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Önsöz 
 
Yeni bir anlatı  türü (ya da tarzı) olarak roman, edebiyat sahnesine, Miguel de 
Cervantes Saavedra’nın La Mancha’lı Yaratıcı Asılzade Don Quijote’si ile 
çıkar.  
 
Don Quijote, okuduğu şövalyelik romanlarının tesirinde, tedavülden kalkmış 
şövalyelik müessesesi ve ruhunu hakiki hayatta müessir kılma 
gayretkeşliğinde, bir delibozuk maceraperesttir. Hayata, düşünerek değil, 
hayal ederek (düşleyerek) hamle edenlerin soyundandır. Mahsun yüzlüdür; 
yakışır. Romantiktir. Delidoludur; doluluğu, 
romantikliğinden/yaratıcılığından menkuldür. Kendi kendini dolduruşa getirir 
(ikmali kendindendir; ne güzel!); müttefik hakikat saflarına -elinde hayal 
bayrağı-, sefer üzerine sefer tazeler. Nihayetinde, hakikatçiler, değirmeninin 
hayal suyunu keser. Ölüm, hayatın (verili) hakikati ile kapışmada, hayalin 
(kendini yeniden yaratmanın) tükendiği andır. Hayalleri gaspedilen Don 
Quijote, hakikatçilere eyvallah demez; hakikatlerin çorak dünyasına eyvallah 
der ve sonsuz hayal dünyasına göçer. Dünyasını  değiştirse de, hayal dünyası 
baki kalır. 
 
Hakikatler dünyasında ‘tutunamayan’ Don Quijote, belki, tutaraklı dünyaya 
açtığı savaşın hayhuyu içinde farkında değildir ama o, serüvenlerini 
yaşadıkça, serüvenlerinin anlatısı da - hesaba gelmez çoklukta ve pervasız 
anlatıcısı, Aristoteles’ten miras zapturaptlara pek kulak asmayışı ve şövalye 
hikayelerini alaysılaması ile-, kendinden önceki anlatıların verili hakikati ile 
çarpışır; modernden postmoderne (Allah ne verdiyse!) açılıp saçılacak bir 
anlatı dünyasına kapıyı aralar: ro m a n. 
 
Mevcut hakikatle yetinmeyip, o hakikati altetmek üzere -onunla çarpışa 
çarpışa- hayal dünyalarını topuklayanlara, hakikatçiler de, ‘Ne haliniz varsa 
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görün!’, demez elbet; onlar da, hayalcileri ehlileştirecek ölçü düşürme işine 
takılır, ‘Ne kadar Poetik’sin, kaç dirhem mimetik’sin; hele şunu bana 
güzelliklen bir deyiver bakalım!’ muhabbeti ile hayalci güruhunu destura 
bağlamaya sıvanırlar. Toplumbilimsel, zamansal, zeminsel, dilsel, niyetsel.. 
arşın arşın dikenli teli atı atıverirler, hayalcilerin yolu üzerine. Hayalci 
gözden kaybolduktan sonra, yola üşüşür, dikenli telde toplanan tüyü tartıya 
vurur, hayalin evsafını ve encamını tayin ederler. Böyle böyle -‘Ben güzele 
güzel demem, güzel benim koyduğum ölçülere uymadıkça.’ diye diye-, hayal 
de tarife(ye) bağlanır; estetik (bilimi) icat olunur, güzellik işleri, ‘yaratıcılığı 
ayarlama enstitüleri’ tarafından ayarlanır.  
 
Başa gelecekleri baştan hayal eden Cervantes, İkinci Kısım/ Üçüncü 
Bölüm’de, Don Quijote ile bakalorya sahibi Sanson Carrasco arasında 
(‘gülünç’ kaydı düşmeyi ihmal etmeden) şöyle bir konuşma geçirtir:  
 
“ ‘İyi hiçbir tarafı olmayacak kadar kötü kitap yoktur’, dedi Sanson. ‘Buna 
hiç şüphe yok’, dedi Don Quijote, ‘ne var ki, yazılarıyla, haklı olarak büyük 
şöhret kazanmış kişilerin, bunları matbaaya verdiklerinde şöhretlerini 
tamamen kaybettikleri veya bir miktar değerden düştükleri de çok 
görülmüştür.’ ‘Bunun sebebi’, dedi Sanson, ‘basılı eserlere ağır ağır 
bakıldığından, kusurlarının kolayca görülebilmesidir; üstelik yazarın şöhreti 
ne kadar büyükse, o kadar didiklenirler. Dehalarıyla ün yapmış kişiler, büyük 
şairler, meşhur tarihçiler, daima ya da çoğu zaman, kendileri bir eser 
yayınlamadıkları halde başkalarının yazdıkları hakkında hüküm vermeyi özel 
zevk ve eğlence edinmiş kişiler tarafından kıskanılırlar.’ ‘Bunda şaşılacak bir 
şey yok’, dedi Don Quijote; ‘çünkü birçok dinbilgini vardır ki, kürsüde 
başarılı değillerdir; fakat vaaz verenlerin eksikliklerini, fazlalıklarını görmede 
çok başarılıdırlar.’ ‘Bütün bu söyledikleriniz doğru, Senor Don Quijote’, dedi 
Carrasco; ‘ama ben bu sansürcülerin daha merhametli, daha az titiz 
olmalarını, çekiştirdikleri eserin aydınlık güneşindeki zerrecikler üzerinde 
durmamalarını isterdim. Aliquando bonus dormitat Homerus (1) ise de, 
eserinin ışığını bize en gölgesiz halde verebilmek için, ne kadar uyanık 
kaldığını düşünmeleri gerekir. Ayrıca, onlara kusur gibi görünen şey, bazen 
bir yüzün güzelliğini daha da artıran benler olabilir…’ ” (2)  
 
 
Psikanaliz ise, sevgili okur; insanoğlunun en yaratıcı alemi rüyalarına -
rüyaları, bilmiş bilmiş tabir edenlerin hilafına- hürmetten, bilinenin (bilinç’in) 
ötesindeki dünyaya (bilinçdışı’na) rüyaların açtığı mübarek yolu -ve o 
yolboyunda rüyayı görenin çağrışımlarını- takip etmek suretiyle dünyaya 
geldi. Bildik hakikatler dünyasında bilinci tökezleyenlere -bilinçli 
dünyasından bilinçdışı dünyasına pencereler açmak marifetiyle-, kendini 
yeniden ‘yaratma’ esinini (hayallerine sahip çıkma bilincini) kazandırdı. Ben 
de, sevgili okur, o bilinçle; bizlere rüyalarını, rüyalarına ilişkin çağrışımlarını, 
bilebildiği kadarıyla kendini anlatan; ‘hakikat’ler dünyası ile çarpışa çarpışa 
‘yaratı’ dünyasında (muhayyilesinde/hayal dünyasında) kendini yeniden 
yeniden kurmaya özenen, özencinin  ürünü romanlarıyla, ‘dar ve daraltıcı 
zamanlarımızda’ bir nebze boyunbağlarımızı gevşeten Adalet Ağaoğlu’nu ve 
onun ‘yaratı/yaratma’ serüvenini anlamaya çalıştım. Eğer haddimi 
bilmediğim olduysa, kendisini değil, yaratıcılığını kıskançlığıma verilsin.  
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“Haydi, Tanrı sana sıhhat versin, beni de unutmasın.” Vale!  
 
 
 
 
__________________________ 
1.  “Homeros arasıra uyuklar.” 
2.  Don Quijote/ Çev.: Roza Hakmen; Nisan 1996, Birinci Basım, Yapı Kredi Yayınları, s. 
471- 472 
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                                        BİRİNCİ BÖLÜM 
                Gece Hayatı(m) ve Roman: Ölmeye Yatmak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Agrado: “Hayallerimize ne kadar çok  
                                                                                              benzersek, o kadar sahici oluruz.” 
                                                                   Annem Hakkında Her Şey / Todo Sobre Mı Madre; 
                                                                                                              Pedro Almodovar, 1999 

 
 
 
 
Adalet Ağaoğlu; Türk edebiyatının, en pırıltılı: fikrinin gülünü her dem ince 
tutan ve en zarif: ‘ben burdayım’cılıklara itibar etmeyip yaratıcı özne 
olmanın içtenliğiyle yetinen yazarlarındandır. Belki de en uygunu, onu kendi 
sözcükleri ile (Hayır… romanındaki Aysel’in, yazar dostu için söyledikleri 
ile) anmaktır: “Çocuksu, ince ve utangaç. Böyle yazarlar çok değil artık …” 
(Gerçekten de, memleket, mübarek, dağılmış pazar yerleri misali iken: 
Ahmet Abi, kulakların çınlasın!..-1-) “İnce, utangaç ama başkaldırısı çok daha 
temelde bir yerlere uzanıyor. Alışılagelmiş anlam kaymaları, yanlış 
kullanılmış tek bir sözcüğün büyük yıkımlara yol açabileceği onu her şeyden 
fazla ilgilendiriyor… O, birden kucaklanacaklardan değil, yanında adım 
adım yol aldıkça sevileceklerden.” 
 
Ağaoğlu, Gece Hayatım isimli (rüyalarını, rüya ve düşlemsel yaratmalar 
üzerine düşündüklerini içeren) kitabını Eylül 1992’de yayımladı. (2) Ve, her 
zamanki zarafeti ile ekledi: “Kitabın adı ticari bir kurnazlık taşıyor, değil mi? 
Ama ne yapalım ki, şu rüyalarımın, karabasanlarımın hepsini en çok da bu ad 



 5 

yüzünden yazıya döktüm, diyebilirim. O kadar sevdim bu adı. Hem zaten 
bitkinlikten iki dostuyla bir lokantada, meyhanede gece on ikiye kadar bile 
güç oturabilen birinin Gece Hayatım  diye bir kitap yazmasından daha iyi bir 
fantazya olur mu?” (3)   

 
Adalet Ağaoğlu’nun kitabını Ağustos 1993’te (neden o denli gecikmişim?) 
‘Cennet Bahçesi’nde (önünden, şilepleri ve şehir hatları vapurlarıyla 
Boğaz’ın aktığı; karşı kıyısında, günbatımıyla pencereleri alev alev tutuşan  
Üsküdar ve Salacak’ın, beri yanındaysa,  tarihin sureti gibi beliren 
yarımadanın uzandığı bir mekan vardı!) okumaya başlamışım. Vakit, ruhumu 
çözümlettiğim -ya da uygun/dibine çökmeyen bir ruh çözeltisi aramakta 
olduğum- sürecin, eğitim analizimin takriben ortaları bir vakit idi. O saate 
kadarki değerlerinden yana pek çalımlı olan, gel gör ki, ‘karakutu’sunu (4) 
arama serüveninde gündüz gerçeği ile gece düşleri arasında teyel tutturma 
telaşına düşen biri için, Gece Hayatım, kuşkusuz pek ilginç bir metin 
olmalıydı. Öncesinde, Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün 
Gecesi, Yazsonu, Üç Beş Kişi, Hayır, Ruh Üşümesi romanlarını; Yüksek 
Gerilim, Sessizliğin İlk Sesi ve Hadi Gidelim öykü kitaplarını okumuş 
olduğum o pırıltılı ve zarif yazar, acaba, gece hayatında/rüyalarında neler 
yaşıyordu? 
                                                           
 
 
Bilirsiniz, hemen hiçbir kitapta, ‘Beyim, sizi merakta bırakmayalım, hemen 
şöylece metne buyrun’ ağırlaması yoktur; girizgah kaçınılmazdır. Hoş, 
okurun elini kolunu bağlayan da yoktur ya, neyse; biz de, sevgili yazarımızın 
gece hayatını kolaçan etmeden önce, ‘Giriş’ bölümünde, ‘bir yazar 
mahremini okura neden açar?’ yollu merakımızı giderme fırsatı buluyoruz. 
Dahası; söz konusu giriş, beni, bir yazarın rüyalar(ın)a bakışıyla birlikte -
rüyalar, düşlem(hayal/fantezi/phantasy)ler, yaratıcının iç çatışmaları ve 
benlik/kendilik (5) kuruluşu; bütün bunlarlın hakikat’le alışverişleri 
üzerinden- ‘yaratma’ sorunsalına yönlendiriyor. 
 
Altını çizmiş olduğum satırlardan doğru ilerliyorum: “Ama bizim yazarımız” 
diyor Adalet Ağaoğlu, “geleceğin hayatıyla pek ilgili değil. Bilimin gücü 
kendi hayal gücünü  aştığından mı, yoksa sinemanın, sinema tekniğinin 
gücünden ürktüğünden mi? Ne tuhaf, düş gücümüzün yeri, geçmişte hep 
masallar olmuş. Keşiften yoksun bir toplum oluşumuzun temelinde yatan da 
gelecek zamanı hayallememiş, hayallemiyor bulunmamız değil mi peki?” (6)  
 
O sıra, özellikle de son iki cümleden -‘yaratma’ sorunsalında öznel’le 
nesnel’in diyalektiğine takık olduğumdan zahir- huylanmış olmalıyım; şöyle 
şeyler düşünmüşüm: Bir yüzü keşiflere dönük hayal üretkenliği, o 
üretkenlikle örtüşecek bir zemine (diyelim, uygun bir üretim ilişkileri 
farklılaşmasına/hayatın uygun nesnel koşullarına) ihtiyaç göstermez mi? 
Eğer düşlem, olanaksızı olanaklı, olmamışı olmuş gibi göstermekse; olmuş 
olan ve imkan dahilinde olan, hayali/düşlemsel aşkınlığın yönelimini 
belirlemez mi? Hayali kurgu ürünlerinden biri olarak romanın ortaya çıkması 
için kentsel -maddi- koşulları beklemesinin bir hikmeti yok mudur? Toprağa 
yerleşikliğin epey gecikmeli, merkezcil yetkeciliğin (hikmeti kendinden ve 
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Tanrı’dan menkul hükümranlığın) giderek ağır bastığı bu kültürde, 
olanaksızın, ancak masallarda aşılabilir bir olanaksız olması, acaba, kötü bir 
‘tesadüf’ müdür? Belki -yazının akışı itibarıyla- erken bir laf ama; insan, 
kendi dışında birisini (ötekini) ve kendi dışında doğayı tanımladığında 
(ayrımsadığında) insan (ve kültürel bir özne) olmuş; böylece, doğanın 
bağrından kopma ‘olanağı’nı kendine açarken, insan olarak yaşamak ve 
üstesinden gelmek için çabalayacağı ‘olanaksızlık’ları da sökün ettirmiştir. 
İnsan olmak; kendi olanaksızlıklarını hazırlamak (yasak elmaya el uzatmak!), 
onlarla yüzleşmek ve onları aşmak çabasıdır. İnsan olmak, olanaksızlık ve 
aşkınlık sarmalında koşuşturmak demektir. Aşmak/aşkınlıksa, olmayana 
(olmamış olana) ergidir ve önce imgelemde (muhayyilede) kurulur; hayal 
edilir. Aşma süreci, aşılacak olanla (hayatın maddi koşulları ile) diyalektik 
bir ilişki içindedir. Dolayısıyla masallar, bir kültürün keyfi bir seçimi ya da 
hayal dünyasında kendisini ‘talihsiz’ bir konumlandırışı değil; yoğun aşkınlık 
gizilgücü ile aşılacak doğasal ve toplumsal (ham, yeterince 
işlenmemiş/serpilmemiş) engeller arasındaki çatışmanın, diyalektik-estetik 
bir bileşimidir. Evet; buraya kadar pek güzel (gibi geldi bana); masallar 
(söylenceler ve halk hikayelerini de ekleyebiliriz) birincildir, iyidir, hoştur 
ama aşkınlık eğilimimiz ile aşılacak olan nesnelin, masal nizamındaki ezeli 
halveti; aşılacak olanın, bozkırda at koşturma ve talan, oradan Asya tipi 
üretim ilişkisi, derken, ezeli-ebedi ve deruni devlet yapılanması türünden 
ham, işlenmemiş/güdük mahiyeti ile aşacak olanın, ‘gökten  üç elma düşse’ 
masalsı beklentisi arasındaki muhabbet de pek hoştur doğrusu!  
 
Adalet Ağaoğlu; ilk alıntıladığım cümlesinden de, Giriş bölümündeki öteki 
değinilerinden de öyle anlaşılıyor; hem geleceği ‘hayallemeyen’ bir toplum 
oluşumuzdan, hem de yazarlarımızın geleceğin hayatıyla pek ilgili 
olmadıklarından söz ederken, esasta, Türk yazınında ‘fantezi’ ve bilimkurgu 
türündeki yaratıların, ‘bir iki’ güzel örnekten öteye geçemediğinden 
yakınmaktadır. Ağaoğlu’nun -o vakitki- ‘bir iki güzel’i hangileri, 
öğrenemiyoruz, ama benim aklıma Attila İlhan’ın 80’li yıllarda (galiba, 
1986’da) yayımlanmış olan, Dr. Cemile Ceyda’sı geliyor. Hoşluk olsun diye 
naklediyorum; A. İlhan, o tarihteki dergi yayın sorumlusunun, hikayeyi 
okuduktan sonra, “…sarsıcı bir hikaye olmuş! İnsan önce pek anlamıyor, 
anlayınca sonra çok utanıyor!” yollu tepkisini aktarıp hikaye ile ilgili olarak 
şunları söylüyor: “… yazıp götürdüğüm zaman, onları şaşırtan, hikayenin 
dilimizde belki de ilk bilimkurgu hikayesi olarak ortaya çıkması oldu; çünkü 
genetik, sibernetik, dolayısıyla biyonik’in, zaman içinde cinsel farklılığı da, 
aile müessesesini de, klasik aşk anlayışını da tarihten sileceğine şüphem 
yoktu: hikaye, handiyse ‘kast’düzeninde, aşırı örgütlü ve ‘fantastique’ bir 
İstanbul’a yerleştirilmiştir; bilimsel ‘fiction’un, ‘erotique’ fanteziyi 
ziyadesiyle aştığı, rahatlıkla söylenebilir.” (7)   
 
Neyse; lafı fazla masala ve bilimkurguya dökmeden, yeniden rüya alemine 
dönmek istiyorum, hikayenin yer aldığı Yengecin Kıskacı isimli, ‘Dört Uzun 
Hikaye’  alt başlıklı kitap; Geceleyin Rüya Görürüz adındaki, 1945’te 
Balıkesir Postası gazetesinde yayımlanmış olan hikaye ile başlıyor ve 
kahramanının ağzından şöyle bitiriliyor: “…Geceleyin rüya görürüz…’ diye 
tekrarladı: ‘…halbuki gündüzleri yaşıyoruz. Bu iki şey, birbirine hiç 
benzemiyor…” (8) Çok doğru; ancak, bu birbirine hiç benzemeyen iki şey: 
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rüya(nın görünen içeriği) ve gündelik hayat (yani, öznel’le nesnel olan), 
masal vesilesiyle de işaret edildiği üzere, diyalektik bir bağıntı içindedir. 
Ekleyelim; rüya(nın görünen içeriği), nasıl, derinlikli ve temel -ruhsal/öznel- 
ihtiyaçlarla verili/nesnel koşulların çatışmasından doğan diyalektik bir 
bireşim ise; sanatsal yaratı da, aynı çatışmanın, sanatçının imgeleminde 
(hayal dünyasında, estetik/diyalektik bir bireşim kurulmak suretiyle) 
aşılmasının bir örneğidir. Ancak, daha sonraki değerlendirmelerimiz için de, 
şurası çok önemli; rüya ve sanatsal yaratı, her ne denli aynı çatışmadan 
beslenen birer ruhsal aşkınlık çabası olsalar da, rüya ve sanatsal yaratı ürünü 
aynı şey değildir. Rüya, anlam örüntüsünün ve duygusal-anlamsal yükünün 
çözümlenebilirliği itibarıyla, rüyayı görenin çok özel bir ortamdaki 
(psikanaliz ortamındaki) serbest çağrışımlarına muhtaç iken; sanat ürünü, 
‘estetik’ biçimlenişi ile yaratıcısının dışındakilerin alımlama alanına da 
kendini açmak (bu demektir ki, onlarda da, yaratma sürecinin devinimlerini 
uyandırmak, uygun etkileşme köprülerini kurmak) durumundadır.  
 
 
Birinci Bölüm’ün bundan sonraki akışı içinde, Adalet Ağaoğlu’nun Gece 
Hayatım’ından (rüyalarından, rüya ve düşlemsel yaratmalar üzerine aklından 
geçenlerden) ve Ölmeye Yatmak romanından (roman kahramanı Aysel’in 
rüyaları ve yaşam örgüsünden) yararlanarak, rüya/bilinçdışı süreçlerle 
sanatsal yaratma arasındaki ilinti (örtüşme) ve ayrımları (ayrışmaları) ele 
almaya çalışıyorum. (Bu ele alışın daha rahat anlaşılması için; öncelikle, 
‘Soranına Notlar’daki ‘Bilinç-Bilinçdışı ve Rüya…’nın okunmasını tavsiye 
ederim.)  
 
Ve ilkin, Gece Hayatım’ıza dönüyorum; ‘Giriş’ faslına. Bakalım, sevgili 
yazarımız, kendi rüya alemi ile ilgili neler söylüyor; aklından neler geçiyor. 
Sanıyorum, yazarımızın Giriş bölümünde söylediklerini, pek serbest 
olmasalar da, birer ‘çağrışım’ gibi okumamız olanaklı. 
 
Adalet Ağaoğlu, gelecekte; bir düğmeye basışımızla bütün dünya insanlarını 
aynı ışın demeti içinde biraraya getirebileceğimizi… düşlemek, düşlediğini 
yazmak (her  ne kadar, çağrı başkalarına çıkartılmış gibi olsa da) istemekte; 
ancak, geleceğe dair hayalleri dolayısıyla elalemi kendine güldürmekle, “Vay 
canına!”dedirtmek olasılıkları arasında ikircimli kalmakta; rüyalarında, ‘ne 
yazık ki’ bütün çağrışımlarına karşın, en az ‘sefahat’ın yer aldığını, 
romansların bile ilk gençlik yıllarının uykularında kal(akal)dığını itiraf 
etmekte; tüm karabasanlarının temel izleği olarak, ‘yaşlı dünyanın hızla bir 
kuyuya doğru kayışına omuzlarını dayayarak engel olmaya çalıştığını’ 
aktarmakta; bu çabanın, ‘iyi niyetli’ ruhbilimcileri tarafından, kendisini bir 
şey sanışına değil de, zaten, dünyadaki her kum taneciğinin ve hücresinin 
sahip olması gerekli sorumluluk duygusuna yorulmasını dilemekte; değil 
uyanıp yeniden uyuduğunda aynı rüyayı görmeye devam etmek, rüya veya 
karabasanlarını üçüncü, dördüncü geceler de (adeta, tefrika rüyalar tarzında, 
kaldığı yerden devam etmek suretiyle) gördüğünü, görmekle kalmayıp 
rüyalarına dışarıdan bakan biri gibi, önceki bölüm(ler)de uygunsuz olan 
ayrıntıları saptayıp düzeltmeler yaptığını aktarmakta; çoğunlukla yazarların, 
kendilerini bir peygamber sanmamızı isteyerek, her şeyi yoktan varettikleri 
gibi bir izlenim yaratma eğiliminde olduklarını, kendisininse, roman, hikaye 
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ve oyunlarının herhangi bir noktasında ‘fantezi’den ya da doğrudan doğruya 
rüya veya karabasanlarından yararlandığını açıklamak suretiyle, 
peygamberliğe soyunur görünmek istemediğini, söz konusu Giriş’i de zaten 
onun için yazdığını vurgulamakta; geleceğe borcunu ödemek istediğini, bu 
hizmeti de, gece hayatını anlatarak yerine getirmeyi seçtiğini, ancak, 
yazmanın ve geleceğin hala bir anlamı kalıp kalmadığı noktasında düşünceli 
olduğunu ifade etmekte; kitabında anlattığı rüya ve karabasanlarının 
birçoğunun zamanını, bir kısmınınsa gününü (bile) hatırladığını, bazılarını 
sabahı sabahına ön-son açıklamalarıyla not ettiğini açıklamakta; kitabın 
adının, ticari bir kurnazlığa değil, bütün bu rüya ve karabasanların yazıya 
dökülmesine vesile olacak müstakil cazibesine borçlu olduğunu, gece 
hayatını, iki dostuyla bir meyhane veya lokantada on ikiye vardırmakta epey 
zorlanan biri için böyle bir adın ‘fantastik’ bir çekiciliği olması gerektiğini 
nakletmektedir.  
 
Yazarımızın, doğrudan doğruya rüya ve karabasanlarını anlattığı kitabının 
önsözünde yer alan bu değinilerin altını niçin çiziyorum? Daha sonra, 
sanatsal yaratma bağlamında da ele almaya çalışacağım; eğer muradımız, 
gece hayatımıza (geceleyin gördüğümüz rüyalara) bir borç ödemekse, bu 
ödemenin yolu onları doğrudan doğruya anlatmaktan değil, onları gören 
kişinin, o rüyaların kendisinde uyandırdıkları/uyardıkları bağlamında 
kendisini ifade etmesinden geçer. Yukarıdaki satırlar da, yazarımızın, 
aktarılan gece hayatları’ının sahibesi olarak, aktardığı gece hayatları’nın 
kendi zihninde uyandırdıkları/uyardıkları ile bağıntısı içinde ele alınabilecek 
tınılar içermekte ve asıl bu yüzden, o gece hayatları üzerine kurulmuş 
sanatsal yaratıcı kimliği tanıyabilmemiz açısından -doğrudan anlatılmış 
rüyalardan- daha büyük bir önem kazanmaktadır. 
 
Peki; yazarımızın rüyalarını tek tek ele almaya, onları çözümlemeye/ 
anlamlandırmaya kalkışmamız doğru olur muydu? Doğru olmak bir yana, 
böyle bir şeye kalkışmak hem olanaksız (çünkü, rüya ancak, psikanalitik 
yaşantı/süreç içinde: rüyayı anlatanın serbest çağrışımları, yapısal özellikleri, 
tedavinin gelindiği aşama, aktarımsal koşullar, vb. içinde 
çözümlenebilir/anlamlandırılabilir); hem de, bir edebiyatçının rüyalarının, 
edebi yaratma süreçlerine yansıyışları bağlamında (okuru ya da bir boyutuyla 
eleştirmeni/incelemeciyi ilgilendirebilecek olan yönü burasıdır) değil de, 
tümüyle özel bir yaşantı alanına bakışın aktarılması bağlamında ele alınmaya 
kalkışılması, olsa olsa, münasebetsizlik olurdu. 
 
