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 Editör'den : Ben bu kokuyu sevmedim!..

Merhabalar,

Hastaydýk Popstar'ý ihmal ettik sanýrsanýz aldanýrsýnýz. Koltukta 
tek gözle de olsa izledim bizim çocuklarý size inat:-)) Korkmayýn 
ondan sözetmeyeceðim. Ben pazar gecesini "Objektif" 
programýnda Uzan'an elimi seyrederek deðerlendirdim. Size 
birþey diyeyim mi? Benim beynim gene buruþtu. Adamýn pekçok 
haltý yediði ayan beyan ortada, ancak görüldüðü kadarýyla þu 
anda bir eli yaðda bir eli balda olanlardan ne eksik ne de fazla. 
Aradan bunca zaman geçmesine raðmen hala adam gibi bir dava 
açýlamamýþ olmasý, baþbakanýmýzýn seçim öncesi her 3 lafýn 
arasýna 1 tane Ýmar Atý sokmasý benim beynimi buruþturmaya baþladý. Bakýn size söyliyeyim, bu iþ 
gün gelir Buþumuzun Irak'ta aradýðý kitle imha silahlarý teranesine dönerse hiç þaþýrmam. 6 ayda adam 
gibi bir delil bulunup dava açýlamamýþ olmasýný ancak bu adamlarýn kýlýfý iyi hazýrladýklarý ya da 
ortada suç olmadýðýyla açýklayabilirsiniz. Her ikisi de hükümetimiz için kocaman bir ayýp. Bu kokular 
burnumuzun direðini sýzlatacak gibi, ne dersiniz? 

Yýlbaþý, hastalýk derken hediye kampanyasý ve fincan daðýtýmlarýnda bazý aksamalar oldu, özür 
dilerim. Þimdi sizden ricam, aranýzda fincan isteyip almamýþ, hediyesini yollamýþ, kendisine hediye 
gelmemiþ olanlar varsa lütfen bana yazsýn. Bu hafta bunlarýn tümünü halledeceðiz, söz. Bu arada 
banka ödemesini yapan "Süreyya Cengiz Poroy" isimli kahveci dostumuzla ilgili elimde baþka hiçbir 
bilgi yok. Tanýyanlarýn ya da bizzat kendisinin benimle temas kurmasýný özellikle rica ediyorum. 
Haydi hoþçakalýn. 

Bir sonraki sayýda buluþuncaya kadar bulunduðunuz yerden bir adým öne çýkýn. Sevgiyle... 

Cem Özbatur
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 Deniz Fenerinin Güncesi: Seyfullah Çalýþkan 

GECE DELÝLERÝ TANIR

Bütün ömrünüz boyunca karþýnýza sadece bir kez çýkacak fýrsatlar ve kabuslar vardýr. Binlerce insan 
arasýndan þans size gülmüþtür. Daha ne olup bittiðini bile anlayamadan düþleriniz gerçekleþmiþ, 
ayaðýnýz yerden kesilmiþtir. Ýnanamazsýnýz... Etrafýnýzdaki insanlarýn yüzüne bakýp, yaþadýklarýnýzýn 
gerçek olup olmadýðýný anlamaya çalýþýrsýnýz. Yada siz farkýna bile varmadan ecelin soðuk nefesi 
yüzünüzü yalayýp geçmiþtir. Biraz evvel altýndan geçtiðiniz aðaca yýldýrým düþmüþtür. Ölüm sizi 
sýyýrýp geçmiþtir. Burun farkýyla hala hayattasýnýzdýr. Elleriniz siz farkýnda bile deðilken yüzünüzü, 
bedeninizi yoklar. Kendi gerçeðinizi aramaya baþlamýþtýr. Birkaç dakika geç kaldýðýnýz, 
yetiþemediðiniz otobüs kaza geçirmiþ ve kimse sað kurtulamamýþtýr. Hem çok þanslýsýnýzdýr, hem de 
sevinemezsiniz... Baþ aðrýsý þikayeti ile hastaneye gidersiniz. Muayene, tahlil falan derken yine büyük 
piyango size çýkmýþtýr. Milyonda bir görülen ve ne olduðu tam olarak bilinmeyen bir hastalýðýn sizi 
bulduðunu öðrenirsiniz. Kýsacasý yaþamýn size sadece bir defa sunduðu sürprizler vardýr. Bütün 
ömrünüz boyunca sadece bir defa... Çünkü büyük ikramiye hiçbir zaman ayný kiþiye iki defa çýkmaz. 

Bütün geceler içinde biri vardýr. Karanlýðýna dokunsanýz katran gibi ellerinize sývanacaktýr. Sabahýn 
gelmesi, güneþin doðmasý neredeyse Kafdaðý’nýn ardý kadar masalsý ve hiç olmayan o güzel ülkeye 
gitmek kadar imkansýz gibi görünecektir. Bütün saatler ve zaman durmuþtur. Geleceðe dair bütün 
düþleriniz solgun ve sarý bir ýþýðýn kireç badanalý duvarlardaki silik bakýþlarýna hapsolmuþtur. Gece 
bütün korkularýyla üstünüze çullanmaktadýr. Bu oda, bütün yaþadýklarýnýz, umutlarýnýz eli kanlý bir 
ihanetin kurgusudur. Kendinizi sokaklara atmak istersiniz. Bu kenti ve yaþadýklarýnýzý bir elbise gibi 
üstünüzden sýyýrýp atmak, baþka gecelere, baþka sokaklara gitmek istersiniz. Bütün þiirler, bütün 
þarkýlar yüreðinize bir damla su serpmekten yoksundur. Gecenin kollarýnda sizi en iyi anlatan þey 
kendini zehirleyen çaresiz bir akreptir. 

Ýri siyah gözlü, acýmasýz bir katildi gece, 
Uykularýmý ve rüyalarýmý yaðmalayan harami, 
Kendi adýný bile unutmuþ bir yaðmur çiseliyordu sokakta,
Gece günah, gece boynumda yaðlý bir urgan, 
Gece cadý kazaný, yalancý bir fahiþe, 
Gece cinnet kanatlý bir baykuþtu...

Gece ve karanlýk, beynimi tümüyle ele geçirmeden kendimi sokaða attým. Kol saatim sabaha daha üç 
saat var diyordu. Kent derinden horlayarak uyuyordu. Tenha sokaklardan alkollü sürücülerin 
kullandýðý, ecele koþar gibi giden otomobiller geçiyordu. Ne kadar yürüdüm bilmiyorum. Kendimi ter 
içinde uykulu bir sokak lambasýnýn aydýnlattýðý kaldýrýmda otururken buldum. Garaja doðru gitmeye 
karar verdim. Bu kente sabah gelmeyecek artýk, iyisi mi ben baþka bir kente gitmeliydim. Ayaða 
kalktýðýmda yanýmda bir taksi durdu. Binmek istemediðimi iþaretlerle anlatmaya çalýþtým. Arkamdan 
bir ses “Abi, senin için gündüz tarifesi açarým.” diyordu. Aldýrmadýðýmý görünce gaza basýp gitti. 
Telefonuma sarýldým; “ben gidiyorum, kendimden uzaða, dünyadan bile uzak bir yere,” dedim. “Ne 
olursun gitme. Gecenin bu saatinde sokaklarda ne iþin var?” diyen sesi dinlemeyecektim. Sesin 
içindeki yalvaran ifade kendimi daha da kötü hissettirdi. Ýyice caným sýkýldý. Yürüdüm, “keþke telefon 
etmeseydim” diye mýrýldanarak yürüdüm. Sanki yine suçlu bendim. Gittiðim için acýmasýz olmak yine 
benim payýma düþtü. Aklýmý baþýndan almýþ bir öfkenin elinde oyuncaktým. Suçluluk, öfke ve 
cinnetim her adýmda gölgemden kaldýrýma aktý. 

Anlatmak için, anlaþýlabilmek için zaman yanlýþtý. Kelimelerin yetersizliðinde yok olmak yerine 
sustum. Ben deliydim, o aklýmýn bana saniyede kaç karabasan yaþattýðýný anlayamazdý. Eðer baþka bir 
kente gitmezsem uyuyamazdým. Bana hiç tanýmadýðým sokaklar, pýrýl pýrýl bir sabah ve 
yaþadýklarýmdan uzakta bir yer lazýmdý. Anlatamazdým... Yeni ve baþka bir sabaha gitmeliydim. 

Beni ve havaya kaldýrýp salladýðým kolumu ciddiye alan ilk otobüse atladým. On dakika sonra bütün 
sokaklar, karanlýk ve huzursuz bir uykuda horlayarak uyuyan kent geride kaldý. Kaç saat ve ne kadar 
yol gittiðimi bilmiyorum. Ýçimdeki bir ses “artýk yeter” dedi. Yol kenarýnda gözüme ilk iliþen mavi 
beyaz bir tabelada otobüsten indim. Sabah ve alaca karanlýk bir aydýnlýk geceyi silmeye baþlamýþtý. 
Yýldýzlar soluyor, camilerden sokaklara ezanlar yaðýyordu. Kuþ seslerini ve sabahýn taze yasemin 
kokularýný izleyerek yürüdüm. Duvar gibi yüksek söðüt aðaçlarýyla çevrili durgun bir ýrmaðýn kýyýsýna 
geldim. Köprüde oturup bütün yaþadýklarýmýn üstüne bir sigara içtim. Kuþlarýn sabah cývýltýlarýnda, 
okaliptüs, zakkum, yasemin ve serin suyun kokusunda yaþadýklarýma baktým. 

