Kış, bekleme salonunda uzunca bekledikten sonra hışımla daldı Türkiye’ye.
Siz bu satırları okurken Türkiye’nin uzun yıllardır görmediği bir kışı, soğuğu
henüz geride bırakmış olacağız.
Her ne kadar Yöntem olarak postamızı mevsimden mevsime size atsak da
bu Kış Postası ile yalnızca bir mevsimi değil bir yılı da geride bırakmış
oluyoruz.
Gerek ülkede gerekse dünyada yine hiç de “sakin” geçtiği söylenemeyecek
bir yıl oldu doğrusu 2014. Umuyoruz ki 2015 “ortalamalardan sapar” ve
tüm yurda ve dünyaya alışkın olmadığı bir mutluluğu, huzuru ve barışı
getirir.

Kardır yağan üstümüze geceden,
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden,
Ormanın uğultusuyla birlikte
Ve dörtnala dümdüz bir mavilikte
Kar yağıyor üstümüze, inceden.

Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam!
Uyandırmayın beni, uyanamam.
Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
Allah aşkına, gök, deniz aşkına
Yağsın kar üstümüze buram buram...

Sesin nerde kaldı, her günkü sesin,
Unutulmuş güzel şarkılar için
Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan,
Rüzgâr gibi tâ eski Anadolu'dan
Sesin nerde kaldı? kar içindesin!

Buğulandıkça yüzü her aynanın
Beyaz dokusunda bu saf rüyanın
Göğe uzanır - tek, tenha - bir kamış
Sırf unutmak için, unutmak ey kış!
Büyük yalnızlığını dünyanın
Ahmet Muhip DIRANAS

Kasım Omnibusumuz’da* topluma Türkiye’nin en önemli sorununun ne
olduğunu düşündüklerini sorduk. Etnik ve din temelli terör ülkenin en
önemli sorunlarının başında görülürken ekonomik sorunlar ve iş kazaları ise
her 3 kişiden birinin en önemli gördüğü sorunlar olarak 3. sırayı paylaşıyor:

* 15+ yaş Türkiye kent nüfusunu temsil eden n=1.004 kişi ile 12 ilde yüz yüze anket tekniği ile gerçekleştirilmiştir.
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IŞİD tehdidi

48

PKK terörü

Enflasyon ve ekonomik sorunlar

34

Maden ve iş kazaları

33

Artan toplumsal kutuplaşmalar
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Yargının bağımsızlığını iyice yitirmesi
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18

İmarlaşma ile artan çevre katliamı

Her ne kadar 2014’ü yerel ve küresel sorunlarla geride bıraktıysak da
2015’e umutla bakmak gerekiyor. İnsanı ayakta tutan da o umut değil mi?
Aralık Omnibusu’nda insanların yüreğindeki umuda yönelttik sorularımızı
ve 2015’ten neler beklediklerini sorduk. “Herşeyin başı sağlık” sözü boşuna
değil herhalde:
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2015’ten beklentilere bakıldığında bunlar gerçekten de ülkenin sorunlarının
çözümü anlamına geliyor. Yani herkesin esas dileği sorunların olmaması
kadar basit aslında. Biz de Yöntem olarak 2015’in herkese bu beklediklerini
getirmesini diliyoruz.
* 15+ yaş Türkiye kent nüfusunu temsil eden n=1.001 kişi ile 12 ilde yüz yüze anket tekniği ile gerçekleştirilmiştir.
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Biraz Müzik...
Tunus’lu besteci ve udi cazcı Anouar Brahem’in
2 CD’den oluşan ve 2014 sonunda ECM’den
çıkan Souvenance albümü hayranlarını olduğu
kadar caza, uda ve bu ikisinin sentezine uzak
dinleyicileri
de
mutlu
etmeye
ve
cazı
sevdirmeye aday bir albüm. Yöntem olarak
“5=Son derece öneriyoruz” .
Tiyatro’yu Unutmamak...
Türk
Tiyatrosu’nun
büyük
ustalarından
Genco
Erkal’ın
Gogol’un “Bir Delinin Hatıra
Defteri”ni sahnelemeye başladığı
1965 yılından bu yana tam 50
yıl geçmiş. Genco Usta da bu 50.
yıl onuruna bu muhteşem oyunu
yine sahneliyor.
Bir bir yiten tiyatrocularımıza ve yalnız bırakılan tiyatromuza rağmen hala
ayaktaki
çınarlarımızı
görebilmek,
onları
aynı
şevkleriyle,
aynı
performansları ile izleyebilmek için kaçırılmaması gereken bu fırsat Ocak
ayı boyunca İstanbullular’a, Şubat ayında da İzmir ve Bursalılar’a gülüyor.
Karikatür ve Özgürlük...
Son olarak biz bu postamızı hazırlarken
Paris’te
Charlie
Hebdo
adlı
mizah
dergisinin karikatüristlerine yapılan kanlı
saldırıyı şiddetle lanetliyor, Amerikalı
karikatürist
Rob
Tornoe’nin
yandaki
karikatürü ile vermek istediği “Düşünce
özgürlüğü her zaman kazanacak” mesajına
sonuna kadar katılıyoruz.

bir sonraki postamıza kadar hoş ve sıcak kalın...
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