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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 Hikâye Armağanı’nı kazan-
dı. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde öğretim 
üyeliği yaptı.
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Şimdi ben katil miyim? Onu gerçekten öldürdüm 
mü, yoksa öldürdüğüm hayaline mi kapılıyorum? Oyu-
nu bozdum mu? Yoksa hâlâ oyunun bir parçası mıyım? 
Oyun, başka bir denizin kıyısındaki o eski bahçede baş-
lamış ve bitmiş olabilir mi? Ben mi onun hayaliydim, 
yoksa o mu benim hayalim? O ölmeden ken di gerçekli-
ğime kavuşabilir miyim? Onu öldürmediysem, bun dan 
böyle nasıl yaşayacağım? Öldürdüysem, bundan böyle 
yaşa maya hakkım var mı?

Denizin üstündeki balkonumda oturmuş, viskimi 
yudumluyorum. Bana benden başka biri baksa, her za-
manki tembel sükûnetimi koruduğumu sanır. Oysa son-
suz bir boşluk içinde dö nüp duruyorum. Bir uzay gemi-
sinden fırlatılmış gibiyim. Ne tarafa uçacağıma ben değil 
elementler karar verecek. Böylesi bir boşluk, bomboşluk, 
tamamıyla boşalmışlık duygusuna ömrüm de hiç düşme-
dim. Tutunacak dalı olmayanlardan değildim. Şimdiy-
se... Hayatımın kontrolünü yeniden elime geçirme olası
lığım var mı? En başa dönsem? Başlangıç tam olarak 
neresi? Olayların olmadığı, olacaklarını bilmediğim bir 
tarihe dönsem? Hikâyemi kendi kendime bir kez anlat-
sam bu boşluğu doldura bilecek bir şeyler bulabilir mi-
yim? Yoksa daha kötü mü kararır dünyam? Daha derin 
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karanlıklara mı yuvarlanırım? Olanları yaz mak beni içi-
ne düştüğüm boşluktan kurtarır mı, yoksa daha be ter 
bunalımlara mı sürükler? Her şeye rağmen gene de yazı-
ya tutunabilir miyim?

Nereden başlasam? Gözlerimi karanlığa değil de ay-
dınlığa açtığım günler ne kadar gerilerde kaldı?

Nereden başlasam? Bir hikâyenin bittiği yerden, 
ölümden kurtulup yeni bir hayata adım attığım yerden, 
o hayatın beni is ter istemez bir kez daha ölümün kıyısı-
na getireceğini bilmedi ğim yerden, keyfimce yaşayacağı-
mı sandığım, olacakları bilme diğim yerden... Sanki bir 
varmış bir yokmuş ve ben hâlâ o eski Emin’mişim gibi...

Yıllar önce büyük emekler vererek yazdığım(ı sandı-
ğım ama galiba karımın kaleme aldığı) bir romanın so-
nunda Boğa z’ın serin sularını boylayarak öldüğüme ina-
nan okurlar ne acıdır ki beni pek çabuk unuttular. Gaze-
telerde çıkmayan ilanlara ba kılırsa üç gün bile yasımı 
tutan olmamış. Oysa kitabın sonunda kimin öldüğü kesin 
bir açıklığa kavuşmamıştı. Beyazlı kadınla giriştiğimiz 
(gi rişmiş olabileceğimiz) gövdesel mücadeleyi ki min ka-
zandığı, kimin sulara gömülüp akıntıya kapılarak aramız
dan ayrıldığı (ayrılmış olabileceği) belirtilmemişti. Ne 
yazık ki bu konuda en ufak bir merak beyan edilmedi, en 
ufak bir tartış ma çıkmadı. Filanca mankenin en son şu-
nunla mı yoksa bunun la mı görüldüğü hususuna sayfalar 
ayıran ciddi gazeteler olsun, daha ciddi televizyon prog-
ramları olsun, Kandilli kıyısında de nize gömülen bir ya 
da iki vatandaşa yer vermediler. Tabii kim takar kendi 
halinde bir matematik profesörünün ya da ününü kay-
betmekte olan bir yazarın olası ölümünü? Hadi ben ney-
se ne de, ünlü bir yazarın on yıl boyunca bir satır yayım-
lamaması bile dikkat çekmedi, bu kadın öldü mü kaldı 
mı diye sormak kimse nin aklına gelmedi, iyi mi?
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İyi. Çünkü hayatımı sessiz sedasız sürdürme fırsatı-
nı bul dum. Şüpheli bir ölümün kurbanı olarak dillere 
düşmedim. Ka zara ya da bilerek karısını denize düşüren 
bir adam olarak polis tarafından aranmadım. Kitabı oku-
yan unuttu, okumayana hiçbir şey olmadı. İstediğim gibi 
inzivaya çekilme olanağını buldum. Ama daha önce bi-
raz gezdim tozdum, gençliğimde yapmaya üşendiğim ba
zı şeylerin tadını çıkarmayı öğrendim. Öğrenme nin ya şı 
yoktur, diyen her kimse ne kadar doğru söylemiş. Bir va
kitler ömrümde canımın istemediği hiçbir şeyi yapma-
mış ol makla övünmüştüm. Derken en beklenmedik sıra-
da hayatıma dalan bir kadın beni yapmak istemediğim 
pek çok şeye zorladı. Gerçek özgürlüğe ancak ondan 
kurtulduktan sonra kavuştuğu mu anlıyorum şimdi. On-
dan önce özgürdüysem, değerini bile memişim. Gerçek 
yaşama ellimden sonra, onun uydurduğu bir kişi olmak-
tan kurtulduğum anda adım attım.

