Başka topraklarda
yazılmış
Memleket Notları

Ülkemizi berbat ettik.
Kiminin doğanın bahşettiği emsalsiz güzelliğini,
Tarihten miras olağanüstü zenginliğini
bir yana bırakırsak
muhtemelen dünyanın
en çirkin, plânsız, kişiliksiz şehirleri
bizimkiler.
Ne idüğü belirsiz bir mimari
yeni bir prototip gibi
ve birbiriyle aynı
karaktersiz cepheler, malzemelerle,
bölge, iklim, şu bu fark etmeksizin
kasabalardan metropole
her yeri kapladı.
Her yer neredeyse birbirinin kopyası.
Yıkıyoruz,
daha iyisini, güzelini, kalıcı olabileceği
yapamıyoruz.
Kıyılarımızı resmen bitirdik.
Denizlerimiz
-rant uğruna kara kadar hızlı
canına okunamadığındanson demlerini yaşıyor.
Ağaçları, manzara,
hele ‘canlı’ saymıyoruz.
Tersine, “ağaç, manzarayı keser,
bir yeri görmemize, inşaat yapmanıza engel olur”.

Dolayısıyla, gerekirse ‘katli vacip’tir.
Biz de zaten durmadan kesiyoruz.
“Gölgesini satamadığın ağacı keseceksin!”
diyerek vahşi kapitalizmi gülünçleştiren
Marx’la -sadece bir cümle için olsunyüzde yüz hemfikiriz.
Akarsularını kullanmak, korumak,
keyfini çıkarmak yerine,
üstlerini örtmekte, kurutmakta,
beton döküp yol yapmakta,
yok ettiğini sanıp afat nedeni hâline getirmekte
muhtemelen yeryüzünde birinciyiz.
Sonuçta, çok kötü, huzursuz,
birbirine saygısız, sevgisiz, terbiyesiz,
gergin bir hayat,
çirkinleştirme yarışına girilmiş bir ülkede
olağan hale geldi.
Daha da ötesine geçmeden önce, kabaca ‘durum’ bu.
Peki, ‘sebepler-müsebbipler’ ne veya kimler?
-Gelenekselin yerine bir ‘yarım yamalaklık’ koyduğunu
farkında bile olmayan,
hayat-düzen hep öyle gidebilir zanneden, bencil,
adı konmamış iç koloni’sini, yani Anadolu’yu
sömürmeyi nesillerce içine sindirebilmiş,
‘görgüsüz’ ve kendine vehmettiği gibi ‘demokrat’,
kendisi için kullanmaya bayıldığı o kelimeyle
‘medeni’ olmadığını
hiçbir zaman anlamamış,
hâlâ farkında olmayan,
sözüm ona, bir ‘elit’.
-“Modern toplum olmak için köylülüğü bitireceğim” diye,
ülkede pekâlâ var olan tarımı göz göre yok eden,

yüzyıllarca bir köşede kaderine bırakılmış insanları da
habis bir ur gibi büyüyen ‘kasaba bozması şehirlere” sürüklenip
oralarda boğulmaya mahkum eden
(sözüm ona) önce ‘karma ekonomi’ci,
sonra neoliberal politikalar.
Bu berbat gidişe ‘gaz veren’ siyaset meraklısı,
gariban ama hırslı yarı-aydınlar.
-Gitgide her köşeye salgın bir hastalık gibi yayılan,
estetik fakiri, köksüz ama her kesimde
bir “hayat tarzı” olarak kolayca yer bulan,
korkunç cüretkar ‘bir taşra kültür/süzlüğ/ü’,
lümpenleşmek.
-Post-modern ve neoliberal özentilerle,
bilmediği saçma sapan işlere kalkışan,
şan şöhret veya menfaat için kendini kullandıran
ve en azından kendi halkına a ve evrensel kültüre
hiçbir yararı/katkısı olmayan sözüm ona eğitimli,
“gidene ağam, gelene paşam diyen oportünistler.
-Kentte yerleşiklerin, müthiş bir hızla
ve sürekli değişen merakları,
maymun iştahlı İlgi alanları,
derinleşmeden daldan dala atlayan,
‘copy paste’ fikirleri.
-Herkeste, nedeni ve kaynağı meçhul
bir özgüven patlaması.
-Sidik yarışına dönüştürülmüş,
plastikleşmiş, saygıyı, samimiyeti ve safiyeti unutmuş
insan ilişkileri.
-Bir humma gibi bütün topluma bulaşan,
‘kendinden başka biri olma’,
hızla ‘sınıf atlama’,
yükselme, mal mülk edinme hırsıyla

‘kendi olmaktan çıkma arzusu’.
-Başka ülkelerde halkın biriktirip
bankaya koyduğu tasarruflarını
finans kapital düzenin acımasız kazıklamaları üzerinden,
borç diye alıp, milletçe yemenin
‘kalkınma!’ olarak yutturulmasına,
ondan kaptığın lokmayla da
zenginleştiğine inanamaya,
sonra da ‘hesabını bilmeyen çavuşlar…’
durumuna düşmeye sebep olan
yaygın bir uyanıklık-budalalık.
-Muhtemelen toplumun çoğunluğunda
egemen bir gen’in etkisiyle,
ülkenin dününü ve kendi kişisel geçmişini
en kısa sürede ve en kolay unutanların ülkesindeki
muazzam bellek eksikliği

Bu memlekette, bu şartlarda ve bu kafayla yaşıyoruz
Ve durmadan seçim yapıp, sonra bir daha yapıp,
eğer bir başka ülkeye gönderecek paramız pulumuz yoksa,
ya da bunu ahlâklı bulmuyorsak,
“filanca gidip falanca gelirse her şey düzelir” diye
umutla bekliyoruz.
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