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Hul ki Bey, Elekt rik İda re si bi na sı nın üst ka tın da ki 
oda sın da, sa bah işe ge lir ken Hachette’ ten al dı ğı, işi nin 
çok lu ğun dan de ğil de –i şi yok tu ki– tem bel lik ten oku
ma dı ğı Le Mon de ga ze te si ni di ki ne kat la dı. Ye le ği nin saat 
ce bin den kös te ği ni çek ti. Ka pa ğı gü müş kap la ma, Ze
nith. Bas tı ke na rı na. Şak! Açıl dı ka pak. Be şe on var. On 
da ki ka da ha otu ra cak bu ma sa da. Ka pat tı saa tin ka pa ğı
nı. Bom be li ka pak ta iki sa tır cık: ‘TınazTepeHatırası–26
Ağustos1922’.

Da rül fünûn me zu nu Mülâzim Muk dim Bey, Bü yük 
Ta ar   ruz sa ba hı, yü re ği nin üs tü ne ye di ği bir Yu nan mer
mi siy le sı  nıf ar ka da şı Ab dur rah man Bey’ in –Hul ki Bey’ 
in ba ba sı nın– kol la rın da son ne fe si ni ve rir ken:

— Saat kaç, di ye sor muş tu.
Hul ki Bey’ in ba ba sı:
— Saa tim yok, di ye ya nıt la mış tı.
— İç ce bim de bir saat var, onu çek se ne!

Hul ki Bey’ in, az ön ce, ye lek ce bin den çı kar dı ğı saat, 
iş te o saat ti. Ve o saat, 26 Ağus tos gü nü, o an da, sa ba hın 

5 Eylül 1955 
Tokatlıyan’da Bir Akşam
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on bi ri ni gös te ri yor du. Bü yük Taar ruz, beş otuz da baş la
mış tı. Beş bu çuk saat tir, çev re yi ce hen ne me çe vi ren top
çu ate şi al tın da, pi ya de bir tür lü düş ma nın müs tah kem 
mev ki le ri ni de lip te pe yi ala mı yor du. Mülâzim Muk dim 
Bey mı rıl dan mış tı:

— Ya zık! Beş bu çuk saat tir ye ri miz de mi say dık!
Hâki renk li üni for ma sı nın so lu, göğ sün den çı kan 

kan la ıs la nı yor, kan ku maş ta renk bı rak mı yor, gi de rek ar
tan bir ıs lak lık ha lin de ce ke te ya yı lı yor , ağ zı nın ke na rın
dan, bu run de lik le rin den, kö pük lü bir kı zıl lık sı zı yor du. 
Muk dim Bey’in kan lı du dak la rın dan, uzak, yıl gın bir ses 
çık tı:

— O saat sen de kal sın.
Baş ka bir şey söy le me di.

Hul ki Bey, bu hikâye yi ba ba sın dan o ka dar çok din le
miş ti ki, o ce hen nem sa ba hı nı ya şa yan ba ba sı mıy dı, yok
sa ken di miy di ka rış tı rır ol muş tu. Yıl lar son ra Hul ki Bey’ 
in ba ba sı, bir Er me ni ku yum cu ya iş let miş ti saa tin ka pa
ğın da ki ya zı yı: ‘Tınaz TepeHatırası-26Ağustos1922’.

Gü nün en zor da ki ka la rı bu son da ki ka lar dı. Gün 
bo yun ca, hiç bir iş yap ma dan ge çir di ği bu oda dan kur tu
la bil me an la rı yak laş tık ça, yü re ği ni hem se vinç kap lar 
hem sı kın tı ba sar dı. Son beş on da ki ka, ka ran lık bir tü nel 
gi bi uzar, bir tür lü bit mek bil mez di.

