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Merhaba,
 
Türkiye'nin en önemli yazarlarından Adalet 
Ağaoğlu, ardında sayısız roman, oyun ve 
öykü bırakarak bu dünyadan göçtü.  
 
Ağaoğlu'unu Irmak Zileli, Buket Arbatlı, Sibel Oral, 
Berat Beyoğlu, Metin Yetkin, Cansu Çamlıbel, Aslı 
Solakoğlu, Deniz Durukan, Figen Şakacı, Berna 
Durmaz, Sinem Sal, Büşra Sanay, Aslı Perker, Burcu 
Aktaş ve Arzu Bahar'ın sözcükleriyle uğurluyoruz.  
 
Adalet Ağaoğlu yazdı, tartıştı, düşündü ve ölmeye 
yattı...  
 
İyi okumalar...  
 
Anıl Mert Özsoy
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Damla Damla Günler: 
Adalet Ağaoğlu...

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde 
“Adalet Ağaoğlu Sempozyumu” düzenlenmişti. 
Sempozyumda Adalet Ağaoğlu’nun İş Bankası Kültür 
Yayınları tarafından Damla Damla Günler ismiyle 
yayınlanan günlükleri üzerinden yazarın hayatı ve 
eserleri arasındaki ilişkiye odaklanan bir konuşma 
yapmıştım. Tabii Adalet Ağaoğlu’nun günlük yazarlığı 
da bu konuşmanın önemli başlıklarından biriydi. Onun 
eserlerine bir de bu açıdan bakmak ve ona böyle veda 
etmek istedik. Türkçe edebiyatın usta romancısı Adalet 
Ağaoğlu eserleriyle yaşayacak, bıraktığı her bir iz için 
şükranla…

Irmak Zileli
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Bir yazarın romanlarının ardında nasıl bir 
hayat olduğunu bilmek, edebiyatına bakışı-
nızı derinleştiriyor. Yaratıcının hayatı ile ese-
ri arasında genellikle bir köprü kuruludur. 
Kuşkusuz metinler o köprünün üzerinden 
bakarak değerlendirilemez tek başına. Çoğu 
zaman olay örgüsü bir metnin önemsiz bir 
kısmını oluşturduğu gibi, yaşam öykümüzde 
de olaylar kişisel hikâyemizin küçük bir par-
çasıdır sadece. Nasıl, yazarın olayları kurgu-
larken yaptığı seçimleri metnin alt katmanı 
belirliyorsa, hayatta da esas olan olay örgü-
sü değil, olayları yaratan dehlizlerdir bana 
göre. Yazdığı romanların da yazarın yaşam 
öyküsünde karşımıza çıkan “olaylardan biri” 
olduğunu söyleyebiliriz. O halde bu yapıtları 
çözümlemede yazarın ruhundaki dehlizlere 
girmek bize büyük imkânlar sunacaktır.

Kütüphanemizin önünde şöyle bir durup ba-
kar ve zaman içinde biriken kitaplarımızın 
aşağı yukarı uğraştığımız meselelerin etra-
fında toplandığını görürüz. Yazarın kendi 
kitapları da onun kişisel kütüphanesi gibidir. 
İnsanın benliğinde ve ruhunda dönüp duran 
sorular ile entelektüel eylem sırasında uğraş-
tığı soruların birbirinden apayrı olması bana 
göre imkânsızdır. O yüzden bu yönüyle her 
metnin otobiyografik olduğunu düşünmü-
şümdür her zaman.

Yazarın yaşamı, onun düşünsel kaynakları-
na da işaret eder. Temas ettiği her şey. Temas 
her zaman doğrudan olmayabilir. Ömrümüz 
boyunca bir kez bile karşılaşmadığımız bir 
insana kendi romanımızda rastlayabiliriz ve 
onun bir yerlerde yaşadığından eminizdir. 
Deneyim dediğimiz şeyin fiziksel olanak-
larla sınırlı olduğunu kim iddia edebilir ki? 

“2014 yılında 
İstanbul Bilgi 
Üniversitesi ev 
sahipliğinde 
“Adalet Ağaoğlu 
Sempozyumu” 
düzenlenmişti. 
Sempozyumda 
Adalet Ağaoğlu’nun 
İş Bankası Kültür 
Yayınları tarafından 
Damla Damla Günler 
ismiyle yayınlanan 
günlükleri 
üzerinden yazarın 
hayatı ve eserleri 
arasındaki ilişkiye 
odaklanan bir 
konuşma yapmıştım. 
Tabii Adalet 
Ağaoğlu’nun günlük 
yazarlığı da bu 
konuşmanın önemli 
başlıklarından 
biriydi.
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Köklerimiz ve genetik olarak bize aktarılan-
lar, deneyimin parçası değil midir? Kültürel 
kodlarımız, toplumsal ve tarihsel kaynakla-
rımız kişisel deneyimlerimizin dışında sayı-
labilir mi?

Yazarın doğrudan ve dolaylı temas ettiği her 
şeyi kucaklayabilen biyografi kitapları onun 
metnini çözümlemede yardımcı olacak ve-
rimli bir kaynaktır elbette. Ancak bundan 
daha da iyisi yazarın “birgün yayınlanır mı” 
kaygısından uzak kalarak tuttuğu günlükler-
dir.

Günlük, yazarın gündelik yaşamına yani 
olay örgüsüne ilişkin bilgiler vermesinden 
çok daha fazla işleve sahip bir yazı türüdür. 
Yazarın ne yaşadığından çok, yaşadıklarını 
nasıl değerlendirdiğidir önemli olan. Böyle-
ce yazarın düşünme sistematiğini kavrama-
ya başlarız. Kurmaca metinlerine “hayatıyla 
ilgili bu bilginin” nereden ve ne şekilde sız-
dığını düşünmek bizim özgürlüğümüzdür. 
Yazarın düşünce dünyasına hiçbir engelle 
karşılaşmadan gireriz. Hangi tarihlerde han-
gi meseleler üzerine düşündüğünü öğreniriz. 
Eğer imkânımız varsa o tarihlerde ortaya çı-
kardığı yapıtları inceler, bu meselelelerin ve 
filizlenen düşüncelerin izlerini ararız. Oku-
duğu kitaplar hakkında düştüğü notlar varsa 
entelektüel olarak beslendiği kaynakları öğ-
renme şansı yakalarız. Okuduklarını hangi 
açılardan ve nasıl bir yaklaşımla değerlendir-
diğini görürüz. Sonra da yine kendi eserle-
rinde o kaynakların yansımalarını izleriz.

“Yazarın doğrudan 
ve dolaylı temas 
ettiği her şeyi 
kucaklayabilen 
biyografi kitapları 
onun metnini 
çözümlemede 
yardımcı olacak 
verimli bir kaynaktır 
elbette. Ancak bundan 
daha da iyisi yazarın 
“birgün yayınlanır 
mı” kaygısından 
uzak kalarak tuttuğu 
günlüklerdir.

Damla Damla Günler, Adalet 
Ağaoğlu, 831 syf., İş Bankası 
Kültür Yayınları, 2012.
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Kuşkusuz tüm bunların yanında yazarın top-
lumla bağını, dış dünyayla ilişkilerini de okuma 
olanağı buluruz. Politikadan sanata, felsefeden 
popüler kültüre yaşanan gelişmeler karşısında 
yazar nasıl bir tavır alıyor, neler düşünüyor ve 
hayata ne ölçüde, neresinden karışıyor? Kur-
maca metinleri ile yaşam gerçekliği arasında 
nasıl bir alışveriş var gibi soruların yanıtlarını 
ararız.

ADALET AĞAOĞLU'NUN DAMLA DAMLA 
GÜNLER'İ

Adalet Ağaoğlu’nun günlüklerinin de bütün bu 
sorular ve yanıtlar için muazzam bir kaynak ol-
duğunu düşünüyorum. Bu uzun girişten sonra 
Ağaoğlu’nun günlüklerini çizdiğim bu çerçeve 
içerisinde değerlendirmeye çalışacağım.

“Damla Damla Günler” Ağaoğlu’nun 1969-1996 
yılları arasında tuttuğu günlüklerden oluşuyor. 
İlk romanını yazmaya başladığı günlerden iti-
baren bir yazarın ve onunla birlikte yapıtlarının 
oluşumuna tanıklık ediyoruz bu günlüklerde.

Girişte ifade etmeye çalıştığım gibi, yazarın 
dünyası ile eserleri arasındaki bağları kurmak 
mümkün oluyor. Adalet Ağaoğlu’nun mesele-
leri neler ve bunlar hangi yapıtlarına nasıl da-
hil oluyor? Elbette günlükler tek başına bunu 
anlatmıyor ama onların bıraktığı ayak izlerine 
basa basa ilerlediğimizde yol Adalet Ağaoğ-
lu’nun romanlarına çıkıyor.

“Adalet 
Ağaoğlu’nun 
günlüklerinin de 
bütün bu sorular 
ve yanıtlar için 
muazzam bir 
kaynak olduğunu 
düşünüyorum. 
Bu uzun girişten 
sonra Ağaoğlu’nun 
günlüklerini çizdiğim 
bu çerçeve içerisinde 
değerlendirmeye 
çalışacağım.
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TOPLUMSAL DUYARLILIK VE AYDIN 
SORUMLULUĞU

Adalet Ağaoğlu’nun eserlerinin düşünce kay-
naklarının başında toplum ve siyaset geliyor. 
Yazarın kendisiyle aynı toprağa basan insan-
lara olan merakı ve ilgisi açıkça görülüyor. 
Aynı havayı soluduğu insanların yaşamlarını 
bilmekle kalmayan, haksızlıklar, adaletsizlik-
ler karşısında itiraz etmeyi aydın sorumlulu-
ğunun gereği olarak görmüş bir yazar Adalet 
Ağaoğlu. Bunun izlerini romanlarında ya-
kalamak tabii ki mümkün ama günlükler de 
onun toplumsal sorumluluk bilinci yüksek 
bir edebiyatçı olduğunu dolaysızca veriyor.

“Damla Damla Günler”i okurken yalnızca 
Adalet Ağaoğlu’nun kişisel tarihine tanık ol-
muyorsunuz. O kişisel tarih, ülkenin tarihiyle 
paralel ilerliyor. Hayatını toplumsal mesele-
lerle özdeşleştirmesi, kimi zaman bu mese-
leleri bireysel mutlulukların önüne geçecek 
kadar birincil kılması, günlüklerin ruhunu 
oluşturuyor. Eşiyle ilişkisinden söz ederken, 
iki satır sonra ülkenin bir sorununun kafasını 
nasıl da kurcaladığını anlatan satırlarla karşı-
laşıyorsunuz. Adalet Ağaoğlu’nun kendi içine 
dönerek yazan romancılardan değil de, daha 
çok dışa dönük yazar sınıfından olduğunu ra-
hatlıkla söyleyebiliriz o yüzden. Hatta ilk ro-
manı Ölmeye Yatmak için kurduğu şu cümle-
deki gibi ifade etmeli: “İçten dışa, dıştan içe; 
dünden şimdiye, şimdiden yarına paslaşma-
ların yankısı bir ses alaşımı” onun yazarlığı…

Aslında yazarın iç dünyası ile dış dünya ara-
sındaki sıkışmasını, gönlünün istediği ile 
sorumluluğunu duydukları arasındaki gel 

“Adalet 
Ağaoğlu’nun 
eserlerinin düşünce 
kaynaklarının 
başında toplum 
ve siyaset geliyor. 
Yazarın kendisiyle 
aynı toprağa basan 
insanlara olan merakı 
ve ilgisi açıkça 
görülüyor.
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gitlerini de yansıtıyor günlükler. Edebiyatla uğ-
raşmaktan suçluluk duyduğu bile oluyor. 1970 
yılında şöyle yazıyor günlüğüne:

“Edebiyat, roman yazmakmış, Gorki çevirisiy-
miş, adına hâlâ Ders Notları deyip durduğum, 
bir türlü ilerleyemeyen kitabımın ‘iç roman’ 
bölümünün ben anlatısı olması iyiymiş, kötüy-
müş; hepsi anlamsızlaşıverdi. Ama ta içimden, 
‘severek yapabileceğim tek şey bu,’ diye geç-
mekte. Tabanca, tank tüfek, hele kan görmek; 
bunlardan iğreniyorum.” (24 Mayıs 1970)

27 Mayıs sonrası, 12 Mart darbesi, 1 Mayıs 77 
provokasyonu, Abdi İpekçi suikastı, 12 Eylül 
gibi önemli tarihsel dönemeçler bir edebiyatçı-
nın yaşamındaki izdüşümlerle günlüklerde yer 
alıyor. 12 Mart’ın, 12 Eylül’ün kuru bir anlatı-
mını değil, bir edebiyatçının yüreğine ve aklı-
na yansımalarını okuyorsunuz. Sadece Adalet 
Ağaoğlu’nun dünyasını değil, birlikte yazıp çiz-
diği, birlikte çalıştığı, edebiyatta, sanatta ortak 
ürünler verdiği, düşüncelerini paylaştığı ay-
dınların dünyasında bu tarihsel olayların nasıl 
yankı bulduğunu görüyorsunuz.

ROMANIN YAZMA SÜRECİ, ROMANIN 
İNŞASI

Günlüklerde her dönemin edebiyat tartışmala-
rından izler buluyorsunuz. Yazarın toplumsal 
gerçekçilik üzerine düşünceleri tek boyutlu de-
ğil. Meseleye farklı cephelerinden de bakabildi-
ği görülüyor. Öyle ki Adalet Ağaoğlu toplumun 
sorunları karşısında duyduğu sorumluluğun 
yanında bir yazar olarak edebiyata karşı so-
rumluluğunu da ihmal etmiyor.

“27 Mayıs 
sonrası, 12 Mart 
darbesi, 1 Mayıs 77 
provokasyonu, Abdi 
İpekçi suikastı, 12 
Eylül gibi önemli 
tarihsel dönemeçler 
bir edebiyatçının 
yaşamındaki 
izdüşümlerle 
günlüklerde yer 
alıyor.
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27 Nisan 1975’te günlüğüne “Evet tabii, siya-
setsiz hayat olmaz, insan da. Eh, roman da,” 
diye yazdıktan sonra şöyle devam ediyor: 
“Ama bence, toplumu etkileyen siyasayı bire-
yi silecek kadar baskın tutmak yerine, bunu 
bir müsebbib sıfatıyla dibe döşemek edebiya-
tın değerini üste, tam yerine çıkarmak demek 
olur.” (27 Nisan 1975)

Bu satırları yazdığı 1975 yılından önce ilk 
romanı Ölmeye Yatmak’ta geçen “Toplum-
culuğun en ileri aşaması insanı bir kişi yap-
maktır,” cümlesi ve günlüğünde sık sık karşı-
mıza çıkan toplumla bağları güçlü ama birey 
olabilmiş insan vurgusu Adalet Ağaoğlu’nun 
edebiyata biçtiği rolü de ortaya koyuyor bana 
göre. İnsanı bir kişi yapmak ve bireyi kurma-
ca dünyası içinde parlatmak, derinliğine kav-
ramak.

