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YİĞİT OKUR, Orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamam
ladı. 50’li yıllarda, Varlık, Yenilik, Mavi dergilerinde şiirleri yayımlan
dı; aynı dönemde, Ugo Betti, Jean Cocteau, Herman Wook, André
Maurois’dan roman, oyun çevirileri yaptı; Yeni Sabah, Vatan gazetelerinde tiyatro eleştirileri yayımlandı. Cep Tiyatrosu’nun kurucularından
olan Okur, bir süre sahneye çıktı. Hukuk öğrenimini sürdürmek için
1958’de Cenevre’ye giden Okur’un, birincilikle bitirdiği fakültede ta
mamladığı doktora tezi, Cenevre Üniversitesi Hukuk Ödülü’ne layık görüldü. 1965’te yurda dönen Okur, aile geleneğini sürdürerek
avukatlığa başladı. Bu süreçte çeşitli gazete ve dergilerde, söyleşi ve
mesleki makalelerle yetindi. Yaklaşık kırk yıl süren sessizlikten sonra Yiğit Okur, Hulki Bey ve Arkadaşları adlı romanıyla yeniden yazın
dünyasına döndü. O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları adlı öykü kitabıyla
2003 Haldun Taner Öykü Ödülü’nü ve Deniz Taşları romanıyla 2006
Yunus Nadi Roman Ödülü’nü aldı. Yazar, 2016 yılında aramızda ayrıldı.
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5 Eylül 1955
Tokatlıyan’da Bir Akşam
Hulki Bey, Elektrik İdaresi binasının üst katındaki
odasında, sabah işe gelirken Hachette’ten aldığı, işinin
çokluğundan değil de –işi yoktu ki– tembellikten oku
madığı Le Monde gazetesini dikine katladı. Yeleğinin saat
cebinden kösteğini çekti. Kapağı gümüş kaplama, Ze
nith. Bastı kenarına. Şak! Açıldı kapak. Beşe on var. On
dakika daha oturacak bu masada. Kapattı saatin kapağı
nı. Bombeli kapakta iki satırcık: ‘Tınaz Tepe Hatırası – 26
Ağustos 1922’.

Darülfünûn mezunu Mülâzim Mukdim Bey, Büyük
Taarruz sabahı, yüreğinin üstüne yediği bir Yunan mer
misiyle sınıf arkadaşı Abdurrahman Bey’in –Hulki Bey’
in babasının– kollarında son nefesini verirken:
— Saat kaç, diye sormuştu.
Hulki Bey’in babası:
— Saatim yok, diye yanıtlamıştı.
— İç cebimde bir saat var, onu çeksene!

Hulki Bey’in, az önce, yelek cebinden çıkardığı saat,
işte o saatti. Ve o saat, 26 Ağustos günü, o anda, sabahın
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on birini gösteriyordu. Büyük Taarruz, beş otuzda başla
mıştı. Beş buçuk saattir, çevreyi cehenneme çeviren top
çu ateşi altında, piyade bir türlü düşmanın müstahkem
mevkilerini delip tepeyi alamıyordu. Mülâzim Mukdim
Bey mırıldanmıştı:
— Yazık! Beş buçuk saattir yerimizde mi saydık!
Hâki renkli üniformasının solu, göğsünden çıkan
kanla ıslanıyor, kan kumaşta renk bırakmıyor, giderek ar
tan bir ıslaklık halinde cekete yayılıyor, ağzının kenarın
dan, burun deliklerinden, köpüklü bir kızıllık sızıyordu.
Mukdim Bey’in kanlı dudaklarından, uzak, yılgın bir ses
çıktı:
— O saat sende kalsın.
Başka bir şey söylemedi.

Hulki Bey, bu hikâyeyi babasından o kadar çok dinle
mişti ki, o cehennem sabahını yaşayan babası mıydı, yok
sa kendi miydi karıştırır olmuştu. Yıllar sonra Hulki Bey’
in babası, bir Ermeni kuyumcuya işletmişti saatin kapa
ğındaki yazıyı: ‘Tınaz Tepe Hatırası-26 Ağustos 1922’.
