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 Editör'den : AZ KALSIN STAR OLACAAADIM!...

Merhabalar,

Yarýn sevgililerarasý paslaþma günü. Bir bütün yýl sevgi sözcüklerinden nasibini 
alamamýþ sevgililerin zorunlu hatýrlanma, çiçeklere gömülme, velhasýl gönül alma 
günü. Uyanýklar için de güzel bir fýrsat. Bir gün gösterecekleri ihtimamýn bir 
bütün yýlý kurtaracaðýný akýllarýnýn bir kenarýnda tutmalýlar. En azýndan baþa 
kakma, nankörlükle suçlama gibi silahlarýn rahatlýkla kullanýlabilmesine olanak 
saðlayacaktýr. Konunun taraflarca bu açýlardan deðerlendirilip, gerekli önlemlerin 
alýnmasýný saygý ve sevgi ile hatýrlatýrým. Bu soðuk ve karlý kýþ gününde hoþ vakit geçirebileceðiniz bir 
sayý hazýrlamaya çalýþtým. Sevgililer gününü çeþitli açýlardan ele alan birbirinden güzel yazýlara 
geçmeden önce dün verdiðim sözü yerine getirmem gerekiyor galiba. Haydi hayýrlýsý... 

Ortalýk star bulma yaþatma derneklerinin faaliyetleri ile çalkalanýrken yýllar önce baþýmdan geçenleri 
sizlere anlatmaya karar verdim. Bu kararý vermemde, geçen sürenin devlet arþivlerine ulaþabilme 
süresine denk düþmesinin ve geçen yýllar içinde edindiðim kayýþ suratýmýn rolü büyük pek tabi. Yani 
okuyacaðýnýz hikayenin çeþitli yerlerinde müstehzi bir tavýrla kýkýr kýkýr gülebilir, yuh be gibi takdir 
nidalarýný bol keseden atabilirsiniz. Açýyoruz kutuyu bir kere... 

Zaman, yirmili yaþlarýmýn baþlarý, netekim paþamýn henüz devlet baþkaný olduðu, tek televizyon ve tek 
radyodan feyz alýndýðý zaman. Ne iþ olursa yaparým abi tavrýyla karþýma çýkan her öneriye sýcacýk bir 
tavýrla balýklama atladýðým devirler. Havadan azot ve kristal büfe hamburgeri ile beslendiðim ama 
vitamine hiç gerek duymadan günde 20 saat koþturabildiðim bir dönem. Okulun bitmesine birkaç ders 
kalmýþ, okula öðlen beslenme ve top oynama dýþýnda uðramadýðým, aldýðým 1 yýllýk eðitimin sonunda 
tiyatroda oyuncu, sahne amiri, ýþýkçý, sesçi, yer gösterici olarak çalýþtýðým zamanlar. Yirmili yaþlarýný 
süren her yaðýz Anadolu delikanlýsý gibi býyýklarým, ortadan ayrýlmýþ saçlarým ve teatral karizmam 
sayesinde seyirciler arasýnda takdir gören bir çaðdayým. Tevazuya gerek yok, bir keresinde kýzýn biri 
saçýma asýlmýþ, kopardýðý bir tutam saçý cüzdanýna itinayla yerleþtirmiþti. Yaaa.... Ama tanýnma 
kapasitem tiyatro seyicisi ile sýnýrlý. Ne kendimi gösterebileceðim bir sitcom'um var ne de tek baþýma 
þakýyabileceðim stand up'ým. Bir kedim bile yok. Ortada star arayan da yok iþin kötüsü. 

Ancak su uyur magazin basýný uyumaz derler ya, derler mi hakikaten? Zamanýn 2 büyük haftalýk 
magazin gazetesinden biri olan 'Haftanýn Sesi' yememiþ içmemiþ bir 'Sinema Starý Bulma' yarýþmasý 
tertip etmiþ. Þimdiki aydýnlarýmýzýn popstara gösterdiði ilginin(!?) aynýsýný ben de o yarýþmaya 
gösteriyorum o zamanlar. Boru mu? Ben koca bir üniversiteli tiyatrocu, onlar sinema artizi arýyorlar, 
ne iþim olur benim onlarla? Hýhh.. 

Sezon bitmek üzere, 1 ay sonra Ýzmir'e turneye gideceðiz, bir akþam sevgili 
patronum Ali beni yanýna çaðýrdý. 'Haftanýn Sesi' yarýþma düzenledi biliyorsun.' 
'Heee biliyom' 'Hah iþte sen ona katýlacaksýn.' 'Hayda Ali Abi nerden çýktý bu ya? 
Ne iþim var benim onlarla?' 'Ýtiraz yok, benden oyunculuk gücü de olan yakýþýklý 
önermemi istediler, tipim deðilsin ama bilirsin severim seni, ben de seni seçtim, 
adýný bildirdim bile adamlara, yarýn gidip görüþeceksin.' 'Anaaa... altýmýza 
ettik.... Abi bak hatýrýn için giderim ama gözüm tutmazsa dönerim bak.' 'Tamam 
git, beðenmezsen katýlmazsýn. Ha yalnýz giderken birkaç resmini götür, þöyle 
boydan falan da olsun.' 'Ya abi yarýna kadar nerde resim çektiricem ben ya? 
Hayret biþeysin.' Tesadüf bu ya, o sýrada tiyatroda Ýzmir için fotoðraflar 
çekiliyor. 'Git herife söyle senin birkaç parça resmini çeksin, yarýna da yetiþtirsin.' Yalvar yakar adamý 
razý ettim, tarandým, giyindim çektirdim fotolarý, ertesi sabah elimdeydi þipþaklar. Yollandým gittim 
Caðaloðlu'na. Siz bilmezsiniz o zamanlar bütün gazeteler oradaydý. Hürriyet'ten çýkar Milliyet'e 
girerdiniz. Bir odada 8 dergi çýktýðýný görür küçük dilinizi yutardýnýz. Bir hanýn 5. katýnda buldum 
Haftanýn Sesi'ni. Þimdi adýný unuttuðum bayan yayýn yönetmeni ve sinema yazarý Agah Özgüç beni 
bekliyorlar. O ana kadar 200 kadar baþvuru olmuþ, aralarýnda iyilerde varmýþ ama tiyatro geçmiþi olan 
birilerini de aralarýna katmak istiyorlarmýþ, kýz erkek onar finalist tespit edip finalde 
yarýþtýracaklarmýþ, ilk üç dereceye gireceklere birer film anlaþmasý hazýrmýþ, jüride kimler varmýþ 
kimler. 

Karþýmda kaþarlý, aðzý iyi laf yapan bir bayan yönetmen ve aklý baþýnda bir büyük sinema yazarý 
olunca herzamanki gibi en þapþal halime bürünüvermiþ ve herþeye peki deyivermiþim. Bir ay içinde ilk 
elemeyi resimlerden yapmýþlar beni de kontenjandan finalist yazmýþlar bile. Bu arada biz Ýzmir'e 
gitmiþ turne oyunlarýna baþlamýþýz. Adýmýz artize çýkmýþ, herkesin diline düþmüþüz. Sonunda haber 
geldi. 1 hafta boyunca finaller var atla gel dediler. Jüri üyeleri ile teketek görüþme yapýlacak, deneme 
filmleri çekilecek,vs.vs. 'Yok' dedim 'Ben gelemem, oyunum var. Tam programý verin, benim iþleri bir 
güne sýkýþtýrýn, 1 gün ön hazýrlýk için gelir dönerim sonra bir günde final için gelirim bu iþ biter.' 
dedim. Peki dediler. 'Ama dedim uçak biletlerimi de isterim.' 'Aman iyi al.' dediler. Ne yaptýysam 
adamlarý caydýramadým vesselam. 

Gün geldi, geçtik kamera karþýsýna, önce tek tek sonra çifter çifter kýsa birer oyun oynadýk. Bana göre, 
benden baþka en az 4-5 tane harbi yakýþýklý delikanlý var ama gel gör ki oyun tecrübeleri yok. 
Sonradan öðrendiðime göre bu bölümde birinci olmuþum. Pehhh... Partnerim kýzcaðýz da sinema 
birinci güzeli olmuþtu dikkatinizi çekerim. Partnerleri bizzat seçtiðimizden beðenimin ne düzeyde 
olduðu ortaya çýkýyor. Hehhehh... Sýra geldi teketek jüri faslýna. Tabi o zaman Armaðan kýsa donla 
sokakta oynuyor. O nedenle benim karþýmda Serpil Çakmaklý. Vallahi de billahi de Serpil Çakmaklý. 
15-20 dakika sohbet ediyoruz, kesin seninle bir film çekeceðim diyor, ayrýlýyoruz. Sonradan 
öðreniyorum, pek sevmiþ beni. Akþam Ýzmir'de oyundayým yeniden. 1 hafta sonra haber geliyor. Final 
Etap Marmara'da uç gel diyorlar. Alýþýk olmadýðýmdan üstüme giyecek bir takým elbisem bile yok. 
Gidiyor birþeyler alýyorum hemen, siyah kýrçýllý krem bir ceket, siyah pantolon, fýrfýrlý bir gömlek ve 
papyon kravat. Giyindiðimde Doða Bey'den farkým yok hani. Ne olur ne olmaz diyor yanýma mayomu 
da alýp biniyorum uçaða. Olur ya, belki mayolu bir geçiþte isterler. 

Ve final. 9 yaðýz delikanlý ve ben ile 10 tane Türkan Þoray. Vallahi hatýrladýðým kadarýyla hepsi birer 
Þoray'dý. Etap Marmara'nýn balo salonu bizim için düzenlenmiþ ama seyirci yok. Bir kamera kayýt 
yapýyor ama neden bilmiyorum. TV yok ki yayýnlansýn. Dizilmiþiz jürinin karþýsýna adýmýz okunsun 
ileri çýkalým diye bekliyoruz. Jüride kimler var kimler. Serpil Çakmaklý, Kadir Ýnanýr, Agah Özgüç, 
Attila Dorsay ve þimdi adýný hatýrlayamadýðým 3-5 kiþi daha. Yani boru deðil, sýký bir jüri. 
Çaðýrýyorlar, salýna salýna gidiyor, saðdan sola, soldan saða dönüyor, kýkýrdýyoruz. Onlar soruyor biz 
cevap veriyoruz, derken çile bitiyor, kuliste beklemeye baþlýyoruz. Jüri deðerlendirmesini bitirip bizi 
tekrar karþýsýna diziyor. Beþinciden baþlayarak sonuçlarý bir kýz bir erkek olarak açýklamaya 
baþlýyorlar. Sýra 'Üçüncü Erkek Sinema Güzeli'ne gelince dünya susuyor, Serpil þakýyor. 'Üçüncü Cem 
Özbaturrrrr' Heyo heyo 'Üçüncü Erkek Sinema Güzeli' olmuþum yahu. Ünvan konusunda bazý 
þüphelerim var ama buna benzer birþeydi eminim. Birinci erkek Kenan Mirzalýoðlu'na 5 çekecek kadar 
yakýþýklý Mehmet isimli bir manken arkadaþtý. Birinci kýz da Türkan Þoray'larýn en uzun ve alýmlýsý. 
Denildiðine göre ikinciliði boy farkýyla kaybetmiþim, 10 santim daha uzun olaymýþým ikincilik 
benimmiþ. 

