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Ben "Lepistes" isimli hikayemi çok sevmiştim ... 
Niye böyle yaptm Cemal? 

Niye böyle yap1yor baz1 "sinema"cl·lar? 
A . F U A T 

( ·ı:nul. 
Yıll.ır 1 ınu· .... ın.ı bır hık.ı\Y mLırmı~tım \'c 'ii..'O i-h .ıy tllltT 

h ... ·nı l~l'\{ı~\u'nd.ı gııı-dün n· dı: .ıy.ıku ... tu şu uiınlnı ... iıylnır h ... · 
mL'I\ v.ınınıd.ın .ıyrıldın: 

Fu.u, .., .... n ... kn luhL•r ... i:, h,m;ı .ml.ntıgın hık.ıwyı J(ultıir H.ıbn 
lı{!ı'n.ı gtindL•I\.linı .. 

Ku ... ur.ı h.ıkm.ı h~.· n ,k ~cndt·n h.ıht·r ... ı: hu v.ı:ı\'1 \'.ı:ıyıınım. I lık 
tilnmın h.ı~ına ı\ttır.ın.ı Ltd.ır dJ günladır (,\ll ... ıkıruı,ıntbn p.ııb 
dım. ~ıınra ~l.ı J,~.·nım hiktı\1.'111 Lı:crınt y.ıpngın \-.ılhın.ı 1\ültur R.~· 
l.ınlığı'ıu .. ı .ı,ıl.ın yarı,m,ıd;ı b:.ınmı~. Tı.:hrıllu llık.ınp ,,,k 
,ını..t' .ml.mıgım .ırk.ı~l.ı~l.ırJ.ın birı..,ı hır ~.ı:ctt:dL· tılmk ılgılı bır 
IMhL·r ııkumıı~. gddı ,,ıylcJi. Daha , ... mr.ı ~..l.ı 'tnınlt H.ı,all\.ıhn 
,ı'ndt· k.ır~ıl.ı~rıL. hcnı bir hı~L·n· çeltın \t dL·Jın kı 

Fu.ll, hık.ın·n ı~ı-ın ı..,ın.ı ~ mii)·nn wrL"cı:gım. 
Fkn ,Je- hık.ıwnın ht·nım tıldu~unu \.tpıın ... n.ı ,,ıylnır ,,,,J .... ınt· 

~.Jıgını ı..1 ırdum: So\'lı:mt·mi~tin. ~u .ında d.ı ~t:n.ıryı'\ll h.ı:ı r.mıdık. 
!.u.ı .ınl.ltı\'''r'un t.ık.ıt lıık,ıyenın hm.ı .ııt tı!duı,:mıu, hı.:n~.l ... ·n h.ı~k.ı 
(ı) kın1~l'\'l' ,,ıy\l'ın~ınt:yl' tl:~ n gnı..rerıy,,r,ıın. ~ıınund.ı 'mrrı: \,ı 
p.K.tbın ınlıı~ılan. Yııw hen "1\.ıiprıııj,tli A~ıkl.m" tılrnını: gıder· 

h·n hir h: d.ıha k.ır~ıl.tştık. Bu kl': dı: , Fkyoglu SınL'nl,ı!'ıı 1\.ıİl'· 

ı..ı'ndl' ~ovlt· ~.lnlın 
Jı.:nerığ~.· ..... ~nın i'mını y.ı:.ıı.:.ığım 

f.ıl.ıt hl·r k.ır~ıl.ı~maını:d.ı, hL·ıı ~an.ı, l"'l'f'ılkn h.ıhL·r,ı: \ ırtıgın 
hu h.ırL-kl·tını h.ıy.ıtıına \'t' u:gürlügümt: !'ır ınuJıh.ılt: ol.ır,ık gı,r

Jıi),!unııı, kımbılır hdkı ,Jt: hik.ı)'l"\"1 1--ır ~un hLnım ,ı:hhık~..q;-inıı 

'11\·I~.Jnn F.ık..ıı ı~ın bu \llOU ....... nı hı\- ını hı, ıl~ıll'nJırını\lırJu 
~!.ını ha:ı "..,inema"ı.:ı turu ,·uJır. 1\.ıp~kt\ dum.ı ... ıJır, ,,m,,ı,,ıın 
ı('iun, tı(ın ıJgı \(btn, 1~ \.tr"ın Jnt: 0\'Uilı..UJ.ır,ı, \.ı: ırJ.ır.ı. o\ın.ıJık 
h.ık ı:l.kl.ır y.ıp.ırLır Fık H 'L'nın hcnu: o .ı~ın.w ı ,g~:l ... iıgını ,,ınmı· 
v.ınım. -\)ncı vını: scnın htndcn h.ır.t'r-.ı: henımiL· ılgılı ıiJı~ın 

br.ırl.ırı ~.l.ı k.ıhul~.·tnll'wruın. Ne 5 mıhtın ı ... rı '\ıruın nı: k ıene· 

rıktt· ı~ınımın y.ı:ılm.Nnı. 

