
 
Muhterem Talaslilar, 
 
100 kadar birikmis e-mailin icinden ancak cikabildim.Isin  
dini/siyasi yorumunu sizlere birakarak 22 sene iclerinde yasadigim(herhalde  
bunun 15-18 senesine aklim ererek)bu insanlari bende kendi gozumle sizlere  
anlatmak istedim. 
Mr.Nilson'i tanimadim.Hafizam beni yaniltmiyorsa 50'li yillarda bir ziyarete gelmisti,bu 
fedakar insani geridende olsa gormustum. Fakat kendisiyle uzun seneler mektebin 
iase/nakliye ihtiyaci icin calisan babamdan devamli MISDIR NESSON diye hitab 
ettigi,galiba mektebin tarihinde en cok mesakket cekmis olan bu insanin iyiliklerini 
kendi agzindan dinlemistim.Dr.&Mrs.Nute'lar ise cok yakindan tanima sansim olan iki 
melek insandilar.Senelerce her sabah evlerine sut tasidim.5-8 yaslarinda olan bir 
sutcu cocuga onlarin gosterdigi sefkat ve sevgi bugun olmus gozlerimin 
onundedir.Gunaydin,tesekkur,hatir sorma,beni bir buyuk adam gibi karsilamalari 
anlatmayla olmaz,bizzat yasanmali.Yanlarinda calisan teyzemin kizi her sabah 
erkenden cookie hazirlardi,tabii o cekindigi icin Mrs.Nute bosalan sut asirmasinin 
icersine eliyle kordu. 
Bu cookie'lerin o kadar degisik bir tadi olmasinida 50 sene sonra Toronto'da  
cozduk,pekmezle pisirtirmis Mrs.Nute,katiyen seker koydurmazmis.Pazar gunleri 
gelebilen Ermeni ailerinde katlilimiyla bugun sizlerin Talas Evi ismini verdiginiz 2inci  
kattaki bir odada DUA icin toplanan misyonerlere bizlerde katilirdik.Birkac  
ilahi Ingilizce soylenir,sonra bizlerinde anlamasi icin butun ayin Mrs.Nute  
tarafindan Turkce yapilirdi.Bu melek kadinin agzindan insanlik,sevgi,saygi  
dostluk,arkadaslik disinda baska bir soz cikmazdi.Turkce basilmis olan Incil'den  
ayetler okunmasinada ekseriyetle beni gorevlendirirdi.Dr.Nute'a gelince,dr.luktan  
ziyade peygamber gorevi ustlenmis bir insandi.Gece,gunduz yaz,kis,yagmur,kar  
demeden at uzerinde yetisebildigi hastalara koyun uzakligi yakinligi mesele  
olmadan yetismeye ugrasan insan ustu gayret sarfeden bir kimseydi.Bir kar  
firtinasi esnasinda atinin urkmesiyle dusup bacagini kirmasi sonucu topal kalmasi 
dahi hizindan hicbirsey kaybettirememisti.Sunuda belirteyimki,1952'de beni Kayseri  
devlet hastanesinde bademcik ameliyati yaptiran Talas'a donusumuzde buyuk bir  
kanama gecirmem dolayisiyle arabasinin ici kan golune donen ve beni geri  
hastaneye yetistirip,bogazima dikis attirip hayatimi kurtarmis olanda bizzat bu  
BUYUK doktordu.Ilk fotograf makinamida Kaliforniyadan bana Talas' a  
gondermislerdi. 
Isabel Hemingway yani biz Talas'lilarin IZI Hanimi.Kendi gorevi  
hastanede hemsirelik.Fakat bu yuzu sefkat dolu kadinin esas gorevi  
zannedersinizki biz yukari mahallenin cocuklarina ablalik idi.Haftanin belirli gunleri  
bizleri evine toplar,onumuze boyamamiz icin resimler kor, crayon'lari renk renk  
dizer,boyadan sonrada hikaye kitaplari okuturdu.Dusununku o devirde bizlerin  
ilk mektepte dogru durust bir kursun kalemimiz yoktu.Masaya oturmayida hepimiz  
onun evinde ogrenmistik. 
Scott'lari anlatmama gerek yok cunku bir cogunuz onlari zaten  
tanidinz.Mr.&Mrs.Scott'larada saygi ve sevgim buyuktur,bilhassa Mr.Scott'in  
tesvikiyle mektebe girmem/alinmam benim istikbalimi hazirlamis oldu.Mrs.Scott ise  
herzaman yuzundeki gulumsemeyle Mrs.Nute'in yerini doldurmayi  
basarmisti.Diger butun hocalarida burada sevgiyle anarken sizlere anlatmam 
gereksiz,fakat Winkler'lardan bahsetmeden gecemem.Dr.Winkler,Dr.Nute kadar 
olmasada elinden geleni yapmisti.Onun bir avantaji atla degilde jipiyle gitmesiydi 



koylere.Gece yarisi civar koylere hastaya gidislerine sahitligim vardir.Sakin yanlis 
anlamayin koye gidipte acaip paralar falan almak gibi bir dusunceniz 
olmasin.Verirlerse ne ala yoksa dualariniz yeter deyip donerlerdi.Doktorlugunun 
yaninda birde work camp'lere el atti.Bizleri ve yabanci talabeleri toparladi bir ay 
goturdu Salir'a ilkokul binasinin yapilmasina on ayak oldu.Sonralari devam eden bu  
duzenle Zile'de agaclandirma,Pinarbasinda mektep binasi,Mr.Jealous'in katkilariyle  
Germir'de okulun catisinin yenilenmesi.Mrs.Winkler'a gelince,aklima hemen  
BOOKMOBILE gelir.Bu yardimsever insan bizlerede yardimsever olmayi  
ogretmisti.Giitigimiz koylerdeki cocuklar bana hep kendimi hatirlatirdi.Bir kitap 
verdigimiz veya bos bir sayfa kepekli kagitla,bir kursun kalem verdigimizde gozleri  
gulerdi.Ayni duzenden gelmem dolayisiyle belki diger arkadaslar onlarin mutlulugunu  
benim kadar goremiyorlardi.Sonra mekteplere toparlayabildigimiz kadariyle  
benim anam bacim kiyafetli kadinlara gosterdigimiz egitici filimler.Kepez'de  
gosterdigimiz dogum mevzulu filimde diger arkadaslari disari cikarmistik,fakat ben  
mecburen makinanin basinda kalmistim.Koy ebelerinin guvenirsizliginin  
anlatildigi filimdeki aci olaylar kadinlari hungur hungur aglatirken ben ve Mrs  
Winkler'da goz yaslarimizi tutamamistik. 
Yillarca bukadar hasir nesir oldugum insanlardan bir tanesi olsun beni kenara cekipte 
sen bizim dine gir/don bilmemne gibisinden bir laf etmediler.Diger arkadaslarimada 
soylendigini duymadim,birakinki Musluman arkadaslarima.Hatta ve hatta 
memleketten ayrilmaya karar verdigimde(Istanbulda)Dr.Winkler bana ve karima bir 
saat nasihat cektiki,gitme buralardan yanlis yapiyorsun diye.30 sene oluyor yanlismi 
yaptim dogrumu,onada halen karar veremedim.Bu insanlardan kaybettiklerimize 
rahmet yasayanlarada Allah selamet versin demekten baska benim elimden birsey 
gelmez. 
 
Saglikla kalin 
Sogman Sakarya 