Sabah güneþli ve sýcak bir güne usulca kayarken, gece ve halüsinasyonlarýn kanlý elleri silinip gitmiþti. 
Durgun suda peþ peþe birkaç balýk sýçradý. Gözlerim söðütlerin ýrmakta salýnan gölgelerine 
takýldýðýnda uyku bedenimi yavaþ yavaþ ele geçiriyordu. Suyu izleyerek þehrin içine doðru uzayan bir 
parka ulaþtým. Artýk tükenmiþtim. Suya en yakýn bankýn üzerine kývrýlýp yattým. Irmak elimden tuttu, 
beni derin ve rüyasýz bir uykuya götürdü. 

Seyfullah
seyfullah@kahveciyiz.biz 
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 DuyuYorum : Þeref Oðuz 

   Hayat Bir Tangodur

Ölüler hariç, her insan kýpýrdar. Fakat her kýpýrtý, dans deðildir. Çünkü dans, yetenek, emek ve ruhla 
yoðrulmuþ kýpýrtýlarýn estetiðidir. 

Tango da dansýn özel bir halidir. Çok özel bir hali... 

Güney Amerika kökenli olan bu dansta çiftleri seyrederken acýyý, nefreti, hüznü ve neþeyi ayný anda 
hissedebilirsiniz. 
Seyrederken büyülendiðimiz çiftlerin her tango adýmýnda, bu harika uyumu yaratan uzun çalýþmalar 
gizlidir.

Önce kendinizin, sonra karþýnýzdakinin adýmlarýný öðrenirsiniz. Eþinizi gereðinden fazla kontrol 
ederseniz dansýn esnekliði kaybolur. Serbest býrakýrsanýz, ona yüklenir, dengeyi bozarsýnýz... 

En zoru da müzik bittiði halde eþinizle dansetmeye devam etmenizdir. Ýki kiþi de müziðin bittiðinin 
farkýnda deðilse bu onlarý deðil sadece izleyenleri etkiler. Fakat müzik bittiði halde taraflardan 
yalnýzca biri ýsrarla dansý sürdürmek istiyorsa, bu herkesi etkiler. 

Çiftinizle çalýþtýðýnýz ve emek verdiðiniz halde uyumlu olamýyorsanýz, deðiþim zamaný gelmiþ 
demektir. Müziði, pisti de dans hocanýzý deðiþtirdiðiniz halde sonuç alamýyorsanýz, eþinizi 
deðiþtiririsiniz. 

Hayat bir tangodur ve tango iki kiþiyle olur. Ýyi tango yapabilmek için çiftlerin tarzlarýný bilmesi, 
birbirlerine ve müziðe uyum göstermeleri gerekir. 

Müziði, iliþkimizin dýþýndaki deðiþen hayat koþullarý olarak düþünelim. Tango yapabilmek için 
adýmlarýmýzýn gittiði yere nasýl dikkat ediyorsak, hayata karþý reflekslerimizi de kavramadan eþimizi 
yönlendirmeye kalkmamalýyýz. 

Tango bir uzlaþmadýr. Ruh ve bedenin sinerjisidir. Ama her uzlaþma, estetik deðildir, çoðu 
yozlaþmadýr. Tango yozlaþmadan uzlaþmanýn belki de en doðal oyunudur. 

Müzik deðiþir, eþ deðiþir, tango bitebilir. Bunu farketmek ama endiþesiyle yaþayýp dansý da 
mahvetvemek gerekir. Çünkü aslýnda biten tek þey "o an"dýr. Ve yeni bir an'ýn da baþlangýcýný 
yaratan... 

Her dansa sonsuza kadar sürecekmiþ gibi baþlamalý, en önemli izleyicinin kendiniz olduðunu ve 
bitenin sadece müzik olduðunu bilerek devam etmeli... 

Ya da hiç tango yapmamalý... 

Þeref Oðuz 
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 Misafir Kahveci : Gülcan Talay 

Bir Polyanna'nýn Ölümü

Matilda' yý tanýdýðýmda 15 yaþýnda bir lise öðrencisiydi. Rüzgarlý, soðuk, esti mi içleri donduran bir kýþ 
günüydü. Bizim yeni taþýndýðýmýz mahallede kapý komþumuzdu. Sýcak bir gülümsemesi, yürek yakan 
bakýþlarý vardý. Sarý saçlarý omuzlarýndan dökülüp beline iniyordu, dalga dalga. Ya o gözleri; bazen 
koyu bir karanlýk, bazen açýk bir gökyüzü taþýdýðý... Baþ döndürücü. 

Matilda' nýn okuluna Polyanna isimli bir öðrenci nakil olmuþtu...Hem de ayný sýnýfa ve ayný sýraya 
denk gelmiþti Matilda ile. Polyanna hep pozitif enerji saçan bir kýzdý. Yürürken sanki etrafýnda 
çevrelenmiþ bir ýþýk saçýyordu. Hayata hep güzel yönünden bakan, en olumsuz þeyler de bile hep 
tebessüm eden biri idi. Matilda onu ilk gördüðünde güzel bir dostluklarý olacaðýný hissetmiþti. 

Her þeyi birlikte yapmaya, birlikte ders çalýþmaya, birlikte gezmeye baþlamýþlardý bir hafta içinde. 
Tanýdýkça daha çok sevmeye baþladý Polyanna' yý. Beraber okula gittikleri bir gün duraða 
yaklaþtýklarýnda binecekleri otobüsün kalkmakta olduðunu gördüler. Diðer otobüs 40dk. sonraydý. 
Matilda telaþlý telaþlý " Kaçýrdýk otobüsü, ne yapacaðýz þimdi. Ýlk derse yetiþemeyeceðiz." diye 
söylenmeye baþladýðýnda, Polyanna " Belki de binseydik kaza geçirecektik. Her þey de bir hayýr vardýr. 
Telaþlanma dünyanýn sonu deðil" demiþti. Matilda çok þaþýrdý önce. "Nasýl bu kadar pozitif 
bakabiliyorsun dünyaya" dedi. Sonra düþündü, kendisinin çok karamsar biri olduðuna karar verdi... 
Haklýydý Polyanna. 

Matilda, Polyanna' yý tanýdýkça onun gibi olmak istedi. Kendisine öðretmesini istedi hayata iyi 
tarafýndan bakmayý. Bir isim koymuþlardý sonunda bu kadar iyimser olabilmeye, 
POLYANNACILIK... Yavaþ yavaþ oda karamsarlýklarýndan kurtulup, iyimser biri olmaya baþlamýþtý. 
Ýlk karþýlaþtýðýmýz gün, gözlerinde gördüðüm o koyu karanlýðý bir daha görmedim. Sürekli gülüyordu 
gözlerinin içi, ýþýl ýþýl. Onu tanýyan herkes, bu deðiþimini hayranlýkla izlerken onun adýna mutlu 
olmuþtu. 

Zaman dur dinlemez su gibi akýyordu. Matilda baþka bir þehirde, Polyanna baþka bir þehirde üniversite 
kazanmýþtý. Ayrýldýklarý gün bile, içinde bulunduklarý oyun aðlamalarýna engel olmuþtu... Birbirlerini 
çok sevmelerine raðmen. Artýk Pollanna' sýz devam edecekti mutluluk oyununa. Üniversiteye çok 
çabuk alýþmýþtý. Hemen bir çevre edindi güler yüzüyle. Her ortamda aranýlan, sevilen bir kiþi oldu ilk 
önceleri. Herkesin ilk yardýmýna koþan kiþi de yine Matilda idi. 

Ben yazdýkça sürer gider hayatý Matilda'nýn. O yüzden bir özet yapmak istiyorum bu noktada. 
Sonunda; yani mutluluk oyununun sonunda olanlardan bahsetmeliyim size. Matilda herkesi çok sevdi, 
çok sevildi önceleri. Gün geldi aþýk oldu, dost oldu, sýrdaþ oldu. Ama asla kendi olamadý. Ýçinde 
bulunduðu mutluluk oyunu yüzünden, aþýk olduðunda bile gerçekten sevip sevmediðinden þüphe 
duymaya baþladý zamanla. Aðlamanýn tadýný öylesine unuttu ki, aðlamak istediði anlarda dahi göz 
pýnarlarýndan sularýn çekiliþini hissetti, aðlayamadý. Sonunda anladý ki; mutluluk oyununla perdelenen 
hayatýnda daima yanlýþ insanlarý sevmiþ, yanlýþ insanlarla arkadaþlýk etmiþ, hatta yanlýþ kiþi ile 
evlenmiþti. Ve hayatýnda ki bu yanýlgýlar, onun içinden çýkamadýðý bunalýmlarýn baþlangýcý oldu. Yýllar 
sonra onu tekrar gördüðümde, ilk karþýlaþtýðýmýz gün gözlerinde gördüðüm karanlýðýn yeniden 
nüksettiðini gördüm. Gözlerinde ki karanlýk bu kez daha koyu, daha derindi. Çevresindeki insanlarý 
dahi içine sýðdýracak kadar. 

Son oyununu oynadýðý yer sinir hastalýklarý bölümündeki 11 nolu odasýydý. Avucunda sakladýðý bir 
kutu hapla. Ve ardýnda bir cümlelik not býrakarak indi oyun oynadýðý tiyatro sahnesinden; 

"Bu Polyanna'nýn son rolüydü... Oyun bitti, perde kapandý." 

