
Sevgili Faruk merhabalar,

Gordugun karisik ruyada benim olmamama ragmen dun essek arisi avucumun 
icinden soktu, yazamadim, cevabimi bugune ertelettirdi…

Kadriye halanin evi gibi cogunluk evlerde bahsettigin askilik kis uzumu 
olurdu..Buralarda anlatirim kimsenin kafasina girmez... Tabiat insanlara her seyi 
vermisti Talas'ta... Bu askilik uzum diger yorelerdede var mi bilmem oyle her 
uzumu asamassin… Astigimiz calilar bile sanki ozeldi, dikenleri kalinca salkimlari 
takacak kadar uzunca idiler... Gecenlerde Yener abimize de anlatmistim… Bizim 
cemaat yilbasi gecince, agustos ayina kadar agizlarina uzum komazlar, taki 
uzumler olgunlasip kilisede okunana kadar... Halbuki evlerdeki aski uzumler mart 
ayina kadar guzelce dayanirdi… Noluyor, buyukler dini vecibelerini yerine 
getirirken asilan guzelim uzumler biz bebelere kaliyordu… Heralda ordan kalma 
aliskanlik cok severim uzumu. Birkac sene oncesine kadar salkim salkim yerdim...
12 ay uzum var fakat ben oyle her onume gelen uzumu de yemem... Hayriye 
halaninkinin tadinda olmasi sart !!! Bulabilirsen ????

Gelelim yazmaya dahi elimin gitmedigi yakisiksiz hareketime..

Bizim mahalleye elektrik 1958 senesinde geldi... Nur icinde yatsinlar ya reis 
Memedin babasi Ahmet bey yada Munir'in babasi Hasan beyin  reisliginde 
olacak... Elektrik gelince birde acentadan grundig radyo aldiydik... Omer 
ustagilinen evlerimiz 50mt.yok... Ayiptir soylemesi bizim tavuklarin yumurtasi 
butun komsulara yeterdi… Sabahlari yenge (adini hatirlayamadim) gelir yumurta 
goturur cocuklara yedirirlerdi… Radyomuz olduktan sonrada ufak cocuklari alir 
gelir ogleden sonralari radyo dinnerleridi… Birkac baska komsu kadin da var fakat
onlar pek sih gelmez idi… Cumartesi olmali ki eve erken geldiydim, Gayserden 
isden… Karaman bayirini tirmanmisim garnimda ac iceri girdim girmedim, yenge 
cocuklarinan icerde,ortalik karisti… Megerise cocuklardan biri sedir minderin 
ustune isemis... Nasil oldu,neden oldu tovbeler olsun  yapamiyacagim hareketi 
yapip "yav yenge sizin eviniz yok mu, allahin gunu burdasin bir de cocugu isettin 
mindere" gibisinden agir bir laf ettiydim… Lafi ettim etmedim, soylenenleri 
dinleyemeden evden kactim… Evden isitecegim azari mi dusunursun, Omer 
ustayi gorursem ne diyecegim, yanina yaklaşabilecek miyim, 50 turlu dusunceyle 
ortalikta dolanip durmustum...

Ne kadar surdu bilmem, sonra buyukler eski duzeni cok gecmeden duzeltmisti, 
hatirladigim kadariyla. Ne Omer usta bana ne de ben ona bu mevzuda bir kelime 
etmemistik yanilmiyorsam… Galiba ertesi sene de ben sizin koleje gelmiştim.  
Omer usta kizmayi birak, anlattigim gibi birde evimize masa yapmisti..

Bende sana katiliyim

Hepsinin topragi bol olsun...

Sogman
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