kadar.
Hep korkarak, bekleyerek mi yaşayacak.
***
En iyisi mi, tersini yapın.
Kadını koruyacağınıza.
Erkeği koruyun (!).
***
Kocanın dolaşma sahasını daraltın.
O takip edilsin.
Kocanın başına dikin polisi.
Gölge gibi takip etsin.
Uyarıcı etkisi olabilir, belki.
Psikolog, psikiyatrist desteği de verin.
İkna edilebilir.
***
Madem ki koca cani, kendinden ve başkalarından onu koruyun.
Asıl onun ihtiyacı var.
Kadın zaten kendini korur.
Kimseye ihtiyaç duymaz.
Bir şiddete dur diyemez, desteksiz.
***
Böylece ne cani çıkar.
Ne de kadınlarımız ölür, gider.
Yaşar be yaşar. / METİN

30 dakikada gelmezse, zıkkımın kökünü ye
Trafik mi, Tüketici Hakları mı, SGK mı, Motorcular Derneği mi biri dur
desin artık yeter, her gün kaza oluyor, siz işkembenizi doyuracaksınız
diye...
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'30 dakikada kapınızda'
'30 dakikayı geçerse, bedava'.
'Hemen söyle 30 dakikada gelsin'.
***
Reklamını böyle yapıyor.
Hiç de sevmediğim, yemediğim ve de asla tasvip etmediğim o hazır
donmuş gıdaları, pişirip satanlar.
Çoğunun da adı ecnebi, Türk ismi koyan yok.
Her şeyiyle bize yabancı.
Şişmanlığın en büyük nedeni.
Farkında olan var mı.
***
Arkadaş telefonla sipariş veriyor.
Kıçını yerinden bile kaldırmadan.
Ayağına kadar geliyor, 30 dakikada.
***
Paran da var, iştahında.
Aksırıncaya kadar ye, tıksırıncaya kadar ye, bana ne.
***
Ama o asgari ücretle.
Belki de sigortasız çalışan kuryenin iki ayağını bir pabuca
soktuğunuzun farkında mısın ha farkında mısın.
***
Sana yetiştirmek için otoyolda, sokak aralarında slalom, canbazlık
yapıyorlar resmen.
Kendi hayatını tehlikeye attığı gibi, diğerlerinin başını zora sokuyor.
***
Yok sen hala farkında değilsen.
Saatine bakıp bakıp dakika sayıyorsan, tıkınmak için.
Zıkkımın kökünü ye emi.
Doymazsan gel beni de yeni.
Midene oturmazsam en adiyim. / METİN
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Oku baban gibi, eşşek olma...
Nereye varacak bu işin sonu bilemiyorum, iş yerlerine yabancı isimler
konduğu yetmezmiş gibi, kullandığımız kelimelerin ne anlamına
geldiğini de bilmiyoruz...
TDK var, bir de TDH.
Biri, Türk Dil Kurumu.
Türkçemizin esas sorumlusu.
Bilmediğin kelime mi var, tıkla doğrusunu öğren.
***
Diğeri de Türkçe'nin Diriliş Hareketi.
Gönüllü akım, sosyal etkinlik.
Feys'te kanki ol, düzelt dilini.
Doğru konuş, yerinde konuş, anlaşıl, sallama öyle.
***
Bazıları araştrıp buldum, bazılarını da TDH'den öğrendiklerim.
Buyrun öğrenin, öğretin, öğrenelim.
***
Önce şunu yazayım, mesela, örneğin.
Hemen eleştirmeyin bu hatayı bilerek yaptım.
Mesela, örneğin yan yana kullanılmaz ikisi de aynı şey zaten.
Çok kullanan var, politikacılar, spikerler bile dikkat etmiyor.
***
Çiçek Hospital Hastanesi, bu ne demek, kocaman panosu bile var.
Türkçesi, Çiçek Hastane Hastanesi, buyur burdan yak.
***
'Haydan gelen huya gider".
Hay bir yer adı, Huy da başka yerin adı değil.
Hay başlangıç yeri, Huy da bitiş yeri hiç değil.
Yön tabelası, otobüs istikameti de değil.
Gelen de yok, giden de.
Gelen olmadığı için giden de olamaz.
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'Avantadan, beleşten gelen, kazanılan, huya, karaktere, davranışa
yani boşa gider' anlamı ise hiç değil, tamamen uydurma.
Buradaki Hay, Arapça'dan gelen bir kelime.
El‐Hayy, sürekli diri olandır tam karşılığı, ilahilerde sık geçer.
Huy denilen de Hu, u'nın üstünde şapka var, şapkayı da kaldırdılar.
Hu da, Allah anlamındaki Hu.
Kısaca cümlenin doğrusu, 'Allah'tan gelen Allah'a gider'.
Ortası yok yani, 'Topraktan geldik toprağa gideceğiz'in değişik bir
çeşidi.
***
"Aslan yattığı yerden belli olur."
Aklımız fikrimiz belden aşağı olduğu gibi, bildiğiniz yatak ve yatmak
değil konu.
"Bir kişinin oturduğu yerin durumu, onun kişiliğini belli eder" olarak
açıklıyor TDK.
Aslanın yatağı mı var, döşeği mi.
O ormanlar kralı ayrıca.
Eline süpürge alıp yattığı yeri temizleyen aslan gördünüz mü peki.
"Bir aslanın aslan olduğunu belli etmesi için ayağa kalkıp kükremesine
gerek yok yattığı yerde bile o aslandır." daha doğru anlam içerir.