Toplum ve birey ilişkisini bu şekilde irdeleyen 
yazarın siyaset-sanat ilişkisi hakkında düşün-
mesi kuşkusuz kaçınılmaz. Döneme hakim 
olan toplumcu gerçekçi anlayışa kimi yönle-
riyle yaklaşıp, onu pek çok yönden de eleşti-
rirken siyasetin sanata yön verme çabasına ise 
karşı çıkıyor Ağaoğlu. Karşı çıkışının nedeni, 
sanatı siyaset üstü görmesi değil. Sanatı her 
şeyden önce sanatçının kendi devrimi olarak 
değerlendirmesi. Adalet Ağaoğlu, 18 Ekim 
1970’te yazdığı satırlarla, yazarın topluma 
yön veren bir mertebenin sahibi olmadığını, 
eserinin de onun iktidar aygıtı olamayacağını 
duyuruyor sanki. Aslında böylece toplumcu-
luğun en ileri aşamasının yazarı da “bir kişi 
yapmak” olduğunu söylemiş oluyor. Politika-
nın emrine sokmayarak…

“Toplum ve birey 
ilişkisini bu şekilde 
irdeleyen yazarın 
siyaset-sanat ilişkisi 
hakkında düşünmesi 
kuşkusuz kaçınılmaz.
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“Proleter devrimciler, ‘Sanat politikanın emrin-
dedir’ diyorlar. Bense sanat, sanatçının devrimi-
dir; onun ‘o olması’ politikasıdır, diyorum. Bu 
yüzden ‘dostlarla’ daha çok kavgalar vereceğiz. 
Hiçbir ‘izm’in boyunduruğuna girme hevesinde 
değilim, ‘kendim’ olabilme arayışının yolların-
dayım.” (18 Ekim 1970 s.)

Bir edebiyatçı romanını yazmadan önce han-
gi evrelerden geçer? Romancı belki bu sorunun 
yanıtını vermekten kaçınacaktır ama okurların 
pek çoğu için merak konusudur. Romanın ko-
nusunu seçerken, karakterlerini yaratırken onu 
yönlendiren nedir? Neden o konuyu seçmiştir de 
başkasını değil? Biçimsel olanakları zorlarken 
kendi kendine ne tür tartışmalar yapmıştır? İşte 
Adalet Ağaoğlu’nun günlüklerinde bunları da 
buluyorsunuz. Bakın ilk romanı “Ölmeye Yat-
mak”ı yazmaya başlamadan önce, 29 Ocak 1969 
tarihinde nasıl bir not düşmüş günlüğüne:

“Son yıllarda romanlarımız birbirini tekrarlıyor. 
Anlatım biçimleri de sıkmakta beni. Bugünün 
romanı alışılmışın dışında bir şey olmalı. Cum-
huriyet’in ilk, ikinci kuşakları, bir ideolojinin 
emirerleri...” (29 Ocak 1969)

Bu cümlelerin “Ölmeye Yatmak”ın habercisi ol-
duğuna kim itiraz edebilir? Hele ki 2,5 ay sonra 
yani 7 Nisan 1969’da romanını yazmak için ka-
rar anını not düştüğü şu satırlardan sonra:

“Roman mı? İşte Cumhuriyet’in ilk ve ikinci ku-
şaklarının, hiç uyuşturucu verilmeksizin ame-
liyat masasında kesip biçmeye yatırılmalarını 
kurgulasana. Karar zamanı bu Adalet. Dalganın 
kırıldığı zaman.”

“Bir edebiyatçı 
romanını 
yazmadan önce 
hangi evrelerden 
geçer? Romanın 
konusunu seçerken, 
karakterlerini 
yaratırken onu 
yönlendiren nedir? 
Neden o konuyu 
seçmiştir de 
başkasını değil?
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ROMAN FELSEFESİ, BİÇİMSEL ARAYIŞ-
LAR...

Ağaoğlu’nun sadece edebiyat dünyasındaki tar-
tışmalarla, akımlarla ya da kendi eserleriyle ilgili 
düşünceleri yok günlüklerinde. Yazar bazı soru-
lar atıyor ortaya ve kendi içinde onları tartışıyor. 
Bir gün tarihçilerin ya da anı yazarlarının nes-
nelliğini sorguluyor; bir başka gün, anlatımda 
yalınlığın başka tuzakları olup olamayacağını 
tartışıyor.
Bütün bu tartışmalar arasında yazarın biçim 
üzerine ve kurmacanın olanaklarıyla ilgili dü-
şüncelerini de okuyoruz. Sadece ne anlatacağıyla 
değil, hatta ondan da çok neyi nasıl anlatacağıyla 
ilgili bir yazar Ağaoğlu. Her romanın yazım ev-
resinde kendi kendine yaptığı tartışmalar, sordu-
ğu sorular bunu gösteriyor.

Ölmeye Yatmak üzerinde çalıştığı 1969 yılında 
şöyle yazıyor günlüğüne:

“Edebiyatımızda roman daha çok olay aktarma-
cılığı biçiminde gidiyor. Tek çizgi. Çok boyut-
luluk gerek. Toplum-birey içiçeliği, etki-tepki 
bütünlüğü düz çizgide sağlanamaz ki. Roman 
zaman içinde oynamalar, birbirini yankılayan 
kanallarla kurgulanmalı. Alışılagelmiş biçimi 
tersyüz etmeliyim. Derinlik boyutunu gözden 
kaçırmamalıyım.” (23 Haziran 1969)

Biçimsel arayışlarının geçtiği duraklar, biçimin 
her romanda farklılaşması, içerik ile biçim ara-
sında nasıl bir ilişki kurduğunun da işareti kuş-
kusuz.

“Ağaoğlu’nun 
sadece edebiyat 
dünyasındaki 
tartışmalarla, 
akımlarla ya da 
kendi eserleriyle 
ilgili düşünceleri 
yok günlüklerinde. 
Yazar bazı sorular 
atıyor ortaya ve 
kendi içinde onları 
tartışıyor.
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1971 yılında Ölmeye Yatmak’ı “toplumsal ger-
çekçilik tartışmalarına somut bir cevap” olarak 
gördüğünü okuyoruz. “Klasik ya da romantik ro-
man anlayışına karşı romanımızda yeni bir kapı 
açma cesareti” olarak görüyor bu ilk romanı. Ve 
bu biçimsel arayışın romanın içeriğiyle uyumlu 
olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: “Cumhuriyet 
ideolojisi ameliyat masasına başka nasıl yatırıla-
bilir?” (3 Haziran 1971)

İlk önce tiyatro oyunları yazan, toplumsal olayla-
rı ve tartışmaları izleyen genç Adalet Ağaoğlu’y-
la tanışıyoruz günlüklerde. Sonra bir bakıyoruz 
Ölmeye Yatmak’ın temelleri atılıyor. Neredeyse 
kendiliğinden bir akış içerisinde doğuyor roman. 
Sanki Ağaoğlu’nun kendisi bile farkında değil 
romancılık yolculuğunun başında olduğunun. 
Bu sıralarda edebiyatın ve romanın poetikası 
üzerine düşünceleri elyordamıyla ilerliyor ade-
ta. Kendisi de birçok şeyi ilk romanla öğrendi-
ğini yazıyor günlüğüne. Zaman içinde edebiyat 
öteki her şeyin bir adım önüne geçiyor. Adalet 
Ağaoğlu etrafına romancı olarak bakmaya baş-
lıyor. Bütün bu sürecin günlüklere yansımasını 
izlemek okur için inanılmaz bir keyif. Zamanla 
roman üzerine düşünceler derinleşiyor, yetkin-
leşiyor. Burada yazma eylemi ile okumanın nasıl 
iç içe geçtiğini görüyoruz. Adalet Ağaoğlu kendi 
yapıtlarını nasıl inşa edeceği üzerine kafa yorar-
ken başka metinlerden de besleniyor. Bir yan-
dan da dünyada neler yazılmış onlara bakmaya 
başlıyor. Okuduğu yapıtlar üzerine düşünürken 
dönüp kendi metnini yeniden değerlendiriyor, 
sonuçlara varıyor. İşte bütün bunlar günlüklerin 
yazarın kendi deyimiyle “iç dökme defteri”nden 
daha fazlası olduğunu gösteriyor bize. Günlükler 
yazarın entelektüel faaliyet yürüttüğü bir mecra 
özelliği kazanıyor.

“İlk önce tiyatro 
oyunları yazan, 
toplumsal olayları 
ve tartışmaları 
izleyen genç 
Adalet Ağaoğlu’yla 
tanışıyoruz 
günlüklerde. Sonra 
bir bakıyoruz 
Ölmeye Yatmak’ın 
temelleri atılıyor. 
Neredeyse 
kendiliğinden bir 
akış içerisinde 
doğuyor roman...
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Ağaoğlu’nun bu düşünme, okuma ve yazma sil-
silesine tanıklık etmek bana bir kez daha, yazar 
olmanın ilk koşulunun eleştirel okurluk olduğu-
nu düşündürdü.

Söz gelimi Ağaoğlu, bir Virginia Woolf okuma-
sının ardından günlüğünde tanrı yazarlığı tar-
tışıyor. Tanrı yazarlıktan kaçarken karakterlerin 
yazarın sözcüsüne dönüşme riskine değiniyor.

“Hem yani anlatıcı, yazarın fikirlerini kahra-
manlara dağıtmakla ‘tanrı yazar olmak’tan kur-
tulmuş mu oluyor?” diye soruyor ve devam edi-
yor: “Asıl olan romanın her kişisinin, her yerinin, 
her ayrıntısının, kısaca her her şeyinin birbirine 
çarparak yankılanmalarından bir bütünlük çı-
karmaktır. Nota yerine söz bestecisini her şeyi 
bilen tanrı durumundan çıkaracak olan bu. ‘Her 
şeyi bilen tanrı’, romanı çokseslilikle bütünleye-
bilen yaratının okuru, izleyicisi olabilmeli. (19 
Mayıs 1985)

Bu satırları okuduktan sonra Adalet Ağaoğ-
lu’nun romanlarındaki anlatıcının özelliklerine 
bir de bu açıdan bakma şansı var okurun. İşte 
günlüklerin yazarın metnini çözümlemeye kat-
kısına bir örnek daha.

Bazı yazar günlükleri okura başka türlü bir he-
yecan veriyor. Bir tarihte okuduğumuz cümlele-
rin o hale gelene dek hangi evrelerden geçtiğini 
öğrenmek. Ham halleriyle temas etmek. O cüm-
lenin yaşadığı değişikliklerin nedenlerini keşfet-
mek. Yazar ne düşünmüş de değiştirmiş cümle-
yi?

“Ağaoğlu’nun bu 
düşünme, okuma 
ve yazma silsilesine 
tanıklık etmek 
bana bir kez daha, 
yazar olmanın ilk 
koşulunun eleştirel 
okurluk olduğunu 
düşündürdü.
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“Roger Vailland’ın Yalnız Adam’ını okuyup bi-
tirdim,” diye yazıyor Ağaoğlu 1971 yılında. Yal-
nızlık’ın Marksist açıdan derinlikli yorumu ola-
rak değerlendirdiği bu romanı okuduktan sonra 
Ölmeye Yatmak’ın bir cümlesini değiştirdiğini 
öğreniyoruz. Şöyle diyor Ağaoğlu:

“Roman çalışmamda baş kadın kahramanımın 
öğrencisiyle yatış öncesinde sadece, ‘Yalnızız, 
çok değiliz,’ dedirtmiştim. Düzeltiyorum: ‘Yal-
nızız. Çoğalana kadar birlikte olmalıyız,’ deme-
li.” (13 Haziran 1971)

Takıntılı okursanız ve merakınız büyükse Yalnız 
Adam’ı bulup okuyabilir ve böylece Ölmeye Yat-
mak’taki o cümlenin neden “Yalnızız. Çoğalana 
kadar birlikte olmalıyız” şeklinde değiştiği üze-
rine daha uzun düşünebilirsiniz. Böylece metnin 
bir katmanını daha kaldırıp altına bakma şansı 
yakalamış olursunuz.

YAZAR-METİN İLİŞKİSİ

Adalet Ağaoğlu’nun okuduğu metinlerden hare-
ketle düştüğü bir diğer not, aslında yazarın met-
ni üzerinde iktidar kurma tehlikesi karşısındaki 
uyanıklığını ve bu konuya bakışını ortaya koyu-
yor:

“Anlatıda ekonomi arıyorum;” diyor, 1983 yılın-
da, “uzun uzun, okurun elinden düşünce üretme 
ve yaratı hakkının alındığı anlatılara her gün bi-
raz daha yabancılaşıyorum.” (12 Aralık 1983)

Bu konuyu aslında çok önceden kendi metniyle 
ilişkisini irdelerken çözümlediğini 1972 yılında 

“Anlatıda 
ekonomi arıyorum” 
diyor Ağaoğlu, 1983 
yılında, “uzun uzun, 
okurun elinden 
düşünce üretme 
ve yaratı hakkının 
alındığı anlatılara 
her gün biraz daha 
yabancılaşıyorum.”
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yazdıklarından biliyoruz. Romanının oluşum 
sürecinde ona neredeyse tanık olmak dışında bir 
rol biçmiyor kendine Ağaoğlu. Hatta, metnin ya-
zarın el koymalarına direnmesini sevinçle karşı-
lıyor:

“Romanla şimdi bulunduğum an arasında bir 
bağ kurmaya çalıştım, kuramadım. Demek ro-
man kendi çevresinin çitini sağlamca çekmiş. 
Yazarının el koymalarına direniyor. Bu iyi bir 
şey bir bakıma. Bölümler kararsızlık içinde sal-
lanmıyor demektir. (…)
Gündoğumu yürüyüşleri nefis. Şimdi döndüm. 
İştahla hemen masanın başına geçtim. Artık ro-
manın genç kahramanı Engin’le, onu o yapan 
geçmişiyle de tanıştık. (…)”

YAZIYLA İLİŞKİ, NEDEN YAZIYOR? NELE-
RE RAĞMEN YAZIYOR?