Adalet Ağaoğlu, bakalım, rüyalarının (ve karabasanlarının), kendi sanatçı 
tavrı içindeki anlamına dair ne tür ipuçları sunuyor. Rüyalarım, diyor, “Bütün 
fantazyalara, düşlenmiş hikayelere, insanları sevindirmek, heyecanlandırmak, 
korkutmak üzere uydurulmuş serüvenlere taş çıkartacak çeşitlilikte…”dir. 
Karabasanlarım, “yazabileceklerimden daha renkli, daha akıl almaz…”dır. (9) 
“Kısacası, belki de düş gücümün sınırlılığından, bütün bu rüyalar, 
karabasanlar gündüzleri de zihnimde öyle dipdiri  yaşarken masa başına 
geçip yeni fantazyalar uydurmak benim hiç aklımdan geçmedi.” (10) 

“Yazabilen herkes rüyalarını, karabasanlarını yazsa, bunun da bilimkurgu 
gibi gelecek zamana, gelecek zamanın sosyal  antropologlarına, tarihçilerine, 
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ruhbilimcilerine, hatta eğer ortada hala yazarlık diye bir şey kalmışsa, yaratı 
sürüp gidiyorsa, yaratıcılarına minicik bir ışıldak işlevi olmaz mı acaba?” (11)  
 
Birincisi; her ne kadar, bir edebiyatçının (veya herhangi bir insanın), rüya ya 
da karabasanları, ayrıntı bolluğu (veya yoğunlaşmaları) ve anlamsal/duygusal 
kayma/şaşırtma/yer değiştirmeleri ile, uydurulabilecek (yaratılabilecek, 
diyelim) düşlem ve öykülere taş çıkartabilecek çeşitlilik, renklilik ve akıl 
almazlık sergilese de; bütün bu rüya ve karabasanlar çıplak anlatımları 
içinde, dinleyene/okuyana (hatta, anlatana/yazana) -minicik bir ışıldak 
tutabilir mi, bilmiyorum ama-, bütünlüklü ve derinlikli bir anlam sunmaz.  
 
İkincisi; bir yazar (yaratıcı); rüyaları (ve karabasanları) ile, ancak, şu 
noktada: rüyaların temsil ettiği (görünür kıldığı) ve rüyayı görenin 
(yazarın/yaratıcının) öznel tarihçesinden (şimdisi ve geçmişi itibarıyla 
nesneler dünyası ile diyalektik ilişkisinden) kaynaklanan iç çatışmalarını 
aşmasının (imgelemsel aşkınlığının/yaratıcılığının) ürünü olan 
yapıt(lar)ında/eser(ler)inde buluşur. Dolayısıyla; okur/sanatsever de ancak, 
okunmuş ya da anlatılmış bir rüya üzerinden değil; çatışma/aşkınlık 
sarmalında kotarılmış sanat yapıtı üzerinden kendi ruh (imgeleme) 
dünyasında yaşantısal izdüşümler yakalayabilir; sanat yapıtını kendi içinde 
yeniden üretebilir. Tekrar aynı vurguya dönüyorum; rüyalarımıza 
borcumuzu, ancak, onların ifade/temsil ettiği çatışma ve ihtiyaçlarımızı 
sezinleme; sezinlediklerimizi (ayrımsadıklarımızı), sanatsal (yazarımızın 
yaptığı gibi; hikayeler, romanlar ve oyunlar) ve yaşam içre yaratıcılıklara 
dökmek suretiyle ödeyebiliriz.  
 
Aslında, Adalet Ağaoğlu’nun kaygısını duyduğu şey: “… eğer bilimkurgusal 
bir şeylerin de peşine düşeceksem, bu alanda uydurduklarımın da benim 
egemenliğim altına gireceklerine, kendilerine benim biçip diktiğim kılık 
kıyafetleri giyeceklerine inanıyorum.” (12), olması gereken şeydir: 
“Uyanıkken yaşananların yeniden yorumlanması, yorumlanarak yazılması bir 
roman, bir hikaye, şiir olabiliyor, korku filmlerine dönüşebiliyor, geleceğin 
habercisi kesilebiliyorsa…” (13) Ve cümle şöyle devam ediyor: “uykuda 
yaşananların gün ışığında yorumlanarak yazılışı neden aynı sonuçları 
doğurmasın ki?” Neden doğurmasın ki?! Araya, yazarımızın ‘yorum’ diye 
andığı, benimse, sanatçının öznel (sezgisel/içe bakışlı) ‘yaratıcı duyarlılığı’ 
dediğim şey girdikten sonra! İşte; rüyalar, bize asıl o halleri ile: alımlanmaya 
(sanatseverin imgeleminde yeniden üretilmeye) müsait, estetik 
biçimlenmişlikleri (işlenmişlikleri) ile lüzumludur. 
 
Adalet Ağaoğlu, Giriş bölümünde, kendi rüya yaşantısı ile roman 
kahramanlarının rüya yaşantısı arasında kendisinin kurmuş olduğu ‘uyduruk’ 
eklemlenmeden söz eder. Bence bu, uyduruk/keyfi bir eklemlenme değil; 
yazarın, rüya dünyasında kendisini görünür kılan içsel çatışmalarının, rüya 
kahraman(lar)ının kurmaca rüyası (ve dünyası) üzerinden yeniden yaşanması 
ve roman metnine yansıtılmasıdır. Eğer bir rüya, edebi bir malzeme olacaksa, 
yazarın, ‘gece hayatı’na ‘burnunu sokma’sı ile olacaktır: “Üstelik bütün 
bunların bir gün, şurası burasıyla bir romanınızın, hikayenizin içine çıkıp 
geleceğinden haberli değilsiniz. Bu çan çaldığında, yazar olarak işin içine 
burnunuzu sokuyor, gece hayatında olup bitenleri kitabına uyduruyorsunuz. 
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Tabii o zaman da bu sizin gerçek gece hayatınız olmaktan çıkıyor.” (14) 

Varsın çıksın; çıksın da, roman/hikaye olsun. Yoksa, yazarın, gerçek gündüz 
veya gece hayatı -kişisel meraklılık dışında-, gerçek okur için lüzumlu 
değildir. (15)   
 
Şimdi de, rüya ve sanatsal yaratma arasındaki örtüşme ve ayrışmaların izini 
sürmek üzere, yazarımızın, Gece Hayatım’ındaki iki rüyası ile bunların 
Ölmeye Yatmak romanındaki Aysel’in iki rüyası olarak biçimlenişlerini ele 
alalım.  
 
Ağaoğlu, Tünelin Ucundaki Işık adını verdiği rüyasında (16); bir yerden 
beklenmekte, gecikmesinden dolayı çok utanmakta; utancından, gecikmeden 
sorumlu olmadığını bile unutmuş bulunmaktadır. Dar ve loş bir koridorda 
ilerlemeye çalışırken anımsar; zaten buraya, olmayan bir yolda yol arayarak 
gelmiştir. Koridorun yanlarındaki hücrelerden -sanki- yüzlerini görmediği 
delikanlıların fısıltıları: kendisini bekleyenler onlar mı acaba? Yine de 
kesinlikle ilerlemesi gerek: kan ter içinde, şimdi tünele dönüşmüş koridorda 
koşmakta, ancak, yerinde saymaktadır. Ansızın, tünelin ucundan bir ışık 
görür: “Hele şükür.” Terlidir. Tünelin ucundan gelen esinti ile hasta olmak ve 
beklenen yere hasta varmaktan korkar. Önünü kesen, pasaport soran, 
pasaportunu Cenevre pansiyonunda unuttuğuna inandırmaya çalıştığı; önce 
sırıtan, sonra hırlayan bir tabur asker. Sonra bunların köpeğe dönüşmesi; 
eteğine, çantasına saldırmaları ve birinin dişlerini sol elinin bileğine 
geçirmesi. Can havliyle tünelin duvarına -kertenkele gibi- yapışırken, tünelin 
ucundaki ışığa yaklaşma çabası, ışığın ona yaklaşışı: kara bir trenin üstüne 
gelişi. Haykırarak uyanışı. (Yazarımız bu rüyayı, Cenevre’de, kent dışında, 
ormanlık, ıssız bir yerdeki pansiyonundaki yatağında; geceleri yalnız gezen 
genç kızlara musallat, avlandığı yerler yazarımızın pansiyonunun olduğu 
yerlere benzeyen katilin öyküsünün anlatıldığı polisiye romanı okurken 
uykuya daldığı yatağında görmüştür.) Yazarın ikinci uykusunda, tren hızla 
yanından geçip gider. Tam kurtuldum derken, gözetlendiği duygusu. 
Köpeklerin yine peşine takıldığını sanırken, katil gibi bir adamın kendisini 
izlediğini fark edişi. Kurtulmak için sınıra doğru koşarken kendisini loş bir 
tünelin içinde buluşu. Tünelin ucundaki ışığa doğru atılayım derken, tünelin 
ucunda üç Nazi askeri: biri pergel gibi bacaklarını açmış; öteki ikisi, 
tüfeklerinin namlularını alnına çevirmiş beklemektedir. Saniyeleri sayar gibi: 
Tak tik, tak tik, tak tik … Şimdi bir otel odasında: Üstüne bir adam eğilmiş. 
Elleri boğazına doğru uzanmış. Kolundaki saatin tik takları. Ve bu sesle 
uyanışı. (Meğerse, biri pansiyon odasının kilidini kurcalıyor; bir yandan da, 
tık tık kapıya vuruyor: sarhoşlukla odasını şaşırmış bir otel müşterisi.)  
 
Adalet Ağaoğlu, bu rüyayı, Ölmeye Yatmak romanının başkişisi Aysel’in 
rüyasına dönüştürürken (17); romandaki rüya sahnesinin, aktarmaya çalıştığım 
rüyasının yalnızca bir sahnesi ile bağlantılı olduğunu düşünür: “… bir şeyleri 
kurtarmak için koşma, koştukça türlü engellerle karşılaşma…Gerisi … son 
noktaya kadar uydurulmuştur.” (18) Bakalım öyle midir: Romanın başkişisi 
Aysel, Engin’le beraber oldukları karlı bir kış gününün gecesinde gördüğü 
rüyada; Topkapı’nın avlusu gibi geniş bir avludadır; binlerce genç, yeri göğü 
inleten marşlar söylemektedir. Törenin ardından çok önemli bir görevi 
vardır.Yine tepeleme gençle dolu bir salona alınır: Mahkeme salonu/ 
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Sorbonne’un anfileri gibi bir yer. Sanki bir düğmeye basılacak, bir tren 
rayların üstünde hızla yol alacak ya da yıllarca kızakta bekleyen bir gemi 
denize indirilecektir. Onu bekleyen çok önemli görev budur. Yanındaki 
kadınlardan biri; dekolte giyimli/gelinlikli, gelinliğinin metrelerce uzayan 
tüllerinin telaşı ile etrafındaki dikişçi kızlara çıkışan Semiha/Behire. 
(Semiha, Aysel’in okumasına özenen ilkokul arkadaşı; Behire ise, babasının 
ortaokuldan sonra hemşirelik okuluna yazdırdığı, daha sonraysa, sağlık 
müdürü ile evlenip Aysel’e de istikbalde ‘namuslu’ bir hayat temenni eden 
arkadaşıdır./ h. s.) Aysel’in utancı. Sırası mı, görevimiz var, diyen, Behire’ye 
ulaştıramadığı iç sesi … Herkes onu ararken, o lunaparkta dönme dolapta. 
Geç kalıyorsunuz, diye, eteğini çekiştiren iki küçük çocuk. Geç kalmışlık 
telaşı ile koşuşturuşu. Gemiyi denize indirmek için onu bekliyor 
olmalarından dolayı gurur duyuşu. Derken bir eşeğin üstünde. Cezaevi 
koridoruna benzer bir koridor, iki yanındaki hücrelerde erkekler, onların 
ıslıkları (sözde onları o kurtaracakmış), yarı karanlık bir yere alınışı, beş altı 
tanımadığı iyi yüzlü adam; herkes ondan son görevi yerine getirmesini 
beklemekte. Korgeneral gibi birinin, karşısında (Aysel’in) hazır ol’da duruşu: 
“Başlayabilirsiniz efendim.” “Başlayalım.” deyişi. Erkeklerin soyunmaya 
başlayışı: Meğerse görevi onlarla yatmaktır. Haykırarak uyanışı.  
 
Yazarımız, Giriş bölümünde, kendi gördüğü -daha önce de yazdığı- rüyasını 
aktarırken, kendisini eşeğin sırtına -Hoca Nasreddin misali- ters oturtur. 
Ayrıca, gemi indirmeye dönüştürülmüş olan büyük görevini, bu kez şöyle 
ifade eder: “Meğer ‘birinci görevi’ buymuş, büyük görevi. Ulusunu, 
insanları, her şeyi böyle kurtaracakmış!”  Romanda, gerçek rüyasından 
uydurarak eklediği bölüm içinse şöyle söyler: “Bu da zaten ‘Ey Türk 
gençliği, birinci vazifen…’ öğretisiyle beslenmiş insanlarının ataerkil 
değerlerle bezeli toplumdaki dişi üyesi için güç bir şey değildi. ‘Ne yazık ki’ 
bütün erkekler Atatürk kızlarının erkek kardeşleri olamamışlardı! Mustafa 
Kemal’in onların neden sevgililerimiz de olabileceğinden söz açmamış 
bulunmasını anlamıyor değildim, ama hala soruyorum: Neden?” (19)  
 
Aysel’in önceki rüyası ise, yazarın çocukluğundaki bir karabasandan 
esinlenmedir. Söz konusu karabasan, yazarın dört beş yaşlarında iken 
gördüğü ve hatırlayabildiği en eski rüyası olarak andığı, Ruganlarım ve Kuyu 
ismini verdiği rüyası olmalı. (20) Bu rüyada küçük Adalet, erkek kardeşleri ile 
yıkık bir hanın duvarları içinde oynamaktadır. Abisi ve küçük erkek kardeşi 
pantolonlu olduğu halde, onun üstünde kısacık çocuk giysisi vardır ve 
ısırganotları yalnızca onun bacaklarını dalamakta, abisinin gözü önünden 
ayrılmaması gerektiği gibi, “Başka bir yerde oynayalım.” da 
diyememektedir. Duvar girintilerinin birinden çıkıp ötekine geçmek 
kardeşleri için ne kadar kolay ise, onun için o kadar güçtür. Derken, ayağı 
birden kayıp düşer ve bir bacağı olduğu gibi ısırganotları arasına gömülür. 
Yetmezmiş gibi, abisi geri dönüp bir yandan ısırganotlu üç yapraklı sopayı 
yarı ciddi bir oyun gibi yüzünde dolaştırır; öte yandan da, geride kaldığı, 
peşinden gelmediği için onu azarlar. Dayanılamayacak bir kaşıntı. Gözlerini 
açabilse kaşıntı bitecek, kurtulacakmış gibi. Bir yolunu bulup bacağını otların 
arasından sıyırır ve abisinin ısırganlarından kaçar. Üçü birden tozlu bir yolda 
koşuşturmaktadırlar. Küçük kardeşinin ayağında çok eski ve tozlu potinler.  
Kederlenişi. Babasının İstanbul’dan gelirken, küçük kardeşiyle birlikte ona 
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da yeni ayakkabı getirebileceği umudu. Yaylasına çıktıkları köyün, ışıl ışıl 
akan deresinin kenarındaki su değirmeni. Kardeşleri ortalıkta yok. Çok uzağa 
kaçmış ve abisini kızdırmış olabileceği endişesinin yanı sıra ısırganotu 
korkusu. Önünde çakıllı bir yol, ayağında babasının İstanbul’dan getirdiği 
pırıl pırıl rugan ayakkabıları. Kar beyazı soketler. Ayaklarını ve bacaklarını 
çok güzel buluşu. Ruganlarını çizdirme korkusu.  Çakıllardan sakınmak için 
ruganlarını eline alıp koşuşu. Yolunun üstüne çıkan çıkrıklı kuyu. Yoksa 
kardeşlerim kuyuya mı düştü, diye, eğilip kuyuya bakayım derken 
ruganlarının tekini kuyuya düşürüşü. Bu sefer, daha büyük bir kuyu başı. 
Pabucunu falan da düşürmüş değil. Teyzesinin çıkrığın kolunu çevirişi; 
kuyudan bir kovanın içinde, şarkı söyleyen adamın çıkmasını beklerken, 
kovanın içinde kendisini buluşu, aşağı doğru salınışı. Bir ses: “Şarkı 
söyleyen değirmen ecesine gidiyoruz.” O da sese katılır. Ama fark eder ki 
ruganları yukarıda kalmıştır. Tekrar yukarı çekilmesi ve ruganlarına 
kavuşması için seslenir ama sesini kimseye ulaştıramaz. Çıplak ayakları ile 
kuyunun derinliklerine iner, iner.. ve uyur.  
 
Yazarımız, romandaki rüya sahnesine; yukarıdaki rüyasının, sadece kuyuya 
düşen ayakkabı bölümünü ödünç aldığını, gerisini romanın tarih ve 
coğrafyasına göre uydurduğunu söyler. (21) Romandaki rüyada -ölmeye 
yattığı odada sızdığı koltukta görülmüştür- (22) Aysel, Türkiye’nin nasıl 
kalkınıp kurtulacağı üzerine hazırladığı profesörlük tezini sunacaktır. Dar 
uzun salonu bir haç gibi kesen bir masa ve arkasında harmanilere sarınmış, 
yeşil yüzlü, kımıltısız, bir dizi yaşlı erkek profesör. Tezini sunduğunda, yaşlı 
adamların canlanacağı ve tam ortalarındaki Atatürk’ün “Türk milleti! 
Hedefiniz bu bayanın gösterdiği yoldur, ileri!” diyeceği umudu. Salona 
girerken gerçek, şimdi ise on yaşındadır ve ayaklarında yılan derisi ökçeli 
iskarpinleri vardır. Öğretmenlerinin onu süs düşkünü bir kız sanacakları 
telaşı. İskarpinlerinden birinin kuyuya düşüşü …Meğerse olmayan 
ayakkabısının ökçesi. Topallaya topallaya aranması. Bu kez arandığı yazılı 
tezidir. Acele etmesi gerekmektedir. Topallamaktan bir türlü tezini bulamaz. 
Karşısındakiler sabırsız. Bulduğu, bir çuval bulgurun içinden çıkardığı bir 
Edith Piaff plağı: Non, rien de rien. (23) Kapağında jandarma resmi. Pikaba 
koyduğunda, Hafız Burhanettin’inkine benzer bir ses: “Tanrı uludur!.. Tanrı 
uludur!..” Boynunda tilki kürkü. Tilkinin başı canlanır. Habire çenesini ısırır. 
Kovma telaşı içinde iken, Atatürk elindeki deri eldiveni yüzüne doğru 
sallamaktadır. Bir yandan da seslenir: “Hani tezin? Göster bakalım tezini!..” 
Türkiye’yi kalkındırıp kurtaracak tez/formül, güya önlüğünün cebindeki bir 
kağıttadır ama bir türlü bulamaz. Cebinin dibine bir türlü erişemez. Ata 
ısrarlıdır: “Göster tezini!.. Hani tezin? Hani tezin?” Profesörlerin önündeki 
kitap ciltleri, bu kez birer yemek tabağı olur. Profesörler, çatal bıçaklarıyla 
tempo tutmaktadırlar: “Getir tezini, getir teziniiii!…” Önlerine telaşla bir 
tencere etli domates-biber dolması kor: “Buyrun, işte tezim…” Özellikle de 
Atatürk’ten çok utanır. Ata sandığı, bir avcıya dönüşür. Boynundaki tilkiyi 
vurmak için av tüfeğini üzerine çevirmiş nişan almaktadır. Vuruldum, 
vurulacağım … derken, sıçrayarak uyanır.  
 
Yazarımız, Giriş bölümünde, romanındaki rüya sahnesini aktarırken, şu 
değişiklik ya da eklentiler olur: Aysel, profesörlük değil, doçentlik tezini 
verecektir; profesörlerin ellerindeki kitaplar İncil’i, kendileri de papazları 
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çağrıştırır; bunlardan biri Atatürk’e dönüşür; Aysel, filizi ipekliden drapeli 
elbisesi, beyaz soketleri ve iskarpinleri ile müsamerelerdeki, Cumhuriyet’in 
çalışan kadını rolüne bürünür; Atatürk, ikide bir, tilkinin başını Aysel’in 
ağzına sokmaya çalışmaktadır; Tanrı uludur, diye seslenenler profesörlerdir. 
(24) Ayrıca, yine Giriş bölümünde açıklar; kurmaca rüyanın sonunu, o sıralar 
profesörlük tezini sunan ve rüyasında, kurulun önüne, tez diye, bir tencere 
dumanı tüten domates-biber dolması koymuş olan; Cumhuriyet kızı olacağı 
yerde, ev kadını/ev kedisi olmayı seçen hanım arkadaşından ödünç almıştır. 
Kurmaca rüyasının sonunu nasıl getireceğini o sıra hasta yatağında kara kara 
düşünürken, kendisini ziyeret eden arkadaşının rüyasındaki dolma sahnesi, 
yazarımızı, hasta yatağında yerinden sıçratır! (25)  
 
Şimdiye dek, üç tür veri üzerinden yolumuzu sürdürdük: Birincisi; 
yazarımızın, kendi rüyaları ve düşlemsel yaratmalar üzerine aklından 
geçenler; ikincisi, hatırlayıp bize aktardığı kendi rüyaları (Tünelin Ucundaki 
Işık ve Ruganlarım ve Kuyu ismini verdiği rüyalar); üçüncüsü de, 
yazarımızın, adı geçen rüyalarının bazı ayrıntılarından sınırlı olarak 
yararlandığını söylediği ve Ölmeye Yatmak romanının başkişisi Aysel’in 
rüyası olarak kurgulanan iki  rüya. 
 
Daha önce de söyledim; muradım, koskoca bir yaratıcının kişisel/öznel 
dünyasını, indirgemeci ve hoyrat bir yaklaşımla tarif etmeye kalkmak; ucuz 
çıkarsamalarda bulunmak değil. Yalnızca; yaratıcının iç dünyası ile (rüyalar 
bu iç dünyanın görüngüleridir ve iç dünya, nesneler dünyası ile diyalektik bir 
etkileşmenin ürünüdür!), yarattığı şey arasında uydurma ya da rastlantısal 
değil, asal bir geçişlilik olduğunu göstermeye çalışmak; rüya(lar) nasıl, o iç 
dünyanın çatışmalarına, uyku sırasında gevşeyen sansürden ve uykunun 
hareketsizlik koşullarından yararlanılarak getirilmiş bir(er) uzlaşı biçimlenişi 
ise; yaratının da, sanatçının, söz konusu iç çatışmalardan beslenerek -ancak, 
onları aşma doğrultusunda- geliştirdiği imgelemsel bir tavır olduğunu 
göstermek. 
 
Şimdi bu duyarlılıkla; ‘rüya ve düşlemsel yaratmalar üzerine yazarımızın 
aklından geçenlerin, bende uyandırdığı sorular’ı sıralıyorum: 1. Neden gece 
hayatı yoktur? Neden iki dostu ile olsun, bir meyhanede (hatta bir lokantada 
bile), on ikiye dek güç bela oturur? 2. Neden, rüyalarında (bile) ‘sefahat’ pek 
yer almaz? 3. Neden, ‘romans’ları bile ilk gençlik yıllarının uykusunda 
kalmıştır? 4. Gece hayatından, onun çağrıştırabileceği sefahattan (hatta 
romanslardan)  bu denli uzak dururken; ‘Gece Hayatım’ (ticari bir kurnazlık 
da olmadığına göre) adı, neden bir kitap yazdıracak ölçüde cezbedicidir? 5. 
Gece hayatı olmayan bir yazar, neden rüya gecelerini anlatır? 6. Neden, 
başkalarını da davet ettiği, geleceği hayalleme (‘Vay canına!’ dedirtecek) 
eyleminden vazgeçmekte; kendisine gülünmesinden korkmaktadır? 7. 
Göğsünü, yaşlı dünyanın uygunsuz gidişine siper etme görevliliği neden 
önceliklidir? 8. Neden, bu eğiliminin, kötü niyetli ruhbilimcileri tarafından, 
kendini bir şey sanmaya yorulmasından korkmaktadır? 9. Neden rüyaları, üç 
dört bölümlük tefrika rüyalar tarzında uzamakta; rüyalarına dışarıdan bakan 
biri gibi müdahalelerde bulunmakta, uygunsuz ayrıntıları düzeltme derdine 
düşmektedir? 10. Rüyalarını, bütün ayrntılarıyla not etme titizliği nedendir? 
11. Neden; yaratılarının herhangi bir noktasında, rüyalarından yararlandığını 
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açıklamazsa, peygamberliğe soyunur görünmekten korkmaktadır? 12. Neden; 
öznel varoluşuna temel aldığı yaratıcılığı(nı)n, gelecekteki kıymetinden yana 
karamsardır? (26) 13. Neden, geleceğe ilişkin düşlemlerini aktarmak yerine; 
bizi, rüyalarının düşlemlerine taş çıkartacak nitelikte olduğuna ikna etmek 
istemektedir? 
 
Yukarıdaki vurgular, yazarımızın gerçek yaşam içindeki duruşu itibarıyla, 
bende iki izlenim uyandırıyor: a. Özellikle de; 1, 2, 3, 4 ve 5’te dile gelen 
‘neden’li vurguların uyandırdığı izlenim: Doğrudan/cinsel dürtü (cinsel 
dürtünün, salt ‘seks yapma’ dürtüsü olmadığını anımsatmak isterim) uyarınca 
yaşamada, cinsel nesneye duygusal ve cinsel yönelimde ketlenme; cinselliği 
ima eden yaşantılarda engellenme (yorgunluk, isteksizlik); cinselliğin dolaylı 
dışavurumunun cazibesi: ‘Gece Hayatım’!; b. a’daki akışın tıkanması ile 
ağırlık kazanan (veya, o akışı giderek tıkayan); özellikle de, 6- 13’teki 
‘neden’li vurgularla (ve, benliğine/özdeğerliliğine yönelik yoğun yatırım 
üzerinden) dile gelen: görevlilik duygusu ağır basan, omuzlarına (zaman 
zaman taşımakta zorlanacağı denli) ağır yükler bindiren, yük taşıyıcılığı ve 
başarımından yana biraz endişeli, değerlilik duygusundan (ve bu doyumun 
devamlılığından) doğru biraz kaygılı;  mükemmelci ve ayrıntıcı yaşantılar. 
(Yazarımızın benliksel/gerçek yaşam içindeki duruşu ile ilgili izlenimlerimi, 
bilimsel bir söyleme/tanımlamaya oturtmamaya bilhassa özen gösteriyorum; 
çünkü, hem veriler yeterli değil, hem de böyle bir söylemin ‘tanılama’ 
eğilimi yaratmasından korkarım.) 
 
