BOLUMLER
Birinci Bolum
jzk Soz:
••
1- Sabah
2- Musluman ve Tuccar
3- Jonturk

4- Eczane
5- Eski Mahalle
6- Ogle Y emegi
7- Bir Pasa Konaginda
8- Zamana, Aileye, Hayata ili~kin
9- Nisantasi 'nda Bir Kagir Ev
I 0-

Hastanm Istegi

11-

Akilhlar ve Aptallar

12-

Gece ve Hayat

ikinci Boliim:
I-Bir Gem; Fatih istanbul'da
2-Bayram Yernegi
3-0gleden Soma
4-Eski Arkadaslar

5-Bir Ev Daha
6-Hayatta Ne Y apmah
7-Y ola Cikmadan Once
8-Beyoglu'nda Kadmlar
9-Bir Gunun Sonu
10-Dogudan Mektup
l l-Besiktas'ta Tatil
12-Amca ve Asker Y egen
13-Soz Kesme
14-Temiz Hava Yuruyusu
15-Sair Muhendis Nisanda
l o-Htrsh ve Nisanh
17-Yanm Asirhk Ticaret Hayatrm
18-Cenaze
l 9-S1cak ve Bebek
20-Biz Niye Boyleyiz?
Zl-Besiktas' ta Meyhane
22-Hatlra Defteri-I
23-Bir Bayram Daha
24-Firtma
25-Rastignac'm

Odasi

26-ilk Gunun Sabahi

27-Sair Beyoglu'nda
28-Vakit Gecirmek Icin
2 9- Hattra Defteri- II
30-iki Muziksever
31-Uyam~
32-Bir Tuccann Dertleri
33-Yuregin Sesi
34-Ziyafet
35-Hep Aym S1k1c1 Tartismalar
36-Adaya Gidi~
3 7-Ray Doseniyor
38-Son Aksam
39-Sonbahar
40-Ankara
41-Bir Cumhuriyet K1z1
4 2-Milletvekilinin Evin de
43-Devlet
44-Milletvekilinin

U mutlan

45-ink1lap91 Yazarla
46- Turkculer Arasmda
47-S1kmtt
48-Milletvekili Mutsuz

50-Aile, Ahlak, vb.
51-Gene istanbul' da
52-Yolculuk
53-Hala Ararken
54-Zaman ve Ger9ek insan
55-Si.innet
56-Sorgu
57-Deniz Analan
58-Bir Pazar
59-Y1k1h~
60-Hatlra Defteri-III
61-Curcuna
62-Her~ey Iyi

-0 cuncu Bolum
Son Soz:
1-Bir Gun Bashyor
2-Ni~anta~i'nda Apartman
3-Abla
4-Bir Arkadas
5-Telefon
6-Yemek

7-Birlikte
8-Eski Defterler
9-Hayat-Sanat
10-Zamanm Akisma Ovgu

ONSOZ
Okuduqurn kitabtan oldukca zevk aldrrn, Donerninin
olaylanru.insan dusuncelerini cok iyi yansitan bir roman.
Bu kitabi bizlere onerdigi i<;in Biilent Bey' e tesekkurierimi
bore bilirim.
Bence yalmzca edebiyat ogrencilcrinin degil herkesin
okuyabilecegi nitelikte bir kitap Cevdet Bey ve Ogullan,
Cok sey ogrenebileceginiz, dusuneceginiz bir kitap.

Su anda kitaphgnnda

bir

en deger verdigim kitaplara bir yenisi
daha eklendi.Asla unutulmayacak bir roman.

Cevdet Bey ve Ogullan 1979 yih Milli yet Y ayinlan Roman
Armagru, 1983 Orhan Kemal Roman Armagru odullerini alrmstir.
Kitap 620 sayfadan olusmaktadir, 3 bolumden olusur.
Cevdet Bey ve Ogullan bir '9ag "romam olarak
adlandmlmaktadir.
Bu kitap icin su grusler yapilrmstir:
'Turkiye'de Roman ve Toplumsal Degisme'yi yazdigirn yillarda
yayimlansaydi Cevdet Bey ve Ogullan, hie duraksamadan en
begendigim yirmi turk romam arasma ahrdnn'
FETHiNACi

'Ornegine kolay kolay rastlanmayacak bir 'cag'romam ... Simdiden
Turk romanma kosebasi aciyor.
SELiM iLERi

'Onemsenip tartisilmasi gereken bir roman'
ATiLLA OZKIRIMLI

Orhan Pamuk

1952 yrlmda istanbul'da dogdu.Ortaogrenimini Robert Kolej' de
bitirdi. Bir sure istanbul Teknik Oniversitesi' ne devam etti, daha
sonra girdigi istanbul Oniversitesi Gazetecilik Yuksakokulu'ndan
1977' de mezun oldu.
ESERLERi
Karanhk ve l§lk adh romamyla 1979 Milliyet Roman Yarrsmasr'nda
birincilik odulunu Mehmet Eroglu ile paylastr, Daha sonra Cevdet
Bey ve Ogullan ( 1982) adryla yayrrnlanan bu roman aynca 1983
Orhan Kemal Roman Arrnaqaru' ru da aldr, ikinci kitabi Sessiz Ev (
1983 ) ile 1984 Madarah Roman Oduli.i' nu kazandr. Bunu Beyaz Kale
(1985), Kara Kitap (1990), Yeni Hayat (1994), Benim Adrm Krrmm
(1998) izledi. Gizli Yuz filminin senaryosunu yazdr, Bu cahsmasrru
1992 yilmda kitaplasttrdr,

Cevdet Bey: Romanm asli kahramamdrr.Tuccardir.Siyasi olaylara kansmak
istemez.

Zeliha Hanzm: Cevdet Bey'in evinde kalmaktadir.Yash bir kadmdir.Cevdet
Bey'in cok uzaktan bir akrabasidir.Kimsesiz ve yoksul olan bu kadm ev islerini
gormek.yemekleri hazirlayip etrafa cekiduzen vermenin karsiligmda dart odah
kucuk ahsap evin ilk katmda kalmaktaydi.

Nigan Hanzm: Cevdet Bey'in nisanhsidir.Sukru Pasa'nm kizidir.
Sadzk: Cevdet Bey'in sirketinin gene; muhasebecisidir.

Matmazel Cuhactyan: Nusret Bey'in ermeni sevgilisidir.
Nusret: cevdet Bey'in abisidir.Verem hastasidir. Cok zayif ve alkoliktir.Cevdet
Bey'le tamamen zit karakterdedirler.Nusret hircm ve kavgaci bir tiptir.Nusret bir
jonturkcudur.Padisahm tahtan indirilmesini istemektedir.

Ziya: Nusret'in cgludur.Nusret oglunu Cevdet'in yetistirmesini ister.Ziya
Cevdet'in yanmda kahr daha soma da askeri okula yazihp uzun si.ire onlardan
ayn yasar.

Fuat Bey: Cevdet'in arkadasidir.Ayni yastadirlar.Ikisi de tuccardir, Fuat
Bey'de Nusret'in dusuncelerine katilmaktadir.

Omer: avrupa'dan istanbul'a gelir.Cok hirsh bir insandir.Kendisini bir Fatih
olarak gormektedir.Refik'fn arkadasidir.

Cemil: Cevdet Bey'in alt! yasmdaki torunudur.

Lale: Cevdet Bey'in 8 yasmdaki torunudur.

Ay,Je: Cevdet Bey'in kizidir.Sessiz bir kizdir.Her zaman huzunludur.

Nuri: Evin ahcisidir.

Perihan: Cevdet Bey'in kucuk gelinidir.Oglu Refik'le evlidir.Fak~t Refik daha
soma Perihan'mn onu hie bir zaman anlamadigmi soyleyerek ondan aynhr.

Osman: Cevdet Bey'in buyuk ogludur.
Nermin: Cevdet Bey'in buyuk gelinidir.

Muhittin: Bir sairdir.Ona gore evlilik 90k uzaktir.Bu konuda arkadaslan gibi
dusunmez. 30 yasina gelene kadar, hala daha bir yerlere gelememisse kendini
oldurmeyi dusunmektedir.

CEVDET BEY VE OGULLARI

1. BOLUM I iLK SOZ

SABAH
Cevdet Bey gordugu bir kabus uzerine uyanir.Gec kalma korkusuyla
hemen hazirlamr.Heycanhdir cunku bug-Un sevgilisinin konagma gidecektir.
Yola cikar.Yolda evliligine dair hayaller kurar.Di.ikkanma gelince
durur.Orada biraz zaman gecirir.borclanm.alacaklanm
kontrol eder.
Eskinazi'den gidip borcunu istemeye karar verir.Eskinazi'ye girmek
icin di.ikkandan cikar.

MUSLUMAN VE TUCCAR
Eskinazi'nin dukkanma yaklasirken ondan borcunu nasil isteyecegini
dusunur.Dukkana girdiginde onun olmadignu gorup dukkamna donmeye karar
verir.Kendini onca Y ahudi,Rum,Ermeni ti.iccarlarm arasmda 90k yalmz hisseder.
Y olda abisinin askeri tiptan arkadasi Doktor Tankla karsilasir.Biraz
konusurlar.
Dukkanmda otururken iceri bir cocuk girer.Ona bir zarf vererek bunun
Matmazel Cuhacryari' dan oldugunu soyler.Bunun abisinin ermeni sevgilisi
oldugunu hatrrlar.telaslanr.Mektupta abisinin 90k agirlasngr yazar.Cevdet Bey
abisi Nusreti gormek icin yola cikar.Onun hayati boyunca 90k dikkafah ve
gurultucu oldugunu dusunur.

