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Herkes Kendi Kalesine Gol Atar
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Rahatlık bir çakırdikeni gibi, batmaya başladı insanoğluna, yalın ayak altta don 
yok gezerken, yufka arasına bulursa soğan, bulamazsa suyu katık ederek, yediği 
günleri hesaba katmaz, dünyanın yarısı kıtlık çekerken, çocuklar babasız boyun 
bükerken, analar içini göğe dökerken, kimisi kasapta eti beğenmez, kimi lionslara 
kapağı atar, kimi cemaatte kazan kaynatır, sınırsız özgürlük naralarıyla, nefsini put 
yapıp tapan tapana.

Ar çatladı yırtık hayâ perdesi, aynalarda görünmüyor yüzümüz, görmezlikten gelir 
herkes herkesi, başörtüsü artık moda aracı, soyunmanın adı cüretkar oldu, hün-
salar meydanda eylem yapıyor, bel altına kaydı aşkın anlamı, hayvanlar insandan 
utanır oldu, sözün doğrusuna kulak asan yok, ellerimiz bizim ele benzemez, tarih 
tekerrür mü ediyor yoksa, nerde yanlış yaptık ulu hocalar, yaşasın Sodom ve Go-
more deyip, şeytanın yoluna sapan sapana.

Parti de pırtı da demokrasi de, oyunun içinde başka bir oyun, menfaat nerdeyse 
koçlar orada, koyunlara bol bol melemek düşer, şehir eminleri eskisi gibi, zorla se-
çilmiyor iş kolaylaştı, işkembeden fazla atan kazanır, üyelerden çok parayı bastıran, 
ne kadar ekmekse o kadar köfte, sürgit işler kazan kazan mantığı, nasıl olsa deniz 
devletin malı, lisans yetmez oldu namussuzluğa, yemeyeni enayiden sayarlar, fırsa-
tını bulup kapan kapana.

Anlaşılan dünya artık yaşlandı, tövbe kapıları kapanmak üzre, maç başladı hınca-
hınç bir statta, herkes sendi sahasında oynuyor, kimi gölgesine çalım atıyor, kimi 
top çevirir kendi kendine, Meksika dalgası tribünlerde, herkes kendi kalesine şut 
çeker, onsekiz içinde on bir kişinden, atak yapan olmaz rakip sahaya, herkes kendi 
kalesine gol atar, kendi sahasında kaybeder herkes, İsrafil’in sur düdüğü elinde, 
Allah’ın ipinden kopan kopana.
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