Şimdi de, bakalım, a ve b’de aktarılanlar, rüyalara nasıl yansıyor. İlkin, 
Tünelin Ucundaki Işık rüyası: O bir yerden beklenmekte; olmayan bir yolu 
oldurma çabası içinde gecikmemeye, onu hedefe taşıyacak dar ve loş 
koridorda koşmaya çabalamakta, gecikmesinden dolayı utanca batmaktadır. 
(Yukarıdaki saptama çerçevesinde, b’ye ilişkin bölüm.) Yoksa onu bekleyen 
delikanlılar mıdır? Asker/köpek saldırısı, trenin üstüne gelişi; rüyayı, genç 
kızlara musallat olan katilin öyküsünün geçtiği yöreye benzer (tren yolu 
dahil) bir yerdeki pansiyonunda uyurken görüşü; rüyada, katil gibi bir adam 
tarafından izlenişi; tünelde yolunu kesen Nazi askerleri (biri bacaklarını 
pergel gibi açmış! Ötekiler, namlularını doğrultmuş!). Rüyada, otel odasında 
bir adamın  üstüne eğilişi! Dış uyaran: odasını şaşırmış, onunkini tıklatan bir 
sarhoş. ( Yukarıdaki saptamayla bağıntısı içinde, a’ya ilişkin bölüm.) (27) 

 
Aynı rüya ile ilitili, ‘Aysel’in rüyası’: Çok önemli bir görevi/sorumluluğu 
var. (Onun girişimi ile bir tren raylarda hızla yol alacak ya da bir gemi denize 
inecek.) Bütün gözler ona dönük. (b’ye ilişkin.) Onu görevinden geciktiren, 
Semiha/Behire’nin ‘evlilik’ telaşının, onda utanç uyandırışı. (a/b’ye ilişkin.) 
Rüyanın devamı: Önemli bir iş yapma, sorumluluğunu yerine getirme 
(erkekleri kurtarma) telaşı/gururu içinde iken…( b’ye ilişkin), nihai/ondan -
asıl- beklenen görevin (erkeklerle yatma görevinin) korgeneral tarafından 
tevdi edilişi… kabulü…(a’ya ilişkin). Haykırarak uyanması. 
 
Yazarımızın, Ruganlarım ve Kuyu isimli rüyası: Erkek kardeşleri ile yıkık 
han duvarları arasında oynamaktadır. Duvar girintilerinin birinden çıkıp 
ötekine geçmek kardeşleri için ne kadar kolay ise, onun için o kadar güçtür. 
Başka bir yerde oynayalım, da diyememektedir.( b’ye  ilişkin.) 
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Abisi..pantolonlu ve mağrur. O, babasından hediye (!) ruganları ile… çok 
beğendiği bacakları ile mağdur. Isır-gan-otları onu dalıyor. Abisi, sopasının 
(!) ucundaki üç (!) yapraklı ısırganotunu o yerde (!) iken yüzünde dolaştırıyor 
(dayanılmaz kaşıntı -!- , sanki gözlerini açabilse kurtulabilecek) ve geride 
kaldığı için azarlıyor. (a’ya ilişkin.) (Rüyanın kalanı, sanıyorum yukarıda 
kurduğumuz çerçeveden daha farklı -ancak, onu da kapsayan- bir derinliğe -
gerileme/regression düzeyine- işaret ettiği için, buraya almıyorum.) 
 
Aynı rüya ile ilintili, ‘Aysel’in rüyası’: Aysel’in, bir dizi yaşlı erkek profesör 
ve Ata’nın karşısında, Türkiye’nin nasıl kalkınıp kurtulacağı üzerine 
hazırladığı profesörlük tezini sunacak oluşu. Tezini sunduğunda, Atatürk’ün 
“Türk milleti! Hedefiniz bu bayanın gösterdiği yoldur, ileri!” diyeceği 
umudu. Tezini bulma telaşı. Ata’nın ve diğerlerinin “Hani tezin? Göster 
bakalım tezini!..” ısrarları (b’ye ilişkin) üzerinden, öğretmenlerinin onu süs 
düşkünü bir kız sanacakları telaşı. Boynundaki kürk tilkinin canlanışı ve 
çenesini ısırışı. Atatürk’ün elindeki deri eldiveni yüzüne doğru sallayışı. 
“Getir tezini..” ısrarlarınıa karşılık, önlerine telaşla bir tencere etli (!) 
domates-biber dolması (!) koyuşu. Utanışı. Ata sandığının bir avcıya 
dönüşmesi ve boynundaki tilkiyi vurmak için tüfeğini üzerine çevirip nişan 
alışı. (a’ya ilişkin.) Vuruldum, vurulacağım … derken, sıçrayarak uyanışı. 
(Ayrıca, yazarın, romandaki rüyayı aktarırken yaptığı değişiklikler ve 
rüyasında Cumhuriyet kızı olacağı yerde, ev kadını/ev kedisi olmayı seçen 
hanım arkadaşının rüyasının sonunu işittiğinde hasta yatağında sıçrayışı.) 
 
Yazarımızın hem gerçek yaşamından aktardığı rüyalarında, hem de, bu 
rüyalardan yararlanılarak ‘uydurulduğu’ söylenen roman kahramanı Aysel’in 
rüyalarında, a ve b’de tanımlanan temel yönelimler itibarıyla önemli bir 
örtüşme vardır. Dikkati çeken bir diğer olgu da; ‘b’ kapsamındaki rüya 
yaşantılarının ardından, yine o yaşantıların (başarma, üste çıkma, vb. 
zorlantılı yaşantıların) taşıyıcısı olan erkek özneler (veya erkeksi eylemler) 
tarafından açığa çıkarttırılmak suretiyle (saldırganlığın edilgin kabullenilişi 
tarzında) ‘a’ kapsamındaki rüya yaşantılarının ortaya çıkması, bilinçöncesi 
denetimin sınırlarının zorlandığı aşamada ise uyanılmasıdır. 
 
Yazarın gerçek yaşam içindeki duruşu, rüyaları ve kurmaca rüyaları arasında 
var olduğunu düşündüğüm örtüşmeler  bütününü ve özellikle de, yukarıdaki 
paragrafın son cümlesindeki vurgumu; Ağaoğlu, Gece Hayatım kitabına, 
‘son rüya yerine: gündüz gündüz görülmüştür’ ibaresiyle eklediği İyi 
Geceler’de, sezgisel bir yaklaşımla ifade etmiyor mu? Şöyle: “Beynime bir 
alet takmışlar, rüyalarımın/kabuslarımın hepsini kaydetmiş. Bilmediğim 
kimseler, bu kaydı bana bir ekranda izlettiriyorlar… Bakıyorum, ekrandaki 
görüntüler (bastırdığım -ama bilinçöncesine çıkmış- arzular/ h. s.) de negatif. 
Bunu anlayınca: ‘Şimdi bunları bir de aslına çevirmek (bilince yükseltmek, 
hayata geçirmek/ h. s.) gerekecek’, diye düşünüyorum… Üstelik acele 
etmem gerekiyormuş; ekrandakiler negatif  halleriyle ekranda daha fazla 
kalamazmış; yanar gidermiş (yeniden -bilinçdışına- bastırılırmış/ h. s.) her 
şey! Ben bu durumdayken, kocaman kıllı kara bir ayı (erkek-egemen -b 
kapsamındaki yaşayışa ilişkin- vicdan ve onun uyarınca çalışan bastırma/ h. 
s.) gelip bağrıma oturmuş oluyor. Ayı, göğsümden kalksa (bastırma kalksa/ 
h. s.), kaydedilen gece hayatımın beynimdeki haritasını pozitife 
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çevirebileceğimi biliyormuşum; aynı zamanda, ben bunu yapmadan 
(vicdanımı yeniden kurmadan/ h. s.), kocaman kıllı ayının kalkıp 
gitmeyeceğini de biliyormuşum, fakat ilkin ayının kalkıp gitmesi gerek ki, 
ben karaları ak, akları kara yapabileyim; ama önce karaları ak, akları kara 
yapmalıyım ki, kocaman kara kıllı ayı bağrımdan kalkıp gitsin; bağrımdan 
kalkıp gitsin ki, ben de kararları ak, akları kara 
………………………………………” “(Gövdem ayıyı itiyor, ayı bastırıyor. 
Bunalıyor, bunalıyorum. Bir yandan da: ‘Uyu-Uyursan Biter.’ 
diyormuşum…)”  (28) Söz konusu bölümle ilgili temsili çizimi, aşağıda, Gece 
Hayatım’dan aktarıyorum. (29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şimdi de, bakalım, söz konusu Ölmeye Yatmak romanındaki kahramanımız 
Aysel’in kurmaca roman yaşantısı (ve o yaşantı içinde kurulan Aysel 
kimliği), benim yukarıda kurduğum bütünlükle (yazarın hayat içindeki öznel 
duruşu ve iç çatışmaları; çatışmalarını, gerçek ve kurgusal rüya dünyasında 
aşma eğilimleri ile) ne ölçüde örtüşüyor.  
 
Aysel’i, bir nisan sabahı (1968 yılı olduğunu çıkarsıyoruz) ölüme yattığı, on 
altıncı kattaki otel odasında aklından geçenlerle tanımaya başlıyoruz. Aysel; 
Cumhuriyet öğretisi ile pek gönül bağı olmayan, Aysel’e müsamere iznini dış 
tazyiklerle zor bela veren (muhafazakar), kasabanın yerlisi, çarşı başında 
küçük bir dükkan sahibi Salih Efendi ile epey silik (ve sinik) Fitnat 
Hanım’ın; faşist çarktan geçerek hukuk tahsil edecek, kendi usulünce vatan 
kurtarma (Kızılelma, Bozkurt dergileri, vs.) telaşından, milletvekili ve 
işveren avukatlığı marifetiyle kendini kurtarmaya pek güzel terfi edecek olan 
oğulları (İlhan) ile Fitnat Hanım’ın tekne kazıntısı, üç yılda iki koca 
eskitecek olan, başına buyruk ressam kızları Tezel arasında dünyaya gelir.  
 
Annesinin hep aklı başında, ‘ne yaptığını bilen’ kızıdır. Annesi, teknesini 
kazıyıp Tezel’i dünyaya getirdiğinde, neredeyse erişkin rolüne soyunan 
Aysel, Cumhuriyet’in on beşinci kuruluş yıldönümü müsameresinin Kelebek 
Kız’ı ve kent memuresidir. Cumhuriyet öğretmeni Dündar Bey’den feyz 
alan; ortaokula gidebilmek uğruna kendini dereye atmalara kalkan, idealleri 
uğruna lise çağında bile babasından dayak yiyen; Türk Gençliği’ne verilmiş 
olan birinci vazifeyi, gücünü ölçmeden dolu dizgin üstlenen; omuzlarına 
yüklemiş olduklarından övünç duyan, daha da yüklenmekten hiç geri 
kalmayan; gözü, okumaktan ve Atatürkümüze layık bir genç kız olmaktan 
başka şeyi görmeyen; sonrasının DPT uzmanı (Oxford’lı ve bir sefir oğlu 
olduğunu, Bir Düğün Gecesi’nde öğreniriz), yılmadan yorulmadan çalışan, 
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soğukkanlı bilimci Ömer ile önce Atatürk devrimciliği, Beethovenseverlik, 
oradan barış ve kardeşlik düşünceleri, giderek de toplumcu (sosyalist) 
duyarlıklara uzanan; okuyan, araştıran, didinen ama ‘hep ciddi işlerin 
kadını’, ölmeye yattığı yatakta bile kusmuklu bulunmaktan korkacak denli 
kusursuzluk düşkünü olan Aysel. (30) 

 
Bütün bu idealler uyarınca, kan ter içinde kendini kurmaya çalışan Aysel’in 
öteki yüzü nerededir? İşte şurada: Çocukluğunda her şeye yüzü kızarır, 
yanındaki arkadaşlarının rahat kahkahalarına ancak gülümsemeyle katılır, 
erkek arkadaşlarına ‘kötü gözle’ bakmaz, artistlerin bile ağırbaşlısını beğenir, 
artist resimleriyle -ancak- ülkesini ihmal etmeyecek kadar ilgilenme 
serbestliğinden yanadır; erkek arkadaşı ile -yaşı kemale erdiğinde- bira içip 
bankta otururken, yanındaki genci değil de, Avrupai kız oluşunu, uygar 
olmayı sever; pedikürcü kıza bir yandan ayaklarını teslim eder, öte yandan ne 
kadar da acelesi olduğunu (konferansa falan yetişecektir hep) vurgulamadan 
edemez; ölmeye yattığı yerde görülecek çıplaklığını dert eder, koridordan 
sesini işittiği ve orospu olabileceğine yorduğu kadınla aynı çatı altını 
paylaşıyor olmayı ölümünü kirletici bulur; kadınlığını hep arkalara bir 
yerlere itmeye gayret eder: “Hem canım, kadınlığımı kocamın yanında bile 
düşünemem ben. Beni düşündüren hep başka şeylerdir … Daha yüce, daha 
soylu şeyler. Okudum o kadar, öğrendim. Koştum, koştum…” (31)  
 
Kendi olma, kendini iç/temel ihtiyaçları ve dişiliği uyarınca sere serpe 
yaşama itkisini ketlemeye/bastırmaya; bastıramadıklarını, bütün bu 
‘ömürboyu görevlilik’ zorlantısı ve ideallerle halletmeye çalışan Aysel, 
yazarımızın imgelemsel yaratıcılığı (yaratıcının, romanın kurgusu ve roman 
kahramanının şahsında, kendi iç çatışmalarını aştığı, imgelemsel yaratıcılığı) 
ile kendisine bir aşkınlık kapısı aralar; devrimci öğrencisi ile yakınlaşır. 
Kocasının evde olmadığı, sabahladıkları bir gecenin (on saatlik yarenliğin) 
ardından aklından şunlar geçer: “Aydın oluşum gibi, -neden küçümsemeli-, 
kadın oluşumun da giderek gölgede kalmaya zorunlu bulunduğu bir 
dönemde, kendimi birden yine önde, dipdiri ayakta görüverdim. ‘Bu, belki de 
son fırsatımdı. Dört elle sarıldım.’ …Bütün bir gece kendime hiçbir şeyi çok 
görmedim. … Yeniden diri, dolu bir kızdım. Bütün aklım, bilgim, saçlarım, 
dudaklarım, göğsüm, belim, dünyaya bakışım,  gülüşüm, söyleyişim bir 
bütün halinde ortaya dökülüyordu. Bir arada hem saygıdeğer, hem 
saygıdeğmez; hem kusursuz, hem kusurlu; hem giyinik, hem çıplak. Hem 
kadın, hem insan. … galiba taşı kaldırılmış bir peynir tenekesiydim.” (32) 

“Acaba gerekli ya da gereksiz, severek ya da sevmeyerek yapılan … yüzlerce 
şeyden hangisi beni bu denli ısıtmış, pırıltılara boğmuştu?” (33) “O sabahtan 
başlayarak ilk kez gövdemin elle tutulur, bakıp görülür somut bir şey 
olduğunu anladım … Acaba hiç kendim olmuş muydum? Hiç kendimiz 
olduk mu? Görevlerin birlikte götürülmediği bir  yerim oldu mu hiç?” (34)  
 
Kendisi olmaya kapı aralayan doçent Aysel hanım, tepesindeki taşı kaldırır: 
“Neden yattığımın da öyle uzun boylu üstünde durmuş değilim. Olması 
gereken bir şeydi. Kaçınılmaz.” (35) “Suyu en kurak güne saklamış, ağzına 
dek dolu bir havuzdum sanki. O, artık en kurak gün, artık neredeyse bütün 
köklerin kuruyuvereceğini sandığım gün, havuzumun tıpasını açtım. Gürül 
gürül akıtıyorum kendimi.” (36) Akıtır  doçent Aysel: “… kendini tek başına 
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özgürleştireme”yen ve “… tek başına özgürleşme düşü içinde boğul”an 
doçent hanım, matbaada işçilik eden devrimci öğrencisinin ‘altına yatar’. (37) 

Öğrencisi Engin’in odasının ortasında, onunla yattıktan sonra, içinden, bir 
şarkı gibi mırıldanmaktadır: “Senin okumuşluğuna da, koşuna da, yarışına 
da, Fransız plaklarına da, makalelerine de, kitaplarına da, Cebeci mitinglerine 
de, vatanı kurtarmana da senin!...” (38)  
 
Ancak, bu esriklik uzun sürmez. Aysel hoca, bedensel hazzı, devrimci 
delikanlının odasındaki bir saate -bir defalığa mahsus olmak şartıyla- sınırlar; 
ötesini, zihinsel imparatorluğun şehvetine tahvil eder. O da yetmez, delikanlı 
-ürkek gözlerle- hazzın tekrarını talep ettiğinde, bir şekilde onunla dalga da 
geçer. O gece yine çalışır, sabahın köründe ‘ölmeye yatma’ya çıkar. 
Matbaaya uğrar. Delikanlı üstüne çullanır, bileğini büker, odasının anahtarını 
önüne fırlatır, “Gidin, beni odamda bekleyin.” der. (39) Bütün bu olup bitenler 
(bedensel hazzı aklın yoluna koşmalar, cinsel muhatabını değersizleştirmeler, 
muhatabının şiddetine maruz kalmalar…), örneğini rüyalarında da 
gördüğümüz üzere, kendi olma -özgürleşme- çabasındaki Aysel’in depreşen 
suçluluk duygularını halletmez. Doçent hanım, matbaadan ayrılır, yürür 
yürür… otele girer, odasına çıkar, ölmeye yatar. Yattığı yerde şöyle düşünür: 
“Nerede olduğumu anlamak için böyle bir denemeye girişmenin, vatan 
kurtarmak uğruna bir erkeklik organını karşımda dolaştırmanın utancıdır 
belki de benim burada ölmeye yatmamın nedeni.” (40) Kendini beğenerek, 
doğrulayarak, her şeyde haklı bularak ölmek ister ama “Kısmet değilmiş!” 
der. (41) Anna Karenina (!) ya da Madam Bovary (!) gibi ölmeye yattığını 
düşünür. (42)  
 
Ama yine de, yazarımızın imgelemsel aşkınlığı baskın gelir ve ölmeye yattığı 
yatakta, Aysel, adet gecikmesini yorduğu ‘acaba hamile miyim?, çocuk 
kimden?’ zırvalarını da bir yana bırakıp “Hoş belki de çocuk yoktur. Belki de 
kendimim yeniden büyütmek istediğim; saksısını çatlatmış.” (43) diye, 
aklından geçirir.   
 
Saksısını çatlatır. Faturasını öder. Otelden çıkar.  
                                                                                                
 
Buraya dek; yazarın öznel yaşantısından (iç çatışmaları/iç devinimleri: 
rüyaları, rüya ve düşlemler ile ilintili düşüncelerinden) kalkarak, o yaşantının 
ve imge(lem)sel aşkınlık eğilimlerinin, yazarın/sanatçının yarattığı 
kahramanın yaşantısına nasıl yansımış olabileceğini değerlendirmeye 
çalıştık. Bu yansıyışın izlerini, önce, roman kahramanının rüyalarında aradık. 
Daha sonra da, roman kahramanının, metin içinde kurulmuş kişiliğinin (ve 
bu kişiliğin kurulma/oluşma sürecinin) sürülen ize (yaratıcı ile kahramanın -
iç çatışmaları ve aşkınlık eğilimleri itibarıyla- örtüşmelerine) ne denli destek 
verdiğini yoklamaya çalıştık. Bakalım, söz konusu ‘örtüşme’ meselesine 
Ağaoğlu nasıl bir ışık düşürüyor; sözü -Hayır … romanından yararlanarak- 
sevgili yazarımıza bırakıyorum:  
 
 “Tasarlama süreci (Aysel’in, intihar olgusuyla ilgili araştırması için aldığı 
notlardan.), daha denetimsiz, gerçek gerçeğe çok yakın biçimde ancak roman 
yazarlarının kahramanları aracılığıyla bize aktarılabilmektedir. … Hayatla 
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uyum sağlama, yani hayatı sürdürme dürtüsü, yokoluşla varoluş arasındaki 
gel-gitli ve çelişkili durum nedeniyle, birçok sanatçı, birçok yazar, 
ertelemezliğin özgürlüğünü ancak yapıtlarında yaşayabilmiştir.” “Bence 
sanat, içinde yaşanabilecek tek dünya. İnsanın gerçekten özgür olduğu tek 
yer.” (Aysel’in, Madrid’deki kardeşi Tezel’e yazmayı tasarladığı mektuptan.) 
“Çağımızın ünlü yazarlarından biri, ‘biz hayatta yaşayamadıklarımızı 
yaşatırız romanlarımızda,’demiş. Ne kadar doğru.” (Aysel’in yazar 
dostundan.) “Evet, evet, yalnızca romanlarda insanlar kendilerinden 
kaçamazlar. Bütün yollar tıkanmıştır. … Roman kahramanları ne denli 
gizlenmek isterlerse istesinler, yazarı onların yakasına yapışır. Kaçmalarına 
izin vermez. Sonra da, aşk gerektiği yerde aşk, yiğitlik gerektiği yerde 
yiğitlik, ölüm kaçınılmaz olduğunda ise ölüm.”  “Aaa, yoo … yazarın 
kendinde olmayanı tasarlayabileceğini sanmam. Ütopyalar bile ayak basacağı 
bir yer ister.” (Aysel’in, yazar dostu ile konuşmasından.) “Romanın 
kozmolojik olgusunu onlara nasıl anlatmalı? Romanı kurmak, en ince 
ayrıntılarına dek tasarlanmış bir dünya ile yola çıkmak demek. Bu ayrıntıları 
ise ancak bağlı bulunduğumuz, içinde yaşadığımız hayattan derleyebiliriz.” 
(Aysel’in yazar dostundan.) (44) 
 
Şu sözlerse, doğrudan doğruya yazarımızın kendisinden, Adalet Ağaoğlu 
Kitabı’ndan: “Canetti’yi okudukça kendimi keşfediyor, ona tutuluyorum. 
Hatta Romantik Bir Viyana Yazı’nda hatırlarsınız, roman kişilerinden birine, 
Yazar figürüne: ‘Ah, Elias Canetti, Mahler’in kızı Anna’ya aşık olacağına 
bana gönül vermeli, ayaklarımın ucuna çiçekler serpmeli, peşimden koşan bir 
trompetçiyi düelloya çağırmalı, başucundan kitaplarımı ve fotoğraflarımı 
eksik etmemeli…’ dedirterek iç çektirmişimdir. Bu, ne kadar çabalasa 
yazarın kendini yazdıklarından büsbütün koparamadığının işareti sayılabilir, 
değil mi?” (45) 
 
 
 

 
 
