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YİĞİTOKUR,OrtaveliseöğreniminiGalatasarayLisesi’ndetamam-
ladı.50’liyıllarda,Varlık, Yenilik, Mavidergilerindeşiirleriyayımlandı;
aynı dönemde, Ugo Betti, Jean Cocteau, Herman Wook, André
Maurois’danroman,oyunçevirileriyaptı;Yeni Sabah, Vatan gazetele-
rindetiyatroeleştirileriyayımlandı.CepTiyatrosu’nunkurucularından
olanOkur,birsüresahneyeçıktı.Hukuköğreniminisürdürmekiçin
1958’deCenevre’yegidenOkur’un,birinciliklebitirdiğifakültedeta-
mamladığıdoktoratezi,CenevreÜniversitesiHukukÖdülü’nelayık
görüldü.1965’teyurdadönenOkur,ailegeleneğinisürdürerekavu-
katlığabaşladı.Busüreçteçeşitligazetevedergilerde,söyleşivemes-
lekimakalelerleyetindi.YaklaşıkkırkyılsürensessizliktensonraYiğit
Okur,Hulki Bey ve Ar ka daş larıadlıromanıylayenidenyazındünyasına
döndü.O Zaman Kim Söyleyecek Şarkılarıadlıöykükitabıyla2003Hal-
dun TanerÖyküÖdülü’nü ve Deniz Taşları romanıyla 2006 Yunus
NadiRomanÖdülü’nüaldı.
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“Nerede Mehtabı Hazin Gönlümüzün?”

«

Yeniden Yapılanma

«

Hüsamettin Bey’in Bulanık Dünyası

«

Facit Marka Hesap Makinesi

«

Eşyayı Sıfırlamak

«

Düş Orospuları Vergi Kanunlarına Karşı

Bölümler
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— Kadir Usta, buraya gel!
Kadir Usta’nın sırtı Yağız Bey’e dönüktü ama geldi-

ğini göz ucuyla görmüştü. Yağız Bey, idare binasını fabri-
kaya bağlayan kapının yüksek beton sahanlığında ince, 
uzun bedeniyle duruyordu. Öfke içindeydi. Sol yumru-
ğu belinde, yırtık bir sesle bağırmıştı:

— Kadir Usta, buraya gel!
Kadir Usta duymazlıktan geldi. Tulumundan çıkar-

tıp düdüğünü üfledi. Fabrikanın uğultusu içinde düdük 
sesi fısıltı halinde dağıldı. Bin metre karelik fabrikanın 
dört ayrı köşesinden, dört ustabaşı düdüklerini çıkarıp 
çaldılar. Dört nefes fısıltı yeterli gelmişti. 

Bu bir parolaydı.
Bir anda fabrika ölü sessizliğine gömüldü.
Ne varsa durmuştu: frezeler, tornalar, keski makine-

leri, takım tezgâhları, elektrikli matkaplar, mengeneler, 
kolan motorları, kolan kayışları, pervaneler, delme, biç-
me, bükme makineleri, cilalama, lâklama dolapları, mo-
torlu ağır presler, körükler, kanatlar, kayışlar...

Bin metre karelik fabrika, bir anda, çelik demir karı-
şımı bir külçe oldu. Yaklaşık iki yüz işçi, elleri mavi tu-
lum ceplerinde, başları önlerinde, balmumundan yapıl-
mış birer heykel gibi duruyordu.

“Nerede Mehtabı 
Hazin Gönlümüzün?”
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Kurulduğundan bu yana fabrikanın uğultusu hiç ke-
silmemişti. Gece de sürerdi. Sabah olunca gündüz vardi-
yası işi alır, uğultu kesilmez, bahçeye yayılır, idare bina-
lardan duyulurdu. Uğultusu hiç kesilmeyen fabrika, bir 
anda, boğazlanarak öldürülmüş, morarmış cesede dön-
müştü.