Adalet Ağaoğlu’nun yazarın otoriter sesini ola-
bildiğince geri çekme çabasının onun yazar kim-
liğini nasıl inşa ettiğiyle ilgili olduğunu düşü-
nüyorum. Okura alan bırakmak, yapıtı okurun 
kılmak, kendinden de özgürleştirmek için ede-
biyatın da yazarlığın da kutsanma hastalığın-
dan muzdarip olmamak gerekiyor. Adalet Ağa-
oğlu’nun, yazıyı okura bir şeyleri vazetmenin 
aracı olarak görmediği açık. Yazma eyleminin 
yazarın kendi devrimi olduğunu düşündüğü-
nü söylemiştik. Böylece yazar da okur gibi her 
şeyi bilen değil, bir “kişi olmaya” çalışan insa-
na dönüşüyor. Canetti’den alıntıladığı cümleleri 
biz de şimdi Adalet Ağaoğlu’ndan ödünç alarak 
söylersek: “İnsanın değişme yetisini sürekli ha-
rekete geçirmek için ölesiye çabalayan” kişi yazar 
ve kendisi bu değişimin dışında değil. (3 Nisan 
1984)

“Adalet 
Ağaoğlu’nun 
yazarın otoriter 
sesini olabildiğince 
geri çekme 
çabasının onun 
yazar kimliğini 
nasıl inşa ettiğiyle 
ilgili olduğunu 
düşünüyorum. 
Okura alan 
bırakmak, yapıtı 
okurun kılmak, 
kendinden de 
özgürleştirmek 
için edebiyatın 
da yazarlığın 
da kutsanma 
hastalığından 
muzdarip olmamak 
gerekiyor.
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Bu değişim kişinin kendisiyle mücadelesini de 
beraberinde getiriyor. 1978 yılında “Ama sen ki-
tabı yazarken, böyle dışa ait anlamsız ölçülerin 
falan yoktu. İç sesin nabız atışı tek rehberindi 
hani?” diye kızıyor kendine yazar. 1984 yılında 
ise daha olgun bir ses tonuyla o ölçütlere bel bağ-
lamamayı başardığını dile getiriyor: “Lakin, gü-
nübirlik tartılara ayak uydurmak yaratıcının işi 
değil yazık ki.”
Ve nihayet 1989 yılında tüm berraklığıyla ifade 
ediyor nasıl bir yazar kimliği inşa ettiğini:

“Benim yazarlığımın temelinde dar gömlek için-
de duyulan sıkıntı var; yırtıp aşmak o darlığı, 
daralmayı. Böylece varoluşumu, Allah’ı hiçleme-
ye kadar, sorgulayış var. Ruhumdaki isyanları 
bir kanala, bir limana almam, yazarak mümkün 
oluyor. (…) Her kitabımda farklı bir kurgu/biçim 
denemesi yapmayı seviyorum. Burda bir göze 
alış durumu var. Yargılanmayı, kınanmayı, hatta 
aşağılanmayı göze alıyorum.” (5 Ağustos 1989)

Göze almak vurgusu önemli. Aslında Adalet 
Ağaoğlu ilk romanından itibaren bu göze alışı 
gösteriyor. Ama örneğin Hayır… romanının ya-
zım sürecinde “bilinçli seçimler”den söz eden ve 
“kaçamak yaşamaya hayır” diyen bir romanın 
yazarının kişisel olarak da kendini irdelemesinin 
kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Adalet Ağaoğ-
lu Hayır…’ı yazarken “kendi olmak”ı tartışıyor 
günlüklerinde:

“Mart ayı Hayır… roman tasarımı hayata ayak 
bastırmaya çalışmakla geçmekte. İzlekler mev-
cut: Bilinçli bir seçim. Yinelemeye hayır… Ye-
niden başlamak… Silbaştan etmeler falan yok… 
Mazeret delikleri aramak yok. Kaçamaklara ha-
yır!

“Göze almak 
vurgusu önemli. 
Aslında Adalet 
Ağaoğlu ilk 
romanından 
itibaren bu göze 
alışı gösteriyor.
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Kendin olmak. İnsanın kendisiyle barışını sağla-
mak. (Başarmak yarışmak ister; tam bunun için 
‘başarı’ sorgulanmalı.) Küçük, sakin, yaratıcı bir 
aydın kişi, adım adım bir ‘hiç’e indirgenirse ne 
olabilir?”

Hayır… romanı üzerine bu düşünme egzersizi-
nin ardından tümüyle kişisel başka bir paragraf 
karşılıyor bizi. Ama önceki satırların bu parag-
rafı doğurmadığını söyleyebilir misiniz?

“Çevremde hemen herkesin yapmak istediği, 
ama bir türlü yapamadığı, yapmaktan geç, dile 
getirmekten dahi kaçındığı şeyi dile getirmek bir 
suçsa, suçu kabulleniyorum.” (1986)

İşte göze alan ve “Hayır” diyen Adalet Ağaoğlu. 
Ama ünlemsiz, üç noktalı. Yine ondan dinleye-
lim:

“‘Kırık Zaman Parçaları’ da olabilirdi bu kitabın 
adı. Yok, yok. Bunun adı Hayır… Ünlemsiz cin-
sinden. Karşı duruş, ama slogan değil. Salt bu-
nun için üç noktalı. Dengin-derin-içlerde yolcu-
luk: Suskunluğun gücü.” (14 Nisan 1986)

Suskunluğun gücünü keşfedebilmek için sorgu-
lamak gerekir. Bütün bu sorgulamalar da göste-
riyor ki Adalet Ağaoğlu’nun hem yaşamında hem 
de yapıtlarında sürekli bir arayış var. Kitabının 
önsözünde kendisine “çocuğum yazmaya heves-
li ne yapmalıyım” diye soranlara tek bir önerisi 
olduğunu söylüyor: “Küçük yaştan itibaren gün-
lük tutturun.” Günlük tutmuş olan herkes bilir 
ki insanı en özgür kılan ve sorgulamalara olanak 
tanıyan yöntemlerden biridir günlük.

“Hayır… 
romanı üzerine 
bu düşünme 
egzersizinin 
ardından tümüyle 
kişisel başka 
bir paragraf 
karşılıyor bizi. Ama 
önceki satırların 
bu paragrafı 
doğurmadığını 
söyleyebilir 
misiniz?
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Konuşmamı “Arayış içindeki yazarlar hiç bü-
yümeyecek çocuklardır” diyen Adalet Ağa-
oğlu’nun 1983 yılında hiç büyümeyen o çocu-
ğun günlüğüne yazdığı şu satırlarla bitirmek 
isterim:

“Roman bir arayıştır. Kendi kendime hep 
bunu söylerim. Sevmediğimiz dünya, benim-
seyemediğimiz insan yerine yeni bir dünya, 
yeni bir insanlık arayışı. Masal, destan, şiir, 
müzik, heykel efsaneleri insan aklının bi-
limsel arayışlarından önce de vardı. Roman 
içerdiği anlamla ortaya bilimsel arayışla bir-
likte çıktı, onunla evrile evrile değişti, gelişti. 
Onun için roman tek kurallı değil, çokkural-
lı; yani enine boyuna derinliğine çokboyutlu. 
Roman bu boyutları arayış, bunları bütünle-
yiş sanatı. Özneler fiilinin iki çekimiyle, dün 
ve şimdisiyle yazılamaz; fiilin bütün çekim-
leriyle yazılmalı. Olmamışı olmuş, olmuşu 
olmamış gibi… Rüyalar, kabuslar, hayaller; 
özleyiş ve kaçışlar: Bir kilim dokur gibi…

Roman bir arayıştır: Yeni insanı arayış.” (30 
Temmuz 1983 s. 464)

“Roman bir 
arayıştır. Kendi 
kendime hep 
bunu söylerim. 
Sevmediğimiz dünya, 
benimseyemediğimiz 
insan yerine yeni 
bir dünya, yeni bir 
insanlık arayışı. Masal, 
destan, şiir, müzik, 
heykel efsaneleri 
insan aklının bilimsel 
arayışlarından önce 
de vardı."
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Aysel ölüme yattı... 

Adalet Ağaoğlu yoğun bakımda yattığı süre boyunca 
hep bunu düşündüm. O büyük yazar nasıl bir rüyanın 
içindedir? Kahramanları, yarattığı dünyalar, yüce dağları 
saran bulutlar gibi onun üstünde dönüyorlar mı?

Buket Arbatlı
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“Aysel gibi hasta 
yatağında çıplak 
yatarken ölümü 
düşünmüş, hayatının 
muhasebesini 
yapmış mıdır? 
Tıbbın koruyucu, 
yaşam kurtarıcı 
ama soğuk elinin 
ağırlığını hissetmiş 
midir?

Adalet Ağaoğlu’nun ambulans ile hastanemize 
getirilirken solunumunun durduğu, acilen yo-
ğun bakıma alınacağı bilgisi geldiğinde aklıma 
gelen ilk şey bu cümle oldu. Aynı Aysel gibi has-
ta yatağında çıplak yatarken ölümü düşünmüş, 
hayatının muhasebesini yapmış mıdır? Tıbbın 
koruyucu, yaşam kurtarıcı ama soğuk elinin 
ağırlığını hissetmiş midir? Sanmıyorum. İnsan 
yoğun bakımda uyutulur, kalp, akciğerler gibi 
hayati organlar ilaçlarla desteklenirken bir bez 
bebek gibi yatar. En azından şu anki bilgileri-
mizle öyle sanıyoruz. Geçen sene uyutulduğunu 
bildiğimiz bir hasta o süreçte etrafındaki herke-
si mekanik cihazlar gibi gördüğünü söylediğin-
de ne şaşırmıştık oysa. Adalet Ağaoğlu yoğun 
bakımda yattığı süre boyunca hep bunu düşün-
düm. O büyük yazar nasıl bir rüyanın içindedir? 
Kahramanları, yarattığı dünyalar, yüce dağları 
saran bulutlar gibi onun üstünde dönüyorlar 
mı?

Benim masum genç kızlık yalanımdı Adalet 
Ağaoğlu. Aynı soyadı taşıdığım için gurur duy-
duğum, utanmazca akrabam olduğunu söyle-
diğim yalan. Kütüphanemin bir rafını doldu-
ran kitaplarıyla, kadın kimliği, kadın cinselliği 
hakkında bana ilk derslerimi vermesi bir yana 
yazma yolculuğumda da rehber oldu. Her dra-
mın altından gizli bir mizahın sızdığı o dile aşık 
oldum, o sadeliğe, zihin açıklığına, cesarete. İn-
cegül Bayram’ı yaratırken o olabilmesine. Türk 
edebiyatının en ünlü karakterlerinden biri olan 
Bayram tek bir cümleyle ete kemiğe bürünür: 
Cipleri, traktörleri göre göre, ben taa o zaman-
dan koydum aklıma ki, beni de kurtarsa kurtar-
sa bir taksi kurtarır.
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“Detayların, 
inceliklerin, 
acımasız seslerin, 
sorgulayan varlığın, 
sessiz sedasız 
terk edişlerin, 
unutulmuşların, 
unutmak 
istediklerimizin 
kraliçesi öldü. 
Ölmeye yattı, 
ismi anılmayan, 
gözleri görmeyen, 
yaşamayan 
sonsuzluğa 
dönüşmeye 
bekleyerek...

Bir metin yazabiliyorsam eğer benim için ula-
şılacak en üst düzey anlatı budur. Paragraflara 
gerek kalmadan en yalın haliyle Bayram budur 
işte. Sonra Adalet Ağaoğlu sadece hayran ol-
duğum bir yazar olmanın ötesinde her yaşında 
bir aktivist, demokrasi ve insan hakları savu-
nucusudur. İnsan Hakları Derneği kurucula-
rından biri olması yetmez, tüm malvarlığını 
da yoksullara bağışlar. Dünyayı kucaklar. Onu 
bir odada tek başına yazarken hayal etmedim 
hiç. Benim Adalet Ağaoğlum bir oda dolusu 
insanın içinde, penceresinden gelen sesler eş-
liğinde yazar. Romanlarını, anılarını, oyunları-
nı, denemelerini. Eylemlerde yazar, söyleşi ya-
parken yazar, benim Adalet Ağaoğlum yoğun 
bakımda yatarken bile yazar.

Tanışmamızın -eğer tanışmak denebilirse- 
böyle olması ne kadar geç, ne kadar hazin. İki 
bin on sekiz yılında, "Bu ölüm ne zaman gele-
cek" demişti. Biz gelsin hiç istememiştik oysa. 
Üç gün boyunca ölümü kovmaya çalıştık ama 
sanırım büyük usta onu içtenlikle kucakla-
dı. Detayların, inceliklerin, acımasız seslerin, 
sorgulayan varlığın, sessiz sedasız terk edişle-
rin, unutulmuşların, unutmak istediklerimi-
zin kraliçesi öldü. Ölmeye yattı, ismi anılma-
yan, gözleri görmeyen, yaşamayan sonsuzluğa 
dönüşmeye bekleyerek. Ama ismi aklımızda, 
gözleri kitaplarımızda yaşayan sonsuzluğa dö-
nüştü.

Uğurlar olsun.
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"Dar zamanlarda", vicdan ve adalet yoksullarının "baş" 
köşede olduğu bu ülkede, gördüğü her şeyi yazdığı 
için…Bireysel ve toplumsal değişimin yarattığı hayal 
kırıklıklarını çok iyi yansıttığı için… Bu ülkenin aydını 
olarak, ülkenin çaresizliğini hayırlı bir bela olarak görüp 
inadına yazdığı için... Yazının adaleti var! 

Yazının adaleti var…

Sibel Oral
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“Dar zamanlarda", 
vicdan ve adalet 
yoksullarının "baş" 
köşede olduğu bu 
ülkede, gördüğü her 
şeyi yazdığı için…

Dar Zamanlar, 
Adalet Ağaoğlu, 1000 syf., 
Everest Yayınları, 2018.