Ön ce ay na ya yö nel di. İs tan bul Elekt rik Tram vay ve 
Tü nel İda re si Tef tiş He ye ti Mü şa vir lik oda sı na, bir ay na 
ko nul muş ol ma sı an lam sız dı. An lam sız dı ama, so nuç ta, 
Tef tiş He ye ti Mü şa vir lik oda sın da bir ay na var dı. Üs te
lik, kes me kris tal den, üs te lik çer çe ve si –ba zı yer le ri dö
kül müş de ol sa– va rak tan dı.
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Ay na ya yan sı yan su re ti ni şöy le bir süz dü. Göz le ri ni 
ve bı yık la rı nı pek be ğe nir di. Kah ve ren gi göz le rin de, 
dam la dam la ışık lar var dı. Zekâ pı rıl tı la rı gi bi du rur du. 
O da bu ışık la rı zekâ pı rıl tı sı ola rak ka bul le nir di. Oy sa, 
pek ze ki sa yıl mazdı. O pı rıl tı lar, sü rek li li ği ol ma yan, baş
la yıp bi ten, son  ra ye ni den baş la yıp ye ni den yi ten se vinç 
yan sı ma la rıy dı. Ama, göz le ri, göz ola rak gü zel göz ler di. 
Ba kış la rı çap kın dı. Bu bakışlar, de ne yim siz bir ka dı nı, 
he men baş tan çı kar ta cak ni te lik tey di. Ya da de ne yim li, 
ama kan ma ya hep eği lim li ya şa mış ka dın lar için bir tu
zak tı.

Ne den dir bi lin mez, ba zı ka dın lar, gü ven li kı yı la ra 
pa la mar bağ la mak ye ri ne, bu çal kan tı lı ufuk la ra tut kun
dur. So nuç ta, ne uf ka va ra bi lir ler ne kı yı ya. İki ara bir 
de re, or ta yer de ka la ka lır lar. Ge ce le ri yaz bah çe le rin de, 
ça lı çır pı dan tu tuş tu rul muş ate şe üşü şen kır bö cek le ri 
gi bi dir ler. Ale vin kar şı ko nul maz çe ki ci li ği yan ma kor ku
su nu unut tu rur on la ra.

İşa ret par ma ğı nın ter siy le, kum ral bı yık la rı nın ucu
nu özen le kal dır dı. Ah bu kum ral bı yık la rı!.. Bu run de
lik le ri nin al tın dan ge lip du dak uç la rın dan yu ka rı ya kıv rı
lır dı. Her gün, sa bah ka ran lı ğın da, ma vi kris tal den, hok
ka bi çi mi mi nik gaz ya ğı lâm ba sı nın fi ti lin de ufak ma şa
la rı nı kız dı rır, bı yık uç la rı na bi çim ve rir di. Yı llar dır sü re
ge len bu na zik ope ras yon, ba zen teh li ke li so nuç la ra yol 
açar dı. Sar hoş ge ce le rin sa ba hın da, el le ri ne hâkim ola
maz, tit re yen par mak uç la rın da ki kız gın ma şa ya na ğı na 
ya pı şı ve rir di. Ne ca nı nın acı sı na al dı rış eder di ne gi de rek 
kah ve ren gi ne dö nü şen le ke ye. Cyrano’ nun ün lü ti ra dın
dan bir mıs ra mı rıl da nır dı: “Ceplerdelik...Ama,bıyıklar
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burulu...”Oy sa, mo da olan bı yık, Clark Gable’ ın bı yı ğıy
dı. “Odabıyıkmıefendim!Birkaraçizgi.”Ol dum ola sı, 
Clark Gable’ ı sev me miş ti. “Besili inekyavrusunabenzi-
yor.Adamgibideğilde,odungibi...”Ama klark çek mek
ten de ken di ni ala maz dı. Sağ omuz ba şın dan ar ka ya doğ
ru ka dın la ra bir ba kış. Tat lı sert. Hem kü çüm se yen, hem 
çağırıcı.

Tek rar saa ti ne bak tı. Beş da ki ka da ha. Pen ce re ler den 
bi ri, dam la rın, ba ca la rın üze rin den, dar açı dan Kız 
Kulesi’ ni gö rü yor du. ‘ŞubizimBedriRahmi,aslındahaklı:
KızKulesi’ninaklıolsa,GalataKulesi’nevarırdı,birsürü
çocuklarıolurdu...’Son ra, Bedri Rahmi’nin dü şün ce si ne 
ken di gö rü şü nü ek le di: ‘BuKızKuleside,artıkevdekal-
dı!’Esp ri si ho şu na git miş ti. Öbür pen ce re den Top ka pı 
Sa ra yı se çi li yor du. ‘Osmanlı’nın,Bizans’takiilkevi...’