Gülcan Talay 
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 Misafir Kahveci : Serhat Ütkiner 

Aþka susamak nedir bilir misiniz?

Aþka susamak nedir bilir misiniz? Tüm damarlarýnýz boþalmak için çýrpýnan kanla doludur, beyninizi 
binlerce düþünce esir almýþtýr, üzerinizde boþ vermiþliðin aðýr yükü ile gittiðiniz her yerde kendinizi 
bir köþeye çekilmiþ insanlarý incelerken bulursunuz. Bir savaþ gazisi gibisinizdir. Asla eski gençlik 
günleri geri dönmez çünkü onlarca yýl yaþadýðýnýz duygularýnýzýn ellerinizde, yaný baþýnýzda ölüþünü 
seyretmiþsinizdir defalarca ve yaralar almýþsýnýzdýr ama bir yandan o sarsýlmaz kardeþlik, ölüm anýnýn 
yakýnlarýnda dolaþýldýðýnda insanlarý koþulsuz baðlayan o duyguya baðýmlýsýnýzdýr da. Gülen ve 
eðlenen insanlarýn arasýnda büyük bir ümitle beklersiniz. Belki, dersiniz, belki bu sefer birisi çýkacak 
karþýma ve belki bu sefer tutacak. Bende eksik olmayacaðým hayatým boyunca ama umudunuz asla 
tutmaz ve siz kalmýþsýnýzdýr yine köþe baþýnda. Gelene gidene selam verirsiniz ve bol bol alkol 
tüketirsiniz. Geçmiþin þimdileri anýlar birer birer canlanýrlar alkolle ve sizi eski aþklarý hatýrlamaya 
zorlarlar. 

Sonra birisi gelir yanýnýza, baþlarsýnýz konuþmaya. Belki tanýdýk biri, sevdiðiniz, iyi anlaþtýðýnýz biri. 
Sohbetiniz koyulaþýr entelektüel seviyeniz düzeyinde zihin çýkarýr malýný ortaya. Kendini pazarlama 
çabasýndan baþka bir þey deðildir bu aslýnda.Karþýnýzda baþka birini seven bir kiþi ile imkansýzý 
denemeye baþlarsýnýz. Bir yandan alýrsýnýz alkolü delicesine, bir yandan dem vurusunuz sohbetin 
dibine ve geçer saatler dakikalar. Karþýnýzdaki kiþi sizi asla anlamaz, anlayamaz çünkü damarlarýnda 
aþkýn, sevginin, ait olmanýn uyuþturucu ve sakinleþtiricisi yatýyordur. Akþam sarýlabileceði bir beden, 
doya doya içine çekebileceði bir koku ve belki bir seviþmenin hayali ile sizi dinliyordur oysa siz 
yanmaktasýnýzdýr. Ev, eðer öyle çaðýrabileceðiniz bir yeriniz varsa, sizi soðuk duvarlarý ile 
beklemektedir. Boþ, soðuk tek kiþilik yataðýnýz ve geceleri sarýlarak yattýðýnýz ve bir küçük umut 
parçasý ile sarýldýðýnýz yorganýnýzýn sizi asla dindiremeyeceði düþüncesinin beyninizde her dönüþüyle 
bir panik havasý hasýl olur tüm bedeninize. Kanýnýzda alkol arttýkça bir boþ vermiþlik gelir beraberinde, 
Konular alýr baþýný gider, zaman aktýkça akar, siz konuþtukça konuþursunuz. 

Aslýnda konuþan tek bir benlik vardýr ve baðýrýyordur size aþka susadým, aþk ver bana. Doldur 
damarlarýmý saf aþkla; altýn vuruþ olsa da fark etmez, aþk için ölmek en güzelidir tadýlan ölümlerin. 

Aynada yansýmasý yoktur aþýklarýn. Geceleri yaþayan vampirler gibi baþka aþklarýn varlýðýný, 
sýcaklýðýný paylaþmaya çalýþarak yaþarlar. Gün be gün solup giden yaþam sevgileri, diðer tüm 
duygularý gibi nefrete ve þehvete dönüþür. Ne kendileri ne baþkalarý doyurabilir bu þehveti. Aþk ateþi, 
aþk ihtiyacý büyüdükçe bünyede baþlar isyanlar zihinde. Bir isteksizlik hasýl olur ilkin. Odalara kapanýr 
insan, kimseyle konuþmadan resimlerde, müzikte, filmlerde arar aþký, sevgiyi. Gördükleri asla yetmez 
zira onlar bir reklamdýr aslýnda ve reklamlar karýn doyurmaz. Ben neden tadamýyorum sorusu ile yanar 
tüm benlik ve isyan baþlar. Tüm yaratýlmýþlara ve yaratana. Israrla arar aþký ama bulamaz da asla. 

Konuþma uzar gider de varmaz hiçbir yere çünkü biri yüzmektedir aþk denizinde diðeri kýzgýn susuz 
çöllerde gezinmektedir. Aðlamalarla geçer onlarca gece, olmayan sevgiliye çaðrýlarla sonlanýr sabahýn 
ilk ýþýklarýnda ve baþlar ölüm isteði bünyede. Bünye, bulamadýðý aþkýn karþýlýðýnda cezasýný arttýrmak 
için baþlar yanmaya. Aþk,sevgi, diye aðlayan mýzmýz ruh baþlar öldür beni demeye. 

Dinlemezsin ilk baþlarda, saçma gelir ama insan her acýya alýþtýðý gibi her düþünceye de alýþabilir. Bir 
kurþun seçersin kendine ve ucunu bir býçakla küçük küçük yararsýn. Girdiði yerde ne varsa toplayýp 
çýkarsýn diye. Bir anda gelecek ölüm tek isteðin oluverir bir anda. Yanýp tutuþursun onun için. 
Konuþtuðun kiþi ile de arzu ile aþký hatýrlarsýn bir yandan. Ona anlatmak bir zamanlar yaþadýðýn 
aþklardaki gibidir. Sadece yan yana deðilsinizdir. Gözlerinin içine kaçamak bakýþlar atarsýn, ama 
rahatsýz etmek amacýyla deðil, sadece eskiden canlanan anýlarý tekrar yaþayabilmek uðruna. Anlattýkça 
anlatýrsýn ve seni dinler kibarlýk için. Ne parmaðýndaki yüzük önemlidir, ne yaþ farký, ne evli barklý 
oluþu ama sana hatýrlattýðý aþk önemlidir. Aklýna bir düþünce gelir ve þaþar kalýrsýn. Senin arayýp da 
bulamadýðýn böylesine bir güzellik yalnýz baþýna ne yapar diye, aklýndan binlerce methiye geçer, aþk 
þiirleri düzersin çünkü artýk aradýðýn bir kiþi deðil aþktýr. Karþýndakinin iki dudaðýnýn arasýndan 
çýkacak bir sözcüðe bakarsýn. Boþuna beklersin elinden tutmasýný ve seni alýp götürmesini. Aklýna 
onun için yapacaklarýn gelir. Neleri feda edebileceðin ve aslýnda o zaman görürsün acýyla aslýnda ne 
kadar azalmýþtýr feda edebileceklerin. Yine de beklersin. Bir mucize için yalvarýrsýn, olsun dersin, 
tutsun elimden ve sürüklesin beni istediði yere, kurtulalým düþüncelerden, baðlardan, kendilerimizden 
ve doya doya yaþayalým aþký son damlasýna kadar. Sonra tüm dünyaya karþý durayým gerekirse dersin, 
elimden almaya çalýþýrlarsa diye ve ölürüm dersin bu uðurda. 

On beþ milyonun içinde yalnýz olmayý baþarabilen birinin dileðidir geceleri söndürebilmek. Böylece 
yaþamak zorunda kalmaz her gece yalnýz yataðý. Sadece yastýk ve yorgan olmaz yatak arkadaþlarý ama 
sarýlacak sýcak bir bedenin varlýðý, þefkatle göðsüne gömülmüþ bir baþýn alnýna kondurulacak bir 
öpücük her gece uyumadan önce. Ve sýmsýký sarýlmak, býrakmamacasýna sýmsýký sarýlmak ve 
sýcaklýðýný tüm vücudunda hissetmek. En güzeli ise ýþýklar söndüðünde duyulacak bir "Seni 
Seviyorum" sözcüðünü duymaktýr dileði. 

Toplantý biter, konuklar daðýlýr. Beþ kadeh þarap ile bir otobüse atlanýp eve gelinir ve sakinleþmek için 
bir adet diazem atýlýr aðza. Bilgisayarýn karþýsýna geçilir ve baþlanýr bir veda mektubu yazýlmaya. Her 
yer döner, ne yazdýðýndan dahi haberin yoktur, sadece yalnýzlýðýn vardýr ve yalnýzlýðýný bastýrmak için 
baðýrta baðýrta çaldýðýn müziðin. 

Mektubu bitirir, silahýna kurþununu koyar, sonra silahýný kaldýrýrsýn. Yarýn senin için yeni bir gündür 
ve umut insanýn içinde tükenmesi zor olan bir kaynaktýr. Soru ise, ne kadar daha tükenmeyeceðidir? 

