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ÖN SÖZ 

 Çağdaş Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri de Pınar Kür’dür. Yazar, 

edebiyat hayatına tiyatro yazıları ile başlamış roman, hikâye ve çeviriler ile devam 

etmiştir.  

 Pınar Kür, çağdaş Türk edebiyatının verimli yazarlarından olmasına rağmen 

kendisi ve eserleri hakkında çok fazla araştırma yapılmamış, hak ettiği değer gerçek 

anlamda kendisine teslim edilmemiştir. Her ne kadar gerek basında gerekse edebiyat 

dünyasında eserleri ile ilgili yazılar çıksa ve kendisi ile bir takım röportajlar yapılsa 

da bunların yeterli olmadığı düşüncesindeyiz. Biz de bu çalışmamızda, çok yönlü bir 

yazar olan Pınar Kür’ün eserlerindeki kadın kahramanlar ve bu kahramanların 

problemlerini tespit etmeye çalıştık. 

 Çalışmamız giriş, üç bölüm, sonuç, kaynakça, dizin ve yazarla yapılan 

söyleşiyi kapsayan ek bölümlerinden oluşmaktadır. Girişi iki ayrı başlık halinde ele 

alarak birinci bölümde roman kavramı, Türk edebiyatında romanın gelişimi ve önde 

gelen romancılarımız, ikinci bölümde hikâye/öykü kavramları, öykü türünün Türk 

edebiyatındaki yeri ve önemli temsilcilerini tespit etmeye çalıştık.  

 Birinci bölümde yazarın hayatını, eserlerini ve de edebî kişiliğini ayrı 

başlıklar halinde inceledik. Özellikle yazarın edebî kişiliği ile ilgili bölümde yazarın 

romanlarının ve öykülerinin çıkış noktaları, bu roman ve öykülerde hangi konuların 

işlendiği, karakterlerin nasıl oluşturulduğu, tahkiyeli eserlerin unsurları olan zaman 

ve mekânın nasıl kullanıldığı ve Pınar Kür’ün etkilendiği yazarlar gibi pek çok 

konuya dikkat çekmeye çalıştık. Ayrıca, ileride ayrıntılı olarak tanıtılacak olan 

eserleri burada genel hatları ile vermeye dikkat ettik. 

 İkinci bölümde Pınar Kür’ün sekiz -diğer dört yazarla birlikte yazdığı 

Beşpeşe adlı roman dâhil- romanı ve her biri beşer öyküden oluşan üç öykü kitabı 

kronolojik sıra da gözetilerek incelendi. Bu inceleme sırasında roman ve öykülerin 

kadın kahramanlarının incelenmesinden önce roman ve öykü kitapları hakkında geniş 

bilgiler verildi. Arkasından yine bu roman ve öyküler konunun daha iyi 

anlaşılabilmesi ve çalışmada bütünlük sağlanabilmesi için ayrı ayrı özetlendi. 

Devamında her romanın kadın kahramanları önce topluca zikredildi sonra bunlar 

romandaki konumlarına göre asıl konumdaki kadın kahramanlar ve dekoratif 
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konumdaki kadın kahramanlar başlıkları altında tek tek incelendi. Bu incelemede 

kadınların fiziksel görünümleri, ruhsal durumları ve sosyo-ekonomik yapıları bir 

bütün olarak verilmeye çalışıldı. Tezimizin üçüncü bölümünde, bir önceki bölümde 

tanıtılan kadın kahramanların problemleri tespit edilmeye çalışıldı. Bu problemlerden 

yola çıkılarak yazarın kadına bakış açısı değerlendirildi.   

 Sonuç bölümünde ise, sekiz roman ve üç öyküde yer alan kadın 

kahramanların genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca roman ve öykülerde yer 

alan bu kadın kahramanların problemleri de genel olarak değerlendirildi. Bu 

problemler farklı başlıklar altında bir araya getirilerek sınıflandırıldı. 

 Çalışmamızın kaynakça kısmı üç ayrı başlıktan meydana geldi. Birincisinde 

yazarın kendi eserleri, ikincisinde yararlanılan diğer kaynaklar yer aldı. Son olarak 

da yazarla ilgili makalelerin ve yazıların yer aldığı süreli yayınlardan -

ulaşabildiğimiz kadarıyla- oluşan bölüme yer verildi. Pınar Kür’ün eserleri 

kronolojik sıraya göre verilirken diğer kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak 

sıralandı. 

 Tezimizin sonuna eser ve şahıs adlarından oluşan bir dizin ekledik. Pınar 

Kür’ün adının çalışmada çok fazla tekrarlanmış olmasından dolayı yazarın adına 

dizinde yer verilmedi.  

 Pınar Kür’ün edebi kimliğinin ve eserlerinin yeterince incelenmemiş olması, 

hakkında akademik anlamda çok fazla çalışma bulunmaması ve ayrıca yazım 

aşamasında oluşabilecek teknik problemler nedeniyle ortaya çıkan bir takım 

eksiklikler ve kusurları kabul ederek bunlara hoşgörüyle yaklaşılmasını dileriz.  

Çağdaş Türk edebiyatının önemli kadın yazarları arasında gösterilen Pınar Kür 

hakkında yaptığımız bu çalışma ile umuyoruz ki yazarın ve eserlerinin daha iyi 

anlaşılabilmesine ve ilerde onun hakkında yapılacak olan akademik araştırmalara 

küçük bir katkı sağlamış oluruz. 

 Tez konusunun seçiminde ve hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen 

saygıdeğer hocam Prof. Dr. Mustafa Özcan’a, her zaman maddi ve manevi desteği ile 

yanımda olan, çalışmam boyunca büyük fedakârlık ve sabır gösteren sevgili eşim 

Abdullah Çin’e teşekkürü bir borç bilirim.  

 

Konya, 2010        Nazmiye ÇİN 
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GİRİŞ 

 Anlatma ve nakletme ihtiyacı insanlık tarihi kadar eskidir. Bu ihtiyaç her 

dönemde kendini farklı şekillerde –sözle veya yazı ile- gösterse de hiçbir zaman 

kesintiye uğramaz. “İnsan; akıl ve duygu ile yoğrulmuştur. Bu noktada ‘nazarî olarak 

insan hayatı ikiye ayrılmaktadır. Zihnî hayat (akıl), teessürî hayat (duygular).”1 

İnsanın zihnî hayatı ve mantık ile ilgili ürünleri bilimsel eserlerde yerini alırken, 

duyguları da sanat eserlerinde kendine yer bulur. Edebiyat hem bir sanat ve hem de 

kendi içinde edebî türleri inceleyen bir bilim olarak insanın bu iki yönüne de hizmet 

eder. Kurgulama yoluyla ortaya çıkan, edebiyatta gelişerek ve her geçen gün değişen, 

dünyaya ayak uyduran iki önemli edebî türden bahsetmek yerinde bir davranış 

olacaktır. Tüm dünya edebiyatında olduğu gibi Türk Edebiyatında da önemli olan bu 

nev’iler ‘roman’ ve ‘öykü’dür.  

A. Roman Kavramı, Türk Edebiyatı’nda Roman ve Kadın Romancılar 

Batı edebiyatından gelerek bizim edebiyatımızda da yer eden ‘roman’ 

kavramından önce batıda roman öncesi dönemde yer alan ‘romans’ kavramına kısaca 

değinmek gerekir. “(Fransızca ‘romance’ İspanyolca ‘romancé’). 'Romans', 'romantik 

aşk maceraları', 'çekici aşk destanları', 'Ortaçağ'a dair şövalyelik, 'Ortaçağ'a özgü 

manzum hikâyeler', 'efsane', 'Lâtince'den türetilen yerli diller' gibi anlamlara 

gelmektedir. Roman dillerinden birinde yazılan kitaba 'romanz' deniyordu. 

Romanslar, önceleri sözlü gelenekte yaşayan anonim manzum metinlerdi, ancak 

sonraları yazarı belli mensur romans metinleri de yazıldı.”2 Zamanla değişen 

‘romans’ kavramı o dönemde bir türün adı olur; “Romans, bütün imkânlarını 

kullanıp değişik tecrübelerden geçerek büyük bir kahraman olduğunu ispatlayan 

üstün nitelikli kişilerin maceralarını verir. Romans, romandan daha eski bir hikâye 

şeklidir. Ahlâkî açıdan saflığı ve kahramanlığı ciddi bir şekilde yücelten romansın 

hitap ettiği toplum, aristokrasidir, Romansta amaç, gerçek dünya, gerçek hayatlar, 

gerçek sorunlarla yüzleşmek yerine yapay ve sanal dünyalar kurarak, idealize 

edilmiş, yüceltilmiş, hayalî, efsanevî aşk ve kahramanlık hikâyeleri uydurarak hoşça 

                                                            
1 M. Önal, En Uzun Asrın Hikâyesi, s. 205. 
2 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi,  s. 24. 
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vakit geçirtmek ve eğlendirmektir.”3 Romandan önceki bu dönemi yalnız 

romanslarla sınırlandırmak yanlış olur, şövalye hikâyeleri ve pikaresk roman ve gibi 

diğer türler de o dönemin anlatı ihtiyacını karşılayan nev’i lerdir.   

‘Roman’ kelimesi, 'romanice'den gelir. 'Romanice', halk dili olan Lâtince'de 

'Romalıların tarzında ve Lâtince'de, Lâtin dilinde, Lâtince'ye göre' anlamlarına gelir. 

'Romania', kelimesi, 'Kral Constantin zamanından itibaren Romalıların fethettikleri 

toprakların tamamı, Romalılara ait topraklar' anlamına geliyor. Roma'da yaşayanlar 

ve Roma devletine bağlı olanlara da 'roman' deniyordu… Roma İmparatorluğu'na 

bağlı olan halkların kullandığı konuşma dili olan halk Latince’si ile yazılmış 

manzum ve mensur hikâyelere, 'Roman dilinde (Romalı askerin Lâtincesi ile yazıp 

konuşan Avrupalı dili: (Lingua Romana) kaleme alınmış manzum ya da mensur, ger-

çek veya uydurma bir olaya 'roman' deniyordu.”4 Daha sonra 12. yüzyılda edebî bir 

türe ad olan ‘roman’ kelimesinin bugünkü anlamda ki yerini alması 17. yüzyıla denk 

gelir. 

“Roman, hayatı yoğunlaştıran ve çarpıcı niteliklerle kodlayan atasözü, vecize, 

şiir, resim, müzik gibi sanat ve edebiyat türlerinin aksine hayatı açan, sergileyen, 

ayrıntıları kendi yerlerine iade eden, gerçeklikleri çoğu zaman soyutlayarak yeniden 

üreten edebî bir türdür… Roman, hikâyeden daha uzun bir hacimde, kişi, yer ve za-

mana bağlı kalınarak nesir tarzında kurgulanmış olayların hikâye edilmesidir. 

Birbirleriyle değişik şekillerde irtibatlı olan olayların, metin halkalarının anlamlı bir 

bütün halinde oluşturduğu olaylar zinciridir. Roman, gerçek dünyanın kendisini 

değil, ona en yakın bir kopyasını verir. Gerçeklik izlenimi uyandıran hayat kesitleri 

sunar. Olağanüstü, doğaüstü olay, figür ve unsurlar yerine doğal, somut, gerçekçi 

unsurlara yer verir. İnsanüstü figürler ve kahramanlar yerine sıradan insanların 

hayatlarına ve olabilir olanlara yer verir.”5 

 Roman edebî bir tür olarak Türk Edebiyatı’na 19. yüzyılda Tanzimat ile 

birlikte gelir. Tercümelerle başlayan bu tür, daha sonra taklit ve tanzir yoluyla yerli 

ürünlerini vermeye başlar. “Edebiyatımızda görülen roman biçimindeki ilk eser, 

Yusuf Kâmil Paşa’nın Fenelon'dan çevirdiği Terceme-î Telemâk (1862) tır. Eser, 

                                                            
3 Aynı eser, s. 25. 
4 Aynı eser, s. 64-65. 
5 Aynı eser, s. 66-67. 
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'özetlenerek' Türkçeye aktarılmıştır. Victor Hugo'dan özetlenerek çevrilen ve 

Rûzname-i Cerîde-i Havadis gazetesinde tefrika edilen (1862) Mağdurun Hikâyesi, 

Batı edebiyatından Türkçeye geçen ikinci eserdir.”6  Batılı anlamda romanın edebî 

bir tür olarak Türk Edebiyatı içindeki gerçek yerini edinmesi zaman alacaktır. Bu 

anlamdaki ilk Türk romanı Şemsettin Sami’nin Taaşşuk- u Talat ve Fitnat (1872) 

adlı eseridir. “Şemsettin Sami'nin yazdığı ilk yerli roman örneğinden sonra, Ahmet 

Mithat ve Namık Kemal, Türk romanının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. 

Ahmet Mithat, Batılı hikâye ve romanla halk hikâyesini uzlaştırmaya çalışmış, 

Namık Kemal ise yerli örnekleri dikkate almadan doğrudan doğruya Batılı roman 

tekniğini uygulamaya çalışmıştır.”7 

 Bu anlamda Ahmet Mithat’ın Hasan Mellah ( 1874), Hüseyin Fellah ( 1875) 

ve Felatun Bey’le Rakım Efendi (1875) romanları önemlidir. Yine edebiyatı sosyal 

fayda açısından kullanan Namık Kemal’in İntibah (1876) adlı romanı da ilk edebî 

roman olarak camiadaki yerini alır. Ardından Sami paşazade Sezai Sergüzeşt  ( 1889) 

ile ilk realist roman denemesini yaparken Recaizade Mahmut Ekrem’de aynı yıllarda, 

ilk realist roman kabul edilen Araba Sevdası’nı yazar. Nabizade Nazım’ın uzun 

hikâyesi Karabibik ile Zehra adlı romanı da realist çizgiye yaklaşan önemli 

eserlerdir. “Nâbizâde'nin Karabibik isimli eseri istisna edilirse Tanzimat Romanı 

gerçek memleketin asıl büyük sınıfı olan Anadolu halkının hayatına girebilmiş 

sayılamaz. Buna mukabil İstanbul’daki orta ve yüksek sınıfların bu içtimaî buhran 

asırlarındaki hayatını bu roman, ifadeye çalışmıştır. Bu devir romanlarında 

umumiyetle ızdırap verici vak'aların sıralanması, biraz Fransız romantizminden 

aksetmekle beraber, bir parça da yaşanılan hayatın ve gerçekten duyulan ıstırapların 

ifadesidir.”8 

 Edebiyât-ı Cedide adı ile de anılan Servet’i Fünun Edebiyatı’nda yazarlar 

‘sanat sanat içindir’ düsturundan hareketle daha çok bireysel konulara 

yönelmişlerdir. Sosyal konulardan uzaklaşan yazarların dili bir önceki döneme göre 

daha ağırdır. Bu dönemde Halit Ziya Uşaklıgil, roman türünün teknik açıdan ilk 

başarılı örnekleri olan Mai ve Siyah,(1897) Aşk-ı Memnu (1900) ve Kırık Hayatlar’ı 
                                                            
6 F. Naci, 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme,  s. 14. 
7 K. Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860-1923, s. 68. 

8 N. Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 1002. 
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(1924) kaleme alır. Mehmet Rauf, 1901’de Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı 

olan Eylül’ü yazar. Halit Ziya'ya göre daha sade bir dille eserler verir. Ferdâ-yı 

Garâm (1913), Genç Kız Kalbi (1914), Böğürtlen (1926) yazarın diğer 

romanlarından bazılarıdır. Hüseyin Cahit Yalçın, Servet- i Fünun romancıları 

arasında, dil ve üslubundaki sadelik ve açıklıkla dikkati çeker. Nadide (1890) ve 

Hayal İçinde (1901) adlı iki romanı bu dönemde yayımlanır. 

İffet (1898), Şıpsevdi (1911) , Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (1912), 

Hakka Sığındık (1919) gibi Hüseyin Rahmi romanları aynı dönemde yayımlanmasına 

rağmen hayata bakış açısı ve konu bakımından Servet-i Fünun edebiyatından ayrılır. 

Ömer Seyfettin önderliğinde 1910-1912 yılları arasında çıkan Genç Kalemler 

Dergisi’nde öne sürülen Türkçülük düşüncesi, Türk toplumunu olduğu kadar Türk 

romanını da etkiler. Bu dönemde memleket ve toplum konuları öne çıkar, dilde 

sadeleşme savunulur. Milli edebiyat döneminde eserler vermeye başlayan 

romancılarımız, asıl şöhretlerini Cumhuriyet döneminde kazanırlar.  

Milli mücadele döneminde ve sonrasında hem bu mücadele ruhunu taşıyan 

hem de roman ve hikâye türlerinde eserler veren başarılı yazarlarla karşılaşılır. 

Bunlar; “Cumhuriyet ilân edildiği zaman birkaç büyük sanatçı, roman ve hikâyede 

varlıklarını ispat etmiş oldukları gibi, Millî Mücadele'ye verdikleri destekle de 

Cumhuriyet'in ilk yıllarının önde gelen şahsiyetleridir: Halide Edib Adıvar, Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Aka Gündüz, Peyami Safa’dır.”9  

“Önceleri kadın psikolojisinin yer aldığı aşk romanları yazan Halide Edip 

Adıvar, daha sonra Kurtuluş Savaşı'nı ele alan romanlar yazar. Ateşten Gömlek 

(1923), Vurun Kahpeye (1926), Zeyno'nun Oğlu (1928) adlı romanlarını yayımlar. 

Halide Edip'in üzerinde en çok durulan romanı ise, önce İngiltere'de 1935 yılında 

Clown and His Daughter (Soytarı ve Kızı) adıyla yayımlanmış olan Sinekli 

Bakkal’dır. (1936)”10 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu ise romanlarında, mütareke yıllarının insanını 

anlatmaya çalışır. Yazar, köy ve aydındaki bozulmayı anlatan Yaban (1932) 

romanıyla adından çok söz ettirir. Romancının diğer romanlarından bazıları: 

toplumun en küçük birimi olan ailenin çöküşünü dile getiren Kiralık Konak (1922), 
                                                            
9 İ. Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı,  s. 246. 
10 İ. Demirci, ‘Romanımızın 27 Yılına Bakış (1923-1950)’,  s. 59. 
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yine toplumun çok önemli bir kurumundaki yozlaşmaya dikkat çeken Nur Baba 

(1922),  işgal altındaki İstanbul’u anlatan Sodom ve Gomore (1928), amaçsız ihtilalcı 

tipinin yer aldığı Bir Sürgün (1938)' dür. 

“Cumhuriyet devrinin ilk romanı, devrinin en sevilen ve tesiri bakımından 

başka hiç bir esere benzetemeyeceğimiz Çalıkuşu’nun (Vakit, 1922) yazarı olan 

Reşat Nuri çok sayıdaki roman, hikâye ve denemeleriyle Anadolu ve Anadolu 

insanının derinliğini, yalnızlığını, âdeta bir halk hikâyesi yapısındaki romanlarıyla 

nakleder.”11 Romanlarından bazıları;  Çalıkuşu (1922), Dudaktan Kalbe (1924),  

Yaprak Dökümü (1939), Ateş Gecesi (1942), Son Sığınak (1961) ‘tır. 

 Peyami Safa’da ilk eserlerini mütareke yıllarında vermiş önemli bir 

romancımızdır. “Eserlerinde yoğun bir sosyal tenkit bulunan yazar, güçlü bir 

gözlemci ve anlatıcıdır. Eserlerindeki gençler iki ayrı dünya arasında kalmış, bir çıkış 

arayan sıkıntılı, hasta veya saplantılı kişilerdir. İlk romanlarında I. Dünya Savaşı ve 

mütareke günlerinin savaş gerisini işleyen yazar, Millî Mücadele'yi iki eserinde konu 

edinir.”12 Yazar, Türk Edebiyatı’nın en güzel örneklerini verir; Dokuzuncu Hariciye 

Koğuşu (1930), Fatih- Harbiye (1931), Matmazel Noraliya'nın Koltuğu (1949), 

Yalnızız (1951) gibi romanları bunlardan yalnız bir kaçıdır.  

Bunların dışında Refik Halit Karay, Abdülhak Şinasi Hisar, Aka Gündüz, Memduh 

Şevket Esendal, Mahmut Yesari, Ercüment Ekrem Talu, Sermet Muhtar, Osman 

Cemal Kaygılı ve Selahattin Enis dönemin önemli romancılarıdır.  

Konuları Yeşilçam filmlerine temel oluşturan Kerime Nadir’in eserleri 

yanında, diğer kadın romancılar Peride Celal, Safiye Erol ve Semiha Ayverdi, 

Şukufe Nihal Başar, Halide Nusret Zorlutuna, Mükerrem Kamil Su, Nezihe Araz’ın 

romanları da bu dönemdeki yerlerini alırlar. 

 Sadri Ertem romanlarında yeni kurulan devlette ortaya çıkan sınıfları 

savunurken Halikarnas Balıkçısı denizi ve deniz insanlarını anlatır. Sabahattin Ali 

toplumsal gerçekçilik etkisiyle yazdığı hikâyelerinin yanına üç de roman ekler. 

Bunlar; Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940) ve Kürk Mantolu 

Madonna ( 1943)’dır.  

                                                            
11 İ. Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, s. 260. 
12 Aynı eser, s. 267. 
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Okurlarını eserlerinin büyüsü içine çeken Ahmet Hamdi Tanpınar 1940’lı 

yılların ve sonrasında Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden biri olur.  “Zengin 

hayal gücü, geniş kültürü, edebiyatın yanı sıra resim, heykel, gibi sanat eserlerini 

tanıması ve tatması, ayrıca zengin hayal gücünü hiç bir zaman gerçeğin şartlarını 

unutturacak kadar fantezilerinin emrine vermemesi, sanatının anahtarını teşkil 

eder.”13 Hikâye, roman ve şiir gibi farklı alanlarda eserler verse de Huzur (1948) ve 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1954) adlı eserleri birer başyapıt olarak Türk 

romanında ki yerini alır.  

 Romanlarında köyü, köylüyü ve tarihi dönemleri konu alan Kemal Tahir’de 

çok fazla eser veren yazarlarımızdan biridir. Devlet Ana ( 1967), Esir Şehrin 

İnsanları Üçlemesi (1956-1962), gibi eserleri, yazarın on dokuz romanından sadece 

birkaçıdır. Tarık Buğra, İlhan Tarus ve Kemal Bilbaşar 1940’lı yılların diğer önemli 

romancılarındandır.  

Mahmut Makal, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt, Kerim Korcan da 1920’li 

yıllarda doğan ve köy konusunu ele alan önemli romancılarımızdır.   

Abdullah Ziya Kozanoğlu, Feridun Fazıl Tülbentçi, Müfide Ferit Tek, Nihal 

Atsız Cumhuriyet dönemindeki tarihî roman yazarlarından önde gelenleridir. Buraya 

kadar sıraladığımız romancıların dışında, Cumhuriyet döneminde yetişen 

romancılarımızın 1940-1950 yılları arasında yayımladıkları romanlardan bazıları ise 

şunlardır: Sait Faik, Medar-ı Maişet Motoru (1944); Kemal Bilbaşar, Denizin 

Çağırışı (1943), Faik Baysal, Sarduvan (1944), Samim Kocagöz, Bir Şehrin İki 

Kapısı (1948), Orhan Kemal, Baba Evi (1949), Oktay Akbal, Garipler Sokağı 

(1950). 1950 yılından günümüze kadar Türk romanının gelişimine katkıda bulunmuş 

belli başlı romancılarımızı ise şöyle sıralayabiliriz: 

İlhan Tarus (1907-1967), İzzettin Dinamo (1909-1989), Rıfat Ilgaz (1911-

1993), Aziz Nesin (1915-1995) Vedat Türkali (1919- ), Necati Cumalı (1921-2001), 

Abbas Sayar (1923-1999), Attila İlhan (1925-2005), Çetin Altan (1927- ), Fakir 

Baykurt (1929-1998), Adalet Ağaoğlu (1929- ),  Leyla Erbil (1931-)Tarık Dursun 

(1931-), Muzaffer İzgü (1933- ), Oğuz Atay (1934-1977), Füruzan (1935- ), Erdal Öz 

(1935-2006), Demir Özlü (1935- ), Sevgi Soysal (1936-1976), Emine Işınsu (1938-) 

                                                            
13İ. Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, s. 310. 
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Ayla Kutlu (1938- ), Pınar Kür (1945- ), Selim İleri (İ949- ), Ahmet Altan (1950- ), 

Orhan Pamuk (1952- ), Latife Tekin (1957- ).14 

Bu bölüme kadar adı geçen yazarlar sayesinde Türk romanı, modern anlamda 

büyük gelişme göstermiştir. Türk edebiyatında özellikle Oğuz Atay’ın 

Tutunamayanlar’ı ile başladığı kabul edilen, Orhan Pamuk, Kara Kitap( 1990),  İnci 

Aral, Ölü Erkek Kuşlar (1992) gibi yazarların eserleri ile günümüzde hala devam 

eden post modern bir çizgiye kavuşmuştur. Pınar Kür’de özellikle Bir Cinayet 

Romanı gibi eserleri ile post modern yazarlar arasında gösterilmiştir.  

Genel olarak değerlendirdiğimiz Türk romanına kadın yazarlar açısından da 

bakmakta fayda olduğu görüşündeyiz.  

Türk edebiyatındaki kadın yazarların sayısının son yıllarda artmış olmasında 

sosyal hayattaki değişim, eğitim ve kültür seviyesinin artması gibi etkenler önemli 

olmuştur.  

“Türk kadını kökü Tanzimat’a kadar giden, ancak Cumhuriyetle birlikte asıl 

şeklini bulan, büyük ve önemli bir sosyal değişiklik yaşamıştır. Yazarlarımızın 

toplumda rastlanabilecek, her çeşit kadına değindikleri gözlenir. Anne, âşık, yeni 

yetişen, yaşlı, hizmetçi, öğretmen sanatçı, köylü, kasabalı, şehirli, iyi eğitim görmüş, 

cahil, duygusal, mantıklı, düşüncesiz, güzel, çirkin gibi sayabileceğimiz birçok 

yönüyle kadın romanlarda ve öykülerde yer almıştır. Bu kadınlar hem duygusal hem 

de toplumsal yönleri ile işlenmiştir.”15 

İlk dikkati çeken roman, Ziya Gökalp'in etkisiyle yazdığı Yeni Turan olan 

Halide Edip, Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye adlı romanlarıyla Anadolu'ya 

açılmıştır. Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun çeşitli sorunlarını yansıtan bu iki 

romandan sonra, Zeyno'nun Oğlu'yla Doğu Anadolu'ya Diyarbakır'a değin uzanır. 

Dönen Ayna'da ise Anadolu'yu, köylü ve İstanbullu karşılaştırmasını buluruz. Halide 

Edip'le bütünleşmiş olan Sinekli Bakkal ve Tatarcık da töre romanları olarak dikkati 

çekerler. Romanlarının başkişilerini genellikle, güçlü, sırasında erkeklere egemen 

olan kadınlardan seçen Halide Edip'in değişik konulu romanları; Handan, Seviye 

Talip, Kalp Ağrısı, Zeyno'nun Oğlu, Yolpalas Cinayeti, Sonsuz Panayır, Dönen 

Ayna, Hayat Parçaları, Çaresiz, Kerim Usta'nın Oğlu ve Akile Hanım Sokağı'dır. 

                                                            
14İ. Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı,  s. 347. 
15 B. Çeri, Türk Romanında Kadın,  s.246. 
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Bu yılların kadın yazarları olarak şairliğiyle de ün kazanan Halide Nusret 

Zorlutuna (1901-1984) Küller, Gül'ün Babası Kim, Büyükanne, Aydınlık Kapı .... gibi 

romanlarıyla, yine şairliğiyle tanınan Şükufe Nihal (Başar) (1896-1973)'i Renksiz 

Izdırap, Yakut Kayalar, Çöl Güneşi, Yalnız Dönüyorum romanlarıyla; roman yazarı 

olarak tanınan ve en çok Münevver, Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi, Nedret 

romanlarıyla adı anılan Güzide Sabri (Aygün) (1886-1946) ile Aydemir, Pervaneler 

romanlarıyla Müfide Ferit Tek (1892-197 ) sayılabilir. 

1940'lı yıllara gelindiğinde, ilk romanların İkinci Dünya Savaşı yıllarında 

yayımlamaya başlayan yazarlarda toplumsal kaygının ağırlık kazandığı, toplumsal 

konuların çeşitlendiği dikkati çekiyor. 

Konuların çeşitlenmesinde; katılmayıp sıkıntısını çektiğimiz savaş, yeni 

siyasal dönem, yazarlarını yeni konulara eğilmeye yöneltmiş, özellikle 

edebiyatımızda "köy edebiyatı" olarak adlandırılan ve 1970'e değin genişleyerek 

süren köy ve köylünün sorunlarına eğilen yazarlar da bu yıllarda yetişmişlerdir.  

1950'li yıllara gelindiğinde İkinci Dünya Savaşı yıllarında yetişen köy çıkışlı, 

Köy Enstitülü yazarların köy ve kasaba romanlarını yayımlamaya başladıkları 

görülür ki erkek yazarların yine bu dönemde kadın yazarlardan daha çok eser 

verdiklerine tanık olunur.  

1960'lı yıllara değin toplumcu gerçekliğin gittikçe ağır bastığı romanımızda, 

bu yıllardan sonra ele alınan konulardaki çeşitlenmeyle birlikte, roman yazma 

yönteminde de bir değişme, gelişme göze çarpar. 1960'tan başlayarak geçirilen 

siyasal, toplumsal ve ekonomik değişmeler, bunların sonuçları, yazarların üzerinde 

durup ele aldığı konular olarak görülür.  

1970’lerin başında Türk edebiyatında içlerinde Pınar Kür’ün de bulunduğu 

kadın yazarlar artar. Bu artışın yanı sıra verilen edebiyat ürünlerinin kendinden 

önceki dönemlerden farklı olduğu da bilinen bir gerçektir.  

“1970'li yıllarda 'kadın yazarlarımızın sayısal artışının yanı sıra, ürünlerinde 

nitelik ve nicelik açısından da bir gelişme gözleniyor. Özellikle bu dönem yazarları, 

ardıl kuşağın da etkileyici/yönlendirici kaynağı olacaklardı ve yoğunluk yine öykü-

den yanaydı. Ülkenin siyasal ve toplumsal açıdan devinimli bir süreci yaşaması; 

kadını alanlara çıkardığı gibi, siyasal dalgalanma içindeki yerini belirleme/bulma 
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arayışına da kapı aralar. Dönemin “kadın yazarlarının” birçoğunun ürünlerinde, 

sözünü ettiğimiz süreçte kadının toplum içindeki yeri/konumu/sorunları tematik 

olarak işlenir. Yazınımızda da 'kadın duyarlılığının’ iyice belirginleştiği bir dönemdir 

hem...”16  

Pınar Kür’de kadın yazarlarından birden söz edilmesi ile ilgili olarak 1970’li 

yılları işaret eder: 

“Füruzan benden önce çıkmıştı. Tomris Uyar var. Sevgi Soysal vardı ama 

benim kitabımın çıkmasından kısa bir süre sonra öldü. Nazlı Eray daha yolun 

başındaydı. Ah Bayım Ah’ı çıkmıştı Umut Dizisi'nden. Adalet Ağaoğlu vardı ama o 

daha eskiydi, Leylâ Erbil vardı, o da daha kıdemliydi... Daha önce de biliyorsun 

Halide Edip, Suat Derviş, Nezihe Meriç vardı ve üçü de önemli yazarlardı fakat tek 

başlarınaydılar. O da çok büyük bir kadın yazar hareketi başlatmadı edebiyat 

dünyasında. Yoğun olarak beş altı kadının birden konuşulan kitaplar yazmaya 

başlaması 1970'lerin başından itibaren oldu.”17 

1970 yılları arasında dikkati çeken yazarlar olarak, Nezihe Meriç (1925), 

Emine Işınsu (1938) ve Peride Celal (1915)'i sayabiliriz. 

Kadın yazarlardan Emine Işınsu, Küçük Dünya adlı romanıyla adını 

duyurmuş, Azap Toprakları, Tutsak, Çiçekler Büyür adlı romanlarıyla dış Türklere 

yönelmiştir. Azap Toprakları'nda Batı Trakya'da yaşayan Türklerin, Tutsaklar'da 

Kerkük Türklerinin, Çiçekler Büyür'de de Deliorman-Rodop Türkleri'nin çektikleri 

sıkıntılar dile getirilir. Sancı ve Cambaz romanlarıyla Türkiye'ye dönen yazar, 

Sancı'da 1970 yıllarındaki öğrenci olaylarını, Cambaz'da toplumsal ve ekonomik 

değişimler geçiren Türkiye'nin sorunlarla dolu bir dönemini kendi siyasal görüşleri 

açısından değerlendirir. 

Nezihe Meriç, Korsan Çıkmazı ile bu yılların yazarları arasında yer almıştır. 

Romanda, 1970'li yıllarda daha yoğunlaşan, kadının ekonomik ve cinsel yönden 

erkeklerin baskısından kurtulma sorununa değinmiştir. Uzun bir aradan sonra yazdığı 

ikinci romanı Alagün Çocukları adını taşır. 

Romanlarında daha çok burjuvaziyi eleştiren Peride Celal, "yazı hayatında 

ikinci başlangıç" dediği roman yazarlığına Üç Kadının Romanı ile başlamıştır. 

                                                            
16 F. Andaç, Edebiyatımızın Yol Haritası, s. 97. 
17 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir- Pınar Kür’le Hayat ve Edebiyat,  s.168. 
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Gecenin Ucundaki Işık, Güz Şarkısı adlı romanlarıyla 1960-70 yılları yazarları 

arasında tanınmış, Evli Bir Kadının Günlüğünden, Üç Yirmi dört Saat, Kurtlar adlı 

romanlarıyla 1990'lı yıllara gelmiştir. Son romanı Bir Hanımefendi'nin Ölümü'dür 

(1995). 

Yine 1970’li yıllardan itibaren Sevgi Soysal, Adalet Ağaoğlu ve Pınar Kür’de 

kadın yazarlarımız olarak da dikkati çekerler. 

Sevgi Soysal, Yürümek, Yenişehir'de Bir Öğle Vakti, Şafak adlı üç romanıyla 

anılmaktadır. Yürümek, bir kadınla bir erkekten hareket edilerek kadınlık sorunlarının 

ele alındığı bir romandır. Yenişehir'de Bir Öğle Vakti'nde 27 Mayıs 1960'a yakın bir 

tarihte Yenişehir'de öğle vakti bir kavağın devrilişini anlatılırken bir dönem 

Türkiye'sinin panoraması çizilir. Şafak ise 12 Mart olayını ve 12 Mart'a götüren 

olayları süzgeçten geçiren bir romandır. Yazarın tamamlayamadığı son romanı ise 

Hoş Geldin Ölüm adını taşır. 

Romanlarında bir şeyden hareket ederek tarihsel ve toplumsal koşullar içinde 

genele geçen Adalet Ağaoğlu, bilinç akışı yönteminin olgun örneklerini vermiştir. 

Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Yaz Sonu ve Hayır adlı romanları 1930'lu 

yıllardan günümüze gelerek, aydın kişilerin sorunlarını ve bunalımlarını veren 

romanlardır. Fikrimin İnce Gülü ise, işçilerin sorunlarını, Almanya'ya göçü ele aldığı 

romanıdır. Son romanı, kendisinin "oda romanı" olarak adlandırdığı Ruh Üşümesi’ 

dir. Bu roman kendisinin de belirttiği gibi, erotizmin Türkçeyle estetik bir biçimde 

anlatılma denemesidir. 

Ağırlığı kadın sorunlarına veren Pınar Kür, Küçük Oyuncu, Asılacak Kadın, 

Yarın Yarın, Bir Cinayet Romanı, Bitmeyen Aşk romanlarıyla yankı uyandırmıştır. 

Romanlarında değişik yönden kadınların karşılaştıkları sorunları ele alırken, aşkı da 

değişik biçimde verişiyle dikkati çeker. 

Pınar Kür, 1970’lerde ki kadın yazarların sayısının artışının Türk edebiyatına 

hareketlilik getirdiğini, kadın yazarların, kadın konusunu ve kadın sorunlarını erkek 

yazar bakış açısından çıkardığını ifade eder: 

“Tabii, sol bir uyanma, açılma da söz konusuydu. Sesini duyurmak isteyen, 

söyleyecek lafı olan kadınlar çoğaldı. 70'lerde ciddi bir kadın yazarlar hareketi oldu 

gerçekten ve bence bu Türk edebiyatına bir hareket getirdi. Erkek yazarlar da 

kadınlar hakkında daha dikkatli yazmaya başladılar. Çünkü artık kadınlar kendilerini 
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anlatıyorlardı. O zamana kadar kadınları, erkekler tarafından yazılanlardan 

anlıyorduk. Attila'yı ayrı tutarak söylüyorum, bu erkek bakış açısı kırılmaya başladı. 

Onlar da daha dikkatli kadın tipi çizmek zorunda kaldılar. 70'ler o bakımdan çok 

verimli bir dönemdir.”18 şeklinde kadın hareketine paralel olarak kadın yazarlarda 

artış görüldüğünü savunur.  

B. Hikâye/ Öykü Kavramı, Türk Edebiyatı’nda Öykü ve Kadın 

Öykücüler 

 Hikâye kelimesi için Türkçe sözlüklerde “‘bir olayın sözlü veya yazılı olarak 

anlatılması, gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, aslı olmayan söz 

olay’”19 vb. karşılıklar verilmektedir. Oysa ‘taklit etmek, bir metnin kopyasını 

çıkarmak’ anlamlarına gelen kelimenin kökü Arapça ‘hakeve’’dir. Avrupa’da ‘story’ 

kelimesi ile ifade edilen ve bizde ‘tahkiye etme’ anlamına gelen ‘hikâye’ kelimesi 

zamanla bir türün de adı olmuştur. İlerleyen yıllarda ‘hikâye’ ile ‘öykü’  birlikte 

kullanılmaya başlanır. Öykü kelimesini bizim edebiyatımızda ilk kullanan kişi 

Nurullah Ataç’tır. “Öykünme, (taklit) manasını karşılayan bu ifadeyi Ataç ilk defa, 

Ulus gazetesindeki güncelerinden 15.01. 1949 tarihli olanında”20 kullanır.  Sonraki 

yıllarda bu edebî türün adlandırılmasında hangi kelimenin kullanılacağı yönünde 

çeşitli tartışmalar çıkar. Ancak çağdaş dönemde ‘hikâye’den çok ‘öykü’ kelimesinin 

kullanımı daha çok kabul görür. 

 Tanzimat ile birlikte edebiyatımıza giren roman ve gazete gibi kavramlardan 

ve türlerden biri de yukarıda açıklanmaya çalışılan ‘hikâye’ kavramıdır. Her ne kadar 

bir edebî tür ve kavram olarak hikâye bizim için yeni olsa da tahkiye geleneğimizin 

ilk insan kadar eski olduğunu görmekteyiz. Kısaca diyebiliriz ki modern hikâyeden 

önce bizde tahkiye geleneği zaten vardı. Anavatan’dan Anadolu’ya gelen Türkler bir 

taraftan Dede Korkut Hikâyeleri gibi en orijinal milli hikâyeleri yerleştirir ve 

bütünlerken aynı asırlarda Leyla ve Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi klasik şark 

hikâyelerini tanımaya ve bunları benimsemeye başlamıştır. Türk halkı arasında şifahi 

bir gelenek halinde yaşayan ve bazen yazılı edebiyata da geçen Hz. Ali ve Hamza 

                                                            
18M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir- Pınar Kür’le Hayat ve Edebiyat,  s.168.  
19 Türkçe Sözlük, 1. Cilt (A-J) s. 994.  
20 Y. Çolpan, Ataç’ın Kelimeleri, s.75. 
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Destanları, Battal Gazi, Danişment Gazi Destanları, Saltuknâmeler gibi hikâyeler 

halk toplantılarının sanat ve kültür hareketleri arasında yer alır. Bunlara Köroğlu 

Destanı, Hançerli Hanım Hikâyeleri gibi sayısız halk hikâyesi ve meddah hikâyeleri 

eklenebilir.  

Türk öyküsünün hangi metinlerle başladığı ile ilgili farklı görüşler olsa da pek 

çok kaynak Türk öyküsünün Dede Korkut Hikâyeleri ile başladığını kabul eder. 

Mehmet Hengirmen’de Türk Öykü Antolojisi’nde bu kabulden yanadır;  “Bilinen 

kaynaklara göre Türk Öykü tarihi Dede Korkut öyküleri ile başlar.”21  

 Bizde Batı tarzında ilk hikâyeler 1870’de Ahmet Mithat Efendi’nin Kıssadan 

Hisse ve Letâif-i Rivâyat serilerinin ilk beş cildi ile başlar. Bunu 1871’de neşrine 

başlanan küçüklü büyüklü yedi hikâyeyi içine alan Emin Nihat’ın Müsameretnâme’si 

takip eder. “Batılı öykü tekniğinin ve tahkiye özelliklerinin, bizim tahkiye 

sürecimizde elle tutulur, gözle görülür biçimde ortaya çıkmaya başlaması, Sami 

Paşazade Sezai'nin başlı başına 'öykü' olarak anılabilecek eserleri, Nâbizâde 

Nazım'ın daha da gelişen teknik ve genişleyen öykü coğrafyası ve Halit Ziya'nın 

tahlil ve teknik kuruluştaki başarısının yanında verimliliği ile de gelişen, farklılaşan 

bir düzlem oluşturduğu görülür.”22 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ömer Seyfettin, Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Refik Halit Karay’da öykücülüğümüzün 

gelişmesindeki önemli köşe taşlarındandır. Bunların yanında Memduh Şevket 

Esendal, Sait Faik ve Sabahattin Ali’nin her biri teknik, konu ve üslup yönünden 

Türk öyküsünün en güzel örneklerini verirler.  

 “Aynı dönemde, kimi zaman birbirinin devamı hâlinde, kimi zaman farklı 

açılımlar sağlayarak, kimi zaman da çoğaltıcı, zenginleştirici, aynı ve farklı 

kumaşlarla dokuyan öykü yazarlarımızdan Sadri Ertem, Bekir Sıtkı Kunt, Orhan 

Kemal, Kemal Tahir, Samim Kocagöz ve Yaşar Kemal'i bir başka kareyi bütünleyen 

öykücüler olarak anabiliriz. A. Hamdi Tanpınar, Haldun Taner, Sabahattin Kudret, 

Ziya Osman Saba, Necip Fazıl ve Tarık Buğra'nın öyküleri ise farklı türlerdeki 

yazar/şair kimlikleriyle birlikte, zaman zaman açılıp koyulaşan tonlarda da olsa 

öykümüzün belirgin bir çizgisini oluştururlar.  

                                                            
21 H. Su, Öykümüzün Hikâyesi, s. 26. 
22 Aynı eser, s. 28. 
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Bir başka ve farklı öykü çizgisi de Sezai Karakoç, Rasim Özdenören, Mustafa 

Kutlu ve Şevket Bulut'un öykü, yazı ve duyarlık izleğidir. 1950'li yılların sanat 

atmosferinin öykümüze kazandırdığı bir öykü düzlemini ya da öbeğini de Tahsin 

Yücel, Vüs'at O. Bener, Feyyaz Kayacan, Orhan Duru, Bilge Karasu, Kamuran Şipal 

ve Ferit Edgü oluştururlar. Tarık Durusu Necati Tosuner, Selim İleri, Hulki Aktunç, 

Burhan Günel, Necati Güngör... ve '80'li, '90'lı yılların öykücülerinin süren 

katkılarıyla öykümüzün hikâyesi zenginleşerek yatağını oluşturmaya devam 

ediyor.”23 

Kısaca değindiğimiz Türk edebiyatında öykü konusundan sonra çalışmamız 

gereği bu türün Pınar Kür’e gelinceye kadar, Türk edebiyatındaki kadın 

temsilcilerine bakmakta fayda görüyoruz.  

‘1910-2005 yılları arasında kayıtlara giren öykü kitabından 271'inin kadın 

öykücülere ait olması, yine 1910-1990 arasında öykü ortamına giren 750 öykücüden 

80'inin kadın öykücü olması, Türk Öykücülüğünün erkek öykücülerin egemenliği 

altında bulunduğunu’24 gösterir. Buna rağmen kadın yazarlarımız, Türk hikâyesine 

getirdikleri yeni konular, farklı bakış açıları ve en önemlisi kadın duyarlılığı ile 

isimlerini duyurabilmişlerdir. 

Türk edebiyatının ilk kadın hikâyecisi olan Halide Edip Adıvar, ilk hikâye 

kitabını 1910 yılında Harab Mabedler ile vermiştir. Kadın duyarlılığının ilk 

temsilcisi olarak bilinmesine rağmen Halide Edip “hemen her eserinde bir kadın 

değil, erkekleşmiş bir kadın gibi davranmaya çalışmış”25 tır. Harab Mabedler'den 

sonra Dağa Çıkan Kurt ve Kubbede Kalan Hoş Seda yazarın diğer hikâye 

kitaplarıdır. 

Toplumcu bir yazar olma çabasıyla dikkat çeken Suat Derviş, Halide Edip 

Adıvar'dan sonra gelen ikinci isimdir. Hikâyelerinde kompoze tipler çizen yazarın 

asıl adı Hatice Saadet Boraner'dir. Fosforlu Çevriye, Derviş'in en çok tanınan ve 

sevilen eseridir. 

                                                            
23 H. Su, Öykümüzün Hikâyesi,  s. 29-30. 
24 Ö. Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Kadın Öykücüler, s. 39. 
25 Aynı eser, s. 40. 
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Eserlerinde çoğunlukla kadın sorunlarını ele alan Şükûfe Nihal, ilk eseri 

Tevekkülün Cezası'nı 1928'de yayımlamıştır. Nihal'ın seçtiği konuya karşın, eleştirel 

bir yaklaşım yerine şiirselliği ve romantizmi seçmesi dikkat çekici bir özelliğidir. 

‘Naif, hastalıklı, hep merhameti celbeden tipler üstünden popüler metinler 

üretmiş’26 olan Güzide Sabri de başka bir kadın hikâyecimizdir. Ölmüş Bir Kadının 

Evrak-ı Mefkûresi yazarın en önemli eseridir. 

Mükerrem Kamil Su ve Halide Nusret Zorlutuna ise eserlerinde millî ve 

ahlakî konuları işlemekle birlikte aşk, ızdırap, hüzün ve ayrılık gibi temaları da 

hikâyelerine yansıtmışlardır. 

Mükerrem Kamil Su, 1934 yılında yayımlanan Sevgim ve Istırabım ile hikâye 

hayatına başlamıştır. Çeşitli yayın organlarında hikâyeleri çıkan yazar Bir Avuç Kul, 

Gizlenen Acılar eserleriyle de tanınır. 

1975'te Ümmü'I Muharriat (kadın yazarların anası) unvanı verilen Halide 

Nusret Zorlutuna Büyükanne, Aydınlık Kapı, Aşk ve Zafer adlı hikâyeleri ile dikkat 

çeker. Yazarın bu eserlerinin yanında basılmamış olan Rüzgârdaki Yaprak,  

Rüyaların Masalı ve Şarkın Romanı adlı hikâyeleri de vardır. 

1953'te yayımlanan Bozbulanık'la Türk hikâyeciliğine giriş yapan Nezihe 

Meriç, "Yenilikçi, toplumsal hayatın içindeki tutarsızlıkları, çelişkileri irdeleyen bir 

öykücü kimliğiyle öne çıkmakla kalmamış, kadın hayatını aşk, ızdırap ve aşk 

acılarının ötesinde, toplumsal hayatı doğrudan etkileyen sorunlarla birlikte edebiyat 

gündemine aktararak, kadın yazar bakış açısını sanatsal gerçeklikle bütünleştirmiştir.  

Öykülerini romanlarından önce yayımlayan Nezihe Meriç, toplumdaki 

bozukluklara, daha çok da kadınlarla ilgili sorunlara değinmiştir. En çok üzerinde 

durduğu, erkeğin egemen olduğu bir toplum düzeninde öğrenim görmüş ya da 

görmemiş, ezilen, anlamı kalmamış gelenek ve göreneklerin kurbanı olan kadının 

sorunlarıdır. Kadınlarla birlikte, aile ve toplum içinde, birtakım geleneklerle ezilmiş 

insanların yalnız kaldıklarına bu yüzden kişiliklerini bulamadıklarına da dikkatleri 

çekmiştir. Ayrıca kadın-erkek ilişkilerine gösterilen tepkiler, evlilik dışı ilişkiler, 

köyden kente gelen geç kızların uyum sağlayabilmek için gösterdikleri çabalar gibi 

konular üzerinde de durmuştur. Olaydan çok kişilerin yer aldığı öykülerinde, 

                                                            
26 Ö. Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Kadın Öykücüler, s. 41. 
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toplumsal bozuklukları bireysel nedenlere bağlar. Olayı belli bir zaman sürecinde 

vermediği için, öykülerinde şimdiki zamanla geçmiş zaman, yaşanılanlarla anılar, 

bilinçle bilinçaltı iç içedir. Yazılışları bakımından Sait Faik çizgisinde gelişme 

gösteren öykülerini, Bozbulanık, Topal Koşma, Menekşeli Bilinç, Dumanaltı, Bir 

Derin Karakuyu kitaplarında bir araya toplanmıştır. 

Öyküyü, edebî dil ve kurgunun haklarını sürekli koruyarak, ideolojik söylem 

ve felsefeyle buluşturan ilk kadın öykücü27 olan Leyla Erbil, ilk hikâye kitabını 

1961'de Hallaç ile vermiştir. Kadın dünyasının etkin bir gözlemcisi olan yazarın 

diğer hikâye kitapları ise Gecende ve Eski Sevgili’dir.  

Leyla Erbil, 1960'lı yılların başında bireye eğilen öyküleri ile tanınan bir 

yazarımızdır. Toplum sorunlarına bireyden hareket ederek eğilen yazar, insanların 

davranışlarını yalnız gözlemlemekle kalmayarak onları bu davranışa yönelten 

nedenlere, bilinçaltına inmeye çalışır. Nedeni ne olursa olsun, yalnızlığı en çok 

duyanların aydınlar olduğuna dikkati çeken Erbil, cinselliği de aydınlar, daha çok da 

kadınlar açısından ele almıştır. Kimi öykülerinde evliliği ele alan kadınların 

sorunlarına değinen yazar, bu konular dışında Cumhuriyet döneminde işçi göçüne 

değinen ilk yazarlarımızdan biri olarak dikkati çeker. Genelde kent insanını anlatan 

Leyla Erbil, aydınların halktan kopuk oluşlarını eleştirilecek yanlarını ortaya koyar. 

Öykülerinde rüyalardan yararlanarak 2. Meşrutiyet yıllarından başlayıp 

Cumhuriyet'in ilk yıllarına değin geçen olayları verir.28 

Münife Baran ve Nevin İşlek 1962 yılında Türk hikâyeciliğinde görülen 

isimlerden ikisidir. İşlek, şiirle girdiği edebiyat dünyasına İkindi Güneşi adlı bir 

hikâye kitabı bırakırken Baran, Bir Sokak Bir Semt, Bizim Hüsnü Bey, Nato, 

Şeytansız, Ben Bu Kadar Değilim ve Beş Günün Öyküsü olmak üzere altı hikâye 

kitabı yazmıştır. 

Sevgi Soysal, daha çok siyasal tercihlerinin belirlediği bir bakış açısıyla 

yazdığı hikâyelerini Tutkulu Perçem, Tante Rosa ve Barış Adlı Çocuk kitaplarında 

toplamıştır.  Sevgi Soysal, ‘siyasal planda toplumcu bir tutum sergilemesine rağmen, 

                                                            
27 Aynı eser, s. 42. 
28 www. yeniturkedebiyati. com. (16.09.2010) 
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kadın-erkek ilişkileri ve aile bağları konusunda 'bireyci' bir yaklaşımın öncüsü 

olmuştur.’29 Yazar aynı zamanda Halide Edip Adıvar'ın "sentezci" tutumunu 

dışlayarak dışarıdan içeriye bakan hikâyecimizdir. 

Tutkulu Perçem'le adını duyuran Sevgi Soysal, ilk öykülerinde bireysel 

duyarlılıkları, sorunları işleyen bir yazar olarak görünür. Varoluşçuluğun, biçim 

kaygısının ağır bastığı öykülerinde kadının toplumsal yaşantısına açıklık getirmek 

ister. Kadın erkek ilişkilerini daha çok cinsellik yönünden ele alan Soysal, erkeğin 

egemenliğini kadının onun bütün yaptıklarına seyirci kalışını işler. Kadınların 

sorunlarını, Almanya'nın küçük bir kasabasında yetişen Tante Rosa'nın yaşamıyla 

sürdüren yazar bu öykülerini de Tante Rosa'da yayınlamıştır. Daha sonra yayımladığı 

Barış Adlı Çocuk'ta da yurduna karşı yabancılaşmakta olanların durumu anlatılır. 

Ayrıca, devlet düzenindeki bozukluklar, cezaevlerinin durumu da üzerinde durduğu 

konular arasındadır. Sevgi Soysal özellikle bu yıllarda bireysellikle toplumsallığı bir 

arada veren yazar olarak dikkati çeker. 

1964 yılına gelindiğinde karşımıza çıkan Sabahat Emir ise masalsı unsurları 

hikâyeye dâhil etmesi yönüyle önemlidir. Ceviz Oynamaya Geldim Odana, Öküz 

Kafalı Şaban Bey Destanı, Gece ile Gelen, Zamane, Bir Sepet Kiraz yazarın hikâye 

kitaplarıdır. 

Yanık Saraylar ile 1965'te Türk hikâyeciliğine giriş yapan Sevim Burak 

öykülerinde Tevradî bir simgesel dil kullanmıştır. Post-moderne yakın bir bakış açısı 

kullanan yazarın diğer öykü kitapları Afrika Dansı ve Palyaço Ruşen'dir. 

Afet Ilgaz Türk hikâyeciliğinde adını 1956'da duyurmayı başarsa da, 1963'te 

Bedriye'nin uyandırdığı ilginin ardından, Başörtülüler, aldığı ödülle 1964'te altın 

çağını yaşar. Bu ödül Halide Edip Adıvar'ın ardından Cumhuriyet kuşağı bir kadın 

yazarın aldığı ilk ödül olması açısından da önem arz eder. Ilgaz "bakış açısındaki 

tutarlılık ve işlediği konularla, yerli öykücülükte kendi kuşağında yer alan diğer 

kadın öykücülerden daha fazla ve kendisinden sonra da işlenebilir yeni öykü 

damarları açmıştır.  

1967 yılında Mübeccel İzmirli ve Füruzan ile yoluma devam eden Türk 

hikâyesi Ayla Kutlu, Adalet Ağaoğlu, Nursen Karas, Sevinç Çokum, İnci Aral, Nazlı 

                                                            
29 Aynı yer. 
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Eray, Pınar Kür, Feyza Hepçilingirler, Buket Uzuner, Jale Sancak, Fatma Karabıyık 

Barbarosoğlu, Ayfer Tunç, Tansu Bele, Cemile Çakır gibi birçok isimle çağdaş 

öykücülük yolunda ilerleyecektir. 

Öykülerinde yaşadığı dönemi yansıtmaya çalışan Füruzan, daha çok bireyin 

tedirginliklerine, bunalımlarına eğilmiştir. İyi bir gözlemci olan Füruzan daha çok 

küçük insanın yaşam kavgasını vermiştir. Genelde olaysız olan öykülerinde 

göçmenlikten başlayarak, küçük kız ve kadınların içine düştükleri kötü durumlar, 

küçük memurun dünyası, yoksulluk, Almanya'ya gidenler... gibi konu çeşitliliğiyle 

karşılaşılır. Konu çeşitliliğine koşut olarak çok sayıda kişinin yer aldığı öykülerinin 

kimileri birinci kişi anlatımıyla verilmiştir. Kısa öyküden uzun öyküye doğru giden 

yazarın yöre dilini kullanması öykülerinin okunurluğunu arttırmıştır. Öyküleri 

Parasız Yatılı, Kuşatma, Benim Sinemalarım, Gecenin Öteki Yüzü ve Gül 

Mevsimidir' de topluca yayınlanmıştır. 

Giderek çocuk yazınına kayan Gülten Dayıoğlu, öykülerini Kırmızı Bisiklet, 

Döl, Geride Kalanlar, Geriye Dönenler adlı dört kitapta toplamıştır. İlk kitabındaki 

öykülerinde Anadolu'yu dolaşırken edindiği izlenimlerine dayalı konularla 

karşılaşırız. Bu öykülerinde Anadolu kızlarını ve kadınlarını ilgilendiren sorunlar 

üzerinde durmuştur. Daha sonra Almanya'ya göçü işleyen yazarlar arasına katılan 

Dayıoğlu, yalnızca Almanya'ya gidenlerin değil, geride kalanların, gidip dönenlerin 

de sorunlarını ele almıştır. Öykülerinde, çeşitli sorunları olan köy kadın ve kızlarıyla 

birlikte, kendi yöresinin kişileri olan köy insanlarıyla karşılaşılır. 

Kısa öyküyü başlı başına bir tür olarak düşünen Tomris Uyar, öykülerini aynı 

zamanda yazarın çok iyi bildiklerini yazması gerektiği görüşüne uyarak yazmıştır.  

İlk öykülerinde küçük burjuva kökenli insanların yaşamlarını sergileyen yazar, 

öykülerinin konularını, bireydeki sınıf atlama özlemi yüzünden ortaya çıkan 

karmaşa, toplum düzeyinin edilgenleştirdiği insanlar, bu insanların dünyası, içinde 

bulundukları durumdan çıkışlar aramaları, ekmek parası peşinde koşan insanların 

durumu, gittikçe yozlaşan topluma yeni değerler kazandırma çabası gibi konularla 

çeşitlendirmiştir. İlk öykülerini, İpek ve Bakır'da bira araya toplayan Uyar, onu 

izleyerek Ödeşmeler, Diz Boyu Papatyalar, Yürekte Bukağı, Gece Gezen Kızlar, 

Yaza Yolculuk, Sekizinci Günah, Otuzların Kadını, Aramızdaki Şey'i yayımlar. 
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Adalet Ağaoğlu, Yüksek Gerilim ve Sessizliğin İlk Sesi adlı kitaplarıyla bu 

yılların öykü yazarları arasına katılmış, daha sonra Hadi Gidelim'i yayımlamıştır. 

Toplumcu gerçekçiliği yansıttığı öykülerinde işçilerin karşılaştığı çeşitli sorunlar, 

eyleme katılanlarla onlara yataklık edenler, boş yere suçlananlar, iş bulma umuduyla 

köyden kente göçenlerin durumları... gibi değişik konuları ele almıştır. Romanlarında 

hareket noktası birey olduğu halde, öykülerinde toplumsal olaylara da önem 

vermiştir. 

Pınar Kür ve Aysel Özakın bu yılların yazarları arasına ikişer öykü 

kitaplarıyla katılmışlardır.  

Aysel Özakın, Sessiz Bir Dayanışma ve Kanal Boyu kitaplarında topladığı 

öykülerinde önce küçük bir kentin uygarlaşma süreci içinde yaşayan insanların 

çelişkileri, korkuları, toplumdaki değişmelerin bireyi etkileyişi... gibi konular 

üzerinde durmuştur. Toplumsal konuların yanında bireysel konulara da değinmiştir. 

Giderek dış göçe eğilip, Almanya'ya gidiş nedenleri, oraya gidenlerin durumu 

üzerinde durmuştur. Gözlemlerine dayanan bu öykülerinde kişilerin ortak yanı, 

yabancı çevrede yaşadıkları sıkıntılar, düş kırıklıkları, arayışlarıdır.  

Pınar Kür, öykülerini Bir Deli Ağaç ve Akışı Olmayan Sular'da okuyucularına 

sunmuştur. İlk öykülerinde gerçek yaşamın görünmeyen yönlerini, yaşamdan kopuk, 

yalnız, bir beklentisi olmayan insanların iç dünyalarını yansıtır ve giderek 

duygusallığın ağır basmaya başladığı görülür. Yazar ilerleyen yıllarda yazdığı 

öykülerini de Hayalet Hikâyeleri adı altında yayımlamış ve Türk öyküsüne 

kazandırmıştır.   

1910 yılından bu yana Türk hikâyeciliğinin içinde olan kadın yazarlar son 16 

yıldır sayılarını artırarak başarılarına hız kazandırmışlardır. “‘Kadın’ kimliklerini 

edebi kamuya kabul ettirmelerinin ötesinde Türk öykücülüğünde kendilerine mahsus 

bir yer edinirken, aynı zamanda onu bulunduğu seviyeden daha ilen bir seviyeye 

taşıma konusunda erkek öykücülerden hiç de geride kalmamışlardır. Öyle görünüyor 

ki kendilerine has farklı bakış açılarının da eklenmesiyle bu başarı hem nicel hem de 

nitel açıdan daha uzun yıllar devam edecektir. 

 Dikkat edilirse, özellikle 1970’li yılların ardından artan kadın yazarların daha 

çok kadın sorunları üzerinde durduğu görülür. Bireysel olarak kadına eserlerinde yer 
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veren bu yazarlar, son yıllarda kadını toplumsal ve sosyal bir varlık olarak da ele 

almışlardır.  
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I. BÖLÜM 

1. PINAR KÜR’ÜN HAYATI,  ESERLERİ, EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

1.1. HAYATI  

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın önemli kadın yazarlarından olan 

Pınar Kür’ün hayatını çeşitli kaynaklardan ve kendisinden edindiğimiz bilgilerle 

aşağıdaki başlıklar altında inceleyeceğiz. 

1.1.1. Doğumu ve Çocukluğu 

 Havva Pınar Kür, 15 Nisan 1943 tarihinde Bursa’da doğmuştur ancak bu 

şehirde hiç oturmamıştır.  Çocukluğu Anadolu’nun çeşitli kentlerinde ve Londra’da 

geçmiştir. Pınar Kür’ün babası matematik öğretmeni Behram Kür ve annesi emekli 

öğretmen, yazar İsmet Kür o yılların Cumhuriyet kuşağı idealist 

öğretmenlerindendir. Bilecik’te öğretmenlik yapan aile doğum için Bursa’ya gelir. 

Pınar Kür’ün doğumundan sonra tekrar Bilecik’e dönen aile bir süre sonra 

Zonguldak’a yerleşir. Babasının buradaki maden işçileriyle sık sık görüşmesi ve sol 

bir çevre edinmesinden sonra sıkıntılı günler yaşayan aile 1949 yılında buradan 

ayrılır ve Ankara’ya taşınır.  

Bir söyleşide yazara, kendinizi nereli olarak tanımlamayı tercih 

ediyorsunuz?30 sorusu yöneltilir, yazarın bu soruya verdiği cevap dikkat çekicidir: 

 “Çok zor bir soru… Nereli olduğumu pek bilemiyorum galiba. Yaşadığım 

onca yer arasında en çok İstanbul’u seviyorum, en yerleşik olduğum yer burası, 

ama… gene de… Belki konuştukça açılırım, kendime bir yer de bulurum.”31  

Aile Ankara’ya taşındıktan kısa bir süre sonra yazarın kız kardeşi Işılar Kür 

dünyaya gelir. Işılar Kür, yazarın çocukluğunda ve sonraki hayatında önemli rol 

oynar. Birbirlerini çok sevmelerine rağmen zaman zaman bu iki kız kardeş arasında 

kıskançlıklar yaşanır. Yine de yazar, kız kardeşi için “bugün en yakın arkadaşım, en 

güvendiğim insandır.”32 ifadesini kullanır.  

                                                            
30 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir Pınar Kür ile Hayat ve Edebiyat, s. 7. 
31 Aynı yer.  
32 Aynı eser, s.15. 
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Pınar Kür’ün annesi Bağdat doğumlu İsmet (Zorlutuna) Kür, yaşadığı 

döneme ve içinde bulunduğu ortama göre çok kültürlü, aktif ve iddialı bir kadındır. 

İsmet Kür’ün yazarlık hayatı o yıllarda başlamıştır. İlk şiir kitabı olan Yaşamak 

ailenin Zonguldak yıllarında çıkmıştır. Bunun öncesinde yazdığı piyes de bir 

yarışmada ikincilik ödülü alır. Güçlü, çalışkan ve girişken bir kadın olan anne İsmet 

Kür, yazarın kişiliğinin oluşmasında, eğitim ve çalışma hayatının şekillenmesinde 

şüphesiz en önemli rolü oynar. Yazarın babası Behram Kür, Azeri göçmenidir ve 

Türkiye’de ailesinden –amcası dışında- kimse bulunmamaktadır.  

Yazarın annesinden sonra hayatındaki bir diğer güçlü kadın figürü ise teyzesi, 

tanınmış yazar, Halide Nusret Zorlutuna’dır. Yazar, teyzesinin güzel bir kadın 

olduğunu şu ifadelerle anlatır: 

“ Teyzem güzel kadındı, annemi ise hep, ‘çirkin kızım’ diye severmiş ninem. 

Nazar değmesin diye, anladığım. Annem bu yüzden çirkinlik kompleksi olduğunu 

söylerse de inanma… Teyzemse anormal güzel bir kadın. Teyzem, Nazım’la, Vâlâ 

Nurettin’le ahbaplık ediyor. O dönemin genç şairleri, yazarları hep arkadaşı.”33  

Pınar Kür’ün çocukluk yıllarında, yaşamındaki en önemli arkadaşlarından biri 

de teyzesinin kızı, yazar Emine Işınsu olmuştur. Daha sonra farklı dünya görüşleri ve 

hayat tarzları nedeniyle iki kuzenin samimiyeti son bulur ve yolları ayrılır. Pınar Kür 

ve Emine Işınsu’nun yazar olmasında her iki annenin de telkinleri ve destekleri 

vardır.  

Pınar Kür’ün çocukluğunda ve kişiliğinin gelişiminde etkin rol oynayan bir 

başka isim ise anneannesi Nazlı Hanım’dır. Nazlı Hanım, -çalışan anne- babanın 

çocukları olmaları nedeniyle- torunları Pınar ve Işılar’a uzun süre bakar. Nazlı 

Hanım da çok güçlü, zengin ve nüfuzlu bir Osmanlı ailesinin kızıdır. Çocukken çok 

fazla hayal kurduklarını ifade eden yazar, hayal güçlerinin gelişmesinde nineleri 

Nazlı Hanım’ın anlattığı masalların etkisinin büyük olduğunu düşünür. Yazar, 

çocukluğunda kendisine dualar öğreten masallar anlatan Nazlı Hanım’ı annesinden 

çok sevdiğini ifade eder. 

                                                            
33 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir Pınar Kür ile Hayat ve Edebiyat, s. 31. 
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1.1.2. Eğitim Hayatı 

Pınar Kür, henüz ilkokula başlama yaşı gelmeden Zonguldak’ta ilköğrenimine 

başlar. Okuma bildiği için bu okulda zorluk çekmez. Hemen ertesi yıl ailenin 

Ankara’ya taşınması sonucu yazar ikinci sınıfa Kurtuluş İlkokulu’nda devam eder. 

Yazarın annesi İsmet Kür, otuzlu yaşlarda iken iki çocuğunu da alarak İngiltere’ye 

gider. Böylece Pınar Kür’ün de Londra macerası başlamış olur. Pınar Kür, burada kız 

kardeşi ile yatılı bir okul olan Raymond School’ a başlar. Uyum sürecinde bir takım 

zorluklar yaşayan aile bir yıl sonra Türkiye’ye döner ve iyi düzeyde İngilizce 

öğrenmiş olan Pınar Kür, Ankara Kolej’e yazılır.  

Üç sene sonra babasının Unesco’da görev alması üzerine aile Amerika’ya 

gider. Ailesi, Kür’ü nezih bir semtte yer alan Forest Hills High School’a gönderir. 

Pınar Kür, bu yıllarda on dört yaşlarında genç bir kızdır. Yazar, burada da iki yıl 

kadar uyum süreci yaşar, uzun süre çevre edinemez ve yalnızlık çeker. Son sınıfta 

okulun tiyatro kulübüne giren Kür,  o dönemde ‘anlaşılmayan genç kız romanları’ 

yazmaya başlar. Bu romanları İngilizce olarak yazan Pınar Kür’ün Türkçesi de iyidir. 

Zira bilinçli bir kadın olan annesi evde Türkçe konuşmanın yanında çocuklarına 

Nazım Hikmet, Sait Faik, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi önemli isimleri de okutur. 

Tiyatroyu çok seven ve çocukluğundan beri tiyatrocu olmak isteyen Pınar Kür, on 

yedi yaşlarında iken ilk piyesi Cowards All’ ı -İngilizce olarak- yazar. Bu yıllarda 

Chris adlı tiyatrocu bir gence de âşık olmuştur.  

Yazar, bir yıl sonra Türkiye’ye kendisinden daha önce dönmüş olan annesinin 

ve kız kardeşinin yanına gelir. Aynı yıllarda kendisi Robert Kolej’e yazılan Pınar 

Kür’ün kız kardeşi Işılar Kür, önce Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne girer bir yıl 

sonra buradan ayrılır ve Güzel Sanatlar Fakültesi, heykel bölümünü kazanır. Yazar, 

bu yıllarda Robert Kolej Tiyatrosu’nda pek çok önemli oyunda başrol ve diğer 

rollerde oynar. Oyunculuğu beğenilen yazara Şehir Tiyatroları’nda oynama teklifleri 

gelince anne ve babası buna şiddetle karşı çıkar zira onlar kızlarının oyuncu olmasını 

istemezler. Yazar oyunculuktan vazgeçse de oyun yazmaya devam eder. Sahnelenen 

ilk ciddi piyesi İki Başlı Adamın Tek Eli adlı oyununu henüz koleji bitirmeden bu 

yıllarda yazar. Üniversite hayatı boyunca politikayla hiç ilgisi olmayan yazarın 
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uyanışı Paris’e gittikten sonra olur. Bununla ilgili olarak yazarın şu açıklaması dikkat 

çekicidir: 

“Robert Kolej'de politik hiçbir şey yoktu. Olaylar öbür üniversitelerde de 

başlamış değil. Benim ilk politik uyanışım Paris'te oldu. Genel bir politika bakışım 

var tabii. Amerika'da tarih okuduğum zaman Troçki denen adamı çok beğenmiştim. 

Lenin'i tanıyorum, biliyorum. Hatta buradakilerden daha çok biliyorum. Ama 

Troçki'yi de, Lenin’i de, Marx'ı da asıl Paris'te tanıdım, yazdıklarını okudum.”34  

Pınar Kür, evlilik sonrası Paris’e gider İktisat Fakültesi öğrencisi eşi daha sonra 

gelecektir. Yazar, burada önce bir dil okuluna devam eder daha sonrada Sarbonne’a 

Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktoraya başlar. Bu yıllarda 

yazar pek çok kültürel etkinliğe katılır. Eşi ile birlikte sinemalara, tiyatrolara gider 

çeşitli yürüyüşlerde yer alır, Paris’i yakından tanır. 

Özetlersek, yazar ilk ve ortaokulu Ankara’da, liseyi New York’ta, New York’ta 

başlayan üniversite öğrenimini, İstanbul’da Robert Kolej Yüksek Bölümü’nde 

tamamlar, üniversite öğreniminin ardından beş yıl Paris’te yaşar ve Fransa’da 

Sarbonne’a Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat Kürsüsü’nde doktora yapar. 

(1964–1969). Pınar Kür, Doktora çalışmasını “Yirminci Yüzyıl Tiyatrosunda 

Gerçeklik ve Yanılsama” konusunda vermiştir.  

1.1.3. Evliliği Aşkları ve Ailesi 

Pınar Kür, ilk evliliğini yirmi bir yaşında iken Can Kolukısa ile yapar. Yazar bu 

ilk evliliğinden önce yurt dışında henüz bir çocukken Chris adlı gence âşık olur. Bu 

onun ilk aşkıdır.  

 Eşi, evlendikleri yıllarda İktisat Fakültesi öğrencisidir. Yazar, eşi ile 1962 

yazında tanışmış ve 1964 yılında da evlenmiştir. Yazar, evliliğinin üzerinden henüz 

on beş gün geçmişken eğitimi için Paris’e gider. Eşi ise bitirme sınavları nedeniyle 

daha sonra gidecektir. Can Kolukısa Paris’e geldiğinde herhangi bir eğitim alamaz. 

Pınar Kür ise önce lisan okuluna başlar sonrada doktoraya kabul edilir. Çift, bu Paris 

yıllarında aynı evi paylaşsa da yazarın ifadesine göre ‘ evli bir çift gibi değil daha 

çok sevgili’ gibi yaşar.  
                                                            
34 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir- Pınar Kür’le Hayat ve Edebiyat, s, 71. 
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Yazarın, zaten uzun zamandır iyi gitmeyen evliliği beş yılın sonunda 

boşanmayla sonuçlanır.  Pınar Kür’ün evliliğinin dördüncü yılında Emrah adında bir 

oğlu olmuştur. İleride genç bir aktör olan Emrah, Fazilet Hanım ile evlenir. Bu 

evlilikten yazarın Cem adlı tek torunu dünyaya gelir.  

Pınar Kür, Can Kolukısa’dan ayrıldıktan sonra tanınmış bir avukat olan 

Mehmetcan Köksal ile bir beraberlik yaşar. Bu birliktelik beş yıl sürer ancak evlikle 

noktalanmaz. Yazarın onun dışında bilinen uzun soluklu bir ilişkisi olmaz.  

Pınar Kür, halen Taksim’de oturmakta ve yalnız yaşamaktadır. Yazları 

Ayvalıktaki evinde tatil yaparak geçiren yazar, torunu Cem ile vakit geçirmekten de 

büyük bir mutluluk duyar. 

1.1.4. Çalışma Hayatı 

1969 yılında doktorasını tamamlayıp Türkiye’ye dönen yazarın aslında 

gönlünde tiyatro yazarlığı ve oyunculuk vardır. Zira bu yıllarda Asılacak Kadın 

romanın ilk versiyonunu tiyatro olarak yazar. Yazarın ileriki planlarında tiyatro ile 

ilgilenmek istediğini kendisinin şu ifadelerinden anlıyoruz: 

“Aslında daha çok tiyatro oyunu yazacağım diye planlıyorum. Türkiye'ye 

döndüğümde de üniversitenin tiyatro bölümüne girerim, tiyatro yazarlığı üzerine 

çalışırım diyorum. Doktoram da ona yarar. Ben bütün ciddi sinema ve tiyatro 

kültürümü Paris'te aldım, klasik tiyatronun en iyi örneklerini de, o günün güncel 

tiyatrosunu, yeni çıkan akımları, çağdaş arayışları da orada gördüm. Politik uyanışım 

da orada oldu. Dünya edebiyatını orada tanıdım. Paris benim için gerçek bir okuldu. 

Ama bu arada gerçek okulu da ihmal ettim. Bursum kesilmek üzereydi. Profesör 

değiştiremeyince iş başa düştü, tezi yazmaya başladım. Ve ayında 68 olayları 

başladı.”35  

Evliliğinin dördüncü yılı bir erkek çocuk bekleyen yazar tezini bitirir bitirmez 

Türkiye’ye döner. Bu kararda ’68 olaylarının’ da etkisi vardır. Emrah adını verdikleri 

oğlunun doğumundan sonra çeşitli yerlere iş başvurularında bulunur, en sonunda 

Eros Cinsel Bilimler Ansiklopedisi adı altında yayımlanan bir sağlık ansiklopedisinin 

yazar kadrosuna dâhil olur ve bir seneden fazla bu ansiklopedide çalışır. Bu dönem 
                                                            
35 Aynı eser, s. 98-99. 
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Pınar Kür’ün artık kısa öyküler yazmaya başladığı dönemdir. Yazarın sıkıntılı olduğu 

bu dönemi onun şu sözleri özetlemektedir: 

“Evet, kısa hikâyeler yazıyorum. Ama iyi değilim. O sırada ciddi bir alkolizm 

tehlikesi atlattım. Eve kapanmışım, çocuk iki yaşında, kocam hep işte, Ankara zaten 

zor bir şehir... Bu arada anarşi olayları, yaklaşan asker sesleri...1970 yılının Aralık 

ayında Ankara'ya gittim, 1971 Mart'ında 12 Mart oldu. ODTÜ’de olaylar, 

Amerikalıların kaçırılması... Meğer Deniz Gezmiş, Yusuf, Hüseyin falan benim evin 

beş altı apartman ötesinde saklanıyorlarmış. Yani ortalık çok gergin, kötü bir 

ortam.”36  

Pınar Kür, ilk ciddi iş olarak önce Ankara’da Devlet Tiyatrosu’nda dramaturg 

(1971–1973) olarak çalışmaya başlar. Türkiye’nin ilk dramaturgu olduğunu kendisi 

şu şekilde ifade eder: 

“Bir de Sevgi Sanlı vardı. O, öteden beri oralardaydı. Onun yaptığı işe o 

zamana kadar röportör deniyordu. Sadece gelen oyunlar arasında ilk seçmeyi yapan 

kişiydi, bir de bol bol çeviri yapardı, oynatırdı da çevirilerini; ben hiç çeviri 

yapmadım oradayken, o da prensiplerimin arasındaydı. Dramaturg adıyla Türkiye'de 

çalışmaya başlayan ilk kişi benim.”37  

Pınar Kür, aynı yıllarda öykülerinden bazılarını Dost Yayınevi’nde bulunan 

Nezihe Meriç’e verir. Nezihe Meriç bunlardan iki tanesini beğenir. Yazar, çeviriler 

yapmaya da bu dönemde başlar. Çeviriyi para için yapmadığını belirten yazar, 

çevirinin insanın diline büyük katkısı olduğunu savunur. İlk çevirisi Daniel 

Defoe'nun Mool Flanders adlı kitabıdır. Ancak yazarın bu çevirisi beğenilmez ve 

bazı çevreler tarafından eleştirilir. Yazar o günlere ait bir hatırasını şu şekilde aktarır: 

“Evet, bir de Bilgi Yayınlarına çeviri yapmıştım. İlk yaptığım çeviri Daniel 

Defoe'nun Mool Flanders adlı kitabıydı galiba. Bilgi'nin sahibi Ahmet Küflü'yle -

daha Attila İlhan yoktu o sıralar yayınevinde- beni Atilla Tokatlı tanıştırmıştı. Bu 

çeviri vesilesiyle birkaç kez gitmiştim yayınevine. O sırada Füruzan’ın Parasız 

Yatılı'sı çıkmıştı. Sonra da Tomris'in kitabı çıktı. Hatta ben oradayken kitabın 

arkasına konması için Füruzan'ın bir fotoğrafı gelmişti. Elinde kalemi tutuyor."Aaa 

ne güzel, manken gibi," demiştim de, ''Bizim bütün yazarlarımız güzeldir," diye espri 

                                                            
36 Aynı eser, s. 130.  
37 Aynı eser, s. 135.  
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yapılmıştı. Sonra o çeviri yüzünden Ahmet Küflü'yle biz birbirimize girdik; çeviriyi 

beğenmedi, ben, "Sen ne anlarsın," dedim, o, "Bu kadar kötüsünü ben hayatımda 

daha görmedim," dedi, birbirimize hakaretamiz mektuplar yazdık.”38  

Devlet Tiyatroları işinden ayrılan Pınar Kür, yirmi bir yaşında iken evlendiği 

eşi Can Kolukısa’dan da aynı dönemde boşanır. O dönemde, Devlet Tiyatrosu’nda 

başladığı Yarın Yarın adlı ilk romanını yazmaya devam eder.  1974 yılının sonlarında 

tamamladığı bu roman edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırır. Bunu yazarın 

diğer romanları ve öyküleri takip edecektir. Pınar Kür, devam eden yıllarda İstanbul 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır 

(1979–1996).  

Çok yönlü bir yazar olan Pınar Kür’ün yazarlık, tiyatro ve çevirmenlik yanında 

bir de gazetecilik yönü vardır. İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmak zorunda kaldığı 

1984-1985 yıllarında Cumhuriyet gazetesinde tiyatro eleştirmenliği yapmaya 

başlayan Pınar Kür, daha ilk yazısında büyük tepkiler alınca aynı gazetede 

röportajlar yapar. Yazar, Cumhuriyet dışında da çeşitli gazete ve dergilerde (Milliyet, 

Sabah, Kadın,) birkaç yıl gazetecilik yapmıştır.  

1998 yılından bu yana İstanbul’da Bilgi Üniversitesi Medya İletişim 

Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.  

1.1.5. Fiziki Özellikleri, Kişiliği, Mizacı 

 Yazar Pınar Kür, hayatının hemen her döneminde zayıf, ince yapılı ve narin 

bir kadın olmayı başarmıştır. Gençlik yıllarında daha çok koyu renk saçlı olarak 

karşımıza çıkan yazar son yıllarda hep kısa sarı saçlar kullanmayı tercih eder. 

Yazarın kendi ifadesine göre, ilk romanı Yarın Yarın’da kısa saçlarından dolayı 

roman kahramanı Seyda ile özdeşleştirilmiş hatta bu durum ‘yazar kendini yazmış’ 

şeklinde ifadelere neden olmuştur.  

 Gerek yazarla yaptığımız söyleşideki gözlemlerimiz gerekse yazarın diğer 

fotoğraflarından aldığımız izleminle söyleyebiliriz ki Kür’ün elmacık kemikleri 

belirgin, keskin hatlara sahip güzel bir yüzü vardır. 

                                                            
38  M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir- Pınar Kür’le Hayat ve Edebiyat,  s. 139. 
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 Robert kolej tiyatrosunda çeşitli oyunlarda sahne alan yazar tiyatro sahnesine 

de yakışan bir yüze sahiptir. Oyuncu olmaya müsait bu yüz ve yeteneğe rağmen 

yazar, anne ve babası tarafından engellenmiş ve yazarlığa yönlendirilmiştir. Yine de 

Pınar Kür, hemen her yönü ile sanatkâr mizaçlı biridir.  

Yine bu söyleşide gördüğümüz kadarıyla yazar, rahat giyimli, rahat tavırlı, 

ilerlemiş yaşına rağmen bakımlı bir kadındır. Konuşurken karşısındakinin gözlerinin 

içine bakar ve göz temasını kesmemeye çalışır. Kendinden emin, kesin ve net 

ifadeler kullanır. Düşünerek konuşur ve cümle kurarken hata yapmamaya dikkat 

eder. Yüksek sesle ve tane tane konuşan yazar, anlattığı her şeyi gerek jest ve 

mimikleri ile gerekse sesini ve vücut dilini kullanarak sahnede bulunan bir tiyatro 

sanatçısı gibi canlandırır. Konuşmalarında taklitlere de yer veren yazar bu konuşma 

tarzı ile muhatabını sohbetin içine hemen alıverir.  

Pınar Kür, eğitimli anne babanın çocuğudur. Yaşadığı dönemde pek çok 

çocuğun sahip olamadığı imkânlar içinde yaşayan yazar kendi ifadesi ile ‘mutlu bir 

çocukluk’ geçirmiştir. Çocukluk döneminde sık sık kız kardeşi Işılar ile kavga 

ettiğini ifade eden yazar, yine de birbirlerini çok sevdiklerini ve hiçbir zaman tek 

çocuk olmayı hayal etmediğini söyler. Yazarın çocukluğuna dair ifadelerinde ailesi 

ile ilgili dikkat çeken bir diğer nokta da kendisinden hep aklı başında bir çocuk 

olması beklentisidir. Ailesinin verdiği eğitim ve disiplinle yazar, yapması gerekenleri 

en ‘iyi şekilde yapmak, her zaman başarmak ve kendini aşmak’ gibi erdemleri daha 

küçüklükten kazandığını ifade eder.39 

Yazarla nehir- söyleşi yapan ve yazarın hayatını biyografik tarzda 

kitaplaştırarak okurların yazarı daha yakından tanımasının sağlayan Mine Söğüt, 

çalışmasının giriş bölümünde Kür’le ilgili dikkat çekici ifadelerde bulunur: 

 ‘Zengin kişiliği, yazarlığa verdiği önemle birleşince, kendini her kitabında 

biraz daha aşmaya, farklı bir şeyler üretmeye, daha önce söylenmemiş şeyler 

söylemeye adamış ve otuz yıllık yazarlık hayatında, önündeki farklı yükseklikteki 

basamakları kâh küskünlükle kâh neşeyle, ama asla kişiliğinden ve beklentilerinden 

                                                            
39 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir-Pınar Kür’le Söyleşi, s. 13-14.  
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ödün vermeden tırmanmış. Bu zorlu tırmanışta ona zaman zaman gözü peklik, zaman 

zamanda yılgınlık eşlik etmiş.’40 der ve onun hayat boyunca hep daha iyiyi daha 

güzeli yakalama çabasının anlatır. 

 Pınar Kür,  sözünü sakınmayan biridir ve daha çok bu açık sözlü kişiliği ile 

tanınır. Bu hali çoğu zaman yazarın yanlış anlaşılmasına neden olmuştur. 

Düşündüklerini olduğu gibi söyleyiveren yazar ‘çok az dostu olduğunu’41 ifade eder. 

Yazar ayrıca ‘içe kapalı bir insan olduğunu ve çok az sokağa çıktığını’ da belirtir. 

Mine Söğüt, yazarla ilgili çalışmasında Kür’ün bu yönü ile ilgili şu açıklamaları 

yapar: 

“ Bu kitabı hazırlamadan önce onu sadece bir okur olarak, uzaktan 

tanıyordum. Bir de Hayalet Hikâyeleri yayımlandığı zaman Kitaplık dergisi için bir 

söyleşi yapmıştık. Sonra bir gün Cihangir Şenliği sırasında Cihangir Parkı’nda 

karşılaştık. Çimenlerin üzerine uzanmış neşeyle güneşin tadını çıkarıyordu. 

Gözlerindeki o çocuksu, muzip bakış ilk kez orada dikkatimi çekmişti. Daha sonra 

bu kitap için yapacağımız, günler süren uzun söyleşilerde aynı ışığı sık sık 

görecektim. Pınar Kür’ü yakından tanımayanlar onu biraz sert ve aksi bulabilirler. 

Bunun nedeni bence duygularını hiç sakınmadan açıkça ifade etmeyi sevmesi. 

Yakından tanıyınca insan anlıyor; hiddeti kadar sevinci de coşkulu ve içten…”42 

Yazar, Hayalet Hikâyelerini kaleme aldığı yıllarda büyük bir depresyon 

geçirir. Uzun bir süre ilaç tedavisi görür. O yıllarda çok fazla sigara içtiğini belirten 

yazar bir süre sonra küçük myom ameliyatı geçirir. Daha önce de rahim ameliyatı 

olan yazar yaşadığı bu sağlık problemlerine rağmen hayat dolu ve çalışkan biri 

olarak karşımıza çıkar.  

 

                                                            
40 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir-Pınar Kür’le Söyleşi, s.VI-VII. 
41 Yazarla yaptığımız 10.06.2010. tarihli söyleşiden alınmıştır.  
42 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir-Pınar Kür’le Söyleşi, s.VII. 
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1.2. PINAR KÜR’ÜN EDEBİ KİŞİLİĞİ  

1.2.1. Sanat Anlayışı ve Yazış Tarzı  

1.2.1.1.Sanat Anlayışı 

 Türk Edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Pınar Kür, yazın hayatına 

1963’lü yıllarda kaleme aldığı tiyatro yazıları ile başlamıştır. Uzun yıllar yurtdışında 

yaşayan ve eğitim gören yazar, bu birikimlerini ve tecrübelerini romanlarına ve 

öykülerine başarıyla aktarabilmiş bir yazardır. Yazarın eserlerini, yazar (şahsiyet) - 

dönem- eser bağlamında incelediğimizde bunu daha net görmekteyiz. Kaldı ki 

yazarın kendisi de eserlerinin ve karakterlerinin vücuda gelmesinde kendi yaşamının 

çokça etkili olduğunu açıkça belirtir:  

 “Şimdi her karakterde kendimden bir şey vardır. Olmaması mümkün değil 

kendim kuruyorum çünkü onu. Ama hiçbir karakter doğrudan doğruya ben olamam. 

Hani Yarın Yarın çıktığında herkes ‘ayy kendisini yazmış’ diyordu. Bu adettir, 

birinci romanlar daha otobiyografik olur. Doğrudur. İnsanın kendisi, hayatı daha 

fazla vardır. Bir de kadının saçını kısa yapmıştım. Bir daha o aptallığa düşmedim. 

Beni benzettiler de fakat ona verdiğim cevap Seyda, gördünüz akıbetini ama ben 

oturdum roman yazdım. Demek ki aynı kadın olmamız mümkün değil. Ama tabi ki 

kendinden bir şeyler koymadığın bir roman olamaz. Çünkü senin bilincinden çıkıyor 

her şey.”43 

Farklı edebî türlerde eserler vermesine rağmen en çok romancı ve öykücü 

kimliği ile tanınan Pınar Kür, yazarlık ile hakkındaki fikirlerini zaman zaman 

belirtmiştir. Yazar, eserlerini oluştururken ve karakterlerini çizerken gizli bir gücün 

kendisini yönlendirdiğini şu sözlerle ifade eder: 

“Şimdi bir şey bana kendisi öyle geliyor. Yukarıda birisi karar veriyor. 

Bilemiyorum kim karar veriyor buna. Hikâye olarak veya roman olarak geliyor bana 

bir şey, öykü diyeyim.”44  

                                                            
43 Yazarla 10.06.2010 tarihinde yaptığımız söyleşiden alınmıştır. 
 
44 10.06.2010 tarihli aynı söyleşi. 
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Yazarların kurmaca (fictif) dünya ile gerçek dünya arasında denge kurması 

gerektiğini savunan Pınar Kür, dış dünyanın kendisini besleyen önemli bir tarafı 

olduğunu şu ifadelerle anlatır: 

“Şimdi bu bir denge meselesi yani tamamıyla içe kapanık yaşarsam eğer, 

yazacak bir şey bulamam. Yaşam dışı kalırsın, beslenemezsin, benim hayattaki 

ilişkilerim de beni besliyor. Ama olduğu şekliyle kalmıyor içimde dönüşüyor bir 

şeye. Dışarıda yaşadığım şeyler de yaşantılar da belli bir zaman sonra dönüşüyor ve 

ilerde belli bir hikâyeye malzeme olabilir. Ama sürekli olarak dışarıda yaşadığın 

zaman da kendi kendine yalnız kalıp bu yaşadıklarını analiz etmen, esere yansıtman,  

dönüştürmen imkânsız olacaktır. Dolayısıyla bir denge söz konusu. Ben bu dengeyi 

şöyle kurdum, aynı zamanda hoca olduğum için yani üniversite hocası olarak da 

zamanında belli konularda yoğunlaştığım için gene de gençlerle dış dünya ile 

ilişkilerim hiçbir zaman kopmuyor.”45 şeklinde bir yazarın, dış âlemden tamamen 

kopamayacağını, ancak dış dünyayı ve burada gözlemlediklerini dönüştürerek var 

olabileceğini vurguluyor.  

1.2.1.2. Yazış Tarzı 

Yazarın kısaca değindiğimiz sanat anlayışından sonra eserlerini oluştururken 

vak’a, zaman, mekân, konu seçimi, üslup ve dili ile ilgili özelliklerine yer vermek 

uygun olacaktır.   

Pınar Kür’ün,  romanlarının ve öykülerinin belli başlı konular etrafında 

şekillendiğini söylemek mümkündür. Bunlar; aşk, iktidar ilişkileri (kişisel-siyasi), 

cinsellik, kadın ve cinayet konularıdır. Burada esas önemli nokta yazarın bu konuları 

hemen hemen her eserinde belli bir düzeyde bir araya getirerek uygun 

kompozisyonlar oluşturmasıdır. Yazarın başarısı, kimi zaman aşkın, kimi zaman 

cinselliğin ya da bir cinayet ile ilgili olarak gizemin öne çıktığı eserlerinde bu 

konulara az ya da çok yer vererek hepsini harmanlayabilmesidir. Pınar Kür, bu ferdî 

konular dışında –birkaç siyasi ve toplumsal olay hariç- ulusal, sosyal ve toplumsal 

herhangi bir konuyu ele alıp incelememiştir. Özellikle öykülerindeki konuların soyut 

olduğunu söylemek mümkündür. “Konuları bakımından birbirlerini tamamlayan ilk 
                                                            
45 10.06.2010 tarihli aynı söyleşi. 
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öykülerinde, yaşamdan kopuk insanların dünyalarını ele aldı. Akışı Olmayan Sular'da 

duygusal yanı ağır basan ve erkeklerin ağzından anlatılan öykülerini topladı.”46 

Yazarın daha ilk romanı Yarın Yarın’da Seyda ile Selim’in aşkı şeklinde 

karşımıza çıkan ‘aşk’ konusunun Küçük Oyuncu’da Semra ile Özer arasında 

Bitmeyen Aşk’ta Nilgün ile Sinan arasında yaşandığını görmekteyiz. Hatta benzer bir 

aşkın varlığını Bir Cinayet Romanı ve son romanlarında Akın ile Emin Köklü 

arasında görürüz.  

Aşkın yanında bir diğer önemli konu da ‘iktidar ilişkileri’dir. Bu ilişkiler kimi 

zaman iki farklı siyasi görüş arasında (Yarın Yarın- 12 Mart olayları) yaşansa da 

konunun daha çok kişisel üstünlük ve erk mücadelesi şeklinde işlendiği görülür. “İlk 

romanı Yarın... Yarın...'da ‘entelektüel burjuva-devrimci çevreleri yetkinlikle ele 

aldığı kabul edilir. Fethi Naci' de ‘sömürülenlerin pek bol ama sömürenlerin pek az 

olduğu edebiyatımıza bir sömürücü çevresini başarıyla’ sokan Pınar Kür'ün bu 

çevreyi iyi tanıdığı bellidir, ‘çünkü bu çevrenin kişilerini anlatırken, küçük bir 

ayrıntıdan hareketle bir roman kişisi yaratmayı biliyor. Romanın bir solukta 

okunmasının dışında Pınar Kür'ün başarılarından biri de budur.”47 Şeklinde 

romandaki sömürücü çevreye dikkat çeker. 

Küçük Oyuncu’da tiyatro çevresinde yaşananları, burada oyuncular arasındaki 

iktidar ve rol kapma yarışını görürüz. Bitmeyen Aşk’ta Nilgün ile Sinan’ın büyük bir 

aşkı yaşarken acı çektirme, sevme ve terk etme konularında birbirlerine üstün gelme 

çabalarına şahit oluruz. “Füsun Akatlı'ya göre Bitmeyen Aşk’ta özgül bir aşk ele alı-

nıp inceleniyor ve insan bilimlerinin yararlandığı kimi yöntemler örneksenerek 

kuramsal bir çözümlemeye ulaşılıyor. Bu anlamda roman kahramanları Bitmeyen 

Aşk'ın denekleri olarak ortaya çıkmaktadır. Romanın iki önemli başkişisinin yanı sıra 

yazarın araya soktuğu üçüncü başkişi "yazar"dır. Böylece, romandaki yazarın 

düşüncelerini Pınar Kür'ün ağzından öğrenmiş oluruz. Bu romandaki en ilgi çekici ve 

üstesinden ustalıkla gelinmiş kurgu ve biçim özelliği, metnin bu tabakalı 

yapılanışıdır.”48 

                                                            
46 Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, , s. 644. 
47 Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, s. 644. 
48 Aynı yer. 
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 Son üç cinayet romanında ise, yazar ve aynı zamanda romanın kahramanı Akın 

ile matematik profesörü Emin Köklü’nün bitmek bilmeyen mücadelesine tanık 

olunur. Burada hem kişiler hem de matematik ile edebiyat (yazarlık) mücadelesi 

karşımıza çıkar. Pınar Kür, yazar- matematikçi çekişmesinin devam ettiği bu 

kitaplarda yalnızca birinin diğerine üstünlüğünü değil, böyle bir gerilim oluşturarak 

ikisinin de birbirinden beslendiğini göstermeye etmeye çalışır. 

Yazar, hemen her romanında ‘kadın sorunlarına’ eğilmiştir. Kadının 

toplumsal ve sosyal yönü kadar onun iç âlemini, hayallerini, beklentilerini, duygu ve 

ruh dünyasını da inceleyerek gözler önüne serer. Bu nedenle yazarın romanlarında 

ana karakterin genellikle kadınlar olduğu gözlemlenir. Bu kadın kahramanların da 

daha çok orta sınıfa mensup, eğitimli, kültürlü kadınlar olduğu görülür; “Pınar 

Kür’ün protagonistleri çoğunlukla orta sınıfa mensup ve akademik bir eğitime 

sahiptirler.”49 

Pınar Kür’ün kadın konusundan ayrılmayacak ve de özellikle ilk 

romanlarında karşımıza çıkan ‘cinsellik’ konusu Asılacak Kadın romanında başlı 

başına ele alınır. Cinselliği bu kadar açık işlemesi bu konuda yazarın pek çok eleştiri 

almasına neden olur. Yazarın bir üçleme şeklinde karşımıza çıkan son romanlarının 

konusunun ‘cinayet’ olması Pınar Kür’ün yazın hayatında yeni bir konunun yanında 

yeni türler ve de yeni teknikler denemesine yardımcı olur. “Pınar Kür'ün 

romancılığında, "post modern doğrultuda yeni bir aşama" olarak kabul edilen Bir 

Cinayet Romanı ise Türk romanında yeni arayışlara bir örnek olarak gösterildi: Pınar 

Kür hem içinde cinayet işlenen polisiye türde bir roman sunuyor bize, hem de bu 

roman aracılığıyla polisiye tür üzerine yazılmış bir üst kurmaca.’”50  Bir Cinayet 

Romanı ile başlayan bu arayış, Sonuncu Sonbahar ve Cinayet Fakültesi’nde de 

benzer şekilde devam eder.  

Pınar Kür’ün romanlarında ve öykülerinde olayın (vak’a) durgun bir şekilde 

başladığı,  giderek açıldığı ve hareket kazandığı gözlemlenir. Özellikle kahramanın 

iç dünyasıyla ilgili bazı psikolojik unsurlar bu durgunluğu daha da ağırlaştırmaktadır. 

Yazar vak’a ya genellikle yer ya da kişi tasviri yaparak başlar. Örneğin, Bitmeyen 

                                                            
49 M. Göbenli, ‘Modernite İle Geleneksellik Arasında Kadın’, s. 18. 
50 Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi,  s. 644. 
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Aşk romanında resim sergisi dolayısıyla yapılan kokteylin verildiği salon uzun uzun 

tasvir edilir. Yazar kimi zaman da ana karakteri tanıtarak vak’a ya başlar. Küçük 

Oyuncu romanında daha ilk sayfadan Semra ( Ayşe) tanıtılır. Bir Cinayet Romanı 

adlı eserde de kahramanlar en baştan kendi ağızlarından kimliklerini ve yaşamlarını 

anlatır. Yazarın özellikle öykülerinde kullandığı bir diğer teknik geçmişle ilgili bir 

olayı anlatarak olaya başlaması ve sonra da asıl üstünde durulacak konuya geçmesi 

şeklindedir.  

Yazarın romanlarında okuyucunun ilgisinin sürekli diri tutulmaya çalışıldığı 

görünmekle birlikte özellikle polisiye tarzdaki son üç romanında da düğümlerin iyi 

atıldığı ve merak unsurlarının başarılı bir şekilde kullanıldığı gözlerden kaçmaz. 

Ancak yine de şunu belirtmek gerekir ki yazar özellikle bu polisiye romanlarında 

olayların gelişmesini sağlayan rastlantılara çok fazla yer verir. Bu da roman 

karamanları arasında kurulan rastlantısal bağları zayıf duruma düşürür. Sonuçta 

rastlantısal olay ve kişilerin çokluğu eserlerinin başarı şansını ve -kurgu da olsa- 

olayların inandırıcılığını azaltır.  

Pınar Kür, öyküleri başta olmak üzere pek çok romanını da sonuçsuz (ucu 

açık ) bırakır. Küçük Oyuncu’da Özer’in öldüğü kesin bir dille söylenmez. Bitmeyen 

Aşk’ta yazar, Nilgün’ün boğazın karanlık sularına düşüp düşmediğini ( ‘okur karar 

verecek’ ifadesiyle) açıkça belirtmez. Polisiye romanlarda da özellikle, yazar Akın’ın 

ve dedektif Emin’in akıbeti hep bir muammadır.  

Pınar Kür’ün eserlerinde vak’a nın verilişi ile ilgili bir diğer önemli konuda 

yazarın takındığı tutumdur. Yazarın özellikle Yarın Yarın ve Küçük Oyuncu 

romanlarında siyasi tavrını açıkça ortaya koyduğunu ve kimi zaman objektif 

davranamadığını görmekteyiz. Pınar Kür’ün romanlarında özellikle de Bitmeyen 

Aşk’ta yazarın olayın akşını keserek (Nilgün ve Sinan’dan sonra) üçüncü bir göz 

olarak sürekli araya girdiği görülür. Bu romanda, ‘aşkın anatomisini çıkardığını’ 

ifade eden Pınar Kür, romanın başından sonuna kadar varlığını açıkça ortaya koyar. 

Okuyucu, Nilgün ve Sinan’dan sonra yazarın da aşk ile ilgili görüşlerine şahit olur. 

Hatta bazen yazar o kadar ileri gider ki duruma müdahale etmek gerektiğini açık açık 

söyleyerek araya girer.  

Yazar’ın eserlerinde şahıs kadrosu çok kalabalık olmamakla birlikte cinayeti 

konu alan romanlarında olayların daha karmaşık olarak verilmesini sağlayan zengin 
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bir şahıs kadrosu ile karşılaşılmaktadır. Yazar, romanlarında olayları genellikle asıl 

kahraman etrafında geliştirir. Bu merkezi figürün yanında muhakkak yardımcı 

kahramanlar da yer alır. Öykülerde ise şahısların daha az olduğu gözlemlenir. Hatta 

bazı öykülerde (Herkes Bana Düşman, Kısa Yol Yolcusu)  vak’a, bilinç akışı veya 

geriye dönüş teknikleri kullanılarak bir ve veya iki kişi ile oluşturulur. Pınar Kür, 

kahramanları okuyucuya tanıtırken dağınık değil, derli toplu bir biçimde ve 

genellikle tek bir paragrafta tanıtır. Kahramanın tüm özellikleri (fiziki özellikleri, 

yaşı, sosyal ve kültürel özellikleri, eğitim durumu ve mesleki durumu gibi) çeşitli 

yönlerden okuyucuya tanıtılır.  

Pınar Kür’ün pek çok romanının ve öyküsünün kendi hayatından izler 

taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Yazarın kendi dünya görüşü, sanatçı-yazar 

kimliği ve kültürel kimliği de seçtiği kahramanlarda etkilidir. Örneğin, yazarın Yarın 

Yarın adlı ilk romanındaki ana kadın karakter ‘Seyda’ pek çok yönü ile yazara 

benzemektedir. Seyda da yazar gibi ailesi tarafından en iyi okullara gönderilmiş 

dönemin en iyi eğitimini alması sağlanmıştır. Yine Küçük Oyuncu ve Bitmeyen 

Aşk’ta da tiyatro okuyan eğitimli, kültürlü kadınlar asıl kahraman olarak karşımıza 

çıkar. Son romanı Cinayet Fakültesi’nde öldürülen genç araştırma görevlisi Melek, 

İngiltere’de Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktora yapmıştır. Pınar Kür’de 

doktorasını yurtdışında Karşılaştırmalı Edebiyat’tan yapar. Yazar, kadın 

kahramanlarını okumuş, kolejli kızlardan seçmesi ile ilgili olarak kendisine 

yöneltilen bir soruya şu cevabı verir: 

“Liseyi Amerika'da okumuşum, ondan önce Ankara Koleji, daha önce 

İngiltere... Bu tür bir eğitimin Türkiye'deki karşılığı ya da benzeri işte kolejli kızlar. 

Bildiğin şeyleri yazıyorsun başlangıçta. Köy edebiyatı yapacak halim yok.”51der.  

 Yazarın eserlerinde ‘zaman’ daha çok vak’a‘yı verebilmek için kullanılan bir 

unsur olarak karşımıza çıkar. Özellikle bazı öykülerde ve romanlarda vak’a ile 

zaman unsuru büyük bir paralellik gösterir. Bu da esere güçlü bir kurgu akıcı bir 

okuma sağlar. Yazarın Bir Deli Ağaç adlı kitabında bulunan Yaz Gecelerinde Keman 

adlı öyküsü ‘bunaltıcı bir yaz gecesinde’ başlar, kahraman balkona çıkar ve keman 

sesini duyar. Mevsimler geçer, kış gelir, sevgililer ayrılır ve artık kahraman da 

                                                            
51 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir- Pınar Kür’le Hayat ve Edebiyat, s. 63. 
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kapısını kapatır, keman sesi kesilir. Yine aynı kitapta ki Taksim- Maçka öyküsünde 

zaman vurgusu özellikle öne çıkar. Bu hikâyede zaman ve mevsimler ayırt edici 

unsurlar olarak önemli bir yer tutar. Genç kız mutlaka takvime ve mevsimlere uygun 

giyinir: 

 “Yazın güze, güzün kışa dönüşmesi yürüme alışkanlıklarımızı değiştirmedi. 

