Siz kimsiniz
Yastığa başınızı huzurla
koyabiliyor musunuz?
Hiçbir insan gibi insan Ukrayna’da yaşananları görünce keyiften tef
çalamaz.
Olsa olsa utanır, içi yanar. İnsanın insana yapabildiğinden korkar.
Ama düşünmeli de.
Yıllardır bütün sıradan insanlar uyurken, yeraltında habire ilerlemek için
durmadan köstebekler gibi kendine katır katır tünel kazanların niyeti
ne? Nereye varmak istiyorlar?
Tutun ki, Ukrayna’da istedikleri oldu, siyasetçilerin çimlendiği aşağılık
silah endüstrisinin bütün korkunç namluları karşı tarafta burunlarının
dibinde yaşayan 140 milyon insanın üzerine çevrildi, bekliyor.
Onlar insan değil mi? O, sizce kandırılmış, kendini ezdiren insanlar
geceleri nasıl uyuyacak? Orada çocuklar yok mu? Köstebekler nereye
kadar kazmak istiyor ve neden? Kim bunlar? Petrol fiyatlarıyla, borsayla,
fiktif paralarla, midesinden yakalanmış manipülatörlerle, kaldıraçla,
bilmem neyle kim daha ne kadar kazanmak, ziftlenmek istiyor? O adam
kötü, bul birilerini devir aşağıya. Bu da kötü, hepsi devrilsin. Biz iyiyiz.
Demokrasi bizim iki dudağımızın arasında olana denir. Geri kalanların
heykelleri yıkılsın. Cesetleri yerlerde sürüklensin. Peki. Her yere
demokrasi götürülsün. Peki. Nerede o demokrasi? Maske için birbirini
yiyenlerde, aşının formülünü kendine saklayanlarda mı, o diyarlarda
mı? Milyonlarca kişi ölsün. Sonra biri pardon desin. Sahibinin sesini
bulmak şıpın işi. Köstebek devamlı kazsın. Kazansın. Birkaç milyon kişi
daha telef olsun. Bir tek siz iyisiniz.
Peki. Siz kimsiniz? Doğanın anasını belleyen, ne iklim, ne çiçek, ne
böcek, ne hayvan, ne orman bırakan kim? Varsa yoksa siz. Ama yalnız
siz. Münafıklık yok. Parazit yok. 5M var. Ötesi var.

Çıksanıza meydanlara, insanlar artık yeter diye haykırırken. Girsenize
aralarına. Yanınıza köpek almadan. Artık hiç kimseye zorla, pembe
vaatle, yalan dolanla silah satıp palazlanmaya çalışmayacağız. Bütün
silahları birlikte gömeceğiz bugün, söz, silahsız bir dünya başlıyor
diyebilsenize. Hayır, diyemeyiz diyorsanız anlattığınız mavalların
doğruluğu, sizin niyetinizin has olduğu nereden belli? Birkaç aparattan
mı? Müminlerinizin yazıp söylediğinden, çabasından mı? Bitlenmiş
kanlardan mı? Yoksa dünyanın geldiği, getirdiğiniz yerden mi? Açlıktan,
Afrika’dan mı? Gece rahat uyutmadıklarınızdan mı, vicdanı olsa her şeyi
bildiği için başını yastığa rahat koyamayacak olanlardan mı? Lüzumsuz
yaşayışlarınızdan mı? insanları da öyle yaşamaya yöneltmeye
çalışmanızdan mı? Yoksa yok olursunuz, ölürsünüz diye
bildiklerinizden mi? Gözlerimizin gördüklerinden mi yani?
Size kuşku duyan, güvenmeyen, hakimi olduğunuzdan başka bir dünya
isteyen herkes mi haksız? Medeniyet karşıtı, barbar?
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