***
Diğer sözleri de kısaca özetlersek.
***
"Güzele bakmak sevaptır" değil.
"Güzel bakmak sevaptır" doğrusu.
***
Güzele güzel niye bakmak sevap olsun, resmen sapıklık, taciz.
Çirkinin bakılmaya hakkı yok mu, o zaman.
Ayrıca çirkin kadın yoktur, bakımsız, sümsük, pısırık, pasaklı kadın
vardır.
***
"Azimle sıçan duvarı deler" değil.
"Azimli sıçan duvarı deler" doğrusu.
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***
İlk cümledeki sıçan kelimesinin, kaka yapma, feçes atma, defekasyon,
gaita salma anlamı yok.
Azimle yaparsan ki gerek yok, onun adı kabızlıktır, bir gastrocuya git
derim.
Ayrıca sert yapsan ne olur, anca basur olursun yoksa klozeti mi
kıracaksın yok artık.
İkinci cümledeki sıçan bildiğiniz farenin akrabası.
İşte o fare, sıçan azimli olursa duvarı deler.
Tırnaklarıyla oya oya duvardan delik açar, isterse, arzularsa.
***
"Göz var nizam var" değil.
"Göz var izan var." doğrusu.
***
İzan, anlayış, anlama yeteneği demek.
Nizam ise, düzen, kural.
***
"Eşek hoşaftan ne anlar" değil.
"Eşek hoş laftan ne anlar" doğrusu.
***
Eşek dediğin bir hayvan ne bilsin, hoşafı, kompostoyu.
Hoşaf değil, hoş laf.
Hoş sözden anlamaz zaten.
'Eşekçiğim canım benim öptüm seni hadi inadı bırak yürü', dediğin de
gider mi.
Belki hoşuna gider, lafın içeriğini anlamaz ki.
***
"Aptal'a malum olurmuş" değil.
Doğrusu "Abdal'a malum olurmuş".
Aptal bildiğin salak, alık, avanak.
Nerden bilsin.
Bilse bilse ermiş, derviş bilir.
Abdal, derviş.
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***
"Kısa kes Aydın havası olsun" değil.
'Kısa kes Aydın abası olsun" doğru karşılığı.
Aba bir giysidir, Aydın efesinin abası, kısa ve dizleri de açıktadır.
***
"Su uyur düşman uyumaz" değil.
Sü uyur düşman uyumaz" biçimindedir.
Su içilen sıvı.
Sü ise askerdir.
***
"Saatler olsun" değil,
"Sıhhatler olsun" dur.
Banyo yaptın, 10 saat sonra kirlenirsin inşaallah, değil.
Sıhhat eşittir, sağlık.
***
"Su küçüğün söz büyüğün" değil.
“Sus küçüğün söz büyüğün"dür.
***
"Elinin körü" değil.
Ölünün kûru".
Kûr: mezar, gömüt.
***
"Sıfırı tüketmek" değil.
Zafiri tüketmek" biçimindedir.
Zafir, soluk.
Eni konu" değil.
Önü sonu" doğrusu.
***
Mağaza, lokanta, restorant isimleri yabancı isim.
Sattıkları, içtiğiniz, yediğiniz yabancı isim.
Bari kelimeleri doğru ve yerinde kullanalım.
Yabancı kalmayalım.
Afiyet olsun. / METİN
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'Enfes sigara böreği' var, yerseniz...
Kitap, gazete, dergi almayan, okumayan millet, konuşmayı, yazmayı
unuttu, Türkçe katilleri çoğalıyor, belediyeler bu işe bir el atmalı.
Vatan haini, bayrak düşmanı çok sayıda mevcut.
Farkındasınızdır herhalde, her şey meydanda.
Türkçe katillerinin sayısı da gün geçtikçe artmakta.
Haberiniz var mı ?
Yoksa siz de mi güzel Türkçe'mizin celladısınız ?
***
Yahu Allah aşkına söyler misiniz ?
Sizin Türkçe hocanız.
öğretmeniniz kim ?
Suçu sadece o iyi niyetli insanlara atmamak gerek.
Peki bu kadar Türkçe'ye lakayt davranma sebebiniz nedir ?
Hiç bir özen ve öğrenme gayreti de yok.
***
Mitingde, etkinlikte Ay‐yıldızlı bayrağımız elde ama.
Dil rezalet.
Karşılığı olmayan sıfatlar, yakıştırmalar.
***
Hele bir de yazı var ki, kan ağlıyor.
Üniversite mezunu olup da.
Hala iki satır dilekçeyi bile doğru dürüst yazamayanlar var bu
memlekette.
Ona ne demeli.
Bi okusanız, ağlarsınız Türkçe'miz yerlerde sürünüyor.
***
Genelimiz böyle.
Kitap okumak yok.
Vakitleri yok.
***
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Her şeye.
Dedikoduya, palavraya.
Kontörleri bitsin diye saatlerce boş boş konuşmaya.
Fiyt fiyt onlarca, yüzlerce mesaj atmaya, vakit, zaman var.
Ama.
Kitap okumaya yok.
***
Paraları da olmaz bu arkadaşların.
Gazete almaya, dergi almaya, kitap almaya.
Hiç para olur mu ?
***
Her gün 1 paket sigara içer.
Hep dışardan yer, o da abur cubur, sağlıksız.
Paralarını sokağa atar.
Ama kitaba gelince.
Para yok.
***
Hal böyle olunca.
Okumayınca.
Okumazsan.
Emeksiz yemek olmaz.
Rezalet bir Türkçe.