Üniversiteden emekliliğimi istedim. Kandilli’deki 
ya lıyı bu gün bile astronomik sayılacak bir fiyata sattım. 
Kara para sahip lerinin bu paraları emlak ve antika satın 
alarak aklamayı yeni ye ni akıl ettikleri dönemin tam baş-
langıcına denk geldi bu satış. Anladığım kadarıyla, za-
manla fiyatlar (reel olarak) düştü, çünkü adamlar, işleri-
ni zorbalıkla halletmeye başladılar. Yani şanslıyım ya, 
Türk mafyasının bile “masumiyet çağı”na rast gelmişim. 
Al dığım meblağı açıklayacak değilim, çünkü tabii ki ta-
puda çok daha düşük gösterdik. Eski evimin yeni sahibi-
nin önerisine uya rak parayı olduğu gibi İsviçre’de şifreli 
bir hesaba yatırdım. Emirgân’ı satmadım, hâlâ mülkiye-
timde ve hâlâ oradan aldığım inanılmaz kiraları harcaya-
mayarak yaşıyorum. Ayrıca, arada İstanbul’a gittiğimde 
bir pied-à-terre’im olması gerekiyor.

Evet, İstanbul’u terk ettim. Son zamanlara kadar an
cak çok uzun süreli aralıklarla gidiyordum oraya. Önce 
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“genişletilmiş” bir dünya seyahatine çıktım ama progra-
mıma Avrupa ve ABD’yi katmadım. Afrika, Uzakdoğu, 
Güney Amerika ve hatta Avusturalya ve Yeni Zelanda, 
sonra haritalarda yer almayan bir sürü ada... Parayı bas-
tırınca öyle turlar buluyorsunuz ki, aklınız şaşar. Oralar-
da karşılaştığınız doğa harikaları, çeşit çeşit yabani hay
vanlar, garip garip âdetleri olan yerliler, onları görmek 
için yol lara düşen dünya zenginleri kadar şaşırtıcı olma-
yabiliyorlar kimi kez. Bu geziler sırasında beni vaktiyle 
oyalayan matematik problemleriden, teoremlerden, denk-
lemlerden olsun, cinayet çö zümlemelerinden olsun çok 
uzaklaştım, hayatla iç içe girdim sanki... ya da... belki 
hayata maruz kaldım. Johannesburg ile Cape Town ara-
sındaki lüks (ultra ultra lüks) bir tren yolculu ğunda ta-
nıştığım bir kontes vardı ki... neyse, burada anlatmaya 
gerek yok, yolculuk süresiyle sınırlı, geçici bir ilişkiydi ve 
günü müzde pek çok kişinin kendini “kontes” olarak yut-
turabildiğine şahit oluyoruz. Bu güzel ve pahalı ilişkinin 
hayatıma yaptığı en önemli etki ise, içimde yeniden yur-
duma dönme isteğini uyan dırmasıdır.

Yurduma döndüm ama İstanbul’da fazla kalmadım. 
Dünya yı dolaşmaya harcadığım zaman ve paranın pek 
azının, doğup büyüdüğüm bu ülkeyi tanımaya yeteceği-
ni düşündüm. İlk iş Gü ney kıyılarına inmedim herkes gi
bi. Karadeniz’e, Güneydoğu’ya falan da baktım, ama so-
nunda Ege kıyısında karar laldım. Ege kıyıları var ya, bo
şuna bütün bir mitolojiye kaynaklık etmemiş.