Bu iki çer çe ve, onun için, ay nı du va ra ası lı, alı şıl dı ğı 
için ba kıl ma yan, ba kı lın ca he men se zil me yen iki re sim 
gi biy di. Ço ğun luk la, in ce bir si se sak lan mış bu iki tab lo
yu, ara da bir uzak lar da dal ga la nan mar tı sa ğa nak la rı ha
re ket len di rir di.

Le Mon de ga ze te si ni di ki ne bir kez da ha kat la dı, sol 
kol tu ğu nun al tı na sı kış tır dı. Ay na ya bir klark çek ti. İn ce 
ya pı lı, uzun boy luy du. Şa kak la rın da, bir kaç tel ak, ko yu 
kum ral saç lar. Ya kı şık lıy dı.

Hiç ace le si yok muş gi bi ağır adım lar la ka pı ya yö nel
di. Ger çek ten de ace le si yok tu. Ama bu oda dan çı kıp 
kur tul ma is te ği, ne den le ri ni kur ca la mak tan ka çın dı ğı, 
bi lin çal tı na yer leş miş, bir utanç duy gu suy du. Bu ka çı şı 
ken din den de giz le me si, onu ka pı ya ağır adım lar la yö
nel tir di.

Üç met re bo yun da ki gör kem li, ah şap pro fil le ri kat
mer li me şe ka pı yı pi rinç tok ma ğın dan çe kip dı şa rı ya sü
zül dü.
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Hol bom boş, ka ran lık. Gün bo yu fo sur fo sur içil miş 
si ga ra lar dan ar ta kal mış, yö re ye sin miş, so ğu muş si ga ra 
ko ku su.

Aç tı adım la rı nı, bir so luk ta geç ti ho lü. Mer di ven ler. 
Aşın mış, kir li mer mer ler. Toz lu tı rab zan lar.

Ge nel de toz lu hiç bir şe ye eli ni sü re mez di. Ama 
mer di ven ler o ka dar ka ran lık tı ki, dü şe rim kor ku suy la 
tı rab zan la ra tu tun mak zo run da ka lır dı.

Oy sa, bu tı rab zan lar, bü tün to zu na, pis li ği ne, yıp
ran mış lı ğı na, ba kım sız lı ğı na rağ men, Ro man ya ke res te
sin den ya pıl mış, nes li çok tan tü ken miş Ma car us ta la rın 
tor na sın dan çık mış, yüz yıl ya şa mış tı. Şim di ler de ah şap 
kurt la rı nı do yu ru yor du. Ama, her kat ba şın da ve so nun
da kıv rak pro fil li ba ba la rıy la, mer me re inen iş le me li de
mir çu buk la rıy la, ta nı mı zor gü zel lik tey di. ‘Bir şaheser
efendim...Amapislikyuvasıişte,’der di; ama tu tun ma dan 
da ede mez di.

Ge ne öy le yap tı. Her ak şam ki gi bi tu tun du tı rab
zan la ra. “Pislik” de di ği bu ah şap, ona yal nız ca gü ven 
de ğil, hız ve ri yor; bir de li kan lı eda sıy la sıç ra ya rak tü ke
ti yor du ba sa mak la rı. Al tı kat ine cek ti. Be şin ci kat... 
Dör dün cü kat... Üçün   cü kat... Du dak la rın da si lik, so
luk bir ıs lık. Edith Piaf: ‘Aklımıbaşımdanaldın...’İkin ci 
kat... Ama, bü tün bu kat la  rın sa han lık la rı da mer di ven
le ri de ka ran lık tı. Elekt rik İda re si Dairesi’ nin mer di
ven le rin de elekt rik ışı ğı yok tu. İlaç için bir tek am pul 
bi le! Bir kat da ha... Son kat! Son ra, bü yük hol. Gi riş. 
“Müracaat”. Bek çi ler. Al lah tan bu ra sı ter te miz di. Bek
çi le ri se lam la dı:

— Bey ler!.. İyi ak şam lar efen dim.
Son ra de mir ka pı... Cad de... Tü nel Mey da nı...
— Ohh!
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Bir gün da ha bit miş ti. Ken di  için yaşamadığı yaşa
mından ver di ği bir gün da ha. Şim di, ge ce ye ka pı la rı nı 
açan bir ak şam baş lı yor du önün de. Ak şam da, ge ce de 
onun du. Ya da, Hul ki Bey bu nu öy le sa nı yor, öy le ka bul
len mek is ti yor du.

