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misk’in gizemi üzerine bir fantezi
“... İstanbul’un kıyısında-köşesinde
herhangi bir yerinde, bulabilirsiniz belki...”

Efendim!..
Eski meyhaneler küﬂü şarap kokardı, buram buram...
Bu küﬂü şarap kokusunda, kaymak gibi torik lakerdasının sihirli kokusunu, tuzunun ipeksi letafetini, tatlı kırmızı soğanın ihtişamlı rayihasını bulabilirdiniz.
Kurutulmuş uskumru çirozunun ekşimtrak yanık kokusu, sirkenin buruk, terenin
yumuşacık kokusu vardı bu küﬂü şarap kokusunda.
Küﬂü şarap kokusunda, -saman ateşi dumanının isinde pişerek hazırlanmış balık
pastırması- likorinozun; tuzlu sardalyenin, -genellikle hamsi, bazen çaça balığından
yapılan- tuzlu yağlı balık ezmesi ançuezin kokuları da vardı biraz.
Biraz da orta yağlı beyaz peynirin kokusu...
Çokça da anason kokusu!..
Midyenin tavası ayrı kokardı, cevizli taratoru ayrı.
Taraklar ayrı, istiridyeler ayrı, kerevidesler ayrı.
Midyenin salatası, dolması, pilakisi, apayrı kokardı küﬂü şarap kokusunda.
Kızarmış bir dilim francala üzerine sürülmüş Polonezköy tereyağıyla, gravyer peynirinin kokuları perde perde yükselirdi bu özgün koku armonisinde...

kokular senfonisi
Küﬂü şarap kokusunda, leziz favanın kokusunu alabilmek belki biraz zordu ama favaya ilave edilen “Hasan Marka” zeytinyağının o güzelim kaygan kokusuyla, limonun
esritici kokusunu hemen alırdınız.
Yalancı dolma, barbunya pilakisi, zeytinyağlı enginar, haşlanmış yumurtanın -özenle kesilmiş dilimleriyle- bezenmiş fasulye piyazı, domates soslu patlıcan tavası, mücver,
çerkes tavuğu, soğan piyazı garnili arnavut ciğeri, tarama, humus, damardan işkembe
söğüşü ve kokoreç kokularıyla küﬂü şarap kokusuna oldukça katkıda bulunmuştu.
Kabuğu soyularak buz üzerine yatırılmış taze bademin düşsel kokusunun katkısını
mutlaka duyardınız. Taze ceviz içinin nadide kokusunu ise sadece bir katkı-koku
olarak benimsemek, herhalde doğru olmaz...
Sıradaki kokuya dikkatinizi çekmek durumundayım, çünkü -tuzlandıktan sonra
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kum ocağında özenle kavrulmuş- kabuklu beyaz sakız
leblebisi stragalyanın kokusu, bir abide gibi yükselirdi küﬂü şarap kokusunun göbeğinde...
Efendim!.. İnsan şöyle bir
durup düşünüyor da, şu
meyhaneci Barba’ya, “Sen
maestro musun be adam, bırak şu sol anahtarını, do’dan da
vazgeç, re’den de; sil ellerini önlüğüne, doldur bir ince” diyesi geliyor... Ama diyemiyor... Çünkü Barba
rint adam, Barba kalender meşrep.
Kılık kıyafeti de hiç fena sayılmaz hani... Ceketinin üst cebinden sarkan süs mendilinin rengi
hayli uygun düşmüş elbisesine. Kravatı da oldukça
ilginç. Yalnız, şu sol kolunun üzerine oturttuğu peşkir yok mu, aklıma hep o takılıyor... Pardon, ona peşkir demek pek doğru olmayacak, bez peçete... O peçeteyi
kolundan aşağı doğru öyle itinalı sarkıtıyor ki, insan görünümüne hayran oluyor.
Peçeteyi sanki bir meddah gibi kullanıyor. Bir bakıyorsunuz onunla bir tabak kuruluyor, bir bakıyorsunuz bir kadeh, bir de bakıyorsunuz ki, içki tezgâhının üzerini, bastıra
bastıra onunla siliyor. Daha sonra onu katlayarak, büyük bir özenle sol kolunun tam ortasına, iki ucu müsavi yatırıyor. Peçete pırıl pırıl, peçete ütüden yeni çıkmış neredeyse.
Orkestra şeﬁnin elindeki çubuk gibi onu kullandığına göre, “Mutlaka bu peçetede bir keramet var” dedirtiyor insana. Neyse... Fazlaca mütecessis olduk galiba.
Barba’yı düşünürken az daha sofradaki sohbeti kaçırıyorduk.
Küﬂü şarap kokusunda, yeşil göbek salatasının, mantar, karaturp, havuç, karnabahar, kereviz, patlıcan ve çoban salatalarıyla, Rus ve beyin salatalarının kokuları da
vardı, süzme Manyas yoğurdunun kokusu da...
Yedikule marulunun gevrek kokusu da vardı...
Hatta maydanoz kokusu, taze nane yaprağının kokusu, rokanın kokusu bile vardı.
Kekik ve limon suyu ilaveli Tirilye sele zeytininin kokusunu unutmak, sanırım
büyük vefasızlık olur.
Cacık!
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Madam Adanit ile keyifli bir muhabbet.