Serhat Ütkiner 

Arkadaþýna Öner      Yorum Oku / Yaz     Yukarý

 

 KONTRA MÝZANA : Tamer Soysal 

Gitme ey yolcu, beraber oturup aðlaþalým,
Elemim bir yüreðin payý deðil paylaþalým,
Ne yapýp ye'simi kahreyliyeyim, bilmem ki
Öyle dehþetli muhitimde dönen matem ki
Ah karþýmda vatan namýna bir kabristan
Yatýyor þimdi.. Nasýl yerlere geçmez insan?
M.Akif ERSOY 

SARIKAMIÞ FACÝASI... 

Eskiler, soðuk kýþ günlerinin en þiddetli olduðu dönemi 'Zemheri' diye adlandýrýrlarmýþ. Doðu'da 
Zemheri soðuklarý denilen soðuklar baþladýðý zaman eksi 30'larý bulan soðuklar, kavuran ayaz, kar, 
tipi, boran, dýþarý çýkýlmaz olurmuþ. Günümüzde eski kýþlar görülmüyor ama Doðu'da yine çok soðuk 
dönemler ve ayaz can almaya varan þiddetinde devam ediyor. 

Ýþte bundan 89 yýl önce, Kars ile Erzurum arasýnda Sarýkamýþ'da Zemheri soðuklarýnda, içinde 
bulunduðumuz günlerde, daðlarda aç, sefil ve periþan vaziyette 90 bin vatan evladýmýz donarak öldü. 

Osmanlý Devleti Balkan Savaþlarýnda son derece zor þartlarda savaþmýþ ve savaþtan bitkin ve 
yýpranmýþ bir halde dönülmüþtü. Ekonomi kötü, halk periþandý. Sýla hasreti çeken askerler Balkan 
savaþlarýndan yeni dönmüþtü. Ancak Harbiye Nazýrý ve Genelkurmay baþkaný Enver Paþa Osmanlý'yý 
eski parlak günlerine döndürme hayalleri ile ülkeyi maceraya sürükleme peþindeydi. Dönemin paþalarý 
Enver, Talat ve Cemal Paþalarýn Alman hayranlýðýna Almanlarýn tertibatý da eklenince I.Dünya 
Savaþýna girilmiþ oldu. 4 Aðustos 1914'de Enver Paþa 'Seferberlik' ilan etti. Balkan harbinden daha 5 
ay sonra ülkede genel seferberlik ilan edilmiþti. Savaþýn baþlamasýyla Doðu'da Kars ve Sarýkamýþ 
bölgelerini iþgal etmiþ olan Ruslar'a karþý bu bölgede 'Kafkasya Cephesi' diye bilinen cephe 
oluþturuldu. Almanlar Ruslara karþý amansýz bir savaþ veriyordu ve Ruslara karþý Kafkasya cephesinin 
açýlmasýný istiyorlardý. Böylece Ruslarý zayýflatmayý umuyorlardý. Enver Paþa ise Balkan 
Savaþlarýndaki kaybolan itibarý yeniden ele geçirmek ve Osmanlý'nýn gücünü yeniden göstermek 
istiyordu. Enver Paþa maceracý bir ruha sahipti. Turan hayalleriyle Orta Asya'ya uzanmak ve buralarda 
egemenlik kurmak idealindeydi. Ordu ve halk yýpranmýþtý. Kýþ mevsiminin en þiddetli zamanlarý idi. 

Ekim 1914'de Ruslarý bu bölgeden çýkartmak amacýyla harekat hazýrlýðý baþladý. 3.Ordu Komutaný 
Hasan Ýzzet Paþa, 190.000 askeri ve 60.000 hayvaný ile bu bölgeye kaydýrýldý. Cephenin kurmay 
heyetinde Almanlarda vardý. Almanlar bölgeyi ve arazi yapýsýný hiç bilmiyorlardý. Erzurum Kalesi 
komutanlýðýnda Alman Posselt, kale topçu kumandanlýðýnda Stange ve kurmay heyetinde de Guze 
isimli Almanlar vardý. Alman Kurmay heyetinin etki ve baskýsý altýndaki Enver Paþa, Talat Paþa'nýn 
"Kýþ mevsimi baþladý, ordu hazýrlýksýz ve moralsiz. Ruslarla savaþa girmeyelim, baharý bekleyelim. 
Hem toparlanýrýz, nefes alýrýz." þeklindeki uyarýsýný dikkate almamýþtýr. Benzeri ikazlarýný sürekli 
yineleyen 3.Ordu Kumandaný Hasan Ýzzet Paþa ise Enver Paþa tarafýndan görevinden azledilmiþtir. 
Enver Paþa Hasan Ýzzet Paþa'nýn yerine ise Hafýz Hakký Paþa'yý getirdi. Hafýz Hakký Paþa'da Enver 
Paþa gibi yükselme arzularýna boyun eðmiþ biriydi. Enver Paþa'da 1913'de yarbay iken 19 gün sonra 
'Paþa'lýða yükselmiþti. Bunda herhalde Padiþahýn damadý oluþunun da etkisi olmuþtur. Daha sonra da 
genç yaþýnda kabineye harbiye nazýrý olarak girer. Hasan Ýzzet Paþa'nýn azlinden sonra Enver Paþa 
bizzat Erzurum'a gelerek kumandayý devralmýþtýr. Hazýrlýklar dört koldan yürütülmüþtür. 2.Süvari 
Tümeni Aras Nehrinin güneyinde, 11.Kolordu Tortum; 10.Kolordu Artvin bölgesinde konuþlandýrýldý. 
Toplam 118 bin 660 kiþilik Osmanlý ordusu konuþlandýrýldý. Rus ordusu ise Horasan-Sarýkamýþ 
hattýnýn güneyinde mevzilenmiþti. Harekat planý þöyleydi: Türk ordusu 11.Kolordu ve 2.Süvari 
Tümeni ile düþmaný cepheden tesbit edecek, 9.Kolordu, kuzeyde Ayyýldýz-Çatak hattý ile Karaurgan 
istikametinde düþman yanýna saldýracak; 10.Kolordu ise Narman-Oltu üzerinden Bardýz'a döndüktek 
sonra, buradan Sarýkamýþ'a saldýrýp düþmaný arkadan çevirecekti. Ruslar ise sýcak çatýþma yanlýsý 
deðillerdi. Donanýmlarý iyi, sýrtlarý pek ve karýnlarý toktu. Kazak milisler ve Ermeni çetelerini 
kullanarak yýpratma ve terör taktiðini uyguluyorlardý. 

Kafkas cephesinde ilk önemli çatýþma 1914 Ekiminin son haftasýnda Erzurum hattýnda Köprüköy'de 
oldu. Alman Kurmay Heyeti baþkaný Guze, burada baþarýlý olamadý. Aslýnda felaketin habercisi 
Köprüköy çatýþmasý olmuþtu. 

14 Aralýk'ta Köprüköy'e gelen Enver Paþa, 22 Aralýk 1914 sabahý harekatý baþlattý. Karadeniz'den 
orduya erzak ve giyecek getireceði söylenen gemi Ruslar tarafýndan batýrýlmýþtý. Ordu aç ve sefildi. 
Askerin üzerinde kýþlýk deðil, yazlýk giysiler vardý. Kar ve soðuk vardý, kar bazý yerlerde 1 metreyi 
aþýyordu. Askerlerin ayaklarýnda eskimiþ çarýklar vardý. Bu þartlar altýnda amaç, Allahuekber daðlarýný 
aþmak ve Ruslarý çevirmek, böylece Sarýkamýþ'ý almaktý. 10. Kolorduya baðlý 30 ve 31. Tümenler, 
kötü hava koþullarýnda mevzilerini kaybettiler ve zayýf Rus Birliklerinin peþinden doðuya Kosor 
mevkine ilerlediler. Harekatýn 4. gününde 29.Tümen ve 17.Tümen'e baðlý 1.Alay ile 28.Tümen 
Sarýkamýþ'ý almak üzere taarruza katýldýlar. Kasabaya yaklaþan askerler sýfýrýn altýnda 26 derece 
soðuða, tipi ve borana yenik düþtüler. Allahuekber Daðlarý'ný aþmaya çalýþan 10.Kolordu, þiddetli tipi 
ve dondurucu soðukla mücadeleye dayanamadý. Onbinlerce insan soðuktan öldü. 21 bin mevcutlu 9. 
Kolordu'nun mevcudu 1500'lere düþtü. Donma bir yandan; açlýk, hastalýk diðer yandan 
askerlerlerimizi kýrdý, geçirdi. Tifüs gibi salgýn hastalýklar yayýldý. 10. Kolordu ise yüzde 90'ýnýný 
kaybetti. Bir kýsým asker yine de her türlü koþula raðmen direnerek harekatýn 15.gününde Sarýkamýþ'a 
vardýlar. Fakat taarruz edecek halleri kalmamýþtý. Sayýlarý ise tükenmiþti. Fýrsat kollayan Rus ordularý 
4 Ocak'ta saldýrdý. Köprülülü Þerif Paþa o günkü manzarayý þöyle anlatýyor. " Keskin bir soðuk 
hepimizi titretiyor. Erler þu koca ormanlar içinde bize yakacak bir kuru çam dalý bile bulamýyor. Bu 
sýrada Tuðgeneral Hafýz Hakký Paþa geldi. "Herþey bitti" dedi. "Artýk çekilme zamanýydý. Hafýz Hakký 
Paþa Ruslarýn kurþun yaðmuru altýnda atýna atladý ve çekip gitti (Bir süre sonra Hafýz Hakký Paþa da 
tifüsden öldü.) Mevzidekiler tutsak alýndý; her þey bitmiþti. Ruslar bizi teslim aldýðýnda 80 er, 106 
subay ve bir kýrýk top kundaðý ile bir kaç at kalmýþtý. Ýþte 22 Aralýk'da baþlayan harekattan 14 gün 
sonra 4 Ocak 1915'de 9.Kolordudan kalan kuvvet buydu." 

