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anneanne kişisine iş yerinde yaşanan bir takım sorunlardan bahsetmektir. siz ne anlatırsanız anlatın, cevap kızım sıkı giyin olarak geri döner.-geçen hafta beyanneme süresini atlamışız...-aman kızım sıkı giyin.-patron maaşları geç öder muhtemelen...-o da sıkı giyinsin. ordu laikliğin kalesiyken de yasaktı şimdi de yasak. ilk entryi okuyan bir zamanlar
bülent ersoy genel kurmay başkanıydı sanacak. �n bu arkadaş benim özbeöz kardeşim. 18 yaşında. annesi tarih profesörü bunun. babasına, yıllar önce bizi okutmak için sattığı mercedes marka araç aldık büyük kardeşler olarak, adam bir gün süremedi. soruyoruz, "emre kaçırdı." diyor. emre de şunun aynısı, soran arkadaşlara toplu cevap vereyim.
boşuna, anlatın eğitin falan demeyin. çocuk yalnızca, "sıkıntı yok." diyerek üç ay yaşayabiliyor, adaptasyonu tek hücreli canlılar gibi çok güçlü. kendi habitatında olsa, "aynen" diyerek üç sene de yaşar. başka ne yapabiliriz ki? benim gençliğimde bunun gibilere zihinsel engelli raporu verilirdi, kömürlüğe kitlerdik, sorun kalmazdı. kömürlüklü ev de
kalmadı artık.debe edit: pandemide yapımcı ülkeyi terk edince sefil olmuş, ortada kalmış bir romantik komedi senaryosu var elimde. ben netflixe okuturum bunu diyebilecek bir yapımcı aradığım bilinsin lütfen. aramızda yayalım bunu arkadaşlar. angelina'nın yakınlarına "ona hırsız diyorlardı, doğruymuş kalbimi çaldı" dediği öğrenildi.. askeri başarıları
takdire şayan olsa da osmanlı'nın coğrafi genişleme yönünü batıdan doğuya çeviren sultandır. bu esnada önüne çıkan anadolu alevilerini de şah ismail'e destek olurlar endişesiyle kısmen sürgün etmiş, kısmen de kılıçtan geçirmiştir. anadolu'da o tarihe kadar aşağı yukarı %50 - %50 olan alevi-sünni dengesini de nihai olarak bozup sünni-dominant bir
anadolu yaratmıştır.bunun için dir ki, padişahçı, osmanlıcı, alperenci, neo-gerici kesim pek sever kendisini. hele hele alevileri rencide ederek prim yapmaya çalışan eziklerin ağzından düşmez yavuz sultan lafı. kendi ağzından;rahmetli atatürk'ün yanında oturuyorum. gazi, ingiltere cumhurbaşkanı curchill ile satranç oynuyor. hem de iddialı bir
karşılaşma.atatürk, curchille dedi ki;-yenersem bana ne vereceksin ?curchill;-sana kuzey irlanda'yı veririm dedi.buna karsilik ataturk de -'ben de yenilirsem sana doğu anadolu'yu vereceğimdiye konuştu.ben hemen itiraz ettim ve atatürk'e "bizim ev n'olcak" dedim.o zaman buyuk atatürk;-teyyo pehlivan'ın evi hariçdedi. bu kez curchill itiraz etti ve-teyyo
pehlivan'ın evi yoksa ben doğu anadolu'yu ne yapayımdedi ve satranç oynamaktan vazgeçtiler. derhal normalleştirilmesi gereken en doğal evlilik türü. s*kiyim düğüne yüklediğiniz gereksiz anlamı. geçen haftalarda nilüfer ile beraber verdiği konserin yakın bir veda olduğunu sanırım herkes biliyordu. dinleyicileri ile dostları ile ailesi ile helalleşmek
herkese nasip olmaz, ona oldu. nur içinde yatsın. manavgat'a tatile gittiniz, orman yangını başladı, karnınız acıktı ve yemek yiyorsunuz. birileri de çıkıp insanlığınızla ilgili enteresan çıkarımlarda bulunuyor. ah vah edip izlemekle, yemek yiyerek izlemek arasındaki fark nedir? koca orman yanarken bu insanlardan ne yapmalarını bekliyorlar acaba. türk
halkının anlayacağı dilde yazıyorum;yere göğe sığdıramayıp milyon eurolar verdiğiniz, uğruna saçma sapan şarkılar yapıp halkı gaza getirdiğiniz, bir bok alamadan eve dönen primci, gazeteciye saldıran, belinde silahla el alemin eşine salça olan a milli futbol takımının hatta teknik kadronun hatta federasyonun toplamında şu kızdaki kadar taşak yok.
helal olsun. kazanmak önemli değil şu mücadeleyi görmek bile yeter. olimpiyat oyunları olmasa şu kızlardan haberi dahi olmayacaktı ülkenin.edit: 'taşaklı' kelimesini kullanmam cinsiyetçi bir algı yaratmış. bu bir ironiydi. ben bu ülkede eskiden ironimi açıklamak zorunda kalmazdım. ama mecburen şu an üşenmeden 'istemeyerek' açıklamak
istiyorum.taşaklı dememin sebebi: cinsiyetçi türkiye'de cesaretin, hırsın, mücadelenin erkek bir eylem olduğunu dile getirmek için taşaklı kelimesinin kullanılması. ama bu maçta, entrynin başında belirttiğim 'erkek' futbol takımında görmediğimiz cesaret ve gücün, kadın voleybol takımımızda fazlasıyla gördük. o sebepten, erkekte göremediğimiz gücü
kadında gördük manasında 'taşaklı' dedim. o kelimenin cinsiyetçiliğine ithafen.daha da açayım mı? ah be ayşe.bir kadın cinayetine kurban gitseydin, ağlardık senin arkandan. lanet okurduk özgür'e. üzülür, göz yaşı dökerdik. özgecan gibi bir simge bile olurdun belki.birisi çıkıp o da haketmiş ama deseydi onu linc ederdik el birliği ile. sözlükten bile
uçurulurduk.şimdi doya doya söyleyebiliyorum.o dayağı sen haketmişsin be ayşe. Page 2 anneanne kişisine iş yerinde yaşanan bir takım sorunlardan bahsetmektir. siz ne anlatırsanız anlatın, cevap kızım sıkı giyin olarak geri döner.-geçen hafta beyanneme süresini atlamışız...-aman kızım sıkı giyin.-patron maaşları geç öder muhtemelen...-o da sıkı
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