              Dipnotlar ve Kaynakça 

1.  Edip Cansever, ‘Mendilimde Kan Sesleri’ isimli şiirinde, şöyle demiyor muydu: 
“… Ah güzel Ahmet Abim benim/ Gördün mü bak/ Dağılmış pazar yerlerine 
benziyor şimdi istasyonlar/ Ve dağılmış pazar yerlerine memleket/ Gelmiyor 
içimizden hüzünlenmek bile/ Gelse de/ Öyle sürekli değil/ Bir caz müziği gibi gelip 
geçiyor hüzün/ O kadar çabuk/ O kadar kısa/ İşte o kadar.”; Kirli Ağustos’tan, Eylül 
1982, Adam Y., s. 192 
2.  Gece Hayatım/ Adalet Ağaoğlu; Ekim 1992, İkinci Basım, Simavi Y. 
3. A.g.y., s. 18 
4. Pek sevdiğim ‘karakutu’ mecazı için, bkz.:Imagine/Mırıldandıklarım/Murathan 
Mungan; Remzi K., 1990, s. 69 
5. ‘benlik/kendilik’ sözcüklerini, İngilizcedeki ‘self’ karşılığı kullandığımı 
belirtmek isterim. Bazı çevirilerde, ‘benlik’, ‘ego’ karşılığı olarak da 
kullanılmaktadır. Anna Freud’un, Normality and Pathology in Childhood: 
Assessments of Development isimli çalışmasını, Çocuklukta Normallik ve Patoloji 
(Ocak 2000, Birinci Basım, Metis Y.) adı ile çeviren Ali Nahit Babaoğlu’nun; “ 
‘Ich’ Almanca doğrudan doğruya ben demektir ve bildiğimiz ben kavramından 
hiçbir farkı yoktur… ‘Ego’ da aynı sözcüğün Yunancadan alınma Latincesidir ve 
İngiliz dilinde de vardır. Dolayısıyla nasıl bir Türk, Türkçe ‘ben’, Farsça ‘men’… 
dendiğinde kafası karışmıyorsa, bunu da bir İngiliz öylece anlayabilir.” (A.g.y., s. 
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16) açıklaması bana da uygun geliyor. TDK’nın, 1992 yılı sözlüğünde de, ‘ben’; 
“Bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öğe, ego.” (A. g.y., s. 168) olarak 
tanımlanmış; ‘benlik’ ve ‘kendilik’ isimlendirmeleri ise, birbirlerini karşılamak 
üzere, “Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, … şahsiyet…” 
(A.g.y., s. 170) olarak verilmiştir. Üstelik, S. Freud’un yapısal (structural) kuramı 
içinde yer alan ‘ego’nun; ‘kişiyi kendisi yapan şeyler, şahsiyet..’, ilişkileri 
bağlamındaki özne’den çok, soğuk ve kuru bir yapısal ‘bölümleme’ye işaret ettiği; 
‘self’ ruhbiliminin, onun ötesinde bir ihtiyaç üzere kurulduğu da bilinen bir şeydir.    
6.   A.g.y., s. 9 
7.    yengecin kıskacı/ Attila İlhan; Şubat 1999, Birinci Basım, Bilgi Y., s. 8, 9 
8. A.g.y., s. 19  
9.   Gece Hayatım, s. 10  
10. A.g.y., s. 11         11. A.g.y., s. 18     12. A.g.y., s. 11  
13. A.g.y., s. 11, 12   14. A.g.y., s. 12      
15. Berran Ersan tarafından (Nokta dergisi adına), ‘neden rüyalarını yazmayı 
seçtiği’ sorulduğunda, “Gerçek nedir? Düşler mi gerçektir, gerçekler mi düş? Bu 
sorular sanatta, edebiyatta hep soruldu. Her sanatçı, yazar kendine göre yanıtlar 
aradı; sorgulayışlarını resmiyle, eseriyle koydu ortaya. Ben, Gece Hayatım’la bu kez 
de böyle kurcalıyorum soruyu: Rüyaları hayata tutarak. Sonra, yine Giriş’te 
belirttiğim gibi: Hemen bütün eserler içine, belki de bilinçaltından çıkarak dalan 
rüyaları, kabusları özgürleştirmek de gerekiyordu. Yaratıya o kadar hizmet vermiş 
uyku hayatımıza bir çeşit borç ödemek.” (Başka Karşılaşmalar/ Adalet Ağaoğlu; 
Kasım 1996, Birinci Basım, YKY, s. 154; Nokta, Eylül 1992), diye yanıtlayan 
yazarımızın; çalışmamı tamamlamak üzereyken, Gece Hayatım’ının, YKY 
tarafından yeni bir basımı yayımlandı (Ekim, 2000). Adalet Ağaoğlu’nun, 
‘genişletilmiş basım’a yazdığı ‘ek giriş’teki değinilerinden; -geçen süre içinde- 
kendisine armağan edilmiş ‘Rüyalar Günlüğü’ defterine, birçok kaynaktan rüya ile 
ilgili alıntıladığı; bu kaynakların da, rüyaların “anlamı, örtüsünün kaldırılması, 
geçmişin deşilmesinden öte, ‘anlatma’ daha doğrusu ‘gösterme’ yollarından 
herhangi biriyle geleceğe nasıl bağlanabileceği üstüne sorgulayışlarla…” (A.g.y., s. 
24) ilgili olduğu izlenimini edindim. Gece Hayatım’ın yeni basımı öncesinde; 
Cemal Kafadar’ın yayıma hazırladığı Rüya Mektupları/ Asiye Hatun kitabı ve söz 
konusu rüya mektupları üzerine kapsamlı incelemesini, Georges Perec’in La 
Boutique Obscure (Loş Dükkan) isimli 124 rüyalık kitabını ve bu kitaba 
toplumbilimci Roger Bastide’in yazdığı ‘Son Söz’ü, Graham Greene’in rüyalarını 
yazış biçimini ve Enis Batur’un Argın Gece Düşleri’ni değerlendirdiğini ifade eden 
Ağaoğlu; yukarıda ifade ettiğim izlenimimi şöylece onaylıyor: “Görüldüğü gibi, 
yaklaşımlarım rüyaların ‘tabir edilmesi’nden, yani yorumlanmasından; Freud, Jung, 
Adler gibi ruhbilimcilerin ilgi odaklarından baktıkları üzre, geçmişin örtüsünü 
kaldırmak bakımından ele alınmasından uzak. Ama tuhaf bir biçimde, şimdi Cemal 
Kafadar’ın işaret ettiği birçok noktanın en önemlilerinden biri saydığım, ‘geleceği 
kurmak için ipuçları verebileceği’ görüş, hatta tasarımına çok yakın.” (A.g.y., s. 28) 
Yazarımızın özetle aktardığı kadarıyla, Cemal Kafadar incelemesinde, rüyaların; 
toplumsal sınıflara, cinslere ve ırklara göre farklılıklar gösterdiğine; mesleki 
farklılıkları içinde insan hayatını aydınlatıcı ipuçları taşıdığına; kültürel gelenekleri 
anlamak, kültür tarihine tanıklık etmek isteyenlere uygun bir kaynak olabileceğine 
işaret etmekte; geleneğin, yani bir kültürün etkisi altında biçimlenen rüyalara ‘resmi 
rüyalar’ adı verildiğini anmakta; ‘rüya kültürü’nde, rüyaların, Allah’tan gelen ‘iyi 
rüya’ ve Şeytan’dan gelen ‘kötü rüya’ diye ikiye ayrıldığını hatırlatmaktadır. Roger 
Bastide ise; rüyayı yazanla okuyanın aynı kültür temelinde oturuyor olmaları 
önkoşulundan, dünkü insanın karabasan motifleriyle bugünkü çağdaş insanın 
karabasan motiflerinin birbirinden çok farklı olduğundan söz etmektedir. Anılan 
kaynakların ve benzerlerinin, rüya olgusunu, bir ucundan kavramaya çalışmak 
isteyenlere yararlı olacağını yadsımıyorum; ancak, kendisinden önceki bütün 
birikimleri gözden geçirip rüya meselesini yerli yerine oturtan, onunla kalmayıp, 
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rüyaların açtığı yoldan yürüyerek ‘bilinçdışı kuramı’nı ve psikanalizi yapılandıran 
S. Freud’un Rüyaların Yorumu’nu (The Interpretation of Dreams/ 1900, The 
Standard Edition, Volume IV ve V; Türkçede: Düşlerin Yorumu, Dr. Emre Kapkın 
çevirisi, Payel Y., 1991) irdelemeden, kimsenin, rüyalar hakkında bütünlüklü bir 
fikre sahip olabileceğini sanmıyorum. O nedenle, ‘Soranına Notlar’daki ilgili 
derlemeye ve onun işaret ettiği kaynaklara bakılmasının isabetli olacağını 
düşünüyorum.  
16. Gece Hayatım, s. 57-60 
17. Ölmeye Yatmak/ Adalet Ağaoğlu; 1980, Üçüncü Basım, Remzi Y., s.367-369  
18. Gece Hayatım, s. 13  
19. A.g.y., s. 13, 14    20. A.g.y., s. 23-28    21. A.g.y., s. 15  
22. Ölmeye Yatmak, s. 319-321 
23. Parçanın adı: Non, Je Ne Regrette Rien (1960); ‘Hayır, hiçbir şey için pişman 
değilim.’ gibi bir anlama geliyor. 
24. Gece Hayatım, s. 14, 15 
25. A.g.y., s. 16 
26. Adalet Ağaoğlu; yazarların, sanatçıların kendi aralarındaki devamlılıklara, kan 
bağı, akrabalık ilişkilerine değindiği bir yazısında, şöyle bir endişenin de altını çizer: 
“En kötüsü de; meğer ortaya benimle ilgilenen bir tek sanatçı, yazar bile çıkmamış! 
(Bu en büyük olasılık, kendi açımdan…) Ya da belki gözden ırak kalınca 
gönüllerden de çıkıp gitmişsiniz. Daha da kötüsü,  bir zamanlar okunup izlenip, 
kimsede hiçbir iz bırakmadan geçip gitmişsiniz.” Başka Karşılaşmalar/ s. 97)  
     Romantik -Bir Viyana Yazı-‘nda (Ekim 1993, Üçüncü Basım, YKY) ise, ‘yazar’a 
-‘elin memleketinde’, ‘o bile onu tanıyan birine rastlamıştır!’- içinden, şöyle 
söyletir: “Hangi yazar, büsbütün de okunmaz, bilinmez biri olmadığını kanıtlayan 
böyle bir okur karşısında eğilmez ki? Elim ayağıma dolanmıştı.” (s. 80) Söz biraz 
daha kitaba geldiğinde (ince ilgili okur, merak etmiştir; yazarın aldığı notlar, yeni 
bir kitaba mı hazırlıktır) ise: “Hem, bizzat kitabın yeraltına, belki artık çıkmamasıya 
çekildiği bir dünyada, ona bu tür özenler göstermenin gereğinden kuşku 
duymaktayım.” (s. 97) Ya da, söz, okurun kayıp tarih öğretmeni/yazar Kamil 
Kaya’ya döndüğünde: “Böyle birinin ortadan kaybı söz konusu. Onun gibi, 
herbirimiz de artık tek tük, meraklısı tarafından okunmaktayız. Belki de yazının 
battığı bir çağın son temsilcilerindeniz.” (s. 99) 
27. Ekleyeyim: Yazarımız bu rüyayı gördüğünde yirmi üç yaşındadır ama kendisini, 
o yaşın şimdiki koca adamları gibi değil, çocuk hissetmektedir. Babasının, dünyanın 
en büyük genelevi olarak gördüğü Paris’ten, “o kadar açlığına karşın sağ-salim” 
(yazar neden böyle bir cümle kurmuştur: baba.., genelev.., açlık.., sağ-salim..?) 
çıkmasını sağlayan 250 F.F.’den artırdığı ile yolunun üstündeki Cenevre’ye uğrar. 
Kentin dışında, bulunabilecek en ucuz pansiyonda kalmak zorundadır. Bu arada, 
Napoli-İstanbul vapuru gecikmiştir. Kalan parasıyla açlığa talim etmek 
kaçınılmazdır. Binbir türlü uyaranıyla iştahını kışkırtan (!) kente inmekten vazgeçip 
kırlara, ormanlara vurur kendini; dalından düşmüş kurtlu bir elma (!/ Havva, 
daldakine el uzatmıştı galiba, değil mi?) bulma umuduyla. İşte o sıra, hızını 
alamayıp Fransa sınırına dayanır ve pasaport soran muhafızlarların tüfekleriyle (!) 
burun buruna gelir. Yazarımızın gördüğü rüyayı telkin eden güncel uyaranlardan 
biri de, gecenin çabucak geçmesi niyetiyle okuduğu Tuer Ma Solitude: Yalnızlığımı 
Öldürmek’tir. Romanda betimlenen çevre ise, tıpkı yazarımızın kaldığı pansiyon 
çevresi: Issız, bol ağaçlı yollar; kırlıklar, tren yolu.. İki-üç gecede bir, yalnız 
yaşayan, yalnız gezen (tıpkı onun gibi) bir genç kız öldürülmekte. Üstelik de katil, 
dedektifin en yakın dostu (!). Yazarımız, romanına dalmışken, oda kapısının 
tokmağı zorlanmasın mı.. Bir erkek homurtusu, tahta merdivenlerin gıcırtısı ve üst 
kattan gelen sarhoş ayak sesleri. Erkek homurtusunu işiten yazarımız, o sıra 
aklından geçeni de bizden saklamıyor: “üstelik hala bakireyim yahu ve o dönemde 
bu, benim için canımdan da önemli…” (‘Hayallemenin Tehlikeli Bölgeleri’; 
Karşılaşmalar/ Adalet Ağaoğlu; Haziran 1997, İkinci Basım, YKY, s. 22- 27) 
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28. Gece Hayatım, s. 141   Adalet Ağaoğlu, yine Berran Ersan’ın, ‘ayılı bahis’le 
ilgili sorusunu yanıtlarken şunları söylüyor: “Gece Hayatım’da yer aldığı biçimiyle 
bu ayılı bahsin, kitabın bütün geri kalan parçalarını açıklayacağı gibi bir yorumum 
var. Kitaba son rüya yerine gündüz gündüz görülmüştür, diye yazdığım bu parça, bir 
anahtardır.” (Başka Karşılaşmalar/ s. 158) Bence de: kilidine tam tamına uyan bir 
anahtar! Rüyalarını yazmakla kalmayıp, onları içeriden doğru da okuyabilen bir 
yazarla karşı karşıyayız!  
29. Gece Hayatım’ın YKY’den çıkan son basımında, söz konusu temsili çizimi 
göremedim. Çizimin neden kaldırılmış olabileceğini, yazarımızın şu sözleri 
açıklıyor olsa gerek: “… akıldışı/bilinçaltı hayatın yazılarak tarihe katılması 
doğrultularında bir temrin, deneme ve belge değeri yüklediğim rüya anlatılarım, 
hem de Gece Hayatım’ın ilk basımlarını yapan yayınevinin yüksek tirajlı 
gazetesinde: ‘Ünlü bir yazarın erotik düşleri. Adalet Ağaoğlu’ya ayının tecavüzü’ 
vb. diye ‘pazarlanmıştı’. Hem de ilk sayfada, baş sütunda.” Ya da bir başka 
gazetenin ilk sayfasında, kocaman fotoğrafıyla birlikte: ‘Adalet Ağaoğlu kırkından 
sonra azdı. Düşlerini yazdı…’ Zarif yazarımız, bu ‘tanı’ya ilişkin fikri 
sorulduğunda, “Adamlar yine ince davranmışlar. Altmışından sonra da 
diyebilirlerdi…” gibisinden bir yanıt verse de, üstüne alan olmuyor elbet. Yapıtları 
ile birçok kez ödüllendirilmiş olduğu halde, gazetelerin birinci sayfasında böylesine 
büyük yer ayrılarak ‘ödüllendirilme’si ilk olan ‘medyatik tecavüz kurbanı’ 
yazarımıza Serhat Öztürk’ten duyarlı bir kollama geliyor ve Ağaoğlu ile 
gerçekleştirdiği söyleşiyi şu sözlerle bitiriyor: “Sonrası, biraz izan sahibi herkesin 
malumu nasılsa. Birtakım kıllı yaratıklar geliyor, insanın göğsü üzerine çöküyor.” 
(Alıntılar için: A.g.y., s. 25, 26) Hani, gerçek ayılara sözümüz yok, hatta başımız 
üstünde yerleri var da; her açıkyürekliliğin üzerine, ‘acaba nasıl kullanırız?’ diye 
çullanan, her türden güzelliğe ‘kıllanan’, kıllanmakla kalmayıp göğsümüze abanan, 
türü neredeyse ‘karyokinetik’ tarzda çoğalan, gerçek değil ‘metaforik ayı’lara 
tahammül elbet çok zor.. En küçük soyutlama becerisi olmayan, temsili ayılı çizimi 
‘ayının tasallutu’ olarak yazarımızın ‘kadınlık hayatına tercüme eden’ bu ‘metaforik 
ayı türü’, sakın, tedrisatını -güya yaptıkları iş edepli (müeddep) olmayı telkin eden- 
edebiyatçıların derneğinin üyesi (sonra da başkanı) münevver zattan tedarik etmiş 
olmasın? Bakınız; Göç Temizliği’nde, ‘… kimsenin sırtını okşamadım.’, diyen 
Ağaoğlu’na, o münevver kişi, teessüriyetini nasıl da ‘gentlemanly’ ifade ediyor: “Ya 
nerelerini okşadınız hanım?” (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ Söyleşi: Feridun Andaç; 
Kasım 2000, Birinci Basım, Türkiye İş Bankası K. Y., s.148) 
30. Adalet Ağaoğlu, Başka Karşılaşmalar’daki ‘Uzun Ölümler-Ölüm Aryaları’ 
isimli denemesinde, ölüm sonrası manzaraları üzerinde duracaktır. Ölüm 
düşüncesinin en fazla ‘ölümsüzleri’ (ölümsüzlük peşinde olanları, diyelim) 
kovaladığını; bu kişilerin şanlarına yaraşır bir ölümü arzuladıklarını, geride neleri 
bırakıp neleri ortadan kaldıracaklarını inceden inceye düşündüklerini vurgular. İşin 
ilginci, daha lisedeyken, kendisinin de ölüm sonrası manzarası ile meşguliyetini 
bizden saklamaz. İkinci Bölüm’de göreceğiz, kişilik kuruluşunda önemli yeri 
olduğunu düşündüğüm büyükbabasının (annesinin babasının) ölümü içkiciliğine 
yorulmuş; etrafın pek makbul addetmediği bu durum, kendisinin de alkolle ölümü 
tecrübe etmesine -neredeyse- vesile olmuştur. Evde kimselerin bulunmadığı bir gün, 
güzelce yıkanır, temiz çamaşırlar ve en güzel geceliğini giyer; başucuna da 
bayramlık likör sürahisini alır. Başlar zarif likör kadehlerini yuvarlamaya. Bir-iki 
derken, aman ölüme güzel gideyim, ağzım kokmasın ister; koşar dişlerini yeniden 
fırçalar. Ölümüne acınacağını sanırken, bir neşe hali alır her zamanki asık suratlı 
genç Adalet’i. Bir tane daha yuvarlar, yumar gözlerini; artık ölümünü 
beklemektedir: “O arada, ah, Ofelya gibi şimdi başımda çiçeklerden bir taç 
olmalıydı…”, diye geçirir içinden. Hiç yoktan, beğenir ölüme gidiş şeklini. Ya, 
maazallah, kazada falan ölse! “Aybaşılıyımdır mesela ya da belki annem 
soğukalgınığıma karşı sırtıma yakı sürmüş, üstüne de eski küçük bir havlu 
koymuştur. Ya böyle bir ceset olursam? Yaa, insan ölecekse, işte böyle ölmeli.” Sıkı 
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durun: “Sefil bir halde, kusmuklar içinde değil, böyle mis gibi, yatağında…” 
Özellikle de Üçüncü Bölüm’de göreceğiz; Tezel’in kendini, intiharın almaşığı içki 
denizine bırakmaları (Bir Düğün Gecesi); Aysel’in her daim kusursuz ölüm-
yalnızlık-intihar peşinde olmaları (Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır…), 
boşa olmasa gerek!   
 
Adalet Ağaoğlu, yaşama isteği kadar, artık yaşamak istememenin de doğal 
sayılmasının gerektiğini söyler ve  denemesini şöylece sürdürür: “İnsan, şu ya da bu 
nedenle sürünmeden, çürümeden soylu bir kedi gibi bir yana çekilip sessizce ölmek 
isteyebilir…” Stavrogin ya da Pavese misali. “Böyle işte, süresi ne çok uzun, ne çok 
kısa bir ölüm. Hani, kalpten giden için: ‘Aaa, ölüvermiş!’ denir ya, o cinsten bir 
intihar. Bunu çok defa düşlemişimdir de, bütün koşulları bir türlü biraraya 
getirememişimdir.” (Kulakların çınlasın, Prof. Aysel Dereli! Bakınız: Hayır… ve 
Dördüncü Bölüm.) (Alıntılar: A.g.y., s. 64- 73) 
31. Ölmeye Yatmak, s. 289 
32. A.g.y., s. 188, 189 
33. A.g.y., s. 190   34. A.g.y., s. 191   35. A.g.y., s. 107   36. A.g.y., s. 160 
37. A.g.y., s. 45   38. A.g.y., s. 234   39. A.g.y., s. 113, 114   40. A.g.y., s. 328 
41. A.g.y., s. 111 
42. A.g.y., s. 27     43. A.g.y., s. 372    
44. Hayır…/ Adalet Ağaoğlu; 1988, Dördüncü Basım, Remzi Y.; sırasıyla: s. 51, 24, 
256, 257, 295, 310 
45. Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 181 
     Evet; E. Canetti, çağına tanıklık eden, pırıltılı bir entelektüeldir. Lakin, ‘yazar 
figürümüz’e; Canetti’nin, uzun ömür arsızı (hiç olmazsa bir yüz yılcık yaşamak ister 
-diri kalmış bir bedenin sefasını sürmek değil; bilinebilecek her şeyi bilmek, zihinsel 
tutkusunu beslemektir muradı!); -‘Prof. Kien misali’- kadından yana nevri, kitaptan 
yana gözü dönük bir bey olduğunu, bilhassa belirtmek isterim.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Arasöz 
 
Sevgili okur; ‘yaratma’ sorunsalını, onun, ‘hakikat’ ve ‘hayal’ dünyası ile 
alışverişini yoklamak üzere koyulduğumuz yol, öncelikle, Adalet 
Ağaoğlu’nun ‘gece hayatı’na ve Ölmeye Yatmak’ın Aysel’ine uzandı. Ancak, 
uzanırken, gaza fazlaca mı yüklendik, nedir, sanki bir toz bulutu yükseldi; 
‘arasöz/arozöz (arroseuse)’ vacip oldu: Bilenler bilir, eskiden (belki de henüz 
‘eski’memiştir), tozlu-topraklı taşra kent yolları -kuru, sıcak havalarda-, 
üzerlerinden arozöz geçirilmek suretiyle teskin edilir, tozu dumanıyla 
celallenmesine mani olunurdu; o misal.  
 
Bundan önceki, Birey Sorunsalı- Psikanaliz ve Eleştirel Bir Bakışla Marksizm 

(1) isimli çalışmamın, ‘Marksizmin Sanata ve Sanatçıya Yaklaşımının 
Eleştirisi/ Psikanaliz Açısından ‘Yaratma’ Sorunsalı’ başlıklı bölümünde; 
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Marksizmin, sanatı bir ‘yansıtma’ olarak ele alışını ve sonuçlarını 
değerlendiriyor, Cristopher Caudwell’in, Marksist yansıtma ile romantik 
‘yaratma’ yaklaşımları arasında bir tür uzlaşı kurma arayışına göz attıktan 
sonra, sanatsal etkinliğin -kendi psikanalitik okuyuşum çerçevesinde- neden 
‘yaratısal’ bir süreç olduğunu anlamaya/anlatmaya çalışıyordum.  
 
Evet; Freud, sanat ve sanatçılar üzerine yazdıklarında (örneğin, Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Dostoyevski üzerine incelemelerinde), sanatçının erken 
çocukluk yaşamındaki takılmalarının (fixation) sanatsal etkinliğine ve 
yapıtlarına nasıl yansımış olabileceğini irdeliyor; böylelikle, sanat ürününün, 
sanatçının ruhsal kuruluşundan ne tür izler taşıyabileceğine işaret ediyordu. 
Peki, ‘ruhsal kuruluş’ ne demekti? Şu: en temel ihtiyaçları (içgüdüleri) ile 
dünyaya gelen ve dünyevi olana yönelen insan yavrusunun, nesneler 
dünyasının nitel ve nicel koşulları ile karşılaşmaları sürecinde, kabaca, 
gereksinimlerini hayat içinde karşılama ya da bastırması üzerinden gelişen, 
‘bilinç-bilinçöncesi-bilinçdışı’ yapılanması.  
 
Doğru okunursa, böyle bir ruhsal kuruluş sürecinin, öznel ve nesnel olanın 
diyalektik etkileşmesine dayalı bir süreç olduğunu görmemek; öznel/ruhsal 
olandan söz edilirken, kişinin nesnel tarihçesinden de söz edildiğini 
anlamamak  olanaksız. Ancak, olanaksızı başaranların, bir sanatsal yapıtta 
sanatçısının ruhsal kuruluşundan izler aramaya niyetlenişlere, kolaylıkla, ‘Aa, 
psikanaliz mi; hani şu her şeyi psikolojik olarak niteleyen, Ödip mödip deyip 
sanatçıyı da ruh hastası olarak gören şey’, diye mukabele etmesi şaşırtıcı 
olmadı. Ancak, bu hazırcevaplık ve burunkıvırıcılık, insanoğlunun, neden 
durduk yerde kurmaca bir dünya oluşturmaya sıvandığını; sanatsal olanın, 
kendine özgü etkileyiciliğini nereden tedarik ettiğini anlamaya yetmedi.  
 
İşte, yukarıda andığım bölümde, sanatsal etkinliğin neden ve nasıl 
‘yaratıcı/yaratısal’ bir süreç olduğunu; bu sürecin, sanatsal olanın özgül 
etkileyiciliğini nasıl belirlediğini irdelemeye çalışmış; kendimi, C. 
Caudwell’in, ‘gerçek benliklerimizi evrene yansıtan, onu, ihtiyaçlarımız 
uyarınca değiştirebileceğimizi vaat eden ve öylece evrene tutulan büyülü bir 
fener misali’ sanat anlayışına; Croce-Collingwood’ın, ‘bir başka şeyle ikame 
edemeyeceği duygusuna sahip çıkmak ve onu kendisi için gün ışığına 
çıkartmaktan öte derdi olmayan’ sanatçı anlayışına yakın hissetmiş; o 
hissedişi, psikanalitik bir duyarlılıkla, özellikle de şiir örneğinde dile 
getirmeye çalışmıştım. Bütün bu çabada anahtar sözcük, ‘hayal’ idi. İşte, 
‘hakikat’ oradaydı ve hakikati anlamaya ya da yorumlamaya niyetli bir dil 
(bilim/felsefe dili) kurulmuştu. Ancak bu dil, ta başından, kimselere 
yetmiyordu. Hakikat’ten beslenen ama onun ölçülerine pek de rağbet 
etmeyen, muhayyile’de çatılan, hakikat’i hayal’de -yeniden- kurma/yaratma 
özlemine dayalı bir dil, her daim ayartıcı olmuştu.  
 
Sonra, söz konusu çalışmada bir bölüme sıkışıp kalmış olan yaklaşımımı, 
hayal dünyasına en yakın duran rüya, oyun, masal, söylence, vb. üzerinden 
yoklamaya niyetlendim ve o niyetle, ilkin, Adalet Ağaoğlu’nun Gece 
Hayatım isimli rüya kitabını değerlendirmeye aldım. Ağaoğlu, gerek 
rüyalarını anlatışta, gerek anılarını dile getirişte, gerekse de deneme-değini-
söyleşi metinlerinde, öylesine içtenlikli (günlük tutmuş nice yazardan çok 
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daha fazla), insani duruşunu öylesine hissedilir kılan bir ifadeye sahipti ki, 
çalışmam kendiliğinden, ‘yaratma/yaratı’ meselesini yaratıcının ve yaratısının 
(Dar Zamanlar) özelinde ele alan bir çizgiye yoğunlaştı.  
 
Böylece, sevgili okur; yaratıcımızın rüya alemine ve o alemin, Aysel 
kimliğindeki izdüşümlerine bir yol uzandıktan sonra; İkinci Bölüm’de, 
yazarımızın anılarından/anımsayışlarından yararlanarak benliksel (ruhsal) 
kuruluşunun yapıtaşlarını gözden geçirmeye çalışacağız.  
 
 
 
________________________  
1. Haluk Sunat, Papirüs Y., Ekim 1999  
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İKİNCİ BÖLÜM 
                                 Göç Temizliği/Anımsamalar ve 

                      Adalet Ağaoğlu’nun Mutfağı 
 

                                                                 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       “Ne içindeyim zamanın,/ Ne de   büsbütün dışında;/ 
                                                                        Yekpare, geniş bir anın/ Parçalanmaz akışında.” 
                                                                                                               Ahmet Hamdi Tanpınar 
 
 
 
 
Doğrusu, epey şanslı bir incelemeci olmalıyım; Adalet Ağaoğlu gibi, onca 
roman (hikaye, oyun!..) yazmakla kalmayıp ‘gece hayatı’ ile birlik mutfak, 
kıyı, köşe demeden, gönlün nereyi çekerse oraya buyur eden bir romancımız 
var. Öyle yarım ağızla falan da değil; epey yüreklendirici, neredeyse ayartıcı: 
“Biz yazarlar, edebiyat incelemecilerine, araştırmacılara  yalnız konuk 
odalarımızı açıyoruz. Mutfaklar gizli. Hoş, incelemecilerimiz de oralara 
şöyle bir bakmaya eğilimli değiller ya…” (İşin erbabı incelemecilerimiz, 
böyle, biraz mahçup biraz gönülsüz ise eğer; açıkçası, önden yatak odasına -
Gece Hayatım!- dalmışlığım, edepsizliğime değil de, sonradan olma 
incelemeciliğime verilirse sevinirim..) “Kendi ülkesinin edebiyatına 
köşebucak eğilmeyi amaçlayan birkaçını saymazsak, birer koltukta karşılıklı 
kasılıp duruyoruz. Yazarlar arasında da bu böyle. Havada birkaç laf; bir iki 
gönül alma, bir iki de iğneleme… Sonra, derin sessizlikler. Soyut bir ilişki: 
Anılarımızı açıkyürekle yazmaya, dolayısıyla izleyiciyi de bir ucundan 
aramıza katmaya bile elvermiyor. Gözucuyla, alttan alta bir süzme hali. Bu 
kadar ‘inceliğin’ ikiyüzlülükle, yapaylıkla aynılaştığı nokta…” (1)  
 
Şunun şurasında, sanat/yaratma denilen şey; hikmeti kendinden ya da 
Tanrı’dan menkul, öyle gökten zembil marifetiyle inen gizemli bir şey değil 
de; duyargalarını, hayata (hakikate) ve hayat içindeki kendine, bunlar 
arasındaki en derinlikli etkileşmelere açan; kendini anlamaya özenirken, 
hayatı (da) anlamaya soyunan; hayattan kalkarak kendisini, kendinden 
kalkarak hayatı değiştirmeye niyetlenen bireyin marifeti ise eğer; “yazarla 
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yapıtı arasındaki o çok özel bağı seçmek… yazınsal serüvenleriyle 
tanışmak… yaratıyı geliştirip bütünlemede gün gün hangi yollardan geçip 
nerelere yöneldiklerini; her yeni deneyimde neleri geride bırakıp, yeni neler 
öğrendiklerini” (2) anlamaya çalışmak, konuk odalarındaki ikiyüzlü incelik 
gösterilerini bir yana bırakarak mutfağa doğru seğirtmek; -mesele romansa 
eğer-, yalnız incelemeci için değil, okur ve yazar için de özel bir önem taşır: 
kendini, hayatı ve aşkınlık süreçlerini tanımak adına.   
                                                            
 
Mutfak Önü Duraksamalar  
‘Yaratma’ sorunsalı üzerine geliştirmeye çalıştığım bu incelemenin, Gece 
Hayatı(m) ve Roman: Ölmeye Yatmak isimli ilk bölümünde; yazarımızın 
aktardığı kendi ve ölmeye yatırdığı Aysel’in rüyalarından kalkarak, rüya 
alemi/bilinçdışı süreçlerle yaratma serüveni/yaratılan arasındaki ilintileri 
irdelemeye çalıştım. Bu bölümdeyse, eh artık ahbap sayılırız ya, yatak 
odasından mutfağa doğru -kapıyı, koridoru sevgili yazarımız gösteriyor- 
yönelmek; böylece, yazarımızın yaratma serüvenini belirleyen benliksel 
gelişim sürecini ve o sürecin yapıtaşlarını tanımak istiyorum.  
 