Günün en zor dakikaları bu son dakikalardı. Gün
boyunca, hiçbir iş yapmadan geçirdiği bu odadan kurtu
labilme anları yaklaştıkça, yüreğini hem sevinç kaplar
hem sıkıntı basardı. Son beş on dakika, karanlık bir tünel
gibi uzar, bir türlü bitmek bilmezdi.
Önce aynaya yöneldi. İstanbul Elektrik Tramvay ve
Tünel İdaresi Teftiş Heyeti Müşavirlik odasına, bir ayna
konulmuş olması anlamsızdı. Anlamsızdı ama, sonuçta,
Teftiş Heyeti Müşavirlik odasında bir ayna vardı. Üste
lik, kesme kristalden, üstelik çerçevesi –bazı yerleri dö
külmüş de olsa– varaktandı.
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Aynaya yansıyan suretini şöyle bir süzdü. Gözlerini
ve bıyıklarını pek beğenirdi. Kahverengi gözlerinde,
damla damla ışıklar vardı. Zekâ pırıltıları gibi dururdu.
O da bu ışıkları zekâ pırıltısı olarak kabullenirdi. Oysa,
pek zeki sayılmazdı. O pırıltılar, sürekliliği olmayan, baş
layıp biten, sonra yeniden başlayıp yeniden yiten sevinç
yansımalarıydı. Ama, gözleri, göz olarak güzel gözlerdi.
Bakışları çapkındı. Bu bakışlar, deneyimsiz bir kadını,
hemen baştan çıkartacak nitelikteydi. Ya da deneyimli,
ama kanmaya hep eğilimli yaşamış kadınlar için bir tu
zaktı.

Nedendir bilinmez, bazı kadınlar, güvenli kıyılara
palamar bağlamak yerine, bu çalkantılı ufuklara tutkun
dur. Sonuçta, ne ufka varabilirler ne kıyıya. İki ara bir
dere, orta yerde kalakalırlar. Geceleri yaz bahçelerinde,
çalı çırpıdan tutuşturulmuş ateşe üşüşen kır böcekleri
gibidirler. Alevin karşı konulmaz çekiciliği yanma korku
sunu unutturur onlara.

İşaretparmağının tersiyle, kumral bıyıklarının ucu
nu özenle kaldırdı. Ah bu kumral bıyıkları!.. Burun de
liklerinin altından gelip dudak uçlarından yukarıya kıvrı
lırdı. Her gün, sabah karanlığında, mavi kristalden, hok
ka biçimi minik gazyağı lâmbasının fitilinde ufak maşa
larını kızdırır, bıyık uçlarına biçim verirdi. Yıllardır süre
gelen bu nazik operasyon, bazen tehlikeli sonuçlara yol
açardı. Sarhoş gecelerin sabahında, ellerine hâkim ola
maz, titreyen parmak uçlarındaki kızgın maşa yanağına
yapışıverirdi. Ne canının acısına aldırış ederdi ne giderek
kahverengine dönüşen lekeye. Cyrano’nun ünlü tiradın
dan bir mısra mırıldanırdı: “Cepler delik... Ama, bıyıklar
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burulu...” Oysa, moda olan bıyık, Clark Gable’ın bıyığıy
dı. “O da bıyık mı efendim! Bir kara çizgi.” Oldum olası,
Clark Gable’ı sevmemişti. “Besili inek yavrusuna benzi
yor. Adam gibi değil de, odun gibi...” Ama klark çekmek
ten de kendini alamazdı. Sağ omuz başından arkaya doğ
ru kadınlara bir bakış. Tatlı sert. Hem küçümseyen, hem
çağırıcı.
Tekrar saatine baktı. Beş dakika daha. Pencerelerden
biri, damların, bacaların üzerinden, dar açıdan Kız
Kulesi’ni görüyordu. ‘Şu bizim Bedri Rahmi, aslında haklı:
Kız Kulesi’nin aklı olsa, Galata Kulesi’ne varırdı, bir sürü
çocukları olurdu...’ Sonra, Bedri Rahmi’nin düşüncesine
kendi görüşünü ekledi: ‘Bu Kız Kulesi de, artık evde kaldı!’ Esprisi hoşuna gitmişti. Öbür pencereden Topkapı
Sarayı seçiliyordu. ‘Osmanlı’nın, Bizans’taki ilk evi...’