Niye kapoit·al'istlik yapıyorsun Cemal? 
Y.ırrın ~Lı ne.· ıı!Ju.' Elıne yürt::ınc.· 111' l.:l\tı' 

Ylıb.ı \UTl'ğını.:kkı Juvgu "trma,·tnı ını vırır~lın 
Flht·trt 'ınt:ın<ı ~ı-ok gu:d hir ~ey. Yob.ı ~~.·n Jl· mı 'gü:....! lik ı\- ın 

hL·r vol muh.ıh" Jc.·vır kntuluk v.ıp.ınl.uJamın' 
(it~nıvıını: kı, h.,:ı "gu:dlik iljin ç.1lı~anl.u" dL' hı:r n1l mu~ah 

Jı:Hp Hıl.ı ,ıkrıll.ırınJ;m, ddl'kı f!li:dlıklt·rı de \l'l gıh kurulukgn 
tunıvıır 

Au "bır ~t\ 'ın ıktıJ.ırı'' olııu hıN h:ı ncn'\L' gt~tııfl'ltk' 1 \tl'n 
.ırrık ıı..ıl ,dı~kı, 'hır ~ey'in ıktıdm olma" hbtı:rı,ınJ .... kı!t:rl~. han· 
gı ıl.ınJ.ı "ılu~ ı ohun ıktid.ır ılm.wı '\l yil·rıne ı.ıknı.ı\.ınl.u .ır.ı· 
sın~l.ııılın.w.ı dıı"!ru _gidı\l.ır 

Ru 'iktidar olma hi~tcri,i"nm t:n \'ı gun \ ~.m,lıgı \crll'Tdı.:n hı· 

mı dL· k.ıdın-<:rkı:k ılı~kılı:rı A~k ;,ıJına, 't.:\l!l .hlına "gontillu e: .. 
mcl~r .. gönullu c:Jirmeler'' y,ı~ıyPru;_ Ru \u-den Jd~ıl mıdır kı 
k.ır~tltn\kll hırıni 'kıırlutuk ' 'ii:\'Cli bır ııhın ovk lıır hu;u ı\tnL' 
gırı\ıır kı hu "gönullu e:dirm~nin" .ırı~ını .ınl.1k yıli ır 'onr.ı f!lırı: 
hılıyıır. Hızdl· n:gi.irll.ık Juvgu ... u uvandırııı.ıv.ın hır ılı~kı il~k ol.ıhılır 
ını: Ct·ııı.ılugını "Nt'rdet•t•t·n nt'fl'\'L' "Jı)Tet bın nnrı. hı.:nıın hık.ı· 
vı.:ınin ı\'indl hu du\gul.ır ~e:ıyordu. 
Avrıu ~ınt·ın.ı ~lunv.ı~ı t~.,·indı.: dı: ı.ı:oni.ıllti c:m ... ·-l':ılmc ılı~lıkrı 

\Pl mu~ Sıncm:w.ı .i~k ılt: baı.:l.ınıım .. ,.incma imanhırı'' kl·nJill'fi· 
nt· \•ırıl.ın h ık ı:lıUırın tarkında degıl mı ,,ını\oru: (.., .. ılı~m.ıl.ırı 
nın k ıJ)ılı~ını alm.ık ı\ ın J.yları...ı \.ıpınıu l.ıpıLırı ıınıın~.lt: hddt 
~c.·ıı ın 11lli ın.ınl·,·ı ıkıno ıçindek ı "ll'lt.'m,ı \ ılı~.ınlırıııın h" ıtını 
hanı.:ı ~ın~:nıdu ~ınem.ılı~ur.K.ık 11.. ıh.ı' T.ıhıı Rclkı Jı.: r;:ıral.u 
hır •un ılını) or m ı 'pul' tı!Jııknn ~ınr.1 ... Pt:lı y \<mt·ınıt•nlt-r 