Eskiden zenginliğiyle ün salmış, gerçekten müthiş 
olarak ni telenebilecek doğası ve güzelliği pek dillere düş
mediğinden, Ege’nin birtakım başka kasabaları gibi aşırı 
turistikleşmemiş, sa kin sayılabilecek bir yer burası. Yaz-
ları bile, iki ay dışında kala balık olmaz ve zaten benim 
kalabalıkların gittiği yerlerde işim olmaz. Deniz kıyısın-
da, kocaman bir bahçe içinde, on dokuzun cu yüzyılın 
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sonlarından kalma bir taş ev aldım. Hiçbir masraftan ka-
çınmayarak işin erbabı bir mimara, aslına uygun olarak 
resto re ettirdim, içine ise alışık olduğum her türlü lük-
sün bir fazlası nı koydurttum. Yani ölmeden cennete gel-
dim gibi bir şey. Beş yıla yakın süredir burada yaşıyorum 
ve hayatımdan çok memnu num. Zamanla yerel sosye-
teyle ilişkiler bile geliştirdim, daha doğrusu onlar benim-
le ilişki kurdular. Yılın belirli aylarını yurt dışında, birkaç 
ayını da İstanbul’da geçiren, ama hem varlıkları nın köke-
ni burada olduğu için hem de gençliklerini burada ya
şadıkları için dönüp dolaşıp buraya sığınan kişiler bunlar. 
Arala rına yabancı sokmazlar kolay kolay. Beni benimse-
meleri, hatta üst üste “garden partiler”e (evet, buralarda 
hâlâ kullanılıyor bu terim), yat gezintilerine falan çağıra-
rak bir ölçüde üstüme düş meleri, eğlencelerine renk kat-
mak amacından çok (beni kim renkli biri olarak nitele-
yebilir?) onlarla yakınlaşma konusunda en ufak bir çaba 
göstermemiş olmamdan, onlarınkinin altında kalmayan 
ve belki de aşan zenginliğimden (yalıyı restore eder ken 
döktüğüm para kimsenin gözünden kaçmamıştır) kay
nak la nıyor olabilir. Bir de tabii, işin içinde Narin Hanım 
olmasaydı, bu türlü bir yakınlaşma hiçbir zaman gerçek-
leşmezdi. Yani ben davetlere icabet etmezdim.

Narin, şimdiye kadar hayatımı paylaştığım hırçın 
kadınlardan o kadar farklı ki, bana az biraz annemi hatır-
latmasa onu tama men kafadan uydurduğuma inanaca-
ğım. Annem de onun gibi yumuşacık ama hemen her 
konuda becerikli bir kadındı. Prob lem çıkartmayan, ter-
sine her türlü problemi mucizevî bir kolay lıkla halleden 
bir kadın... Sofrası her zaman hazır, evi her zaman dü-
zenli, kocası ve çocukları her zaman tertemiz ve şikâyet
siz bir kadın... Evdeki hayatı her zaman herkesin istediği 
biçimde ayar layan ama hiç de ezik, boynu bükük olma-
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yan, kocaman koca man kahkahalar koyveren, oyunlar 
oynayan bir kadın... Yani annemden söz ediyorum bura-
da. Narin’in bütün bu hususlarda ona birebir benzediği-
ni iddia etmiyorum. Bir kere çoluk çocuk sahibi değil, 
anladığım kadarıyla hiç evlenmemiş. Evine birkaç kez 
konuk olarak gittim. Tabii ki her şey kusursuzdu, ama 
gün lük yaşamında ne kadar özenli olduğunu bilecek ko-
numda de ğilim. Bana annemi hatırlatan onun havası; yu-
muşak, iddiasız ve sevecen bakışları, hiç alaycı olmayan 
rahat kahkahası. Görünüş olarak da hiç benzemiyorlar 
birbirlerine. Narin sarışın, mavi gözlü, boylu bir kadın. 
Annem gibi yuvarlacık değil. Ama öyle içten, öyle çıngı-
raklı bir kahkahası var ki... Onunla karşılaşma mız tama-
men tesadüf müydü, yoksa devamlı gittiğim yerleri kol-
layarak, bir plan çerçevesinde mi karşıma çıktı, bilemi-
yorum. Ahir ömrümde kendimi pek bir matah olarak 
görmeye başladı ğımdan değil bu kuşku. Eski (romancı) 
karımın en gündelik olayları bile en ince ayrıntısına ka-
dar planlama alışkanlığını geç de olsa öğrendiğimde ya-
şadığım şoku hayatta bir daha yaşama mak konusunda o 
kadar kararlıyım ki, artık her türlü insani iliş kiye şüphey-
le yaklaşıyorum.

