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ÖNSÖZ

Henüz ortaokul öğrencisi olduğum yıllarda, evimizdeki 
kü tüphanenin, boyumun henüz erişemeyeceği yükseklikteki 
en üst raflarında, annemle babamın okumam ve anlamam açı-
sından henüz erken olduğunu ima ettikleri birtakım kitaplar 
dururdu. Evde kitaplar için “yasak” sözcüğü kullanılmazdı. Ki-
tabın ya saklanması, toplatılması, suç unsuru olması utanç ve-
rici bir an layış sayılırdı. Bana sadece, yaşım küçük olduğundan 
onları oku mak için büyümeyi beklemem gerektiği söylenmiş-
ti. Ben yine de çocuksu bir merakla fırsat buldukça kimseye 
fark ettirmeden o kitapları karıştırırdım. Okuduklarım beni 
nasıl etkilerdi, şaşı rır, utanır, meraklanır mıydım bilemiyorum. 
Bir şey anlayıp an lamadığımı da anımsamıyorum. Ama tek sa-
tırını bile atlamadan hepsini gizlice okuduğumu hatırlıyorum.

Bir de kütüphanenin alt raflarında, kolayca erişebilece-
ğim yerde üç ciltlik Eros cinsel bilim ansiklopedileri dururdu. 
Onlar hakkında hiçbir uyarı almamıştım, ama yine de çocuksu 
bir sez giyle onları da gizlice karıştırırdım. Yıllar sonra bir gün 
annemin bir arkadaşına, “Biz Eros’ları özellikle Mine okuyabil-
sin diye hep ortada bıraktık, gelişme çağında cinsel eğitimini 
bilimsel ki taplardan alsın, merak edip soramadıklarını doğru 
bir şekilde öğrenebilsin istedik,” dediğini duyunca, yıllarca bo
şu boşuna çektiğim eziyete çok gülmüştüm.

Kütüphanenin üst raflarında benden uzak tutulan roman
la rın arasında Pınar Kür’ün Asılacak Kadın romanı da vardı. Ve 
bu uzun söyleşi sırasında öğrendim ki Eros ansiklopedilerinin 
yazarlarından biri de Pınar Kür’müş meğer!
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Pınar Kür’ü, bu ilk acemi okumalarımı saymazsak, asıl 
lise yıllarında keşfettim. Yannis Ritsos’un Çılgın Nar Ağacı ki
ta bı nı okuduğum ve çok sevdiğim sıralarda, tamamen isminin 
kış kırtmasıyla aldığım Bir Deli Ağaç’la birlikte, kendimi onun 
o yi tirilmiş duygulara yakılmış melodik bir ağıt gibi akan hü-
zünlü hikâyelerinin dünyasında buldum. Romanlarını ise çok 
sonra okudum.

Pınar Kür kendi hayatını, dünyasını ve tecrübelerini hayal 
gücüyle harmanlayıp yazdıklarına ustaca aktarabilen bir yazar. 
Ve bir yazarın sahip olabileceği şahane bir zenginliğe sahip: 
Sanki çok kişilikli gibi. Bitmeyen Aşk’ın, Küçük Oyuncu’nun ve 
Yarın Yarın’ın başka, Bir Cinayet Romanı ile Sonuncu Sonba
har’ın bambaşka, hikâyelerin ve Asılacak Kadın’ın yazarı ola-
rak da daha başka bir Pınar Kür var bence! Bunlar bir okur ve 
yazar olarak görebildiklerim. Sanırım yazarımızın renkli dün-
yasında anne, sevgili ve arkadaş olarak daha başka Pınar Kürler 
de var... Bu zengin kişiliği, yazarlığa verdiği önemle birleşince, 
kendini her kitabında biraz daha aşmaya, farklı bir şeyler üret-
meye, daha önce söylenmemiş şeyler söylemeye adamış ve 
otuz yıllık yazar lık hayatında, önündeki farklı yükseklikteki 
basamakları kâh küskünlükle kâh neşeyle, ama asla kişiliğinden 
ve beklentilerinden ödün vermeden tırmanmış. Bu zorlu tır-
manışta ona zaman za man gözüpeklik, zaman zaman da yıl-
gınlık eşlik etmiş.

