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Yiðit Okur, Orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde ta  -
mam ladı. 50’li yıllarda, Varlık, Yenilik, Mavi dergilerinde şi ir     leri 
ya yım  lan dı; aynı dönemde, Ugo Betti, Jean Cocteau, Her   man 
Wook, André Maurois’dan roman, oyun çevirileri yaptı; Yeni 
Sabah, Vatan gazetelerinde tiyatro eleştirileri ya   yım lan dı. Cep 
Tiyatrosu’nun ku rucularından olan Okur, bir süre sah   neye çıktı. 
Hukuk öğrenimini sürdürmek için 1958’de Cenevre’ye giden 
Okur’un, birincilikle bitirdiği fakültede ta mamladığı dok tora tezi, 
Cenevre Üniversitesi Hu kuk Ödü lü’ne layık gö rüldü. 1965’te 
yurda dönen Okur, aile ge  le  neğini sür dürerek avukatlığa başladı. 
Bu süreçte çeşitli gazete ve der gi ler de, söyleşi ve mesleki makale-
lerle yetindi. Yak  la   şık kırk yıl sü ren sessizlikten sonra Yiğit Okur, 
Hulki Bey ve Ar ka daş ları adlı romanıyla yeniden yazın dünyasına 
dön  dü. O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları adlı öykü kitabıyla 
2003 Hal dun Taner Öykü Ödülü’nü ve Deniz Taşları ro  ma nıy la 
2006 Yunus Nadi Ro man Ödülü’nü aldı. Yazar, 2016 yılında ara-
mızda ayrıldı.
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Yaþam
Üç Perdelik Bir Oyundu

Sarýyer’de ki ah þap ko nak ünlüydü.

Ýmpa ra tor luk döne min de bir bi ri ni iz le yen dört ku þak 
bu ko nak ta ya þamýþtý. Cum hu ri yet döne min de üç ku  þak...

Ye di ku þa ða yayýlan ko nak sâkin le ri nin pek ço ðu, ko -
nak ta doð muþ, pek ço ðu ko nak ta ölmüþtü.

Doð duk larý oda lar la öldükle ri oda lar de ði þik ti.

Kýrk odasý ol du ðu söylen ti si vardý. Ku þak tan ku þa ða 
mi  ras yo luy la de ði þen sa hip le rin oda larý sayýp say madýðý 
bi lin mez.

Hem Ýmpa ra tor luk döne min de, hem Cum hu ri yet döne-
min de ko naðýn ko nuk larý arasýnda ulus la ra rasý üne, ulu sal 
et kin li ðe, ulu sal er ke sa hip ki þi ler ge lip geç miþ ti.

Örne ðin Atatürk bun lar dan bi riy di. Ko naðýn ikin ci 
ka týn da yir mi dört ki þi lik sof ranýn baþýnda otu rur ken, 
ko naðýn kapýsýnda, el le rin de me þa le ler, yüzler ce Sarýyer li 
hep bir aðýz dan baðýrýyor du:

— Ya ya ya... Þa þa þa... Ga zi Pa þa çok ya þa!..
Atatürk’ü aðýrla yan ünlü ev sa hi bi kývra na rak mýrýldan-

mýþtý:
— Pa þa Haz ret le ri, dýþarýda si zi ses le yen aha li ye bir kaç 

söz söyle me yi aca ba uy gun bu lur lar mý?
O tem muz ge ce si, Atatürk, ah þap ko naðýn bal ko nu na 

çýktý. Kapýya bi rik miþ yüzler ce Sarýyer li, gönülden al kýþla-
ma ya baþ lamýþtý. ‘Ya þa aa Ga zi Pa þa!’

Atatürk, son ra dan ta ri he ge çe cek sözle rin den bi ri ni o 
ge ce söyle miþ ti:
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— Sev gi li va tan daþ larým, önem li olan be ni her za man, 
her yer de görme niz de ðil dir... Önem li olan, fi kir le ri me inan-
manýzdýr... Önem li olan, inancýnýzý el den ele, ku þak tan 
ku þa  ða taþýmanýzdýr.

