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Her bir anı iliklerimize kadar sevinç duyacagımız bir bayram diledim 🍀
Uzun bayram tatilinde evden uzaklaş(AMA)manın,
 Stres yapıp 9 gün o stresin etkisinde yaşamak,
 Sadece kendime bağlı zamanı kullanma keyfi ile çalışmak, yeni şeyler öğrenmek, gezmek ve
hatta arkadaşlarıma davet gönderip katılabilenlerle beraber bölgede bana keyif veren
mekânları ziyaret edip bu anı beraberliğimize kenar süsü ederek o zamanı paylaşmak,
şeklinde iki sonucu olabilirdi, benim için; ikincisini seçmiştim bu süreçte…
Başlangıçtaki Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz o unutulmaz keyifli Ankara Turu’nu, “Ankara
Kalesi Çevresinde BirKaç Saat (2); Takiyüddin Saati” isimli günce makalemle yayınlamıştım.

Takip eden Pazar günü yaşadığım sitede birkaç kişi kalmıştık yürüme alanımızda…
...& yürüyüş sonrası “Sabah Keyfi”m artarak sürdü; sessizlik yanısıra lezzetinde etkisi ile

O şemsiyenin kenarında yazan şans eseri..
..ama yerinde olmuş!
Bu topraklarda "Can Abi'nin Sabah İlacı" olarak bilinen "güveçte iki yumurtalı, kaşarlı dereotlu ve
maydonozlu ve üzerine yeşil biber serili iyi pişmiş omlet"...
Gerçekten de “Tadını Çıkar”ıyorum :)
...kalabalık tatil beldelerinde sıkış-tıkış denize girecek sevgili arkadaşlarımı düşünerek
Bu arada, o akşam "Can Abi'nin Akşam İlacı" da götürüldü, mideye!:
...üzerine yeşil biberlerin yanyana dizildiği kaşarlı pide; kenarları kıtır okacak şekilde iyi
pişmiş.
20.08.2018@A-AE
Bayramım erken başladı...

...yıllardır sabahın köründe sporum sonrası ve akşamları keyif gezmelerimde limon dilimli
çaylarını, ”Can Abi Sabah & Akşam İlacı” iksirlerini hazırlayarak güler yüzleri ile sunan park
simitçimizin vefakâr emekçilerinin bayramlarını kutladım; hasret kaldıklarım adına her
birine sarılıp öptüm, çikolatamı sundum. Duyduklarımın hissettirdiklerini ifadem zor!
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21.08.2018@A
Gün beklediğim bayram günü idi…
…kızımı, Erinç’imi anarak başladım; Z.O. & Gizoş ile koltuktaki MANÇO tipi söyleşilerle..

Bayramım erken başlamıştı; ilk gün kurum içi ve aile içi kutlamalar ile hızlı devam edecekti!
…kahvaltı sonrası Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ndeki ofisime gitmeden planımı ve
hazırlığı yaptım.
Önce vefakâr SHGM güvenlik görevlilerinden o anda nöbette olanlarla bayramlaşacaktım; sevgili
Emrah ve sevgili Hakkı imiş…

... siparişini önden gönderdiğim demli çayın yanında kazandibi partisini çikolata eşliğinde
bayramlaşma izledi; kurumsal varlıklarımızı emanet ettiğimiz değerli çalışma
arkadaşlarıma sarılıp öptüm, tüm arkadaşlarım adına çiçek gibi bir bayram diledim🌸
İlk günün ikinci sırasında ailem var; temsilcisi de Yenge Ana’m; Nadide’m…
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...insanın kayınvalidesince sevildiğini onaylayan bir girişle dayılarımız ve yengelerimizle
bezenmiş, enfes mamalarla süslenmiş masaya kuruldum; -yanlış anlaşılmasın ama- ırak
sevdiklerim adına da yedim-içtim, sohbet de çayımız gibi koyu oldu!
“Dış Kapınının Mandalları”na söz vermiştim; Yenge Ana’mıza sarıldım, öptüm, öptüm; öptüm,
öptüm sarıldım❤
22.08.2018@A
İkinci gün yine kurum içi çalışma ve bayramlaşma ile başladı…