Koridordan doğru ilerlerken, yazarımız -biraz sıtkı sıyrık olmalı-, sanatın 
yerelliği/evrenselliği mangalında kül bırakmayanların, 
okumanın/incelemenin evrenselliği meselesini hiç takmadıklarından dem 
vurarak kulağımı şöylece burkuyor: “Okunanın, izlenenin doğrudan eserin 
kendisiyle, eldeki metinle çözümlenmesine yönelik bu sınırlı yaklaşım 
(‘incelemenin/eleştirinin nesnesi, yalnızca eldeki metin olmalıdır’; anlamına/ 
h. s.) romanlara, hikayelere büyük oranda toplumsal, tarihsel gözlüklerle 
bakılmasını, onların, ideolojiler dahil, edebiyatdışı ölçülere vurulmasını 
henüz önleyebilmiş değil.” (3)  
 
Sırtımda hafif bir ürperti.. hissetmedim dersem yalan olur. Peşi sıra, Vladimir 
Nabokov’un Edebiyat Dersleri’nden dem vuruyor; meğerse Nabokov da, 
tarihsel, toplumsal, psikolojik çözümlemelerin, yapıtın özüyle ilgili hiçbir 
açıklama getirmeyeceği fikrinde değil miymiş! Israrla, buna, ‘ideolojik 
çözümlemelerin de…’ vurgusunu eklemek gerektiğini söylüyor. İçimden: 
yaratanıyla da, metnin kendisiyle de; olanın-bitenin, hangi tarihsel-toplumsal 
bağlamda, hangi ruhsal çatışmalar ve ideolojik duruş/alımlamalar 
çerçevesinde yankılandığını ayrıştırmaya çalışmak, neden, metni kendi 
içinden doğru okumak anlamına gelmesin ki, diye geçiriyorum. Tam da 
mutfak yoluna, bu mutfakta kotarılan Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve 
Hayır…’ın kahramanı Aysel’in, zaman-uzam-toplumsal çevre-öteki 
kişiliklerle kurulan bağlam itibarıyla, mutfaktan/aşçıdan ve aşçının 
‘haletiruhiye’sinden neler aldığını anlamak üzere koyulmuşken!..  
 
Neyse ki, yazarımız, yüzümdeki sarkmayı fark ediyor: “Yazar üstüne 
kapsamlı bilgimiz olmadan metni tam çözümleyemeyeceğimiz gibi..” diyor 
ve ekliyor: “okuyanın özel eğilimlerini, öznel yaklaşımını da büsbütün 
dışlayamayız, ama kavranmaya çalışılan önünde sonunda kitabın kendisidir.” 
(4) Eh, buna da şükür.. Herhalde, benim, aşçı-yaratılan münasebetlerini -
özellikle de iç dünya kalkışlı bir biçimde- ele almaya çalışmam; yaratılanı 
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‘kendi dışında bir şey’ haline getirmek üzere düzenlenen ‘büyük saldırının’ 
(5), onulmaz ‘çarpıtma’nın (6) bir  yeni örneği olarak nitelenmeyecek?  
 
Benimki de neredeyse vehim; yahu, yazarın kendisi değil mi, bir şeylerin 
kendini bilince dayatması, bilince çıkışı, farklı bir bilinçle kavranışı, vb. 
kabilinden süreçler adına ‘aydınlanma anları’ndan söz eder olmuş da, hani, 
teklifsiz öğretmen Oktay Akbal Bey, gümrah kaşlarını çataraktan bu türden 
mesaileri, bir nevi ‘onursuzluk’ -ben falanca romanı, öyküyü  şöyle yazdım, 
şunları belirttim, şu anlamı taşısın istedim … gibilerden, okura yapılmış bir 
ayıp, yazarlık/sanatçılık onurunu ihlal!.. tağyir!.. tebdil! ve dahi ilga!- 
addetmemiş midir!?. Hatta, sevgili yazarımız; ama örtmenim, mesele sizin 
sandığınız gibi değil, müsaade buyurursanız … diye dert anlatmaya her 
yekinişinde, örtmeni tarafından ‘bunlar sizin şahsi meseleleriniz..’ deyu, 
yerine oturtulmamış mıdır? (7)  Oturtulmuştur. Ee, öyleyse?  
 
Dahası; sevgili yazarımız -çaresiz-, Oktay Akbal Bey’e, yaşa hürmetten yana 
bir umut, Melih Cevdet’e kulak vermesini telkin etmemiş midir? Hani, Melih 
Cevdet, karın kapıları tuttuğu bir kış gecesi, sokak ortasında kucağında bir 
çocukla gördükleri yersiz yurtsuz kadını, eşiyle evlerine götürdüklerinde 
Mikado’nun Çöpleri’nin temelinin atıldığını söyler ya.. Yok canım, ürkecek 
bir şey yok; baksana, yazarımız ne diyor: “Çağdaş edebiyat incelemelerinde, 
eleştirisinde yazarın gizli kalmış yönlerinin, okurun bilmediği ilk dürtülerinin 
değeri ve önemi anlaşılmıştır.” (8) (İşte, bu çok iyi!) 
 
Derken efendim, Gürsel Aytaç ve Şara Sayın da, yazarımızdan, Fikrimin İnce 
Gülü’nün Bayram’ının, kafasında nasıl şekillenmiş olduğunu yazmasını 
istememişler, “Çağdaş edebiyat incelemecisinin bunları bilmesi de çok 
yararlı” dememişler; sevgili yazarımız da: “Bir gün ben de bunları  gerçekten 
yazabilsem!” diye, iç geçirmemiş midir? Hamd olsun ki, iç geçirmekle 
yetinmemiş, yazmıştır da: “Her etkileniş, her düşünce, her anı, sırası sekisi 
bulunmayan bir başkasını çağrıştırır. Nesneler bu arada çok önem kazanır. 
Gazete kesikleri, fotoğraflar, mektuplar, kitaplar, bir bardak, masadaki bir 
leke, içinde bulunduğumuz an…Işık. Anılardan en çok içinde bulunduğumuz 
zaman etkilenir. Güneş bir yandan bir yana döndükçe, nesnelerin üstüne 
düşen ışık ve gölgeler bizi, hiç anımsayamayacağımızı sandığımız bir şeyden 
bir başkasına getirir götürür.” (9) Yazarımız, bu minval üzre; gelişimini, 
anılarını, arayışlarını anlatmasının, dümdüz/zamandizinsel bir sıralanış 
izleyemeyeceğini de vurgular; eh, bir yazara (edebiyatçıya) yaraşan da 
budur: Bir yazarın mutfağı ya da Göç Temizliği/ Anı-Roman! (10) 

 
Böylece, Adalet Ağaoğlu; edebiyat incelemecisinin, yazarın geride bıraktığı 
zamanın peşine düşmesine ve anımsadıklarının -iç ve dış yaşantılar ve 
bunların birbirlerine doğru yansıyışlarının- söz konusu roman dünyasında 
nasıl yankılanmış olabileceğini yoklamasına (da) kapıyı aralamış oluyor.  
 
Kapı aralanıyor aralanmasına da, galiba, bir destur faslını daha atlatmam 
gerekiyor: ‘Başlamadan Önce’ (11) Hatırlayabildiğim kadarıyla -hafızamın 
yalancısıyım-; ‘Bak, diyor, öyle mutfakta gördüklerini, hemencecik, pişirilip 
önüne konulanlarda buldumcuk olmanın alemi yok; ben bile, günlerce, 
kimliğimi nasıl çıkarsam, kendimi nasıl yazsam diye düşünüp durdum da, 
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pek işin içinden çıkamadım. Efendim, geçmişteki kendini bugünkü kendinle 
yanyana getireceksin, içiçe düşüreceksin de, başkalarının önüne, işte 
buyurun, ben tam da buyum, diye koyacaksın; olacak iş değil.’ ‘Hani, diyor, 
söylemedi olmasın. Var çünkü böyleleri; yazdıklarımızda özyaşamımızla 
ilgili öğeler bulmayıversinler, sıkılmadan gevreyiverirler: Kendini yazmış!’ 
Destur peşinde olduğumdan değil, yanlış anlaşılmasın, gönül ferahlığıyla 
mutabakattan: ‘Aman efendim, diyorum, insan, ‘Alın işte, ben tam da 
buyum.’ diyemediği için; kendi bildiğinden öte/kendinden içeru bir kendi 
olduğu, bunu da kendi elceğiziyle oluşturageldiği  için insandır. Bizim 
yazar/yaratıcı dediğimiz de, insanlığının (hakikat içinde kendinin) ayırdında 
olan, kendinden içeru kendini -içe bakışıyla- yakalayabilen, yakaladıklarıyla 
imgelemsel düzeyde (hayal dünyasında/muhayyilesinde) hesaplaşabilen, 
hesabı da, ötekilerin önüne -onların imgeleminde de benzer devinimleri 
uyandıracak- estetik bir yapılandırma (yaratı) ile koyabilendir. Yoksa, 
kendinin kendinde -ve herkesin onda- bildiği/bilebileceği şeyleri yazmakla 
roman yazarı olunabilse, müstesna bir mesaiye ihtiyaç yok, eli kalem tutan 
herkesin -tenezzül buyurması halinde- romancı olmasına bir mani kalmazdı. 
Benimse, mutfağa dalmaktan muradım, yazarın kendini yaşayışına dair 
anımsadıklarından, kendinden içeru dünyası hakkında izlenimler -izlenim 
olduklarını unutmadan!- edinmek; bunların yaratma süreçlerine/yaratıya nasıl 
yansımış olabileceğini bulgulamaya ve böylece, yaratmanın doğası 
hakkındaki tezimin (yaratma; nesnel dünya -hakikat- ile diyalektik 
münasebetleri içinde, yaratıcının, öznel/iç dünyasındaki çatışmalarını, 
imgelem düzleminde aşma  çabasıdır) uygunluğunu tartmaya çalışmak.  
 
Aradaki kan uyuşumundan mülhem, huzuru kalp ilen mutfak eşiğinden 
hoplayacağımız sıra, yazarımız şunları eklemekten de kendini alıkoyamıyor: 
‘Evet, evet -yine hatırladığım kadarıyla naklediyorum-, hiçbir yazar kendini 
yazamaz. Neden? Çünkü, dünkü kendini hep bugünkü kendine yamamaya 
çalışır; dünkü kendinde hep bugünkü kendini doğrulatıcı ipuçları arar, 
bulamazsa uydurur. Yoo, yo; kendimi yazıyorum derken, ya iyice yana 
çekilir, kendini anlatıyorum diye, olmak istediğini anlatır; ya da, olmadık 
ölçüde kendini yargılar, suçlu çıkarır -sonuncusunun örneği bizde az ya!-’  
 
‘Bakın, diyorum ben de, artık bu kısmı, kendini anlatmak meselesinden 
ziyade, kendinden anlatmak oluyor. Kendini anlatmanın, roman/yaratma 
adına kimseleri bağlamayacağı aşikar; ancak, kendinden kalkarak yazmak, 
ister kendi kabına denk düşmeyen, başka kaplara kendini denk düşürmeye 
çalışan bireyin arayışına bir yanıt olsun; ister, kendi gözünde -ve başkalarının 
gözü önünde- kendini küçültmenin, reddetmenin vesilesi olsun; tekrar 
ediyorum, kendinden kalkarak yazmak, öyle ya da böyle, kendi imgeleminde, 
kendi yaratma süreçleri içinde kendine bir çıkış yolu arama ihtiyacına yanıt 
verir. Ondan ötesi, bütün bu fevkalade insansal olana, hangi estetik 
kuruluş/doku içinde yaşarlık kazandırıldığı ve başkaları için alımlanabilir 
kılındığıdır. Sonra, şöyle şeyler de söylediğinizi anımsıyorum: “Bir yazar, 
kendini çarpıtarak yazsa, anlatsa, bunu kendinden başka kim bilebilecek?.. 
Yine bir yazar, kendini gerçekten yazabilse, bunu da kendinden başka kim 
bilecek?” (12) ‘Sevgili yazarım, lütfen, sükunet buyurunuz; yazdıklarınız -son 
çözümlemede- ‘roman’ olduktan sonra, hayatınız mı roman olmuş, roman mı 
size yeni bir hayat alanı açmış; kime ne? Ya da: “Yazarın kendisiyle 
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kıyasıya, kaçamaksız bir hesaplaşmaya giriştiğini düşünün. Bu çetrefil 
hesaplaşmada, şu yeryüzünde tek başına yaşamadığına göre, elbette çevrenin, 
toplumun izleri, belirtileri, etkileri günyüzüne çıkacak… Böylece, anlatanın 
merceğinden günyüzüne çıkan toplum, çevre, başkaları, bir başkası 
tarafından açıklanmaktan hoşnut kalmayacak. Yazarın kendi kendisine 
yüklediklerini bilmezden gelip, kendilerine yüklenenlerden ötürü aklanmak 
telaşı, yazarın kendi üstüne söylediklerinde ‘eksik’, başkaları üstüne 
yazdıklarında da ‘abartma’, hatta ‘yalan’ olduğu savını getirecek.” (13)  
diyorsunuz. Peki sevgili Fatma İnayet; nedendir - ‘neden’li sorular yine!- bu 
böyle, dönüp dönüp arkaya bakmalarınız, herkese - ve kendinize, asıl 
kendinize- dert anlatma -‘kendimi yazmadım!’- telaşınız?’ Kimbilir, bütün 
bir kurmaca (roman, hikaye, oyun..) dünyanızın arkasında bu telaş… niye 
olmasın? 
 
 
 
O Mutfakta Biz 
Bir insanın mutfağından ben (psikanalitik duyarlılıkla -ben); hangi 
koşullarda, nasıl bir aile ortamına doğulduğunu, bu demektir ki, omlet için 
yumurtaların nasıl, hangi koşullarda tedarik edildiğini, hangi yordamla 
sahana kırıldığını, sahanda olmakta olana nasıl bir muhabbet gösterildiğini 
anlıyorum; öncelikle.  
 
Bu ilk fasıl omlet yapımında; yumurtaları tedarik edenler (tedarik ettikleri 
köy yumurtası mı, çiftlik yumurtası mı, neyse..), yumurtayı sahana kıranlar 
(hoyratça, döke saça mı; yoksa, özenli bir serinkanlılıkla mı, nasılsa..) ve 
sahandakini hale yola koyanlar (bir an önce olsun, yasak da savuşsun 
telaşıyla ateşi harlayarak mı; yoksa, her seferinde ilk omletini 
yapıyormuşçasına heyecanla, sevinçle, şefkatle mi, her nasılsa..); yani ilk 
aşçılar: anamız, babamız ve öteki yakın çevremiz; mutfaksa, onların mutfağı, 
onların kurduğu duygu ve yaşayış çevresi oluyor.  
 
 
Ancak, eğretilemenin de -adı üstünde: eğreti-, bir sınırı var; insanoğlu, 
sahandaki yumurtalar denli edilgin değil; mutfaktan ve aşçılardan önemli 
ölçüde izler taşısa da, kendinde bir omlet olarak kalmayıp, her adımda onlara 
rağmen, kendisi için omlet olmanın yollarını (da) zorlayabiliyor. Kendini 
yaratıyor. Yarattığı kendisi kendine yetmediğinde, imgeleminde bir dünya ve 
o dünyada kendini yaratmanın; yarattıkça, dünyasını ve dünyayı 
değiştirmenin yollarını zorluyor: diyelim, romancı oluyor. Fatma İnayet 
olmaktan çıkıyor, Adalet… Adalet Sümer… Adalet Ağaoğlu oluyor.  
 
Adalet Ağaoğlu ile hiç karşılaşmadım, desem yeri. Belki bir kez, o da 
uzaktan. Uçuk maviler içindeyken. (“… ama aslolan yazarın eseriyle 
buluşmak, değil mi?” -14-) Uçuk maviler.. seçilmiş bir imge, bir gönderme  
belki: inadına aşk, inadına özgürlük! (Kulaklarında, ‘başkaldırının asıl kanıtı: 
amorf mercan küpeler.’ -15- var mıydı? Görmesem bile, vardı, derim.) Sonra 
fotoğrafları: seçilmiş olanı değil, içindeki sadeliği yansıtan giyimler; hüznün, 
sevincin, direncin ifadesi.. akıllı ama müşfik bakışlar.. pırıltı ve zarafet: içiçe. 
(16) 
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“… bir kentten ötekine taşınacağım, çalışma odamı değiştireceğim sıra, 
nesnelerin belleğimde yarattığı çağrışımları kağıda geçirirken, geçmiş beni 
elimden tutuyor; içinde yaşadığım zamana el fenerliği ediyordu… Anılarımı 
yazarken sorular içimden ‘öteki ben’den doğuyordu…” (17) Adalet Hanım’ın 
gözleri, yirmiyi aşkın yılını geçirdiği odanın, göç temizliği kalk gidelim hali 
ortasında, anne-babasının fotoğrafına ilişiyor. Henüz o gün tanıştıkları İsmet 
Hulusi’nin objektifine nazik nazik (ya da nezaketen) gülümseyen anne ve 
babası: aradaki dört çocuğun, omuz başları arasındaki mesafeyi kapatmaya 
yetmediği, bir kadın ve onun, ‘temel özgürlüklerinin bulunmayışı’ ile bağlı 
olduğu kocası. Fotoğrafın çerçevesi içinde birarada duran ama birbirlerine 
akmayan, ‘apayrı dünyalarda tekbaşlarına yüzen’ anne ve baba.. (18)  Gamlı 
bir ev (19): “Evde soba yanıyor/ önce çalılar geçiyor çocukların boğazından/ 
sonra ağaç kökleri yırtıyor damarlarını/  bütün ailenin.” (20) Biraradalar ama 
o, yalnız. (“Temelde hep öyle değil miyim?” -21- ) Yalnızlığın iç serinliğini, 
önce teyzesinin, sonra ‘Koca Fatma’nın koynunda gidermeye çalışan Adalet. 
(“Koca Fatma’nın yatağı sıcacık olurdu ama anne..”! -22-) İsminden (Fatma 
İnayet) bile uzak düş(ürül)müş Adalet.. Nüfus cüzdanındaki adını bilmediği 
için, yüzlerce çocuğun isimleriyle birlik, güle oynaya sınıflarına yollandığı 
ortaokul avlusunda, resmi geçerliliği olmayan ‘Adalet’ kimliği ile 
‘müdüranımın’ karşısında yapayalnız ve çaresiz kalakalan ‘heey sen, uzun 
saçlı’kız.. Ağzını açsa, yaşlar gözünden fışkıracak! Ama hayır, fotoğrafa dön 
ve bak: o evde kimse gözyaşlarını ötekine gösteremez. Hele dışarıda; 
kimseye.. Erkek kardeşlerince ansızın unutuluveren Adalet: “Günaydın 
Fatma İnayet!”  “Nasılsın Fatma İnayet?” (23) 
 
İsmini, Bolu Bey’inden kaçan Köroğlu’nun, atının nalını kapısına çaktığı 
handan alan Nallıhan’da; girişteki yüksek taşlığı saymazsan, iki katlı bir ev: 
evleri. Onun aklının erdiği vakit, hanın konaklama odaları tümden yanmış. 
(Bu yıkık han, yazarın, Ruganlarım ve Kuyu isimli rüyasındaki han olmasın? 
-24-) Hanın onlara bakan sol alt köşesinde, şırıltısı gece gündüz evlerinden 
bile işitilebilen çeşme. Daha beş yaşından başlayarak, bacaklarına dolanıp 
dökülen, döküldükçe eteklerini ıslatan yüksek ve ağır güğümlerle eve su 
taşıyışı. Annesinin itirazı: ‘O yaşta su falan taşıtmadım ben sana. Belki, 
dokuz on yaşında falan.. O da hevesini alasın diye; bir iki ibrik.’ Halbuki 
yazarımız eteklerinde, hala, taşıdığı suyun ıslaklığını hissetmektedir. (Hazır 
olmadığı, taşımakta zorlandığı yüklerin altına girmeler!) Eline hiç balon 
verilmemiş; bağbozumunun Diyonisosvari törenli (pekmez ve pekmez 
köpüğü ile kutlanan) geceleri (25) ve küçük kardeşi Güner’in boğmacası 
sırasında çam havası alsın diye gittikleri Mudurnu’nun bir köyündeki özgür 
yaz dışında, babasının, balon gibi şişirilmiş, Ulus’tan Kocatepe’ye yayan 
taşıdığı sucukluk bağırsakları dahil, her türden yükün altına giren; 
yataklarının etrafına piretozu serpilmiş çok  sıcak ve dar Sirkeci otelleri ve 
babasının Yüksekkaldırım’daki, henüz boşalmış tamtakır bir dairesinde yatıp 
kalkışlarının İstanbul’u da içinde olmak üzere; sıkıcı-renksiz-yakınmasız-çok 
çabuk büyünülmüş ve dolayısıyla ‘çok yalnız!’ yaşanıldığına inanılan bir 
çocukluk. (26) 
 
Sevgidir, çocukları yalnızlığa düşmekten kurtaran, büyüten, onları bu 
dünyaya katan; büyüklerin cehennemine doğru çıkılan yolda onları donatan: 
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salt kendileri oldukları için, biricik oldukları için; herhangi bir marifet şartına 
(aşırı sorumluluk yüklenme, haddini aşan yük altına girmeler, vs.) 
bağlanmadan. Yoksa, öteki cehennemdir. Öteki(ler), annenin konukları olsa; 
senden istenen, annenin konukları önünde şöyle bir dönüp oynaman olsa bile. 
Olduğun gibi olmak, olduğunla kabul görmek içine sinmemişse; yaşadığın 
sevgi, seni salt ‘sen’ olman adına temin edememişse, başkalarının gözü 
önünde her sen olma, ölümcül bir kaygıya bedeldir: “… oracıkta ölüvermeyi 
dilemiştim.” (27)  
 
“Doğduğum ilçenin ilkokulunda sahneye ilk ve son, herhalde son çıkışım. 
Bu, sınırlı bir topluluk önünde, küçük bir rol oynamak da olsa, bana ölüm 
gibi gelmişti. Çocukluk cennetinden büyüklerin cehennemine doğru 
kayıyordum. Azrail, o güne dek, benim gözümde şekilsizdi. Yalnızca rengi 
vardı: Karaydı. Şekilsiz, diyorum ya, belki de, kapkara iki geniş, sert kanat… 
Sınırları olmayan kara iki kanat. O kanatlar sevdiklerimizin üstüne kapanırdı. 
Sahneye ilk çıkışımda ise, bana ölümün yüzünü gösteren Azrail’in işte artık 
bir başı, gözü, ağzı, kabarık saçları var. Öfkeli bir sesi var. Üçüncü sınıf 
öğretmenim o. Beni sırtımdan cehennem çukuruna doğru itiyor. Cehennem 
zebanileri: Kaymakam, Jandarma Kumandanı, Tapu Memuru, onların eşleri, 
kardeşleri, ilçenin doktoru, eşraftan ilerigelenler. Ama babam orada değil. 
Annem orada değil. Abim bile yok… Hepsinden uzakta, desteksiz, 
dayanaksız, cehennem kuyusuna doğru yuvarlanıyorum… Omuzlarıma 
melek kanatları gibi, sarı krapon kağıdından kelebek kanatları takılıydı. 
Alkışlar, gülüşmeler işitiyordum. ‘Kelebek Kız, Kelebek Kız!’ diye 
haykırışıyordu birkaç ses. Azrail, kemikli elleriyle beni sırtımdan ve yeniden 
yeniden sahnenin önüne doğru itiyordu: Selam ver! Selam ver! … 
Kanatlarım yırtılıp dökülmüş. Her yanımdan sarı kağıtlar sarkıyor. Yüzüme 
cehennem yalazları çarpıyor. Öğretmenim ise beni yeniden sahnenin önüne 
itiyor: Selam ver! … Bütün cehennem zebanilerini selamladım. Çünkü artık 
ölmüştüm. Lüks lambalarının ışığında tozanlarım uçuşuyor. O günden sonra 
ilçede hep bir ‘Kelebek Kız’dan sözedilirdi. Onun kim olduğunu 
bilmiyorum.” (28)  “… oyuncu olarak, bir kez dört, bir kez de sekiz 
yaşlarımda, çok sağlam, çok kesin biçimde ölmüş bulunuyordum.” (29) 
 
Karşılıksız/koşulsuz sevgi; kendi olmanın, kendiliğin (benlik 
kuruluşunun/özsaygı ve güvenin), yapıp ettiklerinden sevinç duymanın ve 
sevincini dışavurmanın; kısacası, kendinden razı/hoşnut olmanın, sağlıklı bir 
biçimde kendini sevmenin ve sevilir olduğuna inancın yeşerdiği topraktır. 
Toprak, kendiliğinden böylesi bir zenginliği içermiyorsa, oraya atılan 
tohumların da işi zordur. Nice başarı, ödüller bile, haklı gurur ve sevinci 
(açıktan açığa) yaşamaktan alıkoyar insanı: “Yazarlar dışında herkes, her 
meslekten kimse, kendilerine verilmiş onur belgelerini duvarlarına asmayı, 
kupalarını, heykelciklerini vitrinlerinde, raflarında sergilemeyi sever… Ama 
biz yazarlar, herhalde çoğumuz, ödül törenlerimizde kaçacak delik aramak 
biryana, o törenlerde bize verilen belgeleri de çekmecelerde, dolaplarda sıkı 
sıkı gizliyoruz. Ya da ben öyleyim. Neden acaba?” (30)  
 
Sevgili Fatma İnayet, anneniz sık sık şöyle demez miydi: “Gökgörmediklik 
etmeyin!” Ve sevgili yazarımız, siz, ilk kitabınızın (!) haklı sevincini bile 
örtük bir utanma ile yaşamadınız mı? “İlk kitap insanı ne kadar 
bencilleştiriyor. Kendimize açıklamaktan kaçınsak da, bir süre, içimizde ve 
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her şeyin önüne o çıkıyor. Her bakış, her gülüş, her söz onunla ölçülüp 
biçiliyor. Sanki, çevrenizde herkes, güncel dertlerini, en önemli sorunlarını 
bir yana atıp, yalnız sizin kitabınızla ilgilenmeli… İlk romanım yayımlandığı 
zaman yaşadığım gizli gökgörmediklik’ten şimdi biraz utanıyorum. Ama çok 
değil.” (31) (!)  
 