Sarýkamýþ'da ölen askerlerimizin sayýsý yabancý kaynaklara göre 90 bin; Mareþal Fevzi Çakmak'a göre 
60 bin, bizdeki arþivlere göre 50 bin, bir baþka incelemeye göre ise 108 bindir. O günlerde bu büyük 
facia, uzun süre saklanýr. Büyük kayýplar, Ruslar yolu ile yayýlýr. Ruslarýn da bu savaþta kaybý 30 bin 
civarý olmuþtur. 

Bu harekatýn yanlýþ olduðu baþýndan belliydi. "Sarýkamýþ Faciasý" kitabýnýn yazarý Köprülülü Þerif 
"Biz, daha Sarýkamýþ'ta, kar altýnda, buz üstünde titrediðimiz gecelerde, facialý gerçeði görmüþtük. Bu 
gerçeði, bizden beþ on metre ileride, bir çukura kývrýlmýþ bulunan Enver Paþa'ya da resmen arz ettik." 
diyordu. Ancak bütün bu uyarýlara Enver Paþa aldýrmamýþtýr. Genç yaþýnda ve bütün o tecrübesizliði 
ile büyük hayaller peþinde koþmuþtur. Enver Paþa, harekat emrinde hedef olarak Tahran ve Aþkabat'ý 
göstermiþtir. Tahran harekat merkezine 1350 km, Aþkabat ise 2000 km uzaktadýr. Belki bu söylentidir 
ama gerçek olan þu ki; Enver Paþa Turancýlýk ideali ile gerçekleri göremeyen birisidir. Daha harekattan 
önce 3.Ordunun mevcudu ve ihtiyaçlarý bellidir. 3.Ordunun 190 bin askeri ve 60 bin hayvaný vardýr. 
Bu ordunun 6 aylýk iaþesi için 88 bin ton buðday, çavdar ve arpaya gereksinimi vardýr. Oysa 
ambarlarda sadece 1250 ton yiyecek ve tahýl bulunuyordu. Karadenizden gemi ile getirileceði söylenen 
erzak ise gelmemiþtir. Buna raðmen Enver Paþa "Askerler! Hepinizi ziyaret ettim. Ayaðýnýzda çarýk, 
sýrtýnýzda paltonuz olmadýðýný gördüm. Lâkin karþýnýzdaki düþman sizden korkuyor. Yakýn zamanda 
Kafkasya'ya gireceðiz. Orada her türlü nimete kavuþacaksýnýz. Ýslâm Alemi'nin bütün ümidi sizsiniz." 
diyerek askeri cesaretlendirmeye çalýþmýþtýr. Facianýn asýl sorumlularýndan biri de Enver Paþa'nýn 
yardýmcýsý Hafýz Hakký Paþa'dýr. Hafýz Hakký Paþa hiçbir arazi araþtýrmasý yapmadan Enver Paþa'ya 
çektiði telgrafta "Daðlar üzerindeki yollarý keþfettim. Bu mevsimde bu yollardan hareketin mümkün 
olabileceðine inandým. Buradaki kolordu ve ordu komutanlarý yeterli ölçüde inançlý ve kararlý 
olmadýklarýndan böyle bir saldýrýya taraftar olmuyorlar. Bu saldýrý vazifesi rütbem düzeltilerek bana 
verilirse ben bu iþi yaparým." demiþtir. Tekerlekli araçlar geçebilir þeklinde verilen rapora raðmen 
sözkonusu yollardan askerler yaya olarak zor geçmiþlerdir. Tekerlekli araçlar karlara saplanýp kalmýþ, 
tek sýrada yürüyen askerler, kar ve soðukta hasta ve güçsüz düþmüþtür. Çetin kýþ koþullarýnda, güçbela 
günde 6 km. mesafe kat edebilen birliklerin günde 25 km yürümesi yolunda emir verilmiþ, 
Allahuekber daðlarý askerlerimize mezar olmuþtur. Yine Köprülülü Þerif Ýlden'in kitabýný yayýna 
hazýrlayan Sami Önal kitabýnda þöyle yazar: "Allahuekber ve Soðanlý daðlarýnda donarak ölen Enver 
Paþa ordusu askerlerinin sýrt çantalarýnda yiyecek olarak çýkan birer avuç kavrulmuþ arpa ve 
Erzurum'un ova köylerinde üzerlerine gazyaðý dökülerek Ermenilerce yakýlan köylülerin öyküleri 
vardýr."

Atlas Dergisi Haziran 2001 sayýsýnda "En uzun yýl 1915" adý ile verdiði özel sayýda Sarýkamýþ 
Faciasýný da uzun uzun anlatýyor. Bu dergide köylülerle yapýlan röportajlarda Ala kilise köyünden 
1329 doðumlu Halil Çolak "savaþ sonrasýnda yolun iki tarafýnda üst üste istif edilmiþ cesetlerin kuyuya 
doldurulup, üstüne kireç döküldüðünü, cesetlerin kýzaklarla çekilip toplu mezarlara defnedildiðini" 
söylüyor. Yine bir baþka köylü "Ertesi sabah kalktýk, cesetlerle dolu Kars çayýnýn tersine aktýðýný 
gördük, daðlarda kurt ve kuþlarýn yediði cesetleri gördük" diyor. Bir baþka köylü cesetleri kuyuya 
doldurup kokmasýn diye üstüne kireç döküldüðünü anlatýyor. Faciayý "Enver Paþa" adlý kitabýnda 
anlatan Þevket Süreyya Aydemir ise "Sarýkamýþ muharebelerinin hatýra ve hikayeleri, bu muharebelere 
katýlan 3.Ordu cephesinde, ruhlarýn duygularýn, vicdanlarýn derinliklerinden gelen gizli bir anlaþma ile 
sanki yasaklanmýþtý. Allahuekber dramýnýn en korkunç gecesinde, sýfýrýn altýnda 30 derecede 10.
Kolordu'ya baðlý askerler, silahlarýný kullanacak düþmaný da göremedikleri için, dinmek bilmek tipinin 
altýnda çamlarýn dibine kývrýlarak kendilerini, ölümlerin en tatlýsý bildikleri 'donma'ya teslim ederler. 
Subaylarýn saða sola atýlýþý, bir intihar gibidir."

Faik Tonguç ise "Birinci Dünya Savaþýnda Bir Yedek Subayýn Anýlarý" adlý eserinde, olaydan 1 yýl 
sonraki tabloyu çizer: "Ýd kasabasýnda, dam içlerinde ürpertici manzaralar; kapýsýnýn üstünde, 'Þehitler 
Mezarlýðý' yazýlý levhasý bulunan dört duvar arasýndaki ölü yýðýnlarý; kýþlada birbiri üzerine yýðýlmýþ, 
kereste taþýr gibi iplerle sýký sýký sarýlmýþ, düþüncesizlik, ataklýk kurbanlarýnýn yüklü bulunduðu 
kaðnýlarýn hazin ses vererek geliþleri; aðýzlarý yarý açýk, sönmüþ gözleri arasýndan topraðýn doymak 
bilmeyen midesine atýlmayý bekleyen ölüler; insan eti yiyerek domuz gibi olmuþ, yamyamlaþmýþ bir 
sürü köpeðin korkunç bakýþlarý; insanýn duygularýný, düþüncelerini felce uðratacak ve yaþadýkça 
hafýzasýndan silinmeyecek hatýralar..."

Sarýkamýþ'da ölen þehidlerimizin anýsýna on anýtmezar bulunur. Büyük bir ihtirasýn kurbaný idi onlar, 
ama daha önemlisi onlar bu vatan için öldüler, þehitlik mertebesine eriþtiler. Tarihin fazla da 
hatýrlanmayan veya hatýrlanmak istenmeyen bu sayfasýný tekrar hatýrlayalým ve orada ölen binlerce 
þehidimizi yeniden dualarýmýzla hep birlikte analým...Ve bu vatanýn nasýl ve hangi zorluklar üstüne 
bina edildiðini bir kez daha hatýrlayalým. Türkiye'de resmi tarih Sarýkamýþ faciasýný çok gündeme 
getirmez, ilk kez bu sene Sarýkamýþ harekatýnýn baþlama tarihi olan 22 Aralýk'ta Erzurum'da burada 
þehitlerimiz anýsýna anma töreni düzenlendi. Bundan sonra da bu anmanýn, dönem hakkýnda 
sempozyumlar düzenlenerek devam etmesini diliyoruz... 

Tamer Soysal
tsoysal@kahveciyiz.biz 
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 Turkishdelight Zone : Levent Þenyürek 

Mucize Toz

Kapý görevlilerine dert anlatmaktan hoþlanmam. Kiminle görüþeceðim, buraya neden geldim, kimin 
haberi var, bilmiyorum, hatýrlamýyorum. Yollar beni bugünden, bu zamandan uzaklaþtýrýyorlar. Sonra 
yolculuk bittiðinde bir rüyadan uyanmýþ gibi aptal oluyorum. 

