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‘Hanım bir çilingir sofrası kuralım da beraber bir kaç bira içelim !’, ‘Geçenlerde arkadaşlar 
sağolsunlar nefis bir çilingir sofrası ile ağırladılar, harika bir de şarap sundular bize !’, 
« Mürdüm eriği likörüne lâyık bir çilingir sofrası kurmuşsunuz, tebrikler !’. Oluyor mu ? 
Olmuyor. Kulaklarınızı tırmık tırmık tırmalamıyor mu ? Benimkileri tırmalıyor. Çilingir 
sofrası rakının kızkardeşi, diğer içkilerin olsa olsa eltisinin yeğeninin dünürünün bacanağı 
olabilir. Bu sofra rakı için hazırlanır, sofradaki yiyecekler rakıya katıktır. Baş aktör rakı, 
mezeler diğer oyuncular, tabî yardımcı oyuncular da var figüranlar da, ama jön prömiye illâ ki 
rakı.  
 
Ne vardır bu çilingir sofrasında diye sorarsanız cevabı uzun ve sıkıcı bir liste olabilir. Ama 
gurmelerin şimşeklerini üzerime çekmek pahasına lümpen karakterimi afişe etmek 
zorundayım. Çilingir sofrası denince aklıma ilk gelen peynir ekmek zeytin. Bu üçlünün derin 
kişiliğini belirtmeye gerek yok, ekmek francala ekmek değil, ille de taş fırın ekmeği de değil, 
bildiğimiz ekmek işte. Peynir de öyle, herhalde siz de benim gibi peynir denince kırmızı 
Hollanda Mimolet peynirini, küflü Fransız Rokfor peynirini ya da delikli İsviçre Emental 
peynirini düşünmüyorsunuz (aman dostalar Gravyer deliksizdir, delikli olan Ementaldir). 
Peynir beyaz peynir işte. Ne artısı var ne de eksisi. Keza zeytin, siyah zeytindir bahsedilen. 
Yeşili, kırmızısı, moru, rugby topu gibi olan bahçe zeytini, etlisi, etsizi, ekstradır benim için. 
Peynir ekmek zeytin, en basitinden peynir ekmek zeytin.  
 
Gene kızacak etimolojistler, biliyorum. Diyecekler ki ne cahil adam çilingir kelimesinin aslı 
çeşnigir’den gelir. Yani Padişah sofrasıdır, yani çeşnicibaşının padişaha sunulmadan önce 
tattığı bütün yemeklerin minicik tabaklara konuldugu, zengin sofra(sı)dır diyecekler. Ortasını 
bulalım, ne fakir sofrası deyip ezelim, ne de Padişah sofrası deyip ezilelim. Herkese yetecek 
kadar olan Halil İbrahim sofrası bize de yeter. Tamam, ekleyebiliriz bir takım ufak tefek 
şeyler. Mesela kavun kesebiliriz, tatlı sarı olanlarından. Haydari ve ezme sürülebilir ekmeğe. 
Mantar salatasına gerek yok, ama deniz börülcesine hayır demem, isterseniz biraz yalancı 
dolma, fasülye pilaki de alabiliriz sunulan tepsiden. Fakat tepsidekini degil, yenisini istemeli, 
tepsideki gide gele mayışmış birazcık.  
 
Bu zıkkımın yanında,  
Arnavut ciğeri ister, bir 
Çiroz salatası ister, iki 
Cacık ister, üç.  
 
Demiş Şair Metin Eloğlu. Ama eklemeyi de unutmamış 
 
Adalet, Musavat, Hürriyet demeye  
Sadece Yürek ister.  
 
Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Rakıya meze şart değil (bir tanesi hariç, 
söyleyeceğim), mezeye rakı şart. Yukarıdaki şiir, bir çilingir sofrasındaki şair 



düellosundan çıkmıştır. 1940’larda Yahya Kemal genç şairleri davet eder kuş sütü 
eksik olmayan bir çilingir sofrasına.  Ve sazı eline alır ağır ve aruz vezinli bir şiirle. 
Rakının cesaret verdiği genç bir şair, Oktay Rıfat cevabı yapıştırır, yalancı Dolma 
şiiri ile. 
 
Şu zeytinyağlı dolma 
Yemek değil rezalet 
Rezalet rezalet rezalet 
HÜRRİYET MÜSAVAT ADALET 
 
İşte bunun üzerine yazar Eloğlu dizelerini, Oktay Rıfat’a arka çıkmak için.  

  
Buradan anlıyoruz gerekli olan, olmazsa olmaz tek mezenin hangisi olduğunu çilingir 
sofrasında : muhabbet. Sadece baldan tatlı muhabbet rakıyı baldan tatlı kılar. Topikler, buzda 
soyulmuş bademler ; limonlu fava, Manyas yoğurdu eşlik eder. O kadar. Bu muhabbettir açan 
dilleri, gönülleri, kalpleri. Rakı da bütün kapıları açan anahtar. İşte bu ikinci açıklama -yanlış 
olsa da- daha çok hoşuma gidiyor benim. Çilingir sofrası sohbettekilerin sır kapılarını teker 
teker açan anahtarlar sofrası.  
 
Yia Sas kai Yia Mas !  
 
akgonul.samim@gmail.com 
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