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ADIYAMANIN TALİHSİZLİĞİ

 Bir davet üzerine Adıyamana gelen yazar Hüseyin Öztürk’ün bir gazetede yazdığı yazı[1],yı
Adıyamanın kiri [2] adıyla dile getirmiştim.

 Burada Adıyaman adeta içki rezaletiyle tanıtılmıştı.

 Şimdide -26-Eylül-2007-haberlerde[3] Adıyaman Las Wegas gibi,Adıyaman Gap Wegas-lığa
birileri tarafından öne çıkarılıyordu.

 Bu Adıyamanın tam bir talihsizliği,kiri ve lekesi idi.Adıyaman bundan daha iyi lekelenemezdi.

 Ancak bunun birileri tarafından da desteklenmesi üzerine birilerinin,aslında tüm Adıyamanlıların
bu kötü nam ile namlanmamaları için harekete geçmeleri,bu lekeyi temizleyecek başarılara imza
atması gerekmekteydi.Bu iyi nam mucitlikten ziraata, sanayiden her türlü üretime kadar
gösterilecek başarılar ile olabilir.

 Büyük birikimi olup ancak ortaya koyamayan Adıyamanlının sesi yerine,cızırtılı sesler daha
yüksek çıkıyor.

 Marifeti ve becerisi olmayanlar,marifet! ler ortaya koyarlar.

 Meşhur olmak için caminin duvarına bevletmek gibi.

 Bulanık kafalı oyuncular,bulanık çözümler üretirler.

 İçkiyi yıllardır teşvikten sonra,şimdi de kumarı teşvik..yıkılan evler az geldi galiba???Ahlar
sağırlarca pek duyulmamış gibi…

 Aslında teknoloji hızla ilerlemektedir.Gençlerimizi o yönde sevkedebilir,bir çok başarılara
imzalar atabiliriz.

 Adıyamanlılardan özür dileyerek,bed tekliflere birkaç bed teklifde ben yapayım..bu kumaşta
bezi olanlara…

 -Avrupa ülkeleri hep domuz tüketiyor.Bir çiftlik kurup bol bol domuz üretip,ihraç
edebilirler.Büyük de bir gelir getirir!!!

 -‘Adıyaman dünya çöplük depolama merkezi’adıyla tüm dünyadaki çöplükler burada
toplanarak,işlenebilir.İyi de gelir getirir haa.

 -‘Ortadoğu kanalizasyon işletme kuyuları’adıyla,tüm ortadoğunun memleketimize akan
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kanalizasyonları sevdalılarında işletilip,dünyaya bahçe gübresi olarak ihraç edilebilir!!!

 -Amerika’da Meksika var da neden bizde de olmasın?Bir meksikada burada kurar,adımızı
Holiwodlara kazıtır,dünyaya nam salabiliriz.Her köşede eli silahlı gençler..dünyayı bile haraca
bağlayabiliriz!!!

 -Neden Adıyaman silah,uyuşturucu merkezi olmasın..hani iyi de para var bu işte!!!

 Neden saçma ve tehlikeli teklifler değil mi?Değil teklif edilmesi,düşünülmesi bile
utandırıcı,bitirici..memleketleri olduğu gibi,devletleri dahi çökerten uygulamalar.

 Aslında bu iğrenç teklifler çoğaltılabilir.Temiz zihinleri bulandırmamak için birkaç örnekle
yetindim.

 Aslında Türkiyenin bir asırdır geri kalmışlığının bir çok sebebini biliyordum. Bilmediklerimiz de
zamanla ortaya çıkıyor.

 Kötü hiçbir zaman emsal olmaz..kötüler emsal gösterilemez.

Mehmet ÖZÇELİK

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Vakit gazetesi.14-09-2006.

[2] http://www.tesbitler.com/haftalik%20makaleler/adiyaman%20kiri.doc
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