Yıllar önce bir dergi seçtiği yazarlara “şu ya-
zarı neden okumalıyız?” diye sormuş üç mad-
dede yanıtlamasını istemişti. Bunlardan biri 
de bendim ve benim için seçilen yazar da 
Adalet Ağaoğlu. Arşivden buldum, şöyle ya-
nıtlamışım:

"Dar zamanlarda", vicdan ve adalet yoksulla-
rının "baş" köşede olduğu bu ülkede, gördüğü 
her şeyi yazdığı için… 
Bireysel ve toplumsal değişimin yarattığı ha-
yal kırıklıklarını çok iyi yansıttığı için…
Bu ülkenin aydını olarak, ülkenin çaresizliği-
ni hayırlı bir bela olarak görüp inadına yazdı-
ğı için...

Şimdi sorsalar üç maddede özetleyemem sa-
nırım. Ağaoğlu’nu tanıma, onunla aynı ma-
sada baş başa oturma şerefine nail oldum. 
Tanışmadan önce salt okuru iken muazzam 
kurgusuna hayrandım. 2014 yılında Radikal 
Kitap için Dert Dinleme Uzmanı romanını 
konuşmak üzere buluşmuştuk. Bir de baktım 
ben ona yazmakla olan derdimi anlatıyorum, 
dinliyor, araya giriyor. İntihar hakkında uzun 
uzun konuştuk, dayanamadım sordum dü-
şündünüz mü diye. “Düşündüm, belalı bir 
konu” dedi. Çok hoş bir sohbetti. Yazmaya 
başladığım zamanlarda onun gibi yazmaya 
çabaladığımı itiraf ettim. Sonrasında o da 
bana edebiyat dünyasındaki kıskançlıkları, 
yaşadığı çirkinlikleri anlattı. Sonra da ekledi: 
“Ne olacak ki, herkes yazdığı, yaptığı kadar 
var işte denemiyor. Görsellik arttıkça, şöhret 
möhret bambaşka kıskançlıklar zuhur ediyor. 
Kolay bir dünya değil. Sevgi Soysal. Birbiri-
mize neler yazdığımızı anlatırdık, çok yakın-
dık. Şununu beğendim, bununu beğenmedim 
diyebiliyorduk, tartışabiliyorduk. Düşün bak, 
ben böyle bir dünya yaşadım. O dünyayı ya-
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“Bireysel ve 
toplumsal değişimin 
yarattığı hayal 
kırıklıklarını çok iyi 
yansıttığı için…

şadıktan sonra, şimdi içine düştüğümüz 
durumu görebiliyor musun?”

“Kurşunî Adalet sevgili yoldaşı Lacivert’ine 
kavuştu.* Ne mutlu ona ve yaşayıp geride 
bıraktığı onurlu hayatına.

Şimdilerde, bu hoyrat çağda edebiyat tari-
himize çok kıymetli eserler bıraktı. İyi ki 
yaşadı ve yazdı. “Herkes yazdığı, yaptığı 
kadar var.” 
Tarih biliyor, okur biliyor, yazının adaleti 
var.

*Adalet Hanım, bazı kitaplarını eşi Halim 
Ağaoğlu’na imzalarken Lacivertim diye hi-
tap eder ve Kurşunî Adalet diye imzalarmış.



Adalet Ağaoğlu: Devlet 
Tiyatrosu'nda 'solcu' diye 

adım çıkmıştı
Türkiye edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet 
Ağaoğlu, 91 yaşında vefat etti. Ağaoğlu ile vefatından 
bir yıl önce yapılmış ve daha önce yayınlanmamış bu 
röportajında, Güner Sümer'i, Meydan Sahnesi'ni ve 
tiyatroya olan sevgisini konuştuk. Ağaoğlu, "Her şeyin 
başında Muhsin Bey vardı. Muhsin Bey beni tutmasaydı, 
Evcilik Oyunu’mu sahnelemeseydi oyun yazarı 
olamazdım" diyor...

Berat Beyoğlu
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Aslında…

Bazı insanların ardından söylenebilecek çok 
şey vardır. Şiirler okunur, nutuklar atılır… Bazı 
insanların ardından ise sadece tek bir kelime tıkar 
bütün söylenecekleri. İşte Adalet Ağaoğlu benim 
içimde böyle tıkanıp kaldı.

Aslında…

Biz onunla bir daha görüşecektik. Gazeteyi alıp 
gidecektim. Gizli gizli gülüşecektik.

Aslında…

O gün bir konu üzerine çok derin bir sohbete 
başlamıştık. Henüz birkaç dakika geçmişti ki 
yardımcısı usulca omzuma dokunup, güzel ermeni 
aksanıyla “Adalet Hanımı fazla yormayalım Berat 
Bey” demişti.

Güner Sümer’in Hüzzam adlı oyunuyla başlamıştı 
yolculuk. Hüzzam adlı tiyatro oyunu, Mahpeyker 
adlı bir kadın üzerinden Türkiye’nin eski çalkantılı 
dönemini ve sosyo-ekonomik değişimini konu 
alan çok güçlü bir metin. Ve bu metin Prinkipo 
Sanat yapımcılığıyla yıllar sonra tekrar İstanbul 
seyircisinin karşısına çıkmıştı.

Hüzzam’ın hayatımı bu kadar değiştirip, beni 
Adalet Ağaoğlu’na götüren yolculuğa başlatacağını 
bilmeden, her zamanki gibi sırt çantamı alıp, 
ustam Nihat Alpetki’nin yönettiği ve yönetmen 
yardımcısı olduğum bu oyunun provasına gidip 
geliyordum.

“Adalet Ağaoğlu 
ile vefatından bir 
yıl önce yapılmış 
ve daha önce 
yayınlanmamış 
bu röportajında, 
Güner Sümer'i, 
Meydan Sahnesi'ni 
ve tiyatroya olan 
sevgisini konuştuk.
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Kadınların ne kadar güçlü olduğunun farkında 
mısınız? Bir kadının hayali varsa, o kadın ne yapar 
ne eder o hayalini mutlaka gerçekleştirir. Ve hiçbir 
engel onu yolundan saptıramaz. O zamanlar 
hayalini gerçekleştirip Mahpeyker’e hayat veren 
Ayşenur Özturanlı ile orada tanıştım. Kısa süre 
sonra da Güner Sümer’in Hüzzam adlı oyunu 
beni ve Ayşenur Hanımı Türkiye’nin en güçlü 
kadınlarından birine, Adalet Ağaoğlu’na götürdü.

Adalet Ağaoğlu, 1929 yılında Ankara’nın Nallıhan 
beldesinde doğar. Ankara Kız Lisesi’ni bitirip, 
Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya 
Fakültesi – Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 
mezun olur. Hakkında konuşmanın cesaret 
gerektirdiği hassas konular üzerine romanlar, 
oyunlar yazar. Güçlü, entelektüel ve politik 
duruşunu yazdıklarına yansıtır. Yarattığı kadın 
karakterlerle Türkiye kadınlarının haklarını ve 
önündeki engelleri irdeleyerek, özgürleştirilmiş 
kadını manifesto niteliğinde bize sunar.

Ayşenur Özturanlı ile birlikte işte bu güçlü kadına 
doğru yola çıktık. Vardığımız yerde tiyatro ve 
Güner Sümer hakkında konuşan Adalet Ağaoğlu, 
yani gerçekleşen hayalim vardı.

Konuştuk, ağlaştık, gülüştük…

Aradan uzun bir süre geçti. Röportaj bir türlü 
yayınlanamadı. Derken zaman hızla aktı. Önce 
Adalet Ağaoğlu kıymetli eşini yitirdi. Sonra 
kendisinin hastaneye kaldırıldığını öğrendim. 
Sonra pandemi… Şimdi de bir sabah uyanıp, 
hayallerimin yarım kaldığı gerçekliğiyle yüzleşmek 
zorunda kaldım.

“Dokundu. Sevdi. 
Güldü. Anlattı. O 
kadar mutlu oldum 
ki… Seni anlatmaya 
devam edeceğim. 
Hoşça kal Adalet 
Ağaoğlu…
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Dokundu. Sevdi. Güldü. Anlattı. O kadar mutlu 
oldum ki… Seni anlatmaya devam edeceğim. 
Hoşça kal Adalet Ağaoğlu… Hoşça kal.

Güner Sümer yaşamınızın neresine doğdu?

Ben Ankara Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 
bölümünü bitirmiştim ve bitirdiğim yıl evde 
oturmak istemiyordum. Radyoda bir ilan 
verilmişti, radyoya eleman aranıyordu, ilgilenen şu 
tarihte sınav var buyursun diye bir ilan verildi. Ben 
Radyoevine, Ankara Radyosu’na gittim. Sınava 
girdim ve beni Ankara Radyosu’na memur olarak 
aldılar. Memur olarak aldıkları yer kütüphaneydi. 
Kütüphanede yalnızca notalar vardı. Alaturka, 
fasıl, cumartesi günleri de Cumhuriyet Filarmoni 
Orkestrası gelirdi. Onlar çaldıktan sonra toplayıp 
yine kenara koyuyordum. Radyoevine böyle 
girdim. Daha sonra ben radyo oyunlarını, 
sanatları, sözlü yayınları yapmaya tayin edildim. 
Yani temelli olarak orada sözlü yayınlara baktım. 
TRT’nin özerkliği elinden alındıktan sonra istifa 
ederek ayrıldım. O arada ‘Arkası Yarın’ları ben 
koydum. Bazen oyunlar ısmarlardım gelmezdi, 
sabahlara kadar programı doldurmak için 
kendim çalışır oyun yazardım. Güner, benim 
bu meşgalemin içine doğdu. Kendisi de liseyi 
bitirdikten sonra hukuk fakültesine girince ilk işi 
Ses Tiyatrosu diye bir tiyatro kurmak oldu okulda. 
1960’da oradan ayrıldı. Darbeden sonra her şey 
kapatıldı. İstanbul’a geçti, İstanbul’da iş bulmak 
kolay olmadı. Hürriyet Gazetesi’nde fotoroman 
bile yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu da kapandı 
daha sonra. 

Peki, oyun yazarken sizinle irtibatı var mıydı? 
Siz yardımcı oluyor muydunuz ya da o size fikir 
danışıyor muydu?

“TRT’nin 
özerkliği elinden 
alındıktan sonra 
istifa ederek 
ayrıldım. O arada 
‘Arkası Yarın’ları 
ben koydum. 
Bazen oyunlar 
ısmarlardım 
gelmezdi, 
sabahlara 
kadar programı 
doldurmak için 
kendim çalışır 
oyun yazardım.
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1960’da ben Paris’teydim, kendisi de Paris’e geldi o zaman. Baba ve Oğul adlı 
oyununu Paris’te yazdı. Orada bana okuttu, okurken ağladım. Sonrasında biz 
ikimiz de oyun yazmalı ve oyun çevirmeliyiz diye düşündük. Fakat genellikle 
ben Güner’in çalıştığı tiyatrolara çeviri yaptım. Jean Paul Sartre'ın Mezarsız 
Ölüler’ini ben çevirdim mesela, diğer bazı oyunları da çevirdim. AST’de Güner 
Sümer sahneye koydu. O arada bazı tartışmalarımız da oluyordu tabi.

İki kardeş, Güner ve Adalet Sümer…

Benim soyadım da Sümer idi o zamanlar, evlenince Ağaoğlu oldu. O dönemler 
1954 yılına kadar adım Adalet Sümer idi. Evlendikten sonra kocamın soyadını 
aldım. Kıyamadım kocama çünkü, Halim benden çok eserlerimi sevmiştir. 
Onun için bana dayandı çünkü ben bir roman yazmak için evi, memleketi bile 
terk ediyordum. Halim’i bırakıp gidiyordum, bazen başka şehre de gidiyordum.

Güner Sümer, Hüzzam oyununu yazarken siz o sürece dâhil miydiniz?

Hüzzam’ı yazarken ben yanında yoktum. Güner, bana Hüzzam’ı vermemişti, o 
dönemde çok ünlü olan iki kadın sanatçıya vermiş oynasınlar diye. Nisa Serezli 
bir tanesi, öteki de Yıldız Kenter. Aynı zamanda Ayla Algan’a da veriyor oyunu. 
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Ancak onun sağlığında sanırım, onlar bu oyunu 
tek kişilik oynamaya cesaret edemediler. O 
göremedi. Başka bir oyunu oynadı Müşfik’ler 
fakat o dönemde Paris’teydi Güner, göremedi 
kendi oyununun sahnelenişini. Ancak vefat 
ettikten sonra bir gün yolda Nisa Serezli beni 
gördü, bak sana ne vereceğim dedi ve Hüzzam’ı 
verdi bana. Böylece kitaba koyabildim, kitapta 
var.

Evrensel değerleri konu alan, her dönemde 
oynanabilecek bir oyun.

Zaten Güner Sümer’in huyu da, karakteri 
de böyleydi. Dayanıklı olanlara yüz verdi. 
Günübirlik şeylere pek saygı duymadı. 
Ayak Bacak Fabrikası, Sermet Çağan’ın hiç 
oynanmamış bir oyunuydu. Güner Sümer bu 
oyunu sahneledi. Büyük bir cesaretti bu. Ayak 
Bacak Fabrikası yasaklanacak bir oyundu, 
sahiden öyleydi. Çok parlak bir oyun olduğunu 
söyleyemeyiz doğrusu. Fakat yönetmen olarak 
yazarıyla birlikte yan yana oturdular. Sermet 
Çağan’la birlikte oynayıp, birlikte sergilediler.

'DEVLET TİYATROSU'NDA ÇEVİRİLERİMİ 
BİLE OYNAMADILAR'

Siz ilk özel tiyatro olan Meydan Sahnesi’nin 
kuruluşunda varsınız. Uzun yıllar da 
zaten tiyatroda üretmeye devam ettiniz. 
O dönemdeki tiyatro ile yakın dönem 
Türkiye’sindeki tiyatro arasındaki farkı nasıl 
görüyorsunuz?

“Hüzzam’ı 
yazarken 
ben yanında 
yoktum. Güner, 
bana Hüzzam’ı 
vermemişti, o 
dönemde çok ünlü 
olan iki kadın 
sanatçıya vermiş 
oynasınlar diye.
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Şimdi Devlet Tiyatrosu’nda oyunlar için bir 
yönetim kurulu vardı beş kişilik, sansürden 
geçiyordu oyunlar. Bu oynanabilir, bu oynanamaz 
deniliyordu. Bazen de özel tiyatrolarda da bazı 
oyunların kadrosu olmuyordu, çok kalabalık 
kadro besleyemiyorlardı. Onun için benim Sessiz 
Bir Adam adlı oyunum hiç oynanmadı özel 
tiyatrolarda. Devlet Tiyatrosu'nda zaten solcu diye 
adım çıkmıştı,  çevirilerimi bile oynamadılar.