Sonra. Sonra hiçbirþey olmadý. Birinciler bile film çeviremediler. Bana 2 tane fotoroman teklifi geldi, 
ki o zamanlar cep fotoromanlar revaçtaydý, elimin tersiyle itiverdim. Geleneksel olmasý planlanan 
sinema güzeli yarýþmasý ilk ve son oldu. Haftanýn Sesi birkaç yýl içinde kapandý gitti. Kahramanýmýz 
büyüdü Kahve Molasý'na editör oldu. O günlerden elimde kalan tekbir kare fotoðrafýn olmamasý ise 
tam bir garabet. Boy boy resimlerimizin çýktýðý Haftanýn Sesi gazetelerini bile saklamamýþýz. Bu 
konuyla ilgili elimdeki tek delil, annemim Ýzmir'de sakladýðý plaket olarak elime tutuþturulan içi yazýlý 
kocaman bakýr bir tabak. Bir gidiþimde bakacaðým içine. Þu ünvaný doðru dürüst öðrenmem gerek, 
yoksa adýmýz sinema güzeli üçüncüsü olarak tarihe bakýr harflerle yazýlacak.

Yaa iþte böyle. Bizi böyle görüp karamürsel sepeti sandýysanýz size aþkolsun. Biz de zamanýnda star 
olmak için fýrsat deðerlendirmeye çalýþmýþtýk. Zamaný pek uygun deðilmiþ olmadý amma hor görmeyin 
AZ KALSIN STAR OLACAAADIM!... Fazla gevezelik ettim affola, haftasonunuz bal börek ola... 

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

Cem Özbatur

Yukarý

 

 Ucundan Kenarýndan : Özlem Özdemir 

   Bir ''Sevgililer Günü'' Yazýsý...

Ýnsanlýðýn varoluþundan buyana var olan bir konu Sevgi. Karþýlýklý, karþýlýksýz, annenin evladýna, 
öðrencinin öðretmenine, hastanýn doktoruna, Tanrý'ya ve burada sayfalar dolusu örnek verilebilecek 
türde yaþanan bir konu Sevgi. Dinlerin çýkýþ sebebi, yeni hayatlarýn baþlangýç noktasý.. Dolayýsýyla 
Sevgi konulu bir yazý yazmayacaðým. Daha doðrusu sevgi konulu bir yazýyý bir sayfada sunabilme 
becerisine sahip olmadýðýmý düþünüyorum. Yazmak istediðim, sevgi ve inanç baðlantýsý. Yazýmýn 
çýkýþ noktasý Goethe'nin ''Sevmek Ýnanmaktýr'' sözü. Yazýnýn sonunda sizi getirmek istediðim yer, 
büyük bir sevginin en derin noktasý. 

Dinler Tarihi incelendiðinde, hepsinin temelinde yatan düþüncenin Tanrý sevgisi olduðu görülmekte. 
Hepsinin çýkýþ noktasý, Tanrý'yý sevmek ve O'na inanmak. Sevgi ve inanç bir arada, seviyorsan ayný 
zamanda inanýyorsun. Neye olduðu sana baðlý!

Ýlk görüþte aþka inancý en az olaný bile dize getirecek büyüklükte bir aþk hikayesi biliyorum. 
Duyduðum, okuduðum, gördüðüm bir hikaye deðil bu. Yaþadýðým ve þükürler olsun ki hala yaþýyor 
olduðum, ölene kadar da yaþamak istediðim bir aþkýn hikayesi. O'nu ilk gördüðümde baþka bir kadýnýn 
kollarýndaydý...... Yani ilk görüþte aþkýn baþladýðý saniyelerde O baþkasýnýn, üstelik de baþka bir 
kadýnýn kollarýndaydý. Ben O'nu baþka bir kadýnýn kollarýndan aldým. Hiç piþman deðilim, bugün olsa 
yine ayný þeyi hiç düþünmeden yaparým. Çünkü þu an çok mutluyum, herkesin yaþamak isteyeceði bir 
sevgi yaþýyorum ve muhteþem bir sevgiliye sahibim. Çünkü inanýyorum, O'nun sevgisi ile 
yüceldiðime, verdiðim sevgimin, dünyanýn bütün nimetleri olarak bana geri döndüðüne inanýyorum. 
Seviyorum, çünkü birbirimizin hayatýnda çok önemli ve geniþ bir yer tuttuðumuza inanýyorum. 

Seviyorum, sevgili olmanýn yaný sýra çok iyi iki arkadaþ olduðumuza inanýyorum. Ayný þeylerden zevk 
almasak bile, asgari müþterekte buluþup zevk almayý baþarabilecek iki iyi arkadaþýz biz. Ýyi günde, 
kötü günde birbirine destek olan iki iyi arkadaþýz. 

Seviyorum, çünkü bizim aramýzda anlamsýz kaprislere yer yok. Kimin caný aramak istiyorsa o arar, 
kim seviyorsa anýnda söyler, kim öpmek istiyorsa anýnda öper. Duygular apaçýk ortadadýr bizim 
sevgimizde. Seviyorum, çünkü Onunla daha güçlü olduðuma inanýyorum. O yanýmdayken, üstesinden 
gelemeyeceðim zorluk olmadýðýna inanýyorum. Onunla güçlüyüm. O hayatýma girdiðinden beri 
ayaklarým yere daha saðlam basýyor. Seviyorum, çünkü O'nu göðsüme yasladýðýmda daha rahat nefes 
alýyorum. Hayatý daha derin çekiyorum içime, içime çektiðim havanýn kokusu O'nun kokusuyla 
karýþýnca her gün baharý yaþýyorum.

Seviyorum, çünkü, sevdiðim için deðil, sevilmeye deðer bulunduðum için sevildiðime inanýyorum. 
Hayatýnda benden baþka pek çok insan olduðu halde, bana, gözleriyle deðil, yüreðiyle bakmasýndan 
anlýyorum. 

Seviyorum, çünkü O'nun hayatýmýn neþesi olduðuna inanýyorum. Bir gülüþü, bir dokunuþu, ufacýk bir 
öpüþü ile bütün sýkýntýlarýmý unutturabilen sihirli bir deðnek O. 

Seviyorum ve herkesin yaþamasýn istediðim bir sevgi yaþýyorum. Uyurken özlediðim, resmine bakarak 
konuþtuðum, elini elime her alýþýmda Tanrý'ya þükrettiðim bir sevgi yaþýyorum.

O'na, hastane odasýnda yanýma getiren hemþirenin kucaðýnda gördüðüm günden beri aþýðým. Ýlk 
gördüðüm an sevinçten aðladýðým o günden beri dizginlenemez bir sevginin içindeyim. Elimi tutuþu, 
gözlerime bakýþý, göðsüme yatýþý içimi ýsýtan , herkesin yaþamasýný istediðim bir sevginin içindeyim. 

Kiminle olduðunu önemli deðil. Anne, baba, evlat, arkadaþ, önemli olan, sevgili olarak seçeceðiniz 
kiþinin verilen sevginin kýymetini bilmesi. . 

Anlayabilecek yaþta olsaydý, O'na bir sepet dolusu nergis, çok güzel ambalajlanmýþ bir kutu çikolata, 
içinden bir parça seçilip, O'nun için alýnmýþ özel bir CD ya da daha önce okuduðum ve okumasýný 
istediðim yerlerin altýný çizdiðim bir kitap gönderirdim. Çünkü O da bir bayan ve her bayanýn hoþuna 
gideceðini bildiðim bu hediyeler ile O'nu mutlu ederdim. Ama henüz çok küçük, þimdilik burnuna 
kondurulacak küçük bir öpücük ile kutlayacaðýz ''Sevgililer Günümüzü''

Herkesin ''Sevgililer Günü'' kutlu olsun. 

Özlem Özdemir
oozdemir@kahveciyiz.biz 

Arkadaþýna Öner      Yorum Oku / Yaz     Yukarý

 

 Ankara'dan : Cumhur Aydýn 

   Abi idare et!

Ýster þarklýlýðýmýza, ister uyanýk geçinmemize baðlayýn. Dilerseniz üretmeden tüketme 
alýþkanlýklarýnýn yarattýðý bir "Abi idare et" mantýðýyla iliþkilendirin. 

Ancak kural ister gibi görünüp, kuralsýzlýktan sebeplenme yaklaþýmýný bir açýklayýn bakalým. 

Örneðin, yasalarýn hep baþkalarýna geçerli olmasýný talep etmeyi konuþalým. 

Gelin kendimizi kuþkusuz bazý haklý gerekçelerimiz, çoðunluk çýkarlarýmýz nedeniyle, sýklýkla 
kurallarý, yasalarý delmede mazur göstermenin nasýl bir þey olduðunu tartýþalým. 

Azcýk üstüne gittiðinizde de, "Herkes yapýyor, biz yaptýk mý suç oldu?" dan baþlýyarak, "Demokrasi ve 
halk" nutuklarýna kadar dallanan yorumlarla karþýlaþýveririz. 

Þu Beþiktaþ - Samsunspor futbol maçýna bakýnýz. Deðiþik otoritelerce hakem Cem Papila'nýn çok 
baþarýlý bir yönetim gösterdiði yazýldý, çizildi. Hakemin Beþiktaþ'lý 5 oyuncuya kýrmýzý kart göstererek 
tümüyle kurallarý doðru ve yansýz uyguladýðýnda da birleþti otoriteler. Aslýnda ortalama bir futbol 
bilgisiyle maçý izlediyseniz, siz de bu yorumlara katýlýrdýnýz olasýlýkla. 

Þimdi bir de Beþiktaþ cephesine bakalým. Diðer takýmlarda farklý deðil. En azýndan maç sonrasý; teknik 
direktöründen idarecesine, taraftarýndan futbolcusuna, ortaya konan yaklaþýmlarý anýmsayalým. 

Þimdiye kadar kuralsýzlýk kural oldu ya. Tersi bir durum var ! 

'Beþiktaþ'a komplo kurulmuþtur. Hakem kararlarýnda haklý olabilir ama fazla cesurdu! Neden her 
maçta bu kadar hassas kurallar izlenmiyor? Bizi mi buldu? Bu oyunu bozarýz, dünyayý da baþlarýna 
yýkarýz!' 

Bakar mýsýnýz? Futbolcunun, teknik elemanýn hatalarý, gereksiz hýrçýnlýklarý bir yana býrakýlmýþ. 
Tümüyle dýþarýda sorumlular arama üzerine oturmuþ bir bakýþ. Ancak yorumlarýn daha ilginç tarafý 
hakemle ilgili olanlarý. 

Haklý ama neden bize uygulandý? Biraz daha "hoþgörü"yle bakamaz mýydý? 

Söze dökülmüyor ancak söylenmek istenen þu aslýnda: 

"Þimdiye kadar olduðu gibi azcýk görmemezlikten gelinemez miydi bazý kural dýþý davranýþlar, idare 
edilemez miydi?" 

