
Keflfi bitmeyen, 
güzelli¤i eksilmeyen kentime, 
‹stanbul’a.
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‹çimden, ‘Gene mi yeflil fasulye ?’ diye geçirdim. Bu
yeme¤i severim. Annem de gerçekten güzel yapar.
Ama babam seviyor diye, haftada iki kere piflirilmez
ki. Hem, babam taba¤›n› anneme uzatmad›; onun ye-
rine, önündeki salatadan ald›.

“Tülay, ben yemeyeyim. Bugün iflte epey fazla
yedim.”

Babam bile b›km›flt› galiba. Az kals›n, “Yaflas›n!”
diye ba¤›racakt›m. 

Annem flafl›rd›, “Hani Emniyet Müdürlü¤ü’nün
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yemeklerini be¤enmiyordun?” diye sordu. 
“Berbat, berbat! Hele bugünkü, iyice rezaletti.”
‘Nas›l yani?’ diye düflündüm. Her yeme¤in tad›-

na tuzuna laf eden, az›c›k kusur bulsa taba¤›n› iten
babam, be¤enmedi¤i yemekten mi çok yemiflti? 

“Bizim Ömer istifa etti,” diye devam etti babam.
“Ö¤leden sonra ona bir veda partisi düzenledik. Ko-
ca bir dilim pastan›n yan›nda, epey de tuzlu yedim.”

“Herkes polis olabilmek için bunca çabalarken,
o niye istifa etmifl?”

“Özel dedektiflik bürosu açacakm›fl.”
Bunu duyar duymaz annem itiraz etti. “Yok da-

ha neler!” 
Sonra uzun bir süre babamla birbirlerini onayla-

ya onaylaya; düzenli bir gelirin faydalar›ndan, insa-
n›n emekli olma flans›n› yitirmemesi gerekti¤inden,
hayat›n ne kadar zor oldu¤undan söz ettiler. Çok
s›k›c›yd›. Sanki daha önce onlarca kere bu konular›
konuflmam›fllar gibi, Fatma Teyze’nin emekli maafl›
olmad›¤› için çekti¤i geçim s›k›nt›s›n›, Murat Abi’nin
düzenli bir ifle girmemesi yüzünden yaflad›¤› zorluk-
lar› anlat›p durdular. 

Masadan kalkt›m. Bugünkü spor haberlerini he-
nüz okumam›flt›m. Gerçi, daha lig bafllamad›¤› için,
onlar da yavan ve s›k›c›yd›. Tam gazeteyi geri ko-
yacakt›m ki, gözüme bir ilan iliflti: 
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“Babaaaa, bak!”
Babam gazeteyi ald›, uzun uzun inceledi. “Bu bi-

zim Ömer olmal›,” dedi. Sonra cep telefonunun reh-
ber bölümüne girdi. “Gerçekten, onun numaras›.”

Babamla annem gene s›k›c› bir konuflmaya dal-
d›lar. Yok, insan iflini iyice oturtmadan fazla harcama
yapmamal›ym›fl; e¤er hiç müflteri gelmezse, yan›na
alaca¤› yard›mc›ya nas›l para ödeyecekmifl; hadi, bü-
ro kiral›k olmasa bir dereceymifl ama...

“Baba, ben bu ifle baflvurabilir miyim?”
Babam ne diyece¤ini bilemedi¤i, konuyu geçifl-

tirmek istedi¤i zamanlarda hep yapt›¤› gibi, bana
anlams›z bir soru sordu. 

“Hangi ifle?”
“Gazetedeki ifle, baba. Ömer Amca ilan vermifl

ya hani.”
“Haaa, o ifle.”
Sanki ‹nsan Kaynaklar› ekinden on befl, yirmi

tane ifl ilan› seçmifltik, s›ra elemeye gelmiflti de, ba-
bam›n kafas› kar›flm›flt›. 
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Annem, “Olabilir,” dedi. “Neden olmas›n? Yaz›n
çal›fl›rs›n. Hem harçl›¤›n› da ç›karm›fl olursun.”  

Babam› can evinden vuraca¤›m› umarak, “Böyle-
ce aylakl›ktan da kurtulurum,” dedim. 

Aylakl›k babam›n en k›zd›¤› fleydir. Babam›n ku-
rallar›nca, bir çocuk asla sabahlar› geç kalkmamal›,
televizyon ve bilgisayar karfl›s›nda da ancak k›s›tl› bir
süre oturmal›. Tatilde bile!.. Babam›n gene bana söy-
lenip durdu¤u bir gün, “tatil”in anlam›n› sözlükten
bulup göstermifltim ona. Bana ters ters bak›p, “Uka-
la dümbele¤i!” demiflti. Ona göre, bir çocu¤un prog-
ram› bellidir: Saat alt› buçukta kalkar, okul zaman›
okula gider, dönüflte spor yapar. Tatildeyse, tam ter-
si. Gene alt› buçukta kalkar, ama önce spor yapar
–on befl fl›nav, yirmi mekik çeker, bir buçuk iki kilo-
metre kadar koflar– sonra yaz ödevlerini yapar, hat-
ta kendini gelifltirmek için, ders program›nda bile
olmayan konular› çal›fl›r. Eminim, çocukken o öyle
yapm›flt›r!

Babam biraz düflündü. Sonra, “Neden olmas›n?”
dedi. “Ben Ömer’le konuflay›m.”