Onun ol ma yan kris tal ay na dan, onun ol ma yan oda
dan, onun ol ma yan ma sa dan, onun ol ma yan, za ten var 
da ol ma yan, işin den kur tul muş, yıl lar dan bu ya na sü re
ge len gün lük tut sak lı ğın dan öz gür lü ğe yö nel miş ti. Ken
di ne ait ol du ğu nu san dı ğı ge ce nin sa han lı ğın day dı.

— Akşâm...
Her gün, saat beş te, Daire’ nin ka pı sın dan çı kın ca, 

şart lan  mış gi bi, zih ni nin bil me di ği kıv rım la rın da Ah met 
Ha şim’ in mıs ra la rı do la nır dı: ‘Akşâm...’ –İkin ci ‘â’ aru za 
uy gun, ağ  da lı.– ‘Akşâm...yinetoplandıderinde.’‘De rin de 
toplanma’ ben zet me si ne hay ran dı. ‘Akşâmyinetoplandı
derinde/Canânduruyoreskiyerinde.’

Canân!.. Canânın hâlâ du ru yor ol ma sı... Canânın 
es ki ye ri, canânın şim di ki ye ri ya da ya rın la rı... Bun lar 
şii rin dı şın da, sür dür dü ğü ya şa mın kar ma şa sıy dı. Şiir de
ki ben zet mey le ya şa mı nın kar ma şa sı, bir bi ri ni çağırıştı
rırdı.

Tü nel Meydanı’ nı beş on adım da geç ti. İs tiklâl Cad
de si’ nin ağ zın da dur du. Ha şim de, onun la ge len kar ma şa 
da da  ğıl mış tı. Okul dan kaç mış ço cuk se vin ci kap la dı içi
ni. Suç  lu luk duy gu su bi lin çal tın day dı. Se vin ci boğ mu
yor du. Cad  de nin ağ zın dan Ga la ta sa ray dir se ği ne ka dar 
süz dü yo lu. Yo  la da bir klark çek ti. ‘Cadde-iKebir!..Cad-
de-iKâfir...Bucadde,şehrinkalınbağırsağıdır.Kalınbağır-
sak olmazsa, yediğiniz en nefis yemek ne olur!’ İs tiklâl 
Caddesi’ ni ken di ne gö re ta nım la mak için, hem fiz yo lo
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jik hem fi lo zo fik bu gö rü şü nü pek önem ser, Tokatlıyan’ 
da bu luş tu ğu dost la rı na, onu gör me ye ge len Li se li Es
mer Delikanlı’ ya sü rek li tek rar eder, ku sur suz bul du ğu 
ta nı mı nı, uza yıp gi den, ta rih sel, top lum sal öğe ler le güç
len dir me ye ça lı şır dı.

İs veç Sefareti’ nin kal dı rı mın dan, ya vaş, ama gös te
riş li adım lar la yü rü me ye baş la dı. İlk ma ğa za nın önün de 
du ra la dı. Baker.Her kes o ma ğa za yı Beykerdi ye bi lir di. 
İngilizMağazası,di yen ler de var dı. Bü yük bir ayak ka bı cı 
dükkânıy dı. Gö zu cuy la vit ri ni süz dü. Bu run la rı lâci vert, 
ar ka sı be yaz bir çift ayak ka bı ya ta kıl dı göz le ri. ‘Katya’ya
şu iskarpinleri alsam, efendim,’ di ye dü şün dü. O gün, 
1955 Eylülü nün 5’ inci gü nüy dü. Tef tiş He ye ti mü şa vir 
ma a şı nı ala lı beş gün ol muş tu. Ayak ka bı lar çok pa ha lıy dı 
ama, Katya’ ya bir çift İn gi liz ürü nü ayak ka bı ar ma ğan 
ede cek ka dar –şim di lik– pa ra sı var dı. Var dı ama, Ter zi 
Blum’ a da bor cu var dı. ‘Katya’yagelecekay,ekimbaşın-
daalırım.Kışlık,botumsubirşey,efendim.’