Buradaki yaşamım romancı Akın Erkan’ın hayatıma 
dalma sından önceki kadar ama çok daha farklı biçimde 
monoton. Deneme eleme usulüyle belirlediğim birkaç 
lokanta var. İkisine öğle yemeklerinde, ötekilere akşam-
ları gidiyorum haftada birkaç kez. Hafta sonlarında, kı-
şın bile, evden çıkmamaya dikkat edi yorum. Giritli ba-
baannesinden öğrendiği leziz yemekleri büyük bir usta-
lıkla hazırlıyan, çok yetenekli bir aşçım var. Yalnız yaşa
yan dul bir kadın Emine Hanım, ama bahçedeki, her 
türlü kon foru haiz müştemilata taşınmayı, “Bu halkın işi 
gücü yok, kim bi lir ne masallar uydururlar,” diyerek red-
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detti. Neyse ki, sırf sofra kurmak (ki onu da çok iyi yap-
mayı öğrendi) için olsun her gün gelir. Karnımı doyur-
mak için lokantalara gitmem gerekmiyor açıkçası ama 
sürekli evde oturmanın sağlığıma zararlı olacağını düşü-
nüyorum. Sabahları çıktığım iki kahve de var; biri evime 
yakın, öteki yarım saatlik uzaklıkta. İkisine de yürüyerek 
gidiyo rum. İyi idman oluyor. Bu yaştan sonra yeniden 
şişmanlamak istemiyorum. Gerçi dönüşte şoförüm Ha
san’ı telefonla çağırdı ğım ya da taksiye bindiğim oluyor. 
Çok da zorlanmamak lazım.

Neyse, uzatmayalım, Narin Hanım öğle yemeği için 
gitti ğim lokantalardan birinde çıktı karşıma. Sonbaharın 
son günle riydi ama havada bir ilkbahar tadı, kokusu var-
dı. Dışarda ama bahçenin dibinde, kapalı salona yakın 
bir yerde oturuyordum her zamanki gibi. Küçük bir bah-
çedir kasabanın öteki lokanta larına kıyasla, üstelik tama-
men dolu olduğunu hiç hatırlamıyo rum. O gün birkaç 
masada daha insanlar vardı. Girerken şöyle bir bakmış, 
hiçbirine dikkat etmemiştim her zamanki gibi. Der ken, 
insan bakmasa da fark eder ya, benden en uzaktaki ma-
sada oturanların gözlerini bana diktilerini hissettim. Top-
lum içinde tanınan biri olmadığıma göre, şahsen tanıdı-
ğım birileri olabilir düşüncesiyle, ben de gözlerimi onlar-
dan yana çevirdim. İki ka dın, iki erkek... Pek genç değil-
lerdi galiba, öğle sonrası ışığında çok iyi ayırt etmem 
mümkün değildi, ama benden gençtiler sa nıyorum. Hiç-
birini tanıyamadımsa da, kadınlardan biri, ben o yana 
bakar bakmaz yerinden kalktı, gülümseyerek masama 
doğ ru yürüdü. Ahenkli bir yürüyüşü vardı. Benim duy-
madığım ama kendi içinden fışkıran gizli bir müziğin 
ahengine uyuyor gi biydi. Kırıtmıyordu, hatta salınmı-
yordu bile ama dedim ya, adımlarını kendisine özgü bir 
musukiye uygun atıyordu sanki. Uzun boylu, ince –hatta 
sıska– bir kadındı. Yürürken alacalı ete ği uçuşuyordu. Bu 
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korunaklı bahçede, en ufak bir esintinin hissedilmediği 
öğle sonrası sıcağında, inanması zor ama açık sarı saçları 
da uçuşur gibiydi.

Bana uçarak yaklaştığı duyusuna kapıldım.
“Yanılmıyorum değil mi? Emin Hocam?” dedi karşı-

ma dikil diğinde. Yerimden kalkar gibi yaptığımda ise, 
“Rica ederim, ri ca ederim, rahatsız olmayın,” diyerek gü-
lümsemesini genişletti. Ben de rahatımı bozmadım, ama 
şaşkın ve biraz tedirgin baka rak onu tanıyamadığımı be-
lirttim. “Ben... üniversitede sizin dersinizi almıştım... 
Adım Narin...”