Sabah çalışması sonrası SHGM’nin vefakâr güvenlik görevlilerinden sevgili Yavuz ve sevgili
Hikmet’i ziyaretle kazandibi partisini çikolata eşliğinde bayramlarını kutlayıp teşekkür ettim…
Ardından bana “Öğreten ve Öğretmen” olanları temsil eden öğretmenlerime koşmak vardı...
…gönlüme SEVGİ İLE SİSTEMATİK ÖĞRENME, aklıma ÇEVREYE IŞIK OLACAK SİSTEMATİK
AYDINLANMA ateşini ilk düşüren ilkokul öğretmenim bu serinin ilk sırasında!

… Aydınlıkevler İlkokulu Öğretmenim Sabiha KOCABALKAN hanımefendi; Hoca Ana’m, iyi
ve güzel insan… Eşi Basri Bey de eğitim ordumuzun efsane yöneticilerinden.
Okul günlerimi, mutluluklarımı, başarı ve başarısızlıklarımı dinlediler; Hoca Ana’ma sevinçli veya
hüzünlü gözyaşları ile sarıldığım da oldu. İyi dileklerini ve güzel dualarını aldım 🌿
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İkinci Bayram Günü son üçüncü sırada, Çember'inden geçtiğim Aydınlık'ta lise yıllarımdaki bir
öğretmenimi ziyaret vardı; özel davetleri ile...

...Aydınlıkevler Lisesi’nde ikinci sınıf Kimya Öğretmenim Günseli IRMAK hanımefendi. En
sevdiğim konulardandı redoks; konuştuk; oturduk indirgemeleri ele aldık, 41 yıl sonra!!!
Ve inanılması zor bir armağan sundu; 5 Fen A öğrencileri not defteri için çekilmiş pul fotoğraf seti;
sanırım 1976 yılı çekimi...
Dileğim gerçekleşiyordu; bayram gibi bayram oluyordu bana 🌿
Dedim ki, madem Aydınlıkevler geldim, 1964-1978 döneminde yaşadığım, 1993 yılına kadar da
evimizin konumlandığı Çember Sokak ziyaret edile, ki bayram tam olsun!
...heyecanla aldım yolu; sokağıma vardım.
Gördüklerime inanamadım...
...bugüne kadar süren arkadaşlıklarımı başlatıp sürdürdüğüm bahçede
kardeşlerimin doğduğu, Ana’mı ebediyete uğurladığımız ev yıkılmıştı!

yükselen,

Tanımadığım, ruhu da olmayan garip binalarla dolan sokağımın başına kadar yürüdüm;
Çember’den geçtiğimiz çocukluk ve gençlik yıllarımızda her bir santimetrekaresi heyecan veren
ve öğreterek iz bırakan sokak felsefesi olmayacak kadar çirkin bir beton yığını haline gelmişti...
...irkildim; üzüldüm; İnsanoğlu çok acımasız ve dünya yalan!
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23.08.2018@A
Üçüncü Bayram Günü Gül’lenecektim; ancak önce çalışma ve kurumsal bayramlaşma…
…o gün, SHGM Güvenlik Görevlileri vardiyasında sevgili Emre ve sevgili Deniz vardı;
kazandibi - çay partisi ile bayramlarını kutlayıp teşekkür ettim🌸

Sırada başımın tacı sevgili Gül ve lise sınıf arkadaşları sevgili Gülay ve sevgili Serpil ile buluşma
ve bayramlaşma...

