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Aniti'ndaki

törene katiliyor... Yöneticiler, Türk
Kadinlar Birligi adina Türk Egitim Vakfi'na bagista
l

bulunarak

anita

çelenk

koyuyor

ve Atatürk'ün

anisi

önünde saygi durusunda
bulunuyor...
Klasik bir anma töreni...
Fakat sonrasi biraz sürrealist!
Bir süre sonra Türk Kadinlar Birligi'ne, Türk Egitim
Vakfi'ndan bir yazi geliyor...
Yazi aynen söyle:
"Türk Kadinlar Birligi istanbul ii Merkezi, Rahmetli M. Kemal Atatürk Beyefendinin 63. ölüm yildönümü münasebetiyle yetenekli fakat olanaklari sinirli gençlerin ögrenimine katkida bulunmak üzere \(akfimiza bagis yapmistir. Büyük kaybinizin hatirasi bir
Türk gencinin basarisinda ve yüreginde tasiyacagi
sükran duygusunda daima yasayacaktir. Merhuma

Laboratuvar
Yurtdisina satis yapan
yerli firmalarin ürettigi

k KadinlarBirligiistanbul iiMerkezi'nden
bir grup yönetici, 10 Kasim sabahi Atatürk'ü anmak üzere Taksim Cumhuriyet

Taziyei
Allah'tan magfiret sizlere sabir ve bassagligi dileriz."
Belli ki bu metin tek tip bir metin...
Bu metin, cami avlusundaki cenazelere çiçek göndermek yerine vakfa bagis yapanlara merhulT)un ya
da merhumenin adi yazilarak gönderiliyor...
Varsayalim ki bir yanlislik oldu; cami avlularindaki
bagislarlaresmi törenler birbirine karisti...
iyi ama "M. Kemal Atatürk" adini yazan kisi bir an
durup "Bu beyefendiyi bir yerden animsiyorum" diye düsünmüyor mu?
Düsünmüyor...
Çünkü isi çok yogun...
Peki "Rahmetli"nin 63. ölüm yildönümünü yazarken de aklina "bu iste bir terslik var" diye bir kusku
düsmüyor mu, müteveffa kim olursa olsun geride

Yüksek YerilimHatti
erdincutku@yahoo.com

kalan yakinlarina 63 yil sonra sabir ve bassagligi diIemenin anlamsiz kalacagi na akii erdiremiyor mu?
Erdiremiyor çünkü basini kasiyacak zamani yok..:
Bahane bulmak kolay...
Fakat Türk Egitim Vakfi Genel Müdür Yardimcisi
Güsel Bilal konuyu ögrenince "Söyleyecek kelime
bulamiyorum" diyor...
Çok üzgün oldugunusöylüyor...
"Bu ne büyük cehalettir" diyor...
Affedilebilecek bir hata olmadigini bildiriyor...
"Bundan daha büyük bir cahilli~ olamaz" diyor...
Vakfin Genel MüdürYarimcisi
Bilal, anma törenleriyle ilgili bagislar için bagisçilara ayri ve özel bir mektup yazilmasi gerektigini ancak bu yazinin nasilolup
da yazildigini bilmedigini belirtiyor... Sorunun kaynagini mutlaka bulup sonucunu bildireceklerini ve bu
tür bir yanlisligin yinelenmemesi için gere~en önlemlerin alinacagini anlatiyor...'
Biz de Güsel Bilal'in ilgisine tesekkür ediyoruz...
Agzinla kus tutsan da
açliktan nefesin kokar bu ülkede!

