
İstanbul’a ve onu yılmadan, 

korkmadan savunanlara.
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1. 
Ömer Abi  

günü

Sabahları yataktan kalkmak bana çok zor gelir. An-

nem defalarca yanıma uğrar, kalkmamı söyler. Ben 

de her seferinde, “Beş dakika sonra kalkıyorum; iki 

dakika sonra; sen git, geliyorum!” gibi sözlerle onu 

geri gönderirim. Ömer Abi günleri hariç!

O gün de Ömer Abi günüydü. Annem bir kere 

bile kalk demeden, neşeyle yataktan fırlamıştım. 

Acaba başımıza neler geleceğini bilsem, gene böyle 

hevesle güne başlar mıydım?

Ömer Abi, açtığı dedektiflik bürosunda çalışma-
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ya başladığımdan beri can dostum, kankam! Beni 

evden alacak, önce bir yerlerde biraz zaman geçire-

cek, sonra birlikte konsere gidecektik.

Çabucak hazırlanıp mutfağa geçtim. Annem kah-

valtıyı hazırlıyordu. Çaydanlığı sofraya götürmek 

üzere ocaktan aldım.

Annem arkamdan seslendi. “Sağ ol, Mıstık’çı-

ğım. Hangi dağda kurt öldü böyle?”

“Aman anne, ben sana her zaman yardım etmez 

miyim?”

Annem elinde ekmek sepeti bana yetişti, yana-

ğımdan bir makas alarak, “Etmezsin,” dedi. İşin kö-

tüsü, haklıydı. Sonra masaya doğru ilerlerken birden 

yön değiştirdi, yana döndü, zıpladı, ayağını hırsla 

yere vurdu.

“Ne o anne?” diye kıkırdadım, “Değişik bir spo-

ra mı başladın?”

Annem ekşi bir suratla, “Böcek!” dedi. “Bir bö-

cek vardı.”

Bu annem için felaket demektir. Sanırım bunu, 

yaptığı onca temizliğe ya da “titiz Tülay Hanım” şa-

nına karşı bir hakaret gibi algılıyor.

Bana sofrayı işaret edip, “Sen başlayadur,” dedi 

ve bir bez alıp, az önce böceği öldürdüğü yeri kırk-

lamaya başladı.

Ağzıma ikinci dilim ekmeği tıkıştırırken kapı ça-
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lındı. Ben lokmamı yutana, ağzımı silene kadar an-

nem kapıya varmıştı bile.

“Hoş geldin, Ömer.”

“Hoş bulduk, Tülay Abla. Amirim yok mu?”

“Sorma! Cumartesi falan demeden, sabah erken-

den çıktı. Bu aralar çok çalışıyor. Düşünüyorum da, 

acaba daha mı çok suç işleniyor, yoksa esas suçlu 

sen misin, Ömer? Sen Emniyet’ten ayrılmadan önce 

bu kadar çok çalışmıyordu Mahmut.”

Ömer Abi geniş bir gülümsemeyle, “Olur mu hiç 

öyle şey, Tülay Abla?” diye karşılık verdi. “Esas suç-

lu amirim. O başarılı oldukça, omuzlarına daha faz-

la sorumluluk yüklüyorlar.”

Yanına koştum, Ömer Abi’yle yumruklarımızı 

tokuşturduk.

“N’aber Mıstık? İşler yolunda mı?” dedi.

“Harika!” dedim, başparmağımı havaya kaldıra-

rak.

Annem, “İçeri gir, sana bir kahve yapayım,” di-

yerek Ömer Abi’yi davet etti.

Ömer Abi, benim kıpır kıpır halime dikkat et-

memişti herhalde ki, ayakkabılarını çıkarmaya baş-

ladı. “Zahmet olmasın.”

Salona geçerken saçlarımı karıştırdı. “Bu yaz ge-

ne birlikte çalışıyoruz, değil mi?” diye sordu.

Hevesle, “Evet,” dedim. Aklıma, geçen yaz onun 
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yanında çalışmaya başladığım ilk gün geldi. Nasıl 

biri acaba diye endişelenmiş, iş olmazsa bana yer-

leri temizletir mi diye kuruntu yapmıştım. Gülümse-

dim. Ömer Abi hiç korktuğum gibi birisi çıkmamış, 

iş açısındansa hiç sıkıntı çekmemiştik. Öyle bir ola-

yın içine düşmüştük ki...

Annem gülümsedi. “Mustafa dünden razı,” dedi. 

“Mahmut’un da gönlü var, ama senin bir dedektif 

yardımcısına ihtiyacın var mı gerçekten?”

Ömer Abi hararetle, “Var, var,” dedi. “Geçen yaz 

yaşananlar bizim dedektiflik bürosunun epey tanın-

masını sağladı. Süleymaniye Camisi’nin kubbesinin 

çalınması, ardından Yerebatan Sarayı’yla Galata Köp-

rüsü’nün elden gitmesi çok dehşet verici, çok büyük 

olaylardı. Hırsızların yakalanması ve anıtların yurda 

geri getirilmesi muazzam yankı yarattı tabii. Başlar-

da kaçınmıştım, ama sonra bıraktım ipin ucunu; 

günlerce basında yer aldık.” Gülümsedi. “Sonuçları-

na bakınca fena da olmamış hani.”