Ko naðýn ar ka tarafý, dönümle re yayýlan bir ko ru luk tu. 
Yo ðun bir loþ lu ðu vardý. Sýrtýný da yadýðý ka yalýk lar  dan 
sýzan kay nak su larý çeþ me ler de bi ri kir, açýk býrakýlan mus-
luk lar dan se bil olur du.

Ko ru ya çýkmak ya da aþaðýda çeþ me ler de güðümle ri ni 
dol dur mak, ya lak larýna ili þip çe ne çal mak Sarýyer li le re ser-
best ti. Su daðýtmayý se vap sa yan es ki ku þak lar, yaz son larý, 
Sarýyer’in yok sul ai le le ri nin ço cuk larýný, ko ru nun çýkrýklý 
ku yu su çev re sin de ki düzlükte sünnet et ti rir ler di. Her bi ri-
ne üç-beþ ço cuk sýða cak ya tak lar ku ru lur du. Tef, dümbe lek, 
zur na eþ li ðin de bir yay ga radýr gi der di: ‘Yu mur tanýn sarýsý / 
Git ti çükün yarýsý.’ Hok ka baz ge lir di, çen gi ge lir di, dal lar-
dan sal la nan fe ner le rin ýþýðýnda, sünnet, düðüne dönüþür-
dü: Vur pat lasýn, çal oy na sýn...

Us ta el le rin kes ti ði sünnet de ri le ri, be re ket ge tir sin 
di ye, kazýlan çu ku ra gömülürdü. Bu iþ lem yapýlýrken, imam 
efen di dua eder, son ra sünnet çi ler le raký içer di.

Ra ma zan lar da her ak þam ko naðýn ar ka kapýsýndan iftar 
yemekleri daðýtýlýrdý.

Ko naðýn ço cuk larý, yüzer ok kalýk Ha beþ dadýlarýn gö ze-
ti min de, ko ru nun düzlüðünde, ma hal le nin ço cuk la rýy la 
oy nardý.

Bir bi ri ni iz le yen ku þak lar da ai le için den kadýlar, mu ta-
sarrýflar, müder ris ler çýktý. Meþ ru ti yet’te me bus lar, se fir ler...

Te ok ra tik dev let düze ni nin ko ru macý çatýsý altýnda ai le 
hem ik ti da ra sa hip ol muþ, hem büyük ser vet için de ya þa-
mayý sürdürmüþtü.

Ai le içi düzen mo nar þik ti. Birçok kadýnýn arasýnda bir 
ta ne en büyük kadýn vardý. Her kes onun gözüne, sö züne 
ba kardý. En büyük kadýnýn da gözüne, sözüne bak tý   ðý, 
birçok er ke ðin arasýnda bir ta ne en büyük er kek var d ý. En 
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büyük ol mak için bun larýn, ço cuk yaþýnda baþ la yýp kýrk 
odalý ko na ðýn kýdem ba sa mak larýný yýllar bo yu týrman ma-
larý ge re kir di.

Mo nar þik düzen, Cum hu ri yet’le bir lik te çözülme ye baþ-
ladý. Kýrk odalý ko nak ta kon fe de re kan ton lar ha lin de ya þa-
yan ai le bi rim le ri ka bi le düze ni ne baþ kaldýrmýþlardý. Ufak 
si te ler ha lin de, þeh rin içi ne yer leþ me ye baþ ladýlar. Þiþ li, 
Ni þan taþý, Maç ka... Bir kýsmý dev rim le rin coþ ku suy   la An ka-
ra’ya yer leþ ti. Önem li bir ke sim Or ta Av ru pa’ya, Güney 
Av ru  pa’ya, Batý Av ru pa’ya göç et ti. At lan tik’i ge çen ler azdý 
ama ta San ta-Bar ba ra’ya ka dar gi dip ora da mes ken tu tan lar 
da ol du.

Cum hu ri yet’in üçüncü ku þaðýnda ko nak bo þalmýþtý.
Ka lan lar iki ki þiy di.
Na zan Haným’la ko casý.
Ýki ki þi ye hiz met eden le rin sayýsý ye diy di.
Top lam do kuz ki þi.
Kýrk odalý ko nak ta do kuz ki þi...
Issýzlýktý.

