
Muhterem Talas'lilar ve Yavuz abi, 

Yemin etsek basimiz agrimaz  "Dunyada kasikla yenen tek kavundur Ambar’in kavunu"… Tatmamis olanlarin 
namina uzulurum valla.. 

Senin Clooney'le yarisacak tarafim yokta musaadenle buradan bi olayi anlatip sonra Talas'a gidelim. 

Gecenlerde safak vakti bi yere gitmem icab etti. Erken gitmisim, baktim ilerde bi cafeteria var. Gaztemi aldim 
iceri daldim. Kadincagiz firindan bi tepsi croissant cikardi. Sabah sabah istaha geldim. Ver bir de bana 
cappuccino yap dedim, oturdum. Gaztemi bitirene kadarda oturdum. Disari ayazliydi. Herif gelmis olsun bari 
dedim.Disari ciktim, bi huyum var arabami oldugu nisbette parking'in ucra bir kosesine kor yururum, bizim Cem 
effendi gibi kapinin yarim mt.onune gelmeye ugrasmam. Arabaya yuruyorum kim kimse yok fakat arkamdan bi 
ayak sesleri duyar gibi oldum, arabaya girip kapiyi cektim. Baktim 3mt.ilerde buranin homeless dedikleri tipte 
birisi beni suzuyor.Ulan dedim bu herif ac. Bu saatte sokakta ne isi var. $5 niye verdim kahveciye. Şimdi su 
herife verirdim. Cebimdeki en kucuk para $20. O da verilmez ki dedim. Adam halen bakiyor ben arabayi 
surdum… Adam benden ters tarafa dogru gidiyor, icim rahat etmedi. Hamdolsun ben istedigimi yedim,belli ki 
adam ac, yirmiyse yirmi dedim, yola cikmadan geri donup adamin yolunu kestim. Buyur su parayi git su 
cafeteryada guzel bi kahvalti yap dedim. .Adam gulumsedi  "Çok iyi bir insansin, ondan suphem yok, benim bol 
miktarda param var, Senin yanina gelmemin sebebi geriden arabani gordum, cok begendim yakindan incelemek 
icin geldim" demez mi. Biraz arabayi konustuk mevzuuyu dagittik sonra tekrar israr ettim fakat bi turlu kabul 
ettiremedim parayi. 

Burdaki kuzenim ablamla gecenlerde oturmus Talas'i dolanip duruyoruz. Ikimizde 1952 gibi bademcik ameliyati 
gecirmistik. Ben bunca senedir Devlet hastanesinde oldum diye bilirdim, halbuki Askeri hastanede olmusuz. 
Dr.Nute'in askeri hastaneyle daha yakin iliskileri varimis. Daha bademcikten dirilmeden, ben kizamik 
cikarmistim. Zaten 2 ay devamsizliktan 2nci sinifta kalmistim. Hatirlarmisin bilmem Istanbul efendisi iri yari 
sarisin kostum/kravat bir ogretmen gelmişti. Kizida bizimle ayni sinifta idi. Adamcagizin konustugu Turkce'yi 
nerdeyse anlamiyorduk. Zaten bir sene anca dayandi geri gittilerdi. Kizamigi cikardigimdada Dr. Nute belirli bi 
sure U.S.'e donmuştu. Dolayisiyla benim kizamik tedavim Feride halama kalmisti. Kocasi Gulaagan Amed aga. 
Senin arkadas Ginali Burhan abimgilin sokagin kosesinde otururlardi. Feride halam bana taze taze tepsi 
icersinde kipkirmizi "kizamik sekeri" yapar getirirdi.Dr. yoklugunda Feride halam beni eyilesdirdiydi. Bu kizamik 
sekeri simdi burda bilmeceye dondu. Kimse ne oldugunu neden yapildigini bilmiyor. Yapanlar da goctu gittiler 
gecmiste Talas'tada biraz arastirma yapildi, cogu gormemis bile kizamik sekerini. Sen belki bunu cozersin 
kizamik sekerinin asli astari neyimis?? 

Ne ayricaligi be abi Talas'ta insanlik varidi, yasadik gorduk ogrenebildikse ogrendik, coluk cocugada az buçuk da 
olsa gorup ogrendiklerimizi asilamis olmaktan da her zaman gurur duyariz.. 

Saglik ve mutluluk dileklerimle 

Sogman 

 


