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Amatörlüğe bayılırım, Amatörlük insanın boş zamanları değerlendirmesi,esas
işinin yorgunluğunu unutması demektir.

İnsanoğlu kısacık ömründe boş durmanın gereksizliğini çoktan
anlamıştır.
Biz hariç.
Biz birbirimizi öldürürüz, yirmi yedikurruş için.
Sıkıntıdan.
Sonra bir kişi sıyrılır, çıkar bu sıkıntıdan. O, milyonlarca hemcinsi gibi
boş durmanın gereksizliğini anlamıştır.
Kalkar amatör olur.
Amatörlüğün çeşiti çok, Marangozluktan tutun da fotoğrafçılığa kadar
neler var neler.
Ve kendi işinden başka bir işin amatörlüğünü yapan insan, iyi insandır.
Bence amatörlüğün en zevklisi işleyen makinalarla uğraşmaktır. Her
çeşit makine ile gününü gün etmek başkadır. İnsan her şeyi
bir aşka
(başka) türlü unutur, bir başka türlü keyiflenir.
Fotoğraf amatörümüsünüz? Aman Yarabbi ne iyi. Hayatta canınızın
sıkılmasına, kötülük düşünmenize imkan yok.
Fotoğraf dünyasında her gün bir değişiklik, her gün bir yenilik.
Aslında lafı geveliyoruz deminden beri. Aslında söylemek istediğimiz bu
diil. Söylemek istediğimiz başka.
Söylemek istediğimiz radyo amatörlüğü.
Amatörlüğün en güzeli.
Bütün dünyada olduğu gibi (demir perde ülkeleri de dahil) kendinize bir
alıcı verici bir radyo istasyonu kurarsınız ve makinanızın
kuvvetine
göre çevrenizdeki komşularda sizin gibi radyo amatörü olanlarla temasa
geçersiniz.
Dünya küçülmüştür artık.
İyice.
Dünyanın her yerinde dostlarınız vardır. Hiç görmediğiniz.
Ne güzel di mi?
Güzel olan ne?
Ülkemizde bunu yapamazsınız. Yasaktır.
Kanunların eski Türkçe yazıldığı devirlerde yazılmıştır bunun kanunu.
Telsiz Kanunu mudur nedir adı?
Yıl 1970 olmuştur.Millet Ay’a gidip dönmüştür. Siz amatör radyoculuk
yapamazsınız.
Ama seviyorsunuz bu işi. Ama canınız kahveye gitmek istemiyor. Ama
makinalarla haşır neşir olmak, günün yorgunluğunu
çıkarmak,
vaktinizi öldürmek istemiyorsunuz. Olsun.
Yapamazsınız radyo amatörlüğü.
Hele bir yapmaya görün bakalım.

Alimallah casus oldunuz gitti. Vatana ihanet, devlet sırlarını düşmana
bildirmek gibi korkunç suçlarla
itham edilirsiniz.
Yapmayın sakın ha !
Bütün dünya ilerliyor. Siz yerinizde kalın. Durun.
Boş vaktiniz mi var ?
Haydaa, kahveye.
<< Yap i orta şekerli.>>
Gelsin bi deste iskambil.
Bekle maçanın sekizlisi...
Dört saat gelmez namussuz.
Blum bitti mi? Çek tavlayı önüne.
Tavla oynamak yasak diil.
Tavla oynamak vatana ihanet diil. Tavlada öldürülen zamanın suçu yok.
Tek kapıya gele ata ata ilerliyoruz.
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