Dönümlere yayılmış arazinin ortasındaki fabrikanın 
içini hiç görmemiş mahalleli için fabrika sadece derin, 
sağır bir uğultuydu. Bu uğultu, fabrika arazisindeki idare 
binalarını aşıp Demir Bey İlkokulu’nun bahçesine, oradan 
mahalleye yayılırdı. Çevrede yaşayanların hayatlarına 
öylesine sinmişti ki, uğultu birden durunca, nefeslerinin 
kesildiğini sandılar. Sanki evren sonsuz bir ıssızlığa gö-
mülmüştü. Okulun bahçesinde çocuklar oyunlarını dur-
durdu, gözlerini belertip fabrikaya bakakaldılar. Mahalle 
bakkalının elindeki dirhemler terazinin kefesine düştü.

Aynı anda biri daha kulak kesilmişti:
Demir Bey! 
Lodosta ayakları şiştiği için ayakkabılarını çıkarmış, 

görkemli odasında sırtlığı yüksek deri koltuğuna başını 
dayamış, ağzında Davidoff marka sigar, gazetesine dal-
mıştı.

Uğultu kesilince birden irkildi. Gazeteyi, gözlüğü 
masaya attı, koca gövdesiyle yerinden fırladı. Ayakkabı-
larını giymeye çalıştı. Olmadı. Ayakkabısız pencereye 
koştu. İkiye-iki, dört metre karelik bir camdı pencere. 
Gözlerini, kulaklarını dört açıp fabrika binasına baktı. 
Çıt yoktu. Anlam veremedi. Fabrikanın uğultusu onun 
yaşam nedeni, yaşam sevinci, yaşamıydı. Ne demişti oğlu 
Yağız Bey’e: “Bu uğultu benim atardamarımdır.” Geceleri 
kulaklarında bu uğultuyla uyur, sabahları kulaklarında 
aynı uğultuyla uyanırdı. Bu uğultu onun suyu, ekmeği, 
ışığı, rüzgârı, nefesiydi.
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İşaretparmaklarını kulaklarına sokup karıştırdı. Ku-
laklarında yankılanma olmayınca gözlerini daha da açtı. 
Kulaklarının duymadığını, sanki gözleriyle duymak isti-
yordu. Sağ kulağını cama dayadı. Birkaç saniye öyle kal-
dı. Hayır! Uğultu gelmiyordu. Pencereyi bıraktı, ayakka-
bılarına koştu. Giymek için eğildi. Sigar ağzından düştü, 
ağır bedeni iki büklüm kaldı.

Demir Bey’i o akşam hastaneye kaldırdılar.
Boşuna.

««

«

Babasının ölümünden sonra Yağız Bey’in ilk işi, Ka-
dir Usta’yla dört ustabaşını, yönetmeliğe uymamak, iş-
letmeyi zarara sokmak gerekçesiyle işten çıkarmak oldu. 
Bu gerekçelerle kıdem tazminatlarını ödenmedi. Onlar 
da Bakırköy İş Mahkemesi’nde, kıdem tazminatının tah-
sili davası açtılar.

Boşuna.

Yağız Bey’in avukatları yamandı. Onlar da Kadir 
Usta’yla öbür dört ustabaşına, karşı dava açtılar. Fab-
rikanın üç saat çalıştırılmamasından doğan maddi tazmi-
nat, ölüme sebebiyet vermekten ceza davası, ayrıca ma-
nevi tazminat!

Bu hengâmede cinsel eğilimleri kuşkulu ıslak gözlü, 
sarı saçlı Yeniden Yapılanma uzmanı İngiliz Londra’ya 
postalandı. Solucana benzeyen öbür İngiliz uzman kaldı.

««

«

Demir Bey’in cenazesinin kalktığı günün akşamı Fe-
tiye Hanım mezarlığa gitti.
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Bu eski mezarlıkta, ölüleri için taşlar dikenler de 
çoktan ölmüştü. Onlar da başka mezarlıklarda, başka 
taşların altında yatıyorlardı. Hazin bir kara-mizahtı bu 
taş serüveni. Giden gidiyor, kalanlar gidene bir taş diki-
yordu. Sonra taşı diken göçüyor, kalan ona bir taş diki-
yordu. Kalanlar, gidenler için mi dikerdi taşları? Yoksa 
kendileri için mi?

