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Dallama..!
Bu kelimeyi söylerken a¤›z nedense dolu,
dolu olur. Genelde yüze karfl› de¤il, arkadan
söylenir. Söylenen söz kesinlikle muhatab›n›
bulur. Asla hedef flaflmaz..
Peki, anlam› nedir kelimenin?
Kimlere söylenir?
Olur olmad›k yerde kendini ›slak çamafl›r
gibi ortaya atanlar vard›r. ‹fl takibinin
yap›ld›¤› mekanlarda ve banka veznelerinde
rastlars›n›z onlara. Düzgün ve sakin bir
s›raya kafadan ya da ortadan dalarlar. Yalan›
ve maazeretleri de haz›rd›r. Bofl beyinlerini
meflgul eden tek tasar›m, zeytinya¤› gibi üste
ç›kman›n ucuz palavras›d›r. Bofl bak›fllar›,
taban vurarak yürüyüflleri, gürültülü yeme
içmeleri, alt duda¤a tutuflturulmufl sigaralar›
ile tan›n›rlar.
Eline tesadüfen geçen protokol davetlerine küçük çocuklar›n› ve komflular›n›da
götürürler. Ulu orta pazen y›rtar gibi
rahatl›kla ge¤irebilirler. Kibar olmak, onlar
için nonofl olmakla efl anlaml›d›r. Atalar›n›
koflulsuz sever, çocuklar›n› da enseye ve
kafaya vurarak rahatl›kla döverler. Atlet
üzerinden bel üstüne kadar çekilmifl çizgili
pijamalar›, çorapla beraber giyilmifl parmak
aras› sünger tokyolar› klasik üniformalar›d›r.
Güldüklerinde, diflleri a¤›z bofllu¤u içinde
Efes Harabeleri gibi gözükür. Rahatl›kla turist
dolaflt›rabilirsiniz!. Organlar› kafl›nd›¤›nda
elini cebine sokar tombalac› gibi sallayarak
dolafl›rlar. K›çlar›n›n aras›na kaçm›fl kilotlar›n›
da dizlerinin üzerinde yaylanarak kurtar›rlar.
Tavu¤un budunu ve derisini kopar›p
s›y›rarak yer, üzerine de iki soda içerler.
Klozetin kapa¤›n› kald›rmadan ifler, fliflenin
dibini bulana kadar içer, fantezi müzikle de
kendilerinden geçerler. Dü¤ünlerde ekip
bafl›na mendiliyle dalar, ar› sokmufl gibi z›playarak oynar ama dans› sevmazler. Portakal›
soyarken ve ›s›r›rken üstüne ak›t›r, ya ald›r›fl
etmez ya da fark›na varamazlar. Ak›ll› de¤il
ama kurnazd›rlar. Ç›lg›n davran›fllar› olanlar›
zoru görünce t›rsar, sakin ve ebleh olanlar›
da olmad›k anlarda kudurganlafl›r zaptedilemezler.
Kendilerini sakinlefltirmeye çal›flan
yak›nlar›na bile rahatl›kla zarar verebilirler.
Afl›dan ve i¤neden korkarlar. Sofraya
ça¤›r›ld›klar›nda; önce nazlan›r gelmez, ›srar
üzerine oturduklar›nda da o andan itibaren
k›tl›k bafllat›rlar. Aç›k sözlülük ile
patavats›zl›¤› kar›flt›r›r, han›mlar›n yan›nda
belden afla¤› f›kralar anlat›r, tek bafl›na güler,
tepki gelmeyince de s›r›t›rlar. Küçük hesap
peflinde olduklar›ndan, üç kuruflluk bir mal
için seyyar sat›c› ile pazarl›¤a tutuflur, lüks
mekanlarda da mutlaka kaz›klan›rlar.
Kaz›kland›¤›n› anlar ama ses ç›karmaz, evde
han›mlar›na sald›r›rlar. Yak›nlar›n›, askerlik
an›lar›n› dinleterek y›ld›r›rlar. Analar›n› sayar
ama dinlemez, babalar›ndan korkar, küçük
kardeflini miras konusunda bile kulan›r,
a¤abeyleri taraf›ndan da mutlaka kullan›l›rlar.
K›z çocuklar› oldu¤unda mahçup olur, erkek
çocuklar› oldu¤unda da kendilerini olimpiyat
flampiyonu sanarlar. Oy verdi¤i partiden
flikayet eder muhalefete de neden muhalif
olduklar›n› sorsan›z onu da bilmezler. Medeni
cesaretleri yoktur. ‹fller, genelde cahil cesareti
ile yürür. Sohbetleri anlafl›lmaz,
karfl›s›ndakinin sözünü s›k keserek abuk
sabuk öneriler ve görüfller sunarlar. Çitledi¤i
kabak çekirde¤inin kabu¤unu dudaktan d›flar›
üflerler. Ecnebilere gavur, han›mlara kar›,
köpeklere de it derler. Vatanseverli¤i; vergi
vererek, yasalara sayg›l› olarak, çevre
konusuna duyarl›l›k göstererek de¤il, çok
söylenen ama bir türlü tan›mad›¤› d›fl
düflmanlara karfl› küfrederek hissederler.
Peki hepsi kötü müdür bunlar›n.
‹fle yaramaz befl para etmez insanlar
m›d›r hepsi!.
Gaddar ve zalimmidirler?
Hay›r, de¤illerdir..
Ne olduklar›n› bilmedikleri gibi, ne olamad›klar›n› da bilemezler..
Onlar e¤itimi e¤itim de onlar› y›llar y›l›
kabul edememifltir bir türlü..
Budur sorunlar›…

