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KARTLARI KARMAYA BAŞLA

COŞKUN GÖLE

COVID-19

KORONAVİRÜS ÜLKEMİZE GİRDİ

Koronavirüs, ülkemize sağ sağlim
giriş yaptı. Hangi ilin valisi tarafından karşılandığı açıklanmadı.
Bir sağlık bakanlığı yetkilisi,
“Öpüşme ve sevişmeyi yasakladık.
Bundan böyle, bebekleri leylekler
getirecek. El etek öpmek ise,
serbest. Kalabalık yerlerde dolaşıp
virüsü tahrik etmeyin. Bu şerefsiz,
VAHİT AKÇA

AHMET ZEKİ YEŞİL

NİÇİN MASKE TAKIYORSUNUZ?
Özlü Tedbir (özel sektör):

Abi ben bunları geçmişten beri
kullanırım. Cebimden maske, sıvı
sabun, dezenfektan eksik olmazdı.
Arkadaşlar bana uyuz derlerdi.
Çağımız başladı, hakimiyet bizde.
Maske takın, elleri bol bol yıkayın.
Menekşe Diriş (emekli ssk’lı): Ay
niye takacağım her şeyi gizliyor.
Laf aramızda yaş 70, kim der bana
45 yaşındasın. Maskeyle yüzümü
örtüyorum. Gözerimdeki torbaları
da aldırdım. Akıllı lensler yetiyor.
Benden küçük çocuklar abla diyorlar.
Tuttum maskeyi… Kimse yolumu
çevirip kimlik de sormuyor. Taş
gibiyim taş…
Mehmet Kaçar (işçi): Maskeler

FETHİ GÜRCAN MERMERTAŞ

ASLI ALPAR
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havada üç saat asılı kalıyor. Havaya
bakarken ağzınızı açmayın, içinize
sinek kaçabilir. Bulursanız maske,
bulamazsanız muska takın” dedi.
Bir soru üzerine ise şu karşılığı
verdi: “Temizlik, koronadan gelir.
Lama gibi sokağa tükürene,
koronayı anlatmak mümkün değil.”
Edinilen bilgilere göre, market
poşetini kafasına geçiren iki kişi
hayatını kaybederken; arap sabunu
ile yoğurdu karıştırıp yiyen bir kişi
motoru bozdu. Adının açıklanmasını istemeyen bir vatandaş ise,
“Deprem var eve girme, virüs var
evden çıkma... Bizi dansöz gibi
oynatıyorlar. Ne bu be!” diyerek
tepki gösterdi.

SAVAŞ ÜNLÜ

sağ olsun, onlar sayesinde
bakkal, kasap, manav, marketçi
yaklaşmıyor yanıma. Yaklaşsalar da
bir öksürüyorum. Bul bulabilirsen…
Sağlam Yaşar (patron): Maskeler
iyi oldu, işçileri çıkarttım. Tazminat
ödemedim onlara. Çalışanların
ekmeğini, yemeğini kısıtladım.
Banka kredimi de ödemedim,
bulurlarsa alsınlar. Maskeden
önce çekmiştim. Tüm bunları ben
mi yapıyorum. Hayırrrr, maske
yapıyor maske… Onun arkasına
sığınmak çok güzelmiş, bilseydim
gençliğimden beri takardım.

Ahmet Akıl (İlkokulda öğrenci):

Şimdi bu maskeyi taksam, kopya
çeksem kimse anlamaz değil mi?

BARIŞ

HÜSEYİN ASLAN

babam dedi, maskeyi takıp evlerde
soygun yapıyorlarmış, kimse
anlamıyormuş. Bana ne, bana ne,
ben de kopya çekeceğim…

Önder Çevir (Geçmişte hızlı
militan): Ben hep maskeliydim.

İçim ayrı dışım ayrı konuşurdu. Ben
kapitalist zihniyetli bir solcuydum.
Evimi, yazlığımı, kışlığımı, teknemi,
yatımı, atımı aldım. Bankaya da
epey attım dolar, euro, altın.
Amacıma ulaştım. Yok efendim
gambazlamışım, yapmışımdır,
önemli olan kısa yaşantımızda adam
gibi yaşamak.Bana ne sağdan soldan,
siyasetten. Dümenime bakıyorum.
Gel viski var 60 yıllık, bir tek. Fark
etmedin ama yine maskeliyim…

ATAY SÖZER

BİROL ÇÜN

1.GÜN

KARANTİNA GÜNLÜĞÜ

Tarihe tanıklık ettiğimiz günlerdeyiz, sanki bir despotik korku filminin
içindeyiz. Dışarıda ne olduğu belli olmayan, görünmeyen bir yaratık
dolaşıyor. Zorunlu olarak çıkanlar dikkatli, yaratığın etkisinde kaldıkları
anda onlar da o yaratığa dönüşüp başkalarına bulaştırıyorlar. Bir yandan
patlamış mısır yerken pencereden izliyorum, bir yandan da “Bunlar hep
film icabı” diye kendime telkin veriyorum.

