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BİR HAFTA SONU 

 

Bir kadın… Korkuyla kaçarken camdan sarkmış… Sallanıyor… Düştü düşecek… 
Yalvarıyor   “ – Bayım… ben hamileyim… ne olur yardım edin…” Bir başka kadın pencereye 
gelip elinden tutuyor.  

……Tam bir gün merak ettik… Acaba kurtuldu mu? 
……Sonunda öğrendik… Çok şükür kurtulmuş.  
Bu korkunç sahne Paris saldırısı sahnelerinden biri… Vahşet.  
Şimdi daha vahşi bir sahne görüyoruz.  
Yer Antep… Gaziantep… Bu vahşeti kutlayan Işit sancaklı araç konvoyu … UTANÇ  
                     DUYUYORUZ…  ACI ve UTANÇ BOYUMUZU GEÇİYOR. 

            Bu millet nasıl bu hale geldi ?  
            Şimdi,bu kutlamacıların akıbetini merak ediyoruz.  
…………… 

 Samanyolu kapandı.Hukuk kılıfı geçirilmiş bir güç savaşı… Devletin gücüne güç yetmez. 
Bir televizyon nasıl kurulur… Nasıl işletilir… Kararan bir ekran ne kadar acı verir biz biliriz. Birçok 
kere kapanma tehdit ve tehlikesi yaşadık…1993’de “dört ay kapatıldık…” Nasıl bir acıdır biliriz. 
Gözleriniz kararır… Sesiniz kısılır… Kafanız kazan gibi olur… Boğulur gibi olursunuz. 1997’de 
yine kapatıldık… O memurların, O polislerin ne kadar hoyrat ve laf anlamaz olduklarını yakından 
gördük… Hukuk denen sistemin ne kadar çıldırtıcı bir yavaşlıkla çalıştığını gördük. Koca koca 
devlet adamlarının ne kadar kolay görmezden geldiğini… Ne kadar rahat yalan söylediğini… 
Sinsice kenara çekildiğini gördük.  

Allah kimseye göstermesin. Samanyolu inşallah yasal haklarını en kısa zamanda kazanır.  

İçimizde kalmasın bir sözümüz var; “Ayıyla yatağa girilmez” derler.  

…………… 

 G.20 zirvesi yapılıyor… Gelişmiş 20 diyoruz ama doğrusu Grup 20… İçinde fert başına 
64.000 dolar geliri olan da var… 1500 dolar olan da var… Bu devletler dünyaya nizamat verecek. 
Sokaktan birine sorsanız hiçbir şey anlamadığını görürsünüz. Bol bol fotoğraf ve film ile herkes 
kendine bir pay çıkarıyor. Böyle bir dünyanın hakkından IŞİD geliyor… Bunlara az bile. Papa’da 
oturduğu yerden fetvayı vermiş “üçüncü dünya savaşı...”  

 Dünya hiç bu kadar “Lidersiz… Sahipsiz” kalmamıştı.  

 En doğrusunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan söylüyor.  

 G.20’nin işadamlarına “Biraz az kazanın… fakirlere verin” demiş. Evet, dünyanın hızla 
gittiği yeni ideolojik sistem budur.  

 Bu yeni ideolojiyi yeni milenyum gecesi (15 yıl önce) Taksim meydanında şarabı biten bir 
sarhoş, otelde viski içenlere deklare etmişti.  

 “Ulen… Uleen… Bu hak mı?.. Siz orda sıcakta viski içiceeniz… Biz burada şarapsız 
üşüüceez.”  

 Bir kısacık hafta sonu insanlığa neler gösteriyor.  

 


