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ORDUNUN ÜSTÜNE ÇÖKERİZ

  

Bir gündüz vakti önceden haber vererek ordunun üzerine çökeriz.Bornoz paralarımızı
devlete ödettikleri bütçeden geri alırız.

  

      

  

Bir baskınla herkes görev başındayken gizlenilen heron görüntülerini ortaya çıkarırız.

  

Gölcükte darbe yapar,darbe evraklarını darbemize kaynak oluştururuz.

  

Ecdada ait ne kadar ses getirecek cami varsa hepsine içinde kimseler yokken,bir Pazar
günü birkaç el bomba atar,daha güzel ve onlara layık bir şekilde yeniden yapar ve
yaptırırız.

  

Bir gün facebook-ta arkadaşlarla haberleşir,twitter-deki arkadaşlardan da yardım alarak
ordunun içinde bulunan cunta ekibine baskınla çöker ve çökertiriz.Arkasından önceden
yıllarca mesaimizi,varsa kafamızı ve vatan evlatlarına fişlettiklerimizi önce şişler,iyi bir
işleriz.

  

Tatil harçlıklarını çıkarmak için önceden belirlediğimiz İstanbulun Fatih gibi semtlerindeki
belediyelere baskın yapar,harçlıklarımızı isteriz.Boşalan kilerlerimizi
fırınlardan,pastacılardan,baklavacılardan,peynirli helvacılardan,püskevitçilerden
haraçlarımızı alırız.
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On yılda bir adet edindiğimiz ve adet olduğumuz adet paralarını adalet çevresinde ve
çerçevesinde akan kan bedeli olarak söke söke alırız.

  

SSK-yı bitirenler gibi aynı familyadan olan TSK-yı da biz bitiririz.Ecdadın altı asırda
aldığını biz altı senede yitiririz.Bize kalan yeter,öbürü beter.

  

Alıştığımız kavgaya katılmayan komşularımızı kışkırtmak için yem olarak oltaya taktığımız
uçaklarımızı hedef tahtası yapar,arkadaşlarımızın gelişmemiş duygularını geliştirmiş
oluruz.

  

Gty-ı fuhuş merkezi yapar,kadınlara olan hassasiyetimizi kadın hakları çerçevesinde
sürdürmüş oluruz.

  

Ücretlerimizi arttırmak ve olağan üstü ek tazminatımızı her zamanki gibi kesintiye
uğratmama ve fazla uğraşmamak için Hizbullah ve pkk-dan da istifade eder,bilinse bile
istifa etmeyiz.

  

Kapalı ödenekleri açık hale getirip,açıktan açığa ve de göstere göstere bizden
sonrakilerin iştahını açık tutmuş oluruz.Daha sonra da açık tutma eğitim ücretlerini
onlardan alır,sırtlarından sırtlanlar gibi geçiniriz.

  

Ya başaramazsak mı?

  

Şakası bile soğuk.Biz onu yıllarca başarmadık mı?Abilerimiz şey yani emir-komuta dingili
yani cinciri bize her şeyi öğretmedi mi?

  

Zaten bizi çağıranlar var.Bak bugünlerde Hasan Cemal gibi’Kimse kızmasın kendimi
yazdım’kitabında önce yedirdiği ve sonra yediği naneleri anlatan  M.A.Birand gibilerini
bulmadık mı?Üniversitelerden davetiyeler almıyor muyuz?.
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Bizim için zırh mı yok?Bir zırha bürünürüz.Zaten bizde harpte kullanmak üzere önceden
almış olduğumuz zırhlar depoda neredeyse çürüyor.Yenilerini üretmek,eskileri bir an
evvel yürütmek lazım.

  

Bak Eşref abi işimize karışıyordu,işimizi yaptık,kafaları karıştırdık.

  

Milletvekili oluruz.Bir şirkete bildiğimiz açıkları kapatmak için danışman oluruz.
Dokunuruz,dokundurmayız.

  

Büyük abimizden öğrendiğimiz Ladin senaryolarını uygularız.Onunda büyük abisinden
ders aldığı kaos planlarını devreye koyarız.Olmadı mı;

  

Hemen yeni Ladinler üretir,kaoslar türetiriz.

  

Biz başbakanın önünden kalkmamış adam!ız.Bizim engin bir alanımız var.Vallaha
kafamızı kızdırmasınlar, Menderesi astığımız gibi onları da asarız.Zaten İp-imiz de
var,ip-sizimiz de,ip verenimiz de.

  

Artık Atatürkçülük mayası tutmuyor,yeni mayalar bulalım,mayalıları bulamazsak
mayasızları mayalar,anasını babasına satarız.

  

Arkadaş,elde ne kadar kaset var?

  

Sürülerin mi?Şey yani sürülerle!.Sürülerle beraber çekilmiş,daha taze ve sıcak,yataktan
yeni çıkmış.
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-Abi bu derinlerde kala kala artık bende korkuyorum.

  

Tamam..Deniz altıları yukarıya çıkarırız.Hava-mızı alırız.Denizin altında yediğimiz
balıkları,yukarıdaki alıklara yediririz.Örnek oluruz,örnek veririz.Bizde örnek çok,yok diye
bir şey yok.Denizde bulamazsak karaya çıkar,jan komşudan alırız.

  

Bir türlü şu cemaatları bitiremedik.Evelden statükonun allahı bizdik,suç uyduruyor,suç
mutlaka buluyorduk,şimdi ise stat
ükonun 
allahı Ankara'da.Biz bitirdikçe,onlar bitiyor, her yerde.

  

Bize demir el lazım.Balyoz gibi,kodumu devireyim.Elime birde eldiven geçiririm, parmak
izi de kalmaz.Birde bunu ay ışığı-nda yaptım mı kimse farkına varmaz.Nasılsa seminer
yapıyoruz,değil mi?Bu durum Senin sülaleni,besler.

