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Tarihin en gerçekçi yapıtaşlarından biri günlüklerdir, diğeri mektup-
lar...

Hatıra gibi sonradan üretilmez mektup, o günün sıcaklığıyla kaleme 
alınır.

Tarih gibi eğilip bükülmez; alabildiğine yalın ve yalansızdır.
Çok daha güvenilir, samimi ve kalıcıdır.
Bu kitaptaki yazışmaları okuyunca hem mektubun sıcaklığını hisse-

decek hem de son kuşakta hayatımızdan çekip gitmiş olmasına üzülecek-
siniz.

2007 yılında Erdal İnönü’yle, sonradan Anka Kuşu adlı kitaba dönü-
şecek (İmge Kitabevi, 2009) nehir söyleşiye başladığımızda doğdu bu 
kitabı yayımlama fikri...

Erdal Bey, Amerika’daki eğitim yıllarını anlatırken babasıyla yazışma-
larından söz etti.

Babasının kendisine yolladığı mektuplar daha önce Sevgi Özel tara-
fından kitap olarak derlenip yayımlanmıştı. (Baba İnönü’den Erdal 
İnönü’ye Mektuplar, Bilgi Y., 1988)

Ancak o kitapta kendisinin cevabi mektupları yoktu.
Erdal Bey’e sordum:
“Onlar bende,” dedi.
Arattı.
Mektuplar, Pembe Köşk’te bir dosyada çıktı.
Dosyayı bana verdi. Bir gecede okudum.
Okudukça heyecanlandım.
1 Eylül 1947 tarihinde Londra’dan yazdığı ilk mektup, gidiş yolculu-

ğunun ayrıntılarını anlatıyordu. 1952 Nisanı’nda New York’tan yazdığı 
son mektupta ise dönüşüne dair ayrıntılar vardı.

Arada, Türkiye’nin ve İnönü ailesinin kaderinin değiştiği 5 yıl geçmişti.

Önsöz
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Amerika’dan yollanan ilk mektupların zarfında sadece “İsmet İnönü. 
Çankaya-Ankara” adresi vardı.

Bir süre sonra CHP iktidarının değişmesiyle mektupların adresi de 
değişecek, “Çankaya Köşkü”nün yerini “Pembe Köşk” alacaktı.

Mektupları yayımlamak için Erdal İnönü’den izin istedim.
“Tabii yayımlayabilirsin” dedi.
Sevgi Özel ve Özden Toker de baba İnönü’nün mektuplarını bu ki-

tapta kullanmamıza izin verdi.
İsmet Paşa’nın Amerika’ya yolladığı mektuplarla, oğlunun ona yaz-

dıklarını tarih sırasına dizip birbirine ekledik.
Böylece 60 yıl kadar önce İsmet-Erdal İnönü’nün, pek de okunaklı 

olmayan elyazılarıyla birbirlerine yolladıkları uzunlu kısalı onlarca mek-
tup, ilk kez buluştu, birbirine kavuştu.

Ve bir araya gelince çok önemli bir dönemin belgelerine dönüştü.
Bu mektuplarda bulacağınız şey, sadece oğlunu yurtdışına okumaya 

yollamış, parasının hesabını sıkı sıkıya yapma disiplininde olan orta halli 
bir Cumhurbaşkanı ile onun sorumluluk bilincine sahip erken olgunlaş-
mış oğlu arasındaki yazışmalar değil...

Türkiye tarihine damgasını vurmuş İnönü ailesinin, bugüne dek 
özenle gizledikleri özel hayatlarına da tanıklık ediyoruz.