Ayak ka bı ar ma ğa nı nı, bir ay ile ri ye, eki me er te le di, 
he men uzak laş tı.

Oy sa ha ta edi yor du. Gö zü ne kes tir di ği, “iskarpin” 
de di ği o ayak ka bı la rı he men al ma lıy dı. Bir ay son ra 
ekim de bu ayak ka bı la rı ge lip ala bi le ce ği gü ven ce si ni kim 
ona ver miş ti? Oy sa, al ma lıy dı o is kar pin le ri. Kat ya se
vinç ten sıç ra yıp do la ya cak tı kol la rı nı Hul ki Bey’ in boy
nu na. Ya şam da yarının ola bi le ce ği bi le kuş ku luy ken, 
Hul ki Bey, için de ye şer miş is te ği be lir siz ya rın la ra er te li
yor, ağır bir ya nıl gı ya düş tü ğü nü, ne ya zık ki, fark et mi
yor du.
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BazardöBebe’ nin önü ne ka dar gel di. Be bek giy si le ri 
sa tı lır dı bu dükkân da. Hiç bak ma dı. Çe ne si ni ha fif yu ka
rı dik ti. Du dak la rı nı bu ruş tu ran, bur nu nu oy na tan bir 
tik do laş tı su ra tı nı. Giy di re cek be be si yok tu.

Oy sa, yıl la rın için de ge li şen olay lar, baş ka tür lü oluş
sa lar dı, Katya’ dan şim di iki ço cu ğu var dı. Ner dey se on 
yaş la rın da ola cak lar dı.

Löbon’ un önü ne gel di. Löbon’ dan bir kaç ya pı son
ra, es ki Rus Se fa ret ha ne si. He men çark edip kar şı kal dı
rı ma geç ti. ‘RusSefarethanesi’ninönündengeçmenin,de-
ğilmiefendim,negereğivaryani!Hele,böylebirdönem-
de!’ Bu tür şey le re pek dik kat liy di. Ür kek ti. İf ti ra dan 
ödü ko par dı. Es ki den, ba ba sı nın ya nın da avu kat lık sta jı 
yap tık tan son ra, po lis kad ro su na ge çen, şim di ler de Be
yoğ lu Em ni yet Ami ri olan Rem zi Bey’ e Tokatlıyan’ da 
bir kez rast la dı ğın da, he men aya ğa fır la mış, kol la rı nı aç
mış tı:

— A man efen dim... Aman efen dim, bir es ki dost!..
Rem zi Bey’ den ya nıt hız lı gel miş ti:
— Po lis ten dost ol maz!
Ku cak la ma ya ha zır kol la rı iki ya nı na düş müş tü. O 

gün bu gün, Rem zi Bey’ den de çe ki nir ol muş tu.
Za ten baş ka kuş ku la rı da yok de ğil di. Katya’ yla bir

lik te be şin ci ka tı nın iki oda sın da ya şa dık la rı Af ri ka 
Pasajı’ nın ka pı cı sı Dur sun Efen di, on la rın ya şa mı nı, hem 
Katya’ nın ağa be yi Hay dut Andon’ a, hem Be yoğ lu Em ni
yet Ami ri Rem zi Bey’ e, mun ta za man jur nal edi yor du.

Hul ki Bey, böy le sa nı yor du. Oy sa, böy le bir şey yok
tu.

Ger çi An don, için de ye ne me di ği hı şım la on la rı, 
ken di yön tem le riy le iz le mek ten bı kıp usan ma mış tı. Ka
fa sın da ki kor kunç pla nı sö küp ata mı yor du.

Em ni yet Amiri’ ne ge lin ce, ne Hul ki Bey ne de genç 
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met re si, onu hiç mi hiç il gi len dir mi yor du. Baş ka der di 
mi yok tu san ki!