JONTURK
Abisinin kaldigi pansiyona geldiginde onu Mari karsilar.Abisi yine
dikbashhklanna.Cevdet'i
kucumsemeye devam etmektedir.Nurset'in oksurugt;
gittikce agirlasir.Mari Cevdetten bir doktor bulmasmi ister.
Cevdet evden cikar.Nurset hala daha Cevdet'in arkasmdan doktor istemedigini
haykmr.
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ECZANE
Cevdet Bey,abisinin olecegini dusttnur.Aceleyle bir eczaneye girer.Kisa
bir bekleyisten soma doktoru ahp pansiyona getirir.Nusret doktoru
istemez.Sonra bakilmayi kabul eder.Cevdet'e oglu Ziya'yi gormek
istedigini.Haseki' de kaldiguu.onu bulup getirmesini soyler.

ESKi MAHALLE
Cevdet Bey yola cikar.Yolda giderken eski gunleri dusunur.Birden aklma
gittiginde verebilecekleri tepki gelir.telaslamr.
Kapiyi Zeynep Hamm acar.Onu sevgiyle karsilamisur.Cevdet abisinin cok
hasta oldugunu oglunu gormek istedigini soyler.Zeyncp Hamm bunu anlayisla
karsilar.cocugu caginr.Ziya ve Cevdet Bey yola cikarlar.Odaya girdiklerinde
Nusret Bey uyumaktadir.Cevdet Bey cocugu birakip cikar.

OGLE YEMEGj
Cevdet Bey ogle yemegi icin Fuat Bey ile bulusur.Oturup yemek
yerler.Siyesetten,o donemin yonetiminden konusurlar.Cevdet Bey bu
konulardan konusmak istemez.

BjR PASA KONAGINDA
Cevdet yolda Fuat'm soylediklerini dusunur.
Sukril Pasa'nm konagma gelir.Pasayla sohbet ederler.Daha soma tavla
oynarlar.

Cevdet Bey tavla sevmezdi.Zorla da olsa oynar.Nisanlisi Nigan'r
gorur.Ici sevincle dolar.

Nisantasr'da almak istedigi eve gider.Evi gezer.Bu evi kendilerine
uygun bulur.

HASTANIN jSTEGj

Cevdet Bey abisinin yamna doner.Nusret Mari ile Ziya'yi pastaneye
gonderir.
Nusret,Cevdet'e Ziya'nm onda kalmasim onu Cevdet'in buyutmesini
istedigini soyler.Cevdet soz verir.
Mari ile Ziya gelir,Mari Ziyayi yatmaya goturur,

AKILLILAR VE APTALLAR

Mari ile Ziya cikarlar.Nurset Cevdet'e yeniden soz vermesini istedigini
soyler.
Aglayarak olmek istemedigini , belki iyi olabilecegini scyler.Cevdet
daha 90k uzulur.Yine gelecegini soyleyip oradan aynhr.

GECE VE HAYAT
Evine donerken tum gun yasadrgi olaylan dusunur.Tek istedigi
uyumaknr.

ESKi ARKADASLAR

Omer ve Refik birlikte calisma odasma cikarlar.Refik orda bulunan
kitaplan hep okumak isteyip de okuyamadigindan bahseder.Omer onun
ev liliginden bahsetmeye cahssa da Refik konuyu kapatmaya cahsir.
Osman gelir.Hemen arkasma Muhittin gelir.Eski arkadaslar bir araya
toplanrmslardir.
Cevdet Bey nereye gideceklerini sorar.Refik arkadaslannm cikacagmi
kendisinin evde kalacagim soyler.Arkadaslanndan yeniden bulusup konusmak
icin soz ahr.Onlan bahceye kadar gecirir.

BiREVDAHA

Ayazbasa'da bir apartman katmmda Omer milletvekili Muhtar Bey'e
yemege gitmistir.Buraya gelmesinin nedeni ; Cemile Hamm' a kansik bir miras
sorunu yuzunden ortaklasa sahip olduklan D skudar' daki bir evin biriken
kirasim almaktir.
Milletvekili onu yemege cagirmasma ragmen onunla fazla
ilgilenmiyor.arkadasiyla son siyasi dedikodulan yapiyordu.Omer de Cemile
Hammla sohbet ediyordu.Daha soma siyaset uzerine konustular.Omer zarfi ahp
oradan aynldi.

HAYATTA NE YAPMALI?
D c; arkadas

birlikte aksam yemegi yemisler.aile sohbetine
katilrmslardi.Ama istedikleri seylerden bahsedemcmislerdi.Refik gercek
sohbetin herkes yatnktan soma baslayacagmi dusunur.Herkes yattiktan soma
asagr inerler.

Birlikte cay icip sohbet ederler.Birden Cevdet Bey gelir.Uyuyamadigmt
midesinin biraz kotu oldugunu soyler.Oda onlarla birlikte sohbete katilir.

YOLA 9IKMADAN ONCE

Omer oyle uykusundan yeni kalkrmsur.Nazli'yi gormeye
gidecektir.Kirasmi aldigi evi,aym yerdeki baska bir arsayi.Kapahcarsi' daki bir
dukkam satmak istiyordu.Bunun icin de Cemile Hamma gitmsi gerekiyordu.
Cemile Hamm'a gittiginde ondan musteri bulmasi icin yardim ister.Bir
sure dogu'ya gidip orada kalacagmi soyler.Nazli'ya ona mektup yazmasmi
isteyip istemedigini sorar.Nazh da evet cevabmi verir.Omer oradan aynhr.

BEYOGLU'NDA KADINLAR

Nigan Hamm kizi Ayse"i piyano dersine goturur.Ders bitince tekrar
Beyoglu'na cikarlar.Ayse annesinin onu aramasmdan hosnut olmadigim
soyler.Nigan Hamm buna sinirlenir.Birlikte bir pastaneye girerler.Nigan Hamm
Ayseye neden onu almasmdan hosnut olmadigim sorar.Ayse aglamaya
baslar.Nigan Hamm onu artik evlendirmesi gerektigini dusunur.Kim
olabilecegini dusunurken iceri Leyle Hamm girer.Nigan Hamm en uygun adaym
Leyle Hamm'm oglu Remzi oldugunu dusunur.Bir sure sohbetten soma
Remzi'nin de uygun olmadiguu dusunur.

BjR GUNUN SONU

Refik Tramvay Harbiye' deydi.Disarda dinmeyen bir sagnak
vardi.lndiginde hala yagmur yagiyordu.Hizh adimlarla yururken yanmda bir

taksi durdu.icinde Perihan vardi.Refik taksiye bindi.Eve geldiklerinde birlikte
oyurup cay icip sohbet ettiler.Gi.in icinde neler yaptiklanm anlattilar.Gazetelere
bakmak icin asagiya indi.

DOGUDAN MEKTUP

Omer nisan basmdan beri,yedi aydir Nazli'ya mektup yaziyordu.O gun
de N azli 'ya bir mektup gelmisti.Mektup herzamanki gibi agir degil tek bir
sayfaydi.Mcktupta artik ne olursa olsun bunu soyleyecegini onunla evlenmek
istedigi yaziyordu.Nazh bir suru dusunceden sonra onunla evlenmek istedigine
karar verdi.

Refik,Perihan ve Muhittin oturmus sohbet ediyorlardi.Muhittin Omer'in
evlenmesinin garip oldugunu soyler.Evliligin ona gore olmadigim dusunur.
Muhittin kendi kafasmda hayatim ve olumu dusunur.

HIRSLI VE NjSANLI

Omer ve Nazh nisanlanmislardir.Konuklanyla beraber bu olayi
kutlarlar.Omer eskisi kadar hirsh olamadigimn dusunur.Perihan da bunu
onaylar fakat Omer Perihana karsi cikar.

YARIM ASIRLIK TjCARET HAYATIM

Cevdet Bey ve kansi, torunlan,Perihan hep birlikte bahcede
oturmaktadirlar.Cevdet Bey iki aydir hatiralan uzerinde cahsiyordu.Cevdet
Bey'in hatiralanm yazdrgi defterinin adi 'yanm asirhk ticaret
hayatrm'di.Cahsma odasma 91k1p yazilanna devam etti.Cevdet Bey kendini kotu
hissetmeye basladi.Kalp krizi gecirecegini anlanustir.

CENAZE

Cevdet Bey'in olumunden bir gun gecmistir.Herkes evde
uzgundur.Cenaze hazirhklan yapilmaktadir.

HAT/RA DEFTEfil I

Refik'in 13 Eyliil 1937,23 Eyliil,29 Eyliil, 7 Kasun, 23 Kasim ,4 Arahk,
13 Aralik, 17 Arahk, 19 Arahk, 22 Arahk, 24 Arahk, 27 Arahk, 2 Ocak, 17
Ocak, 21 Ocak, 27 Ocak, 5 Subat gunlerinde yazmis oldugu amlanndan
o lusmaktadir.

FIR TINA

Refik,Sait Bey'e Osman'dan istedigi is mektubu ornegini goturmeye
gitmistir.Sait Bey evde olmadigi icin mektubu dul bir kadm olan Guler Hamm'a
verip gerekli aciklamayi yapti.
Refik, hayatmm raymdan ciktigim dusunur.Evine geri doner.Kendini
iyi hissetmemektedir.Refik Perihan'm onu hicbir zaman dusunmedigini
soyleyerek artik orada kalanuyacagim soyleyip esyalanm toplamaya

baslar.Asagi indiginde Osman ve Nigan Hamm onu gitmemesi icin ikna etmeye
cahsirlar.Fakat Refik yarm telefon edecegini soyleyip evden cikar.

RASTjGNAC'lN ODAS1

Refik, Omer'in yanma gitmistir.Omer ona kalacagi odayi gosterir.Sonra
oturup konusurlar.