Hz. Peygamber’in doğduğu güne rastlayan yılbaşı gecesi first lady’nin 
Çankaya Köşkü’nde içki içilmesine izin vermemesine, namazda evladı 
için dualar etmesine, ardından gözyaşları döküp gurbete sucuk gönder-
mesine; 

İsmet Paşa’nın, oğlunun notları ve harcamaları konusundaki titizliği-

“Sayın İsmet İnönü / Çankaya-Ankara”
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ne, en yoğun dönemlerinde bile hemen her gün onunla yazışmaya zaman 
ayırmasına, bazen Çankaya Köşkü’nün kütüphanesinde paltosuna bürü-
nerek, bazen bir Bakanlar Kurulu arifesinde alelacele, bazen bir adada 
dinlenme esnasında keyifle oğluna yazıp günlük hayatı, görüştüğü insan-
lar, okuduğu kitaplar, tarihî gelişmeler hakkında oğluna bilgi vermesine; 
hidrojen bombası gibi, oğlunun sahasına giren konularda da ona danışma-
sına; oğlunun mezuniyetini kendisinin “en kıymetli başarılarından biri” 
saymasına;

... Ve genç Erdal’ın ailesine Amerika hayatından, gözlemlerinden, ka-
tıldığı aktivitelerden, seyahatlerinden, hocalarından, derslerinden ve kimi 
zaman hüsran, kimi zaman da sevinçle notlarından bahsetmesine tanık 
oluyoruz. 

Mektuplarda dönemin birkaç ilginç olayının izini sürmek de mümkün:
Bunlardan biri, Erdal’ın orada bir Amerikalı kızla evlendiğine dair 

yayılan söylentiler. Ailenin buna ihtimal vermemekle birlikte, ciddi endi-
şelendiği anlaşılıyor. Ancak yazdıkları satırlarda, oğullarına duydukları 
güveni okumak mümkün.

Aynı şekilde Ömer İnönü’nün bir trafik cinayetiyle suçlanması ola-
yında da ailenin nasıl üzülüp yorulduğunu; ama birbirlerine kenetlenerek 
bu iftiraya karşı mücadele verdiğini de yine bu mektuplar anlatıyor.

Türkiye’de tek parti iktidarının devrilişi sürecinde yaşananlar da 
mektupların fonunda yer alıyor. Bu sayede İnönü’nün hayatının en zorlu 
seçimine nasıl bir ruh haliyle girdiğini, sandıkta devrildiğini öğrendiğinde 

İsmet İnönü ve Erdal İnönü.
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neler hissettiğini, oğlundan gelen mesajı nasıl değerlendirdiğini, sonraki 
hayatına nasıl yön verdiğini de öğreniyoruz.

1950 seçimlerinden sonra baba ile oğul arasındaki yazışmalarda ikisi-
nin birbirini teselliye çalışması ama her ikisinin de bunun bir yenilgi de-
ğil, zafer olduğunu vurgulaması, kayda değer.

Erdal İnönü, sohbetimizde bana babasının evde de otoriter olduğun-
dan söz etmiş, onunla arkadaşlık edemediklerinden, koşup yanağından 
öpemediklerinden yakınmıştı.

Mektuplarda babasına daima “siz” diye hitap etmesi, bu mesafeli say-
gı ilişkisini doğruluyor.

Ancak belki yüz yüze olduklarında açığa çıkmayan bir arkadaşça sa-
mimiyet ve dost sıcaklığı, sevgi dolu satırlara yansıyor.

Öyle ki, Paşa, “aslan evladı”ndan kendisine her şeyi “arkadaş” gibi yaz-
masını istiyor.

Hayatın zikzaklarıyla nasıl baş edebileceğini, güçlüklerin üstesinden 
nasıl gelebileceğini anlatıyor.

Sonunda mezuniyet haberini aldığında da ona, “Sana çok teşekkür 
borcum var. İnşallah ilme ve insanlığa hizmetler edeceksin,” diyor.

Çoğu sevgi ve saygı sözcükleriyle donatılmış bu mektup ve kartların 
bazıları kayıp ne yazık ki...