Bu iki çerçeve, onun için, aynı duvara asılı, alışıldığı
için bakılmayan, bakılınca hemen sezilmeyen iki resim
gibiydi. Çoğunlukla, ince bir sise saklanmış bu iki tablo
yu, arada bir uzaklarda dalgalanan martı sağanakları ha
reketlendirirdi.
Le Monde gazetesini dikine bir kez daha katladı, sol
koltuğunun altına sıkıştırdı. Aynaya bir klark çekti. İnce
yapılı, uzun boyluydu. Şakaklarında, birkaç tel ak, koyu
kumral saçlar. Yakışıklıydı.
Hiç acelesi yokmuş gibi ağır adımlarla kapıya yönel
di. Gerçekten de acelesi yoktu. Ama bu odadan çıkıp
kurtulma isteği, nedenlerini kurcalamaktan kaçındığı,
bilinçaltına yerleşmiş, bir utanç duygusuydu. Bu kaçışı
kendinden de gizlemesi, onu kapıya ağır adımlarla yö
neltirdi.
Üç metre boyundaki görkemli, ahşap profilleri kat
merli meşe kapıyı pirinç tokmağından çekip dışarıya sü
züldü.
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Hol bomboş, karanlık. Gün boyu fosur fosur içilmiş
sigaralardan artakalmış, yöreye sinmiş, soğumuş sigara
kokusu.
Açtı adımlarını, bir solukta geçti holü. Merdivenler.
Aşınmış, kirli mermerler. Tozlu tırabzanlar.
Genelde tozlu hiçbir şeye elini süremezdi. Ama
merdivenler o kadar karanlıktı ki, düşerim korkusuyla
tırabzanlara tutunmak zorunda kalırdı.
Oysa, bu tırabzanlar, bütün tozuna, pisliğine, yıp
ranmışlığına, bakımsızlığına rağmen, Romanya kereste
sinden yapılmış, nesli çoktan tükenmiş Macar ustaların
tornasından çıkmış, yüz yıl yaşamıştı. Şimdilerde ahşap
kurtlarını doyuruyordu. Ama, her kat başında ve sonun
da kıvrak profilli babalarıyla, mermere inen işlemeli de
mir çubuklarıyla, tanımı zor güzellikteydi. ‘Bir şaheser
efendim... Ama pislik yuvası işte,’ derdi; ama tutunmadan
da edemezdi.
Gene öyle yaptı. Her akşamki gibi tutundu tırab
zanlara. “Pislik” dediği bu ahşap, ona yalnızca güven
değil, hız veriyor; bir delikanlı edasıyla sıçrayarak tüke
tiyordu basamakları. Altı kat inecekti. Beşinci kat...
Dördüncü kat... Üçüncü kat... Dudaklarında silik, so
luk bir ıslık. Edith Piaf: ‘Aklımı başımdan aldın...’ İkinci
kat... Ama, bütün bu katların sahanlıkları da merdiven
leri de karanlıktı. Elektrik İdaresi Dairesi’nin merdi
venlerinde elektrik ışığı yoktu. İlaç için bir tek ampul
bile! Bir kat daha... Son kat! Sonra, büyük hol. Giriş.
“Müracaat”. Bekçiler. Allahtan burası tertemizdi. Bek
çileri selamladı:
— Beyler!.. İyi akşamlar efendim.
Sonra demir kapı... Cadde... Tünel Meydanı...
— Ohh!
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Bir gün daha bitmişti. Kendi için yaşamadığı yaşa
mından verdiği bir gün daha. Şimdi, geceye kapılarını
açan bir akşam başlıyordu önünde. Akşam da, gece de
onundu. Ya da, Hulki Bey bunu öyle sanıyor, öyle kabul
lenmek istiyordu.
Onun olmayan kristal aynadan, onun olmayan oda
dan, onun olmayan masadan, onun olmayan, zaten var
da olmayan, işinden kurtulmuş, yıllardan bu yana süre
gelen günlük tutsaklığından özgürlüğe yönelmişti. Ken
dine ait olduğunu sandığı gecenin sahanlığındaydı.
— Akşâm...