Ve elbet, benliğimiz (varoluşumuz), sevilmişlik-değerlilik-kabul görmüşlükle 
yeterince doyumlandırılmamışsa, gönül ferahlığıyla ‘Seni seviyorum.’ da 
diyemiyoruz. Sevgimizin (sevgimizi açıkça ifade etmemizin), sevdiğimiz kişi 
için gerçekten kıymetli ve gerekli olduğuna pek inanamıyoruz. Ağaoğlu, iç 
dünyasında onca önemli yer tutan Behçet Necatigil’in ardından, bakın neler 
söylüyor: “Bilge ve her an yardımımıza koşan bu şiirin dünyasında özel bir 
yerim de olsun diye ne yaptım? Bu dünyayı sessizce yaşadım, oradan dizeler 
mırıldandım, insanlık durumlarına sık sık bu içkonuşmalar dizisinden 
baktım, fakat bir kez bile sağlığında Necatigil’e ‘Sizi seviyorum!’ diye 
haykıramadım. Önümü, günümü ışıtmış nice yazara, yaşamımı 
anlamlandırmış nice kişiye bir kez olsun duygularımı söyleyemedim. Şimdi, 
kendi kendime söz veriyorum. Bundan böyle söyleyeceğim. Karşımdakinin 
buna gereksinimi olup olmaması önemli değil.” (32) 
 
Önüne hazırına gelmiş dostluklardan her zaman gönendiğini, paylaşmayı 
sevdiğini söyleyen yazarımız, şunları eklemekten de kendini 
alıkoyamamaktadır: “… hayatta yüreksiz olduğum tek nokta, birinin kapısını 
kendiliğimden çalmak, tanımadığım bir yazara, sanatçıya kendiliğimden 
telefon etmek. İlk adımı hiçbir zaman ben atamadım. Çokları bunu, 
burnumun büyüklüğüne verir. Sanki kimseye gereksinimim yok. Olmaz olur 
mu?” Yalnızca bir kez, kendisini hiç tanımazken, ondan bir tek satır 
almamışken, çekingenliğini altedebildiği aşırı coşkulu anlarından birinde, 
Murat Belge’ye, ‘Birikim’de burjuvalık üzerine yazdığı yazıdan dolayı kısa 
bir kutlama mektubu gönderir ve bundan dolayı da kendisini her zaman 
kutlayıp durur. (33) Kimbilir daha kimler, böylesine büyük bir yazarın 
yürekledirici kutlamalarından, dostluğundan mahrum kalmış olmalı! (34) 

 
Evet; dostluklar, içindeki arayışla -hazırına- buluştuğunda, dostluklarıyla 
gönenen; paylaşmaktan sevinç duyan bir kişilik. Ama eşitlerin beraberliği 
adına kimselerin kapısı tıklatılamıyor. Olsa olsa, belki de kendindeki çocuğu 
sever gibi sevdiği, dertlerini dinlediği, annelik-ablalık yaptığı Güner’ler, 
Sevgi’ler.. İşte, yazarımız, Sevgi’nin (Soysal) başını kaşımakta: “Romantik, 
kendine dönük, çok duygulu, fazla duyarlı, hatta biraz ‘günah çıkarıcı’; -
gereksiz yere- en beceriksiz ‘katolik!’” (Eminim, yazarımız da, sıcak bir 
kucağa başını bırakmayı çok istemiştir.. Ancak, ne çare; o, çabucak 
büyümeyi seçmiştir.) “Benimse, papaz rolünde, onu bir çocuk gibi avutmaya 
çalıştığım çok günlerim olmuştur… Bana tek başına çıkıp geldiği 
zamanlarda, bazen de kendimi, ailenin evde kalmış gönlü alınması gerekli 
yaşlı ve huysuz teyzesi, halası falan gibi duyardım.” (Evde, kalan; sevilmeyi, 
anlaşılmayı, bağışlanmayı bekleyen yanımız olmasın!?) “Bir dönem, tam altı 
ay bana pikapta, Edith Piaff’ın Non, rien de rien’ini (Hani, şu, Aysel’in ilk 
rüyasındaki ‘Non, rien…’/ h. s.) çaldırdı… Sonunda plağı kolunun altına 
sıkıştırıp gönderdim de…” (35) “Hoş, Güner (Sümer) de biraz öyleydi. Bana 
hem çok sevdirdiler kendilerini, hem çok üzdüler. Hem kaçmak istedim 
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onlardan, hem onlarsız olamadım. Çoğu kez: ‘Ulan, anaları mıyım bunların?’ 
dediğim olmuştur.” (36)  
 
Yazarımızın kendi olmak, kendi değerliliğini sere serpe yaşamakla ilgili 
kaygıları, ‘Efendim, siz bunları nerelerden esinlendiniz bakalım?’ soruları ile 
karşılaşma endişesinde de uç verir. Söz gelimi, Arnulf Schröder, genç hanım 
arkadaşı ile birlikte yazdıkları ilk oyununun biçemini; Suttermeister’le 
başlayarak  Oscar Wild’la birlikte zamanın Fransız yazarlarınca da 
uygulanan çağdaş tiyatro biçemiyle özdeş görür. Yazarımız -böylesi bir 
tespitin keyfini çıkaracağı yerde-, biraz ürpermiş olmalı: “Kim olduğunu, 
nerede, ne yaptığını bilmediğim bir esin kaynağına bu ilk toslayışımda…” (37) 

Yazarın nerelerden ‘otlanmış’ olabileceği ile ilgili -tespit de değil, bana öyle 
geldi ki yollu- hasetçe mesailerin ya da koskaca bir romanın kapsayıcı 
sorunsalını bir yana bırakıp roman kahramanının menapozda olup olmadığını 
sorgulama anlayışının -eleştiri/inceleme adına!- egemen olduğu çorak kültür 
çevremizde, bütün bunlara gülünüp geçilecekken. 
 
Sevgili yazarımız da, herhalde, şöyle diyor olmalı: ‘Eh sevgili incelemeci, 
senin başına gelsin de, kolaysa, sen gül bakalım! Üstelik bunlar bir, iki değil 
ki.. Al sana: yıl 1980; Leyla Erbil, Tuhaf Bir Kadın adlı romanının, 3. basımı 
nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi’nde konuşuyor: “… Eleştirinin sahip 
çıkmadığı işlerime bazı yazarlar fazlasıyla sahip çıkmışlardır… Benim Tuhaf 
Bir Kadın’ın ikinci bölümünde Baba, ölmeye yatmış durumda, yatağında 
tarihiyle, toplumuyla, kızıyla, kendisiyle hesaplaştı.” (38) Hani, Aysel’i 
ölmeye yatırdım ya! (Ortada ölen mölen yok; ‘ölmeye yatış’, neredeyse 
romanın temel sorunsalını imleyen bir eğretileme iken!..) Ya da, Bir Düğün 
Gecesi’nin, Huxley’in Ses Sese Karşı’sına -gürültü kıyamet: Yazko 
Edebiyat!- akraba çıkarılışı!’  
 
‘Ah, evet, diyorum; kimse tepkilerinde içinde bulunduğu nesnel/kültürel 
çevrenin tutumundan soyutlanarak ele alınmamalı. Ama benim burada 
yapmak istediğim, takdir buyurursanız eğer, kurmaca/yaratma dünyanızın -o 
dünyadaki yaratıcı yetkinliğinizi ihmal  etmeden- söz konusu mutfağınızdan 
hangi yapısal esinleri taşıyor olduğunun izini sürmek. O izi sürünce de, bakın 
Madrid’de bir Ekim gününe geliyoruz. Hani kendinizi biraz yorgun, biraz 
yalnız hissettiğiniz gün. Bir dost bulurum umuduyla girdiğiniz kitapçıda, 
elinize geliveren bir roman. İlk sayfasının sağ üst köşesinde incecik 
puntolarla dizilmiş, ‘Saat19.20’ ibaresiyle başlayan. “Kitabı, elim 
yanarcasına geri bıraktım. Gözlerimi bile yummuşum… Neden sonra, yürek 
tıpırtılarımı dindirip, gözlerimi açarak kitabın yayın yılına bakmayı akıl 
ettim: 1976… Derin bir soluk almışım. Çok, pek çok sevindim de 
diyebilirim. Sanki tek ve en önemli olan şu: Düşünsenize, bu roman 1976 
yayını! Benim Ölmeye Yatmak ise 1973’te yayımlanmıştı… Böyle derin bir 
yakınlığı görür görmez neden öylesi ürkmüştüm ki? Bende gizli bir sayrılık 
olduğunu o zaman anladım… Besbelli, ben de ‘güvenilmeyen-suçlu’ biri gibi 
gösterilmekten öylesi korkuyormuşum ki…” (39) Üstelik de, zaman’ı, ta 
başından: salt görecelik açısından değil, dille hesaplaşma misali -başlıbaşına- 
bir edebiyat sorunu olarak ele aldığınız halde. İşte; Aysel’in, 1 saat 27 
dakikalığına ölmeye yatışı, Bir Düğün ‘Gece’si, Hayır…ve ‘şimdide’ üşüyen 
ruhların -Ruh Üşümesi- oda müziği.. ortada iken. Ne yazık, kültürümüzün bir 
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ucunda, kendi eksik-gediği ile ‘harbi’ yüzleşmek yerine, dışarılarda düşman, 
içimizde ‘çürük’ aramaya soyunanlar duruyorsa; öte ucunda da, böyle, en 
özgün katkıları ve çabalarıyla bile mahçup, utangaç olanlar duruyor. (40) 

 
Lafı şuraya getirmek istiyorum; eğer içine doğduğumuz dünya, bize 
aynasından -aynanın sır(r)ı, ‘sevgiyle kabul’dür-, hoş bir ‘biz’ imgesi 
yansıtır; ve bu imge, barışık ve bağdaşık bir kendilik imgesi olarak içimize 
işlerse, ikide bir hayatın aynalarına bakıp durmaz ya da gözlerimiz aynaya 
iliştiğinde, ‘bende bir yamuk var mı?’ diye ürpermeyiz. (41) Yoksa; güzellik 
kendiliğinden değil de, binbir meşakkatle, bin dereden sular taşınılarak 
tedarik edilmeye çalışılmışsa (bu meşakkat, bir büyük sanatçıyı da 
yaratabiliyor; şükür!); biraz hassas, biraz kırılgan, bazan da güvensiz ve 
kuşkucu oluveririz. Şöyle: “Kuşku, güvensizlik… Ne berbat şey! Aaa, 
bunları tam on beş yıl sonra, Bir Düğün Gecesi’nde yazdım ben. Kuşkuyu, 
güvensizliği besleyen bir ortamı. 12 Mart’ta, en yakın geçmişte değil asıl 
kaynak. Asıl kaynak, 1960 öncesinden de çook, çok uzaklarda, tarihin 
içinde.” (42) Bence, o tarihten de önce; o tarihle diyalektik olarak etkileşip 
duran, kendi -bireysel- tarihçemizin içinde: Tanımadığımız bir çiçeğe 
dokunmak için uzandığımızda, çiçek sandığımız şeyin, zehirli bir hayvan 
çıkıvermesi; yanılmak korkusu! Ya da, şu barok alemde kendi romantik’ini 
yaşamaya soyunan tarih öğretmeni Kamil Kaya’nın ağzından -sınıfa doğru- 
şunların dökülüvermesi: “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Şurama bir şey 
takılıyor, sevinçten ağlayabilirim. İnsanlar tarihin bazı dönemlerinde 
hemcinslerine olan güvenlerini yitirirler. Sonra, hiç beklemediğimiz bir 
günde bir yerden öyle bir ışık çakar ki, insana karşı güvensizliğe düştüğünüz 
için kendinizden utanırsınız.” (Doğum gününde, edebiyat öğretmeni Nesrin 
Hanım’ın da hatırlatmasıyla armağan edilen Kütahya çinisi tabak, Kamil 
öğretmeni, mutlu bir utanca sürükler.) (43) Biraz ileri gideceğim; o hassas, 
biraz kırılgan ve alıngan yapınız değil mi, sizi, benzer yapısal özellikler 
gösteren (gösterdiği izlenimini edindiğim) Selim İleri’ye yakın düşüren? Ya 
da belki, onun sizde, halden anlayan bir anne -yine!- bulmuş olması? “ ‘Sen 
çok alıngansın Adalet!’ Bu da Selim İleri. Her çatışmamızda bana alıngan 
olduğumu söyler. Bense, alınganlıkta onunla asla yarışamayacağıma 
inanırım.” (44)    
 
 
Şimdi de, yazarımızın mutfağındaki temel malzemeleri (yazarımızın bize 
aktardıkları ile kendimi sınırlı tutma özenini muhafaza ederek) tanıyalım 
istiyorum. Önce baba.  
 
Baba, özellikle de büyükbaba ile karşıtlığında somutluk kazanıyor: 
Babasından kalan bir çuval koza ya da afyon topağı ile geçim sağlamaya 
başlamış, o vakitler küçük dükkan ticareti ile hayatta tutunmaya çalışan; kısa 
sürmüş ilk evliliği dışında, yazarımızın annesinden başka kadın tanımamış; 
ağzına içki sigara koymayan, çok tutumlu; aşırı öfkelendiklerinin yüzüne 
karşı ‘içinden’ küfürü basıp, tutulacak yerlerini bırakmayan; kız çocuğunun 
okumasını epeyce mahzurlu bulacak kadar muhafazakar. Ancak, nice bedel 
ödenerek de olsa, kızının geldiği yere bakılacak olursa, muhafazakarlığı öyle, 
tümden yok sayıcı, yerinden kımıldatılamayacak bir muhafazakarlık olmasa 
gerek. Yazarımızın; lise onuncu sınıfta tanıştığı, üç yıl boyunca -kitaplar 
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tartışarak, oyunlar konuşarak, Ulus’un Akşam Haberleri’ne giderek!- 
arkadaşlık ettiği (45) konservatuvar mezunu gencin evlenme teklifini reddedişi 
ve gencin babaya giderek, zaten ‘onun olmuş’ olan kızını istemesi karşısında 
yaşananlar da, bize, yazarımızın nasıl bir baba/erkek örneği ile dünyaya 
açıldığını çarpıcı bir biçimde anlatıyor: Sorgulama/yargılama mekanı 
yatakodası. “Sonunda, ilk sözü ben söylemek zorunda kalmıştım: Kanatlarım 
sağlam, baba! Dokunulmadı… Bunu işitmeye ne kadar muhtaçmış!.. Şimdi 
ağlayabilirim. Çünkü babam, ansızın, hıçkırıklarla ağlamaya başlamıştı… 
Sesini denetlemeye çalıştı sonra: ‘Eğer adamın söylediği doğru ise, 
evlenebilirsin onunla… Seni bir tiyatrocuya..cuya..vermek benim için 
ölümden beter olur, lakin mec.. mec-bursak…’ ”  “Hayatında bir kez bile 
beni öpmemiş olan babam, ansızın bana sarılıyor. Başımı göğsüne çekiyor. 
Yüzünü saçlarıma daldırıyor. Boğazından bir inilti çıkıyor: ‘Kızım!’ ” Baba 
daha sonra, bu duygusal zaafına içerlemiş, daha da sert bir ifade takınmaya 
özen göstermiş olsa da, tiyatrolara gitmeyi  kızına yasaklamıyor; ömründe bir 
kez bile tiyatroya gitmemiş olan baba, ertesi hafta, koyu renk takımı, 
karısının bağladığı kravatını kuşanarak koluna taktığı kızını kendisi tiyatroya 
götürüyor! (46)  
 
Baba, tutumluluğu ile nam salmış -çocukları için tokluk, sırtı peklik ve 
yeterli uyku dışında elzem gereksinme tanımayan- biri olmakla birlikte, 
kendisi için nice gavurluğun müsebbibi olacağı aşikar yazı makinesini liseyi  
bitiren kızına almadan da edemiyor. “Babama, bana bir yazı makinesi aldığı 
için ne kadar sevindiğimi bile gösteremedim. Birbirimizi anlamadıkça 
gizleniyoruz, gizlendikçe birbirimizi anlamıyoruz.” (47) 
 
Babanın, hayat karşısındaki biraz tedirgin, biraz endişeli ve temel ihtiyaçlara 
(karın tokluğu, sırt pekliği, baş sokacak ev..) yönelik sorumluluğu ağır basan 
tavrının, yazarımızın hayat içindeki (ve karşısındaki) duruşunu nasıl 
belirlemiş (etkilemiş) olabileceğine daha sonra gelmek istiyorum; ancak, 
yazarımızın, her ders yılı başı, dört okul defteri gerekiyorsa, altı defter 
gerektiği (yazarımız içini dökeceği roman denemeleri için kendine yer açmak 
niyetindedir) ‘tek ve en büyük’(!) yalanını anne-babasına söylettiren; hatta 
daha sonra da, büsbütün savurganlık olmasın diye, boş kalan -ancak, boş 
kalan!- eski defter sayfalarına dertlerini sığıştırtan; babanın bu aşırı 
tutumlu/sorumlu tavrı olsa da, acaba, yine aynı tavır değil midir, yazarımızı 
abur-cubur yazmaktan alıkoyan, onu ‘ekonomik bir yazar’ kılan ve bir cüret 
söylüyorum, Dar Zamanlar roman dilini kurmaya özendiren? (48) 

 
Yazarımızın babasına ilişkin anımsadıklarından, babanın, yazarımızın gerek 
kişilik kuruluşu, gerekse yaratıcı dünyasına yansıyışları itibarıyla önemli 
bulduğum başkaca özellikleri şunlar diye düşünüyorum:  
 
Birincisi; öfkesini olsun, sevgisini olsun, duygularını pek kolay 
dışavuramıyor. (Muhatabının yüzüne karşı küfürü ‘içinden’ basıyor, biricik 
kızını hayatında bir kez olsun öpemiyor…) (49) 

 
İkincisi (kalkış noktasının, babadan kalan bir çuval koza ya da afyon topağı 
olmasının meylini kolaylaştırdığı belli ama); hayatı, keyfi çıkarılacak değil 
de, yenik düşmemek kaygısı ile karşısında metanetle durulması gerekli bir 
şey olarak alıyor. (Ancak, aynı Mustafa Sümer; atının terkisinde evine bir 
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gramofon taşımayı -yazarımız, anısında, geriye doğru bir yakıştırmaca/arzu 
da olsa, kendisini babasının kucağına oturtmuştur- (50), adalardan gelecek 
yardan yana umudunu -yarı ağlar, yarı güler ama çok güzel sesiyle- (51)  saklı 
tutmayı da ihmal etmemiştir. Besbelli ki bunlar, cılız ve silik de olsa, 
çocuklarının  dünyasında umut ve sevinci yeşerten sürgünler olmalı.) 
 
Üçüncüsü; gerek söyleminde, gerek sohbetinde, gerek doğrudan tensel 
ilişkisinde, kadın kısmına pek de ‘mültefit’ olamıyor. (İşte, aynı yastığa baş 
koyduğu kadınla çektirdiği fotoğraftaki ‘omuzbaşlarıarasımesafesi’; işte, 
imkan dahilindeki bütün kadınlara meyyal kayınpederinin pek de makbul bir 
adam olmadığını ima edişleri.. -52-) 
 
Dördüncüsü; -üçüncüden de mülhem- kızından doğru namus korkuları ağır 
basan cinsel-muhafazakar kimliği ve kızının okuma düşkünlüğünün (onu dış 
dünyaya açacak ‘müfrit’ eğilimlerin!) önünü kesme telaşı. (Kızını ilkokula 
devlet zoruyla gönderişi; yasa önünde suçlu olmaktan nihayet kurtulduğunda, 
kızının ortaokul aşkının önüne geçmek -anneye yardım, kanaviçe, vs.- 
isteyişi, küçük Adalet’in kendini üç gün odaya kapatışı/açlık grevi!; ancak -
yine de-, kızı açlıktan baygın düştüğünde, anneye mırıldanarak: “Bıktım! 
Topla çocuklarını git! Götür, Ankara’da okut!..” (53) kapısını aralayışı; 
tiyatroya ilgisini onaylamayışı, kızı ilk oyununa çağırdığında, “Çekil, bari bir 
de tiyatrocu olduğunu gözlerim görmesin!” (54) diye azarlayışı -yazarımız bu 
kez, sahnede olmasa da, sahneye oyunu konulurken babasızdır!-, yeniyetme 
Güner’i -en küçük erkek kardeşini- de tiyatroculuk musibetine bulaştırdığı 
için kötülükçübaşı olarak ilan edişi.) 
 
Hazır baba ile başlamışken, yazarımızın mutfağında ‘erkek köşesi’ni 
oluşturan ötekilere: erkek kardeşlere yöneliyorum. Adalet Kız’ın, en küçük 
erkek kardeşi Güner hariç, erkek kardeşleri ile başının pek hoş olmadığını; 
baba ile birlikte (özellikle de abi!) Adalet’i epey sıkıştırdıklarını, zora 
koştuklarını görüyoruz. İşte abi: Adalet, portakallar dolaba kitlenirdi diye 
bilirken; o, portakalları bir günde bitirdiği, alıp alıp yediği, arkadaşlarına, vs. 
götürdüğü iddiasında -biraz pervasız mı ne? Kuşkusuz, bizim için önemli 
olan, abinin portakallarla rabıtasından ziyade, Adalet’in olanları nasıl 
yaşamış olduğu: “Bunun üstüne düşenekalmıştım doğrusu: Demek 
portakallar abime yasak değilmiş. Ee, tabii, ne olsa ilk göz ağrısı, hem de 
erkek. Demek portakalları en çok o yemiş. Afiyet olsun.” (55) (!)  
 
Ya da: “Üç erkek kardeşimin özgürlüklerine karşın gün batarken beni eve 
kapamalarına öfke duyardım. Haksızlıktı bu. Babam başta, dördünün de 
bulaşıklarını ben yıkıyor, gömleklerini, pantolonlarını ben ütülüyordum… 
Bizim onlara verdiklerimize karşın onlar bize hiçbir şey vermiyorlardı… 
‘Bugün ne yemek var?’ diye sorarlar, biri de, pabuçları kapı önüne neden 
daha iyi dizmediğimizi, terlikleri neden ayaklarına doğru çevirmediğimizi 
anlamak isterdi… İşte okula gidiyorlar, onlar da derslerini çalışıyorlarmış 
ya!..” (56)  Üstelik de, annenin erkeklere kazaklar örmeye, çoraplarını 
yamamaya oturduğu ‘boş saatler’de Adalet ders çalışmaya; uykularından 
vazgeçerek, yürek çarpıntılarıyla gizli gizli, kitap okumaya, şiir, öykü 
yazmaya çabalarken…(57) O, mutfakta, temizlikte, ütüde anneye yardım 
ederken, abisinin, yastığının, yatağının altını karıştırıp karıştırıp, onun en 
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gizli dünyasını, içini döktüğü lise defterlerini ortalığa çıkartmaları; hele bir 
gün, sarı -yine talihsiz sarı!- saman kağıdından bir lise defterini sallayarak 
babasının burnuna uzatışı: “ ‘Bak baba, kızın şimdi de seni öldürmüş!’… 
Abimin haykırışı üstüne babam o sabah bana, evlat adı altında koynunda bir 
düşman, kendi katilini beslediğine inanmış bakışlarla bakıyordu… Evet, 
romanda bir baba öldürmüştüm, çünkü, babası tarafından desteklenmeyen bir 
gencin toplum içinde ne olacağını anlamak istemiştim.” (58) 
 
Bu noktaya yeniden döneceğim, ama geçerken altını çizmeliyim, yazarımız 
yıllar sonra, geceler boyu rüyasında, abisini öldürür: “Geceler boyu onu, 
boynuna dolanmış bir ön cam contasıyla geniş bir asfalt yolda sürüklenirken 
gördüm. Üstünden ardarda arabalar geçip gidiyordu. Ama abim yine, kendini 
havaya fırlatan bir arabanın önüne, boynunda lastik contayla düşüyor, geniş 
asfalt yolda sürükleniyordu. Hep aynı şeyi görüyordum. Aylarca sürdü bu… 
Gözlerimi yumardım, ama ben onu, boynuna dolanmış lastikten de, o lastikle 
birlik havaya fırlamaktan, sonra geniş asfalt yola düşmekten de bir türlü 
kurtaramadım.” Rüyayı (ve tekrarlarını), Fikrimin İnce Gülü’nü yazarken, 
abisinin ölüm haberini almasından sonra görüyor. Romanı temize çekmeye 
çalışırken zorlanıyor: “Sanki abimin cesedi üstünden akıp geçen araçlar 
arasında Bayram’ın Mercedes’i de vardı. Onu bundan koruyamıyordum. 
Benden çok uzaklardaydı artık, çok.” (59) 
 
Mutfağın ‘erkekler’ tarafında yer alsa da; Adalet Ağaoğlu’nun çocukluk 
anılarında olsun, daha sonra pişirip kotardıklarının harcında olsun, en 
müstesna ve muteber yeri tutan, sanıyorum, büyükbaba (annenin babası) 
oluyor. Büyükbaba, hekim bir dedenin tek erkek torunu (ya da, hekim bir 
babanın tek oğlu.-60-) olarak epey bir ‘servet-i samana’ konar. Cebinde bir 
‘müddeiumumi’lik belgesi olduğu halde, her şeyi çabucak tüketir. Kaçak 
saklayanları, kaçakların karılarını sorguya çekerken, sorgu çadırında 
(yazarımızın  babası, o sıra, büyükbabanın jandarma eridir ve çadır kapısında 
nöbet tutmaktadır) olanlar da ayrıca sorguya değerdir: “Kızım, büyükbabanın 
sorguya çektiği kaçak karıları, onun yanından alı al moru mor çıkarlardı, 
yanakları al al olurdu…” (61) Büyükbaba, her işten sıkılır, ancak, penceresinin 
altından geçen güzel kadınları süzmekten, lunaparkın işlemeli dolaplarını 
seyretmekten hiç sıkılmaz. Korkunç eli açıktır. Okuma-yazma öğrenen 
Adalet’in önünde apayrı bir dünya açacak olan bir yığın kitap, gazete ve 
‘ece’ misali kadın resimlerinin yer aldığı kapaklarıyla tonla dergiden oluşan 
hazinenin (hazine anne-babanın yatak odasında, demir karyolanın 
başucundaki gömme dolaptadır!) sahibi de (62); Adalet’in lise bitirme sınavına 
girdiği sıralar ziyaretine gittiğinde, onu hasta yatağının kenarına oturtan ve 
“Baban şimdi seni kesinlikle eve kapatmak, koca bekletmek ister. Söz ver 
bana, ona kulak asmayacaksın, üniversiteye de gideceksin. Gerekirse, gizli, 
olur mu?” (63), diye, ailenin öteki erkeklerine inat, torunuyla kaçamak yapan 
da bu sevimli ihtiyardır. (64) 