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Erdal İnönü’ye gönderdiği bir mektubun zarfı ve 
puldaki kendi fotoğrafı.
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Örneğin, 1950 Ağustosu ile 1951 Ocağı arasında Erdal İnönü’nün 
babasına yazdığı mektuplar yok.

Erdal İnönü, Amerika’ya 1957’de bu kez doçent olarak ve eşi Sevinç 
Hanım’la yeniden gittiği hâlde, 1960 yazına kadar babasından aldığı mek-
tuplar Vakıf arşivinde var; ancak kendi cevabi mektupları kayıp...

Bu mektupların da bir gün ortaya çıkmasını umuyoruz.

Eldeki mektuplardan, ağırlıkla para hesabı içeren bazılarını da biz 
eledik. Erdal Bey’in annesi Mevhibe Hanım’a yolladığı bazı kartlarla kita-
bı zenginleştirdik. Mektupların orijinallerine sadık kaldık.

Dönemi izlemeyi kolaylaştırmak için bazı bölümlere o günlerin gaze-
telerinden örnekler ve fotoğraflar serpiştirdik. 

Mektuplarda bahsedilen isimler için bir dizin hazırladık.
Resim altlarında veya dipnotlarda ek bilgiler vermeye gayret ettik.
Bu bilgi notlarını ve fotoğrafları Can Yayınevi’nden Ahmet Öztarhan 

derledi.
Can Güray, Erdal Bey’in mektuplarını deşifre etti; bilgisayar ortamı-

na geçirdi.
Nazan Gezer, her zaman olduğu gibi işin koordinasyonunu üstlendi. 

Mektupların İnönü Vakfı’ndan bana, oradan yayınevine eksiksiz ulaşma-
sını, okunamayanların okunmasını sağladı; kitabın yanlışsız çıkması için 
titizlikle çabaladı.

Erdal İnönü 16 yaşında.
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İnönü Vakfı’ndan Aysel Acar ve Gönül Balcı, Vakfın arşivindeki emek-
leriyle kitaba katkıda bulundular.

Saim Tokaçoğlu ve Mustafa Sütçü görsel malzemeyi fotoğraflayıp di-
jital ortama taşıdılar. Can Yayınları’ndan Faruk Duman ve Cem Alpan 
kitaba son şeklini verdiler. Tasarımı, Ayşe Çelem Design üstlendi.

Hepsine teşekkür borcum var.
Bu mektupların, arşivden çıkarılıp size ulaşmasına destek olan, oku-

yamadığımız yerlerin deşifresinde yardıma koşan Özden Toker ve Sevinç 
İnönü’ye de içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Daha önce haklarında birer kitap yazdığım baba oğulun, mektuplaş-
malarını da derlemenin gururunu yaşıyorum.

Kitabın ilk baskısı, Erdal İnönü’nün 4. ölüm yıldönümünde yayımla-
nıyor. Bazıları ilk kez gün ışığına çıkan bu mektuplar, onu yeniden anım-
samamızı sağlayacak ve kişiliğine duyulan hayranlığı daha da artıracaktır.

Mektupların, Türkiye’ye damga vurmuş bu baba oğulun ilişkilerine 
ve yakın çağ tarihimize dair de ipuçları sunacağını umuyor, her ikisini de 
saygıyla anıyorum.

CAN DÜNDAR
Ekim 2011
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İsmet Paşa, sadece kendi çocuklarının değil, üniversite çağındaki gençle-
rin yükseköğrenimlerini Türkiye’de yapmalarını istermiş. Okulu yeni bitiren 
bir liselinin yurtdışına gitmesini sakıncalı görürmüş. Muhtemelen o çağda 
gidip bir yabancıyla evlenmesi, gittiği ülkeye alışması, ülkesini unutması kor-
kuturmuş onu...

