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KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE 
 

Bundan 50 sene önce, bizim mahallede bir pideci fırını – pastane gibi bir yer açıldı… 

Sahibi Karadenizli biri. Biraz havalı görünmeye çalışıyor ama aslında “köyden indim şehre”. 

Bizim pideci bir akşam biraz kafası iyi, birine kızmış bağırıyor… “Ulan bu mahallenin 

ekmeğini ben veriyorum… Ne nankör insanlar var yaa… Ben olmasam aç kalırsınız”. 

Yine bundan 35 yıl önce, bizim fabrikada bir kaloriferci var… Doğulu bir kardeş… Kadın 

işçilere yan yan bakıyor… “bu da köyden indim şehre”. Bizim ateşci yemekhanede sıranın 

başına geçmek istiyor… İşçiler durduruyor… Bizimki çok kızıyor. “Ulan buraları ben 

ısıtıyorum… Siz kim oluyorsunuz… Ben olmasam soğuktan donarsınız.”  

 

Geçen gün Meclis’te biri bağırıyor.  

“ – Dinleyin… Dinleyin… Ben 49 yıl Devlet’e hizmet ettim. (Sanki bedava hizmet 

etmiş)… Dinleyin… Kafanıza silah dayanmış… Hanginiz karşı koyarsınız (Arkadaş senin 

işin bu… Senden önce ecdadınız göğsünü siper ediyordu)… Dinleyin biz teröristlere 

hayatımız boyunca karşı koyduk (Yok yanlarında mı olacaktın) … Dinleyin ben ne riskler 

alarak hapishane ziyareti yaptım (Deme yaa… Ne risk aldın? Fetöcüler mi?)”  

50 sene önce kafa neyse, 35 sene önce aynısı… Gün bugün olmuş hala aynısı 

“Arkadaş sen de mi köyden indin?”… Yok bu bizim “Asker Kafası” dersen… Yok artık 

inanmam. Siyasette “Asker sesinin” faydası – zararı iyi hesaplanmalı. Bu sesleri seçime 

kadar duyabiliriz. 

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

Son günlerde olan biten her şey “Yerel Seçimler İçin”. Sert bir seçim süreci 

yaşanacak… Bu tür bir “çatışmalı korku ortamının iktidarlara yaradığı” çok bilinen bir 

gerçektir. Muhalefet ise reel konular ve ekonomi ile avantaj sağlamaya çalışacaktır. Sonuçta ne 

olacaksa olacak.  

Ama İstanbul ve Ankara el değiştirirse kıyamet kopabilir… Her iki taraf da İstanbul ve 

Ankara hedefli çalışacak. Hatta bu arada bazı iller ihmal edilip sürprizler yaşanabilir. Özetle 

İstanbul ve Ankara iktidarda kalırsa… Herkes dört yıl oturacak. İstanbul ve Ankara muhalefete 

geçerse… Bir yıl içinde sistem değişebilir. Bu iki şehir paylaşılırsa, “muhalefette sular ısınır”. 

Artık bilemeyiz…  

…… CHP’de koltuklar değişir mi?.. Yapısal dönüşümler yaşanır mı? 

…… MHP kendinden menkul iddialarla… İktidarı canından bezdirir mi? 

…… HDP legal siyasetten umudunu kesip… Sokaklara düşer mi? 

…… AKP içinde taşıdığı “iki yavruyu” ERKEN DOĞUM yapar mı? 

Kimse bilemez.  

 

Falcılık yapma, bildiğin bir şey varsa söyle diyorsunuz… 

Bildiğimizi söyleyelim …. Avantaj CHP’de… Çünkü ekonomi kötü. 

         Ama iktidar “çok iyi oynarsa” işler değişir.  

…. Erzincanlı ve Kayserili adaylar “böyle isteksiz” olursa,  Reis 

ne yapsa boş.  

   …. Bizim gördüğümüz “tüm adaylar KÖYLÜ”. 

Size söz… Ocak sonunda resim netleşir. Söyleriz… Vesselam. 

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

 Son dakika Trump coştu…… Gelin Patriot’ları alın diyorlar.  

          …… Biz Suriye’den çıkıyoruz diyorlar.  

        …… Ne haliniz varsa görün diyorlar.  

 Bize gelince… Apışıp kaldık… 3 gün TIK YOK. Bunları isteyen biz değil miydik? Ne oldu 

şimdi? Bunun altında ne var? İstediklerimiz oluyor… Bizde bir şaşkınlık. Bindik bi’alamete… 

Gidiyoruz selametle… Hadi inşallah.  