Geçen yaz yaşananlar gerçekten inanılmazdı. İs-

tanbul’un üç değerli anıtı çalınmış, yer yerinden oy-

namıştı. Bakanlar, müsteşarlar, üst düzey yetkililer 

babamı bunaltmış, anıtların bulunmasını, geri geti-

rilmesini istemişlerdi. Babam ve tüm Emniyet Teş-

kilatı böylesine alışılmadık ve karmaşık bir hırsızlık 

karşısında çaresiz kalmıştı. Elif, konuyu teyzesi Öz-
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den Abla’ya açmasaydı, belki de bu güzelim eserleri 

tümden kaybedecektik. Özden Abla, anıtların nere-

ye kaçırılmış olabileceğini tahmin etmişti de, Em-

niyet’ten Mehmet İsmail ve ekibi Hindistan’a gidip 

Süleymaniye’nin kubbesinin yerini bulmuş, hırsız-

lardan Carmen Sandiego ve Veli Uzunelli’yi yakala-

mıştı. Ömer Abi de Özden Abla’yla Venedik’e gitmiş, 

Acar Tezkaçar’ı yakalayamasa da Galata Köprüsü’nü 

ve Yerebatan Sarayı’nı bulabilmişti.

Gazeteler, televizyonlar günlerce bu olayı konu 

etmişlerdi. Babam çok meşhur olmuş, her kanal ay-

rı ayrı onu çağırmış, anıtların bulunmasının ayrıntı-

larını öğrenmek istemişlerdi. Babam, Süleymaniye 

Camisi’nde yapılan büyük törende, Ömer Abi’ye ve 

bana teşekkür ettiği için biz de bu şöhretten payı-

mızı almıştık. Okullar açılınca ilk birkaç gün çok ha-

vam olmuş, arkadaşlarım, öğretmenlerim bana daha 

farklı davranmıştı. Sonra herkes olaya alışmış, her 

şey eski tas eski hamam devam etmişti.

Ömer Abi de az değildi ama. Bu karmaşanın or-

tasında bir de Özden Abla’nın kalbini çalmayı ba-

şarmıştı. Gerçi Elif’in dediğine göre, Özden Abla da 

ilk gördüğü andan itibaren Ömer Abi’den hoşlanmış. 

O zaman belki çok da zor olmamıştır, ne bileyim? 

Elif, Süleymaniye’deki törenden sonra elimi tutmasa, 

ben yıllarca ona açılamazdım.
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Ömer Abi, “Günün programını açıklıyorum, Mıs-

tık,” dedi. “İlk önce Emirgan’a gidiyoruz. Tuna’yla 

buluşmam lazım. Çınaraltı kahvesinde sözleştik. Hem 

Boğaz keyfi de yaparız...”

Annem kahvelerle gelirken söze girdi. “Tuna 

kim?”

Ömer Abi, “Liseden bir arkadaşım,” dedi, “Bo-

ğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora yapı-

yor. Uzun zamandır görüşmemiştik. Bir tarih kitabı 

alacağım da ondan.”

“Hayrola Ömer, tarihe mi merak saldın?”

“Yalnız tarihe olsa iyi, Tülay Abla. Bir gün tari-

he, öbür gün arkeolojiye, mimariye... Çok maymun 

iştahlı oldum.”

“Sakın bu işin altından Özden’le aşık atmak sev-

dası çıkmasın?” diye sordu annem muzip muzip.

Ömer Abi mahcup bir ifadeyle güldü. “Aşık at-

mak değil ama, Özden’in sohbetleri o kadar güzel, 

o kadar derin ki, insan kendini yetersiz hissediyor.”

‘Âşık olanlar hep aşık mı atarlar acaba?’ diye 

düşündüm. Zaten ikisi de aynı kelime gibiydi. Elif 

geldi aklıma. Ben de hep onu etkilemek istiyordum. 

İstiyordum ki, beni yakışıklı, akıllı bulsun, dedikle-

rime çok önem versin, şakalarıma kimseninkine gül-

mediği kadar gülsün... Acaba o da benim için aynı 

şeyleri düşünüyor muydu?.. Ama o zaten çok güzel 
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ve çok akıllıydı. Bunları dert etmesine hiç gerek yok-

tu ki.

Ömer Abi kahvesini içtikten sonra kalktık. Dışa-

rı çıkınca sıcak bir rüzgâr yüzümüzü yaladı.

“Of ne sıcak!” dedim.

Ömer Abi, “Sorma,” dedi. “Size gelene kadar ca-

nım çıktı. Sanki nisan değil de, ağustos havası. Şan-

sımız varsa, klimalı bir otobüse denk geliriz.”

Varmış. Gelen otobüse atladık. Üstelik, çok ka-

labalık da değildi. Yol boyunca erguvan ağaçları ye-

şilliklerin arasından sürpriz yaparcasına fışkırıyor, 

insanın içini sevinçle, mutlulukla dolduruyordu. Be-

bek’te Ömer Abi eliyle dışarıyı işaret etti. Yolun or-

tasına sarılı, kırmızılı laleler dikmişlerdi. Gerçekten 

çok güzeldi. Erguvanlarla, çiçeklerle içim iyice şen-

lendi. Rumeli Hisarı’nın önünde de bolca lale vardı. 

Ömer Abi, “Bir gün de seninle Emirgan Parkı’na gi-

delim,” dedi. “Laleleri esas orada görmek gerek.”

Emirgan’da otobüsten inince, sanki sıcak bir fı-

rının içine girmiş gibi olduk. Tişörtüm bir anda üs-

tüme yapıştı. Yolun karşısına geçip ağaçlar altındaki 

kahveye girdik. Burası ağaçların gölgesinde kaldığı 

için daha serindi. Acaba oturanlardan hangisi Ömer 

Abi’nin arkadaşıydı? Tahmin etmeye çalıştım. Çok 

çabalamam gerekmedi. Masaların büyük çoğunlu-

ğunda kalabalık gruplar oturuyordu. İleride, canlı 