Ancak, Vildan kızımızın kılık kıyafetleri değişti elbet. Mevsimlerin tarihsel ayrımına 

çok dikkat ettiğini öğrendik. Eylül’ün son haftasında çorap giymeye başladı. Oysa 

havalar sıcaktı daha; Jale de birçok kadın da çıplak bacakla dolaşıyordu. Kasımın ilk 

günlerinde, daha yağmurlar bile başlamamışken, çizmelerini çekti. Aralık başında 

ise, Jale'nin 'taksitle alınmış tavşan' olarak nitelediği kürk ceketini giydi. Yazlık 

giysilerini Ekimde sandığa kaldırmıştı besbelli. Bunların yerini pantolon ceketler, 

konfeksiyon bir tayyör ve elde örülmüş kalın hırkalar aldı. Gene haftanın her günü 

ayrı, her hafta aynı giysiler... Kış için tavşan ceketinden başka bir de kahverengi 

paltosu vardı.”52  

Yine olayın kahramanı Vildan hikâyenin sonunda çok geç bulduğu 

sevgilisinden ayrılır. Yazar bu olayı da zaman unsuru ile birlikte verir, mevsimlerden 

sonbahardır: 

 “Sonra, eylülün ilk sabahında... (izne çıkmamıza yalnızca iki hafta kaldı diye 

daha o sabah sevinmiştik) Eylülün ilk sabahında parkın öte ucundan yalnız göründü 

Vildan. Aylardır hiç beğenmediğimiz, bir türlü içimize sindiremediğimiz adam yoktu 

yanında. Bu konuda gülünç ya da acıklı hiçbir fikir yürütemeyecek, hatta onun tek 

başınalığını ayrımsadığımızı birbirimize belirtemeyecek kadar sarsıldık, bozulduk 

sanıyorum”53 şeklinde yaz mevsiminin bitişi ile bir aşkın sona ermesi arasında bir 

paralellik kurulmuştur.   

Pınar Kür’ün romanlarında karşılaşılan ‘mekân’lar yazarın bildiği gezdiği 

mekânlardır. Yazar, hemen her romanında kahramanını ve kahramanlarını yurt dışına 

gönderir. Ki bu ülkeler genellikle kendi gördüğü Avrupa ülkeleridir. Örneğin, Yarın 

Yarın’da Selim Paris’te bir müddet yaşar. Yazarın kendisi de gençlik yıllarında 

Paris’te beş yıl kadar yaşamıştır. Yazar Selim’in gözünden Paris’i şöyle aktarır: 

                                                            
52 P. Kür, Bir Deli Ağaç, s. 137. 
53 P. Kür, Bir Deli Ağaç, s. 147. 
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“57 Rue de Seine... Paris'teki ilk adresi değildi bu. Ama şüphesiz en 

önemlisiydi. Başlı başına bir yaşam biçimi halini alan bir adresti. Önceleri daha göze 

batan yerlerde, St. Michel Bulvarına açılan turistik sokakların, kendilerini ak 

duvarlar, parlak camlar ve koca tabelalarla ilan eden otellerinde kalmıştı. Buralarda 

kaldığı sürece bir anlamda turistlikten, turist yabancılığından yani, turist 

iğretiliğinden kurtulamamış, gerçek yalnızlığı bilememişti. Bu koca kenti tanıdıkça, 

ona alıştıkça, birtakım alışkanlıklar edindikçe daha doğrusu, artmıştı yalnızlığı… Ve 

daha bir ay dolmadan o yere vardı Selim. Okula kaydolurken, ortak dertleri 

yüzünden -ve yalnızca Fransızcayı kıvırma zorluğuydu bu ortak dert- ahbap olduğu 

iki Amerikalı, bir İspanyol ile kahve kahve gezmekten bıktı. Champ-Elyséés'nin 

(Long Champ, George V. bir keresinde de, yanlışlıkla La Fouquet) Montparnasse'ın 

(Le Sélect, La Coupole, Le Dome) St. Germain'in (Lipp, Les Deux Magots, La Flore, 

bazan da Old Navy) tadı kaçtı; turistik tadı yani, gerçek tadını almaya başlamasına 

daha zaman vardı. Paris'in ortasında, sabah akşam dır dır İngilizce konuşmanın 

anlamsızlığı sardı içini.”54 

Yazarın bir başka romanı olan Bitmeyen Aşk’ta da Sinan ve Suna evlendikten 

sonra Paris’e tatile giderler. Daha sonra Sinan evliliğinden bunaldığında yine Paris’e 

gider: 

“Ve sonra, Paris... Paris'i de aldınız elimden... Bunun çıldırtıcılığını /ya da 

öldürücülüğünü mü?/ hiçbir zaman bağışlamayacağım! Kime bağışlamayacağım: 

Çok boktan bir tarihte /yanlış bir ayda/ gittim, evet... Ağustosta Paris bile biraz ölür. 

Ama artık İstanbul'un havasına dayanamayacağıma, burada soluk alamayacağıma 

inanmıştım. Bir an önce kaçmam gerekiyordu. Orada biraz daha rahat soluk almaya 

başladım, doğru... Ağustos ayı devrilip gitti. Eylülün, İstanbul hüznü taşımayan, bir 

yerde cana can katan kıpır kıpırlığı, ekimin uyarıcı soğuğu da işe yaramadı ama... 

Aradığım, özlediğim, istediğim hiçbir şeyi bulamadım. On yıl önceki Paris bir 

yerlerde saklanıyordu. Ama nerde?.. Gene cafe’ler, cave’lar vardı... Gene müzeler ve 

dünya güzeli kadınlar... Gene içim içime sığmıyordu /içi içinden büyük bir herifim 

kendimi bildim bileli/ ve her şey elimi uzatabileceğim uzaklıktaydı. Ama olmuyordu 

işte... Olmadı... Fransızcamı bile unutmuştum sanki... Söylediklerimi kimse 

                                                            
54 H. Gökhan ve T. Mouhidine, Türk Edebiyatında Paris,  s. 246-247. 
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anlamıyordu. Ya da... Sen mi bozmuştun Paris'imi de evliliğimizin /ikinci yılında 

mıydı?/ orada geçirdiğimiz bir ay genel bir Avrupa turunun zorunlu duraklarından 

biri olduğu için mi, gerçek Paris'i yok etmişti yüreğimde? O zaman 

ayrımsamamıştım bunu. Beni ben yapan Paris'te gezdirmeye çalışmıştım seni, günde 

bilmem kaç kez asıl istediğinin moda evlerini görmek olduğunu yinelemene 

aldırmadan…”55  

Küçük Oyuncu adlı romanda Cem, bir burs kazanır ve eğitim için Paris’e gider.  

Asılacak Kadın’da ki Hüsrev Bey, gençliğinde yurtdışında bulunmuştur. Sesler adlı 

öyküde sevgililer Paris’tedirler. Ve ana kadın kahraman o günleri yeniden yaşamak 

için kendisini çağıran sesin ardından Paris’e gider.  

Kısacası yazar, eğitim, tatil ve bunun gibi pek çok sebep oluşturarak 

kahramanlarını yurt dışına –özellikle de Paris’e- gönderir. Sonuncu Sonbahar’da 

Paris mekân olarak çok sık kullanılırken İstanbul’a ait diğer mekânlar da (Emirgan, 

Kandilli, Yalı, Boğaz) geniş yer tutar.  

Yazarın eserlerindeki geniş mekânlar arasında İstanbul ve Ankara başta yer 

alır. Örneğin Küçük Oyuncu’da Ankara ve buradaki tiyatro çevresi mekân olarak 

kullanılır. Pınar Kür’ün romanlarında herhangi bir Anadolu kasabasına rastlamak çok 

zordur. Yalnızca ilerleyen yıllarda ev aldığı Ayvalık’ı bazı öykülerinde (Hayalet 

Hikâyeleri) görmek mümkündür. Yazarın dar mekân olarak seçtiği yerler özellikle ev 

içleridir. Ev içi tasvirlerinin en güzel örneği Akışı Olmayan Sular adlı kitapta yer 

alan Bitmiş Zamana Dair öyküsü ile Bir Deli Ağaç adlı kitapta bulunan Bir Ayrılık 

Şarkısı adlı öyküsünde görülür.   

Pınar Kür, özellikle romanlarını yazarken farklı farklı ‘anlatım biçimleri’ 

kullanmıştır. Romanları anlatım biçimi yönünden birbirine benzemez. Yazar için 

önemli olan anlatılan değil onun nasıl anlatıldığıdır. Pınar Kür yazdıklarının bir 

okuyuşta anlaşılabilir olmasını istemiyor, yazdıklarında okura da alan bırakmak 

istiyor. Eserlerini sıkı bir dille yazan Pınar Kür böyle olmasını da yazarken her 

kelimeyi yerine oturtabilmek için çok uğraşmasına bağlıyor. 

 Öyküleri ise klasik öykü anlayışından pek farklı sayılmaz. Ancak öykülerinde 

daha çok geriye dönüş ve bilinç akışı tekniklerini kullandığını görmekteyiz. Yazarın 

                                                            
55 P. Kür, Bitmeyen Aşk, s. 210. 
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dili zaman zaman eleştirilmiştir. Füsun Akatlı bir yazısında yazarın dili ile ilgili şu 

açıklamaları yapar: 

“Düzgün, derli toplu bir dili var öykücünün. Güzel... denemez. Ama iyi. 

Türkçeyi katlederek de 'yazar' olunabildiğinin örneklerini bildiğimize göre, tuhaf ya 

da gereksiz görülmemeli bunu belirtişim. Yalnız, zaman ulacı olan fiilimsilere 

('gelince', 'yapınca' gibi) takı getirilirken, dizgi yanlışı olmadığından emin olmamı 

sağlayacak kadar çok yinelenen bir yazım yanlışı yapılıyor ki, pek şaştığımı 

belirtmeden geçemeyeceğimi 'Gelinceye kadar', 'Yapıncaya kadar' yerine, 'gelinceğe 

kadar', 'yapıncağa kadar' diye yazıyor her nedense. Umalım ki bu Kür'ün değil de, 

dizgicinin geliştirdiği bir yazım kuralı olsun! Küçük şeyler, diyeceksiniz, iyi bir kitap 

için küçücük şeyler de, sinekçikler de önemlidir. Bir Deli Ağaç da, elhak iyi bir 

kitap. Bir yerde bir oyum olsaydı, onu Pınar Kür'ün öyküleri için kullanmak bana 

kıvanç verirdi.”56  

Çok yönlü bir yazar olan Kür’ün öyküleri romanları kadar beğenilmektedir. 

Hatta bazı okurlar ve çevreler yazarın öykülerinin çok daha başarılı olduğunu 

belirtirler. Yazar bu ayrımdan pek hoşlanmaz. Yazarın üç öykü kitabı bulunmaktadır 

ve bunlarda da beşer öykü yer almaktadır. İlk öykü kitabı olan Bir Deli Ağaç 1981 

yılında yayımlanmıştır. Öykülerinde insanların yaşamlarından kesitler 

anlatılmaktadır. Bir Deli Ağaç isimli öykü kitabında yer alan “Bir Ayrılık Şarkısı” ile 

“Yaz Gecelerinde Keman” adlı öyküleri Türk hikâyeciliğinin en güzel örnekleri 

arasında yer almaktadır. Füsun Akatlı, yazarın bu öykü kitabı ve öykücülüğü 

hakkında şunları söyler: 

“Pınar Kür’ün, en temelde, klasik denilebilecek bir tahkiyesi var. Ama kendine 

özgü öyküleme ustalıklarıyla, tek düzelikten sıyrıldığı gibi öykülerine okurun 

çevresini boyutlandıran bir atmosferde sağlayabiliyor. Öykü çerçevesinden taşmayan 

psikolojik çözümlemeleriyle, gözlem ve tanıklık ürünü saptamaları yazınsal 

düzlemde zenginleştiren ve yaşar kılan “edebiyat bilinci” ile öykülerine çok dengeli 

ve inandırıcı bir bütünlük kazandırmış Bir Deli Ağaç’ta. Özellikle “Yaz Gecelerinde 

Keman” ve “Bir Ayrılık Şarkısı” adlı öykülerin, Türk öykü yazınının unutulmaz ve 

vazgeçilmez ürünleri arasında yer alacağına inanıyorum. Pınar Kür’ün Bir Deli 

                                                            
56 Ö. Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü 5, s. 20. 
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Ağaç’la öykücülüğümüze getirdiği yeni ve özgün sese kulak verenlerin 

sağlayacakları yazınsal doyum azımsanacak gibi değil.”57der.  

 Akışı Olmayan Sular adlı ikinci öykü kitabı 1983 yılında yayımlanmış, 1984 

yılında da Sait Faik Hikâye Armağanı kazanmıştır. Kitapta birkaç öykü hariç (Bitmiş 

Zamana Dair) diğer hikâyelerin hepsinde erkek kahraman ön plandadır. Son öykü 

kitabı ise 2004 yılının Mayıs ayında yayımlanmış olan Hayalet Hikâyeleri’dir. 

Hikâyelerdeki kahramanlar geçmişle bir hesaplaşma içerisindedirler. Hayalet 

Hikâyeleri’nde, öykülerin kahramanları geçmişlerinde açık kalmış kapıları sonsuza 

kadar kapatabilmek uğruna tuhaf ziyaretçilere ister istemez kulak veriyorlar. Ancak 

kimisi yaşamındaki gizemin peşine düşerek yüzleşmeyi tercih ederken kimisi 

gerçeklerden kaçıp unutmayı seçiyor. 

1.2.2. Etkilendiği Yazarlar ve Edebî Akımlarla Olan Bağlantısı 

Pınar Kür’ün roman ve öykülerinde başka yazarların ve onların eserlerinin 

izlerini görmek mümkündür. Yazarı bir bütün olarak değerlendirirsek kültürel 

kimliğinin oluşmasında okudukları ve yaşadıklarının önemli rol aldığını söyleriz. 

Gerek yerli gerekse yabancı pek çok yazarı okuyan Pınar Kür, bu birikimi ile 

eserlerini zenginleştirmeyi başarabilmiştir. Daha çok küçükken annesi İsmet Kür’ün 

teşvikleriyle, Nazım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Sait Faik’i okuyan yazar 

bunlardan etkilenir. Daha sonra ki yıllarda -Yarın Yarın romanının basılması 

esnasında- ilk defa tanıştığı Attila İlhan’ın da büyük ölçüde tesiri altında kalır:  

“Attila İlhan'ı yazar, şair olarak biliyorum fakat hiçbir tanışıklığım yok... Bu 

arada Attila İlhan'ın şiirlerini ben biraz geç keşfettim Amerika'da yaşadığım için, 

döndükten sonra tanıdım. O zamana kadar şiirle büyüdüm, Nâzım’lar, Fuzulî'ler, 

Yahya Kemal’ler,.. Bütün bunları biliyordum ama Attila, benim tek başıma 

keşfettiğim, annemin şiir zevkini empoze etmediği bir şairdir. Kendi keşfettiğim ve 

çok sevdiğim bir şair.”58  

Pınar Kür, Attila İlhan ile tanıştıktan hemen sonra, yanından ayrılır ayrılmaz, 

onun bir kitabını (Sırtlan Payı) edinir ve elinden bırakamaz. ‘Tam benim tipim’ 

dediği kitabın dilini, imge ve imaj zenginliğini çok beğenir. Attila İlhan’ın yazar 

                                                            
57 Ö. Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü 5, s. 19. 
58 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir- Pınar Kür’le Hayat ve Edebiyat, s. 153-154. 
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üzerinde bıraktığı bu etki ilerde yazarın öykülerinde karşımıza çıkar. Özellikle Bir 

Deli Ağaç adlı kitabındaki öyküleri buna örnek gösterebiliriz. “Açılması gerekli bir 

parantez de şu: Attila İlhan'a özgü söylem denemelerini, yazılarında olduğu gibi bu 

öykülerde de kullanmaktan alamıyor kendini Pınar Kür.”59 Oysa yazar bunu kabul 

etmez ve Attila’dan dil anlamında etkilendiğimi zannetmiyorum60. der. 

Ancak yazar, kendisinin Türk edebiyatında bir yer edinmesinde Attila İlhan’ın 

büyük rol oynadığını şu ifadelerle açıklar: 

“Attila İlhan benim hayatımda çok önemli bir rolü olan bir insan yani. Türk 

Edebiyatında bugün bir yerim varsa bu onun yardımıyla oluştu. Yani ilk kitabım 

Yarın Yarın’ın yayımlanmasına sebep olan kişidir. Özellikle kitabın adı üzerinde çok 

durdu.”61 

New York’ta tiyatroya merak saldığı yıllarda İbsen, Çehov, Strindberg gibi 

yazarların oyunlarını okuyan yazarın bir başka etkilendiği yazar da Troçki’dir. Öyle 

ki onun hem kişiliğinin hem de yazdıklarının etkisinde kalır: 

“Daha çok önceden diyorum ya Troçki'yi beğenmiştim. Gerek kendi hayatını 

okuduğumda, gerekse Stalin tarafından ona yapılanları. Çok dramatik hikâyelerdi. 

Herhalde oradan yakalandım, hani Stalin ajanı arkasından geliyor, Meksika'da, buz 

kıracağıyla öldürüyor... Yetişen yazar yönüme çok hitap eden bir şey... Belki ilk 

başta adamın resminden etkilenmiştim. Çok etkileyici bir yüzü vardı. Hayatı da bana 

son derece güzel, dramatik geldi. Türkiye'de yaşamıştı bir süre. Sonra tabii, Fransa'da 

kitaplarını okudum, devrimci kişiliğini tanıdım, fikirlerini beğendim. Ben en solcu 

olduğum zamanda bile Stalinist olmadım. Hep Stalin komünizmi yozlaştırdı 

görüşünde oldum. Nitekim öyle olduğu da ortaya çıktı. Yarın Yarın’da vardır bu…”62  

Pınar Kür, yalnız kişilerden etkilenmez. Her yazar gibi yaşadığı dönemin 

anlatım tarzlarından da etkilenir ve bunları eserlerinde dener. Özellikle son 

romanlarında kullandığı postmodern anlatı yazar için de yeni bir üslup denemesi 

olur. İnceleyeceğimiz konuyla -dolaylı da olsa- ilgili olduğu için Pınar Kür’ün 

                                                            
59 Ö. Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü 5,  s. 16. 
 
60 Yazarla yaptığımız 10.06.2010 tarihli söyleşiden alınmıştır. 
61Aynı tarihli söyleşi. 
62 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir- Pınar Kür’le Hayat ve Edebiyat, s. 111. 
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eserlerinde uyguladığı bu yöntemin ve postmodern kavramının ne olduğuna kısaca 

değinmekte fayda görüyoruz. 

Postmodernizm kavramı son yıllarda edebiyattan sanata her türlü entelektüel 

alanı etkisi altına almıştır. “Postmodern, postmodernlik veya postmodernizm, 

kelimesi ilk defa 1934'lerde görülmeye başlamış, 1950'li yıllarda Anglo-Amerikan 

edebiyat eleştirisine girmiş, ardından mimarîde kullanılmış, 1960'lı yıllardan itibaren 

de yaygınlaşmıştır. Postmodernizm, önceleri İkinci Dünya Savaşı sonrası ve 

eleştirisini tanımlamak için kullanılmış, daha sonra felsefî anlamlar kazanarak felsefî 

bir tanımlamanın ifadesi olmuş, ardından da politika, tarih ve ekonomide, hatta tüm 

hayatı kapsayan bir bakış tarzı, mimarîde bir yöntem, edebiyat ve diğer sanat 

dallarında bir akımı ifade eden kavram hâline gelmiştir.”63 Modernizm sonrası, 

‘moderniteden sonraki’ veya ‘modernden itibaren’ anlamlarına gelen kelime, 

İngilizcede bir ön ek olan post- (iki anlamda kullanılır: "bir şeyden daha sonra, 

sonraki, sonrası, ...den sonra gelen; eklenti, ilave, ekleme) ve ‘modern’ (çağdaş, 

yeni, ilerici) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur.  

Modern ortamda bunalan insanın bir silkinme ve başkaldırı hareketi olan bu 

kavram, yalnızca modern olanı reddetmek veya ona tepki olarak doğmaz. 

Postmodernizm, modern olanı hem sorgulama hem de bu sorulara cevap aramadır. 

Bu nedenle modernizmden ayrı değil onunla iç içe bir kavramdır. Modern zeminde 

gelişen ve onu sorgulayan Postmodernizm kavramı için çok çeşitli tanımlamalar 

yapılmıştır: 

“Postmodernite sanıldığı gibi sadece ideolojik, siyasal birtakım amaçlarla 

ortaya atılmış moda bir düşünce olmaktan çok, çağın getirdiği bütün sorunların 

aşılması için bilimin bulduğu yeniliklerle iç içe girmiş bir arayışlar bütünüdür.”64  

Bir başka tanımlama ise bu kavramı yine modern hayatın getirdiği, bilgi 

yoğunluğu, kontrolsüz sanayi, ferdi hürriyetin yok edilmesi, aşırı ferdiyetçilik, çevre 

sorunlarına yol açan hızlı gelişen teknoloji, silahlanma ve bunun gibi pek çok 

nedenin insanlar arasında kimlik krizine dönüşmesi ile açıklar. İşte postmodernizm, 

böyle bir kimlik bunalımı ortamında hayat bulmuştur. Zira postmodernizmin 

                                                            
63 İ. Çetişli, Batı Edebiyatında Edebî Akımlar,  s. 139. 
64 A. Yalçın, Siyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı 1946-
2000, s. 75. 
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doğuşunda, böyle bir ortamda kimliğini kaybeden insanın gerek kendini gerekse 

modernizmi sorgulaması yatmaktadır. “Postmodernizm için İkinci Dünya Savaşı 

sonrası süper endüstri veya post-endüstri, ileri teknoloji veya tekno-bilim 

toplumlarında ortaya çıkan bir dünya görüşü, bir gerçek anlayışı ve bu görüşler 

çerçevesinde gelişen yeni bir kültür tanımıdır diyebiliriz.”65 

“Postmodernizmin edebiyat alanında kendinden söz ettirmesi en etkin bir 

biçimde Ihab Hassan’ın 1997’de kaleme aldığı Postmodern Edebiyata Doğru adlı 

çalışması ile olmuştur. Hassan bu eserde batı edebiyatının modernizmden 

postmodernizme geçmiş olduğunu anlatır.”66 Ancak başka bir kaynakta bu iki 

kavramın birer edebiyat akımı olarak birbirinden kesin çizgilerle ayrılamayacağı 

ifadesi yer alır; “Ne modernizm ne de postmodernizm belirli ilkeler altında 

sistematize edilebilecek birer edebiyat akımıdır; onları başlangıç ve bitiş tarihleri 

parantezine almak da olanak dışıdır. Çünkü özellikle estetik düzlemde modernizmin 

ne zaman bittiği, postmodernizmin ne zaman başladığı kesin değildir. Bu iki 

eğilimin, içerdikleri tüm farklılıklara karşın, estetik çizgi göz önüne alındığında bir 

süreklilik, kimi yerde bir iç-içelik sergiledikleri söylenebilir.”67  

Modern edebiyatın gerçekçilik anlayışı postmodernde yerini tam tersi bir 

görüşe bırakır. Modern romanda yazarlar, okuyucuyu yazılana inandırma çabası 

içindedirler olayları ve mekânı daha inandırıcı vermek durumundadırlar.   

“Postmodern yazarlar ise, tersine edebi eserin, romanın uydurma olduğu olgusunun 

altını çizer ve gerçekçi romanın parodisini yaparak anlatı öğeleri arasında oyunlar 

kurarak gerçeklik ile kurmaca arasında varsayılan bağları sorgularlar ve edebi esere 

herhangi bir doğruluk değeri biçmezler.”68 Genellikle birden fazla anlatıcının 

kullanıldığı, yazarın da kimi yerde anlatıcının yerine geçtiği bu eserlerde yazar veya 

anlatıcı birden ortaya çıkarak okura bu olayların insanların, mekânların gerçek 

olmadığını söyleyebilir. Bu tür romanlarda yazar kendisini eserin dünyasından 

tamamen çekmez ve sık sık araya girer, okuyucuya sorular sorar, bazen de görünmez 

olur.  

                                                            
65 İ. Çetişli, Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, s. 142-143. 
66 A. İnam  vd.,  Edebiyat Sosyolojisi, s. 157. 
67 Y. Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, s. 70. 
68 A. İnam  vd.,  Edebiyat Sosyolojisi,  s. 158. 
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 Postmodern anlatı, romana ‘gerçekçi olma’ endişesi ile değil de ‘kurmaca 

metin’ olarak bakar. Gerçekle gerçek olmayanın yan yana veya iç içe olduğu 

eserlerde yazar eserin bir kurmaca olduğunu okura ısrarla söyler. “Böylece 

okuyucuya demek ister ki, roman,  ne iç ne de dış gerçekliği yansıtabilir; o bir 

kurmaca metindir. Buna metafiction (kurgu ötesi/üst kurmaca) denir.”69 Postmodern 

edebiyat somut yaşamı kurgulamaz, kendini, nasıl oluştuğunu, nasıl kurgulandığını 

anlatır. Kendini anlatan bu edebiyatta kurmaca üstkurmaca düzlemine taşınır. 

Üstkurmaca kavramı yalnız bir yazarın buluşu değil, bir edebiyat anlayışının kendini 

dile getirme biçimidir.  

 Postmodern anlatıda anlatının yazarı, anlatıcısı ve roman kişisi genellikle 

kimlikten kimliğe girer, devinimli bir yapı gösterirler; “Hiçbir şeyin sağlam bir 

anlam temeli üzerinde oturmadığı kaygan/geçişimli oyun ortamında yazar da, 

anlatıcısı da, anlatı kişisi de aynı özelliği taşırlar; her türlü 

değişimin/dönüşümün/takasın olası olduğu bir ortamın varlıklarıdır onlar.”70 

 Postmodern romanda önemli olan hangi konunun anlatıldığı değil ele alınan 

konunun nasıl anlatıldığıdır. Bu nedenle bir anlatım aracı olan dil postmodern 

anlatıda romanın önemli öğelerinden biri haline gelir. Bunun yanında belirli bir üslup 

da yoktur; “Her şeyden önce postmodern sanatkârın -en azından bir eser boyunca 

kendine has nitelikleriyle belirginleşip onu diğerlerinden ayıran- belirgin bir üslûbu 

yoktur. Öncelikle metinlerarasılık düşkünlüğü buna izin vermez. İkinci olarak 

postmodernistler, gelenekleşmiş tür, şekil, edebî sanat, anlatım tarzları ve dilin 

kullanılış biçimlerini reddederler. Zira onlara göre kullandıkları dil ve bu dilin 

kelimeleri fertlere değil, evrensel bir sisteme aittir. Yazar veya şairin kendine has bir 

dili ve bu dilin kelimelerine yüklendiği manası olamaz. Bu inanç ona, dille oynama, 

alışılmışı bozma imkânı verir. Sanatkârın yapabileceği şey, eskileri taklit ederek, 

onları bir araya getirerek konuşmaktır. Bu sebeple postmodern üslûp seçmecidir. 

İlkesiz, gelişigüzel, ama çarpıcı birliktelikler yaratabilen bir seçmecilik.”71  

                                                            
69 İ.  Çetişli, Batı Edebiyatında Edebî Akımlar,  s. 149. 
70 Y. Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, s. 76.  
71 İ. Çetişli, Batı Edebiyatında Edebî Akımlar,  s. 151. 
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 Postmodern anlatı hem geliştirdiği üstkurmaca tekniği, hem de yeni bir dil 

anlayışı ve daha pek çok yönden klasik ve modern romandan farklı özellikler 

sergiler. Bu özellikler: 

 “Her şeyi bilmeyen sıradan bir insan tipini yerleştirmek; okuyucuyu 

bilinmezlik ve belirsizlik içine sürükleyerek çözümden kaçınmak; üst kültür ve alt 

kültür ayrımına karşı çıkmak; esere sadece bir kurmaca, yazarın elindekilere ise 

malzeme olarak bakmak; bol bol gerçek dışına yer vermek; sanat ile gerçek yaşam 

arasındaki bağları koparmak; kurmaca olaylar yanında romanın yazılış serüvenini de 

romana konu etmek; okuru eserin içine çekerek kendi yorumunu ve sonucunu 

kurmaya zorlamak; dili bilinene ve geleneksel anlatıma karşı kullanarak okuru metne 

yabancılaştırmak; yeri geldikçe roman kurgusunun dışına çıkarak roman kişisi ile 

okur arasında diyalog kurmak ve nihayet roman kişilerinin iç dünyalarındaki 

karmaşık ruh hâlini verebilmek için alışılmışın dışında farklı anlatım tekniklerine yer 

vermek olarak sıralanabilir.”72  

Bunların yanında anlatıyı bitirmeme, romana birden fazla son yazma, boş ve 

kara sayfalar kullanma, ironi ve parodi kullanma, romanın bir hayal ürünü olduğunu 

vurgulama ve okura sorular yöneltme de postmodern anlatının var olan diğer 

özelliklerindendir.  

 “Batıda James Joyce, Franz Kafka, "W. Faulkner gibi romancıların başlattığı 

modernist akım ile Vladimir Nobakov, Alain Robbe Grillet gibi yeni romancıların 

başlattıkları postmodern anlatım teknikleri biraz gecikmeyle de olsa Türk romancıları 

tarafından uygulanma fırsatı bulur... 70'li yıllarda Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar ve 

Tehlikeli Oyunlar romanlarında görülen postmodern akım, 80'li yıllardan Yusuf 

Atılgan (Anayurt Oteli), Pınar Kür (Yarın Yarın, Bir Cinayet Romanı), Adalet 

Ağaoğlu (Bir Düğün Gecesi), Bilge Karasu (Kılavuz), Nazlı Eray (Arzu Sapağında 

İnecek Var), Latife Tekin (Sevgili Arsız Ölüm), Orhun Pamuk (Kara Kitap, Yeni 

Hayat..) tarafından başarıyla uygulandı. Türe ironik bir üslupla yaklaşan Süreyya 

Evren'in Postmodern Bir Kız Sevdim romanını da burada anımsatalım.”73 

 Yukarıda adı geçen yazarlardan Orhan Pamuk, Pınar Kür, İnci Aral, Latife 

Tekin, Bilge Karasu, Adalet Ağaoğlu gibi adlar, çağdaş Türk romanına yeni ufuklar 

                                                            
72 Türk Edebiyatı Tarihi 4, s. 359. 
73 Türk Edebiyatı Tarihi 4, s. 359. 
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açacak gibi görünmektedir. Nitekim Pınar Kür’ün Bir Cinayet Romanı adlı eseri çok 

katmanlı bir yapı oluşturularak üstkurmaca tekniğinin başarılı bir şekilde uygulandığı 

bir romandır.  

“Pınar Kür Asılacak Kadın’dan on yıl sonra polisiye türünün tekniklerinden 

yararlanarak kaleme aldığı Bir Cinayet Romanı'nda (1989) bir yandan okuru, türün 

gereği olarak, heyecanlandırırken; öte yandan kurmaca metin ile gerçeklik arasındaki 

ince çizgiye dikkati çeker. Ancak romanın benzerlerinden ayrılan en önemli yanı, 

hem içinde bir cinayet işlenen olaya, hem de türe özgü söz kalıplarına, anlatım 

tekniğine ve oluşum serüvenine yer vermesi. Romandaki olayların Berna Moran'ın 

söyleyişiyle bir "iç-roman" diye niteleyeceğimiz "Ölümün Vazgeçilmez Çekiciliği" 

adlı başka bir romanın yazılışı ile iç içe/bir arada yürütülmesi, romanı bir üstkurmaca 

metin hâline getirir. Daha yerinde bir söyleyişle Kür, dış dünyayla ilintili yaşamı 

değil, anlatının serüvenini verir. Romanın sonunda sözünü ettiğimiz bu iç-roman 

tamamlanmaz ama bu romana katkıda bulunanların yazdıkları aracılığıyla, başta 

roman yazarı ve aynı zamanda romanın önemli kişilerinden Akın Erkan olmak üzere, 

farklı cinayet planları sunan öteki kişilerin de ruhsal dünyalarını tanıma fırsatı 

buluruz.”74 Pınar Kür’ün üç farklı kurmaca dünyasını başarıyla oluşturduğu bu 

romanı “tüm postmodern romanlarda olduğu gibi ‘çok sonuçlu ya da sonuçsuz 

bitişiyle; yazarla tartışan, rollerine itiraz eden romanı ele geçirerek yazarın kendisini 

roman kişisine dönüştürmek isteyen karakterleriyle’ romancılığımız için önemli 

durak noktalarından biridir.”75 

Yazar Pınar Kür, Bir Cinayet Romanı ile girdiği bu yeni arayışları yine bu 

romanın devamı olan son iki romanında da devam ettirir. “Sonuncu Sonbahar (1992) 

ve uzun bir aradan sonra yazdığı son romanı Bir Cinayet Fakültesi’nde (2006) yine 

bir cinayetin çözümlenmesi çevresinde postmodern üslup ve biçim endişesi ön 

planda.”76 Pınar Kür’ün postmodern özellikleri ve teknikleri başarıyla uyguladığı 

romanları, çağdaş Türk romanı içinde hak ettiği yeri alacaktır kanısındayız. 

                                                            
74 Aynı eser,  s. 363. 
75 Aynı eser,  s. 364. 
76 Türk Edebiyatı Tarihi 4, s. 364. 
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 Yazarın romanları ve öykülerinden başka yazmış olduğu tiyatro metinleri ile 

başka dillerden Türkçeye çevirmiş olduğu birçok kitabı da bulunmaktadır. Öyküleri 

Dost dergisinde yayımlanmıştır. 

1.3. PINAR KÜR’ÜN ESERLERİ 

Pınar Kür, tiyatro ve roman ile başladığı yazarlık serüvenine hikâyeler ile 

devam eder. Yazar, bu arada pek çok yabancı eseri de çevirerek Türk edebiyatına ve 

okurlara kazandırmıştır. Eserlerini ve çevirilerini önce toplu olarak sonra da yazılış 

sırasına göre –ilerde değinileceği için içeriklerine çok fazla değinmeden- anlatmaya 

çalışalım. 

  

Romanları: 

− Yarın Yarın (1976) 

− Küçük Oyuncu (1977) 

− Asılacak Kadın (1979) 

− Bitmeyen Aşk (1986) 

− Bir Cinayet Romanı (1989) 

− Sonuncu Sonbahar (1992) 

− Cinayet Fakültesi (2006) 

− Beşpeşe ( Murathan Mungan, Faruk Ulay, Elif Şafak ve Celil Oker ile birlikte) 

(2004) 

Öyküleri: 

− Bir Deli Ağaç (1981) 

− Akışı Olmayan Sular (1983) 

− Hayalet Hikâyeleri (2004) 

Çeviriler: 

− Theo’ya Mektuplar / Vincent Van Gogh; 1985 

− Çeşm-i Bülbülün İçindeki Cin / A.S. Byatt; 1994 

− Oyunun Kuralları / Luigi Pirandello,  

− Diana Yalnız Avlanan Tanrıça / Carlos Fuentes,  

− Tiyatro Tarihi / Robert Pignarre; 1975 
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− Aç Sınıfın Laneti / Sam Shepark; 1990 

− Şaklaban /M. Westist; 1975 

− Doğmamış Çocuğa Mektup /O. Fallaci, 1977 

− Himm’ler'in Oyunu / J. Semenov 

− Ademden Önce / J. London1981 

− Geniş Geniş Bir Deniz /J. Rhys, 1982 

− Dörtlü / J. Rhys, 1985 

− Karanlıkta Yolculuk / J. Rhys 1989 

− Dalda Duran Kuşlar/ J. Rhys, 1991 

− Neon Işıklı İncil / J. K. Toole, 1992 

− Roger Ackroyd Cinayeti / A. Christie, 1992 

− Yabancı Kucak / I. McEwan, 1992  

− Karanlıkta Kahkaha / V. Nabokov, 1993  

− Durulmayan Bir Kafa /K. R. Jamison 1996 

− Hannah Arendt-Martirt Heidegger: Bir Aşkın Anatomisi / E. Ettinger, 1996 

− Tutku / J. Winterson, 1997 

Yarın Yarın yazarın 1974 yılında tamamladığı ilk romanıdır. Bunu, yazarın 

tiyatro deneyimlerinden yararlanarak kaleme aldığı Küçük Oyuncu (1977) izler. 

Yazarın bu ikinci romanı ilk romanı kadar ses getirmez. Yazarın üçüncü romanı daha 

önce tiyatro versiyonunu yazdığı Asılacak Kadın (1979) olur. Bu roman döneminde 

ağır eleştirilere maruz kalır ve sonradan müstehcenlik dolayısıyla yasaklanır. Yine o 

yıllarda Nazlı Hanım’ın Kızları adlı bir roman yazmaya devam eder. Bu romandaki 

Nazlı Hanım, yazarın anneannesidir. Ancak bu eser çeşitli sebeplerden dolayı yarım 

kalır, tamamlanamaz.  

1981 yılına gelindiğinde yazar, ilk öykü kitabı olan Bir Deli Ağaç’ı yayımlar. 

Hemen iki yıl sonra (1983) da 1984 Sait Faik Hikâye Armağanı kazanan öykü kitabı 

Akışı Olmayan Sular edebiyat dünyasındaki yerini alır. Aynı dönemde kırklı yaşlarda 

olan yazar, en hacimli romanlarından olan Bitmeyen Aşk’ı yazmaya hazırlanmıştır ve 

bu roman da 1986 yılında okuyucuları ile buluşur. Bu romanı yazmaya başladığında 

Mehmetcan Köksal ile olan ilişkisi de sona ermek üzeredir.  
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Yazarın Bitmeyen Aşk adlı romanı da cinsel unsular içerdiği gerekçesiyle 

yargılanmıştır. Aynı yıllarda hem Asılacak Kadın hem de Bitmeyen Aşkın 

yargılanması yazarı zor durumda bırakır ve Pınar Kür, Yazarlar Sendikası dâhil 

hiçbir yerden destek alamaz. Bununla birlikte Asılacak Kadın romanı beyaz perdeye 

aktarılmış ve kitabı ile aynı kaderi paylaşarak filmi de bir süre yasaklanmıştır. Daha 

sonra bu kitaplar ve film beraat edecektir.  

Kitapları Yazko Yayınları tarafından çıkarılan Pınar Kür, yayınevinin batması 

üzerine Can Yayınlarına geçer ve uzun süre kitapları bu yayınevinden çıkar. Yazarın 

Yarın Yarın ve Asılacak Kadın romanları Türk sinemasına kazandırılsa da yazarın 

kendisi bunları çok başarılı bulmaz. Özellikle Yarın Yarın’ın filmi kendisini hayal 

kırıklığına uğratır.  

1989 yılına gelindiğinde okur karşısında daha önce hiç görmediği bir Pınar Kür 

ile karşılaşır. Yeni bir teknik ve yeni anlatım tarzlarının yanında konuda da yeniliğe 

giden yazar, ‘postmodern polisiye’ tarzında romanlar yazar. Türk edebiyatında daha 

önce pek karşılaşılmayan bir teknik olan ‘üst kurmaca’ yöntemini kullanan yazarın 

bu anlamda ki ilk –ve aynı zamanda yazarın beşinci- romanı olan Bir Cinayet 

Romanı raflarda ki yerini alır. Edebiyat çevrelerinde adından bahsettiren bu romanın 

bir devamı olan ve Pınar Kür’ün uzun yazarlık hayatının bir çerçevesini çizen 

Sonuncu Sonbahar da 1992 yılında yayımlanır. Yazar, bu romanda daha önceki 

roman kahramanlarını bir araya getirir ve yeni bir kurgu içinde buluşturur.  

2004 yılına gelindiğinde yazar, son öykü kitabı olan Hayalet Hikâyeleri’ni 

yayımlar ve roman yazma bağlamında uzun süren sessizlik evresi 2006 yılında 

Cinayet Fakültesi adlı romanının yayımlanması ile son bulur.  

Pınar Kür, dört ayrı yazarla ( Murathan Mungan, Faruk Ulay, Elif Şafak ve 

Celil Oker) birlikte dâhil olduğu farklı bir projede de yer alır. Bu çalışma nesne- 

roman olarak Beşpeşe adı ile 2004 yılında tamamlanarak yayımlanır. Yazar, Hayalet 

Hikâyeleri’ni yazdığı depresif ve karamsar bir dönemde ciddi sağlık problemleri 

yaşar. Bir süre tedavi görür. Aynı yıllarda yazıyı bırakma kararı alır ve Ayvalık’a 

yerleşir. Bilgi Üniversitesi’nin kurulmasından sonra bu üniversitenin bünyesine dâhil 

olur ve İletişim Fakültesi’nde öğretim görevliliğine devam eder. Bu arada yazarın 



  49

Can Yayınları çalışanları ile arasında bir sürtüşme olur ve Pınar Kür bu yayınevinden 

ayrılarak Everest Yayınlarına geçer. Yazarın Bitmeyen Aşk, Asılacak Kadın gibi bazı 

kitapları başka dillere çevrilmek istenmiş ancak henüz bunlardan bir sonuç 

alınamamıştır.  

Pınar Kür’ün kendi ağzından hayatını anlattığı ve kendisini en iyi şekilde 

tanıtan, biyografik özellik taşıyan bir çalışma Mine Söğüt tarafından yapılmıştır. 

Nehir-  söyleşi tarzında 2005 yılında başlayan söyleşi 2006 yılında tamamlanır ve 

“Aşkın Sonu Cinayettir-Pınar Kür ile Hayat ve Edebiyat” adı ile yayımlanır. Yazarla 

ilgili, ilk ağızdan en geniş ve en güvenilir bilgilerin yer aldığı bu çalışma, yazar 

hakkında merak edilen her şeyi cevaplayan ilk ve tek çalışma olarak karşımıza çıkar. 

Yazar, bu söyleşinin sonunda duygularını şu şekilde ifade eder: 

“Şu söyleşi boyunca sen benden ne kadar sıkıldın bilmem ama ben kendimden 

fena halde sıkıldım. Kolay olacağını sanmıştım oysa. Otobiyografini yaz deseler, 

dünyada uğraşamam ama bir nehir söyleşi daha rahat olur, ben söylerim Mine yazar, 

diye düşünmüştüm. Ayrıca senin romancı olman, konuşmalarımızı kopuk kopuk 

değil de bir bütünsellik içinde sunacak olman çok hoşuma gitti. Ama bayağı 

yoruldum açıkçası. Yazar milleti gevezelik ettikçe bir şeyler yitiriyor... Bir de ben 

ağzına geleni söyleyen biriyim, yayınlanmadan önce bu konuştuklarımızın yarısını 

atmak zorunda kalabiliriz.77  

 

 

    

                                                            
77M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir- Pınar Kür’le Hayat ve Edebiyat,  s. 369. 
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II. BÖLÜM 

2. PINAR KÜR’ÜN ROMANLARINDA VE ÖYKÜLERİNDE KADIN 

KAHRAMANLARIN İNCELENMESİ 

2.1. PINAR KÜR’ÜN ROMANLARINDA KADIN KAHRAMANLARIN 

İNCELENMESİ 

2.1.1 YARIN YARIN78 

2.1.1.1 Roman Hakkında  

1976’da birinci basımı Bilgi Yayınlarında yapılan eser Pınar Kür’ün ilk 

romanıdır. Bu romanın daha sonraki yıllarda Yazko, Can ve Everest yayınlarında da 

değişik baskıları yapılmıştır.  Kitap mutsuz bir evliliği olan, tekdüze bir hayat süren 

ve daha sonra sol eğilimlere sahip Selim ile tanışarak hayatı değişen Seyda’nın 

öyküsünü anlatmaktadır.  

Türkiye tarihinin bir dönemine ışık tutan bu kitap bir 12 Mart romanıdır. 

Dönemin siyasi ve sosyal olaylarını çarpıcı bir şekilde veren roman aynı zamanda 

kadın-erkek ilişkileri, aldatma-aldatılma gibi konuları da bu olaylara zemin olarak 

hazırlar. Yazar romanda çok farklı kesimleri ve yaşam tarzlarını bir arada vermiştir. 

Bir tarafta okuyan, bilinçli, dönemin siyasi olaylarında aktif yer alan Selim’in ortamı, 

diğer yanda entelektüel yaşam tarzını benimsemiş rahat ve zengin bir hayat süren 

Seyda’nın çevresi bir başka yerde Selim’in devrimci arkadaşlarından Mustafa’nın 

hayata tutunmaya çalıştığı gecekondu ve varoş çevre yer alır. Yazar bu farklı kişi ve 

mekân unsurlarını başarılı şekilde bir araya getirir. Bu romanla ilgili bir 

değerlendirmede şu ifadelere yer verilir: 

“Yarın Yarın’da aldığı eğitim ve öğretim sonucu yetiştiği çevreyle 

bağdaşamayarak, yeni bir toplumsal çevreye giren bir kadında bu değişimin 

oluşturduğu toplumsal ve psikolojik uyumsuzluğu izleriz. Yazar, romanın 

kahramanıyla birlikte öbür kişilerinin de psikolojik yapıları üzerinde durarak 

toplumun farklı sınıflarını ve o sınıfların kişilerinin sorunlarını aktarır. Romanda 

                                                            
78 Çalışmamızın bu bölümünde Pınar Kür’ün Yarın Yarın, adlı eserinin Everest Yayınları, 2004 yılına 
ait 10. Basımı esas alınmıştır. Bundan sonra bu çalışma ile ilgili alıntılarda sayfa numarası 
verilecektir.  
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kişilerin uyumsuzlukları ve yalnızlıkları ile birlikte kırsal kesimden kente inmiş dar 

gelirli bir ailenin durumunu görürüz…” 79 

Bir başka kaynakta da 12 Mart romanı olarak değerlendirilen eserin, burjuva 

sınıfını anlattığı ancak toplumsal gerçekliğe bakışının yanlış olduğu ifade 

edilmektedir: 

“Pınar Kür'ün ilk romanı bu. Zaman olarak 12 Mart dönenimi alan yazar, bir 

aşkın çevresinde geliştirdiği romanında, değişik toplum katlarından olan insanları 

sergilemeyi ve bir dönemin bu insanların dünyasındaki yansımalarını vermeyi 

amaçlıyor. Romanın kişileri, genellikle varlıklı sınıftan. Ama Pınar Kür'ün gerek 

kişilerine, gerekse kişilerini yerleştirdiği toplumsal gerçekliğe bakışı yanlış. 

Gerçekliğin, rastlantısalın belirlediği bir gelişin sonucu olarak belirmesi bunun en 

belirgin örneği. İşte bu yapaylığa götürüyor onu.”80 

Eser ile ilgili olarak ileri sürülen bu yapaylığın yanında eserin bütünlüğe 

ulaşması konusu ile ilgili eleştiriler ve aksamalar da dikkat çekicidir: 

 “Pınar Kür kişilerini tek tek çizerken başarılı olduğu gibi, psikolojiyi yerinde 

kullanarak inandırıcılığı da sağlayabiliyor belki; ama sağlıklı bir bütüne ulaşamıyor. 

Kişilerinin yaşamı hep rastlantılarla değişiyor. Söz gelimi Selim'in bilinçlenmesini 

Paris'teyken Josette'le tanışmasına bağlaması. Aysel Alsan'ın, bu düşmüş kadının 

kişiliğinde burjuva yaşayışının iğrençliğini sergilerken, bir görünüp kaybolan 

Hülya'nın dramına boş vermesi; olumlu, kişiler olarak koymak uğruna işçi Memet ve 

karısı Kadriye'yi idealize etme çabasına girişmesi; eylemcileri, derinlemesine bir 

eleştiriye girmeden bir iki sözle harcayıvermesi ve onlara yaşarlık kazandıramaması 

ilk ağızda sıralanabilecek aksamalar.”81  

Eser her ne kadar eleştirilse de özellikle kişilerin derinlikli anlatımı beğeni de 

kazanmaktadır; “ Yarın Yarın’ı okuyan benim gibi biri, Pınar Kür’ün karabasanı, 

kişilerin psikolojik yanlarını anlatmada ki başarısını teslim eder.”82 

Yazarın kendisi bu kitabın yazılış hikâyesini ve üzerinde yapılan bazı 

değişiklikleri şöyle anlatır: 

                                                            
79 O. Önertoy, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, s. 213. 
80 A. Özkırımlı, Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı, s. 60. 
81 Aynı eser, s. 60-61. 
82 D. Hızlan,  Edebiyat Daima,  s. 238. 
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“Attila bana bu kitap için sadece üç şeyde müdahale etmiştir. İlkini daha önce 

söylemiştim, Türk solcuları Stalinist'tir deyip biraz yumuşatmamı istemişti; diğeri, 

Havva Pınar Kür olarak kullanmak istediğim ismimden, "Seni köylü zannedecekler,” 

deyip Havva'yı attı, son olarak da kitabın ilk adı olan Şu Dağın Ardında'yı "Hem 

Havva, hem dağ. Tam taşralı zannedecekler," dedi ve değiştirdi. Yarın Yarın'ı çok 

düşünerek bulduk.” 83 

Yarın Yarın’da özellikle romanın son bölümlerinde dönemin siyasi olaylarına 

yer veren yazar, eserini kaleme aldığı o günkü siyasi ortam hakkında ki izlenimlerini 

şu ifadelerle anlatır: 

“Sol hiçbir zaman çok yükselmedi Türkiye'de. O günlerde gençlerde büyük 

bir heyecan vardı, ülkenin gidişatından mutlu değillerdi ve bunu 

değiştirebileceklerini sanıyorlardı. Marxlar, Lenin'ler, Politzer bile daha yeni yeni 

çevrilmeye başlanmıştı. Onların büyüsüne kapılmıştı gençler, tıpkı benim Paris'te 

kapıldığım gibi. Ama tabii, orada çok daha eski, çok daha geniş tabanlı bir sol 

geçmiş var. Burada geniş kitlelerin sınıf bilinci yok, sınıfsal çıkarlardan haberleri 

yok. Sinan Cemgil’i, Deniz Gezmiş'i, uğruna dağlara çıktıkları köylüler ihbar etmedi 

mi? Türkiye genelinde ihbarcı vatandaşlardan geçilmiyordu. O yıllarda televizyon 

afyonu dizilerle bilmem nelerle halkın nerdeyse bütününü uyutmamıştı daha ama 

solcu gençlik halkla hiç bütünleşemedi. Ama şunu da söylemek gerekir ki var olan 

sol, gücünü hemen kaybetmedi. 12 Mart ve özellikle 12 Eylül gibi iki çok büyük, çok 

ağır silindir geçti üzerimizden. Günümüz üniversite gençliğini gördükçe tüylerim 

ürperiyor. Genç dediğin bir şeylere karşı çıkar, değil mi? Bunlar babalarına bile isyan 

etmiyorlar. Büyük çoğunluğu düzene uyum sağlamak peşinde. İçlerinde doğa gereği 

var olan muhalefet duygusunu da, bunu eğlence haline getirerek milyarlar kazanan 

bazı komedyenlerle gideriyorlar. Bu böyle, birkaç cümleyle özetlenebilecek bir şey 

değil, ciltler dolusu kitap yazılabilir bu konuda. Ben o dönemle ilgili duygu ve 

düşüncelerimi insan olarak, bir yazar iç görüsüyle, elimden geldiğince Yarın 

Yarın’da dile getirdim.”84  

Yazarın bu romanda üzerinde durduğu bir diğer önemli nokta da kadınlar ve 

onların yaşadıklarıdır. Yazar, kadın mefhumunu kendisine hem fiziksel hem de 

                                                            
83 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat ve Edebiyat, s.156. 
84 Aynı eser, s. 129. 
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eğitim anlamında benzerlikler gösteren burjuva kadını Seyda ve onun karşısına 

koyduğu zıt karakter ezilen, sömürülen, cahil kadın Aysel ile vermeye çalışır.  

“Mesela Türk romanında ilk kez bir burjuva kadın anlatılıyor, hem de sevimli 

anlatılıyor. Aysel ile Seyda arasındaki paralelliği çok kişi görmedi. Gördüyse bile 

onu yazdıklarına yansıtmadı. Ki onlar tamamıyla ayrı çevrelerden olmalarına rağmen 

aynı masada karşılaşıyorlar. Sonunda da aynı masada bitiyor roman. Netice itibariyle 

Seyda'nın çaresizliği ki sonunda Aysel de aynı çaresizliği yaşar, genelde burjuva 

kadınının üretememesinden gelen bir çaresizlik. Üretemedikleri sürece ikisinin 

arasında, farklı çevrelerde yetişmiş olmalarına rağmen pek fark yok. Seyda'nın ço-

cukluğundan beri onu çok ciddiye alan bir ailesi var, öbürü ise dayak yiyerek 

büyümüş bir zavallı kız. Fakat netice itibariyle ikisi de kişiliklerini doğru dürüst 

gerçekleştirememiş?”85  

Bu eser, bir dönem romanı olmasına rağmen insanlar arası ilişkileri etkileyici 

bir şekilde vermesi bakımından da güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bunun ile ilgili 

12 Mart Romanında Aile adlı makalede romanda yer alan aile yapısı ve kadın-erkek 

ilişkileri incelenmiş, bununla ilgili önemli tespitlerde bulunulmuştur:  

“Pınar Kür’ün Yarın Yarın romanı, 12 Mart’tan ziyade yetiştiği sosyal 

çevreden kopup yeni bir hayata başlayan Seyda’nın şahsında, Türkiye’deki burjuva 

çevrelerin yaşam biçimleri özellikle de ailelerin yaşam tarzlarını psikolojik 

irdelemelerle anlatan bir roman olarak karşımıza çıkar. Yapıtta olaylar 12 Mart 

öncesinden başlayarak darbeye kadar geçen süreçte ele alınır. Türkiye’de görülen 

siyasi, ekonomik ve toplumsal yapıdan, roman kahramanlarının eğitim seviyelerine 

göre ait oldukları sınıfsal mekanizmalara kadar hemen her şey geniş bir yelpazede 

anlatılmıştır.”86  

Roman dönemin aile yapısının yanında toplumun yaşantısı, zevkleri, giyim 

kuşamı, sanat anlayışı gibi özellikleri de sosyolojik boyutta ele alır: 

“Romanda yazar özellikle giyim, kuşam, dinlenilen müzik tarzının farklılığı 

gibi Avrupai tarz yaşamı benimsemiş ve farklı dilleri konuşabilme yetisi olarak 

aralarında rekabet görülen şehirli, modern, eğitimli burjuva aileleri ön plana 

çıkarmıştır. Olaylar genellikle bu aileler etrafında cereyan eder. Şehirli burjuva 

                                                            
85 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat ve Edebiyat,  s. 172. 
86 A.  Alver, “12 Mart Romanlarında Aile Yarın Yarın, 47’liler”, s. 143.  
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ailelerinde dönemin politik ve sosyal karmaşasının artarak direkt aile bireyleri 

üzerinde kendini gösterdiğini görmekteyiz. Seyda ve Oktay arasındaki ilişki de bu 

durumu en iyi örnekleyen tipler olmuştur. Pınar Kür romanında aile kavramını ele 

alırken, daha çok aile içi yaşanan sıkıntılarda ‘kadın’ sorunsalını ön planda tutarak, 

Seyda’nın şahsında burjuva sınıfına ait bir kadın profili çizip, olaylara farklı 

boyutlardan bakmaya çalışmıştır. Yazar ayrıca o dönem Türk toplumunda halkın 

büyük bir çoğunlunu temsilen dar gelirli kesimi, özellikle de sol ideolojiyi savunan 

bir işçi ailesini de işlemektedir.”87  

Pınar Kür’ün bu romanı 1987 yılında beyazperdeye uyarlanmıştır. Senaryosunu 

Pınar Kür ile birlikte Murat Somer’in yaptığı aynı adlı filmin yönetmenliğini Sami 

Güçlü yapmıştır. Başrolleri Hülya Avşar ve Selçuk Özer paylaşır. Ancak film 

beklenen ilgiyi görmez.  

2.1.1.2. Romanın Özeti 

Oktay zengin bir kişidir. Evlidir, bir çocuğu ve bir karısı vardır. Fakat Aysel 

adında bir sinema oyuncusuyla düşüp kalkmaktadır. Birlikte oldukları bir gün Aysel 

ondan kendisini ünlü yapımcı Sulhi Bey’le tanıştırmasını ister. Amacı, onun 

yardımıyla büyük filmlerde rol alabilmektir. Aysel yükselmeyi, üne ve paraya 

kavuşmayı düşünen tutkulu bir kadındır. Emekli jandarma başçavuşunun kızıdır. 

Gizlice bir güzellik yarışmasına girer ve üçüncü seçilir. Babası olayı öğrenince kızar, 

döverek onu sokağa atar. Aysel, ünlü modacı, kadın terzisi olan Halûk'un yanına 

sığınır ve bu arada başından bir sürü serüven geçer.  

Oktay, Sulhi'nin tanıdıklarındandır. Bir akşam onu kulüpte yemeğe çağırır. Eşi 

Seyda ile çocuğu Gil de yanındadır. Az sonra Aysel de gelir. İyice süslenip püslenir. 

Oktay, Aysel’i Sulhi ile tanıştırır. Aysel bütün ustalığını kullanarak yaşlı adamı 

etkilemeye çalışır. O gece Selim de annesiyle kulübe uğrar. Oktay'ları görünce 

sevinir. Çünkü uzaktan akrabadırlar. Gelip masaya oturur. Gözlerini Seyda'dan ayıra-

maz. Seyda da ondan hoşlanır. Birkaç kez dansa kalkarlar. Oktay bundan tedirgin 

olmaz, kıskançlık da duymaz. Selim varlıklı bir ailenin oğludur. Yakışıklı bir gençtir. 

Fransa'da yüksek öğrenim görmektedir. Oradaki kız arkadaşı Josette'in etkisiyle sol 

düşünceleri benimser. 1968 öğrenci olaylarına karışır. Yaz tatili dolayısıyla 
                                                            
87  A.  Alver, “12 Mart Romanlarında Aile Yarın Yarın, 47’liler”,  s.144. 
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Türkiye'ye gelir. Ertesi gün Selim, Oktay'ların yalısına gider. Seyda buna pek sevinir. 

Balkonda birlikte yemek yer, uzun uzun söyleşirler. Bundan sonra ilişkileri gitgide 

ilerler. Gizlice buluşup birlikte olmaya başlarlar.  

Diğer yandan, Aysel ile Sulhi'nin ilişkileri günden güne gelişir. Aysel güzelliği 

ve kadınlığı ile Sulhi'yi büyülemeyi başarır. Bir süre sonra onun kapatması olur. 

Artık büyük filmler çevirmeye giden yol açılmıştır. Bir gün, aynanın karşısında 

taranırken, telefon çalar. Sulhi, oğlu Çetin'i anarşistlerin kaçırdığını bildirir. Şantaj 

yapan bu kişiler fidye olarak kendisinden üç milyon lira ister. Polisin bütün 

araştırmaları boşa gider. Sulhi umutsuzluğa düşer ve parayı ödemek zorunda kalır. 

Çetin'i kaçıranlar Selim'in devrimci arkadaşlarıdır. Şimdi de Oktay'ın çocuğu Gil'i 

kaçırmayı tasarlamaktadırlar. Bu işi Selim'e yaptırmayı düşünürler fakat Selim buna 

öfkeyle karşı çıkar. Uzun boylu tartışırlar, sonunda vazgeçerler. Selim geceleyin 

yalıya uğrar. Seyda ile konuşurlar. Selim, boş oturduğunu, hiçbir işe yaramadığını 

söyleyerek Seyda’yı eleştirir. Seyda bu eleştirilere üzülür ayrıca onu yitirmekten 

korkar. Çeviriler yaparak takma adla dergilere gönderir. Böylece, Selim'in gözüne 

gireceğini düşünür. Fakat gittikçe bu işten hoşlanır. Selim bir ara Ankara'ya gider. 12 

Mart dönemidir, sıkıyönetim bütün şiddetiyle sürmekte ve devrimciler tutuk-

lanmaktadır. Seyda gazetelerden olayları kaygıyla izler. Korktuğu bir gün başına 

gelir. Gazeteden Selim'in bir çarpışmada öldürüldüğünü öğrenir, derin bir sarsıntı 

geçirir. Hemen hastaneye kaldırılır. Uzun bir süre tedavi görür, güçlükle iyileşir. Bu 

süreçte Oktay da tutuklanıp sorgulanır ancak daha sonra salıverilir. Oktay, Seyda ve 

oğlunu alarak yurt dışına çıkar. Sıkıyönetim kalkınca ya değin İsviçre'de kalır. 

2.1.1.3. Kadın Kahramanlar 

Roman, iki ana kadın karakter ekseninde gelişip ilerler. Bunlardan ilki olan 

Seyda, okumuş, kültürlü, sol eğilimli burjuva sınıfını temsil eder.  Aysel Alsan ise 

onun tam zıt karakteri olarak romanda yer alır. Aile baskısı gören, genç yaşta 

sokaklara düşen ve daha sonra ünlü bir film yıldızı olan, esasen cahil ve kaba bir 

kadındır. Yazar bu iki zıt kadın karakteri bir araya getirerek vak’a yı daha etkileyici 

bir biçimde oluşturmaya çalışır. Bu kadınların her ikisinin de mutsuz oluşu onların 

tek ortak noktalarıdır. Bunların dışında Kadriye, Cevriye, Nursel, Günsel, Gülümser, 



  56

Hayriyanım ve Josette diğer kadın kahramanlardır. Bunlar da dekoratif kahramanlar 

olarak değerlendirilir.  

2.1.1.4. Asıl Konumdaki Kahramanlar  

Seyda  

Romanın başkahramanı Seyda, iyi eğitim almış, en iyi okullarda okutulmuş, 

fizik mezunu, iki yabancı dil bilen, kültürlü bir kadındır. Aynı zamanda Seyda evlilik 

sonrası bunalıma düşen genç ve güzel bir kadındır. Kendisiyle ilgilenmeyen zengin 

kocası Oktay'ın gösterişli yaşamı ve de bir film yıldızı olan Aysel'le ilişkileri bu 

evliliği giderek, içten içe parçalamaya başlar. Seyda, böyle bir yalnızlık içinde tek 

düze yaşamını sürdürürken, bir toplantıda kendisini çocukluğundan beri seven 

Selim'le karşılaşır. Paris'te ekonomi-politik okuyan ve bir ara 1968 yıllarındaki 

öğrenci olaylarına adı karışan Selim, Türkiye'ye tatil için gelmiştir. Selim, Oktay'ın 

önerisiyle tatil süresince evlerinde kalmaya başlar. Böylece Seyda ile Selim'in yıllar 

önce yarım kalan aşkları yeniden ateşlenir. Bu beraberlik süresince Seyda, kendini 

bilinçli bir yaşamın içinde bulur. Ancak, bazı nedenlerle mutlulukları 

bütünleşemeyecektir. Şimdi eserin ana kadın kahramanı Seyda’nın romanda 

anlatıldığı bölümlere sırasıyla bakalım.  

Seyda, romanın başında fiziksel özellikleri ile geniş bir şekilde tasvir edilir: 

 
“Kapkara kısacık saçları vardı; oğlununkilerden daha kısa. Tuzlu suyun etkisiyle 

ağırlaşmış olduklarından mıdır, çok kısa olduklarından mı, rüzgâr dağıtamıyordu 

saçlarını. Neredeyse geometrik bir yusyuvarlaklığı olan başı, ince uzun boynunun 

üzerine bir an için konmuş bir topu andırıyordu. Hele arkadan bakıldığında her an 

yeniden zıplayacakmış duygusunu uyandırmaktaydı. Yüzü, topun bir yanına çok 

inceden inceye yontulmuş gibiydi. Şu anda, rüzgârın, hızın verdiği mutlulukla 

yumuşamış olmakla birlikte, gene de sertti çizgileri. Bu çizgiler yüzünün değişik 

planlarını belirliyorlardı… Kapkara denilebilecek kadar koyu yanmıştı teni…” ( s.5) 

 

Seyda, zeki, güzel ve biraz ukala bir kızdır. Oktay, Seyda ile ilk karşılaştığında 

ondan çok etkilenmiştir, yazar bu bölümde Seyda’yı Oktay’ın gözüyle şu şekilde 

betimler: 
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“İlk kez bir kızla karşılaşmış olmanın kıvancı içinde, ama aslında kızın zekâsını 

değil, hatta o zekânın aynası olduğuna inandığı acayip yeşil gözlerini bile değil, minicik 

memelerini düşünerek gülmüştü. Ceviz gibi derdi o zamanlar.”( s.22) 

Bir başka yerde yazar, Seyda’nın güzelliğini açık açık vurgular: 
 

“Büyüdükçe güzelleşti Seyda, hiçbir zaman okul güzeli hatta sınıf güzeli bile 

seçilemezdi ama bakanı bir daha baktıracak çekiciliği vardı.” (s.107)  

 

Seyda ilerlemiş yaşına rağmen gerçektende güzel ve narin bir 

kadındır, bununla ilgili yazar Kür, Oktay’ın Seyda’yı uyurken izlediği 

bölümde onu şöyle anlatır:  
 

“Olsa olsa kadının güzelliğinden gözleri kamaşmış olabilirdi. Bildiği kadarıyla 

yirmi yıldır, ama herhalde yirmi üç yıldır içi burkularak sevdiği şu kadının güzelliği 

buncadır hiç mi hiç yıpranmamıştı. Ya da ona öyle geliyordu belki. Hesaba göre kırk 

beşine yaklaşmış olmalıydı, eğer ilk ve son doğumunu yirmisinde yaptıysa. Gene de 

yirmi yıl öncesinde olduğunca körpe, yumuşacık ve her an kırılacakmışçasına narindi.” 

( s.25) 

 

Gittikleri gece klubü yemeğinde Aysel masada ki bütün kadınları tek tek 

inceler ve gözleri Seyda’ya takılır, kim olduğunu çözmeye çalıştığı bu kadın 

hakkında Aysel’in aklından şu düşünceler geçer. Bu ifadeler Seyda ile ilgili önemli 

bilgiler edinmemizi sağlar: 
 

“Rengi koyu olmasına çok koyuydu ama yüz çizgileri yayvan, kalın değil, 

tersine, çok ince, sivriydi. Çirkin, diye düşündü Aysel. Burnu pek büyük sayılmazdı 

ama ucu kalem ucunu andıracak kadar sivrilmiş olduğundan oldukça uzun 

görünüyordu. Adamakıllı inceydi dudaklar. Hem zencilerin saçları kıvırcık olmaz mı? 

Hoş, bunun gibi neredeyse sıfır numara kestirilirse olmazdı belki. Belki de melezdi 

kadın. Zencilerin gözleri yeşil mi olur ki?” ( s.46) 

 

Seyda iyi eğitim almış akıllı ve zeki bir kızdır. Ailesi onun iyi yetişmesi için 

ellerinden gelen her şeyi yapar. Hatta bazen onu boğacak derecede üzerine giderler. 

Bir keresinde onu bir yarışamaya hazırlarlar. Ve zekâ testi sonucu Seyda’nın “deha” 

olduğunu öğrenirler: 
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“Sonuç çok başarılı oldu “185, anlıyor musun 185,” diye Mehmet Bey’le 

Melehat Hanım birbirlerine sarıldılar. ( Neden Seyda’ya değil de birbirlerine?) Yani, 

deha… Deha üstü bir zekâ…” ( s. 104) 

 

 Romanda Seyda’nın eğitimli biri olduğuna dair açıkça bilgide verilmektedir: 
 

“Özel çabaları sonucunda Seyda hep en iyi okullara gitti, yaşıtlarının adını bile 

işitmediği bir sürü kitap okudu, iki yabancı dili çok iyi öğrendi. Kısacası, üstün zekâ ve 

yeteneklerinden beklenen her şeyi yerine getirdi koleji bitirinceye dek.” ( s.107) 

 

Seyda, her ne kadar yaşadığı çağın en iyi eğitimini almış olsa da hayat 

konusunda bilinçlenmesi, çalışmaya sonradan Selim’in telkinleri ile başlayıp üretken 

bir birey durumuna gelmesi geç olmuştur. Yazar, bilinçlenmeden önceki Seyda’yı 

zengin, güzel ve kültürlü olmasına rağmen sırf üretken olmadığı için mutsuz bir 

kadın olarak gösterir. Yazara göre kadınların da toplumun her kesiminde var 

olabilmeleri, üretime katılmaları, toplum ve ülke yönetiminde söz sahibi olmaları 

gerekmektedir. Ancak bu şekilde olursa kadınlar mutlu olur tezini savunan yazar, 

ülke kadınlarının her platformda sesini duyurabilmeleri gerekliliğine inanır.  

 

Aysel 

Romanda Seyda’dan sonra en çok sözü edilen ve en az onun kadar ön planda 

olan, olayların akışında önemli bir role sahip bir diğer kahramanda Aysel’dir. 

 Aysel, Seyda’nın eşi Oktay’ın metresidir. Emekli jandarma başçavuşunun kızı 

olan Aysel baba baskısı altında büyümüş ve yine babası tarafından evden kovularak 

sokağa atılmış bir genç kızdır. Daha sonra ünlü bir film yıldızı olacaktır. Romanda 

Aysel’i anlatan şu ilk bölüm dikkat çekicidir: 
 

“Gerçekten çok güzel olan yüzünün kusurlu sayılabilecek tek yanı dişleriydi. 

Düzgün olmasına düzgün ve apak ve parlaktılar ama ayrık ayrıktılar. Ölçülecek olsa, bir 

iki milimetre tutardı her dişin yanındakiyle uzaklığı. Gördüğünde, bu ayrık dişler yırtıcı 

bir hava veriyordu ona ve isteyerek arsızlaşmadığı anlarda bile hafifçe 

bayağılaştırıyordu.” ( s. 18) 
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Romanın bir başka yerinde, Seyda ile Aysel’in ilk karşılaştıkları gece kulübü 

yemeğinde Aysel’in Seyda’da uyandırdığı izlenimler şu şekilde verilmiştir: 
 

“ Kadın beklediğinden, düşlediğinden çok daha güzeldi bu gece. Biner mumluk 

farları andırıyordu yuvarlak kara gözleri. İncecik kalkık burnuna, çıkık elmacık 

kemiklerine, alçak sesli bir kahkaha ile aralanmış dudaklarına bakarken yüreğinin sıkışır 

gibi olduğunu hissetti.” ( s.40) 

 

İlerleyen sayfalarda yine Seyda’nın gözünden Aysel’in farklı bir bakış açısı ile 

verilişine tanık oluruz: 
 

“Onun, renkli dergi resimlerinde pek belli olmayan şaşırtıcı güzelliği karşısında 

çarpıldı ilk önce… Kadının inceliğine diyecek yoktu. Ondan aslını gösterecek basit ya 

da adi bir davranış beklemenin boşuna olduğunu hemen anladı Seyda ve hayranlığı bir 

kat daha arttı… Bütün yumuşak görünüşüne karşın, acayip bir katılığı vardı sanki… 

Sanki dokunsa gövdesine, gergin derisinde bir plastik sertliğine, soğukluğuna 

değecekmiş gibi geldi… En ufak bir yapmacıklığı olmamasına karşın yapaydı bu kadın. 

Kusursuz bir robotla karşı karşıya olduğunu fark etti…” ( s.49-50)  

 

Aysel babası tarafından sokağa atıldıktan sonra sıkıntılı günler yaşar 

fotomodellik yapar. Güzellik yarışmasına katılır. Aysel bu kadar güzel olduğunun 

başlangıçta farkında değildir: 
 

“ Artık kimsenin bunu söylemesine gerek yoktu ki. Karşısındaydı dünya güzeli 

Eskisinden daha kocaman, daha parlak, sanki daha kara gözler. Eskisinden daha çıkık 

elmacık kemikleri… Şaşkınlıktan olacak aralanmış, tam gerektiğince aralanmış pembe 

dudaklar… Bakmakla bitecek gibi değildi güzelliği.” ( s. 75) 

 

Pınar Kür, farklı zümrelerden gelen, başka başka ortamlarda yetişmiş iki 

kadını romanın eksenine oturtur. Eğitimin, güzelliğin ve paranın bir kadının 

mutluluğu için yeterli olmadığı gerçeğini gözler önüne sererken kadının 

eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gereğini de vurgular.  
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2.1.1.5. Dekoratif Konumdaki Kahramanlar 

Kadriye  

Kadriye, Selim’in devrimci arkadaşı Memet’in karısıdır. Kocasına sadık, 

evinin hanımı, eğitimsiz cahil bir kadındır. Namus belası yüzünden ailesi okula 

göndermemiştir.  Bir fabrikaya işçi olarak verilir. Ekonomik sıkıntıları bahane eden 

babasının bu bile kanına dokunur, ama hayatta kalmak için de ailece çalışmak 

gerekir. Kadriye, babasından ve abisi Ali’den sürekli azar işiten, baskı gören bir 

kızdır. İş çıkışlarında abisi Ali her gün Kadriye’yi bekler ki o herhangi bir erkeğin 

yanına yaklaşmasın,  namuslarına bir leke sürülmesin. Eşi Memet ile bu dönemde 

tanışmıştır. Kadriye bilinçli olmasa da Memetlerin teşvikiyle fabrikadaki greve 

katılır. Çabuk yönlendirilebilen cahil bir kızdır. Bu nedenle de abisinden bir kez daha 

azar işitir:  
 

“Ne grevi kız? Sen ne karışıyorsun öyle şeylere? Bizim sendikadansın zaten, 

greve mreve katılacak değilsin.” “ Nasıl yani kaç sendika var ki? “Bu grevi yapmaya 

kalkanlar, ötekiler... Ama yapamazlar! Kanunsuz onların grevi de sendikası da… Güya 

biz sarı sendikaymışız! Ne olmuş kızıl olmaktan iyidir! Canlarına okuyacağız da 

gelecek akılları başlarına.” ( s.266) 

 

Kadriye, Memet’le evlendikten sonra alışkanlıklarını, inançlarını, kocasına 

göre yanlış bildiği doğruları değiştirmek zorunda kalır. Ailesinde kadına değer 

verilmez, içki içilince kadınlar dövülür, yabancı erkeklerle yemeğe oturulmaz, 

başörtüsüz sokağa çıkılmaz. Bunun gibi pek çok uygulamadan kocası Memet onu 

uzaklaştırmak ister. Romanın bir başka yerinde yine bununla ilgili şu ifadeler 

karşımıza çıkar: 
 

“İçkiyi sevmemesinin yanı sıra yabancı erkeklerle herhangi bir sofraya oturmaya 

bir türlü alışamamıştı. Oysa Memet altı yıldır sürekli ısrar eder, kimi zaman kolundan 

tutup masaya getirirdi… “Ne demek erkekler oturacak da sen hizmet edeceksin? 

Yanaşmalar gibi mutfakta karın doyuracaksın? Bu evin bir kişisisin sen de… 

Yaşamımızı her şeyimizi paylaşıyoruz, soframızı neden paylaşmayalım? 

Arkadaşlarımızı neden paylaşmayalım? Ben eve konuk getiriyorsam ikimizin de konuğu 

bunlar… Senin de onlara söyleyecek sözün, onlardan işiteceklerin, öğreneceklerin 



  61

var…” Kadriye içini çekip doğruldu. Evet, haklıydı Memet; dedikleri her zaman ki gibi 

doğruydu elbet. Sıcak yemeği alıp gitmeliydi içeri… Hem de baş örtmeden…” ( s.273) 

 

Kadriye’nin bazı fiziksel özelikleri ile ilgili bilgiyi Selim’in bakışından 

öğreniriz:  
“Boyasız, bezemesiz olduğu için ilk bakışta dikkati çekmeyen, ‘akça pakça’ 

denilen yüzlerdendi Kadriye’ninki… Ama baktıkça, odanın her yanındaki ak örtüler 

gibi aşırı bir arılığa, bir tür tinsel arınmaya götürüyordu kişiyi… Odayı aydınlatan 

öğelerin en başında genç kadının yüzü varmış gibi geldi Selim’e…(s. 275) 

 

 Her fırsatta cehalete savaş açan yazar Pınar Kür, burada da siyasî 

bilinçlenmeden söz eder. Kadınların sosyal ve toplumsal pek çok hakkın yanında 

kavuştuğu siyasi haklarında farkında olması gerektiğini Kadriye karakteri ile 

anlatmaya çalışır.  

Pınar Kür, kadının gerçekten eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için egemen güç 

olan erkeklerin de bilinçlenmesini zarurî görürü. Zira Kadriye’nin baba evinde bir 

kadının fabrikada dahi olsa çalışması ayıp karşılanır. Kadriye’nin çalışmasına izin 

veren baba, bunu sadece geçim sıkıntısı içinde oldukları için meşru görür. Kadriye 

babası ve abisi gibi bilinçsiz erkeklerin yanında kimliğini kazanamaz ve bir birey 

olduğunu kabul ettiremez. Yazar, bu iki cahil adamın karşısına Mehmet gibi 

bilinçlenmeye başlamış bir erkeği koyarak Kadriye’nin kimliğini kazanmasına 

yardım eder ve kadının toplumda gerçekten var olabilmesinin kadınlar kadar 

erkeklerin de eğitilmesi ile olabileceği fikrini savunur.  

Cevriye 

 Romanda bir iki cümle ile yer alan Cevriye, Aysel’lerin mahalleden 

komşularıdır. Babası Aysel’i döverek sokak ortasında öylece bırakınca ona bu kadın 

sahip çıkmıştır. Aysel kısa süreliğine onun yanına sığınmıştır. Eserde Cevriye şu 

cümlelerle tasvir edilir: 
 

“ Cevriye yeni evlenmişti. Döşemeleriyle pek övündüğü, ufacık, aydınlık bir evi 

vardı. Dündar Efendi’nin gelip her şeyi yerle bir etmesinden, ak örtüleri kirletip 

yırtmasından korkmakla birlikte, Aysel’ciği sokak ortasında bırakmaya o yırtıcı 

hayvanın eline teslim etmeye kıyamamıştı.” ( s.81) 
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Cevriye, kendisi için değerli olan şeyleri kaybetme uğruna sokağa 

atılmış, dövülmüş bir kızı o şekilde bırakmayan vefakâr ve vicdanlı bir 

kadındır.  

 

Nursel 

Nursel Aysel’in ablasıdır. Aysel ailedeki diğer bireyler gibi bu ablasını da 

sevmez. Ablası ile kendisi arasında hep bir rekabet olduğunu söyler. Aysel, ablası ile 

ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirir: 
 

“ Hele Nursel hiç… Başlangıçta karılar, “hanım teyze, kızın pek güzel, Allah 

bağışlasın” dediklerinde üstüne alınırdı Nursel aptalı. Koca memeleri, tombul ak 

kollarıyla kendini pek bir şey sanırdı. Güneşin altında kızardıkça kızardı, pancara döndü 

mü üstelik. Suratına bakılacak hali kalmamıştı da gene de güzel diye bir kendini 

bilirdi… Ay hiç unutmam, babamdan gizli gizli kıvırdığı saçlarını kıvırmamaya başladı. 

Benimkiler gibi olsun diye. Aman onun saçlarıyla benimkiler bir mi? Hiçbir şeye 

benzeyemedi de düttürü Leylalara döndü sonunda.” ( s.65) 

 

Eğitimsiz, cahil biri olan Nursel diğer kardeşleri gibi evden çıkamayan, baba 

baskısı altında yetişmiş, kimliksiz bir genç kızdır.  

Günsel 

Aysel’in iki kız kardeşinden biridir ve ondan beş yaş küçüktür. Aysel’e göre 

babasının değerli kızıdır. Evin küçük kızı olması dolayısıyla babası onun tüm 

isteklerini yerine getirmektedir. Ancak Günsel de on yaşına gelince babası tarafından 

eve kapatılır. Romanda Günsel’’in adı çok geçmez. Yazar, Aysel’i ve onun 

çocukluğunu anlatırken kısaca bu isme de değinir: 
 

“Günsel on yaşına varıp da iki ablası gibi eve kapatılıncaya dek, başkaldırmak 

kimsenin aklına gelmemişti. Günsel’in ki de tam bir başkaldırma sayılmazdı ya… 

Şımarıklıktı işte. Şunu isterim, bunu isterim, sinemaya gidelim, denize idelim türünden 

istekler… Nede olsa hepsinden çok İstanbullu sayılırdı Günsel. Okula burada 

başlamıştı. Ablaları, sözde içinde yaşadıkları büyük kenti ancak fotoromanlardan 

tanımaya çalışırken o, okula gidip gelerek, sokaklarda oynayarak tanımıştı. Ve sonunda 

Dündar Efendi’yi o yumuşatmıştı yavaş yavaş. Adamın hayır diyemediği tek kişi, 

ellisinde doğan bu en küçük kızdı çünkü…” ( s. 58) 
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Dündar Bey’in kızlarına olan baskıcı tavrını biraz olsun kırabilen bu genç kız 

esasında yazarın özlemini çektiği, yaşamı kendisi keşfeden bir kahramandır. Yazar 

toplumda böyle ailelerin varlığını okura bildirirken, istenirse baskıcı erkek 

egemenliğinin sona erdirilebileceği mesajını verir.  

Hayriyanım 

Aysel’in annesidir. Romanda sadece adı geçen, hakkında gıyaben konuşulan bu 

kadını Aysel sevmez, hatta onunla ilgili ağza alınmayacak ifadeleri rahatlıkla 

kullanır: 
 

“Ana aptal baba aptal, ben nasıl böyle akıllı çıkmışım Allah bilir.” ( s.63) 

 

Bu kadın kahraman hakkında çok geniş bir bilgiye sahip olunmazsa da Dündar 

Bey’in kızları kadar karısını da ezdiği ve ona karşı baskıcı bir tutum sergilediği 

sezilir. Hayriyanım eşine karşı kendisinin ve çocuklarının müdafaasını yapamayacak 

derecede güçsüz ve savunmasız bir kadındır.   

Josette 

Selim’in Paris yıllarında ki sevgilisidir. Romanda yalnız birkaç yerde adı geçer. 

Güzel ve kültürlü bir kızdır. Selim ondan şöyle bahseder:  
 

“Josette’di kızın adı. On sekiz yaşındaydı. Sarbonne’da “Felsefenin birinci 

yılında” okuyordu. Ve gerçekten çok derin bir mavisi vardı gözlerinin.” (s.155) 

 

Josette, küçük yaşına rağmen ailesinden bağımsız yaşayan bir kızdır. Okuduğu 

felsefe bölümüyle de alakalı olarak çok farklı yazarları takip eder, siyasetle ilgilenir 

ve siyasi olayların içinde aktif yer alır: 
 

“Kalabalık bir ailenin kızıydı Josette. Ve daha söyleyecek çok şeyi vardı.  

Paris’in banliyölerinden birinde oturuyordu ailesi. Josette aklına estiğinde eve 

gider, keyfi istemediğinde gitmez ve anlaşılan hesap vermek zorunda tutulmazdı.” 

(s.162) 

 

Uzun yıllar yurtdışında yaşayan yazar, Avrupalı kadını yakından gözlemlemiş 

ve bu gözlemlerini kim zaman eserlerine taşımıştır. Burada da felsefe okuyan, siyasî 

olayları takip eden, kendi ayaklarının üstünde durabilen, aileye bağımlı olmayan bir 
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kadın tasvir edilmektedir. Bu kahraman yazarın etrafında görmek istediği kadın 

profilidir.  

 

Gülümser 

Romanda çok fazla üzerinde durulmayan bir kahramandır. Ancak böyle 

kadınların toplumda hala çok fazla olması ve bunu göstermesi nedeniyle önemlidir.  

Kadriye’nin abisi Ali’nin fabrikada tanıştığı ve sonra birlikte olmaya başladığı 

genç kızdır. Bir süre sonra Ali bu kızdan ayrılır ve Beyoğlu’nda sazda çalışan bir 

‘kötü kadına’ tutulur.  Gülümser, basit, rahat tavırlı, erkeklerle hemen içli dışlı 

olabilen bir kızdır. Romanın sadece bir iki yerinde adı geçer. Kadriye ve Ali ile aynı 

fabrikada çalışır. Gülümser, Ali’ye yaklaşabilmek için onun kız kardeşi Kadriye’yi 

kullanır. Kadriye bunu daha sonra anlayacaktır ve onu yanından uzaklaştırması da 

kolay olmayacaktır.  
 

“ Sonradan anladığı kadarıyla Ali’nin oynaşı olduğu için kendisine yanaşan, 

güler yüz gösteren Gülümser’e bile doğru dürüst bakmamıştı. Hele üçü birlikte eve 

doğru yürürlerken Ali’nin çaktırmadan kızın şurasının burasını ellediğini, Gülümser’in 

de kıkırdayarak buna izin verdiğini görüp de görmezlikten geldiğinden beri, onun kötü 

bir kız olduğuna iyice inanmış, ama bir türlü yanından uzaklaştıramamıştı. Kız her 

akşam fabrika çıkışında yanında bitiveriyor, onunla birlikte Ali’yi bekliyordu.” ( s. 26) 

 

Aynı romanda Kadriye karakteri ne kadar kendi kimliğinin, bilincinin farkına 

varmışsa Gülümser de aynı ortamda yetişmiş, ancak bu bilince ulaşmayı 

başaramamış bir kız olarak karşımıza çıkar. Kadriye, eşinin de yardımıyla etrafında 

olan olayları sorgularken, Gülümser’in böyle bir kaygısı yoktur. O, fabrikada 

yaşananların farkında bile değildir. Yalnızca basit genç kız tavırları sergileyen, 

değerleri olmayan bir kızdır.   

Melahat Hanım 

Seyda’nın annesidir. Romanda hakkında gıyabında konuşulur. Yalnızca bir iki 

yerde adı geçer. Kızının iyi bir eğitim alması için elinden geleni yapan bir kadındır. 
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2.1.2. KÜÇÜK OYUNCU88 

2.1.2.1. Roman Hakkında  

Pınar Kür’ün tiyatro ile ilgili izlenimlerini ve deneyimlerini aktardığı Küçük 

Oyuncu onun ikinci romanıdır. Eserin ilk baskısı 1977 yılında Bilgi Yayınları 

tarafından yapılmıştır. Bir süre Devlet Tiyatrolarında dramaturg olarak çalışan, 

gazete ve dergilerde tiyatro eleştirileri yazan Pınar Kür’ün bu romanında tiyatroya ait 

pek çok unsurla karşılaşıyoruz. Tiyatroya küçük yaşta gönül veren yazarın anne 

babası onun bu sanatla ilgilenmesini istemez. Ona yazarlığı önerirler. Yazar, Devlet 

Tiyatrolarında çalıştığında bunun nedenini anlar; “Devlet Tiyatrosunda çalışmaya 

başladım; şimdi ben öteden beri tiyatrocu olmak isteyen birisiyim, tiyatro üzerine 

doktora yaptım ve en azından İstanbul'daki tiyatro çevrelerini az çok tanıyorum, 

böyleyken Devlet Tiyatrosu'ndaki, daha önce hiç yakından bilmediğim, bir entrika, 

dedikodu, taraf tutma ortamına düştüm. O zamana kadar tiyatro çevrelerinde 

bulunmuştum; ama Devlet Tiyatrosu denilen kurumun içine girdiğimde, oradaki 

entrikaların, olup bitenlerin özel tiyatrolardan çok farklı olduğunu gördüm. Cüneyt 

Gökçer uzun süredir genel müdürdü, onun adamı olanlar iyi rol alıyor, olmayanlar 

alamıyor, ona karşı olanlar var, kimisi onun casusudur, bilmem nedir böyle bir sürü 

şeyler dolaşıyordu ortada.”89  

Yazarlık hayatından önce tiyatro ile ilgilenen Pınar Kür, bu romanı kendi 

izlenimlerinden yola çıkarak yazsa da roman kişilerinin gerçek kişilerle 

karıştırılmamasını ister: 

“…Gerçi tiyatro çevrelerinde geçiyordu ama benim bulunduğum dönemde 

Devlet Tiyatroları'nda olan gerçek bir olay yoktur orda. O kitaptaki tipler tek bir 

kişiden değil, birçok farklı kişinin özelliklerinin karışımından yola çıkılarak 

yazılmıştır. Fakat üstüne alınanlar, "Bu benim," diyenler oldu. Birisi hatta Attila'ya 

kadar gidip "öyle yazmış ama asıl şöyle şeyler oldu," diye başka şeyler anlatmış!”90   

Teatral terimler ve ifadeler, gelenekler, sahne teknikleri ve bunun gibi pek çok öğe 

gerek kahramanların diyaloglarında gerekse romanın diğer bölümlerinde sıkça 
                                                            
88 Çalışmamızın bu bölümünde Pınar Kür’ün Küçük Oyuncu, adlı eserinin Everest Yayınları, 2004 
yılına ait 7. Basımı esas alınmıştır. Bundan sonra bu çalışma ile ilgili alıntılarda sayfa numarası 
verilecektir.  
89 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat ve Edebiyat,  s. 132-133. 
90 Aynı eser, s.201. 
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karşımıza çıkmaktadır. Yazar, kahramanları aracılığıyla tiyatro, sanat, sanatçı, 

oyuncu gibi kavramları da irdelemektedir. Yine bunların yanında bir tiyatroda perde 

arkasında yaşanan ve yaşanabilecek olayları, çekişmeleri, rekabeti, karmaşık ilişkileri 

gözler önüne sermektedir. Yazar bütün bunlarla –tiyatro çevresini temel alarak- 

öykünün geçtiği yılların Ankara’sının siyasi, sosyal ve ekonomik panoramasını da 

göstermektedir. Özellikle dönemin önemli siyasi gündeminden olan12 Mart 

olaylarına da dikkat çekilir. Yazar Küçük Oyuncu’da yer verdiği o dönemin 

Ankara’sını ve tiyatroyu şöyle değerlendirir: 

“Çok fazla korku vardı şehirde. Küçük Oyuncu’da, anlatırım biraz. Tıpkı savaş 

zamanı gibi, çılgınca bir eğlenme var, o zamanın en tanınmış gece kulübüne 

Feyman'a gidiliyor, şarkılar, bağırışlar, çağırışlar falan. Sıkıyönetim var saat 12'de 

herkes eve dönmüş olmak zorunda. Bazen öyle oluyor ki 12’de dönülemiyor, herkes 

sabaha kadar orada kalıyor. Savaş dönemleri gibi tıpkı, hani baskıya karşı deşarj 

olmak için deli gibi eğlenilir ya... Her dakikayı, her anı değerlendirmek istercesine... 

Çünkü arkada ölüm var... Savaş yoktu belki ama nasıl diyeyim bir kendinden 

çıkmışlık, bir korku vardı. Herkes birbirini ihbar edecek gibiydi. Tiyatroda da bir 

adım ilerleme olmuyordu.”91  

“Küçük Oyuncu, bir tiyatro sahnesinde ilk oyunculuk deneyimini geçiren, genç 

bir kadın oyuncunun duygularının verilmesiyle başlar, anılarıyla sürer. Yazar anıların 

verilişinde çağrışımlardan yararlanmıştır. Bu nedenle, olaylar arasında bir kopukluk 

göze çarparsa da dikkat edilince aralarındaki bağlar görülür. Yazar, bir genç kadın-

dan hareket ederek dış dünyanın, kişilerinin iç dünyasına yansıyışını ve bir oyuna 

benzetilen yaşamda, oyunun; kurallarının nasıl oynanacağının bilinmeden 

oynandığını vermeye çalışır. Romanda aynı zamanda bir tiyatro topluluğu da 

tanıtılır.” 92 Yaşamı bir oyun gibi ele alan bu romanda Pınar Kür, eserin başında yer 

alan ön sözden dolayı eleştirilir. “Romanın başına eklediği açıklamasında, 

gerçekliğin roman gerçeğine dönüşürken sanatın niteliği gereği yapaylaştığını öne 

süren yazar, söz konusu "yapay gerçekliği yıkmak için" bir denemeye girişiyor bu 

romanında. İzlediği yol da şu: "Gereksiz bir sürü ayrıntıya boğacağıma romanı, 

                                                            
91 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat ve Edebiyat,  s.141. 
92 O. Önertoy, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, s. 212-213. 
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yapıyı değiştirdim, bağlantıları attım, istedim ki okuyanlar, gerçeğin yalnız belirli 

bölümleriyle karşı karşıya olduklarını daha okurken her an bilsinler.” 93  Böyle bir 

düşünce, yazarı parça parça hatırlanan bir gerçekliğe iter ve yazar belli bir olayı 

başından sonuna kadar zaman sırasında ve bütünlük içinde anlatamaz. Pınar Kür, 

eleştirilere maruz kalsa da neden klasik anlatımdan modern anlatıma geçtiğini şu 

cümlelerle açıklar: 

“Küçük Oyuncu’yla, birlikte, artık klasik roman türünden nasıl sapmalar 

yapabilirim diye düşünmeye başlamıştım. Asılacak Kadına, doğru gidiyordum. 

Anlatımda denemeler, değişik kişilerin ağzından anlatma, hatırlama süreci... Belleği 

bir bütün olarak görürüm o romanda. Zaten, kimi ayrıntılar daha çok öne çıkarsa da, 

aslında olayları bütün olarak hatırlarız. Başını, ortasını ve sonunu aynı anda. 

Dolayısıyla onu anlatırken sonradan olanları bilmiyormuş gibi anlatamayız. 

Bütünden parçaları seçeriz. Bu fikir hâkimdir Küçük Oyuncuda.”94  

Pınar Kür, Küçük Oyuncu ile ilgili yapılan pek çok eleştiride kitabın ‘biçim 

arayışının’ göz ardı edilmesine tepki gösterir; “Hakkında yazılar çıktı, ama iyi bir 

yazı çıkmadı galiba. Daha önceden iyi yazmış olanlar, "düş kırıklığına uğradık, iyi 

başlamıştı ama nerden çıktı bu manasız şey," dediler; Füsun Akatlı ön söz konusuna 

değindi, "Kendini beğenmiş, kitap bir şeye benzemiyor," diye yazmış, ama takma bir 

isimle, yazanın o olduğunu daha sonra öğrendim. "Beceriksizce yazılmış bir kitap," 

dediler. Biçim arayışımın değerlendirilmesi hiç yapılmadı.”95Yazarın ifade ettiği 

şekilde başka bir eleştiri de yine kendisinin anlatım yöntemi ile ilgilidir: 

“Yarın., Yarın'dan sonra Küçük Oyuncu, umut kırıcı bir düşüş değil doğallıkla. 

Çünkü bu ikinci kitabın, ilk basılandan daha önce yeşerip dallandığına inanırım ben. 

Belki sonradan yeniden işlenmiştir. Ama gerçekten Yarın Yarın'dan sonra doğmuşsa 

durup düşünmek gerek: ‘Bu dil yumuşaklığını, diyalog kolaylığını, anlatım 

rahatlığını, gözlem zenginliğini, ayrıntılar doğruluğunu neden bu konu darlığı içinde 

harcar insan?’ demişim. Hem beğenmiş, hem içerlemişim esere. Şimdi duygularımı 

yokluyorum da, yazarının uyguladığı sunuş yönteminden doğuyor bu. 12 Mart 

dolaylarında bir tiyatronun dar dünyasında yaşayan insanların yalancı ilişkileri. Yer 

                                                            
93 A. Özkırımlı, Romanların Dünyasında,  s. 130. 
94 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat ve Edebiyat, s. 193. 
95 Aynı eser, s. 194.  
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yer çok sağlam saptamalar, yer yer inandırıcılığını azaltan buluş zorlukları. Gene de 

bir düzey düşüşü değil, yanlış bir adım bence.”96   

Küçük Oyuncu yukarıda değinildiği gibi pek çok eleştiriye maruz kalsa da 

yazarın tiyatro deneyimlerini yazarlıkla birleştirdiği, dönemin panoraması ve tiyatro 

mesleği hakkında çarpıcı bilgiler verdiği önemli bir eserdir.  

2.1.2.2. Romanın Özeti 

Semra, Cem ve Özer çok yakın arkadaştırlar. Üçü de tiyatro ile 

ilgilenmektedir.  Zamanla Semra ve Cem arasında nişanlılığa varan özel bir ilişki 

gelişir. Cem ve Özer Ankara’da öğrencilik yıllarında tanışır ve beraber aynı evde 

kalırlar. Semra’da önceleri gündüzlü ve hafta sonları gittiği bu evde daha sonra yatılı 

kalmaya başlar.  

Semra, Cem’le birlikte olmasına rağmen Özer’den de hoşlanır. Ancak bunu 

daha sonra anlayacaktır. Cem bir süre sonra burslu olarak Paris’e gider ve 

çalışmalarına burada devam eder. Semra, bir oyunda küçük bir rol olan Ayşe rolünü 

oynamaktadır. Oyunun profesyonel oyuncularından Beyhan Barlas hırslı bir 

karaktere sahiptir. Çevresi tarafından çok sevilmeyen, menfaatçi biri olarak tanınan 

Beyhan Barlas, zamanla Semra’ya yakınlaşır. Cem’in gitmesinin üzerinden üç ay 

kadar geçmiştir, Semra da içinde bulunduğu yalnızlık duygusu ile aslında evli olan 

Beyhan Barlas’a âşık olur. Zira Özer’in de Aysel adında genç bir kızla yeni bir 

ilişkisi vardır. Ve Özer eskisi gibi Semra ile ilgilenemez onun sıkıntılarına, 

sevinçlerine ortak olmaz. Bu durumda Semra iyice bunalmış ve yalnız kalmıştır. Çok 

fazla da sorgulamadan kendisini Beyhan Barlas’ın yanında bulur.  

Beyhan Barlas, sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Çocukluğunda 

yoksulluk ve parasızlıkla mücadele etmiş kimi zaman okul çıkışlarında simit 

satmıştır. Onun büyük oyuncu olma ve kazanma hırsı çocukluk yıllarından kalma bir 

duygudur. Beyhan Barlas’ın istediklerini elde etmek için yapamayacağı fedakârlık, 

veremeyeceği ödün yoktur. Semra ile Beyhan, yine Beyhan’a ait olan bir evde sık sık 

buluşurlar. Ancak bir süre sonra Semra, Beyhan’dan sıkılır ve onunla olan randevuya 

gitmez. O günden sonra da ilişkileri tamamen sonlanır.  Beyhan, çok kısa bir süre 

sonra Zehra adında ki bir kadınla eşi ve polisler tarafından basılır. Ve bu kadınla 
                                                            
96 R.  Mutluay, Varlık Yıllığı, s. 37. 
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evlenmek zorunda kalır. Semra, Beyhan’la olan ilişkisinden iyice pişmanlık duyar 

ancak bir taraftan da böyle bir adamdan kurtulmuş olduğuna sevinir.  

Bu arada Özer ile Aysel’in ilişkisi de sona yaklaşır. Çünkü Aysel birtakım 

siyasi olayların içinde yer alır ve tutuklanır. Aysel, Semra’dan hiç hoşlanmaz ve onu 

hep küçümser. Zaten Semra’da içten içe hala Özer’i sevdiği için bu kızı hiçbir zaman 

sevememiştir. Kısa bir süre sonra Semra ve Özer birbirlerine olan sevgilerini ve 

aşklarını itiraf ederler. Semra, çok mutludur, gerçek sevgiyi bulduğuna inanır ve 

Özer’i kaybetmekten korkar. Özer, kültürlü, bilgili, tiyatroyu çok seven ama para, 

şöhret ve rol kapma uğruna insanlığından ödün vermeyecek kadar dürüst bir insandır. 

Semra, tiyatroya gelen İngiliz yönetmenin sahneye koyduğu Kral Lear adlı oyunda ki 

en önemli rollerden biri olan Kordelia’yı oynamaktadır. Bu roldeki başarısı onun 

oyunculuğunda önemli bir dönüm noktası olacaktır. Özer’de yeni bir oyunda 

oynamaktadır ve başka bir oyunu da bir kereliğine mahsus televizyonda 

yayınlanmıştır. Bunun üzerine Özer, Ayhan Sözer adında ünlü sinema yapımcısından 

film teklifi alır. Ayhan Sözer, ona şöhret ve zenginlik vaat eder. Özer, bu teklifi 

kabul etmez, Semra’nın ısrarları da fayda etmez zira Özer, Semra’ya bunun 

nedenlerini uzun uzun anlatır. Hatta Özer, oyunculuktan da ayrılmak istediğini 

söyler.  

Semra ile aynı oyunda ‘soytarı’ rolünde oynayan Beyhan, tiyatronun rejisörü 

Kemal Kavran –Koca K.-‘nın Semra’dan hoşlandığını ileri sürer. Zira Koca K.’nin 

Kordelia gibi önemli bir rolü Semra’ya vermesinin altında başka bir neden olamaz. 

Semra duydukları karşısında dehşete düşer ve Beyhan’dan iyice nefret eder. Esasen 

Beyhan haksız da çıkmaz. Çünkü ilerleyen günlerde Koca K. Semra’yı iş konuşma 

bahanesi ile eve getirtir ve açıkça ona birlikte olma teklifinde bulunur. Semra, bu 

teklifi reddeder ve hızla evden uzaklaşır. Aslında her zaman Özer’in de savunduğu 

düşüncelere iyiden iyiye hak verir. Zira yoz bir düzende yozlaşmadan tutunabilmek 

hiçte kolay değildir. Bu olaydan sonra Özer ile Semra arasında insan olmak, oyuncu 

olmak, ödün, fedakârlık, yaşam gibi konular üzerine uzun bir konuşma geçer. Özer, 

çok sıkıldığını oyun sununda şehirden ayrılacağını söyler. Bu habere çok üzülen 

Semra’nın elinden bir şey gelmez. Özer bir sabah Semra’yı uyandırmadan sessizce 

kalkar gider. Semra, günlerce onun gelmesini bekler ve herkesin inandığı, kabul 

ettiği Özer’in öldüğü fikrini bir türlü kabul etmez. 
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 Özer gittikten iki yıl kadar sonra Cem de gelip gitmiştir. Cem de Özer’in 

öldüğünü Semra’ya kabul ettiremez. Semra, yaşadıklarını yazar ve “yaşadıklarımı 

yazdım ve kendime tanık oldum, iki şey öğrendim bunlardan birincisi Özer 

gelmeyecek, Özer öldü” ifadesinde olduğu gibi Özer’in öldüğünü kabullenir. 

2.1.2.3. Kadın Kahramanlar 

Semra, Küçük Oyuncu adlı romanda asıl kahraman olarak değerlendirilebilecek 

tek kahramandır. Diğer kadın kahramanlar ise onun arkadaş ve tiyatro çevresindeki 

kadınlardır. Dekoratif konumda değerlendirilecek olan bu kadın kahramanlar: Aysel, 

Zehra, Sacide Hanım, Nurten ve Güler’dir.   

2.1.2.3.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar  

Semra 

 Romanın başında, sahnede bir oyunda kendisini Ayşe olarak tanıtan bu kadın 

kahramanın asıl adı Semra’dır. Semra romanın asıl karakteridir ve aynı zamanda da 

hikâyenin anlatıcısıdır.  
 

“Ben de, yüzyıl değilse bile yüzyıl kadar uzun gelen bir süredir tiyatronun içinde 

olduğum için çok iyi bildiğim bu yöntemi uygulayabilirim. Yani, karşılaşacağınız 

kişilerin bir listesini verebilirim elinize. Ama bu yazdığım bir oyun değil. Başı, sonu, 

ortası olan bir yaşamöyküsü bile değil... Kimlerden söz edeceğimi bilemiyorum ki. 

Kesin bir liste çıkarmam olanaksız. Gene de hiç değilse, en önemlilerini sıralayabili-

rim…(s.7) 

 

 Olaylar Semra’nın yaşadığı tiyatro çevresi ve yine onun aşkları üzerine gelişir. 

Semra, Cem adlı okul arkadaşıyla nişanlıdır ancak Cem’in yurt dışına gitmesinden 

sonra onu gerçekten sevmediğini anlar kısa süre sonra ayrılır.  Bu ayrılığın 

nedenlerinden biri de Semra’nın Özer’e âşık olmasıdır. Ancak bu aşk Özer’in ani 

ölümüyle yarım kalmıştır. Bu olay üzerine Semra bunalıma girmiş ve kendisini bu 

ölüme inandırmakta epey güçlük çekmiştir. Semra, Tiyatro okumuştur, üniversite 

mezunu, kültürlü bir genç kızdır. Başlangıçta oyunculuğa çok hevesli olan Semra 

yaşadıklarından ve hayal kırıklıklarından sonra tiyatroculuğu yalnız geçimini 
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sağlayacak bir iş olarak görür. Aşağıdaki satırlarda da Semra’nın anlatıcının kendisi 

olduğunu ifade ettiğine ve diğer kahramanları tek tek tanıttığına tanık oluruz.  
 

“Başlangıçta yazdığım iki sayfaya baktım da (hani roman başlangıcı olarak) 

zaten bilincine varmadan sahne oyunlarının getirdiği alışkanlığı sürdürmüşüm. İlk 

olarak iki başkişiyi atıvermişim ortaya. Yani ben (ilk sayfada adı Ayşe diye geçen 

benim, ama asıl adım Semra) ve Beyhan Barlas. Sonra Cem var. Sahneye giriş sırası 

bizimkinden hemen sonra değil ama o zamanki nişanlım olarak adının hemen 

söylenmesi gerekiyor. Bir de Özer... Onu nasıl tanımlayacağımı, yerini nasıl 

saptayacağımı bilemiyorum bir türlü. Başkişi, jön, karakter oyuncusu... Hiçbiri değil, 

belki de hepsi...” (s: 7) 

 

 Semra, başlangıçta hayalleri olan, idealleri olan bir karakterdir. Ancak 

öğrencilik hayatı sona erip çalışmaya başladığında hayatın gerçekleri ile 

karşılaşır. Kendisi de tiyatroya gönül vermiş olan yazar, Semra gibi bir 

karakter oluşturarak aslında tiyatro sanatı, sahne hayatı, tiyatro ve oyunculuk 

dünyasında yaşanan rekabetler ile verilen ödünleri anlatır. 

