Miralay Ferid Bey- ( Attila ilhan'ın 'Sırtlan Payı' Romanından)- Açık
Karakter Uzun ve başarılı askerlik hayatında yoğun, hareketli yaşama alışan, vazifesine ölürcesine bağlı olan
Miralay Ferid Bey, biraz da askerlikten gelme alışkanlıktan ötürü fevri bir karaktere sahipti. Ancak, her zaman
mert ve dürüst karakteri ile tanınmıştı. Ailesine ve sevdiklerine karşı son derece evhamlı yaklaşan ve korumacı
davranan Ferid Bey, esasen iç dünyasında sevecen ve babacan tabiatlıydı.
Aktiviteler Aktif vazife zamanında, Süvari Miralay olan Ferid Bey, geçirdiği kalp krizi neticesinde evde yatağa
bağımlı hale geldi. Yoğun bir tedavi programının önemli unsuru, kalbe yeniden yüklenmemek için Ferid Bey'i
gündemden uzak tutmaktı. Esasen radyo dinlemeyi ve gazete okumayı çok seven Ferid Bey çareyi yeğeni
Suat'a gizli gizli gazete okutarak ve radyodan küçük kaçamaklar yaparak buldu.
ÖRNEK ANILAR
Fevri Geçirdiği kalp krizi neticesinde sakin ve durağan bir hayata mahkum olan Ferid Bey, hastalığı
neticesinde sıkıntılı günler geçiriyordu. Eski arkadaşı Eczacı İhsan, Ferid Bey için oldukça başarılı bir doktor
olan Sevim Hanım'ı getirmişti. Eczacı İhsan, doktor Sevim'e Ferid Bey ile alakalı bilgi verirken O'nun fevri
karakterinin bu ağır krizin neticesi olduğunu anlatıyordu. “Bir kere fevri, hemen parlar, kızınca gözü dünyayı
görmez; yaşına göre fazla faaldir, bir işe başladı mı dur otur bilmiyor”
Mert/Dürüst Miralay Ferid Bey, gerek askeri hayatında, gerekse özel yaşamında dürüst davranmayı prensip
edinmiş, riya ve sahtekarlıktan hoşlanmayan bir karaktere sahipti. “Yaradılışı gereği çapraşık olmayan
durumları severdi o, sınırları açıkça çizilmiş davranışları, erkekçe mertliği. Öyle de olur böyle de olur
düşüncesini kafasına hiç yatırmamış, yatırabilenlerle yıldızı barışmamıştı.”
Sorumluluk Sahibi/ Vazifeşinas Miralay Ferid askeri hayatında her zaman zorluklarla mücadele etmek
mecburiyetinde kaldı. Ancak, zor vazifeler kendisi için problem olmadı. O, sorumluluk sahibi ve vazifeşinas
karakterinden dolayı her işi elinden geldiğince en iyi olarak yapmaya gayret etti. “....Allah biliyor ki, vazifeden
hiç kaçmadık diyor Miralay Ferid, 27 Mayıstan önceki birkaç ayı çarpıntılar içinde yaşamıştı.Gençliğini
imparatorluğun batış yıllarında geçirmiş olmanın verdiği sorumluluk duygusu mu, o günden bu güne, kişiliğini
zincirleme eylemlerle oluşturmasının verdiği atılganlık mı ne, yaşantısını karıştırıyor: akşam sabah hükümet
darbeleri, divan-ı aliler, idam sehpaları tasarlayıp, tambur tınlamalarının boyut boyut genişlettiği içki
sofralarında, Bayar'ı Menderes'i sallayıp duruyordu.”
Sevecen Miralay Ferid Bey, neşeli ve sevecen bir adamdı. Özellikle, karısına karşı koşullar ne olursa olsun
sevecen davranmayı alışkanlık haline getirmişti. “Miralay Ferid Bey, beraberliklerini aralıksız bir şenlik gibi
'gülüşahenk' sürdürmesini becermiş, güçlü kanadının altından babacan babacan gülen, onu avutabilmek için
bütün gün Caddebostan'ı,Suadiye, Bostancı demeyip dolaştıran o değil miydi?”
Evhamlı/Korumacı
Miralay Ferid Bey, sevdiklerine karşı oldukça korumacı ve evhamla hareket
ederdi.Özellikle, kız kardeşi Hayrunnisa'nın yalının tapusunu tekrar Rus sevgilisine yapmasından ürker,
yeğenini korumaya çalışırdı. “.... kız dedi, anan olacak divaneye ne vakit gideceksin de şu yalının tapusunu
hayırlısıyla çıkartacaksın bakayım? Münasebetsizin sağı solu belli olmaz, bakarsın va geçmiş yeniden
başımıza...”