$AjR BEYOGLU'NDA

Muhittin tranvaydan iner.Beyoglu'nda yurumeye baslar.Bir meyhanaye
girip biseyler ic;ti.28 yasmda oldugunu ve sairlikten bekledigini alamadigmi
dusunuyordu.Z yil sonra kendini oldurecegini dusunuyordu,

HATlRA DEFTEfil 11

14 Mart, 19 Mart, 22 Mart, 26 Mart, 2 Nisan, 8 Nisan, 12 Nisan, 16 Nisan, 26
Nisan, 27 Nisan'da Refik B ey'in yazdigi amlarmdan olusmaktadir.

UYANIS?

Muhittin onunde bir kadeh raki bardagi ve kucuk tabak beyaz leblebiyle
oturuyor,birazdan randevuevine,sonra sinemaya, iki yil sonrada olume
gidecegini dusunuyordu; cunku koca kis gecmisti, ama hayatim bagladigi siir
kitabi ciddiye almacak hicbir yanki yapmadan unutulup gitmisti.

BjR TUCCARIN DERTLEfil

Osman isten eve erken donmustur.Bahcede misafirler vardir.Salona
girdiginde masanm uzerinde iki mektup gorur.Biri Refikten digeri amcaoglu
Ziya'dandir.

YUREGjN SESj

Muhittin hala daha on gun once konustugu Mahir Altayh 'nm sozlerini
dusunuyordu.Bir Turkcii olmaya karar vermisti, Tum Turkcu yazarlann
eserlerini okumaya basladi.

Tum aile Heybeliada'ya,
yapnrdigi

rahmetli Cevdet Bey'in olumunden bir yil once

-39- SONBAHAR
Adadan doneli iki hafta olmustu.Nisantasi 'ndaki evde mutsuzluk devam
ediyordu.Ahci Nuri tasmdiklan gun olmustti-Nigar Hamm,Perihan ve Nermin bahcede
oturuyorlardi.Nigar Hamm Cevdet Bey'in diktigi ciceklere bakiyordu,
Refik yazdigi mektuba gore bir hafta icinde istanbul 'da olmasi
gerekiyordu.Perihan Hamm'a baska bir mektup gelir.Refik yine gelisini erteleyebilir
C

diye endiseleniyordu.Tam o sirada ahci Nuri'nin oglu Yilmaz gelir.Elinde bir zarf
vardi.Perihan zarfi gorur gormez Refik'ten geldigini anlamisti.Zarfi acti ve okumaya
basladi.Yine gecikecegini yazrmsti, ama su "koy kalkmmasi" dedigi seylerden cok soz
ediyordu.Perihan dusunmeye basladi.Koyu kalkmdirma tasansiyla kansmm hayati
arasmda ne gibi bir iliski kurabilirdi.

-40-ANKARA
Ankara'da ziraat bakanmm kapisirun onunde Refik kafasmdaki tasanlan
milletvekiline

anlatiyordu.Milletvekili

Refik'e onu Ismet Pasa ile gorusecegini

aciklamis, fakat firsat olmarmsu.Ankara'ya

geleli yirmi gun olmustu ancak tasanlanm

hicbir yetkiliyle gorusememisti,
Refik, Muhtar Bey ile Bakanla bulusmaya gider.Bakan Refik'in insaat
mi.ihendisi oldugunu biliyordu.Muhtar

Bey daha once soz 'etmisti.Refik: "Bazi

tasanlanm var efendim" dedi. "Koy kalkmmasi icin bazi ilkeler getiriyorum .. "Refik daha
ne soylemesi gerektigini dusuntrycrdu.Bahanc
demek istiyordu.Bakan

yazdiklanrun

yaymlanmasi

onemlidir

Refik'e kitabm ozetini bakanliga birakmasmi istedi.Daha

sonra Dr.Faruk serefine Alman sefaretinde di.izenlenen yemege gitmek icin ozur dileyip
tam aynlacagi sirada Refik: bakana dondu. "Benim istedigim bir tartisma ortammm
acilmasi" "mesela Teskilat dergisinde oldugu gibi"dedi.Bakan'm

nesesi kacmis.Muhtar

Bey'e onun modasi gecmedi mi?diye sorar.Muhtar Bey: "Ben de sizing kadar bilgi
sahibiyim!"dedi.
U9i.i birlikte koridorda yi.iri.iyordu.Bakan Refik'in kolunu tutarak ona yardim icin soz
veriyordu.Bakan

arabasma binip gitti.Muhtar Bey ile Refik'te Kizilaya dogru

yurumeye basladi.Yururken Muhtar Bey Refik' e dobdu. "Goruyorsun onda para denen seyin
zerresi yoktur" dedi.
Kizilay kosesine gelmislerdi.Milletvekili

elini Refik'in omuzuna koydu.Onu

maliye ve adliye bakamyla tarustirmaya goturecegini soyledi. "Y arm aksam Omer Bey ile
yemege bekliyoruz" dedi ve Refik Ulus'a otele dondu.Goethe'nin resmine bakti.Perihan'I
dusundtt ve yatti.Yakup Kadri 'nin Ankara romamm acti once guldu ve zavalh buldu daha
sonra yazann heyecanma inandi.

-41- BjR CUMHURjYET KIZI

"

Nazh Cumhuriyet Bayrami heyecam icinde yatagindan firlayip aceleyle
yikandi.Giyinip hemen sokaga cikti.Her bayram sabahi yuruyuse cikiyorlardi.Okulun
pencerelerine Atati.irk resimleri,Atati.irl resimli bayraklar ilistirmisti.Birden aklma
Refik geldi.Aylarca ugrastiguu fakat gercekleri goremedigini dusundu.Aklma Refik
Bey'in gercekci oldugu geldi.Siyaseti birakmis ticaretle ugrasiyordu,
Yemnisehir'in kooperatif evleri arasmda yururken evdekilerin ne yapugmi
dusundu.Ilerhalde torene gitmeye hazirlamyorlardir.Kendi sokagina gelmisti.Eve
girdiginde babasi gi.ili.imseyerek:"Bir milletvekili olarak tebrikleri kabule basladigmu
bildiririm!" dedi. "Bana niye haber vermedin?

i9 cekerek haydi kahvaltiya oturalim da,

neler gorusttiguni! neler dusundugunu bana anlat bakalim ! " dedi.

-42- MiLLETVEKiLiNiN

EViNDE

Omer Muhtar Bey'in evine gelmisti.Muhtar Bey: "Bizim inkilapci delikanhrmz
nerede?" diye sordu.Az sonra gelecegini soyledi.
Omer ile Nazli nikah hakkmda konusmaya basladi.Nazh: "Nikahi niye hep
erteliyordun?" diye sordu.Om~r hep islerim ciktiguu biliyorsun dedi.Nazli aglamaya
basladi.Sana goz yaslanni silerek ben sana ne yaptim?.beni
kucumsuyor.istemiyorsunvdiyc sorar. "Ben istiyorum, ama sen istemiyorsun!" diyerek
Omer guldu.Icerden sesler gelince Omer korkuyla cekildi.Refik Bey iceri girdi.Daha sonra
Muhtar Bey iceri geldi.Aralannda tatsizhk gectigini anlarmslar fakat belli
etmernislerdi.Muhtar Bey Nazli'ya sanldi.Nazh aglamaya basladr.Muhtar Bey Omere
suclayici bir bakis atti.Kapi calmdi "Iste gene; inkilapci arkadasrrmz da geldi!" dedi.

-43-DEVLET
Refik eve gelmisti.Muhtar Bey Refik'in elini siktiktan sonra sofraya davet
etti.Aralannda sohbete basladilar.Muhtar Bey! "Peki Kemalizm bir fikir hareketi
midir,bir kadro hareketi mi? diye sorar.Refik asil onemli olanm koylerde yeni
yaklasimlar oldugunu soyledi.
Vakit gectikten sonar hep birlikte torene giderler.Istiklal Marsi sirasmda lise
yillanndaki mars soyledigi gunleri hatirladi.
Muhtar Bey Kerim Bey ile seref locasma dogru yurumeye basladi.Kerim Bey:
"Refik ile Omer icin "Gene; muhendislerde sizzle demek! Dedi.Kerim Bey aynldiktan
sonra Refik Bey "devlet gibi adam, hem aga hem milletvekili!"dedi.

-44- MjLLETVEJdLjNjN

UMUTLARI

Muhtar Bey kizinm odasma girerek aglamaya basladi.Ataturk on gun once
istanbul' da olmustu.Bugun cenazesi Etnografya muzesindeki gecici mezanna konulmus.
Muhtar Bey: "Bizim kiz nerede Hatice Hamm?" diye sordu. "Omer Bey ile
cenazeye gidecekti" dedi.Daha sonra Muhtar Bey pencerenin kenanna gitti. "ee,ne
diyorsun Hatice Hamm, koskoca Atati.irk de oldu" dedi.Bakahm Ismet Pasa bundan
sonra basa kimi getirecek.

