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Abdullah K?l?�beni aray?p da "Nizam?, intizam? b?rak abi, Pazar yazar? ol!" dedi?inde
g�nlerden �r?amba olmasayd?, siz ?u an "Wikileaks Belgeleri Sonras? ABD
B�y�kel�li?i'nden S?zma Medyadanl?klar" konulu bilimsel bir �l??man?n giri? c�mlelerini
okuyor olacakt?n?z.      </p>  O bilimsel �l??man?n benim kalemimden �kacak olmas? sizi
?a??rtacakt? belki. Belki g� ve el yordam?yla �k??? bulduktan sonra kendinizi balkondan
atmaya ya da "Sen de mi Rana?" diyerek kar?n?z? vurmaya kalkacakt?n?z. Fakat yemin
ederim ?u anda ak?l, beden ve sosyal yap? olarak sizi Serdar Turgut'tan daha sa?l?kl? tutan
?ey, edit��m�n beni aray?p "Pazar Yazar? ol abi!" dedi?inde Saatli Maarif Takvimi'ne g�e
g�nlerden �r?amba, aylardan Muharrem, mevsimlerden Yaprak D��m� sonu olmas?d?r. 
<p>Evet, evet! Son model Iphone'numa y�kleyip de Fehmi Koru'nun hen�z haberdar
olmamas?n? �mid etti?im Saatli Maarif Takvimi aplikasyonuna g�e durum tam da �leydi.
G�nlerden �r?amba idi ve o g�n 1714 Osmanl?-Venedik Sava?? ba?lam??, oturdu?um
sitenin hemen arkas?ndaki soka?a ise semt pazar? kurulmu?tu.</p>  <p>Edit��m�n
k?l?�kadar keskin "Pazar yazar? ol" emri, gazetecilik tecr�belerime dair radikal bir rekabet fikri
do?urdu bende ve o anda sepeti kapt???m gibi kendimi semt pazar?n?n ortas?nda
buldum.</p>  <p>Fakat me?er ne aptalm???m!</p>  <p>Me?er radikal bir rekabet falan
yokmu?. �telik gazetemizin herhangi bir hamle niyeti de s� konusu de?ilmi?. Edit��m
Abdullah Bey'in "Pazar Yazar? ol!" talimat? ile, Radikal y�etmeni Ey�p Can'?n "Sokak Yazar?
Ol!" talimat? aras?nda hi�bir mesleki, etik ve organik bir ba? yokmu?!</p>  <p>Ne yapay?m ki
o g�n g�nlerden �r?amba, aylardan muharrem, mevsimlerden Yaprak D��m� sonuydu.
Osmanl?-Venedik Sava?? 296 y?l �ce ba?lam??, o g�n do?an k?z �cuklar?na Nesrin, erkek
�cuklar?na ise Tahsin ismi verilmi?ti. G�n�n yeme?i ise pirin��rbas?, ha?lama et, cac?k ve
kaday?f idi.</p>  <p>Sizin ?u an "Wikileaks Belgeleri Sonras? ABD B�y�kel�li?i'nden S?zma
Medyadanl?klar" ba?l?kl? makalemin giri? c�mlelerini okuyam?yor olman?z?n tek su�usu,
cebimdeki Saatli Maarif Takvimi aplikasyonudur, yemin ederim!</p>  <p>Bizim sitenin
arkas?ndaki soka?a �r?amba g�nleri kurulan Pazar Yeri'nin ortas?nda, maydonoz kokulu
kad?nlar?n halimi yad?rgayan bak??lar? alt?nda ne yapaca??m? ?a??rm?? vaziyette
bak?n?rken, beni kendime getiren ?ey, elindeki Ipad cihaz?ndan Borsa'y? takip etmekte olan
esmer tezgahtar?n ba??r??? oldu:</p>  <p>"Ankara'da bir grup �renci AKP'li Burhan Kuzu'ya
yumurta f?rlatm??! Sen de fiyatlar? f?rlat Apo!"</p>  <p>O anda turfanda bir Pazar Yazar?
olarak, b�t�n tezgahlardaki yumurta fiyatlar?n?n gastronomik olarak y�kseldi?ine, ayakkab?