Demek benden genç olduğunu düşünmekte haklıy-
mışım. Bir kez daha yerimden kalkacakmış gibi yaparak 
karşımdaki sandalyeyi gösterdim. “Buyurmaz mısınız?”

İkiletmeden sandalyeyi çektiği gibi oturdu. Dirseğini 
masa ya, yüzünü de avucuna dayayarak başını sola doğru 
eğdi. Om zuna zar zor ulaşan dalgalı sarı saçları, “masma-
vi” tanımına tı patıp uyan parıltılı gözleri vardı. Gülümse-
mesi kahkahaya dö nüşmek üzereydi. “Tarihte okuyor-
dum ama, nedense sizin bir dersiniz bize zorunluydu. 
Hatırlamazsınız tabii. Binlerce öğren ciden biriydim.” Na-
zikçe gülümsedim, “haliyle” anlamına gele ceğini umdu-
ğum bir el hareketi yaptım. “Üstelik çok kötü bir öğren-
ciydim. En ön sırada otururdum ama, size tutkun oldu
ğumdan... Yoksa yarısını anlamazdım anlattıklarınızın.”

Birden bir şeyler hatırlamaya başladım. En ön sıra-
daki göz alıcı bacaklar... Binlerce değilse bile yüzlerce 
güzel bacağa ders anlatmışlığım vardı; mesleğin ender 
hoşluklarındandır. Bu kız da onlardan biriydi, bacakları 
ötekilerden ayırt etmek imkânsız elbette, yüzü bile tanı-
dık gelmediğine göre...

“Dikkatinizi çekmek için olmadık sorular sorardım,” 
dedi ğinde ise üniversite hayatım boyunca ne kadar çok 
manasız so ruya maruz kaldığımı hatırladım ister iste-
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mez... Yani hiç iste meden... Dikkatimi çekmek için mi, 
anlattıklarımdan hiçbir şey anlamadıkları için mi, ciddi-
yetimle dalga geçme ihtiyacını duy duklarından mı, nice 
saçma sapan soru soruldu bana. Ve ben nice soruyu güzel 
bacaklara bakarak cevapladım, nice konuyu güzel bacak-
lara bakarak anlattım. Tek tesellim, eve döndüğüm de ken-
di kendime yaptığım, kimseye yansıtmaya gerek duyma
dığım matematiksel çalışmalarımdı. Öğrencilerimden 
herhangi birine özel bir ilgi duyduğumu hatırlamıyorum. 
Herhangi biri nin bana tutkun olup olmadığını fark etmek
ten çok uzaktım. Bu hanımın öğrenci olduğu yıllarda ben, 
herhalde, ilk karımla yeni evliydim. Oğlumuz doğmuş 
muydu? Yeniden, birkaç yıllı ğına, Amerika’ya gitme den 
önceki döneme rastlıyor olmalı. Birden durduk yerde ka-
famda bir ışık yandı. Kızı değil de soruyu hatırladım.

“Aslında bir fizik sorusuydu sorduğunuz,” dedim. 
“Kafamı bayağ karıştırmıştı.”

“Buyrun işte, matematik hocasına fizik sorusu sor-
muşum. Aklımın kaç karış havada olduğunu açıkça gös-
termiyor mu?” Ve ellerini iki yana açarak, hayatıma pek 
çok renk katacak kahkaha ların ilkini savurdu karşımda.

Ve ben her şeyi, görüntüleriyle hatırladım. Kabarık 
sarı saç lar, çapkın mavi bakışlar, mevzun bacaklar kadar 
çıplak kollar, olur olmaz kıkırdamalar, ama hepsinden 
önemlisi, hepsini hatır lamama yol açan soru.

“Suyun özgül ağırlığı neden hiçbir şeye eşit değildir, 
diye sormuştunuz, hâlâ düşünürüm, boş vakitlerimde 
cevap ararım bu soruya.”

“Suyun özgül ağırlığı mı? Nasıl yani?” Derken bir-
den ciddi leşti, kaşlarını çattı, on beş saniye kadar düşün-
dü. Yüzünü tek rar sol dirseğinin ucundaki avuca yasladı. 
“Doğru ya... neden?”

“Düşünmek gerek,” derken galiba biraz baygın bak-
tım.
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