…on yıllar olmuş; sevgili Gülay’ın kaptanı olarak efsaneleştiği Emlak Bankası voleybol
takımı günleri ve sevgili Serpil’in Amerika hayatını konuştuk.
Eşlerimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın kulaklarını çınlattık; İran içlerinden Avrupa
ortasına uzanan soylarımızı karıştırdık kahkahalarla... Sarıldık, sarmalandık, vedalaştık bir
sonraki buluşmamıza kadar iyi dileklerimizi paylaştık.
Kahvaltımız sonrasında, yeniden işlevlendirilen eski Ankara’da, Samanpazarı - Hamamönü
aksındaydık…
…ilk niyetimiz, 110 ülkeden 664 satranç takımının 4 ana tema üzerinde sergilenerek
‘Guinness Rekorlar Kitabı’ tescilli, ilk ve tek Türk satranç koleksiyonu olan Gökyay Satranç
Müzesi’ ziyareti idi. Organik (ahşap, balık kemiği, mermer, sabuntaşı, keçe gibi) ve
inorganik (polyester ve mermer tozu karışımı, sac ve dökümden oluşan metaller gibi)
satranç takımlarını görecek, coğrafya ve kültürün standarda etkisi üzerinde düşünecektik,
Ancak, özlem ve kardeşçe konuşma ihtiyacı ağır bastı; satranç müzesi ziyaretini erteledim…
Hamamönü konaklarına sürdük; kahve ve çay kokusunda sohbet edecektik…
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Ankara’da 1949 yılından beri keyif lezzeti ustası olan Kocatepe KahveEvi’ni ziyaretle Bayram
Kahvesi içildi; ben limon dilimli çaya devam...

Gül’ümle üçüncü Bayram Günü’nün son durağı sevgili Tülay ve sevgili Dinçer oldu; ince limon
demli çay eşliğinde bayramlaşma olacaktı...
…gelin - görümce marifeti, kader de ağlarını örünce enfes bir mozaik pasta çıktı karşıma;
gereği de yapıldı, itina ile... Sohbet ve kahkaha da cabası...
Sarıldık, sarmalandık, vedalaştık & iyi dileklerimizi paylaştık.
Ana’mızı da unutmadık; kabrini ziyaretle rapor verdik, kendisine ve Baba’mıza dua ettik…
Dileğim gerçekleşiyordu, kesin; ne güzel de bayram oluyordu bana 🌿
24.08.2018@A
Bayramım erken başlamıştı...
...hızlı devam ediyordu!
Son günlerde ardı ardına gelen telefondaki müstehzi ses ve mesajların teması aynı idi nerede ise…
…bayram kutlaması ardında, canımı yakmak için denize sallandırdığı bacakları arasından o
güzelim derya derinliklerinin fotoğrafını çekip “...senin nasıl gidiyor?” diye soranlara
cevabım da aynı netlikte oldu. Dördüncü Bayram Günü’nde de cevabım aynı:
“BOMBASTİK💣”
Ankara, SHGM’de işim, çalışma arkadaşlarım ve sonrası zamanda beraber olduğum sevdiklerim
ile efsane zaman yaşıyorum 🎀
...ama bugün bir değişiklik olacaktı; hem de radikal!
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Karar verdim; bayram sonlanmadan, hayatımın çeyrek yüzyılını geçirip mesleki yaşamımın
başlangıcını yaptığım o DostEli Eskişehir’e gidecek ve ilk yöneticilerimi, mühendis ve
teknisyenlerimle de buluşulacaktım...
...Semper Fidelis🌿
Dördüncü günde de kurum içi çalışma ve ardından o an nöbette bulunan SHGM Güvenlik
Görevlilerinde sevgili Deniz ve sevgili Olgay’ı ziyaret ettim. Bugünün dikkat çeken bir diğer farkı
da bayramlaşma çikolatası sonrası limon dilimli çay partisinin kazandibi yerine mozaik pasta ile
yapılması oldu; ancak, bu aziz gününde ciddiyetle yaptıkları göreve samimiyetle teşekkür ettim🌸

