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Merhaba,

Hem dergimizin çýkmak için biraz

gecikmesi hemde baþdöndürücü bir

hýzla deðiþen Türkiye gündemi sizlere

uzunca bir süre seslenememe netice-

sini getirdi.

Uluslararasý zeminde Türkiye'nin

gelgitleri birebir hepimizin hayatýný

etkiledi. Hala da etkilemeye devam

ediyor. Bu etkileþim içerisinde,

kütüphanemdeki kitaplarý karýþtý-

rýrken, bir kitabýn içinde kesip sakla-

dýðým bir yazýyý gördüm. Tekrar

okudum ve (hele þu anda) sizinle

paylaþmak istedim.

Yazýyý; Çetin Altan 08.09.1997

tarihinde köþesinde yayýmlamýþ. Þu

günlerdeki ulusal ve kiþisel sýkýntýlar

içinde sýcacýk bir pencere açar uma-

rým.

Bir týlsýmý olmalý hayatýn. Genç

kýzlarýn telefon bekleyiþlerinde vardýr

o týlsým. Birbirleri ile fýsýl fýsýl konuþ-

malarýnda;

- Önce elimi tuttu, yavaþca ken-

disine doðru çekti. o sýrdaþlýk... O iki

sýrdaþ arasýndaki on altý, on yedi yaþ

konuþmalarý... Hayatýn týlsýmý týp týp

attýrýyor yüreklerini; kahkahalarý baþ-

ka türlü, saç tarayýþlarý baþka türlü,

anneyle ortak, babaya söyledikleri

yalan baþka türlüdür.

Ya delikanlýlarýn henüz bir yýllýk

tiryaki iken efkarla içtikleri ilk paket.

(Daha sonra ne kadar kötü bir þey

olduðunu anladýklarý) Bir þey oturmaz

içlerinde bir kýz seviyorlardýr. Gerçi

kýzda seviyordur kendilerini. Ama...

Hayatýn bir týlsýmý vardýr o "ama" da

BÝR TILSIMI VARDIR HAYATIN

yüzde yüz kendilerinden geçerek ba-

karlar gerçekte sevdiklerinin yüzüne...

öylesine bakarlar ki, bir daha hiç öyle

bakamayacaklardýr.

Genç kadýnlar hep o týlsýmý arar-

lar, kimseye göstermedikleri bir kor

yanar içlerinde. Ve bir kere o týlsým

kayboldu mu, ipi kopmuþ bayraklara

döner bütün günler. Gün pörsür, güneþ

pörsür, gece pörsür. Buruþur bir can

sýkýntýsý kaplarda kaplar saatleri...

Ya erkekler... Kaybetmeye gör-

sünler o týlsýmý. Raký þiþeleri biter de,

doldurmaz o týlsýmýn boþ býraktýðý

yeri. kumar bir týlsým dopingidir.

Birikmiþ ihtiraslarla, çözülmeyen

tuhaf býkkýnlýklarýn kendisini vurma-

sýdýr deste deste kartlara...

Bir tarihte Monte Carlodaydým.

Pýrlantalar içindeki ihtiyar kadýnlar,

sarkýk gerdanlarýyla hayatlarýný son

týlsýmýný arýyorlardý yeþil çuhalarda...

Bir týlsýmý olmalýdýr hayatýn,

vazgeçilmez bir öfke gibi, zapte-

dilmeyen bir aþk aranýþý gibi, kaptýrýp

kendini þiirler yazma gibi, bir kadehi

fýrlatýp aynalara, gecenin büyüsünde

çýldýrmak gibi...

Böyle bir týlsým yoksa... isteksizce

oluyorsan traþý, bir küf baðlamýssa

bütün heyecanlarýný, bir þey demiyor-

sa sana Güney Amerika'nýn Gerillos-

larý, bir çýplak kadýn vücudu düþün-

müyorsan en ciddi konferansta ve bir

anda çalýþtýðýn yerden istifayý basýp

çekip gitmek gelmiyorsa içinden... Bir

kapý önünde tozlu bir paspas bile

olamassýn. Bu týlsýmýn alevlerinde

çýkýlýr tepesine Everestin. Bu týlsýmda

yanar söner kandilleri ilk defa baþbaþa

kalýnmýþ gecelerin. Bu týlsýmda kok-

larsýn ayaklarýný kucaðýna aldýðýn ilk

çocuðunun... Bu týlsýmda; Gel gidip

çekelim be vardýr.

Bu týlsýmda sevdiðin evin duva-

rýna bir resim asma vardýr. Bu týlsýmda

bir kadýnýn kendi görüntüsünü yal-

nýzken seyretmesi, bir erkeðin merdi-

ven çýkan bir genç kýzýn bacaklarýna

haifçe bakmasý vardýr.

Cenaze törenlerinde bir ütü geçer

bu týlsýmýn üstünden... Bir sarý, çenesi

baðlý, ince vücut uzanýr tabutunun

içinde... ve o dostun deðil, yaþarken

gördüðün kendi ölündür. Biraz da ken-

di ölünün peþinden gidersin tanýdýk

cenazelerinde... Ve çekersin içini;

- Hayat, dersin.

- Sýra yavaþ yavaþ hepimize gele-

cek, dersin

- Daha geçen hafta bizdeydi,

dersin.

Hele tabut inerken mezara... Ne

de zor gelir oraya inmesi... Hele son

kürek topraklar atýlýrken. Bir ütü geçer

týlsýmýn üzerinden...

Derken daha hýzlý yaþamanýn

motorlarý çalýþýr birden; elenir piþ-

manlýklar, toplumun baskýlarý, öden-

meyen borç, gizli çapkýnlýðýn vicdan

azabý, küçülürde küçülür gözlerinde...