Çıkar ortaya.
***
de‐'ler, da‐'lar bitişik mi ayrı mı, anlam değişiyor mu ?
Hiç önemli değil.
Karala gitsin.
Geleceğim yerine, gelicem.
Arayacağım yerine arıcam.
Sizin Türkçenizi sevsinler.
Yok daha neler.
Daha neler neler.
***
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En son bir pano okuyunca.
Yok artık bu kadarı da olmaz dedim.
Tam bir aymazlık.
***
Unlu mamulleri yapan, satan, çay veren bir yer.
Biraz sosyetik, pahalı, bol ışıklı, aynı zamanda da kazık.
***
Asmışlar cama, aynen şöyle yazıyor; 'Enfes sigara böreği'.
Sizce bir arıza yok mu bu tanımlamada.
***
Hadi o güzelim böreğin şekli şemali sigaraya benziyor diye adını öyle
koymuş olabilirler.
Peki enfes sigara da neyin nesi ?
Enfes ve sigara.
Biri çok güzel diğeri iğrenç.
***
Özendirici, teşvik edici olmuyor mu sigarayı.
Enfes; harika, iştah acıcı, dikkat çekici bir kelime.
Sigara ise pis, çirkin, aşşağılık bir şey.
***
Nasıl olur da ikisi yan yana getirilir.
Aynı kaba konur.
Ufacık çocukların zihnine öylece yerleşiyor işte.
Daha büyüyemeden başlıyorlar o zıkkıma.
***
Belediyeler, zabıta bu işlerle ilgilense.
1 santimlik iş yeri panosu çıkıntı yapınca, cezayı yapıştırıyorlar anında.
Basın cezayı Türkçe katillerine.
Çoktan çıkıntı oldu, olduğu kadar.
Peki.
Güzel Türkçe'miz çok mu ucuz ? / METİN
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Zekisin ama bakalım akıllı mısın ?
Zekan var aklını fesatlığa kullanıyorsan fena, iyi şeylere kullanıyorsan
ne ala, ikisi de az ise başa bela, Allah'ım aklımızı koruya.
Zeka varsa, vardır.
Yoksa yoktur.
***
Duygusalı, matematiklisi, pratiği var.
***
Varlıkla, zenginlikle, yemekle, gıdayla pek alakası yoktur.
Doğuştan gelir, geninde vardır.
Allah'ın takdiridir.
Bekleyendir.
Depodur.
***
İşlenirse, işe yarar.
Tembelliğe alışırsa, etkisini yitirir.
Geriye saymaya başlar.
***
Zeka ile akıl farklı şeylerdir.
Zekayı öncesi, akılı sonrası belirler.
***
Akıl, o zekayı kullanma yeteneğidir.
Üstüne düşmekle, ilgiyle derecesi kat be kat artar.
***
Çok zeki olup aklını kullanmayı bilmezse, farkında olmazsa,
geliştirmezse.
Aklı kıt kalır.
O güzelim zekasını fena işlerde kullanır.
Bir de para ve şöhret gelirse.
Akla gerek duymaz.
Çok zeki ama, aslında salak ve ahmak olabilir.
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***
Zeki ama yarım akıllı ise.
Sorumluluk almıyorsa, güven duygusu verilmiyorsa.
Tembel ise beyin olarak.
Okumuyorsa, düşünmüyorsa.
Çok tehlikelidir.
İstediğin yere çek, gider.
İpler başkasındadır.
İnsiyatif kullanamaz.
Tek başına iş yapamaz.
Kavgada bile yanında birilerinin olmasını bekler.
1'e 5 girişirler.
Diğer 4'ü de aynı seviyedendir.
***
Zeki ve akıllı ise.
Önceden var olan zekasını, aklını kullanarak çalıştırıyor, emek
veriyorsa.
En yararlı gruptur.
Bu tiplerin karakterleri de, aile yapısı da, yetiştirilme tarzı da
düzgündür.
Zarar gelmez onlardan, hadlerini bilirler.
Bu memleket, bu gibilerin yüzü suyu hürmetine batmıyor zati.
***
Zekası birazcık az bile olsa.
Aklını kullanır, geliştirirse, gayret gösterirse.
Azmeder, çalışır, çabalar, işini yaparsa.
Mutlu olur, sevinir, sevilir, el üstünde tutulur.
Yalnız, bu grubun tek kusuru vardır.
Zamanla her şeyi elde edince.
Şımarırlar.
Kendini bir şey sanmaya, vazgeçilmez sanmaya başlarlar.
'Dünyanın merkezi benim', 'Vazgeçilmezim', 'Asla ölmeyeceğim' der
gibi bakarlar, ahmakça.
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Karakterleri, kişilikleri zayıf ise.
Ne oldum delisi olup çevresindeki insanları küçümserler.
Çaptan düşünce de çevresinde kimse kalmaz.
Düşenin dostu olmaz, diyenler bu gruptandır.
***
Zekası vasat, aklını kullanmaz bir de tembel ise.
Kaçın ondan.
Toplumsal zaiyat.
Trafikte zırt pırt her şeye, ota bota korna çalarlar.
Dillerinden küfür düşmez, kaba sabadırlar.
Yere, her yere tükürürler.
Göz göze gelmeyin, derim.
Ya her şeyi göze alıp üstüne gidin.
Genelde üstüne çıkan olursa, tırsarlar, korkarlar.
Yok eğer izin vermiyorsa içkilidir veya haplanmıştır.
En güzeli hemen ilk sokaktan, pır kaçın.
Haklı çıkamazsınız, mümkün değil.