Her gün, saat beşte, Daire’nin kapısından çıkınca,
şartlanmış gibi, zihninin bilmediği kıvrımlarında Ahmet
Haşim’in mısraları dolanırdı: ‘Akşâm...’ –İkinci ‘â’ aruza
uygun, ağdalı.– ‘Akşâm... yine toplandı derinde.’ ‘Derinde
toplanma’ benzetmesine hayrandı. ‘Akşâm yine toplandı
derinde / Canân duruyor eski yerinde.’
Canân!.. Canânın hâlâ duruyor olması... Canânın
eski yeri, canânın şimdiki yeri ya da yarınları... Bunlar
şiirin dışında, sürdürdüğü yaşamın karmaşasıydı. Şiirde
ki benzetmeyle yaşamının karmaşası, birbirini çağırıştı
rırdı.
Tünel Meydanı’nı beş on adımda geçti. İstiklâl Cad
desi’nin ağzında durdu. Haşim de, onunla gelen karmaşa
da dağılmıştı. Okuldan kaçmış çocuk sevinci kapladı içi
ni. Suçluluk duygusu bilinçaltındaydı. Sevinci boğmu
yordu. Caddenin ağzından Galatasaray dirseğine kadar
süzdü yolu. Yola da bir klark çekti. ‘Cadde-i Kebir!.. Cad
de-i Kâfir... Bu cadde, şehrin kalınbağırsağıdır. Kalınbağır
sak olmazsa, yediğiniz en nefis yemek ne olur!’ İstiklâl
Caddesi’ni kendine göre tanımlamak için, hem fizyolo
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jik hem filozofik bu görüşünü pek önemser, Tokatlıyan’
da buluştuğu dostlarına, onu görmeye gelen Liseli Es
mer Delikanlı’ya sürekli tekrar eder, kusursuz bulduğu
tanımını, uzayıp giden, tarihsel, toplumsal öğelerle güç
lendirmeye çalışırdı.
İsveç Sefareti’nin kaldırımından, yavaş, ama göste
rişli adımlarla yürümeye başladı. İlk mağazanın önünde
duraladı. Baker. Herkes o mağazayı Beyker diye bilirdi.
İngiliz Mağazası, diyenler de vardı. Büyük bir ayakkabıcı
dükkânıydı. Gözucuyla vitrini süzdü. Burunları lâcivert,
arkası beyaz bir çift ayakkabıya takıldı gözleri. ‘Katya’ya
şu iskarpinleri alsam, efendim,’ diye düşündü. O gün,
1955 Eylülünün 5’inci günüydü. Teftiş Heyeti müşavir
maaşını alalı beş gün olmuştu. Ayakkabılar çok pahalıydı
ama, Katya’ya bir çift İngiliz ürünü ayakkabı armağan
edecek kadar –şimdilik– parası vardı. Vardı ama, Terzi
Blum’a da borcu vardı. ‘Katya’ya gelecek ay, ekim başın
da alırım. Kışlık, botumsu bir şey, efendim.’
Ayakkabı armağanını, bir ay ileriye, ekime erteledi,
hemen uzaklaştı.

Oysa hata ediyordu. Gözüne kestirdiği, “iskarpin”
dediği o ayakkabıları hemen almalıydı. Bir ay sonra
ekimde bu ayakkabıları gelip alabileceği güvencesini kim
ona vermişti? Oysa, almalıydı o iskarpinleri. Katya se
vinçten sıçrayıp dolayacaktı kollarını Hulki Bey’in boy
nuna. Yaşamda yarının olabileceği bile kuşkuluyken,
Hulki Bey, içinde yeşermiş isteği belirsiz yarınlara erteli
yor, ağır bir yanılgıya düştüğünü, ne yazık ki, fark etmi
yordu.
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Bazar dö Bebe’nin önüne kadar geldi. Bebek giysileri
satılırdı bu dükkânda. Hiç bakmadı. Çenesini hafif yuka
rı dikti. Dudaklarını buruşturan, burnunu oynatan bir
tik dolaştı suratını. Giydirecek bebesi yoktu.
Oysa, yılların içinde gelişen olaylar, başka türlü oluş
salardı, Katya’dan şimdi iki çocuğu vardı. Nerdeyse on
yaşlarında olacaklardı.