Bu kural gereği, Paşa’nın üç çocuğu da üniversiteyi Türkiye’de okudu.
Yurtdışına ancak yüksek lisans için çıktılar.
İlk giden Ömer oldu.
Teknik Üniversite’den mezun olduktan sonra Amerika’ya gitti. Califor-

nia Teknoloji Enstitüsü’nde (California Institute of Technology-CALTECH) 
2,5 yıl okudu. Professional degree derecesi aldı.

Kardeşi Erdal, onu 3 sene geriden takip ediyordu.
Ankara Fen Fakültesi’nden 1947’de mezun oldu. Fizikçi olacaktı. O da 

yüksek lisans için, fizikte büyük atılımların yapıldığı Amerika’yı istiyordu.
Ömer, kardeşini yanına çağırdı. Abi kardeşin bir arada okuyacak olma-

sı, İnönü’lerin de hoşuna gitti.
Erdal başvurusunu yaptı. Kabul geldi.
Ve Erdal İnönü, 1947 Eylül başında yüksek lisans için Amerika’ya doğ-

ru hareket etti.
Bu, onun ilk yurtdışı seyahatiydi.
Londra’ya iner inmez, yolculukta yaşadıklarını en ince ayrıntısına ka-

dar yazdı.

1
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“Uçak birden sertçe sallanmaya başladı.”

1 Eylül 1947  
Çok Sevgili Babacığım, Londra

Yirmi dört saattir Londra’dayım. Biraz evvel, sefarette, akşam 
yemeğinden kalktık; odalarımıza çekildik. Ben de ilk seyahat 
mektubumu yazmaya oturdum; size İstanbul’dan ayrılalı beri 
yaptıklarımı anlatayım.

Uçağımız saat 12.23’te Yeşilköy’den havalandı (dün). Hava çok 
güzeldi, açık, güneşli ve sıcaktı; havalanınca serinler zannetmiştim, 
hâlbuki hep sıcak kaldı. Rüzgâr hiç yoktu, uçak hiç sallanmıyordu. 
Yanımda önce bir Türk oturuyordu; kendisiyle meydanda tanışmış-
tık. Fakat biraz sonra, uçakta yolcularla alâkadar olan kadın (hos-
tess), yanımdaki bayın uçakta olan karısından ayrı oturduğunu fark 
etti; “O, affedersiniz siz beraber olmalıydınız,” diyerek bayı, karısı-
nın yanına götürdü ve oradaki de yanıma geldi: bir Hintli gazeteci.

Okuyacak mecmualar verdiler; onlara bakıyor ve arada aşa-
ğısını seyrediyoruz. Uzun müddet deniz üzerinde uçtuk. Saat 
14.00’te büyük bir limanın üzerinden geçtik, Pire dediler. Sonra 
40 dakika karada uçtuk ve Yunanistan’ı bıraktık, denize çıktık, bir 
saat sonra İtalya üzerine gelmiştik. Hostess, teker teker yolculara 
yemek getirmeye başladı. Bunu görünce karnımın acıktığını anla-
dım. Fakat bana sıra gelmesi epey sürecek. Önden başladı beş altı 
kişiye yemek verdi, bunlar bitirdikten sonra tepsileri götürüyor, 
tekrar doldurup başkalarına getiriyor. Benim yerim arkada, aşağı-
sını iyi görüyor, kanat mani olmuyor fakat bu yemek mahzurunu 
düşünmemiştik.

Saat 16’yı 10 geçiyor. Tekrar denize çıktık, İtalya’yı geçtik. 7 
dakika sonra bir ada gördük, yeşil bir yer, kalabalık da; Sicilya ol-
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malı. Nihayet yemek sırası bize de geldi. Bir tepsi içinde bir parça 
bonfile, yanında bir tabak kızarmış patates, bir tabak bisküvi, bir 
dilim kavun, tuz, biber, bir bardak domates suyu, bir bardak sütlü 
kahve (şekerli). Yemeği yiyince kendime geldim, başım biraz ağ-
rıyordu, geçti. Cıgara içiyorlar, koltukları arkaya yatırıp yatıyorlar. 
Çok sıcak oldu, hava hep açık, güneşli; açık deniz üzerindeyiz. 
Ceketimi çıkarıp ben de uyumaya çalışacağım; 5’e 5 var.

