
Bir semt adı  
olmayarak 
Kurtuluş 
 
 
Göz ucuyla Euronews’a, haberlere bakıyorum uzandığım yerde. 
 
Fransa’da, Şili’de, Polonya’da sokaklar. 
Alev alev arabalar. Polis şiddeti. 
Sürüklenen, üzerine çökülen protestocu insanlar.  
Kan-revan. 
 
Danimarka’da  
virüs paranoyasıyla 10 milyon vizon katliamından sonra,  
şimdi de  ortaya çıkan kedi itlafı. 
 
Londra.  
Dandy pasajları. 
Geleneksel terzi usülü (‘tailor-made’)  
elbise dikiminde kullanılan robotlar.  
Artmış ‘ölçüm kusursuzluğu’na övgü…  
 
Sardinya. 
Bütün haftasonu dinmeyen fırtına, yağmur.  
Taşıp her yeri basan nehir suları.  
Balçık çamur.  
Şimdilik 3 ölü.   
Daha dün 9 da görülmüştü orada. 
 
Vb. 
 
İnsanlığı bekleyen asıl facianın 
‘iklim’ olduğunu bilmiyor olabilir mi, 
dünyayı, parayı yönetmekle  
kesilmez/kopmaz göbek bağı olanlar? 
 
 



Onca thinkfink tank,  
onca yapay sivri zeka,  
onca hesap-kitap,  
çoktan öngörülüp  
bir kenara ‘KIYAMET’ diye 
 büyük harflerle yazılmış  
sistemin -el mahkum- istihsali  
o muhtemel ‘ısı artışı’ 
eğer 2030’a kadar önlenemezse, 
şunu şurasında da 
kala kala 10 yıl kaldı, 
hadi size hayırlı tıraşlar derim. 
 
Can simidi diye gelişigüzel ortalığa savrulan   
Bütün “devrimlere”, 
 hepimize cümleten geçmiş ola! 
 
Bunu ben öğrendim de,  
forumlar düzenleyip ak karlar üzerinde  
kara kara bunu konuşan o mahfiller mi bilmiyor? 
 
İklim/çevre meselesi  
Kapitalizmin ta kendisidir. (Nokta) 
 
Öyle,  
“Trump’ı devirir, Kerry’e git tövbe de deriz,  
arada o konunun da icabına bakarız,  
elektrikli araç yetiştiririz,  
her türlü robot yaparız Mars’a bile gideriz 
bütün denizleri içeriz 
falan filanla geçiştirecek varta değil. 
 
Paris Maris’te atacağın imza da kesmez. 
O gün gelince, güneyden sel gibi  
yukarıya, oralara akacak  
aç-susuzuz milyonlarca insanın önünü. 
 
Hiçbir barikat, pakt kesemez. 
 



Bu kez Midilli, Kos vs açıklarında  
alçakça lastik bot batırmak,  
bok götüren toplama kamplarına  
dünyadan habersiz çocukları tıkmak da kesmez 
 
O, artık doğanın gazabına uğramış  
çaresiz insan selini… 
 
Bunu yedi alem duydu, biliyor da, 
aldatılan kocalar-karılar gibi en sona mı kaldı bu insanlar,  
bir tek kendileri mi  bilmiyor  
dünyanın damını bu hâle getirenler? 
 
Çok fazla insan var dünyada.  
Bunu bir ‘beladan’ söz eder gibi dile getirenler  
benim çevremde bile var. 
 
Sürdürülebilirlik için,  
doymak bilmez kursaklar için bile  
cebindeki son kör meteliğe  
arsızca göz dikilebilecekten de 
savaşa, ölümüne çalışmaya sürebileceklerinden bile    
çok fazla insan var,  
bir kısmı da tevellütten ıskarta üstelik. 
Himmete muhtaç. 
 
Ve üstelik, o şarkıdaki gibi  
hayaller gerçek olsa değil,  olduğunda, 
alem robotlar, yapay zekalarla dolduğunda, 
ölüme/öldürmeye gönderilecek nefere bile 
ihtiyaç teknoloji tanrısının izniyle ortalıktan kalktığında,  
istedikleri gibi bir işe de yaramayıp,  
-affedersiniz- ayakaltında dolaşacak mahluklar’ı 
kim ne yapsın… 
 
Bir de el ayak tutmuyorsa. 
 
2060’a varmadan 
(40 yıl var o güne;  



daha dün doğmuşken bugün o yaşı geçenler, 
‘göz açıp kapayınca kadar’  
vaziyetlerini bir düşünsünler) 
2.5 ile 6 derece arasında olacağı tahmin edilen  
O küresel ısı artışıyla,  
suç ortakları Holywood filmlerinde  
gördüklerimizden kat be kat daha yüksek, 
Jurassic Park’ta çoluk-çocuğu ürküttükleri  
mahluklardan bile daha devasa, 
Jaws’tan bile çok daha acımasız 
bendini aşmış bir sel gibi taşmış sular  
Hollanda, Finlandiya, Danimarka,  
St. Petersburg, Venedik,  
Maldiv, Karayip, şu bu ada, Uzak-doğu  
ve dahi Bodrum, Boğaz moğaz,  
geçilmez Çanakkale bırakmayacakken... 
 
Ya, mevcut ‘ilerlemeci/büyümeci’,  
geçtim insanı, kendine bile yabancılaşmış, 
dötü sıkışmış bu sistemden vaz geçilecek... 
 
Ya da, ‘epey bir kitle’ insandan. 
 
Bu virüsle olmadı mı, vah vah! 
O vakit bir başkasıyla.  
 
Kaç yılında bitecek Korona, 
2021 mi, 2022 mi? 
 
Hangi ayda?  
Kimin aşısıyla? 
 
Bana uydurma gelmeyen  
böylesi kuşkuları öne sürenlere  
komplocu deniyor, biliyorum. 
 
Peki. 
 
Sizce hangisini seçecekler? 



 
Aşıyı sormuyorum, 
Hangi ‘kurtuluş’ yolunu?  
 
Dünyanın ‘çivisinin çıktığını’ yazan  
Amin Maalouf’un, “UygarlıklarınBatışı” kitabında  
büyük ve çilekeş şair Anna Ahmatova’nın  
bir şiirinden (“Kahramansız Şiir”)  
şu mısralar var: 
Nasıl ki gelecek olgunlaşır geçmişte, 
Geçmiş de çürür geleceğin içinde- 
Dökülür yapraklar, hazan şenliği. 
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