KAPADOKYA KÜLTÜR DERNEGI KAPADOKYANIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

ÝTÝRAFÇI OLUN
Ekleyen kapadokya
Çarþamba, 21 Nisan 2010

Ýtirafçý olun!
Eli kalem tutan bizden biraz daha eskiler kalemi- kaðýdý çoktan unuttuklarýndan sarýlacaklar pc´lerine, laptop´larýna
baþlayacaklar eskiden yaþadýklarý yýlbaþlarýný yazmaya...

2000 yýlýnýn son yazýsýný yazýp gazeteme ve e-posta listemde bulunan herkese yollamýþtým. Bu yazýnýn 10. yaþgününü Ha
okurlarýyla kutlamak nasip oldu..
Dini bayramlarýmýzda paylaþtýðým " Ayakkabýlarýmý Arýyorum" yazýsý ile "Itirafçý Olun" ya da "Ýtiraf Edin" baþlýklý bu yazý
sürece her yýl paylaþmaya devam edeceðim.
Bu yazý, türünün ilk örneði deðil. Aklým erdiðinden beri (!) Hýncal Uluç, her yýl okuyucularýn malumu o çeviri Noel yazýsýný pa
okurlarýyla?
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On yýl önce " Ýtiraf edin" çaðrýma davetime yüzlerce okuyucu ile birlite o dönem Sabah Gazatesi baþyazarý Güngör Mengi de
vermiþti 31/12/2001 tarihli köþesinde. "Hollanda´dan yazan Yavuz Nufel´in çaðýrýsýna ben de uyacaðým&hellip;" diye baþlayan
yazýsýnda þöyle diyordu Mengi: " Ýtiraf, fenalýðý doðuran sebeplerde insanýn kendi payýný kabullenmesidir. "Kahpe Felek"e s
yerine kendi haksýzlýðýný görmesidir. Belki itirafýn ruhlarý temizleyen, insan enerjisini çaðýn aklý yönünde hareketlendiren din
buluþuruz bu sayede." diyordu. Hâlâ diyor mu; itirafçýlýðý benim gibi gelenek haline getirip, uyguluyor mu bilmiyorum!

ÝTÝRAF EDÝN..
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Deðiþmeyen özlemlerini, en güzel örneklerle(!) süsleyecek, hatýralarýný ballandýra ballandýra yazacaklar çala klavye (Çala kale
yazmak tabirinin yeni versiyonu)
Örneðin; transistörlü radyolarda dinlenen yýlbaþý programlarý, eþ-dost arasýnda oynanan tombala oyunu, sobalar üstünde piþir
kestaneler, patlatýlan mýsýrlar, yýlbaþý olduðu için gelenek haline gelen ama kesinlikle "bir çýkarsa- ya çýkarsa!" beklentisi olm
alýnan milli piyango biletlerinin heyecaný vs.

Ben eski yýlbaþlarýný hiç özlemiyorum.
Nesrin Topkapý iki göbek atacak diye gözlerimizin faltaþý gibi siyah-beyaz televizyonun camýna yapýþtýðý günleri mi özleyeceð
(Göbek sanatýmýz (?), o zamanlar estetik olarak görülmez; göbek attý, kývýrdý, salladý, çalkaladý türünden sözlerle hafife alýn
Dahasý var, gecenin bilmem kaçýnda Zeki Müren konserini beklediðim yýlbaþlarýný mý özleyecek miþim, peh!
Þimdi her gece konser, her gece dansöz!.. Havai fiþek duruken mýsýr patlatmak da ne demek? Patlamýþý var zaten, al al
ye...Birinci Çinko; 5, ikincisi; 7.5, tombala; 10 TL olduðu tombalayý mý özleyecekmiþim, peh!..
Saðlýk, baþarý, mutluluk, huzur, barýþ gibi kelimeleri cilalayýp cilalayýp dostlarýmýza, sevdiklerimize özenle seçtiðimiz kartlara
gönderme iþini, okumayý yazmayý öðrendikten sonra tam otuz beþ yýl boyunca yapanlardaným.
Hiç unutmam yalanan pullardan dolayý vücutlarýmýz tatlý türünden yiyeceklere ihtiyaç hissetmez, aralýk ayýnýn ikinci yarýsýnd
itibaren kahvaltý sofralarýnda reçelin yüzüne kimse bakmazdý. Fakat reçel satýþlarýnýn düþmesi asla ekonomimize durgunluk o
yansýmazdý&hellip; Çünkü, pul ve yeni yýl kartlarýndaki satýþ, bu açýðý kapattýr, IMF´den gelecek para kadar olmasa da borsa
kýpýrdamasýna, döviz fiyatlarnýn sabit kalmasýna yeterdi...
Bu yýlda hiç kimseye yeni yýl için dilekte de bulunmayacaðým.
Görüyor, þahit oluyorum ki; saðlýk diledikçe saðlýksýz, huzur diledikçe huzursuz, baþarý diledikçe baþarýsýz oluyorsak; barýþ d
savaþlarýn ardý arkasý kesilmiyorsa, baþýmýzý ellerimizin arasýna alýp beþ dakika düþünmek zorundayýz&hellip;
Demek ki yazýlan, söylenen o süslü sözlerde ya kimse samimi deðil ya da can-ý gönülden dilek dilenmemiþ bugüne kadar...
Milyonlarca, milyarlarca dileðin, temenninin her yýl tersinin gerçekleþmesininin baþka türlü izahý var mý?...
Kimbilir belki de daha sonraki yýllarda da bu günleri bile aratan yazýlar yazacaðým Allah ömür verirse, kimbilir...
http://kapadokyadf.com
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Yeni yýla mutlaka birþeyle baþlamak istiyorsanýz ve bu isteðinizde gerçektenn samimiyseniz, çaðýrýmý yineliyorum: 2010 yýlýn
küçük demeden bir hatamýzý, bir kusurumuz itiraf ederek baþlayalým, var mýsýnýz, bakalým ne olacak&hellip;
On yýldýr olduðu gibi bu yýl da &ndash; Ýtiraf Edin- çaðýrýmý yineliyor ve iþte ilk itirafýmý ediyorum:
Evet 2010 , evet mutlu azýnlýða umut Yeni yýl, sana da "Hoþgeldin" demek gelmiyor içimden.
Yaþamaktan býktýðým, misafirperver olmadýðým için deðil. Akan gözyaþlarýný durduramaya, savaþ çýðlýklarýný susturmaya, a
doyurmaya, ezilene, hastaya, dertliye, iþçiye, emekliye, fakire umut; haksýzlýklara kalkan olmaya senin de gücün yetmeyeceðin
bildiðim için.
Geliþinin ilk dakikalarýnda þerefine patlatýlan havai fiþeklerin ýþýltýlarýna sakýn aldanma.
Sabahýn ilk ýþýklarýyla biz insanlar kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz. Aksini iddia edenlerle her türlü iddiaya, eðer haksýz ç
365 gün sonra senden özür dilemeye hazýrým. Þimdilik kusura bakma 2009&hellip;
Ve ben yalan yazdým, söyledim! Çocukluðumun yeni yýlarýný, yýlbaþý gecelerini deli gibi özlüyorum hatýrladýkça burnumun d
hem de&hellip;

Küpelik: Haksýz olduðunu anladýðýn anda senin için yeni bir hayat baþlar (Çin atasözü)
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