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PINAR KÜR, Bursa’da doğdu ama hiç orada oturmadı. Çocukluğu 
Anadolu’nun çeşitli kentlerinde ve Londra’da geçti. On üç yaşında 
gittiği ABD’de beş yıl kaldı. Ortaöğrenimini New York’ta tamamladı, 
yükseköğrenimine yine orada başladı. İstanbul’da Robert Kolej Yük-
sek Okulu’nu bitirdikten sonra beş yıl Paris’te yaşadı. Sorbonne 
Üniver sitesi’nde, Karşılaştırmalı Edebiyat Kürsüsü’nde doktora yap-
tı. Yurda döndükten sonra Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. 
Çeşitli gazete ve dergilerde tiyatro eleştirileri yazdı. 1984’te Akışı 
Olmayan Sular adlı öykü kitabıyla Sait Faik Öykü Ödülü’nü kazandı. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyeli-
ği yaptı.
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Bilgisayar karşısında hâlâ rahat değildi.
Ne kadar olmuştu büronun baştan sona bilgisayarla 

donatılmasına karar verileli? On yıl mı, daha mı çok? 
Da ha çok tabii... Doksanlı yılların başlarındaydı herhal-
de... Nerdeyse yirmi yıl... Yılların böylesine çabuk akıp 
gitmesine akıl erdiremiyor, daha doğrusu yetişemiyordu. 
İlk zamanlar ders almak zorunda kalmıştı, kıdemli ele-
manların çoğu gibi. Sonra sonra, bilgisayar bilgisi olma-
yanları işe almaz olmuşlardı zaten. Kendisi de zamanla 
alışmıştı tabii ama işte hiç rahat değildi. Dosyaları kâğıt 
halinde önünde görmeden gerçekliklerine inanamıyor-
du. Her an her şeyin kolayca silinebilir, yok edilebilir ol-
ması ürkütüyordu onu. Ne de olsa, adı üstünde, sanaldı 
her şey, sahici değil...

Yukarıdan istenen altı aylık satış rakamlarını gön-
derme işini sekreterine de bırakabilirdi ama eski usul bir 
müdür (şimdiki adıyla yönetici) olarak son bir kez kont-
rolden geçirmeden edemiyordu. Ayrıca, bu bilginin böy-
le zamansız –daha aylardan ekimdi– istenmesine bir an-
lam veremediğinden dikkatli davranması gerektiğini dü-
şünmüştü. Yukarıda yeni moda bir “Finans-Analiz Bölü-
mü”! kurulalı, kendi muhasebe bölümünün işleri de, 
önemi de bayağ azalmıştı. Satış rakamlarından, bir de 

Günün Sonu
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aylık bordrolardan başka hiçbir şey sorulmuyordu ondan 
artık. Yukarıda neler döndüğünden de büyük ölçüde ha-
bersizdi. Bu durumdan endişelenmekle memnun olmak 
arasında gidip geliyordu.

Gözlüklerini düzeltip monitöre doğru eğildi.
Telefon çaldı.
“Kızınız arıyor, efendim,” dedi Zuhal Hanım.
Sadık Bey’in yüzü ekşir gibi oldu. Nurcan sık sık 

aramazdı. Paraya ihtiyacı olmadı mı, hiç aramazdı.
“Bağlayın,” dedi isteksizce. Bekledi. On beş-yirmi 

saniyelik bir sessizlikten sonra, “Alo,” derken eli masası-
nın üstünde sigara paketini aradı.

Çekingen bir ses, “Baba? Sen misin?” diye sordu.
“Benim, benim tabii... Kim olacak başka?”
Kız durakladı. Yeniden konuştuğunda sesi daha da 

çekingen, hatta tedirgindi. “Nasılsın, baba?”
Besbelli para isteyecekti gene. Sadık Bey içini çekti. 

“İyiyim, Nurcan. Sizler... nasılsınız?”
“İyiyiz, iyiyiz de... Caner... biliyorsun...”
“Nesi var Caner’in? Gene hasta mı yoksa ?”
Bu kez Nurcan derin derin içini çekti. “Biliyorsun, 

bebekliğinden beri sinüzit problemi var. Doğru dürüst 
nefes alamıyor çocuk...”