Zaten siz radyodayken bir gün polis geliyor ve 
Sartre’ı neden oynattınız diyor, öyle değil mi? 
Siz de o partiden ayrıldı artık komünist değil 
demişsiniz.

Evet öyle. Sartre’ın Mezarsız Ölüler’ini oynatınca 
geldi; ben de o çoktan ayrıldı komünist partisinden 
dedim. Ben de sanki anlamsızca övünüyorum 
bu dediğimden, haberiniz yok mu diye kendimi 
savunuyorum. Ayrıca TRT’de ayrı bir meseleden 
ötürü Sartre Küba’yı anlatıyor kitabını yayınlattım 
diye de mahkemeye gittim. Sartre, Küba’ya gitmiş 
oradaki bir devrimi anlatıyordu bu kitapta. Ayrıca 
radyoda kitapları seçen bir kurul vardı, onlardan 
yayınlanabilir kararı çıkmıştı ona rağmen 
mahkemeye verildik biz. Beraat ettik sonra, çünkü 
bu oyun evrensel bir oyun dediler, mahkemeden 
kâğıt verdiler. Tombala diye bir oyunum var, ondan 
ötürü de mahkemeye verildim. Bu evrensel bir 
oyun diye bilir kişi raporu geldi, öylece kurtuldum.

'İLK ÖZEL TİYATROYU BİZ KURDUK'

Meydan Sahnesi’nin kuruluşu sırasında başka 
özel tiyatro var mıydı o zaman?

“Sessiz Bir Adam 
adlı oyunum hiç 
oynanmadı özel 
tiyatrolarda. Devlet 
Tiyatrosu'nda 
zaten solcu diye 
adım çıkmıştı,  
çevirilerimi bile 
oynamadılar.
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Hiç yoktu. İlk özel tiyatro Meydan Tiyatrosu, Devlet 
Tiyatrosu’na karşı kuruldu. Yeni konservatuarı 
bitirmiş Kartal Tibet ve Çetin Köroğlu Devlet 
Tiyatrosu’nda girmişlerdi. Onlar oradan ayrıldılar. 
Ben radyodaki maaşımı bıraktım, onlar da Devlet 
Tiyatrosu’ndaki maaşını bıraktılar. Meydan 
Tiyatrosu’nu kalan maaşımızla birlikte açtık. Bir 
bodrum katı bulduk, kendi paramızla. Halim bize 
çok yardım etti. Birlikte oraya kira ödedik. İlk özel 
tiyatroyu; Meydan Sahnesi’ni biz kurduk.

Sizin tiyatroya olan bu büyük sevginiz her zaman 
vardı.

O dönem öyleydi. Bir kere Muhsin Ertuğrul vardı. Her şeyin başında Muhsin 
Bey vardı. Muhsin Bey beni tutmasaydı, Evcilik Oyunu’mu sahnelemeseydi 
ben oyun yazarı olamazdım. Çünkü Devlet Tiyatrosu’nda bana cevap bile 
vermiyorlardı. Muhsin Ertuğrul, Çatıdaki Çatlak’ı oynattı, Tombala’yı Şehir 
Tiyatrosu’nda oynattı. İstanbul’dan aldı Devlet Tiyatrosu, Ankara’da da oynadı. 
Son oyunum Sessiz Bir Adam’ı Muhsin Ertuğrul bile oynatamadı. Çünkü 
Şehir Tiyatroları’nda belediyenin yönetim kurulu vardı, reddettiler benim 
oyunumu. Muhsin Ertuğrul bile başa çıkamadı, benim oyunumu oynatamadı. 
Hala oynanmadı, sahneye konmasını bekliyoruz çünkü çok beğeniliyor oyun. 
Bir yıl oldu göndereli. Daha önce ben de göndermiştim, ancak çöpe atmışlar 
oyunumu, ondan sonra sahaflarda bulundu. Yayınevi bulmuş, öylece ortaya 
çıktı. Sessiz Bir Adam’ın hayatı ayrı bir tiyatro oyunu olabilir. Başından çok iş 
geçti.

'GENÇLERDEN RİCAM, TÜRKÇE'NİN HAKKININ VERİLEREK 
KONUŞULMASI'

Genç tiyatrocular, yetişmekte olan oyuncular, oyun yazarları var. Onlara 
söylemek istediğiniz bir şey var mı, bir tavsiyeniz? Zaten her konuştuğunuz 
bizim için bir ders fakat özel olarak üstünde durduğunuz bir konu var mı?

“Yeni 
konservatuarı 
bitirmiş Kartal 
Tibet ve Çetin 
Köroğlu Devlet 
Tiyatrosu’nda 
girmişlerdi.
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Var efendim. Hem tiyatroda hem de televizyonda rol sahibi oldukları zaman 
Türkçe konuşmaya dikkat etsinler. Ondan çok rahatsızım. Çünkü Türkçe’nin 
hakkının verilmesi gerekiyor. Çok hızlı konuşuluyor. Açık oturumları da 
izleyemiyoruz Halim de ben de. Hiç kimse izleyemiyor çünkü herkes birbirinin 
lafını kesiyor, bir de çok hızlı konuşuyorlar. Benim gençlerden ricam Türkçe’nin 
hakkını vererek konuşulması. Çok çektim bu konudan.

Bir de günübirlik Amerikan filmlerinin etkileri görülüyor. Türk oyunlarında 
çok fazla taklalar atma, fazla hareket var. Fazla hareket yapılıp, takla atılırsa iyi 
oynanır zannediliyor. Halbuki bizim zamanımızda mimikler çok önemliydi. 
Bakış önemliydi. Onlar yok oldu, büyük hareketler var şimdi, cambazlıklar 
var. Bunlar beni rahatsız ediyor. Belki biz hatalıyız, biz moda dışı kaldık. Yeni 
aletleri, cep telefonlarını anlamıyoruz ikimiz de.

(O sırada Adalet Ağaoğlu’nun yardımcısı gelip, fazla yorulmaması için röportajı 
tamamlamamızı rica ediyor. Gülüşüyoruz.)

Peki. Çok teşekkür ederiz.

Biz teşekkür ederiz.
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68 hareketinden beslenen 
12 Mart romanı:

'Bir Düğün Gecesi' 
'Bir Düğün Gecesi'nde görüldüğü gibi gençler, sistemin 
kuklası olmayı reddetmişler ve ilk olarak ailenin status 
quo’sunu yıkarak işe başlamışlar, sonra da iktidara karşı 
ayaklanmışlardır.  12 Mart romanlarını 68’i tecrübe 
eden yazarların öz eleştirileri olarak kabul edersek belki 
daha anlamlı bulabiliriz. Böylece kendinden sonra gelen 
devrimcilere geçmişi anlatarak onları bilinçlendiren bu 
yazarlar arasında en iyi örneği veren Adalet Ağaoğlu’nun 
devrimci yönünü de daha iyi anlamış oluruz.

Metin Yetkin
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1961 Anayasası’yla beraber Türkiye halkı, özel-
likle Türkiye gençliği ve çalışan kesim bazı hak-
lar almış, bu durum da sosyalizmin etkisinin 
yayılmasına katkıda bulunmuştur. 1960’larda 
gençlik hareketlerini emperyalizm karşıtı olarak 
görmekteyiz. Aynı zamanda, Deniz Gezmiş, Ma-
hir Çayan gibi liderler tarafından şehirde örgüt-
lenen gruplara şahitlik ediyoruz. Bu dönemde, 
üniversiteler ayaklanmaların merkeziydi ve Tür-
kiye gençliği protestolarda en büyük role sahipti. 
Gösteriler üniversite reformu ihtiyacıyla filizlen-
di ve sonuç olarak üniversite işgalleri başladı. Bu 
durum, işçi sınıfı için fabrikaları işgal etme ko-
nusunda model arz etti.

Bu hareketler büyüyerek Amerikan Altıncı Fi-
losu’nun (1967-1969) gelişiyle başlayan protes-
tolarla birlikte radikal yüzünü net bir şekilde 
göstermiş oldu. Haziran ayındaki Büyük İşçi İs-
yanı (1970) Emin Alper’in gösterdiği gibi devlet 
için son uyarı oldu. (Alper, 2010) İlaveten, Al-
per ekonominin 1973’e kadar iyi gittiğini, bu se-
beple mevcut krizin ekonomik değil politik bir 
kriz olduğunu belirtmekte. Yargı kurumlarında-
ki Kemalist kadrolar 1961 Anayasası’nın liberal 
ruhunu korumak için sol hareketlere karşı cep-
he almadı fakat Adalet Partisi hükumeti sol ha-
reketlere bu toleransı göstermekten çok uzaktı. 
Aksine, polisi göstericilere karşı şiddet kullan-
ması için teşvik etmekteydi. (Alper, 2010: 90-94) 
Ortada güçsüz ve hoşgörüsüz bir hükumet ol-
makla birlikte, yargı sistemindeki Kemalist kad-
rolar direnen gençleri savunmaktaydı. Bu savun-
ma yetersiz kaldı ve 68 Hareketi, 12 Mart 1971’de 
bir darbeyle sona erdi. Devrimci orduya inanan 
gençlik müthiş bir şok yaşadı ve bu sefer onla-
rı koruyan kimse kalmadı. Ortada kalan gençler 
“legal güçler” tarafından insanlık dışı muamele-
lere maruz kaldılar.

“12 Mart 
romanlarını 68’i 
tecrübe eden 
yazarların öz 
eleştirileri olarak 
kabul edersek 
belki daha anlamlı 
bulabiliriz. Böylece 
kendinden sonra 
gelen devrimcilere 
geçmişi anlatarak 
onları bilinçlendiren 
bu yazarlar arasında 
en iyi örneği veren 
Adalet Ağaoğlu’nun 
devrimci yönünü 
de daha iyi anlamış 
oluruz
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Tüm bu olup bitenlerin edebiyata yansımala-
rını görmek mümkün. Dikkat çekicidir ki “68 
romanları” diye bir alt başlık literatürümüzde 
yok ama “12 Mart romanları” diye bir alt baş-
lık mevcut. 68 Hareketi’ni konu alan birçok şiir 
örneğini görsek de edebiyatçılar roman türün-
de 12 Mart’a ağırlık vermişlerdir. 

İlk olarak 12 Mart romanının ne olduğunu 
açıklamak gerek: Bu romanlar ağırlıklı olarak 
politik konuları ele alan ve 1960’ların sonu ile 
1970’lerin başını anlatan romanlardır. Fakat 
“politik roman” diye bir türün olup olmadığı 
tartışmalıdır zira her roman ister istemez po-
litiktir. Sınıflandırma sorunu “politik roman” 
tanımını doğurduğu için bu terimi tasvip et-
memekle birlikte onu kullanmaktan başka çare 
gözükmemekte.

12 Mart romanları politik roman türünün iyi 
örnekleri olarak görülmektedir çünkü sınıf ça-
tışmalarını, sosyal hayatı ve Türkiye’nin siyasi 
yaşamını yansıtırlar. Çiğdem Sever, 12 Mart 
romanlarının bir neslin hatıralarından oluşan 
bir kaynak olduğunun ve kişisel hafızadan kül-
türel hafızaya dönüştüğünün altını çizer. Kay-
naktırlar çünkü darbeden önce, darbe zama-
nında ve darbeden sonra ne olduğunu gerçekçi 
biçimde anlatırlar. 12 Mart romanlarının kök-
lerini, toplumsal eşitsizliği köylü-ağa çatışması 
üzerinden anlatan realist Anadolu romanların-
da da bulabiliriz. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, 
Kemal Tahir ve Sabahattin Âli gibi yazarlar bu 
türde yetkin örnekler vererek halk kültürünü 
ana kaynak olarak kullanmış ve köylünün so-
runlarına dikkat çekmişlerdir. Onların roman-
larında geçen köylü-ağa çatışması 12 Mart ro-
manlarında devrimciler ve faşistler arasındaki 

“Dikkat çekicidir 
ki “68 romanları” 
diye bir alt başlık 
literatürümüzde 
yok ama “12 Mart 
romanları” diye bir 
alt başlık mevcut. 
68 Hareketi’ni konu 
alan birçok şiir 
örneğini görsek de 
edebiyatçılar roman 
türünde 12 Mart’a 
ağırlık vermişlerdir.

Bir Düğün Gecesi, Adalet Ağaoğ-
lu, 380 syf., Everest Yayınları, 2014.
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çatışmaya dönüşmüştür. Bu değişimi 1960’lar-
da görebiliriz çünkü ana akımlardan biri o dö-
nemde sosyalizmdi. Alemdar Yalçın, 1960’lar-
dan 1970’lere kadar birçok sosyalist derginin ve 
sosyalist yayın evinin olduğunu belirtir. (Yalçın 
2005: 18-20)

Aynı dönemde Avrupa’da ve Amerika’da birçok 
gençlik hareketi zaten filizlenmişti. Paris Üni-
versitesi’nde, Columbia Üniversitesi’nde ve di-
ğer üniversitelerde birçok gösteri düzenleniyor-
du, hatta üniversite işgalleri başlamıştı.

Türkiye’de ise büyük umutlarla romantik bir 
karakter arz ederek başlayan gençlik hareketleri 
devletin karanlık yüzüyle karşılaştı, gençler şid-
dete ve işkenceye maruz kaldılar. Buna paralel 
olarak, şiddet, baskı ve işkence 12 Mart roman-
larının önemli temaları olarak karşımıza çıkar. 
Bu romanlarda okur, aydınların “büyük faşist 
güç” karşısındaki çaresizliğini hisseder.

Kahramanlar genellikle kendilerini devrim için 
feda etmekten çekinmeyen burjuva kökenli 
gençlerdir ancak sosyal çevreleri onları sıkış-
tırır. Ne ait oldukları burjuva çevre sosyalist 
fikirleri yüzünden onları kabul eder ne de işçi 
sınıfına mensup sosyalistler burjuva kökenleri 
yüzünden onları benimser. Burjuva entelektü-
elinin yabancılaşması da diğer bir tema olarak 
belirir.