-45- jNKiLAP(;J YAZARLA
Teskilatci yazar olan Suleyman Aycelik ile Refik kitaplarla dolu genis ama alcak
tavanli bir odaya girdiler. Refik heyecenla masanm uzerindeki kitaplan
inceledi.Kitaplara, duvardaki resimlere.kagitlara bakiyor anlatmak istedigi seyleri
heyecandan yazara anlatmaktan korkuyordu. "O lum ne kadar kotu degil mi?" dedi
Suleyman <;elebi Cumhuriyet.buyuk kaybi agirbashhkla karsiladi,
Stileyman bey sandalyesinden kalkti. "Delikanli siz 90k sevdim" dedi.
Mektuplanmz beni hem sevindiriyor, hem dusunduruyor,

-46- TURK<;ULER ARASINDA
Mahir Altayh derginin ocakta cikacak olan sayisina konacak yazilan siirleri
gozden geciriyordu.Muhittin ici siir dolu dosyayi alarak dergide yayimlanacak siirleri
seciyordu.
Mahir Altayh gencleri costurmak.tesvik etmek, dergiye baglamak icin bol bol
siir yayimlanmasirn istiyordu. Kapi acildi, Mahir Altayli 'nm kizi iceri girdi.Gi.izel bir
kiz degildi. Muhittin kizi rahatsiz edecek sekilde gozlerini uzerine dikmisti, Soma
meydan okuyabildigi icin gururlandi ve benim hakkimda ne dtisunuyorlar diye dusunmeye
basladi,

-4 7- SIKINTI

Omer.Ulus'ta otel odasmda cam sikkm ne yapacagim
dtisiinuyor.Ahbaphk edebilecegi dostu miihendis mehtebinden Samim'e
gitmeyi dusundu.Sonra vazgecip Nazli'ya gitmeye karar verir ama ondan
da vazgecer.Omer 6 aydir Ankara'da bu otelde kahyordu.Nisan'm

sonuna

kadar ne istanbul'a gitmek istiyor ne de evlilik hazirhklanyla
ugrasmak.Nazh ile bu yuzden atisrmslar ama Omer bunlan dusunmek
istemiyordu.Su anda ne yapacagiru dusunuyor.Samim'c

gitmeye karar

verir ve taksiye binip yola cikar.Samim Muhendis Mehtebinden siruf
arkadasiydt.Kendi basma dusunmeye baslar.Samim ve kansi bana
kimsenin gostermedigi kadar yakmhk gosteriyor.Zengin ve
Milletvekilinin kiziyla nisanh oldugum icin en siradan.en sacma
sozlerimi bile buyiik seylermis gibi dikkatle dinliyorlar.Omer bunlan
dusunerek gitmekten vazgecer gibi oldu.sokagm ortasmda durdu
apartmanm elli adim otesinde ne yapacagim dusundu ve gitmekten
vazgecerek otele dondu.Lobide oturarak icki icmeye basladi.Nazh ile
neden kavga ettiklerini kendi kendine dusunmeye basladi.Nazli ne
istedigini biliyor bense bilmiyorum diyor ve ickisini icmeye devam
ediyor.Omer daha sonra Nazh'ya gitmeye karar verir ama Muhtar Bey'e
rastlamamak icin telefon etmeye gider.

-48- MjLLETVEJdLj MUTSUZ

Muhtar Bey Bulgar Basbakanuuk.ose Ivanof) verecegi yemek icin
Ankara'ya gitmeye hazirlamyordu.Bu sirada Nazh telefonda Omer'Ie
konusuyordu.Muhtar

Bey ben gidiyorum kizim nerdesin diye Nazh'ya

seslenir.Nazh Omer ile telefonda konustugunu bir saat icinde burada
olacagim babasma soyler.Muhtar Bey neyin var krzim sende bir tuhaflik
var diye sordugunda Nazh babasma kavga ettiklerini fakat onemli birsey
olmadigim soylcr.Muhtar Bey asm duygulu olan yiizunii kizindan
saklamak icin kapiyi acti ve cikti.Taksiye binerek toplantmm yapilacagi
yere dogru gitmeye basladi.Yolda hep Nazli'yi dusunuyordu.Otelc geldi
ve toplantiya kanldi.Su kisilik bir toplantida kendisinin avutulmak icin
cagnldigmi bir kez daha anladi.Aralannda Basbakan "Refik Saydam" da
bulunuyordu.O askeri tibbiye mezunu,Harpte ordu saglik Baskam
Siileyman Numan Pasa'nm sag kolu baska bir meziyeti yoktur!ben ise bir
hicldiye dusundu.Tam o sirada Faik Oztrakricisleri bakam)ona seslenerek
Muhtar Bey suratm asiklHer yerde soyleniyormussun'zdiye
sorar.Birseyim yok diye cevap verir.Pasa Muhtar Bey'e soyleyin, onu
gene sectirdik surat asmasm.
Parti Mufettisi Ihsan Bey ile yemek almaya giderler.Muhtar Bey
memleket ac bunlar burada tikuuyor diye dusunuyor.Akh hep kizmda
aceba ne yapiyor diye dusunmcktc.Tam o sirada Kerim Naci Bey kizirn
evlendirdiniz mi Muhtar Bey'misanladrm .... diye cevap verir.Muhtar
Bey'in koluna girerek biraz yuriidiilcr.Muhtar Bey kendi kendine ben
neyim?bir zavalh.Benimle alay ediyorlar diye mmldarur.Kerim Bey
galiba hakh ben rahatsizirn.Muhtar Bey eve gitmeye karar
verir.Ikiyuzlulugu birakip, para kazanmah,keyfime

bakmahyim.Kecioren'de
icerdim.

bir bag evim olurdu.Eve sornine yaptinr.sigara

-49-AjLE-AHLAK-VB

Omer.Nazli'nm evine geleli yanm saat oldu.Dunku kavgalarmdan
hie bahsetmeden opli~lip banstilar.Nazh mutfaga yemek yapmaya
gitti.Omer bu srrada Venedik manzarasmi seyrediyor.Nazh az sonra
kofteyi getirerek yemege oturdular.Omer Nazh'ya oglen icki ictigini
soyler.Babasmi saraplanndan var m1?diye sorar.Nazh'ya da sarap
dokerek ictiler.Nazh daha sonra evin hizmetcisinin izinli oldugu
icinflIatice Hamm)o yuzden kofteleri kendinin yaptigmi Omer' e soyler,
Nazh dayanamayarak Omer'e sorar.Biz ne olacag1z?Alayc1 bir
sesle Nisanm yirmialtismda evleneccgiz diye cevap verir.Ben seni
anhyorum dedi Nazh.Eger beni sevmiyorsan, kendine uygun
bulmuyorsan benimle niye oyalamyorsun'i'Omer Nazh'ya sanlmak istedi
fakat kendini tuttu. "Evlenecegiz . .istiyorum .. Korkuyorum"diye
mmldandi.Muhtar

Bey'in ayak seslerini duyan Nazh babam geliyor,yann

gelecekmisin diye Omer'e sorar.Tam o sirada kapi acihr Muhtar Bey'in
masanm uzerinde duran siseye bakan gozlerini goren Omer biraz
sasirarak yemek yiyorduk. "Hos geldiniz!".Muhtar Bey Nazlr'yi odasma
yollayip Omer'Ie konusmak istedi.Gecenin bu vaktinde bir kizm evinde
icki icmek bir suctur fakat bunun suclusu siz degil benim der.Muhtar Bey
kendinden soz ederek Ankara Palas'a gittigini oradaki cirkin seyleri
Omer 'e anlatu.Bak oglum bir ay sonra evleneceksiniz,evlenene

kadar

Nazh'yla gorusmeyin, "Ben de ayni seyi dusunuyordum efendim!" dedi
Omer ve ayaga kalkti.Muhtar Bey Omer'e biliyorsun senden hie
hoslanamadim dedi.Daha sonra soylediklerimden pisman oldu ve
sustu.Omer kacacakken Nazh geldi ve ne oldugunu sordu?Muhtar Bey ve
Omer evlenene kadar gorusmeyeceksiniz deyince Nazh Omere dogru

mu?diye sorar. "Evet,tabii tabii"dedi Omer.Nazlr'run c;1ghklar icinde
merdivenleri indi, geceye ciku,

-50-GENE jSTANBUL 'DA

Refik macm bitmesinden bir-iki dk.once oradan aynldr.Gecitten
cikarak Muhendis Mehtebi 'nden arkadasi Nurettin Refik' e seslendi.Ikisi
maci tartrstiktan sonra bir daha boyle bir maca gitmeyeceklerini
soylediler.Refik Demiryolundan geleli 4 ay olmustu.Biraz konustuktan
sonra aynldilar.Refik bilet ahp Taksim Bahcesine girdi.Daha onccden
kulupte bulusacaklan Osman,Nermin ve Perihan ile bulustular.Pcrihan'rn
yamna oturdu.Karsismda kulubun baskaru Muhrimin Bey oturuyordu.
Kuliipte otururken demir tliccan Hamdi'nin kendisine seslendigini
duydu.Kitap yazdigim duyduk bu dogru mu?diye sordu. "Koyumuzun
sorunlan hakkmda" dedi.
Vakit gectikten sonra kulupten aynhp eve gittiler.Yolda gecmisteki
okul yillan dusunup.simdi ise mactan ciktim eve gidiyorum yarm yine
yazihaneye gidecegim hep ayni seyler diye dusunup duruyordu.
"Ankara'dan doneli 4 ay oldu ... Perihan bana kizrmyor ... Kitaplar ...
Yasiyorum ...