Bana inanýn, geçen Cuma'ya yönelik yazýmýn taslaðýnda buraya kadar gelmiþtim… Sonrasýnda bayram 
nedeniyle yayýnlanmayacaðýz notu ulaþýnca, ben de bir soluklanayým istedim. 

Derken… Bayramýn ikinci günü Konya'da Zümrüt Apartmaný deprem bile olmaksýzýn çöküverdi ve 
100 insana mezar oldu. Acý ki ne acý… 

Benim yazýmýn, bence baþýna son derece uyumlu devamý da böylece geliverdi! 

Yine gazetelere baktýk, TV'leri izledik. Konuþan konuþana. Çoðunluk her zaman olduðu gibi 'üst kat 
kurtuldu, o gece hava sisliydi' gibi sansasyon gariplikler peþinde. Eh bir de suçlu bulunacak ya, 
hemencecik mütahiti derdest edip, getirin. 

Oysa. Baþta yerel ve merkezi yöneticiler; ilgililer ve hatta o apartmanda oturanlar, kýsaca hepimiz 
burada da baþtan sona bir "Abi idare et" mantýðýnýn sonucunu yaþadýðýmýzý bilmiyor muyuz? 

Örneðin bütün kentlerde yapýlarýn önemlice bir bölümünün ruhsatsýz olduðunu bilmiyor muyuz? 

Nasýl oluyor bu? Çünkü yýllardýr sürdürülen ranta dayalý 'talan ekonomisi', idareyi belirlemede önemli 
bir rol oynuyor. Kaçak yapýlara af yaratacak partiyi, belediyeyi, en azýndan bu beklentilerle, yönetime 
getirmiyor muyuz? Neredeyse her dönem yaþanan aflarla hangi kuralsýzlýklar, kanunsuzluklar af 
ediliyor sanýyor sunuz? 

Peki; bütün yerleþim yerlerinde ruhsatlý da olsa birçok yapýnýn gerek proje onay, gerek uygulama ve 
gerekse denetim aþamalarýnda, 'durumun nasýl idare edildiðini' bilmiyor muyuz? 

Önce fazla kat ve rant yaratma uðruna imar planlarýyla oynanýyor. 'Falanca dönem belediye, þu gruplar 
için yaptý. Ne yani biz yapmayacak mýyýz?' Eh, bu deðiþiklikten trilyonlar kazanýlmayacak mý? Bunun 
bir karþýlýðý olacak elbet. Azcýk destek. Cebime de, partimin gelecek dönem iktidarýna da… 

Ýnþaat sýrasýnda da 'Durum idare ediliyor'. Öyle ya herkes yapýyor, bir þey olmuyor da bize niçin olsun 
efendim? Biraz sýkýlaþma olursa; partiden, parayla, tehditle, emsal göstererek sustururuz. 

Denetim… Geçiniz efendim. Her bina denetleniyor mu? Üstelik bunun daha ciddi yasal sorumluluðu, 
bu konunun deprem bölgelerinde önemli olduðunu otuzbin kiþiyi öldürdükten sonra anladýðýmýz için 
yalnýz o bölgelerde geçerli. Diðer bölgelerde de çok ölüm olunca düþüneceðiz. Öyle deðil mi? 

Hele bu dolaplarýn karþýsýnda olun ve direnin. Ne ihale, ne para… Ne ruhsat ne huzur… Bakýn 
bakalým iþinizi yapabiliyor musunuz, yaparsanýz da ayakta kalabiliyor musunuz? 

Bütün bunlarý, biz normal vatandaþlar da dahil hepimiz bilmiyor muyuz? Gayrimenkul alýrken, ruhsat 
ayarlarken biz de 'Durumun idare edilmesi'; yasalar bir yana, þimdilik, bu sefer 'Bize özgü bir 
uygulama' peþinde olmuyor muyuz? 

Üretim yerine 'hazýra konma'… 

Planlama yerine 'fýrsatçýlýk'… 

Toplum yararý yerine 'kiþisel talan'… 

Oktay Ekinci'nin deyiþiyle, demokrasi deyince de 'imar hýrsýzlýðý özgürlüðü'anlýyoruz. 

Öyle ya. 'Milli irade'nin bir bölümü iþine geldiðinde "abi idare et" diyor ! 

Þu Hakem Papila ile bitirelim. Yýllar öncesinden, 'Bizim memurumuz- bile- iþini bilir.' dönemini 
anlatan o güzelim filmde, 'parayý götürmediðine' bir türlü inanýlmayan, baþýna türlü iþler gelen ve 
ancak sonunda çalmadýðý anlaþýlan mutemet Þener Þen'e nasýl sesleniyordu çevresi ? 

'Namusluymuþ namussuz !' 

Cumhur 
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 Ters Köþe : Mehtap Akdeniz

   Kadýnlarýn güllü günü

Özel günlerde ve bayramlarda yazý yazmak geleneðime uygun olarak; günün mana ve önemine dair bir 
yazý yazmak için masaya oturduðumda hayli zorlandýðýmý itiraf etmek zorundayým. Sevgililer günü 
için ne yazýlabilir diye düþünüp iþin içinden çýkamayýnca ve her yazdýðým yazý az sonra 
okuyacaðýnýzdan daha berbat çýktýkça; bir çýkýþ yolu bulabilmek umudu ile nette gezinti bile yaptým. 
Gördüðüm þu oldu: basýn da benim gibi çaresiz kalmýþ, ne yazacaðýný þaþýrmýþ. Alýþveriþ ve aþk 
mekanlarnýn reklamlarýna yer vererek olayý son derece ticari bir hale sokmuþ, konu amacýný tamamen 
aþmýþ, kutlanacak bir gün olmaktan çýkmýþ; kadýnlarýn altýn günü halini almýþ. 

'Fýrsat bu fýrsat, Kahvemolasý aracýlýðý ile sevgiline sesleniver; iki cilalý söz yaz, adamýn gönlünü al', 
diyebilirsiniz. Benim kutlanmasý ve cilalanmasý gereken; sýfatý sevgili olan biri hayatýmda olsaydý, 
emin olun bu fýrsatý kaçýrmazdým. 

Peki, sevgilin var mý? dediðinizi duyar gibiyim. Bu soruya her zaman cevabým ayný olmuþtur. Cevap 
veriyorum; 'Bilmiyorum'. 

Bilmediðim þey, birinin var olup olmadýðý deðil; kelimenin takabül ettiði anlama uygun birinin olup 
olmadýðý. Sevgili kelimesi, benim algýma göre 'hafif' bir anlama tekabül ettiðinden sevgilim var veya 
yok demek hayatýmdaki insana haksýzlýkmýþ gibi geliyor. Ve bu kelimenin anlamýný tam 
bilemediðimden, hayatýmda bu anlama tam denk gelen biri var mý gerçekten bilmiyorum. Mesela þunu 
gayet iyi biliyorum; 'Sevgili' sýfatý benim hayatýma aldýðýma hafif kalmalý. Bu sevgili kelimesine niye 
bu kadar zaman harcýyorum ki? Zaten sevgililik müesesesini de hiç ciddiye almam. Biz eski toprak 
kadýnlarýz, donunu yýkamadýðýmýz adama kendimizi adayamayýz vesselam. Sevgili falan anlamayýz 
biz. Kafamýz almaz böyle fanfinfon iþleri.

Bendeki sevgili algýlamasý böyle olunca, oldum olasý þu sevgililer gününe de pek sinir olurum. 

Sevgililer gününe kendini kaptýrmýþ olan kadýn okurlarýma bir þey soracaðým kendimi tutamayýp. Hani 
yani maksat bir yanlýþ algým varsa kendimi düzeltmek için gerçekten. 

Söyleyin Allah aþkýna, sevgililer günü dendiðinde herhangi bir erkek elektiriði alan var mý aranýzda? 
Erkek elektiriði almadan bir erkekle bu özel gün geçer mi? Bir demet gül ile kapýda bekleþen binlerce 
erkekten birine sahip olmanýn neresi özel? Hediye almanýn aþkýnýzla ne alakasý var? Bu kadar kadýnsý 
bir günde erkekle iþiniz ne? 

Sevgililer gününe kendini kaptýran erkekler okurlarým, size de yakýþtýrmýyorum bu kýrmýzý güllü kýz 
gününü; açýkçasý efemine buluyorum böyle günleri kutlarken sizi. (Oh! en zorunu söyledim, 
kurtuldum). 

Tarihlerin oyununa gelmeyin kýzlar. Ondört Þubat'ýn, onbeþ Þubat'tan farký ne? Tarihin oyununa 
gelmeyin baylar. Valentine's beyin hikayesine dikkatlice bakýnca öldürülmesindeki gizden, (yeterince 
fesatsanýz) hafif efemine bir koku almýyor musunuz siz de?
Baþka sorum yok... 

Böyle diyorum da ben ne yapýyorum? Tabiki sevgililer gününü -tamamen tesadüfi olarak- zaman 
zaman kutlayabiliyorum. Kiminle mi? 'Böyle bir günde acayip kaçacak ama biþi diyeceðim; gelirken 
bir kalýp beyaz peynir getirsene' diyebileceðim bir Efe ile.

Sevgiliniz için çok gerekliyse kutlayýn tabii, siz bana bakmayýn. Benimki sadece kadýnca bir his, 
elbette ki en nihayetinde doðrusunu siz bilirsiniz. 

Mehtap Akdeniz
mehtap@kahveciyiz.biz 
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 Eniþte'den Eriþte'ler : Ahmet Þeþen 

   Lütfiye ve Lütfü

Sayýn Lütfiye Hn. dikkatine,
Mahalle Parký, 13.02.2002, 11:15 Bahse Konu Olunan Vuku : Takma Diþler Hk. 

Pek Muhterem Lütfiye Hanýmefendi... Biliyorsunuz ki; 41 yýlý geçkin bir vakittir gül gibi geçinirken 
bu sabah nedense bir anda dellenmiþtiniz ve bu minvalde kendimi bir anda mahalle parkýnda ve 
bittabii ki soðuðun içinde buluvermiþtim. Tam titremeye baþlamýþtým lakin diþlerimin takýrdamadýðýný 
farkettim. Malumaliniz pür telaþ içinde haneden ayrýlmam sebebi hikmetiyle bazý teçhizatý yanýma 
alamadým. Bu sebeple lutfedip takma diþlerimi bakkalýn çýraðýyla gönderebilirseniz pek mütehassis 
olacaðým. Binaenaleyh; kýymetli zamanýnýzý almaktan son derece müteessir olmakla beraber, takma 
diþsizliðin ne denli zor bir durum olduðunu sizin de takdir edeceðinizi ümit etmekteyim. Affýnýza 
sýðýnarak; þayet bir mendile sararak gönderebilmeniz ahvalinde size olan minnetimin ziyadesiyle 
artacaðýný arz-ý hürmet ederim efendim... 