 Uzun yıllar tiyatro ile ilgilenen yazar Semra ve Özer gibi kahramanlarla 

bu camiada dürüst olan, rol kapma yarışı içine girmeden ve dik durarak tiyatro 

yapmaya çalışan insanların varlığını gösterir. Küçük oyuncu kalarak 

kimliğinden ödünler vermeyen bu insanların karşısına, sırf büyük oyuncu 

olmak, adını duyurabilmek için kendinden değişik ödünler veren Beyhan 

Barlas gibi karakterleri yerleştirir. Bu sayede uygun çatışma ortamını oluşturan 

yazar, o dönemin sanat ve tiyatro hayatında yaşanan rekabeti okurlara sunar.  

2.1.2.3.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Aysel 

Özer’in sevgilisidir. Tiyatrodan hoşlanmaz. Aysel, Özer ile kısa süreli bir ilişki 

yaşar. Semra, Özer’i ondan kıskanır bu nedenle de bu kızı hiç sevmez. Aysel 

öğrencidir. Siyasi olayların içinde aktif rol alır. Bu nedenle romanın ilerleyen 

bölümlerinde kısa süreli de olsa tutuklanacaktır.  
 

“Neyse uzatmanın gereği yok, Aysel'di adı. Nedense hep mahalle kızlarım "ay 

şikirim nasıl iylendik, nasıl iylendik bilemezsin" biçiminde konuşan kızları anımsatır 
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bana Aysel adı. Oysa bu Aysel ne olursa olsun, kesinlikle mahalle kızı değildi. Adını 

kendisine yakıştıramamam da çabası. Neyse, bu tiyatro sevmez Aysel Hanım'ın 

başkentin küçük tiyatrolarından birinde çalışan bir sürü arkadaşı varmış. Bunlar çok 

yiğit çocuklarmış, sıkıyönetime karşın devrimci oyunlar sahnelemekte direniyorlarmış.” 

(s.42) 

 

 Aysel, romanda Semra’nın karşısına konulmuş bir kadın karakterdir. 

Semra tiyatroyu çok severken Aysel hiç hoşlanmaz, Semra daha ince ruhlu bir 

kızken Aysel, biraz erkek tavırlı, siyasi olaylarda yer alan bir kızdır. Ancak 

nedense her ikisi de Özer’i sever. Zannediyoruz ki Aysel, Semra’nın 

kayıplarını ve dramını daha iyi oluşturmak için çizilmiş bir karşı karakterdir. 

Ayrıca romanda bir görünüp bir kaybolması ve sonra tutuklanarak tamamen 

öykünün dışında kalması nedeniyle zayıf bir kimliğe sahiptir.  

Zehra 

Zehra, tiyatro terzihanesinde çalışan kadınlardan biridir. Semra’nın bir süre 

birlikte olduğu oyuncu Beyhan Barlas’la basılmıştır. Tiyatro çevresinde kendinden 

küçük yaşta ki delikanlılara asıldığı için adı Zehra Zührevi diye söylenir olmuştur: 
 

“Tiyatro terzihanesinin şefiydi Zehra. Kırk beşini aşmış herhalde ellisine 

varmamış, süsüne, giyimine, takıp takıştırmaya ve delikanlılara düşkün, ufacık, 

tostoparlacık bir kadındı. Koca K'ya olan yakınlığını kimileri uzaktan akrabası oluşuna, 

kimileri de bir vakitler sevişmişliklerine bağlardı. Ona yakın olduğu kesindi ama. Ufak 

tefek, pek önemli olmayan işlerde sözünü geçirdiği de... Delikanlılıklarını kullanmayı 

bilen kimi genç oyuncuların onun sayesinde iyice roller alabildikleri bilinirdi. Ve 

Beyhan, durmuş durmuş, bu kadınla yakalanmıştı! Beyhan'ın karısı hıçkırıklara 

boğulmuş 'durum vaziyetini' görünce! Sen ha, bana, ha? diye haykırmış! Zehra 

giyinmiş, zabıtlar tutulmuş, karakollara gidilmiş...” (s.127) 

 

Zehra’da bu romanda ki basit ve zayıf karakterli kadınlardan biridir. Yazar, 

böyle kadınların toplumun her kesiminde görülebileceği gerçeğini bir kez daha 

vurgulamıştır.  

Sacide Hanım 

Tiyatro oyuncusudur. Yalnızca birkaç yerde adı geçer. Yaşlı bir oyuncudur. 

Emeklidir ancak yine de bazı rollerde oynar.  
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“Asıl korkuncu, başkadan rolünde zavallı Beyhan'ın dertli başına sardıkları 

Sacide Hanım'dı. Yaşlı, namlı bir primadonna. Bu kadıncağız bir vakitler (biz 

doğmadan önce) eşsiz bir subretmiş (o vakitler Türkiye'de başka subret olmadığından 

eşi yoktu herhalde). Derken evlenmiş, tiyatroyu bırakmış, boşanmış tiyatroya dönmüş... 

Bu evlenip ayrılmalar, tiyatroyu bırakıp yeniden dönmeler yıllar içinde birkaç kez 

yinelenmiş. Son boşanmadan sonra tiyatroyu Koca K'dan önce yöneten saygın kişinin 

gözdesi olmuş. Başrollere çıkmaya başlamış, olmadık kaprisler yapmaya alışmış. Beş 

yıl sürmüş bu sultanlık. Koca K başa geçince Sacide Hanım da rol almaz olmuş. Evinde 

oturup yüksek aylığını almaktan, kendisi gibi harika bir oyuncuya yapılan haksızlıklar-

dan yakınmaktan başka bir şey yapmıyormuş on yıldır. Arada bir verilen karakter 

rollerini reddetmek üzere Koca K'nın odasına gelip rezalet çıkarır, ikide bir emekliliğini 

isteyeceği tehdidini savururmuş yalnızca.” (s. 46) 

 

Yazar, burada yıllardır tiyatroya emek vermiş, yaşlandıktan sonra bir kenara 

itilmiş bir sanatçı kadın tipini sunar. Böyle bir karakter oluşturmakla yazar o 

dönemde sanata ve sanatçıya verilen değerin ne kadar az olduğunu gösterir.  

Nurten 

Semra’nın bağlı olduğu tiyatrodaki diğer kadın oyunculardan biridir. Adı 

birkaç defa geçer. Semra’nın yeni ve deneyimsiz bir oyuncu olduğunu düşünür. 

Kendisi orta yaşlıdır ve deneyimli bir oyuncudur. Ancak yine de Semra’nın sahnede 

aldığı alkışları çekemez. Varlıklı bir kocası ve iki çocuğu vardır. 
 

“Elbette dedi Nurten Hanım, ağır ağır, tane tane… Ama haddini bilmeyenlere 

hiçbir şey yardım edemez.” (s. 23) 

 

 Tiyatro ortamındaki çekişmeyi ve rekabeti vermek için oluşturulmuş 

kahramanlardandır.  

Güler 

Güler de asıl kahraman Semra ile aynı tiyatro da oyuncudur. Semra onun iyi bir 

oyuncu olduğuna inanmaz. Güler dört- beş kere evlilik yapmıştır. Hepsi de 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır.  
 

“Öte yandan Güler, neden kendisine terzilerin, makyajcıların bile yakıştırmadığı 

ve de Nurten’e Koca K’nın bile çok görmediği ‘hanım’lığa özeniyorsa neden kısa süren 

dört- beş evliliğinden birini sürdüreceğine onun bunun koynunda rol kapma 
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alışkanlığını sürdürür de hiçbir zaman Nurten Hanım’a dil uzatma fırsatını kaçırmaz?” 

(s.24)  

 

Evliliklerinde başarısız olmuş ve tiyatroyu yalnızca ekmek kapısı olarak 

gören ve bu nedenle rol kapma yarışına giren kadınlardan biridir.  

2.1.3. ASILACAK KADIN97 

2.1.3.1. Roman Hakkında 

Asılacak Kadın adlı roman ilk defa 1979 yılında Bilgi Yayınları tarafından 

yayımlanmıştır. Sonraki yıllarda çeşitli tarihlerde Yazko ve Can yayınlarında basımı 

yapılan eser 2004 yılından itibaren Everest yayınlarında basılmaktadır. Bu roman 

Pınar Kür’ün Yarın Yarın ve Küçük Oyuncu’dan sonra yayımlanan üçüncü romanıdır. 

Asılacak Kadın korunmasız, güvencesiz, çaresiz, zavallı bir kadının, dış dünyadan 

koparılarak, bir sapığın hastalıklı ve korkunç dünyasına hapsedilişini, ezilişini, 

sömürülüşünü anlatır. Ayrıca çektiği türlü eziyetler sonucu kendini savunmak için 

ağzını bile açamayacak bir nesne haline getirilişini anlatırken, kadını bu insanlık dışı 

durumdan kurtarma çabasına girişen ve başaramayan delikanlının dramını da dile 

getirmektedir. Roman, gerçek bir olaya dayanmakta ve toplumumuzun hala kanayan 

bir yarasına parmak basmaktadır. Bu yara, kadınların para ile alınıp satılma 

geleneğinin ülkemizde hala yer yer sürdürülüyor olmasıdır. Bu eser 1986 yılında 

Başar Sabuncu yönetmenliğinde film olarak Türk sinemasına da kazandırılmıştır. 

Başrollerini Müjde Ar, Yalçın Dümer ve İsmet Ay’ın paylaştığı film müstehcenlik 

nedeniyle büyük tepki toplamıştır. 

Asılacak Kadın hem yayımlandığı yıllarda hem de daha sonra ki dönemlerde 

pek çok eleştiri almıştır. Yayımlanmasından hemen bir yıl sonra yapılan şu eleştiriler 

tepkilerin boyutlarını görmek adına dikkat çekicidir: “Nerden çıkmıştı bu konu ve 

onu yazma gereği? Kimse tam cevaplayamadı bunu doğrusu. ‘Ezilmişliği meslek 

edinmiş olanlar için’ sunusuyla önümüze gelen kitap, bir kesin yargıcın,   gizlerine 

eğilmediği hükümlü bir zavallı kadının, onu kullanmış bir delikanlının değişik 

anlatımlarından oluşan üçlü bir birikimi getirmek savındaydı. Ne var ki hemen 
                                                            
97 Çalışmamızın bu bölümünde Pınar Kür’ün Asılacak Kadın, adlı eserinin Everest Yayınları, 2009 
yılına ait 13. Basımı esas alınmıştır. Bundan sonra bu çalışma ile ilgili alıntılarda sayfa numarası 
verilecektir.  
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hiçbiri inandırıcı görünmedi, çünkü hepsi ayrı kişilik katılıklarıyla veriliyor, ara-

larında bir bağıntı kurulamıyordu, Her şey yazarın ‘yapma’sı değerinde, 

inandırıcılıktan yoksundu. Cinselliği kullanılmış bir kadın ve onu ölüme yollayan iç 

düğümleriyle dolu bir yargı adamı. Gerekli gereksiz cinsel açıklık ayrıntıları, 

kişilerin anlatım özelliklerini yansıtma amacındaki bilinçli anlatım bozuklukları, 

ezilmiş kadını zorunlulukla haklı göstermeye çalışan yazarlık eğilimi…”98  

Kitap üç bölüm halinde oluşturulmuştur. Önce yargıç Faik İrfan Elverir’in 

olayla ilgili düşünceleri, ikinci bölümde Melek’in ve son olarak da Yalçın’ın 

düşündükleri verilir. Olaylar çoğu kere geriye dönüşlerle verilir. “Pınar Kür, üç ayrı 

açıdan, yargıç Faik İrfan, Melek ve Yalçın'ın açısından anlatıyor bu olayı. Yargıçla 

Melek'i düşündürterek, Yalçın'a da yazdırarak. Kuşkusuz Yargıç'ın "düşünmeleri" 

bilinçli. Melek'le başlayıp çağrışımlarla yürüyor", Geçmişiyle an arasında gidip 

geliyor. Melek'te ise düşünme değil de yaşanmışın kopuk kopuk anımsanması söz 

konusu. Daha doğrusu yaşanmışın bilinçteki akışı. Bu nedenle Melek'in bölümünde 

noktalamasız bir anlatımı yeğliyor Pınar Kür…”99  

Devamın da ise eleştiriler daha da ağırlaşıyor, konudan tutun konunun veriliş 

biçimine kadar kitap keskin bir dille eleştiriliyor: 

“Melek’i nesneleştirerek üç ayrı konumdan yansıtıyor. Ama nasıl bir gerçeklik 

bu yansıtılan? Anlatılmak, verilmek istenen ne? Aşağılık kompleksi içinde kıvranan 

çarpık kişilikli bir yargıç; sapık, ihtiyar bir mirasyedi; bilinçsiz, yarı şaşkın bir genç 

ve edilgen, salt cinsel nesne biçiminde var olabilen bir kadın. Bu yönüyle insanı 

aşağılayan bir roman Pınar Kür'ün yapıtı. Kişilerinin aşağılık oluşu, ürünü olunan 

koşullara bağlanıyor gibi görünse de, seçilen örneklerin özelliği, atipikliğin tipiklik 

gibi sunulması ve abartma toplumsal gerçekliği siliyor. Çünkü ne gerçeklik hastalığa 

varan cinselin bütünüdür, ne de edebiyat psikopatolojik hastalar laboratuarı…. Konu 

cinsellik olunca da betimlemelerin pornografik nitelik taşıması, üstelik bu por-

nografinin bayağılık duygusu yaratması doğaldır. "Çarpıtılmış öz, çarpıtılmış biçimi 

getirmiş, sonra ikisi arasındaki diyalektik bağ gereği, çarpık biçim özü etkileyerek 

çarpıklığın altını çizici bir unsur olarak belirmiştir.”100 

                                                            
98 R. Mutluay, ‘Roman ve Hikâyemiz’, Varlık Yıllığı,  s. 31. 
99 A. Özkırımlı, Romanların Dünyasında, s. 133-134. 
100 Aynı eser, s. 134. 
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Pınar Kür, romanı ile ilgili bu ağır eleştirilere aynı yıllarda cevap verir: 

“Asılacak Kadın adlı romanımda Türkiye’deki kadının cinsel durumunu belki de 

aşırı bir örnekle sergilediğimi sanıyorum. Ama aşırı olması belki bir simgesel değer 

taşımasından dolayıdır.”101 

Asılacak Kadın’a gelen eleştirilerin daha çok cinsellik konusu üzerinde ve 

olumsuz eleştiriler şeklinde olduğu yazar tarafından da doğrulanır. Ancak Pınar Kür, 

olumlu eleştirilerden de bahseder: “O kitaba gelen eleştiriler de çok cinselliğe ağırlık 

verilmesine yönelikti. Ama ‘kadın sorununu dile getirmiş’ diyenler de oldu. Ve yahut 

da formunu, biçimini, bilinç akımını doğru düzgün yaptığıma dair, teknik açıdan, 

yazılar da çıktı ama orada da ağırlık cinsellik üzerineydi.”102 

Yazar, yasaklanmış kitabın öyküsünün gerçek bir olaydan alındığını belirtir ve 

bu romanın yazılış hikâyesini şöyle anlatır: 

“Onun çıkış hikâyesi ilginçtir. Paris'e gelmeden önce evdeki eski resimleri 

karıştırıyordum, yanımda hatıra olarak götürürüm diye. Annemin evinde, kocaman 

bir bavulun içinde bir sürü resim var. Aralarından, asılmış bir kadının fotoğrafı çıktı. 

Boynu eğilmiş, dili dışarı çıkmış, korkunç bir resim. Şok geçirdim. Anneme "bu ne?" 

dedim. Kendisi çok iyi hatırlamıyor, resmin neden bizde olduğunu bile bilmiyor, çok 

gençliğinden hayal meyal bir olay hatırlıyor. Teyzem biliyormuş. Ona sordum… 

Kırklareli’nde köyde bir adam kimsesiz bir kızı alıyor ve onu erkeklere peşkeş 

çekiyor. Sonra köydeki çocuklardan biri kıza âşık olur adamı tarlada vuruyor. 

Ardından da cesedi evin içine birlikte saklıyorlar. Dava açılıyor, bütün köy gelip 

şahitlik yapıyor, adamın ne mal olduğunu anlatıyorlar ama nafile. Annem çocukmuş: 

daha, 1930'lar ve bütün tanıklara rağmen kıza idam cezası veriyorlar. Hatta teyzem o 

zaman tanınmış bir yazar, kocası da askeri erkânın ileri gelenlerinden. Araya girip 

asılmasını engellemeye çalışıyorlar.”103  

Pınar Kür’ün önce manzum tiyatro olarak yazdığı eser şartlar elverişli olmadığı 

için oynanmaz. Bu nedenle yazar, yayımlanmasına karar verir.  

                                                            
101 O. Önertoy, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, s. 213. 
102 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat ve Edebiyat,  s. 212-213. 
103  Aynı eser,  s. 214-215. 
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Her ne kadar yasaklansa ve de edebiyat camiasında çok fazla eleştirilse de bu 

eser ezilen, sömürülen kadını açıkça anlatması bakımından önemlidir. Yazar da Türk 

Edebiyatı’na yaptığı katkı olarak bu eserini adres gösterir: 

 “Türk romanı açısından bir değerlendirme yapılırsa, benim edebiyata en büyük 

katkım daha önce de söyledim, Asılacak Kadınla olmuştur herhalde. Bu onu en çok 

sevdiğim anlamına gelmesin, ama farklılığı, çarpıcılığı, anlatım özellikleri, çok uzun 

bilinç akımı bölümü olması, teknik etkileyicilikler vs. açısından bence tarihe Türk 

edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak geçmeli.”104şeklinde değerlendirir.  

2.1.3.2. Romanın Özeti 

Melek, annesi ve üvey babası ile köyden şehre göç eden genç bir kızdır. Aile 

baskısı altında büyüyen Melek, boynu bükük, ama duygulu biridir. Bir süre sonra 

ikiz bebekleri olan aile geçim sıkıntısı nedeniyle Melek’i büyük bir yalıya hizmetçi/ 

hastabakıcı olarak verir. Üvey babası her aybaşı yalıya gider ve Melek’in yalıda 

çalışması karşılığı kazandığı parayı evin sahibesi büyükhanımdan alır. Melek karın 

tokluğuna çalıştığı bu yalıda her türlü pis işlere koşturulur. Büyükhanımın yemeğini 

yedirmek, altını temizlemek, tırnaklarını kesmek gibi her türlü işi aynı zamanda 

horlanarak, hakarete uğrayarak yapar. Melek’in bu evdeki işlerden zaman zaman 

midesi bulansa da bu işler ‘üvey ağam’ dediği babasından yediği dayaklardan daha 

makbuldür.  

Yalıda yaşlı ve hastalıklı büyükhanım, onun yaşlı oğlu Hüsrev Bey, 

hizmetçileri emektar Emsal Kalfa ve onun bahçıvan olan kocası Hüsmen Efendi 

yaşamaktadır. Ayrıca Emsal Kalfa’nın şehir dışında yatılı okuyan oğlu Yalçın da 

yazları yalıya gelmektedir. 

Bir gün evin yaşlı ve hasta olan büyükhanımı ölür. Büyükhanımın ölümünden 

sonra yalının idaresi Hüsrev Bey’e kalır. Hüsrev Bey, psikolojik rahatsızlıkları da 

olan cinsel gücünü yitirmiş, sapkın bir kişiliğe sahiptir. Gençliğinde yurt dışından 

getirdiği yabancı bir kadını, annesinin bazı anlaşmazlıkları nedeniyle evden 

göndermesi, yaşamındaki en büyük acıyı oluşturur. Aşkını yitirmenin acısını 

üzerinden atamayan Hüsrev, Melek'e fetiş tutkularla yaklaşır. Bir süre sonra 

Melek’in babasına para ödemek istemeyen Hüsrev Bey, Melek’in yalıdan ayrılmasını 
                                                            
104 Aynı eser,  s. 264. 



  78

engellemek için nikâh kıyarak onunla evlenir. Melek’in başına gelen asıl korkunç 

olaylar bu evlilikten sonra gerçekleşir. Bu evlilik sırasında Hüsrev ‘in bilinçaltında 

gizlediği tüm tutkuları ortaya çıkar. Hüsrev Bey, çocuk yaştaki genç karısını 

kasabanın erkeklerine peşkeş çeker ve onları izler. Sapık eğilimli bir koca olan 

Hüsrev Bey’in bu problemleri çocukluk yıllarında yaşadıklarından ileri gelmektedir. 

Hüsrev Bey, Melek’e eski sevgilisi ile ölen annesinin genç kızlığından kalma 

geceliklerini verir. Bu ipekli gecelikleri üzerinden hiç çıkarmamasını tembihler. 

Gündüzleri de yalıda, bahçede, rıhtımda hatta kışın soğuğun ortasında bunlarla 

dolaşmak zorunda bırakılan Melek artık ev işlerine de yardım etmez. Önce 

hizmetçisiyken sonra karısı olan Melek bilinçsiz, yaşlı kocası ise iktidarsızdır. Melek 

bu olanlara sessiz kalır. 

Hüsrev Bey, gündüzleri yalnızca ayda bir kiraları toplamak için dışarı çıkar. 

Ancak geceleri kasabanın kahvesine gider. Orada bir fincan kahve içerken aynı 

zamanda Melek’e müşteri bekler. Esasen Hüsrev Bey, bu insanlardan yaptıkları 

karşılığında para da almaz. Zira o, bu işi para için değil kendi sapkın eğilimlerini 

tatmin etmek için yapmaktadır. Her gece farklı bir kişi ile tekrarlanan bu sahne 

büyükhanımın odasında son bulur. Hüsrev Bey, kahveden getirdiği kişiyi gece 

karanlığından faydalanarak yalıya alır ve gelen bu kişilerle Melek arasında geçen her 

şeyi karşılarına geçip izler. Hatta bazen olanlara müdahale edip Melek’in aynı 

zamanda dayak yemesini de sağlar.  

Yaşanan bu olaylardan sonra yalının tadı tuzu kalmaz. Emsal Kalfa ve Hüsmen 

Efendi’de sonradan olaylardan haberdar olmuşlardır ancak ellerinden bir şey gelmez. 

Okulu tatil olmasıyla yalıya gelen genç delikanlı Yalçın, Melek’i görür ve tanıyamaz. 

Çünkü o kara kuru hizmetçi kız gitmiş yerine genç ve güzel bir kadın gelmiştir. 

Melek’ten etkilenen Yalçın onunla konuşabilmek ve ona yakınlaşabilmek için 

elinden geleni yapar. Çünkü Melek saatlerce bazen günlerce odasından çıkmaz.  

Başlangıçta yalıda yaşananlardan haberi olmayan Yalçın kahvedeki insanların 

neden kendisinden uzak durduklarına ve selamını almadıklarına anlam veremez. 

Ancak gerçeği öğrenmesi uzun sürmez. Yine Hüsrev Bey’in kahvehaneye geldiği bir 

gece, aynı zamanda kendisi de Melek’le birlikte olmuş bir arkadaşı Yalçın’a 

gerçekleri anlatır. Buna inanmak istemeyen Yalçın, Hüsrev Bey’i takip eder ve 

anlatılanların gerçek olduğunu görür.  
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O günden sonra Hüsrev Bey’i sürekli takip eden Yalçın önce diğer kasabalı 

erkekler gibi birkaç kez Melek’le birlikte olur. Sonra Melek’i içine düştüğü bu 

durumdan kurtarabilmek için Hüsrev Bey’i öldürmeyi planlar. Nihayet anne ve 

babasının evde olmadığı yağmurlu ve fırtınalı bir gece yalının üst katında bulunan 

Hüsrev Bey’in odasına girer, çekmeceden silahı alır ve uykusundan uyanan şaşkın 

ihtiyarı vurur. Melek’i de yanına alarak bahçedeki ağacın altına bir çukur kazan 

Yalçın Hüsrev Bey’i buraya gömer. Bir süre sonra gözaltına alınan Yalçın suçunu 

itiraf eder. Ancak kimse buna inanmaz. Herkes Hüsrev Bey’i Melek’in öldürdüğünü 

düşünür. Mahkemede kendisini savunacak kadar gücü ve iradesi olmayan Melek 

özellikle hâkim Faik İrfan Elverir tarafından suçlu bulunur. Yalı Cinayeti olarak 

görülen dava Melek’in idam kararı ile sonuçlanır. Ve nitekim talihsiz Melek idam 

edilir. 

2.1.3.3. Kadın Kahramanlar 

Asılacak Kadın romanının asıl kadın figürü Melek’tir. Yazarın diğer 

romanlarına göre burada çok fazla kadın karakter yoktur. Eser gerçek bir olaydan 

esinlenerek yazıldığı için romanın şahıs kadrosu da dar tutulur. Zira olaylar bir yalıda 

geçer ve yalı dışına çok fazla çıkılmaz. Romandaki yardımcı kadınlar ise; Neriman 

Hanım, Emsal Kalfa, Hacer, Mefaret ve Nihal’dir. Nihal’in yalnızca adı geçer.  

2.1.3.3.1. Asıl Konumdaki Kahramanlar  

Melek 

Melek Asılacak Kadın romanının asıl kahramanıdır. Roman baştan sona Melek’in 

yaşadıkları üzerine kurulmuştur. Bütün olaylar onun çevresinde geçmektedir. Bu 

romanda Melek toplumda ezilen, sömürülen, aşağılanan tüm kadınları temsil eder. 

Romanda Meleğin küçük bir kızken yalıya gelmesine ve burada hem yaşça hem de 

bedenen büyümesine şahit oluruz. Bu nedenle Meleği genç bir kız olarak 

değerlendirebiliriz. Köyde yetişmiş, okumamış olduğu için de cahil bir kızdır. 

Roman boyunca onun köylü ağzıyla konuştuğunu görürüz. Meleğin cehaleti yalnız 

okuma yazma alanında değildir. Hayat tecrübesi de olmayan daha çocuk yaşta yalıya 

gelen ve hiç dışarıya çıkmayan kısacası dış dünyadan habersiz bir kızdır.  



  80

Melek, büyükhanımın ölümünden sonra zorla Hüsrev Bey ile evlenmek 

durumunda kalmıştır. Aslında Melek, kocası olarak gördüğü adamla üvey babasının 

isteğiyle evlenmiştir. Roman boyunca Melek evli bir kadından ziyade kocasının 

sapık isteklerine çaresizlikle boyun eğen zavallı bir kadın olarak karşımıza çıkar. 

Yalıda bütün ayak işlerini Melek yapar. Yatalak olan büyükhanımın bakımı ile de o 

ilgilenir. Melek kendisini savunamayan, olanlar karşısında sessiz kalan bir kadındır. 

Melek, genç olmasının yanında güzel bir kızdır. Romanda onun saf ve masum 

güzelliğine şahit oluruz. Melek’in dış görünüşü ayrıntılı olmasa da Yalçın’ın gözüyle 

romanda şu şekilde anlatılmıştır: 
 

“Uzun kara saçları vardı. Yüzünde ise iki kara gözden başka bir şey yoktu sanki. 

Öylesine kocaman bakıyordu ki, yüzünde ne var ne yok süpürmüştü gözleri.”  (s.87) 
İlerleyen satırlarda Melek’in güzelliği tarif edilmeye devam edilir: 

“Bu kez dudaklarını biraz kımıldatmış olmalı ki ağzını seçebildim o ana değin 

gözlerinin örtmüş olduğu yüzde. Böylece bir ağız. Kalın, etli dudaklar...” (s.88) 

 

Melek cahil bir kız olduğu için gerek büyükhanım gerekse diğer yalıdakiler 

tarafından sık sık aşağılanır, hor görülür. Büyükhanımın Melek’i aşağıladığı 

bölümlerden birinde: 

 
“Pis Pis dokunma bana, iğreniyorum senden, Git ellerini yıka da gel. ‘İnadıma 

yumam ellerimi yesin kendi bokunu bana ne o benden iğrendiği kadar ben de ondan 

iğreniyorum’...Ellerini temizce yıkamış mıydın bari? Göster bakayım.”(s.47)  

şeklinde Melek’in de Büyükhanım’dan iğrendiğine şahit oluruz. 

 

 Melek, toplumda ezilen, dövülen, cinsel sömürüye maruz kalan, 

tecavüze uğrayan, eğitim alamayan, aşağılanan, para karşılığı babası tarafından 

bir başka aileye satılan ve en önemlisi kadından öte öncelikle bir insan 

olduğunun dahi bilincinde olmayan kadınları temsil eder. Yazar, gerçek bir 

olaydan yola çıkarak toplumda ve sosyal hayatta kadınların pek çok yönden 

istismar edilişini bir karakterle anlatmayı başarmıştır.  
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2.1.3.3.2. Dekoratif Konumdaki Kahramanlar 

Neriman Hanım  

Neriman Hanım, yalının sahibidir. Yalı dışında çok fazla mal varlığına sahiptir. 

Hüsrev Bey’in annesidir. Yaşlıdır, romanın ilerleyen bölümlerinde de yatalak olarak 

karşımıza çıkar. Ona Melek bakar, yeri geldiğinde altından alır ama yine de bu yaşlı 

ve huysuz kadın tarafından azarlanır. Yalıda Neriman Hanım’ın sözü geçer. Hüsrev 

Bey dahi ondan çekinir. Melek bu yaşlı kadını şöyle tarif eder: 
 

“ Kocakarı gibi neydi o bi kolları var idi aha iki tane sopa dersin derisi kat kat 

lakin insan derisi değil sanki kat kat cansız bez hayvan pençesi gibi de parmakları var 

yapışır bırakmaz tırnaklarını geçirdi mi her yanım çürük içinde bi de söyler ki eskiden 

güzelmiş...”(s.43)  

 

Neriman Hanım, zengin mal varlığına ve yalı yaşamına rağmen, 

yaşlanmış, sağlını kaybetmiş ve gençliğinde sevdiği insana kavuşamamıştır. 

Geçmişte yaşadığı güzel günleri sayıklayarak yaşayan bu kadın asıl kahraman 

Melek’e göre hiçbir zaman mutluluğu yakalayamamıştır. Aksi, huysuz ve 

sapkın ruh haline sahip oğlu Hüsrev Bey’den de yüzü gülmemiştir.  

Emsal Kalfa 

Romandaki bir diğer kadın kahramandır. Emsal Kalfa da Melek gibi genç bir 

kızken, yıllar önce yalıya gelmiştir. Uzun zamandır bu yalının emektarı olarak 

çalışmaktadır. Her türlü işe koşturan Emsal Kalfa, bir zamanlar yalıya bahçıvan 

olarak gelen Hüsmen Efendi ile evlenmiştir. Artık yalının işlerini birlikte yaparlar. 

Yalçın adında bir oğulları vardır. Yalçın dışarıda yatılı okulda okumakta ve tatillerde 

yalıya gelip anne- babasına yardım etmektedir.  

Emsal Kalfa romanda orta yaşlarda bir kadın olarak karşımıza çıkar. Melek’in 

yalıya gelmesiyle ev işlerinin bir kısmı üzerinden kalksa da hiçbir şey bilmeyen 

Melek’e ev işlerini öğretmek de ona kalır. Pınar Kür, bu ismi Leyla İçin Şiir adlı 

öyküsünde de kullanmıştır. Yazar, Mine Söğüt ile yaptığı söyleşide kahramana bu 

ismin veriliş hikâyesini şöyle anlatmaktadır: 
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“ O ismi bana Mehmet Abud söylemişti, beslemelere böyle isimler verilir 

diye…” 105 

Emsal Kalfa, özverili, çalıştığı ve de aynı zamanda yaşadığı yalıyı kendi evi 

gibi benimsemiş bir kadındır. Her ne kadar cahil bir hizmetçi olsa da sahip olduğu 

değerler vardır. İşlenen yalı cinayetinde oğlunun suçsuz olduğuna inanır.  

 

Hacer 

 Hacer Melek’in annesidir. Kocası öldükten sonra Hasan adında bir adamla 

evlenir. Bu adamdan da ikiz çocukları olur. Hacer kocasının tüm isteklerini yerine 

getirmesine rağmen, dayak yiyen, sömürülen, çaresiz bir kadın olarak karşımıza 

çıkar. Hiç okumamış, cahil bir köylü kadınıdır. Geçim sıkıntısı nedeniyle aile şehre 

taşınır. Melek’in üvey ağam dediği Hasan, Melek’i yalıya hizmetçi olarak verdiğinde 

annesi Hacer bu duruma hiç ses çıkaramaz. Bu sahne ve Hacer’in çaresizliği 

romanda şöyle tasvir edilir: 
 

“Laf anama da bana da ‘Pis boklu karı!’ kendi ikiz bebelerine bile sırası gelince 

artı o anda kimi dövüyorsa ona ‘Erim, Hasanım vurma! Bokunu, tırığını yiyim, vurma 

gayrı!’ ‘Bu pis boklu karı buradan gidecek mi gitmeyecek mi ha? He diyon mu söyle. 

Bebelere bile doğru düzgün bakmayo kaltak. İşi gücü sokağa kaçmak, verecen mi? He 

diyon mu? Gidecek mi, ha?’ ‘ Gitsin! Gitsin cehennemecek…” (s. 42) 

 

Yazar,  romanın merkezi figürü ve ekstern bir kişisi olan Melek’in yanında 

toplumda çokça var olan bir kadın tipini de dikkatlere sunar. Bu, ev içinde sürekli 

koca baskısı gören, dövülen ve yapılan her şey karşısında ses çıkarmayan pasif ve 

edilgen kadınlardır.  

 

Mefaret 

Hâkimdir. Romanda yalnızca bir iki defa adı geçer. Yalı Cinayeti davasında 

Faik İrfan Elverir’ e ve karara muhalefet eder. Faik İrfan Elverir, bütün kadınlara 

olduğu gibi bu kadına da düşmandır, ondan hiç hoşlanmaz, karara muhalefet 

olmasının nedenini de hemcinsini koruma olarak görür. Mefaret hakkında Faik İrfan 

Elverir’in şu düşünceleri dikkat çekicidir: 
                                                            
105 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat ve Edebiyat,  s. 250 
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“ Ama olmaz ki. Kadından hâkim olmaz. Bir kere hepside zayıf karakterlidir bu 

kadın milletinin. Sonra hissi. Hislerine göre karar veren bir hâkim adaletin tecelli 

etmesine mani olabilir. Mefaret’in inadına boyun eğsek adli bir hata yapabilirdik.” ( s. 

30-31) 

 

Pınar Kür, dünyada hiçbir yerde kadının tek başına olmadığının ve erkeklerle 

bir arada olduğunun bilincindedir. Kadınların tüm hakları elinde olsa, eğitilmiş ve 

meslek sahibi olsalar dahi erkekler tarafından bu çoğu kez kabul görmez. Erkeklerle 

ortak bir hayat yaşamak durumunda olan kadınların yalnız kendi haklarının elinde 

olmasıyla tam bir uyum ortamı sağlanamaz. Erkeğin de bu haklara saygılı olması, 

kadınların toplumda yaşayan ve saygı görmeye layık varlıklar olduğunun bilincine 

varması gerekir. Bu bilinç kimi zaman salt eğitimle de olmaz. Burada ki örnekte 

görüldüğü üzere eğitimli bir insan olan ağır ceza yargıcının kadın meslektaşı 

hakkında söyledikleri bunu apaçık gösterir. İstenilen bu bilincin sindirilmesi ve 

kadının saygınlığının gerçekten farkına varılmasıdır.  

Nihal 

Ağır ceza yargıcı Faik İrfan Elverir’in karısıdır. Nihal, kocasını başka 

erkeklerle aldatmıştır. Ancak kocası bu rezilliğin ortaya çıkmaması ve kendi adının 

lekelenmemesi için bunlara göz yummuştur. Romanda Nihal’in varlığını kocasının 

ağzından öğreniriz. Asıl vak’a ile bağlantısı yoktur.  
 

“  Nihal kendi yapıyor. Ben mi yaptırıyorum. Biriyle beraber görecek olsam. 

Görmedim mi. O başkaydı. Hırsımdan deliye döndüm. Parçalayıverecektim ikisini 

de…” (s. 28) 

 

Karısı tarafından aldatılan ağır ceza yargıcı, sırf kendi adının ve 

itibarının zedelenmemesi için karısının yaptıklarına göz yumar.  
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2.1.4. BİTMEYEN AŞK106 

2.1.4.1. Roman Hakkında  

Bu roman Pınar Kür’ün dördüncü ve en hacimli romanıdır. Kitabın birinci 

baskısı 1986 yılında Can Yayınlarında yapılmıştır. Pınar Kür’ün önceki ve sonraki 

diğer romanlarından farklı olarak aşk teması üzerine kurulmuştur. Pınar Kür, yalnız 

konuda değil anlatımda da değişiklikler yapmış, yeni anlatım teknikleri kullanmıştır. 

Anlatıcı (yazar), üçüncü bir göz olarak zaman zaman belirgin biçimde ortaya çıkar ve 

olaylara müdahale eder: 

 “Yarın Yarın'dan sonra hep biçimin üzerinde durdum ben. Hikâye orada 

âşıkların gözünden anlatılır, ama buna bir bilimsel bakış açısı ekledim ve ayna 

kuramını kuran kişi olarak bir de üçüncü kişiyi, yani yazarı koydum. Artı, ağzı da 

değişik olsun istedim. Kadının ağzından yazılan bölümler "ben" diye gidiyor, adamın 

ağzından yazılanlar "sen" diye. Bu da önemli, çünkü o adam, ona ayna tutan birisi 

olmadan var olamıyor birine hitap etmeden yaşayamıyor onun içinde hep birine hitap 

ediyor. Ama “sen” diye hitap ettiği kişiler farklı.”107  

Yazar, geriye dönüş tekniği ile yazılmış romanın sanatsal değil, bilimsel 

kaygılar taşıdığını ifade eder. Aşkın bilimsel analizini yapmaya çalışır. Romanın bir 

yerinde bunu açıkça dile getirir: 

“Gene de, geçirdikleri sarsıntıların her biri bu aşkı bitirebildi. Bu ikisinin aşkı 

ille de sürdürme çabası herkeste yoktur. Pek çok kişi evliliği uyuklar gibi sürükler de, 

bunun gerektiğine inanırda, aşkı uyanık tutmak için böyle canhıraşane çırpınmaz. 

Böyle bir şeyi gereksiz bulur. Oysa bu ikisi, aşkı yitirmemek için gerçekten zorlu bir 

savaş vermekteler ve aşkı yitirme korkusu kimi kez kâbusa dönüşüyor ikisi için de. 

Yaşadıkları aşkın büyüklüğüne, eşsizliğine, bir daha bulunmazlığına inançları 

sonsuz... Neden mi? "Bitmeyen Aşk" başlığı altında aşkı araştıran bilimsel bir 

romanın başkişileri olduklarından elbet. Seçilmişliklerinin değerini çok iyi biliyorlar. 

Eee, yazarın da bir bildiği vardı ki herhangi bir Ayşe ile Ahmet'i değil de bunları 

seçti. Esasta aşk da bir kabiliyet meselesi çünkü. Kimisi hiç beceremez bu işi, kimisi 
                                                            
106 Çalışmamızın bu bölümünde Pınar Kür’ün Bitmeyen Aşk adlı eserinin Everest Yayınları, 2008 
yılına ait 10. Basımı esas alınmıştır. Bundan sonra bu çalışma ile ilgili alıntılarda sayfa numarası 
verilecektir. 
  
107 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat ve Edebiyat,  s. 283-284. 
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konuya daha yatkındır, kimisi ise üstün yeteneklidir... MÜziğe, şiire, herhangi bir 

sanata yatkınlığın nedenleri nasıl tartışılamazsa, kimin, neden aşka daha çok 'istidadı’ 

olduğu bilinemez... Ve aşk incelemesi yapan bir yazarın, kişilerini en yetenekliler 

arasından seçmesi olağan karşılanmalıdır. Bilim adamları laboratuar koşullarını 

deneyin gereklerine göre ayarlamak hakkına sahipseler, bu yazar neden olmasın?”108  

Bu şekilde yazarın, romanın akışını keserek sık sık araya girmesi okuru şaşırtır. 

Hatta bu kimi okurlar tarafından eleştirilebilir. Zira bu durum okuma eylemini ve 

metnin akıcılığını zedeler.   

Romanda bir barışıp bir ayrılan, ama gerçekte hiçbir zaman tamamen 

birbirlerinden kopamayan Nilgün ve Sinan’ın öyküsü anlatılır. ‘kıskançlık’ iki âşık 

arasında sürekli yer değiştirir. Hem Sinan hem de Nilgün’ün hayatına her fırsatta –

her ayrılıkta-‘başka’ ları girer. Yazar bununla ilgili bir yazısında kıskançlık konusuna 

değinir: 

 “Bitmeyen aşkı yazdığım sırada kıskançlığın da gelişmelerini birer çan eğrisi 

olarak çizmiştim. İkisinin kesiştiği yer ise aşk eğrisinin düşmeye başladığı noktaydı. 

Aşkın düşüşe geçmesiyle kıskançlık yükseliyor ama doruğa ancak aşk eğrisi iyice 

alçaldığında erişiyordu. Aşk eğrisi tamamen düze ulaştığında, kıskançlık hala 

yükseklerde bir yerde duruyordu.”109 şeklinde aşka ve kıskançlığa bilimsel bir 

açıklama getirir. 

Her ne kadar Asılacak Kadın adlı romanındaki açık seçik cinsellik bu kitapta 

olmasa da eser yargılanmaktan kurtulamaz. Yazar bununla ilgili olarak mahkemede 

şu savunmayı yapar; “Asılacak Kadın’ı bir tarafa bırakırsak öyle. Orada cinsellik ön 

planda ama sosyolojik açıdan. Bitmeyen Aşk’ın ilk baskısı beş yüz otuz beş sayfadır. 

Onun toplam on bir sayfası yargılandı. Hem de arka arkaya on bir sayfa değil, üç 

oradan, beş buradan toplam on bir sayfa. Beş yüz otuz beş sayfada on bir sayfa ne ki? 

Raporda ‘cinsel birleşme olayını en ince detayına kadar anlatmış.’ deniyor. Ben de 

savunmamda dedim ki ‘Hâkim Bey bu mümkün değil, en ince detayına kadar 

anlatsam, kırk-elli sayfa sürer ve sıkıntıdan kimse okuyamaz!’ Hiçbir zaman 

                                                            
108 P. Kür, Bitmeyen Aşk, s. 424-425. 
109 P. Kür, ‘Seven Kıskanmaz’, Varlık, 2006, S.1182, s.4. 



  86

romanda, hikâyede hiçbir şeyi gerçek hayattaki detaylarıyla anlatamazsınız. Ancak 

dramatik noktalarını seçersiniz. Yazarsanız olmaz, iğrenç bir şey çıkar ortaya.”110 

Her ne kadar yargılansa ve eleştiriler alsa da bu kitap ‘aşk’ı başlı başına konu 

edinmesi ve en hacimli romanı olması nedeniyle yazarın edebî hayatındaki önemli 

dönemeçlerden biridir.  

2.1.4.2. Romanın Özeti 

Nilgün büyük bir resim sergisine katılır ve orada kendisini on yedi yıl önce terk 

eden eski sevgilisi Sinan ile karşılaşır. Sinan ve Nilgün’ün bu beklenmedik 

karşılaşmaları onları geçmişe yani bu aşkın filizlendiği ilk yıllara götürür.  

O yıllarda Nilgün lise öğrencisidir. Sinan bir söyleşi için ilk defa gittiği bu 

okulda Nilgün’ü görür ve onca kız arasından ondan etkilenir. Bir bahane bularak 

onunla konuşur ve o gece Nilgün’ü evine bırakır. Bu ilk tanışmadan sonra her gün 

buluşmaya konuşmaya başlarlar. Sinan onu eve, okula, prova için tiyatroya bırakır. 

Kimi zaman da gözden uzak olabilmek için Çamlıca Tepesine giderler. Her ikisi de 

mutludur. Sinan, Nilgün’e şiirler yazar, okur. O günlerde Sinan’ın bir sevgilisi daha 

vardır. Gül, yirmi yedi yaşında gazeteci dul bir kadındır. Ancak ilerleyen günlerde 

hem kadının olanları fark etmesi hem de Sinan’ın ayrılık isteği sonucu Gül-Sinan 

ilişkisi son bulur. Nilgün ile Sinan’ın ilişkileri ilerlemiştir. Evlenmeyi düşünürler. 

Nilgün, okulu ve tiyatroyu ihmal ederek Sinan’la buluşmayı sürdürür bu arada 

ailesine de olmadık yalanlar söylemeye başlar. Nilgün büyük bir duygu ve mantık 

karmaşası yaşar. Yine buluştukları bir gün Sinan’ın evinde birlikte olurlar. Bu 

ilişkinin bu şekilde sürdürülemeyeceğini anlayan Sinan ve Nilgün kaçamaya karar 

verirler. O yıllarda Sinan otuz yaşlarında iken Nilgün daha on sekizini 

doldurmamıştır. Sinan ailesi ile tanıştırmak ve sonra evlenmek vaadiyle kaçırdığı 

Nilgün’ü bir otel odasında yerleştirir. Ailesi ile önce kendisinin bir ön görüşme 

yapması gerektiğini ve kendini beklemesini söyleyerek Nilgün’ü otelde bırakır. 

Nilgün otelde iki gün bekler ancak Sinan gelmez. Üçüncü günün sonunda Sinan’dan 

hiçbir haber alamayan Nilgün büyük bir hayal kırıklığı ve yıkılmışlıkla otelden 

ayrılır, eski yaşamına döner.  

                                                            
110 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat ve Edebiyat, s. 286. 
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Sinan yakışıklı, zengin, Marksist, ünlü bir şairdir. Galatasaray Lisesi’nde 

okumuş sonra birkaç yıl Paris’te kalmış, otuz yaşına kadar para kazanma kaygısı 

taşımamış biridir. Hayatı boyunca bütün ihtiyaçlarını ailesi karşılamıştır ancak o 

ailesinin zengin feodal yapısından da hoşlanmaz. Sinan aslında memleketine bir 

başka zengin ailenin kızıyla tanıştırılmak ve evlendirilmek üzere çağrılmıştır. 

Annesiyle sık sık tartışan Sinan, kendisi için ailesi tarafından uygun bulunan Suna 

adlı kızla görücü usulü evlenmek istemez. Suna ezik, dingin görünümüne rağmen 

Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü mezunu yirmi dört yaşında kültürlü, bilgili 

bir kızdır. Uzun bir süre Suna ile evlenmeye sıcak bakmayan, Nilgün’ün gidişinden 

sorumlu tuttuğu ailesine ateş püsküren Sinan sonunda Suna’nın durgunluğuna 

sığınmak ister ve onunla evlenir. Bu arada eve ve okula dönen Nilgün de hamiledir. 

Ancak bir arkadaşının yardımı ile bu bebekten tek bir iğne ile kurtulur.  

Nilgün okulda ve çevrede çıkan dedikodulara aldırmadan herkesten çok çalışır 

ve hayata tutunur. İstanbul’da tiyatro okuluna başlayan Nilgün, önce üçüncü sınıf 

öğrencisi Selim ve daha sonra Tuğrul ve Haşim adlı gençlerle kısa, gündelik ilişkiler 

yaşar. Nilgün, Cemal Karan’ın yönettiği bir filmde başrol oynar ve aynı zamanda 

hocası olan bu adamla da iki yıl sürecek olan bir ilişki yaşar. Sinan’dan sonra ikinci 

aşkım dediği Cemal Karan ile de bir süre sonra ayrılır.  

Sinan ise o yıllarda bankacı kayınpederinin ve ailesinin desteği ile bir yayınevi 

kurar, bir süre sonra işleri istediği gibi gitmez. İşyeri elinden alınınca tek satır 

yazamaz hale gelen Sinan kahvelere barlara gider, sürekli içer. Bu arada Suna ile 

Paris’e de gitmiştir ancak bir türlü eski Sinan olamaz. Sinan, eşi Suna’nın hamilelik 

haberi ile Paris’in iğrenç yaşamını geride bırakır ve yeniden yaşama döner.  Sık Sık 

araya giren yazar, Nilgün ve Sinan’ın başından geçenleri özetler. Nilgün Cemal’den 

ayrıldıktan sonra evli bir adam olan Rasim ile kısa bir ilişki yaşar. Bu ilişki bir ihbar 

sonucu Rasim’in karsının baskını ile son bulur. Nilgün yirmi beş yaşına geldiğinde 

Ersin Günay adlı genç bir öğretmenle evlenir. 12 Mart muhtırası ile Ersin’in tiyatrosu 

kapatılır ve kendisi de birkaç hafta içerde tutulur. Nilgün evliliğinin ikinci yılında 

kocasını aldatır.  

Aynı yıllarda Sinan da eşi Suna’yı her tür meslek, kişilik ve güzellikte onlarca 

kadınla aldatır. Nilgün arayış içindedir. Kendini içkiye verir. Sinan da evini 

ayırmıştır Suzan adında bir kadınla beraberliği vardır. İşte tam da bu zamanda Nilgün 
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ile Sinan romanın başında uzun uzun tasvir edilen salonda, bir resim sergisinde 

karşılaşırlar. Bir iki buluşmadan sonra birbirlerine olan aşklarının bitmemiş olduğunu 

anlarlar ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı alırlar. Birkaç ay kadar 

yeniden birbirlerine alışma dönemi yaşayan çift kimi zaman tartışmalı kimi zaman 

kaybedilmiş yılları anarak geçen günlerden sonra evlenirler. Bu geçen zamanda 

Sinan, Suna’dan ayrılmış ve bütün mal varlığını eşine ve çocuklarına bırakmıştır.  

Sinan ve Nilgün’ün evliliği büyük bir aşkla devam etse de sık sık araya olmadık 

problemler girer. Kimi zaman Sinan’ın çalışmamasından ya da iyi bir iş 

tutturamamasından kaynaklanan para sorunları, kim zaman da her ikisini geçmişte 

yaşadıkları ilişkiler büyük bir sorun olarak karşılarına çıkar.  

Bir küs bir barışık devam eden ilişkilerinde Nilgün yapıcı bir görev 

üstlenmiştir ancak Sinan her seferinde sorun çıkarmakta ya da kendini içkiye verip 

sürekli sarhoş olmaktadır. Bu arada Sinan’ın şiir kitabını yayımlamıştır ve Nilgün’e 

sürpriz yapacaktır. Ama olaylar beklediği gibi gelişmez. Tezgâhtar bir kızın 

Sinan’dan hoşlanması, ona aşk mektubu yazması ve bu durumu Nilgün’ün öğrenmesi 

üzerine ipler iyice kopar. Yine küçük bir ayrılık dönemi yaşarlar. Nilgün o günlerde 

gittiği bir konserde eski sevgilisi Haşim ile karşılaşır ve onunla yeniden buluşmaya 

başlar. Nilgün, Sinan’ı affetmemekte kararlıdır ancak Sinan’ın uzun süredir var olan 

hastalığı nükseder ve Sinan kalp krizi geçirir. Bu olaydan sonra Nilgün dayanamaz 

Haşim’den ayrılır ve Sinan’ı affeder.  

Birbirlerine büyük bir aşk ve tutku ile bağlı olan çift hastane dönüşü ilişkilerini 

sorgularlar. İki sevgili arasında geçen konuşma sırasında tartışma çıkar. Nilgün 

tartışma esnasında açık olan pencereden boğazın karanlığına bakmak için sarkar. 

Nilgün’ün düşme ihtimali üzerine bu pencere yazar tarafından son anda kapatılır. 

Nilgün bu pencereden karanlık boğaz sularına düşmüş müdür, yazar, Sinan ile bir 

olup onu öldürmüş müdür bilinmez zira romanın sonu ucu açık bir şekilde 

okuyucuya bırakılmıştır. 

2.1.4.3. Kadın Kahramanlar 

Yazarın en hacimli romanı olmasına paralel olarak şahıs kadrosunun da geniş 

olduğu gözlemlenir. Nilgün romanın asıl kadın kahramanıdır. Sinan’a bağlandığı 

büyük aşkla eserin başından sonuna kadar etkin bir rol oynar. Olayların gelişmesine 
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yardımcı olan ve dekoratif konumda değerlendirilecek kadınlar da; Suna, Gül, Mine, 

Cemile Hanım, Afet Hanım, Zerrin, Güler, Şermin, Necla ve Semra’dır. Bunlar, 

merkezi figür Nilgün’ün etrafında olan ve olayların gelişmesine katkıda bulunan 

kadınlardır. Çoğunun yalnız adı geçer ve edilgen birer karakter olarak karşımıza 

çıkarlar.  

2.1.4.3.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Nilgün  

Romanın ana kadın kahramanı olan Nilgün, romanda psikolojik boyutları ile de 

işlenmiş bir kadın örneğidir. Romanda genç ve güzel bir kız olarak çizilen Nilgün’ün 

aşkı yanında lise öğrenciliğinden terfi eden bir genç kızın başarılı bir oyuncu olma 

serüvenini de izleriz. Tiyatro eğitimi alır ve üne kavuşan bir oyuncu olur. Erkek 

kahraman Sinan’ın sevgilisi ve ilerleyen sayfalarda eşidir. Pınar Kür, daha romanın 

ilk sayfalarında onun kimliğini, ne iş yaptığını, fiziksel özelliklerini ve romanın ana 

kahramanı olduğunu okuyucuya açık açık ve geniş bir biçimde anlatır: 
 

“Adı Nilgün, soyadı Pamir Adını duymuşluğunuz, resmini şurada burada 

görmüşlüğünüz vardır belki... Otuzunu aşmış kadınların, daha ne kadar süreceği pek 

kestirilemeyen, ama er geç düşüşe geçeceği bilinen doruk güzelliğini oldukça dikkat- 

sizce taşıyor ya da şu anda sergilemeye gerek görmüyor... Bal rengi saçlarına yakın bir 

tarihte kuaför eli değmemiş; kendi eliyle özensiz, hatta beceriksizce topuz yapmış 

anlaşılan... Gözaltlarındaki morluğu ancak iyice yakından çeken bir kamera saptayabilir. 

Uzaktan bakanlar, kirpiklerinin gölgesi sanabilirler bu koyultuyu... Çünkü evet, 

kirpikleri çok uzun ve bolca, ustaca rimellenmiş...(s.3) 

  

İlerleyen satırlarda Nilgün’ün tanıtılmasına devam edilir: 
 

“Dalga dalga üstüne gelen sıcaktan bir anda bunaldığı için olacak, sırtındaki eski 

-gene de görünüşüne kesin bir 'hava' katan- tilki ceketin yakasını açıp omzundan iterek, 

vahşi ormanın kıyısına gelmiş, deneyimsiz, evcil bir hayvan gibi, şaşkın ve korkulu 

kırpıyor gözlerini kalabalığa bakarken... Son yıllarda bayağı ünlenmiş bir tiyatrocudur 

kendisi.” (s.4)  
 

şeklinde onun bir tiyatrocu olduğuna da değinilir.  
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Nilgün, Sinan tarafından sürekli aldatılan bir kadındır. Genç ve güzel 

olması, tiyatro eğitimi almış kültürlü bir kadın olması onun aldatılmasını 

engellemez. Romanın merkezi figürü olmasına rağmen sık sık hayatı kesintiye 

uğrayan ve çıkmazlar içine giren bir kadın olarak da görünür. Nilgün, romanda 

tüm duygusallığı ve iç dünyası ile yer alır. Biz onun yaşadıklarını ve 

bilinçaltını yazarın da araya girmesiyle çok şeffaf bir biçimde gözlemleriz.  

2.1.4.3.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Suna  

Suna, Sinan’ın eşidir. Üç çocuktan sonra ayrılırlar. Eğitimli ancak sıkıcı, içe 

kapanık bir kadındır. Güzel sanatlar akademisi resim bölümü mezunudur. (s. 65) ama 

eğitimiyle ilgili bir iş yapmaz. Sinan onunla ailesinin baskısı sonucu evlenir ancak 

mutlu olamazlar. Ev Hanımıdır. Zengin ve nüfuzlu bir ailenin kızıdır. Yazar, 

Sinan’ın gözünden okuyucuya Suna’yı şöyle tanıtır: 
 

“Suna'yı süzerken ne gördü, ne düşündü, ne gibi hesaplar yaptı ya da yapamadı 

bilmek olasız. Ancak dışarıdan bakan yanız birinin yani, Nilgün'e âşık olmayan birinin 

bu kızı ötekinden ok daha güzel bulacağı kesindi. Biraz tombulca ama göz alıcı, bol 

renkli bir güzelliği vardı Suna'nın. Açık yeşil gözlerinde birikmiş hüzün falan yoktu. 

Kesinkes aptal demlemeyecek ama pek bir zekâ parıltısı da yansıtmayan gözlerle, 

kocaman kocaman bakıyordu dünyaya. Ya da Sinan rahatını kaçırdığında olduğu gibi, 

önüne bakıyordu. Yüzünün çizgileri kalınca, yuvarlak, yumuşaktı. Yanakları taze 

şeftalileri andırıyordu. Zengin ve güzel olmasına karşın, hiç de şımarık, kendini 

beğenmiş bir havası yoktu. Tam tersine kendine güvensiz görünüyordu bile denilebilir.” 

(s. 64-65) 

 

 Nilgün’den sonra Sinan’ın karşısına çıkan Suna iyi bir aile kızı ve ev 

hanımı görünüşündedir. Aynı zamanda iyi bir anne olan bu kadın Sinan için 

sıradan ve sıkıcı bir kadın olarak değerlendirilir. Nilgün’de yaşadığı heyecanı 

ve aşkı bu kadında bulamayan Sinan evlendikten sonra Suna ile ciddi 

problemler yaşar. Nilgün gibi onu da aldatır. Nitekim sonunda Suna üç çocuğu 

olmasına ve tüm özverilerine rağmen Sinan tarafından terk edilir.  

 Bu romanda ki kahramanlar ne kadar toplumun uç kesiminde yer alsalar 

da Suna, sosyal hayatta karşılaşılabilecek sıradan bir kadın tipidir. O, Sinan ve 
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Nilgün gibi sıra dışı değildir. Yazar, her ne olursa olsun burada aile baskısı ile 

kurulan evliliklerin bir gün muhakkak sona erdiğini, yürütülse bile böyle 

evliliklerde çiftlerin bireysel bir yalnızlık içine girdiklerini ve her iki tarafın da 

mutsuz olduğunu göstermeye çalışır. Bu anlamda eş seçiminde her iki tarafında 

kendi iradesini kullanarak karar vermesini savunur.  

Gül  

Gül, Sinan’ın bir yıldan fazla ilişkisi olduğu, gazeteci dul bir kadındır. Orta 

yaşlıdır. Gül Sinan’ın Nilgün ile ilişkisinin başladığını fark ettiğinde ondan ayrılır. 

Romanda bir daha da adı geçmez. Anlatıcı onu şöyle tarif eder: 
 

“Yirmi yedi yaşında, 'çok hoş ve havalı’ olarak tanımlanan bir kadındı Gül. 

Yetenekli bir gazeteciydi de... Birkaç yıl önce eşinden boşandıktan sonra tek başına 

yaşamasına, serbest davranışlarıyla Avrupalı kadınları anımsatmasına, erkek mesleğinde 

bayağı başarı kazanmışlığına karşın, Cağaloğlu'nda bile hakkında pek ileri geri 

dedikodu yapılmayan, oldukça saygı gören biriydi. Sinan ile bir yıldan fazla süren 

beraberliğinin evlilikle sonuçlanması bekleniyordu. Birlikte oturmuyorlardı gerçi ama 

birlikte yaşıyor sayılıyorlardı. İşte Şair bu kadını hemen hemen her gece görmesine 

karşın, gündüzleri çocuk yaşta bir kızın defterini şiirlerle dolduruyor…” (s. 92) 

 

Saygın olmasına rağmen evlilik dışı ilişki yaşayan bir kadındır.  

Mine  

Sinan’ın arkadaşı Levent’in eşidir. Rahat bir kadındır. Genç ve güzeldir. 

Sinan’a açık açık sarkıntılık eder. Onunla birlikte olur.  

 
“O zaman bir kadeh de Nilgün’ün şerefine içelim, öyle git’ diye kıkırdadı 

Mine. Zaten nalet kız. Saatlerdir boynuma asıldığı yetmiyormuş gibi, kucağıma 

tırmanmış inmek bilmiyordu. Kocasının gözleri önünde hem de… Utanması sıkılması 

yok ki...(s.92) 

  

Devamında Mine, Sinan’ın gözünden daha da ayrıntılı tasvir edilir: 
 

“Şimdi, bu Mine var ya... İşte, gencecik bir şey... Levent’in karısı... Epeyden 

fazla şımarık... Tombalak, birazcık akılsız ama fıkır fikır canlı... Çocuk mu, kadın mı 

anlamıyorsun... Merak da etmiyorsun pek... Güzellikle ilgisi yok ama zengin kızlarının 

her el uzattığına hakkı olduğunu bilen rahatlıktan vardır ya... Başlangıçta itici gelmişti 
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bana. Tam bir yumurcak. İlk tanıştığımız gün, gözlerini yalandan kocaman açarak 

"Sahi, Nilgün Pamir'in kocası mısınız?" diye sormuştu da, kötü kötü bakmıştım yüzüne. 

O kim, senin adını ağzına almak kim? Ne hikmetse musallat oldu bana. Ne zaman 

yayınevine gitsem orada... Yanıma geliyor, lafa karışıyor, koltuğumun kenarına 

oturuyor... Ben bilmez miyim böyle sulu karıları? Hiç yüz vermedim...” (s.92) 

 

Cemile Hanım 

Nilgün’ün annesidir. Romanın sonlarında birkaç yerde adı geçer. Nilgün, Sinan 

ile kavga ettiği bir gün valizini toplayıp annesine gelir. Cemile Hanım, yıllardır 

süregelen ve bir türlü mutlulukla sonuçlanamayan bu ilişkinin kızına zarar verdiğini 

düşünür. Bu nedenle Sinan’a da tepkilidir: 
 

“Cemile Hanım şaşkınlığını yuttu, sevincini belirtti ve Sinan hakkında hiçbir 

soru sormadı. Olabileceğine az söz ederdi ondan zaten. Damadıyla ilişkileri son derece 

soğuk ve resmiydi. Kızının evliliğinden de, kocasından da memnun olmadığını hiç 

saklamamıştı. Nilgün de bu yüzden oraya gelmişti herhalde. Başka nereye gitse, 

Sinan'ın gelip rezalet çıkaracağını sanıyor, buraya gelmeye çekineceğini biliyordu 

besbelli. İki valizle kalkıp gelmesini annesinin kötüye -yoksa iyiye mi?- yoracağını, ge-

ne de fazla soru sormayacağını da biliyordu elbette. Ana-kız hasret giderdiler.” (s.441)  

 

Afet Hanım 

Afet Hanım, Sinan’ın annesidir. Çok öne çıkan bir kahraman değildir. Yıllar 

önce kocasını kaybetmiştir. Sinan’dan başka iki oğlu, gelinleri ve torunları vardır. 

Kocasından büyük bir mal varlığı kalmıştır. Çocuklarına kol kanat olan koruyucu ve 

lider bir annedir. Sinan, annesi ile pek anlaşamaz. Özellikle Suna ile evlenmesi 

konusundaki baskısı onu iyice rahtsız eder: 
 

“Akşam, konuklar için hazırlanan sofra gerçekten görkemliydi. Adına ‘aile 

içinde, dostlar arasında, basit bir yemek' denmişti ama çağrılılarda birlikte toplam on 

beş kişiydiler ama Afet Hanım’ın paşazade görgüsüyle, güneyde edindiği para 

görgüsüzlüğünün çok parlak bir karışımı sergileniyordu her yanda. Afet Hanım, on 

sekizinde geldiği bu kenti altmış beşinde bile benimseyememişti ama  'yerlileri'  idare 

etmeyi oldukça genç sayılabilecek bir yaşta öğrenmişti. Onları ne zaman ezeceğini ne 

zaman uzlaşma yoluna gidilebileceğini çok iyi bilirdi. Bu gece ise, ikisinin uyumlu bir 

karışımının gerektiğine karar vermiş olmalıydı...” ( s.63) 
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 Afet Hanım’ın Sinan’a yaptığı baskılar sonucu kurulan yuva kısa sürede 

dağılmıştır. Mal ve para uğruna oğlunu zorla nüfuzlu, zengin bir ailenin kızı ile 

evlendiren Afet Hanım, hata yaptığını daha sonra görecektir.  

 

Zerrin 

Romanda yalnız bir olayda adı geçer. Sinan’ın kız arkadaşlarından biridir. 

Aslında Zerrin, Sinan’dan hoşlanmaktadır ama Sinan’ Nilgün’ü sevmektedir. Bir 

yanlış anlama sonucu Nilgün, onların birlikte olduğunu düşünerek evi terk etmiştir. 

Daha sonra Sinan, ona bu kızı ve onunla aralarında ki ilişkinin boyutlarını açıklar: 
 

“Aslında fena bir kız değil, iyi bir kız hatta... Benim için yapamayacağı yok... 

Kendini öldürmeyi bile düşünmüş, yazık... Aptal ama cana yakın bir şey, Suna'nın 

gençliğini hatırlatıyor bana biraz... Ondaki klâs yok tabii ama aynı şaşmaz, sarsılmaz 

hayranlık, aynı dili dönmezlik, aynı her şeye katlanmaya hazır kuzuluk... Üstelik ne 

utangaç, ne de soğuk... Zerrin, beni bırakıp gittiğini işitmiş, en kötü, en karamsar bir 

günümde kapımı çaldı. Hem özür diliyor, hem teselli etmeye çalışıyor. Önce bağırdım 

çağırdım, ağzıma geleni söyledim. Ama "Affet beni, benim yüzümden olduysa vallaha 

kendimi öldürürüm... Bu kez kesin öldürürüm, yalan söylüyorsam iki gözüm önüme 

aksın," diyerek ayaklarıma kapandığında acıdım zavallıcığa. "Seni seviyorum, sen 

mutlu ol yeter. Başka hiçbir arzum, emelim yok," dediğinde ise, hemen göndermeye 

kıyamadım.” ( s. 448) 

 

 Zerrin, Sinan ve Nilgün arasında ki çatışma ve gerginliği oluşturmak 

için çizilmiş bir kadındır. Romanda etkin olmayan kadınlardandır.  

Güler 

Sinan’ın açtığı ve bir süreliğine devam ettirebildiği yayınevindeki sekreteridir. 

Güler de diğer pek çok kadın gibi Sinan ile kısa bir birliktelik yaşar. Roman da 

yalnızca bir sayfada adı geçen silik bir kahramandır. 
 

“Şiir yazdığı da yoktu. Sıkıntısını sekreteri Güler ile gidermeye koyuldu bir süre 

sonra. Güler'in kendisine âşık olmasının tadını sonuna kadar çıkarmak zamanının 

çoğunu aldığından, tasarladığı seçkin şiir dergisini gerçekleştirmeyi erteledi.” ( s.185) 
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şeklinde Güler’in Sinan ile olan ilişkisi onun işlerini erteleyecek kadar ileri 

gitmiştir. 

Şermin 

Şermin, Afet Hanım’ın büyük gelini, Sinan’ın yengesidir. Sinan ailesinin 

yaşadığı köşke gittiğinde karşılaşırlar.  
 

"İnsanın kendi kitabının çıkması ne güzel," dedi büyük gelin Şermin. Sesinin 

yapmacıklığının gerisinde, varlığını açıklamaya çekinen gerçek bir özlem var gibiydi. 

"Heyecanlanır insan........Sinan, küçümseyerek baktı ona. Büyük gelin kendisinden beş-

altı yaş büyüktü ama ağabeylerinin evlendiği kızları küçümsemek eski alışkanlıktı.” ( s. 

60) 

 

 Aslında Sinan’ın aile bağları zayıf olduğu için gelinlerin adı yalnızca bir 

sayfa da kullanılmıştır.  

 Necla  

Necla Afet hanım’ın ortanca gelinidir. Onun adı da romanda yalnız bir defa 

geçer: 
 

“Ortanca gelin Necla, sarı uzun saçlarım sallayarak güldü: "Sanki eskiden 

izliyorduk da..." ( s.60) 

 

Semra 

Nilgün’ün en yakın arkadaşıdır. Nilgün, ne zaman başı sıkışsa Semra’ya gider. 

Ancak Semra’nın kişilik özelliklerine ve fiziksel özelliklerine romanda 

rastlayamıyoruz. Yalnızca yardımsever ve candan bir arkadaş olduğu sezdirilmiştir: 
“Nerden gittim o uğursuz yere? Ne işim vardı bilmem kimin resim sergisinde sanki? 

Adını bile bilmediğim bir herif. Neden? Ne anlamsız bir soluk alma çabasıydı! Öyle 

yerlerde soluk alınamayacağını bilmiyor muydum? Epeydir gitmediğim için unutmuş 

muydum? Semra'nın dırdırı yüzünden hep... "Hiçbir yere çıkmıyorsun. Tiyatrodan eve, 

evden tiyatroya... Devlet memurları bile senden daha çok insan yüzü görür," diye zorla 

sürükledi beni.” ( s. 16) 
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2.1.5. BİR CİNAYET ROMANI111 

2.1.5.1. Roman Hakkında 

Pınar Kür’ün 1989 yılında yayımlanan Bir Cinayet Romanı adlı kitabı yazarın 

beşinci romanıdır. Yazar, bu kitabın yazılış öyküsünü şu şekilde aktarır: 

“Eh mahkemelere gide gele cinayet fikri kafama girmeye başladı tabi! Bu 

arada iki kitabım yasaklıyken bir laf etmiştim, "Çocuklarımı öldürdüler," gibi... Tabii 

ki o kadar değil, ama insanın morali bozuluyor. Bir taraftan da cinayet kafamda 

dolaşıyordu. Polisiye okumayı da severim. Aşk biter, ama sevgiye saygıya dönüşür 

diye ukalalıklar vardır ya, katiyen doğru bulmam, bir röportajda "Bırakın yahu," 

dedim "aşkın sonu her zaman kötüdür, sevgiye filan dönüşmez, her aşkın sonu 

cinayettir," diye bir laf çıktı ağzımdan. Sonra cinayet konusunu işleme meselesini 

ciddiye alarak düşünmeye başladım. Ama gene biçimsel bir yenilik yapmak 

istiyordum. O zamana kadar Türk edebiyatında bir polisiye edebiyat yok. 

Olmamasının da çok belirgin sebepleri var. Özel dedektiflik diye bir kurum yok 

mesela Türkiye'de. Ki çoğu cinayet romanları bu özel dedektif araştırması üzerine 

kurulmuştur. Sonra burada sorgulama, cinayetin çözülmesi için gereken usuller çok 

ilkel. Dayağı basıyor, itirafnameyi alıyorlar. Artı, öyle yakalanmamak üzere 

kurulmuş cinayet işlenmiyor Türkiye'de. Fevri cinayetler hep. Kocasına kızıyor bir 

gece dayanamayıp baltayı indiriyor kafasına ya da namus cinayeti, sokakta dan dan 

dan vuruyor. İngiliz, Amerikan, biraz da Fransız edebiyatında olduğu gibi böyle bir 

planlı cinayet işlenmesi, ayrıca onun çözümlemesi üzerine yapılacak bir kurgunun 

burada yeri yok. Onun için de ben polisiye bir roman yazmadım bir cinayet romanı 

yazdım. Hani Bitmeyen Aşk'ta aşkın mekanizmasını ortaya çıkarmıştım ya, şimdi de 

cinayet aracılığıyla romanın mekanizmasını çözmek istedim.”112  

Yazar bu romanını en özgün romanı olarak değerlendirir: 

“Bana sorarsan Bir Cinayet Romanı en özgün romanımdır. Aslında onunla 

ilgili yazılar çıktı, Berna Moran, Füsun Akatlı, Fatoş Akerson yazdı…”113 

Yazar farklı bir denemeye gittiği bu kitabı nasıl kurguladığını şöyle anlatır: 
                                                            
111 Çalışmamızın bu bölümünde Pınar Kür’ün Bir Cinayet Romanı, adlı eserinin Everest Yayınları, 
2008 yılına ait 8. Basımı esas alınmıştır. Bundan sonra bu çalışma ile ilgili alıntılarda sayfa numarası 
verilecektir. 
112 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat ve Edebiyat, s. 321-322. 
113 Aynı eser, s. 167. 
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“Bitmeyen Aşk'taki yazarın kadın mı erkek mi olduğu belirsizdi, buradakini bir 

kadın olarak çizdim. Onun kendi hayatında yer alan, ama çeşitli uzak yerlerden 

topladığı kişiler kahraman olarak seçildi. Ben yazarken ne yapıyorsam, bu cinayet 

romanında asıl onun haritasını, yani roman yazmanın haritasını çıkardım. Taa 

çocukluğumda tanıdığım birisi aklıma geliyor ve romanın içinde bir figür olarak 

duruyor. Bu yazar da kendi geçmişinden, çok farklı yerlerden, birtakım insanları bir 

araya topluyor ve onları roman kahramanına dönüştürüyor.114  

Bir Cinayet Romanı hem konu hem de tür olarak yazarın ilk romanlarından 

tamamen ayrılır. Hatta bu roman teknik olarak da Türk edebiyatında polisiye roman 

anlamında farklı ve yeni bir kapı açar, yazarın yapmak istediği polisiye türüne yeni 

bir örnek vermek değildir: 

 “Görülüyor ki Pınar Kür'ün amacı bu türe bir örnek daha katmak değil, bu tür 

romanın özelliklerini, kalıplarını, konvansiyonlarım sergilemek. Başka bir söyleyişle, 

Pınar Kür, hem içinde cinayet işlenen polisiye türde bir roman sunuyor bize, hem de 

bu roman aracılığıyla polisiye tür üzerine yazılmış bir üst kurmaca.”115  

Bu üst kurmaca katmanlı bir yapıdan oluşuyor. Romanda üç ayrı katman, doğal 

olarak üç ayrı dünya yer almaktadır: 

 “Yapıtı açıklarken, gerçeklikleri derece derece azalan üç ayrı dünyadan söz 

edebiliriz. Birincisi gerçek dünya dediğimiz, hepimizin ve bu arada Pınar Kür'ün de 

okurun da yaşadığı dünya, ikincisi, Bir Cinayet Romanı’nda bu gerçek dünyanın 

yansıtılmasıyla önümüze açılan iş çevrelerinin; mesleğinde yükselmekten başka bir 

amaç beslemeyen insanların; "anlamsızlık duygusu" içinde bunalan mutsuz ve yalnız 

kadınların oluşturduğu kurmaca dünya. Üçüncüsü bu kurmaca dünyanın kişilerinden 

Akın'ın yazmakta olduğu Ölümün Vazgeçilmez Çekiciliği’nin gerçek dünyadan daha 

da uzak kurmaca dünyası.”116 

Bu eser polisiye türüne getirdiği bu yeni teknik ile edebiyat çevreleri ve 

eleştirmenlerce ‘post modern roman’ olarak gösterilir: 

“Pınar Kür'ün post modern romana hangi gereksinmeler sonucu yöneldiğini 

bilmiyorum; ama denebilir ki, Bir Cinayet Romanı, anlatıyı konu edinmesiyle,  

                                                            
114 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat ve Edebiyat,  s. 326.  
115 B. Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III, s. 106.  
116 Aynı eser, s. 111. 



  97

kurmaca ile gerçeklik arasında kurduğu oyunlarla; post modern romanlara özgü "çok 

sonuçlu" ya da "sonuçsuz" bitişiyle; yazarla tartışan, rollerine itiraz eden, romanı ele 

geçirerek yazarın kendisini roman kişisine dönüştürmek isteyen karakterleriyle, Pınar 

Kür'ün romancılığında, post modern doğrultuda yeni bir aşamadır.”117 şeklinde 

değerlendirilir.  

2.1.5.2. Romanın Özeti 

Yazar (romancı) Akın Erkan, ‘Ölümün Vazgeçilmez Çekiciliği’ adında bir 

dedektif romanı yazacaktır. Bunun için eskiden tanıdığı ancak yıllardır görmediği 

kimselerden kendisine yardım etmelerini ister. Bu kişiler gelişigüzel seçilmemiştir. 

Çoğunun yazarla ve aynı zamanda birbirleriyle geçmişten gelen bir tanıdıklığı 

bulunmaktadır. Yazar onlarla tek tek buluşur ve onlara romanın nasıl şekilleneceğini, 

nasıl oluşturulacağını, kendilerine düşen görevleri anlatır. Onlardan kendi hayatları 

hakkında birer günlük tutmalarını ister. Bu kişiler yazdıkları günlükleri posta yolu ile 

yazara ulaştıracaklardır. Yazar da bunları olduğu gibi veya üzerinde birtakım 

değişiklikler yaparak romanına koyacaktır. Bir Cinayet Romanı baştan sona bu 

kişilerin günlüklerinden oluşmaktadır. Ve romandaki her bölümün başında bulunan 

harfler günlüğün sahibi olan kahramanın baş harfini temsil etmektedir.  

Akın’a (romancı) bu romanda yardımcı olacak kişilerin başında Levent (L) 

gelmektedir. Levent, büyük bir sanayi kuruluşunun genel müdürlerinden biridir. 

Büyük patronların birinin kızı Eser ile on yedi yıldır evlidir. İki oğlu vardır. İyi 

eğitim almış, eğitiminin bir kısmını Amerika’da tamamlamış batı kültürünü yakından 

tanımıştır. Yuvasına bağlı, kültürel etkinlikleri takip eden iyi ve seçkin dostlara sahip 

bir insandır. Levent aynı zamanda romanda işlenen cinayetteki maktuldür. Akın’ın 

romanına göre Levent, karısı Eser’in en yakın arkadaşlarından biri olan ve arada bir 

evlerine gelen Yıldız’ı baştan çıkarır. Yıldız kırklı yaşlardadır ve hiç evlenmemiştir. 

Annesi ile yaşar. Bir şirkette çalışır. Levent daha sonra onu terk edip genç ve güzel 

sekreteri Yeşim’e âşık olur. Yeşim de annesi ile yaşayan bekâr bir kızdır. Yıldız, terk 

edildikten sonra kıskançlık ve öfke ile Levent’i öldürecektir. Yıldız bu romanda 

sonuna kadar merak edilen katildir. Şişman ve tembel matematik profesörü Emin 

Köklü de bu cinayeti aydınlatacaktır.  
                                                            
117 B. Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III, s. 117. 
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Romanda E harfi ile temsil edilen Emin Köklü, matematik denklemlerinden 

sıkılmış, son zamanlarda gazetelerdeki cinayet haberlerini takip eden ve bunları 

matematik mantığı ile çözmeye çalışan, maddi kaygısı olmayan, akademik hayatının 

zirvesinde bir adamdır. Enim Köklü, yıllar önce eşi Meral tarafından terk edilmiştir. 

Yurt dışında yaşayan genç yaşlarda bir oğlu vardır. Oğlu yaz tatillerinde babasını 

ziyarete gelmektedir. Onun dışında yardımcıları ve şoförü etrafındaki diğer 

insanlardır. Emin Köklüye bu cinayeti çözme konusunda yardımcı olan daha doğrusu 

bunu meslek edinen bir diğer roman kişisi de dedektif Haydar Bilir’dir.  

Cinayeti çözmek çok da kolay olamayacaktır. Zira günlük yazıp bunları Akın’a 

(yazara) gönderen roman kişilerinin birbirlerinden ve yazdıklarından haberleri 

yoktur. Bu kişiler Akın’ın direktifleri ile hareket ederler. Yazar her ipucunu daha 

doğrusu diğer kişilerin yazdığı her şeyi cinayeti çözme görevini üstlenen Emin 

Köklü’ye göndermez. Onu kısmen bilgilendirir. Mesela romanda L ile temsil edilen 

kişi Levent’tir. Çünkü L harfi ile başlayan başka bir isim yoktur. Ancak Y harfi 

Yeşim de, Yıldız da, Yasemin de olabilir. Aynı zamanda bu kadınların ortak yönleri 

çoktur. Hepside bir işyerinde çalışmaktadır hepsi de bekârdır. Yasemin, yazarın 

olaya sonradan dâhil ettiği Levent’in şirketinde çalışan genç ve güzel bir bayandır. 

Yasemin olayların gözlemcisi olarak yazara yardım edecektir. Bu nedenle Emin 

Köklü’nün ve doğal olarak okuyucunun kafası iyice karışır. Emin Köklü de bu 

yüzden başlangıçta yanlış kişilerden şüphelenir.  

Merak unsurunu sonuna kadar diri tutan, katil hakkında okura gel-gitler 

yaşatan ve okurun sürekli gerçek mi kurmaca mı diye ikilemde kaldığı roman ilginç 

bir sonla bitirilmektedir. Çünkü bu geleneksel ve bilenen polisiyeden farklı bir 

romandır. Romanın içinde ayrı bir kurgu ve roman dünyası oluşturan Pınar Kür, aynı 

zamanda kendini romandan soyutlayarak yeni bir yazarı (Akın) da roman kişisi 

olarak esere yerleştirmiştir.  

Alışılagelmişin dışında iç-roman tekniği ile yazılan romanda yazar- 

matematikçi karşılaştırması da sürekli gündeme getirilir. Romanın sonunda bu 

üstünlük Emin Köklü’ye geçer. Emin Köklü romanı, yazarın (Akın) oluşturduğu 

sondan farklı bir son ile bitirir. Zira Emin Köklü, Akın’ın oluşturduğu iç- romanda 

hiç bahsedilmeyen eski bir olayı açığa çıkarır. Buna göre gerçek katil yazarın (Akın) 

ta kendisidir. Bunu kabul etmek zorunda kalan yazar, yıllar önce başından geçenleri 
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Emin Köklü’ye –dolayısıyla okura- tek tek anlatır. Akın, daha ortaokula giderken 

komşularının oğlu olan Levent’ten matematik dersi alır. Bir süre sonra Levent bu 

küçük kıza sarkıntılık eder ve onu sık sık kendisiyle birlikte olmaya zorlar. Bu da 

yetmezmiş gibi bir gün onu tenha bir yere götürür ve orda bekleyen arkadaşlarının da 

kızla birlikte olmalarına fırsat verir. O günden sonrada insanlarla hiçbir ilişki 

kuramayan ve erkeklerden nefret eden Akın, yıllar sonra ‘öç alma’ duygusu ile 

Levent’i öldürür. Okur böyle bir hikâyeyi ve böyle şaşırtıcı bir sonu hiç hayal 

etmemiştir.  Akın’ın bu olayı kabul etmesi üzerine Emin Köklü ona şantaj yapar ve 

kendisi ile evlendiği takdirde onu ele vermeyeceğini söyler. Emin Köklü’nün teklifi 

karşısında Akın’ın cevabının ne olduğunu ve tasarlanan romanın nasıl 

bittiğini(Akın’ın istediği gibi mi? yoksa Emin Köklü’nün sonlandırdığı gibi mi?) 

okur bilemeyecektir. Zira roman sonuçsuz bırakılmıştır. 

2.1.5.3. Kadın Kahramanlar 

Bir Cinayet Romanı adlı eser kadın kahramanlar açısından zengin bir romandır. 

Romanın asıl kadın karakteri Akın Erkan’dır. Onun dışındaki diğer kadın karakterler 

Akın Erkan’ın yazmak istediği cinayet romanını oluşturmak ve olayların gelişmesini 

sağlamak açısından dekoratif kahramanlar olarak romanda yer alırlar. Esere göre 

hepsi Akın tarafından seçilmiş kadınlardır. Yıldız Gerçel, Yeşim Erses, Yasemin 

Altan, Lamia Yener, Eser, Nurgül ve Hafzanım arka planda olan kadınlardır.  

2.1.5.3.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Akın Erkan 

Akın, hem romanın ana kahramanı hem bu romanın yazarı, kurgulayanıdır. 

Akın güzel ve zeki bir kadındır. Romanın sonunda Emin Köklü onu köşeye sıkıştırır. 

Bir Cinayet Roman’ı sonuçsuz bitse de bu romanın devamı olan Sonuncu 

Sonbahar’da Akın’ın Emin Köklü ile evlendiğini görürüz. Romanı kurgulamak için 

eski tanıdıkları ile irtibat kuran Akın, bu kişiler tarafından ayrı ayrı tanımlanır. Emin 

Köklü, kız kardeşinin arkadaşı olan Akın’ı gençliğinde tanımış ve bir dönem 

duygusal olarak ona bağlanmıştır. Emin Köklü, Akın için şunları söyler: 
 

“Arkadaşım eski bir romancı değil. On yıllık ve halen pek revaçta olan bir 

romancı. 'Eski' sıfatı arkadaşlığımızı niteliyor ve de belki pek doğru nitelemiyor. Yani, 
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yirmi yıldan fazladır tanışıyoruz ama görüşmeyeli çok oluyor. Ayrıca, aramızdakine 

arkadaşlık demek ne ölçüde doğru, pek bilemiyorum. Anlayacağınız, bir vakitler ona 

âşıktım (kendisi, yazılarında her zaman itiraf etmeye yanaşmasa bile, kadındır) ya da 

tam âşık olmak üzereydim. O, ilerde Önemli bir yazar olacağını hiç hissettirmeyen bir 

hoppalıkla (ve tembelliğimi hiç hesaba katmayarak) yakışıklı, sporcu gençlerle beni 

kıskandırmaya kalktı. Ya da, belki beni kıskandırmayı aklından geçirmiyordu da, 

yakışıklı, sporcu gençleri tercih ediyordu. Bense, bana güçlük çıkarmayan kızları tercih 

ediyordum. Neyse, bir tarihte herkes tercihini yaptı. O, üç kez evlenip boşandı (basından 

izleyebildiğim kadarıyla hep yakışıklı ve serseri adamlarla) ve yazar olarak üne ka-

vuştu…”  ( s.17) 

 

Yıldız Gerçel adlı kadın kahramanın, başkalarından duyduğu bilgilerde Akın 

ile ilgili olarak şu genel izlenim karşımıza çıkar: 
 

“ Meşhur olmuş ama mutlu bir yuva kurabilmiş mi bakalım? Üç kocadan birini 

bile elinde tutmayı başarabilmiş mi? Onun yaşındakilerin boyunca evlatları varmış da 

bu bir çocuk bile yapamamış. Şöhretse, böyle şöhret düşman başınaymış, neler neler 

duyuluyormuş hakkında. Kendi yuva kuramadığı halde yıktığı yuvaların haddi hesabı 

yokmuş. İnsan mazbut bir yaşam sürdüremedikten sonra...” ( s.37) 

2.1.5.3.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Yıldız Gerçel 

Yıldız, Akın ortaya çıkıncaya kadar Levent’in maktulü olarak karşımıza çıkar. 

Eser’in okul arkadaşlarından biridir. Başından hiç evlilik geçmemiştir. Bir şirkette 

çalışmaktadır. Levent başlangıçta bu kadını hiç sevmez, Akın’ın dayatmalarıyla 

Levent ona yakınlaşır aralarında kısa bir ilişki geçer. Daha sonra Levent kendisinden 

ayrıldığı zaman Yıldız intikam almak için Levent’i öldürme girişiminde bulunur.  

Yıldız, Levent’in eşi Eser’in okul arkadaşı olduğu için evlerine sık sık gelir. Yıldız 

ile ilgili Levent’in açıklamaları şu şekildedir: 
 

“Şu Yıldız'dan hiç hoşlanmam. Soğuk soğuk espriler yapar ya da işyerindeki 

bizim tanımadığımız arkadaşlarının bizi ilgilendirmeyen sorunlarından söz eder. Kız 

kurusunun biridir ama bana yukardan bakmaya çalıştığını hissederim hep. Allahtan sık 

sık gelmez.”  ( s.58) 
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Bir başka yerde Yıldız’la ilgili şu açıklamalar yapılmaktadır: 
 

“Adı Yıldız, soyadı Gerçel. Döner Yayıncılık’ta Genel, Müdür Yardımcısı olarak 

çalışıyor. Bekâr, hiç evlenmemiş Annesiyle birlikte oturuyor. Hanesinde de, işyerinde 

de bulunamadı. Yıllardır ilk kez olarak kimseye haber vermeden yok olmuş, bir haftadır 

görünmüyormuş. Annesi de nerede olduğunu bilmiyor.” ( s. 270) 

 

Yıldıız, sevgi ve ilgi arayan yalnız, mutsuz bir kadındır.  Öyle ki en yakın 

arkadaşının kocası ile birlikte olur.  

Yeşim Erses 

Yeşim bir şirkette sekreterlik yapmaktadır. Genç ve güzel bir kızdır. Üç kere 

nişanlanmış hepsinden de ayrılmıştır. Patronu Levent onu şöyle tanımlar: 
 

“Sekreterlerin patronlarına kolayca âşık oldukları söylenir; romanlarda olabilen 

bir şeydir bu. Belki uzun süredir gizliden gizliye seviyordur da beni, farkına 

varmamışımdır. Bayağ güzel bir kız. Kimi günler, başka günlerden daha da güzel 

görünüyor gözüme ve başım çok kalabalık değilse eğer açıkça söylüyorum. ‘Bugün ne 

kadar güzelsin, Yeşim’ diyorum. Bunu dediğimde kimi kez yüzünün pembeleşmesini 

sevinçle izliyorum ama, kötü bir niyetim olduğundan değil. Tavrım hep ağabeyce...” ( 

s.61) 

 

Emin Köklü Y harfinin farklı iki kadını temsil ettiğini öğrenir, Yeşim ve Yıldız 

farklı kişilerdir. Akın, böyle bir karışıklık oluşturarak cinayetin çözümlenmesini 

zorlaştırmıştır. 
 

“Yeşim Erses adlı kadını mı? Ne münasebet! Her yanı tarıyoruz. İkisinin 

benzerliğine gelince, orada yanıldınız, sayın hocam. Yeşim Erses denilen kadın genç ve 

çok güzel. Ötekiyse, yaşlı değil ama daha yaşlı. Pek de güzel sayılmaz.   Biri sarışın, 

öteki esmer...” ( s. 61) 

 

Yasemin Altan 

Bir şirkette reklam bölümünde çalışır. Güzel ve alımlı bir kadındır. Annesi ile 

yaşar. Bekârdır. Ayrıca Emin Köklü’nün kız kardeşinin arkadaşıdır. 
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“Yılbaşında reklam bölümüne alınan kız var. Geldiğinden beri milleti birbirine 

katıyor, nerdeyse herkes peşinde. Vaktiyle evlenip boşanmış mı, hiç evlenmemiş ama 

serbest yaşayan biri mi... rivayet muhtelif. Herkese pas veriyor ama kimseye yüz 

vermiyor anladığım kadarıyla. Flörtten çok işine düşkün. Asıl hırsı çalışma hayatında 

yükselmekmiş. Şükrü Bey'Ie yaptığım akşam sohbetlerinden edindim bu izlenimleri. 

Akıllı kadınmış da, reklam bölümünün başkanlığına geleneksel olarak patronlardan 

birinin oğlu ya da damadı getiriliyor olmasaymış (genellikle en işe yaramayanları) 

ilerde amaçlarına ulaşacak azim ve zekâsı varmış…”( s. 62) 

 

Yasemin ile ilgili bu bilgiler cinayet araştırmasında elde edilen ve okura 

bildirilen ipuçlarıdır. Onun dışında okur, Yasemin hakkında pek fazla bir şey 

öğrenemez.  

Eser 

Eser romandaki maktulün ikinci eşidir. Okumuş kültürlü, güzel ve akıllı bir 

kadındır. Zengin bir ailenin kızıdır. Romanda adı çok fazla geçmese de maktul 

Levent, özgeçmişini yazarken ondan uzun uzun bahseder: 
 

“İkinci eşim Eser, büyük patronlardan birinin kızıdır. Sevişerek evlendik; bana 

vermeyecekler diye korkmuştum ama öyle olmadı… On yedi yıldır evliyim… Karım, 

güzel, kültürlü, çevresinde sevilen sayılan biri. Öyle şımarık zengin kızlarına benzemez 

hiç. Çocukları kendi yetiştirdi bir kere, öyle dadı mürebbiye eline bırakmadı. 

Okumuştur da ayrıca. Kolejden sonra iki yıl İngiliz filolojisine devam etti, oğlumuz 

doğunca bıraktı. Giyimine düşkündür tabii, mücevheri de boldur ama aynı zamanda 

okur, sanatla ilgilenir; son yıllarda resim koleksiyonu yapmaya başladı. Çocuklar büyü-

dükten sonra, oyalanmak için bir antikacı dükkânı açtı, gene de dükkândan çok eviyle 

İlgilenir. Yalnızca bir hizmetçi, bir garson, bir de şoförümüz var, yemekleri bile 

çoğunlukla kendi yapar.” ( s.29) 

 

Levent’in ölümünden sonra Eser ile ilgili soruşturma yapan Emin Köklü ve 

dedektif Haydar Bilir onun ile ilgili şu bilgilere ulaşır: 
 

“Şu günlerde özel hayatı inanılmaz mazbut. ‘Yaslı Dul’u büyük bir başarıyla 

oynamayı sürdürüyor. Vaktinin çoğunu evinde, oğullarıyla birlikte geçiriyor. 

Gündüzleri ara sıra dükkânına uğruyor ya da annesine gidiyor. Geçmişin temizliği ise... 

dostlar başına! Levent Caner ile evlenmeden önce başından bir nişan olsun geçmemiş. 

Genç kızlık flörtleri olmuştur mutlaka ya, bizim polisin bunları bulup çıkarması 
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imkânsız ayrıca gereksiz de… Evlendikten sonra, ideal bir eş ve anne olmayı ve bu 

dununu on sekiz yıl sürdürmeyi başarmış.  Birkaç yıl önce antikacı dükkânı açıncaya 

dek çalışmıyormuş bile.  Yazlarını çoğunlukla Ada'daki köşkte (Sarkaç ailesine ait 

oluyor bu köşk) geçirir, güneye ya da yurtdışına yaptığı yolculuklara eşi ve çocuklarıyla 

çıkarmış. Levent Caner, işleri dolayısıyla bu yolculuklara katılmasa bile, Eser Hanım'ın 

yanında hep iki oğlu bulunurmuş. Hakkında hazırlanan raporda,  sosyeteye özgü seks 

âlemlerinden, çılgın partilerinden hiç söz edilmediği gibi, en küçük bir kaçamağa, geçici 

bir yılbaşı flörtüne olsun yer verilmiyor.” ( s.300) 

 

 Eser, pek çok kadının aksine eşine sadık, zengin olasına rağmen sade ve 

gösterişsiz bir hayat tarzını benimsemiştir. Ancak yıllar sonra eşi tarafından 

aldatılmıştır.   

Meral 

Emin Köklü’nün eski eşidir. Yurt dışındadır. Yıllardır görüşmemektedirler. 

Romanda yalnız birkaç yerde adı geçer. Aktif bir kahraman değildir. Kocası Emin 

Köklü’nün aktardığı kadarı ile Meral’in on yıl önce kendisini terk ettiğini 

öğreniyoruz. Emin köklü eşi için şunları dile getirir: 
 

“Daha asistanken sevip evlendiğim ve on yıllık beraberliğimiz sırasında hemen 

hemen hiç aldatmadığım (yani, o kadar az ve sarhoşluğa bağlanabilecek olaylar ki, 

saymaya bile değmez) karım, benden ve kendisinden çok daha genç bir Fransız uğruna 

yuvamızı ve yurdumuzu terk edeli nerdeyse on yıl oluyor. Giderken tek yavrumuzu da 

götürmek inceliğini gösterdi ve beni, para yollamak dışında, her türlü aile 

sorumluluğundan kurtarmış oldu...” ( s.7)  

 

şeklinde tarif edilen Meral hakkında romanda başka bir izlenim 

edinilmez.  
 

Lâmia Yener 

Romanda öldürülen Levent’in kız kardeşidir. Adı yalnızca birkaç defa geçer. 

Fiziksel ya da kişisel özellikleri hakkında herhangi bir bilgi verilmez. 
 

“Ana babadan başka bir tek Lâmia Yener adında biri var, şurasından burasından 

Sarkaç olmayan. Ölen Levent, bu hanımın 'biricik ağabeyi' oluyormuş. Şu 'biricik' 
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sözcüğüne de çok takılıyorum. Gerçi, bu bağlamda tümüyle anlamsız değil. Lâmia 

hanımın tek ağabeyi olduğunu açıklıyor…” ( s.212) 

 

Nurgül 

Emin Köklü’nün evinde ki yardımcılardandır. Yıllardır onunla beraber 

çalışmaktadır. Evlidir. Romanını sonuna kadar adına birkaç kez rastlarız, aktif bir 

kahraman değildir. Nurgül her işi, yolu yordamı Emin Köklü’nün annesinden 

öğrenmiştir. Annesi onu münasip biri ile de evlendirmiştir. Bu evin emektarı olan 

Nilgün, aileden biri gibidir: 
 

“Baba yadigârı Hamdi Efendi'nin oğlu Ertuğrul ile karısı Nurgül’ün öteki odaları 

da her gün temizleyip pırıl pırıl tuttuklarından hiç kuşkum yok. Hamdi Efendi ile 

karısına her bir şeyi annem öğretmişti ne de olsa, onlar da Ertuğrul’u yetiştirdiler. 

Ebediyete intikal etmeden önce Ertuğrul'u münasip bir kızla baş göz eden ise, gene 

annemdir. Dolayısıyla, benim ev işlerine annem kadar aldırmadığımı bu genç çift 

anlayıncaya dek, ev her gün temizlenecek, biliyorum; her ihtiyacım da anında kar-

şılanacak. Yetmez mi?” ( s.8) 

 

 

Hafzanım 

Emin Köklü’nün yardımcılarındandır. Aşçıdır, Kandillide ki evin yemek ve 

temizlik işleri ile uğraşır. Anlaşıldığı kadarıyla yaşlı bir emektardır. Bunun dışında 

hakkında herhangi bir bilgi yer almaz. 

2.1.6. SONUNCU SONBAHAR118 

2.1.6.1. Roman Hakkında 

Pınar Kür’ün altıncı romanı olan Sonuncu Sonbahar’ın ilk baskısı Can 

Yayınları’nda 1992 yılında yapılır.  Bu eser yazarın polisiye üçlemesinin ikincisini 

oluşturur. Roman aynı zamanda yazarın bir önceki eseri Bir Cinayet Romanı’nın 

devamı gibidir. Ana kahramanların aynı kaldığı romana yeni kişiler eklenmiştir. 

                                                            
118 Çalışmamızın bu bölümünde Pınar Kür’ün Sonuncu Sonbahar adlı eserinin Can Yayınları, 1992 
yılına ait 1. Basımı esas alınmıştır. Bundan sonra bu çalışma ile ilgili alıntılarda sayfa numarası 
verilecektir. 
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Bunlar, yazarın daha önceki romanlarında (Yarın Yarın) bulunan sanat ve tiyatro 

çevresinden kişilerdir. Yazar bu uygulamasını şu cümlelerle ifade eder: 

 “Onu bilinçli olarak yaptım. Sonuncu Sonbahar’daki bütün karakterler, benim 

daha önceki farklı romanlarımda yer almış karakterler. Gerçek hayattan değil artık 

kendi romanımdan aldım. Yarın Yarın'daki Tarık ve Aysel var. Öldürülen şarkıcının 

ilk karısı, Bitmeyen Aşk’taki küçük kişiliklerden bir tanesi...”119  Yazarın ilk ve son 

romanı arasındaki on beş yıllık bir çember böylece kapanmış olur.  

Pınar Kür, Bir Cinayet Romanı’nda post-modern anlatım, biçim ve üslup 

arayışlarına girmişti; bu yeni romanında, bu arayışlarını, daha da ileri giderek 

sürdürür. Yazar, bu son romanında, hem kendi romancılık serüveniyle, hem de 

roman sanatıyla bir tür hesaplaşma içinde görülür. Bir Cinayet Romanı’ndaki şişman 

matematik profesörü, Sonuncu Sonbaharda yeni bir cinayeti çözmeye çalışırken, 

sinema, edebiyat ve müzik çevrelerine dalar, kendinden pek ‘emin’ olarak karıştığı 

işin içinden kolay kolay çıkamaz. Ancak Pınar Kür’ün bu ikinci polisiyesi beklenen 

ilgiyi görmez. Yazar karamsar bir hava içinde yazdığı bu kitap için eleştiri yazısı 

dahi çıkmadığını belirtir; “Bana sorarsan hiçbir kitabım doğru dürüst 

değerlendirilmedi ki! Sonuncu Sonbahar hele hiç değerlendirilmedi. Hadi Bir 

Cinayet Romanı hakkında gene bir iki yazı çıkmıştı ama Sonuncu Sonbahar çok az 

görüldü.”120 Şeklinde romanının ilgi görmediğini açıkça ifade eder.  

2.1.6.2.  Romanın Özeti  

 Emin Köklü, matematik profesörüdür, ikinci karısı ile evlidir. Karısı Akın, 

roman yazarıdır. Cinayet romanları çözmeye hevesli olan Emin Köklü, yeni bir 

cinayet olayı ile karşı karşıyadır. Yalnız bu olay öncekilerden biraz daha farklıdır. 

Daha çetrefilli ve içinden çıkılmazdır. Yaklaşık üç aydır cinayetle ilgili herhangi bir 

bilgi edinilememiştir. Emin Köklü’nün eşi Akın, bir cinayet romanı yazmak isteyen 

kocasının aksine o günlerde bir aşk romanı yazmaya başladığını söyler. Uzun süre 

ortalıkta olmayacağını dile getiren yazar bir tatil köyüne gidecektir. Olay şu şekilde 

gelişir.  

                                                            
119 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat ve Edebiyat, s. 328. 
120 Aynı eser,  s. 341. 
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 Sinema yıldızı olan Aysel Alsan’ın yine oyuncu ve müzisyen olan kocası Ateş 

Altındal evinin önünde üç el ateş edilerek öldürülmüştür. Ateş, otuz üç yaşındadır. 

Aysel ile evliliklerinden Duman adında bir oğulları olmuştur. Ateş’in aslında bu ilk 

evliliği değildir. Daha önce de Nesrin ve Sumru adında iki kadınla birlikte olur, 

evlenir ve bu her iki kadından da nikâhtan yedi ay önce çocukları dünyaya gelir. Bu 

cinayeti dedektif Haydar Bilir yürütmektedir. Ancak artık Emin Köklü’de bu işin 

içine girmiştir. Zira Emin Köklü’ye göre Haydar Bilir bu cinayeti tek başına çözecek 

nitelikte ve donanımda değildir.  

 Emin Köklü ve Haydar Bilir ilk iş olarak bir film setinde Aysel ile görüşürler 

ve ondan öldürülen kocası Ateş Altındal’ın geçmişini öğrenmeye çalışırlar. Aysel -

özellikle çocuğu olduktan sonra- uzun süredir çalışmamaktadır. Ancak eşi Ateş 

öldürülünce çalışmak zorunda kalır ve yeniden film setlerine döner. Emin Köklü, 

öncelikle cinayet sebebinin ne olacağını sorgular ve bu sebepleri ‘intikam, 

kıskançlık, korku, nefret’ şeklinde sıralar. Aysel’in film yönetmenliğini yapan Kenan 

Keçecioğlu’dur ve bu kişi senarist Ceren Yüksel adındaki kadınla evlidir. Emin 

Köklü cinayetle uğraşırken karısı Akın tatilden döner. Çift sık sık Kandillideki 

yalılarına gider ve çalışmalarını burada yürütür. Kısa bir süre sonra yalıya Akın’ın 

tatil köyünde tanıştığı ve evine davet ettiği İzmirli genç ressam Gökhan gelir. Emin 

Köklü, tam olarak çözemediği bu genci özellikle karısı ile olan yakınlaşmaları 

nedeniyle sevmez.  

 İlerleyen günlerde Ateş’in katili olduğu iddia edilen Ruşen Kaya evinde ölü 

bulunur. Ruşen Kaya kalp krizinden ölmüştür. Ruşen Kaya’nın bulunması ile o 

apartmanda yaşayan diğer kişilerde olaya dâhil olurlar. Ev sahibi Ruhsar Hanım, 

diğer kiracıları Hıristo Bey ve Eleni Hanım bu kişilerdir. Emin Köklü ve Haydar 

Bilir, sık sık bu kişilerin bilgilerine başvurur ve Ruşen Kaya’nın odasını ararlar. 

Emin Köklü, bu aramada Ruşen’in evinde bir albüm bulur. Başlangıçta Haydar 

Bilir’e ve hiç kimseye göstermediği bu albümde Aysel Alsan’ın yaklaşık yirmi yılını 

içeren fotoğrafları vardır. Bu fotoğraflar cinayeti aydınlatma da Emin Köklü’ye 

yardımcı olacaktır. Akın, eşinden bu albümü almak ister zira kendisinin de Aysel ve 

Ateş ile ilgili bir aşk roman yazdığını bu albümün kendisine de yardımcı olacağını 

dile getirir.  Emin Köklü, şaşırmakla birlikte herkesin kendi işi ile ilgilenmesi 

gerektiğini söyler ve birbirlerinin işine karışmamaları konusunda Akın ile anlaşır. 
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Evlerinde kalan Gökhan hakkında şüphelenen Emin Köklü, onun Ruşen Kaya’ya ev 

bulmada yardım eden ve başka kimliklere de sahip olan biri olduğunu düşünür. Tarık 

adını kullanan bu genç yıllar önce Aysel Alsan’ın modacısı - terzisi- Haluk’u öldüren 

kişi olabilir. Emin Köklü’ aynı zamanda Tarık’ın Ateş’i öldürmesi için Ruşen’i de 

kiralayan kişi olabileceği ihtimali üzerinde durur.  