Açıklanacağı üzere, 12 Mart romanlarının içe-
riği entelektüellerin düşünce dünyası hakkında 
bize ipucu vermektedir. Bu ipuçlarından hare-
ketle entelektüellerin darbeyi bir mağlubiyet 
olarak değerlendirdiklerini açıkça görebiliriz. 

“Şiddet, baskı 

ve işkence 12 Mart 
romanlarının önemli 
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Çiğdem Sever bunu “pasif mağlubiyet” olarak ad-
landırır çünkü devrimcilerin “büyük faşist güç” 
karşısında kazanma şansları yoktur. (Sever 2011:9)

'İÇERDEKİLER' VE 'DIŞARIDAKİLER'

Öte yandan, 12 Mart romanlarının en büyük ba-
şarısı okuru mahkumların bilinmeyen akıbetleri 
hakkında bilgilendirmek olmuştur. Bu bağlamda, 
Murat Belge iki tip yazar olduğunu belirtir: İçe-
ridekiler ve dışarıdakiler. İçeridekiler 12 Mart’ı 
realist şekilde ele alarak tutuklamalar, işkenceler, 
hapishaneler yani devletin karanlık yüzü hakkında 
gerçeği yansıtabilenlerdir. Dışarıdakiler ise yüzey-
de kalarak bu dönemi gerektiği gibi anlatamazlar. 
Önemlidir ki içeridekiler öz eleştiri yapma yolu-
na giderek devrimci hareketin aksayan taraflarını 
onarmaya çalışmışlardır. (Belge 1994:118)

Berna Moran da benzer bir ayrım yaparak darbe 
döneminde iki dünya olduğunu belirtir. İlk dünya 
günlük hayattır, ikinci dünya ise hapishanelerin, 
işkencelerin, polis merkezlerinin, tutuklamaların 
ve sıkıyönetimin dünyasıdır. Moran da 12 Mart 
romanlarının bilinmeyen ikinci dünyayı okura 
anlatmasının önemini vurgular. 12 Mart roman-
ları okur için sadece ilgi çekici değil aynı zaman-
da şok edicidir. (Moran 2004: 13) Sever’in “pasif 
mağlubiyet” tanımına benzer bir şekilde Moran 
da devrimci gençlerin faşist canavar karşısındaki 
güçsüzlüğünü vurgular. Bununla beraber, 12 Mart 
romanları okura “rol değiştirme” şansı verir. Erdal 
Öz’ün “Yaralısın” adlı romanı ikinci tekil şahıs kul-
lanılarak yazılmıştır. Okur, bu sayede Moran’ın de-
yimiyle ikinci dünyanın, Belge’nin deyimiyle içeri-
nin kapısını aralama fırsatı yakalar.

“12 Mart 
romanlarının 
en büyük 
başarısı okuru 
mahkumların 
bilinmeyen 
akıbetleri 
hakkında 
bilgilendirmek 
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İçeridekiler ve 
dışarıdakiler.
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Adalet Ağaoğlu’nun “Bir Düğün Gecesi” ro-
manı için Berna Moran’a göre 12 Mart ro-
manlarının en iyi örneğidir. Ayrıca, roman-
daki modern özelliklerin altını çizerek onu 
1980 romanları için bir kaynak olarak görür. 
(Moran 2004:33-34)

Kitap 1972 Kasım’ındaki bir düğün gecesi-
ni konu alır. Kitabın tamamı karakterlerin 
iç monologları ve geçmişe dönüşleriyle iler-
ler. Birçok kahraman olmasına rağmen ana 
kahramanlar Tezel ve Ömer’dir. Tezel alko-
lik bir sanatçı, Ömer ise İstanbul Üniversite-
si’nde ekonomi hocasıdır. Vurgu yapılan di-
ğer karakterler ise evlenmek üzere olmasına 
rağmen hâlâ Ömer’i seven Ayşen ile İstanbul 
Üniversitesi’nin en radikal sosyalist öğrenci-
si olmasına rağmen Yıldız adında burjuva bir 
kıza âşık olarak onunla evlenen ve zamanla 
burjuvalaşan Tuncer’dir.

Hapishanelerin, polis şiddetinin ve darbenin 
yarattığı paranoyak atmosfer kitapta yer alsa 
da üzerinde asıl durulan nokta burjuva genç-
liğin nasıl sosyalist olduğu ve darbeden sonra 
umudunu nasıl tamamen yitirdiğidir. Kitap-
ta kimse mutlu değildir ve herkes kederlidir. 
Herkes kendi iç dünyasında kaybolmuştur. 
Tezel otuzlu yaşlarda, Ömer ise kırk beş yaş-
larındadır. Yani ikisi de 1950’leri ve 1960’ları 
gören eski devrimcilerdendir. Ayşen ve Tun-
cer onlardan daha gençtir; Ayşen yirmi iki ya-
şındadır, Tuncer’in de onun fakülte arkadaşı 
olduğunu düşünürsek yakın yaşlarda olduk-
ları sonucuna varabiliriz. Tezel'in ve Ömer’in 
aksine onlar 68’ kuşağının orta yaşlıları değil, 
gençleridir.

“Hapishanelerin, 
polis şiddetinin ve 
darbenin yarattığı 
paranoyak atmosfer 
kitapta yer alsa 
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burjuva gençliğin 
nasıl sosyalist olduğu 
ve darbeden sonra 
umudunu nasıl 
tamamen yitirdiğidir.
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Romanda, 68 hareketi birçok defa özellikle Te-
zel’in ağzından eleştirilir. Tezel devrimcilerin 
halkı özgürleştirmek istediklerini fakat birey-
sel özgürlükler için hiçbir şey yapmadıkları-
nı söylüyor. Bir çifti asla kucaklamadıklarını, 
suya asla kıyafetleriyle atlamadıklarını, taksi 
şoförlerine hep istedikleri parayı verdiklerini, 
daha azını vermek için kavga etmediklerini 
çoğunu vermenin de akıllarından geçmediğini 
söylüyor. (Ağaoğlu, 1994: 40) Bu eleştirisiyle 
Tezel, hareketin yetersizliğinin altını çizer. Ek 
olarak, herkesin görev almak için her şeyi terk 
ettiğini ve herkesin herkese ne yapması gerek-
tiğini söylediğini, bunun da faşistlere özgü bir 
tutum olduğunu belirtir. (A.g.e. 53)

Burjuva ailelerden gelen ve sosyalist olmak 
isteyen gençlerin yabancılaşması da romanın 
önemli temalarından biridir. Ayşen çok zengin 
bir ailenin kızıdır fakat genç bir sosyalisttir. 
Öbür sosyalistler Ayşen’in varlığını kabul et-
mezler. Ona karşı her zaman kaba ve huysuz-
durlar. Eski erkek arkadaşı Uğur bile Ayşen’e 
bağırarak “O babadan, o anadan devrimci kız 
mı çıkarmış?” der. (A.g.e. 248) Öbürküler de 
Uğur’a “burjuva kızın” onları rahat bırakma-
sını sağlamasını söylerler. Hatta, Ayşen’le olan 
ilişkisini bitirmezse Uğur’u aralarına kabul et-
meyecekleri tehdidini savururlar. (A.g.e. 249) 
Kısaca, Ayşen’in devrimci harekete katılmasını 
istemezler çünkü o burjuva bir aileden gelmek-
tedir. Bununla beraber Ayşen’in ailesiyle de so-
runları vardır çünkü onlar da biricik kızlarının 
sosyalist olmasını istememektedirler. Ayşen 
karakterine bakarsak sosyalist harekete katıl-
mak isteyen burjuva kökenli gençlerin de ya-
bancılaşmasına şahit oluruz. Ahmet Alver, Ay-
şen’in hem sosyalist gruplara girme konusunda 
hem de anne-babasının sevgisini kazanma ko-

“Burjuva 
ailelerden gelen 
ve sosyalist olmak 
isteyen gençlerin 
yabancılaşması da 
romanın önemli 
temalarından biridir.
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nusunda başarısız olduğunu belirtir. Bu yüzden 
bir tümgeneralin oğluyla (Ercan) evlenir ki ailesi 
zengin ve saygıdeğer bir damatla mutlu olsun. 
En azından, aile içerisindeki başarısızlığını yok 
etmeye çalışır. (Alver 2011:27)

Diğer 12 Mart romanlarında olduğu gibi işkence 
ve hapis temaları “Bir Düğün Gecesi”nde de var-
dır fakat ayrıntılara inilmez. Tezel gençken, ille-
gal şekilde işkence gören insanların yazdığı not-
ları Londra’daki bir “arkadaş” ile paylaşma görevi 
alır. Tezel’e bu notları veren devrimciye göre bu 
yazılar faşizmin insanlık dışı yüzünün bir ka-
nıtıdır. O ve diğer devrimciler bu notların çok 
etkili olacağına tüm kalpleriyle inanmaktadırlar 
ama Londra’daki “arkadaş” notları aldığında hiç 
etkilenmez. Tezel’e bunların bir işe yaramayaca-
ğını, bunun gibi birçok yazıya sahip oldukları-
nı söyler. Buradan hareketle, genç devrimcilerin 
saflığını ve romantikliğini de görmek mümkün. 
Notları okuyan Tezel, göğsüne elektrik verildi-
ğinde ya da anüsü bir sopayla taciz edildiğinde 
ne yapacağını düşünür...

Ayrıca, yazar eğitimli gençler ile işçiler arasında-
ki çatışmaya Ali Usta’nın ağzından değinir. Ali 
Usta, televizyon tamircisidir. Eğitimli değildir 
fakat hayat tecrübesi vardır. Bu sayede sorun-
larını kendine has felsefesiyle çözer. Tuncer ile 
olan konuşmasında, Tuncer onu devrimci hare-
keti küçümsemekle suçlar fakat Ali Usta hareketi 
küçümsemediğini söyler ve şu yorumu yapar:

“Küçümsediğim falan yok. Olduğu kadar bü-
yümsüyorum. Sizlersiz olmaz, ama yalnız sizinle 
de hiçbir bok olmaz.” (Ağaoğlu, 1994: 169)

“Diğer 12 Mart 
romanlarında 
olduğu gibi 
işkence ve hapis 
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Ali Usta, işçi sınıfına mensup bir kişi olarak tıp-
kı Tezel gibi hareketin dar görüşlülüğünü eleştirir. 
Sadece üniversite gençliğinin yetmediğini, hareke-
tin köylüyle ve işçi sınıfıyla buluşmasının elzem ol-
duğunu söylemek ister. Bu buluşma gerçekleşmez 
çünkü kimse değişmek istemese de herkes bir şe-
kilde değişmiştir. Ayşen devrimci olmak ister fakat 
dışlandığı için yabancılaşır. Tuncer, radikal bir sos-
yalist olmasına rağmen âşık olduktan sonra ken-
dine ve savunduğu değerlere yabancılaşır. Yıldız’la 
evlendikten sonra ideallerini kaybeder ve Lozan’da 
kayın pederinin ekonomik desteğiyle doktorasını 
yapmaya başlar.

Aynı zamanda Tuncer, Ömer’in eski bir öğrencisi-
dir. Ömer, sosyalist öğrencilerin saygı duyduğu tek 
hocadır çünkü kendisi de sosyalisttir. Ancak, sol 
görüşlü öğrenciler üniversiteyi işgal etmeye kalk-
tıklarında onları kibarca eleştirir ve işgalle hiçbir 
şey kazanamayacaklarını, daha iyi devrimciler ol-
mak için daha çok okumaları ve daha çok çalışma-
ları gerektiğini belirtir. Ömer’i ilk eleştiren Tuncer 
olmuştur. Ayağa kalkarak Ömer’i sisteme tapmakla 
suçlar. Hareketin eleştirilere karşı anlayışlı olma-
dığını bütün solcu öğrencilerin kahramanı olan 
Ömer’in üniversite işgaline karşı olduğu için bir 
anda bütün sosyalist öğrencilerin nefretini kazan-
masıyla anlarız.

Düğüne eşi Yıldız’la gelen Tuncer, Ömer’i gö-
rür. Hocası karşısında oldukça utanır çünkü artık 
bambaşka bir insandır. Üniversiteyi işgal etmek is-
teyen eski kıyafetli radikal solcu değil, kaliteli bir 
takım elbise içerisinde Lozan’da doktorasını yapan 
bir burjuvadır artık. Gece boyunca Ömer’le konu-
şarak nasıl değiştiğini anlatmak ister fakat Ömer 
bunu görmezden gelir. Tuncer hem kendine hem 
arkadaşlarına hem de hocasına yabancılaşmıştır.
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Moran, romanın karakterlerinin dönemin tipik 
insanları olduğunu ve içinde bulundukları du-
rumların da tipik olduğunu belirtir. İlaveten, 
Ercan ve Ayşen’in evliliğini burjuvazi ve ordu 
arasındaki iş birliğinin bir simgesi olarak değer-
lendirir. (Moran 2004: 35)

Böylelikle, roman 68 hareketinin eleştirisi olma 
niteliği kazanır zira farklı sınıflardan farklı in-
sanları karşılaştırır ve devrimci gençlerin ne-
den yenildiklerini açıklar ama bu yenilgiyi kabul 
edemeyen Tezel alkolik olmuştur. Romanın ilk 
cümlesi olan “İntihar etmeyeceksek içelim bari!” 
Tezel tarafından sık sık tekrar edilerek "leitmo-
tif " haline gelir. Ancak, düğünün sonunda Tezel 
fikir değiştirir ve yaşamak istediğini anlar. Gece 
boyunca umutsuz gibi görünen Ömer ise gece-
nin sonunda umudunu geri kazanır. Yazar, oku-
ra Ömer’in yeniden doğuşunu hissettirmek ister. 
Kitaba hâkim olan karanlık ve umutsuz atmos-
feri ümitvâr bir son ile yıkmayı amaçlar fakat 
Moran bu sahneyi yeterince ikna edici bulmaz. 
(A.g.e. 246)

Özetle, 1971 darbesi o kadar şiddetlidir ki yazar-
lar bir “68 romanı” yaratmak için gerekli zamanı 
bulamamışlardır. Darbeyle birlikte toplum haya-
tına giren yeni temalara yönelerek 68 kuşağını 
satır aralarında anlatmışlardır. Harekete eleşti-
rel bir tavırla yaklaşmış ve hareketin eksikleri-
ni tespit etmeye çalışarak romanlarını gerçekçi 
yazmışlardır. Bu sayede okuyucu bilmediği bir 
dünyayla tanışmıştır; hapishanelerin, işkence-
lerin, tutuklanmaların dünyasıyla… “Bir Dü-
ğün Gecesi”nde görüldüğü gibi gençler, sistemin 
kuklası olmayı reddetmişler ve ilk olarak ailenin 
status quo’sunu yıkarak işe başlamışlar, sonra da 
iktidara karşı ayaklanmışlardır. Hareketin ta-
lihsizliği farklı sınıfları bir araya getirme nok-
tasında yetersiz olması ve karşılarındaki gücün 
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şiddetle beslenen eziciliği gibi gözükmekte. Bu 
yüzden gençler “pasif bir mağlubiyet” yaşamış-
lardır çünkü eşit şartlarda bir savaş yoktur. Dün-
yayı değiştireceklerine inanacak kadar romantik 
ve iyimser olsalar da darbeden sonra umutla-
rını kaybetmişlerdir. “Bir Düğün Gecesi” başta 
olmak üzere 12 Mart romanlarını 68’i tecrübe 
eden yazarların öz eleştirileri olarak kabul eder-
sek belki daha anlamlı bulabiliriz. Böylece ken-
dinden sonra gelen devrimcilere geçmişi anla-
tarak onları bilinçlendiren bu yazarlar arasında 
en iyi örneği veren Adalet Ağaoğlu’nun devrimci 
yönünü de daha iyi anlamış oluruz.
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“Tabut 
kapatılmadan önce 
kapağın üstüne V.H. 
harflerini kazıyan 
yazar, bir kadının 
“Gözükmeyecek 
ki…” uyarısına, 
“Önemli değil. Artık 
orada” diyerek 
cevap verir.
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Adalet Hanım, ben de sizin gibi bir şeyi kafaya 
koyduğumda saatlerce yürüyorum. Bugün sizin güzel 
ruhunuza değsin diye şöyle bir yürüyeceğim...