Uçak birden sertçe sallanmaya başladı, uyandık. Bir yağmur 
bulutu içinden geçiyoruz. Altımızda Korsika görünüyor. Fırtına 
iki dakikada geçti, gene sükûnet. Daha üç saat yolumuz varmış. 
Yorulmaya başladık. Yanımdaki Hintli de sıkılıyor. Bana saati sor-
du. İngilizcesi iyi değil. Saat 18’i geçti. Kara üzerine geldik, Fran-
sa. Sahile paralel uçuyoruz. Bir de nehir gözüküyor. Güzel yollar 
ve galiba kanallar var. Arazi dümdüz. Yarım saat ara ile iki büyük 
şehir üzerinden geçtik. Birisi Lyon’muş. Saat 20’ye geliyor. Paris’e 
yaklaşıyoruz, dediler. Herkes pencerelere koştu (yani pencere ya-
nında oturmayanlar ayağa kalktı). Ağaçlıklar arasında güzel evler 
gittikçe arttı, sıkıştı. Şüpheye yer kalmadı. Eyfel Kulesi’ni gördük, 
kırmızı kirli bir rengi var; uçaktan şehir gayet açık, berrak olarak 
görünüyor. Bir de Arc de Triomphe’ı tanıdık. 20 dakika sonra kara 
bitti, Manche’a çıktık. 16 dakikada Manche’ı geçtik, İngiltere 
üzerindeyiz. Muntazam yollar üzerinde soldan giden otomobiller 
gözüküyor. Yeşil düzlükler hep. Gittikçe kalabalıklaşıyor. Uçak al-
çalmaya başladı. Saat tam 21’de meydana indik.

Uçakta biraz bekledik, bir otobüs geldi, bizi aldı ve meydanda 
bir eve getirdi. Burada gümrükten geçtik ve eşyalarımızı aldık. 
Kapıda Şadi Kavur ve Nur Açıkalın bekliyorlardı. Eşyalarla bera-
ber Şadi Kavur’un otomobiline bindik ve doğru Londra içine, se-
farethaneye geldik. Burada bana bir oda ayırmışlar. Bay Açıkalın, 
hanımı, oğlu, kızı ve kuzeni, Şadi Kavur, ben yemek yedik. Sonra 
biraz oturup yattım.

Uçağın yorgunluğuyla gayet rahat uyudum. Sabah ancak 
9,5’ta kalktım. Açıkalın’ın kızı ve kuzeni ile beraber şehri gezme-
ye çıktık, oğlu üniversiteye derse gitti. Öğle yemeğinden sonra da 
aynı şeyi yaptık. Meclisi, Wesminster Abbey’i, St. Paul Kilisesi’ni, 
Londra Kulesi’ni gördük.

Yarın sabah 7,5’ta otomobille yola çıkacağız. Vapur, Sout-
hampton’dan 1’de kalkıyormuş; fakat 12’den evvel girmek gere-
kiyormuş. Biletimi aldım.

Londra’da iyi vakit geçirdim. Açıkalınlar, sayenizde, çok misa-
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firperverlik gösterdiler, rahat ettim, hemen hiç para sarf etmedim; 
bütün yemekleri sefarette yedik.

Ellerinizden sevgilerle öperim canım babacığım!

Sevgili Anneciğim,              1-9-947

Hiç merak etme, çok iyiyim. 
Karnım da aç değil. Londra’da iyi 
vakit geçirdim. Yarın ayrılıyorum. 
Sevgilerle ellerinden öperim.

