
Cumleten selamin aleykum,  

1950'lerde cogu cumartesi oglen uzeri bizim evin onune birikirdik..Uzunca bekledigimiz anlarda 
olmustur... Chardagin ustunden teyyare suzulur gelirdi, (Ankara'dan geldigi soylenirdi) tozu dumana 
katip indigi ana kadar seyreder, ustumuzden geçerken de el sallardik...Hepimizinde ilk ucakla 
tanismamiz boyle olmustur... Siz sheelliler boyle imkanlardan mahrumdunuz cunku cukurun(!) 
icindeydiniz...Talas'in buyuklugu gene ortaya cikti...Ihtilal sonrasi hemen hemen her gun gelmistir bu 
ucaklar... Bazanda olmayan isimizi gucumuzu birakir, kartalin ordaki terminal binasinin tellerinin 
disindan yolcularin binip, teyyarenin havalanmasini agzimiz acik seyrederdik... 

1960 senesinde Toronto'ya gelen rahmetli Manuel abim,indiklerinde sukutu hayale ugradigini, 
terminalin bizim Gayseri’dekinden pek bir farki olmadigini, tipkisinin aynisi bir tahta ev oldugunu 
anlatir gulerdik...  

1952'de ilk mektep hocamiz rahmetli saygideger Haci Omer Agha bizim 2nci sinifi topladi, teyyare 
fabrikasini gezmiye goturduydu… Tum ogretmenler BEY lakapliydi, kendisine butun Talas Haci Omer 
Agha derlerdi, sebebini bilmem... Fakat tanidigim ogretmenler icersinde belki de bir #'mdi… Naader 
saygi duyduysak arhadasim rahmetli Misdafa ogluna hocamizin tornunu aldiydi... Fabrikaya 
girdik,tabii 8 yasinda cocuklariz,(gerci icimizde gelinlik caginda ablalar,askerlik caginda abilerde 
vardi)oncedende tenbih edildigi uzre, elimizi kolumuzu hicbir seye dokunup neetmiyoruz, anlatilanlari 
dinliyoruz... Derken teyyareye binecegimizi soylediler... Goltuhlara oturdugumuzda "cocuklar gibi 
sendik" desem yalan olmaz, fakat binmeye korkanlarimiz da olmustu... Bugun hatirladigim kadariyla 
heralda 50-60 kisilik varidi ucak… 

Kolej'in ascisi Nail (Aram) ustayi teyyare fabrikasi transfer(!) ettiydi… Oglu Serkis'le (ikisi de rahmetli) 
cocukluk arkadasi oldugumuzdan Gayseri’ye tasindiklarinda da eyi arkadasdik beraber de disci 
cirakligi yaptiydik..Babasina söyler, oda bize teyyare fabrikasindan kirik mika parcalari getirirdi… 
Kalenin Kazancilar agzinda tarakci Bogos agaya gederdik, bize tarak yapardi... Sirf taragi kullanalim 
diye ne eder eder, berberin semtine ugramazdik, sacimizi kirpmasin diye... 

Memed girteke abimiz bir sonbaharda masa buyuklugunde bir ucurma yapti... Ucurmanin ipine bir de 
elektrik kablosu sarmis, ucurmuya da bir ampul takti, bizim evden de elektrige bagladi, gecenin 
karanliginda havalandirdi...Tum mahalle toplandik seyredip duruyoruz...Karaman bayirindan 2 
jandarma cika geldi...Teyyare fabrikasindan havada isigi group huylanmislar, neyin nesi diye 
jandarmayi aramislar... Alelacele Memed abi ucurmayi endirdi, bi daha da guzelim ucurmayi 
ampulunen kaldiramadiydik...  

Talas'a giden yolun Hacilar ayirimi civarinda bir sheelli ekin ekmis. (sanki fabrikanin arazisi gibiydi). 
Kendinin samana ihtiyaci yokmus, bugdayi satip para kazanacak… Saplari babamla cuzi bir miktara 
anlasmis, biz duveni surup samanimizi goturecegiz… Aksam eve gidecegiz, cetene saman yukluyoruz… 
Cetenin arka perdesinide kapattik, babam dirgenle atiyor ben de samani çiğniyorum...Ustumuzden 
inise gecen bir teyyarenin gurulutusu ve golgesiylen bizim at parladigi gibi, ben samanlarin ustunde, 
tabii terbiyelerde yok elimde, at yorulana kadar tarlanin icinde epeyi bi hal olduyduk, devrilip 
mevrildikmiydi,valla unuttum…  

Bi daha gismet olur, gedersek teyyare fabrikasini gezelim barimiye,bi Derevenk tutturdunuz 
gidiyorsunuz...  

Gunleriniz esenlik dolu olsun  
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