Adalet Ağaoğlu’na veda… 
'Bir de yumurta yedim'

Cansu Çamlıbel
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Adalet Ağaoğlu… Kelimelerin zarif efendisi.

Hakkında kalem oynatmak -hem de bu dünya-
dan çekip gittiği gün- çetrefilli mesele. Benim 
gibi gönüllü olarak güncel siyasal gelişmelerin 
esaretinde hayat sürmeyi seçmiş bir gazeteci için 
edebiyat çoğu kez bir arınma odası. Yaşandığı 
dönemin kodlarına sadık karakterleri ziyadesiy-
le politik olsa da bazı yazarların bize sunduğu 
hikayeler nedense gerçeğin kendisi kadar çirkin 
olamıyor. Adalet Ağaoğlu tarif etmeye çalıştığım 
o yazarın ta kendisidir benim için.

Adalet Ağaoğlu ile tam anlamıyla bir bibliyofil 
olan babacığım Tansu Çamlıbel’in kütüphanesi 
sayesinde en ergen yaşlarımda tanıştım. Efsane 
üçlemesine tam orta yerinden, “Bir Düğün Ge-
cesi”nden dalmış olmam da benimle ilgili bir 
şeyler söylüyor elbet. Hiç sevemediğim bir kav-
ram olan “düğün”ü delik deşik etmesine bayıl-
mıştım. Ankaralılığın çakallıkla mahcubiyet 
arasında gidip gelen kendine özgü halini roman 
karakterlerinin ruhuna nasıl da öyle ince ince 
nakşedebildiğine hayret etmiştim Ankaralı bir 
çocuk olarak. Ankaralı kimliği de epey örselendi 
son yirmi yılda; eminim Adalet Hanım roman 
yazmaya devam etmiş olsaydı yine en iyi o yo-
rumlardı yeni tip Ankaralıyı.

Edebiyat eleştirmenliğine soyunma hevesim hiç 
olmadığı gibi Ağaoğlu derinliğinde bir kişiliği 
Türkiye’nin siyasal yalpalamaları karşısında al-
dığı ya da almadığı tutumlar üzerinden yargıla-
mayı ne adil ne de ahlaki buluyorum. Kendisiyle 
sekiz sene önce geçirdiğimiz yarım gün sonunda 
o dönem yazdığım Hürriyet Gazetesi’nde kale-
me aldığım röportajda ortaya koyduğu hakikili-
ğin kendisi bir yaşam dersidir benim için.

“Adalet Ağaoğlu 
ile tam anlamıyla 
bir bibliyofil 
olan babacığım 
Tansu Çamlıbel’in 
kütüphanesi 
sayesinde en ergen 
yaşlarımda tanıştım.

Bir Düğün Gecesi, Adalet Ağaoğ-
lu, 380 syf., Everest Yayınları, 2014.
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Yazarlığının 65. yılında şahsi kütüphanesini Bo-
ğaziçi Üniversitesi Vakfı’na bağışladığı için dü-
zenlenen törenin hemen öncesinde ziyaret etmiş-
tim evinde. Düğmelerini açık bıraktığı oduncu 
gömleğinin içine giydiği siyah tişörtle gerçek ya-
şından on beş yaş kadar eksik gösterdiğini düşün-
müştüm. Bir “İstanbul fırlaması” edası da vardı 
üzerinde ama çenesinin biraz üzerinde kesilmiş 
gümüş rengi saçlarındaki hafif fön Ankaralılığını 
ele veriyordu. Sanırım bir röportajcı olarak en sev-
diğim şey röportaj yaptığım kişilerin mahremine 
davet edilmektir. Yüreğin mahremini açmadan 
çoğu zaman atlatırlar da röportajları yine de ev 
hayatlarına ucundan tanık olmak eşsiz ipuçlarıyla 
doludur. Adalet Hanım’ın mütevazı hayatının her 
köşesine sindiği o evde çocukluğuma dönmüş-
tüm. Hoşuna gitmediğini bildiğim bazı sorula-
rımı geçiştirmek yerine “büyükanneden toruna 
hafıza aktarımı” tonunda yanıt vermeyi yeğledi. 
Bana biçtiği rol sayesinde kırgınlığa mahal ver-
meden atlattık çapaklı mevzuları.

“Düğmelerini 
açık bıraktığı 
oduncu gömleğinin 
içine giydiği siyah 
tişörtle gerçek 
yaşından on beş 
yaş kadar eksik 
gösterdiğini 
düşünmüştüm.

FOTOĞRAFLAR: Levent Kulu
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Utanacak sıkılacak bir şeyi yoktu. Hem, oku-
ru aldatmaya çalışmanın en büyük ihanet 
olacağını en iyi o bilirdi. Evet… İnanmak 
istemişti ülkenin ceberut anayasasının so-
nunda değişeceğine. Öyle yalın anlatmıştı ki 
“yetmez ama evet”çiliğinin gerekçesini, nere-
sine kızacaksınız…

“Yeni Başbakan gelmiş ‘1982 anayasası de-
ğişecek’ diyor. Ben ilk defa bir başbakandan 
böyle bir laf duymuşum. ‘Millet yapacak 
yeni anayasayı’ diyor. Öyle de karizmatik 
bir hali var ki inandırıyor insanı. TİP’i na-
sıl desteklediysem bunu da öyle destekledim. 
Anayasa toplantılarına gittim, çalışma gru-
buna kendim müracaat ettim. Katıldım 
toplantılara, bir de yumurta yedim. Fakat 
yavaş yavaş umudum kesildi. Demokrasi, 
açılım diyor. İki adım gidiyor sonra tekrar 
vesayetin dümenine giriyor. Kopamıyorlar 
bir türlü.”

Bu sözleri üzerine ben “Yalnız bu hikaye-
de karizmatik biri varsa o bahsettiğiniz kişi 
değil, sizsiniz” deyiverince tam bir Ankara-
lı kahkahası patlatmıştı. Nihayetinde farklı 
yollardan vardığımız sonuç aynıydı Adalet 
Ağaoğlu ile; Tayyip Erdoğan da kendisinden 
önceki siyasetçiler gibi vesayete teslim ol-
muştu.

Adalet Ağaoğlu’nu yandaşlardan dramatik 
biçimde ayıran şey şu cümlesinde gizliydi: 
“Katıldım toplantılara, bir de yumurta ye-
dim.”

“Yeni Başbakan 
gelmiş ‘1982 anayasası 
değişecek’ diyor. 
Ben ilk defa bir 
başbakandan böyle 
bir laf duymuşum. 
‘Millet yapacak yeni 
anayasayı’ diyor. Öyle 
de karizmatik bir hali 
var ki inandırıyor 
insanı. TİP’i nasıl 
desteklediysem bunu 
da öyle destekledim."
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Bu sabah ölüm haberini aldığımda içim 
cız etti. Röportaj vesilesiyle uzun bir bal-
kon sefası yaptığımız ılık bir Kasım gü-
nünde beni geçirirken kapıda “Bir dahaki 
sefere yazmak için değil de sadece sohbe-
te gel” demişti. Vedat Türkali öldüğünde 
de aynı derin pişmanlıkta kaybolmuştum. 
Onu da bir daha ziyaret edememiştim 
araya iki tur kıtalararası taşınma girince.

Adalet Hanım, ben de sizin gibi bir şeyi 
kafaya koyduğumda saatlerce yürüyo-
rum. Bugün sizin güzel ruhunuza değ-
sin diye şöyle bir yürüyeceğim. Yukarı-
da alıntı yaptığım röportajımızın bugün 
Türkiye’nin ana akım medyasında san-
sürlenmeden yayınlanmasının imkansız 
oluşuna hayıflanmamaya çalışarak yürü-
yeceğim…
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Edebiyatçılardan Adalet 
Ağaoğlu'na veda: Bir an 
gençliktir, bir an ömür...

Türkiye edebiyat tarihinin önemli yazarlarından Adalet 
Ağaoğlu bugün vefat etti: Aydın kimliğine sahip olmayı 
önemseyen cesur bir insandı...

Ezgi Sivrikaya
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Türkiye edebiyatının önemli isimlerinden yazar 
Adalet Ağaoğlu, uzun zamandır Ulus’ta bir özel 
hastanede kontrol altında tutuluyordu. Cumar-
tesi gününden bu yana entübe olan yazar, 91 ya-
şında vefat etti.

‘AĞAOĞLU YOL GÖSTERİCİ OLDU’

Son dönemin dikkat çeken romancılarından Ir-
mak Zileli, “Adalet Ağaoğlu Türkçe edebiyat-
ta toplumsal gerçeklik ile bireyin gerçekliğini iç 
içe irdeleyen, bireyi politik ve tarihsel bir varlık 
olarak işlerken, karakterlerinin çelişkilerini, ça-
tışmalarını derinlemesine aktarmayı ihmal et-
meyen bir yazardı, Sanatı siyasetin hizmetine 
koşma tehlikesine düşmeden bunu ustalıkla ya-
parak ardından gelen yeni nesil yazarlar için de 
yol gösterici oldu. Eserlerinden ayrı olarak, aydın 
kimliğine sahip olmayı da önemseyen, politik dü-
şüncelerini açıklamaktan, duyarlı olduğu konu-
larda eyleme geçmekten geri durmayan, cesur bir 
insandı. Adalet Ağaoğlu’nu saygıyla ve şükranla 
anıyorum” dedi.

‘AĞAOĞLU BİR AN GENÇLİKTİR, BİR AN 
ÖMÜRDÜR’

Öyküleriyle tanınan Aslı Solakoğlu ise, “Türkiye 
tarihinin tanıklığını yapmış Adalet Ağaoğlu ya-
zını, ülkenin modernizme akıştaki düğümlerini, 
orada sıkışan kadınları anlatma biçimi açısından 
unutulmazdır benim için. Ölmeye Yatmak roma-
nındaki Aysel ile birlikte yatağa uzanıp düşün-
müşüzdür, onun kendisiyle konuşması gibi biz 
de kendimizle konuşmuşuzdur. Romanı okurken 
bunu yapmamızı sağlayan Ağaoğlu’nun yazma 
biçimidir. Önemlidir. Bir an bir gençliktir ora-
da, bir buçuk saat bir ömürdür. Genç bir roman 

“Irmak Zileli: 
Adalet Ağaoğlu 
Türkçe edebiyatta 
toplumsal gerçeklik 
ile bireyin 
gerçekliğini iç 
içe irdeleyen, 
bireyi politik ve 
tarihsel bir varlık 
olarak işlerken, 
karakterlerinin 
çelişkilerini, 
çatışmalarını 
derinlemesine 
aktarmayı ihmal 
etmeyen bir 
yazardı...
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karakteri olarak hayatı seçen Aysel ile, yaşlanıp 
yalnız kalmış bir yazar olarak kendinden sıkılan 
Adalet arasındaki tatlı gerginlik de, çözümlemesi 
yapılmak üzere çoğumuzun aklına kazınacaktır 
elbette. Suyu eksilmesin” ifadelerinde bulundu.

‘KİTAPLARIYLA YAŞAYACAK….’

Şair Deniz Durukan, Ağaoğlu’nu şu sözlerle an-
lattı: “Edebiyatımızın usta bir ismiydi. Özellikle 
romanlarındaki zamanla ilgili meselesi, stratejisi 
beni etkilemiştir. Kitaplarıyla yaşayacak ve genç 
kuşaklara yol açmaya devam edecektir.”

‘ADALET AĞAOĞLU’NU ANNEMDEN ÇOK 
SEVİYORUM’

Yazar, gazeteci Figen Şakacı da, “Bir Düğün Gece-
si‘nin bendeki 5. baskısının tarihi 1981. Yaşım 10. 
Ölmeye yatmış ve hiç kalkamamışım. Başucumda 
hep o var. Adalet Ağaoğlu’nu annemden çok sevi-
yorum. Gece hayatım onunla geçiyor. Eve, dünya-
ya sığamıyorum. Beni kurtaracak tek kişinin o ol-
duğuna gönülden inanıyorum. Yazsonu da bitmiş, 
Göç Temizliği’ne başlamışım. Kitaptaki iç sesinin 
adı Fatma İnayet. Yazar boyuna onunla konuşu-
yor. Sonunda dayanamıyorum, samimiyetimize 
güvenerek oturup bir mektup yazıyorum. ” Sev-
gili Adalet. Ben de yazar olmak istiyorum. Sana 
bir sır vereyim, Fatma İnayet benim” diye başlıyor. 
Günlerce o mektupla yatıp kalkıyor ama hiç gön-
dermiyorum. Yıllar sonra ben de yazar olup Bitir-
gen’e seslenirken, o mektubu elden vermediğime 
yanarım da yanarım. Üzerimdeki emeğin için çok 
teşekkür ederim. Yaşamaktan sıkıldığını duymuş-
tum, güle güle git sevgili yazarım, ruhun üşüme-
sin” dedi.

