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Vallahi çok isterdim..!
Anadolu Yakas›’n›n Kartal-Maltepe
sahilinde yaflayan bir fert olarak, Avrupa
Yakas›’na ya da Kad›köy’e giderken ne
minibüs kaptan›n›n (!) aymazl›klar›n›, ne
otobüse kar›flm›fl insan kokular›n›, ne de
kendi otomobilimle seyahat ederken 48
y›ld›r adam gibi tafl›d›¤›m bu gövdeyi E5 yollar›nda telef etmek istemez, bir
vapurun kenar koltuklar›nda ‹stanbul’u
yaflayarak ve de mart›lara simit atarak
semtleri iskelelerinden gezmeyi çok
isterdim..
Ayn› binada oturdu¤umuz bir mafya
özentisini, etraf›nda beslemeleri
olmaks›z›n düz bir arazide, ele ya da
bele silah almadan teke tek gelip bana
flöyle bir bulaflmas›n› çok isterdim..
Kurum ya da kurulufllarda çal›flan
yetkili insanlar›n etkili, etkili insanlar›n da yetkili olmas›n› çok isterdim..
Baz› fuzuli kullan›fllar bir yana, cep
telefonunun haberleflmede bu kadar
gerekli olmas›na karfl›n, lüks tüketim
gibi göstererek devlet ile GSM
kuruluflunun el ele verip beni soymas›na
dur diyecek bir bilgisayar programc›s› ya
da bir “hacker” arkadafl›m›n olmas›n›
çok isterdim..
Evimde öyle bir cihaz›n olmas›n›
isterdim ki! Televizyonlardaki baz› programlara, canl› yay›nlara ve haber bültenlerine an›nda ba¤lanabileyim ve milyonlarca insan ad›na canl› olarak hak
edilenleri ben de söyleyebileyim.
Sözlerimin aras›nda zerre kadar küfür ve
hakaret olmas›n. Ama o yay›nc› kurulufl
için söylediklerimin alt›ndan kalkmak,
ters kündeye düflmüflken Hamza
Yerlikaya’n›n alt›ndan kalkmaktan zor
olmas›n› çok isterdim..
Polis; kapkaçç›y›, t›rnakç›y›, hortumcuyu, gaspç›y›, livata suçlusunu
yakalad›ktan sonra dosyas› ile birlikte
savc›ya de¤il bana havale etmesini(!) ben
de bunlar› de¤erlendirmek üzere etkin
bir yanarda¤›n eteklerine kurulmufl ve
bahçesinde may›n tarlas› bulunan özel
bir ofiste bu nadide insanlar› (!) a¤›rlamay› ve hakettikleri adaleti fazlada acele
etmeden yavaaaafl yavafl, sindire, sindire
onlara sunmay› çok isterdim..
Yaral› depremzedelerin ve yoksullar›n
böbreklerini anestezi vererek çal›p, yüksek bedellerle varl›kl› hastalara transfer
eden cerrahlar›, Sütlüce Mezbahas›’nda
kadrolu kasap olarak ömür boyu
çal›flt›rmay›, her çay molas›nda da ya¤l›
ekmek aras›nda böbrek ›zgara yedirmeyi
çok isterdim..
Bankalar›n da kredi kart›na muhtaç
olmalar›n›, bu kredileri de kredi kart›
olan eski müflterilerinden talep etmelerini, ama kredi faizi oranlar›yla cezai
müeyyideleri benim belirlememi çok
isterdim..
Tepesine çivi vurarak fokbal›¤›
avlayanlar›, tatile giderken evcil
köpeklerini soka¤a salanlar›, yetifltirme
yurdunda yetim k›z› bozanlar›, orta halli
iken mülayim olup da, zenginlikte azanlar› da, A¤ustos ay›nda Adana
Bulvarlar›nda asfalt iflinde palto ile
çal›flt›rmay› çok isterdim..
Evdeki basit iflleri kafas›n› kullanmadan yap›p anlams›z yorgunluklar
yaflayan ve erke¤in d›flar›da çal›flmas›n›
bir e¤lence ve gezinti gibi gören
han›mlar›n sebze halinde çal›flmas›n›,
evdeki iflleri küçümseyen bir erke¤in de,
otistik olan üçüzlere sadece yar›m gün
bakmas›n› çok isterdim..
Ya yasalar topluma uymuyor,
Yada toplum yasalara..
Yaflamaktan de¤il ama bu yükü
tafl›maktan y›lm›fl bir insan›n
kendisiyle konuflmalar›yd›
bunlar.
Bilmiyormuyum sanki!,
Düzenlerin aras›ra de¤iflti¤ini
Ama düzülenlerin asla
de¤iflmedi¤ini..