Löbon’un önüne geldi. Löbon’dan birkaç yapı son
ra, eski Rus Sefarethanesi. Hemen çark edip karşı kaldı
rıma geçti. ‘Rus Sefarethanesi’nin önünden geçmenin, de
ğil mi efendim, ne gereği var yani! Hele, böyle bir dönemde!’ Bu tür şeylere pek dikkatliydi. Ürkekti. İftiradan
ödü kopardı. Eskiden, babasının yanında avukatlık stajı
yaptıktan sonra, polis kadrosuna geçen, şimdilerde Be
yoğlu Emniyet Amiri olan Remzi Bey’e Tokatlıyan’da
bir kez rastladığında, hemen ayağa fırlamış, kollarını aç
mıştı:
— Aman efendim... Aman efendim, bir eski dost!..
Remzi Bey’den yanıt hızlı gelmişti:
— Polisten dost olmaz!
Kucaklamaya hazır kolları iki yanına düşmüştü. O
gün bu gün, Remzi Bey’den de çekinir olmuştu.
Zaten başka kuşkuları da yok değildi. Katya’yla bir
likte beşinci katının iki odasında yaşadıkları Afrika
Pasajı’nın kapıcısı Dursun Efendi, onların yaşamını, hem
Katya’nın ağabeyi Haydut Andon’a, hem Beyoğlu Emni
yet Amiri Remzi Bey’e, muntazaman jurnal ediyordu.
Hulki Bey, böyle sanıyordu. Oysa, böyle bir şey yok
tu.
Gerçi Andon, içinde yenemediği hışımla onları,
kendi yöntemleriyle izlemekten bıkıp usanmamıştı. Ka
fasındaki korkunç planı söküp atamıyordu.
Emniyet Amiri’ne gelince, ne Hulki Bey ne de genç
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metresi, onu hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Başka derdi
mi yoktu sanki!
Kapıcı Dursun Efendi ise, bu koca, kocamış yapının
bodrumunda, iki göz odada, bir karı dört çocukla, soğan
ekmek yiyip ayakta durmaya çalışıyordu. Sivas’tan geldi
ğinde yirmi yaşındaydı. Şimdi, ellisine merdiven daya
mıştı. O da bu koca yapıyla birlikte kocuyordu.
Gerçekle bağdaşmayan, bu tür kuşkular yeşerirdi
Hulki Bey’in içinde. Eski Rus Sefareti’nin önünden geç
me korkusu da nedenleri belirsiz, bu tür kuşkulardan
kaynaklanıyordu.
Karşı kaldırıma ulaşınca kendini güvende hissetti.
Markiz’in önünde durdu. Dans figürü yapar gibi ayak uç
larında biraz yükseldi. Büyük camekânı, alttan yukarı ya
rıya bölen tül perdelerin arkasında, duvarı boylu boyunca
dikine kaplayan, “İlkyaz” “Güz” fayansları bütün görke
miyle, ılık ışığın altında, tavana kadar yükseliyordu.
Hulki Bey, ayak uçlarında bir göz attı içeriye. Boştu.
Sadece, pencereye en yakın masada, İstanbul Üniversite
si Hukuk Fakültesi Anayasa Profesörü oturuyordu. Bu
saatte Markiz, onun uğrak yeriydi. Hulki Bey, bir an içe
ri girip baba dostu profesöre saygılarını sunmayı düşün
dü. Ama, birden fark etti ki, profesörün de önünde bir
Le Monde gazetesi var. Profesör bitirdiği bir makaleyi,
şarap yapmak için üzüm ezer gibi eze eze, kabuğunu,
posasını ayırıp suyunu çıkartana dek, makalenin tahlili
ne girişip Hulki Bey’i esir alabilirdi.
Hulki Bey, olası bir makale tahlili riskini almak iste
medi. Saygı sunmaktan vazgeçti. Hızlandı, Suriye Pasajı
arkasında kaldı. Mayer’in hizasına geldi. Lion Mağaza
sı’yla, Karlman Pasajı’ndan sonra, İstiklâl Caddesi’nin en
büyük mağazası burasıydı. Biraz ötede, minicik, daracık
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bir dükkân. Ermeni Korseci. Katya’ya bir şey almak isti
yordu ya bu akşam. Ama, Katya’ya korse mi?.. Asla! Af
rika Pasajı’nın beşinci katındaki, iki odalı, çırpıntılı dün
yalarında –bırakın korseyi– Katya’nın evdeyken külot
giymesine bile izin vermezdi. Katya, mutfaktan odaya,
odadan mutfağa girip çıktıkça, Hulki Bey gazetesini in
dirir, Katya’nın topuklarına inen emprimesinin altında
bir gelgit gibi yükselip çekilen, dağılıp toplanan kalçala
rını arzuyla izler, bunların külotsuz olduğuna emin ol
mak isterdi.