"Þey...Innovatech firmasýndan geliyorum. Yeni bir ürün tanýtacaktým. Hüsey... Ýbrahim Bey'in haberi 
var!"

"Bi dakka, telefon edeyim!" 
Eldivenin üzerinden, direksiyonun üstünde duran sol elimi kaþýdým. Kaþýdýkça kaþýntýsý arttý. Bir tür 
egzama sanýrým, stresten olurmuþ, bazen saçlarýma da vuruyor. Beyazlaþtýklarý için de kaþýnýyor 
olabilirler.

Görevli kýsa bir telefon görüþmesinden sonra bana dönerek:
"Tamam," dedi. "Bir kimlik alabilir miyim?"
Çoktan hazýrladýðým kimliðimi uzattým. 
"Buyrun."
Karþýlýk olarak bir ziyaretçi kimliði tutuþturdu elime. Bir yandan da:
"Ýþçi!" dedi. "Soyadýnýz tanýdýk geliyor... Yolu biliyor musunuz?"
"Evet, teþekkür ederim. Daha önce de gelmiþtim." 

Bakýmlý bir bahçenin ortasýndan geçen asfalt yol boyunca sürdüm aracý. Ana binaya yaklaþtýkça 
kalbim yine hýzlý hýzlý çarpmaya baþlamýþtý. Otomobilimi park edip derin bir nefes aldýktan sonra 
kapýyý açtým. Dýþarýsý buz gibiydi. Soðuk iðneliyor, diþliyordu. Ýçeri girdiðimde yanaklarým kýpkýrmýzý 
olacaktý. En azýndan utangaçlýðýmý gizler bu diye düþündüm. 

Aslýnda gýda mühendisiyim. Mezun olduktan paketleme makineleri üreten bir þirkette iþ bulmuþtum. 
Ancak çalýþtýðým bölüm projesizlik nedeniyle kapatýlýnca satýþ ve pazarlama grubuna aktarýldým. Çoðu, 
iþten atýlmadýðým için þanslý olduðumu söylüyordu. Hatta satýþ bölümüne aktarýlmak bir terfi olarak 
bile yorumlanabilirdi. Ama yapamadým. Innovatech isimli bir gýda teknolojisi firmasýnda iþ bulunca 
istifa ettim. Ne var ki benzer bir süreç burada da gerçekleþti. Innovatech, yenilikçi ürünlerini 
pazarlamakta güçlük çekiyordu ve benim bu konudaki tecrübemden faydalanmak istediler. Ýtiraz ettim. 
Yöneticiler, þirkete en çok ne þekilde faydam dokunacaðý konusundaki kararý kendilerine býrakmam 
gerektiðini hatýrlattýlar kibarca. Ekonomik kriz nedeniyle bir kez daha istifa etmeye cesaret edemedim. 
Zaten teknik yönüm giderek zayýflamaya baþlamýþtý. Pes ettim. En azýndan kredi kartý satmak zorunda 
deðildim. En azýndan yenilikçi ürünler pazarlayarak bilime - kýçýndan da olsa - bir katký 
saðlayacaktým. Arabayý park ettiðim yerden merkez binaya kadar yüz metrelik yol boyunca yine 
düþüncelerin uçurumuna yuvarlanmýþtým; ve bu kez de binanýn giriþindeki görevliye derdimi 
anlatmakta güçlük çektim bu yüzden. Sonunda görevli beni bir odaya yönlendirdi. Oradaki sekreter kýz 
da, en kibar halleriyle, genel kurulun birazdan toplanacaðýný söylerek toplantý salonuna götürdü beni. 

Salon henüz boþtu. Sunuþ için hazýrlanmaya baþladým. Bilgisayar ile tepegöz arasýndaki baðlantýyý 
kurup, sunuþun ilk sayfasýný duvara yansýtýlmýþ olarak görünce rahatladým biraz. Ýþler yolunda 
gidiyordu. 

Saat iki gibi toplantý odasý asýk suratlý yöneticilerle dolmuþtu. En son da firmanýn sahibi Veli Bey 
geldi. Elini sýkarken gülümsemeye çalýþarak
"Rüþtü Bey'in selamý var size." dedim. 
"Sen de selam söyle çok." diyerek karþýlýk verdi. Ardýndan diðerlerine dönerek "Biz bu Innovatech'in 
genel müdürüyle üniversiteden arkadaþýz." dedi, "Çok iyi çocuktur Rüþtü."
Kýsa bir sessizlikten sonra - ki bu sýrada Veli Bey yerine geçip gözlüklerini takmýþtý - 
"Buyrun!" dediler, "Sizi dinliyoruz."
Vakit gelmiþti.
"Hoþ geldiniz! Önce kendimi tanýtayým isterseniz." diyerek söze baþladým. Aslýnda isteseler de, 
istemeseler de kendimi tanýtmak zorundaydým. Ýstesem de, istemesem de... En zoru da kendimi 
tanýtmaktý zaten. 

"A....Adým Hikmet , Innovatech'te satýþ mühendisi olarak çalýþýyorum. Bugün size yeni ürünlerimizden 
birini tanýtacaðým."

Sonra derin bir nefes alarak kendimi kontrol altýna aldým. Zaten tanýþma faslýný aþtýktan sonra biraz 
rahatlarým. Lazer iþaretçi ile resimler ve tablolar üzerinde daireler çize çize anlatmaya baþladým. 
"Verimsizlik günümüzün firmalarýnýn temel sorunlarýndan biridir. 2005 yýlýnda Amerika'da yapýlan bir 
araþtýrmaya göre çalýþanlar sekiz mesai saatinin sadece ikisinde verimli olabilmektedirler." Bir sonraki 
slaytta, kaðýt üzerine dökülmüþ bir tutam mucize tozun yakýn plan fotoðrafý vardý. "Ýþte ürünümüz 
bu."dedim. "Sýcak suda eritilerek içiliyor. Mucize toz, ürkütücü boyutlara ulaþmýþ verimsizlik 
sorununa çözüm bulmak amacýyla yurtdýþýnda geliþtirildi."
"Ýnnovatech kendi ürünlerini geliþtiriyor diye biliyordum."
"Bu sefer deðil. Bu ürünün sadece mümessilliðini üstlendik Veli Bey."
"Demek mümessilliði aldýnýz, þimdi de üstüne kâr koyup bize satacaksýnýz. Bizim Rüþtü'ye bakýn hele. 
Ýþi iyice ticarete dökmüþ. Hahaha. Ýyi ama aferin öðreniyorsunuz bu iþleri. Ben hep söylerdim Rüþtü'ye 
zaten öyle para kazanýlmaz diye. Neyse devam edin siz."
"Þunu da hemen belirteyim: Ürün, baþta Amerika olmak üzere bütün batý ülkelerinde yaygýn olarak 
kullanýlmaya baþlanmýþtýr." 
Bunu söylediðimde salonda bir hareketlenme oldu. Birþeylerin batýda yapýlýyor olmasýnýn bizde etkisi 
büyüktür. Bir þey batýda tutmuþ mu, denenmiþ mi, tamam. Güvenli ve karlý bir iþ demektir! Amerika'yý 
yeniden keþfetmeye gerek yoktur. 
Veli Bey sað tarafýndaki adamlardan birine doðru uzanarak: "Baksana Hamit" dedi; "Herkes 
biliyormuþ bir biz yabancýsý kalmýþýz."
Bu sözde biraz da paylama sezmiþtim. Sanýrým Hamit Bey firmanýn teknolojiyi takip etme ve uyarlama 
gibi iþlerine de bakýyordu. Ya da bakmasý gerekiyordu en azýndan.
"Evet efendim, ilginç!"
"Þunu biraz araþtýralým bakalým biz de."
"Tabii efendim."
"Aslýnda ürünün geliþtirilmesinin ilginç bir hikayesi var." diye sunuþuma kaldýðým yerden devam ettim.
"Ürün genetik uygulamalarla son haline getirilmiþ olsa da ana maddesi bir tür vahþi çalýnýn 
meyvesinden elde ediliyor. Ýlginçtir, önce Etiyopyalý çobanlar keþfediyorlar bunu. Koyunlarýnýn bu 
çalýlarýnda otladýðýnda bütün gece uyanýk kaldýklarýný fark etmiþler."

Ben konuþurken salon giderek sessizleþmeye baþlamýþtý. Onlarý ele geçirmeye baþladýðýmý 
hissediyordum. Bir sonraki slayta geçerek lazer iþaretçiyle oradaki grafiði iþaret ettim. 
"Bakýn, tozun içindeki etkin maddenin iþlevini gösteren istatistik ölçümler var burada. Bu madde kan-
beyin bariyerini kolayca aþabilmektedir. Ayrýca kan basýncýnýn ve kalp atýþlarýnýn oldukça düþük 
dozlardan baþlayarak nasýl arttýðýný görüyor musunuz? Sonuç: (sonraki slayt) Çalýþanlarýn performansý, 
verimliliði artýyor, kendilerini daha iyi hissediyorlar, daha neþeli oluyorlar.
"Özellikle sevmedikleri, istemedikleri iþlerde çalýþmak zorunda kalan insanlar için - ki bugün bu 
durum ne yazýk ki büyük bir çoðunluk için geçerli - öðle yemeðinden sonraki dönem bir iþkenceye 
dönüþebilmektedir. Özellikle sýcak ülkelerde çalýþanlar bir yandan yaptýklarý iþin üstesinden gelmeye 
çalýþýrken, bir yandan da uykuyla savaþmak zorunda kalmaktadýrlar. Kendilerine sieasta hakký 
tanýnmadýðý sürece elbette. Ýþte böyle bir durumda ürünümüz imdatlarýna yetiþiyor. Az bir dozda dahi 
kullansalar hemen bir uykudan yeni uyanmýþ gibi hissedebiliyorlar kendilerini." 

