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Bugün daha fazla mutsuz uyandığınızı hissedin. Aynada kendinizi 
yine güzel bulmayın, kendinizi beğenmeyin, hatta yüzünüzle 
karşılaşmamak için aynadan kaçın... En pahalı şampuanları, kremleri 
tercih edin. İçinizde tüketmek ve biraz olsun kendinizi güzel bulmak 
için ateşler yansın. Bir madde bağımlısının acizliğiyle, “güzelleşmek” 
duygusuyla afyonlanın. Fakat aldığınız dozu hiçbir zaman yeterli 
bulmayın. Sizi yiyip bitiren yeni problemler bulun kendinizde. 
Keşfedin… Yeni kırışıklıklar, asi beyazlar, yapılmamış gölgeler, 
balyajlar, renkler, markalar, fazla kilolar... Parlak bulmadığınız cildiniz 
için bakımın tadını uzanarak yaşayın. O esnada manikürü 
özlediğinizi fark edin, makyajsız bir kadının “hayal edilemez” 
olduğuna inanın. Güzel olduğunuzu hiç bilmeyin, bu ihtimali hiç 
dü ş ünmeyin bile. Ayrıca her zaman “ya ş lanmaya” kafayı 
takmalısınız. Genç kalmaya çabalamak; insan olma, insanca kalma 
eğiliminin amentüsündendir. Sıkça sıkılın. Sıkılmak saklanamaz tek 
hakikattir. Değişimi ve mutluluğu bulmak için ilk gitmeniz gereken 
yer iyi bir kuaför salonudur. Orada fazlasıyla umursanacaksınız… 
Gerisi orada gelişir… Ayrıca, orada moda dergileri okunur…                

                                                                                                                                     

“Son Ahit”/Bâb1



En başta bu yüzyılın inşasına…
Ancak duadayız biz de nice ecdada…
Maaşımız “mutsuzluk” bizim…
Pirimlerimiz ise “güzellik” kompleksleriniz…
Yoksa ne zannettiniz?
Şehirler Medinemiz…
Medeniyet mabedimiz…
 
Ey Tüketim… !!!
Ey Zaman… !!
Ey Moda… !
 
Sen ki çok çekmedin, insanları tasnif etmek için…
Mutsuzluğu sihrinle bertaraf için;
Yüzyıllarca mutsuzları özledin…
Yaşamı bir cinnet için…
Hayatı cennet kılmak için…
Değişimi değiştirmek, yokluğu “yok etmek” için…
Diz çöktü yüzyıl rahle i tedrisine…
Ezber bozan ilk emrinle biz, sözümüzün er erbabı olduk…
Büyüdük…
Ölümü öldürdüğüne biat ettik…
 
Ah sen, eğer “Euro Ya kulum, korkma…” dememiş olsaydın?  
Ya böyle motive etmeyi bilmemiş olsaydın?
Dünya görüşün dünyaya dar, sonsuzluğa geniş gelirdi…
Ya “mutlu olmak” olmasaydı;
Ama sen “vermek” istemeseydin, hiç “istemek” verir miydin?
 
Bekledin asırlarca, bugün bize doğan güneşi…
Çok seyrettin insanı, çok sabrettin “kadına…”
 



 Çok iyi öğrendin ruhunda yatan o “sonsuzluk” isteğini…
Kadınları birer “put”, hayatı bir şölen haline getirdin hepimiz için…
Onlar da iktidarlarını korumak, gözetlemek için biraz “güzelleşmek” gereğini 
kavradılar, yine hep senin basiretinle…
İşte artık nihayet, hiç kimse bize uygunluğuyla övündüğü kadar övünmüyor içten 
içe…
 
Sen onları nesillerce kendi gözyaşlarıyla kutsadın…
Aynaları sen onlara, birer “ağlama duvarı”  diye lütfettin…
Kendine taptıkça ağlayan kadınlar, bu duvar karşısında ifa ediyorlar sana olan 
ibadetlerini…
 
Baktıkça kendilerine…
Soruyorlar hep yine…
Hep kendilerine…
O soysuz soruyu…
Daima,  “En güzel benim” diyemedikçe de suluyorlar seni…
Önce aynanın, sonra bizlerin sonra da dünyanın karşısına çıkıyorlar sevinçle…
Her birinin rakibini ya yakın çevresine atadın ya da hiçbir zaman bulamayacakları
 en derinlerine sakladın…
Sana karşı inatçı ve asi olmuş güzelleri ise “ihtiyarlıkla” cezalandırmasını bildin…
Sen ki Akil olansın…
Sınır dışı ettin onları, genç güzellerin geçici şöhreti için…
 
Emrettin hakimane;
“Şükür, güçsüzler arasında imzalanmış bir beyandır” diye…
Hatırlattın şairane;
“Sabır bir melankolidir” diye…
 
Senin en şanlı mabedindir salonlarımız…
Sana hizmetkar biz keşişler, güzelliği keşfeder yine sana göndeririz…
Görünüm tam da öngördüğün gibi…
Temellerini zamanında attığın gibi…



Artık onların saçlarıyla ilgili istekleri; anne, sevgili, eş, patron istekleriyle birlikte
 bir dengede oturmak zorunda…
Üstelik saçla ilgili endişeleri, o ilk zamanlarda olduğu gibi, “zamanı bol ve 
gösteriş meraklısı kadınlara özgü” gibi geçiştirilmeye de müsait değil…!!
Kültür de artık bizi önemsiyor elbet yine sayende…
Kim bilir onunla pazarlığın kaç asırlık bir vaadi içeriyor?
 
Bazen ötekiyle, bazen başkasıyla, çokça kendileriyle yarıştıkça, mutlu olmak için 
tükettikçe geliyorlar senin için bizlere…
Seni layık olduğun isimlerinle hatırlamak, takdis etmek, sadakat ve bağlılıklarını
 ifade etmek için…
Her meramlarına bir merhemimiz var, biliyorsun… !!   
Etnik kökenden politik bakışa kadar vizyon tasarlıyoruz kafalara…
Güzele ve güzelliğe senin metotlarınla, senin prensiplerinle, senin bize öğrettiğin 
kullukla tapmak için geliyorlar…
Gidiyorlar…
 
Unutmak ne mümkün seni !!
Seni tespih eden, seni takdis sanatçılar senin emirlerinin herkese hakkıyla ulaşması
 için birer gönüllü misyoner titizliğiyle çalışıyorlar…
Kerametlerin arasında en mümtaz olanı her yerde; medya…
Reklamlarla sen, ödedikçe zekatını; biz de kurban vermekten çekinmedik nice 
hizmet sektörünü…
 
Biz kuaförler de bu serbest tüketim ve dolaşım çağında, moda dergâhında bir 
dervişiz…
Kafdağı kadar yüksek bir halkada tavaf ederiz yüzyılı…
Döner döner, biz de hatmederiz bu kitabı…
Duâmızı ve fakat esirgemeyiz…!