fiyatlar?n?n ise buna paralel olarak ortopedik d�?�?�ne ?ahit oldum ve hemen not ettim.</p> 
<p>M�kemmel bir yaz? konusuydu bu. �telik geli?en olaylar yazaca??m yaz?y? daha da
m�kemmelle?tiriyordu. Bir ba?ka tezgahtan ?�le bir nida y�kseldi?ini duydum:</p> 
<p>"Twitter'da Amedbaba diye biri 'Yumurta atana domates f?rlat, s?cak havada melemen
olsun' diye yazm??! Etiketi de?i?tir Nizamettin, domatese de zam geldi!"</p>  <p>O an akl?m
ba??ma geldi ve "Allah belam? versin e mi?" diye hayk?rd?m. Bostanl?k �r�n tezgah?ndaki
hormonlu delikanl?n?n �nledi?i Amedbaba bendim ve Ankara'da bir grup �rencinin AKP'li
Burhan Kuzu'ya yumurta f?rlatt???n? duyunca, dayanamay?p Iphone 3G ile twittera girmi?, s?rf
@ahmethc kod adl? Ahmet Hakan'dan �ce davranabilmek i�n "Yumurta atana domates f?rlat,
s?cak havada melemen olsun" diye tweet atm??t?m.</p>  <p>Beni bu hale koyan cep
telefonumdaki Saatli Maarif Takvimi aplikasyonu idi ve ben hala 1714 Osmanl?-Venedik Sava??
havas?ndayd?m. Oysa ki 2010 y?l?ndayd?k ve Ankara'da bir grup �renci Siyasal Bilgiler
Fak�ltesi'nde "Kolektif Yumurta ?enli?i"ni ba?latm??t? bile. �telik hi�irinin ad? Nesrin ya da
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Tahsin de?ildi. Fakat onlar da telefonlar?na Saatli Maarif Takvimi aplikasyonu indirmi? ve "ABD
ile ?ngiltere'nin Japonya'ya Harp ?lan? (1941)" c�mlesinden sonraki �zginin alt?nda yer alan
hadis-i ?erifi okumu? olmal?yd?lar:</p>  <p>"Bir kimse sizi ziyarete gelirse, ona ikramda
bulununuz!"</p>  <p>Yani onlar? bu eyleme sevkeden etken siyasi de?il teoteknikti!</p> 
<p>Dayanamad?m! Twitter'a girip "S�heyl Batum'a Sazan, Burhan Kuzu'ya Ko�Yumurtas?
atmay? d�?�nemeyen �renciler, o zekayla Siyasal'? nas?l kazanm??? ??te Y�'�n hali!" diye
bir tweet at?p eve ko?tum. Asans�de 140 karakteri a?mas?n diye aradaki virg�l ve bo?luklar?
kald?rd?m. Edit��m Abdullah Beyi arad?m:</p>  <p>"Pazar Yazar? olarak ilk haberimi fla?
fla? ge�yorum Apo!" dedim. "Ba?l??? att?m bile: Siyasal Yumurta Eylemi Enflasyon
Canavar?n? hortlatt?! Yazd?n m?? Tek sat?r olmuyorsa ikiye b�, sayfa sektreteri karakterleri
s?k??t?r?p alt sat?r? �sttekiyle hizalar! Tamam m? ko�m? �buk yaz, bask?ya yeti?tir, hat
ka�as?n! Hadi g�eyim seni!"</p>  <p>Kar?? taraftan aptall???ma not d�?en bir a�klama
geldi:</p>  <p>"Ne enflasyonu abi, ne Siyasal'?? Ben sana Pazar yazar? ol dedim, pazara �k
demedim ki? Yani Ertu?rul �k� gibi ol, siyasi yaz?lar? b?rak, her Pazar a?k yaz, ��k yaz,
b�t� b�ek yaz, onu kastettim!"</p>  <p>"Allah belam? versin!" diye hayk?rd?m gene!</p> 
<p>Man?etlik haberimin �pe gitti?ine hay?flanm?yorum hay?r!</p>  <p>O g�nden beri iyi bir
'Tav?an Karde?' olmak i�n pazardan ald???m havu�ar? hart hart yemekten protez di?lerim
yerinden oynad?, ona sinirleniyorum!</p>  <p>NOT: Ahmet Tezcan'?n bu yaz?s? Zaman
Gazetesi'nin <a target="_blank"
href="http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazarno=1179">Pazar Eki</a>'nde
yay?nlanm??t?r.</p>
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