-51- YOLCULUK

Omer kaldigi otel odasmdan aynlarak Kemah' a gitmek icin yola
cikar.Istasyonda beklerken karmm doyurur.Havanm guzel olusundan
faydalanarak Muhtar Bey'in evine yuruyerek gitmeye karar verir.Yolda
giderken Muhtar Bey' den nasil ! ozur dileyecegini dusunuyordu,

-52- HALA ARARKEN

Refik ile Osman Refik'in calisma odasmda sohbete
koyuldular.Hafta sonu ne yapacaklanm sordular.Osman kulube
gidecegini.Nermin de orada oldugunu ona soyler.Refik'e kulubun iiyelik
odenegi odeyeccgini soyledi.Refik kardesinin yuziine bakarak hie
dusunme firsati bulmadigim soyler.Osman kactiktan sonra kitap okumaya
baslar.Fakat sikildigt icin birakir ve Perihan'm yanma cikar.Perihan
aynanm karsisinda makyaj yapryordu.Perihari'a yarm ya da diger gunler
bir yerlere gitmek istedigini soyler.Ama unutmustum sen hazirlarup
annene gideceksin degil mi?diye sorar.Perihan Refik'e 'zaten senin islerin
yok mu?Sen ise gidiyorsun der.Daha sonra Refik Perihan'a evden
aynlmak istedigini baska bir ev alip ikisinin kalmasim soyler.Kalabahk
ve Nermin'i baska bir gordukten sonra bu evden kalmak isternedigini
soyler.Perihan yerden cocugu alarak acele giydirir ve evden
ciku.Cikarken birbirlerine seni seviyorum dediler ve onlar gozden
kaybolana kadar arkalanndan bakti daha sonra eve girdi.Eve girdiginde
Osman ile annesi karsihkh birseyler konusuyordu.Nigar Hamm
Perihan'm gittigini duyunca iizuliir.Annesine ve babasma hurmetlerini
soyleyecektim der.
Evin icinde Nigar Hamm, Refik ve Osman arasmda evden aynlma
konusunda biraz tartisma yasandi.Nigar Hamm Osman'a uyelik
odenecegi karar verdin mi? diye sorunca Osman sinirlenerek kulubune
gitmek icin evden aynldi.Refik' de arkasmdan kalkarak kitap okumaya
karar verir.Asagi yukan yururken arkadasi Muhittin gelir.Biraz
konustuktan sonra Nurettin'i gorduguni; senin ile konustugunu soyler.cok
dalgm oldugunu ve sebebinin ozel bir olay mi'roldugunu merak ettigini
ona soylerfkefik'ej.Okudugu

kitap hakkmda tarustiktan sonra Muhittin

evden aynlir.Refik Nigar Hamm'm yanma gitti ve biraz oturdu.Saat

ukirtisina dikkatini vermekten korktugu icin biraz oyalandi.Bu sirada
annesi de Ayse-Remzi iliskisini konustular.Onlan

serbest birakmak

gerektigini annesine soyledi ve yukan okumaya 91kt1.

-53- GEN<;LERLE
Muhittin Bey iki askeri ogrenci ile Feride Hamm'a gorunmeden
odaya girdiler.Barbaros ile Turgay'a hafta sonu ne yaptiklanrn
sordu.Daha sonra Turgay ile Amavut tegmenin selamlasmasim
konusmaya basladilar.Birden kapi acildi ve Feride Hamm iceri
girdi.Barbaros ile Turgay kalkarak elini optuler.Feride Hamm kahve
yapmak icin odadan aynhr.Muhittin mutfaktan kahveleri ahp hizla odaya
girdi.Kitaplan kanstirdiklannr

goren Muhittin nasil bulduklanm sordu?

utandiklanru gorunce sevindi.Daha sonra kutuphanenin yuzundeki
Nisanci Haydar Bey'in resmini sordular.Muhittin o benim babam iste
sizde onun gibi olmahsiruz diye cevap verir.Savasti ve oldu,

-54- ZAMAN VE GER<;,EK jNSAN
Omer sabah kalkar kalkmaz kendi kendine hayal kurmaya
baslar.Istanbul'a gidecegi zamam dusunmektcdir.Gunes dogduktan sonra
yapacagi jenerator tasansiru dusunmeye basladi.Biraz sonra bu tasanmn
Haci 'nm dusuncesi oldugu aklma gelir ve vazgecer.Aklma Hae mm ona
kosku satmak istemesi gelir.Omer daha sonra istanbul'a gidecegi gunu
hayal etti.Orada ciftlik alacagim diye mmldandi.Kahvalti

yapmak icin

asagiya indi ortahkta kimse yoktu.Disan 91kt1 orada Haci 'yi gordu.Haci
jeneratorden, kahvaltidan soz etmeye basladi.

-55- SONNET

Nigar Hamm sabahtan siinnet olan torunu Cemil'in hatm icin
Hokkabazm yaptigi sakalara neseliyrnis gibi gulttyordu.Hokkabazm
yardimciya ihtiyaci vardi.Cemil'e sordu. Cemil amcalanm saydi ama
kabul etmedi.Arkadaslanndan

birini cagirarak hie komik olmayan

Hokkabaza yardim etmesini istedi.Sart Nedim Bey,Atiye Hamm ve
Nermin Osman'a bu adami nerden buldun?diye sorarlar.Refik Hokkabazi
korumak istedi ve guzel birseyler soyledi.Hokkabaz daha sonra
kacti.Hokkabazm is istedigini fakat oglu kadar yetenekli olrnadigmi
konustular,
Cemil sunnet olduktan sonra hediyelerinin geldigine sevinir.
Perihan balkona giderken arkasmdan yuruyen Refik,Nigar Hamm' m elini
open Avukat Cenap Bey'i gorunce ofkelenir.

-56-SORGU
Omer bir Pazar sabahi Refik'in evinin onunde ona gelmis evde
olup olmadigina bakiyor.Kendi kendine konusup Refik'e ne
soyleyecegini dusunmeye basladi.Kapi acildi ve Omer eve girdi.Omer
toprak agasi oldugunu soyleyince Refik ona hani sen Fatih olacak
der.Omer.Refik'e tum mirascilan topladigim ve isi bitirdigini soyler.Daha
sonra Refik cay ve biskuvi getirir.Tabii Omer icki icmek istedi fakat daha
sonra vazgecip cay icti.
Omer Refik'e Ankara'da neler yaptrgmi anlatmaya
basladi.Samim'in

evlendigini.Nazli ile onlara yemege gittigini.Az sonra

Muhittin gelir fakat onun sesi Omer' de heyecen uyandirmaz.Istanbul' a
keske gelmeseydim diye dusunur.
Muhittin daha sonra kalkip icki doktu.Omer ile sohbete
basladilar.Muhittin Omer'e Ankara'da ne yaptigrru sorar.Biraz tartisir
gibi oldular sonradan duzelirler.Omer keske gelmeseydim orada zengin
sakin bir hayatim vardi ama emin degilim diye cevap verir.Refik bu
sirada bakkala gidip gelir.O bakkalda iken Muhittin Omer'e Refik'in
kizkardesini niye almiyorsun diye sorar.Omer cevap verecek vakit
bulmaz Refik iceri girer.Eee der ne konustunuz.Refik

iceri icki dokmeye

gider ve gelir.Omer bu sirada ayaga kalkip Samim'i anlatmaya
baslar.Okul yillannda Samim bizden korkuyordu der.Muhittin atihr ve
tabii ki korkar der.Sen zengin,hep sikhk icinde okula gelirdin elinde
pipon nasil korkmaz.
Omer devam eder.Noter agasi oldugunu.nisanlamp

aynldignu

soyler.Omer Muhittin'e donerek sira sende sen anlat bakahm neler
yaptm?der.

-57- DENjZANALARI

Muhittin Omer' in uzattigi bardagi alarak icmeye karar
verir.Muhittin Omer' e sen kulturle zehirlenmis bir denizanasism
der.Nerden nereye soyledigini kendi de bilmiyordu.Omer ayaga kalkarak
Muhittinin yanma gitti ve onu yanaklarmdan optu.Aralarmdaki sogukluk
artik bitmisti.Refike

icmesinin gerekmedigini o zaten herzaman iyi

oldugunu soylerler ve onun herzaman mutlu oldugunu konusurlar.Refik
atilarak arkadaslar benim mutlu oldugumu sormaym der.Ben bu evin
icinde huzursuzum der Refik.Isimden memnun degilim yeni bir hayat
anyorum.Muhittin'in

cam sikilarak senin birseyin yok sen eskiden

yaptiklanru yapamadigm icin boylesin der.Refik suclu bir tavirla evet
oyle diye cevap verdi.Sizi cirkin buluyorum,siz inatcisimz diye birden
bire Muhittin bagirmaya basladi.Bunun uzerine Omer zaten seninle
arkadas degiliz.Muhittin atilarak sen bunu gururundan
soyluyorsun.Omer'in

cam sikihr.Muhittiri'e sen buraya gelmek

istemedin,bizden kaciyorsun.vaktin olmadigim soyluyorsun.seninle alay
etmemizden korkuyorsun.Muhittin

Omer' e sen bayagi olmaktan

korkuyorsun.cirkin olmaktan korkun yok niye diye dusundun mii?diye
sorar.Omer sahi hie dusunmedim dedi.Bu sirada Muhittin Omer'i
yaraladigim hakh oldugunu hissetti.Muhittin devam eder hani sen Fatih
olacaktm.olmadm.Baskalan

evliligine alay eder diye evlenmedin der ve

ekler,buraya gelmenin sebebi benim dergimi eline aldigmda icinde hatalar
bulup alay etmek istemisindir.Konusma devam eder ve Refik araya girip
ortaligi yatistmr.Siz kac yilhk arkadas oldugunuzu unutuyorsunuz
kendinize gelin ve kesin.
Refik'in bir Hristiyanla mektuplastigim ogrenen Muhittin'in cam
sikildi.Refik cevap vermeyince onun mutlu oldugunu dusundu ve

konusmaktan vazgecti.Herkes kendini dusunmeye basladi ve herhalde sizi
bir daha gormern artik dedi Muhittin.

.,.

-58- BjR PAZAR

Pazar sabahi Nigar Hanim.Osman.Nermin.Ayse.Cernil

ile Lale

gezintiye cikarlar.Yolda Osman ile Nigar Hamm Refik ile Perihan'm
evden aynlmak istediklerini tarusiyorlardi.Cocuklanmn

buyudugunu

odanm sigmadigmi soylediklerini tartrstilar.Ayse ile Remzi'nin dugun
hazirhklan oldugunu konustular.Besiktas' tan gecerken Ni gar Hamm
burada Refik'in arkadasi Muhittin otururdu.Nerede diye?sorar.
Eve geldiler.Mutfakta ahcilan Yilmaz ile Emine Hamm Bogazdan
aldiklan bahklan temizliyorlardi.Ayse ile Nermin bahcede nisanhsiru
konusuyorlar.Osman

ise yemegin olmasmi beklerken onlann yanma

gitmisti.Refik'in gelmesini bekliyordu.Refik ile Perihan ev bakmaya
gitmislerdi.Geldikleri

zaman Nigar Hamm hemen sorar.Bizden kacmak

icin ev bakiyorsunuz degil mi?Refik annesine oyle dusunmemesini soyler
ve kiyafetlerini degistirmek icin aynhr.
Bir sure sonra oturup konustular.Nigar Hamm Refik'e umanm bize
gelirsiniz sizi ve kucuk melegimi gormek isterim der.