Erdal

Bayan Mevhibe İnönü

Cumhurbaşkanlığı Evi 
Çankaya Ankara
               Turkey

vapura biniyorum ellerinizden öperim = erdal
2/9/947
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2 Eylül 1947

Erdal, sevgili oğlum,

Bugün büyükannen, annen, Özden geldiler. Sabahleyin saat 
9.10’da istasyondan aldım. Ayrılık yorgunluğu henüz üzerlerinde 
idi. Bizim seyahate çıkmamız ihtimali olduğu için büyükannen 
İstanbul’da kalmayı düşünüyordu. O da gelmiş. Neşemiz yerine 
geldi. Senin telgrafın, Bay Açıkalın’ın telgrafı makbule geçti. Şim-
di (saat 17.00) hesapça gemi ile hareket etmiş olacaksın, inşallah 
iyi bir deniz. Ömer seni bekliyor. Bu mektubumda seni New 
York’ta bekler, diye seviniyorum. Annen, paket paket şeker, bis-
küvi hediyelerini anlattı. Belki bizim başkonsolosa tahsil müfetti-
şine, bir şey tattırırsın. Yahut bize yazarsın da makbule geçecek 
bir şey göndeririz. New York’ta bakalım kaç gün kalacaksın? Her-
halde iki üç gün sanıyorum. Sonra ne ile döndüğünüzü de, olup 
bittikten sonra öğreniriz. Sağlık olsun. Şimdilik allahaısmarladık. 
Yarın da görüşürüz canım evladım.

3 Eylül 1947

Vapura bindiğini bildiren telgrafını aldık. Şimdi Atlantik’e 
dalmış olacaksın. Esenlikler, sağlıklar. Biz hep iyiyiz. Bir kısım Al-
manca kitaplarını bırakmışsın. Yazıhanenin üstünde gördüm. 
Acep niçin? Yoksa unuttun mu? Böyle ise göndermemiz lazım. 
Gözlerinden öperiz. Canım oğlum, sevgili Erdalım.

atlantikten selamlar = erdal
6/9/947
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12 Eylül 1947  
Çok Sevgili Babacığım, Cuma

Vapurumuz Pazartesi günü öğleden sonra rıhtıma yanaştı. 
Ömer, talebe müfettişi, Selim Sarper, Zeki Polar ve başkonsolos 
karşılamaya gelmişlerdi. Hep beraber çıktık; Sarper, bizi otelimi-
ze bıraktı.

Ömer’i çok iyi gördüm, herhalde eskisinden zayıf değil; saçla-
rı da daha var, annem üzülmesin. Uzun boylu Türkiye’den konuş-
tuk; sizleri çok göreceği gelmiş, inşallah gelecek Haziran’da bera-
ber Türkiye’ye geliriz, diyor. New York’ta bir otelde kalıyoruz; 
yemekleri dışarıda, lokantalarda yiyoruz. Ömer bana şehri gezdi-
riyor. Pasadena’ya hemen hareket etmedik; 26 Eylül’den önce 
orada bulunursak yapacak bir şey yok orada diyor Ömer. Pazar 
yahut Pazartesi buradan otomobille yola çıkacağız. Dün başkon-
solos Belbez bize gelmişti; otomobille dönebileceğimizi bildiren 
telgrafınızı söyledi. Çok teşekkür ederiz. Ömer gelirken yol bir 
hafta sürmüş, gene o kadar da gi-
deriz, diye tahmin ediyor.

Buraya gelir gelmez Ömer’de 
bir mektubunuzu buldum; ertesi 
günü de sizin, annemin, Özden’in 
2 ve 3 Eylül tarihli mektupları 
geldi. Çok makbule geçtiler. Şim-
di, Pasadena’ya kadar sizden ha-
ber almamaya daha kolay daya-
nabileceğim.