Saygý ve muhabbetlerimle, Lütfü 

Not : Takma diþler baþ ucumdaki komodinin üzerindedir. Teslimat adresi köþedeki internet kayfedir 
( Soðuktan takýrdamamak için kendimi zor attým ) 
* * *
Sayýn Lütfü Bey dikkatine,
Huzur Dolu Ev ( Bu arada býrakýn mahalle parký gibi acýndýrýk pozlarý ), 13.02.2004, 11:35
Bahse Konu Olan Vuku : Malumaliniz 

Aziz Lütfü Bey, evvela 43 sene dile kolay deðil ( Bak, yazý ile #kýrküç# ...! Bilmem anladýnýz mý ? 
Öyle iþinize geldiði gibi baþtan savma 41 küsur filan deðil ) huzur dolu yaþadýðýnýz hanenizi 
terketmenizin sebebi hikmetinin ben olmadýðýný hatýrlatmak isterim. Takma diþlerinizi unutmuþ 
olmanýz ve dolayýsýyla zor durumda kalmýþ bulunmanýzý teessürle müþahade ettim. Lakin her zamanki 
unutkanlýðýnýz ve vurdum-duymazlýðýnýzla giderken benim gözlüklerimi de çantanýza koyduðunuzu 
tespit etmiþ bulunuyorum. Ýzninizle, istirhamým o ki; o uyuþuk kýçýnýzý kayfe köþelerinden ( hele hele 
son demlerimizde çet adý altýnda hanedeki bilgisayarýn baþýndan kalkmadýðýnýzý da pekala bilerek ) 
kaldýrýp evvel emirde bakkalýn çýraðý ile gözlüðümü yollamanýz zarureti hasýl olmuþtur. Gözlüðümün 
þahsýma intikali neticesinde pek tabii ki kýymetli takma diþlerinizi tarafýnýza yollayacaðým. 
Yirmibeþinci seneyi devriyede de ( ahým þahým bir armaðan gibi ) getirdiðiniz o cartlak pembe tahta 
mücevher kutusuyla göndermemin daha yerinde olacaðý kanaatindeyim. Hem takma diþleriniz 
mendilin içinde kýrýlabilir mazallah, hem de nasýlsa içini dolduramadýðýnýz kutu bir hayra geçer hiç 
olmazsa ..! 

Muhabbete gerek yok, saygýlarýmla, Lutfiye ( U ile Ü deðil, 43 senedir öðrenemediniz gitti ! )
* * *
Sayýn LUtfiye Hn. dikkatine ( tamam U olsun, huysuzluk ücrete tabi deðil nasýlsa ! ),
Ýnternet kayfe ( ayný zamanda Teslimat Adresi ), 13.02.2002, 11:45
Bahse Konu Olunan Vuku : Takma Diþler Hk.

Mektunuzu aldým, teveccüh buyurmuþsunuz efendim. Amma velakin üslubunuzda da meþhur sivri 
dilinizde de herhangi bir deðiþiklik sözkonusu deðil ( bakirelik soyadýnýzýn da LAKLAK olduðu zaten 
malum ! ). Muhterem Hanýmefendi, internet kayfeyi 2 saatliðine icara verdiklerinden kýçýmý 
kaldýramýyorum maalesef. Velakin; bakkalýn çýraðýna pencerenizden hitabýnýz akabinde uzun 
sürmeyecektir çocuðun size dönüþü ( hatta o cýrtlak sesinize tüm mahallenin pencerelere akýn 
edeceðine de hiç þüphem yoktur ! ). Bu minvalde takma diþlerimi evveliyatta sizin yollamanýz daha 
münsaipdir. Neyle gönderirseniz gönderiniz efendim.. 33 senelik memuriyetim her ne kadar o çingene 
pembesi mücevherat kutunuzu dolduramasa da çok þükür çorba tencereniz hep kaynamýþtýr 
( nankör ! ). Oysa öðlen yemeði vakti gelmektedir ve bir çorba dahi içemeyecek durumda 
bulunduðumu bilmem arz edebiliyor muyum ? Takma diþlerin ehemmiyetine binaen, gözlüðünüzün 
kýymeti harbiyesi bile yoktur, kýyaslanmamalýdýr. Mevzuya aklý-seliminizle bakacaðýnýzdan eminim 
efendim...

Hürmetler benden, Lütfü
* * *
Sayýn Lütfü Bey dikkatine,
Gül gibi Haneden, Gül gibi Zevceniz, 13.02.2004, 11:55
Asýl Bahis Konusu : Yakýn Gözlüklerim 

Nasýl yoktur ? Asýl kýymeti harbiyesi olmayan sizin takma diþlerinizdir efendim. Gözlüðüm olmadan 
takma diþlerinizi nasýl göreceðim üstelik ? Yazdýðýnýz gibi olmadýðýný bilirsiniz, neyi nereye doðru 
düzgün koymuþsunuzdur ki takma diþlerinizi þýpýn iþi komodinin üzerinde bulayým ? Asýl kýymeti 
harbiyesi olmayan sizin nankörlüðünüzdür ! O çorbalarý 43 senedir size sevgi kaþýðýmla piþirdiðimdir. 
Saçlarýmý süpürge yaparak üstelik. Bugüne dek hangi takdiri gösterdiniz karþýlýðýnda bazen "Eline 
saðlýk" o kadar, o bile "Tuzu mu eksik ?" biçiminde dahi vuku bulmuþtur. Çok mu zor bir Sevgililer 
Günü'mü kutlamanýz ? Elalem ne beyanatlar veriyor Kahve Molasý'nda.. Siz de yazýn efendim, siz de..! 
Dilinizi mi yuttunuz ? Evet, bekarlýðýmda bir LAKLAK idim belki, evlenince ne oldum dersiniz ? 
SUSKUN... Bence yanlýþ koymuþ dedeniz soyadýný, DUTYEMÝÞBÜLBÜL olsaydý daha münasip 
olurdu size.. Ama bakýyorum internette çeneniz maþallah mevcut.. 

Ahh ah ! Gözlüðüm olsa da bir çorba piþirebilsem.. Lutfiye
* * *
Sayýn Lutfiye Hn. dikkatine ( Nam-ý diðer 43 yýllýk Þenþakrak'ým, Hane'min Bülbül'ü ),
Ýnternet kayfe ( Kýçýmý kaldýrmak üzereyim ), 13.02.2002, 12:05
Konu : Çorba mý dedin ? Hiiiii ...! Mercimek olsa keþke ! 

Sevgili Lutfiye Hanýmefendi'ciðim... Bir anda dikkatimi celbetti ki bilgisayardaki tarihler henüz 13 
Þubat'ý gösteriyor efendim ..! Yani; Sevgililer Günü'müz yarýn Bilbül'üm.. Neden sabah sabah bunu 
hatýrlamadýn diye kahvaltýmýzý berbat ettik, haybeye biribirimizi rencide ettik ? Yaþlandýk Lutfiye 
kabul et artýk, ne sen eski Letafet ne ben eski Latif.. Sahi, çorba hazýrsa ekmeði kapýp geleyim.. Hýýý 
mý ? 

Lütfü'cüðün...
* * *
Sayýn Lütfü Bey dikkatine ( Nam-ý diðer evimin direði, Gönlümün tek sahibi ), 
43 yýllýk Meleði'nin olduðu Hane'n, 13.02.2004, 12:15
Konu : Güllerimi Getirmeyi Unutma ..!

Mevzuyu uzatma, kap ekmeði, güllerimi getirmeyi de ihmal etme, mercimekleri ýsladým bile, pek 
sevdiðin çorba için.. Kýpkýrmýsý olsun güller.. :)))) 

Lutfiye'ciðin kurban olsun sana...
* * *
Lutfiye'mmmmmmm dikkatine,
Çiçekçi, 13.02.2002, 12:05
Konu : Suyun Isýtýlmasý Hk.

Kýs Lutfiye, çorbadan vazgeçsek diyorum ama hazýr mercimekleri ýslamýþken... Fýrýna sürmeye ne 
dersin ? Ben de çiçekçiden sonra eczaneye mi uðrasam, viyagra diye birþeylerden söz ediyorlardý 
kayfede.. En iyisi sen suyu ýsýt her ihtimale karþý.. Bunca yýldan sonra baþarýrsak banyo, baþaramazsak 
çorba yaparýz... 

Az sonraaaaa yanýnda olacak Lütfi... 

asesen@kahveciyiz.biz 
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 Arap olayým ben de kahveciyim... : Beyhan Duffey 

Rumuz : Artýk Dayanamýyom, Sevgililer Gününde Gel…

Çok saygýdeðer büyüðüm, deðerli insan, gaste patronu sayýn Cem The Edit. Þu deðersiz satýrlarýma 
baþlamadan önce, affinýza sýðýnarak, kýymetli zamanýnýzý alacak olduðumdan dolayý þimdiden özür 
dilerim abiciðim. ( Kusura bakmayýn, gastenizdeki fotoðrafýnýzý gördüm size çok kaným kaynadý 
abiciðim. Bu yüzden size "abi" diye hitap ediþime kýzma. Bir de abi sizin soyadýnýz The Edit, 
yabancýsýnýz, Almansýnýz galiba. Çok memnun oldum. Çünkü yabancý insanlar bizden daha çok 
okumuþ oluyorlar ve o yüzden sen benim derdimi çok iyi anlarsýnýz ) 

Abiciðim size bir internet kafeden yazýyorum ve bir saati iki buçuk milyon. Takdir edersiniz ki devir 
ekonomi devri ve bu yüzden size uzun uzun yazýp zamanýnýzý boþyere almak istemem. Ben bu 
makinayý kullanmayý bilmediðimden arkadaþým Seyfullah yazma konusunda bana yardýmcý oluyor. 
Eðer bir hatamýz olursa þimdiden affet abi. Arkadaþým Seyfullah'da selam söyleyip ellerinizden 
öpüyor… 

Cem abi, ben bu gasteyi bugüne kadar hiç duymamýþtým. Ta ki Arabistan'daki ablam geçen bayramda 
telefon edip de bana senden ve gastenden bahsedinceye kadar. Seyfullah da ailesini görmeye 
Erzurum'a gidince, yalnýz baþýma size yazamadým. Ben sandým ki sizin gaste gastecilerde de satýlýr. 
Bütün Kýzýlay'ý, Ulus'u dolaþtým ama bulamadým. Sonra Seyfullah ( arkadaþým, simdi size yazan yani ) 
Erzurum'dan dönünce ona söyledim o da çalýþkan çocuktur, elektronikten çok iyi anlar abi hemen 
buldu sizi. Hala benim aklým almýþ deðil seni kim nasýl okuyor ama ben yine de bir umut diye bu 
mektubu yazýyorum sana. 