 
Şimdi de, mutfağın en mütevazı, en kendi halinde köşesine dönüyoruz: 
anne’ye. Emeğini evine (erkek dünyasının beklentilerine) hasretmiş; kişisel 
ihtiyaçlarını, tercihlerini (belki de hiç fark etmediği), tepkilerini (belki de hiç 
olmamış), duygularını (sevinç, öfke, kıskançlık..) içine doğru ağdırmış; 
konservatuvar mezunu genç, ölü ‘Kelebek Kız’ı çerçeveletip evinin evlilik 
duvarına asmaya meylettiğinde -gencimiz, babaya gidip, ‘Kelebek Kız’ın 
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dokunulmazlığının kendisi tarafından ortadan kaldırıldığını tebliğ ettiğinde- 
babanın o neredeyse cinayete meyyal öfkesini dindirmek, en azından erkek 
kardeşler önünde -‘abi de, İstanbul’daki okulundan, tabutun bir ucundan 
tutmak üzere koşup gelmiştir!’- kızınının saçlarından tutup sürüklemesini 
önlemek üzere, kocasının ilk öfke dalgasını karşılayacak kadar 
cesur/basiretli; fazladan iki defter(ler)in nereye gittiğini bilen ama 
yüzlemeyen, Sevim Abla ile yazdıkları oyunun ilk gecesinde -kocasının ve 
oğullarının azarlamalarını sineye çekerek- kızının yanında (ve salonda) yerini 
boş bırakmayan; dahası, oyunun sonunda titreyen dudakları ve kırık sesiyle: 
“Çocuklarımıza nasıl davranmamız gerektiğini biz seçmiyoruz ki. Neyin iyi, 
neyin kötü olacağına  hep başkaları karar veriyor! Bize böyle öğrettiler. İyi 
olduğunu sandık.” (65) diyeceği Evlilik Oyunu’nun ilk sahnelenişinde de 
kızını yalnız koymayan; Makedonya göçmeni ‘tabip’ dedenin kanadı altında 
geçen çok kısa çocukluk günleri (annesini beş-altı yaşlarında yitirmiştir) 
dışında, hayatında pek mürüvvet yüzü görmeyen; artık (1982), ölüme çoktan 
hazır da, sevdikleri üzülmesin diye ölüme arka çıkmamaya çalışan… anne. 
(66) (67) 
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Sorunsalı/ ‘Gece Hayatı(m)’ ve Roman: ‘Ölmeye Yatmak’) dolayısıyla, beni, 
ziyadesiyle onurlandırdığını ve yüreklendirdiğini belirtmek isterim. 
35. Karşılaşmalar/ s. 83          36. A.g.y., s. 88              
37. Göç Temizliği/ s. 57     
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Adalet Ağaoğlu, söz konusu oyunu üniversite son sınıfta iken (1949 yılında) yazdı. 
O vakte dek yazdığı şiirleri, romanları beğenmeyen; hatta kendinden utanarak yırtıp 
atan Ağaoğlu’nun karşısına bir Sevim (Uzgören) Abla çıkmıştır da -takdiri ilahi!-, 
böylesi özgün bir piyes (Bir Piyes Yazalım) gün ışığına; öylelikle, edebiyat dünyası 
da Ağaoğlu’na kavuşmuştur. “Oynayarak yazdık. Ve o oyunu Devlet Tiyatrosu’na 
verdik, kabul edildi. Yine de Sevim ablanın bunu bir yere verme gayreti olmasaydı 
ben o işi yapamazdım, açık söyleyeyim.” (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 44, 45)  
38. Göç Temizliği/ s. 241 
39. Geçerken/ s. 104, 105     
40. Adalet Ağaoğlu; ‘Hep Kısa Sürelerden, Dar Zamanlardan Yola Çıkıyorum’ 
başlıklı söyleşisinde (Karşılaşmalar/ s. 222); “Şu önyargıyı çıkarıp atalım 
içimizden, kafamızdan. ‘Ben, ben!’ diye bağırıp çağırmayan adamın, kadının da 
bildiği birşeyler olamaz mı?” ya da, ‘Bütün Yazı Hayatımda Açıkça Bellidir …’ 
başlıklı söyleşisinde, “Tabii Aysel sonuçta, büyük bir coşkunun, büyük ölçülerin 
kadını. Ölçü büyüklüğü ile çığırtkanlık bizde hep karıştırılmıştır ya, ben Aysel’le 
aynı zamanda, vitrini olmayan, gizli, ama derin bir coşkunun varlığından söz açmak 
istemiştim. Büyük ölçülerde biraz utangaç olmak. Ülkemin insanının verili değerlere 
karşı en sorgulayıcı olanlarının, en aşkınlarının bile hiçbir zaman bir Colette, bir, ne 
bileyim, Zelda gibi davranamayacağını düşünüyordum. Bizim Edith Piaff’larımızın 
da, Simone de Beauvoir’larımızın da kendine özgülükleri, özellikleri olmalı.” 
(A.g.y., s. 271, 272), demiş olsa da. 
Bu noktada kişisel bir hikayeden söz etmek istiyorum. Çalışmamın neredeyse 
tamamlandığı sırada Adalet Ağaoğlu Kitabı yayımlandı. Okurken -ilgili satırlar 
olmalı-, birden, bu kitabın da ilk bölümünü -ağırlıklı olarak- oluşturan ve Psikanaliz 
Yazıları’ında yayımlanmış olan yazım ve o yazının bir yerinde geçen ‘alev alev 
tutuşan pencereler’, ‘tarihin sureti’, ‘teyel tutturma’ gibi imgeler hatırıma geldi. 
Ürperdim. Acaba bu imgeler -hiçbir şairin, hemen hemen tek bir dizesini bile 
ezberime alamamış olmama karşın-, birilerinin şiirinden nakledilmiş olabilir miydi?! 
Bir bütün gün, o sesleri akraba hissettiğim Murathan Mungan’ın şiirlerini mısra 
mısra taramakla geçti. Evet; ‘suret’, ‘teyel’ sözcükleri bazı imge kuruluşlarında 
geçiyordu ama benim kullandığım şekilde değildi. ‘Alev alev tutuşan pencereler’ 
meselesi için galiba Attila İlhan’a bakmam gerekiyordu; kimbilir belki bir 
romanında ya da şiirinde? Vazgeçtim. “uzay çağında kan sesleri içinde 
mendillerimiz” (Metal/ ‘Macenta’; İkinci Basım, 1995, Metis, s. 101) derken, M. 
Mungan, Edip Cansever’e bir selam göndermiş olmuyor muydu? Ya da, A. İlhan’ın 
arkasında, “Git bu mevsimde gurub vakti Cihangir’den bak!/…Güneşin vehmi 
saraylar yaratır camlardan…” diyen bir Yahya Kemal (Hayal Şehir) yok muydu? 
Üstelik, Resim/Ayna söylencesinde, Bağdat Halifesi’nin iki veziri arasında açtığı 
yarışmayı; ‘geçmişi bozmadan kaydederek yarına aktaran, sürekliliğin elçisi’ 
kazanmamış mıydı?  
Peki; bu kişisel hikayeden neden söz ettim? Belki, yoğun emeğine karşın 
‘mahçubiyet ve utangaçlığı’ elden bırakmayanlara bir örnek de benden olsun diye. 
Belki, bir yaratıcının özelinde bir hayatı didiklerken; bütün altını çizdiğim şeylerin, 
didikleyen dahil, herkese ait (o anlamda son derece insani) olduğunu vurgulamak 
ihtiyacını duyduğum için. Sözü yazarımıza bırakalım mı? “Yazar için, 
alıntılamaktan doğal bir şey olamaz. Göndermesiz roman yazılmaz; yeter ki bir 
saygı selamı çakılsın.” (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 99) “Kuşların teğellediği bir 
göğün altında”ki (Ahmet Erhan) bütün şairlere baki selam! 
41. Adalet Ağaoğlu; yayımlanmadan önce, bir romanını ya da hikayesini, eşi Halim 
Bey dışında kimseciklere okumamış! Kendisinden istenmedikçe, bir arkadaşının 
dergisine olsun, yazı götürmemiş! (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 176) Ya da, 
Baudrillard’dan laf açıldığında söylediği farklı mı: “Fotoğrafının çekilmesinden hiç 
hoşlanmıyormuş, tıpkı benim gibi…” (A.g.y., s.182) 
42. Göç Temizliği/ s. 159    
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43. Romantik -Bir Viyana Yazı-/ Adalet Ağaoğlu; Ekim 1993, Üçüncü Basım, YKY; 
s. 63  
Adalet Ağaoğlu; çok sevdiği Sevim Ablası ile birlikte oluşturdukları piyesin 
konusunu şöyle belirlemiştir: “Çok iyi iki arkadaş var. Bu iki iyi arkadaşın arası 
nasıl bozulabilir ve nasıl yanlış anlaşılır.. Tabii arkasında dedikodular, şunlar, bunlar  
ve bir hastalıktan doğma gizliliğin yarattığı kuşku, güvensizlik çelişkisi var.” 
(Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 45) !..         
44. Göç Temizliği/ s. 230  
Adalet Ağaoğlu, evlilik yaşamında, sık sık güven tazeledi. Üstelik, güven kaynağı 
Halim Bey, Adalet Hanım’ın başkaları için eksilen güvenini de ikmal etti. Öyle ki, 
öyle olduğu anlaşılıyor, Adalet Hanım, ağız tadıyla güvensizlik yaşayamadığı için, 
eşine öfkelendi: “ İnsana güvenimi ne zaman yitirecek olsam, Halim’in varlığından 
ötürü derlenip toparlanmak, o güveni yeniden bulmak zorunda kalırım. Bazan, 
insana güven duygusunu yitirmemeye beni zorladığı için ona öfkelenirim… Onu sık 
sık, olmayan bir dünyayı bizlere varmış gibi gösteren düş ustalarına benzetirim, iyi 
masalcılara…” (A.g.y., s. 192) 
45. Adalet Ağaoğlu’nun karşı cinse yönelimindeki aşna-fişne noksanlığı (cinselliğin 
dışlanmışlığı) bu ilişkide de kendini gösterir: “Hayatım ortada zaten, gizli bir şeyim 
yok. Bu kadar. Bir kere lise son sınıfta, fakülteye geçerken tiyatro sanatçılığına 
aday, konservatuarı yeni bitirmiş bir delikanlı ile bir flörtüm oldu, o da tiyatro aşkı. 
Erkek aşkı, kadın aşkı falan değil, tiyatro aşkı. Erkeğe yönelme değil.” (Adalet 
Ağaoğlu Kitabı/ s. 39) Ya da: “Ama doğrusu çekingendim ben.” (A.g.y., s. 160) 
Demek ki, çekingenliğin yenildiği yegane örnekte de aşk, tiyatro aşkı oluyor. 
Şaşırtıcı değil; Halim Bey de, böyle bir kaynaktan devşiriliyor: “Biz tiyatrolarda, 
konserlerde karşılaşırdık. Bu arada kardeşlerimiz ‘işi pişirmiş’ler… ‘O oyun 
iyiydi… Bu kitap kötüydü…’ diye diye bir heyecan, bir beyin jimnastiği… Bizde 
aşk meşk yok.” (A.g.y., s. 162) 
46. Göç Temizliği/ s. 97-100 
47.    “          “      / s. 121-124 
48. Yazarımızın, babadan mülhem, tutumluluk/ölçülülük/sorumluluk, vb. 
eğilimlerini yazarken, hatırıma Göç Temizliği’nden şunlar geliyor: Adalet Ağaoğlu 
göç hazırlığında iken, ne gidecek ne atılacak seferberliği içinde, bir ara kitaplıktan 
söz eder: “Rafların üst katlarında düzenli düzenli sıralanmış kitaplar, alt katlara 
doğru bir karmaşa halini almış. Dergiler, kendilerine ayrılmış yerlerinden 
fışkırmış…” (s. 41) (Düzen ve kargaşanın biraradalığı/çatışkısı, karşıtlığı.) Ya da, 
ideal aşk nesnesi Reşat Nuri Güntekin’i ilk ve son kez görüşünde -Güntekin, öteki 
ideal aşk nesnesi, Sevengil Bey’le muhabbet etmektedir- yaptığı: “…Reşat Nuri 
Güntekin’in iki dudağı arasına sıkıştırıp oradan hiç çekmeden içtiği sigaranın ucuna 
bakıp duruyordum. Külü yakasına ha düştü, ha düşecek… O upuzun külün ne 
zaman düşeceğini kollamak yüzünden ne edebiyat üstüne söylediklerini, ne 
memleket üstüne düşündüklerini dinleyebilmiştim.” (s. 74) Çalıkuşu’nun Feride’si 
yüzünden, lise yıllarında her üç gecede bir roman yazan Adalet! Karşısında, 
Çalıkuşu’nun yazarı: aşkı! Ve o, uzayan sigara külü ile meşgul! 
49. Ağaoğlu; F. Andaç’la söyleşisinde çocukluğundan, çocukluğunda Nallıhan’dan 
İstanbul’a gidişlerinden söz ederken, “Ah, hele o, babamın eli elimde köprüyü 
geçişim. O zamandan bu yana benim için İstanbul demek, babaların kızlarının elini 
tuttuğu yer demektir.” (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 18) 
50. Göç Temizliği/ s. 22           
51. A.g.y., s. 262 
Ağaoğlu’nun kulaklarında -çocukluğundan- babasının sesi vardır. 
Hafız/mevlithandır, babası: “O dönemde hafız demek, daha sonradan Münir 
Nurettin demek oluyor, on yıl sonra yani. Hatta Münir Nurettin’in plaklarını, ilk 
defa gramafonu bize İstanbul’dan getiren babamdı… Hafız Burhan, Saadettin 
Kaynak falan, onların plaklarını alıp geldi.” (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 22, 23. 
Ayrıca, bkz.: Başka Karşılaşmalar/ s. 100)    
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52. Göç Temizliği/ s. 18, 19 
Adalet Ağaoğlu’nun, Hayır… romanında; gündelik bir değişiklik yapmak niyetiyle 
yatağının kıyısına oturttuğu Prof. Aysel Dereli’ye şunları düşündürtmesi şaşırtıcı 
mı? “Daha da değişik olsun deniyorsa, herkesin her zaman giydiği ten rengi külotlu 
çorap yerine pekala annemin miras üleşiminden payıma düşen ve beni şaşkınlıktan 
şaşkınlığa düşüren pembeye çalar beyaz ipek çoraplar giyilebilir. Tam bilek üstüne 
minicik birer gonca gül işlenmiş… Bu çoraplar bir kez olsun giyilmeli. Babam 
anneme, daha ta Cumhuriyet öncesi, Osmanlı başkentinden kimbilir ne heveslerle 
almıştır bu çorapları. Besbelli annem, yatak odasına kapandıklarında da, özel bir 
defile için bile giymemiş bunu; babamın özlemi içinde kalmış. Herkesin içinde 
kalan düşleri…” (A.g.y., s. 53, 54) 
53. Göç Temizliği/ s. 126           
54.   “          “       / s. 112           
Baba Mustafa Sümer’in, kızının kişilik yapılanmasına yansıyan diğer bazı 
özelliklerini, kızının ağzından dinleyelim: “Babam gösterişi hiç sevmez, övünmeyi 
hiç bilmezdi. Özellikle kaçardı gösterişten, bir şeyi göstermekten. Mesela ünlü bir 
kişiye, bu ünlü diye hiç yanaşmamıştır. Bu genel müdür diye kimseyle 
selamlaşmamıştır.” Ya da: “Ayrıca kim ki üst düzeyde, biz onların yanına 
yanaşmayız. Bütün kardeşlerim de böyle. O bizi aramazsa biz uzakta dururuz ve 
hatta vefasızlık derecesine kadar uzaklaşırız.  (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 22 ve 132) 
Eh, bir de bunun yanına, Emine İsmet Hanım’ın ‘Gökgörmediklik etmeyin!’ 
tembihini koydun muydu; yeme de yanında yat! 
Şimdi de, Ankara Palas’ta, bir balo salonundayız: “… içeri girerken, ilk balomda 
oldu bu; kasketli vatandaşlarımız orada öyle bakıyorlardı. Ben çok sarsılmıştım. 
Kürklü kadınlar içeri giriyor, onlara da öyle bakıyorlar… İşte bundan rahatsız 
olduğumu söyleyebilirim.” (A.g.y., s. 43, 44)  
Genç Adalet’i rahatsız eden nedir? Rahatsızlık; kasketlilerin şahsında, kendi 
bulunduğu yerde yaşadığı (bulunduğu yerle barışık olamamak, o yere kendini değer 
görememek tarzında) bir rahatsızlık olmasın? Bir yanıyla ‘Cumhuriyet kültürü’ne 
kendini katmaya, benliksel değerlerini o katta kurmaya özenirken; bir yanıyla 
kasketlilerin hatırlattığı hududa gözünün ilişmesinin yarattığı rahatsızlık? 
Sanıyorum, Adalet Ağaoğlu, bu iç çatışmayı; karşı-benliksel değerler kurarak, 
muhalif olarak (önce Kemalist öğretiye ve onun uzantılarına, sonra o muhalefetin 
kendisine, sonra belki herkese.. Bu çizginin Dar Zamanlar içinde, yazarın 
‘Hayır!’ına varan bir çizgi olduğunu düşündüğümü, şimdiden söylemeliyim.) 
aşmaya çalıştı. 
Yukarıdaki alıntıya dönüyorum; Ulus gazetesinde Nurettin Artam’ın, ‘Hayır, bir şey 
değil; akşamüstleri merkepleriyle geçen köylüleri bir yabancı görse ne demez?’ 
yollu değinisi üzerine, Ağaoğlu (Ölmeye Yatmak’ı yazım sürecinde eski Ulus 
gazetelerini tararken okumuştur bu değiniyi) şunları söyler: “Yani, belki de ben, 
Cumhuriyet’in Batılılaşma isteğini, ki 1839’larda başlıyor aslında, belki bu tür, nasıl 
söyleyeyim, bu tür aşağılık duygusuyla birlikte gelmesi üstüne sorgulayıcı 
olmuşumdur.”  
55. Göç Temizliği/ s. 14, 15 
Adalet Ağaoğlu Kitabı’ndan, daha berrak bir biçimde; kendisinden üç yaş büyük, 
ondan iki yıl önce ilkokulu bitirip Bursa’da (veya  Balıkesir’de) ortaokulda 
okumakta olan, ileride hekim olup Kumburgaz’da bir trafik ‘saldırısı’nda 
yitirecekleri (1975) bir abisi (Cazip Sümer); bir (buçuk-iki) yaş küçüğü bir erkek 
kardeşi (Ayhan Sümer: “… kardeşlerimin içinde en sadık arkadaşım…” “Ortadaki 
iki çocuk aile sorumluluğunu daha fazla duymakta.”/ A.g.y., s. 17 ve 31) ve o 
ilkokulu bitirdiğinde en küçük erkek kardeşi Güner’in bir buçuk yaşında olduğunu 
öğreniyoruz. 
56.  Göç Temizliği/ s. 52, 53          57. A.g.y., s. 54    
58. A.g.y., s. 85-87  
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Yazdığı romanda ‘baba’yı (babasını?) öldüren genç Adalet’in romanını babasının 
burnuna dayayan abi, Adalet’in iç dünyasında ciddi bir öfke (ya da o ciddi öfke ile 
dengelenebilecek başka şeyler) biriktirmiş olmalı. Küçük Adalet’in evden (tepe 
üstündeki Ermeni kilisesine, tepenin ardında olduğunu sandığı denize..) kaçma huyu 
vardır. (Bir evden neden kaçılır?) Ancak bir seferinde dönüş yolunu bulamayacak 
kadar kaçar. Onu aramaya fenerlerle çıkan ahalinin içinde örgülü saçlarını (Ölmeye 
Yatmak!) kuzu çeker gibi çeken; ilk flörtünü duyduğunda koşa koşa İstanbul’dan 
Ankara’ya yetişen, yeşil gözlerinden ateşler saçarak namus söylevi çeken de aynı 
abidir. (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 19, 20) 
59. Göç Temizliği/ s. 89, 90          60. A.g.y., s. 18, 114; Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 26 
61. Göç Temizliği/ s. 19          62. A.g.y., s. 18-20          63. A.g.y., s. 111    
64. Adalet Ağaoğlu, genç bir kızken, Reşat Nuri Güntekin okuyordu. Güntekin, 
Gülbeşeker’in saffetini koruyabildiğini göstermekle kalmıyor; Çalıkuşu’nda, 
“Hem… Hem…”lerin arasına yerleştirdikleriyle, aşık olması ve yalnızca aşık 
olduğu gençle yuva kurmak istemesi durumunda, her kızın önünde muhakkak bir 
kapının aralık olduğunu telkin ediyor; Feride, yazarının inayeti ile, genç kızlık 
gururunu da ayaklar altına aldırmadan -bir taşla iki kuş!- sevdiği adama 
kavuşuyordu. Şişe de kebaba da halel getirtmeyen bu esnek geçişi, elbet, Doktor 
Hayrullah Bey gibi babacan erkekler temin ediyordu. Genç Adalet’in de böyle bir 
babacana ihtiyacı vardı; babası yaşında, yüreği coşkularla dolu, Refik Ahmet 
Sevengil’e aşık oldu. Üstelik, Refik Ahmet Bey’in, genç Adalet’in aşkını mazur 
gösterecek bir meziyeti de vardı: Adalet’in yazdıklarıyla alay etmiyor, onu 
yüreklendiriyordu; dahası, kendisi de okumalardan başını kaldırmıyordu. Ona 
güvenen, varoluş çabasını önemseyen; böylelikle, büyükbabasının vasiyetini de 
destekleyen bir babacandı, Refik Ahmet Bey. Adalet Ağaoğlu’nun, kendisine; 
Halim Bey gibi, radyoda yayıncılıkta çalıştığı yıllarda, zamanının bütününü 
yazarlığına, o alanda kendisini daha iyi donatmaya vermediği için onu kınayan; 
elinden gelse, bütün yazarları sanatçıları, geçim için ikinci bir iş yapma 
zorunluluğundan kurtaracak olan; yaratının, başka bir işle paylaşılabilir olduğuna 
hiçbir zaman inanmayan birini eş seçmiş olması, birçok yönden anlamlıdır. (Göç 
Temizliği/ s. 74, 75, 84, 196) 
Ağaoğlu, Başka Karşılaşmalar’da da sevgi ile anar; Refik Ahmet Bey’i: “İlk yazı 
adımlarımda kendimi çorak toprağa düşmüş bir tohum gibi algılamışımdır, ama eğer 
ilk çalışmalarımda Refik Ahmet Sevengil’in beni yüreklendirmeleri olmasaydı, 
direnme gücü bulabilir miydim?” (s. 97, 98) Sevim Abla’dan sonra, Ağaoğlu’nun, 
yazma hevesini ilk keşfeden büyüğüdür. (Allah’tan, Sevim Abla, Bir Piyes Yazalım 
isimli çalışmalarını; bu, karşılarındaki binada sabahlara kadar ışığı açık yazan-
okuyan beye verme cesareti gösterir! -Refik Ahmet Bey, o sıra, bir eski CHP 
milletvekili olup, Yeni İstanbul’un Ankara temsilcisidir.) Ve gün gelir, Refik Ahmet 
Bey, Halim Bey’i karşısına çeker, “Bu kız çok yetenekli, sakın ha evliliğe kurban 
etme onu.” (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 45), der (ne kadar da büyükbaba!) ve sonra da 
nikah tanığı olur. Halim Bey; gerek büyükbabanın, gerekse Refik Ahmet Bey’in 
umutlarının gerçek olmasına uygun bir eştir: “Halim’in bütün sanatçılara, yalnız 
bana değil, duyduğu müthiş ilgi, sevgi ve saygısı var. Belki de benim buna ihtiyacım 
vardı; kadın olarak böyle bir saygıya ihtiyacım vardı.” (A.g.y., s. 160, 161) F. 
Andaç, söyleşi sürecinde, şöyle bir izlenim aktarır: “O, bahçeyi koruyan biri; 
sevgiyle, şefkatle o bahçenin yeşermesine özen gösteren biri. Siz de, bunun içinde 
yaşayan; alınma ve kırılmaları olan biri…” Cevap: “… Eğer birlikte yaşadığım 
kimse böyle biri olmasaydı, ben onunla bir yıl bile yaşamazdım. Benim yazmama 
engel olsaydı sürdürmezdim. Zaten evliliğe karşı olan biriyim ve öyle evlendim. 
Onu hep arkadaş olarak gördüm diyebilirim…” (A.g.y., s. 161) (Aysel’in kulakları 
çınlamış olmalı!) 
65. Göç Temizliği/ s. 117           
Adalet Ağaoğlu; Hayır…’da, annesinin cenazesinde bulunamayan Tezel’e (ablasına 
yazarken) şunları söyletti: “… Önceden bildikleri geçersiz ilan edilmiş, bir günde 
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bilmeleri gerekenlerle henüz tanıştırılmış olan bu insanlar, Salim Beyler , Fitnat 
Hanımlar, babalarımız, analarımız yani, Meşrutiyetle Cumhuriyet arasına sıkışıp 
ufalandılar. Ne sivil, ne asker bürokrat olan, ne de geçmişlerinde servet ve soyluluk 
bulunan bu takım, bağlandıkları son umut noktasında unutuluşa bırakıldılar. Onları 
bizler de unuttuk…” (A.g.y., s. 48, 49) 
Adalet Ağaoğlu Kitabı’ndaki söyleşiden, anne hakkında şunları da öğreniyoruz: 
Titiz bir ev hanımıdır. “Perdenin kenarını hafifçe eğrilmiş görse, ne kadar yorgun 
olsa da, onu düzeltirdi.” ölçüsünde. Biraz takıntı düzeyindeki bu tertiplilik, kızına da 
bulaşmış mıdır? Ağaoğlu, radyoda çalıştığı (evli olduğu) günlerde annesi ziyaretine 
gelir. Adalet Hanım, bir yandan o yorgunlukla yemek hazırlamaya koşuştururken, 
bir yandan da eğrilmiş tülleri düzeltme telaşına düşer. Anne, herhalde huy 
bulaşıklığının farkına varmış olmalı, suçluluk duyar: “Bazan kendi kendime 
soruyorum, seni böyle yetiştirmekle iyi mi ettim? Çok yıpranıyorsun ve çok 
yorulmuşsun.” (A.g.y., s. 29) Elişine düşkündür. Azarlamadan, kızına da o beceriyi 
ve merakı aktarmak ister ama başarılı olamaz: “O konuda benim üzerimde hiç 
başarılı olamadı, hiç elişi yapamam.” (A.g.y., s. 29, 30) (Aysel de hiç merak 
duymadı elişine; elleri terledi: Ölmeye Yatmak! Kendisinde de, Aysel’inde de, 
“köşeme çekilemedim,  yine kitaplarımı okuyamadım” duygusu ağır bastı.) Öte 
yandan, anne, okumaya da meraklıdır. Nallıhan’da bile (1938 öncesi!), kışın, hanım 
arkadaşları ile roman ‘okuma günleri’ tertip ederler. (Bu günlere, yerli hanımların 
pek itibar etmediğini; daha ziyade, ilçenin ilerigelen bürokratlarının hanımlarının 
katıldığını Geçerken’de öğreniriz./ s. 131) Adalet Ağaoğlu, annesinin okuma 
düşkünlüğünü; büyükbaba soyuna, Rumeli kültürüne bağlar. Annenin bir 
düşkünlüğü de sinemayadır. Lisedeyken, annesi ile birlikte sinema kaçamakları 
yaparlar. (Küçük Adalet, 5-6 yaşında, King Kong’a da götürülmüştür; İstanbul’da: 
“Kim bilir belki de yalancıktan bir şey, bir hayat, bir kitap icat etme, kurgulama 
tohumu o zaman düşmüştür içime. Belki…” -Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s.178. Metin 
Öztekin, yaptığı söyleşide, Ağaoğlu’na; ‘içimizden biri’ gibi yazmanın sırrını 
sorduğunda, şöyle yanıtlar, sevgili yazarımız: “Yazmaya on altı-on yedi yaşlarımda 
başladım. Bu yeryüzünde benim de yaşadığımı kanıtlayacak başka hiçbir yol 
bilmiyordum. Çok utangaçtım. Dış dünyaya katılamayınca, camlardan aşağı süzülen 
yağmur damlalarından, yerde yuvarlanan iplik makarasından kendime dünyalar 
kurmaya, bunları hayale koyulurdum. Yazıya tutkuyla bağlandım.” -Başka 
Karşılaşmalar/ s. 189, ‘13. Tüyap Kitap Fuarı Onur Konuğu…’; Matbuat, Kasım 
1994)  
66. Bir ek: Adalet Ağaoğlu’nun arkadaş çevresi de pek kısıtlı kalmıştır. Ne Göç 
Temizliği’nde, ne de F. Andaç’la söyleşisinde söz eder, akranlarıyla ilişkilerinden: 
“Liseye kadar benim hiçbir arkadaşım olmadı. Ben çok mesafeli ve soğuk 
dururdum, öyle kendi kendime gidip de arkadaş olamam, öyle bir huyum yok. Bir 
de ortaokula girdiğim yıl, kentli kızlar beni hemen hissettiler. Uzun saçımı kesmeye, 
köyden gelmiş muamelesi yapmaya başladılar.” (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 37) 
(Aysel’in uzun örgülü saçları: Ölmeye Yatmak!) 
67. Bu noktada (ve bundan sonrası için), biraz daha dipten gitmek isteyenler, 
‘Soranına Notlar’ın II ve III. maddelerine göz atabilirler. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