— Palamarlarını kıyıdan yeni çözmüş, okyanuslara
açılan bir kadırga gibi kalçaların...
Sık sık tekrarladığı bu sözler, bir Fransız şairinden
çarpıtılmış bir benzetmeydi.
Sabuncakis’in hizasına geldi. Vitrinde güller. Bu
dükkâna ilk girdiği akşamı hatırladı. ‘Zaman ne çabuk
geçiyor efendim...’ O akşamdan bu akşama nerdeyse on
yıl geçmişti. On yıl kadar önce, karlı bir ocak akşamı, bu
çiçekçiden aldığı yirmi iki kızıl bakarayı hatırladı. Kartın
üstüne “Hayranınız Hulki” diye yazmıştı. Bu anı, ılık bir
gülümseme damlası bıraktı içine. Gözucuyla vitrine bak
tı. Kızıl karanfiller duruyordu vitrinde. ‘Yârin dudağın
dan getirilmiş / Bir katre alevdir bu karanfil.’ Tabii gene
Ahmet Haşim. Hulki Bey’in, Haşim tutkusu, merhum
babası Abdurrahman Bey’den miras kalmıştı. Haşim’i o
tanıtmış, o anlatmış, o sevdirmişti Hulki Bey’e.
Sabuncakis arkasında kalmıştı. Terzi Blum’un hiza
sına geldi. –Foto Sabah’ın tam karşısında.– Orayı hızla
geçti. Sanki, baba oğul Blum’lar, birinci kattaki terziha
nelerinin cumbasından, onu gözlüyorlardı. ‘Yarın, onlara
borcumu ödeyeyim.’ Şimdi de ödeyebilirdi, ama hem yü
rüyüşünün ahengini bozmak istemiyordu, hem bir şey,
bir bilmediği şey, onu Tokatlıyan’a daha çabuk ulaşmaya
itiyordu.
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Tokatlıyan’a girdi. Burası, onun için ana rahmi gi
biydi. Kendini güvende hissediyordu. Düşüncelerini ile
tebildiği, aynı düşünce, aynı görüş titreşiminde olduğu,
burada edinilmiş birkaç ahbabı vardı. Bir de arada bir,
onu ziyarete gelen Liseli Esmer Delikanlı. Onunla konu
şurken de üstünlük duygularını tatmin ediyordu.

Hulki Bey içeri girince, önce metrdotel seğirtti; ar
kasında iki garson. Hulki Bey, bu itibarı görmezse asabi
leşir, iğneli sözler ederdi.
— Hulki Beyefendi, safalar getirdiniz efendim, ma
sanız sizi bekliyor.
Hulki Bey, önce Le Monde’u masanın üzerine attı;
sonra koltuğa yerleşti.
— Her zamanki gibi değil mi, Hulki Beyefendi?
— Evet... Ama dediğim gibi: Barmen, önce fıçıdan
sifonla çekecek, bol köpüklü, sonra köpüğü dökecek,
sonra tekrar çekecek, yine köpüğü dökecek... Tabii tahta
malayla. Sonra bu işlemi yeniden...
Yıllardır dinlediği, bu bira doldurma reçetesinden,
metrdotel bıkmış usanmıştı. Dinlerken baygınlık geliyor,
dinler gibi yapıp çabuk bitirsin diye araya,
— Evet... tabii... elbette... gibi sözcükler sıkıştırıyor
du.
Reçete bittikten sonra, Hulki Bey’in, birayı tanımla
dığı biçimde doldurmanın Hamburg usulü olduğuna de
ğineceğini metrdotel artık ezberlemişti... Sonra, Münih’
te biranın nasıl içildiği bölüm gelecekti:
— Bira, öyle dibine kadar içilmez Münih’te. Baştan,
bir iki yudum...
Metrdotel, cümleyi sonuna kadar beklemeden hızla
ekledi:
— Sonra dökülür, sonra öbür bardak gelir...
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