-59- YIKILIS
Y ash bir profesor olan Giyasettin Kagan ile Muhittin Muhendislik
konusunda sohbet ediyorlardi.Muhittin pencerenin onunden cekilerek
Giyasettin Kagari'a Mahir'i bir daha gormeyecegini soyledi.Bunun
uzerine Giyasettin Kagan Muhittin'e hakkmda ne dusundugunu
sordu.Kafatasci oldugunuzu Mahir ve cevresinin bahcede tavuk
yetistirdiginizi soyltlyorlar.Daha sonra Turkculuk hakkmda konusmaya
basladilar.Gryasettin Kagan Muhittine eskiden ne yaptiguu
sordu.Muhittin Muhendislik Efendim diye cevap verir.Giyasettin Kagan
Muhittin'i sue ustu yakalamak istiyormus gibi sorular sordu.Daha sonra
Muhittin'i Turkcu olmakla sucladi.Bunun uzerine Muhittin Giyasettin
Kagan'a agir laflar soyler.Vakit gecer tarih.savas ve Turkciiluk hakkmda
konustular.Daha sonra vapur yanasir Muhittin acele ile vapura atlar ve bu
sirada ihtiyar adamm ona sert sert bakugiru gorur.Onceden mektup
yazacaklan hakkmda birbirlerine soz vermislerdi.Muhittin vapura
binmisti.

-60- HAT1RA DEFTERj 111

26 Eyliil Sah 1939
Refik ,Perihan ile Cihangir'e tasimyordu.Yazahanede

otururken en son

bir bucuk sene once yazdig: defterini gorur.Icinden tekrar yazmak
geliyordu.Aksarn yemegine capirdiklan icin sonra yazmaya karar
verir.Yemekten sonra icinden gelenleri biraz yazar.

27 Eyliil Carsamba
Kitaplan sandiklara koyarken 16 yasmda okudugu kitaplara
rastladi.Huseyin Rahmi 'nin kitabim gorur ve mahalle kadmlan aklma
gelir.Perihan gelir ve esyalann ahrup ahnmayacagim sorunca Refik
sasmr.Evdeki esyalan bizimkiler ve onlarinkiler diye ayinyordu.

30 Eyliil
Refik ile Perihan evden tasimrlar.Rcfik gece uyumadigr icin icki icer ve
bunlan yaziyordu.

1 Ekim Pazar
Esyalan tasirken ahci Yilmaz Osman'm yolladigi mektubu getirir.Birini
Muhittin digerini Osman yollamisti.Muhittin adresi istemis fakat o adresi
ona vermedi.Muhittin mektubta iyi bir sair olmadigi icin degil.mutsuz
oldugu icin kendini oldurmeye karar verdigini yazmisti.Muhittin daha
sonra Refik'in yanma gider ve yazdiklannm saka oldugunu soyler.

3 Ekim Sah
Refik yazihaneye gelir ve Perihan ile sohbet eder.Perihan cocugu parka
goturmus.Odaya gecip bundan sonra ne yapacagim dusundu.

5 Ekim Persembe
Perihan ile sinemaya gideceklerdi.Cocugu da oylece bos evde uyutup
birakacagiz.Daha di.izenli yazmak istiyordu.

15 Ekim Persernbe
Eve tasindi 20 gun oldu.Perihanm cam sikiliyordu.Refik evi ile hie
ilgilenmiyordu.Refik

ile tartistilar.Biraz sonra opusup banstiktan sonra

Refik kitabma devam eder.Okudugu kitap Schopenhcverin
Aforizmalan!idi.

20 Ekim Cuma
Uzerinde calistig: kitabi sonuclandirmamn vekti geldigini
dusundu.Kagttlann

i.izerine okunmasi gereken kitaplan yaziyor yerlerini

ekliyordu.

27 Ekim Cuma
Si.ileyman Aycelik'ten bir mektup alir.Uslubunda biraz alayci birseyler
buldugu icin cam sikihr ve cevap yazmaz.

28 Ekim Cumartesi
Omer' den mektup gelir.Kisi orada gecirmernizi istiyor.Perihan bunu
kanul eder.Nisantasma annesine yernege gitmeye karar verirler.

29 Ekim Pazar
Omere mektup atrp yarm gideceklerini yazarlar.

30 Ekim Pazartesi
Refik trende giderken bavulunu masa yap1p yazmaya devam ediyordu.Iki
gunluk yollan vardi.Bu sirada Perihan da kitap okuyordu.George Sand'I
okuyordu.Refik'in

aklma su geldi:Osman'a ve Nermin'e baskalanyla

iliskileri oldugunu soylemeyeceklerdi.Nisantasinda
cirkinlesmisti.Cihangir'

hayat

s tasmmalannm iyi oldugunu dusunduler.

31 Ekim Sah
Ankara'ya gelirler ve trenin kalkmasini bekliyorlardi.Gelip gecenlere ne
yazdigma bakiyorlardi.Ankara'dan

aynlip 12.30'da Ulus gazetesi alir ve

savas haberlerine rastlar.

1 Kasun Carsarnba
Alp'te trenden indiler.Koskun onunde once Haci'yi gorduler.Omere
cagirdrlar.Bizi gorunce sasairdi.Mektubumuzu
hazrrladilar.esyalarmizi

almarms.Odamizi

yerlestirdik.Asagiya indiklerinde sessizlik ve

sogukluk oldu.

2 Kasun
Tren ile Kemah'a gezmeye giderler.Omer: "Yann Erzincan'a
gidelim,sana ahbaplanrm tarusurayunl=dedi.Ne yapacagiz ki orada bos
ver!dedi Refik.

4 Kasun.Ogleden sonra
Trende evlerine giderken Omer'in ona birseyler soylemek istedigini
hatirlar.Bu sirada Perihan'm agladigim gorur.Fakat sebebini
ogrenemez.Onun kucagina yanp onu avutur.

6 Kasun Pazartesi
Nisantasi 'na gidip cocugu aldilar ve eve donduler

7 Kasun Sah
Perihan'la arkadasi Sema'ya gittiler.Kocasi ilginc bir insandi.Refik
Marx'm kitaplanm verdi.

14 Kasun Sah 1939
Marx' da aradigmi bulamadi.Ilgilenmiyordu,

27 Kasun Pazartesi
Yaptigi seyleri dusundu hep ayni
sey ler .Ev ,yaz1hane,9ocuk,Perihan,Ni~anta~,Ki taplar, Y azihane?

28 Kasun Sah
Yapacagi ve yayinlayacagi seyleri dusunmeye.program yapmaya basladi,

1 Arahk Cuma
Herr rudoph'tan Amerika'dan mektup ... Savastan soz ediyor.

2 Arahk C/tesi
Perihan gebe oldugu haberini alir inanamaz.

10 Arahk Pazar
Ayse'nin nisanina Nisantas' a gidiyordu.Perihan usutmus
gelemiyordu.Herr Rudolph'a mektup yazacaktr fakat sonra yazmamaya
karar verdi.

-61- CURCUNA

Mutfakta Ayse Hanim.Emine Hamm ve Yilmaz sohbet
ediyorlardi.Disanda

ise kalabahk.senlik.curcuna

herkes orada Leyla

Hamm.Guler Hamm.Osman agbim.Fuat Bey be Sart amca.Fuat Bey ile
dostu Semih Bey konusuyorlardi.
Nigar Hamm Refik'e Perihan'm nasil oldugunu sordu.Cocugu
getirebilecegini soyledi.Refik de usutmesinden korktugum icin getirmek
istemedim der.Daha sonra Nigar Hamm Fuat Bey'e Cevdet Bey'I en iyi
tamyan sensin rahmetliyi anlatsana diye rica eder.Cevdet Bey'I ilk
Selanik'ten istanbul' a dukkan acrnak icin geldiginde tamdiguu soyledi,

-62- HER $EY jyj

Fuat Bey Cevdet Bey'I tarudigi yih anlatrms.Cevdet Bey'in
mesrutiyet'ten sonra canlanan is hayatmi ve bu yillarda ne kadar

cahsugmi anlatti.Atiyc Hamm fotoraf cekmek icin oraya girince Fuat
bey'in hikayeleri kesilmis oldu.Refik salondan cikip yukan kutuphaneye
cikar.Perihan'I dusunur.Asagiya inip Ayse'yi ararken Giller Harurri'I
gorur ve ofkelenir.Annesinin yanmda Ayse'yi gorur ve eve gidecegini
soyler.Ayse onu kapiya kadar gecirir ve Refik evden aynlir.Yolda
giderken Perihan'a ne alacagim dusunur.Eve gelir yatakta yatirken
Aysenin nisanun anlatir.Daha sonra terlik giymek icin kalktiginda
calisma odasma girer.hatira defteri okudu.utandi.Herr Rudolph'a yazdigi
mektubu okudu, gene sikildi.Mektubu kapayarak cevirlere basladi.

