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Günün Sözü
Dünya dü ünenler için
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bir trajedidir.
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Takvimler 20 ekim
tarihini gösterdi i
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1978 yılında,
TÜ Elektrik Fakültesi
Dekanı, Ord.Prof.Bedri
Karafakio lu,
stanbul'da u radı ı
silahlı saldırı sonucunda
ya amını yitirdi. 

1992 yılında,
Bingöl?ün Solhan ilçesi
Hazar ah köyü
yakınlarında, bir
otobüsü durduran
teröristler 19 yolcuyu
kur una dizerek
öldürdü, 6 ki iyi
yaraladı.
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'Soros olsa olsa Kayserilidir'

Funda Özkan

(499 ki i okudu)

Kayserili i adamları zekâlarıyla övünür. Sanayide, ticarette haklarını
teslim edelim etmesine de, Kayserili hizmet sektörüne ilgi göstermez. 
Referans Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, Açık Toplum
Enstitüsü ile ortakla a düzenledikleri 'Türkiye'nin Yıldız ehirleri'
konferanslarının ikincisi 'Geli en Kayseri Örne inde Bacasız Sanayi ile
Yıldız Yaratmak' konferansına davet edince, hiç tereddüt etmedim. 
Kayserili, sanayinin bacasızına en azından konferansta ilgi gösterir
mi?
Kayseri Ticaret Odası'ndaki konferansa giderken, ilin Belediye Ba kanı
Mehmet Özhaseki surlar içindeki 'eski ehirde', 'kafe' açtırmak istemi .
Kime i i teklif ettiyse, kar ısındaki yüzünü buru turmu , "Ba kan,
yapacak ba ka i  kalmadı mı?" diye... 
Ba kan Mehmet Özhaseki de ekliyor: "Kayserili sanayi ve ticareti
sevdi, hizmet sektörünü hakir gördü." 
Kayserili fabrikatörlü ü sever, tüccarlı ı sever. O yüzden dünya
çapında 'para sihirbazı' diye nam salmı  George Soros'un Açık
Toplum Enstitüsü'nün Türkiye'deki genel müdürü Hakan Altınay'a da
espriyi patlatıyorlar: "Söyleyin bizim hem eriye buraya da gelsin." 
Soros para sihirbazıysa, olsa olsa Kayserilidir. 

Tuvaleti olmayan Erciyes'e turist gelirse...
'Geli en Kayseri Örne inde Bacasız Sanayi ile Yıldız Yaratmak'
konferansında 'bacasız sanayi' için fikir jimnasti i yaptırtan iki isim
vardı. Do an Müzik Yapım (DMC) cra Kurulu Ba kanı Ercan Saatçi ile
Türkiye Futbol Federasyonu Ba kanı Levent Bıçakcı.
Ercan Saatçi, "Müzikle ilginiz dinlemekten ibaret olmasın" deyip,
"Kayseri, uluslararası müzik festivallerinde niye marka olmasın?"
sorusunu ortaya atıyordu. 'Festival yaratmalı' önerisi en fazla Kayseri
Belediye Ba kanı Mehmet Özhaseki tarafından ciddiye alınıyordu,
öyle diyordu ba kan: "Ercan bey bizim çok yabancı oldu umuz bir

dünyadan bahsetti. Müzik çok önceleri gayrimüslimlerin ilgisindeydi,
daha sonraları da delikanlıların mezesi. Biz müzikten bunu anlamı ız."
Levent Bıçakcı'nın "Taraftar mı, mü teri mi?" sorusuyla ba layan
futbolun ekonomik yönünü, federasyonun markala ma çabalarını
anlatan konu ması üzerine ise maalesef salondakiler i i 'futbol
geyi ine' çevirdi. 
Belediye Ba kanı Özhaseki'nin anlattı ı Erciyes fiyaskosu, Kayseri'nin
hizmet sektörü için daha çok fırın ekmek yemesi gerekti ini
ispatlıyordu:
"Hollanda'da tanıtım yaptık, sabah ehirde kahvaltı yapın, ö len kayak
diye. Epey turist geldi de, maalesef sonuç hüsran oldu. Çünkü da da
do ru düzgün tesis, hatta tuvalet bile yoktu. Geleni memnun
edemedik."
Ba kan, " u an kendimi pasaklı ev sahibi gibi hissediyorum" diyor.