Sonrasında özlediğim yolculuk; Eskişehir’e, rastgele🍀
O Eskişehir ki…
…beyaz altın lületaşı, eski kentin anıtsal mimarisi, kent müzeleri, kent parkları, enfes
yöresel yemekleri ve helvaları, ilk Türk otomobili ‘Devrim’ ve ilk Türk buharlı lokomotifi
‘Karakurt’ ve genelde bilinmese de özgün tasarıma dayalı ilk Türk tayyaresi 'Milli Müdafaa
Vekâleti 1 (M.M.V.1)' ürünlerinin sahibi, çağdaş yaşamı ve insanının çalışkanlığı ile
Anadolu’da adeta bir yıldız gibi parlayan DostEli…

Vardık o DostEli’ne; bana mesleğimi kazandıran, mutlu ailemi kurduğum ve biricik kızımı veren
şehire, Eskişehir’e...
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Tam da öğle vakti..!
…ilk iş belli; PINO!

Sevgili Murat karşıladı; mis kokan ortamda PİNOburger hasreti ile yanan Erinç’ime anı da olsun
derken kızımın buraya alıştığı yaşlardaki garsonum önerdi, 40 yıllık arma burgerimi...
O sırada, Baba Fuat Marmaristen yazdı: “İyi bayramlar. Tercihine teşekkür; puanlamayı
bekliyorum.”
Bana ‘Başarılı Organizatör’ ödülünü kazandıran sürecin de bir aktörüydü PİNOburger;
cevabım gecikmedi:
“Pino tercihimiz değil ki, kaderimiz olmuş! 5⭐(yıldızlı beş)”
Madem Eskişehir; ikinci iş de belli...
Simin Gümüş ve Ramazan; yemek üzeri limon dilimli çay eşliğinde sevgili Ramazan ile
bayramlaştık; dünden, bugünden ve yarından sohbet ettik...
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Ve sevgili Ramazan da okuyucusu oldu “Can’ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar”
kitabının...
Biraz dinlenme sonrası…
Bugün icra edebildiğim meslekle ilgili okulum kadar değerli ve katkısı olan bir kaynak daha var;
bir mesleki enstitü, bana göre… Bu yüce mesleğin edinilmesine ve gelişmesine ilk, en büyük ve
en önemli katkıyı sağlamış o yüce ocakta, o teknoloji mükemmeliyet merkezi olan Eskişehir
Tayyare Fabrikası’nda (1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi’nde) ilk yöneticilerim ve çalışma
arkadaşlarım, ilk mühendislerim ve ilk teknisyenlerim olmuş saygıdeğer meslektaşlarım ile
bayramlaşmaya gelmişti sıra… Emekliliğimin 13’üncü yılı bittiğinde yaşadığım bu farklı Bayram’da
o zümreyi temsilen, uygun zamanı olanlarla bayramlaşacak, aramızdan ayrılanları rahmet ve
görüşemediklerimi diğerlerini saygı ile ama her birini VEFA ile anacaktım.
Sevgili Hayri organize etti; müteşekkirim… Ve ‘Aydın Arat Parkı Çay Bahçesi’nde buluştuk 🍀

…Bayram çikolatamızı paylaştık; sarılıp - sarmalandık, limon dilimli demli çaylar eşliğinde
sohbette ve kahkahalar da bit(E)meyince çareyi buluşmaları tekrarlamak niyetini
paylaşmakta bulduk.
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Sevgili Sırrı ile Balaban niyetine birer Urfa götürüp devam ediyoruz…
İlk yöneticilerimi temsilen sevgili İbrahim DİNÇ ağabeyimi ziyaret ile ettim, sevgili Fatma ablam
ile beraber ellerinden öptüm.
Sevgili Fatma Ablamın her zaman hazır ve ağızlara lâyık lezzette yemeklerinden tattım; limon
dilimli demli çaylar eşliğinde sohbet ettik; çoğu zaman güldük, hatta gözlerimiz de buğulandı
zaman zaman...