12.GÜN

2.GÜN

Evde kapalı kalmaktan sıkılıp şikâyete başladığımda hemen aklıma
hukuksuz şekilde hapiste tutulan yazarları gazetecileri getiriyorum ve böyle
düşündüğüm için kendimden utanıyorum. Salgın her yerde salgınlığını
yapmayı sürdürüyor. Bakan gene açıklama yaptı, maske konusunda en
gerçekçi çözümü getirdi; “Ya kardeşim evinizde pamuklu bezden, eski
donlarınızdan falan kendi maskenizi kendiniz yapın işte, bizi ne
uğraştırıyorsunuz her şey de devletten beklenmez ki!”

3.GÜN

Maskelerin parayla satılmasına karar verildi. AVM’ler de açılacakmış, eh
orada arkadaşların ortaklıkları var tabii daha fazla zarar etmemeleri gerek.
Tabii bir takım önlemler alınacakmış. Tek sıra halinde güvenli temas
mesafesinde girilecek, önce dezenfekte kabininin içinden geçeceksiniz,
hemen orada bekleyen biri ateşinizi ölçecek, yüksek çıkarsa derdest edilip
yallah karantinaya, normal çıkarsa yola devam. Sanki AVM değil Nazi
toplama kampı; yanlış yere saparsan gaz odasında bulursun kendini. Hiç
gitmem yahu, market alışverişini bizim mahalle bakkalı küçük esnaf
Nurettin’den yaparım, hiç olmazsa onun veresiye defteri de var.

Televizyonda bütün konular virüsle ilgili; kanallarda uzman diye bir sürü
kişi konuşuyor. Terör uzmanı var, anket uzmanı var, beslenme uzmanı
var, ilahiyat uzmanı var, futbol uzmanı var konuyla alakası olmasa bile
neticede uzman işte. İlginç fikirler uçuşuyor sürekli.
Terör uzmanı virüsün stratejik bir oyun neticesinde yayıldığını söylerken,
anketçi virüsten dost olsa bile başka türlü dost olacağını söylüyor. İlahiyatçı
olan taharet esnasında dübürü fazla tahriş etmenin hastalığı yaydığı
görüşünde. Bir yetkili maske takmanın yarardan çok zarar getirdiğini
söyleyip kesinlikle takılmamasını istiyor.
65 yaş üstüne yasak geldi; bütün gün koltuğunda oturup pinekleyen,
“Biraz çık da hava al” diye yalvardığımız kayınpederin haberi duyar duymaz
dışarı çıkası geldi. Zor zapt ediyoruz.
Maske takmak doğru değil diyen yetkili bugün sadece doktorlar ve hastalar
taksın dedi. Bu karambolde teweet paylaştı diye
birileri tutuklanıyor. Herkes virüse odaklandığından
kimse ciddiye almıyor.

5.GÜN

Ölü sayıları artıyor, maske konusunda konuşan
yetkili bu defa herkesin maske takması gerektiğini
söyledi. Tıptaki gelişme günden güne fark ediliyor.
Bugün 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı geldi
tam bu anda bilgisayardan sıkılan çocukların
sokağa çıkası geldi, zor zapt ediyoruz, sanıyorum
yasaklara karşı geliyor olmanın verdiği bir zevk
var.

6.GÜN

Hemşirelerin hepsinin 20 yaş altı olduğu anlaşıldı
onlar yasak dışı kaldı. Maske takmak zorunlu oldu, yönetim ucuza maske
satacağını duyurdu, belediye bedava dağıtıyor. Herkese yasak hâlâ yok;
tuhaf bir şey ben yasakları savunur hale geldim; acaba bu bir hastalığın
belirtisi mi, bana da mı bulaştı virüs?

7.GÜN

Kuryelerin 20 yaş altı olduğu ortaya çıktı, onlar da yasak dışı kaldı.
Belediyelerin bedava maske dağıtımı yasaklandı, bedava dağıtılacaksa biz
dağıtırız, dendi. Ama nasıl dağıtılacağı konusunda bir komisyon kurudu
onların kararına göre uygulama yapılacakmış.

8.GÜN

Maske satışları için artık PTT’ye başvurulup istekte bulunulacak, bedava
yollanacak.

9.GÜN

Aşırı yüklenmeden dolayı PTT sitesi çöktü, maske istekleri, E-Devlete
yapılacak. Yandaş yazarlar bu durumu övdü, eczanelerden dağıtılmasını
öneren kişiyle dalga geçtiler.