 İşin bir de Sulhi Gebzeli tarafı vardır. Zengin ve ünlü işadamı Sulhi Gebzeli 

Aysel Alsan ile yıllar süren bir ilişki yaşamıştır. Henüz Aysel’in bir yıldız olmadığı 

yıllarda yaşanan bu ilişki ve çiftin çekilen özel fotoğrafları da cinayet olayının 

aydınlatılması için ayrıca araştırılır. Çünkü bu fotoğraflar zamanında her kimin 

elindeyse –Tarık, Ruşen, Hikmet Germen- bu kişi Sulhi Gebzeli’ye ve dolayısıyla 

Aysel’e yıllarca şantaj yapmıştır.  

 Zaman zaman içinden çıkılmaz bir hal alan, Emin Köklü ve Haydar Bilir’in de 

kafasının karıştıran olaylar, okurun karşılaşacağı sonu tahmin etmesini de güçleştirir. 

Gökhan’dan iyice şüphelenen Emin Köklü bir gün onun odasını arar ve bir 

çekmecede kirli çamaşırlarının içinde karısı Akın ile çekilmiş fotoğrafları bulur. 

Tabii bu aramadan daha sonra Gökhan’ın haberi olacaktır. Bir süre sonra da Akın ile 

Gökhan evi terk eder. Akın’ın gidişinden sonra terk edilme duygusu ile sarsılan Emin 

Köklü, yalıya gelip Akın’ın çalışma odasını arar ve çok ilginç dokümanlar bulur. 

Bulduğu bu eski ve yeni roman taslaklarını satır satır okuyan Emin Köklü 

yaşadıklarından, başından geçenlerden hepsinden Akın’ın haberdar olduğunu 

öğrenir.  Zira kedisi daha bunları yaşamadan Akın olayları baştan kurgulamıştır.  

Emin Köklü’nün dikkatini çeken nokta Akın’ın roman taslaklarında Gökhan’ın yer 

almayışıdır. Oysa Emin Köklü’nün roman kurgusunda Gökhan diye bir ressam vardır 

ve bu Gökhan, Akın adlı romancı eskisi –kendi karısı- ile aşk yaşamaktadır. Bu 

durumda Emin Köklü ile Akın’ın romanları birbirinden farklı yönde ilerliyor ve 

muhtemelen farklı sonuçlanıyor.  

 Okur, gerçek ve şaşırtıcı sonu Haydar Bilir’den öğrenir. Elde edilen bilgilere 

göre Ateş’in öldürülmesini azmettiren ve Kalp krizinden öldüğü sanılan Ruşen 

Kaya’yı içkisine kattığı ilaçlarla öldüren gerçek katilin Aysel Alsan olduğu ortaya 

çıkar.  

 Haydar Bilir’den öğrendiklerine inanmak istemeyen Emin Köklü evine kapanır 

ve çaresizlik duygusuna kapılır. Cinayetin başından beri Aysel Alsan tarafından 
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işlendiğini tasarlayan karısından çekinir, telefonlara bakmaz. Ancak bir süre sonra 

karısı iki kolunu yanlara açmış ‘Senden nasıl kurtulacağım’ diyerek içeri girmek ister 

ve Emin Köklü’nün üzerine doğru yürür. Bu bir hayal midir? Yoksa gerçek midir? 

Okur bunu öğrenemez. Zira roman Emin Köklü’nün şu cümleleri ile sonlanır:  

““Cinayetleri kimin, nasıl işlediğini çözümlemeden önce bile gerçeği kavrasam 

daha hoş olmaz mı? 

DEDİM.” 

Geriye doğru atacak kaç adımım kaldı?”121  

2.1.6.3. Kadın Kahramanlar 

Romanın asıl kadın kahramanı Akın Erkan ve Aysel Alsan’dır. Akın Erkan, 

eserde hem bir roman yazarı hem de kahraman olarak bulunur. Aysel Alsan ise 

yazarın ilk romanı Yarın Yarın’da ki kadın kahramandır. Bunlar dışında eserde 

bulunan diğer kadınlar da dekoratif konumda ki kadın kahramanlardır.  

2.1.6.3.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Akın Erkan 

Akın Erkan bir önceki romanda da yer alan asıl kadın kahramandır. Akın, 

Sonuncu Sonbahar’da da hem yazar hem kahraman olarak karşımıza yeniden çıkar. 

Pınar Kür, bir önceki romanın sonunda Akın ile Emin Köklü’yü karşı karşıya 

getirmiş ancak romanı sonuçsuz bırakmıştı. Akın’ın akıbetini öğrenemeyen okuyucu 

merakını bu romanda giderecektir. Zira romanın başında Emin Köklü ile Akın’ın 

evlendikleri açıklanır. Emin Köklü ve yeni eşi (Akın) yeni bir roman yazmak isterler. 

Sonuncu Sonbaharda da başarılı bir romancı olarak çizilen Akın, Emin Köklü’yü ve 

de okuru yine şaşırtacaktır. Emin Köklü, Akın için şu nitelemeyi yapar: 
 

“Karım (yani, ikinci karım) bayağı tanınmış ye itiraf etmek Zorundayım ki, 

oldukça başarılı (becerikli?) bir yazar dır. Eminim kendisi bu tanımı yetersiz ve Hatta 

küçümseyici bulacak, büyük bir ihtimalle metinden çıkaracaktır. Ya da, çıkarmasa bile, 

eninde sonunda, öyle bir 'yazın' numarasına başvurur ki, yukarıdaki tanım, onun 

yazarlık becerisini hiçbir biçimde niteleyemeyen ama benim okur olarak 

anlayışsızlığımı belgeleyen bir kanıt olarak yansır metne. Bu tür saptırmalar, yapmadığı 

                                                            
121 P. Kür, Sonuncu Sonbahar, s. 284. 
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iş değildir. Hatta sık sık yaptığı şeylerdendir. Yani, açıkçası, işini bilen bir yazardır. 

Kimileri ‘usta’ bile demişlerdir onun için.” ( s. 8) 

 

Akın ile ilgili olarak, romanda kahramanı tanıtacak çok fazla bilgiye 

rastlanmamaktadır. Ancak romanın bir başka yerinde Akın ile ilgili olarak yine Emin 

Köklü, şunları belirtir: 
 

“İstediğim bu mu? Ayrıca, onu sahiden Özlüyor muyum? Nesini özleyeceğim? 

Beni durmadan iğnelemesini mi? Üstü kapalı öldürme tehditlerini mi? Her an kaçıp gi-

deceği korkusunu mu? Gitse de kurtulsam... değil. Şu sıra giderse kurtulamayacağımı 

biliyorum ve onun gitmeyeceğini de. Çok geçmeden döneceğinden kuşkum yok. 

Özlemini de çekmiyorum. Oralarda başına bir belâ açmasından endişeleniyorum, hepsi 

bu. Her şeye karşın onu, gözetmem gerektiğine inanıyorum. Delibozuktur, başına buy-

ruktur, işine karışılmasına hiç dayanamaz ya, gene de işler karıştığında, kötü duruma 

düştüğünde birinin onu kurtarması gerek. Kırkına gelene dek hep sen mi kurtardın onu 

diyeceksiniz. Hayır, ama en zor durumdan ben kurtardım, evet. O gün bugündür de 

korumam altında. Bunu kendisi de biliyor.” ( s.30) 

 

Aysel Alsan 

Pınar Kür, daha önceki roman (Yarın Yarın) kahramanlarından biri olan Aysel 

Alsan’ı bu romanda da kullanır. Bilindiği üzere bu kahraman çocuk denecek yaşta 

babası tarafından kovularak evden atılmıştır. Daha sonra ünlü bir sinema yıldızı olan 

Aysel, bu romanda evlenmiş ve çocuk sahibi olarak karşımıza çıkar. O dönemde 

çalışmayı bırakmış olan Aysel, kocası Ateş’in öldürülmesinden sonra yeniden 

çalışmaya başlar. Aysel’in kocasının öldürülmesinden sonra bu cinayetin çözümünü 

üstlenen Emin Köklü ve Haydar Bilir onu film setinde ziyarete ederler. Adını çok 

kere duydukları ama ilk defa karşılaştıkları bu orta yaş, sinema oyuncusu ile ilgili 

düşündükleri romanda şöyle ifade edilir: 
 

“Aysel Hanım, kanlı gelinliğini çıkarmış, makyajını silmiş, terliklerini giymiş 

olarak kabul etti bizi otelin ikinci katındaki odasında. Oturduğu koltuğa sığınmış gibi 

bir havası vardı. Resimlerinde (ve hatta sette) göründüğünden çok daha ufak tefekti. Bol 

kızıl ışıltılı bal rengi saçlarını omuzlarına dökmüş, boynunu hafifçe sağa bükmüştü. Yüz 

çizgilerinin inceliği, gözlerinin kapkara kocamanlığı şaşırttı beni açıkçası. 

Resimlerinden daha güzel değildi belki ama farklıydı. Resimlerine yansıyan 
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bayağılıktan eser yoktu havasında. Belki benim o tür bayağılıktan etkilenmeyeceğimi 

anlamıştı ama ya Haydar? Solgun yüzü, buruk gülümsemesi, hüzünlü bakışlarıyla, 

yılların taçsız kraliçesinden çok, yerli bir Kamelyalı Kadın'ı andırıyordu.” (s.45) 

 

Romanın ilerleyen sayfalarında Aysel Alsan’ın fotoğraflarının yer aldığı bir 

belge ortaya çıkar. Bu belgeyi bulan ve inceleyen Emin Köklü onun hakkında 

bilinmesi gerekenleri özetlemektedir: 
 

“Yeni yeni ünlenmeye başladığı yıllardaki, saçları inanılmaz kabarık, gözleri 

gerçeküstü kuyruklu ve birkaç metre kirpikli, abartılmışın çok ötesinde etli dudaklarıyla 

gülümseyen rüya kızı görüntülerinden, boyandığı belli olmayacak kadar usturuplu 

boyanmasını öğrenmiş nazlı bir güzelin nedense mutsuz bakışlarını zapt edebilmiş 

karelere; yüz binlerce erkeğin altına (onların hayalinde olsun) yattığını unutturacak 

kadar masum ve mutlu 'gelin' görüntülerinden, yüzü gevşemiş, çizgilenmiş ve hatta 

şişmiş ‘nihayet anne’ fotoğraflarına dek (ve bu arada, benim bilgi alanıma girmeksizin 

beyazperdede de mutlaka ölümsüzleşmiş olan köylü kızı, şarkıcı, verem hastası, 

kaldırım yosması, zengin kızı betimlemelerinden geçerek) yalnızca Aysel Alsan'ın 

kişisel ve sinemasal tarihini değil, Türk halkının lümpen zevkinin gelişme sürecini de 

sergileyen bir belgeyle karşı karşıyaydım. Yalnızca katilin (ya da maktulün) dosyasını 

değil, içinde yaşadığım (ama görmezden gelmeyi yeğlediğim) toplumun dosyasını 

inceler gibiydim. Ve de, bir kadının beceriksizlikten ustalığa, sıradanlıktan yıldızlığa, 

yoksulluktan zenginliğe, şaşkınlıktan kurnazlığa yükselişine ve genç yaşta ölmüş bir 

adamın, bütün bu aşamalar boyunca onu izlemeyi görev (ve hatta aşk) edinmiş 

sadakatine tanık oluyordum.” ( s. 83-84) 

 

Aysel Alsan, yazarın Yarın Yarın romanında yer aldığı için karakter 

ile ilgili benzer bilgilere orada da yer verildi.  

2.1.6.3.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Nesrin 

Romanda öldürülen Ateş Altındal’ın ilk eşidir. Güzel bir kadındır. Ateş ile 

boşandıktan sonra yeniden evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur. Üniversite eğitimi 

almamasına karşın kendisini yetiştirmiş biridir. Romanda aşağıda verilen bilgiler 

dışında yalnız adı geçer.  
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“İlk eşi Nesrin (şimdiki soyadıyla) Pekinsay şu sırada (yani, cinayetin akabinde 

resimleri çekildiği sırada) ikinci eşinden altı aylık hamile olmasına karşın, son derece 

alımlı, havalı, bakımlı bir kadın. Şaşırtıcı değil bu, çünkü kendisi ünlü bir moda dergi-

sinde çalışıyor. İkinci kocası Ersin Pekinsay (bir reklâm ajansının sahibi) ile geçen yıl 

evlenmiş ve çalışmaya devam ediyor. Ateş ile olan ilk evliliğini, "Bir çocukluk aşkıydı 

bizimki" şeklinde niteliyor. Lisede sınıf arkadaşıymışlar, mezun olur olmaz evlenmişler, 

bu yüzden ikisi de üniversiteye gidememiş. Ama Nesrin Hanım daha sonra kendi 

kendisini yetiştirmiş, sekreter olarak girdiği derginin ‘Halkla İlişkiler Müdireliği’ne 

kadar yükselmiş. Üstelik şimdi on iki yaşında olan kızını da büyük ölçüde tek başına 

büyütmüş. Ayrılma sebebinin 'anlaşmazlık' olduğunu söylüyor. Ateş, boşandıktan 

hemen sonra Sumru Sevinç ile nikâh kıydığına göre, anlaşmazlığın nedeni bu küçük 

hanım olsa gerek.” ( s 32) 

 

Nesrin’in ile ilgili kısa bir bilgi de cinayet sonrasında sorgulanmak istendiğinde 

karşımıza çıkar: 
 

“Ne yazık ki, Nesrin Hanım yeni doğum yapmış olduğundan daha birkaç hafta 

ziyaretçi kabul edecek durumda değilmiş. Çok acil bir, şeyse tabii. Hayır, çok âcil 

olmadığını itiraf etmek gerek. Nesrin, cinayette parmağı olabilecek kişilerin en son 

sıralarında. Resimlerinden çıkarabildiğim kadarıyla hoş ve efendi bir kadın olduğu 

için önce onunla tanışmak istemiştim. Ne de olsa sinema-gazino çevrelerine 

bulaşmamış olduğundan birbirimizin dilinden daha iyi anlarız diye düşünmüştüm.” ( s. 

36) 

 

Sumru Sevinç 

Sumru Sevinç, Ateş’in Nesrin’den boşandıktan sonra evlendiği kadındır. 

Romanda biraz bayağı ama genç ve güzel bir kadın olarak tanıtılır. Mankendir. 

Hakkında çeşitli dedikodular çıkmış bir kadındır. “Sumru Sevinç daha genç, daha 

parıltılı, birazdan biraz daha bayağı, sarışın bir güzel. Hemen hemen bütün gazeteler 

bikinili resimlerini basmışlar. Ateş hakkındaki beyanatı görünümüne uygun: “İlk 

aşkım, ilk erkeğimdi benim,” diyor. Mesleği ‘manken’ olarak açıklanmış ama bir iki 

yerde, pahalı bir tele-kız olduğu iması da yok değil. Şu sıralar (yani, üç ay önce) 

tanınmış ‘baba’lardan İhsan Bıçakcı’nın uzatmalı nişanlısı sıfatını da taşıyor. Ateş 

Altındal’dan olan beş yaşındaki oğluna anneannesi bakıyormuş.  
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“Ateş beni terk ettiğinde çok ağladım, ama hayat devam ediyor, benim felsefem 

bu,” derken Ateş'in hayatının devam etmediğini unutmuş gözüküyor.” ( s. 36)  
 

Eğitim durumu ile ilgili bilgi verilmez. Bütün roman boyunca adı yalnız 

birkaç defa geçer.  

Ceren Yüksel 

Ceren Yüksel, Aysel Alsan’ın oynadığı filmin senaristidir. Ünlü yönetmen 

Kenan Keçecioğlu ile evlidir. Romanda bu kahramanla ilgili ilk bilgiyi dedektif 

Haydar Bilir’den öğrenmekteyiz.  
 

“Ceren Yüksel karısı oluyor, ama kocasının soyadını kullanmıyor. Tanınmış biri 

olduğunu zannetmiyorum. Bir kere, eşini sorguya çekerken karşılaştım. Çok cazgır bir 

karı. Hani, şimdi feminist diyorlar ya, öyle bir tip.” (s.37) 

 

İlerleyen sayfalarda Emin Köklü cinayet soruşturması için Aysel Alsan’ın film 

setine gider. Burada senarist Ceren Yüksel ile tanışır. Emin Köklü’nün gözünden bu 

kadın kahramanın fiziksel özelliklerinin -kısa da olsa- anlatılır: 
 

“Uzun boyludan da öte, iriyarı bir kadındı ağzı kulaklarında gülümseyerek bize 

doğru gelen. Kıvırcık, kabarık saçları omuzlarına dökülmüştü. Kollarının kalınlığını, 

gerdanının genişliğini, göğüslerinin azametini alabildiğine sergileyen, askılı, daracık, 

açık renk bir tişört vardı sırtında. Bunun altına gene çok dar bir blucin, ayaklarına da 

spor ayakkabılar giymişti. Elinde kara ciltli bir defter tutuyordu.”  ( s.39) 

 

Dış görünüşü dışında Ceren Yüksel ile ilgili herhangi bir fikrimiz olmaz. 

Romanda çok az yer alan karakterlerdendir. 

Ruhsar Hanım 

Ruhsar Hanım, cinayet zanlılarından birinin ev sahibidir. Altmış yaşlarındadır. 

Romanda yalnızca birkaç yerde adı geçer, onun dışında hakkında yapılan herhangi 

bir tarif ya da tanımlama yoktur. 
 

“Karşımızda, altmış yaşlarında, çok ufak tefek bir kadın... Saçları ürkütücü bir 

kırmızıya kınalanmış... Kuşkuyla bakıyor bize.” ( s.72) 
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2.1.7. CİNAYET FAKÜLTESİ122 

2.1.7.1. Roman Hakkında 

Bu roman Pınar Kür’ün – Beşpeşe’yi saymazsak- son romanıdır. Eser, 2006 

yılında Everest Yayınları’ndan çıkmıştır. Küçük farklılıklar olsa da daha önce 

yazdığı iki romanın devamı kabul edilir. Bir önceki romanda akıbeti belirsiz kalan 

matematik profesörü Emin Köklü bir kez daha ortaya çıkar. Bu romandaki 

cinayetlerin büyük bir kısmı özel bir üniversitede işlenir. Bu, yazarın üniversite 

ortamını yakından tanımasından ve de buradaki ilişkileri iyi çözümlemesinden ileri 

gelir. Sonuncu Sonbahar’ın esas kişileri ( Emin Köklü, Haydar Bilir, Akın) bu 

romanda da varlığını sürdürür.  

Roman farklı olarak kendi yazılış hikâyesini de içinde barındırır. Yazar bir 

taraftan öyküyü oluştururken diğer taraftan da anlattığı öykü üzerine düşünceler 

üretir. Çağdaş yazarların çokça tercih ettiği ve üst kurmaca olarak nitelendirilen bu 

yöntemde okur, yazarın zihninin içine girmiş gibidir. Polisiye romanlar okurun 

ilgisini, zihinlerde önce bir takım sorular uyandırıp sonra da bunların yanıtlarını 

geciktirerek sağlar. Sorular genelde iki türlüdür: ilk başta kimin yaptığını merak 

ederiz, daha sonra da neden yaptığını öğrenmek isteriz. Bazı romanlarda kimin 

yaptığı hemen kestirilebilir. Polisiye romanlar içinde nedenselliğe dayananlar 

kuşkusuz daha ilginç olanlardır. Cinayet nedeni ne denli karmaşık ise o denli zevk 

alırız romandan. Cinayet Fakültesi’nde de okur katilin kendisinden çok nedenini 

merak ediyor. Öldürülen insanların çok farklı sosyal ve kültürel sınıflardan geliyor 

olmaları, farklı yaşlarda ve farklı ortamların insanları olmaları, ortak bir neden 

üzerinde durmak gerektiğini daha romanın ilk sayfalarında hissettirir. 

2.1.7.2. Romanın Özeti  

Matematik Profesörü olan Emin Köklü, emekli olduktan sonra İstanbul’dan 

ayrılmıştır. Köklü, önce ‘genişletilmiş’ bir dünya turuna çıkar.  Yurt dışında ‘kontes’ 
                                                            
122 Çalışmamızın bu bölümünde Pınar Kür’ün Cinayet Fakültesi adlı eserinin Everest Yayınları, 2009 
yılına ait 6. Basımı esas alınmıştır. Bundan sonra bu çalışma ile ilgili alıntılarda sayfa numarası 
verilecektir. 
 
 



  114

diye adlandırdığı bir kadınla kısa süreli bir beraberlik yaşar. Tekrar yurda döner ama 

İstanbul’da uzun süre kalamaz. Daha sonra da doğup büyüdüğü bu ülkeyi iyi 

tanımadığını düşünerek Anadolu’nun -özellikle kıyılardan uzak keşfedilmemiş- her 

yerini gezer. Bu geziden sonra sakin bir Ege kasabasından bir taş ev satın alır ve 

evinde emekliliğinin tadını çıkarır. Burası samimi insanların bir arada yaşadığı bir 

çevredir. Emin Köklü’nün de yeni arkadaşlıkları ve dostlukları olur. Özellikle 

bahçelerde verilen özel davetler ve yat gezileri sırasında dostları giderek artar. Emin 

Köklü, Narin Hanım’ı da bu ortamların birinde tanır. Uzun boylu, zarif ve becerikli 

bir kadın olan Narin Hanım aslında Emin Köklü’den yıllar önce ders almıştır, onun 

eski bir öğrencisidir. Öğrencilik yıllarında da Emin Hoca’ya tutkun olan Narin 

Hanım kısa zamanda Emin Köklü’nün hayatına girer.  

Emin Köklü, bir gün her zaman gittiği kahvehanede Haydar Bilir’i görür. 

Yıllar önce birkaç cinayeti birlikte çözdüğü bu dedektif de emekli olmuştur ve iki 

yıldır burada yaşamaktadır. İki arkadaş birkaç kez görüşme imkânı bulur. Bir süre 

sonra Haydar Bilir yeni bir cinayet olayı üzerine Emin Köklü’yü arar ve ona 

gazetede gördüğü bu cinayet haberinden bahseder. Habere göre özel bir üniversitede 

bir genç girdiği uyuşturucu komasından tuvalette ölü bulunmuştur. Serdar adındaki 

bu genç ölü bulunduğu bu üniversitenin akşam kurslarına katılan ve İngilizce eğitimi 

alan biridir. Serdar’ın ardından aynı zamanda onun öğretmeni olan genç öğretim 

görevlisi olan Melek Türker odasında bıçaklanarak öldürülmüştür.  

Melek Türker, yurt dışında okumuş, karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora 

yapmış, genç ve güzel bir kadındır. İlk olayı basından saklayan üniversite yönetimi 

ikinci olayı gizleyememiştir. Haydar Bilir’in isteği üzerine Emin Köklü istemeyerek 

de olsa bu cinayeti çözme işine girer. Başlangıçta bir oyun olsun diye bu cinayeti 

çözmeyi kabul eden Emin Köklü, bazı gelişmeler sonucu bu işi ciddiye almak 

durumunda kalır. Çünkü öldürülen genç öğretim görevlisi Melek, Emin Köklü’nün 

sevdiği kadın Narin’in yeğenidir. Bu nedenle Haydar Bilir, Emin Köklü ve Narin 

uzaktan uzağa bu işin çözülemeyeceğini düşünerek İstanbul’a olayların geçtiği 

üniversiteye giderler.  

Başlangıçta yaşananları reddeden ve olayların deşifre edilmesini istemeyen 

üniversite yönetimi onlarla görüşmek istemez. Ancak üniversitenin önemli 

isimlerinden hukuk profesörü Ergin Gürkan’ın üç el silah edilerek öldürülmesinden 



  115

sonra bu görevi bir basın toplantısı açıklamasıyla Emin Köklü ve Haydar Bilir’e 

verirler. Emin Köklü, üniversitede araştırma yapmak için oraya geçici olarak yerleşir. 

Çünkü üç cinayetin de gerçekleştiği mekân bu üniversitedir. Dolayısıyla burada 

çalışanlarla cinayetlerin ilgisi üzerinde durulmalıdır.  

Emin Köklü’nün yerleştiği oda aniden ortadan kaybolan ya da bazıları 

tarafından tatile gittiği söylenen Sezen Hanıma aittir. Sezen Hanım burada işe 

başlayalı daha bir yıl bile olmamıştır. Sezen Hanım’dan önce asistan Sıdıka Hanım 

ise on yıl kadar idari asistanlık görevini yürütmüştür. Bu nedenle de zamanında 

üniversitenin her şeyi ondan sorulur. Haydar Bilir, emniyet ile ilişki kurarak bilgi 

edinmeye çalışır ve çevreyi araştırır. Narin Hanım ise Melek’in kaldığı evi, 

komşularını ve arkadaşlarını araştırmaya başlar. Bu arada Emin Köklü ve Narin, 

Köklü’nün Kandillideki baba yadigârı evine yerleşmişlerdir. Narin, yıllardır 

girilmeyen bakımsız evi düzene koyar.  

Roman boyunca dikkat çeken noktalardan biri de tüm bu insanlar arasında 

yıllar öncesine dayanan ilişkilerin varlığıdır. Sungur Semerci adlı rektör yardımcısı 

Emin Köklü’nün eski öğrencililerindendir. Ve Narin’in üst sınıflardan eski bir 

tanıdığıdır. Başlangıçta Sungur Semerci şüphelidir. Ancak sonra Melek’in sevgilisi 

Oktay’dan da şüphelenilir. Oktay reklam ajansıda çalışan genç ve yakışıklı bir 

çocuktur. Daha sonra Melek’in alt komşusu olan Işıl Hanım da gizemli bir kadın 

olarak hem cinayeti çözmek için çabalayan kahramanların hem de okurların kafasını 

uzun süre meşgul eder.  

Işıl Hanım, emekli bir kadındır. Evde çeviriler yapar. Yıllar önce kocası 

tarafından terk edilip çocuğu hile ile elinden alınan acılı bir annedir. Işıl Hanım ile 

bağlantılı olarak ilerde olaylara dâhil edilen Ayhan aslında öldürülen hukuk 

profesörünün üvey kardeşidir. Bu iki kardeş nasıl olduysa farklı zamanlarda aynı 

kadınla evlenir. Bu kadın  ‘çıplak ressam’ olarak da ün yapmış Banu Sayar’dır.  

Olayları bir an önce çözmek isteyen kahramanlar Melek’in asistanı Gülşen, 

arkadaşı Hülya, üniversitenin bulunduğu mahallenin kızlarından Hatice ve daha pek 

kişiyi sorgularlar ve araştırırlar. Hukuk profesörünün öldürüldüğü silah 

kendisinindir. Ancak şahitlerin ifadelerine göre Ergin Gürkan, bu silahı uzun zaman 

önce -Melek ile ilişkisi olduğu sırada- Melek’e vermiştir. Ancak Melek şüpheli 

olamaz çünkü o daha önce öldürülür. Emin Köklü, üniversiteye ilk yerleştiği 



  116

günlerden birinde Sezen Hanım’ın bilgisayarını açmak ister ve şifreli olduğu için 

açamaz. Ancak daha sonra şifre çözülünce içindeki dosyaların içinin boşaltılmış 

olduğunu görür. Teknik çalışmalar sonucu bu dosyaların kurtarılmasını sağlayan 

Köklü, dosyalardaki bilgileri okuyunca şaşkına döner. Çünkü bu dosyalarda cinayet 

ile ilgili önemli bilgiler vardır. Emin Köklü, tüm dosyaları okuyup bitirdiğinde anlar 

ki katil hukuk profesörünün hiç tanımadığı üvey kardeşi, Işıl Hanım’ın yıllar önce 

kendisinden kaçırılan oğlu –babasının adını kullanan- dekan yardımcısı Hulusi 

Gürol’dur.  

Hulusi Gürol, yıllardır üvey kardeşine öfke duymuştur. Bu kini onu cinayet 

işlemeye zorlamıştır. Aslında diğer üç kişiyi öldürmek istememiştir ama olaylar ve 

yaşananlar kontrolünden çıkmıştır. Katil’in kim olduğunu öğrenmenin verdiği 

rahatlıkla eve giden Emin Köklü, evde hiç beklemediği bir manzara ile karşılaşır.  

Narin, yatak odasındadır, telaşla üzerine bir şeyler giymekle meşguldür. Ama 

yatakta bir başkası vardır ve bu bir kadındır. Bu kadın, yıllar önce ortadan kaybolan 

yazar (romancı), Emin Köklü’nün eski eşi yani Akın’dır. Emin Köklü bu durum 

karşısında ne yapacağını bilemez ve çalışma odasına çıkar. Bir süre sonra kapı sesi 

duyulur. Narin gitmiştir. Akın, Emin Köklü’nün odasına gelir ve her şeyi itiraf eder.  

Üniversitedeki idari asistan Sezen Hanım, aslında Akın’ın kendisidir. Oraya 

işe girmesi zor olmamıştır çünkü Sungur Semerci ile yıllar önce kısa bir ilişkisi 

olmuştur. Ege kasabasında Narin’i ve diğerlerini ayarlayıp Emin ile tanıştıran yine 

Akın’dır. Aynı zamanda Banu Sayar’ın yerine geçen yine o’dur. Akın, uzun zaman 

roman yazamamıştır ve bütün bunları bir roman olarak kurgular. İlk iki romanında 

olduğu gibi burada da Emin Köklü’yü kullanmıştır. Akın bunları anlatırken telefon 

çalar, arayan Haydar Bilir’dir. Son bir şok olarak Hulusi Gürol’un –katilin- öldüğünü 

haber vermek için aramıştır. Emin Köklü duydukları karşısında çok şaşırır. Akın’ın, 

Emin Köklü ile bu kadar uğraşması aslında geçmişten gelen bir intikam duygusu 

sonucu ile ortaya çıkar.  

Yıllar önce Akın on yedi yaşında iken Emin Köklü, iki doktora arası tatilini 

değerlendirmek için İstanbul’a gelir. Akın’a önce ilgili davranır sonra da onu yüzüstü 

bırakıp gider. Esasen Emin Köklü bu olayı pek ciddiye almaz ancak Akın yıllardır bu 

intikam duygusu ile yaşar. Herkesi öldüren romancının (Akın) söylediklerinden 

sonra Emin Köklü terasta onun üzerine doğru yürür. Kendisini öldüreceğini ve 
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herkesi kurtaracağını söyler. Roman Akın’ın uzaktan gelen şu cümleleri ile son 

bulur: “ Bu sadece bir roman…Sersem!. Romanın sonu yine açık bırakılır.   

2.1.7.3. Kadın Kahramanlar 

Roman bir cinayet romanı olduğu için olaylar ve kişiler karmaşıktır. Bu 

düğümleri oluşturabilmek için yazar şahıs kadrosunu zengin tutmuştur. Romanda on 

beş tane kadın kahraman vardır. Bunlardan Narin Hanım ve Akın Erkan asıl kadın 

kahramanlardır. Melek Türker, Emine Hanım, Selmin Hanım, Işıl Hanım, Banu 

Sayar, Gülen Hanım, Sıdıka Hanım, Sezen Hanım, Gönül Abla, Gülşen, Hatice ve 

Menekşe dekoratif konumda ki kadın kahramanlardır.   

2.1.7.3.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Narin Hanım 

Narin Hanım romanın asıl kadın kahramanıdır. Matematik profesörü Emin 

Köklü, emekli olduktan sonra bir Ege kasabasına yerleşmiştir. Burada yeni bir çevre 

ve yeni dostluklar edinen emekli profesör, Narin Hanım’ı da burada tanır. Narin 

Hanım orta yaşlarda güzel, alımlı ve becerikli bir kadındır. Yıllar önce Emin 

Köklü’den ders almıştır. Narin Hanım, romanda öldürülen araştırma görevlisi genç 

kızın (Melek) teyzesidir. Aslında okuyucu romanın sonlarında bu kahraman ile ilgili 

şaşırtıcı bilgilere sahip olur. Zira Narin Hanım’ın Emin Köklü’nün hayatına aniden 

girmesi ve onu etkilemesi tesadüfî değildir. Narin, Emin Köklü’nün eski eşi yazar 

(Akın) tarafından kurgulanmış ve baştan belirlenmiş senaryonun bir parçası olarak 

olaylarda yer almıştır. Emin Köklü, yıllar sonra onu yeniden tanıdığında ondan 

etkilenir: 
 

“Ahenkli bir yürüyüşü vardı. Benim duymadığını, ama kendi içinden aşkının 

gizli bir müziğin ahengine uyuyor gibiydi. Kırıtmıyordu, hatta salınmıyordu bile, ama 

dedim ya, adımlarını kendisine özgü bir musikiye uygun atıyordu sanki. "Uzun boylu, 

ince -hatta sıska- bir kadındı. Yürürken alacalı eteği uçuşuyordu. Bu korunaklı bahçede, 

en ufak bir esintinin hissedilmediği öğle sonrası sıcağında, inanması zor ama, açık sarı 

saçları da uçuşur gibiydi.” der. ( s.7) 
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Emin Köklü’nün Narin’den etkilenmesinin bir nedeni de onun şimdiye kadar 

tanıdığı hırçın kadınlara benzememesi ve yumuşak başlı biri olmasıdır. Emin Köklü, 

bu yönleri ve ayrıca da becerikliliği ile Narin’i az biraz annesine benzetir. Bununla 

ilgili olarak: 
 

“Narin’in bütün bu hususlarda ona birebir benzediğim iddia etmiyorum. Bir kere 

çoluk çocuk sahibi değil, anladığım kadarıyla hiç evlenmemiş. Evine birkaç kez konuk 

olarak gittim. Tabu ki her şey kusursuzdu, ama günlük yaşamında ne kadar özenli 

olduğunu bilecek konumda değilim. Bana annemi hatırlatan onun havası; yumuşak, 

iddiasız ve sevecen halasları, 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 çıngıraklı bir kahkahası var ki.” ( s.5- 6) der. 

  

Akın Erkan (Yazar)  

Pınar Kür’ün bundan önceki iki romanında yer alan Akın Erkan yazarın bu 

son romanında da karşımıza çıkar. Sonuncu Sonbahar’da Emin Köklü ile tartışmaları 

sonuçsuz kalan ve akıbeti belli olmayan Akın’ın ölmediği bu romanda açıklığa 

kavuşur. Romanın başında Emin Köklü, Akın’ı öldürmediğini ama ondan 

kurtulduğunu açıklar. Roman boyunca ortalarda görünmeyen Akın romanın sonunda 

yine sürpriz bir şekilde ortaya çıkar. Romanda, üniversitedeki idari asistan Sezen 

Hanım’ın aslında Akın olduğunu sonradan öğrenilir. Yine romanda bir süreliğine 

Banu Sayar’ın yerine geçerek Emin Köklü’yü şaşırtmaya çalışan da Akın’dır. Akın, 

Emin Köklü’yü bu uzak ege kasabasında da yalnız bırakmamıştır. Aslında onun 

bunları yapmasında ki esas neden yıllar önce yaşananlardan sonra Emin Köklü’den 

intikam almak istemesidir. Emin Köklü’nün burada tanıştığı kişiler, yaşadığı olaylar 

yine Akın’ın kurguladığı bir yaşamdır. Romanın sonunda okur,  Akın’ın sonunu yine 

öğrenemez. Akın, acaba bu romanda gerçekten ölüyor mu sorusu okurun aklına 

takılır. Romanda yıllar sonra Akın’ı yeniden gören Emin Köklü, onun hiç 

değişmediğine şahit olur: 
 

“Kendinden emin, dalgacı havası her zamanki gibi sinirime dokundu. Ama 

artık sinirlenmenin çok ötesindeydim. Başımı kaldırdım. Demin gözlerinin içine 

bakmıştım ama neye benzediğini algılayamamıştım. Bu kez dikkatlice gözden geçirdim 

onu. Bir kolunu kanepenin arkalığına uzatmış, öteki elinde viski bardağı, yarı yatar 
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durumda oturuyordu. Gözlerinde çok parlak bir ışık, dudaklarında tembel bir 

gülümsemeyle beni süzüyordu. Hiç değişmemişti sanki. Saçları gene kızıl ışıltılarla om-

zuna dökülüyor... Üstünde gene ince, uzun bembeyaz bir giysi, besbelli altında başka bir 

şey yok... Ayaklarında sandaletler... Yüzüne en ufak bir çizgi, vücuduna yarım dirhem 

yağ eklenmemiş. Onu en son gördüğümden bu yana yarım saat bile geçmemiş gibiydi.” 

( s. 256) 

 

Pınar Kür’ün, üst kurmaca tekniğini başarılı bir biçimde oluşturarak yazdığı 

bu romandaki (yazar ) Akın Erkan ile Pınar Kür’ün kendisi kimi yerde 

özdeşleştirilebilir. Pınar Kür, Sonuncu Sonbahar adlı romanından sonra uzun süre 

yazmaya ara vermiştir. Romanın kahramanı Akın Erkan’ın da son romanının 

üzerinden uzun süre geçmiş, yazar herhangi bir şey yazamamış, hatta unutulmaya 

yüz tutmuştur. Bunları kendisi şu cümlelerle anlatır: 
 

“İçini çekti. ‘Acı olan da bu ya’, dedi acıklı bir sesle. ‘Herkes beni çok güçlü, 

çok işini bilir sanıyor... Oysa ben de çaresiz kalabiliyorum... Kaç yıldır bir şey 

yazmamıştım. Unutulmuş... Unutulmaya yüz tutmuştum. Kim bilir, belki de ilhamımı 

sen almıştın elimden.’ Başını kaldırmadan, gözlerini açmadan dudak büker gibi yaptı. 

Bense, buna benzer bir şeyi başka bir yerde de işittiğim duygusuna kapıldım birden. 

Ama sözünü kesmedim. ‘Yeniden bir cinayet romanı yazmak istiyordum. İlkinin tadı 

damağımda kalmıştı. Ama daha güncel bir şey olması gerektiğini düşündüm. Hani, 

günümüz gençliğini yakalayayım, yeni okurlar kazanayım… İşin içine uyuşturucular 

falan katayım, dedim.’” ( s.271) 

 

Yukarıdaki ifadeler esasında uzun yıllar herhangi bir şey kaleme almayan ve 

yazmaya uzun süre yer vermiş olan Pınar Kür’ün kendi ifadeleridir. Pınar Kür’ün bu 

son romanı yıllar sonra aynı düşünceler ile yazılmıştır. Kür, kendi hislerini ve 

düşüncelerini romanda ki kahraman (yazar) Akın ile okuyucuya aktarmaktadır.  

2.1.7.3.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Melek Türker 

Melek Türker, romanda öldürülen genç öğretim elamanıdır. Bekâr, genç ve 

güzel bir kız olan Melek aynı zamanda Narin Hanım’ın da yeğenidir. Üniversitede 

aynı zamanda gece kursları da veren Melek, uyuşturucuya bulaşmış bazı öğrencileri 

ile yakından ilgili, onlar için endişelenen biridir. Profesör Emin Köklü’nün bu 
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cinayet olayına eğilmesinin en önemli nedenlerinden biri de Melek’in Narin 

Hanım’ın yeğeni olmasıdır. Emin Köklü’nün cinayet haberini ilk defa gazeteden 

öğrendiği şu bölümde Melek hakkında kısa bir bilgi de verilir: 

 
 “Gözümün önünde çok büyük harflerle yazılmış, sekiz sütuna değilse bile 

galiba beş sütuna manşet: CİNAYET FAKÜLTESİ!! Hemen altında da, kocaman 

gözleri ve İnce dudaklarıyla dikkat çeken, güzel sayılabilecek bir kızın resmi... Gazeteyi 

elime aldım, alt başlıklara göz attım. 'Melek Türker adlı genç öğretim elemanının kuşku 

uyandıran ölümünden falan söz ediliyordu.” ( s. 13) 

 

Melek Türker, eğitimli, kültürlü, Avrupa görmüş bir genç kızdır. İngiltere’de 

Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktora yapmıştır. Yazar Pınar Kür’ aynı alanda 

yurt dışında doktora yapmıştır. Bu nedenle kahraman Melek ile Pınar Kür’ün benzer 

yönleri olduğu görülmektedir: 
 

“İngiltere'de okumuş, doktora yapmış, üniversitede ders veriyor... Hangi 

bölümde olduğunu sormamıştım. "Tam olarak neydi: İngiliz Edebiyatı mı?" 

"Karşılaştırmalı," dedi dalgın dalgın.” ( s. 65) 

 

 Bu paralellik yazarın hayatı ile eserleri arasındaki ilişkinin ne kadar 

benzer ve kuvvetli olduğunu gösterir.  

Emine Hanım 

Emin Köklü’nün hizmetçisi ve ev işlerinde ki en büyük yardımcısıdır. 

Romanda yalnızca birkaç yerde adı geçer. Romanın başında aşağıda söylenenler 

dışında hakkında pek fazla bilgi yoktur. Emin Köklü, onun için: 
 

“Giritli babaannesinden öğrendiği leziz yemekleri büyük bir ustalıkla 

hazırlayan, çok yetenekli bir aşçım var. Yalnız yaşayan dul bir kadın Emine Hanım, 

ama bahçedeki, her türlü konforu bariz müştemilata taşınmayı "bu halkın işi gücü yok, 

kim bilir ne masallar uydururlar," diyerek reddetti. Neyse ki, sırf sofra kurmak (ki onu 

da çok iyi yapmayı öğrendi) için olsun her gün gelir.” der. ( s. 6 ) 

 

Selmin Hanım ( Melek’in Annesi)  
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Selmin Hanım, öldürülen genç öğretim görevlisi Melek’in annesidir. 

Romanda varlığı başkaları tarafından bildirilen Selmin Hanım’ın yalnız birkaç yerde 

adı geçer. Onun dışında esasen romanda aktif olarak yoktur. Emin Köklü’nün cinayet 

soruşturması sırasında Narin Hanım biraz ondan bahseder. Melek İngiliz bir baba ile 

Selmin Hanım’ın kızlarıdır. 
 

“Bu arada Selmin Hanım’ın genç bir anne olarak pek güzel olduğunu fark 

ettim.” ( s. 65 ) 

 

Işıl Hanım 

Işıl Hanım, öldürülen Melek’in alt komşusudur. Onu da Emin Köklü’nün 

cinayet soruşturması sırasında tanıyoruz. Yalnız yaşayan yaşlı ve emekli bir kadındır. 

Romanda yalnızca bu soruşturma sırasında karşımıza çıkan yaşlı kadının aynı 

zamanda öldürülen yaşlı profesör, Ergin Gürkan ve onun üvey kardeşinin de annesi 

olduğunu öğreniriz. Emin Köklü’nün Işıl Hanım ile ilgili okura şu izlenimleri 

aktardığını görmekteyiz: 
 

“Kısacık kıvırcık bembeyaz saçlı, ince uzun bir kadın güm diye içeri daldı. 

Önce beni görüp dona kaldı, sonra dönüp Narin'i gördü. Ak saçlarına karşın, kılığından 

olacak (kazak, pantolon, spor ayakkabı) yaşlı görünmüyordu. Dikkatli baktığımda 

yüzünün de genç durduğunu fark ettim.” ( s. 57) 

Yaşlı kadın emekli olduktan sonra geçinmek için çeviriler yapar: 
“ ‘Sık sık dışarı çıkmam, evde çalışıyorum.’ Bir an durdu, bu sözlerine 

açıklık getirmek gereğini duymuşçasına boğazını telledikten sonra devam etti. ‘Yani, 

emekli olduğumdan beri, çeviri yaparak geçiniyorum. Emekli maaşı yetmiyor tabi.’ -

Tabii. ‘Gündüz arada bir alışverişe çıkıyorum, akşamları da nadiren de olsa... 

Gezmeye gittiğim oluyor, ama genellikle evdeyim yani.” ( s.59) 

 

Banu Sayar 

 Banu Sayar, katledilen ünlü profesörün eşidir. Kendisi de ünlü bir ressamdır. 

Daha çok yaptığı çıplak resimlerle şöhrete kavuşmuştur. Bir zamanlar, profesörün 

üvey kardeşi Ayhan ile de birlikte olmuştur. Ayhan ve üvey kardeş Ergin Gürkan 

birbirlerini tanımamaktadırlar. Narin, Emin Köklü’ye Banu Sayar’ı şu şekilde tanıtır: 
 



  122

“’O da çok ünlüydü bir zamanlar. İnsanlar ne çabuk unutuluyor... Bir ara 

gazetelerde resimlerinden geçilmezdi... Çıplak ressam. "Allah Allah, hiç duymadım. Ne 

demek yani... çıplak ressam? Kendi kendisinin çıplak resimlerini yapardı,’ dedi bu kez 

resmen sırıtarak. Bir yandan da kahvaltısını iştahla, hatta aşın bir İştahla, yemeyi 

sürdürüyordu. Belki de dün geceyi sandığımdan daha az hasarla atlatmıştım. ‘Hani, 

ressamlar oto-portre yaparlar ya,’diye devam etti, ‘bu oto-nüler yapardı. Resimler pek 

kötüydü bana sorarsan, ama kendisi güzel kadındı Allah için. Bir ara sosyetede çok 

modaydı, herkesin duvarında bir Banu Sayar çıplağı -ya da, daha doğrusu, çıplak bir 

Banu Sayar vardı. Ama Ergin Gürkan'la evlenmeden önceydi bu... Ayhan hâlâ hayat-

taydı hatta... Aramızda bayağı mevzusu olmuştu.” ( s.100) 

 

Narin geçmişte yakından tanıdığı bu kadını pek sevmez ve onu basit bir kadın 

olarak nitelendirir: 
 

“Derken bir gün bu Banu ile çıkageldi. Güzel olmasına güzel de... Biraz basit 

bir kız yani. Herkesin mini etek, apartman topuklu ayakkabı giydiği yıllardı ama onun 

etekleri daha bir kısa, apartmanları cambazlık gerektirecek kadar yüksekti... Nasıl 

anlatayım bilmem ki, ağzı çikletli bir kızdı işte…” der. ( s.101) 

 

Emin Köklü, Banu Sayar ile cinayet hakkında görüşmeye gider, bu kadının 

Narin’in anlattığından çok farklı olduğu duygusuna kapılır ve onu etkileyici bulur: 
“Beli ince sayılırdı ama kalçaları geniş, göğüsleri ise dikkat çekecek kadar 

iriydi. Onun ünlü çıplak tablolarından birini bile görmediğim için hayıflandım birden. 

Başını da öyle sıkıca kapamamış, bir ucu önünden, bir ucu sırtından sarkan uzun dantel 

bir şalı, öyle, sanki yalandan atmıştı sarı saçlarının üstüne. Şal saçları ve kulaklarındaki 

inci küpeleri saklamadığı gibi, yüzüne de gizemli bir hava katıyordu. Oturduğunda 

beyaz eldivenli ellerini kucağında kavuşturdu. İncecik bir kumaştan (tül ya da tülbent) 

yapılmış olan bu eldivenler, tırnaklarındaki koyu kırmızı cilanın fark edilmesini 

engellemiyorlardı…Son derece ağırbaşlı bir havası vardı. Narin'in sözünü ettiği fettan, 

yapışkan, ağzı çikletli, erkek delisi kadına hiç mi hiç benzemiyordu. Televizyonda 

birkaç saniye gördüğüm kara gözlüklü kadına benzeyip benzemediğini ise çıkaramadım. 

Gözlerinin mavisi öyle laciverte bakan, koyu, heyecan verici bir renk değil, soluk bir 

taşbebek mavisiydi. Bakışlarında da bir derinlik yoktu. Taşbebek tanımlaması yüzünün 

tümüne uyuyordu aslında: Kalkık burun (yapılmış olabilir), hokka ağız, yuvarlak çene, 

tombul sayılabilecek pembe yanaklar, yay biçimli kalınca kaşlar... Şaşılacak ölçüde 

çizgisiz, basbayağı gergin yüzünde hiç makyaj yok gibiydi. Ya da çok ustaca, erkek 

kısmının kolay anlayamayacağı bir biçimde boyanmıştı. Kaşlarının düzgünlüğü, 
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kirpiklerinin koyuluğu doğuştan değildi herhalde; yanaklarında allık, dudaklarında belli 

belirsiz bir ruj vardı mutlaka. Ama işte, makyajsız izlenimi bırakmayı başarmıştı. İyi 

kötü bir ressamlığı vardı ne de olsa.”    ( s.179-180) 

 

Emin Köklü’nün Banu Sayar diye görüştüğü bu kadının, Akın Erkan olduğu 

romanın sonunda açıklanacaktır. Her ne kadar Emin Köklü, yıllar sonra eski eşini 

tanıyamasa da bu kadın görüşme sırasında kendisine Akın’ı hatırlatmıştır. Akın 

Erkan, Banu Sayar ile önceden görüşmüş ve onun yerine geçmek için hazırlanmıştır. 

Tesettür de bu oyunun bir parçasıdır. Gerçek Banu Sayar zaten Emin Köklü ile 

görüşmek istememiştir.  

Gülen Hanım  

Cinayetlerin gerçekleştiği üniversite rektörünün sekreteridir. Olaylarda 

etkinliği yoktur. Genç ve güzel bir kızdır. Emin Köklü’nün üniversitede ki odasına 

yerleşmesinden sonra ona yardımcı olmuştur. Romanda yalnızca birkaç yerde adı 

geçen Gülen Hanım’ı Emin Köklü şöyle tarif eder: 
 

“Gülen Hanım'ın sekreterlik görevini kusursuz yerine getirdiği anlaşılıyordu. 

Güzel olduğu kadar (hatta güzel olmasına rağmen) işinin ehliydi besbelli…”(s.133) 

 

Yine başka bir yerde de Gülen Hanım ile ilgili şu kısa bilgiler verilir: 
 

“’Gülen hanım elinde kahveyle içeri girdi. Zarif kız vesselam’…Siz ne kadar 

mükemmel bir sekr-pardon asistansınız Gülen Hanım…’” (s. 230) 

 

Sıdıka Hanım 

Sıdıka Hanım, rektörün idari asistanı olarak on yıldır aynı üniversitede 

çalışmıştır. Daha sonra yeni rektör Sungur Bey ile anlaşamayan Sıdıka Hanım, 

emekli olur ve Amerika’ya gider. İleride Sıdıka Hanım’ın yerine Sezen Hanım 

geçecektir: 
 

“Daha önce Sıdıka Hanım vardı. On yıldan fazla çalışmıştı, Okul gerçekten 

ondan soruluyordu onun zamanında… Üç rektör eskitti yanılmıyorsam.  Sonra… 

Sungur Bey ile anlaşamadılar galiba.  Emekliliğini alıp oğlunun yanına Amerika’ya 

gitti.” ( s. 139-140)  
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Romanda bu bilgi dışında Sıdıka Hanım’la ilgili başka herhangi bir 

bilgiye ya da yoruma rastlanmaz.  

 

 Sezen Hanım 

Sıdıka Hanım’ın emekliliğinden sonra onun yerine rektörün idari asistanı 

olarak geçen kadındır. Romanın başında hakkında herhangi bir bilgi verilmeyen, işe 

başlar başlamaz -bir yıl dolmadan- herkesten habersiz izne çıkan bu kadın 

başlangıçta bir muammadır. Romanın sonunda Emin köklü, bu kadının 

bilgisayarında ki dosyaları okuduğunda gerçek katili bulacaktır. Ancak Emin 

Köklü’nün asıl şaşkınlığı bu kadının eski eşi Akın olduğunu öğrendiğinde 

yaşayacaktır. Zira Sezen Hanım diye kendisine takma bir ad uyduran bu kadın Akın 

Erkan’dan başkası değildir. Akın Erkan’ın yıllar önce Sungur Semerci (rektör) ile bir 

ilişkisi olmuştur. Bu nedenle de Sıdıka Hanım’ın yerine geçmesi kolay olur. Yeni 

roman yazmak ve üniversite ortamını yakından tanımak gibi çeşitli bahaneler ileri 

sürerek Sungur Semerci’yi bu iş için ikna eder. Sekreter Gülen Hanım, Sezen 

Hanım’ı Emin Köklü’ye şöyle tarif eder: 
 

“’Herkese iyi davranırdı... Ama nasıl diyeyim, herkesten üstünmüş gibi...’ 

‘Güzel miydi?’ Bunu neden sorduğumu bilmiyorum. Galiba kadınların, güzellik söz 

konusu olduğunda dedikoduya daha yatkın olduklarını tahmin ettiğim için. ‘Güzeldi,’ 

dedi hiç tereddüt etmeden; bir an düşündükten sonra, ‘yaşına göre tabii,’ diye ekledi, 

kendi güzelliğine, belki de daha çok gençliğine güvenen kadınların rahatlığıyla. 

‘Kaç yaşındaydı?’ ‘Ohooo, bayağı yaşlıydı. Tam bilemem ama kırkın üstündeydi... Çok 

şık giyinirdi, yani eminim üstündeki her şey markaydı.” ( s. 144) 

 

Gülşen 

Melek’in hizmetçisi ev işlerine bakan yardımcısıdır. Cinayet soruşturması 

nedeniyle Narin ve Emin Köklü onun ile de konuşma ihtiyacı duyarlar. Onun dışında 

romanda adı başka yerde geçmez. Etkin bir kahraman değildir.  
 

“Bak, bu Gülsen," dedi kızı hafiften bana doğru iterek. Kız yüzünde kararsız 

bir gülümsemeyle elini uzattı…..Narin, ‘Melek'in yardımcısı,’ diyerek anlayamadığım 
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bir açıklama yaparken, kızın arkasından kaşını, gözünü, kafasını oynatarak, bu 

anlamsızlığa anlam katmaya çalıştı, ama boşuna. ( s. 150) 

 

 Emin Köklü, bu kızı giyimi kuşamı nedeniyle pek de hizmetçiye benzetemez:  
 

“Kısaca özetlemek gerekirse: Giyimi kuşamı, makyajı, sallantılı küpeleri, 

yüksek topuklu ayakkabılarıyla 'hizmetçi' tanımına hiç uymayan Gülsen, altı-yedi aydır 

Melek'e temizliğe gidiyormuş.” ( s. 150) 

 

Gönül Abla 

Melek’in hizmetçisi Gülşen’in temizliğine gittiği bir başka kadındır. 

Gülşen’in aşağıdaki ifadelerinden başka bir yerde adı geçmez. Varlığı bir kere ifade 

edilen bir kahramandır.  
 

“’Gönül Abla'nın gastesinde resmi vardı, ben de tanıyom dedim, Gönül Abla 

da dedi ki, aman kimselere söyleme, basma iş açılır. Öldürmüşler, dedi. Karakola bi 

düştün mü başına gelmedik kalmaz, dedi.’‘Kim bu Gönül Abla?’ 

‘Çarşamba-Cuma ona gidiyom ya... İki sokak ilersinde oturuyo...’” ( s. 151) 

 

Hatice 

Hatice, üniversitenin kurulu olduğu mahalledeki genç bir kızdır. Üniversiteye 

gece kurslarına giden ve sonra da öldürülen Serdar’ın beşik kertmesi ve de kuzenidir. 

Hatice, cahil ve okumamış bir kızdır. Haydar Bilir, cinayet soruşturması nedeniyle 

bu kız ile konuşur: 

‘Derken tam okulun buralara vardım, arkamdan biri yetişip kolumu 

yakaladı..’ Nasıl da uzatarak, ballandıra ballandıra anlatıyor. Sanırsın romancı 

kendisinden başkası değil. ‘On dört-on beş yaşında bir kız çocuğu. Sarışın. Bunlarda 

pek sarışın çıkmaz ya... Belki de boyaydı saçları. O yaşta boyamaya başlarlar mı? 

Tabii bunlar belli olmaz. Neyse, dedi ki, amca dedi bana, bak sana ne diyecem, 

caddedeki durakta bekle, geliyom dedi. Aynen böyle...’ Kızın konuşmasını da iyi 

taklit ediyor, hikâyeye bayağı heyecan katmayı başardı desem yalan olmaz. Bir an 

duraladığında, ‘Eeee, sonra?’ diye üsteledim. 
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‘Durakta bekledim, geldi. Süslü de bir şey... Uzun etek giymiş, ama ayağında 

bir karış topuklu çizmeler... Başını da öyle türban gibi değil, yalandan bağlar gibi 

yapmış, saçları görünüyor.” şeklinde olanları Emin Köklü’ye ve okura aktarır. ( s. 166)   

 

İlerleyen satırlarda Hatice, Serdar’da gönlü olmadığını ifade eder: 
 

“‘Serdar teyzesinin oğlu oluyormuş, ama teyzesi kötü yola düşünce bu kızın 

babası, af buyurun hocam, o orospunun oğluna kız vermem diyormuş. Zaten benim de 

gönlüm yoktu onda diyor bu... Hatice, yani. Ben konfeksiyona girmiştim zaten diyor.”   

(s.168) 

 

Menekşe 

Menekşe mahalleli kadınlardan biridir. Üniversitede öldürülen genç gece 

kursu öğrencisi Serdar’ın da annesidir. Romanda sadece bir yerde adı geçen bu 

kadında cahil, kirli işlere bulaşmış biridir.  
 

“Ama sonra Ekrem Ağbi almış Menekşe'yi... Menekşe, Serdar'ın annesi 

oluyor.” ( s.168) 

 

Menekşe aslında terk edilmiş, imam nikâhı ile yaşayan sıkıntılar çekmiş 

çaresiz bir kadındır: 
 

“‘Koca dediği de, kim bilir kaçıncı? Nikâhsız kocasıymış, ne demekse... İmam 

nikâhına bile lüzum görmüyorlar artık, anlaşılan. Ahlaksızlık diz boyu.., Şöyle, 

yalandan üstüne gidecek oldum, bir ağlamadır tutturdu, elime ayağıma sarıldı. Yok, 

namuslarıyla çalışan insanlarmış da, kimseye ne zararları varmış da, bu mahallede 

oturdukları için hep suçlu yerine konulmuşlar da... Serdar baştan okumayı sevmemiş, 

orta birden ayrılmış ama bu üniversitede kurslara gitmeye başlayalı değişmiş, İngilizce 

öğrenip turist rehberi olmayı aklına koymuş, esrar mesrar işine girmezmiş, zaten girecek 

olsa Ekrem... Nikâhsız koca oluyor bu Ekrem... Döve döve öldürürmüş onu. Ekrem 

‘çiçekçi toptancısıymış. Anladığım, Taksim'de falan çiçek satan seyyarcılar var ya, 

onların patronu gibi bir şey... Tabii onlar arasında da satıcı ya da aracı çoktur ya, bu 

adam için narkotikçiler temiz demişler bizimkilere... Doğru mu, yalan mı bir Allah bir 

de kendileri bilir... Yani, onlara da çok güven olmaz, hocam. Kadın Serdar'ın babasıyla 

nikâhlıymış, ondan üç çocuğu daha varmış... Hepsi kız, biri evlenmiş, biri çiçekçilikte 
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çalışıyormuş, en küçüğü daha okuldaymış. Serdarın babası nataşanın birine kapılıp 

gittiğinde bu kız daha memedeymiş, Serdar ise üç yaşında.” ( s. 164, 165) 

 

Pınar Kür, bir cinayet olayından yola çıkarak aynı çevrenin farklı sosyal 

sınıf ve statülere sahip insanlarını bir araya getirmeyi başarmıştır. Aynı muhitte 

yaşayan öğretim görevlileri, üniversite yönetimi ve öğrencilerinin yanında, 

kaçakçılar, uyuşturucu madde bağımlıları gibi farklı insanları bir cinayet 

olayının etrafında başarılı bir kurgu ile aynı romanda buluşturmayı başarmıştır.  

Hülya 

Melek’in arkadaşıdır. Melek ile sık sık vakit geçiren, onun 

birtakım gizli sırlarına, erkek arkadaşlarının kim olduğuna vakıf olan en 

yakın arkadaşlarındandır. Cinayetin çözümlenmesi için ilgili herkes ile 

konuşan Narin ve Emin Köklü, Hülya ile de görüşür:  
 

“Nerdeyse beline dek uzanan dümdüz, çok gür ve çok parıltılı simsiyah saçları, 

çok büyük, ışıltılı kara gözleri olmasa çirkin sayılabilecek bir genç kızdı Hülya. Yüzü 

yeşilimsi sarımtırak, gözaltları mor, burnu ve çenesi sivri, dudakları incecik, sesi kalın-

dı. Vücudu ise inceden çok sıska olarak nitelenebilirdi. Gene de, ustaca yapılmış bir 

makyaj ve çarpıcı giysiler sayesinde bazı yabancı top modelleri andırabilirdi belki. Ama 

böyle bir çabaya girişmemiş, yüzüne en ufak bir müdahalede bulunmamış, üstüne uzun, 

soluk siyah bir etekle annesinin ördüğü hemen anlaşılan kalın, koyu yeşil bir hırka 

geçirmekle yetinmişti. Bir televizyon kanalında ‘yapım görevlisi’ olarak çalışıyormuş. 

Melek’i mahalleden tanıyormuş. ”    ( s. 215) 

  

Romanda bu genç kız kapsamlı bir şekilde tarif edilir ancak bu görüşme 

dışında başka bir yerde adı geçmez.  

2.1.8. BEŞPEŞE123 

2.1.8.1. Roman Hakkında 

 Yazımına 2002’de başlanan Beşpeşe adlı kitap 2004’te tamamlanır. Metis 

Yayınlarından çıkan ve ‘nesne- kitap’ olarak değerlendirilen bu kitabı beş ayrı yazar 

                                                            
123 Çalışmamızın bu bölümünde Pınar Kür’ünde yazarları arasında yer aldığı Beşpeşe, adlı eserin 
Metis Yayınları, 2004 yılına ait 1. Basımı esas alınmıştır. Bundan sonra bu çalışma ile ilgili alıntılarda 
sayfa numarası verilecektir. 
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kaleme almıştır. Bunlar sırasıyla Murathan Mungan, Faruk Ulay, Elif Şafak, Celil 

Oker ve son olarak da Pınar Kür’dür. Kitabın ilk bölümünü Murathan Mungan 

yazmış, sonraki yazar romanı onun kaldığı yerden devam ettirmiştir. Bu şekilde her 

yazar bir önceki yazarın bıraktığı yerden ve onun yazdıklarını okuyarak eseri 

devralmıştır. Projeyi Bülent Erkmen oluşturmuştur. “2001’de geliştirdim projeyi. Beş 

kişi arasında sürmesi planlanan bir işti bu; ismi de oradan çıktı. "Beşpeşe", bir 'nesne 

-kitap'. Yazarlara hem daha önceki nesne - kitaplar hem de bu kitapla ilgili bilgileri 

içeren metinler gönderdim. Bildiğimiz kitap, içindekini taşıyan kitaptır; yazı, resim, 

çizgiyle o kitaba onu taşıtırız. Nesne - kitap, kendisini de taşıyan, içindekiyle birlikte 

kendisini de gösteren kitap.”124 Yazar sıralaması için de Erkmen’in açıklaması dikkat 

çeker; “Murathan Mungan başlatıcı olacak; Faruk Ulay, soğutacak Elif Şafak, 

karıştıracak; Celil Oker, gerecek ve Pınar Kür, bitirecek. Bu sıralamayla tasarlanan 

kitabın yapımı, yaptığım diğer nesne - kitapları üstlenen Ofset Yapımevi'ne ait. 

Nesne - kitap, az sayıda basılan ve biraz pahalı olan bir şeydir.”125  

Pınar Kür bu projeye nasıl dâhil olduğunu şu sözlerle açıklar: 

“Bir gün Bülent Erkmen telefon etti, böyle böyle bir proje olduğunu anlattı. 

Kitabın ilk dört bölümü yazılmış, benden son bölümü yazmamı istiyordu. Çok ilginç 

geldi bana. Bülent Erkmen'in daha önceki çalışmalarını da beğenerek izlemiştim. An-

cak o sırada vaktim yok; tam Hayalet Hikâyelerini toparlıyorum. "Hayır," 

diyecektim, ama diyemedim. Roman, tanımı gereği tek bir bilincin yaratışıdır. İşin 

içine beş bilinç girerse nasıl olur? Denemek istemez mi insan? Kıyamadım böyle bir 

projeyi kaçırmaya. “Önceden yazılanları bir okuyayım, ondan sonra cevap veririm,” 

dedim. Murathan Mungan'ın yazdığı birinci bölümü okur okumaz katılmaya karar 

verdim. Sonradan epey zorlandım ama bir bütünlük yakalamak kolay olmadı. Herkes 

kendi bölümünü kendi kafasına göre yazmış.” 126 

 Bu roman birkaç yazarın bir araya gelerek birlikte yazdığı romanlardan ve 

yapıtlardan daha farklıdır. Eserde her yazarın kurgusu farklıdır. Yani ortada beş 

yazar ve beş ayrı kurgu yer alır. Kısacası; “Burada birbirine uç uca eklenen ve asla 

birbirine karışmayan bir yapı söz konusudur. Dâhil olduğu metinde iktidar, yalnızca 
                                                            
124 S. Aslan, “Beşi Bir Romanda” s. 87. 
 
125 Aynı yazı,  s. 87. 
126 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat ve Edebiyat,  s. 367. 
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bir süreliğine, o da bağımlı değişken olmaktan kurtulamamanın verdiği yükle sahip 

olunacak bir durumdur artık. Kalemin el değiştirmesi, metnin kaderini de değiştirir… 

Kimi zaman bir diğer yazarın anlattıklarını güçlendirerek, kimi zaman da bir 

diğerinin açtığı yolu tıkayarak, geçmiş kurguyu yıkıp yeniden yapılandırarak metni 

geliştirir ve bir diğer yazarın eline bırakır. Okur artık klasik bir metindeki 

merakından öte yeni bir üst merak geliştirmiştir, bundan sonra gelecek yazar 

geçmişte yazılanların ne kadarını kendi metni içine kabul edip ne kadarını 

eleyecektir?”127 

Roman, başkahraman Zehra’nın daha küçük bir çocukken annesini 

kaybetmesi ve sonrasında yaşadığı olaylar üzerine kurulmuştur. İlk bölümde 

Zehra’nın çocukluk ve genç kızlığı anlatılır. Annesinin şüpheli ölümü de yine bu 

bölümde bulunmaktadır.  

İkinci bölümde yazar Faruk Ulay, Fırat karakterini harekete geçirir. Elif 

şafak’ın kaleme aldığı üçüncü bölümde Zehra, kendisinin bilincine varır ve iç 

dünyasına kafa yormaya başlar. Celil Oker’in yazdığı dördüncü bölümde Zehra’nın 

hayatına Rıdvan girer ve olaylar onun merkezinde ele alınır.  

“Ve Pınar Kür çıkıyor sahneye. Şimdiye kadar üst üste atılmış onca düğümü 

çözmeye geliyor sıra. Son yazar. Son sözler. Bir bakıma en yoğun eleştiri barındıran 

kısmın bu bölüm olduğunu düşünüyorum. Sonuçta sırası gelen her yazar ihtimal bu 

sonu da kurgulayarak yazmış kendi bölümünü. Ve asıl merak uyandıran, kaçınılmaz 

olarak iyice dağılmış kurguyu yazarın nasıl toparlayacağı ve metni nasıl 

sonlandıracağı. Sürekli annenin nasıl öldüğüne dair soru işaretinin peşinden gidiyor 

karakterler. Ve Zehra dışında herkes işin aslını biliyormuş gibi bu edayla 

dolanıyorlar ortada. Şimdiye kadar, kendi bilinmezini örselemeden yanında taşımış 

olan Zehra, bu zamana kadar bu konuyu babasıyla bile konuşmamış olan Zehra, 

birdenbire annesinin ölümündeki sırrın izini sürmeye başlıyor. Madem bilinmezinin 

mahremiyeti zedelenmek isteniyor başkaları tarafından, annesinin balkondan 

düşüşünün ardındaki sırrı, çevresindekilerin kendi üzerine oynadıkları oyunu 

çözmenin zamanının geldiğine inanıyor…”128  

                                                            
127 İ. Önemli, “Beş Kör Kız ve Bir Porselen Bebeğin Başından Geçenler”,  s. 53. 
128 Aynı yazı,  s. 55. 
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Roman uygulanan farklı teknik ve biçemle orijinal bir eser olarak edebiyat 

dünyasında ki yerini alır. Edebiyat dünyası kadar basın dünyası da esere büyük ilgi 

gösterir. ‘Beşpeşe Ciddi Bir Oyun Yazdılar’ başlıklı bir röportajda; “Muhtevası kadar 

tasarımı da ilginç olan kitap, günümüzde kitap yayıncılığında kullanılmayan bir baskı 

tekniğiyle, çinko alaşımlı klişe kullanılarak tipoyla yapıldı. Nesne-kitabın dünyada 

en bilinen örnekleri El Lissitzky'nin ‘İki Kareden’ ve Mayakovski'nin ‘Ses İçin’ adlı 

kitapları. Son 15 yıldır nesne kitaplar 'yapan' Erkmen'in en bilinen çalışmaları ise bir 

minyatürden hareketle yaptığı "Kitap" ve hayli ses getiren "32 Büst". Erkmen, 

Beşpeşe ile 'okura eski kütüphanelerin tozsuz raflarında bulunmuş yeni bir roman 

duygusu taşıyan yumuşak, edilgen, kendini okura teslim ederek okuru teslim alacak 

bir kitap vermek' istediğini söylüyor. Beşpeşe'yi 'romanın yapılış hâlinin ismi' olduğu 

için seçmiş. Ama daha referanslara bağlı, hikâyeden çıkan bir isim seçilseydi bu 

Murathan Mungan'ın kendi yazdığı ilk bölüme koyduğu "Seksek Tebeşir Dairesi" 

olurmuş.”129  

Aynı röportajda kendisine yöneltilen soru üzerine kitabın en zor bölümünün 

kendisine ait olduğunu söyleyen Pınar Kür: 

 “En zor bölüm benimkiydi. Murathan ilk bölümde karmaşık ama imkânlı bir 

hikâye kurmuş. Bir de esrar atmış ortaya: Zehra'nın annesi öldürüldü mü, intihar mı 

etti -öldürüldüyse kim öldürdü?- Sonraki bölümlerde her yazar öyküyü başka bir 

yöne çekmiş, esrarı çözmeye değil daha da karmaşıklaştırmaya özen göstermiş. Olayı 

toparlamak, anlamlı bir hale getirmek bana düştü. Bu durumda, daha önce ihmal 

edilmiş olan anne (ki düğüm ondaydı) ve baba (ki düğümü ancak o çözebilirdi) 

üzerinde yoğunlaştım. Her bölümde başka bir Zehra çıkmıştı önüme. Onu da 

deliliğin sınırlarında gezinirken mantıklı düşünmeye çalışan bir kişilik olarak ele 

aldım. Sonuçta Murathan'ın kurduğu esrara üçüncü bir çözüm önerdim.”130 Şeklinde 

açıklamalarını sürdürür.  

                                                            
129 ‘Beşpeşe’ Ciddi Bir Oyun Yazdılar, Zaman Gazetesi, 12 Temmuz 2004. 
130 Beşpeşe’ Ciddi Bir Oyun Yazdılar, Zaman Gazetesi, 12 Temmuz 2004. 
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2.1.8.2. Romanın Özeti 

 Zehra ilkokul son sınıfa giderken annesi altıncı kattan düşer ve ölür. 

Annesinin ölümü bir muammadır. Romanın sonuna kadar olayın intihar mı yoksa bir 

cinayet mi olduğu bilinmez. 

Zehra yıllar sonra devlet konservatuarı tiyatro bölümünü kazanır, artık son 

sınıftadır. Diplomasını almaya bir ay kala gergin bir ruh hali içine girer. 

Çocukluğunda yaşadığı o olay ve annesinin cansız bedeni onun rüyalarına girer.  

Fatin Bey, deneyimli, başarılı, güç beğenen, mesleğinde titiz bir öğretim 

görevlisidir. Başlangıçta kendini sevdirmesi zor olsa da ona pek çok öğrenci 

hayrandır. Bu başarılı tiyatro öğretmeni öğrencilerinden doğru ya da kurmaca birer 

öz yaşam öyküsü yazmalarını ister. Yazılanların özel olacağını ve kendisinde gizli 

kalacağını söyler. Zehra şifresini ‘seksek tebeşiri’ koyduğu bu öyküde annesinin 

ölümünden bahseder. Bu genç kız annesi öldüğü zaman aslında babasını da 

kaybetmiştir. Zira babası zanlı olarak tutuklanır ve günlerce gözaltında tutulur. Baba- 

kız yıllarca bu konunun ayrıntıları üzerine hiç konuşmazlar. Zehra kimsesiz kalır. 

Uzakta hiç görüşmedikleri bir amcası ve de yine annesinin hiç görüşmediği 

anneannesi vardır. Zehra’nın babası serbest bırakılsa da aklanmaz.  

Bir süre sonra dosya kapanır ve dava düşer. Karanlığa gömülen bu olay 

yıllarca o karanlığın içinden çıkamaz. Baba, kendisine yönelen kuşkulu bakışlardan 

ve dedikodulardan rahatsız olur. Bu olay yaşanmadan önce de Zehra’nın anne ve 

babasının kötü giden bir evlilikleri vardır. Kocası ile evlenmekten kimi zaman 

pişmanlık duyan kadının annesi ile görüşmemesinin nedeni bu evliliktir. Aradan 

geçen on bir yıl boyunca Seniha Hanım kızını yüzüne bile bakmaz, onu affetmez.  

Zehra anneannesini cenaze esnasında tanır. Bu kadın elli yaşında olmasına 

rağmen yaşını göstermeyen iyi giyimli bir kadındır. Zehra’nın babası kaldıkların evin 

kendisine o olayı hatırlatması ve çıkan dedikodular nedeniyle mahalleden taşınmak 

ister. Baba-kız ortak karar alarak yeni bir eve taşınırılar. Bu arada Fatin Bey’in 

derslerini hiç kaçırmayan Zehra onun dediklerini bir bir yerine getirir. Sokakta 

doğaçlama provalar yapar.  

İlerleyen günlerde Fatin bey’e âşık olduğunu düşünür. Zira aşkın ne olduğunu 

henüz bilmiyordur. Oysa Fatin Bey, Vedia Hanım ile evlidir. Yıllardır ayrı yaşasalar 
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da çiftin evlilikleri devam etmektedir. Fatin Bey, Zehra için fazla yakışıklıdır. Zehra 

çok güzel olmasına rağmen çirkin erkeklerden hoşlanmış ve onlarla birlikte olmuştur. 

Rıdvan’da bunlardan biridir. Rıdvan, Zehra’nın bile tahammül edemediği kadar 

çirkindir. O, bu çirkinliğini zekâsı ve aşkının şiddetiyle kapatmaya çalışır. Uzun 

yıllar bir gazetenin haber merkezinde çalışan ve sonra yazı işleri müdürlüğüne kadar 

yükselen Rıdvan, işten ayrılır ve asıl yapmak istediği meslek olan yazarlığa başlar. 

Polisiye romanlarla işe başlayan, polisiye türünün hiç de kolay olmadığını gören 

Rıdvan sevgilisi Zehra’nın annesinin cinayet olayını yazmak ister. Zehra bu romanın 

yazılması ile gerçeklerin ortaya çıkabileceğine inanır ve buna izin verir.  

Bu arada bir süredir anneannesine gidip gelen Zehra kimi günler onun 

yanında kalmaya başlar. Kısa bir süre sonra da annesi ile ilgili gerçeği öğrenir. 

Annesi hastanede bebekken değiştirilmiştir. Anneannesi evliliğini kurtarmak için 

ölen çocuğunun yerine Zehra’nın annesini alır. Zehra’nın annesi bu gerçeği bilmeden 

ölür. Zehra, bir çarpışma sonucu Fırat ile tanışır. Fırat’ın Zehra hakkında her şeyi 

biliyor olması onu şaşırtır. Fırat, genç, yakışıklı, piyano ve gitar çalabilen, pul 

koleksiyoncusu ve kameramandır. Sahne tasarımı eğitimini yarım bırakmıştır. 

Fırat’ın annesi Nuran Hanım ile Semiha Hanım arkadaştırlar. O gün Fırat da Zehra 

ile birlikte köşke gelir. İlerleyen günlerde Zehra Fırat’ın kendisine âşık olduğunu 

düşünür. Fırat, Zehra’ya annesinin nasıl öldüğünü bildiğini, Rıdvan’ın yazdığı 

romanın gerçekle alakası olmadığını, yalnız Rıdvan’ın gerçeği olduğunu söylese de 

Zehra buna inanmaz.  

Bu arada Zehra’nın annesinin ölümünün tek şahidi Kallavi Apartman’ındaki 

felçli kadındır. Bu kadının bakımını apartmanın kapıcısının beş âmâ kızı üstlenmiştir. 

Bu kızlar evden çıkmaz. Zehra bu eve gerçekle ilgili bir şeyler öğrenmeye gelir. 

Fakat kendinden önce bu eve Fatin Bey’in de geldiğini öğrenir. Fatin Bey’e giden 

Zehra evde başka bir kadınla karşılaşır. Bu kadını kıskanır. Fatin Bey’den de bir şey 

öğrenemeyen Zehra, babasına gider, babası da sessizliğini korur. Zehra bu defa da 

Vedia Hanım’a gider onunla aşk ve erkekler üzerine uzun uzun konuşurlar.  

 Rıdvan ise romanı yazmaya devam eder. Zehra’nın annesine bir ad bulma 

telaşındadır. Zehra, annesinin mezarına gidecektir. Rıdvan’a gelerek kendisine eşlik 

etmesini ister. Romanın kurgusu üzerine tartışırlar. Zehra, romanın sonunda 

annesinin öldürülmemesini ister. Rıdvan gerçeğin bu olduğunu söyleyerek bir şekilde 
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roman kahramanının ölmesi gerektiğini söyler. Bu son Zehra’yı kötü bir biçimde 

etkiler. Zehra da gerçeği Fırat’tan öğrenmeye karar verir.  

Köşke gelen Zehra eski eşyaları karıştırır. Bir kutunun içinde porselen bebek 

ile aşk ve şantaj mektupları bulur. Semiha Hanım evliyken gizli bir aşk yaşamıştır. 

Bu gizli ilişkisinden bir de çocuğu olmuştur. Bu nedenle başlangıçta aşk duyguları 

taşıyan bu mektuplar sonrasında şantaj mektupları halini alır. Anneannesi ile ilgili 

yeni bir gerçeği öğrenen Zehra, annesinin ölümünü de çözmeye karalıdır. Önce 

Rıdvan’ın bilgisayar’ında ki romanı siler daha sonra Fatin Bey ile buluşur ve kesin 

bir dille gerçeği öğrenmek istediğini anlatır. Zehra, Fırat’ın kendisine âşık olmaya 

başlamasından sonra Vedia Hanım’ın olaylara müdahale ettiğini öğrenir. Semiha 

Hanım’a gelen mektuplar Fırat’ın dedesi tarafından gönderilmiştir. Yani Fırat’ın 

dedesinin, Zehra’nın da dedesi (annesinin babası) olma ihtimali vardır. Fırat’ın sessiz 

sedasız çekip gitmesinin nedeni de budur.  

Fatin Bey, Zehra’ya annesi ile ilgili gerçeği bilen tek kişinin babası olduğu ve 

onunla yüzleşmesi gerektiğini söyler. Zehra en sonunda eve gelir ve babası ona tüm 

gerçekleri en başından anlatır. Felsefe öğrencisi iken annesi ile nasıl tanıştığını, 

anneanneye inat nasıl evlendiklerini, annesinin intihar etmediğini ya da bir cinayete 

kurban gitmediğini bir bir anlatır. Genç kızın öğrendiğine göre annesi balkondan 

sarkmış bir şeye –ya da kediye- uzanırken düşmüş. Babası onu öyle görünce koşar 

ama tül perdeye takılır yetişemez. Zehra bir insanın balkondan bu şekilde yanlışlıkla 

düşüp ölebileceğine şaşırmakla birlikte yıllardır bu kadar basit bir sebepten dolayı acı 

çektiğine hayıflanır. Ama diğer taraftan babasının katil olmadığına sevinir.  

2.1.8.3. Kadın Kahramanlar 

 Beşpeşe adlı romandaki kadın kahramanların sayısı ondur. Bunlardan 

yalnızca Zehra asıl konumda ki kadın kahraman olarak değerlendirilir. Bütün olaylar 

Zehra’nın etrafında gelişir. Diğer şahıslardan ‘anne’ romanın daha başında 

balkondan düşerek ölür. Biz, ‘anne’ olan kahramanın kimliğini Zehra’dan, 

babasından ve diğer şahıslardan öğreniriz. Romanın ilerleyen bölümlerinde ortaya 

çıkan Semiha Hanım’a da romanda geniş yer verilir. Yeşim, Pelin, beş âmâ kız ve 

isimsiz bir kahraman olan Fatin Bey’in sevgilisi oldukça silik ve dekoratif unsur 
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durumundaki diğer kahramanları oluşturur. Şimdi romanın merkezi figür 

konumundaki kahramanı Zehra’yı inceleyelim. 

2.1.8.3.1. Asıl Konumda ki Kadın Kahramanlar 

Zehra 

Zehra romanın asıl kahramanıdır. Romanda annesini küçük yaşta kaybeden 

ve yıllarca bu olayın etkisinden kurtulamayan genç bir kız olarak karşımıza çıkar. 

Zehra’yı asıl üzen şey annesinin intihar ederek kendisini terk etmiş olması veya 

başka bir ihtimalle babasının onu öldürmüş olmasıdır. Yıllarca gizli kalan bu gerçek 

ve kendisi, kendi kimliği ile ilgili diğer gerçeklerin peşine düşer. Zehra, güzel, zeki 

ve eğitimli bir kızdır. Annesinin balkondan düştükten sonra yerde ki cansız bedeni 

yıllar boyu rüyalarına girer. Küçük bir kız çocuğu iken gördüğü bu manzara onun 

dimağına yerleşir ve ruh halini büyük ölçüde etkiler. Bu olay, babasına uzun süre 

nefret duymasına neden olur. Roman, geriye dönüşlerle yazıldığı için onu başlangıçta 

ilkokula giden bir çocuk olarak tanırız: 
 

“İlkokul son sınıfa gidiyordu o sıralar. Diplomasını almasına bir ay kalmıştı, 

ilk diploması olacaktı bu. Bugüne kadar her yıl karne almıştı ama bu sefer ilk kez 

diploma alacaktı. Bunu düşündükçe göğsü kabarıyor, kendiyle gurur duyuyordu…  

(s.17) 

 

Zehra daha sonra Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazanır, başarılı bir 

öğrencidir. Yaklaşık bir ay sonra diplomasını alacaktır: 
 

“Okulun en parlak öğrencilerinden biri olarak, ‘Yaban Ördeği’ndeki 

Hedwig’ten, Ofelya’ya, ‘Vişne Bahçesi’ndeki İrina’dan Antigone'ye varana dek o 

yaşlarda birinin oynamak isteyebileceği bütün çekirdek rolleri, dönem sonu 

temsillerinde canlandırmış olan Zehra, artık son sınıf öğrencisiydi ve herkes ona 

geleceğin büyük aktristi gözüyle bakıyordu.” (s. 23)  

 

Zehra’nın romanda dikkat çekilen en büyük özelliklerinden biri de 

güzelliğidir. Bu gerek özel ilişkilerinde gerekse okulda öğretmenleri tarafından dile 

getirilir. Öyle ki annesinin ölümüne şahit olan felçli kadınında dikkatini Zehra’nın bu 

göz alıcı güzelliği çeker. Yazar onun güzelliğini uzun uzun anlatır: 
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“Zehra, çocukluğundan beri hemen herkesin dile getirdiği göz kamaştırıcı 

güzelliğine karsın, hayatı silik bir insan gibi, hatta çoğu kez bir çirkin gibi yaşamıştı. 

Kendini taşımak güzeller için her zaman bir tür sorun oluyor, her zaman bir ağırlık 

yaratıyordu. Zehra bunu kendinden biliyordu. Bütün gözler üzerinde bir hayat, nereye 

gitse kendisine dönen başlar, insanın iç dünyasını büyük ölçüde etkiliyordu. Duru, açık 

tenli olması, renkli gözlü olması, kırmızısı kendinden dolgun ve biçimli dudakları 

olması, gür, parlak, kolay biçim kazanan saçları olması, düzgün ve uzun bacaklarıyla 

incecik bir belinin olması, her zaman bir sorun olmuştu. Ruhu alabildiğine saklanmak, 

gözlerden uzak bir yerlere çekilmek isterken, göz alıcı güzelliği onu kalabalıklar içinde 

çıplak ve savunmasız bırakıyordu. Bakışların ısrarı Zehra'yı yoruyordu. Bu yüzden 

Zehra, kendi güzelliğini istemeyen güzellerdendi.” (s. 85-87) 

 

Romanın ilerleyen bölümlerinde yazar Fırat’ın ağzından Zehra’yı okuyucuya 

şu şekilde tanıtır: 
 

“Tanıştırayım, Zehra. İstanbul’un en güzel kızı olarak bilinir. Mimar Sinan 

Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Sahne Sanatları Bölümü, son sınıf öğrencisidir 

kendileri. Zehra üç hafta sonra diploma sınavlarına girecek ve on beş gün ter döktükten 

sonra haziranın sonunda, Türk tiyatrosunun aranılan oyuncularından biri olmaya hak 

kazanacak. Ama ben bugüne döneyim, Zehra'nın yirmi birinci yaşını tebrik edip şunu 

vereyim…” (s.163-165) 

 

Romanın birinci bölümünde roman kahramanı Zehra, yazar Murathan 

Mungan tarafından pek çok yerde tanıtılır. İkinci bölümünde yazar değişir. Bu 

bölümün yazarı Faruk Ulay da Zehra’yı yeniden okura tanıtır: 
“Otomobillerden birinde bugün yirmi ikinci yaşına basan, güzelliğini ne yapsa 

saklayamayacak denli güzel bir kız oturuyor. Kızın adı Zehra. Zehra'nın dudakları 

parlak, transparan bir rujla boyalı: L'Oreal Glass Shine. Üstünde kolları dirseklere dek 

kıvrılmış beyaz bir gömlekle boyu dizin dört parmak üstünde, taba renkli, ham ipekten 

bir etek. Ayaklarındaysa İstanbul’un bugünkü hali denli çirkin, kısa topuklu, küt 

burunlu ayakkabılar…”  (s.187) 

 

Beş ayrı yazarın birlikte oluşturduğu romanda Zehra da beş farklı bakış 

açısı ile yorumlanıyor. Zehra’nın küçükken yaşadıklarının cinayet mi, gerçek 

mi olduğu aydınlatılmaya çalışılırken her yazar olaya yeni bir yorum getiriyor. 
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Özellikle merkezi figür durumunda olan Zehra ile ilgili geçişlerde kopukluk 

yaşanıyor ve okurun kafası karışıyor. Okur her yeni yazarda yeni bir Zehra ile 

karşılaşıyor. Bu nedenle Zehra karakterinin değişken olduğu ve tek bir çizgi 

üzerine oturtulamadığı söylenebilir. Nitekim yazarın kendisi de son bölümünü 

yazdığı romanda olayları çok zor toparladığını ifade etmiştir.  

2.1.8.3.2. Dekoratif Unsur Durumunda ki Kadın Kahramanlar 

Anne 

Zehra’nın annesi olan bu kadın kahraman daha romanın başında balkondan 

düşer ve ölür. Felsefe bölümünde okurken eşi ile tanışır. Öğrencilik yıllarında 12 

Eylül olaylarına karışır. Annesi, -üvey annesi- Semiha Hanım, doğumdan sonra 

çocuğunun ölmesi üzerine bu kadını bir hemşirenin yardımıyla evlat olarak 

hastaneden alır. Anne, bu olayı hiçbir zaman öğrenemez. Eşi ile yaptığı evliliği 

onaylamayan Semiha Hanım yıllarca kızı ile görüşmez. Mutsuz bir evliliği olan 

kadın daha sonra pişmanlık duyar. Eşinin aktardığına göre bir dönem Ömer adında 

bir adamı sever. Zehra’nın babası gizli kalan gerçekleri itiraf ederken karısından 

sevgi ile bahseder ve onun gençlik yıllarında güzelliğini şöyle tarif eder: 
 

“Sen çok güzel bir kızsın, Zehra. Ama seni her gördüğümde annenin gençliğini 

hatırlıyorum dersem, yalan. O daha güzeldi. Daha başka güzeldi. Öyle bir güzelliği 

ömrümde ne görmüştüm, ne gördüm, ne de göreceğim. Sonraları çok değişti tabii ama 

hiçbir zaman gözümün önünden gitmedi o güzellik… Ölünceye kadar da gitmeyecek.” 

der.  (s.643) 

 

Semiha Hanım (Anneanne) 

Asıl kahraman Zehra’nın anneannesidir. Elli yaşlarında, dinç ve bakımlı bir 

eski İstanbul hanımefendisidir. Onaylamadığı bir evlilik yapan kızının ( üvey kızı) 

yanından ayrılmasından sonra yalnız başına yaşar. Büyük bir köşkte oturur. 

Zengindir. Mirastan kalan oldukça fazla malvarlığı vardır. Hizmetçisi ve şoförü 

vardır. Çok fazla dışarıya çıkmaz. Gençliğinde evliyken gizli bir aşk yaşar ve bu 

aşktan bir çocuğu olur. Onun köşkteki münzevi hayatı şu şekilde anlatılır: 
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“Üzerini örten köpürmüş sarmaşıkların ana yola taştığı yüksek duvarlı 

köşkünden, günlerce, haftalarca dışarı çıkmadığı oluyor, en fazla köşkün bahçesinde 

gezinip, azıcık temiz hava alıp yeniden odasına dönüyordu.” (s.51) 

 

Zehra, anneannesi Semiha Hanım’ın sevgisizliğini ve mutsuzluğunu şöyle 

tarif eder: 
 

“Akıl almaz ölçüde sevgisizdi. Zehra, onun kendini bile sevip sevmediğinden 

emin olamıyordu. Bencilliğiyse akıldışı ölçüdeydi. Ailesindeki hemen herkes ölmüşken, 

bir tek onun sağ kalmış olması bile, hayatı sevmesinden çok, bencilliğiyle ilgiliydi, 

sonunda her şeyin kendisine kaldığını görmeden ölmeyecek mutsuzlardandı o.” (s. 135)  

 

Semiha Hanım, aynı zamanda kibirli ve kendi ile övünen biridir. Kendinden 

başkasını beğenmez: 
 

“Anneannesi, herkesi, her şeyi küçümsüyordu, bütün duyguları gibi kibri de 

akıldışı ölçülerdeydi. Dünyada küçümsemeden söz edebildiği bir tek kişi bile yoktu. 

Övgülerinde ve takdirlerindeyse ağır bir temkinlilik ve kuşku payı vardı. Kırk yıllık 

ahbaplarından bile yeterince sınanmamış dostluklar gibi söz ediyordu. El âlem, 

yazlıklarını, kışlıklarını, köşklerini, konaklarını bir bir satarken,  bahçesinden tek bir 

ağaç bile kestirmediğiyle övünüyor, kapısında sıram sıram kuyruk olmuş müteahhitleri 

nasıl yüz geri çevirdiğini anlatıyor, her şeylerini satmak zorunda kalmış eski 

İstanbullular için sözde merhamet duyuyordu. Zehra, onun herhangi bir insana, herhangi 

bir nedenle acıyacak bir insan olmadığını çoktan anlamıştı…” (s.139)  

 

Vedia Hanım 

Romanda, Zehra’nın hocası Fatin Bey’in eşidir. Aslında Fatin Bey ile ayrı 

yaşarlar. Yalnızca resmiyette evlidirler. Kültürlü güzel bir kadındır. Herkesten uzak 

bir yaşam sürer: 
 

“Vedia Hanım, Boğaz'ın karşı tarafında Vaniköy'ün gözlerden uzak bir 

köşesinde oturuyor, sessiz, dingin, içe kapalı bir yaşam sürüyordu. Bütün ileri gelenleri 

zamanında yüksek saray görevlerinde bulunmuş, Mısır'dan gelme soylu bir ailenin 

kazıydı, iyi bir hukuk eğitimi görmüş, ancak hukukçuluk yapmayıp antika eksperi 

olmuştu. Bu alandaki başarısı nedeniyle yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da 
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tanınıyor, dünyaca ünlü müzeler, müzayede kurumları onun görüşlerine önem 

veriyordu.”  (s. 73)  
 

Vedia Hanım yaşını göstermeyen zarif ve güzel bir kadındır: 
 

“Vedia Hanım, yaşça söylendiği kadar büyük değildi Fatin Bey’den. Ayrıca 

yaşını hiç göstermeyen, güzelliğini, vücut diriliğini ve çekiciliğini korumuş bir kadındı. 

Fazla kilolarını saklamak için sürekli bol tunikler giymek zorunda kalan yaşıtlarına hiç 

benzemiyor, sahil boyu yürüyüşlerine çıktığı kimi akşamüzerlerinde, hâlâ erkeklerin 

kendisine arzuyla bakmasını sağlayabiliyordu. Böyle bir kadının, bu umutsuz evliliği 

neden sürdürdüğü ve kalbinin kapılarını dünyaya kapattığıysa anlaşılmıyordu.”. ( s.79-

81) 

 

Zehra, daha sonraki günlerde konuşmak için gittiği Vedia Hanım’ın 

bilinmeyen yanları ile karşılaşır ve onunla ilgili olarak: 
 

“Vedia Hanım tam sekiz dakika sonra, petrol yeşili upuzun bir elbise içinde 

karşısına dikildiğinde, onun hakkında yanılmadığını düşünüyor Zehra. Bu kadından 

kadınlık kokuları almıyor siyah köpek. Bu kadın, her ne sebepten olursa olsun, uzun 

seneler evvel kadınlığını dondurmayı seçmiş. Hiçbir erkekle yatmamış. Yatmayı 

arzulamamış. Damla damla öldürmüş dişiliğini, gençliğinden beri âdet görmeyen ebedi 

bakire.”. (s. 355) cümleleri sarf eder. 
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Yeşim  

 Yeşim, Fırat’ın manken arkadaşlarından biridir. Yalnızca bir yerde adı geçer. 

Asıl olaylarla hiçbir ilgisi yoktur.  
 

“Yeşim, caddeye en yakın masanın başında, ayakta bekliyor. Gözü Fırat'ın 

koluna girip masalarına getirdiği Zehra'da.” (s.355) 

 

Selin 

Selin de Fırat’ın manken arkadaşlarındandır. Onun da adı yalnız bir yerde 

geçer, hakkında herhangi bir bilgi verilmez: 
 

“Selin, Fırat'ın boş iskemlesinin karşısına yandaki masadan bir iskemle çekip 

Zehra'nın oturmasına yardım ediyor.”  (s. 355) 

 

Nuran Hanım 

Fırat’ın annesidir. Zehra’nın anneannesi Semiha Hanım’ın yakın arkadaşıdır. 

Arada bir köşke Semiha Hanım’ı ziyarete gelir. Zehra ile de burada tanışır. Bu 

bilgiler dışında Nuran Hanım ile ilgili başka bir bilgiye rastlanmaz: 
 

“Fırat'ın annesi Nuran Hanım, yeni aldığı bu otomobili rahat kullanımı, 

ısıtmalı direksiyonu, ortopedik bel ayarlı ön koltukları, ceviz kaplamaları ve yağmur 

sensoru için seviyor.” (s. 201) 

 

Pelin 

Trafikte yan taraftaki arabayı kullanan genç kızdır. Adı yalnızca burada 

geçer. Fırat arabası ile arkadan kızın arabasına çarpar. Ünlü biri olduğu için Fırat onu 

tanır. Vak’a ile hiç ilgisi olmayan bir şahıstır: 
 

“Sol şeritte kağnı hızıyla seyreden otomobil, Göztepe kavşağına gelmişken, 

geçemeden yanındaki şeritte aynı hızda giden ve sacı meçli, burnunu yaptıralı daha dört 

ay olmuş, gelecek yıl da göğüslerini kırk C'lik bir sütyene ancak sığabilecek boyutlara 

çıkarmayı düşünen ve Pelin adıyla çağrılan kızın iki bin iki modeli Alfa Romeo 147 

GTA’ sının sol arka kapısına bindiriyor.” (s.237) 
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Beş Âmâ Kız 

Romanın ilerleyen bölümlerinde karşımıza çıkan bu genç kızlar felçli kadının 

oturduğu apartmanın kapıcısının kızlarıdır. Beş kız kardeşin hepside âmâdır. Zehra, 

bu kıları felçli kadın ile görüşmeye gittiğinde tanır. Doktorların tüm uyarılarına 

rağmen çocuk yapmaya devam eden ailenin beş çocuğu da âmâ olur. Bu kızlar, felçli 

kadının bakımını üstlenmiştir. Asıl olaylarla ilgileri yoktur: 
 

“Niye dinlesinler ki, ne kapıcı, ne de karısı âmâ. Allaha şükür sapasağlam ikisi 

de. Oldu bir kere, bir daha olmayacak bu sakatlık. İkinci çocuk gene kız oldu, gene âmâ. 

Bir hatayı tekrarlayarak düzeltebileceğini ummak evli çiftlere özgü bir muammadır, 

onlar da muammalarında sebatkâr çıktılar.   Üçüncü çocuk,   gene kız,   gene âmâ. 

Doğayla yarış,   inadına.    Dördüncü muhakkak oğlan olacak;   dördüncü rnuhakkak 

sağlam olacak.  Kızlar boy boy dizilmişler anne babalarının deney tüpleri gibi bir 

nizam, kırılgan, yan yana. Besinci bebek, gene kız, gene âmâ…” (s. 299) 

 

İsimsiz Kadın (Fatin Bey’in Sevgilisi) 

Zehra Fatin Bey ile görüşmeye gittiğinde evde olan kadındır. Güzel ve çekici 

olduğu bilgisi dışında hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılmaz. Zehra onu Fatin 

Bey’in evinde görünce kıskanır: 
 

“Rujun sahibi bu beklenmedik misafirin düşüncelerinden habersiz dolaşıyor 

ortalıkta. Ara sıra Fatin Bey'e sürtünüp, parmaklarını onun saçlarında gezdirip geri 

çekiliyor.   Uzatmıyor işveyi;   kararınca,   yeterince. Gelen misafire Fatin Bey'in kime 

ait olduğunu, dün gece bedenini ve benliğini kime adadığını göstermekten hoşnut. Bu 

benim erkeğim, geri dur küçük kız, git başka oyuncaklar bul kendine…” (s.327) 
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2.2. PINAR KÜR’ÜN ÖYKÜLERİNDE KADIN KAHRAMANLARIN 

İNCELENMESİ 

2.2.1. AKIŞI OLMAYAN SULAR131 

2.2.1.1. Öykü Hakkında 

Pınar Kür’ün 1983’te kaleme aldığı Akışı Olmayan Sular adlı ikinci öykü 

kitabı 1984 Sait Faik Öykü ödülünü kazanır. Akışı Olmayan Sular’da öykülerde adı 

geçen kişiler, geçmiş zaman ile bugünlerini kıyaslamakta, yaşanan acı- tatlı olaylarla 

hayatın zorluklarından bahsetmektedir  “Duygusal yanı ağırlıkta olan beş öyküyle 

karşılaşırız. Bu öykülerin üçü bir erkek tarafından anlatılmaktadır. Roman ya da 

öykülerindeki kişilerin hiçbir zaman doğrudan doğruya gerçek yaşamdan 

alınmadığını, birtakım esinlenmeler ve bileşimlerden ortaya çıktıklarını belirten 

yazar, öykülerinin erkek ağzından anlatılmasının yadırganışına karşı savunmasını 

yaparken öykülerindeki kişilerin özelliklerini de belirtir. ‘Önce erkek ağzından 

yazmanın pek yakışık almadığı ya da aşırı bir cesaret olduğu söylendi. Sonra 

öykülerdeki erkek kişilerin toplumda yerini bulamamış erkekleri yazdığını ileri 

sürenler çıktı. Bunların ‘gerçek erkek’ anlayışı çizgi romanlardaki ya da kovboy 

filmlerindeki erkeklere daha yakın gördüğüm kadarıyla. Kaldı ki öykülerdeki 

kadınlar da ezik, duyarlı kişiler. Her iki öykü kitabındaki kişilerin belirgin ortak 

özelliği, bugünkü topluma uyamamak, daha da ötesi uymak istememekti…”132  

Denilebilir ki bu öyküler gerçek hayatta erişilemeyen duygulardan, eksik 

yaşamlardan yola çıkılarak kurgulanmıştır. Kitap, Biraz Daha Ölmek, Kısa Yol 

Yolcusu, Leylâ İçin Şiir, Son Çizgi ve Bitmiş Zamana Dair olmak üzere beş öyküden 

oluşmaktadır. Öykülerden Son Çizgi ve Kısa Yol Yolcusu daha kısa olmak üzere 

diğer üç öykü daha hacimlidir. Öykülerde anlatım tekniği olarak genellikle bilinç 

akışı ve geriye dönüş tekniği kullanılmıştır. Kahramanlar, hayal ederek, hasta 

yatağında sayıklayarak veya eski bir mekândan esinlenerek bir şekilde bulundukları 

andan geçmişe dönerler. 
                                                            
131 Çalışmamızın bu bölümünde Pınar Kür’ün Akışı Olmayan Sular, adlı eserinin Everest Yayınları, 
2004 yılına ait 1. Basımı esas alınmıştır. Bundan sonra bu çalışma ile ilgili alıntılarda sayfa numarası 
verilecektir. 
132 O. Önertoy, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü,  s. 321-322. 
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Kitabın ilk öyküsü Biraz Daha Ölmek için Füsun Akatlı şunları söyler: 

 “‘Biraz Daha Ölmek’, kitabın 'Bitmiş Zamana Dair' dışındaki bütün öyküleri 

gibi, bir erkeğin ağzından yazılı. Pınar Kür'ün böyle bir anlatıcı seçerken, kadın 

kişilere daha uzak açılı bir bakışın inandırıcılığını vurgulamayı amaçladığını 

düşünmüştüm ilkin. 'Leyla İçin Şiir' üzerinde tartışılırsa bu savımda diretemem belki. 

Ama ‘Biraz Daha Ölmek de Gülsevil, Hayganuş ve hatta anne, gerçekten, 

alabildiğine, bir erkek gözüne yansıyabilecek imgeleri ile belirleniyorlar. Belki bu 

öykü için en rahat söylenebilecek söz, Freud’cu bir görüngeden yazılmış olduğu. 

Ama bu bana biraz aceleci ve kestirmeci bir yorum gibi geliyor. Elli yaşında kalp 

krizi geçiren öykü kişisinin, çocukluğuna ilişkin anımsamalarında Oidipus motifi o 

kadar belirgin bir biçimde öne çıkıyor ki, kişilik çözümlemesine girişip Erdoğan 

Bey’in ‘güdük’ cinselliğine ve kıstırılmış kişiliğine Freud’ca yorumlar getirmek 

kolaycılık olacak.”133 

Kitaptaki ikinci öykü Kısa Yol Yolcusu yine erkek kahramanın ağzından 

anlatılır. Her gün aynı saatlerde kalkıp işe giden ve akşamları yine aynı yoldan eve 

dönen yalnız bir öykü kişisi vardır. Yaşamı yeniden yakalamak isteyen kahraman 

İstanbul’un caddelerinin iki yanından aktığı bu yolculukta başından geçenleri 

anımsar. Olaylar çok güçlü bir bilinç akışı tekniği ile aktarılır. “Bir otobüs 

güzergâhında, öykü kişisini gündelik tekdüze git gelinden koparıp iki ayrı dünyaya 

götüren iki ayrı çağrışım odağı anlatılmakta.”134 Bir başka deyişle bu hikâye: 

“Otobüsle kentin bir uçundan ötekine her gün tekrarlanan bir yolculuğun 

hikâyesi; çeşitli duraklarında türlü anılarla özlemleri çağrıştıran, çağrıştırdıklarıyla 

hikâye kahramanının bilincinde başka bir yolculuğu harekete geçiren içice bir 

yolculuk kurgusu… Kentin karmaşası içinden ‘şişe içinde denize atılmış bir mektup’ 

örneği ilerleyen anlatıcısının peşinden giderken konu edindiği yolculuğun kendisi 

olan bir hikâye.”135 dir.  

Akışı Olmayan Sular’ın içinde yer alan üçüncü öykü Leylâ İçin Şiir, başarılı 

bir geriye dönüş tekniği kullanılarak yazılmıştır. “‘Leyla İçin Şiir’ kurgusu ve 

duyarlığıyla, oldukça değişik bir çizgisini yansıtıyor Pınar Kür öykücülüğünün. 

                                                            
133 Ö. Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü 5, s. 20-21. 
134Aynı eser, s. 21. 
135 Aynı eser,  s. 22. 
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'Aklıbaşındalık' ve 'uyumsuzluk' sorunlarının en dolaysız biçimde didiklendiği öykü, 

bu. Yazarın şimdiki andan, geriye çevrilen bakışı, hem bir teknik, hem de (daha çok) 

bir duyarlık formu olarak kullandığını öbür öykülerinde de saptayabiliyoruz. Ama 

özellikle ‘Leyla için Şiir’ bunun öne çıktığı bir örnek.”136   

“Son Çizgi ise, kurgusu sonundaki çözüm bölümünün yazarca becerisiyle 

seçkinleşen bir hikâye.”137 

Kitabın son öyküsü Bitmiş Zamana Dair adlı öyküdür. Bu öyküde 

diğerlerinin aksine kadın kahraman, anlatıcı konumdadır. Yine geriye dönüş 

tekniğinin kullanıldığı başarılı bir öyküyle karşılaşılır. “Bitmiş Zamana Dair de 

kendince bir izleği, ‘zamanın dışında bir zaman’ izleğini sürdüren güzel bir hikâye. 