Bu kitabı hazırlamadan önce onu sadece bir okur olarak, 
uzaktan tanıyordum. Bir de Hayalet Hikâyeleri yayımlandığı 
za man Kitaplık dergisi için bir söyleşi yapmıştık. Sonra bir gün 
Ci hangir Şenliği sırasında Cihangir Parkı’nda karşılaştık. Çi
men le rin üzerine uzanmış neşeyle güneşin tadını çıkarıyordu. 
Gözle rindeki o çocuksu, muzip bakış ilk kez orada dikkatimi 
çekmiş ti. Daha sonra bu kitap için yapacağımız, günler süren 
uzun söyleşilerde aynı ışığı sık sık görecektim. Pınar Kür’ü ya-
kından tanımayanlar onu biraz sert ve aksi bulabilirler. Bunun 
nedeni bence duygularını hiç sakınmadan açıkça ifade etmeyi 
sevmesi. Yakından tanıyınca insan anlıyor; hiddeti kadar sevin-
ci de coş kulu ve içten...

Söyleşimize 2005’in sonbaharında başladık. Elmadağ’da-
ki o meşhur apartmana gittiğim ilk gün, İstanbul’da hâlâ ağus-
tos sı cağı vardı. O gün birbirimize ısınma konuşmaları yapıyor, 
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söy leşi sırasında nasıl bir yöntem kullanacağımızı düşünüyor-
duk; bana, “Seninle hep evde buluşmayalım, arada sırada geze-
lim, tozalım, başka yerlerde de söyleşelim ki birbirimize daha 
yakın olalım. Böylece ben daha rahat açılır, anlatırım,” derken, 
bir denbire koridordaki kütüphanenin tavanından aşağıya şela-
le gi bi sular akmaya başladı. Üst kattaki komşunun evini su 
basmış ve kitaplar bir anda ıslanmıştı. O âna kadar koltuğun 
bir köşe sinde hanım hanımcık otururken, kendimi bir tabure-
nin üzerin de buldum. Canhıraş kitapları kurtarmaya çalışıyor-
duk. İkimiz de sırılsıklamdık ve, “Az önce yakınlaşalım diyor-
duk değil mi!” diyerek gülüşüyorduk...

Sonra birkaç kez gerçekten dışarıda buluşmayı denedik. 
Ama sonunda, daha rahat konuştuğumuzu fark edip söyleşile-
rimizi kucağımızda mırıl mırıl uyuyan ikisi bembeyaz, biri sarı 
beyaz üç kedinin refakatinde, hep evde yaptık.

Söyleşinin seyrini onun samimiyeti belirledi. Konuşurken 
kronolojik bir sıra izledik. Onu dinlerken, anlattığı birçok şe-
yin, yazdıklarını çağrıştırdığını gördüm. Romanlarında da hikâ
ye le rinde de hep kendi yaşamından küçük çağrışımlar vardı. 
Anlat tıklarıyla yazdıkları arasındaki benzerliklerin altını çizer-
ken bul dum kendimi. Sonra bu altını çizdiğim bölümleri ki-
tapta kul lanmam gerektiğini hissettim. Özellikle onun yazdık-
larını he nüz okumamış ya da okuyup unutmuş olanlar için 
araya işaret ler serpiştirmek yararlı olacaktı.

Pınar Kür’le söyleşimize son noktayı, İstanbul karlar altın
dayken koyduk. Sonbaharda başlayıp kış ortasında nihayetlen
dirdiğimiz bu uzun konuşmada o, tüm yaşadıklarını ve duygu
la rını olduğu gibi aktardı. Sansürsüz, yapmacıksız ama biraz 
hü zünlüydü sanki...

Bu kitabı hazırlarken, Türk edebiyatında önemli ve farklı 
bir yeri olan Pınar Kür’ü yakından tanıyabildiğim ve “söyleşi” 
ba hanesiyle yazarlık ve yaşam serüveninin labirentlerinde gön
lümce dolaşabildiğim için kendimi şanslı sayıyorum...

Mine Söğüt
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Fotoğraf: Can Kolukısa.
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I

ÇOCUKLUK YILLARI

“Işılar diyor ki, ‘Sen aklınla, şiir yazarak, başarı kazanarak 
ilgi çektin, ben de melek olmak zorundaydım.’ Işılar da 

melekti hakikaten. Zonguldak’ta, ‘Hanginiz daha güzelsiniz,’ 
diye sorarlardı mesela. Ben hemen, ‘Ben,’ derim, o,  

‘Pınay daha güzeeeel,’ der; ‘Ah canım, sen ne şekersin, Pınay 
daha güzel diyoo,’ diye onu severlerdi!”
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Hayat hikâyeniz üzerine yapacağımız bu uzun söyleşide, bazı 
sapmalar olur belki, ama genelde kronolojik bir sıra izleriz 
diye düşünüyorum. O yüzden çocukluğunuz üzerine konuşa-
rak başla yabiliriz. Ancak doğrudan tarihlere ve olaylara gir-
meden önce sormak istediğim bir şey var. “Çocukluk” denil-
diği zaman, nasıl bir resim beliriyor gözünüzün önünde?

