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Yarı şmacı arkada şlara ba şarılar dilerim

Arkada şının adini vermemek için falakalarda ayaklarını parçalamı ş
kuşak,"Kim gitsin" yarı şmalarında arkada şının adini bülbül gibi şakıyarak
gönderen ku şağa en az on namus yılı uzaktaydı.

Kutu'nun şimdiki gibi argo kar şılı ğı ke şfedilmemi şti henüz. Bu yüzden olsa
gerek yarı şmacı, kutu’nun ikinci anlamını bilmeden yalvarırdı Cenk Koray'a:
"Yalvarırım Cenk bey kutumu açın..." Cenk Koray müstehzi bir ifade ile
keserdi sözünü telefondaki yarı şmacının. "Siz en iyisi verdiklerimi alin
gidin. Kocanız kutunuzu açtım diye kızabilir. "Kızmaz kızmaz... Kutumu
açın noolur?" Sonunda kutu açılsa ve içinden hiçbir şey çıkmasa bile Cenk
abi mutlaka bir hediye verir, alkı şlar arasında gönderirdi yarı şmacıyı.

Halit Kıvanç, Bülent Özveren son derece kibar üsluplarla soruları sorar,
bırakın bilemeyince "Aranızda burada olmak yerine çocukların
ansiklopedilerini biraz daha karı ştırsaydım diyen var mı" sözüyle
azarlamayı, yarı şmacıdan çok üzülürlerdi kaybedenin ardından.

Yarı şmacılar da olimpiyat ruhu içinde yarı şır, di ğerinin kellesini istemek
yerine kli şele şmiş şu saf ama içeri ği çok zengin cümleyi kurarlardı:

"Yarı şmacı arkada şlara ba şarılar dilerim."

Zaten bu kadar acımasız de ğildi hayat... "Yarin yana ğından gayrı" her şeyi
payla şmak üzere yola çıkmı ş ve 12 Eylül'de üzerlerinden buldozer geçmi ş
insanlar, kapitalizmin "En zayıf halkayı derhal gönderin" felsefesi ile
tanı şmamışlardı henüz. Arkada şının adını vermemek için falakalarda
ayaklarını parçalamı ş bu ku şak, "Kim gitsin?" yarı şmalarında oraya
birlikte geldi ği arkada şının adını bülbül gibi şakıyarak gönderen ku şağa
en az on namus yılı uzaktaydı. Yere dü şeni omuzuna alıp güvenli bir yere
götürmek üzere biçimlenmi şti hayatın gen haritası.

Hayat masumdu, televizyonda Ali Rıza Binbo ğa "Yarınlar bizim" diye
haykırıyordu ve kom şusu açken tok yatanların gözüne uyku girmiyordu kolay
kolay. Odun kömürü yanıyordu teneke sobalarda, do ğalgaz de ğil.

Ve mangal gibi yürekleri vardı insanların...

"Siz bu yarı şmaya ne kadar ahmak oldu ğunuzu görmek için mi katıldınız
kuzum" denilen yıllara nasıl gelindi bilmiyorum ama, yarı şmalarda ilk
aşılanan şey oldu "arkada şını satmak." Biri bizi gözetliyor evinde sana bir
gün önce fırında balık yapan arkada şını elemek zorunda kalmıyor musun?

Oda arkada şlarından ayrılmamak için ölüme yatmı ş yüzlerce gence kar şılık,
oda arkada şını göndermiyor musun ilk fırsatta...

Kim gitsin sorusuna yan masada çalı şan arkada şının ismini vererek gönderen
zavallı, yarın aynı arkada şı i şten atıldı ğında patronun kar şısına dikilip
"O gidiyorsa ben de gidiyorum" diyebilir mi? "En zayıf halka" olarak mesai
arkada şını gönderen zihniyetin grevle, toplu sözle şme ile eme ğinin hakkını
araması beklenebilir mi?

Belki de bu yüzden var "nezih" yarı şmalar.



Kapitalizmin aziz şerbetini şırınga ile veriyorlar azar azar, kader bize ne
yazar şarkısı e şli ğinde... Yarı şmalardan kendileri kadar biz de
etkilenelim istiyorlar. Medya Tava sitesinde okudum çünkü. Bir şirket
Ankara bürosu çalı şanlarına sormu ş: "Aranızdan iki ki şiyi atıcaz ama bu
kararı siz verin istiyoruz. Kim gitsin?"

Artık masum de ğildir hayatlar.

"Yoksul olabilirim ama bo ğazımdan haram lokma geçmedi ve seni seviyorum
Neriman" diyalogları yazılmıyor televizyon dizilerinde. "Benim memurum
i şini biliyor" diyor toplum. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyen
küçük burjuva romantiklerinin sesi de "baki kalan bu kubbede bir ho ş sada
imi ş" misali ta ş plaklarda kaldı.

CD playerler ta ş plakları okumuyor artık. "Yarı şmacı arkada şlara
başarılar dilerim" diyen ku şaktan eser kalmadı. Yurdum şimdi de Basra
üzerinden gelen alçak basıncın etkisinde. Kı ş iyice bastırdı.

Kar mı ya ğacak, nedir?!..
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