Geçmiş zamanı anlatırken kimileyin fazlaca özentili olma tehlikesini ustaca aşan, 

küçük bir kızın özlemleriyle yetişkin bir kadının anıları arasındaki köprüleri ustaca 

kuran bir hikâyeleme tekniği, şimdiki zamanla büyülü geriye dönüşler arasında gidip 

gelen bir atmosferle karşılaşıyoruz burada. 'Karlar ülkesi' çağrışımlarının okuyucuyu 

çağdaş bir hikâyeden çok bir Andersen çağsamasına yaklaştırdığı bir masal- 

hikâye...”138 

Aynı kaynakta Fatih Özgüven’in aksine Füsun Akatlı bu öykünün 

çağsamadan daha fazla şeyler barındırdığını ifade eder: 

“Odakta bir kız çocuğu var. Bir soyluluk atmosferi içinde, o kız çocuğunu 

büyüleyen ailenin fertleri, olanca zarafet ve seçkinlikleriyle yine Akışı Olmayan 

Sular'ın 'leitmotiv'ine ulanıyorlar: uyumsuzluk. Ama bu kez bambaşka bir 

uyumsuzluktur söz konusu olan, 'Bitmiş', hatta 'yitmiş' bir zamanı yaşamaktadırlar 9 

numaradakiler. Bugün otuz yaşından genç olanların tanıma fırsatını bulmuş olma 

olasılıkları çok zayıf, bu yitmiş zamanın son temsilcilerini. Bir 'modus vivendi'yi, 

kendileriyle birlikte -hiç canlanmamak üzere- yokluğa sürükleyen bir kuşağın en son 

dönemini, sessiz ve vakur can çekişmesini başarıyla veren bir öykü Bitmiş Zamana 

Dair. Benim kuşağımın İstanbulluları için bir hayli de nostaljik. Ama öyküyü Pınar 

Kür'ün en yetkin ürünlerinden biri saymam, böyle öznel bir nedenden kay-

naklanmıyor. Bir çağsama öyküsü değil bu; son derece ölçülü ve hatta uzak açılı bir 
                                                            
136 Ö. Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü 5,  s. 21. 
137 Aynı eser,  s. 23. 
138Aynı yer. 
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gözlemler serimi denebilir. Yazınsal başarının, duyarlık paylaşımı etmenini aşmasına 

bir örnek olarak değerlendiriyorum Kür'ün bu öyküsünü.”139 

Pınar Kür, bu öyküsünü çok uzun zamanda tamamlamıştır. Öykülerinin 

kurgusunun derin ve etkileyici olmasıyla ilgili olarak: 

“Hikâyelerimin kurguları da iyidir, beğenirler. Ama çok girift kurgular yoktur 

doğru. Yoğunlaşma ve sıkıştırma diyorum ben ona. Dil daha çok öne çıkıyor ve 

dediğim gibi hikâyeyi yayamıyorsun. Benim on iki yılda yazılmış öyküm var, Bitmiş 

Zamana Dair... Ama bu on iki yıl boyunca ben devamlı yazmadım, bırakıp bırakıp 

yeniden yazmaya başladım. Yazarken bakıyorum olmuyor, bir tarafa bırakıyorum. 

Diyelim bir yere takılmışım, onu seneler sonra yeniden ele alabiliyorum. Öyle bir 

yayılma. Yazma süreci yine uzun değil, kısa ve yoğun. Yaşadığım duygular da 

yansıyor tabii yazdıklarıma…”140  

Akışı Olmayan Sular adlı kitap ile ilgili bu bilgiler ve değerlendirmelerden 

sonra sırasıyla bu öykülerin özetlerini ve kadın kahramanlarını inceleyelim. 

2.2.1.2. BİRAZ DAHA ÖLMEK 

2.2.1.2.1. Öykünün Özeti 

 Erdoğan elli yaşındadır. Bir bankada servis şefliği yapmaktadır. Annesi 

Münevver Hanım ve kız kardeşi Gülsevil hayatta ki tek yakınlarıdır. Geçirdiği bir 

kalp krizi nedeniyle hastanede yatmaktadır. Krizden sonra ilaçların da etkisiyle derin 

bir uykuya dalan Erdoğan’ın çocukluk yıllarından itibaren yaşadıkları tek tek 

gözlerinin önünden geçer. Arada bir uyanır, ancak tekrar uyuyunca hatıraları kaldığı 

yerden bir film şeridi gibi bilincinden akıp gider.  

Küçük bir çocukken yatılı okulda okuyan Erdoğan’ın ailesi zengindir. 

İstanbul’da Taksim’in en büyük ve güzel yapılarından birinde oturmaktadırlar. Bir 

süre sonra ülkede savaş çıkar ve her şey eski görkemini, güzelliğini kaybeder. Savaş 

yalnız cephedekileri değil cephe gerisinde yaşayan halkın da hayatını değiştirir. 

Erdoğan babasını bu yıllarda kaybeder. Annesi ise geçinebilmek için evdeki eşyaları 

satışa çıkarır. Evin ve çocukların yükü ile iyice bunalıma girer.  

                                                            
139 Ö. Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü 5, s. 22 
140 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir, Pınar Kür İle Hayat Ve Edebiyat,  s. 252-253. 
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Erdoğan’ın kardeşi iki evlilik yapar. Bu arada kendisi de Hayganuş adlı bir 

kadınla kısa süreli bir beraberlik yaşar. Yaşlı annesi ile aynı evde kalan Erdoğan en 

çok annesinin dırdırlarından şikâyetçidir. Zira annesi onu bir işe yaramadığı 

iddiasıyla sürekli eleştirir, komşunun oğlu ile kıyaslar. Erdoğan yaşamı boyunca pek 

çok kadına ilgi duyar. Ancak yalnızca Nermin Hanımla altı aydan uzun süren bir 

birlikteliği olur. Nermin Hanım da kendisinin çalıştığı bankaya sonradan gelen iki 

kız çocuğu sahibi dul bir kadındır. Erdoğan altı ay sonra Nermin Hanım’dan da 

ayrılır. Öykünün kahramanı Erdoğan ilaçların etkisinden biraz kurtulup uyanınca 

nerede olduğunu anlamaya çalışır. Ablası Gülsevil onu ziyarete gelir. Erdoğan, olan 

biteni ablasından öğrenir.  

Anlatıldığına göre Erdoğan ve annesi yine tartışmışlardır, annesi baygınlık 

geçirirken kendisi de kalp krizi geçirmiştir.  Gülsevil’in gitmesiyle tekrar uykuya 

dalan Erdoğan, Adadaki çocukluk günlerini, sünnet törenini, bu törende aile içinde 

çıkan tartışmaları, gerginlikleri hatırlar. Erdoğan yine uyandığında ölümü düşünür. 

Babası da bu yaşlarda kalp krizinden ölmüştür. Kendisinin de ölüme çok yakın 

olduğunu hisseder ve uzun uzun ölümü sorgular. Aslında Erdoğan, ne kadar 

yaşadığını, yaşarken hayattan neleri kaçırdığını, yaptığı yanlışları kısacası tüm 

hayatının gözden geçirir. Bu yaşadıklarından sonra hayatta yalnızca ölüm için 

yaşayacağı düşüncesi beynini kemiren Erdoğan, geçirdiği bu krizde ölmediği için 

hayıflanır. Zira artık tanıştığı ölümü her gün düşünecek bu korkuyla yaşayacak ve 

her gün ‘biraz daha’ ölecektir. 

2.2.1.2.2.  Kadın Kahramanlar 

 Öykü bir erkek kahramanın etrafında gelişir dolayısıyla öykünün merkezi 

figürü erkek kahramandır.  ‘Erdoğan’ öyküde aynı zamanda anlatıcı konumundadır. 

Öyküdeki kadın kahramanlar onun anlattığı kadarıyla tanıtılır. Annesi, ( Münevver 

Hanım), kız kardeşi ( Gülsevil), Asuman ve hayatında kısa süre de olsa yer alan iki 

sevgili Hayganuş ve Nermin Hanım bu öykünün kadın kahramanlarıdır. 

2.2.1.2.2.1.  Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

 Öykünün asıl konumda ki kahramanı erkektir. Kadın kahramanlar daha çok 

yardımcı figürler olarak karşımıza çıkar. Ancak Münevver Hanım asıl konumda ki 
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kadın kahraman kabul edilir. Zira erkek kahramanın başına gelen olaylar da önemli 

rol oynar. Öyküde Münevver Hanım üzerinde uzun uzun durulur. 

Münevver Hanım 

Münevver Hanım, Erdoğan’ın annesidir. Erdoğan Bey küçüklüğünden beri 

annesine çok düşkündür. Küçükken onu hem babasından hem de kız kardeşi 

Gülsevil’den kıskanır. Onun hayatında anne Münevver hanım’ın önemli bir yeri 

vardır. Münevver hanım çok güzel bir kadındır. Erdoğan, annesi için ‘ gördüğüm 

kadınların en güzeli. Dünyanın en güzeli olduğundan hiç kuşkum yok’  ( s.2) diye 

söz eder.  Erdoğan annesini şöyle tarif eder: 
 

“Annemle birlikteyken hep varım oysa her an canlıyım. Güzelliğine 

hayranlığım sonsuz. Böylesine her yaptığı doğru, hem de güzel bir başkası daha var 

mıdır acaba dünyada? Benim kadar Diablesse'i de sever görünmesine, ona da oyuncak 

almasına, kimi geceler babamın peşine takılıp sokağa gitmesine kızıyorum, doğru. Onu 

üzecek hırçınlıklar yapıyorum bile bile, doğru. Ama aslında kızdığım o değil, onu bu 

gibi şeyleri yapmaya zorlayanlar yani, babamla kardeşim. Aslında beni ikisinden de çok 

sevdiğini biliyorum. ‘Benim oğlum' diye bir kez sıkı sıkı sarılması yeter. Ona birtakım 

zorunluluklar yükleyenlere hırçınlanıyorum. Bıraksalar her türlü zorunluluktan 

kurtaracağım onu.”   ( s.3) 

 

Savaşın başlamasıyla ailede başlayan sıkıntılı günler Münevver Hanım’ın 

kocasını kaybetmesi ile daha da çekilmez hale gelir. İki çocuğuna tek başına bakmak 

zorunda olan kadın, tek tek evdeki eşyaları satar. O yıllarda Münevver Hanım’ın 

psikolojisi iyice bozulur: 
 

“Hemen hemen her şey, herkes annemi ağlatıyor. Hiç değilse başkaları varken, 

tanımadığımız kişilerin yanında ağlamasın istiyorum, ama benim istememle olmuyor ki. 

Bir gün iki gün değil, haftalarca sürüyor bu. İnsanlar geliyor, insanlar gidiyor, annem 

ağlıyor. Eşyalarımız satılacak. Hiçbir şeyimiz kalmayacak. Yüreğim bir doluyor, bir 

sıkışıyor, bir çarpıyor, bir duracak gibi oluyor. Babamı yitirmek değil, annemin 

perişanlığını görmek bunun nedeni.” ( s.10) 

 

Erdoğan’a göre annesi Münevver Hanım, yaşlılığında dırdırcı ve çekilmez bir 

kadın olmuştur, artık ana oğul sık sık tartışırlar: 
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“Ne diye bağırdım anneme sanki? Ne vardı üstüne üstüne gidecek? Yetmişini 

aşmış zavallı bir ihtiyar hırpalanır mı? O da beni hırpalamadı mı sanki? Hayır. Bilerek, 

isteyerek yapmadı beni kızdıran yaptıklarını... Tek suçu... o bile değil... nasıl 

suçlanabilir? Kurduğum düşlerden haberi var mıydı? Kurduğum düşlerin sorumlusu 

değil ki, yıkılmalarının sorumlusu olsun... Sevdiğim, her dediğine, her yaptığına, her 

şeyine inandığım kadın olmaktan çıktıysa yavaş yavaş, üstelik şişmanlayıp 

çirkinleştiyse, yetmişine varıp bunamaya yüz tuttuysa, zaten başından beri başka birini 

seviyorduysa... Ne suçu var? O dünya güzeli annem nereye gitti? Her gittiği yerden 

bana bir şey getirirdi...” ( s. 26)  

 

şeklinde Erdoğan çocukluğundaki annesinin özlemini çekmektedir. 

2.2.1.2.1.2.  Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

 Gülsevil 

 Öyküdeki kahraman anlatıcı Erdoğan’ın kız kardeşidir. Gülsevil ile ilgili her 

ayrıntı Erdoğan’ın gördüğü şekilde öyküde verilir. Erdoğan çocukluğundan beri 

annesi ile kız kardeşini kıyaslar. Buna göre Gülsevil çirkin bir kızdır. İki kez 

evlenmiştir. İki çocuğu vardır. Evliliklerinden sonra daha da yıpranmış ve 

çirkinleşmiştir. Öyküde Gülsevil Erdoğan’ı ziyaret eder, hastanede ki görüntüsünden 

ve Erdoğan’ın aktardıklarından başka Gülsevil ile ilgili herhangi bir bilgi verilmez. 
 

“Daha da çirkinleşiyor çizgileri eğri büğrü leşince böyle. Gerçekten de 

olduğundan yaşlı gözüküyor. Benden üç yaş ufak olmasına karşın ablam sanmaları 

olağan mı bilmem, ama karşımdaki kadın bayağı geçkin, turuncuya yakın bir kızıla 

boyalı saçları ve mavi gözkapaklarına karşın. Ömrünün hiçbir döneminde güzel 

olmamıştır -hiçbir bakımdan anneme çekmemiş- ama gençliğinde böyle iriyarı şişman 

değil, ince uzundu en azından. Göz alıcı -bana sorarsanız göze batıcı- bir görünümü 

vardı. Neden bu kadar çabuk yıprandığı anlaşılır gibi değil. Kocasının hali vakti yerinde 

oysa. İlkinin de öyleydi. Belki iki koca ve iki çocuk -ikinciler kırkından sonra edinilmiş- 

yıpratmıştır onu.” ( s. 29) 

 

Hayganuş  

Erdoğan’ın kısa süreli bir ilişki yaşadığı kadındır. Yeğeninin piyano 

hocasıdır. Annesi ile birlikte yaşar. Erdoğan, bu kadınla yaşadığı kısa ilişki için 

şunları söyler: 
 



  148

“Hayganuş. Sevgi sözü hiç geçmemiştir aramızda. Beni ona götüren, ona 

kapıyı açtıran sevgi değildir, inanmıştım buna. Hatta gelmediğim gecelerde onun başka 

öğrenci dayılarını kabul ettiğine bile inandırmaya çalışmıştım kendimi. Konyak şişemi 

çıkardığı camlı dolapta gizlenmiş başka şişeler bulabilseydim eğer. Hayır, yoktu, iyice 

baktım. Tek bendim. Gene de sevgi yoktu. Olmadığından eminim.” ( s.16) 

 

İlerleyen bölümde çift ayrılır. Bunun nedeni Hayganuş’un evlilik ile ilgili 

sorusuna net cevap alamamasıdır:   
 

“Bir yalnızlık ya da yalnızlığı anlamaktı paylaştığımız. Bunu da hiçbir zaman 

söylemedik birbirimize. Gündeliğin dışında pek az sözcük geçti aramızda. Adını bile sık 

sık söylememeye dikkat ederdim. Ama gün gelir, adı fıkralardan fırlama olsa da yaşamı 

gülmelerden uzak bir Hayganuş bile bir soru sorar. Kesin bir yanıt ister. Yanıt vermesini 

bilmeyene de, ‘Artık gelmeyiniz,’ der. Kırk beşine varmadan yaşamını düzene koymak 

onun da hakkıdır…”( s. 16) 

 

Nermin Hanım 

Erdoğan’ın sevgililerinden biridir. İlişkileri altı aydan fazla sürer. Erdoğan’ın 

çalıştığı bankada baş tercüman olarak çalışır. İki dil bilir. Öyküde Nermin Hanım 

aşağıda ki şekilde tanımlanır: 
 

“Nermin Hanım’a da önceden hiç düşünmeden, tasarlamadan sarılıvermiştim, 

bir akşamüstü serviste yalnız kaldığımızda, arkasından. Onun üst dudağında kara tüyler 

yoktu, ama şef koltuğuna sığmayan akla uzak büyüklükte kalçaları, çok kalın bacakları 

vardı. Ben çok gençtim, o birkaç yıl önce kocasını gömmüş, iki kızını da evlendirmiş bir 

duldu. Köklü, ama yoksullaşmış bir ailenin kızıydı. Annem koleje gitmiş olsa sınıf 

arkadaşı olabilirlerdi. Hiçbir şaşkınlık göstermedi ona sarıldığımda. Yalnız işyerinde -

onun deyimiyle ‘dairede’- böyle şeyler yapmamamı söyleyerek evine çağırdı. Altı ay 

boyunca haftada bir, kimi kez iki gittim. Sonra bir akşam, tam kapısına varmışken içeri 

girmekten vazgeçiverdim. Nedenini bugün sorsalar bilemem. O da hiç sormadı zaten.”  

(s.24) 

 

Asuman 

Erdoğan’ın yattığı hastanede hemşiredir. Öyküde birkaç kez adı geçer.  
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“Tanrım. Asuman en son aklıma gelebilecek addı. Hiç gelmeyebilirdi bile… 

Bana hiç dağınık gelmeyen yatağı düzeltmeye koyuluyor örtüleri döşeğin altına sürüp, 

sıkıştırarak. Ak gömleğinin altından görünen koyu yeşil, dik yakalı kazağının altından 

görünmeyen ama mutlaka var olan dantelli kombinezonun ve de onun altında mutlaka 

var olan dantelsiz kalın kumaştan sutyeninin zapt edemediği memelerini sallayarak 

sürdürüyor işini.” ( s. 13-14) 

 

Banka Çalışanları 

Erdoğan Bey’in çalıştığı bankadaki memur kadınlardır. Hastanede onu 

ziyarete gelirler. Onun dışında öyküde görünmezler. Erdoğan’ın anlatımıyla yalnızca 

adı geçen kadın kahramanlardır. Bunlar; Gülen Hanım, Meral Hanım ve Aynur 

hanım’dır. Erdoğan Gülen Hanım ile ilgili olarak: 
 

“Kırıtmak. Cimcirik... En çapkın sandığım bakışlarıma en çapkınca kırıtarak 

karşılık verenlerden biridir bunları söyleyen Gülen Hanım. İzin istemek için masamın 

kıyısına iliştiğinde elime uzanacağını bile sandığım kimi kez.” ( s.23) 

 

Hermine Hanım 

Erdoğan’ın yeğeninin piyano hocası Hayganuş’un annesidir. Yaşlı bir 

kadındır: 
 

“Selmin'i dersten almaya uğradığımda bir akşamüstü. Kapıyı o açmıştı 

nedense. Ufacık tefecik bir kadın, ak saçlarının dağınıklığı insana olağan gelen. 

Piyanolu odada öğrenci varken oturma -ya da bekleme- yeri olarak kullanılan karanlık 

yemek odasına aldığında beni, cici kız olması tembihlenmiş ve denileni yapmazsa 

dayak yiyeceğini bilen bir çocuk gibi uslu uslu oturmuştu karşımda.” ( s. 30) 

 

Selin 

Gülsevil’in iki çocuğundan biridir. Gülsevil ikinci evliliğini yaptığında kızını 

bir süreliğine Erdoğanlara bırakır, genç kız piyano dersleri alır. 
 

“Gülsevil kırkından sonra yeniden evlendiğinde, ilk kocasından olan kendisi 

kadar çirkin ve sevimsiz kızını sözde 'balayı süresince', aslında tam altı ay boyunca bize 

bırakmış, bu arada küçük hanımı haftada bir piyano dersinden almak bana düşmüştü.”  ( 

s.14) 
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Hatçanım 

Bir zamanlar Eroğan’ların evinde aşçı olarak çalışmış, şimdilerde yaşı bayağı 

ilerlemiş bir kadındır. Oğlu Özcan ile yaşar. Arada bir eski işvereni, Münevver 

Hanım’ı ziyarete gelir. Münevver Hanım, bu kadının oğlu ile kendi oğlu Erdoğan’ı 

sürekli kıyaslar. Erdoğan’ın annesi ile çıkan tartışmalarının sebebi çoğu kez bu 

mukayesedir. Hatçanım’ın oğlu Özcan şimdilerde varlıklı biri ise de annesine yardım 

etmez. Münevver Hanım, her ziyareti sırasında bu kadına bir miktar para verir: 
 

“Vaktiyle aşçı olarak çalışmıştı bizde bu Hatçanım. Savaş sırasında babamın 

işleri bozulduğunda çıkarmak zorunda kalmıştık. On yıl mı oluyor, daha mı çok, bir gün 

çıkagelmiş eski hanımının hatırını sormaya. O da iyice yaşlanmış, çalışmıyormuş artık. 

Zaten çalışmasına da gerek yokmuş. O gün bugündür üç-beş ayda bir uğrayıp 

‘yokluyor’ annemi, hep eskisi kadar saygı göstererek.”  ( s.19) 

 

2.2.1.3.  KISA YOL YOLCUSU 

2.2.1.3.1. Öykünün Özeti 

Adı bilinmeyen anlatıcı kahraman her zaman olduğu gibi o gün de erkenden 

kalkar ve işine gider. Uzun süre, hayatının monotonluğunu düşünür. Zira İstanbul’a 

yakın ama taşra görünümlü bir gecekondu mahallesinde oturmakta ve her sabah 

erkenden kalkıp yedide otobüs durağında olmak zorundadır. Anlatıcı kahraman, işe 

gidebilmek ve akşam eve dönebilmek için günde dört saate yakın yol gider. Bu 

yolculuklarında otobüsten caddeleri, o caddelerde bulunan vitrinleri seyreder. Her iki 

yanından akıp giden kentin görüntüsü ve değişimi onu sürekli düşündürür. Çeşit çeşit 

dükkânlar, vitrinler, mağazalar her görüntü aynı zamanda kahramanın 

düşüncelerinden de akıp geçer.  

O gün ise işe giderken otobüs bozulur ve cadde üstünde biraz durmak 

zorunda kalır. Vitrindeki manken gelinlere gözü takılan kahraman eski günlerini ve 

başına gelenleri anımsar. Çünkü çok sevdiği, âşık olduğunu düşündüğü karısı Aysel, 

evlendikleri gece kiralık gelinlikle evlendiği için saatlerce ağlamıştır. Oysa kendisi 

Aysel ile evlenebilmek için bir sürü borca girmiş, üvey annesinin oturduğu babadan 

kalma evi satmıştır. Ama karısı Aysel altı ay sonra borca alınan eşyalarla başka bir 

adama kaçmıştır.  
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Adı öykü boyunca belirtilmeyen kahraman, yıllar sonra anımsadığı karısına 

artık kızmaz. Daha sonra anneannesini ve ondan dinlediği masalları, annesi hakkında 

anlattıklarını hatırlar. Anlatıcı kahraman, annesinin başka bir adamla kaçmak 

isterken babası tarafından öldürüldüğünü lise yıllarında öğrenmiştir. Anlatıcı bu 

nedenle ne babasına ne de kendisini bırakıp giden annesine kızar. Artık yalnızdır ve 

hayatında kızabileceği bir kimse yoktur. Ancak bir gün o durakların birinde inip 

yaşamı yakalamayı ümit etmektedir. 

2.2.1.3.2.  Kadın Kahramanlar 

Çok kısa olan öykünün şahıs kadrosu da dardır. Öykünün anlatıcısı adı 

belirtilmemiş erkek kahramandır. Hikâyede kadın kahramanlar hakkındaki bilgi 

anlatıcı kahramanın naklettiği kadardır. Vak’a, geriye dönüş ve bilinç akımı 

teknikleriyle verilir. Bu nedenle vak’a anlatıcı kahramanın geçmişinde yaşanmış 

olayların anlatımı şeklindedir. Olayın başkahramanı erkektir. Onun karısı Aysel, 

Annesi, Üvey Annesi ve Anneannesi diğer kadın kahramanlar olarak karşımıza çıkar. 

2.2.1.3.2.1.  Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

 Öyküdeki kadın kahramanların hepsi yardımcı figürlerdir. Asıl kahraman 

erkektir. Öyküde asıl kadın kahraman yoktur.  

2.2.1.3.2.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Aysel 

Öykünün erkek anlatıcı kahramanının eşidir. Eşi Aysel’e âşık olur, onunla 

evlenebilmek için ailesinin bütün ağır şartlarını kabul eder. Hatta düğün yapabilmek 

ve altınları alabilmek için babasından kalma evi de satar. Aysel’in gözü hep daha 

yükseklerdedir. Gelinlik alınmadan -kiralık gelinlikle evlenir- evlendiği için gerdek 

gecesi oturup ağlamıştır. Aysel ve eşi ancak altı ay evli kalırlar. Aysel daha sonra 

kocasını terk edip başka bir adamla kaçar.  
 

“Aysel ile evlenmeyi aklıma koymuştum. O ise babamın karşı taraftaki ha 

yıkıldı ha yıkılacak ahşap evinde yaşlı bir kadınla birlikte oturmayı hiç mi hiç aklından 

geçirmiyordu. Neler neler geçiyordu aklından... Yüzükler, bilezikler, küpeler, renkleri 

birbirine uygun çizmelerle çantalar, bilmem hangi filmde gördüğüne benzeyen yakası 
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beyaz kürkten mantolar, bereler... Ablasıyla eniştesi daha da sert koşullar ileri 

sürüyorlardı. Ne yapsam yetersizdi onlar için. Biricik kardeşçiğim benim, diyordu 

ablası. Kızım sayılır, diyordu eniştesi. Ayselsiz yapamayacağımı sandığımdan 

isteklerini elimden geldiğince -elimden gelemeyecekleri bile- yerine getirmeye çalışı-

yordum. Gelinlik almadan da bana pek pahalıya oturan düğün gecesinin üstünden altı ay 

geçmeden onsuz yaşamayı öğrenmeye başlayacağımı bilseydim babamın evini üvey 

annemin elinden almazdım.” (s. 50) 

 

Yazar, eserlerinde kimi zaman da kadınların terk eden ve aldatan taraf 

olduğunu göstermektedir. 

 

Hicran (Üvey Anne) 

Anlatıcı kahramanın üvey annesidir. Asıl kahraman Aysel ile evlenebilmek 

için üvey annesinin oturduğu babadan kalma evi satar.  Bu kadına hakkını verse bile 

daha sonra onu evinden ettiği için vicdan azabı çeker. Bunun dışında üvey annenin 

çok fazla üzerinde durulmaz.  
 

“Tıpkı anneanneme babamı sorduğumdaki gibi onun da yüzü karardı. 'Annen 

yok senin,' dedi. ‘Senin annen Hicran.’ Kendine göre bir şiir düzmüyordu, üvey 

annemin adıydı Hicran.” ( s.57) 

 

 Anneanne 

Anneannenin varlığını ve de nasıl biri olduğunu anlatıcı kahramandan 

öğreniriz. Anneanne, geriye dönüş tekniği ile yazılan öyküde kahramanın 

çocukluğunda hatırlayabildiği kadarıyla verilir: 
 

“Anneannemin görünüşünden yalnızca çok kırışık yüzü, şaşılacak aklıktaki 

saçları kalmış anımda. Oysa çevik bir kadındı. Sokakta handiyse yetişemeyeceğim 

kadar hızlı yürür, sürüklerdi beni. Evin içinde peşimden koşması gerektiğinde koşar, 

her zaman yakalardı. Demek öyle pek yaşlı değildi. Onu çok yaşlı düşünmem de, 

yüzünün gerçek çizgilerini açık seçik anımsayamamam da doğal herhalde.” ( s. 55) 

 

şeklinde tarif edilen yaşlı kadın bir çocuğun hatıralarında kalan kırışık yüzü 

ve ak saçları ile betimlenir.  
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Anne 

 Kahraman küçükken ölümü nedeniyle anne hakkında çok sınırlı bir bilgi 

vardır. Anlatıcı kahraman annesi için: 
 

“ Annemin güzelliğini de onun gösterdiği resimlerden değil, anlattığı masal-

lardan anımsıyorum. Güzelmiş, hem de çok. Dünya güzeliymiş, peri kızlarına 

benzermiş, inci gibiymiş. Ama işte, aklı bir karış havadaymış. Hep bulunduğu yerden 

başka bir yerde olmayı istermiş. Deli deli hayalleri varmış - 'sen öyle olma, aklın 

başında kalsın, emi yavrum!’-. Tutmuş olmadık bir adama varmış. Adam neler neler 

yapmış ona. Her şeyi ağzından burnundan getirmiş, yaşamını zehir etmiş. Sonunda fazla 

dayanamamış annem, beni doğurur doğurmaz yakalandığı hastalıktan kurtulamayıp 

ölmüş. Ama nasıl güzelmiş, nasıl güzelmiş. Can verdiğinde bile. Melekler gibi.” ( s. 55) 

der. Anlatıcının da annesi ile ilgili bilgilerinin kulaktan duyma şeyler 

olduğu görülür.  
 

2.2.1.4. LEYLÂ İÇİN ŞİİR 

2.2.1.4.1. Öykünün Özeti 

Anlatıcı kahraman Levent evlidir ve iki kız çocuğu sahibidir. Karısı, doktora 

tezi hazırlamakta olan okumuş, kültürlü bir kadındır. Özellikle son günlerde 

karsından, annesinden ve kızlarından bunalan Levent sık sık geçmiş günleri 

düşünmekte ve o günlerin özlemini çekmektedir. Levent özellikle karsı ile tartıştığı 

zamanlarda içinde bulunduğu durumdan kaçabilmek için geçmişe döner. Levent’in 

geçmişe dönmesinde ki esas neden aslında başka bir kadın özlemidir. 

 Daha çocukken mahallelerinde oturan Leyla adlı genç ve güzel kıza âşık 

olmuştur. O dönemde Leyla’ya şiirler yazmış ve bu nedenle ailesinden azar işitmiştir. 

Levent, Leyla ile ilk tanıştığı günü, onun kokusunu, mahalledeki diğer çocuklardan 

ve büyük erkeklerden onu nasıl kıskandığını, onun üzerine kurduğu düşleri anımsar. 

Levent, annesinden ve mahallenin diğer kadınlarından Leyla hakkında pekiyi şeyler 

işitmez ama o zamanlar ki çocuk aklıyla bu söylenenlere pek anlam veremez. Zira 

Leyla mahallenin diğer kadınlarından farklıdır. O, daha güzel, alımlı, bakımlı, göze 

batan, süslü bir genç kızdır.  
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Levent, orta halli bir ailenin çocuğudur. Leyla’nın ailesi ise zengindir. Bir 

gün mahalledeki kadınlar Leventlerin evinde toplanmışlardır. Oraya Leyla’nın annesi 

de gelir. Bu kadın, Leyla için iyi şeyler söylemez. Zira Leyla her gün evden sabah 

çıkar,  gezer dolaşır akşam eve döner. Başına buyruk yaşamaktadır. Levent’in Leyla 

hakkında duydukları onu iyice meraklandırır ve Leyla’yı takip etmeye karar verir.  

Uzun bir takipten sonra Leyla’nın bir adamla buluştuğunu görür. Leylalar 

boğazın karşısına geçmek için vapura binerler ancak Levent aceleden üzerine hiç 

para almadığını anımsar. Ertesi gün, adının Ekrem olduğunu öğrendiği adamla 

Leyla’yı yeniden izler. Aynı yollardan geçerek uzun bir takipten sonra tenha bir 

ormanda onları birlikte görür ve hızla oradan uzaklaşır. Levent, Ekrem’i hiç 

beğenmez hatta ondan tiksinir, Ekrem’in kimliğinde dünyada ki var olan çirkinlikleri 

sorgular. Leyla’nın nasıl bu dalavereci görünüşlü adamla birlikte olduğuna şaşar. 

Hatta yıllar sonra otobüste bu adamı tekrar görecek ve onu iğrenç bulacaktır.  

Bir süre sonra Leyla Ekrem’i ailesi ile tanıştırır. Ancak Leyla’nın babası 

Bekir Bey bu ilişkiye razı olmaz ve bir miktar para teklif ederek Ekrem’i evden 

uzaklaştırır. Ekrem giderken evden bazı değerli eşyaları da çalar. Bu olaylardan 

sonra Leyla odasına kapanır evden çıkmaz olur. Herkese küser hatta deli yaftası yer.  

Günlerden sonra ara ara dışarı çıksa da bu kız artık o Leyla değildir. Eski, 

özenli, bakımlı kız değildir. Leyla sık sık deniz kenarına gider sahilde dolaşır. 

Levent, bir zamanlar hayallerinde Leyla’yı hep sahilde kendisini beklerken düşler. 

Levent, çok sevdiği çocukluk aşkı Leyla ile yalnızca bir kere tanışma ve konuşma 

fırsatı bulur. Bir sün sokaktan geçerken düşecek gibi olan Leyla’yı tutar ve ona 

yardım eder. İlk defa ona bu kadar yakın olmuştur.  

Levent, Leyla’nın öldüğünü daha sonra annesinden duyar. Leyla, her zaman 

gittiği sahilde ölü bulunmuş, cesedi karaya vurmuştur. Bu duruma çok üzülen 

Levent, onu ilk gördüğü günkü yüzüyle anımsar. Leyla öldüğünde on altı yaşında 

olan Levent yıllar sonra bile ona şiirler yazmaya devam eder. Kimi zaman 

bunaldığında anılarındaki bu kadına sığınır kimi zaman da onu bilincinin en gerisine 

atmaya çabalar.   
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2.2.1.4.2. Kadın Kahramanlar 

Leyla İçin Şiir adlı öykü erkek kahraman Levent’in ağzından ben anlatıcı ile 

verilir. Her ne kadar anlatıcı erkek de olsa hikâyenin asıl kadın kahramanı Leyla da 

ön plandadır. Kahramanın küçük bir çocukken mahallede âşık olduğu Leyla başarılı 

bir gözlem gücü ile anlatılmıştır. Kitaptaki diğer kadın kahramanlar yine erkek 

anlatıcı kahramanın çevresindeki kadınlardır. Bunlar; Levent’in karısı, annesi ve 

kızlarıdır. Ayrıca, Leyla’nın annesi ile Emsal Dadı’da kitapta adı geçen diğer kadın 

kahramanlardır.  

2.2.1.4.2.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Leyla 

Hikâyenin asıl kahramanıdır. Leyla öykü boyunca şimdiki zamandan geriye 

çevrilmiş bir erkek gözü ile anlatılır. Öyküde Leyla’nın güzelliği, giyimi- kuşamı, 

ruh dünyası, çevresiyle olan ilişkileri, yaşadığı aşk, anlatıcının ona duyduğu 

hayranlık ve platonik aşk derinlemesine işlenmiştir. Leyla’nın bir ‘hal’ den diğerine 

geçişi ile dış görünüşünde ki değişiklik büyük bir paralellik oluşturularak çok güçlü 

biçimde yansıtılır. Öyküde Leyla’yı ayrıntılı tasvir eden pek çok bölüm vardır: 
 

“Yüzünün yapısında gülümseme vardı. Alışılmış anlamda güler yüzlüydü 

demek istemiyorum. Hiç de öyle değildi. Bildiğimiz biçimde güldüğünü, kahkaha 

savurduğunu, hatta gülümsediğini hemen hemen hiç görmedim. Kapalı dudakların 

gerisinde, gırtlakla damağın arasında bir yerde gizlenmiş bir gülüşün yüz çizgilerine 

yansımasıydı belki. Başını yalnızca dik değil, hafifçe geriye doğru çenesini ileri atacak 

biçimde tutuşundandı ya da. Yere, önüne baktığında bile başını azıcık yana eğdiğinden 

çenesi hep göz önündeydi. Belki de her şeyden çok gözlerindeki o çok parlak ışıktı buna 

neden olan…” (s.66) 

 

Levent, onu gördüğü ve ona tutulduğu eski günlerde Leyla’yı böyle anlatır. 

Devamında onun fiziksel özelliklerine yer verilir: 
 

 “Yüzü yuvarlaktı, elmacık kemikleri çıkık değil, tombuldu. Ona ilk 

tutulduğumda, uzun, kendiliğinden çok kıvırcık olduklarından sırtında kabaran, kimi 

kez kurdele ya da tokalarla zapt etmeyi denediği, ama çoğu kez serbest bıraktığı 

simsiyah -annemin alçak, kalın, tıslayan sesi: 'boya olduğu besbelli'- saçları vardı. 
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Şapka giymezdi hiç. Oysa o zamanlar süslü kadınlar genellikle şapka giyerlerdi. Birkaç 

yıl sonra, kökünden denebilecek kadar kısacık kestirip bu kez kızıla boyadı. (İleride çok 

biçimsiz bir sarışın olacaktı. Ama sonra, çok sonra.) Saçları kısaldığında, binlerce 

minicik buklenin çevrelediği yüzün yuvarlaklığı, elmacık kemiklerinin tombulluğu, açık 

renk gözlerinin büyüklüğü -ve de o ışık!-, bildik gülücüklerle süslenmeyen o temel, o 

sanki yapısal gülümseme daha bir belirginleşti. (s. 66-67) 

 

 Yine bir başka yerde onun mahalleli kadınlardan ne kadar farklı ve zevkli 

giyindiğini Levent şöyle anlatır: 

 
 “Entarileri pek çok değişik renkte ve çok çeşitliydi. Bir giydiğini bir daha 

giymezdi desem abartmalı olur belki, handiyse öyleydi. Kadın giysilerine dikkat eden 

bir çocuk değildim, ama onunkileri bilirdim. Anneminkilerin ne denli albenisiz 

olduklarını da Leyla’nın kileri tanıdıktan sonra öğrendim. Orta boylu olmasına karşın 

zayıflığından dolayı daha uzun gösteren, etten çok kemik taşıyan bir kadındı annem. 

Giysileri de ona göre kara kuru, renkli olduklarında bile solukmuş gibi duran, kalın 

kumaştan dikilmiş, düz kesimli, hepsi aynıymış izlenimini bırakan şeylerdi. Oysa 

Leyla’nın ipek emprime çeşitleri ve biçimleri sonsuzdu. Gövdesi ince uzundu, ama 

yüzünün yuvarlaklığı, elmacık kemiklerinin tombul örtüsü bedenine de mi yansıyordu 

ne, içimi Önce hoplatan, hemen ardından eriten bir yumuşaklığı, dolgunluğu vardı.”  

der. (s. 67) 

 

 Öykünün ilerleyen sayfalarında anlatıcı sık sık Leyla ile ilgili teferruatlı 

bilgiler verir. Onun çok süslü ve eşsiz güzellikte bir kadın olduğu anlatılır. (s. 68) 

2.2.1.4.2.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Levent’in Karısı 

 Levent öyküde kısa da olsa karısından bahseder. Bu kadının adı öykü 

boyunca açıkça verilmez. Doktora yapan okumuş, kültürlü akıllı bir kadındır. (s.60). 

Ayrıca iki kız çocuğu vardır. Levent’in karsı ile ilgili düşünceleri: 
 

“On yıl Önce, karımın üniversitedeki geleceği tehlikeye girmesin diye en yakın 

arkadaşımın yüzüne kapıyı kapattım, evet. Ne o zaman, ne daha sonra hiçbir siyasal 

olaya 'bulaşmadım', hayır. Üst üste iki çocuk yapmakla kızcağızın doktorasını yeterince 

zorlaştırmıştım zaten, doğru. Daha büyük güçlükler yüklememeliydim omuzlarına, 

doğru. Yüklemedim de... Her dediklerini, her istediklerini yaptım.” (s.61) şeklindedir. 
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Levent’in Annesi 

 Öyküde çok az değinilen kadınlardan biridir. Levent, mahalledeki diğer 

kadınlar gibi annesinin de Leyla’dan hiç hoşlanmadığını sık sık dile getirir. Anne, 

Levent’in çocukluğunda Leyla için yazdığı ilk şiirleri bulur ve parçalar. (s.64) 

Levent’in eşi ve annesi çok iyi geçinir: 

   
“Karımla annem hiçbir gelin-kaynanaya yakışmayacak kadar anlaşırlar - söz konusu 

ben, beni çekip çevirmenin zorluğu olduğunda. Başka herhangi bir konuda 

konuştuklarını işitmedim zaten.” ( s.60) 

 

Levent’in Kızları 

Levent’in evli olduğu eşinden iki kızı vardır. İsimleri açıkça belirtilmez. 

Levent, onları şu cümlelerle anlatır: 

   
“Kızlarım bana benzemiyorlar. Aklı başında kadınlar olacaklar büyüdüklerinde. 

Şimdiden oldular bile hatta... Biri ortaokula girme sınavlarında -karımın alay ile sitemi 

bağdaştıran sesi: 'babasından en ufak bir yardım görmemesine karşın'- çok büyük başarı 

elde etmiş. Küçüğü ise ablasından daha da 'bilmiş' miş” ( s. 60) 

 

Levent belli etmese de kızlarına düşkün bir babadır. 

Sabahat Hanım  

 Leyla’nın annesidir. Kızını pek sevmez. Varlıklı bir aile olmalarına rağmen 

bir türlü güzel giyinemez, giydiklerini kendisine yakıştıramaz. (s.72) Komşular 

arasında sürekli kızının dedikodusunu yaptığı için Levent bu kadını hiç sevmez. 

Anlatıcı kahraman Levent’in bu kadınla ilgili izlenimleri ilginçtir: 

  
“Leyla’nın annesi hiç kemiksiz gibiydi, şişman bir yılanı andırırdı. Onun ne denli 

kötü biri olduğunu Öğrenmeden önce de dikkatimi çekmişti bu; sonradan yaptıkları 

iyice pekiştirdi ilk izlenimimi. Ayrıca, yanaklarıyla onların bir uzantısı gibi duran 

alnının arasına gömülmüş, kirpiksiz, açık renk gözleri içine su kaçmış, parıltısı yitmiş 

eski yüzük taşlarını anımsatırdı. Kızının tersine, suratı hep asıktı. Güldüğü zaman bile 

değişmezdi bu. Ha ha ha hay diye savurduğu kahkahalar yüzünü canlandırmaz, aksine 

buruşturur, biçimsizleştirir, 'pis' bir anlama vardırırdı. Hayır, hayır, 'dadı'da olan soylu 

görünümden hiçbir iz yoktu onda. Varlıklı adam karısına bile pek benzemezdi - ya da, 
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daha doğrusu, bizim apartmandaki varlıklı kadınlara benzemezdi. Şişmanlığından 

mııdır, onlar kadar şık değildi. Haftada bir-iki kez süslenir püslenir, arabaya kurulup bir 

yere giderdi. En iyi giyindiğinde bile kılıksız dururdu ama…”( s. 72) 

  

şeklinde onu çirkin ve bakımsız bir kadın olarak tarif eder. 

Emsal Dadı 

Sabahat Hanımların evindeki hizmetçi kadındır. Birkaç yerde adı geçer onun 

dışında aktif bir kahraman değildir. Leyla’nın babası ona çok öfkelenip ceza 

verdiğinde ailede hatırı sayılan Emsal Dadı dahi onu engelleyemez: 
 

“Kırk yıldır, sözünden çıkmadığı Emsal Dadı bile yatıştıramamış onu. Ne 

biçim çılgın bir öfkeymiş bu, Sabahat Hanım ömründe ne görmüş ne de duymuş…”( 

s.92) 

 

2.2.1.5. SON ÇİZGİ 

2.2.1.5.1. Öykünün Özeti 

Muammer zengin, çok yakışıklı olmayan, saçları dökülmüş, çevresinde 

hoşsohbet biri olarak tanınan, kadınlara düşkün, solcu bir kimliğe sahiptir. 

Ankara’dan İzmir’e dönüşte yolda otostop çeken genç bir kızı arabasına alır ve 

geceyi birlikte geçirirler. Muammer evli olmasına rağmen bunu daha önce de sık sık 

tekrarlamış, karısını başka kadınlarla aldatmıştır.  

O sabah birlikte olduğu genç kızı uyandırmadan yola çıkar. Zira İzmir’de 

karısı ve çocuğu onu beklemektedir. Muammerler İzmir’de yazlıkçılar tarafından 

yeni keşfedilen, çok kalabalık olmayan bir köyde oturmaktadırlar. İlk evliliğini 

Amerika’da öğrenciyken Türkiye’ye gelmeyi göze alamayan bir kızla yapmıştır. 

Sevil, onun beş yıl önce evlendiği ikinci karısıdır. Sevil ile evliliklerinden Kaya 

adında bir oğlu olmuştur. Sevil, Ankara’nın varlıklı ailelerinden birinin kızıdır, 

okumuş, yabancı dil bilen kültürlü bir kadındır. Ancak eşine göre Sevil kılık 

kıyafetine önem vermeyen, dağınık bir kadındır.  

Nurdan ve Erdoğan çifti bu ailenin samimi arkadaşlarıdır. Yazlığa onlar da 

davet edilmişlerdir. Muammer, Nurdan’a, -genç arkadaşının karısına- ilgi duymakta 

ve onu uzaktan uzağa sevmektedir. Aynı gün, yazlıkta, denize girerler, eğlenirler, 
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yemek yerler. Ancak Kaya ile Nurdan ve Erdoğan çiftinin oğulları Cem yerden yarım 

metre kadar yükseklikte olan kuyu çemberine tırmanırlar. Bu kuyunun üzerini bir 

hasırla az önce kapatan Muammer ve gürültüye dışarı çıkan Nurdan ne yapacaklarını 

şaşırırlar ve sonra Muammer büyük bir çeviklikle çocukları kuyunun üzerinden 

çeker. Karısı Sevil’in aşağılamalarına rağmen Nurdan onu bu hareketinden dolayı 

kutlar. Bir ara Muammer ve Nurdan göz göze gelirler, Muammer bir şeyler 

söyleyecek gibi olur ancak hiçbir şey diyemez. Ona daha fazla bakmaya dayanamaz. 

2.2.1.5.2. Kadın Kahramanlar 

 Öykünün asıl kahramanı erkektir. Diğer kadın kahramanlar da onun 

etrafındaki şahıslardır. Bunlar; Muammer’in birlikte olduğu genç kız, karısı Nurdan, 

arkadaşının eşi Sevil’dir.  

2.2.1.5.2.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Öyküde asıl konumda olan kadın kahraman yoktur. 

2.2.1.5.2.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Genç Kız 

 Muammer’in yolda rastlayıp arabasına aldığı ve geceyi birlikte geçirdiği kızı 

yaşında biridir. (s.108). Adı açıkça belirtilmez. Muammer’in onula ilgili sahip 

olduğu düşünceler şu şekildedir: 
 

“Kız profesyonel değildi. Kimi beceriksiz ve çekingen davranışlarından başka 

ne yapacağını bilemediği için önce lokantaya, sonra da otele gelmeyi kabul ettiğini 

anlamıştı Muammer… Zaten kız herhangi bir şey düşünmesine fırsat vermeden, 

arabanın penceresinden içeri başını uzatmış, konuşmaya koyulmuştu."Beni İzmir'e 

kadar atabilir miydiniz acıbaa? Yolda kaldım da." "Buyrun," demişti Muammer. Kız 

çiklet çiğniyordu. Temmuz sıcağında akla uzak yoğunlukta boyanmıştı. Kolsuz, yakası 

iyice açık giysisine karşın hafifçe ter kokuyordu. Arka koltuğa attığı küçük valizi de, 

elindeki çanta da deri taklidi ucuz plastiktendi.” …”( s.111) 
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Sevil 

Muammer’in karısıdır. Güzel bir kadın olmasına rağmen kocası tarafından 

defalarca aldatılmıştır. Sevil, Muammer’in ikinci karısıdır. (s.114) Öyküde 

Muammer’in gözüyle gayet çirkin ve sevimsiz bir kadınmış gibi tasvir edilir. 
 

“Varlıklı -ama Ankara varlıklısı- bir ailenin evlenmemiş, ama evde kalmamış 

kızıydı Sevil, yani okumuştu, iyi İngilizce biliyordu, yabancı bir ülkenin 'Kültür 

Merkezi'nde çalışıyordu. Gerek aile çevresi, gerek sonradan edindiği diplomatik 

çevreyle Muammer'in işlerine çok büyük katkıları olabilecek biriydi. Kırk yaşı, bir 

''hava' haline getirmeyi başardığı çirkinliği, kendi deyişiyle 'kadınlıktan nasibini 

almamışlığı başlangıçta ciddi sakıncalar gibi görünmemişti. Onun kurumuş, ama 

modaya uygun sıskalığının ardında akla uzak bir kendini beğenmişliğin -düpedüz 

üstünlük kompleksinin hatta-, demir sertliğinde bir hoşgörüsüzlüğün, aşırı kıskançlığın 

yattığını evlendikten sonra öğrendi. Amansız hazırcevaplığının derin bir aptallığı 

gizlediğini de. Kadınlıktan nasibini almadığı için gururlanması da bir yalan, daha 

doğrusu bir zırhtı.”.  ( s. 115) 

 

Nurdan 

Erdoğan’ın eşidir. Orta yaşlarda bir kadındır. Muammer ve Sevil çifti ile aile 

dostlukları vardır. Ancak Muammer arkadaşının eşi Nurdan’ı sevmektedir. Bu gizli, 

platonik bir aşktır. Muammer hiçbir zaman bu kadına açılamaz. Karısı Sevil ile pek 

çok yönden benzerliği olsa da bu kadında Muammer’i çeken başka özellikler vardır: 
 

“Özlem, Nurdan'ın gençliğine, coşkusuna, hatta bedeninin çevikliğineydi belki. 

Hayranlıksa güzelliğine, zekâsına -ama daha birçok şeye de. Onun kadınsı 

yumuşaklığına olduğu kadar düşüncelerini açık açık, kimi kez kırıcı biçimde 

söylemesine de hayrandı örneğin. İnceliklerinin yanı sıra küfürlü konuşmasına da. 

Günün hemen her saatinde -hem de kısıtlı olanaklarla- dört dörtlük bir sofra kurabilme 

yeteneğine de, evinin günün hemen her saatinde dağınık olmasına da… Kusurlu hiçbir 

yanını göremiyordu. Her yaptığı, her dediği her zaman doğru değildi belki, ama her 

zaman yerinde'ydi.” Şeklinde bunları sıralar. ( s. 112) 
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2.2.1.6. BİTMİŞ ZAMANA DAİR 

2.2.1.6.1. Öykünün Özeti 

Hikâye on iki yaşlarında bir kız çocuğunun apartmanlarında dokuz numarada 

oturan komşuları ile tanışması ve onların kendi hayatı üzerinde bıraktığı etkiyi konu 

eder.  

Kahraman anlatıcı (genç kadın) on iki yaşlarında bir çocuktur. Karlı bir aralık 

sabahı bahçeyi izlerken bembeyaz karlar arasında zar zor seçilebilen bir kedi görür. 

Kahramanımız bu kediyi eve alır. Kedilerden hoşlanmayan annesi de bu kediyi sever. 

Daha sona Kapıcı Osman Efendiden kedinin dokuz numarada oturan komşularına ait 

olduğunu öğrenirler. Kahramanımız kediyi asıl sahiplerine vermek için dokuz 

numaralı daireye gider. Kapıyı ‘Enise Abla’ açar. Kahraman anlatıcı eve girer ve bu 

noktadan sonra bu evde gördüğü her şey ile kendi evini, eşyalarını, yaşantısını hatta 

anne- babasını kıyaslar. Zira bu ev tıklım tıklım eşya ile doludur. Evde yaşayanlar 

yaşlı, güngörmüş insanlardır. Eskiden çok zengin olan ve geleneksel bir yaşam 

tarzına sıkı sıkıya bağlı aile para sıkıntısı nedeniyle bu apartman dairesine 

taşınmışlardır. Kahraman anlatıcı burayı “bambaşka bir dünya değil bambaşka bir 

çağdı orası” diye tanımlarken kendisini “modern bir apartman çocuğuydum ben” 

diye ifade eder.  

Kapıyı açan Enise Abla evin hizmetçisi aynı zamanda evin hanımı olan 

Nebile Hanım’ın can yoldaşıdır. Bu emektar kadın uzun boylu, yaşlı ama belli 

etmeyen, teni neredeyse saçları kadar beyaz, yumuşak huylu bir görünüme sahiptir. 

Nebile Hanım da küçük, ince kemikli, çocuksu bir sese sahip, kırışıksız bir yüzle 

yaşlılığını belli etmeyen bir kadındır. Yeni komşularını çok seven kahraman ilk gün 

olmasına rağmen orada uzun süre oturur. Nebile Hanım’ın iki kız evladını nasıl 

kaybettiğinin acıklı öyküsünü dinler.  

Daha sonra Nebile Hanım’ın torunu Ahmet Beyle de tanışır. Çok uzun boylu, 

koyu renk kıvırcık saçlara sahip, ilerlemiş yaşına rağmen bekâr bir gençtir. 

Kahraman sonralarda hatırlamayacağı bu kişiye iki yıl boyunca her an artarak 

sürecek bir aşk ateşi ile bağlanır.  

 İlerleyen günlerde çok sevdiği bu komşularından çıkmayan kahramanımız 

evin diğer sakinlerinden Pertev Bey ve Beyhan Hanımla da tanışır. Pertev Bey, 

Nebile Hanım’ın yaşı altmışlara dayanmış eski büyükelçi olan oğludur. Ahmet’in 
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babası olan Pertev Bey, evde olduğu zamanlarda opera ve caz müzik dinleyen bilgili 

görgülü bir beyefendidir. Onun eşi olan Beyhan Hanım da zaman zaman tekrarlayan 

nöbetlerle de devam eden ruhî bir rahatsızlığa sahiptir. Neredeyse bütün vaktini 

odasında geçiren Beyhan Hanım çok nadir ortalarda görünür. Genellikle piyano 

çalmak için odasından çıkar. Kahramanımız artık bu eve hemen her gün uğrar ve bu 

çok sevdiği insanlarla uzun vakitler geçirir. Başlangıçta biraz çekindiği Pertev Bey 

ile dost olurlar onun çalışma odasında geçirdiği zamanlarda ona eşlik ederek resim 

sanatının inceliklerini öğrenmeye başlar.  

Kahramanımız çocukluktan genç kızlığa doğru adım attığı yıllarda bu aile ile 

dış dünyayı karşılaştırmaya başlar. Öyle ki bu aile –Ahmet dışında- tamamen dış 

dünyadan kopuk yaşamaktadır. Esasen bunu çoğu kez Ahmet’i gözlemlerken de fark 

eder. Zira Ahmet, ailesi ve dış dünya arasında gel gitler yaşayan, evdeyken dış 

dünyayı önemsiz bulan, kimi zamanda dış dünyanın üstünlüklerini ailesine kanıtlama 

çabası içine giren arada kalmış bir gençtir. Ahmet ilerleyen günlerde fakülteyi bırakır 

ve bir barda caz söylemeye başlar. Günlerden bir gün eve Aysel adında bir kız 

arkadaşını getirir ve ailesine onunla evlenmek istediğini söyler. Özellikle Nebile 

Hanım tamamen dış dünyaya ait bu kızı bir türlü sevemez. Zira bu kız, kaba, küstah, 

alaycı bir kızdır. Aileden sonra Ahmet’in de bu kızın kendine uygun olmadığını 

anlaması kızın yüzüğü atıp evden gitmesi ile olur.  

Ailede para sıkıntısını çözmek için sık sık antika eşyalar satılır. Bu işle daha 

çok Pertev Bey ilgilenir. Ancak bir gün Nebile Hanım ve kahramanımız birlikte 

dışarı çıkar. Nebile Hanım’ın paha biçilmez takılarına çok cüz’i fiyatlar söylenmesi 

onu derinden yaralar. Zira bunlar manevi değerinin yanında gerçekte artık 

kullanılmayan alıcısı olmayan değerli eşyalardır. Bu takılar satılmadan eve dönen 

Nebile Hanım bu çok değerli yüzüğü ısrarla kahraman anlatıcıya vermek ister. Ancak 

bu değerli yüzüğün bir servet büyüklüğünde olması nedeniyle kahramanımız bunu 

kabul etmez.   

Bu olaylardan altı ay sonra Nebile Hanım yatağa düşer ve bir süre sonrada 

ölür. Hayatı boyunca hep güçlü görünmeye çalışmış olan Nebile Hanım esasında 

yeni evlendiği günlerde kocası tarafından aldatılmış, terk edilmiş ve çok büyük acılar 

çekerek yaşamış bir kadındır. Nebile Hanım’ın ölümünden sonra, önce Pertev Bey ve 

ardından Enise Abla da ölür. Beyhan Hanım ile kalan Ahmet Bey onunla baş 
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edemediğini ileri sürerek onu bir hastaneye yatırır. Ve kırk altı yaşında kendisi de 

ölür. Geriye dönüş tekniği ile yazılan öykü anlatıcının, Ahmet’in ölüm haberini 

aldığı tam da bu nokta da başlar.  

2.2.1.6.2. Kadın Kahramanlar 

 Öyküde asıl kahramanın ve öykünün diğer önemli şahıslarının çoğunun kadın 

kahramanlar olduğu görülür. Anlatıcı genç kadının adı öyküde açıkça belirtilmez. 

Ancak onun ağzından diğer kadınların adları ve nasıl bir karaktere sahip oldukları tek 

tek açıklanır. Aynı zamanda anlatıcının yakın çevresini de oluşturan bu kadın 

kahramanlar; Nebile Hanım, anlatıcının annesi, Enise Abla, Beyhan Hanım ve 

Aysel’dir. Şimdi sırasıyla bu şahısları ele alalım. 

2.2.1.6.2.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Genç Kadın (Anlatıcı) 

Öykünün aynı zamanda anlatıcısıdır. Öykü geriye dönüş tekniği ile 

yazılmıştır. Anlatıcı şimdilerde otuz dört yaşlarında bir kadındır. Öyküde kadının 

çocukluk (on- on iki yaşlardan itibaren) ve genç kızlık döneminde geçen ve hayatının 

ilerleyen yıllarında da etkisinden kurtulamadığı olaylar anlatılır. Genç kadın 

kendinden çok kendi etrafındaki insanları –özellikle dokuz numaradaki komşularını- 

ve onların yaşamlarının kendisi üzerinde bıraktığı intibaları nakleder. Kendisi ile 

ilgili olarak: 

   
“Kendimi bildim bileli oturduğumuz çatı katından, bakkalına 'amca', manavına 

'teyze', kırtasiyecisine 'ağbi' dediğim mahalleden, kurduğum sokak çetesinden ayırıp bu 

kara suratlı yapıya, kargacık burgacık taşlı dar sokağa getirmişlerdi. Gene de, 

yalnızlıktan, arkadaşsızlıktan çok mahallenin meymenetsizliğinden, binanın 

eskiliğinden yakınacak kadar modern bir ‘apartman çocuğu’ydum. Para sıkıntısından 

dolayı buraya taşındığımızı bilmiyor değildim. Durumu anlayışla karşılayacak yaşa da 

gelmiştim üstelik. Ama sıkılıyor, aksileniyordum işte. Babam istediği kadar yeni 

evimizin mimari güzelliklerinden ve özelliklerinden söz etsin, annem sabahtan akşama 

'kentin göbeğinde böyle bir bahçenin inanılmazlığından’ dem vursun, içimde en ufak bir 

sevgi yoktu yaşadığımız yere karşı…”( s.127) 
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Yukarıda verilen kahramanın düşünceleri dokuz numarada ki komşuları ile 

tanıştıktan sonra daha da netleşir. Apartman yaşamı ile -aynı apartmanda yaşasalar 

da- eski geleneksel hayatlarını ve alışkanlıklarını sürdürme çabası veren komşuları 

onu çok etkileyecektir. Öykü boyunca adı verilmez. Sadece adının baş hafinin M 

olduğuna dair bir atıf vardır.  

2.2.1.6.2.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Nebile Hanım 

 Dokuz numarada ki evin hanımıdır. Nebile Hanım, konakta yetişmiş, görgülü 

bilgili bir hanımdır. Maddi anlamda durumları kötüleşince oturdukları bu apartman 

dairesine taşınırlar. Oğulları ve gelini ile birlikte yaşar. Geleneklerine bağlı gururlu 

ve asil bir kadındır. Maddi imkânsızlıktan dolayı pek çok mücevherini çocuklarına 

belli etmeden satmak zorunda kalmıştır. Evin her tarafında yer alan antika eşyaların 

da bu şekilde satılmaya başlaması onu çok üzer. Genç kadın onu şöyle tasvir eder: 
 

“Küçücük bir kadındı. Minyatür deyimine tıpatıp uyan bir kadın. Kemikleri ne 

denli ince olmalıydı ki, onun camdan yapılmış olduğuna inanasım gelirdi. Teninin aşırı 

aklığından mı -tüm aile öyle garip bir bembeyazdı, çağdaş Ahmet bile-, kocaman 

gözlerinin parıltılı, aydınlık yeşilinden mi bilmem, kırışıksız yüzü ışık saçardı sanki. 

Gene de 'nur yüzlü ihtiyar' denilemezdi ona. 'ihtiyar' denilemezdi, çünkü. Yaşlı olmasına 

yaşlıydı, ama öyle görünmüyordu. Lekesiz ak saçları bile ilk görüşte -ya da her görüşün 

ilk saniyelerinde- uçuk sarıymış izlenimini uyandırırdı. Yaşına aykırı düşen bir başka 

özelliği de sesiydi. Oğlu altmışını aşmış bir kadından bekleyeceğiniz kalınlaşmış, 

öksürüklü tıksırıklı, çatlak sesle uzak yakın ilgisi olmayan, ince, çocuksu, cıvıltılı bir 

sesi vardı.” ( s. 129)   
 

Bu şekilde tarif ettiği Nebile Hanım,  genç kadın üzerinde ilerde büyük 

bir etki bırakacaktır. Adeta ona bağlanacak olan anlatıcı kadın tarif ederken ona 

‘Nebile Ninem’ diye hitap edecektir. 

Enise Abla 

 Apartmandaki dokuz numaralı dairenin hizmetkârıdır. Aslında yıllardır bu 

aile ile yaşadığı için aileden biridir. Evin hanımı Nebile Hanım’ın can yoldaşıdır. 

Anlatıcı Enise Abla’yı ayrıntılı bir şekilde tanıtır: 
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 “Uzun boylu bir kadın açtı. Aralarında pek az koyu tel olan ak saçlarını 

ortadan ayırmış, ensesinde topuz yapmıştı. Besbelli yaşlıydı, ama yüzünde hiç kırışık 

yoktu. Gövdesi şişman değildi, ama yüzü gergin, tombuldu. Teni de neredeyse saçları 

kadar beyaz ve sanki saydamdı. Yanaklarının allığı derinin hemen altındaki bir sürü 

incecik -ileride dantel olarak tanımlayacağım- kılcal damardan ileri geliyordu. Açık 

renk pazen bir entarinin üstüne koyu mavi bir hırka giymişti. Ayaklarında kalın çoraplar 

ve keçe terlikler vardı. Bayağı uzun boylu olmasına karşın hiç de korkutucu değildi. 

Tersine, her yanından yuvarlaklık, yumuşaklık akıyordu.” ( s. 124) 

 

Beyhan Hanım 

 Nebile Hanım’ın gelini, Pertev Bey’in eşidir. Yıllardır psikolojik bir 

hastalıktan muzdariptir. Vaktini genellikle kendi odasında geçirir. Çoğu zaman yatar. 

Odasından hiç çıkmaz. Evde varlığı belli olmayan bir kadındır. Anlatıcı genç kadın 

onun rahatsızlığının psikolojik olduğunu, kimi zaman krizlere gireceğini sonradan 

öğrenmiştir. İlerde evin büyükleri öldüğü zaman Ahmet’in başına kalır. Ahmet’te 

annesine bakmakta zorluk çekince onu hastaneye yerleştirir. Beyhan da diğer kadın 

kahramanlar gibi uzun uzun tasvir edilir: 

 
 “Çok zayıf, çok narin, uzun boylu -aşırı sıskalığı, bir de yılın her ayında soket 

çoraplarla birlikte giydiği çok yüksek topuklu terlikler onu olduğundan uzun 

gösteriyordu belki de- son derece solgun bir kadındı. Özsuları akıp gitmiş, kuru, yorgun, 

hatta bitkin bir yüzü vardı. Yaşını bilmiyordum, hiç merak da etmedim. İnsanın 

kafasında gençlik ya da ihtiyarlık imgesi uyandıracak bir görünüşü yoktu. Elli 

civarındaydı herhalde, ama onu şimdi gözümün önüne getirdiğimde o kadar 

göstermediğini düşünüyorum. O zamanki gözümle değil de şimdiki gözümle bakarken 

ona, 'yaşsız' olarak tanımlayabilirim. Günlerden bir gün yaş almaktan vazgeçmişti sanki. 

Yıllar üstünde iz bırakmaz olmuşlardı. Saçları ne aktı, ne kır, ne de başka bir renk. Yüzü 

gibi soluk ve kutuydular yalnızca. Bugün bile başka bir sıfat bulamıyorum. Yüzünün 

çevresinde renksiz, dağınık teller, ensesinde gevşek bir topuz anımsıyorum, o kadar. 

Dalgın, hep olduğundan başka bir yerdeymişçesine dolaşırdı evin içinde - dolaştığında 

yani, sık sık dolaşmazdı. Hayal gibi bir kadındı. Hayalet değil, hayır. Hayal. Giydiği, 

genellikle kirli izlenimim bırakan, çoğunlukla yakaları lekeli uzun sabahlıklar bile 

bozamazdı bu hayal görünümünü.” ( s.142)  
 

Yazar, ilerleyen bölümde Beyhan’ı daha da ayrıntılı anlatır; 
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“Sabahlıktan başka bir giysi içinde görmedim onu. Kışın, palto kumaşından 

yapılmışa benzeyen kalın, uzun kloş etekli, belden sıkıca kuşaklanmış, içinden kalkık 

yakalı ve uzun kollu kazağın göründüğü sabahlıklar. Yazın, ipek ya da ipek benzeri 

dokumlu kumaşlardan, gene kloş etekli, gene belden iyice sıkılmış, gene bol kollu, bu 

kez boynunun, göğsünün, kollarının sarımtırak beyazını vurgulayan sabahlıklar. Bir süre 

sonra bunların renklerinin çeşitliliği, ama biçimlerinin aynılığı dikkatimi çekmişti. 

Okulda jimnastikte giydiğimiz çoraplar gibi beyaz soket çorapları da yaz kış çıkarmazdı 

ayağından, hava ister çok soğuk, ister çok sıcak olsun. Sık sık ayaklarının çok 

üşüdüğünden söz ederdi” (s.142) 

 

 Beyhan, dış görünüşü ile ruh hali paralellik arz eden bir kahramandır. 

Yazar, onu pejmürde giyimi kuşamı ile tarif ederken aynı zamanda içinde 

bulunduğu ruh durumunu da sezdirir. Odasından çıkmayan, insanlarla iletişim 

kurmayan Beyhan, hüzünlü duruşu ile yazarın kaybedilen geleneksel konak 

yaşamının ve kasvetli apartman dairesinin görüntüsünü oluşturmasında 

çizmeye çalıştığı tabloyu tamamlar.  

Anlatıcının Annesi 

Öyküde üzerinde çok da durulmayan bir kadındır. Anlatıcı genç kadının 

annesidir. İsmi belirtilmemiştir. Dokuz numaralı komşularından pek hoşlanmaz.  
 

“Annem kedileri, aslında hiçbir hayvanı sevmez. Evin içinde göreceğine..." -

hele hele hamamböceklerine hiç dayanamaz, diye geçirdim içimden-. “Ama sizinkine 

bayıldı. Neredeyse bizim olsun diye kandıracaktım. Sonra sizin kediniz olduğunu 

öğrenince çok kızdı ama. Hemen gitsin dedi.” ( s. 130) 

 

Aysel 

 Ahmet’in sevgilisidir. Nişanlanırlar. Kısa bir süre sonra da ayrılırlar. Genç 

kadın bu kızı hiç sevmez. Kendisi de Ahmet’ten hoşlanır ancak onu sevmemesinin 

nedeni evdeki büyüklere olan saygısızlığıdır. 

 
  “Çok güzeldi, çok aptaldı; kendine güveni sonsuz, Ahmet'i küçümsemesi 

ölçüsüzdü. Ünlü bir şarkıcı olma yolunda en alt basamaklardan biri olarak düşünüyordu 

onu besbelli. Ünlü bir şarkıcı olamadı, başka. Gazetelerde gördüğüm resimlerde de, 

isimlerde de ona benzeyen biri yok hâlâ. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan o kızın 

eve girmesi ve onca ay kalabilmesiydi.” ( s. 156)  
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İlerleyen sayfalarda Aysel’in özellikleri daha açık bir biçimde verilir: 
 

“Çok aptal buluyordum kızı… Evet, benim aptallık olarak nitelediğim şey, 

girdiği evin değerini hiç mi hiç anlamamasından, orada büyülenmemesinden, üstüne 

orayı küçümsemesinden başka bir şey değildi. Kendine, kendi dünyasına, ulaşmak 

istediği yere güveni öylesine kesindi ki, Ahmet'in aşkından öylesine emindi ki bir de 

öylesine görgüsüzdü ki, evde herkese yukarıdan bakardı. Yaşlı kadınların ince 

nezaketleriyle düpedüz alay ederdi –‘Ay, Ahmet, senin bu babaannenin birkaç tahtası 

eksik vallayi. Allah canımı alsın beyni sulanmış… Daha neler neler…”  (s.157) 

 

Aysel, yeni ve modern yaşam tarzını benimsemiş olmakla birlikte geleneksel 

değerlere saygısızlığa varan boyutlarda dil uzatır. Anlatıcı, sonradan tanıdığı eski 

yaşam tarzına ve tanıştığı bu insanlara hayran kalırken tam zıt karakterde çizilen 

Aysel’i sevmez. Aysel, modernleşmeyi yanlış algılamış, ince zevkleri olmayan genç 

nesli temsil etmektedir.   

 

Nihal ile Nalân 

Nebile Hanım’ın yıllar önce tifodan kaybettiği kızlarıdır. Nebile Hanım 

kızların başından kırk gün ayrılmamış ancak yine de onları kurtaramamıştır. Kızlar 

iki gün arayla ölmüşlerdir. (s. 134) 

2.2.2 BİR DELİ AĞAÇ141 

2.2.2.1. Öykü Hakkında 

“Pınar Kür, birbirine yakın temaları işlediği ve konuları bakımından da 

birbirini tamamlayan ilk öykülerini Bir Deli Ağaç'ta toplamıştır. Bu kitapta 

yaşamdan kopuk, yalnız, bir beklentisi olmayan insanların iç dünyaları anlatılır. 

Yazar, gerçek yaşamın görünmeyen yönlerini yansıttığı öykülerinde yaşamdan kopuk 

insanların kendi kurdukları dünyalarını okuyuculara aktarmaya çalışır.”142  

Yukarıda belirtildiği gibi bu kitap yazarın ilk öykü kitabıdır. Birinci ve ikinci 

basımı 1981-1982 yılında Yazko Yayınlarında yapılan kitap beş ayrı öyküden 
                                                            
141 Çalışmamızın bu bölümünde Pınar Kür’ün Bir Deli Ağaç adlı eserinin Everest Yayınları, 2008 
yılına ait 12. Basımı esas alınmıştır. Bundan sonra bu çalışma ile ilgili alıntılarda sayfa numarası 
verilecektir. 
142 O. Önertoy, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü,  s. 321. 
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oluşmaktadır. Bunlar Yaz Gecelerinde Keman, Herkes Bana Düşman, Taksim- 

Maçka, Bir Ayrılık Şarkısı ve yapıta adını veren son öykü Bir Deli Ağaç’tır. Pınar 

Kür’ün bu ilk öykü kitabı romanlarından farklı bir çizgide oluşturulmuştur. Örneğin, 

romanlarında çok geniş yer verdiği ve pek çok eleştiri aldığı cinsellik konusu 

öykülerinde yoktur. Kendisi bu farklılıkla ilgili düşüncelerini şu cümlelerle açıklar: 

“Evet, alıştığımız anlamda yok. Yani Pınar Kür'den beklenecek anlamda! 

Ama gene de bir eleştiri hatırlıyorum, kimin yazdığını hatırlamıyorum da, Bir Deli 

Ağaç içindi galiba: ‘Oooo herkes birbirini aldatıyor, karılar kocalarım aldatıyor, 

Ayrılık Şarkısı'nda da kadın kocasını aldatıyor, Yaz Gecelerinde Keman’daki çift de 

yasa dışı bir çift. Bir Deli Ağaç’ın esas hikâyesinde küçük kız evli bir adama âşık 

oluyor..’diye yazmıştı...”143 

“Yaz Gecelerinde Keman'da Brahms'ın bir konçertosunun, öykünün anlatıcısı 

Sevim Hanım'a çağrıştırdığı, yıllar önce bir kazada ölen İlhan adlı sevgilisiyle ortak 

yaşamlarından geride kalan anılar söz konusu edilmekte, bu anılar çerçevesinde 

konçerto, yaşam ve ölüm izleklerinin etken olduğu gözlemlenmektedir.”144 Pınar 

Kür, Yaz Gecelerinde Keman adlı öykünün kendi hayatından izler taşıdığına ilişkin 

bir soru üzerine şu cevabı verir: 

“Doğru, bu eve yeni taşınmışız, hakikaten şurada Mehmet Can'la oturuyoruz, 

Brahms çalıyoruz, o ağaç orda yine, yan balkonda karaltı gibi bir şey gördüm; hatta 

baktım, "Biz müzik dinliyoruz, onlar da bizim müziğimizi mi dinliyor," diye bir laf 

ettim, hikâye buradan doğdu. O zamanlar otuzlu yaşlarımdaydım ve elli yaşı hayatın 

sonu gibi görüyordum! Ne kadar yanıldığımı elli yaşma gelince anladım tabii! Yaz 

Gecelerinde Keman’ı yazdığımda aşkımızın en parlak, en yoğun ye güzel dönemiydi; 

fakat en mutlu dönemimde o kadar mutsuz bir aşk hikâyesi yazmışım. Dedim ya, 

kendimi bildim bileli hep mutsuzluk beklentisi olmuştur içimde. Gene 

Zonguldak'taki tabutlar geldi aklıma birden. Belki bir bağlantı vardır. İnsanın 

mutluluğa güvenememesinin gerisinde bir ölüm bilinci yatıyor belki. Doğru 

söylüyorsun hikâyelerimde hep hüzün var. Ama edebiyatta öyle olur; mutluluğun 

resmi yapılmaz, yazılmaz da.” 145 

                                                            
143 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir ’Pınar Kür İle Hayat Ve Edebiyat’, s. 263. 
144 Ö. Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü 5, s.16. 
145 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir ’Pınar Kür İle Hayat Ve Edebiyat’, s. 257. 
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Kitabın ikinci öyküsü “Herkes Bana Düşman'da ana-oğul ilişkileri değişik bir 

yaklaşımla ele alınmış ve olanca açıklığıyla sergilenmiştir. Yalnızlığın sürüklediği 

bunalım sonucu intihar eden anne ile bu intihar olayı, bencil duygular içinde her türlü 

insan ilişkilerine yabancılaşmış çıkarcı kentsoylu tipini çizen oğlun yorucu bir iş 

günü akşamında metresiyle dertleşmesi sırasında, oğul açısından ele 

alınmaktadır.”146  

Füsun Akatlı, bu öyküyü kitabın en hafif öyküsü olarak değerlendirir. Kitapta 

yer alan uzun öyküler yanında bu ‘monolog biçemine dayanan kısa bir öykü’dür.”147 

Kitabın en güzel öykülerinden biri de Taksim- Maçka’dır. “Taksim - 

Maçka'nın yeni evli çifti yolda karşılaştıkları ve tanımadıkları kişilere birer ad 

takmakta, bunların yaşamları üzerine öyküler oluşturmaktadır. Oysa Taksim'den 

Maçka'ya işlerine giderken rastladıkları ve "Vildan" adını verdikleri kız, genç çifti 

oldukça derin bir biçimde etkiler. Diğer öykülerdeki 'kadın kahramanların 

yaşamlarıyla benzerlikler gösteren de Vildan’ın yaşamıdır.”148 

“Yapıtın bir başka öyküsü Bir Ayrılık Şarkısı, Sevim Hanım’ın apartmandaki 

tek arkadaşı Şükran Hanım üzerine kurulmuştur. Anlatıcı ise Şükran Hanım'ın 

kızıdır. Orta yaşlı bir kimse olan anlatıcının çocukluğu bu binada geçmiştir. Bu 

nedenle bir yandan annesinin ruhsal evrenini bize açarken, diğer yandan uzamsal 

yerlemi oluşturan apartmana en duygusal ve ayrıntılı gözlemleri yöneltmektedir.”149  

Son öykü, kitaba adını veren Bir Deli Ağaç’tır. “Bireysel ilişkilerdeki 

karmaşıklığın yine değişik bir görünümde incelendiği "Bir Deli Ağaç”ta, evin en üst 

katında yaşayan bir ressama âşık olan fakülteli kızın ruhsal çıkmazlar içinde intihara 

yönelişi anlatılmaktadır. Diğer öykülerin kadın kişilerindeki ortak nitelik orta yaşın 

üzerinde olmalarıdır. Bu öyküde de farklılık yalnızca yüzeyseldir. Anlatıcı gerçekte 

fakülteli kızın kendisidir. Bu niteliğiyle zaman yerlemi açısından oldukça karmaşık 

bir kurgu sunmaktadır bu öykü.”150 

Şimdi kitaptaki bu öyküleri tek tek inceleyelim. 

                                                            
146Ö. Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü 5, s. 16. 
147 Aynı yer. 
148 Aynı eser,  s.16-17. 
149 Aynı yer, s.17. 
150 Ö. Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü 5, s.17. 
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2.2.2.2. YAZ GECELERİNDE KEMAN 

2.2.2.2.1. Öykünün Özeti 

Bu hikâye eski bir yapı olan Paris Apartmanı’nda oturan elli yaşlarındaki 

Sevim Hanım’ın öyküsüdür. Bir yaz gecesi sıcaktan bunalarak uykusu kaçan Sevim 

Hanım, balkonda bir keman sesi duyar. Bu ses onu yıllar öncesine götürür. Sevim 

Hanım, yaklaşık yirmi beş yıl önce çok sevdiği kocası İlhan’ı kaybeder. İlhan keman 

virtüözüdür.  Kocasını kaybettikten sonra bir daha evlenmeyen Sevim Hanım 

yıllardır yalnız başına yaşar. Bir büroda çalışır, kendi geçimini sağlar.  

O gece dinlediği keman sesi alt kata yeni taşınan komşularından gelmektedir. 

Sevim Hanım, bu kata birlikte yaşayan ama henüz evli olmayan genç bir çiftin 

taşındığını komşusundan öğrenir. Bu eski apartmanda yaşayan insanlar yıllardır 

burada olan, hepsi yaşlı insanlardır. Dolayısıyla bu çiftin gayrı meşru ilişkisini 

onaylamazlar. Sevim Hanım ise onları çok sever. Daha keman sesini ilk duyduğu 

gece onları sevgiyle ve büyük bir hayranlıkla izlemiştir. Zira bu çiftin yaşamı eski 

günlerde kocası İlhan’la olan kendi yaşayış tarzına ve aşklarına çok benzemektedir.  

Sevim Hanım, günlerce hatta aylarca bu çifti izler, keman sesini duymadan 

uyumaz. Hatta bu sesi dinleyebilmek için sıcak yaz geceleri önceden balkona hazırlık 

yapar ve sesi dikkatle bekler. Öyle ki artık kendisi ve ölen kocası İlhan ile bu çifti 

özdeşleştirir. Şahit oldukları karşısında kendisinin de geçmişte yaşadığı benzer 

olaylar aklına gelir. Evlendiklerinde kendisi on dokuz İlhan ise yirmi yaşlarındadır. 

Hayalleri vardır, Viyana’ya gideceklerdir. İlhan büyük bir müzisyen olacaktır. Ancak 

daha bir yıl bile dolmadan İlhan hayatını kaybeder. Bu çiftte gördüğü aşk karşısında 

çeşitli tespitlere ulaşır. Hayatın ne kadar kıymetli olduğunu düşünür. Yaşamda en 

küçük anın bile kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgular. Sevim Hanım bu çifte 

adeta tutulur. Uzaktan uzağa onlara büyük bir sevgi besler. Ayrıntıda olmasa bile 

hayata ve aşka dair düşünceleri değişir.  

Mevsimler değişir, eylül gelir geçer. Kış mevsimi geldiğinde Sevim Hanım, 

artık keman sesi duyamaz bunu ise kimsenin kapı pencere açamamasına yorar. Bir 

gün iş çıkışı yolda komşusu Şükran Hanım’a rastlar. Ve üzücü haberi ondan öğrenir. 

Dördüncü kattakilerin ayrıldıklarını adamın eski karısına döndüğünü, kadının evde 
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kalmaya devam ettiğini, bir işe başladığını ve çocuğunu bir süre sonra yurda 

verdiğini öğrenir.  

Bu haberden sonra yeniden canlandırdığı, hatta bazen geri geldiğini 

düşündüğü ve hayaliyle yaşadığı İlhan’ı da kaybettiğini anlayan Sevim Hanım çok 

üzülür. Birkaç kez asansörde karşılaştığı kadının yüzünü daha yakından görür ve 

gözlerinin o eski günlerde ki parıltısının yittiğine yakından şahit olur. Artık kendisi 

yeni bir yazı ve duyacağı yeni bir keman sesini umutla beklemeye başlar.  

2.2.2.2.2. Kadın Kahramanlar 

Öykünün en önemli kadın figürü Sevim Hanım’dır. Aynı apartmana taşınan 

komşularını izlerken eşiyle yaşadığı eski güzel günleri anımsar. Öykü baştan sona 

Sevim Hanım’ın şimdiki zamanı ile geçmiş zaman arasında gelgitler oluşturarak 

kurgulanmıştır. Öyküde dekoratif unsur konumunda bulunan kadınların hemen hepsi 

Sevim Hanım’ın komşularıdır. Bunlar; Genç Kadın, Şükran Hanım, Leyla Hanım ve 

Ressam Kadın’dır. 

2.2.2.2.2.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Sevim Hanım 

 Hikâyenin anlatıcısıdır. Sık sık geriye dönüşlerin olduğu öyküde anlatıcının 

gençliğine de şahit oluruz. Eşini kaybetmiş, yalnız yaşayan orta yaşlarda, bir 

kadındır. Klasik müzik dinlemekten hoşlanır. Yaşlı insanların oturduğu bir apartman 

dairesinde yaşar. Sevim Hanım yaşadığı hayat ve dinlediği müzikten yola çıkarak 

kendisini çağdışı olarak nitelendirir: 
 

“Çağdışıyım, evet. Bundan hiçbir hüzün duymuyorum. Uyum sağlamak için 

çaba göstermektense, uymamanın getirdiği rahatsızlıklara katılmıyorum; yakınmadan, 

kendimden başka hiç kimseye söylenmeden. Her geçen gün biraz daha yaşlandığıma 

sevinerek ölümü bekliyorum, sabırla, gelişini çabuklaştırmak için de çaba göstermeden. 

Yaşamdan beklediğim başka hiçbir şey yok ve belki de tek mutluluğum bu.” ( s.17) 

 

Eşine hala ilk günkü gibi tutkun olan Sevim Hanım, onun hatıralarıyla yaşar. 

Apartmana tanışan genç çifti günlerce izler. Kocasının aşkını gerçekten yaşayamamış 

olduğu için üzülür ve ağlar. Bütün yaz yeni taşınan çiftin keman sesini dinler. Ne 
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zaman ki kış gelir keman sesi kesilir, Sevim Hanım’da büyük hayal kırıklığına uğrar 

ve eşinin canlı olan hatırası, hayali de kaybolur. Okur, Sevim Hanım’ın hüzünlü 

hikâyesinden dersler çıkarır. Zamanın, yaşamın ve sevdiklerimizin kıymetini 

bilmemiz gerektiği fikrini bir kez daha vurgular. Bu nedenle yalnız yaşayan bu 

kadının öyküsü etkileyici ve derinlikli bir biçimde işlenmiştir.  

2.2.2.2.2.2.  Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Genç Kadın 

 Paris Apartmanı’nın dördüncü katında ki daireye taşınan kadındır. 

Sevgilisiyle –profesör hekim- bu daireye taşındığı için hakkında dedikodular çıkar. 

Zira sevgilisi kendinden yaşça büyük ve evlidir. Genç kadının bir de çocuğu vardır. 

Öykünün kahramanı Sevim Hanım, bu çifti uzaktan uzağa sever. Apartmanda onları 

eleştirmeyen, dedikodularını yapmayan yalnız Sevim Hanım’dır. Hatta bu çiftin 

yaşamını, kaybettiği eşi İlhan ile bir zamanlar sürdürdüğü kendi yaşamına benzetir. 

Genç kadının sevgilisinin ayrılıp gitmesi Sevim Hanım’ı da üzer. Genç kadın evde 

çocuğu ile yalnız kalır. Genç kadın ile ilgili Sevim Hanım’ın kulağına gelen 

dedikodular şöyledir: 
 

“İlk bakışta 'namuslu bir aile'ye benzemelerine karşın -işin içinde bir de çocuk 

vardı çünkü- durum bambaşkaydı. Gerçi kadın -"adamdan en az on-on beş yaş küçük 

görünüyordu- iyi bir ev kadını havasından çok uzaktı ama hiç de 'düşmüş bir kadın' 

izlenimini bırakmıyordu. Ressammış. Adını kimse duymamış, o başka.”( s.31) 

 

Sevim Hanım ise Genç Kadını hep daha güzel tasvir eder: 
 

“Bir kadının yere kadar uzanan eteğiydi bu. Yumuşak, dökümlü bir kumaş -

ipekti herhalde. Eteklik biraz daha yaklaştı cama, ince uzun bir kadına dönüştü. Daha iyi 

görebilmek için yarı belime dek eğilmiştim parmaklıktan. Ama arkasını döndü ben 

yüzünü geçemeden. Çocuksu bir mutluluk vardı sıçrar gibi dönüşünde. Çıplak kollarını 

iki yana açtı, hiç kıpırdamadan öylece durdu bir an. Omuzlarından aşağı dökülen koyu 

renk saçlarıyla büyültülerek duvara asılmış bir siyah-beyaz fotoğraf gibiydi. der.” ( s.35-

36) 
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Şükran Hanım 

 Sevim Hanım’ın komşusudur. Yalnız yaşayan kendi halinde biridir. Ancak 

apartmanda ne olup bittiğini her zaman bilir. Biraz dedikoducu ve meraklı bir 

kadındır. Ara sıra Sevim Hanım’a giderek apartmanda yaşanan son olayları aktarır.  
 

“Komşu canlısı bir kadındı Şükran Hanım. Benim gibi kimseyle ilişki kurmaya 

niyetli olmadığı yürüyüşünden anlaşılabilir birinin bile kapısını çalmaktan çekinmemişti 

-hem de binaya taşınmamın üstünden altı ay geçmeden. O gün bu gündür arada bir -

neyse ki çok sık değil- evde olduğumdan emin olduğu saatlerde gelir, bir sürü dedikodu 

aktarır, yakınma iletir, 'bir kahvemi içer', tek sözcüklük kuru yanıtlarıma dayanabildiği 

sürece oturur, giderdi.”  ( s.30) 

 

Yazar, hemen hemen her zaman etrafımızda görebileceğimiz bir kadın 

kahraman çizmiştir.  

Leyla Hanım 

 Paris Apartmanı’nın sakinlerindendir. O da diğer kadınlar gibi yalnız yaşar. 

Leyla Hanım, birkaç yıl önce ölmüştür. Yazar, anlatıcının geriye dönüşleriyle onun 

varlığını okuyucuya bildirir. Leyla Hanım da apartmanda ki diğer komşuları gibi –

görünüşte- maddi sıkıntılar çekmiştir.  
 

“Birkaç yıl önce dokuz numarada yalnız oturan Leylâ Hanım'ı götürdüklerinde 

yapılan açık artırma bir ölçüyse eğer, o ürkekçe aralanan kapıların ardında milyonlar 

yatıyor olabilirdi. Gene de sabahları kapıcıya yarım ekmek ısmarlayacak, kedilerinin 

ciğeri için kendi yemeklerinden çok masraf yapacak kadar parasız ve yalnızdılar.”  ( 

s.19)  

 

 Ressam Kadın 

Adı açıkça söylenmeyen bu kadın Paris Apartmanı’nda oturanlardan biridir. 

Sadece bir yerde bahsi geçer.  
 

“Bunların yanı sıra birkaç tanınmış sanatçıyla da övünebilirdi Paris Apartmanı. 

En eski kiracılardan biri sadrazam sülalesinden gelme, ünü yurtdışına ulaşabilmiş bir 

kadın ressamdı. Çok renkli bir yaşam ve birkaç evlilikten sonra buraya yerleşmiş 

olduğuna göre yetmişini aşmıştı herhalde.” (s.19) 
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Pınar Kür, her fırsatta eserlerinde sanatçı kadınlara yer vermiştir. Bu 

öyküde de yaşlı bir ressamdan söz edilmektedir.  

2.2.2.3. HERKES BANA DÜŞMAN 

2.2.2.3.1. Öykünün Özeti 

Genç yaşlarda bir erkek anlatıcını ağzından aktarılan bu kısa öykü, kitabın 

ikinci öyküsüdür.  

Orhan, tanınmış bir işadamıdır. Evlidir iki çocuk sahibidir. Bir gün sevgilisin 

evine gelir “herkes bana düşman” diye söze başlar ve bu şekilde öykünün sonuna 

kadar olan biten her şeyi sevgilisine anlatır. Aslında öyküde sevgilinin yalnız varlığı 

hissettirilir. Ne adından ne de herhangi bir özelliğinden haberdar olmayız.  

Orhan, öykü boyunca varlığı şüpheli bu sevgiliye annesini çekiştirir. Kendisi 

ve abisi babaları öldükten sonra anneleriyle sürekli ilgilenmişlerdir. Abisi doktordur. 

Her ikisi de düzenli olarak ihtiyacı olan parayı annelerine göndermektedirler. Orhan 

tüm iş yoğunluğuna rağmen sık sık annesini ziyaret eder. Abisi ise işten güçten pek 

fırsat bulamaz. Orhan, eşinden ve çocuklarından bahseder. Abisi sosyeteden zengin 

bir kadınla evlidir. Yengesini pek fazla sevmediğini dile getirir. Anne yetmiş 

yaşlarında biraz aksi ve huysuz bir kadın olarak karşımıza çıkar. Hatta bir ara 

annesini huzurevine yatırmayı dahi düşünürler ancak çevreden utandıkları için bu 

düşünceden vazgeçerler. Annesini sayısız kedileri vardır ve son zamanlarda bir de 

köpek edinmiştir. Orhan’ın on yıl önce kaybettiği yirmi dört yaşındaki kız kardeşi 

Yıldız da annesinin acısını ve yalnızlığını artırmıştır.  

Bencil bir kişiliğe sahip olan Orhan’ın o günkü telaşı ve asıl derdi annesinin 

intihar olayı ve bu olayın basına yansıyarak başına bela olduğu düşüncesidir. Ancak 

daha sonra Orhan yine bir oyun ile bu menfi olayı kendi lehine çözümlenecek şekilde 

bir sonuca vardırır. 

2.2.2.3.2. Kadın Kahramanlar 

 Bu öyküde kadınlar daha çok dekoratif konumdadır. Varlıkları anlatıcı -ve 

aynı zamanda asıl kahraman- Orhan’dan öğrenilir. Bu kadınlar genellikle Orhan’ın 

çevresindeki kadınlardır; Eş, Anne, Sevgili, Gülçin, Nur ve Yıldız’dır. 
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2.2.2.3.2.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Öykünün asıl kahramanı aynı zamanda öykünün anlatıcısı olan Orhan’dır. 

Öyküde ki kadınlar arasında asıl konumda olan bir kahraman yoktur. 

2.2.2.3.2.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Eş 

Orhan’ın eşidir. Orhan bu kadını her ne kadar sevse de onu aldatır. Öyküde 

kocasının anlattığı kadarı hakkında bilgi edinilir: 
 

“Aslında iyidir bizim karı, fazla ses etmedi. Etmez... Bilir. Bana karşı 

gelinmeyeceğini... Ağabeyimin aldığı o sosyete züppesine benzemez hiç, şimdi neme 

lazım doğruya doğru. Hürmette kusur etmez. Anama da. Ne zaman bize geldiyse el 

üstünde tutmuştur. Kahvesini şekerli içtiğini hiç unutmaz mesela. Der ki kıza, Hatice 

kahveyi çok şekerli değil çok çok şekerli yap, kayınvalidem kahve içmez, kahve reçeli 

içer, der... Böyle karıdır işte, esprisi vardır bizimkinin.” ( s. 60) 

 

Öyküde eş dâhil diğer tüm kadınlar erkek kahramanın gözü ile tasvir edilir.  

Anne 

 Orhan’ın (anlatıcının) annesidir. Çocuklarını tek başına büyütmüş cefakâr bir 

annedir. Öyküde intihar edişine tanık olunur. 
 

“Kendisi de gencecik kadındı babam öldüğünde. Bizleri büyütürken bir de 

yaşlı akrabaların işine koşacak hali var mıydı? Ne gezer? Sabahlan enstitüde ders verir, 

öğleden sonraları biçki dikiş kursunda çalışır, akşamlan evde dikiş diker... Değil yaşlı 

başlı akrabalarla uğraşmak, başını kaşıyacak vakti olmaz. Yoktu zaten akrabamız falan, 

o başka... Babamın o burnu büyük ailesi var mıyız yok muyuz, öldük mü kaldık mı bir 

gün bile arayıp sormadılar. Her bir iş annemin üstündeydi..”. ( s. 63) 

 

 Sevgili 

 Orhan’ın sevgilisidir. Çok kısa olan öyküde yalnızca Orhan’a içki 

doldururken varlığı bildirilir. Orhan sevgilisinin evine gelir, başından geçen bir olayı 

anlatır. Genç kadın yalnızca dinler. Sessiz, kimliği yalnızca hissettirilen bir 

kahramandır. 
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“Peki, benim suçum ne? Sorarım sana ne yaptım, her belanın gelip beni 

bulması için? Neden herkes bana düşman, ha? Tamam, tamam biliyorum, sen değilsin. 

Ama senden başka herkes... Hep ben suçlanıyorum, neden?” ( s. 63)  

 

şeklinde sevgiliye hitaben konuşulur. Ancak öykü boyunca sevgili, bu 

konuşmalara hiç karşılık vermez. 

Gülçin 

 Anlatıcının -abisinin ikinci eşi- yengesidir. Yalnızca bir cümlede adı geçer. 

Savurgan ve kötü alışkanlıkları olan bir kadın olarak tanıtılır. “Sonra o Gülçin olacak 

kaltağın gündüz oynadığı kumar bile yeter adamı batırmaya.” (s.64) şeklinde kötü bir 

karakter olarak çizilir.  

Nur 

 Orhan’ın (anlatıcı) abisinin ikinci eşidir. Bir profesörün kızıdır. “Taa asistan 

girdiği yıl evlenmişti Nur’la. Profesör olduğunda çoktan boşanmışlardı. Olsa olsa 

doçentliğini hızlandırmıştır biraz…”( s.68-69) 

Yıldız 

 Orhan’ın on yıl önce ölmüş olan kız kardeşidir. Annesi bu kız öldüğünde çok 

üzülmüştür. Abisi Orhan onunla ilgili olarak şu ifadelerde bulunur: 

 
  “Aslında kimse Yıldız’ın yerini alamadı tabii, alamaz da. Gerçi zamanla alıştı 

ama başta çok sarsıldı çok... Yani, gerçekten de hayatının büyük felaketidir. Hepimize 

çok koydu elbet. Kolay mı, canım, yirmi dört aşında pırıl pırıl bir kız, pat diye 

gidiveriyor? Sabah evden kanlı canlı çıkıyor, akşam ölüsünü getiriyorlar... Kim olsa 

deliye döner... Hele annem gibi çocuklarına öylesine düşkün biri. Ne de güzel kızdı. 

Küçükken akıllıydı da. Sonradan birtakım garip fikirler edinmişti, o başka. Geçecekti 

belki yaşasaydı.”  ( s. 69) 

 

2.2.2.4. BİR DELİ AĞAÇ 

2.2.2.4.1. Öykünün Özeti 

 Ben anlatıcı (kadın-fakülteli kız) her sabah pencerenin kenarında “bir deli 

ağacı” seyreder. Öykü böyle başlar, aslında öykünün anlatıcısı olan bu kadın, gençlik 

yıllarına ait yaşadıklarını fakülteli bir kızın -yani kendisinin- ağzından aktarır.  
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Öykü boyunca adı belirtilmeyen anlatıcı genç kız liseyi bitirdikten sonra 

ailesiyle büyük bir mücadele içine girer. Üniversite okumak istemektedir. Ailesinin 

bütün karşı çıkmalarına rağmen onları ikna eder ve okumak için İstanbul’a teyzesinin 

yanına yerleşir. Eniştesi ve teyzesi zengindirler. Kızı okula her gün özel şoför bırakır. 

Ve okul çıkışı alır. Ancak bir gün edindiği arkadaşlarından biriyle yola çıkar. Ve 

adamı ilk defa o gün görür. Bu adam arkadaşının dayısıdır. Uzun boylu, koyu kumral 

sakallı çatık kaşlı bir adamdır. Genç kız bu adamdan çok etkilenir. Ancak arkadaşı, 

dayısının kötü kadınlarla düşüp kalktığı dedikodusunu anlatır kıza. Yine de o günden 

sonra bu adam kızın aklından çıkmaz, rüyalarına girer. 

 Genç kız bir gün bu adamı yolda arabanın yanından geçerken görür. Şoförü 

atlatıp adamı izler, hiç girmediği sokaklara girer, bilmediği caddelerden geçer ama 

adamı kaybetmiştir. Daha sonra ki bir gün kız yine adamı takip eder ve kapısını 

çalar. Adam sanki haberli gibi kapıyı açar ve kızı içeri alır. Adam ressamdır. Daha 

sonraki günlerde kız sürekli adamın evine gelmeye başlar. Onun yanında 

yalnızlığının geçtiğine inanmaktadır. İlerleyen günlerde bahar gelir, birlikte sokağa 

çıkarlar. Adam kıza İstanbul’un en güzel mekânlarını gezdirir.  

Genç kız yaz tatilinde adama onlarca mektup yazar. Ancak bu mektupların 

hiçbirini göndermeye cesaret edemez. Bunları kendisi okur, bulunma korkusu ile de 

yırtıp atar. Kız tatil bitip İstanbul’a geldiğinde sabahı zor eder. Bir an önce adama 

kavuşmak ister. Adamın evine geldiğinde ise kapıyı sarışın bir kadın açar. Ev sahibi 

gibi davranan bu kadından kız hiç hoşlanmaz ve kadının gelip geçici olmadığını 

anlar. Adam, evden ayrılan kıza tekrar ne zaman geleceğini sorar. Kız günlerce 

sokaklarda dolaşır, yağmur yağar. Genç kız, hastalanır, yataklara düşer ve günlerce 

evde kalır. Bitirme sınavlarına giremez. Teyzesi derslerden de kaldığı için onu 

memleketine göndermek ister. Ancak eve dönmek istemeyen kız adama gelir. 

Kaçtığını ve onunla kalmak istediğini söyler. Adam kızın aslında kendisi hakkında 

bir şey bilmediğini bunun olamayacağını belirtir. Kız, adam hakkında her şeyi 

öğrenmek ister. Genç kız o gece geç olduğu için ısrarla adamın evinde kalır. Ogün 

adama kendisini sevdiğini de söylemiştir. Ancak adam yaşının çok küçük olduğunu 

kendisine olan sevgisinin niteliğinin farklı olduğunu kıza anlatmaya çalışır.  

Sabah olur, adam masanın başında uyuya kalmıştır. Kız uyanır ve odanın 

içine son defa bakar. Daha sonra ak gömlekli insanlar, kızı ak duvarlı odalara 
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kapatmışlardır.  Kızın giriştiği intihar sonucu onun dediği hiçbir şeye 

inanmamışlardır. Kız bildiği her şeyi ağaca anlatır, ağaç delirir. Deli olan kız mıdır 

yoksa ağaç mıdır? Öykü bu soru ile sonlanır. 

2.2.2.4.2. Kadın Kahramanlar 

 Öyküde genç kızın âşık olduğu adam dışındaki diğer kahramanların kadın 

oldukları görülür. Genç Kız, öykünün asıl kadın kahramanıdır. Öykü, onun yıllar 

öncesi yaşadığı ve onu intihara sürükleyen bir aşkı konu eder. Kızın teyzesi, okul 

arkadaşı ve de sevdiği adamın birlikte olduğu yabancı kadın ise dekoratif konumda 

yer alan kadın kahramanlardır. 

2.2.2.4.2.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Genç Kız 

 Geriye dönüşlerle oluşturulan öyküde Genç Kız yıllar öncesine döner. Adının 

baş harfinin M olduğu bir yerde söylense de adı açıkça belirtilmez. Okumak için 

ailesini zor ikna ederek şehre teyzesinin yanına gelmiştir. Fakülteli genç bir kızken 

arkadaşının dayısına âşık olur. Bu adam hüzünlü ve de gizemli bir adamdır. Resim 

yapar ve tek başına yaşar. Hakkında başka kadınlarla ilgili dedikodular çıksa da genç 

kız bu adamı çok sever. Bu aşk kızı önce yataklara düşürür, hasta eder sonrasında 

intihara sürükler. Öykünün sonunda Genç Kız bir hastaneye yatırılır. Öykü bu 

hastane odasında başlar. Pencere kenarındaki ‘deli ağaç’ kızın ruh durumunu 

yansıtan bir simgedir. Öyküde kızın dış görünüşünden çok onun yaşadığı olaylar 

karşısında ki ruh hallerine ve duygu durumlarına yer verilir. Genç kız, genel anlamda 

hüzünlü ve yalnız bir kızdır. Bu onun dış görünüşüne de yansır: 

 
  “Gün gelir şaşkın bakışlı, titrek dudaklı, soluk yüzlü kız mutluluğun 

doruğuna erişir. En yüksek doruktan en derin çukura düşmek en doğal olandır her 

zaman. İkisinin de bas harfi M. Her şeyin baş harfi M.” ( s. 114) 
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2.2.2.4.2.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Teyze 

Öykünün asıl kahramanı olan Genç Kızın teyzesidir. Varlıklı bir kadındır. 

Ailesi ile İstanbul’da büyük bir köşkte oturmaktadır. Kocası zengin bir Anadolu 

tüccarıdır. Genç Kızı yanına alarak okumasını sağlamıştır. Ancak bu kıza 

çocuklarına uygulamadığı büyük bir baskı uygular. Teyze ilgili en tanımlayıcı 

bilgide: 

  
 “Teyzesi en pahalı mağazalardan alışveriş ettiği, çoğunlukla 'dışarıdan' 

giyindiği halde şık olamayan, birkaç hizmetçi, bir uşak ve bir şoföre sahip olduğu halde 

'ev kadını' görünüşünü üstünden atamayan, bol yüzüklü, bol bilezikli bir kadıncağızdı!”  

( s.79) 

 

Yabancı Kadın 

 Genç Kızın âşık olduğu adamın sevgilisidir. Güzel ve alımlı bir kadındır. 

Yalnızca bir yerde karşılaşılan bu kadın kahraman hakkında teferruatlı bilgi yoktur. 

Adamın evine gelen Genç Kıza kapıyı bu kadın açar. Genç kızın gözünden bu kadın 

şöyle tasvir edilir: 

  
“Gördüğü filmlerde, okuduğu romanlarda özendiği kadınlara benziyordu. 

Onların tümünün bir arada yoğrulmuşuydu hatta. Salına salına yürüyebilen, gövdesini 

iki parmağı arasındaki sigarayı taşıdığı kadar kaygısızca, umursamazca taşıyabilen, 

ağzından çıkan her sözcüğün doğruluğunu çok önceden bilirmişçesine kesin, ürküntüsüz 

konuşan, hepsinden önemlisi, kahkaha savurabilen bir kadın. Kızın odaya girişinin 

üstünden beş dakika bile geçmeden yapmıştı bunların hepsini. Üstelik güzeldi de. 

Üstelik güzelliğini de önemsemeden, sergilemeye gerek görmeden, en gündelik eşya 

gibi taşıyordu.” ( s. 103) 

  

Genç Kızın Arkadaşı 

 Öykünün esas kahramanı kızın okul arkadaşı ve yine onun âşık olduğu 

adamın yeğenidir. Öyküde –adamın- dayısının kötü kadınlarla ilişkisi olduğu 

dedikodusunu Genç Kıza aktarır. Bunun dışında öyküde başka bir yerde görülmez. 
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“ ‘Bayılırım dayıma, çok severim,’ dedi kızın arkadaşı. ‘Ailede hiç kimse 

sevmiyor. Yüzkarası diyorlar ama ben çok severim.’” ( s.114) 

 

2.2.2.5. TAKSİM- MAÇKA 

2.2.2.5.1. Öykünün Özeti 

 Bu öykü başlangıçta aynı okulda arkadaş olan daha sonra evlenip aynı 

işyerinde çalışan genç çiftin aktardığı bir öyküdür. Her ikisi de mimar olan genç çift 

çok farklı ailelerden gelmekle beraber onları ikna ederek evlenir. Kalacak yer için 

Taksim- Maçka’da ev bakılır. Sonunda bir akrabalarının üç odalı evine yerleşirler. 

