
Sayın Talas Erkânı, 
 
Bizim oturduğumuz apartmanın deniz kıyısı doldurulduktan sonra oluşan yeşil sahada bir sürü güvercin 
var. Yasaklama pardon kısıtlama bitince eşim ile beraber kıyı boyu yürüyelim dedik.  
Güvercinleri ürkütmeden kenar kenar yürürken, erkek güvercinler daha iri, dişiler daha minyon. Her 
canlıda olduğu gibi erkek güvercinler dişilerin peşinde, erkekler 'guuurrrr' diye seslenip 360 derece 
dönüp dişiye binmeye çalışıyor. 
Aaaaa, birden bir tane beyaz sağ kanadının tek bir tüyü kahverengi, paçalı, irice bir erkek güvercin geldi, 
yine 'guuurrr' bir tur, tak dişinin birine bindi. 
- Vay anasını sayın seyirciler, bu bizim BABA ORUÇ' a benziyor. dedim. 
- (Eşim) Baba Oruç ta kim? 
- Sene 1954, tam 66 sene önce, Ben Talas orta 1 deyim. Turgay Aktemel Ağabeyimiz orta 3'te. Kayak-
kızak odası ve kantinin olduğu binanın düz çatısında bulunan güvercin evinde güvercin yetiştirmeye 
başladı. Eğer yanılmıyorsam Cengiz Tüfekçioğlu Ağabeyimiz ile beraber. 
Yetiştirilen güvercinler arasında bir erkek (BABA ORUÇ) ve bir sürüde dişi güvercin var. 
Baba Oruç'ta hiç boş yok, ha bire dişilere biniyor. Turgay Ağabey'de Baba Oruç'a torpil yapıp onu 
ekstradan  yemler idi. Karşıyaka'da beyaz/paçalı güvercini görünce BABA ORUÇ'u hatırladım. (Baba Oruç' 
görmek isteyenler var ise, 1953-1954 BANNER'in arka sayfalarında Turgay Ağabey'imiz ile fotoğrafı var.) 
Yalnız, bu kuşların isimleri ora lisanı ile 'Güvencin' idi. 
1955 Mayıs ayında okulla Göreme/Ürgüp'e gittik, Abovvvv, bir-iki milyon güvencin var. Sonradan 
öğrendik ki, güvercin tersi, tarih boyu ziraatta kullanılmış. 
Sene 1989, İzmir'den kafile ile Ürgüp/Görmeye gittik. Aaaaa, güvencinler eksilmiş. Bizim rehbere 
sordum. 
-Rehber Bey, ben buraya 1955 de geldim, bir iki milyon güvencin vardı. Ne oldu güvencinlere? 
- Vurdurlar. 
-Yuh be, sizde onları vuraydınız. 
-Afedersiniz, siz nerelisiniz? 
- Karşıyaka'lıyım. 
- Güvencin dediniz, diliniz sürçtü, ondan sordum. 
- Haa, ben Talas'lıyım. 
- Golleç den mi? 
- Evet ama sizinde diliniz sürçtü. Talas'lı mısınız? 
- Maalesef olamadım, 1967 de ilk okulu bitirdim. ön kaydım vardı okul kapandı. Talas'lı olamadım, çok 
ağladım. Ankara TED'e gittim, sonrada Turizm okudum, yazın rehberlik, kışında Tekir'de kayak hocalığı 
yapıyorum. 
Şimdilik bu kadar. 
Bir hatıram dava var.  Kantinde iki tane High-Life bisküvi arasında bir lokum, Rezzuk Adem Ağabey'imiz 
bu yediğimize 'takım' adını vermiş idi. 10 kuruş (!)alırdık. 
Saygılarımla, 
Allah huzur ve sağlık versin gerisi kolay. 
Hüsnü Levent (TAO'56) 
 