Bunlar her zaman haklıdırlar.
Ne de akıl az.
***
Bir de zeki ve akıllı olmasına rağmen.
Fikirsizler vardır.
Hiç bir konuda, yorum yapamazlar.
Her şeye razı olurlar.
Şükür ettiklerini sanırlar.
Oysa düşünmek inancın temelidir.
***
Zeka her ne seviyede olursa olsun.
Akılla geliştirip, bilgiyle süsler, donatırsan.
İşte bunun adı fikir, olur.
***
Zekayı bilemem de.
Şahsım en başta olmak üzere.
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Allah herkese akıl fikir versin.
Amin.
Hayırlı cumalar. / METİN

Dini imanı para olmuş bunların...
Millet okumuyor, düşünmüyor, yarım akıllıyız zaten, bir de kendini
çok akıllı sananlar para ve şöhret için kafa karıştırmıyorlar mı, tam bir
rezalet...
Milleti keriz, kendilerini çok akıllı sanıyorlar.
Biz keriz olabiliriz ama.
Onlarda çok akıllı değil.
Zekiler ama olan akıllılarını da şeytani yolda kullanıyorlar.
***
Bir tivi haberi.
Anlı şanlı Tıp Profesörü bulmuş boş meydanı, sallıyor da sallıyor.
Yarım aklımız var zaten, inanıveriyoruz.
***
Haber şu.
Çay, bildiğiniz çay.
Neymiş kıtlama yoluyla içilirse, 'Dil kanseri yapabilirmiş'.
***
Kıtlama şeker satılmayıp, başka şeker mi satılsın.
Çay yerine başka şeyler mi içilsin.
Dertleri bu mu, onu da bilemiyorum.
Midem bulanıyor.
Kitleleri yanıltmak bu.
***
Kıtlama, özel şekeri var veya kesme şeker, çayla karıştırılmıyor.
Ağıza alınıp, çayla yavaş yavaş eriyor.
Olay bu kadar basit.
***
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Meğer, çayın sıcaklığı bu birleşme sırasında en yüksek seviyeye
ulaşıyormuş.
Yalana bak yalana, külliyen yalan.
***
Biiir.
Kıtlama yoluyla çay içme olayı Erzurum'da daha çok.
Erzurumlu nice tanıdığım var.
Allah ömür versin, 80'den önce giden yok.
Rakım yüksek, hava temiz.
Kanser olanı görmedim.
***
İki, Dil kanserine yakalanan Erzurumlu, hiç duymadım, görmedim,
bilmiyorum.
***
Üç.
Sıcak çay, şekerle birleşince nasıl sıcaklık artsın.
Mantıksız, saçma.
***
Çay 40‐50 derece, şeker 20‐25 derece olsa.
Alınan ısı eşittir, verilen ısı.
Bilimin 1 numaralı teoremi.
İkilinin sıcaklığı.
50'yi geçemez, 20'nin altına düşemez.
İkisi beraber, ortak bir yerde buluşur.
***
Hocanın bilmemesi mümkün değil.
İşine gelmiyor.
***
Niye ?
Çünkü her lafından para alıyor.
Cukka cebe.
***
Milleti üzmüş, afakanlar bastırmış.
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Umurunda değil.
***
Para kazansın, şöhreti sürsün.
Tek derdi bu.
***
Biz de 'Ooo büyük hoca o' deyip baş tacı yapalım.
Kıyamet alametleri bunlar.
Alimler zalimler oldu.
Başlar ayak.
Ayaklar baş.
***
Bir de son yeşillik de giderse.
Beyaz adam görecek dünyanın sonunun geldiğini.
Kopsun artık.
Her şey birbirine karıştı.
Sap ne, saman ne... / METİN

Bi bunu paylaşmadınız ha gayret
Görgüsüzlük ve komplekslerinden, her yediklerini, masadaki son
halini paylaştıkları yetmedi, bir tek feçes vaziyeti kaldı, olacak o da
olacak, az kaldı.
Azimli sıçan duvar deler, çok doğru.
Öncelikle şunu belirteyim.
Burada sıçan, bildiğiniz fare'nin kankası, akrabası.
Feçes yapma eğilimi değil.
Azmeden sıçan (fare) duvar deler, yani.
***
Feys gibi güzelim bir icadı mahvetmekte üstümüze yok.
Hadi gittiniz diyelim kerli felli bir restoranta, hava atacaksınız.
Anladık.
Veya evde toplanmışsınız, maaile, mutlusunuz.
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Mutluluğunuz gururunuz oldu, aleme göstermek istediniz.
Onu da anladık.
***
Masada oturuyorsunuz, yani insanlar var, sadece masa değil.
Peki Allahaşkına.
7 saat bilemediniz 2 gün sonra, kanalizasyona gidecek, yemekleri,
tatlıları, yakın çekim, niye koyarsınız.
Bir eksikliğiniz filan mı var.
***
Memleketi b.ok götürüyor.
Bizimkiler sanki başka bir ülkede yaşıyor gibi.
Yediklerini gözümüze sokuyor.
Ye, afiyet olsun da.
Gösterme kardeşim.
Görmek istemiyorum.
***
Sokakta muz yiyemediğimiz günlerden.
Muzlu pastayla gösteriş yapılan günlere.
Allah sonumuzu hayır eyleye.
***
Ha gayret.
Biraz daha azmedin o da olacak.
***
Yiyen var yiyemeyen var.
Alan var, alamayan var.
Ha burada.
Beğenmediyseniz, zırva buluyorsanız, bu satırları.