Bu vesile ile, sevgili Esma ve yakışıklı Eren’i de gördüm; sarıldık, öpüştük...
Gece yarısı nasıl oldu; anlamadım?!
Dileğim gerçekleşiyordu; bayram gibi bayram oluyordu, bana🌿
25.08.2018@A
Bana rüya kadar güzel gelen bir Bayram bitmişti…Ancak, Bayram süreci esnetilebilirdi; özellikle
de bu DostEli’nde; nitekim esnetildi de!
Hani bekârlık günleri derler ya, ilk Eskişehir aylarımda yaşam ortağım ve meslektaş ağabeyim
sevgili Şinasi ile bahçe kahvaltısı, bildiğim HalkEvi bahçesindeydi… Ardından diğer meslektaşlarım
sevgili Münir ve sevgili Bülent de katıldı..
Sarıldık-sarmalandık, limon dilimli demli çaylar eşliğinde sohbet ettik; güldük, güldük, güldük...
…ne de güzel günler paylaşmışız; halâ bizleri bu sevgi, saygı ve böylesine bir özlemle derin
izleri olan!

Sonrasında ‘Yatık Döner’ kumanya ile Keskin de ziyaret edilecek, bahçe biberi ve domatesi de
sohbet yanında yenilecekti.
…bahçesinde Umut Kuş ile havalı tabanca atışları yaptığımız anı hatırlayıp boğazım
düğümlense de gün sonunda mutluluktan uçar hissedecektim…
O gün son durağım UNESCO 'Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Odunpazarı oldu!
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Şeyh Edebali Türbesi’nin hemen altında, Odunpazarı evlerinden birinin serin bahçesinde
sevgili Bülent ile korukla içtiğimiz çay, dört nesil öncesinin semaverindendi; o akşam keyfi
Kurşunlu Camisi ezan sesi ile süslenecekti…

Kaç bardak içtim bilemiyorum; sonuncusunu demlikten süzdüğümü hatırlıyorum…
…başımın döndüğü de sır değildi; kalkıp arabaya yürürken!
Dileğim gerçekleşmişti gerçekten; bayram gibi bayram olmuştu bana🌿
26.08.2018@E-TCDD
Gece boyu uyuyamadım; bütün bir ömür geçiyordu gözlerimin önünden; bir yerinde kendinden
geçmiş olmalıyım ki saatimin o güzel uyarısı ile gözlerimi açtım ve hazırlandım…
Geldiğimiz gibi dönecektim Eskişehir'den…
…trenin rahat koltuğunda sevgili Bülent’in armağanı “Başka Acıdan - Eskişehir Hakkında
ve Genel Konulada Sohbetler” kitabını okuyarak, Çelebi’yi gülümseme ve büyüğüm Semih
ESEN’i rahmetle anarak🌿
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Semih Üstad'ın,
"Lâkin yazdıklarımızın kaderi bir türlü değişmedi; yanisi, tıpkı dünkü gibi yalnız yazıyoruz.
Neden bilmem; değeri bilinse de bilinmese de yazıyoruz işte!..
Anlıyor musunuz?"
tespitine nazire oldu...
Evvelsinde de, dün de böyleymiş; belli ki, bugün de böyle gibi…
…ben de “Yarın olmasın öyle🍀” dileğimle yazdım.
…
Bu Bayram sürecinde her bir ANımın ANIılaşmasına katkı sağlayarak iliklerime kadar sevinç
duymama sebep olan gönlümün değdiklerine, Eskişehir günlerimi keyifli ve lezzetli bir sürece
dönüştüren güzel insanlara teşekkürler; Can-ı gönülden...
Şimdi evimde ve yarın çalışmaya büyük bir enerji ve heyecanla hazırım!
…bir dileğim daha gerçekleşti; bayram gibi bayram olmuştu bana! Şükrettim🌿
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