Bir sürü resim geliyor aslında fakat şu anda çok ön plana 
çı kan bir resim var ki, belki de benim hayatımın çok kısa 
bir öze ti olabilir. Evde yuvarlak bir masa vardı, üzerinde 
de etekleri püsküllü ipek bir örtü; böyle, yerlere kadar 
uzanan... Işılar’la biz onun altına girerdik. Örtünün kır-
mızılı siyahlı deseni hâlâ gözü mün önünde... Onun altı-
na girer ve oradan gizlice insanları sey rederdik. Gizlen-
mek ve gözetlemek... Her ikisi de o zamandan beri be-
nim hayatımda var. Düşünüyorum da, ben galiba öm-
rüm boyunca bunu yaptım ve sonunda yazıya dönüştür
düm. Kendini geri plana atı yorsun, gördüklerini biriktiri
yorsun ve o “püsküller”in ar dından seyrettiklerini yazıya 
aktarıyorsun... Yazarlık bu iş te...

Mutlu bir çocuk muydu nuz?
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Mutluydum. Kızdığım, kardeşimin kayırıldığını, bana hak
sızlık yapıldığını düşündüğüm oluyordu, tabii birtakım 
zorluklar da yaşamışımdır, ama katiyen kötü bir çocukluk 
geçirdim diyemem. İnsanın hayatında çok kötü olaylar 
da olabilir, ama bir çocuğun mutluluğunu sağlayan ona 
duyurulan sevgidir. Çocuklar çok kolay, içgüdüsel olarak 
hemen anlıyorlar onlara sunulanın ger çek sevgi mi, gös-
termelik bir düşkünlük mü olduğunu. Biz ger çekten sevi-
len çocuklardık. Küçük yaşta yurtdışına gitmenin, bü yük 
değişiklikler yaşamanın travmalarını geçirdim tabii ki, 
ama şimdi geriye baktığımda, netice itibarıyla bunların da 
hayatımı zenginleştirdiğine inanıyorum.

Kitaplarınızdaki kısa biyografileriniz “Bursa’da doğdu, ama ora
da hiç oturmadı” diye başlıyor. Bursa’da oturmamış ol manı zın 
altını özellikle mi çiziyorsunuz?

Babam Behram Kür yirmili 
yaşlarında.
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Bilemiyorum onu bir editör öyle yazmıştır herhalde. 
Ben özellikle böyle bir cümle kurduğumu hatırlamıyo-
rum. Ama benden aldığı bir bilgidir yazdığı... Çünkü 
Bursa’yı pek sevmem. Ben doğduğum zaman annem 
Bilecik’te hocaymış. An nem de babam da o sıralar Cum-
huriyet kuşağı, idealist öğret menler. Anadolu’da çalış-
mayı tercih etmişler. Ama annemin beni Bilecik’te doğu-
rabileceği bir yer yok. O yüzden, çok ya kın olmamasına 
rağmen, doğum yapmak için Bursa’ya gidiyor. Çünkü ilk 
öğretmenliğine Bursa’da başlamış ve orayı çok sevi yor. 
Düşün, ta o tarihlerde kayak yapmak için dağa çıkarmış; 
o zamanlar Bursa şimdiki gibi değil, küçük, yeşil Bursa 
diye ta bir edilen bir kent... O yüzden ilk öğretmenliği 
sırasında ora yı çok sevmiş ve doğum yapmak için de ora-

Annem henüz İsmet Zorluhan 
olduğu yıllarda, Çerkes gelin 

kıyafetinde.
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Annemle babamın düğün resmi.
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ya gitmiş. Sonra Bilecik’e işinin başına dönmüş. Karde-
şim doğduğunda da aynı şeyi yapmış. Bense Bursa’yı çok 
sevmem. Belki onun için Bursa’da hiç oturmadığımı onu 
yazan editöre özel likle belirtmişimdir.

Bursa’ya daha sonra gittiniz mi?