***
Silin beni feys'ten.
En azından kompleksinizi görmem.
Hayal kırıklığı yaşamam.
Veya benden kurtulmuş olursunuz.
Böylesi daha iyi. / METİN
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Ben bir zeytin ağacıydım Yırca'da...
5999 yoldaşıyla birlikte dip dibe, 'gül' gibi yaşarken onu da katlettiler.
Son fotosentezini yaparken dile geldi, konuştu, 'Bir de bunun öteki
tarafı var' dedi, giderayak.
Soma, Yırca'da ben bir zeytin ağacıydım.
Benimle beraber 6000, 6 bin, yaratılandık.
Akşamları kuşlara yuva olurduk.
Onları soğuktan korurduk.
Hep beraber, her gece mehtaba bakar, yıldızları izlerlerken, Yaradan'a
şükrederdik.
En küçüğümüz 5, en büyüğümüz 22 yaşındaydı.
Benim yaşım ise 11.
Hiç zararımız yoktu bizim, insanlara.
Tam tersi çok yararımız oldu.
Zararımız olamaz da zaten, elimiz kolumuz bağlı.
Haram nedir bilmeyiz.
Cana kıymayı da bilmeyiz.
İşimiz yaşatmak.
İnsanlara hizmet.
* **
Onca yıldır zeytin verdik yediniz.
Zeytinyağı yaptınız, yemeğinize, salatanıza kattınız.
Kuran‐ı Kerim'de de varız, adımız geçer.
Niye böyle nankörlük ettiniz.
Gerçekten siz Müslüman mısınız ?
Allah'a evet ama sizlerin Müslüman olduğuna inanmıyoruz,
Müslüman böyle yapmaz, yapamaz.
***
Kimseler görmesin diye herhalde, gecenin köründe geldiniz.
'Gelin bizim fidanlarımızı dikin desek' yerinizden kımıldamazsınız.
Kesim olunca doluşup gelmişsiniz.
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O sesi biz bilmiyorduk.
Garip bir ses, o gecenin sessizliğinde.
İş makinalarının sesiymiş meğer.
Bizi köklemeye gelmişler.
Düşmanınız değiliz ki, biz.
***
İçlerinden biri, 'Abi bu işin baş yolu yok mu, ağaç kesmek büyük
günah' dese de.
Gözleri fer fecir okuyan orta yaşlı olanı, 'Bu kadar kibar olma kes
gitsin, yoksa işsiz kalırsın' dedi.
İşsiz kalmamak uğruna bizi feda ettiler.
Hoş o kesmese başkası kesecekti.
***
Onlarca kuş, böcek yuvasız kaldı şimdi.
Onların karnını kim doyuracak öksüz, yetim kaldılar.
Pek yakında soğuktan ölüp giderler.
Burası da çorak kalır.
***
Soma'da dibimizde facia oldu, ders almadınız.
Ermenek'te de facia yaşandı, yine akıllanmadınız.
Bizleri kestikçe daha beter olacaksınız, farkında değilsiniz.
***
Dininiz, imanınız para olmuş sizin.
Markette nasıl olsa varmışız.
Soyumuz bitince anlayacaksınız paranın yenmeyen bir şey olduğunu.
***
O köylü kadınların, muhtar emmimin gözyaşlarını unutmayacağım.
Bizi sevenlerin çoğunlukta olması yine de umut verici.
Kestiniz de ne geçti elinize.
Para mı, itibar mı.
Yazıklar olsun.
Değer miydi ha değer miydi...
***
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Merak etmesinler.
Bunun bir de yarını var.
Ahımız üzerinize olsun, yapışsın.
***
Yedikleri, yiyecekleri zeytinler, haram zıkkım olsun.
Kestikleri dallarımız, gövdemiz, tövbe tövbe anladılar onu, bir
yerlerinde burgu olsun, orda kırılsın.
***
Şimdi Danıştay'ınız durdurdu.
Biz öldüğümüzle kaldık.
Bunun hesabını kim verecek ?
Giden geri gelmeyecek.
10‐15 bekleyeceksiniz.
O da yaşayıp, görürseniz.
***
Unutmayın.
Dilimiz, ağzımız olmasa da Öteki tarafta hesaplaşacağız sizlerle.
Biz de konuşacağız.
Allah'ın adaleti tam olur.
Bizi de dinleyecek.
***
Bela, ceza okumayacağım.
Evlatları var, onlardan çıkmasın, haram para götürseler de.
***
Mahşer günü.
O yedikleri zeytinleri fitil fitil bunlarından getirmezsem.
Bana da sele zeytin demesinler. / METİN

İlaçlar çöpe gitmesin diye...
Dolabınızda yığınla ilacınız vardır kullanmadığınız, kapağı, kutusu bile
açılmamış, çaresiz çöpe veya imhaya, gidiyor kazanan yine ilaç
firmaları oluyor, ÇEKOOP bir şeyler yapmaya çalışıyor ama...
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Kutuda 40 tane ilaç var, tablet.
Yeri geliyor, 5 tanesiyle bile iyileşiliyor.
Veya iyileşiverdi sanıyor.
İlaç hemen bırakılıyor.
Ne oluyor, 35 tanesi hooop çöpe.
İmhaya gitse iyi, çöp variline.
Deşeleyen, eşeleyen kediye, köpeğe.
Kağıt toplayanlar, çöpten ekmeğini çıkartanlara, zararı.
Haberiniz var mı ?
***
Krem merhem, pomat.
Dana gibi tüpe konmuş.