Sonraki slayta geçmek üzereydim ki iðneleyici bir bayan sesi araya girdi:
"Bu bana bir takým uyuþturucularý hatýrlatýyor Hikmet Bey. Açýkçasý tedirgin olduðumu itiraf 
etmeliyim. Hukuksal ve etik problemlerle karþý karþýyaymýþýz gibi geliyor bana." 
Konuþurken baþýný iki yana sallayýp duruyordu. Son cümleyi Veli Bey'e bakarak söylemiþti. Kendi 
aralarýnda tartýþmaya baþladýlar. 
Bir süre onlarý izledikten sonra "Sorularýnýza cevap vereyim." diyerek yeniden söz aldým:
"Doðru. Bu baðýmlýlýk yapýcý bir madde. Dünya saðlýk örgütünün ve Amerikan psikiyatri birliðinin 
baðýmlýlýk yapýcý madde kriterlerine uyuyor. Sinir sistemine amfetamin ve kokainle ayný þekilde 
etkiyor. Ve Uluslararasý Olimpiyat komitesi yüksek dozajda aktif maddeyi doping listelerine almýþ 
durumda. Bunlarý saklamýyoruz. Ama zararlarýn ispatlanabileceði kadar uzun soluklu araþtýrmalar 
henüz yapýlmadýðý ve her araþtýrma birbirinden farklý sonuçlara ulaþabildiði için kanunlar bu konuda 
pek katý davranamýyorlar. Aslýnda sigara olayýna benzer bir durumla karþý karþýyayýz. Bugün 
ürünümüz ulusal ve uluslararasý gýda kodekslerine kesinlikle uygundur. Yani ortada hukuksal hatta 
etik bir sorun yok. Ýlgili belgeleri sunuþun sonunda gösterebilirim."
"Bugün sorun yok dediniz, peki yarýn olabilecekler konusunda bize ne gibi bir güvence verebilirsiniz."
"Biliyorsunuz ki herhangi bir konuda yarýn olacaklar konusunda güvence vermek kolay deðildir. Ama 
yine biliyorsunuz ki hukuksal düzenlemeler aðýr iþliyor. Bir de iþin ekonomik bir cephesi olunca... 
Sigaranýn kansere yolaçtýðý ispatlandý da ne oldu? Sigara paketlerinin üzerine ufak yazýlarla sigara 
saðlýða zararlýdýr diye yazmaktan baþka bir iþe yaradý mý? Yaramadý. Yaramaz. Birþeyleri 
yasaklamanýn insanlarý daha da tahrik edeceði konusuna zaten hiç girmiyorum." 

Sýkýþtýrýldýðým için biraz agresif davranmýþtým. Bu bir hataydý ama herþeyin sonu deðildi. Neyse ki 
Veli Bey, cevabýmý kendisi için yeterli bulmuþ olacak ki uzun süren sessizliðini baþka bir soruyla 
bozdu.
"Firmalar bu þeyi çalýþanlarýna nasýl içiriyorlar peki? Þap gibi yemeklere mi karýþtýrýyorlar yoksa. 
Hahaha!"
"Baðýmlýlýk yapýcý olmasýnýn yanýnda oldukça lezzetli bir madde bu Veli Bey. Çukulata gibi. 
Çalýþanlar bu ürünü bilerek, isteyerek kendileri satýn alýyorlar."
"Pekala siz þimdi bana bu ürünün zararlarýný anlatýn. Hiçbirþeyi de saklamaya çalýþmayýn çünkü ben bu 
tür þeyleri gözden kaçýrmam."
Gayet doðal olarak risk almak istemiyordu Veli Bey. Büyük adamlar risk almazlar. Onlarýn yerine 
küçük adamlar risk alýr. Onlar - yaþayabilmek için - risk almak zorundadýrlar. Bunlarýn bir kýsmý telef 
olur. Hayatta kalanlar ise büyük adamlar olabilirler. Sonra onlar da ölür.

Birkaç gereksiz slaytý atlayarak ürünün zararlarýnýn listelendiði kýsma geldim ve bu kez ezberden 
konuþmaya baþladým. 

"Bu anlatacaklarým hep hayvan veya gönüllü deneylerinin sonuçlarýdýr. Slaytlarýn altýnda kaynak 
bilgisi var. 

" Ürünümüz mide ekþimesine yolaçabilmektedir. Ayrýca bazý deneylerde gönüllü kiþilerin tik 
geliþtirmelerine neden olduðu görülmüþtür.

" Kan damarlarýna zarar verebilir. Avustralyalý araþtýrmacýlar. Günde 2-3 bardak içildiðinde aortadaki 
kan basýncýnýn yükseldiðini ve damar çeperlerindeki elastikliðin azaldýðýný gözlemlemiþlerdir. Müptela 
deðilseniz bu etki daha belirgin olabilir

" Sigaranýn kanser yapýcý etkisini arttýrabilir. Hamilelikte kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Östrojen 
hormon salgýsýný arttýrdýðý için göðüs ve endometrik kanser türlerinin riskini arttýrýr. Hamilelik 
döneminde içilirse bebekler üzerinde kardiyavaskuler sistem ve sinir sistemi üzerinde etki býrakabilir. 
Bunun nedeni, etkin maddenin plasentadan kolayca geçebilmesidir. Fetuslerin kalp atýþlarýndaki 
hýzlanma ve göðüs hareketlerindeki deðiþim daha da belirgindir. Kanada'da yapýlan bir araþtýrmaya 
gore günde ortalama iki bardak içen hamile kadýnlar içmeyenlere gore %36 daha fazla düþük 
yapmýþlardýr. Ayrýca emzirme döneminde de süte karýþarak bebeðe zarar verebilir. 

" Çok yoðun tempoda çalýþanlar aðýr bir dozda kullandýklarýnda yükselen bir romatizma ve kireçlenme 
riskiyle de karþý karþýya kalýrlar. Bu kez risk kadýnlar için daha fazladýr. Toz günde üç veya daha fazla 
bardak oranýnda içildiðinde eklemlerin kronik yýkýmýna ve deformasyonuna neden olabilir. Þiþman ve 
yüksek kolestrollü olanlar özellikle dikkatli olmalýlar bu konuda. 

" Özellikle orta yaþýn üzerindeki erkeklerde beyne kan taþýyan damarlarýn týkanmasýna yol açarak 
beynin hasar görmesine neden olabilir. Sonuç tromboembolik felçtir. 

" Mesane kanseri riskini artýrabilir ama sadece günde on kap falan içerseniz. Gerçi bu kadar içen 
insanlar da yok deðil. Sonuçta zor dönemlerin içeceði ve baðýmlýlýk yapýcý etkisi var. 

"Kýsaca, mucize tozumuzun mucize yararlarýna karþýlýk ortalama insan ömrünü kýsalttýðý söylenebilir. 
Bu da þaþýlacak birþey deðil. Biliyorsunuz yaþamda mucizeler olmaz. Çalýþanlarýn bugünü daha enerjik 
ve verimli geçirebilmelerine karþýlýk olarak ortalama ömürleri kýsalmaktadýr. Ama zaten yirmi-otuz yýl 
içinde emekli oluyorlar biliyorsunuz."

Sözümü bitirdiðimde salonda bir ölüm sessizliði dolaþtý.
Veli Bey'in yüzü kýpkýrmýzý olmuþtu. Düþüncelerini toparlamak için bir-iki saniye bekledikten sonra 
tehditkar bir ses tonuyla hýzlý hýzlý konuþmaya baþladý:
"Ne diyeceðimi bilemiyorum! Bu kadar zararlarý olabilen bir ürünün daðýtýmcýlýðýný üstlenmemizi 
nasýl talep edersiniz? Siz bizim vizyonumuzdan haberdar deðilsiniz galiba. Yani, Rüþtü bunu nasýl 
yapabiliyor anlamýyorum. Onu da arayacaðým þimdi zaten. Doðrusu hayal kýrýklýðýna uðradým. Bundan 
sonra Innovatech'le iliþkilerimi yeniden gözden geçireceðim gibi görünüyor."
Yutkundum: 
"Ne deseniz haklýsýnýz efendim. Dilediðinizi yapýn ancak önce þu ürünü bir görün lütfen. Bakýn iþte 
burada, þuradan dolaþtýrýr mýsýnýz?"
Yapýþkan satýcýlýk taktiklerini öðrenmeye baþlamýþtým sanýrým. Kaðýt üzerindeki kahverengi toz 
masanýn üzerinde elden ele dolaþýrken dinleyicilerimin þaþkýnlýklarý daha da artmýþtý. Hepsi ayný þeyi 
düþünüyor ama söylemeye cesaret edemiyorlardý. Sonunda birisi diðerlerinin yüz ifadelerinden 
okuyabildiklerinden aldýðý cesaretle:
"Kokusu kahveye benziyor." diyebildi. Hemen de onaylandý. Birisi daha da ileri gitti ve "Kahve bu!" 
dedi. 
"Haklýsýnýz." dedim. "Kahve bu. Baþka bir þey deðil. Firmanýzýn kahve iþine gireceði konusunda 
duyumlar aldýðýmýz için bir markanýn daðýtýmcýlýðýný önermeye çalýþýyordum size. Biraz deðiþik bir 
satýþ taktiði deneyeyim dedim ama sanýrým ters tepti. Üzgünüm Veli Bey."
Odadaki herkes gibi Veli Bey'in de kafasý iyice karýþmýþtý. 
Satýþçý gülümsememi bozmadan konuþmayý sürdürdüm.
"Sizi üzmek istemezdim. Çünkü uzun yýllar ekmeðinizi yedik Veli Bey. Benim babam sizin ekmek 
fabrikalarýnýzda otuz yýl çalýþarak okuttu bizi. Belki hatýrlarsýnýz kendisini. Adý Cemil'di. Cemil Ýþçi. 
Neyse. Kendisini ne yazýk ki geçen ay kaybettik. Ýnme. Ýnanýr mýsýnýz emekli olalý daha bir hafta 
olmuþtu. Hep emeklilik hayalleri kurardý. Tadýný çýkaramadan gitti zavallý. Doktorlar beyin 
damarlarýnýn gerilip çatladýðýný söylediler. Vücudundaki istemsiz kasýlmalarýn nedeni beyninin bu 
yüzden kansýz kalmasýymýþ. Sunuþum burada bitiyor. Dinlediðiniz için teþekkürler." 

