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Bazen susmak her şeydir… Kelimeler boğazınıza dizilir… Anlatmak istediğiniz o kadar çok şey
olur ki kelimeler bir anda yerlerini kaybeder ya… İşte öyle bir şey… Susuyorum… Gözlerim
klavyede… Aklım darmadağınık… Düşünüyorum… Daha çok da ne düşüneceğimi düşünüp
dalıyorum öylesine… Son bir ay bir film şeridi gibi gözümde canlanıyor…

Birkaç gün öncesine kadar “Bedelli”ydi gündemimiz. Adam olmaktan kaçmanın bedeli kaç lira
olacak? Otuz bin lirası olan hiç kışla yüzü görmeyecek mi? Ateş çemberi bir coğrafyada bütün iç
ve dış düşmanlarımız ufacık bebekleri ateşli silahlarla yetiştirirken bizim yirmi yaşına gelen
gencimiz silahları Amerikan filmlerinden mi tanıyacak? Yaş sınırı kaç olacak acaba? Konularını
tartıştık ya da tartıştırıldık. Asıl amaç galiba vicdani reddi, sessizce rafa kaldırdık Bir gece
alakasız bir yasaya ek madde olarak ilave edilip meclisten geçerse şaşırmayın. Hatta haberiniz
bile olmayabilir…

Tam ortalık karışıyordu ki sayın başbakanımız rahatsızlanıp ameliyat oldu. Her şeyi unutup
hastalığa yöneldik hep birlikte. Doktorluğa soyunduk toplum olarak. Sizin anlayacağınız işin
rengi değişmeye başlamıştı. Anında gündem Fenerbahçe… Büyük tartışmalar arasında “Oy
Birliği” ile toplumda şike yasası olarak bilinen “Sporda Şiddet Yasası”nı değiştiriverdik bir
gecede… Sözde itirazlar yükselince Sayın Cumhurbaşkanımız yasayı yeniden görüşülmek
üzere TBMM’ne iade etti. Yasa değişikliğine “Evet” diyenler “haberimiz yoktu. Bir daha
TBMM’den bu yasa geçmez!” dediler. Aynı şahıslar eleştirdikleri, yanlış dedikleri yasaya aynen
bir öncekinde yaptıkları gibi “Oy Birliği” ile “Evet” deyip yasalaşmasını sağladılar… Ortalık
toz-duman… Neyse ki korkulan olmadı. Yasa değişti ama Fenerbahçeli yöneticiler dışarı
çıkamadı. Durum kurtulmuştu… O da ne? Bu defa da Fenerbahçeliler sokaklara dökülmesin
mi?.. İşte bu hengame arasında Fransa cumhurbaşkanı Sarkozy duruma el koyup gündemi
değiştiriverdi. “Fransa’da Ermeni Soykırımı Yapılmamıştır!” diyene 45 bin avro para ve bir yıl
hapis cezası getiren yasa tasarısını Fransa meclisinden geçirdi. Sen misin bu densizliği yapan?
Büyük elçimizi geri çağırmaktan tutun da Fransız mallarını boykota kadar bir dizi çok ciddi
önlemler aldık!!! Yasa Fransız senatosunda oylandıktan sonra Sarkozy’nin onayı ile yürürlüğe
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girecek. Ocak ayı sonu, şubat başında bunlar da büyük ihtimalle gerçekleşecek. Biz ne mi
yaptık? Ne yapacağız, büyükelçimizi Fransa’ya yeniden gönderdik. Nasıl olsa daha vaktimiz
var. O zamana kadar bizde neler değişir neler…