 


Tarýk, Ro bert Ko lej’in son sýnýfýnda ‘Se ni or’daydý. Li se-
nin en yakýþýklýsý oy du. Spor cuy du. Ama fut bol cu de ðil. 
Tut ku su de niz spor larýydý. O dönem ler, ya ka moz lu, ef sun lu 
bir suy ken Bo ðaz, bir kýyýdan öbür kýyýya yüze rek geç mek, 
her yýl yapýlan ge le nek sel yarýþtý. Bo ðaz’ýn el ve riþ li ye rin-
den su ya kýzlý er kek li da lar lardý. Tarýk bi rin ci li ði kim se ye 
kaptýr maz dý.

Bir gün ko le jin je olo ji la bo ra tu varýnda ki camlý do lap ta 
iri li ufaklý renk li taþ lar gördü. Mi nik eti ket ler de taþ la rýn 
han gi ta rih ler de, han gi de niz ler den çýkartýldýðý yazý lýydý. 
Ara  larýnda bin yýllýk olan larý vardý. Hep si ren gâ renk ti. 

De niz taþ larýydý.
Ýçi ni he ye can sardý. Bu he ye can, son ra larý tut ku ya 

15



dö nü þe cek, giderek takýntý ha li ne ge le cek ti.
Ýlk fýrsat ta ken di ne bir dalgýç el bi se si edin di.

Na zan, Ar na vutköy Kýz Ko le ji’nin ‘Sofh mo re’ sýnýfýn-
day  dý. On ye di si ne ye ni basmýþtý, ama vücu du er ken ge liþ-
miþ   ti. Saç larý açýk kum ral, gözle ri lâci vert ti. Te ni kayý sý. 
Sý nýf bi rin ci siy di. Öbür kýzlar gi bi car car de ðil di. Az ko nu-
þur çok din ler di.

O da birçok kýz-er kek ko lej li gi bi yýlda bir, Bo ðaz’ý yüze-
rek ge çen ler den di.

Tarýk gi bi bi rin ci ola mazdý, ama nal top la yan lar dan da 
de ðil di. Ço ðu kýzý, oð laný ardýnda býrakýr, el le ri ni karþý kýyý-
da  ki rýhtýmýn kan gal larýna attýðýnda ya dördüncü ya be þin ci 
ge lir di.

Karþý kýyýda bek le yen le rin tut tuk larý hav lu lar dan bi ri ni 
ka par, gözle riy le Tarýk’ý arardý.

— Þam pi yo na yardým ede bi lir mi yim?
Hav lu suy la Tarýk’ý ku ru lardý. Tarýk da ken di hav lu suy la 

Na zan’ýn vücu du nu ku ru lardý.

Ha zi ran baþý gel di. Okul lar ta ti le gi re cek. Spor Gü nü, 
ta ri hi ku ru mun ge le nek le rin den di. Kral se çi le cek. Çe þit li 
oy  la ma lar dan son ra Boksör Ni hat yýlýn Kralý se çil di. Prens-
le ri ni ken di se çe cek ti. Tarýk’la Me sut’u seç ti. Ta rýk yüzme 
þam pi yo nuy du, Me sut es krim.

Tarýk se çi me hem iti raz, hem is yan et ti:
— Bu ayýdan Kral olur mu? Rin gin dýþýnda önüne ge le-

ni yum ruk la yan adam, hem adam de ðil dir, hem spor cu 
de ðil dir.

Ni hat da iyi yüzücüydü, ama hiç bi rin ci ola mamýþ, 
Ta rýk’ý ge çe me miþ ti.

Tarýk, Ni hat ta rafýndan prens se çil miþ ol mayý ken di ne 
ye di re mi yor du. Önce red det ti. Ge le nek le re karþý ko ya ma ya-
caðý için is tek siz, töre ne katýldý.

Boksör Ni hat or ta sýk let ti. Ye te nek li bir boksördü. Genç 
yaþ ta bir kaç ku pa almýþtý. Bütün amacý Mil lî ol mak  tý. Sýra 
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dý þý ye te ne ði ne rað men Mil lî ola madý. Çünkü yap madýlar. 
Ni  hat’ýn bir ku su ru vardý. Ça buk si nir le ni yor, si nir le nin ce 
kar þýsýnda ki ne yum ru ðu basýyor du. Kaþ, göz, çe ne din le mi-
yor  du. Fe de ras yon bir kaç kez ce za ver  di. Okul dýþýnda çýkar-
dýðý olay lar dan ötürü, bir kaç kez ge ce yi Ar na vutköy Ka ra-
ko lu’n da ge çir mek zo run da kaldý.

