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Bugün çok farklý bir duygu ile uyandým. Yüreðim yýlký atlarýnýn çoþkusunu taþýyor, bu yüreði taþýyan bedeni evde tutmak müm
sabah yürüyüþü için evden ayrýlmýþ,onu beklemeye bile tahammülüm yok. Hemen evden ayrýldým, hava sonbahardan kalmýþ g
güneþ bedenimi ýsýtmasa bile ruhumu ýsýtýyor. Motorsikletime atladým, kaskýn siperini kaldýrdým, yüzüme kamçý gibi vuran rü
Ýnciraltý na gidiyorum. Ýzmir in 40 yýl önceki meþhur plajlarýnýn bulunduðu, sonra elbirliði ile yok ettiðimiz,kokudan yaklaþýlmay
Ýnciraltý.Alýnan önlenlerle kendini yeniliyor; Denize girilmese bile kenarýnda oturabiliyorsunuz. Farklý þeyler yapma isteði var
içimde,önce sabah kahvatýsýnda kendime bir ziyafet çekmeliyim dedim ve doðru özdilek Plazaya yöneldim.Emekli maaþýmýz
yetmiyor diye þikayet ederken bu ne bonkörlük demeyim, ziyafet dediysem beþ yýldýzlý otelde deðil otelin yanýndaki hipermarke
fýrýnýndan simit alacaðým.

Sahildeki bantlardan birine oturdum, seyyar çaycýdan sýmsýcak bir çay aldým ziyafete baþladým. Sabah olmasýna raðmen hava
fýrsat bilenler benim gibi sahilde almýþlar soluðu genellikle gençler el,ele gönül,gönüle sarmaþ dolaþ geziyorlar. Kimi bir aþk mas
naðmeler fýsýldýyor sevdiðinin kulaðýna,kimi hararetle minik kýrmýzý panjurlu evin hayallerini anlatýyor olmalý;Tiplerinden
kýyafetlerinden öðrenci olduklarý belli okuldan mý kaytarmýþlar ne? Kýskanarak gýpta ile seyrediyorum gençleri. Simidime ortak
olan martýlarýn çýðýlýklarýna yüreðimin çýðlýklarý karýþtý; Benim hayal meyal hatýrladýðým ilkokul yýllarým dýþýnda okullarda
ben hiç sahillerde el ele dolaþamadým,ellerim hiç heyecandan terlemedi, yüreðimin sesini duyuramadým; çünki ben hep askeri
okullarda okudum. Bedenimi ruhumu ezen katý kurallarla geçti tahsil hayatým;Bu yüzden kýskançlýðým. Sadece gençliðimin deli
çoþkulu yýllarýný vermedim Silahlý kuvvetlere,hayatýmýn büyük bir bölümünü de verdim vermek zorunda býrakýldým. Çünki mez
kýz arkadaþlarýmýn eli yerine silah tutan ellerimize birde onbeþ yýllýk mecburi hizmet tutuþturuldu. Hani bazýlarý bunu bilmeden
iþinize gelmiyorsa istifa etseydiniz diye ahkam kesiyor ya onlara hatýrlatmak istedim ve bende aradan 40 yýl geçmesine
raðmen askeri okula boynu bükük ilk kayýt olduðum günü ve mesleðimdeki katlanmak zorunda býrakýldýðým haksýzlýklarýmýzý
yüreðimin isyan çýðlýklarý karýþtý martýlarýn çýðýlýklarýna...
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