ehirde altyapı yatırımları devam ediyor. Sohbetinden anla ılıyor ki,
vizyonu, ufku olan bir ba kan. Öyle olmasa, "Ben de 1970'lerde
ramazanda açık diye lokanta ta ladım. Ama artık anlayı  de i ti"
sözleri bu kadar rahat, özgüvenle insanın a zından çıkmaz. Türkiye
kar ıtı Avusturya'dan da karde ehir arıyormu , Türkiye'nin ne kadar
de i ti ini gösterebilmek için... 
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"- Erkek olsaydın,
Seray Sever'e â ık
olur muydun? 
- Yakaladım mı
hayatta bırakmazdım.
Bu yüzden kendime
güveniyorum. Dürüst
bir kadınım,
aldatmam. Bana
kapıcı ya da prens
kimi verirsen ver,
sevgimle onu havaya
sokmayı ba arırım. yi
niyetliyim. Ben erkek
olsam, böyle bir
kadını hiç
kaçırmazdım. Seray'ı
özgürmü  gibi bırakıp
alttan alta kontrolü
elimde tutardım. Ve
ondan hemen çocuk
yapmaya bakardım."
"Merhaba ben Seray

Sever, hemen bir erkek
arkada  ve bir de
çocuk istiyorum"
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Avroya bak, Türkiye'yi tanıt
Avrupa stikrar Enstitüsü'nün 'Orta Anadolu'daki De i im ve
Muhafazakârlık- slami Kalvanistler' adlı raporunu geçen hafta iki ayrı
yazıda sizlere aktarmı tım. Enstitü uzmanlarından Erkut Emcio lu,
Almanya merkezli enstitünün amacını "Türkiye'nin resmini do ru
çekmek" olarak özetliyordu. 
Sıradan Avrupalı, Türkiye'de kat edilen reformların farkında de il,
Avrupalı karar alıcıların bir bölümü de ' stanbullu elitlerin zoruyla
reform yapıldı ını, toplumun sahip çıkmadı ını' dü ünüyor. Sıradan
Avrupalı'nın gözünde Ankara'nın do usu koyun güden, de i ime
direnen bölge. 
Avrupa'nın zihnindeki harita için avroya bakın. Avrupa haritası,
Ankara'ya kadardır.
Bu yüzden Ankara'nın do usundaki de i imi do ru okuyup, Avrupa'ya
do ru aktarmak gerekiyor. Erkut Emcio lu "O yüzden raporumuzda
Kayseriliyi, Avrupalı Protestanlara benzettik. Onların anlayabilece i
ekilde Kayseri'yi anlatabilmek için." 

Müsriflikten nefret eden, yatırım yapan Kayserilinin tek defosu
herhalde kadınların i  hayatında, üretimde çok az yer alması.
Belediye Ba kanı Mehmet Özhaseki her ne kadar ba ta kadınların
çalı mamasını normal kar ılarken, daha sonra 
"Kayserili kadınların ölümü pastadan, kekten, erkeklerinki senetten,
çekten" diyordu.

Funda Özkan Ar ivi - Diger Yazarlar
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Bu yazı için puan veren 2 üyemizin puan ortalamasını yanda

görebilirsiniz. Puan verme i leminden yalnızca üyelerimiz

faydalanabilir.
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Ekonomi sayfasındaki di er haberler

Telsim, yol, su elektrik olacak
Ankara- stanbul hattına 10 hızlı tren
Uzan için üç yıl hapis cezası istemi
Cari açıktan kaçınmak gerekli - Mahfi E ilmez
83 bin memur gelecek
Azerbaycan'da çifte operasyon
Limak'ın hedefi ran pazarı
Türk Telekom kurtulabilir - Yi it Bulut
'100 karttan 98'inde sorun yok'
PUSULA
Türkiye yine ilgi oda ı
Kiralık beyaz e ya tuttu
Çama ıra 'yerli' kurutma
Makarnayı kadın alıyor erkek pi iriyor
Boeing'in Türkiye beklentisi büyük
Günde 12 milyon ekmek çöpte
Basel II, CFO, CRO - Korkmaz lkorur
Ku  gribi Roche'a yaradı
Bakan: Büyük felaket atlattık
Tazminat Resmi Gazete'de
Bankacılık Yasası Kö k'e aynen iade
'Çin'den ilaç alırız'
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