Yeniden daha güçlü baþlar yaþa-

manýn týlsýmý...

Çoraplarýný yavaþ yavaþ çýkaran

bir çift beyaz ayak oynaþýr gözlerinde.

Sinemada yumruðu en hýzlý vuran

kovboy sen olursun.

Kanunsuz bir grev barikatýnda ilk

kurþun senin alnýna çarpar.
Sonra dans edersin kumsallarda...

T.M.M.O.B. METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI
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Deniz gece içinde, gece denizin

içindedir. Bir þeyler süzülür ve erir

kýyýlarda...

Yaþamýn özündedir bu týlsým. Bir

defa kayboldumu, sahipsiz kalmýþ

terliklere döner saatler. Bir gizli kýr-

gýnlýk dolaþýr çevrendeki gözlerde;

- Mýymýntý herif sen de...

Sönen týlsýmlar baþka týlsýmlarý da

söndürmeye dönüktür. Yanan týlsýmlar

baþka týlsýmlarý da parlatýr ve bilme-

dikleri bu hain oyunun içinde düþünce,

kadýn nasýlda baþlarlar þikayet et-

meye;

- Ömrümü çürüttün...

- Eskiden böylemiydim ben...

- Of aman aðýrlýðýn çöküyor üs-

tüme...

Bir kývrak giriþ beklerler kapýdan.

Bir el tutuþ þýraklayan bir þevhet

kamçýsý. Bir içten gelen övgü ve ýlýk

ýlýk çözülürken, nazlanarak gerinmek

isterler.

- Hiþt olmaz þimdi...

Böyle bir týlsýmý vardýr hayatýn.

Bu týlsýmla çekilir tetiði mavzerlerin.

Bu týlsýmla çýkýlýr daðlara. Bu týlsýmla,

Haydi yürüyelim artýk dersin on-

binlere...

Bunlarý tammamýþsan, ayda hiç

deðilse üç defa dünyanýn anasýný üç

pula satmamýþsan; kýzýp vurmuyorsan

yumruðunu masaya ve bir zindan

parmaklýklarýna dokunmuyorsa elle-

rinin gölgesi ve birde sevdiðin bir

kadýnýn çýplak omuzlarýna... Ulan o

zaman niçin geldin hayata?..

Aybaþýný düþünüp, bayramda

tebrik yazmak için yoksa benim gibi

bir akþamýn karanlýðýnda, bir koltuða

oturup bu týlsýmlarýn yandýðý ýþýklara

bakarak , kendi kendisine aðlar gibi

gülümsemek için mi?

Sn. Çetin Altanýn hayatýn týlsý-

mýna dair hissetiklerini, odamýz ajan-

dasýndaki Mutluluk tanýmlarý ile

harmanlayabilenlerdenseniz ne güzel.

Hayatýn týlsýmý yakalamanýz dileði

ile...
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Kamu Görevlileri Sendikalarý
Yasasý ;

Bu yasa 25 Haziran 2001
tarihinde TBMM'nde kabul
edilmiþtir. Bu yasada sen-
dikalarýn en temel iki unsuru
grev ve toplusözleþme haklarý
yoktur. Anayasa, yasalar ve
uluslararasý sözleþmelere ay-
kýrý olan bu yasa mecliste, üye
tam sayýsýnýn onda birinden
daha az milletvekilinin katý-
lýmý ile tartýþýlmadan ve sa-
dece oylanarak kabul edil-
miþtir. 26 Haziran 2001
tarihinde TMMOB baþkaný
Kaya GÜVENÇ imzasý ile
basýna ve kamuoyuna yapýlan
açýklamada TMMOB'nin grevli
toplu sözleþmeli, özgür ve
demokratik bir sendika yasasý
için sürecek müca-delelerde
kamu çalýþanlarý ve onlarýn
örgütleri ile yan yana olma
kararý bildirilmiþtir.

Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun

Yapý denetimi hakkýnda
kanun, ayný kamu görevlileri
senidikasý yasasý gibi 29 Hazi-
ran 2001 tarihinde gene tartý-
þýlmadan ve parmak hesabý ile
kabul edilmiþtir.

TMMOB 30 Haziran 2001
tarihinde yayýnladýðý basýn
açýklamasý ile bu kanunun;
"Daha önce pekçok zeminde
açýkladýðýmýz nedenlerle de
yapý denetim kuruluþlarýný
kollayan, denetim yerine dene-
timsizliði, kamusal alanlarda
ve ticarileþmeyi öngören, bi-
lim ve tekniði dýþlayan,
TMMOB'nin görev ve yetki-
lerine müdahele eden ve kamu
yararýna etkinliklerini sýnýr-
layan bir düzenleme olduðu"
görüþü tekrar kamuoyunun
dikkatine sunulmuþtur.

II. Mühendislik ve Mimar-
lýk kurultayý düzenleme kurulu
21 Haziran 2001 tarihinde
toplanmýþ ve aþaðýdaki karar-
larý almýþtýr;

II. Mühendislik ve Mimarlýk
Kurultayý ;

- Redak siyon kurulunun hazýr-
ladýðý raporun elektronik ortam-
da tüm örgüte gönderilmesine
- Bölgesel ve/veya illerde
yapýlacak kurultaylara katýlýmýn
serbest olmasýna
- Kurultayýn, kurultay süre-
cine katýlan ve yerel kurul-
taylarda seçilecek delegelerle
toplanmasýna
- Kurultay sekreterlik hiz-
metlerinin yerine getirilmesi için
sayýn M. Sýtký ÇÝÐDEM'in
görevlendirilmesine ve görevini
TMMOB'de sürdürmesine

DERLEME - YORUM

TMMOB'dan haberler...

TMMOB'dan haberler...

metalurji 2001/ 126 T.M.M.O.B. METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI54