Bir gece ansızın sayın vekillerimiz emekli vekillerin perişan halini görüp insafa geldiler. İki yıl
vekillik yapan emekli vekilin maaşını cumhurbaşkanı maaşının %65’ine endeksleyip 8 bin liraya
çıkardılar. Malum medya sessiz duramadı. Halkın kafasını karıştırdı. Bir kavga-gürültü… Yasa
bir anda sahipsiz kaldı. Muhalefet “Biz oy vermedik!” dedi. Meclis başkanımız ve birkaç vekil
yasa tasarısının arkasında durup sayın vekillerin içler acısı durumunu göz önüne serdi de
rahatladık. Bir vekilin 11 bin, emeklisinin 8 bin lira alması çok mu bu şartlarda? Üstelik asgari
ücret bile 701 lira olmuş, el insaf… Sayın cumhurbaşkanımız ikinci defa beklenmedik bir şey
yapıp yasayı bir daha görüşülmek üzere meclise göndermesin mi? Vekillerimiz yeni bir
fedakarlık örneği gösterip oranı %45’e çekmek durumunda kaldılar. Sizin anlayacağınız emekli
vekillerimiz altı bin liraya talim etmek durumundalar… İşçi, memur, emeklinin durumunu hiç
sormayın. Keyifleri yerinde. Ocak maaşı geldi ama zam oranları henüz belli değil. O da 2012
sürprizi olabilir. 28-30 lira yerine ister misiniz 50 lirayı bulsun!..

Bu arada 2012’ye Noel baba hakkında yapılan gülümseten tartışmalar arasında merhaba
dedik. Ancak sonrası hiç de öyle olmadı. 28 Aralık gecesi Şırnak Uludere’de meydana gelen
olay ağzımızın tadını kaçırdı. Neyse ki kısa sürede suçluyu bulduk da rahatladık. Suçlu kim mi?
Kim olacak canım, askerler… Nasıl olsa sesleri çıkmıyor. Vur abalıya… Geçmişte “Kaçakçı diye
vurmadık!” dediler suçlu ilan ettik. Şimdi sınırlarımızdan içeri gizlice girmeye çalışan kalabalık
bir gruba hava saldırısı düzenlendi yine sorumlu asker… Terör örgütünün simgesi bez
parçalarına sarılan tabutlar gözümüzün içine baka baka “Masum vatandaşlarımız!” olarak
toprağa verildiler. Bizde tazminat tamam da miktarı konusunda tartışma yaşanırken Barzani elini
çabuk tutup basından öğrendiğimiz kadarı ile adamları vasıtasıyla ölen vatandaşlarımızın
ailelerine 40 bin dolar dağıtmasın mı? İşi gücü bırakmış sanki bizimle rekabet ediyor… Şaka bir
yana sahi bu iş Barzani’yi neden ilgilendiriyor? Sakın bölge insanımızın sahipliğine soyunmasın
aşiret artığı!!!…
Neler oluyor anlamaya çalışıyordum ki 26. Genel Kurmay Başkanımız Emekli Orgeneral İlker
Başbuğ’un tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildiği haberleri aklımı karıştırdı. “Olmaz!”
diyordum. Dünyanın sayılı ordularından birisinde en üst düzeyde komutanlık yapmış bir asker
böyle suçlanamaz… Oldu… Hatta silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek iddiası ile
tutuklandı… Yargı aşamasında göreceğiz ömrümüz vefa ederse suçlu ya da suçsuz olduğunu…
İşte tam burada film koptu… Düşündüklerimi anlatamamanın sıkıntısı ruhumu sardı. Ve tek
şey yazmak geçti içimden, bir tek kelime… MEHMETÇİK!!! Hep öyle kal olur mu MEHMETÇİK?
Sakın Büyüme!… Bey, paşa, ağa olma, hep MEHMETÇİK olarak kal!… Biz seni zaten gönül
sarayına padişah yapmışız… Merak etme… Gönül sarayının bekçisi biziz… Biz kim miyiz?
MEHMETÇİK de yeter….
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NOT: Bu bir Kara Mizah yazısıdır!!! Olay ve kişiler tamamen hayal ürünüdür! Gerçekle hiçbir
alakası yoktur… Yazı da zaten kısa bir süreliğine gözlerimi kapadığımda gördüğüm rüya-kabus
arası birşeydi…
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