Çok mutludurlar. Her gün işe birlikte giden çift insanları gözlemleyip, onlar 

hakkında hikâyeler oluştururlar, tanımadıkları bu insanların yaşam biçimlerini 

çözmeye çalışırlar.  

Jale ve kocası her zaman Taksim’den Maçka’ya doğru kestirme bir yoldan 

işlerine giderler, bu yürüyüş sırasında her gün genç bir kız da ters istikamette işine 

gider. Bir süre sonra bu kıza “o kız” demekten sıkılan çift ona isim arar ve sonunda 

Vildan ismini yakıştırırlar. Vildan Hulusi Bey ve Nerimananım’ın kızıdır, bir 

bankada memur olarak çalışır. Genç, güzel ve bekâr bir kızdır. Günler geçer, 

mevsimler değişir. Vildan mevsimlere uygun giyinir. Haftanın her günü için farklı 

bir kıyafeti vardır. Ayakkabıları, çantaları kıyafetine uygundur her zaman şık ve 

bakımlı bir kız olarak bu çiftin yanlarından geçer. Jale ve kocası bu kıza öyle 

alışmışlardır ki onun günleri dahi onun düzenine, kıyafetine göre ayrımsamaya 

başlamışlardır. Bir süre sonra adeta bu kızı evlat edinmişlerdir. Mahalleli de bu kıza 

koca bulma yarışına girmiştir.  

Yaz mevsimine girildiği bir gün Vildan yoldan geçmez, ertesi günlerde de bu 

devam eder. Tabi ki bu çift çok meraklanır, endişelenir. Hasta olabileceği veya yaz 

tatiline çıkmış olma ihtimalleri üzerinde durulur. Aradan iki üç hafta geçtikten sonra 

Vildan, Salı günü giymesi gereken elbisesini Çarşamba günü giymiştir ve yanında da 

bir erkek vardır. O gün Vildan, çiftin yanından geçerken onlara ilk kez gözleri ile 

selam verir, Jale ve kocası hem bu selam için hem de Vildan’ın sevebileceği bir 

adam bulduğu için çok mutlu olur. İlerleyen günlerde adam hep Vildan’ın yanında 

yürür. Jale ve kocası bu adamdan hiç hoşlanmaz.  
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Eylül ayına girildiğinin ilk sabahı Vildan yoldan yalnız geçer, ertesi gün, daha 

ertesi gün hep yalnızdır. Jale ve kocası onların küstüğüne ve ilerde 

barışabileceklerine kanaat getirirler. Günler geçer ama Vildan bu yolda hep yalnız 

yürür, yürümesi, giyimi yine özenlidir. Genç çift o günlerde izne ayrılırlar. İstanbul’a 

döndüklerinde Vildan ile adamın barışmış olduklarını beklerler ama beklentileri 

gerçekleşmemiştir. Uzaktan yaklaşan, saçlarını gelişigüzel toplamış, öylesine ve 

uyumsuz giyinmiş bu kadının artık yaşamdan bir şey beklemeyen görüntüsüyle 

Vildan olduğuna şahit olurlar. Büyük bir hüzne boğulan çift artık o yolu kullanmaz. 

Bu üzgün kızı görmek istemezler ve sırf bunun için işe dolmuşla gitmeye karar 

verirler. Jale’nin kocası her gün dolmuşla geçerken göz ucuyla Vildan’ı görmeye 

çalışır ama artık onu hiç göremez. 

2.2.2.5.2. Kadın Kahramanlar 

 Öyküdeki iki erkek kahraman dışında diğer bütün kahramanlar kadındır. 

Vildan öykünün asıl kahramanıdır. Onun dışındaki diğer kadın kahramanlar; Jale, 

Hayriye, Zehra ve Şukufe’dir. Ayrıca genç çiftin kadınlara taktığı Sevtap, Türkan ve 

Müjgan, Şukufe isimleri gerçekte var olan bir kadının adı değil yakıştırma –geçici- 

isimler olarak öyküde yer alır. Şimdi sırasıyla bunlara değinelim.  

2.2.2.5.2.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Vildan 

 Öykünün asıl kadın kahramanıdır. Genç ve güzel bir kadındır. Bekârdır. 

Mahallede ki herkes onu evlendirmek için seferber olmuştur. Bir bankada memur 

olarak çalışmaktadır. Öykünün ilerleyen bölümlerinde bir sevgilisi olur. Ancak daha 

sonra ondan ayrılır. Aslında bu kadının gerçek adının ne olduğu bilinmez. Vildan, 

ona Jale ve kocası tarafından verilmiş bir addır. Vildan’ın kişiliği, psikolojik durumu 

onun dış görünüşü ve kılık kıyafeti ile yansıtılmaya çalışılır. Vildan öyküde şu 

cümlelerle tanıtılır: 

 
 “Pazartesi günü pembe takımı içinde göründü Vildan parkın öteki ucunda. 

Çok geçmeden anladık: Haftanın her günü bir başka kılık, ama her haftanın aynı 

günlerinde aynı şeyleri giyiyordu. Aksesuarlar bile değişmiyordu. Fularsa kırmızı 

gömlekle hep lacivert fular, bej tişörtle hep alacalı eşarp... Ayakkabı -çanta uyumuna 
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da diyecek yoktu. Bez ayakkabılarını giydiğinde büyük hasır çantasını, kara 

ayakkabılarını giydiğinde kara, kahverengilerini giydiğinde kahverengi çantasını 

alırdı.” ( s. 135) 

 

 Öykünün sonunda Vildan’ın durumu, içinde bulunduğu ruh halini yansıtır bir 

biçimde nakledilir: 
 

“Ne İlk zamanlarda tanıdığımız canlı, beklentili yürüyüş, ne de sevgilisiyle 

birlikte olduğu günlerdeki kırıtkan, utkulu adımlar... Modanın hiçbir kuralına uymayan, 

gelişigüzel topuzlanmış saçları -yüzünün boyasız olduğunu onca uzaktan 

ayrımsayamazdık-, bir elinden isteksizce sallanan çantası, açık renk etek üstüne öylece 

çekilivermiş gene açık renk gömleği, fularla süslenmemiş boynuyla yaşamdan artık 

hiçbir şey beklemediğini belirtiyordu. Omuzlarının, başının o eski dikliği de, hiç de 

iddialı görünmeyerek ama kişisel haklarını az çok bilerek dünyaya 'hadi gel, gel' deyişi 

de yok olmuştu. Yanımızdan geçerken öte yana bakmasına bile gerek yoktu, çünkü daha 

on metre öteden başını öne eğmişti. Öyle darmadağınık, başı eğik geçip gitti...” ( s. 149) 

 

 anlaşıldığı üzere Vildan sevgilisinden ayrılmış, mutsuz ve eski haline göre 

pejmürde bir görünüm sergiler.  

2.2.2.5.2.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Jale 

 Jale, anlatıcının karısıdır. Güzel, okumuş ve çalışan bir kadındır. Kocası ile 

aynı büroda mimar olarak çalışmaktadır. Kocası ile aynı fakültede okuyan sonra 

onunla evlenmek için ailesi ile mücadele eden bir kadındır. Anlatıcı eşi Jale’yi şu 

sözlerle anlatır: 

 
  “Jale ise çok güzel, çok zeki, çok el üstünde tutulmuş bir kız olarak 

bebekliğinden beri her istediğiyle, her istediği gibi oynayabilmişti! Oysa karşılaştığı-

mızda öylesine kesin ve derin bir aşka düştük ki, herhangi bir oyun söz konusu 

olamazdı.” ( s.132) 

 

Hayriye 

 Genç çiftin çalıştığı işyerinin çaycısıdır. Patron’dan sürekli azar işitir ve 

dayak yer. (s. 133) 
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Zehra  

Yine genç çiftin çalıştığı büroda ki kadınlardan biridir. Yalnız adı geçer.  
 

“Bir de patron her içeri girdiğinde göz süzen, her çıkışında iç çeken Zehra var. 

Ona da dikkat eder ağzını açmadan önce.” (s.133) 

 

Nerimananım 

 Vildan’ın annesidir. Hulusi Bey ile evlidir. “Senden başka kimin aklına gelir 

böylesine garip bir ad? Beyi neyi beğenirse onu münasip gören ender bulunur 

kadınlardandır Nerimananım teyzem...” (s.135) şeklinde bir iki cümle de adı geçer.  

2.2.2.6.BİR AYRILIK ŞARKISI 

2.2.2.6.1. Öykünün Özeti 

 Öykü, Şükran Hanım’ın üzerine kurulmuştur. Şükran Hanım, kocasını 

kaybetmiştir. Ercan adında bir oğlu birde öykü boyunca -öykünün anlatıcısı olan - 

adı hiç telaffuz edilmeyen bir kızı vardır. Bu kız Selçuk adında biri ile evlidir. İki 

çocuk annesi, okumuş bir ev hanımıdır. Selçuk, kayınvalidesini pek sevmemektedir. 

Ercan ise yabancı bir kadınla evlidir ve yurtdışında yaşamaktadır.   

Anlatıcı – Şükran Hanım’ın kızı- her zaman olduğu gibi annesini ziyarete 

gider. Annesi, babasının erken ölümü sonucu ve birikimi olmamasından dolayı bir 

apartman dairesinde kiracı olarak oturmaktadır. Ancak geniş, güzel ve kendinin olan 

bir evin hayalini kurmaktadır. Anlatıcı eve girer girmez etrafı gözlemler, 

çocukluğunun geçtiği bu evin her geçen gün eskimekte olduğunu ve evdeki 

eşyalarında günden güne solduğunu görür. Annesi çay hazırlamak için mutfağa 

geçtiğinde kadının gözü duvarda asılı olan babası Enver Bey’in fotoğrafına takılır. 

Bu fotoğraf kadını geçmiş günlere götürür.  

Enver Bey, ailesi ile İstanbul’a taşınmıştır ve bir bankanın genel merkezinde 

memurdur. Geliri önceki işlerine göre daha iyidir. Annesi ise İstanbul’a biraz zor 

ayak uydurmuştur. Babasına çok düşkün olan kadın, annesinin bir dönem babasına 

olan kırıcı davranışlarını hatırlar. İstanbul’a geldiklerinin birinci yılı annesi evde 

sürekli ağlar, kavga çıkarır. Anlatıcı o günlerde annesinden iyice uzaklaşmıştır, onu 

sevmemektedir. O yıllarda kendisi on iki yaşlarındadır. Babası kırk, annesi ise otuz 
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beş yaşındadır. Annesine duyduğu bu nefret daha sonra babasına yansır. Çünkü 

babası artık kendisi ile eskisi gibi ilgilenmez, eve geç gelir, kendisine soğuk davranır. 

İşte o kavgaların sebebini daha sonra öğrenir. Aslında babası bir başka kadınla 

beraberdir. 

 O yıllarda ergenliğe yeni adım atan kadın, kardeşi Ercan’ın arkadaşı Selim’e 

âşık olur. Bu ilk aşk onun için çok özeldir. Bu düşünceler arasında babasının âşık 

olduğu kadını daha öncede onun ofisinde gördüğünü anımsar ancak adını 

hatırlayamaz. Kadın, annesinin mutfaktan çay tepsisi ile dönmesinin ardından 

yeniden yaşadığı ana döner. Babasının geçmişte âşık olduğu bu kadının adını 

annesine sormak ister. İlk defa annesinin bu durumuna üzülür, içine hüzün çöker. 

Annesi önce söylemek istemez ama sonra o kadının adının Neslihan olduğunu 

açıklar. Aslında kadının annesine bu denli üzülmesi ve saygı duymasının nedeni 

bambaşkadır. Esasen babasının âşık olduğu bu kadın o yıllarda ölmüştür. Babası ile 

aralarında bir ayrılık yaşanmamıştır. Kadının ölümünden sonra adam on dört yıl 

boyunca kadınla birlikte her gün yeniden ölmüştür, on dört yıl boyunca onun yasını 

tutmuştur. Annesi ise buna saygı duymuş, durumu idare etmiştir.  

İşte kimi kez aşağılanan, hor görülen, yıllarca yalnızlık çeken bu kadın 

gerçekten özverili ve saygı duyulması gereken bir kadındır. Konuyu değiştirdikten 

sonra oradan buradan konuşulur. Kadın çıkmak üzere kalkar, arabasına binerken 

apartmana tekrar bakar, kendini bu mekân ile özdeşleştirir ve annesi yaşadıkça 

buraya yeniden geleceğini söyler.  

2.2.2.6.2. Kadın Kahramanlar 

 Öykünün anlatıcısı asıl kadın kahramanın kızıdır. Orta yaşlıdır, adı açıkça 

verilmemiştir. Öyküde iki erkek kahraman vardır. Bunlardan biri anlatıcının kocası 

diğeri de geçmiş günleri hatırladığında anımsadığı -ölmüş olan- babasıdır. Bunun 

yanında öykünün asıl kadın kahramanı Şükran Hanım, aynı kitapta bulunan Yaz 

Gecelerinde Keman adlı öykünün başkahramanı Sevim Hanım’ın komşusudur. O 

öyküde, dedikoducu ve apartmanın her olayından haberdar olan bir kadın şeklinde 

tanıtılan Şükran Hanım bu öyküde daha farklı yönleriyle ele alınır. Bunların dışında 

bir de sadece adı zikredilen Neslihan da diğer kadın kahramanlardan biridir.  
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2.2.2.6.2.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Şükran Hanım  

Paris Apartman’ında tek başına yaşayan yaşlı bir kadındır. Bir oğlu ve bir kızı 

vardır. Oğlu yurt dışında evli olan kadının yalnızca kızı ziyaretine gelir. Kızı da 

evlidir. Torunları vardır, ancak Şükran Hanım damadı tarafından pek sevilmez. 

Kocası Enver Bey, hayatta iken genç yaşında bu kadını aldatılmıştır. Şükran Hanım 

yine de kocası ölene kadar onu idare etmiştir. Anlatıcı annesini çok da sevmez. Ama 

gerçekleri öğrendiğinde ona acır ve sabrına hayran olur. Şükran Hanım anlatıcı –kızı- 

tarafından şu şekilde ifade edilir: 
 

“Bitmek bilmeyen bir ölüm. Ve bu ölümü her an yaşadığını belli etmeyen, her 

gelene kapıyı 'ay nerelerde kaldın' diyerek açan, geveze, gülünç, sevecenlikle yak-

laşıldığında 'ömür’ ama sinirli anlarında hiç bağışlanmayan, hor görülen, kimi kez 

yüzüne karşı aşağılanan bir kadın. Şükran Hanım. Annem.”  (s. 185)  
 

Aynı sayfanın ilerleyen satırlarında Şükran Hanım tanıtılmaya devam edilir: 
 

“Hâlâ karşımda ayakta duruyor. Bir saat önce güçlükle katlanabildiğim 

kadından görünüşte hiç farkı yok. Aynı biçimsiz şişmanlık, aynı boyalı ama bakımsız, 

iki firketeyle tutturulmuş saçlar, aynı topukları çarpılmış, sateni kirlenmiş, ponponu 

porsumuş terliklerden yükselen aynı tombul bacaklar. Dikkatimi çeken ayrıntılar da hep 

aynı ama bu kadına bakarken ağlamak geliyor içimden. (s.185)  Kitabın ilerleyen 

bölümlerinde Şükran Hanım uzun uzun tasvir edilir. (s.186-187) 

 

2.2.2.6.2.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Genç Kadın  

 Evli ve iki çocuk annesi, okumuş bir kadındır. Ev hanımıdır. Arada bir 

çocukluğunun geçtiği apartman dairesine giderek annesini ziyaret eder. Aynı 

zamanda öykünün anlatıcısıdır. Başlangıçta annesini pek sevmeyen kadın öykünün 

sonunda gerçeği öğrenince ona haksızlık ettiğini düşünür.  
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Neslihan 

 Öyküde yalnızca adı geçer. Anlatıcının babası yıllar önce annesini bu kadınla 

aldatmıştır. Anlatıcı bu kadınla tanıştığı gençlik yıllarından hatırladığı kadarıyla onu 

şöyle tasvir eder:  
 

“Başımı okşayan uzun tırnaklı, çok yüzüklü incecik bir el. Saçlarının göz alan 

parlaklığı… O kadar güzeldi ki ben de onun başını okşamak istemiştim bir an.”( 

s.170-171) 

 

2.2.3. HAYALET HİKÂYELERİ151 

2.2.3.1. Kitap Hakkında 

 İlk basımı Mayıs 2004’te yapılan kitap Pınar Kür’ün son öykü kitabıdır. Bu 

eserde diğer hikâye kitaplarında olduğu gibi beş ayrı öykü yer alır. Uzun zamandır 

yazma eylemine ara veren Pınar Kür, bu yapıtla yeniden yazmaya başlamıştır. 

Kitapta yer alan bütün hikâyeler birer soru işareti ile biter. Yazar bazı –özellikle 

cinayet- romanlarında olduğu gibi bu öykülerinde de sonu okurun tamamlamasını 

ister. Pınar Kür, bu hikâyeleri kaleme alırken büyük bir titizlik ve stres içindedir. 

Bunun nedenini kendisi şu cümlelerle açıklar: 

“Hayalet Hikâyelerini yazarken yaşadığım stresi anlatamam sana. Romanı 

yayıyorum ya, bir yere takılınca, oradan vazgeçip başka yeri yazıyorum. Çok 

geniş bir alanda, rahat rahat çalışıyorum. Hikâyede bir virgül bile çok önemli. 

Onu koyacağım yer bile sıkıntı olabiliyor. Düşün, son cümle yanlış olursa ölür o 

hikâye! Bir de şunu itiraf etmeliyim, artık eskisi kadar ciddiye almıyorum edebiyatı. 

Kimse almıyor, bir ben mi kaldım? Onca acı çekerek yazdığım Hayalet 

Hikâyeleri’nin uyandırdığı genel ilgisizlikten sonra, biraz kendi kendimle dalga 

geçmeyi başaramazsam, sonsuz suskunluğu seçebilirim.” der.152 

 Yazarın ifade ettiği gibi bu öykü kitabı -daha önceki kitaplarına oranla-

beklenilen ilgiyi görmez, yalnızca yazarın yeniden gündeme gelmesini sağlar. Bu da 

                                                            
151 Çalışmamızın bu bölümünde Pınar Kür’ün Hayalet Hikâyeleri adlı eserinin Everest Yayınları, 2004 
yılına ait 1. Basımı esas alınmıştır. Bundan sonra bu çalışma ile ilgili alıntılarda sayfa numarası 
verilecektir. 
152 M. Söğüt, Aşkın Sonu Cinayettir ’Pınar Kür İle Hayat Ve Edebiyat’, s. 328-329. 
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birkaç eleştiriden ibarettir. Otuz bin civarında beklenilen satış miktarı on iki bin de 

kalır. Yazar bunun nedeni ‘unutulmuş bir yazar oldum’ ifadesi ile açıklar: 

“Öteki kitaplar kadar sempatik karakterler yok bu kitapta çünkü. Ben bu 

kitabı nihayet yazdım, yeniden bir şeyler çıkardım ortaya ama epey acılı bir süreç 

yaşadım. Sonradan çok beğenilmemesini de bu yüzden yadırgamadım. İçimde olan 

bitenlerin dışa vurumuydu yazdıklarım. Dolayısıyla, bunun okur tarafından tam 

olarak kavranamayacağını bile bile yayınlamaya karar verdim. Nitekim de öyle oldu. 

Öbür kitaplarımın uyandırdığı ilgiyi uyandırmadı. Açıkçası ben gerçekten unutulmuş 

bir yazar oldum galiba.”153 Diyerek bu hikâyelerin kendi açısından sancılı bir sürecin 

dışavurumu olduğunu ve öykülerde yer alan kahramanların karakteristik 

özelliklerinin okurun öykülere olan ilgisi ile paralellik arz ettiğini belirtir.  

 Hayalet Hikâyeleri kitabında yer alan öykülerin hepsinde var olan ortak nokta 

‘yaşanılan her şeyin zihinde yer etmesi’ ile ilgilidir. Buna göre hiçbir şey unutulmaz 

ve bilinçaltına yerleşir. Bununla ilgili olarak bir makalede yazarın şu ifadeleri yer 

alır: 

 “…Öte yandan hikâyelerin hepsi zihnin esrarı üzerine sorulmuş kocaman bir 

soru belki de... Yaşadığımız hiçbir şey unutulmuyor, biz unutsak bile zihin 

unutmuyor, biz geçmişten kaçmaya çalışsak da, o bizi bir hayalet gibi izliyor, 

geçmişe ait o şey her neyse, zihin onunla işini bitirmediyse, o defteri kapatmadıysa, 

biz biç farkında olmasak da, onu çağırıyor. Bilinçaltımız öteki'nin bilinçaltını 

çağırıyor ya da kendindeki 'öteki’ni çağırıyor, öteki dış dünyada var olabilir de, 

olmayabilir de; yalnızca zihnimizde varlığını sürdürüyor olabilir…”154  

Yazar bu açıklamalarında belirttiği üzere yaşananlar zihin tarafından bir 

şekilde saklanır ve insan bilinçaltı onları kimi zaman edebî bir tür şeklinde ortaya 

koyar. Zira bu hikâyeler yazarın kendi deneyimlerinden, yaşantılarından ve 

bilinçaltından etkilenerek doğmuş öykülerdir.  

 Kitapta yer alan beş öykü sırasıyla; Hayalet Hikâyesi (Lanetli Ev), Düşman 

(Uyumak), Edebiyat Neye Yarar? ( Kına), Gece Görüşmesi ( Ziyaretçi), Ses (Sesler) 

dir. Her hikâyenin adının iki tane olması dikkat çekicidir. Yazar bir açıklamasında bu 

konuyu şöyle aydınlatır: 

                                                            
153 Aynı eser, s. 360. 
154 N. Aksoy, ‘Hayalet Hikâyeleri’ Üzerine, s.26. 
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 “…Her hikâyenin iki adı var ya. Onun da bir nedeni var... Hikâyenin 

gerisindeki hikâye fark edilsin diye iki isim koydum öykülere. Şunu da itiraf edeyim 

ki ben okura pek yardımcı olmak istemem ama koyduğum ipuçlarını, yaptığım küçük 

numaraları çözebilen okur beni mutlu eder…”155 Şeklindeki ifadesinde yazar 

öykülerinin derinliğini ‘hikaye gerisindeki hikaye’ şeklinde tanımlar.  

 Hayalet Hikâyesi (Lanetli Ev ) kitabın ilk öyküsüdür. Bu öykü yazarın daha 

önce yazdıklarına benzemeyen ve kendi hayatından da izler taşımayan bir öyküdür. 

Bu öyküde yer alan gerçek kahramanlar en az hayalet kahramanlar kadar sır taşırlar. 

Gizli, bilinmez yönleri vardır.  

  Düşman (Uyumak) ve Gece Görüşmesi ( Ziyaretçi) adlı öykülerde hiç 

beklenmedik ziyaretçiler beklenmedik anlarda kahramanların karşısına çıkarlar. 

Düşman’da sevilmeyen ikiz kardeş, Gece Görüşmesi’ nde kadının babasının sevgilisi 

aniden çıkagelir. Bu öykülerdeki kadınlar hayaletlerle yaşar: 

“Pınar Kür'ün kadınları nevrozun eşiğinde, hayaletlerle yaşamaktadırlar, 

sürekli bir iç çatışma içinde, kendileriyle, geçmişleriyle ve öteki kadınlarla bitmez bir 

hesaplaşma içindedirler, bu hesaplaşma o kadar güçlü, o kadar karşı koyulmaz bir 

şeydir ki, hiç farkında olmadan bilinçaltları akıl almaz oyunlar oynayabilmektedir 

onlara, belki gerçektir bu oyunlar belki de hayal.”156 

Edebiyat Neye Yarar?(Kına) adlı öyküde bir edebiyat öğretmeninin geçmişi 

ile yüzleşmesi ve yalnızlığına çare olacak eski bir dost özlemi ile karşılaşılır. Kitabın 

son öyküsü olan Sesler (Ses) bir hastane odasında başlar, kahramanı çağıran sesler 

üzerine Paris’te bir otel odasına dek uzanır. Öyküde ‘ses’ imgesi ana motif olarak 

kullanılmıştır. Bu imgenin öyküde başarılı bir biçimde kullanılmasında leitmotif 

tekniğinin imkânlarından yararlanılmıştır. Yazar, hemen her eserinde farklı bir üslup 

denemeyi amaçlar. Bu hikâyede de yine dili kullanışı ve yeni bir üslup denemesi ile 

karşılaşılır: 

 “Seslerde geçirgen bir yapı var. Ama çözülebilir bir karışma bu. Yazdığım 

her kitapta mutlaka yeni bir üslup denemesi yapmam gerekiyor ve yapıyorum. Bir 

öncekine benzemesin, farklı olsun istiyorum. Ne anlattığımdan çok, anlatım biçimi 

                                                            
155 İ. Önemli, ‘Pınar Kür’,  s.25. 
156 N. Aksoy, ‘Hayalet Hikâyeleri’ Üzerine,  s. 27. 
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önemli benim için. Ve tabii dili ona göre nasıl yoğurduğum önemli. Bir Cinayet 

Romanında çok farklı, uç bir üsluba sapmıştım, ondan sonra tekrar klasik anlatıma 

dönmek istemedim, yeni bir şeyler arayıp bulmak zorundaydım. Burada, hayalet 

imgesiyle üslubu yoğurarak farklı bir anlatıma ulaşabilirim diye duşundum…”157 

İfadesi ile yazar yeni bir üslup ve farklı bir anlatım peşinde olduğunu açıkça ifade 

eder.  

 Son olarak kitap her ne kadar Hayalet Hikâyeleri adını taşısa ve de ‘hayalet’ 

imgesi üzerine kurulsa da yazara göre bu klasik anlamda bir hayalet hikâyesi 

değildir. Aynı tekniği Bir Cinayet Romanı’nda da uygulamış olan yazar bunlarla 

ilgili olarak: 

“Bir Cinayet Romanı da bir cinayet romanının öğelerini barındırmasına 

rağmen klasik anlamda bir cinayet romanı değildi. Burada da hayalet hikâyesi 

öğelerini kullanarak başka türlü bir şey yazmak istedim...”158 Şeklinde ‘hayalet’ 

imgesinden yola çıkarak tamamen farklı öyküler yazmak istediğini belirtir.   

Hayalet Hikâyeleri adlı kitap ile ilgili bu bilgilerden ve değerlendirmelerden 

sonra sırasıyla bu öykülerin özetlerini ve kadın kahramanlarını inceleyelim. 

2.2.3.2. HAYALET HİKÂYESİ (LANETLİ EV ) 

2.2.3.2.1. Öykünün Özeti 

Genç bir mimar olan Tekin arkadaşları ile bir yat gezisine çıkar. Teknenin 

durduğu bir yerde büyük bir yalı görür ve çok etkilenir. Arkadaşlarını denizde 

bırakarak mahallede, kahvehanede bu evi soruşturur. Bu evle ilgili olarak ortada 

dolaşan ‘lanetli ev’ dedikodusu onu daha da meraklandırır. Daha sonra evi 

çevreleyen duvarın dar bir aralığından nasıl olduğu tam da bilinemeyen bir şekilde 

içeri süzülür. Genç adam kendisini bu eve çağıran şeyin kendi geçmişi olduğunu 

ilerde anlayacaktır. Evde büyük sırlarla yaşayan geniş bir aile yaşamaktadır.  

Evin hanımı Meral Hanım’ın anlattığına göre kocası severek evlendiği Şerif 

Bey’ dir. Evlendikten bir süre sonra eve geç gelmeye başlayan Şerif Bey, karısının 

geçirdiği trafik kazasından sonra tekerlekli sandalyeye bağlanmasının ardından 

onunla hiç ilgilenmez ve hatta yüzüne dahi bakmaz. Kısa süre sonrada kendisinin 
                                                            
157 Aynı eser, s.25. 
158 N. Aksoy, ‘Hayalet Hikâyeleri’ Üzerine,  s. 25. 
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ölüm haberi gelir.  İki çocuğu ile ortada kalan Meral Hanım köşke yerleşir ve 

kocasının ailesinin olan bu evde yaşamını sürdürür. Meral Hanım’ın çocuklarından 

Varol zekâ özürlüdür. Kızı Sırma ise genç bir doktordur. Sırma bir süre bu lanetli 

evden uzak kalmış sonra tekrar geri dönmüştür. Şerif Bey’in akli dengesini 

kaybetmiş olan ve onun zamanında yatılı okula gönderilen Gülsün de evin diğer 

sakinlerindendir.  

Şerif Bey’in ölümünden sonra yurtdışında olan Remzi Amca köşke gelir ve 

köşkün yönetimini eline alır. Remzi Amca evin sırlarının açığa çıkmasını istemeyen, 

yaşananları örtbas etmeye çalışan bir adamdır. Tekin, eve girdikten sonra bu evde 

misafir edilir ve burada kalmaya başlar. Geceleri yattığında kullanılmayan üst kattan 

tuhaf sesler işitir. Önceleri kendisine bu seslerin fare olduğu söylenir ama daha sonra 

yukarda gerçekten gezinen birinin olduğu ortaya çıkar. Remzi Amca her ne kadar 

gerçeği açıklamak istemese de Gülsün ve Sırma’nın tepkileri gerçeğin ortaya 

çıkmasına yardım eder. Konağa dadı diye getirilen ve sonra Şerif Bey’e âşık olarak 

onunla birlikte olan Sabah’tır. Sabah, hamile kaldığında bunu bir süre gizler, 

sonunda gerçek ortaya çıksa da dadı diye getirilen bir kıza nikâh yapılmaz.  

Öykünün asıl şaşırtıcı tarafı Sabah’ın doğurduğu bu erkek çocuk –Tekin-tur. 

Remzi Amca onu önce İstanbul’a bir okula götürür. O yıllardan sonra hiç köşke 

gelmeyen Tekin bir ‘uzak akraba’nın –Remzi Amca’nın yardımlarıyla okumuştur. 

Tekin, beyazlar içinde herkese bir gölge gibi görünen kadını bulmak üzere taşların 

üzerinde yürür. Zira öykünün sonunda okurun zihninde görünen hayalet mi yoksa 

Sabah’ın kendisi mi? Sorusu kalır.  

2.2.3.2.2. Kadın Kahramanlar 

 Kitabın en uzun soluklu öyküsü olan Hayalet Hikâyesi’nde –diğer hikâyelere 

göre- şahıs kadrosu oldukça zengindir. Meral Hanım’ın asıl kadın kahraman olarak 

yer aldığı hikâyede Sırma, Gülsün, Sabah ve Engin Hanım da yardımcı kadın 

kahramanlar olarak görülür. Şimdi bu kadın kahramanlar üzerinde sırası ile duralım.  
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2.2.3.2.2.1 Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Meral Hanım 

Köşkün hanımıdır. Yıllar önce bir trafik kazası geçirerek 

tekerlekli sandalyeye mahkûm olur. Kocası Şerif tarafından terk 

edilmiştir. Sırma adında bir kızı ve zekâ özürlü Varol adında bir oğlu 

vardır.  
 “Nicenin Meral Hanımefendisi ne de olsa. Eski İstanbul terbiyesi görmüş bir 

hanımefendi! Hala ister ki herkes ona öyle hitap etsin…” (s. 21) 

 

2.2.3.2.2.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Sırma 

Meral Hanım’ın kızıdır. Genç ve güzel bir doktordur. Köşkte ki sırların açığa 

çıkmasından yanadır. Köşkten uzaklaşmak için uzun süre Amerika’da kalır. 

Üniversite mezunu olan Sırma tahsilini burada tamamlar. Ancak her nedense ailenin 

diğer fertleri gibi bu evin büyüsü onu da geri dönmesini sağlar. Köşke gelen Tekin 

Sırma’dan hoşlanır. Hatta ona âşık olduğunu düşünmeye başlar: 
 

“Bana hiç yüz vermeyen, zorunlu olmadıkça hitap etmeyen, soru soracak 

olduğumda ters ters karşılık veren, çoğu kez varlığımdan habersizmiş gibi davranan 

Sırma Hanım'a âşık oluyorum galiba.” der.  (s. 44) 

 

Gülsün 

Evin ölmüş olan beyi Şerif Bey’in kız kardeşi, Sırma ve Varol’un halasıdır. 

Akli dengesini kaybetmiş bir kadındır. Hayaletle daha çok bu kadın karşılaşır ve onu 

gerçekten gördüğüne inanır. Sırma, garip bir büyüsü olduğunu iddia ettiği evin 

halasını da yaşlandırdığını, çürüttüğünü ifade eder. Onunla ilgili Tekin’e çarpıcı 

açıklamalar yapar: 
 

“…Bir ara başından bir aşk macerası geçmiş galiba, ama 'uygunsuz' biriyle 

olduğundan, Remzi Amcam olaya el koymuş. Kendisi hiç sözünü etmez, annemin kimi 

laf dokundurmalarından tahmin yürütüyorum ben. Bir şey olabilecekmişse de olmamış, 

yani. Halam da sevimsiz-tombul, doyumsuz, orta yaşlı bir kadın olup çıkmış. Benden 
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yedi yaş büyük olduğuna kim inanır? Amerika'dan döndüğümde tanıyamadım onu. 

Oysa küçükken ne şekerdi. O zaman ona hala demek aklımdan bile geçmezdi. Gülsün 

Abla... Annemden daha yakındı bana, öper, okşar, giydirir, süsler, oyunlar öğretirdi. Bir 

şey istedim mi, ondan isterdim. Annemle babam çoğu kez yoktular, hemen hemen hiç 

yoktular... Biz, hizmetçilerin, dadıların sonsuz şımarttıkları iki kız çocuğuyduk. O, genç 

kızlığa adım atmak üzere olan bir ablaydı...” (s. 35) 

 

Sabah  

Köşkte hayaleti bulunduğu varsayılan kadındır. Gülsün bu hayaletin Sabah 

olduğuna inanır. Sabah, yıllar önce köşke dadı diye getirilmiş bir kadındır. Evin 

beyine âşık olur ve ondan hamile kalır. Bir dadıya nikâh kıymak utanç verici bir 

durum olduğu için Bey onunla evlenmez: 
 

“Çok güzel bir kızdı, ben de hatırlıyorum. Çok da genç, annemin dediğine göre 

çok da masum. Şerif’e deli gibi sevdalanıyor, onun da kendisini sevdiğine inanıyor... 

Hoş belki kendi çapında sevmiştir de Şerif, kim bilir. Onunla böyle sarmaş dolaş resim 

çektirdiğine göre... Kız hamileliğini uzun süre saklamayı başarmış, sonra annem fark 

ediyor ama düşürtecek vakit geçmişmiş. Tabii hamile de kalsa, çocuk da yapsa, dadı 

diye getirtilen önemsiz bir kızın nikâhla alınması söz konusu değil.” İsmet Bey'e 

söylememişler bile. İsmet Bey'in aklı fikri İstanbul'dan tantanalı bir gelin getirmekte...” 

(s. 52-53) 

 

Engin Hanım 

Doktor Sırma’nın yakın arkadaşıdır. Deniz kenarında bir çay bahçesinin 

sahibidir. Tekin köşke gitmeden önce burada bulunur, Engin Hanım ve çevresinden 

köşk hakkında bilgi edinir. “…Engin Hanım bu müessesenin sahibidir.” ( s. 8) 

2.2.3.3. DÜŞMAN (UYUMAK) 

2.2.3.3.1. Öykünün Özeti 

Kısa ve kısa olduğu kadar şahıs kadrosu dar olan bir öyküdür. Geçmişe ait 

küçük bir hesaplaşma konu edilir.  

Beyza ve Berna ikiz kardeştirler. Bir gün Beyza evde spor yaparken ‘öteki’ 

diye bahsettiği ve sevmediği kız kardeşi Berna çıkagelir. Odasına çıkan Berna uzun 

süre burada kalır. Bu ev Cevdet ile evli olan Beyza’nın evidir. Ancak kardeşinin bu 



  193

kadar rahat tavırlarla evine gelmesinden hoşlanmaz zira kocası Cevdet’te onu 

sevmez ve bu evde görmek istemez. Beyza, çocukluk günlerine gider ve kardeşi 

Berna ile olan anılarını hatırlar. Cevdet evde ve uyumaktadır. Bu düşünceler arasında 

Beyza sporunu tamamlayarak küvete uzanır. Tam rahatlayacakken Berna banyodan 

içeri girer. Berna hesap sormaya gelmiştir. Emre’yi elimden aldın diyerek ablasını 

suçlar. Bu sorulan, geçmişin hesabıdır.  

Beyza, yıllar önce Berna’nın sevdiği adamı elinden almış ve sonrada onu terk 

ederek Cevdet ile evlenmiştir. Berna, Beyza’nın evlendiği zaman onun balayı 

gecesinde Emre’ye gider ve kendisinin Beyza olduğuna onu inandırır.  Bu şekilde 

Beyza’dan intikam alır.  

2.2.3.3.2. Kadın Kahramanlar 

 Kısa bir öykü olan Düşman’da üç tane kadın kahraman vardır. Bunlardan 

Berna ve Beyza öyküde çatışmayı oluşturan ikiz kardeşlerdir. Öykünün asıl kadın 

kahramanları da onlardır. Nurgül ise Beyza’nın hizmetçisidir ve öyküde çok az 

görünmesine rağmen dekoratif konumda ki tek kadındır.   

2.2.3.3.2.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

 Beyza 

Evli olan Beyza kocasının zengin olmasından dolayı rahat bir hayat 

sürmektedir. Fakat onun evliliğini tehlikeye düşüren ikiz kız kardeşi Berna sürekli 

evine gelerek Beyza’yı huzursuz etmektedir. Berna’nın evine geldiğini kocasının 

bilmemesini isteyen Beyza sürekli bir tedirginlik içerisindedir. Beyza, kendisine 

bakan, düzenli spor yapan yaşına göre dinç bir kadındır. Banyo aynasında kendisini 

seyreden kadın bunu şu cümlelerle ifade eder: 
 

“Hareketlere ara verip kendini aynada süzmeye koyuldu, bir yandan derin 

soluklar alarak. Ellerini gövdesinde gezdirdi. Cildinin pürüzsüzlüğü hoşuna gitti. İşte, 

dipdiriydi hâlâ. Otuz beşine bastığında boşuna kriz geçirmişti. Genelde kadınların kırk 

yaş krizi olur. Kendisi erken davranmıştı. Neyse, sabah akşam birer saat jimnastik 

yapmalar, masajı hartada üç güne çıkarmalar, en son moda olan yüz ve vücut 

bakımlarını aksatmadan uygulamalar işe yarıyordu tabii...” (s. 58) 
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Berna 

Öyküde ki ikiz kardeşten diğeridir. İkiz kardeşi Beyza’nın sevgilisini elinden 

aldığını düşünerek süreksiz onu rahatsız eder. Beyza’nın dediğine göre; 

çocukluğundan beri Beyza’yı taklit etmeye çalışan, yalan söyleyen bir kızdır. (s. 59) 

2.2.3.3.2.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Nurgül 

Beyza’nın oturduğu evin hizmetçisidir. Berna’nın eve gelme sahnesi dışında 

öykünün başka bir yerinde görülmez.  

2.2.3.4. EDEBİYAT NEYE YARAR? (KINA) 

2.2.3.4.1. Öykünün Özeti 

Öykü Engin adında orta yaşlı ve hala güzel olan bir edebiyat öğretmeninin 

zihninde oluşan bir yolculuğu konu eder. 

 Yalnız yaşayan bu kadını pek çok gece olduğu gibi o gece de uyku tutmaz. 

Derste işleyeceği şiirleri hatırlamaya çalışır, onları seçerken eski günleri hatırlar. 

Kocası Vural yıllar önce kendisini bırakıp yurtdışına gider. İşleri düzelince kendisini 

ve çocuğunu yanına alacaktır ama Vural verdiği sözde durmaz. Oğlu Kerem ile 

ortada kalan genç kadın anne-babasının yanına köşke taşınır. Burada rahat edeceğini 

düşünse de durum beklediği gibi olmaz. Vural gittikten sonra köşk basılır, kadın 

günlerce gözaltında tutulur. Çıktığında anne babası onu göz hapsine alır. Eski 

arkadaşlarıyla görüştürülmez ve dışarı çıkmasına izin verilmez. Bu esaret iki yıl 

sürer. Vural’a her gece mektup yazan genç kadın onunla yaşayacağı günlerin 

hayalini kurar. Ancak Vural’ın kendisinden on yaş büyük bir Fransız kadını ile 

birlikte olduğunu öğrendiği zaman ona nefret duyar.  

Daha sonra anne ve baba genç kadının aftan yararlanarak sınavlara girmesine 

izin verir. Oğlu Kerem ile küçük bir daireye yerleşen Engin, öğretmenlik yaparak 

hayatını devam ettirir. Daha sonra Kerem büyür, liseyi bitirince babası onu üniversite 

okuması için yanına alır. Engin yine bir başına kalmıştır.  

Engin, o gün okuldan eve doğru Taksim’de yürürken eski arkadaşı Metin ile 

karşılaşır. Eski günlerden konuşurlar. Metin ile öğrencilik yıllarında eylemlere 

katılmışlardır. Metin, o yıllarda kendisini gizli gizli sever. Ancak grubun lideri Vural 
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kendisini elde etmiştir. Metin’de gruptan başka bir arkadaşları Gülten ile birlikte 

olur. Gülten de Vural’ın Engin’e yaptığı gibi Metin’i terk eder. İki terk edilmiş eski 

dost uzun uzun eski günlerden konuşur. Metin daha sonra mutlaka görüşmek üzere 

kahramanın yanından ayrılır.  

Kadın telefon numarasını kaybettiği ve bu yüzden arayamadığı adamı görmek 

için yine o mekâna gider. Ancak adam yoktur. Engin, ısrarla garsona onu sorsa da 

garson böyle birini tanımadığını belirtir. Sonunda kadın çaresizce kapıyı çarpar ve 

çıkar. Orada bulunan yaşlı adamın ifadesi aslında her şeyi açıklar. Söylenen adı 

tanıyan yaşlı adam, Metin’in seksen olaylarından önce vurulduğunu ifade eder. Peki, 

Engin’in oturup eski günleri yâd ettiği adam hayal miydi? Sorusu okurun aklına 

takılır.  

2.2.3.4.2. Kadın Kahramanlar 

 Öykü de çok fazla kahraman bulunmamaktadır. Öykünün asıl kahramanı 

Edebiyat öğretmeni olan Engin Hanım’dır.  Yalnızca adları geçen Gülten ve Anne de 

dekoratif unsur durumundaki diğer kadın kahramanlardır.  

2.2.3.4.2.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

 Engin 

Edebiyat öğretmeni bir kadın olan Engin’i kocası Vural gittiği Fransa’da 

yabancı bir kadınla aldatır. Engin boşandıktan sonra oğlu Kerem ile babasının evine 

geri döner. Oğlu liseyi bitirdikten sonra babasının yanında Fransa’ya gider ve ondan 

sonra Engin tek başına yaşamaya devam eder. Yıllar sonra eski bir dost ararken 

gençlik arkadaşı Metin ile karşılaşır. Öykünün asıl kadın kahramanı olan Engin, 

hayatta tek başına kalmışlığın verdiği duygularla zihninde bir yolculuğa çıkar. Metin 

Engin’i şöyle tarif eder: 
 

“Edebiyatsever, kızıl saçlı, kırılgan kız…” (s.90) 

2.2.3.4.2.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Gülten 

Engin’in gençliğinde ki grup arkadaşlarından biridir. Aynı gruptan Metin ile 

birlikte olmuş sonra onu terk etmiştir.   
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Anne 

Engin’in annesidir. Engin çocuğu ile eve geri döndüğünde annesi ona sahip 

çıkmıştır.  
 

“…Annesi ise hiçbir suçlama yapmadan, hatta kızına, torununa kavuşmanın 

sevinci ile karşılamıştı onu.” (s.81) 

 

2.2.3.5. GECE GÖRÜŞMESİ ( ZİYARETÇİ) 

2.2.3.5.1. Öykünün Özeti 

 Gece Görüşmesi’nde, bir gece karanlığında, yalnız bir kadının evine davetsiz 

bir misafir çıkagelir. Bu gelen, yalnız yaşayan kadının belki de dünyada yüzünü en 

son görmek isteyeceği kişidir. Babasını ondan ve annesinden çalan, belki de 

babasının ölümüne yol açan kadındır.  

Adı Leyla olan bu kadın, uzun zaman tiyatro oyunculuğu yapmış sonra 

sinemaya geçmiş ancak bu sahada başarılı olamamıştır. Kadın, gençlik yıllarını bir 

karabasana çeviren Leyla’nın resmini tam da o sabah gazetede görmüş, buruşturup 

atmıştır. Yıllar sonra böyle apansız çıkagelmesi onu tedirgin eder. Ne istemektedir 

kendisinden? Leyla’nın söylediğine göre kendisini bu kadın çağırmıştır.   

O gece, bu iki kadının oturup konuşmasıyla gizli kalan gerçekler açığa çıkar. 

Leyla, kadının babasını çok sevdiğini, onun kendisini terk etmesinden büyük üzüntü 

duyduğunu dile getirir. Hatta öldüğünde kendisi Adana’da olduğu için cenazeye 

gelemediğini itiraf eder. Babasının hayatındaki tek yabancı kadının kendisi 

olmadığını açıklar. Kadın ise yıllardır babasının ölümünden Leyla’yı sorumlu tutmuş 

ve ona nefret beslemiştir. Zira adam son nefesinde Leyla’nın adını sayıklar. Kadın 

gerçeği öğrenince şaşırır.  

Davetsiz misafirin gelişiyle, iki kadının yalnızlığı, çaresizliği, nefretleri, 

anıları ortaya dökülür. Her ikisi için de geçmiş bugünden daha gerçek, daha canlıdır, 

bütün geçmişleri ve yarınki mutlulukları, onları birbirlerine bağlayan adamın 

ağzından dökülen birkaç sözcüğe bağlıdır.  

Leyla daha sonra geldiği gibi sessiz sedasız çıkar. Kadın onun kullandığı 

küllüğü boşaltmak ister. Küllük temizdir. Kadının kullandığı bardak ve buruşturulup 
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kenara atılan gazete yoktur. Öykü, diğer öykülerde olduğu gibi burada da bir soru ile 

biter. Leyla, kadının zihninde ki karanlıktan mı kopup gelmiştir? 

2.2.3.5.2. Kadın Kahramanlar 

 Gece Görüşmesi adlı öyküde vak’a iki kadın kahraman arasında geçer. Bunlar 

ev sahibi olan Anlatıcı Kadın ve ziyaretçi olan Leyla adlı kadındır. Bu iki kadın aynı 

zamanda öykünün asıl kadın kahramanlarıdır. Bir de arada adı geçen öyküde var 

olmayan anlatıcının Anne’si vardır. O da dekoratif kahraman olarak değerlendirilir.  

2.2.3.5.2.1.  Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

 Kadın (Anlatıcı)  

 Öyküde ev sahibi olarak karşımıza çıkar. Uyku tutmayan kadının evine gece 

karanlığında bir ziyaretçi gelir. Ve iki kadının diyaloglarıyla vak’a sürer. Öyküde 

anlaşıldığına göre bu kadın babasını kaybetmiştir. Daha çok kendisinin yalnızlığı ve 

çektiği sıkıntılar üzerinde durulur.  

 Leyla (Ziyaretçi) 

 Gecenin bir vakti bir kapıda boynu bükük içeri alınmayı bekleyen bu kadın 

bir zamanlar sevgilisi olduğu adamın kızının evine gelir. Gece beklenmedik bir 

şekilde gittiği bu evde şaşkınlıkla karşılanır. Bir süre tiyatro ile ilgilenen kadın 

sinema sektörüne geçer ama burada pek fazla tutunamaz. Geldiği evdeki kadın 

tarafından babasını öldürmekle suçlanan kadın aslında mağdur durumdadır. Bir 

zamanlar sevgilisi olan bu adam onu mağdur etmiş, işyerini basmış ve sonra da terk 

etmiştir. Öyküde Leyla ile ilgili geniş bilgi olmasa da anlatıcı kadının gözünden 

Leyla şu ifadelerle tarif edilir:  
 

“Yaşlanmış. Yaşının ötesinde yıpranmış. Yüzüne mutsuzluğun çizgileri derin 

derin çizilmiş, gözlerine korkunun kırpışmaları yerleşmiş. Ama hâlâ güzel… Saçlarının 

yapay sarısının bir garip durduğunu, kara gözlerinin kirpiklerine mavi rimel sürmekle 

hata ettiğini düşünmek de ki bunları düşündüğümden emin değilim, galiba böylesi 

aşırılıkları nasıl yakıştırabildiğini merak ediyorum dahi çok) bir teselli olmayacak. Eteği 

çok fazla kısa, çok yüksek ve ince topuklu ayakkabıları modaya hiç uygun değil. Ama 

ikisinin arasında uzanan bacaklar inanılmayacak kadar diri ve biçimli. Kendisi de 

biliyor bunu elbette. Bacak bacak üstüne atışındaki çalımdan belli.” (s.99-100) 
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Şeklinde daha çok dış görünüşü okura aktarılmıştır.  

2.2.3.5.2.2.  Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Anne 

Öyküde kızı tarafından varlığından haberdar olunan bir kahramandır. 

Hakkında pek fazla bilgi yoktur. Kadın, annesini şöyle tanımlar: 
 

“Benim uzun boylu, uzun saçlı, bal rengi saçlarını hiç boyatmayan, ömür boyu 

Fransız topuzu biçiminden farklı taratmayan, hep bildiğini okuyan, hiç şaşmayan, her 

şeyin (aşkın da, aldatılmanın da, terk edilmenin de) başarıyla üstesinden gelen annem… 

Kocasını bir damla gözyaşı akıtmadan kapı dışarı eden, oğlunu yatılı okula, sonra 

askere, sonra Amerika kıtasının bilinmezliğine yollarken gözyaşlarını saklayan annem, 

kızına önceleri gizli gizli ağlamayı, sonra da gülmeyi yasaklayan annem...” (s.108) 
ifadeleri ile bu kadının özverili ve güçlü bir karakter olduğu anlatılır. 

  

2.2.3.6. SES (SESLER) 

2.2.3.6.1. Öykünün Özeti 

Bir hastane odasında ki pencereden dışarıyı seyreden kadın kahraman bir 

takım sesler duyar. Kendisini çağıran bu seslerin peşinden kalkar Paris’e gider. Yıllar 

önce gelip kaldığı oteli bulur. Bu otelin 18 numaralı odasında yer ayırtmıştır. Ancak 

otelin görünüşü tamamen değişmiş, otel yenilenmiştir. Kadın bu değişimi şaşkınlıkla 

karşılar.  

Seneler önce sevdiği adamla bu şehre geldiğinde kendisi çok genç, sevgilisi 

de otuz sekiz yaşındadır. O günlerde kadın hamiledir. Ancak sevgilisi yine de onu bir 

Amerikalı kadınla aldatır. Hatta bu olayın büyütülecek bir şey olmadığına inanır. 

Daha sonra araları düzelen adamla kadın birlikte yaşamak için ev ararlar. Güzel bir 

eve yerleşirler. Kadın adamın son aşkı, adamsa kadının ilk aşkıdır. Bir gün evde 

Afrika gezisi planları yapılırken adamın beklenmedik arkadaşları misafirliğe gelir. 

Bunların arasında güzel ve genç bir kadın olan Jacqueline de vardır. Kadın yemek 

hazırlığında iken sevgilisi ile bu misafir kadının birbirlerine yakınlaştıklarını görür. 

Bu durumdan iyice rahatsız olan arkasında adamın ‘Gitme!’ nidalarına aldırmayarak 

evi terk eder.  
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Yıllar sonra kadını yeniden çağıran bu ses adamın sesidir. İşte o günden sonra 

bu ‘ses’ ler kadının peşini bırakmaz. Kadının hastane odasında ki sesini ise kimse 

duymaz. 

2.2.3.6.2. Kadın Kahramanlar 

 Öykünün asıl kadın kahramanı orta yaşlı olması muhtemel bir kadındır. 

Öyküde onun gençlik yıllarına dönülür. Sevgilisinin birlikte olduğu ve evlerine 

gelerek ayrılmalarına sebep olan Jacqueline dekoratif konumdaki kadın kahramandır.  

2.2.3.6.2.1. Asıl Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Kadın (Adı belirsiz) 

Öykünün başında geçmişte yaşadığı yıllara geri dönerek kafasında bunları 

yeniden yaşayan bir kadın olarak karşımıza çıkar. Onu geçmişe götüren, yıllar önce 

Paris’te yaşamış olduğu ve onu çok derinden etkileyen bir aşk hikâyesidir. Kadın 

eski günlerini yeniden yaşayabilmek için kendisini çağıran sesin –seslerin- peşinden 

Paris’e gider. Şimdiki zamanda ise bir hastane penceresinden dışarıyı seyretmektedir.  

2.2.3.6.2.2. Dekoratif Konumdaki Kadın Kahramanlar 

Jacqueline 

Genç ve güzel bir kadındır. Öykünün asıl kadın kahramanının evine gelir. Bu 

evde kadının sevgilisi ile aralarında bir yakınlaşma olur. Jacqueline kadının 

gözünden şöyle anlatılır: 
 

“Ufak tefekti, Andre'nin omzuna ancak ulaşıyordu boyu ama bütünüyle 

orantılı, inceden inceye işlenmiş bir biblo gibiydi. Eski bir sinema oyucusu olabileceğini 

düşündürüyordu. Yüzünün çizgileri derinleşmiş, ama hiç kalınlaşmamıştı. Kusursuz 

orana aykırı düşen tek şey saçlarıydı. O kısa boya da, o inceliğe de yakışmayan bir 

gürlük, bir koyuluk, bir aşırılık vardı saçlarında. Çok uzun, çok kabarık, mavi ışıltıları 

olan çok siyah saçlar...” (s. 153) 

 

Bu kadın kahraman yazarın az da olsa romanlarında yer aldığı yabancı 

kadınlardan biridir.  
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III. BÖLÜM 

3. PINAR KÜR’ÜN ROMANLARINDA VE ÖYKÜLERİNDE KADIN 

KAHRAMANLARIN PROBLEMLERİ 

3.1. ÖZEL YAŞAM 

 Kadınlara ait pek çok problemin ele alındığı bu bölümde genel olarak tespit 

ettiğimiz ve diğer başlıklar altında değerlendiremediğimiz problemler yer almaktadır. 

Kadını çok boyutlu işleyen yazar, onun gerek toplum hayatında gerekse özel 

yaşamında karşılaştığı pek çok problemi eserlerine konu eder. Bu başlık altında 

yazarın değindiği çok çeşitli problemler yer almaktadır.  

3.1.1.  Eski Günlere Duyulan Özlem 

Seyda üniversite mezunudur. İki yabancı dil bilmektedir. Zeki bir kadındır. 

Ancak evlenince ulaşmak istediği bir takım idealler yarım kalmıştır. Seyda, maddi 

kaygılar taşımasa da kendini daha çok geliştirmek istemiştir. Oysa evlenip çocuk 

sahibi olması tüm hayallerinin yarım kalmasına neden olmuştur. Bu da onun sık sık 

eski günleri özlemle hatırlamasına neden olacaktır: 

 
 “Kafasında – bir zamanlar “bilimsel” olan kafasında – tam açıklığa kavuşmamış 

o kadar çok şey vardı ki… Bir kez daha ulaşabilse o bilimselliğe… Yarım kalmış, hep 

yarım kalmaya yargılı, düşlerden kurtulup kişinin içine erinç getiren bir rahatlıkla yerli 

yerine oturan formülleri yakalayabilse bir kez daha…” ( YY, 2004: 7) 

 

Fizik mezunu olan Seyda, yazarın çevresinde görmek istediği kadın tipidir. 

Ancak Seyda, tam anlamıyla idealize edilmemiştir. Çok iyi eğitim almasına rağmen, 

evlendikten sonra evde oturup, çocuk bakar. Hayattan elini eteğini çeker. Yazar, 

toplumsal hayata öyle ya da böyle bir yerinden dâhil olmayan kadınları değil, gerek 

iş, gerekse sosyal ve siyasi farkındalığı olan kadınların özlemini çeker. 

3.1.2. Kazanmış Olduğu Ününü/ Parayı Kaybetme Endişesi  

 Kaybetme endişesi zaman zaman tüm insanların hissettiği bir duygudur. Bu 

kimi zaman kazanılan para veya elde edilen şan, şöhret, mevki olabilir. Pınar Kür’de 

bir yazar olarak kahramanlarının bu yönlerini ön plana çıkarmış ve onların yaşadığı 
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yoğun duyguları okura yansıtmayı başarmıştır. Bunu hem romanlarda hem de 

öykülerde görmek mümkündür. Yarın Yarın adlı romanda Aysel, kazandığı ünü 

kaybetmekten korkar ve geleceğine dair endişe duyar.  

Aysel ünlü olabilmek için pek çok badireler atlatmış, başından olmadık olaylar 

geçmiştir. Film yıldızı olan kahraman mesleğinin doruğundadır. Babası tarafından 

evden kovulduktan sonra en büyük yardımcısı Haluk olmuştur. Haluk öldükten sonra 

da Aysel’in ünü devam etmiş, yine çeşitli filmlerde oynamıştır. Ancak, Haluk’un 

ölümü onu sarsmıştır. Bu feci ölümden sonra Aysel uzun zaman yaşamdan 

uzaklaşmıştır. Kendisini şişmanlamış, solgun ve çirkin bir kadın olarak görmektedir. 

Burara da kendi kendini telkin eden, yaşama tutunmaya çalışan, çok zor elde ettiği 

şöhreti yitirmekten korkan bir Aysel ile karşılaşmaktayız: 

 

“Yumuşuyorum, yumuşuyorum, bırakıyorum kendimi. Ama bırakmamalıyım, 

toparlanmalıyım… N’olur, Halûk, toparlanmalıyım… Hiç değilse senin hatırın için… 

Yarattığın kadına saygımı yitirmemeliyim… Hayır ama hayır… O yaratmadı beni… 

Kendim yarattım… O yardım etti yalnızca… Yarattığım, bu güne dek her şeye karşın 

yaşattığım, Halûk öldükten sonra da yaşattığım kadını harcayamam böyle… 

Harcatamam.” (YY, 2004: 234) 

 

Benzer bir duyguya Akışı Olmayan Sular’daki ‘Bitmiş Zamana Dair’ adlı 

öyküde rastlanır. Buradaki kaybetme endişesi daha çok maddi boyutludur. Nebile 

Hanım varlıklı ve köklü bir İstanbul hanımefendisidir. Geçmişte yaşadıkları bu 

varlıklı hayat sona ermiştir. Artık büyük maddi sıkıntılar çekmektedirler. Öncelikle 

bir apartman dairesine taşınan aile son zamanlarda da geçinebilmek için evdeki 

manevi değeri çok yüksek eşyalarını satmaktadırlar. Bu eşyaların aslında maddi 

değerleri de çok yüksektir. Ancak yaşanan devirde artık bunların kıymetini bilen, 

karşılığını ve değerini veren kimse kalmamıştır. Yine de hiç kimseye el açmayacak 

kadar gururlu ve asaletli olan Nebile Hanım yine bunları satmaya çalışır. Düştükleri 

bu durum onu oldukça rahatsız etmektedir. Bu durumla ilgili olarak: 
 

“’Gümüş şamdanlar..’ diye kendi kendisiyle konuşurcasına mırıldandı arabada. 

‘Başka çare yok.. Kimse fark etmesin istiyordum bu sefer, fakat başka çare yok. Onlara 

da gerçek değerini vermezler. Mecburuz.’” (AOS, 2004: 167)  
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Şeklindeki ifadelerinde Nebile Hanım’ın yıllardır süregelen saraylı yaşamdan 

kopmak zorunda olmasının sıkıntısı hissedilir. Yeni ile eskinin, konak yaşamı ile 

apartman hayatının, geleneksel olanla modern olanın karşılaştırılmasının yapıldığı bu 

öyküde eski yaşam tarzının kaybedilmesinin kadın kahramanlar üzerinde bıraktığı 

olumsuz etkiyi görmek mümkündür.  

3.1.3. Erkeklere Karşı Nefret Duyma 

Oktay, eşi Seyda’yı metresi Aysel ile aldatmaktadır. Aysel, Oktay’ın evli 

olduğunu bilir. Aslında Aysel böyle çok kişi ile birlikte olmuştur. O da pek çok ünlü 

kadın gibi şöhrete giden yolda bu tür fırsatçı insanlara ödün vermiştir. Birlikte 

olduğu bu adamların hiçbiri onunla evlenmeyi düşünmez. Yalnızca birtakım cinsel 

isteklerini gerçekleştirir ve sonrada unuturlar. Aysel artık bu düzene alışmıştır. 

Cinsel anlamda kullanılan, sömürülen bir kadındır. Birlikte olduğu insanlar evlenmek 

şöyle dursun Aysel’e değer vermezler hatta onu âdi bir kadın olarak görürler. 

Oktay’ın da son zamanlardaki davranışı aşağılayıcıdır. Aysel, ona olan nefretini şu 

sözlerle açıklar: 
 

“Allah belanızı versin, son üç beş yıldır, atsan atılmaz satsan satılmaz kesildiniz 

hepiniz. Sıkılıyorsun, kızıyorsun bana bakarken. Ama kadar adîleşsem ve bile bile 

döküyorum ortaya bildiğim tüm adîlikleri, gidemiyorsun, gidemiyorsun. 

Bırakamıyorsun beni. Nedir bu erkek milletinden çektiğim? En gencinden en yaşlısına, 

en yoksulundan – öylesini pek gördüğüm yok ya – en varlıklısına değin tümü bayılıyor 

adîliğime. Sen de bayılıyorsun. Bayıldığın için kızıyorsun ya… Adî bir kadını sevmek 

yakışmıyor soyluluğuna, değil mi, cicim? Soylu cicim benim! Ama ne iyi oldu senin bu 

özelliğini öğrendiğim. Öylesine kolay kullanılabilecek, öylesine etkili bir silah verdin ki 

elime. Hiç kendimi yormadan, rahat rahat okuyabiliyorum canına. Artık hiçbir şey için 

kendimi yormuyorum ve zaten. Geçti o günler… Didinmeler, şunu uğraşmalar. 

Yapamayacağım şey yok artık. Neyi istesem, kimi istesem avucumun içinde. Hatta 

istesem,  şu kadarcık istesem, karı diye alırsın beni. Adîliğimden bir dirhem bile 

yitirmeden karın olurum hem de. İstemiyorum ki. Ne yapayım senin karın olup da. 

Aldattığın kadına, o şımarık, aptal, kendini beğenmiş sosyete züppesine yaraşır kocasın 

sen. Bana koca gerekli değil. Hiç biriniz gerekli değilsiniz aslında. Ne de verdiğiniz 

pırlantalar, önüme döktüğünüz paralar. Topunuzu birden alıp satarım rahat. Param 

pulum yerinde artık… Özüm kazandım hem de, alnımın ve de kıçımın teriyle. Onun için 

istediğim gibi şaklatırım sakızımı. Var mı bir diyeceğin?” (YY, 2004: 15-16) 
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Hor görülen Aysel, yaşadıklarından sonra tüm erkeklerden nefret etmektedir. 

Çünkü karşısına kendisine değer veren, ondan faydalanmayı düşünmeyen, dürüst bir 

erkek çıkmamıştır. Buradaki nefret duygusu esasında yalnız Oktay’a değil onun 

gıyabında tüm erkekleredir. Zira Aysel daha evinde iken babasından nefret eder. 

Sonrasında yaşadıkları ve düşmüş bir kadın olarak yaşamasının nedeni de yine 

erkeklerdir. Bu nefret erkek egemen dünyasına duyulan bir başkaldırıdır. Yazar 

erkek düzenine karşı ezilen, düşmüş kadınların sesini kahramanları aracılığıyla hem 

romanlarında hem de öykülerinde sık sık yükseltir.  

Aysel’in nefretini dile getirirken yapabileceği şeyleri sıralaması, onun hayatta 

hiçbir bağının olmadığını, gözünü karartmış bir kadın olarak tüm değerlerini de 

kaybettiğini gösterir. Yazar, bir genç mahalle kızının düşmüş bir kadın olduktan 

sonra nasıl bir değişime uğradığının da resmini çizer.  

3.1.4. Yaşadıklarından Dolayı Kendini Suçlama 

Suçluluk duygusu zaman zaman insanın kendi öznesine yönelen bir 

duygudur. Pınar Kür’ün kahramanlarının da çoğu zaman otokritik yaptığı görülür. 

Küçük Oyuncu’daki Semra’da gerek aşk ilişkilerinde gerekse iş yaşamında kendisini 

eleştirmekte ve yaptıklarını sorgulamaktadır. Semra, Özer’in ölümünü uzun süre 

kabullenememiştir. Özer’in ölümünü kabullenmesi için yaşadıklarını gözden 

geçirmesi ve soyutlaştırması gerekir. Bunu için yaşadığı her şeyi roman halinde 

kitaplaştırır. Ancak yazdıktan sonra da yaşadıkları adeta kendinin olmaktan çıkmıştır. 

Anıları ölmüş tamamen yok olmuştur. İkilem içinde kalan Semra (yazar) , bu kez de 

canlı olan anılarını yazarak öldürdüğü için kendisini suçlamaktadır: 
 

“Özer’i beklemeden yaşamak? Nasıl da akla uzak! Onun yerini alabilecek birini 

aramak? Nasıl da gülünç! Nasıl sürdüreceğim günlerimi! Özer’in odasında, yatağında 

yatamam artık. Bugüne değin hep onu bekledim orada, geleceğine inanarak. Artık 

gelmeyeceğini bildiğime göre, ölüsüyle paylaşır gibi olacağım yatağı. Yapamam. Nasıl 

yaparım? Odaya nasıl girerim? Evde nasıl dururum? Hep ölü anılarla dolu burası… O 

eski gülüşleri nerede saklayacağım? Bir daha görmemek, işitmemek için onları, 

üstlerine neler yığacağım? Eskiden, yazmadan, yazdıklarımı okumadan, anılar canlıydı. 

Her an yaşıyordum onları. Şimdi öldüler. Ben öldürdüm. Kendi kendimin tanığı oldum 

ve öldürdüm. Nasıl yaşarım artık?” ( KO,2004:227-228) 
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Semra, benzer bir duyguya Beyhan Barlas ile yaşadığı ilişkiden sonra da 

kapılır. Ancak bu diğerinden biraz daha farklı olarak neredeyse kendini aşağı görme 

ve suçlama şeklinde hissedilen bir duygudur. Zira Semra böyle bir adamla nasıl 

birlikte olabildiğine inanamamaktadır. Bu nedenle de kendini suçlamakta başına 

gelen bu olayların sorumlusu olarak kendini görmektedir: 
 

“Hep küçümsemişim onu demek, hep yukardan bakmışım. Oysa o, o sıralarda 

beni kendi düzeyine indirmekteymiş, Zehra'nın düzeyine... Korkunç kızgınlıklar 

kaplıyordu içimi... Ama hiçbiri Beyhan'a dönük değildi... O küçültmemiş ti ki beni... 

Ben gitmiştim, koşa koşa... Ben, ben küçültmüştüm kendimi...” ( KO,2004:128) 

 

3.1.5. Pişmanlık Duyma 

 Eserlerini oluştururken mutsuzluktan beslendiğini ifade eden yazarın kadın 

kahramanlarının çok hata yapabilen, problemli ve mutsuz kadınlar olduğunu 

gözlemleriz. Bu mutsuz kadınların en çok yaşadığı duygulardan biri de pişmanlık 

duygusudur. Küçük Oyuncu’daki Semra, Beyhan Barlas’la yaşadığı ilişkiden sonra 

çok büyük pişmanlıklar duyar, böyle bir adamla beraber olduğu için her zaman 

kendini suçlar. Beyhan Barlas’ın başka kadınlarla basılmasından sonra onun gerçek 

yüzünü daha iyi gören Semra, ondan iyice nefret eder. Ayrıca Özer’i sevdiğini 

anladıktan sonra yaşadığı pişmanlık hissi daha derin daha acıtıcı bir hal alır: 
 

“Onun cinsel ya da gövdesel varlığından kurtulamamaktan yakmamam, hayır… 

Anısından kurtulamıyordum. Onu sevmişliğin utancı çok ağır bir külçe olmuş yavaş 

yavaş, çöküyordu içime. Onunla seviştiğim için yerinmiyordum. Sevdiğime yalnızca, 

kendimi onu sevdiğime inandırmak gibi aldatıcı bir çabaya giriştiğime yeriniyordum. 

Aslında sevmekten kurtulduktan sonra sevişmenin önemi kalmıyor ki... Ben bu adamı 

sevdim ya da sevdiğimi sandım, istedim onu. Nasıl olur? Hele Özer’i sevdiğimi, ondan 

başkasını ömrümde sevmemişliğimi anladıktan sonra nasıl da büyüdü, büyüdü, nasılda 

içime, yaşadığım yerlere, yaşadığım günlere gecelere sığmaz oldu bu utanç…” .( 

KO,2004:124)  

 

şeklinde bu utancını ve pişmanlığını dile getirir. Semra’nın bir pişmanlığı 

da Özer’e onu sevdiğini haykırarak söylememiş olmasıdır: 
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“ Boynuna sarıldım. Sen benim her şeyimsin, Özer, her şeyimsin… Yüksek 

sesle söylemedim bunu nedense. İçimden söyledim onu öperken. Keşke söyleseymişim. 

Her şeyim olduğunu, onsuz yapamayacağımı iyice bilseydi çekip gitmezdi belki… Ama 

nasıl olsa gene gelecek… Gene gelecek, bu yazdıklarımı okuyacak. Beni gene 

sevecek…”.( KO,2004:133) 

 

Semra, Özer’i hem Cem’den hem de Beyhan’dan daha çok sevmiştir. Aslında 

başından beri, daha aralarında yalnızca arkadaşlık ilişkisi varken de bu böyledir. 

Çünkü Özer, akıllı, kültürlü, bilinçli bir insandır. Semra, hem kendi hayatı ile ilgili 

konuları hem de sosyal-kültürel her türlü konuyu Özer’le konuşabilmektedir. Bu 

nedenle Özer’in gitmesi Semra’nın yarım kalması demektir. Semra’nın acısı da bu 

yüzden bu kadar ağırdır. Semra, Özer’in gitmesine engel olmadığı, yanındayken ona 

kendisini sevdiğini daha çok söylemediği için pişmanlık duyacaktır.  
 

“Onun cinsel ya da gövdesel varlığından kurtulamamaktan yakınamam, hayır. 

Anısından kurtulamıyordum. Onu sevmişliğin utancı çok ağır bir külçe olmuş yavaş 

yavaş, çöküyordu içime. Onunla seviştiğim için yerinmiyordum. Sevdiğime yalnızca, 

kendimi onu sevdiğime inandırmak gibi aldatıcı bir çabaya giriştiğime yeriniyordum. 

Aslında sevmekten kurtulduktan sonra sevişmenin önemi kalmıyor ki... Ben bu adamı 

sevdim ya da sevdiğimi sandım, istedim onu. Nasıl olur? Hele Özer'i sevdiğimi, ondan 

başkasını ömrümde sevmemişliğimi anladıktan sonra nasıl da büyüdü, büyüdü, nasıl da 

içime, yaşadığını yerlere, yaşadığım günlere gecelere sığmaz oldu bu utanç.” ( KO, 

2004: 124-125) 

 

 Semra, Beyhan Barlas’la olan ilişkisi sona erdiğinde değil de daha sonra, 

özellikle Özer ile birlikte olmaya başlayınca pişmanlık ve utanç duygusu içine girer. 

Bu pişmanlık gitgide büyür ve onu rahatsız edecek boyutlara ulaşır. Zira Semra, 

Beyhan Barlas ile beraberken onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu bilemez, 

uyarılara ve söylenenlere de kulak tıkamıştır. Daha sonra duyduğu bu pişmanlık ve 

utanç onun peşini uzun süre bırakmaz.   

Pınar Kür’ün romanlarındaki kadınların geçmiş yaşamlarını sık sık 

sorguladıkları görülür. Bu bazı durumlarda da yaşanan ikili ilişkilerin sorgulanması 

şeklinde karşımıza çıkar. Küçük Oyuncu’da da Semra’nın geçmişte yaşadığı ilişkiler 

sorgulanır. Beyhan Barlas’ın Semra’dan ayrıldıktan sonra Zehra adlı kadınla 
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basılması olayı her yerde konuşulmaktadır. Bu konu Semra’nın arkadaşları arasında 

da açılınca iyice canı sıkılır. Semra özellikle Özer’e karşı çok mahcuptur. Özer bu 

durumu görmezden gelir ve bu konunun konuşulmasına dahi gerek görmez. Semra 

böyle bir adamla ilişki yaşadığı için sürekli kendisini suçlar. Esasen onun bu ilişkiye 

başlaması geçici bir hevestir. Semra, Beyhan’ı hiç sevmemiştir: 

 

 “O gürültücü kalabalığın içinden nasıl kurtulduk da, baharın ılıttığı Ankara 

sokaklarına atabildik kendimize hiç bilmiyorum. Konuşmadık. Ne konuşabilirdik ki? 

Özer kolunu omzuma doladı, “Boşver, aldırma,” dedi yalnızca. Yürüdük… Ne denli 

sarsıldığımı, bu sarsıntının içinde en ufak bir sevgi kırıntısı olmadığını biliyordu elbet 

Özer, bir şey dememe gerek yoktu. O ise küçülmüşlüğümü sonuna dek duymamı, 

ezikliğimi olanca acısıyla yaşamamı söyleyeceği hiçbir sözün engelleyemeyeceğini 

bildiği için susuyordu. Yol boyunca sustuk…”( KO, 2004: 127) 

 

Semra’nın yaşadıklarına benzer bir duyguya Yaz Gecelerinde Keman adlı 

öyküde karşılaşılır.  

Yaz Gecelerinde Keman adlı öykünün kahramanı Sevim Hanım eski günlerini 

büyük bir özlemle anımsar. Ona göre kocasının ölümü ile hayatındaki her şey yarım 

kalmıştır. Sevim Hanım’ın yaşadığı duygular esasında karmaşıktır, hem eşini 

zamansız kaybetmenin verdiği acı, üzüntü hem de eşi hayatta iken onunla geçirdiği 

zamanı, yaşadığı anları iyi değerlendirmemişliğin verdiği büyük bir pişmanlık vardır. 

Pişmanlık duygusu her geçen gün artmış ve Sevim Hanım için bir problem haline 

gelmiştir.    
 

“Gerçekleşmeyen öpücüğün ardından pipo içerek bahçeyi seyreden adama 

bakarken derin bir keder duydum oysa gözlerim doldu dolacak oldu. Yarım kalmış, 

yinelenmesi olanaksız bir an daha işte. Neden vaktinde bilmez insan? Neden her 

güzelliğe sonuna dek yapışmakta direnmez? Neden çok sonra anlar en küçük yaşam 

kırıntısının bile değerlendirilmesi gerektiğini?” ( BDA, 2008: 44) 

 

Sevim Hanım dördüncü kata yeni taşınanların yaşadıklarını yalnızca 

pencerenin çerçevelerine sığdırarak izlemeye başlamıştır. Onların yaptıklarını, yıllar 

önce kendisinin ve İlhan’ın yaptıklarına benzetmiştir. Sonra kendi adına pişmanlık 

duymaya başlayan Sevim Hanım hiçbir şeyin ertelenmemesi gerektiğini, en küçük 



  207

şeylerin bile anında yaşanması gerektiğine inanmış fakat bunu gerçekleştirememiş 

olmasından dolayı da derin bir keder içerisine gömülmüştür. 

3.1.6. Sevdiği Erkeği Kıskanma 

Kıskançlık da bazı durumlarda kadınlar için problem olabilmektedir. Küçük 

Oyuncu’da Semra bu tür bir durumla karşılaşır. Sevdiğini sonradan anladığı Özer’i 

herkesten kıskanır. 

Semra, Özer ile birlikte olmadan önce Cem’le nişanlanır. Cem’in Paris’e 

gitmesiyle ilişkileri sona erer. Daha sonra Semra, Beyhan Barlas ile de kısa bir 

beraberlik yaşar. Özer’in de Semra’dan öne kısa süren pek çok ilişkisi olmuştur. En 

son olarak Aysel’le beraberdir. Özer’in Aysel’le beraberliği, Semra’nın Beyhan 

Barlas’la beraber olduğu dönemlere rastlamaktadır. Her ikisinin de ilişkileri sona 

erince birlikte olmaya başlarlar. Semra, gerçek sevgiyi Özer’de bulduğuna inanır. 

Çok mutludur ve onu kaybetmekten korkar. Aysel, siyasi bir takım olaylar nedeniyle 

tutuklandığı için hayatlarından çıkmıştır. Ancak Semra, onun adını dahi duymaya 

tahammül edemez. Onunla ilgili herhangi bir konu açıldığı zaman konuyu kapatmaya 

çalışır ve Özer’i ondan kıskanır. Hatta ilerleyen günlerde Aysel, Özer’i son bir kez 

görmek için eve gelir. Ancak Semra bunu Özer’e hiç belli etmez ve Aysel’in 

geldiğini söylemez:  
 

“Özer’le de hiç konuşmuyorduk olaylardan. Uzaktan yakından değinecek olsak 

Aysel geliyordu aklıma, konuyu değiştiriyordum. Aysel’in adını ağzıma almak 

istemiyordum. Özer’in onu ara sıra aklından geçirebileceği düşüncesi bile deli ediyordu 

beni. Neden bilmem, Aysel’i kıskanmaktan hiç vazgeçmedim. Şimdi bile nefret 

ediyorum ondan. Benim Beyhan Barlas saçmalığımı Özer’in derin bir olgunlukla 

karşılamasına, hiç olmamışçasına gibi değil de olmuş bitmiş, irdelenmiş, sırasını savmış 

bir olay olarak unutabilmesine karşın, ben Aysel’i hiçbir zaman unutamadım. Aysel geri 

geldiğinde geçirdiğim bunalım Özer’le olan dengemi bile sarstı. Ama o sıralar Aysel’in 

gelmesine vakit vardı daha. Günün birinde çıkıp gelebileceğini düşünmüyordum bile 

ömrümün en mutlu günlerini yaşarken” ( KO, 2004: 145) 

 

 Romanın ilerleyen bölümlerinde Semra’nın Aysel’i kıskandığı bir başka sahne 

ile karşılaşırız: 



  208

“Selim diye bir arkadaş! Aysel'den kalma bir arkadaş, benim hiç tanımadığım. 

Tanımama bile gerek görülmeyen... Neler oluyor, neler dönüyor arkamda? Kentin 

benim bilmediğim yerlerinde, ben sevda bulutuma sarılmış yükseklerde uçarken? Neden 

saklamış bütün bunları benden? Saklamış mı? Ben hiç sordum mu? Kıskançlık... 

Korku... Korku... ‘Aysel’i gördün mü? Çıktıktan sonra?’ ellerim titriyor. Biliyorum 

görmediğini...” ( KO, 2004: 175) 

 

 Bu ifadeler Semra’nın Özer’i ne kadar çok kıskandığını göstermektedir. 

Aysel’in adını duymak bile Semra’nın ellerinin titremesine neden olmaktadır. Zira 

böyle bir sevgiyi geç yakalamış olan genç kız Özer’i kaybetmekten çok 

korkmaktadır. Pınar Kür, her ne kadar ‘seven kıskanmaz’ düşüncesini savunsa da 

gerek Küçük Oyuncu’da gerekse Bitmeyen Aşk’ta kıskançlık konusu yoğun olarak 

işlenmiştir.  

3.1.7.  Cinsel Yönden Kullanılma 

Cinsel anlamda kullanılma, cinsel sömürü de Pınar Kür’ün en çok üzerinde 

durduğu konulardandır. Romanlarında ve öykülerinde ezilen/ sömürülen kadınları 

anlatan yazar kadınların sömürülmesi üzerinde özellikle durur. Bu, kadınlar 

tarafından kimi zaman bilinçli kimi zaman da zorla içine itildikleri bir durumdur. 

Küçük Oyuncu romanında Semra’nın başına gelenler buna örnek gösterilebilir. 

Semra ile Beyhan’ın ilişkisi Cem Paris’e gittikten sonra başlar. Semra, Cem’in 

gidişinden sonra kendini büyük bir boşlukta hisseder. Bu durumun farkında olan 

Beyhan, Semra’nın bu boşluğundan faydalanır. Onu etkilemek için türlü yollara 

başvurur. Kendi kişiliğinden daha farklı davranışlar sergiler ve bu şekilde Semra’yı 

etkilemeyi başarır. Semra, başlangıçta kendisini onun gizemine ve büyüsüne 

kaptırmıştır. İlişkileri ilerleyince sık sık buluşup birlikte olurlar. Beyhan esasen 

Semra’yı sevmemektedir. Ona âşık olmamıştır. Yalnızca bir takım duygularını 

bastırabilmek için onu kullanır. Ancak Semra’nın cinsel anlamda kullanıldığını 

anlaması biraz zaman alacaktır:  
 

“Kaçıncı buluşmamızda geldik Koca K.’yı nasıl uyuttuğu konusuna? Her 

seferinde öyle çok konuştu, öyle çok şey anlattı ki hepsini birbirine karıştırıyorum artık. 

Hayır, aslında birbirine karıştırdıklarım anlattıkları değil de, neyi ne zaman anlattığı… 

Yoksa olayları kesin bir tarih sırasına koydum kafamda. Bölük pörçük, karma karışık 
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anlattı ama her şey birbirine bağlandı sonunda. Beyhan Barlas’ın yaşamını iyice 

belledim. Karman çorman anlatması kendi işine yaradı. Şehrazat’ın yaptığı gibi 

meraklandırdı beni, oyaladı; her seferinde yeni bir sürpriz saklamış oldu… Tıpkı benim 

güzelliğimin ona sakladığı sürprizler gibi… Ben hemen hiç konuşmadım, dinledim hep. 

Beyhan Barlas benim yaşamımı hiç bilmiyor. Gövdemi ezberledi yalnızca, hiçbir gizli 

güzelliği kalmayıncaya dek…” ( KO, 2004: 73-74) 

 

Bir başka ifadesinde Semra yine salt cinselliğe dayalı olan bu ilişkisini şu 

şekilde tanımlamaktadır: 
 

“ Geceleri kimi zaman sabahın ilk ışıklarına, gündüzleri ise oyun başlama 

saatinin karanlığına değin süren sevişmelerimizin yarısından çoğu konuşmayla, daha 

doğrusu Beyhan’ın konuşmalarıyla geçiyordu. Nerdeyse sevgiliden çok dert ortağı 

istediğine inanacaktım. Derken anladım ki onu bana sevdiren yorucu ve doyumsuz 

sevişmelerinden çok (onlarında payı vardı, ne tersliktir!) konuşmalarıydı. Belki o da 

anlamıştı bunu ve bu yüzden böylesine çok, böylesine gizlisiz saklısız konuşmaktan 

korkmuyordu. Aralıklarla, bölük pörçük, iki öpücük arası, kimi zaman bir, kimi zaman 

dört sigara boyu, kimi zaman koca bir konyak şişesi dolusu anlattı bana yaşamını, 

düşlerini, tasalarını. Ama ben bunları, yani Beyhan’ı bana sevdiren, bağışlatan, onu 

gözümde büyüten önemli bölümlerini size aktarırken sırasıyla anlatacağım her şeyi, 

öpücükleri, ısırık acılarını, çimdik çürüklerini, bel sancılarını atlayarak.” ( KO, 2004: 

86) 

 

Semra’nın Beyhan Barlas’la yaşamış olduğu ilişkide duygu, sevgi yoktur. 

Onlar birlikte olurlarken dahi Beyhan, çocukluktan kalma kazanma hırsı ile 

başkalarını çekiştirir, elde etme, tek ve biricik olma heveslerini dile getirir. Beyhan  

tüm insan ilişkilerinde olduğu gibi bu ilişkisinde de bencildir. 

Asılacak Kadın adlı romanın da en çok üzerinde durduğu ve romanın temel 

konusunu teşkil eden önemli problem cinsel istismar ve cinsel sömürüdür. Roman 

gerçek bir öyküden yola çıksa da cinselliği bu denli açık-seçik ele alması yönünden 

eleştirilere maruz kalır. Bu konunun çok çarpıcı bir biçimde işlendiği romanda 

Melek’in kurtarıcısı olan genç Yalçın dahi başlangıçta Melek’ten faydalanır ve 

onunla birlikte olur: 
 

“Koruyanım sahibim yok Yalçın kim oluyo beni koruyacak yok bi de kölelikten 

kurtaracak kö-le-lik-ten kur-ta-ra-cak kendine baksın o bana karışanacak o da ötekiler 



  210

gibi çıkmadı mı üstüme biri çıkacak olduktan kelli ha o ha başkası hepsi bir ne 

edeceklerini zati Hüsrev Bey söylüyo hiçbiri onun dediğinden çıktı mı sanki lakin o ilk 

gece tevatür yandıydı canım uy anam oof gökyüzü başıma kopuyo sandım hançer 

saplıyolar ciğerimi doğruyolar.” (AK, 2009: 44-45) 

 

Melek, bu yaşadıklarından sonra büyük acılar çeker, cinsel istismar bir işkence 

halini alır: 
“Ölecem öldüm sanki tenimi soyarlar o nasıl bir acıdır oramdan girer yüreğimi 

deler hiç bitmeyecek sanırsın oysa bitiyo her bir acı geçip gidiyo yerine beteri geliyo o 

başka o da geçip gitti işte iki gün kan geldi devrisi gün bi şeyim kalmadı.” (AK, 2009: 

50) 

Romanda Melek’e yapılan işkencenin tek boyutlu olmadığı görülür, öyle ki 

Melek adamların elinden can havliyle kaçar ama kapı üzerine kilitlenmiştir: 
 

“Herif birden bi atlamaynan beni kaptığı gibi yatağın üstüne devirmesi bir dolu 

kocakarının yatağı kendi can verdiğinde ak çarşaflar gerdiydik üstüne imdaat can 

kurtaran yok mu? Sus kız sus! Debelenme boşuna. Debelenme diyorum! Bak nasıl da 

vuruluyor… Sen ne yapsan… Olacak bu iş! Nasıl olduysa tanrım güç vermiş dizimin 

tekmesini herifin böğrüne denk getirmemnen feryadı basıp geriye ferferliyo Domuzun 

dölü! Fırladığımnan doğru kapıya cıbıl mıbıl aldırmadan atacam kendimi aşağıya bi 

bahçeye vardım mı doğru Emsal kalfanın evine artı ne der ne der hiç düşündüğüm yok 

sırf bu heriflerin elinden kurtulayım…” (AK, 2009: 50) 

 

Melek’e yapılanlar romanda tüm ayrıntılarıyla verilir. Melek o güne kadar 

yediği dayaklardan, aşağılanmalardan, hakaretlerden daha çok acı çeker. Burada 

Melek’in çektiği acıların yanında erkeğin tüm vahşi dünyası da yansıtılır: 
 

“Herif o dakka üstüme çöküp pantolonunu da ne vakit sıyırmış görmemişim 

bacaklarımı çaat diye iki yana devirmesiynen kopacak sandım meğer o da acımıymış 

meğer hiç bişey değilmiş kocca kamışını içime sokmasıynan bi sancı tee ciğerime işliyo 

iliğime şiş soksalar anca bu kadar olur amanın ben kayış acısını bilirim bu tevatür beter 

imiş kayış acısı bunun yanında neymiş amanın…” (AK, 2009: 50) 

 

Pınar Kür, romanda Melek’in yaşadığı dramı tüm çıplaklığıyla verir, ayrıntılar 

okuru şaşırtacak ve dehşete düşürecek boyuttadır: 
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“Esasında dayağa aldırmam pek bunca yıl üvey ağamdan alışmadım mı lâkin o 

ağzıma sokturması yok mu en gücüme giden o işte küçükken sümüğü çok çektiğimde 

kimi kez boğazımdan geri geçer idi de nasıl içim kalkardı ööööğğğ sümüğe hiç 

dayanamam çamaşırda mendil yıkarken bile içim kabarır midem bulanır da bu 

heriflerinkinden akan da aynı sümükten farkı yok üstelik bi damla iki damla da değil yut 

yut bitmez ööööğ ne sonu gelmez rezilliktir insan olan katlanamaz lâkin ben 

katlanmayacağım da ne edecem sade o mu rezilliğin her bi çeşidi Hüsrev beyin 

bilmediği rezillik yok…” (AK, 2009: 55) 

 

Pınar Kür, Bir Cinayet Romanı’nı değişik bir yöntem kullanarak polisiye tarzda 

yazmıştır. Romanın ana konusu ünlü bir iş adamının cinayete kurban gitmesi ve 

bunun üzerine gelişen olaylardır. Her ne kadar polisiye de olsa yazar bu romanda da 

kadın problemlerini işlemekten geri durmaz. Romanda yaşanan cinayet olayının esas 

nedeninin cinsel istismar olduğu romanın sonunda açıklığa kavuşur. Romandaki 

kadın kahraman yazar Akın yıllar önce daha çocuk denecek yaşta komşularının oğlu 

Levent tarafından tacize ve tecavüze uğrar. Lise öğrencisi Levent ders çalıştırma 

bahanesi ile yalnız kaldığı Akın’a önce sarkıntılık eder: 
 

“Derken bir gün... Hayır, bir gün değil. Daha uzun sürdü. Öyle birdenbire hayvan 

gibi saldırmadı üstüme. Önceleri başımı okşardı, sonra dizlerimi... Başka bir seferinde 

öptü. Yavaş yavaş hazırlıyordu olayı belki. Belki de beceriksizliğinden uzatıyordu işi. 

Bilmiyorum. Neyse, sonunda oldu işte.” sonra da ona sahip olur. ( BCR, 2008: 370) 

 

Levent, Akın ile birlikte olduktan bir süre sonra arkadaşları ile anlaşır ve kendi 

yaptığı kötülüğü onlarında yapmasına izin verir hatta bunun için arkadaşları ile 

sözleşir: 
 

“’O zamanlar, oralar öyle ıssızdı ki... Ağaçlar arasında dolaşırken üç arkadaşıyla 

karşılaştık.’ Susuyor, bir-iki yutkunuyor devam etmeden önce. ‘Hemen anlamadım. 

Rastlantı değildi bu. Bizi bekliyorlardı.’ Ben de hemen anlayamıyorum. ‘Yani?’ diye 

soruyorum ona doğru eğiterek.‘Yani, Levent sözleşmişti o çocuklarla.’ BCR, 2008: 372) 

 

Akın başına gelen cinsel istismar sonrasında ne yapacağını bilemez. Böyle 

‘utanç verici’ bir durumu kimseye anlatamaz. Aynı duruma düşmüş pek çok kadın 

gibi o da bu durumu saklamaya karar verir: 
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“Ne şikâyet etmesi? Kaçık mısın sen? Ne diyecektim yani? Levent beni beş aydır 

düzüyordu, iyi hoş ama arkadaşlarını da üstüme salınca! Deli diye tımarhaneye 

tıkarlardı beni, ya da orospu diye sokağa atarlardı... Şimdi düşünüyorum bunları tabii. O 

zaman hiçbir şey düşünecek halde değildim. Bir yerden sonrasını hatırlamıyorum bile. 

Kendimi kaybetmişim.” (BCR, 2008: 372) 

 

Toplumumuzda bu tür olaylarda genellikle mağdurlar yani kadınlar suçlu 

bulunur. Akın da böyle düşünerek olayı kimseye açıklamaz. Doğruyu söylese de 

suçlu yine kendisi olacaktır. Akın bunu: 
 

“Ateşim çıkmış, uzun süre hasta yatmışım. Bu arada sayıklamışımdır da mutlaka, 

ama usturuplu sayıklamış olacağım. Çünkü kimse kızlık muayenesi filan yaptırmayı akıl 

etmedi. Belki akıllarına geldi ama rezaletten korktular. Levent'in Amerika'ya gitmesi de 

engellenmediğine göre, dilim çözülmemiş. Hastalığım hafiflemeye yüz tuttuğunda kork-

maya başladım. Herkes neler olduğunu soruyordu bana ve ben, gerçeği 

anlatamayacağımı biliyordum. Son olanlardan kimi suçlarlarsa suçlasınlar, daha önce 

olup bitenlerden beni suçlayacaklardı. Kabahat hep kızlardadır!..” (BCR, 2008: 372) 

şeklinde kadınların suçsuz da olsa her durumda suçlu bulunacağını ifade 

eder. 
 

Akın, tüm bu olayları unutma çabası içine girer. Ancak hiçbir zaman bu olayı 

tam anlamıyla bilincinden silemez. Olayın üzerinde bıraktığı psikolojik etkiler 

nedeniyle insanlara olan güvenini kaybeder. İnsanca ilişkiler kurmaktan çekinir. Tüm 

erkeklerden nefret eder. Sonunda cinayeti çözüm olarak görür. Levent’i öldürürse 

bütün bunlardan kurtulabileceğine inanır. 

 Yazar, romanlarında geniş bir biçimde işlediği bu konuyu öykülerine de taşır. 

Lanetli Ev hikâyesinde ki Sabah, Meral Hanım’ların köşküne hizmetçi- dadı olarak 

getirilen bir kızdır. Evin beyinin kıza yakınlaşması sonucu aralarında karşılıklı bir 

ilişki gelişir. Sabah, bu ilişkiden hamile kalır. Ancak, ‘bey bir hizmetçi ile nasıl 

evlenebilir’ anlayışından dolayı evin beyi Sabah’ı ortada bırakır. Onun zaaflarından 

faydalanan zengin ve güçlü adam, hizmetçi olduğu için onunla evlenmez. Cinsel 

anlamda kullanılıp ümitler verilen kadın öylece ortada bırakılır.  
 

“Çok da genç, annemin dediğine göre çok da masum. Şerife deli gibi 

sevdalanıyor, onun da kendisini sevdiğine inanıyor... Hoş belki kendi çapında sevmiştir 



  213

de Şerif, kim bilir. Onunla böyle sarmaş dolaş resim çektirdiğine göre... Kız 

hamileliğini uzun süre saklamayı başarmış, sonra annem fark ediyor ama düşürtecek 

vakit geçmişmiş. Tabii hamile de kalsa, çocuk da yapsa, dadı diye getirtilen önemsiz bir 

kızın nikâhla alınması söz konusu değil.”  ( HH, 2004: 52)   

 

Burada esasında Şerif Bey’in de Sabah’ı sevdiğini seziyoruz. Ancak 

toplumsal normların ve nüfuzlu ailenin baskıları sonucu gayri meşru görülen bu 

ilişkinin evlilikle sonuçlanmasına izin verilmez. Bu da başlı başına toplum hayatının 

kadına bakışı ile ilgilidir.  

3.1.8. Yalnızlık  

Yazarın romanlarında, kadın kahramanlarda gözlemlenen problemlerden biri 

de yalnızlıktır. Küçük Oyuncu Semra, Asılacak Kadın’da Melek, ve Bir Cinayet 

Romanı’nda Yıldız, yalnız ve bu yalnızlıklarından dolayı mutsuz kadınlar olarak 

karşımıza çıkar. 

Semra bir sabah kalkar ve Özer’in yanında olmadığını görür. Bu Semra’nın ilk 

defa yapayalnız kalışıdır. Nişanlısı Cem Paris’e gittiğinde ya da sevgilisi Beyhan 

Barlas’tan ayrıldığı zaman kendisini bu denli yalnız hissetmemiştir. Çünkü yaşadığı 

bu ayrılıklarda Özer hep yanındadır. Her zaman ona destek olmuştur. Anlaşıldığı 

kadarıyla Semra’nın Özer’den başka dostu ya da samimi bir arkadaşı da yoktur. Bu 

nedenle artık başka türlü sevdiği Özer gitmiş ve Semra büyük bir yalnızlık duygusu 

içine girmiştir: 
 

“Kalktım oturdum yatağın içinde. Özer yanımda değildi. Saate baktım dokuz 

buçuk! Beni uyandırmadan kalkıp gitmiş! Ağlayacak gibi oldum birden. Yalnızlık bir 

kötü çöktü içime. Yalnızlık boğucu bir duman oldu, sardı odanın her yanını. O 

dumandan çok uzun bir süre kurtulamayacağımı biliyordum o sabah…”( KO, 2004: 

218-219) 

 

Semra’nın ifadelerinden bu yalnızlığın uzun süreceğini sezmekteyiz. Semra, 

Özer’in döneceğine inanmaktadır. Uzun süre de bu inancını korur. Bu süreçte onu 

hiç kimse Özer’in öldüğü fikrine inandıramaz. Bu olayla ilgili Semra’nın bir başka 

ifadesi de bunu açıkça gösterir: 
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“Yapayalnız kaldığımı duyuyordum artık. Cem bile inanmadıktan sonra… Özer 

dönüp gelinceye değin yapayalnız. Bu yalnızlığı doldurmak için değil de, bir işe 

yaramak için belki, oturup olanları bir bir yazmaya başlamadan önce. Hayatım bir 

roman olduğundan değil hayır… Olaylara daha nesnel gözle bakabilmek için… Ama 

olmadı. Öylesini yapamadım; böyle yazdım işte. Anlatmadığım bir şey kalmadı 

sanıyorum; en iyileri de yazdım en kötüleri de. Şimdi oturup yazdıklarımı en başından 

okuyacağım ve anlamadığım bir şey kalmayacak. Umuyorum. Özer’e hazır olacağım… 

( KO, 2004: 225) 

 

Asılacak Kadın’da Melek’in en yaşadığı büyük problemlerden biri de 

yalnızlıktır. Romanın pek çok yerinde bu konuya özellikle değinilmiştir. Melek 

yalnızlığını şu cümlelerle dile getirir: 
 

“ALLAH BELANI VERSİN! BECEREMİYORSUN PİS MUSİBET! 

GEBERTECEĞİM SENİ!  O dakka gebertse kim ne, bilecek kim ne diyecek sahipsizin 

biriyim ben eline kalmışım arayıp soranım mı kalmış üvey ağam bile ayağını çekmiş 

nikâh kıyılalı artı kaç paraysa başlığı aldı alalı anamdan desen ezelden hayır yok…” ( 

AK, 2009: 66) 

 

İlerleyen satırlarda Melek’in daha küçükken kimsesiz ve yalnız olduğunu 

öğreniyoruz: 
 

“Lakin suçu benden başka kime yükleyecekler yetim olunca koruyanın kayıranın 

olmayınca elbet böyle bu işler başka nasıl olacak anam bile analığım bilmedi üveyden 

beter tuttu beni öz babamı arazide vurmayalarmış naçar kalmazmışım ama olmuş olan 

işte bi de bi ihtiyar varidi kimdi ki o da nerelere gitti beni geride koyup sesi çatlak 

kucağı yumuşacıktı...” ( AK, 2009: 67) 

 

Pınar Kür, Melek’in yalnızlığını her fırsatta vurgulamıştır. Bununla ilgili olarak 

Melek’in idam sehpasında ölüme de yalnız gideceği şeklinde bir sahne 

oluşturulmuştur: 
 

“ Ben kendirden sallanırken bi başka eller kendiri boynuma geçirip sona ipi çeker 

iken ben ellerimi uzatıp da tutacak birini bulamaziken de çağırarak türküsünü duyacam 

herhal neden dersen te bebecikken okşamış beni yumuşak sıcak elleri varmış vurmayan 

çimdiklemeyen dedemin elleriymiş okşamış sevmiş beni…”  ( AK, 2009: 74)  
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diyen Melek’in daha küçükken babasını ve dedesini kaybettiği bu nedenle de 

hayatta hiç kimsesi olmayan sahipsiz biri olduğu görülür. 

Yazarın değindiği bu problem bir başka romanda şu şekilde karşımıza çıkar: 

Yıldız romanın başında annesi ile yaşayan, işten eve, evden işe sade bir yaşam 

süren bir kadındır. İlerlemiş yalına rağmen evlenmemiştir. Bu durum onu rahatsız 

etmez. Ancak Levent’i tanıdıktan ve ona büyük bir aşk ile bağlandıktan sonra hayata 

bakış açısı tümüyle değişir. Hayata daha sıkı sarılır. Levent kendisini terk edene 

kadar bu durum sürer. Yıldız, gerçek yalnızlık duygusunu o günden sonra hisseder. 

Bu duyguyu öylesine yoğun yaşar ki terk edilip yalnız bırakılmak onu Levent’i 

öldürmeye yöneltir. Yıldız yaşadığı yoğun yalnızlık duygusunu şu şekilde ifade eder: 

 
 “Odama girdiğimde elektrik düğmesini çevirmiyorum, ışığı yakıp gerçek 

yüzümle karşılaşmaktan korkuyorum. Boşuna. Korkumla alay edercesine yükseliyor 

gölgem duvarda. Pencereden giren ay ışığı, ürkütücü bir gölgeyi, benim gölgemi, 

duvara dev boyutlarda düşürebilecek kadar güçlü ne yazık ki. Üstelik pencere 

pervazları, fazladan bir de çerçeve ekliyorlar acıklı resme. Öylece durup bakıyorum. 

Aynalardan saklanmak neye yarar? Yalnızlık ak duvarlarda yakalayıverir insanı böyle, 

ay ışığının yardımıyla. Nice aşkın yardımına koşmuş olan bu ay ışığı -ki, güneşle 

yerkürenin arasına girdiğinden kendi aydınlığını değil, çaldığı aydınlığı saçar gece 

vakti- aşkın eksikliğini, kaçıp gidişini, belki de hiç gelmemişliğini anlatır bir başka gece 

vakti, kocaman ve yalnız gölgeniz duvarlara çarptığında..” (BCR, 2008:143) şeklinde 

geç yakaladığı aşkın elinden kayıp gitme endişesi ile büyük bir yalnızlık 

duygusuna kapılır. 

 

 Bunların dışında Pınar Kür’ün öykülerinde de yalnız yaşayan kadınlara 

rastlarız. Bir Deli Ağaç’ta ki ilk öykü Yaz Gecelerinde Keman’da kadın kahraman 

kocasını genç yaşta kaybetmiştir ve yıllardır onun özlemini çekerek yalnız 

yaşamaktadır. Aynı kitabın son öyküsü Bir Ayrılık Şarkısı’nda kahraman Şükran 

Hanım, evlatları olmasına rağmen yalnız yaşayan bir kadın olarak karşımıza çıkar. 

Taksim- Maçka adlı öyküde, başlangıçta yalnız bir kadın olarak görülen Vildan’ın 

kısa süren bir ilişkisi olur. Öykünün sonunda bu birliktelik sona erer ve Vildan yine 

yalnız bir kadın olarak yaşamına devam eder. Hayalet Hikâyeleri’nde Edebiyat Neye 

Yarar? adlı öyküde Engin Hanım, yalnız yaşana bir edebiyat öğretmenidir. Gece 
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Görüşmesi adlı öyküdeki adı belli olmayan ev sahibi kadın kahraman da yalnız 

yaşamaktadır.  

 3.1.9. Geleceğe Dair Endişe Duyma 

 Pınar Kür’ün üzerinde durduğu bir başka problem de gelecek kaygısı ve 

belirsiz olan gelecek karşısında endişelenmedir. Bunun en güzel örneğini Küçük 

Oyuncu’da Semra karakterinde görürüz. Semra, Özer gittikten sonra hayatına nasıl 

yön vereceği konusunda endişelenir: 
 

“Şimdi hiç aldatmacasız bir yaşamın eşiğindeyim sanki. Güzel mi olacak çirkin 

mi, hiç bilmiyorum. Korkuyorum…”…( KO, 2004: 229) 

 

Semra, Özer’in kaybetmenin acısını ancak yaşadıklarını yazdıktan sonra 

kabullenir. Bu onun için zor bir süreçtir. Gerçekleri görmüş ve kabullenmiştir. Artık 

kendisine yeni bir yaşam kurmaya karar verir. Bunu yapmanın kolay olmayacağının 

da farkındadır. Zira hayattaki belirsizlikler özellikle toplumda yalnız yaşayan bir 

kadın için endişe vericidir. Yeni kuracağı bu hayat nasıl olacaktır? Güzel mi yoksa 

çirkin mi? Hayat ona ne verecektir? Yeni fırsatlar sunacak mıdır ya da bilinmedik zor 

sınavlardan mı geçecektir. Semra’nın gelecekte yapıp yaşayacakları onu 

endişelendirmektedir.  

Lanetli Ev öyküsünde Meral Hanım’ın eşi ölür. Köşkün yönetimi uzaktan gelen 

üvey kardeşe kalacaktır. Aile fertlerini rahatsız eden bu durum en çok da Meral 

Hanım’ı endişelendirir.  Meral Hanım, geçirdiği kaza sonucu tekerlikli sandalyeye 

bağımlı olması, akıl hastası çocuğunun bulunması gibi sebeplerle geleceği için daha 

çok kaygılanır.  
 

“Ölüm haberinin üstünden iki gün geçmeden Remzi Avrupa’dan döndü. 

Cenazeyi, her şeyi ayarladı ve hepimize el koydu. Zeytinliklere çeki düzen verdi, 

Gülsün’ü geri döndürdü, Sırma’yı buradaki okulundan alıp İstanbul’a gönderdi, Varol 

ile beni eve hapsetti. Yıllar yılı zulmetti hepimize… Şimdi de bu genç adamı buldu, 

getirdi. Bundan sonra ne olacak, kim bilebilir? Belki de hayatımız değişecek. 