Ama o ha zi ran baþý onun günüydü. Okul lu lar onu Kral 
seç miþ ler di. Yýlýn Kralý oy du. Tören sa lo nun da boks step le ri 
yapýyor, ha fif sýçra ma lar la ken di ek se nin de dö nü yor, boþ lu-
ða yum ruk lar atýyor, dönüp gardýný alýyor du. Son ra bir apar-
kat, bir kro þe...

Prens le ri de gel di. Ni hat’ýn saðýna Tarýk geç ti. So lu na 
Me sut. Lâkabý ‘Çarpýk’tý. Flöre yi ya muk tut tu ðu için Çar pýk 
Me sut der ler di. Ha yatý lâkabýna yansýdý. Hep çar pýk, ya muk 
iþ ler yaptý. 

Tören baþ la ya cak, ama Ni hat ye rin de du ramýyor du. 
Dön dü, Tarýk’ýn om zu na bir di rekt sa vur du. Tarýk sen de le-
di, düþme si ne ra mak kalmýþtý. Doð rul du, sa lo nu terk et ti.

Na zan da otur du ðu yer den fýrladý. Tarýk’ýn ar kasýn dan 
çý kýp ko ri dor da ona ye tiþ ti.

— Aman Tarýk, ne ka dar alýngansýn! Ni ha yet ar ka daþ 
þa kasý.

— Eþek þa kasý!.. Ayýdan Kral yaptýnýz.
— Se ne ye de sen olur sun.
— Se ne ye ben bu ra da yo kum.
— Doð ru, sen yok sun. Be ni zi ya re te ge lir sin.
— ...
— Ge lir mi sin?..
— Ge li rim... Ge li rim... Gel þim di gi dip Naz mi’de bir þey 

içe lim.
— Kra li çe se çi mi ne katýlma ya cak mýsýn?
— Ayýnýn se çe ce ði Kra li çe de ayý olur.
— Yanýldýn. Fe ri de’yi se çe cek.
— Yazýk güze lim kýza. Ben onun ye rin de ol sam red de-

der dim.
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Tarýk’ýn tu tu mu kýskançlýk de ðil di. Ni hat’ýn tavýrla rý na 
sürek li si nir len miþ ti. Ka la balýðýn önünde bir de yum   ruk 
yi yin ce çýlgýna dönmüþtü.

Ömrü bo yun ca Tarýk, ha set ne dir bil me di. Kim se nin 
ma  lýnda mülkünde gözü, he ve si ol madý. O dönem de, en iyi 
yü zücü ol mak, li se nin en yakýþýklýsý ol mak ona ye ti yor du. 
Kýz lar et rafýnda per va ney di, ama birçok er ke ðin ak si ne, iliþ-
ki yi sýð za fer le re dönüþtürme yi sev mez di. Se çi ciy di.

Örne ðin ge le nek sel günün Kra li çe si Fe ri de... Ýnce 
ya pýlý, si yah saçlý, es mer güze li. Fe ri de’nin ni te lik le ri bu ka -
 dar de ðil di. Ti yat ro Ko lu Baþ kaný’ydý, yönet men di. Sha  kes
pe are uz manýydý.

Fe ri de’nin sürek li li ði ni yi tir me yen çaðýrýcý bakýþlarý ný 
Ta rýk yanýtla mamýþtý. Bir gün Çarpýk Me sut, Naz mi’ nin 
mey  ha ne sin de:

— Ulan, kýz aðzýna düþe cek, ne bek li yor sun, de miþ ti, 
Tarýk’a.

— Çok güzel kýz. Sah ne de da ha da güzel olu yor. Ama 
on da ek sik bir þey var.

— Ne si ek sik miþ?
— Kadýnsý þefkâti ek sik...
— An ladýysam Arap olayým! Oð lum, ejekülas yon la 

or gazmýn bu luþ tu ðu an da, þefkâtin ne re ye yer le þe bi le ce ði ni 
an la ya madým.