Abi benim adým Murat Düztaban. 27 yaþýnda, Kayseri doðumluyum. ( Hemþehriyiz sennen abi ) 
Kýzýlay'da meþhur "Rýza Usta'nýn Yeri"nde þef garsonum abi. Bu iþi daha önce çalýþtýðým dönerci 
ustam Sedat Usta'nýn çok büyük referansýynan buldum. Ýki aydýr burda çalýþmaktayým. Þimdilik 
bahþiþlerle birlikte maaþým yetiyor sayýlýr. Ama üç aylýk deneme süresi dolunca maaþým da artacak 
abi. Beni burada müþteriler de, patron ve komiler de cok sevdiler abi. Ýyi çocuðumdur, kendimi 
sevdirmesini bilirim, çok da kozmopolitanýmdýr. Seyranbaðlarýnda iki katlý gecekondumuz var. Bir 
katýnda biz öbür katýnda da ablam Mehtap iki çocuðuyla kira vermeden oturur. Çok þükür geçimimiz 
yerindedir. Dokuz kardeþin yedincisiyim ben abi. Benim büyüklerim hep evlenip çoluk çocuða 
karýþmýþtýr. Ablam Mehtap biraz deli kadýndýr. Mazaallah bizim sülalede boþanmak diye birþey yoktur 
ama ablamýn deli kaný tutunca ille de boþanmak istedi bizde daha da kudurmasýn diye ses etmedik abi. 
Yani terstir biraz anlayacaðýn. En küçüðümüz kýzdýr. Adý Ebru. Ben o bacýmý herkesten çok severim. 
Hem o akýllý kýzdýr, içimizde en çok okuyan odur. Þimdi orta sonda. Güzel güzel hikayeler uydurur. 
Neresinden de uydurur bilmem ama inþallah kýsmet olursa yazdýklarýný sana getirelim gastende 
yayýnlarsýnýz deðil mi ? Bir ablam Istanbul'a gelin gitmiþtir. Eniþtemiz yabancý sayýlmaz, akrabadandýr. 
Kadýköyünde nalbur dükkaný vardýr. Ýnþaat malzemelerine ihtiyacýn olursa benim adýmý ver ona git 
abi, elinden gelený ardýna koymaz. Mert adamdýr. Hem Kadýköyünde nalburcu Ahmet, Þeþen'ler Ýnþaat 
diye kime sorarsan gösterir. Bir acý kahvesini içersin. O da senin gibi kafa adamdýr. Bak abi kalýbýmý 
basarým siz onnan çok iyi anlaþýrsýn. Bir de abi saðda solda çok adamýmýz vardýr. Arkasý saðlam 
insanlarýz. Mesela bir doktor haným vardýr tanýdýðýmýz, sosyal sigortalar kurumu hastanesinde Acil 
Servisci. Bir telefonla "týk" iþimiz tamam, hastanede yerimiz anýnda hazýrdýr. Aslýna bakarsan genç ve 
güzel bir hanýmdýr ya, biraz kafadan çatlak. Ya da abi kafasý çok iþliyo desek daha doðru olur. Keþke 
doktor olmasaydý vallaha kendime eþ alýrdým onu. Baþkalarýnýn yalancýsýyýz, derler ki masasýnýn üstü 
tomar tomar kaðýtlarla doluymuþ, her bulduðu boþlukta habire biþeyler yazýyomuþ abi. Denizin dibine 
neyin falan da iniyomuþ. Bize çok böylesi. Neyse , lafý uzatýyom diye kýzma bana çünkü ben açýk 
konuþmayý seven insanýmdýr. Yalan dolanla iþim olmaz o yüzden mertçe yazýyom sana. 

Abi ailemizin durumu gereði orta ikiden terkim. Okuyamadým. Ama beni de öyle kara cahil 
sanmayasýn. Üniversite bitirmiþ pek çok kýlkuyruktan daha çok iþler kafam. Ýngilizce de çat pat 
bilirim. Dedim ya, bizim lokantaya senin gibi çok turist gelir. Hav ar yu, velkam, ver ar yu from, do yu 
layk törkiþ demeyi felan da bilirim. Onlardan çok da bahþiþ koparýrým. Hatta arasýra hesabý þisirdiðim 
olur ki çok görme abi patronun gözüne girmek içindir, yoksa benim cebime girmez o paralar. Haram 
yemem. Bizim mahallede de garsonluk camiasýnda da öyle namazýnda niyazýnda çok insan 
olmadýðýndan namaz kýlmam abi. Ama ramazanýmý tutarým, bayram namazýný, cenaze namazý neyin 
kýlarým. Annem dini bütün müslüman kadýndýr, beþ vakit namazýndadýr. Ýnþaallah biz de ilerde 
yaþlanýnca felan kýlacaðýz iþte… 

Abi asýl meseleye geleyim. Dedim ya 27 yaþýndayým diye. Bekarým abi. Çok yakýþýklý sayýlmam ama 
güzel adamýmdýr. Biraz boydan kýsayým. Ama pantolonun paçalarýný biraz uzun tutup altýna da 
yumurta topuk giyiyorum pek belli olmuyor boyumun kýsalýðý. Geçen yýl mahallemizde bir kýza 
delikanlýca aþýk oldum abi. Bigün pazarda yakalayýp koluna yapýþtým. Annemi gönderecem, bana var 
dedim. Aþüfte güzel mi güzel. Saç baþ, kaþ göz, boy pos o biçim. Adý Leyla. Ay kadar parlak, yýldýzlar 
kadar uzak. Rüyalarýmdan çýkmýyor. "Sana mý kaldým La garson parçasý" deyip saçlarýný savurarak 
yanýmdan gitti. Dua etsin kadýnlara karþý kibarýmdýr yoksa bir tokatta bitirirdim iþini. Gerçi ben naz 
yapýyordur diye aldýrmayýp peþinden biraz dolaþtým ya nafile, bir kaç ay sonra bir mimara kaçtý. 
Ondan da baþka bir gönül maceram olmadý abi. Bizim mahale gençlerinin hepsinin birer kýrýðý var bi 
ben böyle kadersizim abi. Ne olur baþkalarýna söyleme, yazýnýn bu kýsmýný okuduktan sonra çýkar, 
daha bi siftahým bile yoktur abi, allah için… ( Abi burda Seyfullah býyýk altýndan gülüyo, suratýný 
daðýtacaðým imanýma o olacak… ) 

Güzel abiciðim, esrarým, kumarým, sigaram yoktur. Duydum ki sen de sigarayý býrakmýþsýn ama iki de 
bir gözünde tüter eþe dosta dert yanarmýþsýn "sigarayý özledim" diye. Etme be abiciðim. Ciðerlerine 
yasýk deðil mi ? Hem de parana. Ýçme su zýkkýmý. Bak efendiden de bi adama benziyorsunuz. Gasteye 
de patron olmuþsun. O kadar para kazanýyorsunuz, sigara içip de kendini bööle zehirler ve tahtalýköyü 
erken boylarsan o paracýklarý da yiyemezsin be güzel abim. Aramýzda kalsýn benim Arabistan'daki 
ablam; ( kocasý orda berberdir. Durumlarý da iyi. Ýki sene içinde Seyranbaðlarýndan arsa aldýlar da 
onlar da bi kondu dikecekler yakýnda ) tava, tencere, kap kaçak, cezve fincan falan sattýðýný da söyledi. 
Ama der ki ticaret kafan hiç yokmuþ abi, en yakýnýndaki dostuna bile "lütfen" diyomuþsun. Böyle iki 
tane bile fincan satamazsýn. "Alacaksýnýz" diyeceksin o kadar. Hatta adreslerine postalayýp, sürpriz 
yapýp almak zorunda felan býrakabilirsin. Güzel abiciðim, eðer az sonra sizden isteyecegim dileðimi 
yerine getirirsen sana söz o fincanlardan iki düzüne alacaðým. 

Abiciðim asýl konuya geliyorum çünkü internet süremiz dolmak üzere. Eðer yazýmýzý bitiremeden 
süremiz dolarsa, þimdiden bize yapacaðýn iyilik için teþekkur eder, kýymetli ellerinden öperiz. 

Abiciðim malum önümüz sevgililer günü. Þunun þurasýnda ne kaldi ki ? Yaklaþýk on yýldýr her 
sevgililer gününü bir umutla geçiririm. Dünya güzeli bir meleðin elini tuttuðumu, kalbimin güm güm 
attýðýný hayal ederek. Ýþte abiciðim uzun lafýn kýsasý þudur ki, senin gastende Tuba diye bir 
hanýmefendi varmýþ. Arabistandaki ablamýn dediðine göre garsonlardan da çok hoþlanýyomuþ. Yaþý da 
gençmiþ. Ben de çok yaþlý sayýlmam deðil mi abiciðim ? Gerçi o hanýmefendi ille de 25 olsun diyomuþ 
ama ben de iki fazlayým, ne çýkar ki bundan ? Sana bütün hayat hikayemi bütün gerçekliðiynen 
anlattým abi, atladýklarým olursa onu da daha sonra konuþuruz. Ama bu Tuba hanýmefendi ile aramýzý 
yapabilirseniz çok sevaba geçecek abi. Yýllardýr ben kendime uygun bir eþ ararken meðersem o eþ 
( kadere bakin ki ) sizin gastende fellik fellik beni arar dururmuþ. Sende mevcutsa abi, bir de 
fotoðrafýný yollarsanýz çok sevinirim. Anneme göstermek için yani. Niyetim ciddidir. Evlenip o 
hanýmefendiyi evinin kadýný yaparým, hem benim maaþým yeter geçimimize. Sizin gasetende de 
çalýþmaz artýk. Elini sýcak sudan sovuk suya deðdirtmem. 

Abi internet süremiz doluyo, Seyfullah çalýþkan çocuktur dedik ama parmaklarý delik deþik olmadan 
huzurdan çekilelim. Abi sen bu iþleri iyi bilirsin, mürekkep yalamýþ adamsýn, yanlýþ biþeyler yazdýysak 
oralarýný sil çýkar, bu isteðimi de Tuba hanýmefendiye ilet abi. Dört gözle cevabýný bekliyor olacaðým. 
Eðer bu iþi þu mübarek sevgililer gününden önce yaparsan güzel abim, çoluðunun çocuðunun hayrýný 
göresin, Allah tuttuðunu altýn etsin, Allah ne muradýn varsa versin abiciðim. Hadi bi güzellik yapýver 
de bu sevgililer gününü de yalnýz geçirmeyelim abiciðim. Hadi gözünün yaðýný yiyeyim. Hadi 
abiciðim… 

Mektubumuza burda son verirken Seyfullah da ben de tekrar mübarek ellerinden öperiz. Allah hayýrlý 
müþteriler versin sana. Unutmadan yolun bizim lokantaya düþerse abi, yengeyi, çoluk çocuðu da al, 
bendensin abi. Sözü bile olmaz. Saðlýcakla, hürmetle kal abiciðim. Düðüne de bekleriz. 
Hemþehrin Murat… 

Not : Sevgili The Edit abiciðim, Tuba hanýmefendiye benim adýma yazacaðýnýz tanýþma mektubunun 
altýna þu þiirimi de eklerseniz çok mesut ve bahtiyar olacaðým. 

T ulumbadan çektim suyu
U zaktan sevdim nazlý kuðuyu
B ir kelam ettim bizim lokantadan
A rtýk bekletme garsonunu çatlatmadan

Ç orba yaptým demiþsin 
Ý çine de bade ezmiþsin
Ç ok naz etme de he de þimdi
E rken kalkan yol aýir demiþ atalar
K açma benden meleðim, Çýtýr Garson'un yakalar….