Baflarm›flt›m! Babam› zay›f noktas›ndan vurmufl-
tum. Yüre¤im hop etti, kendimi gazetelerin ilk say-
fas›nda hayal ettim: “YILLARDIR YAKALANAMAYAN
GÖZTEPE CANAVARI’NIN ‹Z‹ BULUNDU! DÜ⁄Ü-
MÜ, MÜTH‹fi ‹K‹L‹ ÇÖZDÜ!” Saçlar›m flimdiki gibi
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k›sa de¤il, uzam›fl; üstümde esprili bir tiflört, objek-
tiflere kay›ts›zca bakm›fl›m. Yan›mda da Ömer Amca.
O da...

Birden flüpheye kap›ld›m. Bu Ömer Amca nas›l
bir insand› acaba? Aksi miydi? Ona buna k›zar m›yd›?
Ya da daha kötüsü, durmadan m›zm›zlanan bezgin
insanlardan m›yd›? Bana nas›l ifller verecekti? De-
dektif olmak çok güzeldi, ama ya bana yaln›zca yer-
leri süpürtür, durmadan çay kahve tafl›t›rsa? Tatilim
rezil olurdu! 

“Baba–”
Babama bunlar› sorma f›rsat› bulamad›m. Çok-

tan, Ömer Amca’n›n numaras›n› tufllam›fl, konuflma-
ya bafllam›flt›.  

“Tamam, Ömer’ci¤im, bizimkini yar›n ifle gitme-
den önce sana b›rak›r›m.”

Sonra bana döndü. “Eh, hadi gözün Ayd›n, ku-
la¤›n Manisa,” dedi. 

Babam sarmal espri moduna geçmiflti. Art›k ne
sorarsam soray›m, bana flaka yapacak, gerçe¤i söy-
lemeyecekti. Ertesi günü beklemekten baflka çare
yoktu.

Ömer Amca’y› gördü¤ümde, bofluna korktu¤umu
anlad›m. Hiç aksi birine benzemiyordu. Babamla ku-
caklaflt›lar. 
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“Mahmut Amirim, demek sizin delikanl› bu ha?..
Nas›ls›n bakal›m?” dedi.

Annem kaç kere, “Sana bir fley soruldu¤u zaman
güzel güzel cevap ver, karfl›ndaki senin terbiyeli bir
çocuk oldu¤unu anlas›n,” diye uyarm›flt›. Ama ben
bir süre Ömer Amca’ya cevap veremedim. Gözüm
saçlar›na tak›lm›flt›; uzundu, atkuyru¤u yapm›flt› ve
kula¤›nda da küçük bir küpe vard›. Babam› birkaç
kez iflyerinde ziyaret etmifltim. Bütün çal›flanlar k›sa
saçl›yd›. Hele babam, k›sa saça öyle merakl›d›r ki,
saç›m bir santim bile uzasa, beni hemen berbere
gönderir. O yüzden, bir polisin saç›n› uzat›p, küpe
takaca¤›n› hiç düflünmemifltim.  

Saçlar›na bakt›¤›m› anlad›. “Ben sivil polistim, o
yüzden uzatabildim,” diye aç›klad› Ömer Amca. 

Zay›f, uzun boylu biriydi. Üstünde kot pantolon
ve tiflört vard›. Tiflört belki ilk al›nd›¤›nda siyaht›,
y›kana y›kana grileflmiflti; ya da annemin fark etme-
den koyu renkli çamafl›rlarla birlikte y›kad›¤› yeni
tiflörtüm gibi beyazd›, yanl›fl y›kand›¤› için böyle boz
bulan›k bir hal alm›flt›.

‘‹nsan ifle böyle mi gelir can›m?’ diye düflündüm.
‘fiimdi bir müflteri girse içeri, Ömer Abi’nin büronun
sahibi oldu¤una asla inanmaz. Çocuk olmasam, üs-
tümdeki beyaz gömlek ve kumafl pantolonla kesin
beni patron san›r.’ 
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Hofl, buran›n sahibi olmak da insan› önemli bir
konuma yükseltmiyordu. Büro diye geldi¤imiz yer,
küçücük bir odayd›. ‹çinde bir masa, bir iskemle ve
bir koltuk vard›. Masa, yaz› masas›ndan çok, mutfak
masas›n› and›r›yordu. Neyse ki, üstünde all› güllü
bir muflamba yoktu. Buna karfl›l›k, koltuk all› güllüy-
dü, büro koltu¤uyla alakas› yoktu. Akl›ma, annemle
babam›n bir önceki akflam konufltuklar› s›k›c› konu-
lar geldi. Düflüncelerimi kendime saklamaya karar
verdim. 

Masan›n arkas›nda çerçeveli bir resim as›l›yd›.
T›pk› Ömer Amca’ya benziyordu, onun gibi uzun in-
ce burunluydu. Eski tarz giysilerine bak›l›rsa, dedesi
olmal›yd›.

“Ömer Amca, resimdeki dedeniz mi?”
Ömer Amca güldü. “Hay›r,” dedi. “O, Sherlock

Holmes. Sir Arthur Conan Doyle taraf›ndan yarat›l-
m›fl hayali bir dedektif kahraman.” 

‘Gelen müflteriler de benim gibi düflünür, resim-
dekini dedesi san›r,’ diye umut ettim. Sonra da, Sü-
permen ya da Örümcek Adam resmi asmad›¤›na flük-
rettim. ‘Nas›l bir adam bu Ömer Amca?’ sorumun
cevab›n› bulmufltum. Çocuk gibiydi. 

“Bana Ömer desene,” diye devam etti. “Sen am-
ca deyince, kendimi yafll› hissediyorum.”

“Askerlik arkadafl› m›s›n›z yahu? Ömer’ci¤im,
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