Sadık Bey bunu nerden bilecekti? Torununu kaç kez 
görmüştü bebekliğinden bu yana? Sadece kızın para iste-
mek için oğlunu bahane ettiğini biliyordu. Çocuğun yaşı-
nı hesaplamaya çalıştı. Sekiz mi, dokuz mu? Öyle bir şey 
işte... İnsan doğuştan sinüzit mi olurmuş? Bakımsızlıktan-
dır, kesin. On sekiz yaşında bir kız, on dokuz yaşında bir 
serseriyle evlenir, dokuz ay dolmadan da doğurursa... 

“Ciddi bir şey mi?” diye sordu isteksizce.
“Ameliyat, diyor doktorlar. Hemen gerekiyormuş... 

Yoksa kulakları da... yani işitme problemleri oluşabilir-
miş...”
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Sadık Bey’in sabrını taşma noktasına yaklaştıran yal-
nızca kızının mızmız sesi değildi. Bu mızmızlığın çağrış-
tırdığı bütün bir geçmişti belki. Nurcan küçükken, se-
kiz-dokuz yaşlarındayken, onu sevip sevmediğini hatır-
lamaya çalıştı ama Nuriye’nin yüzü canlandı belleğinde, 
yüzü daha da buruştu. Evladını sevme ihtimali çok eski-
den alınmıştı elinden. Gene de, yumuşak olduğunu san-
dığı bir sesle konuşmaya özen göstererek, “Ne kadar isti-
yorsun?” diye sordu.

“Beş milyar, dedi doktor. Yani... beş bin oluyor yeni 
parayla...”

Bu kez tepesi daha da fena attı ama sesini daha da 
sakinleştirdi: “Sigortanız yok mu?” diye sorarken öfkesini 
yatıştırmaya çalışıyordu.

“Var ama... SSK’da aylarca sıra bekliyorsun... Sonra 
oranın doktorları... insana çok kötü davranıyorlar... Ca-
ner de çok ufak ya...”

“Ne kadar ufak?”
“Anlamadım?..”
Öfkesi yatışmadığı gibi daha da artmıştı. Durduk 

yerde neden bu kadar sinirleniyordu sanki? Kızının ne 
mal olduğunu bilmiyor muydu? Damat desen... kaç yıl-
dır sürüp gelen bir asalaklık düzeni... Evlenmeden önce 
de böyle değil miydi Nurcan – hatta doğduğundan beri? 
Hem beceriksiz hem iddialı... Daha iyi bir koca seçmesi-
ne imkân var mıydı? Kızının çürük çıkmasından ne ölçü-
de sorumlu olduğunu düşünmemek için öfkesini bilerek 
çoğaltıyordu sanki.

“Yani, kaç yaşında oldu diyorum.”
“Yaşı dokuz ama çok çelimsiz... Sınıfının en ufak te-

feği...”
Besbelli çocuğu doğru dürüst beslemiyorlardı.
“Anlaşıldı, tamam...” dedi sertçe. “Sekreterime bağlı-

yorum şimdi. Banka numaranı falan hatırlat. Hallederiz.”
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“Sağ ol, baba, çok–”
“Sen de sağ ol,” diyerek telefonun düğmelerinden 

birine bastı, sekreterine gereken talimatı verdikten sonra 
ahizeyi yerine koydu.

Arkasına yaslandı. Bilgisayarın monitörüne boş boş 
baktı, rakamların ne anlama geldiğini hatırlamaya çalışa-
rak. Canı sıkılmıştı. Paradan dolayı değil... Parası vardı ve 
bir gereksinme olduğunda elbette verecekti. Ama parayı 
vereceğini, bunun kendisi için pek de bir külfet olmadı-
ğını bile bile, boş yere uzatmıştı lafı.

Sevilmeyen bir baba olmanın acısını çıkarmak için 
mi? Sırf kıza eziyet etmek için mi?

Neden anana benziyorsun? Neden okumadın? Ne-
den serserinin biriyle evlendin? Neden beni düş kırıklı-
ğına uğrattın? 