  

Bizim yaptığımız her şey kanuna uygun.Kayıp trilyonlar bulunuyor mu?Çünkü kanunu biz
uydurduk.Emasya öyle diyor.İnanmazsan Kozmik odaya bak.Başkası değil ha!Bu
kıyağımı da unutma.Herkese öyle göstermem.Feriştahın değil,cumhurbaşkanın bile
gelse,yok öyle.Orası bizim çiftlik,içinde var tiftik.Analar çorap örecek
de.Danışmend-lerimiz sipariş vermişler.Hukukçularımızın gözetiminde.

  

*Abi gene de korkuyorum yav.Ya boyamız meydana çıkarsa?

  

-Önemli değil oğlum.Onlara bir Çiçek veririz,dikenlerden arındırılmış.Olur biter.

  

-Ya dikenler bize batarsa?

  

-Bizde herkese batırır,başkalarına çuvaldız göndeririz.Yardım Sandığı kurar,birazda
oradan nemalanırız.
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Hem biz Apo-yu niçin besliyoruz!.Sağmak için.

  

-Abi yav.Onunda südünün kokusu çıkmaya başlıyor.

  

-Oğlum bir tatlandırıcı attık mı,tamamdır icabında.

  

Bizde adam! mı yok.Sağdan mı istersin soldan mı?Türkücü mü istersin,mütahit mi
istersin?Evrimci mi istersin devrimci mi?

  

Bir psikolojik harekatla tüm psikolojileri evel Allah şey yani evel zerdüş bozarız.Bozmaya
üzerimize yoktur.

  

Bak Rusya bitti,bizde maşallah ot gibi bitiyor.İçimde tütüyor.

  

Ahmet-e şık bir iş yaptırdık.Öbür çiftçiye senaryo kurdurduk.Biz adam!ı çıkarttığımız gibi
indiririz de.At da bizde kırat da.Adam!a şapkasını bile istesek vermeyiz.

  

-Abi bu kadar topladığınız eşarpları ne yapacaksınız?Sosyete pazarında mı satacak sınız?

  

-Ulan oğlum,hala kafan çalışmıyor.Senden adam olmaz.Bu kadar yaptıklarımızın üzerini
ne ile örteceğiz?Elbette renkli renkli eşarplarla…Fark edilmesin diye.

  

-Abi dışarıdan ihaleler ile en ucuza verene verip,onlardan alsak yani onlara bu işleri
yaptırsak daha iyi olmaz mı?
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-Kafan biraz çalışmaya başladı.Zaten dışarıya ihalelerimiz her zaman açık!!!

  

-Abi bu yaptıklarımız dine uygun mu?Küçük-ken nenem hep söylerdi de?

  

-O konuda bizim özel hocalarımız var.Bem beyaz,hiç kiri göstermiyor.Fetvayı da onlardan
alıyoruz.Yani senin anlayacağın,tabi ya anlarsan,Minareyi çalmadan önce kılıfını
uyduruyoruz.Gerçi gittikçe zorlaşmıyor da değil yani.Mızrak kabına sığmıyor, biz
sığdırıyoruz.Ne yapalım alışmış yani alıştırılmışız bir kere,yapıyoruz her kere.

  

-Şimdi beni meşgul etme.Hayat-Memati meseleleriyle uğraşmaktayız.

  

12 Haziran için tüm Hızır servisleri devreye koyduk.Bir kaybedersek pir kaybederiz.Bir
kazanırsak da tüm kaybettiklerimiz silivrideki sivrilerimi kurtarmış oluruz.Yoksa bir
asırdır zulaladıklarımız başımıza dolanır.

  

Doğan abimizin yetiştirdiği on binleri çağırdık,devreye koyduk.Yeşil abimiz önümüzü ve
yolumuzu açıyor,kırmızıya yakalanmıyoruz.Dağdaki yedekleri şehirlere postaladık, dış
ihaleleri yaptık.Yağlı oldu.

  

Durumumu görüyorsun değil mi?Zayıflamışım.Çünkü çok yağ kaybettim.Onca yediğim
yüz senelik yağlar erimeye başladı.Artık eskisi kadar yağlıda yiyemiyoruz.Orduyu
boykota çağırdık.

  

-Yağ isteriz..yağımız bitti..yağlanamıyoruz..yağcılarımız azaldı..yağdanlıklar
kaldırılıyor..evelden yağlar gökten yağar gibi yağar,şimdi ise azar azar..bundan dolayı
kimse durur mu elbet azar..yazarlarımız bunu yazar..azar azar zihinlere kazar.

  

İsterüüük..bizde isterük..kazanlarımızı isterük..karavanalarımızı dolu isterük..biz eski
çeriler gibi değiliz..sizde eski Mahmutlar…
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Eski çamaşırlarımız kirlendi,yeni çamaşırlar isterizzz.

  

Hey gidi günler hey.Nerelerden nerelere düşüyoruz.Biz öyle düşecek adamıydık.Bir
adamımızın Ümraniye-de yaptığı hata Silivri-de devam etti.Kim bilir nerede sonlanacak!

  

Şimdiye kadar çok iplik durumları çözdük artık ipte kalmadı.

  

Yaa işte evlat böyle…Bu daha ayının kuyruğu..gövde ve kafası ortaya çıkmadı.

  

Buz dağının görünen kısmı.

  

Bu şanlı orduyu tarih yazdı bitiremedi,içindeki cuntacılar bitirdi.Şimdi de cuntacıları
yazmakla bitiremiyecek.

  

Ordu gusül abdesti almalı,herkese aldırmalı.

  

20-05-2011

  

MEHMET ÖZÇELİK
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