O<;ONCU BOLUM
(SON SOZ)
-1-

GUN BA$LIYOR

Ahmet sabah kalktiginda odanm gaz ve benzinyagi koktugunu
duydu.Bu ona bes yil once olen babasirn haurlatnusti.Sanatcrlarm

ne

kadar yasadigmi dusundu.Kendi cok yasamak istiyordu.Resimleri elli
yasmdan sonra yapmayi planhyordu.Daha sonra banyoya girdi.Ciktigmda
kapmm altmdan gazeteyi aldi.Bastan sona kadar kotu haberlerle doluydu.
Cumartesi gi.inleri Nisantasi civil civil olurdu.Terasa cikip
disansnu seyretti.Darbe olursa diye dusunmeye basladi.Dort yildir
Nisantasr'nda apartmanda oturdugunu babasi Refik'ten kendine ve
Melek'e sadece degersiz bir kat kaldigmi dusunup durdu.Arasira resim
satiyor ve tic; kisiye ders veriyordu.
Birara Nigar Hamrri': dusundu.Damarlarmdaki

aksaklik yuzunden

beynine kan gitmiyormus.Fakat o ilgilenmiyordu.Nigar Hamm torunlan
apartmanm alt katmda oturuyorlardi.Onun hastahgmi eglenceli bulduklan
icin yukan cikrnalan yasaklanmistr.
Ahmet babaannesinin sagliguu merak ettigi icin oraya gider.Ahci
Yilmaza eve geldigini soylemek icin mutfaga girdiginde odayi bos
bulur.Daha sonra Yilmaz'rn kahkahasmi duydu.Baktigmda ise
babaannesinin saclannda bulunan ortu oldugu gordu,

-2- Nj$ANTA$1'NDA APARTMAN
Osman annesinin yanma geldiginde kulaklannm iyi isitrnedigini
anladi.Nigar Hamm Nermiri'r tanrmanusti.Perihan nn'rdiye
minldandi.Fabrikalannm batugmi anlattilar.Ahmet iceri babasmm odasm
agirdi ve eski kitaplan inccledi.Kuttlphaneye dogru yurudu ve gecen hafta
defteri buldugu yeri kansnrdi ama birsey bulamadi.
Hemsire Ahmet' e babaannenize saygisizhk ettigimi
dusunmuyorsunuz degil mi?diye sordu.Saka yapiyorduk dedi.Ahmet bir
defter buldu ve icinde eski yazilann olup olmadrgmi kontrol ederek
odadan 91kt1 ve Cevdet Bey'in fotorafmm yanma gitti.Nermin Ahmet'e
babanm resmini niye yaprruyorsun diye sorar.Ahmet daha sonra kendi
resimlerini tek tek gozden gecirir ve calismaya baslar.

-3-ABLA
Ahmet evde otururken kapi cahrur.Ilk once ilknur!diye
dusundu.sonra yanaklarma yumusak bir kadm teni degdi gelen aplasi
Melek' di.Gelirkenden her tarafi eek etmeye basladi.Resimleri
gordugunde masadan kaldmp incelemeye basladi.Melek daha sonra
enistene hep seni ornek gosteriyorum.lckiyi kestigini anlanyorum.Melek
arkasmi dondugunde aplasmm iri vucudunu gorunce enistenin nasil biri
oldugunu merak etmeye baslarmsn.
Enistesi Ahmet'i bir kiz ile beraber gormustu.Melek merak edip
sordugunda Ahmet cevap vermez ve konuyu kapat artikldedi.Melek
sigarasi bitti ve kalkmaya karar verdi.Ahmet Ziya Bey amcayi hatirhyor
musun?diye sorar.Vakit gecer ve Ahmet Demirel gitsin mi?sorunca
konusma konusu acihr.Sol darbe yapilacakmis dedi.Enisteme soyle
bakayim ne diyecek.Eniste kucuk burjuva!darbe ona karsi olmaz!diye
mmldandi.Aplasi kacti.Ahmet odaya girdi ve cahsrnaya basladi.

-4- BjR ARKADAS
Hasan Ahmet'i ziyarete gelmisti. Ahmet cay yapmaya giderken
Hasan arkasma vurup resim isleri nasil gidiyor?diye sordu. Ahmet'in cam
yandi fakat belli etmedi. Ahmet cay yaparken Hasanda sigarasmi yakrrus
resimleri seyrediyordu. Ahmet'in cam yandigi icin Hasan'm da camm
yakmak geldi icinde. Daha sonrakendi aralannda konusmaya daldilar,
Hasan Ahmet'e sorar. "Hala bagunsiz sosyalist misin?Hasan isci partisi
uyesiydi. Sonra ekler beni bir partili olarak gorme.Parti gorusuyle MDD
arasmda bir yol anyorum.
Ahmet elindeki kitabi cevirirken kursuna dizilenleri buldu. Goya'yi
gosterdi. Hasan Sanat'i ihmal ettigini kabul etti. Ahmet'in aklmdan
devrim,sanat,devrimciler

konusunda dusunceler geciyordu,

Ahmet iceri girip tekrar 9ay doktu. Hasan Ahmet'e TiP ile MDD
arasmda gidip gelen arkadaslannm oldugunu kendisinin de onlardan biri
oldugunu soyler. Kendi goruslerini ortaya koymak icin dergi cikarmalan
gerektigini bunun icin de paraya ihtiyaclan oldugunu Ahmet'e soyler.
Ahmet hie dusunmeden ona yardim edebilecegini soyler,
Ahmet'in aplasirMelek) gelir. Hasan ile biraz konusurlar ve evden
aynhr, Hasan Ahmet'e donerek aplam taruyamryordum.cok degismis der.
Daha sonra dergi hakkmda konusmaya baslarlar. MiT'ten darbe
gelecegini konustular, Hasan birden huzunlenerek Ahmet'e sinemaya
gitmek istedigini soyler. Ahmet gitmek istemez. Hasan tam kacacakken
Ahmet darbe hakkmda ne dusundugunu sorar. Hasan bilmem diyerek
Ahmet'i optu ve duygulanarak merdivenden inip gitti.

-5-TELEFON
Ahmet resimlere bakarak bunlarla nasil devrim yapilmaz diye
dusunerek Hasan'a ofkelendi.Daha sonra kendi kendine umutsuzluga
kapilarak resimleri neden yaptiguu dusundu.Goya'mn.Bonnard'rn
resimlerini dusundu,
Ahmet Nigar Hamm'm yanma gitti.Salonda Osman ile hernsire de
vardi.Kapi acildi ve Nermin iceri girdi.Ahmet Ilknura telefon acacakti
fakat tum aile orada oldugu icin vazgecer.Nermin disan cikinca hemen
telefona kosar ve Ilknur'u arar. Telefona baska bir kadm cikar, Ilknur'un
annesi oldugunu dusuntir ve kibarca Ilknur'u ister.Arkadan
kahkahalar.bagnsmalar

ve alaturka muzik sesleri duydu. Duvarda Cevdet

Bey'in ona gulumseyerek baktignn hissetti. Sanki ona ogtit veriyordu.
Ilknur telefona gelir. Ahmet ona eve niye gelmedigini sorar ve aksama
onu almaya gidecegini soyler. Telefonu kapaymca Cevdet Bey'in resmine
bakarak onun resmini yapmam gerekir diye dusundu.
Nigar Hamm'm porselenleri.cin vazolan.cay fincanlan,biblolar
gozune carpar ve bunlan satsam Hasan'lar alti ay dergi cikanr.bunlar
nasil yurutulur aceba diye kendi kendine dusundu.Daha sonra bu
fikrinden caydi.
Ahmet sabah iyi bakamadigi kitaplara ve dolaba bir kere daha
bakmaya karar vererek koridora yurudu, Tikirtih saatin yanmdaki odaya
girdi. Babasmm burada on yil yasadigim.burada oldugum, dusunerek
kitaplara bakmaya basladi.ama birsey bulamadi, Daha sonra yemege indi.
Kitaplan yanma almak istemedigi icin yuklanda birakti.

-6-YEMEK
Ahmet yemek yenilen salona giremeden once mutfakta kendini kalabaliga
hazrrhyordu.Iceri girdiginde Ayse halasiyla karsilasti.Diger kosede tic erkek.Rernzi.ev sahibi
Cemil ve lale'nin kocasi Necdet icki iciyordu.t.Aysenin kocasijAhmct icki icmek
istemedi.Bir portokal suyu caginp sohbete saldilar.Necdet Ahmet'e domerek sordu:Resim
yapiyor musun?Sen sanatcrsm.Onlan cglcndirerek birseyler soylemek icin Futbol maclanyla
ilgili resimler yapiyorum dedi.
Necdet Ahmet'e resim fiyatlanm sordu.Ahmet uc; bin dort bin liradu deyince
Mine:Sanattan nu soz ediyorsunmz?dedi.Ahmet

cevap vererek.boyle pahalr eserleri yilda

bir, iki defa ancak satabiliyoruz.
Cemil'i "Ee ne diyorsun bakahm,yurt sorunlan ne olacak?"dedi. "Askeri darbe
olacakrms diyor!" dedi Osman.Ahmet bonfileyi acele acele kesiyor cevap vermek
istemiyirdu. "Su Ziya amcayi bir gormek isterim!"dedi Cemil.Necdet'le dondu.t'Babarrun
kuzeni ... Emekli albay.
Ikinci emeklileri gelmis.Nccdet gecen hafta Tank'la gidildigini kansmm ruh
cagirdiguu Lale'nin ve kendisinin ilk basta inanmadigint ve Tank ile kansmm nasil
oldugunu konusmaya basladilar.
Ahmet ozur dileyip kalkti ve mutfaga girdi. Merdivenleri inerken ilkokula gittigi
yillan hatirladi.Caddeye cikti.Cumartesi aksarrn dokuza dogru Nisantasi meydam
kalabalrkti.Gelip gecenleri.kalabaligi izledi ve onlara katilmadigr icin bazan sikildigim
dusundu.Tesvikiyc'nin kosesinden sola sarpti, "ilknur!"diye mmldanarak apartmanm az
otesinde beklemeye basladi.

