
Sevgili Yucel Erken, 
   
                     Tekrar merhabalar, 
                      
                      Buyur, tanidigim vede hepsinede cok buyuk saygi duydugum insanlari sana ve bilmek 
isteyen diger arkadaslarada elimden geldigince tanitayim.. 
 
Soldan saga  ... 
 
1)Lütfik Ömür     Dr Nute'in sag kolu idi diyebilirim.Hastaneye gelen her hasta onun organizasyonu ile 
bekleme salonuna kabul edilir ve acil olmayanlar gelis sirasina gore Dr Nute'in yanina alinirdi..Dr Nute'in 
at ustunde  gittigi koylere muhakkak 2nci bir atla ilac levazimat yuklu atiyla Lütfik Ağada refakat ederdi. 
Lütfik Ağanın gidemiyeceği durumlarda babam Dr'a refakat ederdi. 
                  Lütfik ağa aynı zamanda tanıyanlarınız vardır arkadaslarımızdan benim ise canim kardesim 
genc yasta Mr Scott'la gittikleri Tuzla'daki deniz sefasinda hayatini kaybeden Serkis Ömür'ün babası idi.. 
 
2) Sizlerin Ms Hemingway biz yerlilerin ise İzi Hanımı...Kendisini insanliga adamis bir insan ornegi 
daha..Biz bebeleri sokaktan toplar,din iman farki gozetmeksizin evine goturur masanin etrafina 
oturturdu..Evi camasirhanin karsisi buyuk kapinin girisindeki sagda merdivenli evdi..Once hazirlamis 
oldugu cookie ve pasta cesitlerini servis eder hal hatir sohbet ne yaptigimiz ilk mektepteki gidisatimizi 
sorar yerine gore tavsiyelerde bulunurdu basaralim diye..Sonra masayi temizler toplar ederdik bu defada 
her birimize boyamamiz icin cizilmis ici bos defterleri verir herbirimize ayri ayri crayon kalemleri verir kendi 
istegimize gore renklendirip ortaya bir eser(!) cikarmamizi isterdi.. 
        Inanin iclerinde 20 sene yasayip tanidigim bu insanlar hakkinda bazan "öküz altında buzağı arar" 
misali yazilar gordugumde hemen delete yapar okumam cunku benim bu insanlara karsi saygidan baska 
bir dusuncem asla olamaz. 
         Sevgili Sinan'ada ben bir soruyla cevap vereyim..Sende biliyormusunki İzi Hanımın evindeki sanat 
toplantilarimizin birinde Ernest Hemingway'le tanismistik(!!!)..Seneler sonra ogrendikki gelen kuzenim 
dedigi meshur yazarmis..Tahminim o anda biz bebeler bu adamda kimmis demis gecistirmistik.. 
3) Kalelya İbokara... Kendisi hastanenin "yerli"hemsirelerinden birisi ayni zamandada benim gibilerin 
sevgili Kalel ablasi idi.Kucuk kardesiylede el ele buyudugumuz icin bugun olmus seslerimizi duymazsak 
isimiz rast gitmez.İstepan 55-56 gibi 2 sene sizin kolejde okumustu.. 
 
4)Zaruhi Topakbaş... Hastanenin seneler boyu baş hemsiresi idi diyebilirim.Hastanenin icersindeki 
laboratuarda onun kontrolu altinda idi bazi ilaclari kendisi orda yapardi..Zaruhi ablam ayni zamanda 
Garabet Usta'mizinda kiz kardesi idi.. 
 
5) Dr. Dod...Dr Nute'larin 2 seneligine U.S.'e gittikleri 1953 gibi tahmin ediyorum hastanenin Dr ihtiyacini 
doldurup kapanmamasina buyuk katkida bulunmuslardi..Dr Nute'lara oldugu gibi her sabah ben evlerine 
sut gotururdum..Olsun Dr Dod olsun Mrs Dod en az Nute'lar kadar karsisindakilere sefkatle davranan 
insanlardilar. 
 
6) Mrs Dod... Birde Dorothy(?) isimli kizlari vardi..US'den bize gonderdikleri bir resimleri olacak sana soz 
bulup gondereyimde kolleksiyonlarina eklersin.. 
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