Başkonsolosa, talebe müfetti-
şine birer kutu şeker vereceğiz. 
Belbez, dediğiniz gibi, kibar bir 
zat; bizle alâkadar oluyor. Bu ak-
şam hanımıyla beraber bizi de 
yemeğe çağırdılar. Geldiğimiz ak-
şam da Sarperlerde yemek yedik. 
Sarper de yardım ediyor.

New York çok sıcak, gece gün-
düz terliyoruz. Kaliforniya’da ar-
tık bu sıcaklar geçmiştir, diyor 
Ömer. Burada hava aynı zamanda 
çok rutubetli. İlk bakışta, otur- New York Times, 9 Eylül 1947

“Türkiye  
Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü’nün 
oğlu Erdal İnönü 
dün yanaşan 
Cunard White 
gemisindeki 1160 
yolcudan biriydi. 
(...) 

Lisansını fizik 
alanında yapmış, 
California Institute 
of Technology’de 
öğrenim görecek 
olan E. İnönü, 
bunun Birleşik 
Devletler’e ilk 
ziyareti olduğunu 
söyledi. (...)”
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mak için iyi bir şehre benzemiyor.
Çarşamba akşamı, sokakta yürürken Peker kabinesinin değiş-

tiğini haber aldık. New York Times gazetesinin büyük bir binası 
var. Geceleri, üzerinde, son havadisleri ışıkla yazıyorlar. Biz tam 
onun önünden geçerken “The Cabinet of Turkish Prime Minister 
Peker falls” yazısı çıktı. Ertesi gün de gazetede yeni kabineyi B. 
Hasan Saka’nın kurduğunu gördük. Allah muvaffak etsin. Seya-
hate belki daha çıkmamışsınızdır. Annemi, Özden’i beraber götü-
receğinize ben de sevindim. Yakında hepimiz seyahatte olacağız, 
demektir.

İngilizcemi kullanmaya burada pek fırsat olmadı, hep Ömer’le 
çıkıyoruz ve birbirimizle konuşuyoruz. Amerikalılarla konuşma-
ya başlayınca Pasadena’da, vaziyetimi anlayacağım. Bir hocadan 
ders almamın faydasına Ömer de inanıyor, yalnız iyi hoca bulmak 
güç, diyor. Oraya gidince bakarız. Ömer’in İngilizcesi, etraftaki-
lerle sıkıntı çekmeden konuşmasına imkân verecek hâle gelmiş.

Kütüphanede gördüğünüz Almanca kitaplarını mahsus bırak-
mıştım. Bavulda koyacak yer yoktu. Otto-Sauer yanımda. Kalan-
lardan birine ihtiyacım olursa isterim, merak etmeyin.

New York’a kadar 45 dolar sarf ettim. Burada daha çok gidi-
yor, Ömer’e de ödünç veriyorum; mamafih yola çıkıncaya kadar, 

“Ömer’i çok iyi gördüm, herhalde 
eskisinden zayıf değil; saçları da 
daha var, annem üzülmesin.”



21

yanımdaki çeklere hiç dokunmamış olacağım; yani hepsi 150 do-
lar gitmiş olacak, yol için Ömer 150 hesap ediyor, böylece Pa-
sadena’ya yanımda 400 ile varmış olacağım.

Sevgilerle ellerinizden öperim canım babacığım!

Pasadena
Sevgili Babacığım, 26 Eylül 1947, Cuma

Sekiz günlük bir yolculuktan sonra Pasadena’ya geldik, yerleş-
tik. Seyahat iyi geçti, değişik yerler gördük, bazen sıkıldık, bazen eğ-
lendik, fazla yorulmadık. Geçtiğimiz yerleri kısaca size söyleyeyim.

Salı günü öğleye doğru New York’tan çıktık, ilk hedefimiz Nia-

Sevgili Anneciğim, 20.9.947

Bugün güzel yerlerden geçtik. 
Kızılcahamam’daki Çamkoru gibi 
çam ormanlarının içinden gittik. 
Resimdeki gibi tuhaf tuhaf taşlar 
gördüm. İyiyiz. Ellerinden öperim.