6‐7 kez sıkılsa, sürülse yeter.
Niye o kadar çok büyük pakete koyarlar ki.
İçi tam dolu bile değil ama.
Kabı okkalı.
Parası da, faturası da bize zarar.
Mini mini yapsana şunun paketini, kutusunu.
Tamamen duygusal.
***
ÇEKOOP var onlar bile çaresiz.
ÇEKOOP nedir ki.
Sınırlı Sorumlu Eczacılar İlaç Sağlık ve Eczane Gereçleri Atıklarını
Değerlendirme Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi.
Kuruluş amacı; Ortaklarının mesleki faaliyetleri sırasında oluşan ilaç,
sağlık ve eczane gereçleri fazlaları ile atıklarının değerlendirilmesini
sağlayarak ortaklarına ekonomik ve sosyal fayda sağlamak. Bu
atıkların yanlış değerlendirilmesi veya yok edilmesindeki bilgi ve tesis
yetersizliği nedeniyle oluşacak çevre sorunlarını önlemek amacıyla
faaliyetlerde bulunmak, ekonomik, sosyal ve kültürel girişimleri teşvik
etmek ve desteklemek.
***
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Kendilerine gelen ilaçları toplayıp, imhaya yolluyorlar o kadar.
Bu da bir iş, güzel bir sosyal proje.
***
Oysa o artan ilaçlar kullanılsa, değerlendirilse.
Onların bile eli kolu bağlı bir şey yapamıyorlar.
Kanuna göre, ilaçları değerlendiremiyorlar, dağıtamıyorlar.
Yassah hemşerum.
***
Niye, neden, niçin ?
***
Kanun değişse, buna bir çare bulunsa.
Garibanlar ilaçsız kalmasa.
***
Hijyenite, temizlik mi yani sorun.
Sanki her şeyimiz çok temiz de.
***
Kapağı açılmamış belli, çevrilmemiş.
Kutusu açılmamış, barkodu bile yapışık.
Drajelerin filmleri gıcır gıcır açılmamış.
E daha ne olsun.
***
Bir manyak, cıva, siyanür enjekte eder diye mi ?
O kadar ilaç çöpe, yanmaya, garibanın suçu ne ?
***
Artık değişsin bu düzen.
Kullanılmayan ilaçlar, ihtiyaç sahiplerine gitsin.
Kazanan insanlık olsun.
***
Çöpe atmayın.
Kedi, köpek, yemesin, içmesin, ölmesin.
ÇEKOOP sizi bekliyor.
Haberinizi olsun.
Arayın, ÇEKOOP halleder... / METİN
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Bir köpek kadar olamadım
Haberhürriyeti sitemizde, haftalık gazetemizde debelenip
duruyorsunuz, gözleriniz kan çanağına dönüyor ne gerek var sevgili
Irmak, sevgili Tim, bırakın bu işleri köpek bile bizden daha ünlü...
Pek meşhur bir zat‐ı şahane hanımefendi, gelip geçici tanınmışlığına
ve sanatına (!) güvenerek sosyal medyada köpeğine erişimi grubu
açmış.
Evet evet köpeğine.
Sanki yanıt verebilecek gibi.
***
İşin daha ilginci kısa sürede 10.000 kişiye ulaşmış, köpeğimizin
takipçileri.
Yazıyla on bin paylaşımcıya ulaşmış.
***
Her an hayatı paylaşmaca yani.
Bir gün kertenkele, az sonra fare, akşam üstü de baykuşla çetir çetir
çetleşiyor.
Ne kadar da güzel.
***
Bir şurda bir yerlerimizi yırtalım.
Çevremiz güzelleşin, düzelsin, insanlar ölmesin, yaşasın diye.
***
Kendi yakın arkadaşın bile yazını tıklamaz.
Açıp okumaz, okusa eleştiri, öneri yazmaz öyle veya böyle, korkar,
tırsar.
Köpek olunca iş değişir, ağzı var dili yok garibimin.
***
O 10000 kişiyi teşhis edip akıl sağlığı yerinde mi diye kontrol etmek
gerekir.
Sayfaya iki meme, üç de kıç fotosu koy.
Tıklanma rekorları kırar.
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Hem de 'ben asla bakmam' diyenler yapar bunu.
***
Sonra da beğenmedikleri bir şey olunca ağlaşsınlar.
Sizi bilirsiniz.
***
Sinir olduğunuz bi'şey olursa.
O zaman da, o fino'ya yazın.
Çözümü o bulsun.
Bizden uzak durun.
***
Aman sakın beğenmeyin, öneri yazmayın, sakın ama sakın okumayın.
Kaybeden siz olursunuz.
Köpek'tir çare.
Sizler de eklenin.
Köpek dürtsün sizi.
NOT 1; Sevgili HATYAP'çılar, sevgili Esin Önder başlığa bakıp da
kızmayın hemen. 'Kadar' kelimesiyle aşağılamak değil niyetim
köpekleri, köpeğin hiç hesabı mı olur.
NOT 2; Sevgili Müdürüm İbrahim Irmak boşuna uğraşıyorsunuz
çevreyle filan, yok Ödemiş'e doğal gaz gelsinmiş de filan boş işler
bunlar. İhtiyacı olanlar bile habere sahip çıkmıyor, belki de o köpekle
arkadaş olan bile vardır. O sizin yıllardır bildiğim, hayalinizi elim
adamına söylediniz fikrini almak için o ne yaptı süsleyip kodaman
birine sattı, sizi de fikrini (!) de.