Ka pı cı Dur sun Efen di ise, bu ko ca, ko ca mış ya pı nın 
bod ru mun da, iki göz oda da, bir ka rı dört ço cuk la, so ğan 
ek mek yi yip ayak ta dur ma ya ça lı şı yor du. Sivas’ tan gel di
ğin de yir mi ya şın day dı. Şim di, el li si ne mer di ven da ya
mış tı. O da bu ko ca ya pıy la bir lik te ko cu yor du.

Ger çek le bağ daş ma yan, bu tür kuş ku lar ye şe rir di 
Hul ki Bey’ in için de. Es ki Rus Sefareti’ nin önün den geç
me kor ku su da ne den le ri be lir siz, bu tür kuş ku lar dan 
kay nak la nı yor du.

Kar şı kal dı rı ma ula şın ca ken di ni gü ven de his set ti. 
Markiz’ in önün de dur du. Dans fi gü rü ya par gi bi ayak uç
la rın da bi raz yük sel di. Bü yük ca mekânı, alt tan yu ka rı ya
rı ya bö len tül per de le rin ar ka sın da, du va rı boy lu bo yun ca 
di ki ne kap la yan, “İlkyaz” “Güz” fa yans la rı bü tün gör ke
miy le, ılık ışı ğın al tın da, ta va na ka dar yük se li yor du.

Hul ki Bey, ayak uç la rın da bir göz at tı içe ri ye. Boş tu. 
Sa de ce, pen ce re ye en ya kın ma sa da, İs tan bul Üni ver si te
si Hu kuk Fa kül te si Ana ya sa Pro fe sö rü otu ru yor du. Bu 
saat te Mar  kiz, onun uğ rak ye riy di. Hul ki Bey, bir an içe
ri gi rip ba ba dos tu pro fe sö re say gı la rı nı sun ma yı dü şün
dü. Ama, bir den fark et ti ki, pro fe sö rün de önün de bir 
Le Mon de ga ze te si var. Pro fe sör bi tir di ği bir ma ka le yi, 
şa rap yap mak için üzüm ezer gi bi eze eze, ka bu ğu nu, 
po sa sı nı ayı rıp su yu nu çı kar ta na dek, ma ka le nin tah li li
ne gi ri şip Hul ki Bey’ i esir ala bi lir di.

Hul ki Bey, ola sı bir ma ka le tah li li ris ki ni al mak is te
me di. Say gı sun mak tan vaz geç ti. Hız lan dı, SuriyePasajı 
ar ka sın da kal dı. Mayer’ in hi za sı na gel di. LionMağaza-
sı’yla, KarlmanPasajı’ ndan son ra, İs tiklâl Caddesi’ nin en 
bü yük ma  ğa za sı bu ra sıy dı. Bi raz öte de, mi ni cik, da ra cık 
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bir dük kân. Er me ni Kor se ci. Katya’ ya bir şey al mak is ti
yor du ya bu ak şam. Ama, Katya’ ya kor se mi?.. As la! Af
ri ka Pasajı’nın be şin ci ka tın da ki, iki oda lı, çır pın tı lı dün
ya la rın da –bı ra kın kor se yi– Katya’ nın ev dey ken kü lot 
giy me si ne bi le izin ver mez di. Kat ya, mut fak tan oda ya, 
oda dan mut fa ğa gi rip çık tık ça, Hul ki Bey ga ze te si ni in
di rir, Katya’ nın to puk la rı na inen emp ri me sinin al tın da 
bir gel git gi bi yük se lip çe ki len, da ğı lıp top la nan kal ça la
rı nı ar zuy la iz ler, bun la rın kü lot suz ol du ğu na emin ol
mak is ter di.

— Pa la mar la rı nı kı yı dan ye ni çöz müş, ok ya nus la ra 
açı lan bir ka dır ga gi bi kal ça la rın...

Sık sık tek rar la dı ğı bu söz ler, bir Fran sız şai rin den 
çar pı tıl mış bir ben zet mey di.