Değişebilir mi? Her şey hep kötüye gidecek değil ya, belki de iyiye döner. Bunca yıl 

sonra dönebilir mi”? ( HH, 2004: 26)  
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Meral Hanım’ın duyduğu endişe de geçici bir problem değil yıllardır var 

olan kaygılar ve sıkıntılar şekline değerlendirilir.  

Pınar Kür, Hayalet Hikâyeleri adlı kitabında özellikle kadının ruhsal ve zihinsel 

problemlerine yer verir. Kahramanların geçmişle hesaplaşarak kaybettiği mutluluğu 

aramaları ve yeniden yakalamak için kimi kez duyduğu seslerin peşinden gitmeleri, 

çevresindeki insanları sevdikleri ile özdeşleştirerek mutlu olmaya çalışmaları bu 

hikâyelerde ki kadınların en büyük özellikleridir.  

Endişe duygusu daima gelecek ile ilgili olmaz. Yazar kimi zamanda sevdikleri 

için endişelenen kadın kahramanlar çizer. Bitmiş Zamana Dair adlı öyküde ki genç 

kız uzun süre böyle bir duygu ile yaşar. Anlatıcı kahramanın sevdiği erkek olan 

Ahmet, bir gün eve Aysel adında genç bir kızla gelir ve onunla evlenmek istediğini 

söyler. Nebile Hanım başta olmak üzere ev sakinleri bu kızdan pek hoşlanmazlar. 

Zira bu kız,  konak yaşamından gelmiş, görgülü bir aileye uyum sağlayacak düzeyde 

birisi değildir. Kaba, kendini beğenmiş bir kişiliğe sahiptir. Evdeki maddi-manevi 

değeri yüksek antika eşyaları atılması gereken eskiler olarak görür ve ev sakinlerine 

saygısızca davranışlar sergiler. Bu durum, anlatıcı kahramanımız olan genç kızın hiç 

hoşuna gitmez. Artık neredeyse o evin bir parçası haline gelen genç kız o evi özel ve 

bulunmaz yapan bu insanlar ve eşyalar için endişelenir. Çünkü bu ev onun kendisini 

bulduğu, özlediği ‘yaşam’ ı bulduğu özel bir dünyadır. Böyle bir kızın bu dünyaya 

zarar verebilecek olması, bu güzel insanları kırması onu ciddi şekilde 

endişelendirmektedir. 
 

“Yıllar yılı süren onlar gibi olmak isteği, onlardan biri olma olasızlığını 

unutturmamıştı bana sanıyorum. Bir köprüydüm arada ya da, aslında köprünün üstünde 

gidip gelen bir kişi, iki taraflı da bilen, bu tarafı yeğleyen, ama öte tarafta yaşamak 

zorunluluğunu doğuştan ister istemez kabullenmiş bir genç kişi. Yapabileceğim, 

yapmaya uğraşacağım tek şey bu tarafın, bu sevdiğim, kıyamadığım tarafın olduğu gibi 

kalmasını sağlamak, buna var gücümle çabalamak, dış saldırılara sarsıntılara engel 

olmaktı. Yavaş yavaş eriyip gitmelerine gözü yaşlı bir tanık olabilirdim belki- olacaktım 

da- ağzı çikletli bir kız tarafından yıkılmalarına asla razı gelemezdim!” der. (AOS, 

2004: 159) 
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3.1.10. Sevdiklerinin Ölümünü Kabullenememe 

Ölüm, tüm insanlar için kabullenmesi zor bir durumdur. İnsanlar hayattaki en 

büyük acıyı en yakınlarını kaybettiklerinde hissederler. Aslında her ölüm erken 

ölümdür. Genç ya da yaşlı fark etmez. Ölümü bir son, bir yok oluş olarak 

değerlendirenler için bu daha da zor bir hal alır. İnsanları belki de acizlik duygusu, 

ölüm karşısında bir şey yapamama, sevdiğini geri getirememe ve bir daha görememe 

gibi karmaşık duygular içine ittiği için ölüm kabullenilemez bir olgudur. Nitekim 

Küçük Oyuncu’da roman kahramanımız Semra’nın en yakın dostu, sevgilisi Özer’i 

kaybetmesi de ona bu duyguları yaşatacaktır.  
 

“Hiçbir zaman inanmadım. İnanmıyorum hâlâ da… Herkes ne derse desin, günün 

birinde Özer’in dönüp geleceğini biliyorum. Ne zaman geleceğini kendi bilir; onun için 

aramaya çıkmadım onu. Karadeniz kıyılarını, köy köy, kent kent dolaşmaya çıkmadığım 

bu yüzden… Ben ona hazır olunca gelecek… Ona hazır olduğumu bilip gelecek… 

Bütün bu yazdıklarım ona hazır olmak için zaten… Geri geldiğinde tüm olanları 

anlamış, dediklerini kavramış, özümlemiş bir kadın bulabilsin diye… Tam istediği gibi 

bir kadın… Semra’nın kendisi...” ( KO, 2004: 219)  

 

Özer’in geri döneceğine inanan ve onu beklemekten vazgeçmeyen Semra, onun 

ölümünü bir türlü kabullenemeyecektir. Bunu Cem ve Semra arasında geçen bir 

diyalogda daha net görmekteyiz: 
 

“ ‘Cem ilk geldiğinde umutlanmıştım. Bana inanacak biri çıktı diye. Ama 

inanmadı o da. Özer ölmedi. Bir yerlere gitti yalnızca. Nedenini kesin olarak 

bilmiyorum. Bir şeyler anlamak, denemek için belki de… Belki de benim bir şeyler 

anlamamı sağlamak için. Günün birinde çıkıp gelecek, göreceksin’ dediğimde 

deliymişim gibi baktı yüzüme.’Ciddi konuşurmuş gibi söylüyorsun’ ‘Elbette ciddi 

konuşuyorum…’ ‘Özer öldü, Semra. Saçmalama!’ ‘Asıl sen saçmalama. Özer gibi 

birinin denizde ölmesi kadar saçma bir şey, akıl almaz bir şey olabilir mi?’ ‘Saçma ya 

da akıl almaz olabilir, ama gerçek!’‘Nasıl gerçek olabilir? Nasıl karşımda dikilip de 

saçma ama gerçek diyebilirsin? Özer’in ne kadar iyi kürek çektiğini bilmiyor musun?...” 

( KO, 2004: 223-224)  
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Bu uzayıp giden diyalogda da Cem’in Semra’yı Özer’in öldüğü gerçeğine 

inandırmaya çalıştığını ancak bunun faydalı olmadığını görüyoruz. Cem, ne söylerse 

söylesin Semra, Özer’in ölmüş olabileceğine inanmamaktadır. 

3.1.11.  Geçmişte Yaşadıklarının Etkisinden Kurtulamamak 

Geçmişte yaşanan büyük duygusal sarsıntılar da bir kadın problemi olarak 

karşımıza çıkar.  Semra, Özer gittikten sonra ona ait olan özel bir defter bulur. 

Özer’in kendisi ile ilgili bu deftere yazdığı düşünceleri okur. Özer, Semra’nın 

Beyhan Barlas’la olan ilişkisi süresinde de onu sevmekten vazgeçmemiştir. Ancak 

Semra o dönemlerde bunun farkında değildir. Özer’i üzen asıl nokta onun Beyhan 

gibi palavracı biriyle birlikte olmasıdır. Semra’yı daha sonra üzecek yaralayacak, 

utanç duymasına neden olacak ayrıntılar da bunlardır. Semra, Özer’le birlikte olmaya 

ve onu daha iyi tanımaya, anlamaya başladığında ise bu pişmanlıklar, utançlar 

artacaktır. Sonuçta Semra uzun süre yaşadığı olayların etkisinden kurtulamayacaktır: 

 

“Semra’yı seviyorum. Onun Beyhan Barlas’ı sevmesine dayanamıyorum. 

Bir yandan da biliyorum ki, B. B. gibi birini sevebildiği için seviyorum onu. Bunca 

her şeye açık, bunca korunmasız, bunca özünü savunmayı düşünmeyecek kadar 

içten olduğu için. Beyhan’ın palavralarına kanabilecek kadar saf olduğu için. 

Semra’yı sevmeye hakkım var. Var. İşte bunları demedi bana. Demesine de gerek 

yoktu belki, bildiğimi sanmıştır. Bilmiyordum oysa... Ne derin, ne içinden çıkılmaz 

utançlar yaşadım, Özer’le gerçekten yaşamaya başladıktan sonra bile; yukarda 

aktardığım satırları geç de olsa okuduktan sonra bile… Hatta şimdi bile tam 

anlamıyla kurtulmuş değilim.” ( KO,2004:141-142)  

 

şeklinde Semra geçmişte yaptığı hatalardan dolayı pişmanlık duymakta ve bu 

olayların etkisinden kurtulamamaktadır. 

Nilgün, Sinan tarafından terk edilmeyi bir türlü hazmedemez. Hala çok 

sevdiği Sinan’a kimi zaman aşırı bir öfke ve kin duyar. 
 

“Sinan beni bırakalı bir buçuk yıl olmuştu –ona ilk aşık oluşumun neredeyse 

ikinci yılı olacaktı- ve ben ondan nefret etmekten hâlâ kurtulamadığım, bunun İçin çaba 

bile göstermediğim gibi, cinselliği de aşkı da başarabilmekten çok uzaktım daha. Paniğe 
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benzer uğultulu bir korku uyanıyordu içimde kimi kez... Onca çabaya karşın hiç 

kurtulamayacak mıydım? İlk aşkını unutamayıp evde kalan, ömür boyu bir iğrenç 

adamın acısını çekip dünyayı kendine de herkeslere de dar eden, doyumsuz, huysuz kız 

kurularına mı benzeyecektim zamanla? Elim ayağım titremeye başlıyordu bunu 

düşündüğümde. Ve bu konuda artık yapabileceğim pek bir şey kalmadığına da yavaş 

yavaş inanmaya başlıyordum galiba…” ( BA,2008: 195-196) 

 

Nilgün kimi günler onu öldürme planları yapar. Bu düşünceler o kadar 

yoğunlaşır ki her gece beynini kemiren bu duyguyla uyur. 
 

“Aradan üç yıl geçti. Hâlâ her Allah'ın gecesi yeni baştan öldürüyorum onu. 

Gün boyu aklıma gelmiyor. Yiyorum, içiyorum, gülüp eğleniyorum, çalışıyorum, dalga 

geçiyorum, Cemal’le sevişiyorum, başkalarıyla flört ediyorum. Son derece hoşnudum 

hayatımdan, ya da bir sürü şeye canım sıkılıyor. Bomboş oturup neyle vakit 

geçireceğimi merak ediyorum, ya da oraya buraya koşturmaktan soluk alacak halim 

kalmıyor. Onu hiç düşünmüyorum. Derken gece oluyor, yatağa giriyorum. Yorgun ya 

da zinde, neşeli ya da sıkıntılı olup olmamam hiçbir şey değiştirmiyor. Başımı yastığa 

koyduğum an, karnımdan göğsüme, oradan beynime doğru bîr ısı halinde yükseliyor 

nefret. Bir ateş, bu nefret... Yanıp yanıp sönmeyen... Ve yalnızca, yalnız yatağımda beni 

yakan... Her gece küllenir gibi olup her gece yeniden alevlenen... Onu nasıl 

öldüreceğimi kuruyorum her gece. Başka türlü uyuyamıyorum. Uyuşturucu alışkanlığı 

gibi bir şey bu. Onu şu ya da bu biçimde öteki dünyaya yollamadan uyku tutmuyor. 

Biçimler değişiyor. Gecelerce üst üste bir cinayet planı üzerinde çalışıyorum.” ( 

BA,2008: 235)  Şeklinde Nilgün yaşadığı bu kötü olayın etkisinden uzun 

süre kurtulamaz.  

 

3.1.12. Mutsuzluk 

Mutsuzluk da Pınar Kür’ün romanlarında görülen en önemli kadın 

problemlerinden biridir. Yazarın pek çok romanında sebepleri farklı da olsa mutsuz 

kadınlara rastlanır. Küçük Oyuncu’da Semra romanın başından sonuna kadar bir türlü 

gerçek manada mutlu olamaz. Hep aksilikler, yanlış ilişkiler, sonu hüsranla biten 

aşklar yaşar. İş hayatında sıkıntılar çeker bütün bunlar onu mutsuzluğa iter. Ancak 

Semra en çok da sevgilisi Özer’in ölümünden sonra bu duyguyu yaşar:  
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“Çekiyorum da… Hem de nasıl çekiyorum. Geleceğini bildiğim halde anlatılmaz 

mutsuzluklar içindeyim… Onun yokluğunun acısı değil bu yalnızca, onsuz yaşamanın 

zorluğu değil… Daha başka, daha derin bir şey mutsuzluk. Bir yerde mutluluğa 

benziyor galiba. Paylaşılması olası değil çünkü. Mutluluk da mutsuzluk da kişinin ancak 

tek başına yaşayabildiği şeyler, başkalarını tümüyle dışarıda bırakan… Başkalarından 

dolayı olabilir her ikisi de… Benim mutluluğum da, mutsuzluğum da Özer’den dolayı 

değil mi? ama başkaları bilemez, paylaşamaz… Özer bile… O kendi mutsuzluğunu 

yaşıyor bir yerlerde şimdi. Ben de benimkini… Herkes kendininkini. Anlattıklarınızı 

paylaşırlar belki, diyebildiklerinizi… Ama anlatılacak bir şey değil ki mutsuzluk…”( 

KO, 2004: 220) 

 

Semra yaşadığı olaylardan sonra derin bir üzüntü içine girer. Mutsuzluğun ne 

demek olduğunu sorgular ve onun paylaşılamayacak, tek kişi tarafından 

yaşanabilecek bireysel bir duygu olduğu kanaatine varır. Semra, bunun yanında 

mutsuzluğun anlatılamaz olduğunu da söylemektedir. Zira ona göre anlatılabilen 

şeyler paylaşılabilir. Semra, roman boyunca sürekli iniş-çıkışlar yaşayan bir 

karakterdir. Yazar, onun kişiliğini kullanarak olaylarda ki gerilimi ve heyecanı diri 

tutmaya çalışmıştır. Semra, gerek yaşadığı ilişkiler gerekse iş yaşamındaki sorunlar 

ile baş etmeye çalışan canlı bir karakterdir. Burada da onun içine düştüğü 

mutsuzluğu görmekteyiz. 

 Bitmeyen Aşk adlı romanda da benzer bir durumla karşılaşılır. Burada da 
Nilgün’ün mutsuzluğuna şahit oluruz: 

Nilgün, Sinan’ın otel odasında kendisini bırakıp gitmesinden sonra büyük bir 

mutsuzluğa kapılır. Sinan ile olan aşklarında sürekli gel-gitler yaşayan Nilgün’ün 

roman boyunca bir türlü mutluluğu yakalayamadığını görmekteyiz: 
 

“Bana her yanıyla yabancı olan o uzak, sıcak güney kentinde yapayalnız 

geçirdiğim günlerden sonra, Öylesine uzun süre, öylesine yoğun bir mutsuzluk, öylesine 

dibi görünmez bir nefretle yaşadım ki, o mutsuzluktan, o nefretten önce ne vardı, 

anımsamak kolay değil...” ( BA, 2008: 21) 

 

Nilgün mutsuzluğu öylesine kanıksamıştır ki artık bu duygu ile yaşamayı 

öğrendiğini ifade eder: 
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“Sinan'ın bana öğrettiği ya da benim Sinan'dan öğrendiğim en önemli şey, 

mutsuzluktan korkmamaktı. Öylesine yoğun bir mutsuzluğa salmıştı ki beni, daha 

kötüsü olmazdı - bu bir. O mutsuzlukla bile yaşamımı sürdürebildiğime göre, hiçbir 

şey beni yıkamazdı - bu iki…”  ( BA, 2008: 241) der.  

 

Aysel, yazarın ilk romanı Yarın Yarın’da babası tarafından dövülerek sokağa 

atılan kadındır. Okuyucu Pınar Kür’ün Sonuncu Sonbahar’ adlı romanında Aysel ile 

tekrar karşılaşır. Bu romanda Aysel artık üne kavuşmuş bir film yıldızı olarak 

karşımıza çıkar. Ayrıca da evlenmiş, yeni doğum yapmıştır. Çocukluğunda ve genç 

kızlığında baba baskısı altında olan Aysel burada da başlangıçta mutluluğu 

yakalamış gibi görünür. Ancak romanın daha başında eşi öldürülen Aysel yine hep 

mutsuz bir kadın olarak karşımıza çıkar. Eşinin ölümü ile tekrar film setlerine dönen 

ünlü yıldız Aysel, filmlerde dahi mutsuz kadın rollerini canlandırır. Aysel’in ezelden 

var olan mutsuzluğu ile ilgili olarak filmin senaristi Ceren Yüksel şu ifadelerde 

bulunur: 

 
 “Özgür kadın olarak da gözünüzün önüne getiremezsiniz. Çünkü bugüne dek 

hep ezik kadını oynadı. Kariyerini o imge üstüne kurdu. Ezik, fedakâr, mutsuz kadın 

tipi... Ama artık zaman değişti, halkın beklentileri çok farklı. O da özgür kadını 

oynamayı öğrenmek zorunda. Özgür, ama tabii, gene de mutsuz kadın...” ( SS,1992: 

42)  
 

Bu ifadelerden anlaşıldığı gibi Aysel özgür kadın rolünü oynasa dahi 

mutsuz ve ezik bir kadındır. Aysel’in mutsuzluğu ile romanın pek çok yerinde 

karşılaşılır. Öyle ki bu artık onun için büyük bir problem olmuştur: 
 

“Sinema seyircilerinin çoğunluğu (ve hatta sinema seyircisi olmayan ben) 

tarafından gerçek yaşamdaki Aysel Alsan ile sinemada canlandırdığı kadınlar birbirine 

karıştırılıyor. Bu olgu, Aysel'in kendisi ya da/ ve de onu kullananlar tarafından 

destekleniyor. Filmlerinde sürekli mutsuz kadınları oynayan Aysel, gerçek yaşamında 

da mutsuzdur-ya da mutsuzu oynamaktadır. Bu güzel, ezilmiş, mutsuz kadın, seyircinin 

(özellikle bu' defteri tutan, önce sokaklarda sonra hapislerde süründüğü sürece Aysel'i 

seven ve kendisini, onu filmlerde seven erkeklerle özdeşleştiren ya da kendisini onu bu 

hayattan kurtaracak erkek olarak gören kişinin) kalbinde taht kurmuştur yıllar yılı. Böy-
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lece, mutsuz yıldız ile beyazperdede canlandırdığı mutsuz kadınlar birleşir, çakışır, 

ayrılmaz bir bütün haline gelir.”( SS,1992: 104) 

 

Aysel’in yaşadığı olaylar ve duyduğu bu mutsuzluk hissi onun 

kaderiymiş gibi verilmeye çalışılır.  

3.1.13.  Gerçeklerle Yüzleşme 

 Semra, Özer’in ölümünü uzun süre kabullenememiştir. Ölümü Özer’e 

yakıştıramasa da sonunda onun öldüğüne kanaat getirmiştir. Semra, Özer’in ölümü 

ile ilgili daha doğrusu ölümün nasıl gerçekleştiği konusu ile ilgili yorumlar da 

bulunur çeşitli fikirler öne sürer. Belki de bu, onun ölümü kabullenişini 

kolaylaştıracak, ölümün gerçekliğine inanmasını sağlayacaktır. Semra, uzun süre 

reddettiği ölüm fikrini kabul eder ve Özer’in öldüğü gerçeği ile yüzleşir: 
 

“Özer öldü. Herkesin bildiğini ben de biliyorum artık; benden saklamaya bile 

çalışmadıklarını… Öldüğü için kızamıyorum ona tıpkı gittiği için kızamadığım gibi… 

Ölümü ona yakıştıramıyorum yalnızca… Hele böylesi bir ölüm! Böylesi bir ölüm 

derken sanki biliyor muyum nasıl öldüğünü? Güneşli bir yaz sabahı kayığa binen, kürek 

çekerek ufkun kavuştuğu yere doğru uzaklaşan ve bir daha geri dönmeyen bir adam. Bir 

kaza mı? Bile isteye gidilen bir ölüm mü? Kaza olasılığı çok akla uzak bir haksızlıkmış 

gibi geliyor… Öyle anlamsız, akıl dışı ki! Oysa ölümün anlamlı olduğunu kim 

savunabilir? ( KO, 2004: 227)  

 

3.1.14. Dönemin Siyasî Olaylarını Sorgulama 

 Eserlerinde çok fazla yer vermese de yazarın bazen kadınların toplumsal 

olaylar karşısındaki tutumuna da değindiği görülür. Bunlardan biri de yaşanan 

dönemdeki siyasal ortamın kadınlar üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerdir. Küçük 

Oyuncu’daki Semra’nın bu yönde sıkıntıları olur, yaşanan siyasi baskı herkes gibi 

onu da etkiler: 

 

“Benim her anı bir olay yaparak yaşadığım o günlerde dünyada da birtakım 

olaylar oluyordu elbet… 12 Mart döneminin en korkunç, en korkutucu günleri 

geçiyordu. Gittikçe sıklaşan eve baskınlar, yakalanmalar, vurulmalar, ‘götürülmeler’, 
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sıkıyönetim duruşmaları, içerdekilere işkence öyküleri… Tiyatroda açık seçik söz 

edilmiyordu bunların hiçbirinden ama… Kimi gazetelerde okunan, kimi çok uzak 

tanıdıklardan işitilen haberlerdi. Tartışma konusu olmuyordu hiçbiri. Kiminle neyi nasıl 

konuşulacağı bilinmiyordu ki… Herkes az biraz kuşkuyla bakıyordu birbirinin yüzüne. 

Yanındaki kişinin ajan mı, ihbarcı mı ya da daha kötüsü, eylemcilerle ilişkisi olan biri 

mi olup olmadığını bilmemek… Bir hiç yüzünden içeri alınmak korkusu… Şimdi 

düşünüyorum da, o zaman ayrımsayamadık ama yaşam biçimimiz tümden değişmişti. 

Garip bir kent olmuştu Ankara; günlük yaşamın sanki her zaman olduğu gibiymişçesine, 

ama her zamankinden çok başka sürdürüldüğü bi yer… Bizim gibi olayların dışında 

olduklarını sananlar ya da geceleri eve erken dönmekten başka hiçbir yakınmaları 

olmadığını söyleyenler, hatta trafiğe bir düzen verdiği için sıkıyönetime dua bile edenler 

bilmiyorlardı ne denli etkilendiklerini olaylardan, ama her şeyleri değişmişti. …” ( KO, 

2004: 143-144) 

 

Semra, tiyatro alanda iyi işler yapmanın mücadelesini verirken diğer yanda özel 

hayatı ile ilgili ilişkilerini yürütmeye çalışan bir karakterdir. Ancak yazar Pınar Kür, 

bize Semra’nın farklı yönlerini de gösterir. Semra’ya yüklenen sanatçı duyarlılığı 

onun toplumsal ve sosyal olaylara eğilmesini gerekli kılar. Semra zaman zaman 

bunları sorgulayan bir birey olarak karşımıza çıkar. O dönemde yaşanan siyasi 

olaylar yalnızca siyasileri ve askerleri etkilememiş aksine tüm halkın yaşamını 

baştan sona değiştirmiştir. Semra bu olaylarla ilgili düşüncelerini genellikle Özer ile 

paylaşır. Aslında siyasi olayların içinde aktif olarak yer almaz. Ancak etrafında olan 

gelişmeler karşısında duyarsız, bilinçsiz bir birey de değildir. Kısacası Semra 

yaşadığı bu olumsuz toplumsal, siyasal olaylardan etkilenir. 

3.1.15.  Sevdiği Erkekle Yaşadığı Anları Hissedememe Korkusu 

 Semra Özer’e öylesine büyük bir tutkuyla bağlanmıştır ki onunla yaşadığı her 

anı, beraber geçirdikleri her saati dolu dolu yaşamak istemektedir. Çünkü Özer, 

Semra’nın hayattaki her şeyi olmuştur. İnsanlar en çok da sevdiklerini kaybetmekten 

korkarlar. Semra da bir gün Özer’i kaybedebileceğini düşünmüştür. Ancak bu 

düşünce onu çok da fazla ürkütmemiştir. Onun asıl endişelendiği nokta Özer’le 

birlikte geçirdiği anları hissedememektir. 
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“ Hiç aklıma gelmiyordu Özersiz kalacağım. Kalmadım da zaten. Ama üç aya 

kalmadan ondan ayrılacağımı bilmiyordum. Tersine, hiç ayrılmayacağımızdan şüphem 

yoktu. Ondan bir kol boyundan fazla uzaklaşmamaya kesin karar vermiştim. Hep 

uzanabileceğim yakınlıkta olacaktı. Özer’i yitirmek korkusu değildi duyduğum. Onunla 

geçen, onu severek geçen anların herhangi birinin benden habersiz akıp gitmesi 

korkusuydu…” ( KO, 2004: 143) 

 

3.1.16.  Yaşadığı İlişkiden Dolayı Başkasını Suçlama 

  Semra, Beyhan Barlas’ı tiyatroda tanımıştır. Ünlü ve erişilmez sandığı 

Beyhan Barlas ile aynı oyunda oynamıştır. Başlangıçta iş dışında hiçbir ikili ilişkileri 

olmamıştır. Ancak daha sonra Beyhan’ın Semra’ya yaklaşması sonucu kendisi de 

ona ilgisiz kalamaz. Büyük bir rekabet ve çatışma ortamı olan tiyatro kulisi aynı 

zamanda ikili ilişkilerin dedikodusunun da yapıldığı yerdir. Semra aynı oyunda rol 

alan iki bayan tiyatro oyuncusu ile anlaşamamaktadır. Özellikle bunlardan bir tanesi 

kendisini sürekli aşağılamaktadır. Semra‘nın Beyhan’a yaklaşmasında bu kadının 

payı büyüktür. Semra, sırf ona inat olsun diye Beyhan’a yaklaşmıştır. Ancak sonunda 

ilişkinin bu kadar ileri gideceğini ve hüsranla sonuçlanacağını düşünememiştir. 

Yaşadığı bu yanlış ilişkiden dolayı da bu kadını suçlamaktadır: 
 

“ Benim Beyhan Barlas’ın kollarına düşmeme bu sinir karı neden oldu desem 

yalan olmaz. Bir akşam, sırf ikisini görmeyeyim diye soyunma odasında bir süre 

oyalanıp geç çıktım tiyatrodan. Kulis kapısında Beyhan Barlas’la karşılaştım. O, 

yüzünden yaşlı adam makyajını sildiği için hep geç çıkardı…”( KO, 2004: 38) 

 

3.1.17. Çaresizlik 

Yazarın pek çok soruna bir arada değindiği Asılacak Kadın adlı romanındaki 

en önemli problemlerden biri de çaresizliktir. Zira Melek’in başına gelen, cinsel 

sömürü, tecavüz, dayak ve bunun gibi diğer problemlerin ana kaynağı da 

çaresizliktir. Kimsesiz ve sahipsiz bir kadın olan Melek yaşadıkları karşında da 

edilgen bir tutum sergiler.  
 

“ Hüsrev Bey inkâr eyler elbet zati Emsal Kalfa kim ki ona soru sorabilecek ben 

yemin içsem de kim inanır kız Melek kız Melek sen kahpe oldun gayri işin bitik kimse 
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tutamaz elinden, şindiyecek böylesi görülmemiş kalakaldım orta yerde eskisinden bile 

beter üvey ağam duysa o dakka keser doğrar parçam kalmaz...” ( AK, 2009: 54) 

 

Melek, üvey babası tarafından yalıya getirilip bırakıldıktan sonra yalnız kalır, 

yalının içinde ev işleri ve büyükhanımın bakımı ile uğraşır. Onun dışında kimseyle 

görüşmez, yalıdan çıkmaz, dış dünya ile ilişkisi tamamen kopuktur. Böyle bir 

ortamda ve bu ruh hali içinde olan Melek, Hüsrev Bey tarafından başka erkeklerle 

ilişkiye zorlandıktan sonra kendisini daha kötü hisseder. Büyük bir yalnızlığa itilen 

genç kız başına gelenleri kimseye anlatamaz. Etrafında yaşadığı bu çirkin olaylara 

inanabilecek ve kendisine yardımcı olabilecek kimsesi yoktur. Bu nedenle Melek, 

kendisini yapayalnız hissetmekte ve büyük bir çaresizlik yaşamaktadır. 

Melek’in kendisine yapılanlardan sonra bir de tehdit edilir. Yaşadıkları ile ilgili 

kimseye bir şey söylememesi iyice tembihlenir. Melek, yalnız tecavüze maruz 

kalmaz, ayrıca dövülür. Meleğin, hem psikolojik hem de fizyolojik çaresizliğini 

aşağıdaki cümleler daha iyi ifade etmektedir: 
 

“Anladım he ya anladım bunların yapmayacağı var mı adamı ezerler büzerler 

düzerler döverler ufalarlar bitirirler bi zahmet neden yaptıklarını bile söylemezler sona 

da çekip giderler sonunda gittiler işte beni orada kırık dökük koyup gittiler kapıya bi de 

dışardan kilit vurup sanki kalkıp biyerlere savuşacak takatim varmış gibi gözüm açık 

açık he ya aynı o herifin dediği gibi gözüm açık ya bişey göremem lambayı da 

örtmüşler başım bi o yana bi bu yana kendinden sallanır durur inlememi kimseler 

işitmez bi de kimseye bi şey söyleme diyolar üvey ağana ağzını açma diyolar sanki ben 

aklımı iyicene yitirmişim üvey ağama deyem de bi de o döve beni öyle mi üvey ağama 

diyem de bide o öldüre beni öyle mi.” ( AK, 2009: 53) 

 

Melek, benzer bir çaresizliği de Hüsrev Bey’in ölümünden sonra yaşar. Hüsrev 

Bey’i öldüren Yalçın’dır. Ancak birinci derece sanık Melek’tir. Doğruları olduğu 

gibi anlatsa da Melek’e kimse inanmayacaktır. Melek bunu düşündükçe daha büyük 

bir çaresizlik duygusu içine itilir: 
 

“Tanrım tümünün de günahını bana mı yazdı ola bu dünyada çektiğim yetmedi 

öteki dünyada da cehennem oduna mı yanacam oysa ben öldürmedim kedileri ben 

boğuverdim doğru anamın ikiz bebelerini de kocakarıyı da boğuvermeyi fikrimden 

geçirdim doğru ama Hüsrev Bey’e el sürmedim Yalçın onu bahçeye taşırkene bile elimi 
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değmedim sadece kapıyı tuttum yağmurun altında gömerken başında durdum doğru 

lakin bunu desem kim inanır her bişeyi olduğu gibi anlatsam yalçın çekmeceyi çekip de 

tabancayı eliynen koymuş gibi buluverdiğinde bi şaştım ki ağzım açıkta kaldı desem…” 

( AK, 2009: 60) 

 

3.1.18. Dayak 

 Dayak da Asılacak Kadın romanında karşımıza çıkan en büyük problemlerden 

biridir. Romanda hem Melek’in hem de annesinin dayak yediği görülür. 

 Melek’in annesi Hacer, kocası öldürüldükten sonra bir başka adamla 

evlenmiştir. Bu adamdan ikiz çocukları olan kadın kocasının her isteğini yerine 

getirmesine rağmen sürekli kocasından dayak yer, şiddete maruz kalır. Melek’in 

yalıya gönderilmesi konusunda baskı yapan babası Hacer’i bu konu nedeniyle de 

döver: 
 

“Aynı laf, anama da bana da ‘Pis boklu karı!’ Kendi ikiz bebelerine bile sırası 

gelince artık o anda kimi dövüyorsa ona. Erim, Hasanım vurma! Allahını seversen 

vurma! Bokunu tırığını yiyim, vurma gayrı! Bu pis boklu karı buradan gidecek mi 

gitmeyecek mi, ha? He diyon mu, söyle. Bebelere bile doğru düzgün bakmayo kaltak. 

İşi gücü sokağa kaçmak, verecen mi? He diyon mu? Gidecek mi, ha? Gitsin! Gitsin 

cehhennemecek. Vurma Hasanım, kurbanın olam…”( AK, 2009: 42) 

 

Melek, baba evinde üvey babasından şiddet görmüştür. Yalıya geldiğinde ise 

Hüsrev Bey’den şiddet görür, sürekli itilip kakılır: 
 

“Hüsrev Bey camın oradaki koca koltuğa yan gelmiş keh keh gülerde güler, 

herif kayışını çekmiş çıkarmış şimdiyecek çıkarmadığına şaşmalı burnundan soluya 

soluya zati hayvan değil de ne insana benzer bi yanımı var işte o an naçar kalmışım 

kilitli kapının oraya yığılmışım vay başıma gelenler savuşacak yön tükenmiş vay 

başıma gelenler üstüme üstüme salladığı kayışını her bi yanıma çatacak tekmesini 

kafama kafama vuracak aynı üvey ağam gibi burnumdan kanlar akacak üç yıl oluyo 

akmadıydı üç yıl oluyo sopa yemedim lakin acısı dün gibi aklımda burnumdan oluk 

oluk kan vay başıma gelenler…” ( AK, 2009: 50-51) 

 

Melek, yalıda yalnız kocası Hüsrev Bey’den tarafından değil, onun yalıya 

getirdiği başka erkekler tarafından da dövülür. Hüsrev Bey’in direktifleri ile 
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gerçekleşen bu dayağın boyutu daha farklıdır. Hüsrev Bey, Melek’in çektiği acıdan 

haz alır: 
 

“ …DUR TAKMA KEMERİNİ HEMEN. ŞİMDİ KAMÇININ TAM 

VAKTİDİR. BİR KAÇ TANE VUR, FAZLA DEĞİL. FAKAT OKKALI 

TARAFINDAN. BİR DAHA Kİ SEFERE AKLI BAŞINDA OLSUN YORMASIN 

BİZİ… Bi daha mı bi daha mı hepsinin üstüne bi de kayış mı aman of ben kayışın 

acısını bilirim yandım Allah kurtarın bilirim sanır idim lakin bu kayış başka türlü bi 

kayış elbet üvey ağam soyup da vurmadıydı hiç bu kayış cıbıl gövdemde indiği yeri 

kavuruyo indiği yeri bölük bölük yarıyo sanırsın derimi soyarlar bağıracak takatim yok 

gayri ben öldüm öldüm öldüm öldüm öldüm.” ( AK, 2009: 52) 

 

Melek’in yaşadıkları sıradan bir dayak olayı değildir, işkenceye 

varan olaylar yalıda büyük bir şiddetin yaşandığını gösterir.  

3.1.19. Zorla Evlendirilme 

 Asılacak Kadın romanında pek çok kadın problemine değinen yazar, hâla 

toplumumuzda var olan zorla evlendirilme konusunu da atlamamıştır. Romanda asıl 

kahraman Melek’in babası yaşında ki Hüsrev Bey ile evlenmeye mecbur bırakıldığı 

görülür. Zira ne üvey babası ne de annesi Melek’e sahip çıkmıştır. Onlar adeta 

Melek’i Hüsrev Bey’in kollarına atarlar. Başka gidecek hiçbir yeri olmayan kimsesiz 

genç kız Melek de ruh hastası Hüsrev Bey ile evlenmek zorunda kalır. 
 

“ Anam cehennemecek diycek de ben daha orada duracam öyle mi lâkin nereye 

gidebilirem ki fırladığımnan sokağa koş baba koş lâkin koşmaynan gidilecek yer bulunu 

muymuş yakaladığında daha beter dövmez mi üvey ağam bi keresinde bi deniz kıyısına 

varmış idim kocca kocca vapurlar gelir gider bi tanesine binsem gidecek bi yer var 

mıdır yoksam tümünün de yolu cehenneme mi çıkar anam diyo ki cehennemecek hemi 

de öz anam üveyim değil zati ne zaman analık etmiş bana kendi ikiz bebelerine bile 

bakmaz lâkin ne zaman savuşacak olsam ille de alır geri getirirler sonunda cehennemin 

yolunu da buldurdular işte ilk onlar yaktı beni hadi üvey ağam neyse ne ama o anaya 

ben anamı derim ki ömrümde ne baktı ne gözetti kendire çekeceklerini bildi de 

mahkemeye bile gelmedi.” ( AK, 2009: 42-43) 

 

Her ne kadar yazar bu romanda zorla evlendirilme konusuna değinse de bu 

konu onun diğer romanlarında ve öykülerinde çok rastladığımız bir konu değildir.  
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Yalnızca, benzer bir olay Bitmeyen Aşk’ta da vardır. Ancak farklı olarak burada aile 

baskısının yapıldığı kişi bir erkektir. Sinan da ailesinin zoru ile Suna ile evlenir.  

3.1.20. İntihar Düşüncesi 

 Yazar, temelde mutsuzluğa dayanan ve kahramanlarının çok çeşitli 

problemlerle karşılaştığı eserlerinde, kahramanının başvurduğu bir sonuç olarak 

intiharı da konu eder. Bu kimi kez eylemsel olarak gerçekleşmez yalnız düşüncede 

kalır. Asılacak Kadın romanda Melek’in birkaç kere intiharı düşündüğüne şahit 

olunur. Hüsrev Bey’in yaptığı işkence, hakaret, cinsel istismar ve dayağa daha fazla 

dayanamayan Melek intihar’ın eşiğine gelir fakat bu düşüncesini gerçekleştiremez. 

Melek bu düşüncesini şu sözlerle ifade eder: 
 

“Bi ara yitirmiş miyim kendimi uyuyup uyanmış mıyım düş mü görmüşüm o 

yataktan ne vakit inip de camın orayacek nasıl sürünmüşüm o kepenkleri ben mi 

açmışım at kız kendini denize at kız kendini daha ne durursun at kız kendini yaşayacak 

ve var kara sular bana bakar ben kara sulara bakarım at kız kendini at kız kendini zati 

ayakta duracak halım mı kalmış oracığa çökmüşüm camın önüne tee sabah ışıyanacek 

kalmışım öylecene gün ağarmasıynan anca kaldırabildim gövdemi yerden sular da 

ağarmış kara değil gayri de ki denizin üstüne gümüş salmışlar işte kendimi kıyamadım 

canıma kıyaymışım keşki…” ( AK, 2009: 53 ) der.  

 

 Beşpeşe adlı bir başka romanda Zehra’nın annesi öğrencilik yılarında intiharı 

düşünmüştür. Zehra’nın annesi öğrenciyken siyasi olaylara karışır ve anneanne 

Semiha Hanım da kendi kızını (üvey) polise ihbar eder. Gözaltına alınan kadın 

salıverilince gerçekleri öğrenir ve çılgına döner. Bu olaydan sonra defalarca intiharı 

düşünür. Planlar yapar ancak buna cesaret edemez. Yine de o günden sonra ölü gibi 

yaşar. 

 
   “Çıktığında durumu öğrenince deliye dönmüş tabii. Semiha Hanım her şeyi 

inkâr etmiş, 'Ben kendi halinde bir kadınım, polisin işine nasıl karışırım,' diye sızlanmış 

ama annen inanmamış. Hiçbir zaman inanmadı. Kaç kez intiharı düşündükten hatta 

planlar yaptıktan sonra cesaret edemeyince... Bir de ben olmadık bir biçimde karşısına 

çıkınca... İşte... Bana tutunmaya çalıştı. Ama bilmem ki... Belki daha o zamandan karar 

vermişti ölmüş gibi yaşamaya.” (B.2004: 669) İntihar karşılaşılan problemlerden 
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kurtulmanın bir yolu gibi görülse de kahramanların kolaylıkla intihar 

etmedikleri görülür.  

 

Bir Deli Ağaç adlı öyküdeki kadın da sevgisine karşılık bulamadığı için 

intihara girişmiştir. Bu, öyküde açıkça belirtilmez, kadının konuşmalarından 

sezdirilir. İntihar teşebbüsü gerçekleşmez, o dönemde genç bir kız olan kadın 

hastaneye yatırılır.  
 

“Ama ölümü elinden aldılar. Bağıran, haykıran insanlar ölümü elinden aldılar. 

Ak duvarlı bomboş odalara kapattılar onu. Ak duvarlı odalara ak gömlekli adamlar girdi 

çıktı, girdi çıktı. Tanıdığı hiçbir beyaza benzemiyordu odaların ak duvarları, adamların 

ak gömlekleri. İnanılmaz şeyler yaptılar, akla en uzak biçimde aşağıladılar onu.” . ( 

BDA, 2008: 122)   
 

şeklinde kadın ölmesine engel olunduğunu ve kendisine yapılanları 

anlatmaktadır. 

3.1.21. Kölelik 

 Kölelik kavramı Tanzimat dönemi romanlarında çokça işlenen bir konu 

olmuştur. Aradan geçen uzun zamana rağmen Pınar Kür’de böyle bir problem 

üzerinde durur. Hatta yazar bu romanı ‘ezilmişliği meslek olanlara’ ithaf eder. 

Köleliğin -elbette aynı düzeyde yaşanmadığı günümüzde, boyut değiştirmiş de olsa- 

hala bazı kesimlerde var olduğunu söylemek mümkündür. Bu romanda, Melek’in 

cinsel istismara maruz kalması ve babasının her ay yalıya gelerek Melek üzerinden 

belli bir para alması bize bir zamanların para ile alınıp satılan kölelerini, cariyelerini, 

halayıklarını hatırlatmaktadır. Nitekim Melek o eve bir hizmetçi olarak satılmıştır. 

Yalıda her türlü işe koşturulmuştur. 
 

“GEL, GEL. YANIMA GEL, MA PETİTE POUPPE. QUE TU ES BELLE, 

HAYIR GİT! JOSETTE DEĞİLSİN SEN. TU M’AS TROHPE, PUTAIN! ELİMİ 

DAHİ SÜRMEM SANA. VET’EN. GÖZÜM GÖRMESİN! Madem gözü görmeyecek 

ne diye çağırır durur ne deyi süsler giydirir oramı buramı eller sana da kovar aklım hiç 

ermez nikâh yaptığı sırf üvey ağam her ay gelip paramı istemesin için bilirim yoksa beni 

karı diye bellediğinden değil ya pisboklukarı der…” ( s. 42 ) 
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Yalçın, Hüsrev Bey’i öldürmekle Melek’i kölelikten kurtardığını şu 

sözlerle ifade eder: 

 
 “ Sen orada dur. Bak yalnızca, iyi bak. Buraya gömülen senin köleliğin. Kö-le-

li-ğin. Kulun kölen olam kulun kölen olam anam üvey ağama hep böyle der…” ( AK, 

2009: 38 ) şeklinde kölelik kavramı açıkça vurgulanmıştır.  

 

3.1.22. Kaderine Razı Olma 

 Asılacak Kadın romanında ki Melek’in pasif bir kahraman olduğunu görürüz. 

Melek, başına gelen onca şey karşında hep susmayı tercih etmiş, suçsuz olduğu halde 

mahkemede dahi kendini savunmamıştır. 
 

“ Mapusluk nasıl geldim neden geldim bilemem ki derler kocanı vurmuşun 

koskoca bi Hüsrev Bey üstünde entari başında külâh kanı yağmurun suyuna karışır ben 

mi vurmuşum ben mi akıtmışım kanını öyle mi peki öyleyse Yalçın ne etmiş etmiş de 

ne deyi etmiş kur-tul-mak yaktı başımı ki hepsinden tevatür kötü peki ben bunları 

olduğu gibi ne anlatsam kim inanır kim der ki sen doğrusun Melek senin gibi günahın 

yok hangisi inanır yemin içsem sen kimsin ki senin yeminin makbul ola hele o kara 

giyimli taş yürekli yükseklerde oturan adam o oğu bakışlı yargıç benim dediğime inanır 

mı hiç öyle bi hayın adam ki ağzından bi söz çıktığında sanırsın kışın ayazında yeller 

esiyo ben onun önünde sesimi çıkarabili miyim kimin önünde çıkarabildim ki sesimi 

bunca yıldır...” ( AK, 2009: 64 ) 

 

Melek’in bu ifadelerinden onun hiçbir zaman hakkını aramayan, yalnız, 

kimseye sesini duyuramayan, başına her ne gelirse kabullenen biri olduğu görülür. 

Bir başka yerde Melek, kaderin değiştirilemeyeceğini ve kadere razı olmak zorunda 

olduğunu şu ifadelerle anlatır: 
 

“ ‘Ah, erkek olacağıdın biçare yetim kızım’ lakin tanrım kadın yaratmış alnıma 

da yazmış ki bunun babasını arazide vuracaklar dedesini de tez alacaklar elinden o daha 

bebecikken neyin ne olduğunu bilemeden çatlak sesiyle türküler çağıran bi ihtiyarın 

nerelere gittiğini anlayamadan bi gün ağacın alanda kucağında yattığı saçından ak 

çiçekleri ayıklayan dedesi de göçüverecek kaderim buymuş ne çare alnımın yazısı 

buymuş kadere karşı gelini mi kadere asilik olu mu tanrım ne yazmış ise o oldu işte 
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kahpe olacağımı kendire çekileceğimi tanrım yazmamış mı aynı bubamın arazide 

vurulduğunu anamın üveye vardığını tanrım yazdığı gibi…” (AK, 2009: 73 ) 

 

 3.1.23. Hayal Kırıklığına Uğrama 

Hayal kırıklığı da Pınar Kür’ün kadın kahramanlarının çokça karşılaştığı 

duygulardandır. Melek, büyükhanımın ölümünden sonra Hüsrev Bey ile evlenmek 

zorunda kalacaktır. Bu evlilik mecburi de olsa Melek’in çeşitli beklentileri olur. 

Artık evin hanımı olacağını düşünen Melek, ev işleri yapmayacağını, evde daha rahat 

olacağını hayal eder. Ancak bütün bu beklentileri boşa çıkar. Hüsrev Bey, iktidarsız 

biridir. Melek’e sahip çıkmak bir tarafa onu başka erkeklerle olmaya zorlar. Melek’in 

bu evlilikten beklediği hiçbir şey gerçekleşmez ve Melek büyük bir hayal kırıklığı 

yaşar. 
 

 “ Hüsrev Bey beni nikâhlayalı epey olmuştu öyle ya ağaçtan küt diye düşmesi 

ise kocakarının öldüğü yaz mıydı neydi yani nikâhtan önce nikâh kıysın deyi 

hükümetten adam getirdiğinde bi şaştım bi şaştım bu herif hepten mi delirdi der iken bir 

sevindim bi sevindim artı o işleri nikâhlı karısına yaptırmaz deyi meğersem tam tersi 

olacağimiş evvelden on beş yirmide getirirken herifleri nikâhı kıyıp da üvey ağamı 

savdıktan sonra bi azsın bi azsın haftada en az iki kez kimi kez üç takar bi herifi peşine 

gelir…”(AK, 2009: 73 ) 

 

Bitmeyen Aşk’ta Nilgün, büyük bir aşkla bağlanıp peşinden gittiği adamın 

kendisini terk edip otel odasında bir başına bırakması üzerine büyük bir hayal 

kırıklığı yaşar. Bu duygu Sinan’ın Nilgün’e ileride de çok kere yaşatacağı bir 

duygudur. 
 

“Surat astığım, üstelediğim için utanır gibi oluyorum nedense. Bir yandan da, 

ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Güm diye bir taş düşmüş göğsümün ortasına... 

Karşımdaki sakallı 'iyi aile çocuğu' hiç beklenmedik bir düş kırıklığı... Bir düş 

paramparçalığı hatta... Neler ummuştum, kim bilir ne bilinmedik mutluluk hayalleri 

kurmuştum kaçmayı kabul ettiğimde... Ayrıca, o kadar çok şeyi göze almıştım ki, 

onunla buraya gelmek için... Oysa o, beni yabancı bir yerde, bir otel odasında yalnız 

bırakıp gitmeyi göze alıyor da, annesine bir mektup yazmayı... Ya da elimden tutup beni 

doğrudan doğruya ona götürmeyi... Zaten kim istiyor ki, o taşralı cadı karıya 

götürülmek? Güzel günler yaşamak için gelmiştim ben buraya... Öfke ile utanç birbirine 
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karışıyor içimde... O güne dek hiç tanımadığım korkunç bir acıya dönüşüyor...” ( BA, 

2008: 24) 

 

Yine romanın bir başka yerinde Nilgün yaşadığı hayal kırıklığını şöyle ifade 

eder: 
 

“Ve kendimi bildim bileli önünde ağladığım tek kişi, sevdiğim, çok derinden, 

çok inanarak âşık olduğum ilk erkek her şeyimi vererek, her hücremle bağlandığım 

erkek, ben ağlarken kapıyı çekip gitmişti. Bir daha da gelmedi. Ama bilmiyordum geri 

gelmeyeceğini. En korkuncu bu. Gelmeyeceğini bilseydim, bunu baştan söylemek iyi 

yürekliliğini gösterseydi, belki daha uzun süre ağlardım o gün. Ama. duyduğum acı, 

mutsuzluğa, yaşama dargınlığa dönüşmeyebilirdi. Boşuna beklemek... Önceleri boşuna 

beklediğini bilemeyerek... Boşuna beklediğinin ayrımına varmaya başladıktan sonra 

bile, buna inanamayarak beklemek...” ( BA, 2008: 27) 

 

Bir Cinayet Romanı’nın da ise Yıldız’ın hayal kırıklığına şahit oluruz. 

Levent, yazar arkadaşının ( Akın) isteği üzerine kendisine bir sevgili bulur. Bu kadın 

eşinin yakın arkadaşı Yıldız’dır. Yıldız, o güne kadar hiç kimseyle birlikte olmamış 

kırk yaşlarında bir kadındır. Levent’in kendisini sevdiğine gerçekten inanır. Her gün 

işten çıkınca Levent ile buluşma hayalleri kurar. Levent, günlerce çeşitli bahaneler 

bularak Yıldız’ı oyalar. Yine böyle bir gün Yıldız, Levent’le geçireceği özel bir gece 

için hazırlanır. Levent telefon ederek gelemeyeceğini bildirir. Yıldız, sürekli 

tekrarlanan bu durumdan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşar. 
 

“Levent’in sesi üzüntü doluydu. Beni çok özlediğini birkaç kez yineledi, “Yarın 

mutlaka birlikte olacağız,” diye söz verdi. Büyük bir yükseklikten güm diye yere 

düştüm sanki. Ama paramparça olmadım. Hayallerimi ve camgöbeği renkli ipek 

geceliğimi Salı gecesine sakladım.” ( BCR, 2008: 132) 

 

3.1.24. Aşağılanma 

 Melek, yalıda yalnız dayak ve cinsel istismara maruz kalmaz, daha geldiğinin 

ilk gününden itibaren, hem evin hanımı hem de diğerleri tarafından aşağılanır. 
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“Her yanım çürük çarık içinde bi de yaptığın işi beğenmez. ‘Çok derinden kestin, 

kör olasıca köylü, şeytantırnağı çıkacak. Adam gibi bir manikür yapmasını dahi 

bilmiyorsun’. He ya ne demekse o dediği bilemem işte napalım zati canıma yetti tee di-

binden doğrasam mundar parmaklarını bi gün gam yemem…”( AK, 2009: 67) 

 

Emsal Kalfa da Melek’ten bahsederken aşağılayıcı bir tutum sergiler onu 

‘sümüklünün biri’ diye tarif eder. ( s.94) 

Bir diğer romanda Nilgün, Sinan’dan ayrıldıktan sonra pek çok yeni ilişki 

yaşar. Bu ilişkiler genellikle kısa sürer. Nilgün, ünlü bir kadın olduğu için yaptığı, 

yaşadığı her şey göz önündedir. Bu nedenle adı sık sık dedikodulara da karışır. 

Romanın daha en başında resim sergisine katılan erkekler Nilgün’ü aşağılayıcı 

ifadelerde bulunurlar. 

 
 “ Bak sen orospuya, diye iyice yayıyor suratına sırıtışını.‘Necmi Baydar'ın koynuna 

girdi, iki de iyi eleştiri aldı ya, bi bok sanıyor kendini... Biz onun ne mal olduğunu bilmez 

miyiz? ‘Necmi'yle miymiş şimdi?’ ‘Aman, kiminle olursa olsun...’ Yüz buruşuyor. 

‘Yatmadığı adam mı kaldı?’” ( BA, 2008: 7) 

 

3.1.25. Cehalet 

Pınar Kür’ün romanlarında ki kadın kahramanların pek çoğu eğitimli 

kadınlardır. Yalnızca Asılacak Kadın adlı romanda Melek’in ve onun annesinin cahil 

olduğu görülür. Melek’in en büyük problemlerinden biri de cahilliktir. Melek, 

eğitimsiz, kültürsüz bir genç kızdır. Roman kahramanlarını daha çok eğitimli, kolejli 

kızlardan seçen yazar burada farklı bir uygulamaya gitmiştir. Romanın gerçek bir 

olaydan yola çıkılarak yazılması bunun en büyük nedenidir. Romanda Melek’in 

eğitim alması şöyle dursun Melek dış dünya hakkında hiçbir şey bilmez. Önceleri 

köyde oturan aile şehre taşındıktan sonra Melek’i okutmaz, bir yalıya verir. Melek bu 

yalıda adeta hapis hayatı yaşar. Melek hayattan o kadar bîhaberdir ki elektrikli 

süpürgeyi dahi çalıştıramayacak kadar cahildir. 
 

“Mal sahibi Neriman Hanımın yerleri süpür dediği makineyi susturmak için 

hangi düğmesine basacağımı bilemedim idi de hiç durmayacak sırf gürültüsüylen evi 

başıma yıkacak deyi ödüm patladıydı…” ( AK, 2009: 52) 
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Melek cahilliği nedeniyle başına gelen onca şeye ses çıkaramayan edilgen, 

pasif bir kahramandır. Olayların merkezinde olmasına rağmen hiçbir zaman hakkını 

aramaz. Melek canlı bir dramı yaşamış bir karakterdir. Yalıda kendisine söylenen her 

şeyi yapan Melek, bir makine gibi çalışır, ancak hayatının elleri arasından çekilip 

alınmasına seyirci kalır.  

3.1.26. Cinsel Ayrımcılık 

Cumhuriyetin ilanından sonra haklarına kavuşan kadınların, toplum hayatında 

bu hakları tam olarak kullanması, bunların bilinçli bir şekilde sahiplenilmesi ve asıl 

gücü elinde bulunduran egemen erkeklerin bunu kabullenmesi şüphesiz zaman 

alacaktır. Kadını ve erkeği birbirinden ayıran en büyük farklılık cinsellik 

mefhumudur. Bu konuda hep bir adım önde gibi algılanan erkekler bu gücü daima 

kendi lehlerine kullanmışlardır. Cinsel istismar ve sömürü bunun ulaştığı en uç 

noktalardır. Cinsel ayrımcılık ise günlük hayatta her an karşılaşılabilecek daha basit 

boyutudur. Asılacak Kadın’ın pek çok yerinde Melek’in başına gelenlerin sırf kadın 

olmasından dolayı yaşandığı vurgulanır. Melek, eğer erkek olsaydı bütün bunları 

yaşamayacaktır. 
 

“Erkek olacağıdın sen a bebecik. Er olacığıdın da bubanın kanını yerde 

bırakmayacağıdın. Ben de göçüp gidince sana kim mukayyet olacak, biçare yetim 

kızım. Ah, erkek olacağıdın... Vay dedem vay ben erkek olaymışım koyar mıymışım  

bubamın kanını yerde o dakka vurmaz mıymışım ağamı arazide vuran namerdi sor 

bana ben er kişi olaymışım tüm bu gelenler geli miymiş başıma çeker miymişim 

çektiklerimi bakalım ben er kişi olaymışım vurdurur muymuşum seni de sor bakalım 

essah değil mi seni de vurdular değil mi aynı namertler öz ağamı vuran da üvey 

ağam mıydı acep er kişi olaydım kıtır kıtır doğramaz mıydım ben onu da dayağını 

yeyip sövmesine susup oturur muydum yoksa o dakka kayışımı çekip önce bir temiz 

dövüp sona etlerini lime lime doğramaz mıydım…..kendirden salansam bile 

sallanırdım ne olacak şerefimlen sallanmaz mıydım, alnıma kahpe diyip asabilirler 

miydi beni…”( AK, 2009: 72-73) 

 

Görüldüğü gibi eğer Melek erkek olarak dünyaya gelseydi ne ezilecek ne de 

kullanılacaktı. Oysa Melek, bırakın bir kadın olarak, bir insan olarak dahi haklarının 

farkında değildir. Benzer bir ayrımcılığa romanın başında da rastlarız. Bu ayrımcılığı 
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eğitimli, kültürlü biri olan ağır ceza başyargıcı Faik İrfan Elverir duruşmada ki bayan 

hâkim Mefaret için yapar, onun sırf kadın olduğu için hâkim olamayacağını ileri 

sürer. 
 

“Daha doğrusu kadın hâkim olur mu? Olmaz, içi dışı pislik olmasa bile. Mesela 

bu Mefaret’in içi dışı pis değil. Kabul. Meslektaşımızda diye saygı da gösteriyoruz 

insan içinde. Ama olmaz ki. Kadından hâkim olmaz. Bir kere hepsi de zayıf 

karakterlidir bu kadın milletinin. Sonra hissi. Hislerine göre karar veren bir hâkim 

adaletin tecelli etmesine mani olabilir. Mefaret’in inadına boyun eğsek adli bir hata 

yapabilirdik…” (AK, 2009: 30-31) 

 

Kadınların aldığı eğitimin de erkek bakış açısını değiştirmediği görülen bu 

ifade de aynı mevkide bile olsa kadının sırf kadın olduğu için aşağılandığı ve cinsel 

ayrımcılığa maruz kaldığı gözlemlenmektedir. Yazar, Melek gibi güçsüz bir kadının 

yanında Mefharet gibi güçlü, eğitimli, makam sahibi bir kadını da bu şekilde 

göstermekle gücün ve makamın erkelerin kafasında oluşmuş olan bu kemikleşmiş 

inançları yıkmaya yetmeyeceğini ispatlamak ister. Bunun için kadınlar kadar 

erkelerin de değişime katılması gerektiğini vurgular.  

3.1.27. Terk Edilme 

Terk edilmek zaten duygusal ve hassas bir yapıya sahip olan kadınlar için zor 

ve travmatik bir olaydır. Kahramanlarının ruh hallerini ve duygu durumlarını ön 

planda tutan yazar, pek çok eserinde bu konudan yararlanmıştır.  

Bitmeyen Aşk romanında asıl kahraman Nilgün’ü derinden etkileyen ve yıllar 

sonra dahi unutamayacağı olay terk edilmektir. Sinan ve ona duyduğu büyük aşk 

uğruna ailesini, okulunu, tüm yaşamını bir kenara koyan Nilgün için terk edilme çok 

ağır bir durumdur. Sinan tekrar geleceğini söyleyerek ortadan kaybolmuş ve üç gün 

boyunca otele gelmemiştir. Nilgün’ü asıl yaralayan böyle habersiz ortada 

bırakılmaktır. 
 

“ Öğleye doğru kapıyı çekip çıktığında, bir daha geri gelmeyeceğini 

bilmiyordum. En korkuncu bu galiba. Gitmesinden, gidip de gelmesinden korkunç olan, 

beni öylesine hazırlıksız ve umutlu bırakmasıydı. Affedilemeyen de bu.”( BA,2008: 22) 
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Terk edilmek her kadın için onur kırıcı bir duygudur. Nilgün yıllarca bu 

duyguyu içinde taşır. Bunu hatırladıkça çok sevdiği Sinan’dan nefret etmeye başlar. 

Kendisini aldatılmış, budala yerine konmuş hisseder. 
 

“ Sonra nefret doğdu. Nefret büyüdü, nefret dal budak saldı. Sevgiden çok daha 

gürbüzdü nefret, çok daha uzun süre yaşadı. İlk aşkımın sevinçlerini geri plana itti. O 

eski mutluluk unutulmadı, hayır, ama yıllar yılı mutsuzluğu besledi. Yıllar yılı budala 

yerine konulmuşluğun – hayır, kendi budalalığın – öfkesini içimde taşıyarak yaşadım.”  

der. ( BA, 2008: 22)  

 

Cinayet Fakültesi’nde Işıl Hanım, Profesör Ergin Gürkan, onun üvey kardeşi 

Ayhan ve Gürol’un anneleridir. Gürol, Işıl Hanım’ın öz evladıdır. Işıl Hanım, yıllar 

önce eşi Hulusi Bey tarafından terk edilir. Hulusi Bey,  bu şirketlerin birleştirilmesi 

için zengin bir kadınla önce formalite icabı evlenir.  Her ne kadar evlendiği bu kadını 

sevmediğini söylese de tüm davetlere, gecelere onunla katılır. Gazetelerde onunla 

ilgili haberler çıkar. Işıl Hanım, kocasını kıskansa da çocuğu için ses çıkarmaz. Oğlu 

beş yaşlarına geldiğinde artık dayanamaz ve çocuğunu alarak kendisine bir iş kurar. 

Ancak Hulusi Bey, onu rahat bırakmaz çocuğu zorla elinden alır ve İstanbul’un 

imkânları daha iyi diyerek Işıl Hanım’ı kandırır. Zira çocuk sekiz yaşına geldiğinde 

onu İngiltere’ye yatılı okula gönderir. O günden sonra Işıl Hanım yıllarca evladını 

görmeden yaşar. Hulusi Bey onu terk ettiği gibi çocuğunu da elinden alarak ona evlat 

acısı çektirir, Işıl Hanım o günleri şöyle anlatır: 
 

“Gürol da beş yaşına gelmişti, oğlumu aldığım gibi Bodrum'a kaçtım. Bir 

arkadaşım butik açmıştı orada, gel birlikte yürütelim işi dedi... O zamanlar orası da 

şimdiki gibi lüks değil, kalabalık değil... Gerçi yıllardır gitmedim ama duyuyoruz, 

okuyoruz gazetelerde. Sakin bir yerdi ben gittiğimde. Koylar bomboş, mavi yolculuklar 

eski püskü balıkçı teknelerinde yapılıyor... Çevre köylerin çoğunda elektrik bile yok. 

Bir iki ay içinde buldu beni tabii. Geldi geri götürmeye, ama inat ettim ben de. Bağırdı, 

çağırdı, elini kaldırdı... Ama Allah için yani, vurmadı. Bundan böyle benden para mara 

bekleme deyip çekti gitti. Allah bilir, başka bir genç kadın bulmuştu bile.” der. ( 

CF,2009: 206) 

 

Yazar romanları kadar öykülerinde de bu konuya yer verir. Edebiyat Neye 

Yarar? adlı öyküde Vural, Paris’e gidip orada Fransız bir kadınla ilişkiye başladıktan 
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sonra Engin Hanım’dan boşanmak istediğini açıklar. Bu boşanma olayı Engin 

Hanım’ın daha sonra ki tüm hayatını etkileyecektir. Bir çocukla ortada kalan kadın 

ailesine sığınır. İlerde çocuğu da büyüyüp babasının yanına gidince iyice yalnız kalır. 
 

“Mektup yazmaya bile gerek görmeyip telefonda söylemişti boşanmak istediğini. 

Sonra en zor yıllarda oğluna sahip çıkmayıp çocuk liseyi bitirir bitirmez yanına almakta 

direnmesi… Kerem de dünden razı... Ömründe bir kez yüzünü gördüğü babaya kızmak 

şöyle dursun, bir özlem, bir özlem. Türkiye’de üniversiteye gidip de ne yapacak, 

buradaki imkânlar orada var mı? Şartlarım çok iyi artık, bırakta babalık görevimi yerine 

getireyim… Boktan herif!” (HH, 2004: 86) 

 

3.1.28. Aldatılma 

Aldatılma da yazarın en çok üzerinde durduğu kadın sorunlarından biri olarak 

karşımıza çıkar. Bitmeyen Aşk adlı romanda Sinan, Nilgün’ü defalarca başka 

kadınlarla aldatır. Ona özlem dolu mektuplar yazarken dahi onu aldatmaktan 

çekinmez. 
 

“Çünkü yukarda kısaca sözü geçen Mine onun ne ilk vukuatıydı, ne de son 

olacaktı anlaşılan. Yazın ayrı kaldıklarında, mide krizi geçirdikten sekiz-on gün sonra 

ve her gün iki-üç tane 'özlem' dolu mektup yazdığı sırada ilk kez aldattı karısını. Daha 

sonraki aylarda birkaç kez yinelendi olay - hep başka başka kadınlarla… Kimi kez 

yayınevine gelen, kimi kez Cağaloğlu’nun 'içkici' grubuyla gittiği ucuz meyhanelerde 

bulduğu, güzellik ya da kişilik açısından Nilgün ile kıyaslanamayacak kadar sönük, en 

'abazan' okumuş-yazmışların bile ilişki kurmaya pek yanaşmadıkları, son derece basit 

kadınlar... Hepsi de Nilgün'den genç, ondan tombuldular.” ( BA,2008: 419) 

 

Aldatılmak konusuna romanda geniş yer verilir. Aldatılan kadın yalnızca 

Nilgün değildir. Sinan’ın bir süre birlikte olduğu gazeteci kadın Gül’de Sinan 

tarafından aldatılmıştır. Sinan daha bu kadınla ilişkisi sürerken Nilgün ile birlikte 

olmaya başlar. Başlangıçta hiçbir şeyden haberi olmayan Gül, ileride bu ilişkiyi 

öğrenecek ve Sinan’dan ayrılacaktır. 
 

“Gül, sevgilisinin başka birine tutkun olduğunu ayrımsamamıştı ki, doğaldı bu. 

İlişkileri eskisinden farksızdı. Arada, adamın aklı çok uzaklardaymış gibi daldığını, 
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kendi kendine hüzünlü ya da sevinçli gülümsediğini görüyordu belki ama buna 'yeni bir 

aşk' anlamı verecek kadar kendisinden ve sevgisinden kuşkulu değildi besbelli. Üstelik 

cinsel yaşamları eskisinden bile iyi gibiydi. Sinan'ın, Nilgün'e duyduğu isteği Gül’e 

aktardığını kim olsa anlardı.  Nilgün'ün varlığından habersiz bir Gül dışında...” ( 

BA,2008: 93) 

 

Nilgün ve Gül’den sonra romanda aldatılan bir diğer kadın da Suna’dır. 

Sinan, Suna ile evlenir ve üç çocukları olur. Çevreye karşı mutlu bir aile tablosu 

çizen çiftin ilişkileri aslında o kadar da iyi değildir. Sinan, baştan beri karısı 

Suna’dan memnun değildir, onun yanındayken sıkılır ki bunu şu ifadeler açıkça 

ortaya koyar: 
 

“Sinan'ın evlilik dışı ilişkilerinin hemen hemen herkesçe bilinmesine karşın, 

birbirlerine çok uyan 'ideal' bir çift oldukları söyleniyordu. Buna şaşmamak gerek 

belki... Belki de ideal çifttiler gerçekten. Birbirleriyle konuşmuyorlarsa, kavga da et-

miyorlardı. Geziyorlar, eğleniyorlar, güzel görünüyorlar, çocuk büyütüyorlar, 

birbirlerine saygılı, hatta sevecen davranıyorlardı, daha ne? Mutsuz olduğunu yalnızca 

koynuna aldığı 'öteki' kadınlara açıklıyordu Sinan. Ama bu tavır da, bu tür ilişkilerin ge-

lenekleri arasında değil midir?” ( BA,2008: 235) 

 

Bir başka romanda, Levent, yazar Akın’ın isteği üzerine önce Yıldız ile birlikte 

olur. Başlangıçta yeni bir ilişki için bu kadını istemeyen, Akın’ın zorlamaları sonucu 

onunla olan Levent kısa süre sonra daha genç ve güzel bir başka kadınla birlikte 

olmaya başlar. Levent bu arada Eser ile de evlidir. Ancak Eser’in Levent’in gizli 

ilişkilerinden haberi olmaz. Levent hem karısını hem de Yıldız’ı aldatır. Yıldız, 

ilerlemiş yaşından sonra kendisine yapılan bu hakareti kaldıramayacağını düşünerek 

Levent’i öldürmeye karar verir, aldatılmak Yıldız’ın gururunu incitmiştir. 
 

“Böylesi bir kötülüğü hak etmek için ne yaptım? Böylesi bir kötülüğe karşı ne 

yapabilirim? Onu öldürmek, yaptığı kötülüğü silip atabilir mi? Onu öldürmekle, onunla 

yaşadıklarımı, onun yüzünden yaşadıklarımı yok edebilir miyim? Var olanı yok etmek, 

bir insan gövdesiyse bu, mümkün. Ama anılar, yaşantılar... o öldükten, cisim olarak yok 

olduktan sonra, ben yaşadıkça var olacak olan her şey... Onları ne yapacağım?.... Hayır, 

yapamaz bunu bana! “Seninle görüşemeyeceğim”, diyemez! Görüşecek! Odasına çıkıp 

kapısını kırarım gerekirse. Onunla, zorla da olsa konuşacağım. Bir orospuyla birlikte 

olsa bile… Gözlerimle göreyim hiç değilse. Yüzleşeceğim onunla. Her şeyi açıkça 
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söylesin artık. Bu işkence bitsin! Böyle deliler gibi yaşamak istemiyorum. ( BCR, 2008: 

204) 

 

Cinayet Fakültesi’nde çıplak ressam olarak karşımıza çıkan Banu Sayar’ın 

hem Ergin ile hem de onun üvey kardeşi Ayhan ile evliliği olur. Banu Sayar, farklı 

dönemlerde yaşadığı bu ilişkilerde her iki kardeş tarafından aldatılır. Ayhan’ın 

kendisini aldattığını şu cümlelerle ifade eder: 
 

“Ayhan... Gerçekten sevdiğim ilk... Ve herhalde son erkek... Nasıl 

kıskanırdım onu... Şöyle, çok oyalanmadan yan baktığı kızları bile öldürme hayalleri 

kurardım... ‘Bir rüyayı kendi kendisine anlatırken, ayrıntıları hatırlamakta zorlanan 

birinin azıcık acılı yüz ifadesiyle devam etti’: ‘Gece vakti Floransa sokaklarında 

peşine mi düşmedim... Fakülteye gidip, ders ortasında sınıfa dalıp rezalet mi 

çıkarmadım... Daha neler neler yaptım... İtalyan kadınları bile şaşırtacak ne kıs-

kançlıklar... O İngiliz orospusuyla yatakta yakaladığımda, kıvırcık, kızıl saçlarını 

ellerimle yoldum.” ( C.F.2009: 184) 

 

Ayhan’ın Banu Sayar’ı aldatması bu olayla kalmaz, Ayhan, geçirdiği bir 

trafik kazası sırasında hayatını kaybeder ve yanında başka bir kadın vardır. Ayhan’ın 

ölümünden sonra Banu Sayar Ergin ile evlenir. Yedi sekiz yıl kadar süren bu 

evlilikte de aldatılır. Kendisi profesör kocası Ergin ile asistan Melek’in ilişkisini 

duyunca hiç şaşırmaz, sanki kocaları tarafından aldatılmayı kanıksamıştır. 
 

“Gene de, gencecik bir kızla ilişki kurmuş.” ‘Kursun...’ Tek omzunu bir kez 

daha kaldırıp indirdi. ‘O gibi kızlar hep vardır. Kendilerine yazık ediyorlar, ne 

diyeyim?’… ( CF, 2009: 184) 

 

Pınar Kür, kadınların düştüğü bu zor durumu öykülerinde de konu eder. 

Çoğunlukla mutsuz olan öykü kadınları da hayatlarının bir döneminde eşeleri yada 

sevgilileri tarafından aldatılmıştır. Aldatılma Akışı Olmayan Sular kitabında iki farklı 

öyküde karşımıza çıkan bir problemdir. İlk olarak Bitmiş Zamana Dair adlı hikâyede 

Nebile Hanım daha yeni bir gelin iken kocası tarafından aldatılır. 

   
“ Ama işte, İstanbul’un aylarca sözünü ettiği düğünün üstünden bir hafta geçmeden bir 

sabah, çok erken uyanıp da yalının balkonuna çıkan on altı yaşında ki Nebile denizde 
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bir kayıkta – evlenme öncesi kendisine serenad yapılan kayıkta belki de, en azından 

aynı yerde- yepyeni kocasını halayıklardan biriyle sevişirken görmüş. Görmüş de ses 

etmemiş.  O yaşta, onca el üstünde şımartılarak büyümüş hiçbir genç kızın 

yapamayacağını yaparak olayı bilmezlikten gelmiş.” (AOS, 2008: 169) 

 

 Bir diğer aldatılma vak’ası kısa bir öykü olan Son Çizgi’de görülür: 
“ Sevdiği Nurdan ile sevmediği Sevil’in giydikleri bikiniler renk ayrımı 

dışında aynı gibiydiler. Oysa karısının sıskalığı ile ötekinin inceliği arasında ne çok fark 

vardı. Anlat deseler genç kadının canlılığından, etinin diriliğinden, karısının 

kurumuşluğundan söz edebilirdi…”(AOS, 2008: 116) 

 

 Muammer eşi Sevil’le parası için evlenmiştir. Aslında onu sevmemektedir. 

Eşi Sevil, kocası tarafından çok kez aldatılmış, kandırılmıştır. Aslında en kötüsü de 

Muammer’in aile dostları, yakın arkadaşları olan Erdoğan’ın eşi Nurdan’dan 

hoşlanıyor olmasıdır. Aileler bir araya geldiklerinde Muammer gizli gizli sürekli 

Nurdan’ı gözlemektedir. Hikâyenin sonuna kadar anlaşılıyor ki Muammer bazı 

çekincelerden dolayı Nurdan’a açılamaz, ona kendisinden hoşlandığını söyleyemez. 

Ancak yine de bu gizli bir aldatmadır. Zira Sevil ile Nurdan’ı her ortamda, her bir 

araya gelişlerinde kıyaslamaktadır.  Sevil zeki, kültürlü, okumuş biri olmasına 

rağmen kocası onu yine de aldatmaktadır.  

Edebiyat Neye Yarar? adlı öyküde Edebiyat öğretmeni Engin Hanım’ın eşi 

Vural Paris’e gider. İşlerini yola koyunca eşi ve çocuğunu da yanına alacaktır. Ancak 

bir süre sonra Fransız bir kadınla ilişkisi olur ve boşanmak istediğini açıklar. Engin 

Hanım kocası Vural tarafından hem aldatılmış hem de terk edilmiş bir kadındır. 

 
 “Derken, işte, Vural imkânları ayarlamış, hayatını bir yola koymuştu -kendi-

sinden on yaş büyük bir Fransız kadınıyla. Ve boşanmak istiyordu. O sırada duyduğu 

nefret de, hınç da, bir damlacık azalmamıştı, doğru, ama durup durup geçirdiği sinir 

krizlerinden kurtulalı çok olmuştu.” (HH, 2004: 83) Engin Hanım bu olaydan 

sonra kocasından nefret eder ve yıllarca bu nefretle yaşar.  
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3.1.29. Yalnız Kalma Duygusu ve Birine Sığınma İhtiyacı 

Nilgün, Sinan’ın kendisini terk etmesinden sonra büyük bir boşluğun içine 

düşer. Bu yalnızlık duygusu ile sevdiğini sandığı pek kişiye sığınır. Selim, Tuğrul, 

Haşim, ve Cemal Karan gibi pek çok erkekle birlikte olur. Tabi ki bu ilişkiler Sinan’ı 

unutmak için yaşandığı için uzun soluklu olmaz. Nilgün bu duyguyu aşağıdaki 

sözlerle ifade eder: 
 

“Okula döndüğümde kafam karmakarışıktı. Ne yaptığımı, ne yapacağımı 

kestiremiyordum. Erkeklere dokunma korkusundan, onlardan tiksinmekten 

kurtulmuştum, evet. Hiç tanımadığım kişilerle bile sevişebiliyordum, evet. İyiydi bu 

belki... Ama değildi... Ne kazanmıştım ki? Cinsel rahatlığa kavuştuğumu -bu işi 

herkesle yapabilirim!- düşündüğüm anda daha beter umutsuzluklara kapılıyordum -hiç 

kimseyle bir şeye benzemiyor!- Hep eksik kalan bir şey vardı, hep. Sevmek İstiyordum 

yeniden galiba. Sinan tutkusundan kurtulmanın tek yolu, bir başkasını sevmekti belki 

de... Bana onun çektirdiği acıyı çektirmeyecek bir aşk bulmak... Ya da kim bilir acıya 

bile razı olabilirdim, sırf Sinan'ı unutabilmek için.” der. ( BA, 2008: 191) 

 

3.1.30. Yaşadığı Hayattan/ Yaptığı İşten Memnun Olmama ve Yaşamın 

Monotonlaşması 

Yeşim genç ve güzel bir kızdır. Eğlenmek için arkadaşları ile sık sık bir araya 

gelir. Yine böyle bir gün bara eğlenmeye giderler. Yeşim kalabalıklar içinde kendini 

yalnız hisseder. Herkesin mutsuz ve yıpranmış olduğunu düşünür. Aslında Yeşim 

birkaç kez nişanlanmış ancak bir türlü bu ilişkilerini evlilikle sonuçlandıramamış bir 

kızdır. Bu nedenlerden dolayı yaşam kimi zaman onun için çekilmez bir hal alır. İçini 

büyük bir memnuniyetsizlik kaplar. Uyumak için yatağa girdiğinde bile 

düşüncelerinden sıyrılamaz. Hayatının sık sık cehenneme dönüştüğünü şu cümlelerle 

belirtir: 
 

“Yatacağım ve uyuyamayacağım, biliyorum. Uyuyamadığım için kendi kendime 

kızacağım. Sonunda uykuya daldığımda uyanmak istemeyeceğim. Saati kurmayı bile 

istemiyorum. Neden sık sık cehenneme dönüşüyor yaşam? Bazen ölümü 

düşünüyorum.”( BCR,  2008: 43) 
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Benzer bir memnuniyetsizlikle Bitmiş Zaman Dair adlı öyküde karşılaşılır. 

Anlatıcı kahraman, ailesinin para sıkıntısı nedeniyle doğup büyüdüğü mahalleden 

taşınmış, kendi oluşturduğu çevreden, arkadaşlarından, samimi mahalle ortamından 

ayrılmak zorunda kalmıştır. Ailenin yeni taşındığı ev ise taşlı, dar bir sokakta yer 

alan apartman dairesidir. Ailesi her ne kadar buranın güzelliklerinden ve 

imkânlarından bahsetse de genç kız burada arkadaşsızlıktan, mahallenin 

‘meymenetsizliğinden’ yakınmaktadır. Ve buraya karşı içinde en ufak bir sevgi 

olmadığını ifade ederek içinde bulunduğu memnuniyetsizliği dile getirmektedir. 

Genç kızın bu serzenişleri bir süre sonra dokuz numarada oturan komşuları ile 

tanıştıktan sonra son bulacaktır.  
 

“…Herkese, her şeye kızardım. Kendi kendime edindiğim çevreden de 

etmişlerdi beni bu eve taşımakla. Kendimi bildim bileli oturduğumuz çatı katından, 

bakkalına ‘amca’, manavına ‘teyze’, kırtasiyecisine ‘ağbi’ dediğim mahalleden, 

kurduğum sokak çetesinden ayırıp, bu kara suratlı yapıya, kargacık burgacık taşlı dar 

sokağa getirmişlerdi. Gene de, yalnızlıktan, arkadaşlıksızlıktan çok mahallenin 

meymenetsizliğinden, binanın eskiliğinden yakınacak kadar modern bir apartman 

çocuğuydum. Para sıkıntısından dolayı buraya taşındığımızı bilmiyor değildim. Durumu 

anlayışla karşılayacak yaşa da gelmiştim üstelik. Ama sıkılıyor, aksileniyordum işte.. 

Babam istediği kadar yeni evimizin mimarî güzelliklerinden ve özelliklerinden söz 

etsin, annem sabahtan akşama ‘kentin göbeğinde böylesi bir bahçenin inanılmazlığından 

dem vursun, içimde en ufak bir sevgi yoktu yaşadığımız yere karşı… Dokuz numaraya 

çıkmadan önce…”(AOS,  2004: 126-127) 

   

Kadınların kimi zaman özel hayatlarında ve kimi zaman da ilişkilerinde 

karşılaşılan memnuniyetsizlik durumu bazen de çalışma hayatında karşımıza çıkar. 

Bir Cinayet Romanı’nda Yeşim, Levent’in yanında sekreter olarak çalışmaktadır. 

İşinden hiç memnun olmayan Yeşim aslında yaşadığı hayattan da memnun değildir. 

İş ve özel hayatının monotonlaşması bundaki en büyük etkenlerdendir. 

 

“Dünyada benimki kadar kederli ve anlamsız bir iş olabilir mi acaba? Her zaman 

düşünüyorum bunu. Ancak akşamları, işten çıkma saati yaklaştıkça ve iş saatinden 

sonra buluşmayı iple çektiğim biri varsa – ya da yoksa… eve, annemin dırdırına 
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dönmekten başka çarem yoksa… Cuma akşamları daha da yoğunlaşıyor bu keder. Ya 

anlamsızlık duygusu…” der. ( BCR, 2008: 45) 

 

Yine devamında Yeşim’in yaptığı işin zorluklarından şikâyet ettiği görülür, 

özellikle genç ve güzel bir kadın olması nedeniyle kendisine yaklaşmak isteyen karşı 

cinslerden şikâyet eder. 

 

“Ömrüm insanları idare etmekle geçiyor. Patronu; patronu görmek isteyen ama 

patronun görmek istemediği kişileri; patron dalga geçtiğinde, bunu fark etmemesi 

gereken daha büyük patronları; başka patronların sekreterlerini, yaptığım işi önemli 

sanıp beni pohpohlayanları; yaptığım işi önemsiz sanıp beni küçümseyenleri; yaptığım 

işin önemini ya da önemsizliğini doğru değerlendirip beni pohpohlamaya ve 

küçümsemeye de gerek görmeyenleri; patronun gözüne girmenin yolunun benden 

geçtiğini sanan bir takım sersemleri… Sonra, koynuma girmek isteyenleri… Anlattıkları 

açık saçık fıkralara güldüğüm anda beni yatağa götüreceklerini sanan, gülmediğimde 

beni aptallıkla suçlamaya hazır olan müthiş erkekleri oyalamak… Birkaç kez yattıktan 

sonra kaçmaya çalışanları, gene oyalamak… Gece eve geç geldiğimde, ya da hiç 

gelmediğimde anneme yalanlar uydurmak… Onu da oyalamak idare etmek…Ve bütün 

bunları yaparken hep güzel ve sevimli ve şık ve güler yüzlü olmak…Hep şımarık bir 

çocuk havasını sürdürmek için inanılmaz bir güç sarf etmek… Gerilip duran 

sinirlerimin bir yerde kopmasını engellemek için koca koca adamların yapamayacağı 

kadar dişlerimi sıkmak…”( BCR, 2008: 45-46 ) 

 

Pınar Kür, -Yeşim örneğinde- çalışma hayatında bir kadının karşısına 

çıkabilecek problemlere değinmiştir. Bu kimi zaman ‘kadın olma’ ile alakalıdır. 

Kaldı ki sekreterlik mesleğinde pek çok kişiyi aynı anda idare etmeniz gerekir. 

Patrona ve müşterilere koyacağınız mesafeyi iyi ayarlamak durumundasınızdır. Bu 

nedenle Yeşim de büyük bir şirketin patronlarından biri olarak Levent Bey ile 

çalışmanın zorluklarını yaşar.  

Semra, tiyatro eğitimi almıştır ve bu alanda da kendini geliştirmek için 

elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Arkadaşı ve sonradan sevgilisi olan Özer bu 

anlamda onun en büyük yardımcısı ve destekleyicisidir. Semra, Özer’den tiyatro ile 

ilgili pek çok şey öğrenir. Semra ile Özer oyuncu kimdir, büyük oyuncu mu küçük 

oyuncu mu olmak gerekir, sanat nedir, her oyuncu sanatçı mıdır gibi Semra’nın 
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kafasını kurcalayan pek çok soru üzerine saatlerce konuşmuşlardır. Özer, Semra’ya 

tiyatro deneyimlerini her seferinde büyük bir heyecanla aktarmıştır. Özer’in ölümü 

ile Semra bunları konuşacak tartışacak kimseyi bulamaz. Büyük heyecanlarla 

giriştiği tiyatro mesleğinden de soğumuştur. Artık bu işi yapmak istemez ama 

elinden gelen başka bir iş de yoktur.  
 

“Oyunculuktan vazgeçtim. Tiyatrodayım hâlâ, oynuyorum ara sıra başta da 

söylediğim gibi… Ama oyunculuk bir amaç değil benim için artık… Başka bir iş 

yapmasını bilmediğim için yaptığım bir şey… Sonra, Özer’e iyice hazır olmadan, her 

şeyi bir doğru dürüst anladığıma emin olmadan bırakmak da istemiyorum bu işi… 

Anlamadan anladım sanıveririm diye… Özer geldiğinde gerçekten hazır olmayabilirim 

diye… Kolaya kaçmak yok… Öyle derdi Özer… Acısını çekeceğim bu işin…” ( KO, 

2004:220) 

 

3.2 EVLİLİK PROBLEMLERİ 

 Kadın ve erkeğin ayrı değerlendirilemeyeceği konumuzla ilgili olarak eşler 

arasında yaşanan problemleri evlilik problemleri başlığı altında ele almayı uygun 

bulduk. Bu ortak sorunları her ne kadar kadınlar açısından ele alsak da erkek 

kahramanları tamamen saf dışı bırakmadık. Evliliklerin büyük beklentiler üzerine 

kurulduğu bu eserlerde en büyük sorun bu beklentinin çiftler tarafından 

karşılanmamasıdır. Aşağıda tespit ettiğimiz sorunlarda bu esas problemden kaynaklı 

ortaya çıkmışlardır.  

3.2.1. Evliliğin Monotonlaşması 

Evliliklerde hayatın sıradanlaşması çiftlerin özellikle kadınların 

hoşlanmadıkları bir durumdur. Yazar bazı romanlarında bu soruna da değinir. Yarın 

Yarın’da Seyda, özgürlüğüne düşkün bir karaktere sahiptir. Öğrenci iken daha 

hareketli olan yaşamı evlendikten sonra tekdüze bir hal almıştır. Herhangi bir işte de 

çalışmayan Seyda, genellikle evdedir. Oğlu Gil ile ilgilenir. Evlendikten sonra pek 

çok kadının başına gelen monoton bir yaşam, varlıklı ve kültürlü bir kadın olmasına 

rağmen Seyda’nın da başına gelmiştir. Zaman zaman oğlu Gil ile denize açılan 

Seyda, rüzgârı özgürlüğün bir sembolü olarak kabul etmektedir. 
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“Uçmak, uçmak böylece sonsuzluğa dek… Özgürlük bu olsa gerek. Kafam hep 

böyle hafif, hep böyle havadan sarhoş. Yemek, yutmak, sindirmek rüzgârı… ve sonunda 

rüzgar olmak. Rüzgâr gibi – hayır gibi değil, rüzgar olarak – esmek, esmek, esmek… 

Özgürlük dedikleri.” (YY, 2004: 5-6)  

 

Seyda’nın bu kaçma ve uzaklaşma düşüncelerinin altında eğitimli, kültürlü 

kadınların eve kapanmaları ve sosyal hayatı içinde aktif olarak yer almamaları 

duygusu yatar. Seyda artık üretime katılmayan bir kadındır. Bu da tek düze bir hayat 

yaşamasına neden olur.   

 Yazarın romanlarında ki kadın kahramanların yaşadıkları evlilik dışı 

ilişkilerden de çabuk sıkıldıkları görülür. Gerek Bir Cinayet Romanı’nda Nilgün 

gerekse Küçük Oyuncu da Semra aynı duyguları yaşar. Pek çok kişi ile birliktelik 

yaşayan bu kadınların bir süre sonra ilişkileri sıradanlaşır. Semra, Beyhan Barlas ile 

yaşadığı ilişkiden kısa sürede sıkılmıştır. İlişkilerini sigara, içki gibi keyif vermeyen 

bir alışkanlığa benzetir. Ve çabucak tükenen, monoton bir hal alan bu ilişkiden iyice 

rahatsızlık duyar: 
 

“Yoksa bıktırıcı bir alışkanlığa dönüşür. Sigara, içki gibi keyif vermeyen, hatta 

günde üç öğün yemek kadar bile doyurucu olmayan bir alışkanlık... Oysa aşk dediğin 

bittiği yerde son bulmalı. Hicran, gözyaşı dolu olmalı sonu. Sonsuz aşk dediklerine 

kitaplarda bile rastlanmıyor artık... Aşkı sonsuzlaştıran ölüm var yalnızca... Yaşam 

tüketiliyor. Her an her adımda tüketiyoruz, harcıyoruz yaşamı, ölüm harcanamaz oysa 

tüketilemez. Sonsuzdur ölüm. Peki, nereden geldim buraya? Beyhan'dan söz ediyordum, 

eskiyen, tükenen, hiçleşen aşkımızdan.” ( KO, 2004:112) 

 

Semra, Beyhan Barlas ile yaşadığı ilişkiden çabuk sıkılır. Onunla olmak artık 

kendisini heyecanlandırmaz. Cem’in gidişinden sonra kendini yalnız hissettiği bir 

dönemde çabuk alınmış bir karar ile başladığı bu ilişki ancak iki- üç ay kadar 

sürecektir. Semra, bu duygularını açık açık itiraf eder: 

 

“Bir süre sonra da -çok kısa bir süre aslında, epi topu iki ay- ilgim yitti zaten. 

Beyhan'ı çözümlemenin, hatta onu çözümlemişliğin hiçbir önemi kalmadı. Sıkıldım 

ondan, buluşmalarımızdan, konuşmalarımızdan. Zaman zaman onu sevdiğimi sandıran 

istek yok oldu. Bütün gün, yorulduğunu ayrımsamadan oradan oraya koşturanların, bir 
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yere oturur oturmaz duydukları ani ve keskin yorgunluk çöktü üstüme. Birdenbire 

Beyhan'ın yüzünü görmeyi de, onunla konuşmayı da istemeyiverdim…”der. ( KO. 

2004: 227) 

 

3.2.2. Hayal Kırıklığına Uğramasının Bedelini Kendisine Yükleme 

Seyda, eşi Oktay ile evlendikten sonra artık hiçbir zaman eskisi gibi özgür 

olamayacağını düşünmektedir. Bu konuda ciddi anlamda rahatsızlık hisseden Seyda, 

bu düşüncelerden uzaklaşmak için denize açılır. Deniz onun için özgürlük ve 

sonsuzluktur. Ancak oğlu Gil’in korkması üzerine geri dönmek zorunda kalır. 

Özgürlük duygusunun bu şekilde yarım kalması onu asabileştirir. Ancak Seyda 

sormadan da edemez, gerçekten özgürlüğü yakalayamayışının sebebi oğlu mudur? 

Yoksa kendisi midir? Seyda sonunda bu şekilde düşler kurmanın dahi suç 

olabileceğini sorgular: 

 

“Biraz önce özgürlüğünü yakalayamayışının ya da, yakaladığı anda yitirişinin 

sorumluluğunu oğluna yükleyemeyeceğini düşündü kadın. Oğlu yokken de 

kıvıramamıştı o işi… Hiçbir zaman kıvıramamıştı. Hep yarım kalmıştı özgürlük düşleri. 

Yarım kalan düşlerin suçlusu kimdi? Ya da düş kurmak mıydı suç olan?” (YY, 2004: 7) 

 

3.2.3. Cinsel Arzularını Bastırma 

Seyda, Oktay’la evlenebilmek için eğitimini yarım bırakmak zorunda 

kalmıştır. Yıllar sonra hala bu evliliği sorgulamaktadır. Onunla neden evlendiğinin 

sorusuna cevap aramaktadır. Oktay ile birlikte olmak istemiştir. Ancak onu 

sevmemiştir. Bu yalnızca cinsel bir istektir. Ancak gerek ailesinin yetiştirme tarzı 

gerekse yaşadığı zamanda ki toplumsal normlar evlilik dışı bir ilişkiyi kabul 

etmemektedir. Hatta bir yerde bunun için ailesini suçlar. Kendisi on sekiz yaşında 

iken arkadaşlarının pek çok erkekle birlikte olduğunu ifade eder. Cinsellikle çok geç 

tanıştığını iddia eden Seyda, aslında sevmediği Oktay ile evlenmiştir. Seyda, 

zamanında cinsel isteklerini bastırmak zorunda kalmış, sevmek ile cinsel isteği ayırt 

edememiştir. 
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“Peki Oktay? Oktay neden yaklaştı bana? Hadi, bir sersemlik yapıp yaklaştı, 

neden aklını başına toplayıp kaçmadı Faruk gibi? Ne istedi benden? Ben ondan ne 

istedim? Koynuna girmek istedim, evet. İstedim de neden girmedim? Giremezdim, 

benim zamanımda kızlar şimdiki gibi rahat değildi… Öyle ama ben rahattım sözde… 

Ben her istediğimi yapardım. Ama hiçbir şeyi, hiç kimseyi Oktay’ı istediğim gibi 

istememiştim o güne dek. Oktay’ı istedim… Sevdim diyemiyorum hâlâ, neden? O denli 

kötü mü Oktay’ı sevmiş olmak? Kötü olan Oktay’ı sevmiş olmak değil, sevgiyle cinsel 

isteği ayırt edememek...” (YY, 2004: 108) 

 

3.2.4. Evliliğin Sorgulanması ve Sevdiği Erkeği Eleştirme 

İlişkilerinde veya evliliklerinde yanlış kararlar aldıklarını düşünen kadınlar 

kimi zaman evliliklerini sorgular. Bitmeyen Aşk’ta Nilgün, yıllar sonra Sinan ile 

yeniden birlikte olmasına onunla evlenmesine karşın yaşadığı bu ilişkiyi ve evliliğini 

sorgular, bu evlilikle ilgili hala içinde bir takım karmaşık duygular yer alır. 
 

“Sevmiyor muyum artık onu? Hayır, seviyorum... Ama o Sinan'ı... Bu Sinan, o 

değil... Ya da belki bunu da seviyorum. Bilemiyorum ki... Bildiğim, artık bütün geceler 

yarım... Zamanı kimsenin çalmasına gerek yok, biri alıp çöpe atmış bizden habersiz…” 

( BA, 2008: 429) 

 

Evliliğin ve yaşanılan ilişkilerin sorgulanması, sevdiği insanları da eleştirme, 

yeniden gözden geçirme ve yaşamak için doğru insan olup olmadığını tekrar 

düşünme sonucunu da beraberinde getirir.  

Pınar Kür, ‘aşkın anatomisini’ oluşturduğunu söylediği Bitmeyen Aşk’ta, iki 

ana kahramanın -Nilgün ve Sinan’ın- gel-gitlerini, kıskançlıklarını, birbirlerini deli 

gibi severken aynı zamanda birbirlerine nefret duyabildiklerini de anlatır. Romanda 

baştan sona içinde yaşadıkları aşkı da sorgulayan çiftler zaman zaman birbirlerini 

eleştirirler. Nilgün’ün de Sinan’ı eleştirdiğine sık sık şahit olunur. 
 

“En çok mızmızlığı tepemi attırıyor. Dünyada herkesin ona borcu varmış da 

kimse ödemeye yanaşmıyormuş gibi bir havası var ya... Şeytan diyor, sıkboğazını! 

Her şeyin sahibi olmaktan, her şeyin alacaklısı olmaya ne zaman geçti, ben farkına 

varmadan? Belki her zaman öyleydi de ben geç anladım. Bana sahip olduğu için başka 

her şeyin de sahibi sandım onu. Oysa hep bir alacaklı tavrı vardı öteden beri. Ama 

işte, bir zamanlar çeker alırdı alacağını, kimselere sormadan, onlar versin diye 
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beklemeden, vermiyorlar diye sızlanmadan... Ya da sızlanmalarını şiirle süslerdi... 

Şimdi, uzandığını alamayınca temeldeki bencilliği mızmızlığa dönüşüyor anlaşılan. 

Bencil sözcüğü onu tam betimliyor mu, bilemiyorum. Yani, her şeyin sahibi ya da 

alacaklısı olmanın ötesinde, her şeyi 'ben' bağlamında algılamak, düşünmek, 

irdelemek, bencillik midir? Başka bir adı var mıdır yoksa? Sinan'ın her sözü, her 

davranışı yalnızca kendi kendisini açıklamaya, kendi kişiliğim aydınlatmaya ya da 

saklamaya yönelik... Bana, "Dünyada sevilecek tek kadın sensin," dediğinde 

böbürleniyor aslında; dünyada sevilecek tek kadının kendisine ait olduğunu anlatmak 

istiyor.” ( BA, 2008: 466) 

 

İlerleyen satırlarda Nilgün, Sinan’ın bazı hallerinin kendisini çıldırttığını da 

ifade eder: 
“Ona ait olmadığımı kendisine de bildirmeye üşeniyorum çoğu kez. Hiçbir 

şeye aldırmayayım, diyorum ama olmuyor. Hem boynu bükük, hem kafa tutan -hatta 

küstah- hem nerdeyse tehditkâr, hem kendi kendine acıyan bir tavrı var ki, fena halde si-

nirime dokunuyor. Bu bir tavır değil de belki, gözlere sinmiş karanlık bir acılık... Ya da 

adı konulmamış, kaynağı belirlenmemiş bir korku - yenikliğin yarattığı, yenilmişliği, 

elenmişliği yansıtan... Nerdeyse çıldırtıyor beni, ancak onu öldürürsem kurtulacağıma 

inanasım geliyor. Sonra da acıyorum ona, bu kez kendime kızıyorum.” ( BA, 2008: 466) 

 

Bitmiş Zaman Dair adlı öyküde de benzer bir durum söz konusudur. Anlatıcı 

kahraman dokuz numarada oturan komşuları ile o kadar sık görüşmektedir ki artık 

onlardan biri olmuştur. Hemen her gün gittiği bu ev sakinleri ile samimi olan genç 

kız, onları yalnızca dış görünüşleri ile değil ruh halleri ile de tanır hale gelir. Ahmet’i 

tanıdığı ilk günden itibaren ona iki yıl boyunca sürecek gizli bir aşkla bağlanır. 

Ahmet fakültede okuyan, bilgili, kültürlü bir gençtir. Ailesine bağlıdır. Ancak dış 

dünyadan tamamen kopuk, habersiz yaşayan ailesi ile zaman zaman tartışmaktadır. 

Bir süre sonra fakülteyi de bırakacak olan Ahmet iki farklı dünya arasında bocalar 

durur. Dış dünyanın modern, geniş imkânlar sunan cezp ediciliği, ışıltısı ile ailesinin 

sürdüğü klasik yaşam biçimi arasında gider gelir. Ailenin en genç bireyi olması ve de 

dış dünya ile iç içe olması buna sebep olarak gösterilebilir. Zira evin diğer bireyleri 

neredeyse evden -bu kendi kurdukları dünyadan- dışarı çıkmamaktadırlar. Ahmet’e 

göre ailesinin yaşam biçimi güzeldir, ancak öyle bir devir de yaşamaktadırlar ki artık 

bu yaşam tarzı geçerliliğini yitirmiştir. Dış dünya da güzeldir ama Ahmet ona uyum 
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çabaları yaşarken genellikle başarısız olmaktadır. Bu da onun iki farklı yaşam 

arasında bocalamasına sebep olur. 
 

“Vazgeçemeyen tek kişi Ahmet’ti. O, ötekilerin görmeye gerek görmedikleri 

biçimde görüyordu. Yaşamsal düzeyde ilişkilere girmek, yaşam savaşı vermek 

zorundaydı o. Gençti. Bocalayan, kızan, bunalan, sarhoş olan oydu. İki dünya arasındaki 

ayrımı yaşayan, birinin güzelliğine dayanamazken geçersizliğini acıyla duyan, ötekine 

uyma çabalarında başarısız oldukça kendini mi, ailesini mi, dış dünyayı mı 

suçlayacağını bilemeyen, her ikisinden de kopamayan, ikisine de sığamayan oydu. 

Geçenlerde ölen Ahmet.. Bir zamanlar tutkun olduğum...” (AOS, 2004: 153) 

 

Genç kadın bu gözlemlerini anlatırken sevdiği erkek için endişelenmekte ve 

onu eleştirmektedir. Burada esasında yazar Pınar Kür, Ahmet karakterinden yola 

çıkarak iki farklı medeniyet ve yaşam şeklini sorgulamaktadır. Modern hayatın 

getirdiği yeni imkânlar ve sıkıntılar, ‘eski’ den, klasik olandan kopamama 

sorgulanmaktadır.  

3.3.  AİLE İLE İLGİLİ PROBLEMLER 

  Bireyi yalnız başına değil de aile ve toplum içinde değerlendiren her yazar 

gibi Pınar Kür de karakterlerini çizerken aile kurumunu ve toplumu ihmal etmez. 

Ailesinin ilgisinden veya sağladığı eğitimden yakınanlar, çocukların ebeveynlerle ve 

birbirleriyle olan ilişkileri ve anlaşmazlıkları, ailenin çocuğu yetiştirirken takındığı 

yanlış tutumlar ve bunun gibi pek çok sorun sıralanabilir. Tespit ettiğimiz bu 

sorunları sırasıyla değerlendirelim.  

3.3.1.  Ailesini Küçük Görme/ Ailesinde Aradıklarını Bulamama 

Yarın Yarın romanında ki Aysel adlı kahramanın aile ile olan problemleri daha 

çocukken başlar. Aysel, Dündar Bey’in üç kızından biridir. O, diğer kardeşleri 

Nursel ve Günselden farklıdır. İstekleri gerçekleşmediği zamanlarda hakkını arayan, 

gerekirse babasına karşı çıkabilen bir kızdır. Bu nedenle de babası ile aralarında hep 

bir soğukluk vardır. Aysel, bazen çıkarları için kardeşlerini -özellikle de on yaşında 

ki Günseli- kullanmaktan çekinmez. Zira babası en çok bu küçük kızın isteklerini 

yerine getirir. Dündar Bey, tutucu bir babadır. Kızların denize, sinemaya 

gidebilmeleri için babalarından izin almaları çok zordur. Aysel, ailesi tarafından kötü 
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kadın damgası yedikten sonra evden kovulur, aşağılanır. Ancak başından geçen pek 

çok olaydan sonra ünlü olmayı başarır. Şöhretli bir film yıldızı olan Aysel, bu şöhreti 

kolay kazanmadığının farkındadır. Sık sık geçmişe dönüp eski günleri, babasının 

kendisine yaptıklarını, evden kovuluşunu anımsar. Ailesinin bu muamelesi Aysel’in 

onlardan nefret etmesine ve onları küçük görmesine neden olmuştur.  
 

“Ana aptal baba aptal, ben nasıl böyle akıllı çıkmışım tanrı bilir. Nursel’le 

Günsel de aptal. Benden özenip film yıldızı olmaya kalktı da rezil kepaze oldu o Günsel 

enayisi. Elbet olur ya, kolay mı? Bir de bana suç buluyor yardım etmedim diye. Etmem 

elbet, neden edeyim? Bana yardım eden mi oldu? Her şeyimi kendim yaptım ben, tek 

başıma. Babamı kandırma işlerinde bile kimsenin yardımı olmamıştı. Ama nasıl 

şaşmışlardı hepsi… Ben bile şaşmıştım o ilk numara o denli kolay söktüğünde… Ah 

Dündar Efendi, ah… Seni o kolaylıkla kafese koyan, hem de o tecrübesizlikle… Daha 

neler neler yapamaz… Demek ki doğuştan varmış bende bir şeyler.” ( YY, 2004: 63) 

 

Yine aynı romanda Aysel’in karşı karakteri olan Seyda’nın da ailesinden 

şikâyetçi olduğu görülür. Seyda, varlıklı bir ailenin iyi eğitim almış kızıdır. Ailesi 

onun iyi yetişmesi için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Özel okullarda eğitim 

görmüş, iki yabancı dil öğrenme fırsatı olmuştur. Ancak Seyda on sekiz yaşına kadar 

cinsellik ve erkekler hakkında bir şey bilmemektedir. Bu nedenle kendisi her 

anlamda iyi yetiştiren ailesine sitem etmektedir. Seyda’ya göre bu eksiklik onun 

şimdi ki evlilik hayatını olumsuz yönde etkilemiştir. Sevgi ve cinsel isteği ayırt 

edemeden yaptığı evlilik onun mutsuzluğuna yol açmıştır. Zira kocası Oktay’ı 

gerçekten sevmediğini şimdi daha iyi anlamaktadır. Yazar Pınar Kür, pek çok 

romanında ve öyküsünde cinsellik konusuna değinmektedir. Yazarın burada ki 

tutumu gençlerin erken yaşlarda cinsellik konusunda bilgilendirilmeleri yönündedir. 
 

“Ah, Melahat Hanım, Mehmet Bey, ne büyük bir özenle yetiştirdiniz beni, 

ama bu arada nasıl olduysa oldu, cinsel eğitimim unutuldu, değil mi? Kim atladı 

orada? Daha üstü kızın da cinsel istekleri olabileceğini kim düşünmedi? Ben, ilk kez 

on sekiz yaşında Faruk’la öpüştüğüm zaman sınıf arkadaşlarımın her biri kaçar erkeği 

deneyden geçirmişlerdi dersiniz? İlk öpücük ve on sekiz yaş! Gülünç. Hangi çağda 

olursa olsun gülünç! Hayır, suç Oktay’ı sevmek değil. Sevmemek. Şu duyduğum 

istekten, sabırsızlıktan, açlıktan öte, daha büyük ne olabilir, diyecek kadar bilgisiz 

olmak… Sırf aklım Oktay’da olduğu için matematik sınavını başaramadım diye, 
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Oktay’ı matematikten önemli sayacak kadar şaşkın olmak… Suç bu işte, bu, bu! 