10.GÜN

E-Devlet sitesi de göçtü, maske dağıtımının İETT’yle yapılması konuşuluyor.

11.GÜN

Maskelerin eczanelerden bedava dağıtılması uygun bulundu. Bütün yandaş
yazarlar bunun harika bir fikir olduğunu söyleyip alkışladılar. Eczanelerden
nasıl dağıtılacağının araştırılması için bir komisyon kurulmuş onların
önerileri doğrultusunda maske dağıtımı yapılabilecekmiş.

13.GÜN

14.GÜN

Turizm sezonu açılacakmış çünkü turizme bakan arkadaşın otelleri zor
durumdaymış. Turistler için de “yeni normal” kuralları belirlenecekmiş.
Otellere de artık askeri kampa girer gibi mesafe alınarak girilecek, maskeler
takılacak, öyle seksen kişinin parmakladığı açık
büfeler olmayacak, havuz yok, sauna yok, gece
disko yok, bir ihtimal denize de sırayla belli bir
sayıda girilecek. Tatile gitme yürekliliğini
gösterenler “Müdüriyetin 15 sayılı duyurusu… 4150 arası numaralı misafirlerimiz denizi acilen
boşaltınız, 51-60 numaralı misafirlerimiz denize
girmek için yerlerinizi alırken sosyal mesafe
kurallarına dikkat etmenizi önemle rica ederiz…”
türü anonsları sık sık duyacakları kesindir. Yahu o
kadar eziyeti zaten burada da çekebiliriz bir de
üste para vermeye ne gerek var.

15.GÜN

Bugün Pazar/ Bugün beni ilk defa güneşe
çıkardılar/ Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün
bu kadar benden uzak/ bu kadar mavi/ bu kadar geniş olduğuna şaşarak/
kımıldamadan durdum./ Sonra saygıyla toprağa oturdum,dayadım sırtımı
duvara./Bu anda ne düşmek dalgalara,bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne
karım./Toprak, güneş ve ben.../ Bahtiyarım...
Nazım’ın dizeleri gündeme bu kadar cuk diye otururdu.65 yaş üzerine
4 saatlik çarşı izni çıktı.Uzun süreli eve kapanmanın bir takım yan etkileri
de olmadı değil tabii.
Sururi Amca otura otura yürümesini unutmuştu onu çıkartabilmek önce
bir süre “Tay tay dur” alıştırması yapmak gerekti.Kendini hâlâ delikanlı
olarak gören Nuri Abi protesto edip çıkmama kararı almış.“Beni yolda
görenler ‘moruğa bak’ diye seslenirler, tepemi attırırlar” korkusu içindeydi.
Haksız da sayılmazdı yasağın ilk günlerindeki 65 üstü linçi hafızalardan
gitmedi. Neriman Teyze ve Fahri Enişte’nin deniz kenarında oturup çay
içme nostaljisi yapmaları umudu hüsranla sonuçlanmış, bırakın çay bahçesini
arada dinlenmek için oturacak bir bank bile bulamamışlar. Mecburen bahçe
duvarlarına oturup soluklanmışlar. Ama bu bir deneyim olmuş, bir sonraki
izin gününde bir termos çay ve iki portatif sandalye de götüreceklermiş;
nasılsa bir refakatçi hakları da var onları da damada taşıtırlar o da onların
sayesinde hava almış olur biraz.Benzer heyecanı hafa içinde20 yaş altı
olanlar iki ayrı grup olarak farklı günlerde yaşadılar.
Bunlar korana günlerinin güzelliği işte, bize böyle küçük mutluluklar
tattırıyor.
ATAY SÖZER

CORONAVİRÜS İBİBİKLERİ

Bakkala ekmek almaya giderken eşim
ardımdan su döküyor. Ne günlere kaldık
yahu!
***
Koyun can derdinde, kasap Kanal İstanbul
derdinde!
***
Peki bana söyler misiniz ? Virüsten sonra
bozulan ekonomiyi kim DÜZENFEKTE
edecek?

Ülkemizde bilim yok. Bol bol toplantı yapan Bilim Kurulu var. Neyinize
yetmiyor!
***
Coronavirüs bir tek Antartika’ya uğramamış. Şimdi Antartika’da olmak
vardı anasını satayım!
***
Kapıyı açınca kendisine kargo getiren kuryeyi gören vatandaşlar kapıyı
kapatıp odalara kaçıyormuş. Saatlerce balkonda kargo beklediğim günleri
anımsıyorum. Ne derler? Alma mazlumun ahını!
İBRAHİM ORMANCI

Sınıf
kardeşlerimizin
yanındayız
TCDD bir kez
daha üyelerimizi
yıldırmak ve
sindirmek
istemektedir.
Yılmayacağız,
sinmeyeceğiz.
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