Sevgililer Gününüzün beyaz atlü prensi Garson Murat Düztaban kulunuz…( Açýk adresimi ve telefon 
numaramý patronunuz The Edit Beyden alabilirsiniz Tuba haným. Gözüm telefonda, aklým yolda, 
kalbim sesinizde olacak… ) 
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GÜL ÝLE BÜLBÜL'ÜN AÞKI

"Gül gül dedi bülbüle, bülbül gülmedi gitti
Bülbül güle, gül bülbüle, yar olmadý gitti."

Efsaneye göre; "Bir zamanlar bütün güller kartopu gibi beyazmýþ. Olacak bu ya, aþk günün birinde 
bülbülün kapýsýný çalmýþ. Bülbül güllerden birine aþýk olmuþ. Bülbül aþkýndan divane olmuþ, gül ise 
nazlý ve merhametsizmiþ. Gül, bülbüle hiç yüz vermezmiþ. Gül, aþýðýnýn kendisini ne kadar sevdiðini 
göstermesi için dalýna konmasýna izin verir ve onun eþsiz naðmelerini dinlermiþ. Ancak, gül bülbülün 
aþk sarhoþluðundan yararlanarak, dikenlerini bülbüle batýrýr ve baðrýný kanatýr. Böylece, bülbülün 
aþkýný reddetmiþtir. Bülbül canýndan vazgeçmiþ aþký uðruna. Öyle bir hale gelmiþ ki diken göðsüne 
batsýn da kalbini yaralasýn istemiþ. Böylece bülbülün kaný, gülün dikenlerine akar ve gülün goncasýna 
ulaþýr. Gülün, ak yapraklarý kýrmýzýya boyanmýþ. Güle kýrmýzý rengini veren iþte bülbülün aþký için 
akýttýðý bu kanýdýr. Yoksa gülde bu kýrmýzý güzellik olmazdý. Öte yandan, bülbülün haykýrýþlarýna 
aldýrmayan gül, aslýnda seveninin kanýna susamýþ, susuzluðunu bu yolla gidermeye çalýþan ve böyle 
güzelleþen bir sevgili konumundadýr. Burada aþkýn en önemli özelliði olan koyu bir lirizm vardýr. O 
gün bu gündür kýrmýzý gül tutkulu aþkýn sembolü olarak anýlmýþ ve hafýzalara kazýlmýþtýr."

Sevgi ve aþk doðuda pek çok hikaye de ve pek çok þiirde en coþkun halleriyle örneklendirilmiþtir. 
Sevginin ve aþkýn özünde paylaþým ve fedakarlýk bulunur. Birde bugünün dünyasýnda ki hep benci 
anlayýþý düþünelim. Herkesin kendi derdine düþtüðü, bana dokunmayan yýlanýn bin yaþasýn dendiði bir 
ortamda, paylaþým temeline dayalý aþkýn ve sevginin ne kadar gerçek olabileceðini düþünelim. Mercan 
Dede "Aþkýn haricinde herþey dedikodudan ibarettir" diyor. Birde bugün ki toplumsal yapýmýza 
bakalým. Dedikodunun haricinde olan þeylerin azýnlýkta kaldýðý bir yapý görüyoruz. En çok seyredilen 
programlar dahi dedikodu üzerine yapýlanlar oluyor. Böylesi bir ortamda herþey aþkýn sýnýrlarý dýþýnda 
cereyan ediyor, görünüyor. 

14 Þubat "Saint Valantine Day" olarak tüm dünyada kutlanýyor. Yani Aziz Valantine Günü olarak 
kutlanýyor. Hikayenin kökeni ise Yunan mitolojisine dek uzanýyor. Yunanca söz anlamýna gelen 
'mthos" sözcüðünden gelen mitoloji, toplumlarýn ilkel dönemlerde doða üstü güçleri açýklamak için 
uydurduklarý masallar ve öyküler. Örneðin gök gürlemesi ve þimþek çakmasý, tanrýnýn kýzgýnlýðý 
þeklinde yorumlanýyordu. Bu mitlerden birisine göre ormanlarda, kayalarda ve maðaralarda yaþayan 
ve sürülerin, çobanlarýn ve kýrlarýn tanrýsý olan Pan, bereketin sembolü idi. Pan, yarý insan, yarý keçidir. 
Pan tanrýsý, Roma mitolojisine isim deðiþtirerek geçmiþtir. Oradaki ismi ise Faunus'dur. Roma 
mitolojisinde, Orta Asya Türk Destanlarýna benzer þekilde Roma'nýn kurucularý bir diþi kurt tarafýndan 
emzirilerek büyütülen Romus ve Romulus kardeþlerdir. Bu dönemlerde bizdeki bahar bayramý 
Nevruz'a benzer þekilde Romalýlar, Þubat ayýnýn ortasýný baharýn baþlangýcý sayarak, kutlamalar 
yapýyorlardý. Bu kutlamalarý, bereket tanrýlarý Faunus ile kurucularý kabul ettikleri Romus ve Romulus 
kardeþlere adamýþlardý. Bu þenliklere "Lupi=kurt" kökeninden gelen "Lupercalia" þenlikleri adý 
veriliyordu. Lupercelia festivali, Luperci rahiplerin Roma'nýn kurucularý Romus ve Romulus'un diþi 
kurt tarafýndan emzirildiði kabul edilen kutsal maðaranýn önünde buluþmasýyla baþlardý. Daha sonra 
rahipler, bereket için bir keçi ve arýnma için bir köpek kurban ederler. Daha sonra gençler keçinin 
derisini ince ince keserler ve kurban kanýný sürerek sokaklara çýkarlar. Kadýnlara da bu deriyi sürerler. 
Kadýnlar için bu daha doðurgan olacaklarý anlamýna gelir. Ne de olsa bereket þenlikleridir bu 
kutlamalar. Efsaneye göre, akþama doðru kentteki bütün kadýnlar kocaman bir kase içine isimlerini 
atarlar ve kentin bekar erkekleri de buradan isimlerin seçtikleri kadýnlar ile yýl boyunca beraber 
olurlar. Ancak Roma Ýmparatoru II. Cladius, savaþ zamanýnda ordunun daha çok savaþçýya ihtiyacý 
olduðunu söyleyerek genç askerlerin evlenmesini yasakladý. Ancak bu yasaða raðmen, Valentin isimli 
bir rahib gizlice bazý savaþçýlarý evlendirmeye devam etti. Bunu duyan imparator, Valentin'i 15 Þubat 
"Lupercalia" þenliklerinden bir gün önce 14 Þubat 270 tarihinde idam ettirdi. Yine efsaneye göre 
Valantin, hapishanede idam gününü beklerken, gardiyanýn kýzýna aþýk oldu. Ona ölüme gitmeden, bir 
mektup yazdý ve sonuna da "From your Valantine" yazýlý bir kart býraktý.Lupercalia þenlikleri MS 494 
yýlýna kadar devam etti. Bu tarihte Papa Gelasius, birliktelikleri ahlak dýþý bularak, yasakladý. Ancak 
Valentin'in mektubu unutulmadý. MS. 495 yýllarýnda Valentin, Aziz (Saint) ilan edildi. Bu gün 
hristiyanlýk dini usulleriyle çiftlerin bir araya getirildiði ve Valentin'in mektubu ile sembolleþen gün 
ilan edildi. Ýþte o gün bugündür, bugün "Sevgililer Günü" olarak kutlanmakta. Tabi, herþeyin 
metalaþtýðý, kapitalizmin vahþileþtiði bir dönemde, bu gün tüketim çýlgýnlýðý için hiç kaçýrýlmayacak 
bir fýrsat olarak düþünülerek, daha da artarak devam etmekte. Ýnsanlarýn bir konu üzerinde uzlaþmalarý 
kadar güzel birþey yok. Bu yönüyle herhangi bir tarihin aþka olmasa da "sevgililere" ithaf edilmesi 
güzel. Ancak ne kökenindeki mitoslara dayanan rivayetler ne de bu güzel günün tüketim çýlgýnlýðýna 
dönüþen kutlanma þeklini doðru bulmuyorum. Tüketimin içine elbette önce sevgi ve aþkýn alet 
edilmesi, birer meta düzeyine indirgenmesi de giriyor. Aþkýn olmazsa olmazlarý olan paylaþým, 
fedakarlýk ve vefa gibi güzellikleri unuttuðumuz bir dönemde, insanlar ne kadar kolay þekilde 
birbirlerine kýrmýzý gül takdim eder hale geldi. Keþke bütün insanlar birbirlerine hediyeler, çiçekler 
verse, bunda bir yanlýþlýk yok. Ancak aþk adý altýnda, tamamen þekli olan ve tüketim ortamý içinde 
formata uyma gereðini yerine getirerek güller verilmesi, sevgiyi þekli ve basit bir imgeye bürümekten 
baþka birþeye yol açmýyor. Elbetteki bir genelleme yapýyoruz. Herkesin duygularýný yargýlamak gibi 
bir iddiam yok. 

Batý'da aþk deyince akla gelen simge "Romeo ile Jüliet". "Baþka" dediðimiz vakit alacaðýmýz yanýt, 
uzun bir düþünme olacaktýr. Oysa Doðu'da aþk deyince aklýmýza hemen bir hamlede "Leyla ile 
Mecnun", "Kerem ile Aslý", "Ferhat ile Þirin", "Arzu ile Kamber", "Tahir ile Zühre" ve "Yusuf ile 
Züleyha" geliverir. Batý aþký, Doðu'ya göre daha karþýlýklý algýlamýþtýr. Elbette, aþk tüm dünyada 
evrenseldir, deðiþmez. Ancak, aþkýn ve sevginin iþleniþ þekilleri Doðu'da ve Batý'da farklý olmuþtur. 
Batý edebiyatýnda aþk, arzu ve ihtiras düzeyine indirgenmiþtir. Madam Bovary örneðinde olduðu gibi. 
Oysa Klasik Doðu Edebiyatýnda aþk, tutku, arayýþ ve vuslattýr. Leyla ile Mecnun doðu'da 1500 yýldýr 
iþlenen bir temadýr. Romeo ile Jüliet ise 500 yýldýr iþlenen bir temadýr. Mecnun'a "adýn ne?" diye 
sorarlar. "Leyla" diye cevap verir. Bir gün yine Mecnun'a "Leyla ölmedi mi" derler. "Hayýr, Leyla 
kalbimde yaþýyor ölmedi, Leyla benim" diye karþýlýk verir. 

Doðu, aþký daha coþkun yaþar. Batý aþký kapitalizme mahkum eder. Kapitalizmin herþeyi tüketime 
yönelik kullanmasý ayrý bir konu. Herþey alýþkanlýða dönüþtürülüyor. Anneler günleri, Babalar günleri 
bunlarda tüketiliyor. Ancak burada sevgililer gününde daha önemlisi þu ki, eðer aþkýn, sevginin ya da 
sevgililerin bir günü olacaksa, bu günü belirlemek, Batý'dan daha çok Doðu'ya yakýþýrdý. Batý'nýn batýl 
inançlarýndan doðmuþ rivayetlere deðil, doðunun her yerinden aþk fýþkýran topraklarýna yakýþýrdý. 
Örneðin, bütün dünya'nýn benimsediði isimlerden olan Mevlana'nýn doðum tarihini veya ölüm tarihini, 
sevgililer günü olarak kutlayabilirdik. 