Tükürmek geldi içinden ama tükürüğünü yuttu. 
Emrinde çalışanlara şöyle bir göz gezdirdi. Bütün 

kata hâkim olan bürosunun cam duvarlarından dışarısını 
izleyebiliyordu. Paydosa kısa bir süre kalmış olmasına 
karşın herkes bilgisayarına eğilmiş, harıl harıl çalışıyor-
muş gibi görünüyordu. Zaten çalışma hayatı kendi genç-
liğindeki gibi değildi artık. Paydos saati diye bir şey kal-
mamıştı – hele hele son yıllarda. İşinde ilerlemek isteyen 
herkes gereğinden fazla çalışması, en azından öyle gö-
rünmesi gerektiğini biliyor, gözü saatte, beklediğini çak-
tırmıyordu. Gecenin bilmem kaçına kadar kalmaları is-
tendiğinde kimse itiraz etmiyordu; çünkü artık iş ger-
çekten aslanın ağzındaydı. Dokuz-beş mesaisi, mesai sa-
atlerinde dalga geçmek, kazak örmek, telefonda geveze-
lik etmek gibi şeyler yalnızca devlet memurlarının lük-
süydü şimdilerde. Özel sektörde çalışanların dalga geç-
mesi kolay değildi.

Öte yandan, işten kaytarmak insanın naturasında 
vardı, çalıştığı yerde işten başka bir şey düşünmeyenleri 
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Sadık Bey’in aklı almıyordu. Patronların da aklı almazdı 
bunu, çalışanlar ne kadar işkolik görünseler de. Şimdi 
bilgisayarları üstüne eğilmiş olanların kaç tanesi gerçek-
ten çalışıyor, kaç tanesi sevgilisine e-posta gönderiyor, 
kaç tanesi Ekşi Sözlük’e takılıyor, kaç tanesi oyun oynu-
yor belli değil... değil. Tüm bilgisayar işlemlerinin yuka-
rıdan bir yerden denetlendiğini Sadık Bey biliyordu ama 
çoğu çalışan biraz geç öğreniyordu. Kimin ne yaptığını 
yukarıdakiler her zaman bilir ama Sadık Bey’e her za-
man bildirmezlerdi. Ancak birinin ciddi biçimde uyarıl-
ması ya da kovulması gerektiğinde haberi olurdu kimin 
müesseseye ağır gelecek ölçüde kaytardığından. 

Masasının üstünde biraz önce bulamadığı sigara pa-
ketini buldu. Altın kaplama çakmağını ceketinin cebin-
den çıkarıp sigarasını yaktı. Derin bir nefes çekerken çak-
mağı yeniden cebine koydu. Öyle masa üstünde unutula-
cak çakmaklardan değildi onunki. Ayrıca, üstünde bir aile, 
bir çocuk, bir sevgili resmi olmayan, tek bir gümüş çerçe-
ve barındırmayan tek masa da onunkiydi belki.

Sevdiği tek bir kişi bile kalmamış mıydı?
Perim Hanım’ın bölmesine kaydı gözleri. Onu sev-

diğinden değil, çekici giyimi, ince uzun bacaklarıyla ara-
da bir yüreğini hoplattığından. Büroda göz zevkine hitap 
eden bir o vardı. Bir keresinde kadının göğüslerini elle-
meyi bile geçirmişti aklından; aşırı dik memelerin sahici 
olup olmadığını merak etmişti. Tabii yanında çalışan bi-
rine böyle bir harekette bulunmayı hayal etmek bile ola-
cak iş değildi ama arada olabiliyordu işte – hayal etme-
nin ötesine geçmedikten sonra... İşyerinde çapkınlığa 
kalkışmanın başına neler açacağını yıllar önce çok acı 
biçimde öğrenmemiş miydi? Gene de uslanmayan gönül 
uslanmıyordu tabii. Perim Hanım bilgisayarına eğilme-
mişti. Sandalyesinde geriye doğru kaykılmış, cep telefo-
nuyla konuşuyordu. İşten sonra nerede buluşacaklarını 
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mı kararlaştırıyorlardı sevgilisiyle? Bir bahane uydurup 
yanına çağırabilir, bu görüşmeyi orta yerinde kesebilirdi 
ama bunu yapmanın anlamsız olacağını biliyordu. Ayrı-
ca, kadın küçük oğluyla da konuşuyor olabilirdi. Boşan-
dığı eşinden beş-altı yaşında bir çocuğu vardı. Çocuğa 
çok geçmeden evde olacağını söylüyor, bir şey isteyip 
istemediğini soruyordu belki de. Onun iyi bir anne oldu-
ğundan şüphesi yoktu nedense. 