0 N A N 

f\ııtiın hıınl.ır giı:h:rinın ııninıllt olurk,·n n ... ıın;-m ... ını.ın ,ı\ nı 
kıntıkırı p.wla~ırhn kı.·ndı ..,ınuıı.ı .... ıl Juny.ıl.ırını n.NI ;:l·n~ııılt· r 
tl'lt'llcd 

Sıkıntılı ...!Pnl'mlc.r dL·mı~tık 
hnum p.ılyJ\n gı"tL'rıh-rı y.ıprığınıı hılrnl'wn ı.ın .... m.Kı hır · 
~ı m, "Fu,H m· v.ıpıym,tın ı~lt•r kt· .... ıı 1" dL·nıi~u Rt·nJ .... on,ı "P.ıl 
~sıılıık v.ıpıyıınıın .. " dnınc.t·, nnun ı.l'\·.ıhı, "H.ıllıı..ın ~nnund ı lı 

rımı:.ın \Pl1lı (l Pl.ıı...ık. " nldu. AıııJ ht·ıı gt·r,l·kteıı p.ır.ının 

<)l,ır.ık ixiL·n~.lıgı :.ım.mlır hı tılının r.ınırımı ı~ın ~tııda ':'ınem 

ı..ı'nJ.ı p.ıha,ıı nl.u.ık ~ınc.·ın.ı 't:vırı..ılcrı\lt: J.ımcdı,·or, Bl'\n 
lu'nd<l, ,·.ırurl.ırd,ı tılın r.mıtıın ıl.ınl.ırı d,l{:trt)ıırJum. Y.ı ıkını..ı h 
i~ı olnı.ıv ın .ırl.ıJ.ı,l.ır lll' \.ıpıvorl.ırJı .K.ıh.ı' 

Gt:r\-t·k n .lnLı,ı..ı;: ın,,ın ılı~lıll'rıııın \'l'rını, .ıhhar·Jn,t, hem 
~duı. 'ı\.ı ... i hı:ıp, \.ıkın Çl'\'h' '<'lll' ,ık.ır ıli)kılaının .ı!Jı~ı );;!ıın 
nm:Jt:, 'ilnl'm,ıını= J.ı hu ılı,kı!t:r .ı(!ınJ.ın LcnJını kurt.ıramm 

1\.t'n~.lı ı~ı-ın...lt· <ı:gi.ır h ır ... ın ... · m .ı .ıııl.ıyı~ı. am.:.lk h ıyatın diger dmgıJ 
l.ırını v.ıl.ıl.ıv.ıhılır ı,.:ıbı gl'll\or h,m,ı. \ııb.ı Jı:ı.;:ı~ık ıkrıJarl.ır d. 
nt·mındt· "ınL·m.ıcıl.ırımı~ ı ... agl:ın,m ,,Jan.ıklar ı..::ıye,ındı: hır .uıJ. 

hırJcn n· .ınıJt·n \'l'jı)'t:llll'"'tetık 'Jıl\d ufukl.ır.ı kanı~m.ının ol 
<llduğumı ..,~ııunıvıırum. 

A~ık nlın:ıd;m ntKt' hı: '\\~k" olın.ıdıkç~1; gıdcn ,e,·gilı tahiı l 
bı:ım f..ırkımı:.l v.ırm~lllll~tır. O:gurluk ı,:dmcJt:n ı ınce bı: 
ı1lına~lık,.ı gdıni~ v.ı d. ı gl·l~.·cek li::gurluk hi:ı hı'"ı.::rmcyect'ktir. J T 

l:ıı::nım "Lı::pı!-ıtt''i" ı~ımlı lıık.ı)t:ntdt'lı..ı kı:. da kendı~ı "S~k" u! mu ~ 

kı:\,_! ı. H,ı ı hir Jc hık.ıvcmd•:kı (\,ılıgın .1dını .-.nrımışnın. B.ılıcı 

ıJı ''Lepı~tt'~". Adkı bılııw: ın hı h.ılığın o:cllığinı anl.ırayıın: U 
rı,tt:', lunugu çnk J.,.'IJ:t•J, ı..;ın\..ı hır )l'iJ'JZC gibı oJ.ın ~ır ah·,lnW: 
h.ılıf:ı tlırli. LtThtc', v.ıh.ın..:ı h.ılıkl.ırın .ır.ı ... ın ı knmınl<l onun k w 

