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Seyyah  

Bu geceden hiç memnun kalmadım.Dün bizi ekmesine zaten kızdım.Bugünde yazısında 

bencilliğimden yaptım Hazalı bahane ettim demesi üstüne tuz biber oldu.Benim anladığım kadarıyla 

temasına güvenmiş.Yazısında da bi orjinallik yoktu çünkü.Üstüne bül bül konduramazdı belki ama 

bi resim eklemekle olmaz bunlar.Erhanda Düşüngeçin yazarı olması dolayısıyla avukatlığını yaptı. 

Madem Tabuhan yarışmayı hiç önemsemiyor düşük puan vermemde sorun olmaz diye 

düşünüyorum. 

Tabuhan  

Bu akşamki ev sahibi olmanın rahatlığını pek kullanamadım. Biraz gergindim yazıyı hazırlarken. 

Yazıda da belirttiğim gibi aksilikler yaşadım ve bu beni akşamki eğlence için sıkıntıya soktu. Ama 

genel olarak yazmak istediklerimin bir kısmını iyi bir şekilde dile getirdiğimi umuyorum. 

Eleştiriler bana göre çok olumluydu. Beklediğim kadar ağır eleştri gelmedi hiç. Yalnız insanların her 

fırsatta DüşünGeç'i Bildirgeç'in çakması olarak algılamasını kabullenemiyorum. İsimler aynı kalıptan 

olabilir. Evet zaten bunu her daim söylüyorum. Ama içerik farklı be kardeşim. Amaç çalmak olsa 

içeriğide aynı yapardım. 

Fakat bana göre gecenin en iyi eleştirmeni, daha doğrusu yapıcı eleştirmeni Gülşah'tı. Yerinde ve 

doğru teşhislerde bulundu. Kırmadan açık açık söyledi eksikleri.. Bu yüzden ona teşekkür ediyorum. 

Gecenin en kötüsü ise Fatoş'du kesinlikle :) Herşeye bir bahane buldu. Daha doğrusu bahane 

üretmek için kendini zorladı. Şartlanmış gibiydi. Bulduğu şeylerin doğrularını açık açık anlattım. 

Fakat hala kendi bildiğini okudu. Üstüme geldi adeta, ama yinede sakindim diye düşünüyorum.  

Ev sahibi olmanın nezaketi ile kimseyi kırmadım.  

Erhan içinde bir iki şey söylemem şart tabi. Bu gece Erhan kendini baya bir baskı altında hissetti 

sanki :) Aslında onu iyi anlıyorum. İlk yazarlarımdan biri olduğu için eleştirmeye gönlü el vermedi. 

Ama yinede bir iki kelam'da olsa fikirlerini söyledi. Onada Teşekkür ediyorum.  

Tamkarışık 

Bugün de diğer günlerde olduğu gibi eğlendik. Bende artık bağımlılık halini almaya başlıyor haberin 

ola   Tabuhan'a da söylediğim gibi daha süprizli ve güzel geçeceğini düşünmüştüm ama biraz ılımlı 

akşamdı. Her ne kadar eleştirsem de bu onu düşündüğümdendi.  

Erhan 

Bugün dikkat çekmiştirim mutlaka malumunuz Düşüngeç zamanımızı verdiğimiz ve blog anlamında 

ciddi şeyler düşündüğümüz bir yer.Ancak yarışmada yazdığım yere karşı rakiptim.Sorun değil her 

ikisinin yeride farklı.Düşüngeç üzerinde teması olsun yazısı olsun gerçekten emek var.Kusur 

bulmak çok kolay bir iş ama kullanılırlık ve hitap bakımından gerçekten hoş bir mekan.Umarım 

puanlamada yanlış düşünmez hiç kimse. 
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