Demin kızının teşekkür etmesini beklemeden, söz-
lerini ağzına tıktığını hatırladı birden. Torununun ameli-
yatıyla ilgili bir “geçmiş olsun”, bir “vah vah” bile deme-
diğini ilk kez aklından geçirdi. Nedenini kavrayamadığı 
bir utanç duydu. Oysa utanması için hiçbir sebep yoktu. 
Nurcan’ın yapay şükranına kulak vermek, görse tanıma-
yacağı torunu için yalan şefkat sözleri sarf etmek zorun-
da değildi. 

Onları sevemediği içinse utanç değil, umutsuzluk 
duyabilirdi ancak... Umutsuzluğu yenmenin ya da unut-
manın tek yolu ise... 

Hayır, daha çok erkendi. Bu saatte çıkıp nereye gi-
decekti? Önce şu satış rakamlarını iyice gözden geçir-
meliydi. Bunun şu sırada neden gerektiğine bir anlam 
verememişti ama madem yukarıdan isteniyor... Artık 
yu karıdakilerle çok yakın ilişkide olmadığını bir kez 
daha hatırlayarak, bıyıklarını farkında olmadan ısırarak, 
gözlüğünü düzeltip yeniden monitöre doğru eğildi. 
“Mouse”u ileri geri, sağa sola hareket ettirerek gördükle-
rini anlamlandırmaya çalıştı. Evet, çok dramatik değilse 
bile, azar azar olsa bile sürekli bir düşüş gözlemlenebili-
yor gibiydi. Şu günlerde kimin satışı düşmüyordu ki? 
Olsa olsa kârdan az, biraz zarar söz konusuydu. Bundan 
da şimdilik söz edilemezdi. Yıl sonu beklenmeliydi sağ-
lıklı bir sonuca varmak için. Sonuca varmak ise onun işi 
değildi aslında. Satışlardaki düşüşün sorumlusu olmadığı 
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gibi, bu durumu düzeltecek önlemleri alacak olan da 
kendisi değildi. Onun işi hesapları tutmak, bunların doğ-
ruluğunu denetlemekti, hepsi bu. Ama işte rakamları 
ekranda gördüğünde doğruluklarına kesinkes inanmakta 
zorluk çekiyordu öteden beri. Ya da... İşin doğrusu... şu 
anda, bu rakamlar onu hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. As-
lında hiçbir şey onu fazla ilgilendirmiyordu artık. Öyle-
ce sürüklenip gidiyordu işte. Gene de kızıyla yaptığı ko-
nuşma, içini anlam veremediği bir biçimde daraltmış, 
ağır aksak yüzmeye alıştığı durgun duygusuzluk deni-
zinde olmadık kıpırtılar yaratmıştı nedense. Kızın sesin-
den kendisininkine yansıyan –ya da tam tersi miydi?– 
sevgisizlik tınısı kötü bir koku gibi sinmişti üstüne. Ağ-
zında da bir acılık peyda olmuştu ve en sıradan bir işi 
bile sürdürecek mecali kalmamıştı. Bu pis kokuyu silip 
atacak tek şey ise anason kokusuydu galiba. Gözlüğünü 
çıkarıp göğüs cebine koydu, arkasına yaslandı, önündeki 
salonda hâlâ çalışırmış gibi yapan kişilere kısaca göz attı, 
mouse’u ağır ağır hareket ettirerek bilgisayarını kapattı. 
Genellikle bunu yapmayı unuturdu. Bu aletle –evet, alet 
işte!– hiçbir özel ilişki kurmadığından olacak bilgisayarı 
sabah açmak da, akşam kapatmak da Zuhal Hanım’ın 
üstlendiği görevlerdendi.

Yerinden kalktı, kalkarken bir cebine sigara paketi-
ni, bir cebine de cep telefonunu attı, askılıktan pardösü-
sünü aldı, sekreterinin bölmesine açılan kapıya yöneldi.

“Zuhal Hanım, ben çıkıyorum. Herhangi bir şey var 
mıydı?”

Ellisine merdiven dayadığı, frapan kıyafetinden de-
ğil de yorgun gözlerinden anlaşılan Zuhal Hanım ayağa 
kalktı.

“Yok, efendim.”
“İyi öyleyse, yarın görüşürüz. Ha, şu son gelen dosya-

ların printout’unu alın. Yarın kâğıt üstünde bakacağım.”
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