Neyse, tekrar aþka dönelim, yine Yunan mitolojisine dönelim. Yunan mitolojisinde, baþlangýçta iki 
cinsiyet yokmuþ, bir bedende iki cinsiyet varmýþ. Ancak Tanrý Zeus, insanlara kýzmýþ ve demiþ ki " 
kadýn ve erkek, diye insaný ikiye ayýrdýk ve geliþigüzel yeryüzüne savurduk, bundan sonra sizin cezaný 
odur ki, her bir parça kendi parçasýný arasýn." O zaman bu zaman, pek az insan kendinden ayrýlan 
parçasýný bulmuþ. Belki de bunca koþturmaca, bunca acý kendi parçamýzý bulabilmek uðrunadýr. 
Kimbilir, bu parçayý bulana dek kimlerin parçalarýna güller veriyoruz. Belki de Attila Ýlhan'ýn 
mükemmel ifadesi ile "Ne kadýnlar Sevdim Zaten Yoktular"... Yani, kurguladýðýmýz bir þeyi arýyoruz 
belki de... Ve belki de zaten yoklar...Zaten Attila Ýlhan ayný þiirinde devam ediyor "gerçek deðildiler 
birer umuttular, eski bir þarký belki bir þiir, ne kadýnlar sevdim zaten yoktular, böyle bir sevmek 
görülmemiþtir"

Eleþtirel tavra tekrar dönersek, Prof. Ýskender Pala'nýn çok güzel bir benzetmesi var: "Teknokrat dünya 
insanlarý o hale getirdi ki, kafalarý test, mideleri tost dolu bir nesil çýktý karþýmýza; mekanik iliþkiler 
kurulabilecek anlamsýz bir hale dönüþtürdüler sonra hayatý. Test ile tost arasýnda sýkýþýp kalan bu 
gençliðin asýl ihtiyacý olan þey, bazen elinde bir gül ile mehtabýn doðuþunu seyretmek idi, bazen 
yoldaki bir çiçeði okþayýp baharý solumaktý. Ancak baharýn nasýl gelip geçtiðini fark etmeden yaþýyor 
þimdi çocuklarýmýz, üzerine bastýran bir dünyada, bir teknoloji veya koþturmaca içinde, kendini 
hissetmeden yaþýyor..." Halimiz, bundan daha güzel tanýmlanýr mý, bilmiyorum. Kültür ile medeniyet 
kavramlarýný her zaman karýþtýrmýþýzdýr. Kültürü de medeniyet gibi düþünerek hep ithal ettik. Oysa aþk 
kültürümüzde var. Düþünsel, zihinsel ve duygusal parametrelerimizi yitirdiðimiz için, aþký 
sembollerde arar hale geldik. Rekabete ve yarýþmaya dayalý, sürekli somut verilerle düþünmeye 
endekslendirilen ve midelerinde tost, kafalarýnda test dolan bir nesili dönüþtürmeliyiz artýk. Paylaþýmý, 
vefayý, karþýlýksýzlýðý ve güzelliði aþýlamalýyýz. 
Yine Doðu'dan bir beyit ile yazýma son veriyorum: 

"Her gece uyurken son þey sensin
Uyandýðýmda da ilk þey yine sensin" 

Sevgiyle, 

Tamer Soysal
tsoysal@kahveciyiz.biz 
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 Rüzgar : Özlem Mavioðlu

Evet, özledim seni

"Özledim. Özlemedim. Özledim. Özlemedim. Özledim. Özlemedim. Özledim… " Niye itiraf etmekten 
kaçýnýyorum ki ? Korkuyor muyum yoksa ? Seni özledim desem kaybedecek neyim var ki, hiç bir 
kazanmýþlýðým yokken. Onu ürkütmekten mi korkuyorum yoksa… Ya o hiç bu açýdan bakmadýysa 
bana, özlemim onu benden uzaklaþtýrmaya kalkarsa. Sanki sadece bu mu korkum, itiraf etmeliyim 
artýk, ona bir kimlik kazandýrma telaþýna düþmekten korkuyorum asýl. Düþünüyorum da, aslýnda onu 
mevcut kimliklere de sýðdýramýyorum. Bazen arkadaþým, çoðu zaman dostum, bazen aþýk olmak 
istediðim adam, ama hiç bir zaman bir ömrü paylaþmak ister miyim diye düþünmedim. 

Kafam çok karýþýk bu aralar. Neden bu kadar meraksýz, neden beni tanýmak için hiç ýsrar etmiyor, 
yoksa, yoksa beni, hakkýmda düþünmeye deðer bulmuyor mu… Ama, ama ben onu bu kadar merak 
ederken, tanýmak isterken, yaralayýcý bu durum. Onun adýna düþünmeye baþlamak da korkutuyor beni. 

Platonik bir aþk olabilir mi benimkisi. Yok caným, yüzünü görmediðim, sesini bile duymadýðým biri o. 
Sözcükleri paylaþtýðým, cümlelerine omzu edasýyla yaslandýðým biri o. Zorlamanýn gereði yok, sanal 
dünyadaki tek dostum o benim, yanýbaþýmdakine bile güvenemezken, güvendiðim o benim… 

Özlem Mavioðlu 
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 KIRKYAMA HÝKAYELERÝ : KMKYHT 

   KADININ RUHUNDAKÝ GÝZLERDÝ BÝR MAHALLEYE YANSIYANLAR :
   Filiz Güner Mercanköþk

Müþerref uyandýðýnda yaþlýlar evine giderken, yolunun üzerindeki Selçuk'lara da uðrayarak, bir kahve 
içmeyi planlamýþtý. Bu kahve sohbetleri, üç günlük dünyanýn tantanalarý arasýnda pek keyifli oluyordu. 
Yüzünü yýkamak için banyoya yöneldi. Pencereden dolmakta olan güneþ ýþýklarý, içinde tuhaf bir 
heyecan dalgasý oluþturdu. Kusto Sami geldi aklýna. Gülümsedi. En yakýnlarýndan bile, nasýl da 
saklamayý becermiþlerdi iliþkilerini. Aþk nelere kaadirdi. Aynaya baktý. Alnýnda ve gözlerinin altýnda 
beliren çizgiler ilk kez bu kadar gözüne batmýþ ve canýný sýkmýþtý. Yarým kalmýþ bir aþkýn hayallerinde 
gezinirken, yýllar geçmiþ ve yaþlandýðýnýn farkýna varamamýþtý. Þeftali rengi gömleði, mavi gözlerini 
daha da belirginleþtirmiþ ve ona çok yakýþmýþtý. Dýþarý çýkmak üzere kapýyý açtýðýnda yerde bir zarf 
gördü. Aysel'den gelen mektubu, bir çýrpýda merakla açtý. 

Sevgili Müþerref, 

Bunca zaman seninle çok þey paylaþtýk. Yaþlýlar evini bu günlere taþýrken gösterdiðin yardýmlarý ve 
azmi ne kadar takdir etsem azdýr. Mahalledeki insanlar arasýnda hakkýmda en çok bilgiye sahip olan 
sensin. Neredeyse en güvendiðim de. Bu kez seninle hallice dertleþmeyi, sýrlarýmý paylaþmayý 
istiyorum. Galiba yaþlandýkça ben de duygusallaþmaya baþladým. Biliyor musun, hala çoklarýnýn 
yüreðini hoplatacak kadar güzel ve çekiciyim. Yýllandýkça güzelleþen þaraplar gibiyim anlayacaðýn:))) 
Belki içten içe kýzýyorsundur bana, kendimle bu kadar övündüðüm için. Aysel'i herkes, erkeklerin 
hayallerini rüyalarýný süsleyen bir aþüfte olarak biliyor sadece. Bilmedikleri, düþünmedikleri yahut 
görmezden geldikleri bir þey var. Aysel'in bunlarýn ötesinde ayný zamanda bir kadýn olduðu. Böylesi 
bir kadýn olmak sanýldýðý kadar basit bir iþ deðil arkadaþým. Benim de acýlarým, hayallerim oldu. Kaç 
erkek tenime dokunma arzusuyla tutuþan, þehvet dolu anlar hayal etmek yerine; komþu evlerden 
birinin önünden geçerken bir gül koparýp vermeyi, oturup sohbet etmeyi hayal etti benimle. 
Ýstemezdim öyle çiçekçilerden özenle hazýrlanmýþ buketler göndersinler... Bir gün otobüste karþýma 
orta yaþlý bir bey oturdu. Elinde bir buket gül vardý. Adama gözüm iliþtikçe deðiþik senaryolar 
kurguladým. Kimdi o þanslý kadýn? Belki eþine bir kavga sonunda gönül alma niyetiyle götürüyordu 
elindekileri? Belki… Belki… Neler geldi aklýma bir bilsen.... Gülüyorsundur þimdi.. Ýlahi Aysel, bir 
çiçeði sorun etmeye ne gerek var, kaç kadýn senin yerinde olmak isterdi biliyor musun diyerek?. Bir 
mektubunda varlýðýný bir yana býrak, hayalin bile kaç erkeði aþýk, kaç kadýný mutsuz kýlýyor dediðini 
unutmuþ deðilim. Beni anlayabilir misin bilmem. Bir kez olsun gözlerime sevgiyle bakarak, sadece ve 
sadece bir çiçek vermek için kapýmý çalaným olmadý. Güzel çiçekleri pahalý hediyeleri gönderenlerse, 
hep karþýlýðýnda bir þey isteyenlerdi. Bana çok aþýk olan erkekler var ya hani, nelerden 
hoþlanabileceðimi düþünmek ve beni tanýmak yerine, fevri kahramanlýklar gösterdiler. Kendilerine 
zarar vermekten öteye geçemedi çabalarý. Bunu benim gönlümü kazanmak için deðil, birlikte 
olabilmek adýna, yani kendileri için yaptýlar. Mesela çoðunuz bilmezsiniz ciddi bir kitap kurdu 
olduðumu ne yazýk ki. Ýþte gerçekler acý ve çýplak bir þekilde yerlerde sürünüyor gördüðün üzere. 
Hazýr kitap dedim, yeri gelmiþken onu da söyleyeyim, bende kalmasýn. Öðrencilik zamanlarýmýzdý. 
Selçuk, Sami, Zafer, Muzaffer ve ben okuldan çýkmýþtýk. Eh o zamanlar erkek gibi kýzdým bilirsin. 
Sonra Selçuk'a karþý kalbimde inceden inceden sýzýlar baþladý. Anlaþýlmayan ve karþýlýk görmeyen 
duygularýmla ilk aþk acýlarýný çektiðim o gün ani bir karar aldým. Bundan sonra her þey çok farklý 
olacaktý. O sýralar dedemin özel eþyalarýyla dolu kutusunu karýþtýrýyordum. Benden baþka ilgilenen 
yoktu zaten evde bu eþyalarla. Gizli bilgilerin muhafaza edildiði bir bölüm gibiydi burasý. Toz 
baðlamýþ dosyalarý kurcalarken elime bir kitap geçti. O zaman ellerim böyle öjeli deðildi, tek örgüyle 
toparladýðým saçlarýmla, yüzüm bu halinden ne kadar uzak, hayattan ne denli habersizdi... Ýlginçtir ki 
ilk sayfalarda okuduklarým, yaþadýðým duygulara birebir uyuyordu. Romandaki esas kýz, çektiði aþk 
acýsýyla bundan sonra çok farklý bir insan olmaya karar verdi ve harekete geçti. Aklýma bir cinlik geldi 
ve ben de ayný þekilde davranmaya karar verdim. Kitabýn müridi oldum gönüllüce.. Orada ne yazýlýysa 
aynýsýný yapmaya koyuldum. Karþýlaþtýðým gerçekler beni þaþýrtmakla kalmayýp, bu yolda ilerleme 
konusunda tetikledi. Günden güne heyecaným artýyordu. Aysel'in hayatýnýn hemen hemen tamamý 
aslýnda o kitabýn kendisidir. Mahallede benimle ilgili olaylar ve sonuçlarý benim için bilindik ve 
tahmin edilebilir olmasýna karþýn, mahalleli için tamamen o zamanýn, hayatýn getirdiði sürprizler ve 
cilvelerden ibaretti. Elbette yanýldýðým veya beklediðim sonucun tamamen gerçekleþmediði oluyordu, 
fakat gerçekleþenler yanýnda bunlar çok önemsiz kalýyordu. Zafer'in ölümüne neden olan olay, 
tasarladýðým þekilde geliþti. Sonuçsa ummadýðým ve beni de üzen bir þekilde acý oldu. Ýtiraf etmeliyim 
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ki arzulanan, hayran olunan, elde edilemeyen kadýn olmak çoðu zaman gurur ve güç verdi bana. Fakat 
hiç bir zaman, yerimde olmak isteyenlerin tasavvur ettiði ölçüde mutlu olmadým ben. Çoðu zaman 
yerimde olmak isteyenlerin, yerinde olmayý çok arzuladýðýmý hiç bilmeyecek kadýnlar. Sevdiðim 
adamla evlenip, evimin kadýný olmak nasýl olurdu acaba? Ýçimdeki þuh ve maceraperest ruh sýkýlýp, 
fýrlar mýydý olduðu yerden, bunlarýn cevabýný hiç bir zaman bilemeyeceðim? 