Ben altıyedi yaşla rındayken Uludağ’a bir kaç yıl üst üste 
gittik. Kamp yapmıştık. O za man çekilmiş fotoğrafla
rımız var. 1950’lerin ba şı, herkesin tatile çıkma alışkanlı-
ğının olmadığı yıl lar, bizimkiler bir grup arkadaşlarıyla 
beraber Kızılay’dan çadır kiralar, orada kamp ku rarlardı. 
O günlere ait Uludağ anılarım güzeldir. Ben büyüdük ten 
sonra gittiğim vakit Bursa’yı sevemedim; o güzel yeşilliği 
kalmamıştı, çok gerici bir toplumdu artık... Ondan dola-

Annemle babam ben 
doğmadan önce.
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yı her halde Bursa’ya karşı bir sempatim yok... Onun için 
Bursalı de ğilim demek istemişimdir.

Kendinizi nereli olarak tanımlamayı tercih ediyorsunuz?

Çok zor bir soru... Nereli olduğumu pek bilemiyorum 
gali ba. Yaşadığım onca yer arasında en çok İstanbul’u se-
viyorum, en yerleşik olduğum yer burası, ama... gene de... 
Belki konuş tukça açılırım, kendime bir yer de bulurum.
İlk hatırladığım yer Zonguldak. Bilecik’i hiç hatırlamı-
yorum. Zoııguldak’a ben çok küçükken gitmişiz. Başını 
hatırlamıyorum ama, 1949 yılında oradan ayrıldık. Üç
dört yaşından itibaren hatırladığım bir Zongul dak var. 
Güzel, sonsuz bir deniz, bahçeler... Sonradan annemle 
ko nuştuğumda öğrendim ki, o dönemin en mo dern kent-

Annem 1940’larda, 
Uludağ’da kayak yapıyor.
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lerinden biriy miş. Kömür madenlerin den dolayı Avru
pa’da okumuş maden mühen disleri falan var orada. Te-
nis kulübü var, deniz kulübü var... Hatırlıyo rum, Cum-
huriyet balo larına annem şahane tu valetler diktirirdi; 
yılbaş larında da bir şeyler yapı lırdı. Belki de o sırada, An
kara’da olduğundan daha modern bir hayat vardı Zon
guldak’ta.

Peki, Zonguldak’taki yıllara geri dönersek, nasıl geçti çocuklu-
ğunuz?

Çocukluğumun o dönemi çok güzel geçti. Annem ise o 
dö nemden çok şikâyet eder. Mesela ilk gittiğimizde, tam 
savaş son rası, ev bulmakta çok büyük zorluklar çekilmiş, 
bir süre otelde kalınmış... O oteli de hayal meyal hatırlı-
yorum. Tam karşımızda bir cami vardı. Her gün cenaze-
ler gelirdi. Tabii, ben cenazenin ne olduğunu bilmiyorum, 
nenem öyle söylerdi. Bizi pencereye çağırır, gösterirdi, 
“Bakın bu kadın cenazesi, bu erkek cenazesi,” diye açıkla-
malar yapardı. Çok korkardım tabutları gördüğümde, ne-
den bilmem. Ölüm hakkında hiçbir fikrim yok daha, ama 
tabutlardan fena halde korkuyorum. Belki toprağın altına 
girecek lerini söylemişti nenem, hatırlamıyorum. Bak, şim
di bile gözü mün önüne geldi, üstünde mavi örtü olan bir 
tabut. Herhalde doğuştan itibaren, bilinçaltında da olsa 
bir ölüm bilgisi oluyor in sanlarda. Benim çok beğendiğim 
güzel, büyük bahçeli eve ge çinceye kadar biraz sürünül-
müş anlaşılan, ama ben çok iyi hatır lamıyorum. Mesela 
her tarafı camlı bir mekân anımsıyorum. Me ğer ev bula-
madığımız için öyle camlı bir yere sığınmışız bir süre. 
Mutfağı, banyosu olmayan bir yere iki çocukla başlarını 
sokmuş lar. Bir de başka bir bahçeli evimiz vardı. Alt katta 
biz oturur duk, üst katta başkası. Orada mesela kocaye-
miş ağacı diye bir ağaç vardı; başka hiçbir yerde görme-
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dim onu. Sarı meyveleri var dı kocaman. Pek severdim, 
ağaçlara tırmanma işlerine oralarda başladım. Oradan çok 
güzel, bahçeli, gene böyle denize bakan bir tepenin üstün
de bir başka eve geçtik. Şimdi orası hâlâ var mı yok mu 
bilmiyorum. Çok uzun yıllar sonra Zonguldak’a tekrar 
gittim; ama pek etrafıma bakacak vaktim olmadı. Babam 
orada kalp krizi geçirmişti, ona bakmaya gitmiştik, haya-
tımız hastane de geçti. Şehrin ortasından tren geçerdi, o 
da hoşuma giderdi.