İşte burada durarak saygıyla selamlamak gerekir bu esrarengiz kokuyu. Çünkü
cacık, yetmiş derde deva sarmısağın azametli kokusu ve körpe salatalığın çarpıcı kokusuyla sinmişti küﬂü şarap kokusunun her yanına... Ayrı bir rayiha, ayrı bir heybet
katmıştı bu kokuya...
Unutmadan söyleyeyim: Çılbırın kokusunun “cacıkgiller familyası”ndan geldiği
için ayrıcalıklı bir yeri vardı bu kokular topluluğunda. Ayrıcalıklı ve çekici...
Çemberlitaş Turşucusu’nun leziz turşularına gelince; bu baygın kokular âdeta
senkronize dans ederdi şarap kokusuyla.
Sarmısaklı çoban sucuğu ile Made in Kayseri bandrollü kuşgömü pastırmanın kokuları ise kasım kasım kasılarak otururdu bu küﬂü şarap kokusunun bütününde...
Küﬂü şarap kokusunda, bumbar dolmasının, sebzeli işkembe yahnisinin ve uskumru dolmasının sıcacık kokularını zaman zaman duyardınız. Patates, soğan ve nohutla hazırlanmış, çamfıstığı ilaveli topikin enfes kokusunu duyduğunuz gibi...
Efendim... Ayıptır söylemesi ama varsın ayıp olsun da söyleyeyim, söyleyeyim de
kurtulayım... Şöyle bir güzel rahatlayıpm “Oh be! Dünya varmış!” diyeyim.
Laf aramızda, bizim sofradaki sohbet biraz yüklü geldi bana. O kadar yüklü geldi
ki, ezildim, kan ter içinde kaldım.
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dionysos ve baküs rakısı
“... ikinci defa da
babasının kalçasından
dünyaya gelmişti.”

Klasik Yunan mitolojisine göre, dorukları gökyüzünde bulutlara ulaşan Olympos Dağı’nın heybetli tepelerinde, her tanrının bir sarayı, bir köşkü vardı. Bu sarayların en
heybetlisi ve en muhteşemi, bütün tanrıların en yücesi olan Zeus’un sarayıydı. Olympos daha çok tanrıların kralı Zeus’un merkezi durumundaydı. Ve Zeus’un sarayı görkemli bir taç gibi süslerdi Olympos Dağı’nı...
Her sabah, şafak gül renkli parmaklarıyla gökyüzünü açarak güneşin atlarına yol
verdiğinde, Olympos’un bütün tanrıları Zeus’un sarayında toplanırlardı.
Altın bir tahta oturan baş tanrı onları güzel sarayının altın avlusunda kabul ederdi.
Tanrılar tanrısının etrafında bir ailenin bireyleri gibi toplanan diğer tanrılar, beraberce sonsuz bir mutluluk içinde günlük yaşamlarını sürdürürlerdi.
Tanrıların inanılmaz ölçüdeki mutluluklarını anlatabilmek için, onların sürekli bir düğün sofrasında, görkemli bir ziyafet sofrasında oturduklarını söylemek, pek
abartılı olmaz.
Güzel saçlı Leto ile Zeus’un, güzel yüzlü ve bukleli saçlı kumral oğlu Apollon’un,
yedi telli parlak lirini çalmaya başlaması ve lirinden yarattığı büyülü sesler, tanrıları
âdeta sarhoş ederdi.
Göze hoş olanı simgeleyen, güzel gözlü bakire, letafet perileri Kharit’ler (üç güzeller: Aglaie “Parıltı”, Thalia “Eğlenti” ve Euphrosyne “Sevinç”) çiçeklere bürünerek
güllerle bezendikten sonra, güzel bahçelerin çimenlerinde dans ederler ve tanrılara
neşe kaynağı olurlardı.
İlham perileri Musa’lar ise, korulukta, koro hâlinde, o kadar ahenkli, o kadar hoş
sesle şarkılar söylerlerdi ki, tanrılar kendilerinden geçerek büyük bir sessizlik içinde
bu şarkıları dinlerlerdi.
Şarkılar dinlenip danslar izlendikten sonra yorulan tanrıları dinlendirmek için
Hebe, onlara “Ambrosia” ve “Nektar” sunardı...
İlahî bir bakire olan Hebe, Zeus ile Hera’nın kızlarıydı ve görevi sadece tanrılara
içki sunmaktı.
Latif kokulu, baldan dokuz defa daha tatlı olan Ambrosia, tanrıların besin kaynağıydı ve insanlara da gençlik, mutluluk ve ölümsüzlük sağlardı.
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Nektar ise, nasıl yapıldığı kimse tarafından bilinmeyen, içenlere gençlik, mutluluk ve ölümsüzlük kazandıran, tanrılara özel bir içkiydi.
“... Tanrılar toplanmıştı Zeus’un çevresinde, altın avluda. Ulu Hebe tanrı balı döküyordu
her birine, onlar da Troyalıların şehrine bakıyorlardı tepeden, kaldırıyorlardı altın tasları
birbirlerinin şereﬁne.”1
Hebe’nin altın kupalar içinde sunduğu bu ilahî içkiler Olympos sakinlerinin kalplerini neşeyle doldurur, onlara ebedi gençlik sağlardı. Böylece tanrılar dünyanın ve
insanların idaresini, yorulmadan başarma kuvvetini kendilerinde bulurlardı.
Tanrılar, Olympos Dağı’ndaki saraylarında günlük uğraşlarına ve yaşamlarına bu
ahenkle, bu ihtişamla devam ederlerdi.
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