Nasýl olur, tüm bunlar tasarlanmýþ bir oyun, bir kitabýn taklidi miydý? Her þey bu kadar basit mi? Bunu 
nasýl yapabilir bir insan dediðini duyuyorum sanki. Hayat insana her þeyin mümkün olabileceðini 
gösteriyor yaþadýkça. Ýnsan zaman zaman çok basit, zaman zamansa bir o kadar karmaþýk olabiliyor. 
Bazý þeyleri uzaktan duyumsamak ile, yaþayarak anlamak oldukça farklý olsa gerek. Eleþtirme beni ne 
olur. Yerimde olmaný ister miydim beni anlaman için? Ýstemezdim herhalde. Uzaktan hoþ gelen 
davulun sesi yanýltmasýn seni. Eðer kitabý merak ettiysen ismini veremeyeceðim üzgünüm. Ancak 
þöyle bir þey yapabilirim eðer istersen. Kimseye bundan bahsetmeyeceðine söz verirsen, kitabý kendim 
vereceðim sana. Yakýnda Türkiye'ye gelmeyi planlýyoruz Rýdvan'la. O zaman görüþürüz ve kitabý 
teslim ederim elceðizlerimle:))) Ha ha haayy.. Ýþte böyle. Senin yerinde olsam kitabý kendi 
çocuklarýmýn bulamayacaklarý, okuyamayacaklarý bir yere saklardým. Tehlikeli ounlara sevkediyor, 
biliyorsun artýk:)))) Belki Sami de çkmýþ olur döndüðümüzde. Kuyumcu Kamil'in baþýna gelenleri 
biliyorum. Rahmet dilemekten baþka yapýlabilecek bir þey yok. Yaþlýlar evi yaptýðým en iyi iþlerden 
biri oldu sanýrým. Ýlerde çok faydasýný göreceðimize inanýyorum. Ve Selçuk... Ona gelince... Ondan 
istediðimi gerçekleþtirdi sana yardým etmekle. Fakat o da gönlümdeki gibi sevmeyi beceremedi beni. 
Ona bir sürprizim olacak geldiðimde. 

Sevgiyle ve mutlu kal, sevgili dostum, 
Aysel 

Müþerref okuduklarýný hazmetmeye çalýþtý. Aysel sandýðý kadar umarsýz ve de mutlu biri deðildi 
demek. Hayat öyle gerektirmiþ, o da gerekeni yapmýþtý. Yaptýklarýna kedisi de alýþtýktan sonra, doðal 
bir davranýþ biçimi halini almýþtý her þey. (Aysel'in kitabýnda, Kusto Sami'nin annesiyle birlikte olduðu 
gibi, Aysel'in kýzýný da yataða atmayý hedefleyip üç kuþaklýk tek çapkýn olma hayali yazýlý olsaydý, 
neler olurdu acaba? Mahallenin halini düþünmek bile ürkütüyor beni.) Bir kitapla olacak iþ miydi 
bunlar? Bu Aysel ne acayip kadýndý böyle. Yine bir þeyler tezgahlýyor anlaþýlan. 

Müþerref Selçuk'un evine geldiðinde onu güllerle uðraþýrken buldu. Bir þarký yankýlanýyordu odada. 

Bilir misin bu þehirde sana aþýk biri var
Gözünde yaþ ve kalbinde inceden bir sýzý var,
Sana adanmýþ hayatý,
Umurunda olmasa da,
Bu þehirde sana aþýk, sana tapan biri var. 

-Yine çiçeklerinle meþgulsun bakýyorum. 
-Evet Müþerref, zevk alýyor ve dinleniyorum bu iþi yaparken.
-Ben de vakit ayýrýrsýn, bir kahve içeriz diye heveslenmiþtim. 
-Ne demek, zevkle. Sunaaa!!! Hayatýmmm!!! Falcý bacý geldi. O güzel ellerinden yapýver bi yandan 
çarklý da içip, maaþlarýmýza zam var mý öðrenelim. 
-Hep hayýr diyordum son zamanlarda kahve teklifine. Bu kez içelim dedim, ancak uygun olabildim de. 
Biliyor musun Aysel yakýnda geliyormuþ. Sana da bir sürprizi varmýþ. 
-Ne, ne dedin? Aysel mi geliyormuþ? 

Adýný duyar duymaz bir garip oldu, buruklaþtý, heyecanlandý Selçuk. Hele bir de kendisine sürprizi 
olduðunu duyunca baþlý baþýna tuhaf bir telaþa kapýldý. Yanýnda duran koltuða, güçlükle býraktý 
kendini. 

-Demek sürprizi var, geliyor demek ha? Neymiþ acaba? Aysel, Aysel geliyor demek. 

O sýrada Suna kahvelerle içeri girdi ve Selçuk'un Aysel'i sayýkladýðýný duydu.

-Aysel mi geliyor dedi, rahatsýzlýðýný belli etmemeye çalýþarak. Zaten hiç gitmemiþtiki diye geçirdi 
içinden. 

Filiz Güner Mercanköþk

Devamý varrr...

KIRKYAMA Hikayelerinin tamamýný aþaðýdaki adreste bulabilirsiniz:
http://www.kahvemolasi.com/xfiles/ozel/kirkyama.asp 
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 Dost Meclisi 

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

Kahve Molasý bugün 4.140 kahveciye doðru yola çýkmýþtýr.

Yukarý

 

 Tadýmlýk Þiirler 

Ayrýlýk

Yaðmur damlasý gibiydi ayrýlýk,
Doyasýya içmeyi bekleyen kuru toprak gibi bekledim seni.

Kimi zaman sevgi hafif uçuk bir yaz rüzgarý oldu yüreðimi ýsýtan.
Ama, o kar beyaz yalnýzlýðým hep kapladý sevgilerimi,

Kimi zaman damla oldu sevgilerim 
Buz gibi tükenmiþliðimde dondu gitti

Yaðmur damlasý gibi ayrýldýk
Yaðmur gibi coþkulu
Son damla kadar hüzünlü

Doyasýya içmeyi bekleyen kuru toprak gibi 
Özledim seni. 

Tarýk Gandur 

Yukarý

 

 Biraz Gülümseyin 

Yorumsuz!!...

Yukarý

 Ýþe Yarar Kýsayollar - Þef garson: Akýn Ceylan

http://www.oursworld.net/ingilizce-ders/eglence-okuma/funny-names.htm
...Havaalaný Anons Memuru Verdiðim Kaðýttan Mikrofona Okudu: Encin Siizar... Yani, O Anda Sanki 
Havaalanýnda Hayat Durdu. Herkes Dönmüþ, Adý "Lokomotif", Soyadý "Sezar" Olan Kiþiyi Kimin 
Aradýðýna, Yani Bana Bakýyordu... Tahmin Edeceðiniz Üzere, Arkadaþýn Adý "Engin Sezer" di. 
Kulaklarý Çýnlasýn... Eðlencelik ingilizce isimler için ekteki kýsayolu týklayýn. 

http://cornerofalicia.330.ca/jennifer/in.htm
Jennifer Lopez severmisiniz? ...Jennifer Lopez 24 Temmuz 1969da New York'un bir mahallesi olan 
Bronx'ta doðdu. Puerto Rico soyundan olmasý onun show dünyasýna girmesini kolaylaþtýrmýþtý çünkü; 
Ricky Martin ve Enrique Iglesias'ýn öncülük ettiði ve 90larýn sonlarýna doðru baþlayan Latin Pop 
yýldýzý dalgasý tüm dünyayý etkisi altýna almýþtý... 

http://www.papatya.com/komigazin/cgi-bin/text/cizgifilmyasalari.html
Çizgi filmlerin de bazý yasalarý olduðunu biliyormuydunuz? Ýþte size bir kaç örnek: ...Havada askýda 
kalan bir kimse bu durumun farkýna varýncaya kadar asýlý kalmaya devam eder. Daffy Duck ilerdeki 
çayýra koþarken uçurumun kenarýndan geçerek boþluða gelir. Bir süre havada kalýr, bu arada kendi 
kendine de konuþmaktadýr. Derken ansýzýn aþaðýya bakýverir. Ýþte o an olanlar olur ve bildiðimiz ½ gt2 
prensibi iþe karýþýr... 

http://www.meteor.gov.tr/
Havalarýn son durumu hakkýnda her kafadan farklý bir ses çýkýyor. Herkes baþýmýza meteorolog kesildi 
bu günlerde. Bilgiyi en doðru kanaldan; yani kaynaðýndan almak isteyenlerin baþvurabileceði en 
güvenilir kaynak. 

akin@kahveciyiz.biz 
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