Hele siz Mesut Tim bey, size ne demeli yatacak yerinizi yok. Yok
kitapmış okumakmış düşünmekmiş. Sen mi kurtaracaksın bu
memleketi, insanlığı. İki üç kıç, meme fotosu koy, 2 saat içinde benim
1 aylık emeğim kadar tıklanmazsa en adi şerefsizim.
NOT 3; Okunmak, beğenilmek için yazmıyoruz tabi ki de, keyfiniz bilir,
güleriz sadece ağlanacak halimize... / METİN
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Köpek can da kedi patlıcan mı ?
Köpek sosyetenin koruması altında da, yoksa kedi bizim gibi
marabaların beslediği nankör sanılan bir hayvan mı sadece, İzmir'de ki
çift standarda şaşmamak mümkün değil.
Her şeyimizle gruplara ayrıldık.
Alıştık, ayrılmaya da çok sevdik, adeta bayılır olduk.
Birini el üstünde tutarken, diğerini mutlaka ötekileştirmeden
edemiyoruz.
***
İzmir Fuar'da Hayvan Barınağı var.
Köpeğe açık, kediye kapalı.
***
Akşam vakti.
Trafiğin en yoğun olduğu saatte İzmir Mürselpaşa Bulvarı'nda
yürüyoruz bir arkadaşımla, Fuar Basmane'ye doğru.
Yolun yarısına gelirken, bir ses duydum, ağlamaklı, bebek sesi gibi.
Durduk, kedi sesine benzettim, arkadaşıma söyledim.
'Kedinin burda işi ne vızır vızır trafik baksana' dedi.
Alışkanlık işte.
Koca koca binaların yükseklerine, balkonlarına, fuarın yan duvarındaki
ağaçlara bakarken bir de ne göreyim.
Yavru, minnacık bir kedi orta refüjde öylece duruyor, donmuş.
***
İnliyor, yorgun, üşümüş, aç, hava da buz gibi zaten.
Ortaya kadar nasıl ezilmeden gelebilmiş o da ayrı bir araştırma
konusu.
Allah korumuş, o kadar süratle gelen araçlar üst üste geçip asfalta
yapıştırırlardı.
Atladık yola, korkup, panik yapıp bulvara inmesin diye perde yaptık.
Arkadaşım tuttu ensesinden, kenara aldık.
Tamam, ezilmekten kurtuldu, ama.
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Karnı aç hayvan, donmuş, minnacık, bir de İzmir ayazı.
Öylece kenara bıraksan, donarak ölür garibim.
Günah, ayıp, başladığımız bir işi bitirmemek bize yakışmaz.
***
Arkadaşım rica minnet bir kutu ayarladı, bir pakette sıcak süt.
İçemiyor hayvan, gözleri de bozuk sanırım, açlıktan, yorgunluktan
yemeye bile dermanı kalmamış.
Fuara bırakalım dedik, diğer kediler rahat vermiyor bu kez de,
nerdeyse yiyecekler, o derece.
Ellerinden kurtardık.
Eski Hayvanat Bahçesi'ne yakın Hayvan Barınağı var.
Götürdük, hava çok soğuk malum, kafada bere filan terörist gibi bir
görüntümüz var.
Küçücük yerde iki tane güvenlikçi var, nedense.
Onlarca koca dayağından kaçıp sığınan dişi köpekleri korumak için mi,
yoksa.
***
Anlattık mevzuyu, sağolsun cep telefonu görüşmesine ara verdi biri.
İstese devam edebilirdi, öyleleri de var.
Kısadan 'Biz kediye bakmıyoruz ama' dedi.
'Niye' dedik, 'Öyle işte sadece köpek var bizde' dedi.
'Kedi hayvan değil mi sokağa mı atalım' dedik.
Öyle boş boş baktı, yanındaki sert sert baktı.
Sanki elimizdeki kutuda kedi değil bomba
'O zaman kutuyla az ilerideki ağacın kenarına bırakın' dedi, cep
telefonuna geri göndü.
Zaten köpeklerin çoğu dışarda, donmamak için birbirlerine
saldırıyorlar.
Bu neyin hizmeti anlayamadık.
Baktım geçerken maşallah tüm ışıklar açık, ısıtıcıların hepsi açık, ışıl
ışıl.
***
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Bir minnacık kediye yer bulamadık, sözüm ona hayvansever
İzmir'imde.
Kim bilir daha neler oluyor da haberimiz yok.
Ufacık kedi bize her şeyi gösterdi.
***
Gider çok diyen bir belediye.
Bütün gece oturulan, uyulan çok rahat yerde hem de iki güvenlikçi.
Boşa giden elektrik enerjisi, parası.
Kedi alınmayan bir Hayvan Barınağı.
***
Soruyoruz.
Köpeğin haklarını savunanlar çok.
Kedi'nin yok ondan mı ?
***
Peki kedi ne ?
Hayvan değil mi ?
O da bir can değil mi ?
İşimizi İzmir, gücümüz İzmir... / METİN

O zeytinler birgün gelir adamı tepeler
Karınca, arı, solucan, incir ağacı, dut ağacı, zeytin ağacı kutsaldır,
mukaddestir, baş tacıdır, olmazsa olmazıdır yaşamın, onlara uzanan
eller, basan ayaklar kırılsın...
Üç iri ağaç vardır.
Zeytin, dut, incir.
***
Üç mini hayvancık vardır.
Karınca, arı, solucan.
***
İster kutsal deyin.
İster mukaddes.
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Fark etmez.
İşte böyledirler.