Ölüyle diriler arasında bir kertenizdi mezar taşları! 
Çoğu, zamana dayanmaz, ufalanıp toprakta dağılır, onlar 
da ölürdü.

Toprağın altı bol, geniş, ferahtı. Milyonlarca yıldan bu 
yana ölüler çoğalsa da, toprak dolmaz, taşmazdı.  Huzur-
suzluk toprağın altında değil, üstündeydi. Top rağın üstün-
dekiler sıkışıp bunaldıkça birbirlerini öldürür, ölenleri 
toprağa gömerlerdi. Toprağın altında yer sorunu yoktu.

Fetiye Hanım, alacakaranlıkta, yolun iki yanına dizili, 
uzun, ürpertici servilerin arasından geçti. Eğik, kırık taşla-
ra tutuna dokuna mezarı buldu. Toprak kabarık, ıslak, 
üstü tepeleme çelenk... Bir tanesi yığına tutunamayıp ke-
nara düşmüş. Üstünde “Kulunuz Hüsamettin” yazıyordu.

Fetiye Hanım’ın kılığı müslüman kadınlarınınkine 
benzemiyordu. Firketeyle tutturulmuş topuzunu siyah 
bir tül örtmüştü. Dizlerinden aşağı inen siyah giysisi, 
ajurlu siyah çorapları, kısa topuklu siyah iskarpinleri var-
dı. Bir sülün siyahlıktı ince bedeni, ışık veren. Elinde 
udu. Çıkardı kadife kılıfından. Diz çöktü. Daha da koyu-
laşan alacakaranlıkta çalmaya başladı. Bir yandan da hıç-
kırıklı, kırık bir sesle söylüyordu, segâh makamından 
Refik Fersan’ın şarkısını:

“Düştü enginlere bir ince hüzün”
“Soldu güller gibi sevdalı yüzün”
“Nerede mehtabı, hazin gönlümüzün?”
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Bu şarkıyı dinledikçe, Demir Bey’in rakı sofrasında 
ağladığı söylentisi vardı. Son dizeyi bazen o da mırılda-
nırmış. “Nerede mehtabı, hazin gönlümüzün?”

Cenazeden birkaç gün sonra Yağız Bey, babasının 
Yeşilköy’deki evine geldiğinde, sofadaki üstü dantel ör-
tülü telefon sehpasında, Fetiye Hanım’ın mektubunu 
buldu. “Oğul, ben geldiğim yere dönüyorum. Beni unutma. 
Allah seni muvaffak etsin. Hoşçakal.”

Demir Bey hariç, Fetiye Hanım’ın nereden geldiğini 
kimse bilmediği için, nereye döndüğünü de kimse bil-
medi. 

Geçen bütün zamanlar içinde Fetiye Hanım’dan 
hiçbir şey duyulmadı.

««

«

Bakırköy Alüminyum Fabrikası’nın uğultusu tekrar 
başladı. Ama, artık aynı şey değildi. Eskiden bir neşesi 
vardı uğultunun. Aile ölçeğinde yaklaşık bin kişinin aşıy-
dı. Sabahın erkeninde, kızarmış ekmeğin, taşmış sütün, 
akşamın gecinde tüten çorbanın kokusuydu.

Ekmek gene kızarıyor, süt gene yanıp taşıyor, okul 
çıkışı çocuklar gene, elmayı ısırırken çıkan sese benzer 
sesleriyle bağrışarak dağılıyordu. Vardiyalar değişiyor, 
uğultu gene sürüyordu. Ama uğultuda, içe işleyen bir 
hüzün vardı. 

Sanki küsmüştü.

––––––––––«––––––––––
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