Sabuncakis’ in hi za sı na gel di. Vit rin de gül ler. Bu 
dük kâ  na ilk gir di ği ak şa mı ha tır la dı. ‘Zaman ne çabuk
geçiyorefendim...’O ak şam dan bu ak şa ma ner dey se on 
yıl geç miş ti. On yıl ka dar ön ce, kar lı bir ocak ak şa mı, bu 
çi çek çi den al dı ğı yir mi iki kı zıl ba ka ra yı hatırladı. Kar tın 
üs tü ne “HayranınızHulki”di ye yaz mış tı. Bu anı, ılık bir 
gü lüm se me dam la sı bı rak tı içi ne. Gö zu cuy la vit ri ne bak
tı. Kı zıl ka ran fil ler du ru yor du vit rin de. ‘Yârindudağın-
dangetirilmiş/Birkatrealevdirbukaranfil.’Ta bii ge ne 
Ah met Ha şim. Hul ki Bey’ in, Ha şim tut ku su, mer hum 
ba ba sı Ab dur rah man Bey’ den mi  ras kal mış tı. Haşim’ i o 
ta nıt mış, o an lat mış, o sev dir miş ti Hul ki Bey’ e.

Sabuncakis arkasında kalmıştı. Ter zi Blum’ un hi za
sı na gel  di. –FotoSabah’ ın tam kar şı sın da.– Ora yı hız la 
geç ti. San ki, ba ba o ğul Blum’ lar, bi rin ci kat ta ki ter zi ha
ne le ri nin cum ba sın dan, onu göz lü yor lar dı. ‘Yarın,onlara
borcumuödeyeyim.’Şim di de öde ye bi lir di, ama hem yü
rü yü şü nün ahengini boz mak is te mi yor du, hem bir şey, 
bir bil me di ği şey, onu Tokatlıyan’ a da ha ça buk ulaş ma ya 
iti yor du.
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Tokatlıyan’ a gir di. Bu ra sı, onun için ana rah mi gi
biy di. Ken di ni gü ven de his se di yor du. Dü şün ce le ri ni ile
te bil di ği, ay nı dü şün ce, ay nı gö rüş tit re şi min de ol du ğu, 
bu ra da edi nil miş bir kaç ah ba bı var dı. Bir de ara da bir, 
onu zi ya re te ge len Li se li Es mer De li kan lı. Onun la ko nu
şur ken de üs tün lük duy gu la rı nı tat min edi yor du. 

Hul ki Bey içe ri gi rin ce, ön ce metr do tel se ğirt ti; ar
ka sın da iki gar son. Hul ki Bey, bu iti ba rı gör mez se asa bi
le şir, iğ ne li söz ler eder di.

— Hul ki Be ye fen di, sa fa lar ge tir di niz efen dim, ma
sa nız si zi bek li yor.

Hul ki Bey, ön ce Le Monde’ u ma sa nın üze ri ne at tı; 
son ra kol tu ğa yer leş ti.

— Her za man ki gi bi de ğil mi, Hul ki Be ye fen di?
— E vet... Ama de di ğim gi bi: Bar men, ön ce fı çı dan 

si fon la çe ke cek, bol kö pük lü, son ra kö pü ğü dö ke cek, 
son ra tek rar çe ke cek, yi ne kö pü ğü dö ke cek... Ta bii tah ta 
ma lay la. Son ra bu iş le mi ye ni den...

Yıl lar dır din le di ği, bu bi ra dol dur ma re çe te sin den, 
metr  do tel bık mış usan mış tı. Din ler ken bay gın lık ge li yor, 
din ler gi bi ya pıp ça buk bi tir sin di ye araya,

— E vet... ta bii... el bet te... gi bi söz cük ler sı kış tı rı yor
du.

Re çe te bit tik ten son ra, Hul ki Bey’ in, bi ra yı ta nım la
dı ğı bi çim de dol dur ma nın Ham burg usu lü ol du ğu na de
ği ne ce ği ni metr do tel ar tık ez ber le miş ti... Son ra, Münih’ 
te bi ra nın na sıl içil di ği bö lüm ge le cek ti:

— Bi ra, öy le di bi ne ka dar içil mez Münih’ te. Baş tan, 
bir iki yu dum...

Metr do tel, cüm le yi so nu na ka dar bek le me den hız la 
ek le di:

— Son ra dö kü lür, son ra öbür bar dak ge lir... 
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