***
Zeytin, dut, incir biterse hayat biter.
Karınca, arı, solunca yok olursa da, biter hayat.
***
Kutsal kitaplarda.
Vaazlarda, güzel sözlerde.
Deyimlerde, deyişlerde, hep geçer.
***
Kuran‐ı Kerim'de yazıyor, apaçık.
Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed uyarmıştır.
Hazreti Ali de.
Ulemalar, eshablar, sahabeler.
Özellikle, üstüne basa basa söylemişlerdir.
Dedikodu, hurafe, batıl değildir.
***
Karınca yuvasını bilerek basanın, dağıtanın yuvası dağılır, iflah olmaz.
Arı da öyle, solucan da.
***
Ay iğrenç demeyin n'olur, o minnacık sürünen hayvancağıza, belki de
iğrenç olan sizsiniz.
O ay iğrenç dediğiniz minnacık hayvan onbinlerce ton toprağı
eşeleyerek, bedavadan çapa yapıyor, bize hizmet ediyor.
Onlar olmasa toprak beton gibi olur.
***
Hepsinin ayrı bir yeri ve önemi var.
Hikmet'li canlılardır.
Bilemezsiniz siz, neyin ne olacağını, ne olduğunu.
Beynimiz o kadar süper değil.
***
Ve gelelim zeytine, zeytin ağacına.
Hayattır, candır, olmazsa olmazıdır yaşamın.
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***
Zeytin ağacı kesen iflah olmaz.
Hepimizin sonunu hazırlıyorlar.
***
Bedduam tutar genelde.
Yedikleri zeytinler bir gün gelip tırmalasın, çıkartamasınlar.
Kullandıkları zeytinyağı boğazlarında düğümlensin, yutamasınlar.
Kısacası, en münasip ve en müstesna organlarında kalsın çıkamasın,
zeytin de zeytinyağı da.
Benim laneti bu kadar.
Ya zeytin'lerin Ya Allah'ın laneti.
O ne olacak.
Aman Allah'ım.
Düşünmek bile tüyler ürpertici. / METİN

SONSÖZ
Önsöz olur da sonsöz olmaz mı, bu da ilk kitabımızın sonsözü.
İlk sözü sevgili duayenimiz, haberhurriyeti haber portalımızın
yaratıcısı İbrahim Irmak yazmıştı.
Bu da bizden gelsin.
Her şeyin ilki heyecan verir, unutulmaz.
Aynı etkiyi yarattı sevgili Mesut Tim ile birlikte ikimiz de.
Devamı gelecek, sizlerin verdİği güç ile birlikte, devam edeceğiz
üretmeye.
Bizi okumaya devam ediniz, taklitlerimizden sakınınız.
Sloganımız "bir Tim'den bir Metin'den..." / M.A
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İletişim telefonları: 0 533 7790606 / 0 236 7154770
Adres: Kurtuluş mahallesi Uğur Kent Sitesi E2 Blok / No.84
Salihli – Manisa / Türkiye
huriyesarac@hotmail.com
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NİÇİN YAYINDAYIZ
Bir mail aldık. 3 dakikalık filmde kısa bir öykü vardı. Yağmurun bardaktan
boşanırcasına yağdığı bir zamanda koca bir ağaç yolun tam ortasına devriliyordu.
Trafiği kesen bu engelin arkasında yüzlerce araç ve içinde binlerce yolcu yolun
açılmasını bekliyordu.
Okuldan dönen bir öğrenci herkese büyük bir ders veriyordu. Otobüsten inen bu
küçük öğrenci, cılız vücuduna aldırmadan koca ağacı itmeye başlıyordu. Sonra
onu gören ve aracının içinde yolun açılmasını bekleyen bir diğeri yardıma
gidiyordu. Sonra bir diğeri bir diğeri derken 10‐15 kişinin yardımıyla koca ağaç
kenara kaldırılıp yol açılıyordu.
Koca engel bir tek kişinin kararlılığıyla aşılıyordu.
***
Film bizi çok etkiledi.
Bizde Türkiye’deki engellerini kaldırmak için bir şeyler yapabilir miyiz diye
düşündük. Ve www.haberhurriyeti.com sitesini bu amaçla yayına açtık. 35 yıldır
sürdürdüğümüz gazetecilikten edindiğimiz deneyimle hazırladığımız bu sitede bir
süre sonra sesimizin nasıl gür olduğunu herkes görecek. Bize destek çıkacakların
sayısının çok ama çok olduğunu biliyoruz. O nedenle vatanını milletini seven,
insanlığa hizmet etmek isteyenlerin fikirlerini, projelerini halkımızla paylaşacağız.
Eğitimde sevgi tohumları saçan öğretmenlerimizi baş tacı edeceğiz.
Yolsuzluklarla, şehir eşkıyalarıyla uğraşanların yanında olacağız.
Havamızı, suyumuzu ve topraklarımızı kirletenlerle mücadele edeceğiz. Politikayı
kirli emelleri için kullananlara karşı çıkacağız.
Halkını düşünmeyen başkanların icraatlarını sıralayacağız.
Daha temiz bir Türkiye için sesiniz soluğunuz olacağız. Haberleri eğip
bükmeden, örtüp gizlemeden sizlere sunacağız. Çünkü biz haber hürriyetini
inanan gazetecileriz.
Allah yolumuzu açık etsin.
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Haber Hürriyeti Sosyal Sorumluluk Projesi olarak yürüttüğümüz
köylere kütüphane kurma çalışmalarımıza
destek olmak isterseniz lütfen arayınız
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