“Aslı Solakoğlu: 
Türkiye tarihinin 
tanıklığını yapmış 
Adalet Ağaoğlu 
yazını, ülkenin 
modernizme 
akıştaki 
düğümlerini, 
orada sıkışan 
kadınları anlatma 
biçimi açısından 
unutulmazdır 
benim için...
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‘AĞAOĞLU, ÖLMEYE YATMAK ROMA-
NINDAKİ AYSEL’LE BİRLİKTE YAŞAYA-
CAK’

Yazar Berna Durmaz, “Bir yazar yaşarken de 
ölümünden sonra da eserlerinde yarattığı ka-
rakterlerle okurlarının zihninde vücut bulur. 
Adalet Ağaoğlu, birçok okur gibi benim için de 
Ölmeye Yatmak romanındaki Aysel’le birlikte 
yaşayacak. Aysel, ülkenin çağdaşlaşma yolun-
daki açmazlarını görmüş ve toplumun baskıcı, 
cinsiyetçi yaklaşımlarıyla mücadele ederek iler-
leyen bir kadın olarak, bizim aramızda, bizimle 
birlikte yaşamaya devam ediyor. Sadece bunun 
için bile ve tüm yazdıkları için, gecikmiş ve bu-
ruk bir teşekkürle rahat uyu Adalet Ağaoğlu” 
ifadelerini kullandı.

‘DİLERİM KALANLAR OLARAK AĞAOĞ-
LU’NUN YAZDIĞI HER KELİMENİN HAK-
KINI VERİRİZ’

Yazar Sinem Sal, Ağaoğlu için şu ifadeleri kul-
landı: “Artık aramızda olmayan birini kendi 
cümlelerimle anlatmaya çalışmak ya da onun 
bendeki, toplumdaki yerini ifade etmeye kal-
kışmak haddim değil gibi hissederim. “Adalet 
Ağaoğlu’yla aynı çağda, aynı ülkeye gelmiş ol-
manın gururunu yaşıyorum” demek de buna 
dahil. Bir programda şöyle demişti: “İnsanın 
yaratabilmesi için kendini dar bir gömlek için-
de hissetmesi gerekiyor. Yoksa söyleyecek hiç-
bir şey yok.” Dilerim kalanlar olarak, Adalet 
Ağaoğlu’nun o dar gömlek içinde yazdığı her 
kelimenin hakkını veririz ve “Ölmüşüm gibi 
sevme. Yaşıyorum” diyen bir yazarı sade, yaz-
dıklarıyla yaşatırız.”

Bir Düğün Gecesi, Adalet Ağaoğ-
lu, 380 syf., Everest Yayınları, 2014.
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‘ONUNLA HER KARŞILAŞMA, AÇIK SÖZLÜ 
BİR DOĞRULUKLA KARŞILAŞMAYDI’

Şiirleri, edebiyat incelemeleri, makaleleri, sinema 
yazıları çeşitli dergi ve ortak kitaplarda yer alan 
şair Asuman Susam, “Adalet Ağaoğlu pek çok tür-
de özgün gücünü ortaya koymuş ender kıymet-
teki yazarlarımızdandır; ancak okurları için her 
şeyden önce güçlü bir romancıdır. Onun roman-
larına yaklaşmak bir anlamda Türkiye’nin sosyal 
tarihiyle yüzleşmek çabasını da içerir. Cumhu-
riyetin ilk yıllarından bugünlere gelene dek top-
lumsal bilince ve toplumun bilinç dışı süreçlerine 
yer etmiş hemen her şeyi, bu romanlarda bulmak, 
onlara dair aydınlanmacı aklın ironik eleştirisiyle 
karşılaşmak Adalet Ağaoğlu romancılığının ka-
rakteristiğidir. Özellikle unutulmaz üçlemesi Öl-
meye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır romanları 
ve o romanlardaki Aysel karakteri ile çoğumuzun 
okuma belleklerine yer etmişti Adalet Hanım. Bir 
kuşağa,  yaşamı evetlemek için, kendini seçmenin 
ve özgürleşmenin hayır’larını bulup söylemek ve 
hayata geçirmek adına yol açıcı ve ilham verici de 
olmuştur. Onunla her karşılaşma, hem hayat hem 
edebiyat adına sizi de harekete geçiren berrak, tap-
taze, genç ve meraklı bir ruhla; açık sözlü bir doğ-
rulukla karşılaşmaydı. Kıymetli bir yazar ve aydın 
kayıp gitti hayattan. Ruhu şad olsun” dedi.

‘ZİHNİMİ YEŞERTTİĞİ ESERLERİ İÇİN 
ADALET AĞAOĞLU’NA TEŞEKKÜRÜ BORÇ 
BİLİRİM’

Gazeteci, yazar Büşra Sanay ise, “Kelimelerle dan-
sının bende çok pencereler açtığı, hayal dünyasını 
zarif bir şekilde parmaklarının ucundan akıttığı, 
zihnimi yeşerttiği, Türkçeyi muazzam kullanıp 
örnek olduğu eserleri için Adalet Ağaoğlu’na te-

“Berna Durmaz:  
Tüm yazdıkları için, 
gecikmiş ve buruk 
bir teşekkürle 
rahat uyu Adalet 
Ağaoğlu...
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şekkürü borç bilirim. Onunla aynı anda dün-
yada olmak, onu okuyarak yetişmiş bir kuşak-
tan olmaksa müthiş. Tanışmayı isterdim, ancak 
onun ruhuna hep kitaplarından sızdım. İyi ki 
vardı, huzurla uyusun…” ifadelerini kullandı.

‘EN AZINDAN BİR KELİMEMDE ONUN 
İZİ, ANISI, ETKİSİ VARDIR…’

Beyaz Baykuş Yayınları’nın Genel Yayın Yönet-
menliği’ni yürüten gazeteci/yazar Aslı Perker 
düşüncelerini, “Bu sabah haberi duyduğumda 
Foça’daydım. Gençlik yıllarımdan beri yazla-
rımı geçirdiğim evde. O zamanlar okuduğum 
kitaplar da hep burada. Karşılaşmalar’ı aldım 
elime. Üzerinde Yapı Kredi Yayınları yazıyor. 
Şubat 1993 tarihinde basılmış. Neden seviyor-
dum Adalet Ağaoğlu’nu? Şüphesiz okumaya 
meraklı biri olarak iyi bir yazar olduğundan. 
Sonra? Büyük bir akıl olduğundan. Başka? 
Kanımca her genç kuşak Türk yazarının yapı 
taşlarından biri olduğundan. Ya da en azından 
benim için öyle. Eminim en azından bir keli-
memde onun izi, öğretisi, anısı, etkisi vardır. 
O bir kelime için bin şükür. Şöyle diyor Ada-
let Ağaoğlu karşılaşmalar kelimesi için: Sözcü-
ğü bütün olarak aldığınızda da, parçalara böl-
düğünüzde de ortaya çeşitli karşı olma, karşı 
durma, kaçma, buluşma, kucaklaşma, burun 
buruna gelme, öte kıyıya geçme, karşılaşma du-
rumları çıkmaktadır. Karşı/Karşıla/Karşılaş/
Karşılaşma/ve tabii karşılaşmalar… Her yerde, 
her zaman: Özellikle de yaratırken; yazarken ve 
okurken” diyerek dile getirdi.

“Büşra Sanay: 
Onunla aynı anda 
dünyada olmak, onu 
okuyarak yetişmiş 
bir kuşaktan olmaksa 
müthiş. Tanışmayı 
isterdim, ancak 
onun ruhuna hep 
kitaplarından sızdım. 
İyi ki vardı, huzurla 
uyusun…
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‘AĞAOĞLU, TÜRKÇENİN EN BÜYÜKLE-
RİNDENDİ’

Yazar Burcu Aktaş da, “Türkiye’nin farklı yüz-
lerle zuhur eden ama hep aynı sorunlarını, “ay-
dının” iç dünyasını, insanın ruhsal gelgitlerini 
dili kurcalayarak vazgeçmeden anlattı. Türk-
çenin en büyüklerindendi. 2012 yılında yazar-
lıkta 65’inci yılını kutlamıştı Adalet Ağaoğlu ve 
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) tarafın-
dan düzenlenen gecede “Boğaziçi Üniversite-
si’nin bu gecesi sayesinde kendimi ağır bir has-
talıktan kalkmış gibi hissediyorum,” demişti. 
Ara ara hep aklıma geliyor o gecedeki heyeca-
nı. Adalet Hanım’ın sevinci kimi zaman yerini 
hüzne bırakmış, yazarların yaşlandıkça şefkate 
ihtiyaçları arttığından ve bu vefanın onu etki-
lediğinden bahsetmişti. “Giderayak okurları-
ma borcumu ödeyemediğimi düşünüyorum,” 
demişti. İncelik, Adalet Hanım’da kaldı. Asıl 
okurlarının ona bitmeyecek bir edebiyat borcu 
var. Borcumuz bitmesin ki zamana direnen bu 
eserleri nesiller boyu okuyalım” dedi.

‘YAŞAMANIN ÇOK YAKIŞTIĞI BİR KADI-
NI KAYBETTİK’

Yazar Arzu Bahar, Ağaoğlu’nu şu sözlerle anlat-
tı: “”Epeyce yakınlardayım…” Çok üretken bir 
insanı kaybettik bugün. Hayata karşı duruşu-
nu hiç sakınmadan kaleminden döken, bildiği 
doğruyu söylemekten kaçınmayan, “Bu kadar 
uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sı-
kıldım,” dese de yaşamanın çok yakıştığı bir 
kadını, Adalet Ağaoğlu’nu kaybettik. Çok üz-
günüm. Başımız sağ olsun.”

“Burcu Aktaş: 
Türkiye’nin farklı 
yüzlerle zuhur 
eden ama hep aynı 
sorunlarını, 'aydının' 
iç dünyasını, insanın 
ruhsal gelgitlerini 
dili kurcalayarak 
vazgeçmeden anlattı.
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PEN, Adalet Ağaoğlu'yla ilgili açıklama yayınladı: 
Cumhuriyet kadını, belleği, romancısıydı

PEN: Cumhuriyetin 
romancısına teşekkürler, 

sevgiler
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PEN Türkiye Yazarlar Derneği, bugün vefat 
eden yazar Adalet Ağaoğlu’yla ilgili açıklama-
da bulundu. “Adalet Ağaoğlu da tanık olmakla, 
yazmakla yetinmedi, söz aldı, düşüncesini söy-
ledi, tartıştı, kapıştı, bir cumhuriyet kadını ol-
manın hakkını verdi” ifadelerini kullanan der-
nek, “Bunu hem Türk edebiyatının tartışmasız 
kalıcı yapıtlarından, bir anlamda ‘Ankara Üç-
lemesi’ diyebileceğimiz Bir Düğün Gecesi, Öl-
meye Yatmak ve Hayır romanlarında görürüz, 
unutulmaz Doçent Aysel karakterinde, hem de 
Adalet Ağaoğlu olarak elbette” dedi.

Derneğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı,

“Ankara’da doğdu, en güzel, en aydınlık ve en 
kötü, en karanlık yılları Ankara’da yaşadı. Tür-
kiye’nin Cumhuriyetin kalbinin Ankara oldu-
ğu yıllarda, romanın kalbi de Ankara oldu. O, 
Ankara’yı edebiyatın da kalbi kılanların başın-
da oldu. Şimdilerde yeniden ve genç yazarlar-
ca keşfedilen Ankara’yı, klişe tabirle, derinden 
soludu, derinden yaşadı ve derinden yazdı. Bir 
tür Ankara kazısıdır yapıtları. TRT’de çalıştığı 
yılları anlattığı kitaplarında 12 Mart karanlığı-
nı da buluruz, devrimci umudu da.

O yıllarda yine de ‘Ankara’nın Adalet’i vardı, 
şimdi olmayan. Adalet Ağaoğlu da tanık ol-
makla, yazmakla yetinmedi, söz aldı, düşün-
cesini söyledi, tartıştı, kapıştı, bir cumhuriyet 
kadını olmanın hakkını verdi. Bunu hem Türk 
edebiyatının tartışmasız kalıcı yapıtlarından, 
bir anlamda ‘Ankara Üçlemesi’ diyebileceği-
miz Bir Düğün Gecesi, Ölmeye Yatmak ve Ha-
yır romanlarında görürüz, unutulmaz Doçent 
Aysel karakterinde, hem de Adalet Ağaoğlu 
olarak elbette.

“Adalet 
Ağaoğlu da tanık 
olmakla, yazmakla 
yetinmedi, söz aldı, 
düşüncesini söyledi, 
tartıştı, kapıştı, bir 
cumhuriyet kadını 
olmanın hakkını 
verdi.

Ölmeye Yatmak, Adalet Ağaoğlu, 
400 syf., Everest Yayınları, 2016.
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Meraklıydı, mizahiydi, çocuksuydu, öğren-
meye açıktı, serüvenciydi, risk almaktan kork-
mayandı. Son yapıtı Düşme Korkusu’ndaki 
öyküler hem bireysel hem toplumsal olarak 
müthiş, hınzır iktidar ve otorite eleştirileridir. 
Toplumcu geleneği, sosyalist gerçekçiliği öz-
gürlükçü bir tutumla yeniden ele alan, dönüş-
türen, atak, öncü yapıtlarını roman, öykü ve 
oyunlarıyla sürdürürken, düşüncelerini, gün-
lüklerini de edebi, tarihi, toplumsal ve siyasal 
belgeler olarak cumhuriyet arşivine bıraktı.

Adalet Ağaoğlu, cumhuriyet kadını, cumhu-
riyet belleği, cumhuriyet romancısıydı. Anka-
ra’yı yazdı, Türkiye’yi etkiledi. Binlerce teşek-
kür, sevgi, saygı, hayranlıkla…”

“Meraklıydı, 
mizahiydi, 
çocuksuydu, 
öğrenmeye açıktı, 
serüvenciydi, 
risk almaktan 
korkmayandı. 
Son yapıtı Düşme 
Korkusu’ndaki 
öyküler hem bireysel 
hem toplumsal 
olarak müthiş, hınzır 
iktidar ve otorite 
eleştirileridir.
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