Az sonra apartmanm ana kapisnun yanmda lamba yandi ve Ilknur gozuktu.Yurumcye
basladilar.Karakolun

onundeyken Ilknur: "Evdekilerle tarnstignu.sana gelecegim icin kavga

ettiklerini" soyler.Kitapcmm onunde durdular ve kitaplara baktilar.Ilknur.saatli Maarif
Takvimi'yle ilgili hikaye anlatmaya basladi: Annesi gunun yernegini okur.babasi
begenmezse yapragi kopanp.diger yemege gecermis.
Apartmana gelmislerdi.Dortuncu katta yanan isiklan gorduler.Herkes
Cemil'lerde,babaannem

gene kotulesti.Merdivenleri

ciktilar.Nigar Hamm'm yattigi kat

sessizdi.Odaya geldiklerinde Ilknur Ahmet'in yaptigi bir resimi elestirmeye basladi.i.Daha
sonra sohbete koyuldular.Bes gundur gorusmuycrlardi.Ahmet

ne yaptigun anlatmaya

basladi.Birkac gunu atlattiktan sonra esas habere geldi.Ziya Bey'in askerler darbe yapacak
sutunu hatirlattr. "Bunu herkes soyluyorl'tdedi Ilknur. "Arnao, haber basma sizdmlmadan
once soyledi'tdedi Ahmet.
Ilknur Hasan'm nasil oldugunu sordu.Ahmet bir an kararsiz kalarak ekledi: "Bir dergi
cikaracaknns.yardim etmemi istedi".Ahmet: "Kimseye acma olur mu?"diye rmnldandi.
"MDD ile TiP arasmda bir yol anyan gencleri toplayan bir dergi.Dergi ve Hasan hakkmda
konustular ve baska ne yaptm?dedi Ahmet.
Ahmet zengin ve dolu gecen hayatmdan bahsetti.Daha sonra defterini oldugu yere
yuruduler ve defterleri incelemeye basladilar.

-8- ESKj DEFTERLER

Ahmet ile Ilknur defterleri inceliyor.Defter soldan saga alafranfa ilerliyor!dedi Ilknur.
Fakat yazi sagdan sola.Daha sonra babasi hakkmda konusmaya basladilar.Fransa'ya
gittigini, yazdigr kitaplarm elle yazilmrs Arap harfleri oldugunu konustular. Kitabm icinde
neler oldugunu anlatti Ahmet.Diisuncelerini defterine yazrnis.
ilknur kitabi okumaya basladi. "13 Eylul Pazartesi 1937.Be~iktafta Muhittin'i
gordum.Meyhancde oturuyorduk. Y azihaneye gittiginden bahsetti. ilknur gulmeye baslayinca
Ahmet'in cam sikildi.Diger sayfalan cevirdi Iktisadi ve Felsefi kitaplar okudugundan soz
etmis.
Herr Rudolp'a gittigini yazmis. Bunlan Kemah'ta yazrrus galiba.Utopyalarla
ugrasmis.llknur gulmeye baslayinca Ahmet'in yine cam sikildi.Babasmm bunlan yazarken
ciddi oldugunu soyledi.Kitabi Hasan'a rm versem?diye dusundu,
Ahmet'in dusuncesi, kitap okurken dedesinin resmini yapacak havayi bulmakti.fakat
yarnlmis.Dedemin resmini yapmak icin hayal kurmak gerekli diye dusundu.Daha sonra
babasi hakkmda konusmaya basladrlar.Bunlan yazarken Kemah 'ta oldugunu.orada Omer
diye arkadasi oldugunu konustular.Biraz sonra Muhittin'in kim oldugunu sordu.
Ahmet siir kitabi buldu ve okumasi icin ilknur'a uzatti. "Arkadasi Refik'e"
yazrrusti.Daha sonra annesi ile babasmm aynlma sebebini sordu.Ahmet ile anlatti.Ahmet
anlatir ve Ilknur ilgisiz bir tavirla.Baban aydinhk.karanhk.rsrk.. cahilliginden herseyi bunlarla
anlamaya calisiyor.O yuzden aynlmis olmalilar dedi.
Ilknur tum konulan kapatip "sanattan soz etmek istedigini soyledi ve Steppan
Stepanovic" dedi.

I

-9- HAYAT SANAT

Ahmet ile Ilknur sanat hakkmda konusmaya basladilar.Ilknur dustmcelcrini
soyluyor.Ahmet dikkatle onu dinliyordu."Bazen sanata inanmaktan korkuyorum" dedi
Ilknur.
Hasan'a dergi cikarmaya karar verdigi icin Ahmet biraz rahatsizdi.Ilknur Ahmet'in
rahatsiz olmasmm sebebinin resimlerden kaynaklandrgim dusundu.Resimlerin her sey
olmadigim, resimlerin butiin olmadigi icin rahatsizsm.
Resimlerin bilgi verdigini dustmen Ahmet sonra ekler.Akli basinda olan insanlar
sanatla ugrasmazlar.Sanati kucumscrlcr.Turkiyede sanat yapmak insanm bagira bagira
konusmasi gereken bir i.ilkede dilsizligi secrnek gibi bir sey.
Ilknur kacmaya karar verdi.Kapmm yanma gittiginde Ahmet kacmamasi icin birseyler
dusunuyor.Akhna hayatm anlanu nedir? Diye bir soru geldi.Ilknur "Ustamn kurtulusu" ! diye
cevap verdi.
ilknur merdivenlerden indi ve disan ciktilar.Nisantasi meydam tenhalasmisu.Aynlma
vakti geldiginde Ahmet Avusturalya'ya gitmeyi dustmen Ilknur'a sorar.Ne yapmayi
dusunuyorsun? Avusturalya'ya gidecekmisin? "Bilmiyorum"' dedi ilknur.
Ahmet'ten fazla dusunmemesini, bol bol cahsmasmi istedi ve Carsarnba gunu
goruseceklerini kararlastmp aynldilar.

-10- ZAMANIN AK1$1NA OVGU
Ahmet camiye dogru yurilrken ne soyledigini dusundu.Ilknur'a mmldanarak
evlenelim mi? Dedgi aklma geldi.Ilknur'un onu anlayacagim dusunerek utancligmdan ve
kendini cezalandirmaktan vazgecti.Bu aksam ona anlattiklanm dusundu. "Hayat! Ne
yapayim'i'Sanat? ilknur'un onu anladigiru dusunerek yurumeye devam etti.Ilknur'un
kendisini fazla bireyci buldugunu dusundu.Resimlerin anlasilmiyor, kimse onlara bakarak
devrim yaprmyor.diye dusundu.Bir yandan hayat, bir yandan sanat! Yok! Bir yandan
devrim,bir yandan? Kendisinin bile ne istedigini, ne dusundugunu bilmiyordu.
Hasan': dusunmeye basladi.Derginin olup olmayacagiru dusundu.Derginin
cevresindeki hareketin guclenecegine inanmaya cahsti.Kendini de bu harketin icinde
gormeye cahsti.Daha sonra darbe geliyor darbe diye mmldandi.Birdcn 1970- 71 yillannda
devaltiasyon! Benim resimlerim! Ve bir darbe .Yetrnis eksi kirk, esittir otuz
yasindayim.Hala bir baltaya sap olamadim diye dusundu.
Nisantasi 'nm kosesinde durdu.Gazetenin basliklan gozune carpmis okumaya
basladi.Komutanlann toplanti yaptigmi Muhtan' da Ataturkcu kurucu Meclis on
goruluyor.Ahmet, "Tamam iste!" diye dusundu, "AP'den istifa ettiler .. " Eve dogru yurudt;
ve tamam iste hapi yuttuk dedi kendi kendine Darbe! Tarruzl Nasil bir darbe olu aceba?
Eve gelmis kapiyi acarken heyecanli bir sekilde calisacagim diye
dusundu.Rcsimlcrinden

ve kendinden hoslandi.Ogleden sonra uzerinde calisng: resme

baku.Asagiya inerken defterlerde umdugunu bulamadigiru dusundu.Iceri girmeden once
hemsireye ve babaannesine seslendi.babaannesi hastalannusti.Hemsire

Nigar Hamm'm

gogsunt; ovmaya basladi.Nigar Hamm'm nabzi atrruyordu.Nigar Hamm olmustu.
Osman ile Nermin geldi.Osman neden daha once kendisine haber verilmedigini
__ sordu.Daha sonra Yilmaz'rn nerede oldugunu sorduviceri Ayse girdi ve cevresine bakarak
aglamaya basladi.
Ahmet bir kenara biraktigr defterleri ve kitaplan alipp babasmm odasma girdi vew
kapryi kapatti. Ne yapacagmi bilmedigi icin kitaplar bakmaya basladi.Hemsire odaya girerek
izin istedi.

Ahmet odadan cikarken koridorlardaki
geldiginde

sarkacli saatin ukirdamadrgiru

kalabahgi gordu.Mine'nin agladignu

cahsiyordu.Lale

dikkatle babaannesine

soyluyordu.Cemil

gorerek sasirdi.Remzi,

bakiyordu.

Osman'a dondu. "Evet baba!".Bu

gordu.Salona

Ayseyi avutmaya

Necdet, Cemil'e birseyler
sefer butun isi sen yukleneceksin!

dedi

Osman.
Cemil, Ahmet'e donerek: "Arabayi cocuklar aldi! Hemsireyi kim goturur?"

dedi.

"Beklesin!".
Ahmet oturmaya karar verdi.Ayse

ondan bir bardak su rica etti.Mutfakta

aglayan

Emine Hammi avutmak icin birseyler mmldandi ve suyu dokup Ayse 'ye goturdu.
Ahmet,Cevdet

Bey'in resimlerini,porselen

sessizce merdivenlerden

fincanlanm incelerken

yukan ciku.Balkondan

cahsmaya karar verdi ve

Nisantasi'rn seyretti.Birden

uzamp bakti.Bir cop tenekesinin kapagi kaldinma yuvarlandi.Tenekeden
kediler,hemen

bir guriiltu geldi

firlayan

sonra herseyin yolunda oldugunu anladilar ve tenekeye sokuldular.

Ahmet neselenir gibi oldu basim kaldirarak.Yukanda

ozelliksiz bir gok vardi.cahsmak

icin iceri girdi.
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