
Sevgili Rifat'cigim  

Aklimdan bile gecmez ama 'inek' ve "ineklemek" kelimelerinin manasi da farkli olabiliyor??!! 
Onu da rahmet babanizdan ogrenmistim. Nur icinde yatsin. Cennetten bize, gozluklerinden 
gordugu yansima ile bakip, muhtemelen, "Ehh, genctir bunlar" diyip, asagi Talas'i seyretmege 
devam ediyordur. Rahmet ve saygi ile aniyorum HOCAMI. 
 
Yazilanlari okuyorum. Fakat katilmadigimi da soylemem gerek. Amerikali hocalar bilene notu 
da esirgemezdi. Yeter ki calis ve azimli ol. Bence adildiler. Bu da baska bir gorus. Ama yeri 
gelmisken size baska bir hakiki olayi, anlatmak isterim.  

Sene 1956, Okul yeni baslamis. Bizim yurttaslik hocamiz, o sene Haydar Bey. O zamana 
kadar, ilk defa, sozlude kesirli notu almaya basladik. Rahmetli Hasan Leventoglu, tahtaya 
kalkti. Sorulan konuya cevap verdi. Haydar Bey, otur, 1.5 gibi dusuk bir not yazdi defterine. 
Hasan oturmuyor. elinde bir parca tebesir, devamli Haydar Bey'e bakiyor. Oglum Otur dedim. 
notun bir bucuk, diyerek tekrar etti. Hasan gene oturmadi. Nota itiraz etti.ve agzindan, "Bu 
basit dersten, bir bucuk almam olamaz diye mirildandi. ve Haydar Hoca bunu duydu.  

Otur diyorum dedi ve ekledi. Eylulde gorusuruz. Basit sensin, basit hocasi, gibi birsey de 
soyledi. Hasan o sene, kitapta yazilanlarin hepsini, nokta virgul dahil, her seyi yuttu. Amma 
haziranda sinifi gecemedi ve eylulde geldi. Hasan ile bu konuyu tekrar, seneler sonra 
konustuk. cok buyuk iz bitakmisti. Seneler sonra unutamamisti.  
 
Benim, KIT not meselesinde bakisim biraz farkli. Derim ki. İyi ki bol bol yuksek not 
dagitmamislar. Talas'i degirmen olarak nitelerim. ogutur ve adam eder. gibi. Hepimiz, cok 
ama cok sey ogrendik. TALAS'ta. ben kendi hesabima, butun hocalarima mutesekkirim. 
Tutumlu olmayi, ogrendigim Mr. Melvin'den, hayatin zorluklari bilen, Mr. Matthews. daha 
sonra, Dr.Matthews'a , Scott'lar, Edmunds'lar, Goodrich, Griswold lar, Johnsonlar'a kadar 
butun hocalarimdan cok, pekcok sey ogrendim ve hicbir zaman not hususunda, cimri 
olduklarini dusunmedim. Dusunsem bile, iyi ki KIT not verip, bizim daha fazla, daha yogun ve 
dikkatli calismamizi sagladiklari icin hepsine mutesekkir oldugumu soylemek isterim.  

Bunlar, talebelerin bakis acisi. Bir de, madalyonun obur tarafina bakalim mi?? Hocalar. Yeni, 
universiteden mezun olmus, kimi bekar, kimi evli. Amerika denilen koskoca bir ulkenin 50 
eyaletinden birisinden kopup, Kayseri'ye 15-20 km. mesafede, ciplak bir tepede kurulmus bir 
okula hoca olarak gelmisler. Cogunun ilk hocaligi, soguk, kar bilmeyenler var. Ispanak 
yemegini ilk defa gorenler var. Ve birseyler, ogretmek icin, onlerinde, 100-130 cocuk. Okul 
bir tepede, yatakhane, tepenin dibinde, ama mesafe 4-5 km hemde yokus. hadi bakalim, 
karda dans nasil olur. dene. Ve, egitim icin onlara teslim edilen, cocuklarda, Turkiye 'nin 
bircok yoresinden gelmis, ilk okul mezunu, sokak kurnazi, bir guruh. Guney Afrikali, 
meslekdasinizin, yeni dunya ya hediyesi olan. Kalp transplant olayinin, sosyal tarafi. Cesitli 
yerlerden devsirilmis insanlarin "transplant" edildigi, ekildigi bir ortam. hem hocalari ile, 
hemde talebeleri ile. tam bir degirmen. sabit olan okul. donen tas, hocalar ve talebeler. ve 
yukaridan dokulen bugday taneleri. asagidan "UN" olarak. yani i(sh)e yarayan bir mamul 
madde olarak. cikiyor. vs vs vs. Iste benim TALAS, kavramim. buda baska bir gorus. 
 
Sevgilerle, TIP BAYRAM'ini tekrar kutlar, saglikli, saglam bir yasam dilerim.  
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