Havaalanýna doðru son sürat ilerlerken arabamýn saatine baktým. Veli Bey Rüþtü Bey'i çoktan 
aramýþtýr. Eminim Rüþtü Bey de çok kýzacak. Eee, beni iþten çýkarmadan önce düþünseydi. Satýþ iþinde 
baþarýlý olamayacaðýmý ona anlatmaya çalýþmýþtým. 

Levent Þenyürek 
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 Milenyumun Mandalý : Sait Haþmetoðlu 

Editör'den Önemli Not:Sevgili Sait Haþmetoðlu'nun e-romaný görsel öðelerle süslendiðinden, 
aþaðýdaki adresten tek týklamayla zevkle okuyabilirsiniz. Üþenmeyin... Týklayýn... Ayrýca bugünden 
itibaren duygu ve görüþlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.
http://www.kahvemolasi.com/xfiles/mandal_1.asp

Devamý yok. BÝTTÝ

hasmetoglu@kahveciyiz.biz 

Yorum Oku / Yaz     Yukarý

 Dost Meclisi 

Fotoðraf: Þeref Bilgi

<#><#><#><#><#><#><#>

Kahve Molasý, siz sevgili kahvecilerden gelen yazýlarla hayat bulmaktadýr. 
Her kahveci ayný zamanda bir yazar adayýdýr. Yolladýðýnýz her özgün yazý 

deðerlendirilecektir. 
Kahve Molasý bugün 4.011 kahveciye doðru yola çýkmýþtýr.

Yukarý

 

 Tadýmlýk Þiirler 

Senin yerine...

Utandým 
seni sevdiðim için
sana sevgimi 
söylediðim için 
duyduðunda 
küçümsediðin için
utandým... 

Utandým 
sevilmekten þaþmana
utandým 
korkup kaçmana
utandým 
adamaktan kendimi
sana... 
Utandým... 

Utandým 
sevginin er’i diþi’si olur mu diye 
Utandým 
söz’ün, itirafýn finaline
Utandým 
ansýzýn çekip gitmene 
Senin yerine 
ben utandým. 

Artýk 
bu utançla
duramam. 
Gidiyorum hayalinden
gözlerinden 
dudaklarýndan... 
Sana 
son bir itiraf
buralardan... 

Sevmekten deðil 
yarattýðým 
sen’den utandým... 

Nedret Türer 

Yukarý

 

 Biraz Gülümseyin 

Davetsiz misafir!..

Yukarý

 Ýþe Yarar Kýsayollar - Þef garson: Akýn Ceylan

http://www.drderya.com/index1.htm
Hiç kimse istemez hasta olmadan hastalýktan bahsetmeyi. Hele acý tecrübeler yaþayanlarýmýz asla 
anmak istemezler. Ama saðlýk varsa hastalýk da var. Bilinçsizce çabalamak ve geliþmelere seyirci 
kalmak yerine kontrolü ele almanýzý saðlayabilecek bir çok saðlýk bilgisi için týklayýnýz lütfen. 

http://www.efsaneler.com/
Hani bazý hikayeler vardýr, gerçek olmadýðýný bildiðiniz halde "hadi ya" nidalarýyla dinlersiniz. Siz 
yine de inanmayýn ama; bu güzel hikayeleri okumadan da geçmeyin derim. Þehir Efsaneleri için 
buyrun buradan týklayýn. 

http://www.tayproject.org/
...Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasýný Koruma Vakfý, TASK, ülkemizdeki tarihi, arkeolojik, 
etnografik, ekolojik, mimari, sanatsal ve kültürel varlýklarýn belgelenmesi, envanterinin çýkarýlmasý, 

http://kmarsiv.com/
http://kmarsiv.com/weboner.asp?link=sayilar/20040106.asp
http://kmarsiv.com/weboner.asp?link=sayilar/20040106.asp
http://kmarsiv.com/son.asp
http://kmarsiv.com/index.asp
http://kmarsiv.com/arsiv.asp
http://kmarsiv.com/yazarlar.asp
http://kmarsiv.com/maniyaz.asp
http://kmarsiv.com/cgi-bin/eforum/index.php
http://kmarsiv.com/cgi-bin/mesaj/default.asp
http://kmarsiv.com/chat.html
http://kmarsiv.com/postcard/default2.asp
http://kmarsiv.com/sizden.asp
http://kmarsiv.com/xfiles/kutuphane/index.asp
http://kmarsiv.com/ads/default.asp
http://kmarsiv.com/siparis.asp
http://kmarsiv.com/media.asp
http://kmarsiv.com/contact.asp
http://kmarsiv.com/reklam.asp
http://kmarsiv.com/privacy.asp
http://kmarsiv.com/editor.asp
http://kmarsiv.com/index.asp#poll
http://www.ucnokta.com/
http://www.pcakademi.com/
http://kmarsiv.com/siparis.asp
mailto:editor@kmarsiv.com
http://kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#edi
mailto:seyfullah@kahveciyiz.biz
mailto:buraya_mail_adresini_yaziniz?Subject=Tavsiye ediyorum&Body=http://www.kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#seyfullah
http://kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#seyfullah
mailto:buraya_mail_adresini_yaziniz?Subject=Tavsiye ediyorum&Body=http://www.kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#serefoguz
http://kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#serefoguz
mailto:buraya_mail_adresini_yaziniz?Subject=Tavsiye ediyorum&Body=http://www.kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#gulcantalay
http://kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#gulcantalay
mailto:buraya_mail_adresini_yaziniz?Subject=Tavsiye ediyorum&Body=http://www.kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#serhatutkiner
http://kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#serhatutkiner
mailto:tsoysal@kahveciyiz.biz
mailto:buraya_mail_adresini_yaziniz?Subject=Tavsiye ediyorum&Body=http://www.kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#tamersoysal
http://kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#tamersoysal
mailto:buraya_mail_adresini_yaziniz?Subject=Tavsiye ediyorum&Body=http://www.kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#leventsenyurek
http://kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#leventsenyurek
http://www.kmarsiv.com/xfiles/mandal_1.asp
mailto:hasmetoglu@kahveciyiz.biz
http://kmarsiv.com/sayilar/20040106.asp#mandal
http://www.drderya.com/index1.htm
http://www.efsaneler.com/
http://www.tayproject.org/


kurtarýlmasý, korunmasý, onarýlmasý, tanýtýlmasý; bu alanlarda bilimsel etkinliklerin, sanatsal ve 
kültürel yaratýcýlýðýn ve yeni çalýþmalarýn geliþtirilmesi ve teþvik edilmesi; bu emanetlerin gelecek 
kuþaklara kalabilmesi için her türlü eðitim ve çalýþmanýn yapýlmasý; bu amaçlar doðrultusunda ulusal 
ve uluslararasý kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve bu konuda faaliyet gösteren ulusal 
ve uluslararasý kuruluþlar ile iþbirliði içerisinde kamu yararýna hizmet vermektir... 

http://www.sehirtiyatrolari.com/
En son ne zaman tiyatroya gittiniz? Hangi oyun, hangi sahnede, hangi tarih ve saatte gösterimde 
olacak bilmek istermisiniz? Ya oyunlar, oyuncular ve hatta bilet paralarý hakkýnda bilgi almak? 
Perdeler açýlýyor ve sizleri bekliyor. Tiyatrolarý yakýndan takip etmek için bu sayfalarý 
inceleyebilirsiniz. 

akin@kahveciyiz.biz 

Yukarý

 Damak tadýnýza uygun kahveler 

Ability Server v2.32 [84k] W9x/2k/XP FREE
http://download.code-crafters.com/abilitywebserver.zip
Kendi web sunucusunu en basit þekliyle kurup çalýþtýrmak isteyenler için ideal bir program. Bu 
küçücük program içinde HTTP, SMTP, POP3 ve FTP sunucularýnýn hepsini barýndýrýyor. 2 alan adýný 
rahatlýkla host edebileceðiniz bir yapýsý var. Ýnternet iþinde biraz derine inmek isteyenler için ideal bir 
uygulama. Ýlgililere þiddetle tavsiye edilir. 

Yukarý
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