Bir zamanlar İzmit’te olduğu gibi mi?

İzmit gibi, ama bu şehirlerarası tren değildi, kömür ocak
la rından limana kömür taşırdı.
Tepede oturduğumuz güzel evimiz, annemin söylediği-
ne göre eski İtalyan Konsolosluğu’ymuş. Orada çok gü-
zel bir bah çemiz vardı, babam çiçeklere çok meraklıydı, 
nefis bir bahçe yapmıştı. Sonra bize bir de tıpkı çocuk 
bahçelerindeki gibi bir salıncak yapmıştı. Öyle ağaçtan 
sallanan bir ip değil, özel direk ler yaptırıp maviye boya-
mış, üstlerine isimlerimizi yazmıştı yağ lıboyayla. Karyo-
lalarımızı da kendisi maviye boyamıştı. Merak lıydı öyle 
şeylere...
İkinci çıktığımız, bahçesinde kocayemiş ağacı olan evin 
bah çesinde bir defne ağacı vardı. Yılbaşı balolarına git-
meye daha başlamamışlardı demek; babam bize o ağaç-
tan dallar kesip bir yılbaşı ağacı yapmıştı. Odanın ortası-
na koyduk, iyice süsledik o ağacı. Fakat nenem dindar ya, 
“gâvur âdeti” diye son derece si nirlendi, “Ben odamdan 
çıkmıyorum!” diye tuturdu. Babam da sinirlendi, kaldır-
dı ağacı süsleriyle müsleriyle bahçeye attı; an nem peri-
şan, Işılar ağlıyor, ben ağlamıyorsam da surat asıyo rum. 
Sonunda nenem yemeğe çıktı, ama suratı asık, babamın-
ki de asık. “Atmasaydın canım, her koyun kendi bacağın-
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dan ası lır,” dedi nenem. O deyimi ilk defa nenemin ağ-
zından duymuş tum; ve bacaktan asılan koyunlarla bizim 
yılbaşı ağacı arasında bir ilişki kuramamıştım elbette. Da
ha sonraki yıllarda kendileri balolara giderlerdi, biz ne-
nemle otururduk.

Ne tür oyunlar oynardınız küçükken hatırlıyor musunuz?

Bahçemiz olduğu için açık havada oynamak konusunda 
çok rahattık, şimdiki çocuklarla kıyaslanamayacak kadar 
şanslıydık tabii. Evde bebek oynardık, Işılar daha merak-
lıydı bebek oyna maya. Şimdiki gibi oyuncak bolluğu yok, 
savaş sonrasından söz ediyoruz. İkimizin tek bebeği vardı. 
Adını neden bilmem Meşel koymuştuk. Çıplak, mika bir 
bebek. Arada kolları, bacakları ko pardı, babam tamir 
ederdi. Nenem onun çıplaklığını onaylama dığından elbi-
se dikmişti. Derken annemin öğrencilerinden biri, gene 
mika, ama Meşel’den çok daha büyük, üstelik çok şık or
ganze entarili bir bebek getirdi. Adını Beyhan koyduk 
(hediye yi veren kızın adı) ve Meşel’i bir kenara atıp bir 
sü re yüzüne bakmadık. Çok geçmeden, gariptir, ikimiz 
de aynı anda büyük suçluluk duygularına kapıldık, “Me
şel’i nasıl ihmal ettik, o bizim öz kızımız,” diye ağlaştık ve 
onu eski ev yapımı elbisesiyle gene baş tacı ettik.
Çok hayal kuran çocuklardık. Nenem de çok güzel ma-
sallar anlatır, hayal gücümüzü beslerdi.
Çok küçükken, Adalet Hanım diye bir hizmetçimiz var-
dı. Annemize babamıza yaramazlık yapmazdık, ama ona 
yaparmışız anlaşılan. Kadıncağız çok sigara içerdi, içki 
de içermiş, ama ben hatırlamıyorum. Onunla alay ettiği-
mizi hatırlıyorum. İstan bul’dan gelmiş, orada Marika isim
li bir kadın buna büyü yapmış güya! Eğer yanılmıyorsam 
galiba bir orospuluk filan yapmış, sü rülmüş; annem de 
bunu hizmetçi olarak almış; çünkü hizmetçi bulmak çok 
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