— Her þe yi an la man þart de ðil. Bu nu da an la mayýver. 
Bu da se nin ek sik li ðin ol sun.

Fe ri de, ko le ji bi ti rin ce Ame ri ka’ya git ti. Ya le Üni ver si te-
si’n de ti yat ro öðre ni mi ni ta mam ladý. Sha kes pe are üze  ri ne 
dok to ra yaptý. Üni ver si te de öðre tim üye si ola rak ka la bi lir di. 
Ona do yu ru cu gel me di. Bro ad way ku lis le rin de bir kaç yýl 
bur nu sürtüldü. Da ha da çok sürtülürdü eðer þansý ya ver 
git  me sey di. Mac beth’te baþ rolü kaptý. Ga layý iz le yen gü nün 
ga ze te le ri nin sa nat say fa larýnda adý da, res mi de man þet tey-
di.

Ha ber Ýstan bul’da yayýlýnca, Tarýk, ken din den çok önce 
ko le ji bi tir miþ, Was hing ton El çi li ði’n de ilk ba sa mak larý 

18



emek  le yen Ha ri ci ye me mu ru ar ka daþ larý aracýlýðýyla Fe ri-
de’ye bir dal or ki de göndert ti. Bir ay ka dar son ra Fe ri de’den 
Tarýk’a uzun bir mek tup gel di.

Fe ri de, ko lej döne min de Tarýk’ý tanýdýktan çok yýllar 
son ra yazdýðý mek tup ta, ona ne ka dar âþýk ol du ðu nu, yüz 
bu la mayýnca ya tak ha ne de yüzüko yun yastýkla ra baþýný 
gö müp nasýl að ladýðýný, ar ka daþ larýnýn onu nasýl avut tu ðu-
nu an latýyor du.

Say fa lar ca uzayýp gi den mek tu bun son satýrý bi ti ril me-
miþ bir cümley di:

‘Bir gün bu ra la ra yo lun düþer se...’

Mal da mülkte gözü ol ma yan, ha set, kýskançlýk ne dir 
bil  me yen Tarýk, baðlýlýðýn sürek li sin den de kor kardý. Bu 
yüz den ke di, köpek ya da ben ze ri ev cil hay van lar edin mek-
ten çe kin miþ ti. Bir ara bi ni ci li ði düþündü, ama at la ra bað-
lan mak tan çe kin di, is te ðin den he men vaz geç ti.

Kadýnla ra da bað lan mak tan çe kin miþ ti. Tek bað lan dý ðý 
ka dýn Ka lo mi ra’ydý. Tu haf, bu ruk bir öyküydü Ka lo mi ra. 
Yýl lar ca Tarýk’ýn evi ni çe kip çe vir miþ ti.

Bað landýðý öbür þey de niz taþ larýydý. Yýllar bo yu, yaz 
de me di, kýþ de me di, yur ti çin de, yurtdýþýnda, ne re de de niz 
bul duy sa met re ler ce daldý, renk li de niz taþ larý çýkar dý. 

Yýllar için de, ko lek si yo nu camlý do lap la ra sýðmaz 
ol muþ   tu. De niz taþ larýný yer leþ tir mek, ser gi le mek so run 
ha li ne gel di. Ama on la ra olan baðlýlýðý ömür bo yu sürdü.

Hat ta ömrünü on lar la bi tir di de ne bi lir.

Altmýþýna vardýðýnda Ce ra hat Gözlü Falcý Nu riþ’le ta nýþ-
 mýþtý.

Sýrf Tarýk’ýn ho þu na git mek için falcýnýn et ti ði lâf, 
Ta rýk’ý, için den çýkýlmaz bir der de sürükle di.

De niz taþ larýna baðlýydý da, ha ya ta ne ka dar baðlýydý? 
Bu bir baðlýlýk mýydý, yok sa sýra dan bir alýþkanlýk mý? Far-
kýna var ma dan falcý, Tarýk’ý bu so ruy la yüz yüze bý rakmýþtý.

Bir süre or ta lar dan kay bol du. Son ra hal ka hal ka bir 
sü rü es ra ren giz þey ol du.
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