Bunların hepsi… Keşke sevmiş olsaydım Oktay’ı. hiç değilse… Ama sınav sonucunu 

aldığım gün delice nefret etmiştim ondan!” ( YY, 2004: 108) şeklinde Seyda 

mutsuz giden evliliğinin sorumlusu olarak ailesini görmektedir.  

 

Bitmiş Zamana Dair’de ki anlatıcı kahramanın da ailesinin yaşam tarzından 

şikâyet eder bir tavrı vardır.  

Öykünün anlatıcısı genç kadın aynı apartmanlarda oturdukları ve bir konak 

hayatından koparak apartmanda yaşamaya başlayan, oldukça geniş aile bireylerinden 

oluşan bir aile ile kendi ailesini karşılaştırır. Bu anlatıcı genç kadın, çocukluk 

yıllarına dönerek şimdiki yaşamı ve geçmiş zamanı arasında bir köprü kurarak 

yaşadıklarını gözden geçirir. Bu küçük kız çocuğunun birtakım özlemleri vardır. 

Çekirdek bir ailede yaşayan kız, aile ile ilgili özlemlerini aynı apartmanda yaşayan 

geniş bir aile ile tanışarak, sürekli onlarla beraber olarak gidermeye çalışır. Kendi 

ailesinde aradığı fakat ulaşamadığı bir geçmiş arar. Bunu diğer ailede görür ve 

onlarla birlikte geçmişlerine dönerek kendi ailesinde yaşamak istediklerini onlarla 

yaşar.  
 

“Bizimkisi geri planı olmayan – daha doğrusu, çok küçükken anladığım 

kadarıyla, geçmişi reddedilmiş, dolayısıyla benden saklı, bana yansımayan- bir aileydi. 

Bana yansımayan diyorsam, üstü kapalı ve beni korkutacak nitelikte bir yansıma vardı 

aslında. Annemi ne zaman çok kızdırsam, ‘baba soyu n’olacak’ derdi. Babamsa, bu 

huysuzluğumla tepesini attırdığım olaylarda birkaç kez ‘seninkilere çekmiş bu’ demişti 

anneme. Ne ‘baba soyunu tanıdım ne de ‘seninkiler’ i. büyükanne, büyükbaba, teyze, 

hala, amca, dayı gibi kimseler yoktu yaşamımızda. Kardeşim de yoktu. İçe dönük, kendi 

kendisiyle çevrili, üç kişilik bir halkaydık. Daha doğrusu iki kişilik. Sanki dört elle 

birbirlerine sarılmışlardı da, ben aç- kapıyı-bezirgânbaşı oyununda yakalanmış biri gibi 

aralarında kalakalmıştım. Bana değil, benim üstümden birbirlerine bakarlardı çoğun. 

Kalabalığa, gürültüye özlem çeken bir çocuktum… Hiçbiri benimle ilgilenmezdi fazla. 

İlgilendiklerinde bunun yapmacık olduğunu hemen anlar, kızardım.” (AOS, 2004: 126) 

şeklinde geniş ve geleneksel aile hayatına duyduğu özlemi dile getirir.  

 

Bu küçük kız kendisine anne ve babasının iki kişilik dünyasında sıkışmış,  bir 

oraya bir buraya savrulan bir çocuk olarak görür. Onun özlediği şeyler kalabalık bir 
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aile, konuşmaların sohbetlerin yapıldığı ortamlar, onların anlatıldığı, aile içindeki 

bireylerin birbirlerine karşı açıkça her şeylerini anlatmaları vb. şeylerdir. Fakat bu 

genç kız kendi ailesinde bunların hiç birini bulamayınca o kalabalık aileyi kendisine 

sığınacak bir liman gibi görür ve oraya sığınır. 

 

3.3.2.  Baba-Kız Çatışması 

3.3.2.1. İçinde Bulunduğu Durumdan Dolayı Babasını Suçlama ve 

Babaya Karşı duyulan Nefret 

Aysel’in içinde bulunduğu duruma düşmesi ve bu noktaya gelmesinde ki en 

önemli etken ailesidir. Aysel küçücük bir çocukken okula ve bakkala gitmek dışında 

sokağa çıkmasına izin verilmemiştir. Dış dünyadan tamamen habersiz büyütülen bu 

kız belli bir yaşa gelince ve dışarıda ki yaşamla tanışınca adeta afallamıştır. Yabancı 

olduğu bu hayatın içinde bocalayan ve ayakta durma mücadelesi veren Aysel, 

yaşadıklarından babasını sorumlu tutmakta ve onu suçlamaktadır.  
 

“ Zavallı dünyasını şaşırmış bir kızcağız sokak ortasında! Zaten öteden beri 

dünyadan haberi olmayan bir kızcağız… On beş yaşına dek birkaç kadın akrabadan 

başka insan yüzü görmemiş, on yaşına varıp, babasının düşüncesine göre çocukluk 

çağını kapadıktan sonra, ilkokula gidip gelmek, anası çok sıkıştığında bakkala koşmak 

dışında sokağa bile çıkmamış bir kızcağız sokak ortasında… İçinde kinden, hırstan 

başka bir şey yok. Ama ikisinden de bol bol, çok bol var… Bir de ufacık bir umut, 

çaresizliğin, gerçek bir ölüm korkusunun doğurduğu minicik umut… Dündar Efendinin 

yüz karası ve en büyük eseri, ortanca kızı Aysel!..” ( YY, 2004: 57-58) 

 

Aysel’in içinde bulunduğu duruma düşmesi ve bu noktaya gelmesinde ki en 

önemli etken ailesidir. Aysel küçücük bir çocukken okula ve bakkala gitmek dışında 

sokağa çıkmasına izin verilmemiştir. Dış dünyadan tamamen habersiz büyütülen bu 

kız belli bir yaşa gelince ve dışarıda ki yaşamla tanışınca adeta afallamıştır. Yabancı 

olduğu bu hayatın içinde bocalayan ve ayakta durma mücadelesi veren Aysel, 

yaşadıklarından babasını sorumlu tutmakta ve onu suçlamaktadır. Benzer bir durum 

Beşpeşe adlı romanda Zehra karakterinde yaşanır. 
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 Zehra annesinin ölümünden sonra babasına adeta düşman olur. Gerçeğin 

yıllarca gizli kalmasından dolayı babasını hep suçlar, onu annesinin katili olarak 

bilir. Zehra kız çocuğu olduğu için annesini daha çok özler. Zira kadınlığı öğrenecek 

bir model yoktur etrafında. Çocukluktan, ergenliğe ve sonra da genç kızlığa geçerken 

hep annesinin eksikliğini hisseder. Onun yokluğunun suçunu da babasına yükler. Bu 

durumlar uzun süre Zehra ile babası arasında gerginliğe ve mesafeye neden olur. 
 

“Çocukluktan kadınlığa tek basıma geçmek zorunda kaldığım için, beni 

böylesine eksik gedik sosyalleşmek, kadınlığı beceriksizce öğrenmek zorunda bıraktığın 

için, beni annesiz bıraktığın için, kadınlık modelim olmadığı için, kaşlarımı doğru 

düzgün almayı hala beceremediğim, ilk âdet gördüğümde ölüyorum sandığım için sana 

kızmaktan vazgeçerim belki o zaman… Sen bana baktığında, ‘güzel yüzlü kızım’ diye 

gurur duyuyorsun; hem benimle hem de kendinle şüphesiz. Kolay mı bu zamanda 

anasız kız evlat yetiştirmek? Namus kodlarının insanlardan çok daha mühim olduğu bu 

ülkede sen de kızınla cinselliği bir kez olsun açık açık konuşmadan sürekli konuşmayı 

başardın.” (B,2004: 349) 

 

 Zehra babasına duyduğu öfkeyi öylesine derin yaşar ki ona öldükten sonra da 

kendisine öfke duyacağını söyler, baba kız arasındaki uçurum aşağıda ki satırlarda 

daha açık bir biçimde verilir: 
 

“En iyisi sen gene sus, ben gene susayım. En iyisi biz gene susalım baba. Geç 

otur, karşılıklı susalım. Şimdiye değin hiç susmadığımız gibi, hiç susmadığımız kadar, 

susmadıklarımızı susalım. Artık çok geç. Elbet bir yerinden yırtılacak bu kâğıttan 

hudut boyu, bunca basınca dayanamayacak, açılan delikten içeri sana duyduğum ama 

aslında hiç duyamadığım öfke sızmaya başlayacak usul usul.   Zehirli bir gaz gibi 

katman katman kaplayacak. Yukarıdan başlayarak aşağıya doğru yayılacak, bugünden 

başlayıp geçmişe doğru. Öldüğünde yasına öfke karışacak. Ö gün gelene kadar sen ve 

ben hayatta en iyi yaptığımız şeyi yapmayı sürdüreceğiz karşılıklı; bilmezden 

gelmeyi.” (B, 2004: 351) 

 

Baba kız çatışmaları kimi zaman daha da ileri giderek nefrete dönüşür. Aysel, 

çocukluk döneminde baba baskısıyla büyümüştür. Babası Dündar Bey’in kendisini 

evden kovmasıyla hayatı tamamen değişmiştir. Sevgisiz, ilgisiz bir ailenin içinde 

yetişmiş olması ailesine karşı duyduğu nefreti daha da artırmakta hatta şimdi içinde 
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olduğu çirkin yaşamdan babasını sorumlu tutmaktadır. Aysel, babası ölmesine 

rağmen onu hiç affetmez ve ona merhamet etmez. Hatta ona göre, şu anda sürdüğü 

metres hayatını babası görmüş olsa idi kendisini bağışlardı zira Aysel’e göre babası 

çıkarcı bir insandır. Menfaatleri uğruna her şeyden vazgeçebilecek bir adamdır. 

Ölmüş de olsa Aysel babasına karşı şiddetli bir nefret duygusu taşımaktadır. 
 

“Amaaan, sabahın köründe kalkıp çekime gitmek yerine öğlene dek 

uyuyabilseydi ne olurdu sanki. Babamın sözüne uyup namusumla evde oturmak da 

vardı, diye düşündü. Güldü. Dündar Efendi, “orospu” diye tanımladığı kızının orospu 

olmasından başrolü oynadığını çakabilmiş miydi acaba geberip gitmezden önce? Hiç 

sanmıyordu Aysel. Kendisi bile yeni yeni anlamaya başlamıştı bir yerde her şeyi 

babasına borçlu olduğunu. Keşke Dündar Efendinin yüreğine böylesine tez inmeseydi 

de, kızının Sulhi Gebzeli’nin metresi olacağı günleri görebilseydi. Belki o zaman, sırf 

Sulhi Bey’in adına olan saygısından dolayı kızını orospuluktan bağışlardı! Bak 

Dündar Efendi bak, sokak ortasına atıverdiğin sıska kız nerelere geldi! Tanrı senden 

razı olsun cehennem ateşlerinde kavrulasıca!” ( YY, 2004: 58) 

 

Bir başka yerde Aysel’in babasına duyduğu nefretin geçen zamana rağmen hiç 

azalmadığına ve bu öfkenin artarak devam ettiğine şahit oluruz: 
 

“Aysel’in içini korkunç bir öfke kapladı birden. Hemen her şeye karşı duyduğu 

bu bezginlik daha Dündar Efendiye, yaşamının ilk yıllarına karşı geçerli değildi demek. 

O küçük kızın kini bir türlü yatışmamıştı. Şu anda bile dişlerini biliyordu eski günlerini 

anımsarken. Bir zamanların başefendisi emekli olduktan sonra evini jandarma karakolu 

gibi yönetmeyi sürdüren Dündar Efendi’nin evinde kadınların sokağa çıkması kesinlikle 

yasaktı. Burnunu kapıdan dışarı uzatanı nasılsa öğrenir, akşam hepsine sıradan jandarma 

dayağı çekerdi. Yaz akşamlarında tüm mahallenin bahçe sinemasına bile götürmez, 

bırakmazdı. Fotoroman okuyup, ne olduğunu doğru dürüst bilmedikleri erişilmez bir 

yaşamın düşünü kurmakla geçirirlerdi günlerini kızlar. Nereden haberleri olacaktı 

dünyadan.” (YY, 2004: 58) 

 

Burada da Dündar Bey’in baskıcı tavrını yalnızca Aysel’e değil ailedeki diğer 

kadınlara da uyguladığını görmekteyiz. Çünkü o evde kadınların dışarı çıkması 

yasaktır. Kadınlar hiçbir şekilde söz sahibi değildirler ve herhangi bir sosyal faaliyete 

katılamazlar. Dış dünyaya tamamen kapalı olan bu kadınlar evde Dündar Bey’in 
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otoritesi altında yaşamak zorundadırlar. Aysel’in, daha küçük bir kızken babasına 

duyduğu bu öfke dimağından hiçbir zaman silinmez. 

3.3.3. Anne Kız Çatışması 

 Bir Deli Ağaç adlı kitabın son öyküsü olan Bir Ayrılık Şarkısı’nda Şükran 

Hanım ile adı belirtilmeyen kızı ‘genç kadın’ arasında geçmiş yaşantılara bağlı olan 

ve hala devam eden bir çatışma vardır. Genç kadın şimdilerde yalnız yaşayan ve 

kimsesi olmayan annesini sık sık ziyarete gider. Ancak onu sevmemektedir. Bunun 

nedeni de küçüklüğünde anne babasının yaşadığı problemlerden dolayı annesini 

suçluyor olmasıdır.  
 

“ Gereksiz yere yüksek topuklu, şeker ponponlu, saten kaplaması kirlenmiş 

terliklerin yaklaştıkça, ben kapının çok geçmeden açılacağından başka bir şey 

düşünmüyorum. İçime çöküp kalmış o karanlığı, o ağırlığı çoğaltmıyor yaklaşan tik 

taklar- azaltmıyor da… Bu ayak seslerini yüzlerce, binlerce kez duymuşumdur ve hiçbir 

zaman ayak seslerinden başka bir şey duymamışımdır. Ne bir coşku, ne bir korku. 

Hiçbir zaman kapının çok geçmeden açılacağından başka bir haber vermemişlerdir 

bana. Çocukluğumun olsun, genç kızlığımın olsun hiçbir sevincini tasaya 

dönüştürmemiş, hiçbir üzüntüsünü umuda yaklaştırmamışlardır. Kapıyı kimin açacağını 

merak etmek de hiç gelmemiştir aklıma. Bunca az mıdır- bunca yok mudur annemin 

çocukluğum, gençliğim, tüm yaşamım üstündeki etkisi?” ( BDA, 2008: 155) 

 

 Öyküde anneye karşı açık bir şiddet olmasa da kızın zihninden geçenler okura 

bu nefretin ve öfkenin var olduğunu hissettiriyor. Zira kadın ziyarete geldiğinde 

mekân ve annesinin kılık kıyafeti de gözüne kirli ve çirkin görünür. 

3.3.4. Kız Kardeşlerin Birbiriyle Çatışması  

 Hayalet Hikâyelerinde ki Düşman adlı öyküde Beyza ve Berna ikiz kardeştir. 

Öykü, ikiz kız kardeşlerin birbirleri ile olan çatışmaları ve birbirlerine duydukları 

nefret üzerine kurulmuştur. Her ikisi de genç birer kız olan bu kahramanların 

anlaşmazlıkları çocukluklarına dayanır. Çocukluklarından beri süregelen iki kardeşin 

çatışması öyküde çarpıcı bir biçimde verilir. Hatta Beyza, ‘öteki’ diye bahsettiği kız 

kardeşinin çevresinde olmasından, evine gelmesinden büyük rahatsızlık ve endişe 

duymaktadır. 
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“Görünüşte Beyza ötekinin elinden almıştı Cevdet’i, herkes öyle sanıyordu. 

Oysa kendisi bundan hiç emin değildi. Öteki sıkılmış, bıkmıştı Cevdet’ten, onun o 

sarsılmaz kurallarından, katılığından, hatta zenginliğinden bile ve onu çaktırmadan 

itmişti ikizinin kucağına galiba. Eskiden çok yapmıştı böyle şeyler. Ta ilk 

gençliklerinden beri… Birinden sıkıldı mı, küt kardeşine paslardı. Durumun böyle 

olduğunu kimse bilmezdi ama. Sinirlendi birden. Herkes hep kendisini suçlamıştı, 

ötekinin sevgililerini hep kaptığına, onu mutsuzluğa sürüklediğine inanmışlardı. 

Oysa…”( HH, 2004: 60) şeklinde aralarındaki çatışma çocukluk yıllarına 

dayandırılır. 

 

3.3.5. Kızın Anne Baba İle Çatışması 

Engin Hanım eşi tarafından terk edildikten sonra çocuğuyla birlikte ortada 

kalır. Her ne kadar bir süre ailesine sığınıp onlarla yaşasa da bu yaşam onda esaret 

duygusu oluşturur. Her attığı adımda anne-babasına danışmak yetişkin bir kadın olan 

Engin hanım’a zor gelir. Bu nedenle evde yaşanan sürekli bir çatışma ve huzursuzluk 

vardır. Bu çatışma: 

 
 “Karı- koca göz hapsine, daha doğrusu ev hapsine almışlardı kızlarını. Öyle 

olur olmaz sokağa çıkmak yok, hele geceleri hiç… Nereye gittiğini söyleyeceksin, şu 

saatte döneceksin baskıları… Eski arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermemeler… Bu 

evde yaşıyorsun artık, bizim kurallarımıza uymak zorundasın! Bir yandan Kerem’in 

aşırı huysuzluğu, iki de bir ateşi çıktığından doğru dürüst yemek yememesi… Nedense 

bundan bile kendisinin sorumlu tutulması… İki buçuk yıl süren bu esaret dönemi 

boyunca deliliğe her gün bir adım daha yaklaştığına inanarak yaşamıştı.” şeklinde 

anlatılır. ( HH, 2004: 82-83)  

 

Kadınların daha özgür yaşadığı, erkeklere muhtaç olmadan kendi kararlarının 

verebildiği bir toplum arzu eden yazar bu isteğini eserlerinde sık sık dile 

getirir.  

3.4. SAĞLIK PROBLEMLERİ 

 Yazar eserlerinde kahramanlarını psikolojik derinlikleri ile de işlemiştir. 

Roman ve öykülerinde daha çok psikolojik sorunlu kadın kahramanlara rastlanmakla 

birlikte, fizyolojik rahatsızlıklar da göze çarpar. Bu rahatsızlıklar, kahramanların 
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yaşamlarını çoğu kez olumsuz etkilemektedir. Özellikle, yakınlarını kaybetme 

sonucu yaşanan bunalımlar dikkat çekicidir. Şimdi bu sorunların işlenişine kısaca 

bakalım.  

3.4.1. Psikolojik Sorunlar 

 Bitmiş Zaman Dair öyküsündeki Beyhan Hanım’ın ruhsal sorunları vardır. 
 

“Beyhan Hanım ‘rahatsız’dı. Adı söylenmeyen, yılın birkaç ayını ‘hastane’ de 

geçirmesini gerektiren bu rahatsızlığı başlangıçta verem sanmam hiç de şaşılacak bir 

şey değildi aslında…”.(AOS, 2008: 141) “Beyhan Hanım’ın rahatsızlığının ‘ruhi’ 

olduğunu Pertev Beyden öğrendim…”(s.143) 

  

Aynı öyküde Nebile Hanım, iki kız evladını da aynı anda kaybedince 

bunalıma girer. Artık yaşamanın anlamsız olduğunu düşünür. Ve pencereye 

koşarak intihar etmek ister. Ancak birden aklına geride kalan tek evladı Pertev 

gelir ve bu evladı için yaşamaya, hayatta kalmaya karar verir. Zira Pertev, o 

zamanlarda küçük, sıska ve bakıma muhtaç bir çocuktur. 
 

“Kendime geldiğimde bir an hiçbir şey düşünmedim. Sonra her şeyi hatırladım. 

Fırladım yerimden, doğru pencereye.. Denize atlayacaktım. Yavrularımın ardından.. Bir 

de maviydi, bir de serin duruyordu ki deniz.. Hayatın hiçbir mânâsı kalmamıştı.. Zaten 

ezelden yoktu. Evlâtlarıma sarılmıştım hayatın mânâsı diyerek.. Onlar da gittikten sonra 

ölümden başka neyin hasretini çekebilirdim? Fakat aniden Pertev geldi gözümün 

önüne.. O da küçüktü. Taştan, kale gibi bir binanın içinde yapayalnız. Aylardır 

mektepten eve çıkmamıştı. Yüzünü… O zaman da şimdiki gibi sıskacıktı… yüzünü bile 

görmemiştim aylardır. Onun için, onu kötü ellere bırakmamak için hayatta kalmaya 

mecburum dedim…”(AOS, 2008: 134) der. 

 

 Nebile Hanım, iki kız çocuğunu da tifodan kaybeder. Bu iki kızın ölümü onu 

derinden sarsmıştır. Nebile Hanım artık tek evladı olan oğlu Pertev Bey için yaşar. 
 

“Hep kız torunum olsun istemişimdir… Çok çok çocuğum, çok çok torunum 

olsun istemişimdir… Kısmet olmadı..” Gülümsemesi ancak cümlesinin sonuna doğru 

hafifçe acılaştı. “Rabbim iki kızımı çok küçük yaşta elimden aldı. Tek oğlum ise.. Onun 

da bir tek oğlu var, Allah eksikliğini göstermesin.” (AOS, 2008: 134) 
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 Anlatıcı bunları çok sonra öğrendiğini ve çok duygulandığını belirtir. Nebile 

Hanım’ın anlatıcı kahramanı çok sevmesinin nedenlerinden biri de aslında kız 

çocuklarına olan düşkünlüğüdür. Nebile Hanım’ın aynı anda hastalığa yakalanan ve 

ardı ardına ölen kızları için söyledikleri şu şekilde devam eder: 
 

“…Nihal’ımın yasını tutamadım Nalan’ın başından ayrılmayayım, hiç değilse 

onu kurtarayım diye.. Ama olmamış. O da gitmiş. ‘ Minicik eli avucumun içindeydi. Bir 

ara uyuklamış mıyım ne? Günlerdir, gecelerdir gözümü kırpmamıştım. Birden elimin 

serinlemesiyle kendime gelmiştim. Kurtuldu yavrum, ateşi düştü diye nasıl güm güm 

vurmuştu kalbim! Meğer ölümün soğuğuymuş…” (s.134) 

 

 Önce bir evladını kaybeden kadın, daha onun acısını yaşayamadan ikinci 

evladının başında bekler. Ancak onu da kurtaramamışlardır. Bu olay Nebile 

Hanım’ın içinde geçen yıllara rağmen sönmeyen bir ateş gibi yanar durur. Oğlu için 

yaşamaya çalışan Nebile Hanım, yıllarca mutsuzluğunu kimseye belli etmeden yaşar.  

 Kitaba da adını veren Bir Deli Ağaç adlı öyküde genç kızın karşılıksız bir aşk 

yaşadığını görülür. Bu aşk acısı kızın intihar teşebbüslerine neden olur. Ancak asıl 

önemlisi kızın ömür boyu üzerinde kalan ve delirmeye kadar gidecek olan psikolojik 

bunalımlardır. Kız – şimdilerde orta yaşlı kadın- yaşadığı bu bunalımlar sonucu akıl 

hastanesinde tedavi görmektedir. Ona göre ‘deli’ olan kendisi değil, yıllardır yattığı 

hastane odasındaki penceresinin önünde duran ağaçtır. Kadınların duygusal 

yoğunluğu göz önünde tutulursa terk edilme, boşanma veya karşılıksız aşk gibi 

nedenler onlar üzerinde ciddi sağlık problemlerine yol açmaktadır. Burada da kadının 

karşılıksız aşk nedeniyle girdiği ve ömür boyu süren ciddi psikolojik bir problemle 

karşılarız. 
 

“Her gün sabahtan akşama penceremin kıyısında oturuyorum. Deli ağacı 

seyrediyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum, dallarını camlara uzatışına, dört 

yanını saran kara duvarlardan kurtulmak için hiç durmadan boy atışına. Hay deli ağaç 

diyorum, yıllardır öğrenemedin… Evet, öyle kısa süreli bir şey değil bu. Yıllar var 

uğraşıyor. Bir türlü akıllanmadı, vazgeçmedi güneşe ulaşma çabasından. Yıllar var 

birlikteyiz.” ( BDA, 2008: 75)  

 



  260

 Lanetli Ev hikâyesinde ki Gülsün adlı kahramanın akli dengesi yerinde 

değildir. Esasında bu, doğuştan değil sonradan olmuş bir rahatsızlıktır. Lanetli 

olduğu ileri sürülen evdeki tuhaf seslerin çoğunu Gülsün duyar. Gülsün diğerlerinin 

görmediği kişileri de görür. Tedavi almamış olsa da onun bu hastalığı ciddi bir 

psikolojik rahatsızlıktır.  

 
  “Çocuk daha beş yaşındaydı. Öyle büyük bir şoktan sonra akli dengesi 

bozuldu tabii. Tedavi de görmedi. Senelerce unutur, tahtelşuuruna gömer, sonra 

birdenbire herhangi bir sebeple hatırlayıverir, böyle krizlere girer... Dışarı 

bırakmadıysam bunca zamandır, onun iyiliğini düşündüğüm için, aileyi korumak için. 

‘Ailenin korunacak nesi kaldı?’ Sırma'nın sesi gene hırçınlaşmıştı. ‘Bu zavallı kadını 

senin delirtmediğin ne malum?’” ( HH, 2004: 51)   

 

3.4.2. Fizyolojik Hastalık 

 Beşpeşe adlı romanda ki beş âmâ kızın en önemli problemi sağlıkla ilgilidir. 

Gözlerinin görmüyor olması onların hayatını büyük ölçüde kısıtlamaktadır. Yapmak 

istedikleri pek çok şeyi bu engelleri nedeniyle yapamazlar. Bu şekilde sokağa çıkmak 

onlar için büyük eziyettir. Gözlerinin görmemesi nedeniyle erkekler tarafından daha 

çok tacize ve sözlü sataşmaya uğrarlar. Üçüncü kör kız bir kursa yazılı, ancak bunu 

devam ettiremez. Zira sokaklar onlar için daha tehlikelidir. 

 
  “Üçüncü kız, Körler Okulu’nun Şişli’deki mandolin kursuna yazıldı geçen 

sene eylül ayında, ama ekim gelmeden vazgeçti bu sevdadan. Sokaklar ona göre değil. 

İstanbul çakmak çakmak bir göz, hiç kapanmayan, İstanbul istifade edebilmek için 

açığından adım adım izlerken seni göremeyen gözlerle bu şehirde bu şehre karşı durmak 

ne mümkün. Kalabalık, yüzlerce,  binlerce,   milyonlarca ayrı insanın yan yana gelmesi 

demek değil. Kalabalık, yüzlerce binlerce milyonlarca insanın tek bir vücut imisçesine 

yöne, aynı ritimle akması demek…”  (B, 2004: 299) 

 

 Âmâ kızın problemi yalnızca kalabalıklar arasından yol bulmak değil, itilip, 

kakılmak, horlanmak ve taciz edilmektir. Yazar bununla ilgili sorunları devamında 

şöyle anlatır: 
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  “Otobüste sıkıştırıldığında, itip kakmalar arasında, bir akşamüzeri, sarhoş 

sesleri, rakı kokusu yüzüne yüzüne vuran, bir amar gibi yüzünde iz bırakan, ‘sahiden 

görmüyo la!’, parmakları göğsüne sıkı sıkı yapıştırdığı mandolin kitabının plastik 

kabına tutunurken, uzaktan daha yaşlıca bir ses, ‘günahtır beyler yapmayın!’ yüreğinin 

çarpıntısı, kaç kişi var bu otobüste, kaçı iyi kaçı kötü bu insanların, iyiler kötüleri 

durdurur mu acaba, eğer durdurmazlarsa kötüleri onlara "iyi" denebilir mi, iyilere 

güvenilebilir mi, nereden geleceği belli olmayan saldırı, gelmeyen saldırı… Onun 

yerine gelen gülüşmeler, gene gülüşmeler, etraftan çık- çık sesleri, dirseğinden çeken 

biri, ‘gel bacım otur şöyle!’, pencere kenarı, memelerini saklayabilmek için etini ezecek 

kadar göğsüne sıkı sıkı bastırdığı mandolin kitabı, memelerinde bir sızı. 

(B, 2004: 301) 

 

Bu romanda ki bir diğer sağlık problemi olan kadın da romanda adının 

verilmediği ‘felçli kadın’ dır. Kimsesi olmayan kadına kapıcının beş âmâ kızı 

bakmaktadır, felçli kadın günden güne ağırlaşmaktadır. Hiçbir işini kendisi yapamaz. 

Taş gibi soğuk ve hareketsiz yaşamaktadır. 

 
  “Bundan üç sene önce inme geldi kadına; kısmî felç bedeninin yarısı dondu; 

yüzünün yarısı umut, yarısı taş oldu. Gene de idare edebiliyordu kendini ama son iki 

senedir hayli ağırlaştı. Pencere kenarına koydular yatağını, dışarıyı seyretsin diye değil, 

güneş görsün azıcık diye. Saksıda bitki gibi güneşe koydular inmeli kadını. Bir bitkiyi 

sular gibi bakıyorlar ona; bi de altına kaçırmasa. Ekseriyetle sessiz duruyor gün boyu. 

Dediklerinden değil, çıkardığı seslerden anlıyorlar neye ihtiyacı olduğunu. Hırıldıyorsa 

su içiriyorlar, homurdanıyorsa yemeğini yediriyorlar, horluyorsa yastığını düzeltip 

üzerini örtüyorlar. Ara sıra, bitki değil insan olduğunu hatırlatmak istercesine kesik 

kesik konuştuğu da oluyor. Güdük kalmış kelimelerle…” (B, 2004: 303-305) 

 

Hayalet Hikâyeleri adlı kitapta ki Sesler öyküsünde de fizyolojik bir sağlık 

problemi ile karşılaşıyoruz. Öykünün kadın kahramanı sol göğsü ile ilgili bir 

ameliyat geçirir. Öyküde açıkça söylenmese bu okurda de kadının sol göğsünü 

kaybettiği izlenimini bırakır. Bu bir kadın için önemli bir sağlık problemidir. Yazar 

Pınar Kür de daha önce açıklandığı gibi bu öyküleri yazdığı sırada, burada ki kadın 

kahramanınkine benzer ciddi sağlık problemleri yaşar. Bu anlamda yazarın bunu – 

kendisinin de yaşadığı- bir problem olarak gösterdiği söylenebilir. Kaldı ki bir kadın 
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için göğsünün alınması durumu onun psikolojisini de etkileyen gerçek bir 

problemdir.  
 

“ Ermedi de. Hemen ertesi gün ayağa kaldırdılar onu, dolaşmaya zorladılar. Çok 

halsizdi, yataktan çıkmaya hiç gönüllü değildi ama gerekliymiş, öyle dediler. Gerçi 

birkaç gün daha tutacaklardı onu burada. Ne de olsa ciddi bir müdahale geçirmişti. 

Müdahale! Komiğine gitmişti bu sözcük. Kendine gelir gelmez sol memesini 

yoklamıştı. Daha doğrusu, ayıldığında sağ eli sol memesinin üstündeydi.” (HH, 2004: 

122)  
 

 Pınar Kür’ün pek çok hikâyesinde olduğu gibi bu hikâyede de kadının geçmiş 

yaşantılarının etkisinde kalması ve yıllarca bu etkileri üzerinde taşıması söz 

konusudur. Sevgilisi tarafından terk edilen bu kadının sağlık problemlerinin altında 

yine geçmişte yaşadığı ve bugüne taşıdığı sıkıntılar vardır. Zira kadın hala eski 

günleri anımsar ve yaşadıklarını sorgulamaya devam eder.  
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SONUÇ 

 Pınar Kür çağdaş Türk edebiyatının önemli roman ve hikâye yazarlarındandır. 

Yazın hayatına çocukluk yıllarında şiirle başlayan yazar bir dönem tiyatro yazıları da 

kaleme alır. İlerleyen yıllarda yazdığı roman ve öyküleri ile de edebiyat 

dünyasındaki yerini sağlamlaştırır. Yazar, ayrıca pek çok roman çevirisi yaparak hem 

dilini zenginleştirmiş hem de bu romanların Türk edebiyatına ve okuruna 

kazandırılmasına yardımcı olmuştur. 

 Yazarın hayatını incelediğimiz zaman sürekli okuyan, araştıran ve yeniliklere 

açık olan bir insan profili ile karşılaşırız. Eğitiminin büyük bir kısmını yurt dışında 

tamamlamış olan yazarın buradaki deneyimlerinin ve kimliğinin edebi kişiliğinin 

oluşmasına büyük katkı yaptığı söylenebilir. Ayrıca yazarın edindiği tiyatro kültürü 

ve tiyatro tecrübelerinin de eserlerinin şekillenmesinde etkili olduğunu söylemek 

doğru bir tespit olacaktır. 

 Pınar Kür’ün roman ve hikâyelerindeki karakterler belli kesimleri temsil eden 

kahramanlardır. Onun erserlerinde toplumun her kesiminden her bölgesinden 

insanlar görmek zordur. Yazar eserlerinde kahramanlarını daha çok kadınlardan 

seçer. Ancak bunlarında da daha çok kendi yaşadığı çevreden kadınlar olduğu 

gözden kaçmaz. Örneğin, Anadolu coğrafyasında yaşayan kadın tiplerine 

romanlarında ve öykülerinde hemen hemen hiç rastlanmaz. Daha çok burjuva denilen 

dar bir kesimin kadınları ise eserlerinin en önemli kahramanlarını oluşturur.  

 Eserlerinin çoğunda okumuş, bilgili ve kültürlü kadınların var olduğunu 

görürüz. Bunlar özgülerleşme ve kimliğini bulma yönünde atılan adımları temsil 

eden kadınlardır. Yazar bu eğitimli kadınların karşısına zaman zaman cahil, bilgisiz 

kendi varlığının dahi bilincinde olmayan kadınları yerleştirir. Bunların sayısı az da 

olsa vak’a yı güçlendirmeleri ve zıtlıklardan doğan gerçeği gözler önüne sermeleri 

bakımından önemlidir. Örneğin Yarın Yarın da ki eğitimli, zengin burjuva kadın 

Seyda’nın karşısına çıkarılan Aysel tam tersi bir yapı gösterir ve cahil, düşmüş bir 

kadın olarak karşımıza çıkar. Yazar eserlerinde her ne kadar kadın olma bilinci ve 

kadın duyarlılığını anlatan güçlü kadınları kullansa da bunların zaaflarına ve çektiği 

sıkıntılara da yer verir. Zengin olmak, güzel ve eğitimli olmak kadınların toplumsal 
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ve özel hayatlarında pek çok problemle karşılaşmasını engellemez. Onlar da aldatılır, 

cinsel sömürüye maruz kalır, hakaret ve şiddete uğrar.  

Esasen yazarın kadın kahramanları, herhangi bir toplumsal ve sosyal olgunun, 

bir fikrin savunucusu olan, idealize edilmiş kadınlar değildir. Daha çok günlük 

yaşamları sergileyen sıradan, ancak kimi zaman da ekstern olarak 

değerlendirebileceğimiz kadınlardır. Bunlar herhangi bir fikrin temsilcisi değildir. 

Özlenen kadın imajına yaklaştırılan ancak tam bir başarıya ulaşamayan kadınlardır. 

Pek çoğu farklı problemlerle karşılaşmış, hep bir yanları eksik kalmış kadınlar olarak 

gözlemlenir.   

 Pınar Kür karakterlerini oluştururken hem fiziki görünüm hem de ruh 

tahlillerini birlikte kullanmıştır. Kadın figürlerin fiziksel özellikleri ile ilgili 

azımsanmayacak kadar uzun betimlemeler yapılmıştır. Kadın kahramanları bir bütün 

olarak değerlendiren yazarın ruhsal çözümlemeleri de onların yaşadığı bunalımı, iç 

sıkıntıları, yalnızlık, mutsuzluk gibi problemleri gözlemlememize yardımcı olmuş ve 

onları daha yakından tanıma imkânı sağlamıştır. Romanlarda ve hikâyelerde ruh 

tahlillerinin fiziksel betimlemelere oranla daha fazla olması eserlerinde diyalogların 

azlığına neden olmaktadır.  

 Çalışmamızda incelediğimiz 8 roman ve 3 öykü kitabında –15 öyküde- 

toplam 133 kadın kahraman tespit edilmiştir. Bunlardan 11 tanesinin romanlarda asıl 

konumda yer alan kadınlar olduğu görülür. Öykülerde asıl konumda yer alan kadınlar 

fazla olsa da bazı öykülerde –Herkes Bana Düşman gibi- erkek kahramanların da asıl 

konumda yer alan figürler oldukları gözlemlenir.  

Daha önce de belirttiğimiz gibi yazarın eserlerinde karşılaşılan kadın 

kahramanları karakteristik özelliklerine, toplumsal statülerine, eğitim düzeyleri ve 

buna paralel olarak mesleklerine göre sınıflandırmak, bu anlamda da genel bir 

değerlendirme yapmak mümkün olacaktır. 

Hemen her yazarın mutsuzluktan beslendiğine inanan, ‘mutlu olanın’ 

hikâyesinin yazılamayacağını ifade eden yazarın romanlarındaki kadın 

kahramanların genelde, mutsuz ve yalnız kadınlar olduğu dikkatlerden kaçmaz. İlk 
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romanından itibaren gözlemlediğimiz bu mutsuzluğun nedenleri ve yaşanışları farklı 

farklıdır. Yazarın ilk romanında karşımıza çıkan iki kadının da (Aysel ve Seyda) 

mutsuz olduğunu görürüz. Seyda, varlıklı, eğitimli bir kadın olarak mutsuzken Aysel, 

zengin ve ünlü olabilmek için paralı erkeklerle gayri resmi ilişkilerde bulunan 

mutsuz bir kadındır. Aysel’in dramı bilindiği üzere çocukluğunda başlamıştır.  

Küçük Oyuncu romanının kadın kahramanı Semra da hem iş hem de özel 

yaşamında mutsuzdur. Yaşamı boyunca kimi kez karmaşık ilişkilerin içinde kimi kez 

de tiyatro sahnesinde aradığı mutluluğu bir türlü bulamaz. Sevdiklerini birer birer 

kaybeder ve Cem’in gidişi, Özer’in ortadan kaybolması ile tamamen yalnız kalır.  

Asılacak Kadın’da Melek hayatta kimsesi olmayan, yalnız bir kadındır. 

Hüsrev Bey’in yaptıklarından sonra hayatı zindana döner. Haksız yere suçlanan ve 

idam edilen Melek’in yüzü ömrü boyunca gülmez. Pınar Kür’ün bu romanında asıl 

kahraman Melek dışında ki diğer kadınların da mutsuz oldukları bir gerçektir. İkinci 

evliliğini yapan Melek’in annesi kocası tarafından sürekli dövülen, aşağılanan bir 

kadın olarak karşımıza çıkar. Romanda gıyabında konuşulan ve varlığını 

başkalarından öğrendiğimiz Faik İrfan Elverir’in karısı da yalnız ve mutsuz olduğu 

için kocasını aldatır.  

Kadın kahramanları bakımından zengin bir şahıs kadrosuna sahip Bitmeyen 

Aşk’ta da benzer mutsuzluklara tanık oluruz. Uzun yıllar bitmeyen bir aşkın peşinden 

koşan Nilgün başta olmak üzere diğer kadınlarda yaşadıkları hayattan memnun 

değildir. Kendinden yaşça büyük biri ile kaçarak ortada bırakılan ve defalarca aynı 

adamın ihanetlerini affeden, hem de bu süreçte şiddetli duygu fırtınaları yaşayan 

Nilgün’ün akıbeti de net değildir. Ancak şu var ki ömrü boyunca mutsuz olmuş bu 

kadının ölmüş olma ihtimali okura daha inandırıcı gelmektedir.  

Bir Cinayet Romanı ile başlayan, Sonuncu Sonbahar ve Cinayet Fakültesi ile 

devam eden postmodern anlatıya sahip romanlarda da mutsuz kadınların var olduğu 

görülür. Bu üç romanda da esas kadın olan Akın (yazar) çok akıllı olmasına rağmen 

mutsuz ve yalnızdır. Çok küçük yaşta cinsel istismara maruz kalan, ilerleyen yıllarda 

cinayet romanları yazan meşhur bir yazar olmasına rağmen mutsuzdur. Güçlü, 

yenilmez ve iyimser görünümünün arkasında yıllar önce uğradığı tecavüz olayı 
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vardır ve o, bu olayın yarattığı bir katil olarak yaşamaya devam eder. Bir Cinayet 

Romanı’nında Yeşim, Yıldız ve Yasemin’in de memnuniyetsiz ve yalnız kadınlar 

olduğu görülür.  

Pınar Kür’ün mutsuz ve yalnız kadınlarının romanlar kadar öykülerde olan 

çokluğu da dikkat çeker. Yaz Gecelerinde Keman adlı öyküde anlatıcı kadın kocasını 

kaybeden ve hayatta kimsesi olmayan yalnız bir kadındır. Bir Deli Ağaç’ta adı 

bilinmeyen ve öykünün sonunda delirdiği sezdirilen genç kadın, umutsuz bir aşkın 

peşinden gitmiş ve mutsuz olmuş bir kadındır. Güzel başlayan ancak sonu mutsuz 

biten bir öykü olan Taksim-Maçka’da da kadın kahraman Vildan’ın biten aşkına ve 

ayrılığına şahit oluruz. Bir Ayrılık Şarkısı’nda kocası tarafından yıllar önce aldatılan 

ve onun ölümünden sonra yalnız yaşamak zorunda kalan Şükran Hanım’ın dramı 

anlatır.  

Leyla İçin Şiir’ de mahallenin güzel kızı Leyla’nın başına gelenler ve 

istenmeyen ölümle son bulan bir hayat anlatılır. Bitmiş Zamana Dair adlı hikâyede 

varlığın ve geleneksel değerlerin yitirildiği bir yaşamın yanında aldatılmış, 

çocuklarını kaybetmiş Nebile Hanım, psikolojik sağlığını yitirmiş Beyhan Hanım ve 

tanık olduğu trajedi karşısında mutsuz olan anlatıcının yaşadığı hüzün anlatılır.  

Benzer acılar, sıkıntılar, ayrılıklar, terk edilmeler, aldatılmışlıklar yazarın son 

öykü kitabı Hayalet Hikâyeleri’nde daha yoğun bir şekilde işlenir. Buradaki 

hikâyelerde mutsuz ve yalnız olan kadınlar kaybettiklerini geçmişte arar ve 

geçmişten hesap sormak isterler.  

Görüldüğü gibi Pınar Kür’ün kadınları genellikle yalnız ve mutsuz 

kadınlardır. Mutluluğun öyküsü anlatılamaz ama mutsuzluk dönüştürülerek hikâye 

ve roman yazılabilir diyen Pınar Kür, bütün eserlerinde yaşadığı ve gözlemlediği 

mutsuzluğu dönüştürmüş yeni yeni hikâyeler oluşturmuştur. Her yeni öyküde yeni 

mutsuz kadın karakterler çizmeyi başarmıştır.  

Yazarın eserlerinde ki kadın kahramanların daha çok ezilen ve cinsel anlamda 

sömürülen kadınlar olduğunu daha önce tespit etmiştik. Bu tespitimiz doğrultusunda 

yazarın eserlerinde büyük bir yekûn teşkil eden kadın kahramanlar dost hayatı –gayri 
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resmi ilişki- yaşayan ve cinsel sömürüye maruz kalan kadınlardır. Yarın Yarıın’da 

Aysel metres hayatı yaşayan bir kadındır. Para karşılığı ünlü işadamları ile birlikte 

olur. Aysel yazarın Sonuncu Sonbahar adlı romanında evlenmiş ve olarak karşımıza 

çıkar. Bu romanda zengin iş adamı Sulhi Bey ile tanışıp ünlü olma hayalleri kurar. 

Küçük Oyuncu’da tiyatro oyuncusu Güler, rol alabilmek için tiyatroda söz sahibi olan 

adamlarla birlikte olur.  

Pınar Kür’ün 1979 yılında yayımlanan Asılacak Kadın adlı romanı ezilen ve 

sömürülen kadın tipini tüm gerçekliği ve çarpıcılığı ile gözler önüne sermektedir. 

Asılacak Kadın; korumasız, güvencesiz, çaresiz, zavallı bir kadının dış dünyadan 

koparılarak bir sapığın hastalıklı ve korkunç dünyasına hapsedilişini, ezilişini, 

sömürülüşünü, çektiği türlü eziyetler sonucu kendini savunmak için ağzını bile 

açamayacak bir nesne haline getirilişini anlatır.  

Yazarın Asılacak Kadın adlı romanı gerçekten yaşanmış bir olaya 

dayanmakta ve toplumumuzun eski ve hala kapanmamış bir yarasına parmak 

basmaktadır. Kemikleşmiş, önyargılarını aşamayan bir toplumda, kadının cinsel 

açıdan sömürülüp un ufak edilmesi gerçekte de yaşanmış olan bir olaya 

dayandırılarak romanlaştırılmış ve kadının durumu gözler önüne serilmiştir. Bu 

romanın ana temalarından biri, ezen-ezilen-kurtarıcı üçgeninin dinamiği, çelişkileri 

ve sorunsallarıdır. Pınar Kür bu romanında çok önemli bir sosyal yaraya parmak 

basmaktadır. Yoksulluğu ve cahilliği sebebiyle yakınları ve ya çevresi tarafından bir 

köle gibi kullanılan, haklarını bile aramaktan aciz kadınların dramını ele alarak 

ezilen ve sömürülen kadını en çarpıcı yanlarıyla anlatmaktadır. Asılacak Kadın adlı 

romandaki Melek cinsel yönden sömürülen, cinsel bir nesne olarak görülen, hiçbir 

zaman konuşturulmayan ve olanlar karşısında susmaktan başka yapabileceği 

olmayan çaresiz bir kadındır. Melek kurtuluşunun bir tek yolu olduğuna inanır: Eğer 

kadın değil de erkek olsaydı başına bunların hiçbirisi gelmeyecekti, konuşabilecekti, 

yargılayabilecekti ve kullanılamayacaktı. Asılacak Kadında Melek cinsel sömürüye 

maruz kalır. Hüsrev Bey tarafından başka erkeklerle birlikte olmaya zorlanır.  

Bitmeyen Aşk’ta Nilgün pek çok gayri meşru ilişki yaşar. Bunu para için 

yapmaz. Her ilişkiden sonra pişmanlık duyar. Bir Cinayet Romanı’nda Yıldız 
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arkadaşı Eser’in eşi ile gayri meşru bir ilişki yaşar. Yine aynı romanda adı 

belirtilmeyen fotomodel bir telekızdan söz edilir.  

Yazarın romanlarında olduğu kadar öykülerinde de bu kadın tipinin varlığı 

çok fazladır. Lanetli Ev öyküsünde ki hizmetçi Sabah, evin Bey’i ile meşru olmayan 

bir ilişki yaşar, cinsel anlamda kullanılır ve hamile kalır. Gece Görüşmesi adlı 

öyküde genç kadını evinde ziyarete gelen adı belirsiz kadının da genç kadının babası 

ile gayri meşru birlikteliği olmuştur. Yaz Gecelerinde Keman adlı öyküde yine adı 

belirsiz genç kadın, evli bir profesör ile aynı evi paylaşır. Herkes Bana Düşman’da ki 

‘sevgili’ kadın evli adamla birliktedir. Bir Deli Ağaç’ta genç kızın âşık olduğu 

ressam adamla bir kadının ilişkisine şahit oluruz. Bir Ayrılık Şarkısı’nda ki Şükran 

Hanım’ın eşi Enver Bey’in evlilikleri sırasında başka bir kadınla dost hayatı yaşadığı 

gözlemlenir. Bitmiş Zamana Dair adlı öyküde Nebile Hanım, evliliğinin ilk günü 

kocası ile dost hayatı yaşayan bir kadının varlığından haberdar olur.  

Kahramanlardan ve onların yaşadıkları olaylardan yola çıkarak diyebiliriz ki 

yazar Pınar Kür, kadınların aldatılması,  cinsel manada sömürülmesi ve gayri resmi 

ilişkilerde bulunması konuları üzerine hassasiyetle eğilmiştir. Burada yazarın 

kadınlara yönelik cinsel istismarın karşısında olduğu apaçık ortadadır. Ancak yazarın 

kadın kahramanlarının bu kadar kolay gayri resmi ilişkilerde bulunması konusu 

yazarın hayata ve kadına bakış açısı ile ilgilidir kanısındayız.  

Pınar Kür’ün gerek romanlarında gerekse öykülerinde karşılaştığımız kadın 

kahramanların çoğunluğu eğitimli/ kültürlü kadınlardır. Yarın Yarın adlı romanda ki 

Seyda döneminin en iyi eğitimini almıştır. Fizik mezunudur ve iki yabancı dil 

bilmektedir. Küçük Oyuncu’da ki Semra tiyatro eğitimi almıştır ve bu alanda 

çalışmaktadır. Asılacak Kadın romanında etkinliği çok belli olmasa da yargılama 

sürecinde karşımıza çıkan Mefaret başarılı bir kadın hâkim olarak görülür. Bitmeyen 

Aşk’ta Nilgün yine tiyatro eğitimi almış ve son yıllarda ünlenmiş bir tiyatro 

oyuncusudur. Yine aynı romanda ki Suna da Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu bir 

kadındır. Bir Cinayet Romanı ve onu takip eden son iki romanında yer alan Akın 

Erkan tanınmış bir ‘yazar’ dır. Son romanı Cinayet Fakültesi’nde yer alan Melek, 

Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktora yapmış genç bir araştırma görevlisidir. 

Beşpeşe adlı romanda Zehra da tiyatro eğitimi almaktadır.  
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Akışı Olmayan Sular adlı hikâye kitabında bulunan Leyla İçin Şiir adlı 

öyküde anlatıcı Levent’in eşi iki çocuğuna rağmen doktora tezi hazırlayan bir kadın 

olarak karşımıza çıkar. Bir Deli Ağaç adlı öyküde adı belirtilmeyen genç kız ailesinin 

bütün karşı çıkmalarına rağmen üniversite okumak için İstanbul’a gelir. Taksim- 

Maçka adlı öyküde ki Jale mimarlık mezunudur ve bu alanda çalışmaya başlamıştır. 

Hayalet Hikâyeleri adlı son öykü kitabının ilk öyküsü Hayalet Hikâyesi’nde (Lanetli 

Ev) Sırma yurt dışında tıp eğitimi almış bir doktordur. Aynı kitaptaki Edebiyat Neye 

Yarar? da Engin Hanım edebiyat öğretmenidir.  

Bu veriler ışığında diyebiliriz ki yazar eserlerinde daha çok eğitimli, bilgili 

kadınlara yer vermiştir. Bu, hem yazarın çevresinin eğitim seviyesi yüksek, okumuş 

kadınlardan olmasından hem de kendisinin toplumda böyle bilinçli kadınların 

özlemini çekmesinden kaynaklanıyor olabilir.  

Yazarın eğitimli/ kültürlü kadınları gerek aldığı eğitim, gerekse yaşam tarzları ile 

sanatçı kadınlar olarak da karşımıza çıkar. Özellikle “Yarın Yarın, Küçük Oyuncu ve 

Bitmeyen Aşk” adlı romanlarında sanatçı kadın tipleriyle karşılaşırız. Pınar Kür’ün 

ilk romanı olan Yarın Yarın’da sinema yıldızı Aysel Alsan karşımıza çıkar.  

Yazarın ikinci romanı olan Küçük Oyuncu da ise daha ciddi anlamda sanatın 

içinde olan Semra tiplemesiyle karşılaşırız. Semra’nın tüm yaşamı tiyatro 

oyunculuğu ile adeta bütünleşmiştir. Bu romanda Semra tiyatro oyuncusu kimliği ile 

karşımıza çıkar. Pınar Kür uzun yıllar tiyatroda çalışmış, birçok tiyatro metni yazmış 

ve tiyatro ortamını içerden gözlemleyebilmiş bir yazar olarak Küçük Oyuncu adlı 

romanında tiyatro insanı tiplemesinden yola çıkarak “insan”ı araştırmıştır. Tiyatro 

sahnesinde olup bitenlerle hayat sahnesinde olup bitenler birbirine paraleldir. Bir 

anlamda gerçek yaşamda olup bitenler ve toplumdaki tipler tiyatro sahnesine 

yansımıştır.  

Pınar Kür’ün dördüncü romanı olan Bitmeyen Aşk’ta da karşımıza yine bir 

tiyatro oyuncusu olan Nilgün karakteri çıkmaktadır. Nilgün de ünlü bir tiyatro 

oyuncusudur. Ayrıca Bitmeyen Aşk adlı romanda çok ön planda bir kahraman olmasa 

da Suna’nın da sanatçı bir kişiliğinin olduğunu görüyoruz. Suna Güzel Sanatlar 

Fakültesi’ni bitirmiş resimle uğraşan bir kadındır. Kanaatimizce Pınar Kür’ün 
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romanlarındaki kahramanlarını oluşturmasında gerçek hayatının etkisi oldukça 

büyüktür.  

Bir Cinayet Romanı’nın da ki Akın Erkan da yazardır. Yaz Gecelerinde 

Keman adlı öyküde Şükran Hanım’ın apartman komşularından bir kadının ressam 

olduğunu öğreniriz. Bu sonuçlardan yola çıkılarak kahramanların daha çok tiyatro, 

sinema ve diğer güzel sanat dallarıyla ile ilgilenmesinin, eserlerin ortaya çıkışında 

yazarın kendi hayatının ve içinde bulunduğu ortamın ne kadar çok etkili olduğu 

anlaşılır.  

Sol eğilimli/ burjuva kadınlar çok fazla olmasa da yazarın eserlerinde 

gözlemlediğimiz diğer kahramanlar olarak karşımıza çıkar. Bunun en tipik örneği 

Yarın Yarın adlı romandaki Seyda’dır. Her ne kadar onun siyasî bilinçlenmesi Selim 

ile yaşadığı ilişkiden sonra olsa da varlıklı bir çevreden gelen ve mutsuz bir evlilik 

geçiren Seyda için bu önemli bir bilinçlenmedir. Seyda romanda sıra dışı ve 

çevresiyle uyumsuz olan bir kadındır. Selim’in başlangıçta mensubu olduğu burjuva 

yaşama karşı cephe alması, sömürülen ve ezilen işçilerin yanında saf tutması 

sonucunda Seyda da romanın ilerleyen bölümlerinde bu çevreye karşı radikal ve 

ideolojik söylemlerle okur karşısına çıkar.  

Aynı romanda başlangıçta bilinçsiz bir fabrika işçisi olan Kadriye eşi 

Mehmet’in etkisiyle sol ideolojiyi destekler. Hatta fabrikada işçi grevlerine katılır. 

Yazarın Küçük Oyuncu romanındaki kahramanı Semra da sol eğilimde olan bir 

kadındır. Kendisi yürüyüşlerde ve gösterilerde yer almasa da romanda sık sık 

yaşanan olayları, tutuklamaları ve işkenceleri dile getirdiği gözlemlenir. Özer’in 

sevgilisi Aysel ise öğrenci olaylarında aktif yer alır. Hatta bu nedenle tutuklanır.  

Edebiyat Neye Yarar? adlı öyküdeki Engin Hanım öğrencilik yıllarında 

‘örgüt’ e katılmış siyasi olayların içinde yer almıştır.  

Beşpeşe adlı romanda yazarın kaleme aldığı son bölümde Zehra’nın, 

babasının annesi ile tanışması bir gösteri sırasında olur. Bu örneklerde görüldüğü 

gibi yazar eserlerinde siyasi olaylara -derinlemesine olmasa da- yer vermiş ve kadını 

da bu olayların içinde yer alan birer toplumsal varlık olarak göstermek istemiştir. 
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Kaldı ki yazar, hem güncel söylemlerinde hem de kendisi ile yapılan pek çok 

söyleşide kadının hemen her alanda bilinçlenmesinin önemini vurgulamış ve bununla 

birlikte kadınların siyasi kimliklerinin farkındalığına dikkat çekmiştir.   

Yazarın eserlerinde karşımıza en çok çıkan olaylardan biri de aldatma/ 

aldatılma olayıdır. Yazar, kadınları aldatılan olduğu kadar aldatan taraf olarak da ele 

alır. Bu nedenle kocasını/ sevgilisini aldatan kadın tipi de yazarın eserlerinde 

karşımıza çıkan ve dikkat çekilmesi gereken diğer kadınlardır.  

İlk roman Yarın Yarın’da Seyda’ kocasını Selim ile aldatır. Küçük Oyuncu’da 

Semra nişanlısı Cem yurt dışına gittikten sonra onu pek çok erkekle aldatır. Asılacak 

Kadın’da ağır ceza yargıcı Faik İrfan Eleverir’in karısı Nihal de kendisini başka bir 

erkekle aldatır. Bitmeyen Aşk’ta Nilgün sevgilisi ve sonra kocası olan Sinan’ı 

evlenmeden önce ve evlendikten sonra defalarca aldatır.  

Kısa Yol Yolcusu adlı öyküde yeni evlenen kadın eşini düğünden hemen sonra 

terk ederek başka bir adamla kaçar. Yazar her ne kadar kadınları daha çok aldatılan, 

mağdur edilen taraf olarak gösterse de örneklerde de görüldüğü gibi aldatan kadınlar 

eserlerde pek çok yerde kullanılmıştır. 

    Çok fazla olmasa da yabancı uyruklu kadınlara yazarın eserlerinde rastlanır. 

Yarın Yarın’da Selim’in Paris’te kısa süreli de olsa ilişki kurduğu kızın adı Josette 

dir. Asılacak Kadın romanında Hüsrev Bey’in gençlik yıllarında ki sevgilisi Paris’li 

Josette yabancı bir kadındır. Hayalet Hikâyeleri adlı kitapta ki son öykü Sesler de 

genç kadın Paris e gider. Burada otel sahibi Madam Victor, genç kadının sevgilisi 

olan adamın yakınlık kurduğu misafir kadın Jacqueline ve aynı öyküde ki Amerikalı 

sevgili yabancı uyruklu kadınlara örnek gösterilebilir. Bu kadınların varlığı yazarın 

uzun yıllar yurtdışında bulunması ve oradaki yaşantıları ile ilişkilendirilebilir.   

Pınar Kür, bu başlıklar altında bir araya getirdiğimiz kadın kahramanlarla 

beraber pek çok kadın sorununa da eserlerinde yer vermiştir. Şimdi de roman ve 

hikâyelerinde tespit ettiğimiz bu problemleri değerlendirelim.  

Yazarın eserlerinde tespit edilen kadın problemlerini belli başlıklar altında 

ana metinde değerlendirmiştik. Bu nedenle tekrara düşmek için daha önceki tahlil ve 



  272

tespitler ışığında burada kısaca toparlamakla yetineceğiz. Çalışmamızda kadınların 

özel yaşamlarına ait pek çok problemle karşılaşıldı. Mutsuzluk, eğitimsizlik, cehalet, 

sevdiklerini kaybetme ve sonucunda yaşanan üzüntü, pişmanlık, yalnızlık, terk 

edilme, ezilme, yaptığı işten memnuniyetsizlik ve en önemlisi cinsel sömürü, taciz ve 

cinsel ayrımcılık, gibi sayabileceğimiz bu ve buna benzer problemler bu başlık 

altında değerlendirildi.  

Evlilik problemlerinde ise daha çok aldatma- aldatılma başlıkları yer aldı. 

Evlendikten sonra eğitim hayatını sonlandırmak zorunda kalan kadınlarla evliliğinin 

monotonlaştığını düşünerek mutsuzluğa itilen kadınların sorunları da bu bölümde yer 

aldı. Evliliğin her iki cinsi ilgilendirmesi nedeniyle bu bölümdeki kadın sorunları 

cinsellik ve kadın- erkek ilişkileri bağlamında değerlendirildi.  

Bir başka başlık altında kadınların sağlık sorunları da tespit edildi. Fiziksel 

sorunlar yanında kadınların yaşadıkları ruhsal problemler, kendilerini suçlama, 

yaşadıkları iç çatışmalar verilmeye çalışıldı. Zira yazarın özellikle hikâyelerinde 

geçmişle hesaplaşma, yaşadıklarını muhakeme etme, kendini gerçekleştirememe, 

hayal kırıklıkları ve genellikle de yaşadıklarından pişmanlık duyma gibi sorunlarla 

karşılaşıldı.  

Bir başka ana başlıkta da aile içi problemler ele alındı. Yazarın hem 

öykülerinde hem de romanlarında çok yer verdiği bu sorunlar da kendi içinde 

çeşitlilik arz eder. Kimi zaman eşler arasında yaşanan çatışma kimi zaman da evlatlar 

ile ebeveynler arasında yaşanır.  

Sonuç olarak özellikle 1970 sonrası daha çok kadın yazarların üzerinde 

durduğu ‘kadın sorunlarına’ yazar Pınar Kür’ün de kayıtsız kalmadığı görülür. Bu 

sorunlar genellikle erkek kahramanlar tarafından kadınlara tatbik edilen problemler 

şeklinde görülür. Yazar pek çok eserinde kadına yönelik baskı ve şiddetin 

anlatılaştırılmasında daha çok hakaret, dayak, işkence, taciz ve tecavüz gibi temel 

konulardan yola çıkar. Nitekim bunların dışında gelişen diğer problemlerin çoğu 

bahsedilen bu esas konuların doğurduğu sonuçlardır. Kadının mutsuzluğu, 

edilgenliği, ruhsal bunalımları gibi pek çok sorunun temeli bu sonuçlara 

dayandırılabilir.  
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EK 

 

10. 06. 2010  

PINAR KÜR İLE SÖYLEŞİ 

 

Mekân:  Turna Sokak, No: 7 Daire: 3, Elmadağ/ İstanbul      

 İlk romanınız Yarın Yarın’da iki farklı kadın tipine rastlıyoruz. Aysel ve 

Seyda. Seyda eğitimli, kültürlü, sol eğilimli-burjuva sınıfı temsil ederken Aysel, baba 

baskısı ile ve farklı yollarla büyümüş cahil bir kadın. Bu farklılığa rağmen ikisinin de 

mutsuz olduğunu görüyoruz Diğer romanlarınızda da, ( Küçük Oyuncu – Semra ) ( 

Bitmeyen Aşk – Nilgün ) ( Asılacak Kadın- Melek) kadınlarda hep bir mutsuzluk 

var. Bunun sebebi ne olabilir?  

Genel olarak mutlu kadınların romanı yazılmaz. Ben mutlu kadınların 

romanını yazmam. Seyda, zeki bir kadın ama bir şey üretemiyor. Aysel de öyle.  

Toplumda kadın yazarların eserlerinde ve yazılarında hep ‘kadın sorunlarına’ 

değindiği yönünde genel bir inanış var. Siz böyle bir ayrım için ne düşünüyorsunuz? 

(Zira hikâyelerinizde -özellikle Hayalet Hikâyeleri’nde kahramanlarınızı yalnız, terk 

edilmiş ve geçmişi sorgulayan erkeklerden seçmişsiniz. ) 

Benim birincil sorunum uygunsuz insanlar arasında geçen hikâyeler. Ben bu 

uyumsuzluğu araştırıyorum, bu uyumsuzluğun üstüne gidiyorum. Bu romanların 

yanında öykülerde de öyle. Bitmeyen Aşk’ta da öyle Asılacak Kadın’da da öyle.  Asıl, 

karakterlerin toplumla uyumsuz hayatları beni ilgilendiriyor. Ama kadın 

karakterlerin daha ön planda olması, yazdıklarımda daha çok kadın olması  

kendimin kadın olmam ve toplumun içindeki uyumsuzlukları, rahatsızlıkları ortaya 

çıkaran koşullarda asıl incinen asıl hasar görenlerin kadınlar olduklarını 

düşünmemdendir.  
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Artı Türk toplumunda uzun süredir –Cumhuriyetten beri diyeceğim çünkü 

Cumhuriyet öncesinde kadının bu memlekette hemen hemen hiç esamesi okunmadığı 

için- meydana gelen iyiye doğru gelişmelerin büyük çoğunluğunun arkasında 

kadınların olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de şu; statüko dediğimiz şey yani 

toplumun olduğu gibi devam etmesi erkeklere büyük bir zorluk getirmiyor. Onların 

hayatları olduğu gibi devam ediyor. Asıl hayatı zor olan ve değişim isteyen kadınlar. 

Bu değişimi istedikleri için bu değişime ivme kazandırabilecek olanlar da yine 

kadınlar. Ve ben kadınlardaki bu değişim isteği ister edebiyatta ister sinema da olsun 

– iş hayatında da olabilir ama iş hayatında o kadar vakıf olmadığını düşünüyorum- 

bir sürü gelişmenin kapısını açtı. Yani Türk kadını sahneye çıkamazken şimdi 

kendisini televizyonda ifade edebiliyor. Ben bir varlığım, kendi başıma bir özneyim, 

ben erkeklerin karar verdiği ölçüde görünen bir insan değilim çabası kadınlardan 

çıktı erkeklerden değil. Dolayısıyla benim kadınlara yönelmemin başlıca sebebi bu.   

Küçük Oyuncu’da tiyatro ile ilgili deneyimleriniz ve bilgi birikiminiz yer 

alıyor. Ben kitabı okurken Semra’nın yaşadığı olaylardan (Özer’in ölümü vs. ) daha 

güçlü çıkmasını bekledim ama hayal kırıklığı yaşadım. Siz de kitabın son bölümünde  

“Yazdıklarımın böylesine acıklı bir sonuca bağlanacağını bilseydim hiç başlamazdım 

yazmaya belki” diyorsunuz. Acaba orada da siz de güzel bir son istediniz ama olaylar 

sizin dışınızda mı gelişti. Bir yazar için böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yazar 

öyküyü değil de öykü yazarı peşine takabilir mi?  

Son dediğine inanmıyorum, öyle söyleyen çok yazar vardır. “ Efendim öykü 

kişileri beni aldı götürdü”, “beni esir aldılar” vs. beni hayatta esir alan bir tek 

hayali kişi vardır o da Bir Cinayet Romanı ve onu takip eden romanlarda ki Emin 

Köklü’dür. Onun dışında hayır Semra beni esir alıp götürmedi. Şöyle bir şey var o 

roman aslında bir başarmak veya başaramamak, başarı nedir, o konuyu da araştıran 

bir roman Küçük Oyuncu. Bunun tiyatro çevrelerinde olması benim o çevreleri 

bilmem ve ikincisi de yırtıcı bir rekabetin en kolay görülebileceği ortamdır.  

Hâlbuki şimdi günümüzde maşallah bütün ortamlarda aynı yırtıcı rekabeti 

görüyoruz. Şimdi orda Semra’nın düş kırıklığına uğraması Özer’i kaybettiği içindir 

belki ama orda Semra bu rekabet ortamından kendini çekmekle o hiç değilse o 
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dünyaya karşı bir duruş almıştır. Bu onu Özer’in duruşuna yaklaştırmıştır. Özer 

başarılı bir insan olmasına rağmen ortama oyuna girmemek için çekip gitmiştir.  

Özer gibi insanların kâinatın bir yerinde var olmasını arzuladığım için ona 

öldü demedim. Semra’da daha bir üst düzey bir anlayışa geldi, ‘hayır hayat bu 

didişmeler değildir, bunun ötesinde tamam kendime düşeni yaparım ama bu hırsla 

kendimi ortaya atmam’ dedi. Özer’in onu koymak istediği yere yaklaştı. Semra’nın 

burada yaşadığı düş kırıklığı değil.  

Asılacak Kadın’ın önce romanını okudum ardından filmini izledim gerçekten 

çok etkilendim. Gerçek bir olaydan yola çıkılarak yazılması daha da vahim.  Meleğin 

yaşadıkları malum, Hüsrev Bey’in cinsel sapkınlıkları karşısında hayatı kararıyor. 

Benim o romanda dikkatimi çeken başka bir kadın da Melek’in annesi. Onun 

konumundaki kadınların ( cahil, ezilen, kocası tarafından hem dövülen hem hakarete 

uğrayan vs. ) toplumda daha fazla olduğunu düşünüyorum. Siz bu görüşüme katılıyor 

musunuz? Romanın yazılışından bugüne bu panoramada bir değişiklik olduğunu 

düşünüyor musunuz?   

Evet, Melek ekstern bir olay uçta bir olay ama gerçek, olmuş bir şey. Ben 

doğmadan yıllarca önce olmuş. Melek kimsesiz bir kız. Söz konusu olan kimsesiz bir 

kız ve köyde. Ben bunu bir köy hikâyesi değil de şehir hikâyesi olarak yazmak 

zorunda olduğum için – niçin zorundayım çünkü köy hayatı yaşamıyorum, köy hayatı 

üzerine ukalalık yapmama gerek yok- ama bildiğim bir çerçeve içine şehir çerçevesi 

içine koymak gerektiğinde evet Melek’i yalıdan önce İstanbul’a büyük şehre getiren 

annesidir. Ve ben bu romanı yazarken o tür kadınlarla çok konuştum. Sivas ağzını 

almak istedim. O dönemde İstanbul’da ki kapıcı nüfusun büyük çoğunluğu Sivas’tan 

gelmeydi. Dolayısıyla kapıcıların eşleri, kadınları ile konuşurken –bir sürü konuşma 

yaptım- onların ağzını, kullandıkları özel kelimeleri –tevatür mesela oradan çıktı-

tanımaya çalıştım.  

Senin de dediğin gibi çok doğru asıl o kadınlar ortalıkta ve devam ediyor. İlla 

ki cinsel açıdan taciz edilmesi veyahutta başkalarına peşkeş çekilmesi şart değil. O 

da oluyor başka da –alıyor genç kızı kaçırıyor, imam nikâhı yapıyor başkalarına 

satıyor. Bunlar da oluyor Türkiye’de, günümüzde gazetelerde her gün okuyoruz. Ama 
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hem dayağı yiyip hem ses çıkarmayan hem de çocuklarının dayak yemesini 

engelleyemeyen kadın tipi, kişisi Türkiye’de tabiî ki daha fazla. Ama tabiî ki Melek’in 

hikâyesi daha çarpıcı daha romana uygun bir hikâyeydi bugün değişti mi dersen 

bana sorma gazeteleri aç bak. Ayrıca sadece ve sadece  Kürtlere özgü bir şey değil 

töre, -kadın namusu temizlemek için öldürülür- türü bir şey değil. Bu Kürt olmayan 

vatandaşlar arasında da yaygın ve bu sadece doğunun hikâyesi değil İstanbul ve 

başka kıyı şehirlerinde de var. Kadın hiçbir zaman ikinci sınıf vatandaş olmaktan 

kurtulamadı ve kurtulamayacak da isterse başbakan olsun.  

Siz uzun yıllar Avrupa’da ve Paris’te kaldınız bu konu ile ilgili olarak orada 

ki gözlemleriniz nelerdir? 

Tabii kadın sömürülüyor, dayak da yiyor. Bu dünyanın her yerinde var. 

Amerika’da da var. Amerikan dizilerinde görüyoruz, kaşı gözü patlamış kadınlar, 

kurban edilen, satılan kadınlar. Yani kadın bedeni her zaman istismar edilmeye 

müsait. Bir meta olarak kullanılan bir şey.  Ama  bunu oralarda yapmak daha zor bu 

yüzden bizdeki kadar yaygın değil. Evet, her yerde deli, manyak adamlar vardır, 

karılarını döverler çünkü kendinden daha güçsüz birine saldırma söz konusu. Kendi 

ekonomik sıkıntısı veya alkol her neyse onları bu hale getiren neyse kendine karşı 

koymayacak zavallı birinden alma dürtüsü, kadınlar da bunu çocuklarına 

gösteririler. Fakat kötü olan bunun toplumsal kabul görmesidir. Kadın karakola 

gittiği zaman ‘git kocanın evine’ denir. Çocuk yarı ölü hastaneden çıkınca onu yine 

onu döven babaya verirler.  

Avrupa’da bu yapılmaz devlet hemen bu şeye el koyar. Bunun toplumsal 

olarak kabul görmesi kötü, yoksa psikolojik olarak herkes her şeyi yapar. Bu 

zihniyet, bu gidişle değişmez. Kadınların daha çok, daha büyük bir savaş vermesi 

lazım. Deminde belirttiğim gibi bu erkekleri zorlayan, üzen bir şey değil, kendisi 

dövmese bile başkalarının dövmesine aldırmaz. Kadınların üretimde ve toplum 

içinde daha çok güçlü oldukları zaman değişir. Kadın kendini erkeğe değil de 

kendini kendine göre tarif ettiği zaman bu olay bir yerlere gider belki. 

Bitmeyen Aşk, en hacimli romanlarınızdan biri. Zaman zaman üçüncü göz 

olarak Nilgün ve Sinan’ın arasına giriyorsunuz. Ben bir okur –kadın okur- olarak 
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Sinan’ın Nilgün’ü terk etme gerekçelerine kızıyor, sinirleniyorum, -Sinan’ı bir şair 

değil de bunu kadınları kandırmak için kullanan ve ağzı iyi laf yapan biri gibi 

algıladım- her seferinde Nilgün’ün yerinde olsam bu kez affetmem diyorum. Ama o 

her defasında affediyor.  Neden, bunca acıya, sıkıntıya karşı kadın affediyor, -tamam 

Nilgün’ün de hataları var ama- bu gerçekten bir aşk mı? Alışkanlık mı? Nilgün 

hayatında bir erkek olmadan yaşama sarılamaz mı? Hele Sinan olmadan? Burada 

‘kadın’ ın zaafı var gibi algılanıyor? 

 Hani yenilen pehlivan güreşe doymaz diye bir laf vardır. Burada olay bir terk 

edilme duygusu ile başlıyor. Çok küçük bir yaşta ve çok kötü bir durumda terk edilen 

bir kız var orda Nilgün. Ondan sonra herkes hayatına ayrı ayrı devam ediyor. 

Burada kitabı yazarken benim düşündüğüm ‘insan niye âşık olur?’ veya niye terk 

eder, terk etmez. Bunları araştırdım. E bunu da görüyorum aşağı yukarı aynı 

vasıflara sahip iki adam var Ahmet’e âşık olmuyorsun da Mehmet’e âşık oluyorsun. 

Aradan üç beş ay belki de iki üç sene geçiyor bakıyorsun ‘ben bu adamın neresini 

sevmişim’ diye bir soruyla karşılaşıyorsun. Bu benim başıma da geldi, çevremdeki 

pek çok insanın başına da geldi. Bu neden böyle oldu diye düşümdüm, sonuçta -orda 

kitapta da var- ‘ayna kuramı’ diye bir kuram geliştirdim o da şu; karşında ki kendini 

senin görmek istediğin gibi yansıtıyorsa o kişiye âşık oluyorsun. Fakat geçen 

zamanla şöyle bir şey oluyor. Sen kendini artık öyle değil başka biçimde görmek 

isteyebiliyorsun o, seni gördüğü gibi görmemeye başlıyor.  

Örnekse Nilgün, terk edildikten sonra geri geldiğinde işte intihar etmedi çok 

kötü bir sarsıntı geçirdi, neydi kendini onaylatmak zorunda idi. Olmadık insanlarla 

ilişkiye girmesi budur. Yani ben terk edilecek bir insan değilim, ben aslında iyi bir 

insanım, sevilecek bir insanım. Sinan terk etti ya Nilgün de istediği başka kollarda o 

onayı aradı. Çok yerde istediğini bulamadı. Bir adamla evlendi, o kendisini istediği 

gibi modern iyi bir oyuncu, temiz bir kız olarak görüyordu. Başkaları ise Nilgün ‘ü 

onunla bununla yatan biri gibi görüyordu. O adam başka türlü görüyordu 

dolayısıyla ona âşık oldu. Yıllar sonra Sinan’ la tekrar karşılaştıklarında ne oldu, o 

terk edilen kadın görüntüsünün yerine, oraya yıllardır özlenen kadın görüntüsü 

geldi. Sinan’a gelince; o, özellikle Sinan’ın anlatımını ‘sen’ diye seçmemin bir sebebi 

var. Nilgün ‘ben’ diye anlatıyor, üçüncü göz ‘o, onlar’ diye anlatıyor. Sinan 
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kendisini tek başına tarif edemeyen, ancak başkaları ile tarif edebilen bir insan. Tek 

başına var olamayan biri dolayısıyla hiçbir zaman bir kadın ona yetmeyecek hep 

başka kadınların gözünden görmek isteyecek kendisini. Dolayısıyla Sinan adam 

olacak biri değil. Sinan’ı sempatik bir adam olarak yazmadım. O dırdırlarını da, 

şiirsel konuşmalarını da o kadar uzattım ki okur kendisi anlasın artık yeter bu kadar 

palavra diye. Yani onu bilinçli yaptım. Okur ‘aaa yeter’ desin. Aynı şeyi evlendiği 

kadına da yapıyor, hemşireye yapıyor, Nilgün dönünce ona yine yapıyor. Çünkü o 

sen dediği kişiler sürekli değişiyor. Onları tükettikten sonra başka gözler arıyor 

kendine.  

Bu, Türk erkeklerinde çok var, bu bütün erkeklerde var. Fransa’da da 

gözlemledim, çapkın erkekler, niye çapkın diyoruz, çünkü bunlar kendilerini bir 

kadının gözünden görmek istiyorlar. Bu anneden başlıyor, tek başlarına var 

olamıyorlar, hayatlarını devam ettiremiyorlar. Sinan dövmüyor ama bunu başka 

şekilde yapıyor. Bir kadından diğer kadına geçmek gibi daha farklı yolla yapıyor 

bunu. 

Ayrıca bu romanın ‘bilimsel kaygılarla’ yazıldığını ifade ediyorsunuz? 

Duygular (aşk, sevgi vs.) bilimsel yollarla açıklanabilir mi? Özellikle de roman gibi 

edebî bir tür ile?  

Şöyle açıklanır, travma, post-travmatik stres sendromu vs. insan duygu ve 

davranışlarının, duygu patlamalarının bilimsel isimleri olabilir. Nitekim bu duygu ve 

davranışları inceleyen bilim dalları var. Edebiyatta bu bilim dallarından biri. 

Psikoloji diye bir bilim yokken Dostoyevski’nin romanları, Balzac’ın romanları 

vardı. Bunlar insanın zaaflarını duygularını inceliyorlardı. Birtakım isimler 

koymadan inceliyordu. Edebiyat bunu başka türlü yapar, bilim başka türlü. Ben bu 

ikisini birlikte kullanmaya çalıştım. Daha sonra aşk üzerine başka biyolojik teoriler 

açıklamalar da yapıldı. Yok aşkın ömrü üç gündür vs. Dolaysıyla bilimsel bir bakış 

açısı getirilebilir.  

Benim en beğendiğim romanınız Bir Cinayet Romanı  ( ve arkasından gelen 

Sonuncu Sonbahar ile Cinayet Fakültesi). Okurken hem şaşırdım, hem meraklandım. 

Üst kurmaca tekniğine bayıldım. Bu romanlarda kadın sorunları ön planda değil ama 
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Akın’ın hem yazar hem de karakter olarak çok başarılı kurguladığını düşünüyorum. 

Zeki ve güçlü. (her ne kadar en sonunda onun zayıf yanını görsek de) Siz, Akın için 

neler söyleyebilirsiniz? 

Akın bir yaratıcı, zaten ilk romanda bu Y harfi üzerinden gittik biliyorsunuz 

üç tane Y harfli kadın vardı, onları başlangıçta çok iyi anlayamıyorduk hangisinin 

konuştuğunu. Yıldız, Yeşim, Yasemin vardı. Sonra bir başka Y harfine gitti o da yazar 

(yaratcı).  

Akın’ın kişilik olarak biraz terbiyesiz biraz ahlaksız olduğunu düşünüyorum. 

Yani yazarlar iyi kalpli insanlar değildir. İyi kalpli insanlar hemşire olur, çocuk 

bakıcısı olur. Akın da bir yazar olarak benim kafamdaki yazar tipine uygun, bir sürü 

şirin domuzluklar yapabiliyor.  

Son romanım Cinayet Fakültesi’nde de var manüplatif bir tip Akın aslında, ne 

var çünkü onda diğer yazdığım kadınlarda görmediğim bir güç var. Adını kadın adı 

olarak değil ‘Akın’ koymamın da sebebi odur. Akın, yazar evet, kadın bir yazar ama 

kadın yazarın da mutlaka masküler tarafları olmalıdır. Nasıl ki iyi bir erkek yazarın 

feminen tarafları olması gerektiği gibi. Bana mesela niye erkekleri erkek ağzı ile 

yazıyorsun diye sorulduğu olmuştur. Niye yazmayayım bir sürü erkek yazarın da 

kadın ağzı ile yazdığı olmuştur. 

 İyi bir yazar her iki cinside anlama ve iyi bir şekilde analiz edebilme gücüne 

sahip olmalıdır. Onun için Akın, hem Emin’i manüple ediyor hem olaylara gaz 

veriyor, başlamasının sağlıyor ki yazarın yaptığı bu. Ama bunu özellikle Bir Cinayet 

Romanı’nın da metafiction şeklinde yazdım. Diğerlerinde tabi aynı sistemi aynı 

düzeni tutturamıyorsunuz. İkincisinde her iki taraf da bir şeyler yazıyordu. 

Üçüncüsünde Emin’i yok etme kararı verdim. Ama o üç roman entrikayı kurduktan 

sonra bana en az acı veren romanlar olmuştur. Öbür kitaplarımda böyle, her satırı 

yazarken sıkıntı çekerim. Böyle bir cümleyi on defa yazarım. Böyle bir kıvranma 

olayı vardı. Buraya bir mizah kattığımı düşünüyorum. Emin’in diliyle. Emin’in tarzı 

daha çok hoşuma gittiği için devam eden kitaplarda daha çok onun stilini kullanmayı 

tercih ettim. Onları daha keyifle yazdım, diğer kitaplarımı keyifle yazdığımı 

söyleyemem.  
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Metafiction denilen şey var ya gerçek hayatı, toplum içindeki bütün kavgaları 

vs. leri anlatmak, onlarla biraz dalga geçiyorum, biraz oynuyorum. Toplumla ilgili 

endişelerimi söylüyorum, ama bu sefer başka bir dille söylüyorum. O bakımdan o 

üçü benim için hoştu fakat onu devam ettiremeyeceğim artık. Bir daha yazmayı 

düşünmüyorum. O üçleme bitti. Kafamda başka bir şey var şimdi ama onu da tam 

olarak oturtamadığım için iki yıldan fazladır bitiremiyorum başladığım halde. 

O cinayet romanı mı? Ya da farklı bir tarz, yeni bir üslup deneyecek misiniz? 

 Yeni bir şey deniyorum ama onların üzerine çıkacak, Bir Cinayet 

Romanı’ndan daha radikal olacak bir şey değil. 

O zaman roman yani öykü değil? 

 Roman, ama kısa roman. Gerçi kısa olması o kadar önemli değil.  

Hayalet Hikâyeleri’nde geçmişle hesaplaşma var. Sizin geriye döndüğünüzde 

yazar olarak pişmanlıklarınız var mı? (Şunu da yazmasaydım veya daha farklı 

teknikler kullansaydım gibi.) 

Hayır. Şunu da bunu da yazsaydım demişimdir ama bir kitabı bitirdiğim 

zaman ‘keşke bunu şöyle yazsaydım’ aşamasını geçmiş oluyorum. Yani tekrar geriye 

dönüp okuduğum kitabım azdır. Ama ne olur, yayınevi değiştirdiğim zaman hepsinin 

yeni basımı yapılıyordu ve son tashihlerini ben yaptım. Dolayısıyla hepsini baştan 

sona okudum. Yani böyle bir iki deyim hatası ve bir iki kelime değişikliğine 

gitmişimdir. Öyle çok değişiklik yapmadım. Bunu böyle kurgulasaydım dediğim bir 

sorunum olmadı. Hayır.  

Burada dil meselesine değinmişken, Füsun Akatlı bir yerde sizin Attila 

İlhan’dan bu anlamda çok etkilendiğinizi yani onun dilini onun üslubunu gerek 

öykülerinizde gerekse romanlarınızda zaman zaman kullandığınızı ifade etmiştir. 

Bununla ilgili olarak neler söyleyeceksiniz? 

Attila İlhan benim hayatımda çok önemli bir rolü olan bir insan yani. Türk 

Edebiyatında bugün bir yerim varsa bu onun yardımıyla oluştu. Yani ilk kitabım 

Yarın Yarın’ın yayımlanmasına sebep olan kişidir. Özellikle kitabın adı üzerinde çok 
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durdu. Ben o kitabın adını ‘Şu Dağın Ardında’ koymuştum. ‘Sen deli misin, adında 

Havva Pınar Kür seni köylü zannedecekler, hâlbuki sen şehirlisin’ dedi. Hayır, 

insanlar köy romanı okuyacağım diye alırlar görünce şaşırırlar. Neyse adımı 

değiştirdik. Pınar, Avrupa’da Pinar şeklinde kullanılıyor ve ‘kötü şarap’ anlamına 

geliyor. Havva da ‘eva’ olarak kullanılıyor.  

Attila’dan dil anlamında etkilendiğimi zannetmiyorum. İlk kitabımda zengin 

dememişim ‘varsıl’ demişim. ‘Dek, değin’ onları da biraz zorlama kullanmışım. 

Yoksul demekle bir farklılık olmuyor ama oturmamış bir kelime. Onlara itirazım var. 

Yoksa metaforları, imgeleri değiştirmek anlamında değil. Belki de fantastik 

yazabilirdim ama televizyonda bile polisiye seviyorum, fantastik sevmiyorum. 

Sıkılıyorum. Öyle bir yapım yok, daha gerçekçi bir yapım var. Ben daha çok 

edebiyatın kendi iç işleyişiyle boğuşmayı tercih ettim.  

Karakterlerinizi nasıl oluşturuyorsunuz? Bazı yazarlar der, ben günlerce 

karakterlerimle yaşıyorum, sizde de böyle mi? 

Evet, karakterleri günlerce bazen aylarca yaşıyorum. Bu yaşamak kimi zaman 

kendi kendine konuşmak gibi oluyor. Karşılıklı deliler gibi konuşan bir kadın var 

evin içinde. Ben tiyatrodan gelme bir kişi olduğum için sahne olarak, dekor olarak ve 

kişi olarak görmem lazım. Karakteri oluşturmaya başladığımda bir de ona yüz 

koyuyorum. Oraya var olan bir yüzü koyuyorum ama bu demek değildir ki o kişiyle 

bu karakter aynı kişidir. Tabi bunlar farklı farklı kişiler, çoğu zaman tarif de ederim. 

Okurun da bu kişileri görmesi lazım inanması için. Onu mutlaka bir dekorun içine 

koyarım. Çünkü o dekoru da –her zaman olmasa da- çoğu zaman yansıtırım okura. 

Onun da bu dekoru öncelikle gözünün önüne getirebilmesi gerekir. Karakter şunu 

mu bunu mu yaptıdan ötesinde önce bir ete, cana bürünmesi lazım ondan sonra 

olayları kurgulamak daha kolay oluyor.  

Bazen bir olaydan yola çıkıyorum. Yaz Gecelerinde Keman böyle yazılmıştır. 

Bu evde bir yaz gecesi, pencereler açık hakikaten Brahms’ın plağını koyduk, 

otururken oluştu. Şöyle şurda oturuyorduk, şu pencereden baktım. Orda karşıda 

balkonda bir karaltı gördüm. Yeni taşınmıştık, birkaç ay olmuştu, tabi o zaman büyük 

aşk, çok mutluyuz. Önce o balkonda ki kadını kurdum. Neden balkona çıkmış, bizi 
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gördüğü zaman ne düşündü. Ben o zaman otuz üç yaşındaydım. O kadın kahramanı 

elli yaşında yaptım. Artık bu yaşta ki kadının her şeyden elini eteğini çekmiş 

olabileceğini düşündüm. Ancak kendim elli yaşıma geldiğimde ne kadar yanıldığımı 

anladım.  

Bir yerde hikâyelerinizi ve romanlarınızı ayırt edenleri eleştirmişsiniz. 

Haddim değil ama bir okur olarak gerçekten hikâyelerinizi daha çok beğendim. 

Keşke dedim daha çok hikâye yazsaydı. Neden öyküye değil de romana daha çok 

yöneldiniz? 

O dediğim gibi tam tersi düşünenler de var. Attila İlhan, ‘aman bırak hikâye 

yazmayı, büyük Türk romanını sen yazacaksın’ falan derdi. Yani romanları çok 

sevenlerde ‘ ayy ne o öyle duygusal hikâyeler yazıyorsunuz, biz sizden Yarın 

Yarın’ları okumuş kişileriz’ falan gibi çeşitli reaksiyonlar var. Şimdi bir şey bana 

kendisi öyle geliyor. Yukarıda birisi karar veriyor bilemiyorum kim karar veriyor 

buna. Hikâye olarak veya roman olarak geliyor bana bir şey öykü diyeyim. Hikâyeler 

de uzun.  Sait Faik, Ömer Seyfettin, Memduh Şevket’te alıştığımız türde kısa kısa 

değil, onlardan daha uzun hikâyeler benimkiler. Kısa öykü değil benimkiler. Daha 

yoğun ve daha duygusal anlarımda yazdığım şeyler.  

Romanlarda daha rasyonel oluyorum, daha akılcı oluyorum. Kurgu üzerinde 

çok yoğunlaşıyorum. Şimdi roman kurgusu ile hikâye kurgusu arasında başlıca fark; 

hikâyenin belli sınırların içinde kalması ve sonunda da mutlaka etkileyici bir yumruk 

vurması lazım. Benim düşüncem o yumruğa gelebilmesi için daha çok yoğunlaşması 

lazım. Daha az kişi daha az olay –olay olmayan öyküler de vardır-  çok basit olaylar 

dizisinin sonunda gelen yumruktur. Ve onu yazarken olaylara iyice yoğunlaşmak 

lazım. Romanda gidersin, gelirsin, yazarsın, atarsın, hikâyede bir kelime bile bütün 

hikâyeyi bozabilir.  

Hikâye yazmak daha mı zor yani? 

Evet, daha zor. Yani tabii ki çok daha kısa zamanda yazılıyor. Ama daha çok 

fazla yoğunlaşmayı gerektiriyor. Yalnız hatalı bir cümle bile olursa eğer bütün 

hikâyeyi bozabiliyor. Hikâye büyü istiyor büyü gerektiriyor. 
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Aşkın Sonu Cinayettir adlı söyleşi de kendinizi anlattınız. Eğer kendi 

hayatınızı bir roman olarak yazsaydınız hangi kadın kahramanınıza benzerdiniz? 

Roman yine mutsuz mu biterdi? Yoksa açık uçlu mu? 

Şimdi her karakterde kendimden bir şey vardır. Olmaması mümkün değil 

kendim kuruyorum çünkü onu. Ama hiçbir karakter doğrudan doğruya ben olamam. 

Hani Yarın Yarın çıktığında herkes ‘ayy kendisini yazmış’ diyordu. Bu adettir, birinci 

romanlar daha otobiyografik olur. Doğrudur. İnsanın kendisi, hayatı daha fazla 

vardır. Bir de kadının saçını kısa yapmıştım. Bir daha o aptallığa düşmedim. Beni 

benzettiler de fakat ona verdiğim cevap Seyda, gördünüz akıbetini ama ben oturdum 

roman yazdım. Demek ki aynı kadın olmamız mümkün değil. Ama tabi ki kendinden 

bir şeyler koymadığın bir roman olamaz. Çünkü senin bilincinden çıkıyor her şey. 

İlla kimi seçmem gerektiğine gelince kendimi en çok Akın’a benzetiyorum. Çünkü o 

da yaratıcı ben de yaratıcıyım. 

Şimdilerde yazdığınız bir şeyler var mı.? Yoksa yazmayı tamamen bıraktınız 

mı? 

Evet, roman ‘Mahfuz’ diye bir roman. Adı Mahfuz şimdilik değişmezse eğer.  

Önce yazıp sonra mı adını koyarsınız? 

Bazen öyle oluyor Bitmeyen Aşk kendi kendine geldi. Bir Deli Ağaç da öyle. 

Yarın Yarın, Asılacak Kadın, Akışı Olmayan Sular adını bin kere değiştirdim. Belli 

olmuyor.   

Bu yeni romanınızın konusu nedir, biraz ipucu verebilir misiniz? 

Bu, günümüz toplumunda ki yine uyumsuz bir kişinin romanı. Yozlaşmış olan 

günümüz toplumunda, tutunamayacağını anlama aşamasında olan, bunalımlara 

giren bir kişinin hikâyesi. 

Burada da mutsuz bir kahraman var öyleyse? 

Nazım Hikmet de diyor ya mutluluğun resmini çizebilir misin diye. 

Mutluluğun hikâyesi olamaz çünkü besleyici değildir. Mutsuzluk kendini geliştirecek, 
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dönüştürecek bir alandır. Mutsuzluk dönüştürülebilir. Mutsuzluğu dönüştürebilirsen 

sanat eseri olur dönüştüremezsen ruhsal bozukluğa gidersin. Adam gibi romanlarda 

mutlu son olmaz. Sinemada mutlu son olur. Neden çünkü o, iki saat içinde tüketilen 

bir şeydir. Ama edebiyat eserinin amacı unutulmamak ve yeniden yeniden üremektir. 

Dolayısıyla mutsuz bir hikâyenin sonu okuru daha çok düşündürecek, üzerine daha 

çok spekülasyon kurabilecek, derinleşebileceği bir şey.  

Örneğin Küçük Oyuncu’da Özer’i öldürmedim, seni roman üzerinde 

yoğunlaştırdım. Mutlu hikâyelerden okur sıkılır ‘aa neden bunlar bu kadar mutlu da 

ben değilim’ diye. Mutluluk da mutsuzluk da daha uç durumlar. Normal hayatımızda 

ne çok mutlu ne çok mutsuz yaşayıp sürüklenip gidiyoruz. Tek düze yaşamın 

hikâyesini belli bir ölçüde yazarsın. Şimdi bak Kafka’dan başlayan modern edebiyat 

dediğimiz anlamsızlık edebiyatı var. Ama hayatın ne kadar anlamsız olduğunu 

anlatmak da bir anlam. Edebiyat bence bütünüyle bir anlam arayışı bence yazar için 

de okur için de. 

İyi bir eğitim aldınız, özellikle Paris’in sizin ufkunuzu açmada, gerek sosyal 

gerekse siyasal anlamda bilinçlenmenizde önemli rol oynadığını biliyoruz. Neden 

döndünüz?  

Şöyle ki o zamanlar bizim ciddi ideallerimiz vardı. Devrimci ideallerimiz 

vardı. Bunları gerçekleştirmek amacıyla geldik. Devrimci tiyatro kuracaktık. Türkiye 

İşçi Partisi yükselme dönemiydi. Sosyalist bir düzene girme ümidimiz vardı. Ondan 

sonra 12 Mart oldu, pasaport alıp yurtdışına çıkmamız engellendi. 1985’e kadar bir 

yere çıkamadık. O arada 12 Mart ve sonrasından gelen karanlık dönemde bir yere 

gidemedik. Orda otursaydım ve orda hayatımı devam ettirseydim bambaşka biri 

olurdum her halde. Her halde ilk gittiğimden itibaren Amerika’da kalsaydım ben de 

Türk asıllı Amerikan yazar olurdum ve Amerikan hayatı üzerine yazardım.  

Romanlarınızda, öykülerinizde Anadolu insanı, köy insanları ve köy hayatı 

yok, o çevreden uzak olduğunuz için mi böyle? 

Evet, ben nasıl yazarım dışarıdan biri olarak… İçinden yetişmiş biri olarak 

yazmam. Yaban’ın yazarı Yakup Kadri gibi ancak dışarıdan yazabilirdim. Köy 
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kökenli birinin şehirde ne yaptığını görebilir, yazabilirim. Ayvalıkta oturup –

dışarıdan gelmiş bir insan olarak- oranın hikâyesini yazabilirim. Nitekim Hayalet 

Hikâyeleri’nde ki Lanetli Ev hikâyesini Ayvalıkta yazdım. Ben o hikâyeleri oradaki 

yıkıntılara, o içi boşalmış kör gibi evlere bakarak yazdım.  Sonra Ayvalıkta oturan 

herkes ‘aa bizim evde de böyle sesler duyduk’ diyen çok oldu. Ben o hikâyeleri hiç 

bilmeden yazdım demek ki o havayı çok iyi solumuşum. 

 Amerika’da kalsaydım Amerikalı bir yazar olabilirdim, ancak Fransa’ya 

sonradan geldiğim için Fransa’da olsaydım Fransız bir yazar olamazdım sanırım. 

Örneğin Hemingway da uzun süre Paris’te kaldı ama Paris’te ki Amerikalıları ve 

onların başından geçenleri yazdı.  Kalkıpta toplumun bir parçası olmamış. Kendi 

dilinde ve kendi topraklarında yaşaması gerekir bence.  

Eserlerinizde genellikle eğitimli, okumuş kadınlar var. Tiyatrocu, fakülteli vb. 

Bunun nedeni toplumda böyle bir kadın varlığına duyulan özlem mi?  

Sadece entelektüel olanı yazmıyorum. İşçi sınıfında da üretim olabilir. Yarın 

Yarın’da (Kadriye) var bu. Ama işçi sınıfından çıkan bir kadının bunu yazması lazım. 

Benim fikrim illa yukarıdan bakarak anlatmak değil de o sınıftan gelen kişilerin 

yazması gerekir. O zaman daha derin daha doğru bir şey oluyor. Onun içinde senin 

dediğin daha ezik, daha eğitimsiz, daha çaresiz sınıflardan gelen yazarlar da olmalı. 

Veya illaki yazar olması gerekmez onların, onlar hayatlarını bir şekilde değiştirmek 

üzerine gidebilir. Ben inandırıcı olabileceğim bir şeyi yazmak isterim. Asılacak 

Kadındaki yalı evet, benim bildiğim yalı ama oradaki kişileri tanımıyorum. 

Çevrenden ziyade iyi anladığın, anlatabildiğin kişileri yazmalısın, anlatmalısın. 

Yoksa ben aklını kaçıran adamı da yazıyorum, aklımı kaçırmam gerekmez. 

Pek fazla dışa yansıtmadığınız bir hüznünüz olduğunu ifade etmişsiniz. 

Hayata karşı bir kadın olarak kalkanlarınız var mı? Neden?  

Var tabii ben eskiden daha çok gezerdim ama şimdi kapalı bir insanım, çok 

az sokağa çıkarım. Çok az dostum vardır. Çok derindeki bir takım duygularımı değil 

anlatmak, çok edebiyat dışı bir alanda fazla deşelemekten de korkarım. Depresyon 

geçirdiğimde doktora gittim, dedim ki  ‘katiyen bana burada çocukluğunu anlat 
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deme, bana ilaç ver’ dedim. Onlar benim yapamadığım şeyler, malzemem onlar 

benim. İlerde onlar geliştikçe belki bana malzeme çıkacak. Kendi duygularımı dışarı 

yansıtmam belki ama çok daha kapalı yaşarım yani.  

Yazarlar yalnız insanlar mıdır? 

Şimdi bu bir denge meselesi yani tamamıyla içe kapanık yaşarsam eğer, 

yazacak bir şey bulamam. Yaşam dışı kalırsın, beslenemezsin, benim hayattaki 

ilişkilerim de beni besliyor. Ama olduğu şekliyle kalmıyor içimde dönüşüyor bir şeye. 

Dışarıda yaşadığım şeyler de yaşantılar da belli bir zaman sonra dönüşüyor ve 

ilerde belli bir hikâyeye malzeme olabilir. Ama sürekli olarak dışarıda yaşadığın 

zaman da kendi kendine yalnız kalıp bu yaşadıklarını analiz etmen, esere yansıtman,  

dönüştürmen imkânsız olacaktır. Dolayısıyla bir denge söz konusu. Ben bu dengeyi 

şöyle kurdum, aynı zamanda hoca olduğum için yani üniversite hocası olarak da 

zamanında belli konularda yoğunlaştığım için gene de gençlerle dış dünya ile 

ilişkilerim hiçbir zaman kopmuyor.  Gene de belli günlerim, belli aylarım yaz gelince 

bana ait. Öyle bir şey ki bana ait olan bu zamanla dünyaya ait zamanın dengesini bu 

hocalık mesleği sayesinde kurabildim. Başka bir meslek yapsaydım kuramazdım 

belki. Gazeteci olsaydım, bu dengeyi hiç sağlayamazdım. Gazetecilikle yazarlık 

birbirine yakın şeyler zannederler ama hiç değildir. Bunlar birbirinin zıttı şeylerdir. 

Yani yazı kuralları bile çok farklıdır, gazetecilikte ne, kim, nerede, ne zaman her şeyi 

hemen söylemelisin, bizde edebiyatta ise onu ne kadar saklarsan, ne kadar geç haber 

verirsen, gerçeği ne kadar geç ortaya çıkarırsan, ne kadar üstü kapalı olursan o 

kadar iyi bir iş yapıyorsun demektir. Öbür tarafta her şeyi şak şak üste koymak 

zorundasın. Her şey manşette. Burada bildiğin şeyleri saklayacaksın, 

söylemeyeceksin. Sona bırakacaksın. Her meslekle yazarlık bağdaşmaz. Üniversite 

hocalığı ile bağdaşıyor.  

Yazarlık, akademisyenlik, annelik, gazetecilik ve tiyatro… Bu kadar rolü 

taşırken bir kadın olarak zorlandığınız zamanlar oldu mu? 

Şimdi yazar olduğunda da öyle çalıştığın zaman da öyle. Çocuk, koca, iş ve 

yazmak tabii ki bir kadın olarak zor geliyor. Dolayısıyla evliliklerin yürümemesinin 

nedeni de bu. Kendine istediğin gibi zaman ayıramıyorsun. Bir sürü kadının çok 
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rahat yaptığı şeyi yapamıyorsun. Bir erkek yazar odasına kapanıp yazabilir. Ancak 

kadın yazamaz, onun evde başka görevleri de var. Öncelikler değişiyor. Dünyadaki 

kadın hareketi erkekleri de belli biçimde uyandırdı. O eşitlik anlayışı kadınların dik 

durmak için biraz daha çalışması gerektiğini gösteriyor.  

Akademik hayatı ve yazarlığı dışında Pınar Kür, neler yapar? 

Kedilerime bakıyorum, torunumla vakit geçiriyorum. İşte normal insanlar 

neler yapar, arada spor yapar, tiyatroya, sinemaya gider, denize gider, müzik dinler 

onun dışında başka bir şey yok, çalışmadığım zaman yaptığım şeyler bunlar. 

 Çalışmamda son olarak diğer dört yazarla birlikte yazdığınız Beşpeşe’yi 

okudum. Orada yazarlar arası geçişte bir kopukluk var siz bununla ilgili olarak neler 

söylersiniz?  

Olmaması mümkün değil tabi en zor olan da benimkiydi. Toparlamak falan.  

Şimdi tek bilinçten çıktığında bir yazar o bağlantıları düşünüyor. Tamam, Murathan 

Mungan kendine göre iyi bir bağlantı yapmış. Zaten Murathan’ınkini okuduktan 

sonra kabul ettim ben. O sırada ben Hayalet Hikâyelerini bitirme aşamasındayım 

telefon geldi böyle böyle katılır mısınız diye Bülent Erkmen’den, evvela katılamam 

ben şimdi başka bir kitap bitiriyorum dedim sonra ilgimi çekti ilginç bir şeydi tamam 

gönderin bana yazılanları dedim, Safranbolu’ya gidiyorum. Okudum 

Murathan’ınkini hoşuma gitti.  

Şimdi, Murathan zor bir şey koymuş, işte annesi intihar eden ve kendisi de 

çirkin erkekler dışında kimseyle yatamayan güzel bir kız Zehra. Zor ama insan 

onlardan yola çıkarak pek çok hikâye yazar. Sonra da Fırat’ın gelmesiyle bitiyor.  

İşte sonra Faruk Ulay denilen adam alıyor son derece manasız bir biçimde 

harcıyor Fırat’ı harcıyor. Elif Şafak alınca, Fırat ‘ta elinden alındı ne yapsın, kız 

hamile mi değil mi öyle bir şey ortaya atıyor. O sırada kendisi bir farklı bir ilişkiye 

sokmak istemiş kızı. İyice bir çorbaya dönmüş öykü.  

Diyorum ya Murathan’dan sonra diğerlerini okusaydım belki devam 

etmezdim. Ama doğum günü ve yaş tarihinden kızın annesinin yaşını 16 Mart 
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olaylarına bağladım. Ve intihar eden kadını Murathan’ın yazdığı dağınık kadından 

pırıl pırıl bir kadına dönüştürdüm. Öbür taraftan kızı ele almak çok zor, herkes kızı 

perişan etmiş. Annesinin intiharını görmüş bir kız olarak onda da bir travma olacak 

tabi. Onun için ben onların yaptıkları ile uğraşmaktansa kızın geçmişine yöneldim. 

Kızın geçmişinden annesine ve anneannesine bağladım. Olayı, anne, anneanne ve kız 

şeklinde bir kadınlar dizisi olarak toparlayayım dedim. Tabi baştan beri tek zihinde 

planlanmış olan hikâyenin gidişatı farklı olurdu. Güzel, eğlenceli bir denemeydi o. 

Hocam, her şey için çok teşekkür ederim.  

Rica ederim, ben teşekkür ederim.  


