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TÜRKİYE‘DEN BİR İŞ MEKTUBU VAR

Sevgili Efkancığım,
 
şimdiye kadar yazmadım. Geç yazıyorum. Özür dilerim. Dört haftadan beri
Türkiye‘deyim. Şu anda Mersin‘de üç günlük bir tatil yapıyorum. Bu küçük
tatilden önce çok yorgundum, çünkü işler yoğundu ve ben çok çalıştım. Dört
hafta önce uçakla iş için Düsseldorf‘dan Ankara‘ya geldim.  Yolculuk
geceydi. Buraya geç vardım. Az uyudum ve geç kalktım.  Otelde artık
kahvaltı yoktu, çünkü saat 10‘a kadar  kahvaltı veriyorlar. Duş yaptım,
giyindim ve sonra kahvaltı için çarşıda bir kafeterya aradım. Küçük bir
kafeterya buldum ama, kahvaltı harikaydı. Kahvaltıda sucuklu yumurta,
pastırma, zeytin, beyaz peynir, kaşar, salam, bal ve reçel vardı. Ayrıca
bol bol çay içtim. İçmek için çaydan başka filitreli kahve de vardı ama,
ben kahve sevmiyorum. Kahvaltıdan sonra bir arkadaşa telefon ettim ve bir
adres sordum. Öğleden sonra adresteki firmaya gittim. Orada firma sahibine
bizim saatleri gösterdim. Firma sahibi saatleri çok beğendi. Hemen bizden
100 altın saat ve 200 gümüş saat istedi. Ankara‘da yedi şirketi ziyaret
ettim ve çok saat sattım. Dördüncü gün otobüsle Eskişehir‘e gittim. Orada
iyi bir otelde kaldım. Her gün saatlerimizi gösterdim ve sattım.
Eskişehir modern bir üniversite şehri. Yedinci gün dolmuşla hamama gittim.
Hamamda bana kese yaptılar. Hamamdan sonra alkol içmedim. Çok meyve suyu
içtim. Ertesi günü pazartesiydi. Uçakla İstanbul‘a gittim. İstanbul‘da
hem çok çalıştım hem de görecek müzeleri, camileri, sarayları ve semtleri
gezdim. İstanbul kozmopolit bir dünya şehri. Çarşılarda çok alışveriş
ettim. Noel için hediyelik eşyalar aldım, çünkü yakında Almanya‘ya
dönüyorum. O zaman seni görmek istiyorum. Pub‘a gidelim ve bir bira
içelim. Mersin‘de de güzel lokantalar, barlar ve çay bahçeleri var.
Akşamları bir çay bahçesinde ceketsiz oturuyorum ve soğuk bira içiyorum.
Sonra deniz kenarında ve plajda geziyorum. Mersin sıcak bir liman şehri.
Evlerde kalorifer yok, çünkü kışın soğuk olmuyor. Az yağmur yağıyor ve hava
her gün güneşli. Burada insanlar çok yardımsever, sıcaklar ve çok
gülüyorlar.
 
Yakında görüşmek üzere ablana, Kadir‘e ve diğer arkadaşlara selam söyle.
 
Frederick
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