Erdal

Sayın Bayan İnönü

Cumhur Başkanı Evi 
  Ankara
               Turkey

South Dakota-Wyoming
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gara Şelaleleri idi, oraya ertesi sabah vardık, geceyi yol üstünde kü-
çük şehirlerin birinde otelde geçirdik. Zaten yolda bütün geceleri 
böyle ufak otellerde geçirdik ki, bunlara hemen her saatte bir rast-
lanıyor, yemek yiyecek yerlere de keza. Niagara Şelalelerini yakın-
dan gördük, küçük bir vapura binip şelalelerinin tam yakınına gidi-
liyor, serin serin hoşumuza gitti. Şelaleler çok geniş ve yüksek, hem 
çok su akıtıyor, altından geçerken üzerimize dolu gibi su yağdı. Ni-
agara tam Kanada sınırında; bir köprü var, bir tarafı Kanada, bir ta-
rafı Amerika, üzerinden Kanada’ya geçmek kolay ama geri dönmek 
bizim gibi yabancılar için güç; biz de Kanada’ya geçmedik. Niaga-
ra’dan ayrılınca Erie Gölü’nün güneyinden ilerledik, Chi cago’nun 
altından geçtik. Yollar her tarafta gayet güzel, günde 400 mil kolay 
yapılıyor, arada Ömer yorulunca ben kullanıyordum. Sıkıntılı yer-
lerden biri Iowa devleti idi, büyük ziraat yeri, baştan başa tarlalar 
içinden geçiliyor, dümdüz. Iowa’dan sonra girdiğimiz South Da-
kota’da görülecek şeyler vardı. Badland dedikleri tuhaf şekilli kaya-
larla dolu bir yer, sonra geniş güzel çam ormanları. Fakat en hoşu-
muza giden, Wyoming devletinde Yellowstone National Park oldu. 
Yüksek dağlar arasında büyük bir orman, içinde göller var.

En hoşu muhtelif hayvanlar, geyikler, ayılar, yabanöküzleri... 
Av yasak, onun için bu hayvanlar insanlardan hiç korkmuyor, çe-
kinmiyorlar. Asfalt yoldan otomobille giderken birdenbire yol 
üzerinde birkaç ayı gördük, önümüzde başka bir otomobil de 
durmuştu, biz önce korktuk, otomobilden çıkmadık, sonra öteki-
leri görüp cesaretlendik, ayılara bisküvi verdik, iyi eğlendik.

Wyoming’den sonra Utah’ı yukarıdan aşağı kestik; burada çöl 
başladı. Bütün yolda hava hep değişti, New York’ta hava çok sıcak 
ve rutubetli idi, mütemadiyen terleniyordu. Ortaya ilerledikçe 
soğudu, geceleri adamakıllı soğuk oluyordu, Yellowstone’da kal-
dığımız gece soba yaktık. Utah’ın sonunda çöle girince tekrar 
müthiş sıcak başladı; Nevada’dan geçip Kaliforniya’ya gelince sı-
cak biraz azaldı, rutubet yok, o iyiliği var. Pasadena’ya Çarşamba 
akşamı 10’da vardık, doğru 529 S. Madison’daki eve geldik. Be-
nim odam Ömer’in odasına yakın, rahat. Yalnız evin üst katında 
olduğu için her iki oda da gündüz sıcak oluyor. Başka bir yer bu-
lursak çıkmak istiyoruz.Evde, seyahate çıkarken yazdığınız 8 ve 10 
tarihli mektupları bulduk. Seyahatiniz şimdi bitmiştir herhalde, 
umarım iyi geçmiştir. Otomobil yolculuğunda çok para sarf etme-
dik, adam başına 60 lira (üç kişiydik) kadar. Fakat New York’ta 
kalırken sonra otomobilin New York’a gelişindeki yolculuğundan  
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