rugunu \'1)'1\rlar. Onun ıı,in Lı.:pbtl',lt:r plnı: \a~.ın1Jk :orunJ.ıl 
Ar dt• hıvruı!H konıın.ık htl·~lık .ım.ı Til pr.ılım kı kaprırJık. \ 
hen Je Erl.ın :;iım~ck'm dcJıgı gıbı sini!OHH:ı uiJunı. Bu hık,ı 

nndtn rıklıma gddı onu da ı..ovlt·Hvım (\,ıri An.,nkull.mnd.ı r 
\'.1\0 L:o~terılı:rı v.ıp.ırkt'n gt.'n\- 1 hl"yt'ı...ınlı, çocııkl.ırı Jdı gihı "l'' 
hır k.1dınla t,mı~ını~rıın. Sımr.ı onun \i:d )'<.l~.mthmı, koca"''' 
!rL'\'fl'sıvlt' ılı~kiı..ını kendı dünv.ınıJ.ı canlandınlını. Gcnı.; bJın 

henım fama:y.imda, kııL.ı,ınJan, çalı~tığı ınerınc kadc~r o 
hüviık h~hı:lıkl.uLı, ınLıyı~ı..ı:lıkl.ırLı kar~ıla~ıynrJu kı, , 
tı, co~ku,u \'t: 'it:\').!1!-ıl br~ı..,ınJ,, gorJüihı k.ı\'ıbı:dık l)Jltı hır 

ınrih.ır,ı "ürükluymJu. bkidl'n kt)(,t..,ı)lil hırlıkrc gıttıği Hrleni 
har ı, ı: rı: k \c lt•t.ı~ını teld~ınla .ır.ıprak h.ı)·.u dolu hu b~lın '" 
va~ intiharı" 't.:çıyordu. Fak u hık.aw bovunı.:.ı !'.Urt:n k.u,ım"'.ırl 
lınaiJt' hı:ık vcp)l'nı hır ).ı .llll:l l'vınnnt· ilı~kin Juvgular u\·.ınJ 
n\· 1u. Hık.wc)t 25 ,,whılıl hır Ht:tın.ın lulınJı: y.ı:mı~tını. F.ık 
2 hın k.ıd.ır kıt.lhım ... ·,kı, .ıh~.ır hır tv,l~.·, ~ıiriL·rım \'~ "~nary ılilrım 
l.ı bırliltc \.ındı F.ıLn hık.J\enın hır nü,h.ı~ı .. anıynrum ı...,t·rrıl ~ 

mindl·kı ıncm,Kı ,ırk.ıJ,ıı..ımJ.ı. Bır de hıLıve~ı anlartn:ım 
kJJ,~!Jr \dT t.ıhıı ... 

......... vgıli l 't·m~1l tJn:utnk. Rı:nLC ıyı hır .ıp.utm.ııı \'tll1t::ltll:ıl 

ın.ılı.. kiltü hr tılııı \ıınt.tnıt·nı ı1lın.ıkrın ,Jah;ı ivı. Anl.ımıy,,ruıı 

nc~.lir hu ın~,1nl ırJ,ıkı Vtınt·tnıl' ıhtır.ısı, )'ılnt"Uime hı..,tcrı..,ı.' 

l:ıukı lıcrh·:-.ı ~t·ndı h.ıllainl hır.ıb.ıLu, .ıp.utm.lnLuıııı, ,-iu 
gularını, fılmlcrınıo bJ.ır ı.:li~d ynııt'tl'n·kh:r kı. 

Ht· nı :-.or,ır .... ın, bl' np ıl,,ı~·~~ go,rcrılt:rınl' J~.·vam cdt\ıırunı 
l)vunculuk v..ı.ptylınııu. Bır ~ı .... kb.ı ım rr.ıı tılınkrındL· ç.ılı~ıyıırıırr 
o\.\f\(:1 (w;nimı l--ı.:,Jt:llll'k ı\ lll dt: r~r~ illi... fı..:t~l, gul..htJıın gıh 1 

lunıt: YJ~ıft: ılm.ı\ ıtı qlt'rlt ılgılı nıvıınım H.ı' ıımıtııvıırıluı 
(\unhrJ.ın h:.ı;k.ı hır lt. ~s••lılgın\ hır !u k ı)t'ln J.ıh.ı \".tr kı. 

lxınal, hık.ıwmııı Tiırk 'int•ma'cı .. larına havırlı uğurlu ,ılın' ı 
Jikr nt·g,ırıflcrııı~.kn cıpı:rıın. 