Birinci ve İkinci Bölüm İçin Satırbaşları 
1. Rüya(nın görünen içeriği) ve gündelik hayat (yani, öznel ve nesnel 
hakikat) diyalektik bir bağıntı içindedir.  
2. Rüya(nın görünen içeriği), nasıl, derinlikli ve temel (ruhsal/öznel) 
ihtiyaçlarla verili/nesnel koşulların çatışmasından doğan diyalektik bir 
bireşim (ruhsal aşkınlığın/sıçrayışın ön resmi) ise; sanatsal yaratı da, aynı 
çatışmanın, sanatçının imgeleminde (hayal dünyasında, estetik/diyalektik bir 
bireşim kurulmak suretiyle) aşılmasının örneğidir. 
3. Birinci Bölüm’de, Adalet Ağaoğlu’nun; rüyalar(ı) ve düşlemsel 
yaratmalar üzerine hatırına gelenlerden yararlanarak, benlik/kendilik 
yapılanmasına ilişkin ipuçları elde ettik: a. Adalet Ağaoğlu’nun; dış dünyaya 
(nesneler dünyasına) doğrudan/cinsel dürtüsel yönelimi belirgin ölçüde 
ketlenmiştir; b. O yönelim ketlendiği ölçüde (ya da, o yönelimi ketleyecek 
ölçüde), benliğine/kendiliğine (özdeğerliliğine) ilişkin yatırımı yoğunlaşmış; 
doğrudan kendini yaşamak yerine, kendilik değerini temsil eden yaşantılar 
(belirgin görevlilik duygusu, aşırı yük altına girmeler, mükemmelliyetçilik, 
vb. ve onlarla ilintili, benliksel değerlilik kaygıları) ikame edilmiştir.  
4. Birinci Bölüm’de; üçüncü maddede altı çizilen benliksel (yapısal) 
özelliklerin (ve o özelliklerden kaynaklanan çatışmaların); Adalet 
Ağaoğlu’nun ve yarattığı Aysel’in rüyalarına ve Aysel’in benliksel duruşunu 
(çatışmalarını) imleyen roman kurgusuna yansıyışlarının izini sürmeye 
çalıştık. 
5. O iz sürüş; söz konusu iki eksen (yaratıcının içsel/ruhsal devinimleri ile 
yaratının/yarattığının içsel devinimleri) arasında önemli örtüşmeler olduğu 
izlenimini verdi.  
6. Beşinci maddede anılan bulgu, ikinci maddede anılan tezi destekledi.  
7. İkinci Bölüm’de; yazarın kendi yaşamına ilişkin 
çağrışımları/anımsayışları üzerinden, ilk nesne ilişkilerini (anne-baba- 
kardeşler-yakın toplumsal çevre) ve o ilişkilerin yaşam içindeki uzantılarını 
ele aldık. O ele alışın sunduğu veriler, Birinci Bölüm’deki iz sürüşü destekler 
nitelikteydi.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
           Mutfaktan Sofraya: Dar Zamanlar 
 
 
 
 
 

                                                                      “Sanat, hakikat olma yalanından kurtarılmış sihir”;  
                                        “sanatsal üretkenlik, iradi biçimde irade dışı davranma yeteneği”dir. 
                                                                                      Theodor W. Adorno/ Minima Moralia* 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Yaratma’ sürecini/sorunsalını irdelemeye koyulduğumuz yolculuğumuzda; o 
sürecin, yaratana, ne türden imgelemsel bir aşkınlık olanağı hazırladığını (da) 
yoklamaya çalıştık. Rüyalar(ımız) nasıl, iç dünyamızdaki arzuları, 
çatışmaları yansıtıyor ve o çatışmaların aşılması arayışıyla (olabildiğince 
arzularımıza arka çıkarak) imgelemsel bir aşkınlık şansı yaratıyorsa; roman 
(ve öteki sanatsal yaratılar) da, o çatışma ve arayışların yer aldığı bilinçdışı 
dünyamıza (kabaca iç dünyamız diye andığım bilinçdışımızın, dış 
dünya/nesneler dünyası ile diyalektik ilişkisini unutmadan) bilince 
çıkma/aşkınlık yönünde (kendimizi ve dünyayı değiştirme!) imgelemsel bir 
kapı aralıyordu. O kapının, Adalet Ağaoğlu’nun şahsında nasıl aralandığını; 
ilkin, Gece Hayatım isimli anlatısı ve -kısmen- Ölmeye Yatmak romanından; 
sonrasında, Göç Temizliği başlıklı anı-roman’ı ve Adalet Ağaoğlu Kitabı 
isimli söyleşi kitabından; ilgili bölümleriyle de, Geçerken, Karşılaşmalar ve 
Başka Karşılaşmalar adlı deneme-değini-söyleşi içerikli metinlerinden 
yararalanarak anlamaya çalıştık. Nihayetinde, mutfaktaki işimiz bitti. Şimdi 
de, mutfaktan sofraya doğru yola koyuluyorum; Ölmeye Yatmak, Bir Düğün 
Gecesi ve Hayır… romanlarına. Sevgili yazarımızın, Dar Zamanlar’a 
yoğunlaştırdığı bu romanlarına, söz konusu mutfağının (tüm çatışma ve 
arayışları ile iç dünyasının) nasıl yansıdığını; o mutfaktan (malzemeden) 
sofra donatımında nasıl yararlandığını anlamak istiyorum. Romanları o gözle 
yeniden okuyorum.  
 
 
 
 
*Çev.: Orhan Koçak, Ahmet Doğukan; Ekim 1998, Birinci Basım, Metis Yayınları, s. 230  
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Dar Zamanlar I/ Ölmeye Yatmak 
 
 
                                                                                                     “Ama vardılar. Orada oldular.  
                                                                                         İnanmazsanız gidip bir de siz bakın.” 
                                                                                                                   Başka Karşılaşmalar 
 
 
Roman kahramanı Aysel, 1968’in bir Nisan sabahında, saat 07.22’de otel 
asansörüne adımını atar, on altı kat çıkar, çırılçıplak ölmeye yatar. Ölümünü 
beklerken, onu ölüme (ölümcül hesaplaşmalara) taşıyan yolculuğunun ilk 
durağına: Doğan cumhuriyetçi ülkünün ışıklarının aydınlattığı (ışığın kimleri 
parlattığı, kimlerin gözünü aldığı, romanın ve Aysel kimliğinin temel 
sorunsallarındandır), Ermenilerden kalma ilçe ilkokul binasının Sümerbank 
(!) bordo keteni ile açılış-kapanılışı ayarlanmaya çalışılan sahnesine -
Cumhuriyet’imizin on beşinci kuruluş yıldönümü ve mezuniyet 
müsameresine- geri döner. Ağaoğlu da, kendi çocukluğuna.  
 
Sahnede, Ulu Önderimiz ve Cumhuriyet merkezli, bir ucu Cumhuriyet 
öğretmeni Dündar Bey’e, öte ucu Cumhuriyet’in emanetçileri öğrencilere 
uzanan; bir nevi Cumhuriyet değerlerini ve rol dağılımını içe sindirme 
temrini de diyebileceğimiz, seyirlik bir telaş (korolar, polkalar, rondolar, 
meslekler temsili: vatan için yılmadan, usanmadan, uğrunda ölmeyi ihmal 
etmeden icra edilmesi elzem sanatlar…) yaşanmakta; eşraf  (ve esnaf) kısmı 
da, sahnedeki rol dağılımını hayat içre üstlenişin huzur ve gururunu yansıtan 
bir ‘protokol’ dahilinde, alkış, tasdik ve takdirlerini esirgememektedir. 
İlçenin ilerigelenleri tek tek seçilebilirken (çünkü seçkin yerlere 
yerleştirilmişlerdir!), ötegidenleri arkada, kimliksiz  bir kalabalık olarak 
(kadını erkeği ayrı ayrı olmak şartıyla) yerlerini almıştır (ya da yerlerine 
yerleştirilmiştir). 
 
Bu hay huy içinde, gelelim Aysel’imize: Annesi babadan zılgıtı yediği için 
(babanın Cumhuriyet müsameresi ile başı hoş değildir), saçları örülmeden 
okula yollanmış, kaymakamın oğlu Aydın’ın gayretkeşliği ile eksiği yüzüne 
vurulduğundan sıtmalı sarı yüzü (1) kiraz  alına dönmüş; bütün öteki kızlar 
çiçek, oğlanlar böcek olmuşken o sarı kanatlı kelebek (oyunda savcının kızı 
Sevil tarafından kanadı kırılan bu mazlum kelebeği, ‘Kelebek Kız’ı 
anımsıyoruz) rolüne tayin edilmiş. Anne ve babası gelmediği için hepten 
öksüz. (Adalet,’in yalnızlığı!..)  
 
Babası, Kurtuluş Savaşı’ında İsmet Paşa’yı Ankara’ya götüren jandarmaların 
arasında olmakla yakın zamana dek övünen ama oğlu İlhan’ı ortaokula 
göndermekle İsmetpaşacılığını da kapatmış olan, çarşı başında küçük dükkan 
sahipliği ile idare eden, kızının müsameredeki ‘kentli memure’ rolüne pek 
serin baktığı için iki metre kumaşını kesmeye yanaşmayan Salim Efendi. 
(Salim Efendi’yi de, Mustafa Sümer -küçük dükkan sahibi, eski jandarma, 
epey muhafazakar, okumalara tiyatrolara iyi gözle bakmayan biri- olarak 
zaten biliyoruz.) Neyse ki, annesi Fitnat Hanım, zaman zaman, Salim 
Efendi’den gizlenerek yapılan müsamere hazırlıkları canına tak etse, öflense 
de, kızının göz yaşlarına kıyamamış, sandığında kızının çeyizi diye sakladığı 
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Bursa ipeklisi kumaşı ortaya çıkarıvermiştir. (İşte, bu da, Adalet’le baba -
mütehakkim erkek dünyası- arasında daralıp kalan ama bir şekilde kızının 
yanında olmayı da becermeye çalışan anne: İsmet Hanım!)  
 
Müsamerede abi falan da yok. Zaten hiç olmadı! (Ne romanda, sanırım, ne de 
gerçekte.) Ama abi; gerek Aysel’in, gerekse Adalet’in temel 
çatışma/hesaplaşma nesnesi olan: onu sereserpe kendi olmaktan alıkoyan; 
baskıcı, yetkeci, içtenliksiz; onu, kendiyle dış  dünya arasında sıkıştıran-
bunaltan-yalnızlaştıran dünyanın bir parçası olarak, hep oldu!  
 
Şimdi, söz konusu dünyaya, o dünya ile Adalet Ağaoğlu’nun 
karşılaşmalarına -Ağaoğlu’nun bir düşlemine ve rüyasına- dönüyorum: 
“Yağlı bir merkeze oturtulmuştu tahta sırık. Bir ucuna abim çıkmıştı, öteki 
ucuna ben. Sırık gıcırtılarla dönüyordu. Abim, arada bir göğsüyle sırığa 
abanıyor, dönüşümüzü hızlandırıyordu. Hızlandıkça sırığın gıcırtısı 
artıyordu. Bense tutunamıyordum, giderek sırığın ucundan yağlı merkeze 
doğru kayıyordum. Bol entarimin eteğini sırığın orta deliği kapmıştı. Abim 
direği daha hızlı döndürüyordu. Nasıl oluyorsa oluyor, entarim giderek 
gövdemden sıyrılıyor (Cinselliğin yine eril şiddetle açığa çıkışı!/ h. s.), çok 
güçlü sıkılan bir çamaşır örneği, burkula burkula boğazımı sarıyor, gırtlağımı 
sıktıkça sıkıyor. (Cinselliğin varoluşu tehdit edişi, yine!/ h. s.) Boğuluyorum. 
Gözlerim yuvalarından uğramıştı. Haykırmak istiyordum, sesim çıkmıyordu. 
Yağlı sırık da çok gıcırtı yapıyordu. Abim, dönmenin coşkusuna kendini 
kaptırmıştı. (Erkek, halinden memnun./ h. s.) Yine de hala yaşıyor olmam, 
onun gözlerinin bir an benim yuvalarından uğramış gözlerime takılması 
sonucu. Kendini hemen yere atmıştı. Sırığı ağır ağır ters döndürerek burkula 
burkula boğazımı sıkan entari eteğini çözmüştü. Olağanüstü bir şeydi; küçük 
bir çocuğun, başka bir küçük çocuğa bir hayat bağışlaması yani.” (2) Küçük 
‘kız’ çocuğu, küçük ‘erkek’ çocuk ile -temsil değeri açık- cinsel bir oyuna 
giriyor; cinsel oyun, erkek üzerine yansıtılan şiddet üzerinden, 
boğucu/varoluşu tehdit edici tarzda yaşanıyor; kız çocuk, erkek çocuktan 
hayatının bağışlanmasını talep ediyor! Sonra, yıllar sonra, aynı kız çocuğu 
Fikrimin İnce Gülü’nü yazacak yaşa geliyor, abisinin trafik kazasında öldüğü 
haberini alıyor; geceler boyu rüyasında onu, boynunda conta, asfalt  üstünde 
sürüklenir ve üstünden arabalar geçip giderken görüyor; sanki geçip giden 
arabaların arasında Bayram’ın Mercedes’i de varmış gibi geliyor… (3)  
 
Şu nokta, hem Aysel, hem de Adalet (Ağaoğlu) için temel bir gerçek: 
Cinselliğiyle de beraber, kendinden doğru, kendini dış dünyaya açmak 
isteyen Aysel (ve de Adalet); hep kendiyle -kendi olmakla- dış dünya 
arasında sıkışıklık yaşadı. Sıkıştığı yerde Aysel, önce annesine baktı: ne 
yazık, onun da kımıldayacak hali yoktu. (İsmet Hanım’ın da!) Bir çare, 
ablam olsaydı, dedi; yoktu. (Sonra, İsmet Hanım -ilerice yaşında- teknesini 
kazıdı; Güner dünyaya geldi. Öyle hissediyorum, Adalet Ağaoğlu; kendinde 
sevmek, büyütmek, kollamak istediği çocuğu, Güner’de yaşatmak istedi; ne 
yazık, Güner çok yaşamadı.) Çok şükür roman vardı, yaratmak vardı; bu kez 
Ağaoğlu, Fitnat Hanım’a teknesini kazıttı, Tezel’i dünyaya getirdi. Ağaoğlu, 
önce lise defterlerinde, sonra bildik romanları içinde, hep kendiyle ve içinde 
yaşadığı dünya ile hesaplaşarak -‘ölmeye yatmadan’ önce kendi elceğiziyle 
dünyaya getirdiği Tezel’i de hep bir almaşık kimlik/kendi içinde kendiyle 
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hesaplaşmanın muhatabı olarak almayı ihmal etmeden- içindeki çocuğu 
dinlemeye, anlamaya; ölmeye yatarken de, ‘bir düğün gecesi’nin uzağında 
dururken de, ‘hayır’ derken de, onu yeniden yeniden doğurmaya 
(sıkışıklıktan, daralmadan kurtarmaya) gayret etti. (4) 

 
Aysel, ilkin, Fitnat Hanımdan; kısıtlayıcı-dışa doğru serpilmesine izin 
vermeyen-dayatmacı aile ortamına doğdu. Sonra da; ‘merkezden gelen 
emirle’ Batı’ya pencere açmaya çalışan Dündar öğretmenin; Ergenekon 
Destanı’ndan türkülere, oradan rondolara, polkalara -Hafız Bilal, rondo ve 
polka için oğlu Hasip’e izin vermemiş, ancak kara bir kılıf içinde bok böceği 
rolünde görünmesine razı olmuştur-, Ulu Ata’nın bir güneş misali üstüne 
doğduğu  korolara uzanan ‘irfan ordusu’na: bir kibrit sandığının ardından 
usulca süzülerek ya da keman çalarak örtmenine ve etrafa kendini 
gösterişiyle, savcının kızı -viyolonist- Sevil’in; sahici papyonu, ipek beyaz 
gömleği, siyah rugan iskarpinler..iyle -her şeyi de tastamam, meret!- 
kaymakamın oğlu -avukat: ‘Adalet mülkün temelidir, söz milletindir’ 
ezberinde- Aydın’ın; elindeki yaba daha o günden herkesin gözüne batan, 
yabayla orak, orakla heybe arasında bunalmış, kafasına sumsuğu 
yerleştirmeye hazır öğretmeninin karşısında -çaresiz- hazır ol’da bekleyen -
köyden- Ali’nin; lastiği kopan, kumaş parçasından uydurulmuş papyonlara 
elde iğne iplik koşuşturan Semiha’nın …yer aldığı irfan ordusuna; Batı’ya 
açılan pencere pervazında -eğreti- yerlerini almış kaymakam, savcı, jandarma 
kumandanı, doktor, malmüdürü, tahrirat katibinin -‘taret katibi’- … kucağına 
-geniş kara kanatları, kemikli elleri, öfkeli sesiyle Azrail olup çıkmış, üçüncü 
sınıf öğretmeninin, Adalet’i sırtından iteklediği cehennem kuyusuna!- doğdu. 
Üstelik, doğduğu cehennemde, yalnız pencere pervazında boy gösterenler 
değil; pencere açıp havalanmaktan, ötelere bakmaktan günahı gibi korkan 
halkı da vardı! Yetmedi; evinde ev sanatlarına, okulda, nurlu ufuklara doğru 
hayda da hayda koşuşmaya memur kılınan Aysel, meslekler tablosunda da 
memure rolüne tayin edilmişti: Hem de nasıl; ebe Nurinnisa tarafından, 
boynuna iliştirilen, kürklü mantonun yerini -ister istemez- alan, başlarından 
uç uca eklenmiş tilkileriyle. Kuşkusuz o sıra, Aysel, boynundaki tilkilerin, 
‘teyyareci gözlüklü avcı’yı tüfeğini üzerine doğrultmaktan alıkoymayacağını 
bil(e)memekteydi. (5)  
 
 
Ve Ağaoğlu, Dündar öğretmenin irfan ordusunu, müsamereden aldı, 
‘istikbalin dikenli yollarında’ki uzun yürüyüşlerine çıkardı.  
 
Memure kıyafetinin altına giyeceği annesinin düğün iskarpinlerinin belini 
göçerttiği için annesinin de sabrını taşıran, rondo yaparken kazık gibi duran, 
örgüsüz saçları Ülker’in ellerine havale edilen; kaymakamın oğlu arı 
Aydın’ın, yanağından bal almak üzere dudaklarını değdirip ‘Cızz’ diye 
soktuğu ağlamaklı; müsamere dışı hayatında, Aydın’ın ifadesiyle, ders bile 
sormaya kalksan yüzü kıpkırmızı kesilen, Ulu Önder’imizin istediği gibi bir 
Türk kızı olmadan yana umut kırıcı görünen, ancak, ortaokula gitmek için 
kendini dereye atmaya kalkışan Aysel (yabancı değil: açlık grevine duran 
Adalet!); Aydın’ın medeni ve uyanık kaymakam babasının araya girmesiyle -
abisi İlhan’la birlikte- Ankara’ya teyzesinin yanına ortaokul tahsili için 
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gönderildi. Böylece, Adalet Ağaoğlu, gerçek hayattaki kendisi gibi, 
imgelemindeki izdüşümünü de başkente taşıdı.  
 
Bu arada, babası izin vermediği için ev kızı olarak kalan iğne iplikçi Semiha 
da, güzel kardeşi Aysel’in teyzesigillerdeki kestane kavurma gecelerine 
imrenmek ve Ulu Önder’in ölümüne, Ankara’daki kalabalıktan ayrı evinde 
bir başına ağlama kadersizliğine yanmakla yetindi.  
 
Amca oğlunun köyden eşekle mezuniyet müsameresini görmeye geldiği, 
gece de amcası ile eşek üstünde Karakaya köyüne dönecek olan yetim Ali -
meslekler tablosunda yeri yine rençperliktir-, gerilerden bile olsa onu seçen 
amca oğlunun yüreğini çarptırdı. (Büyüklerin cehennemine doğru çıkılan 
yolda, seven birilerinin kalbi sevdikleri için -hala- sımsıcacık çarpmakta; 
sevdiklerini yalnız koymamaktadır!) Amca oğlunun kalbini çarptıran Ali; 
kara kumaş parçasından papyon bozmasının kopan lastiğiyle, mahut 
müsamere telaşı içindeki Dündar öğretmenin tepesini attırdı. Kendilerini 
‘yiyciğim, içiciğim’ demelere zorlayan, ortalığı luzumsuz telaşa verdiğine 
inandığı öğretmenini gıyabında makaraya aldı. Yine de Dündar öğretmen, ne 
yaptı etti, bir yolunu bulup Ali’yi başkentteki Şakir Ağa’nın oteline yamak 
koydu ve Ankara I. Erkek Sanat Okulu’na yazdırdı. Paşa torunu, 
kaymakamın oğlu Aydın, kaçınılmaz, Dündar öğretmenin ‘aferim’lerini 
toparlayıp, heybesine yabasına bakmadan ona kafa tutan Ali’yi de ikinciliğe 
iterek, ilkokulu birincilikle bitirdi; pervazdaki yerini almak üzere, bütün iyi 
aile çocukları gibi, babası tarafından Galatasaray’a yazdırıldı. Türklerin 
babası Atatürk’e layık olmak için çok çalıştı. İhzariyi bitirdi, hatıra defterine 
yazacağı ‘daha oturaklı his ve duyguları’nı devşirmek üzere yoluna devam 
etti. Tatilde gittiği ilçedeki ilkokuldan kız arkadaşlarını (Aysel dahil) pek 
sünepe buldu. Okulunda vals ve tango talim etti. Babası, Suadiye’de dededen 
kalan toprak üzerine bir ev kurma hesapları yaptı. Hafta sonları çıktığı halası, 
kaptan eniştesi, Sevil (savcı babası İstanbul’a tayin olmuştur), Sevil’in mimar 
amcası ve Alman yengesinden mürekkep övünülesi bir grupla (göğsü, kolları 
açık, çok renkli robu içinde Alman yenge; beyaz organzalar içinde tam bir 
papatya Sevil, üstelik amcası karısıyla hep Almanca konuşmakta!) 
Büyükada’da Tilla’ya çay içmeye gidildiği oldu. Denk geldiğinde onlara 
katılan babası; Alman yengenin iri kolları ve göğüslerine bakışıyla incelikten 
yoksun, kahverengi-beyaz yazlık pabuçlarıyla neredeyse ilçedeki yerlilerden 
herhangi biri gibi süklüm püklüm, mektepte öğrenip çoktan unuttuğu 
Almancasından elde avuçta kalan ‘Bitte’leri, ‘Danke schön’leri, hepsinden 
beteri çikolatalı pastalar üzerine geyirivermesi ile adeta bir kabustu. Yüzünü 
ter bassa, elleri buz kesse de -ne çare, serde Galatasaraylılık, muasır 
medeniyet pervazındaki protokola namzetlik vardı!- Sevil’i -Sevil de, 
papatyalığına herkesin ilgisini çekme, etraftaki oğlanlara kur yapma 
derdinde, idaresi hayli müşkül bir kız olmuştu- swing eşliğinde dansa 
kaldırmalar farzdı. Hep bir ağızdan, ‘Tout va trés bien, Madame la Marquise’ 
ile coşan, Tilla kalabalığı… geride kaldı; baba Ankara’ya tayin oldu, anne 
oğlunun hasretine yenik düştü, Galatasaray’ın orta kısmını pekiyi ile bitiren 
Aydın da, yazarımız tarafından -dört yıl gecikmeli- başkente gönderildi.  
 
Aydın’ın gözünde hala biraz şişman olsa da; güzel ve temiz giyimi, devam 
eden keman dersleri ve okulluluğu ile en medeni kızlarımızdan biri olma 
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yolunu tutturan Sevil; tayinen geldikleri İstanbul’un Akaretler’indeki siyah 
demir parmaklıklı, is kokulu tuğla fırınlı eski ahşap evlerinde, Avrupalı 
giysileri ile biraz tedirgin oldu. Tedirginliğini, mimar amca ile Alman 
yengenin, Teşvikiye’deki, ‘alevler ortasında gerçek gül bahçesi’ evlerinde 
atmaya çalıştı; o gül bahçesinde paylaşılacak daha çok doğum günü, yılbaşı, 
paskalya, evlenme yıldönümü akşamları için kendine şans diledi. O da, 
yengesinin gramofona sürdüğü Viyana valsine itibar etmek yerine, Varlık 
Vergisi’nden, Aşkale’lerden bahis açan, rakıdan başka şey içmesini bilmeyen 
babasının yüzünü her gün biraz daha çirkinleşmiş; altın bilezikleri, dantelli 
yakasından taşan kombinezonu ile annesini biraz uygunsuz, Gary Cooper’ı 
bile tanımayışıyla epey cahil buldu.  
 
Bir Düğün Gecesi’nin emekli albayı, Zişan hanımın torunu, koca kulak 
Ertürk ise, yazarımız tarafından, Bursa Askeri Lisesi’ne gönderildi. Orada; 
sert adımlarla yürümeyi, sert sert bakmayı, sert yataklarda yatmayı, 
ağlamamayı, anasına değil babasına mektup yazmayı, bilmeden de olsa suç 
işlememeyi, emir dışı okumamayı ve düşünmemeyi, büyüklerine sonsuz 
gururlar vermeyi öğrendi. (O da -hayırlısıyla-, takıntılarını verip lisesini 
bitirerek, başkentimizin -Harp Okulu’nun- yolunu tutacaktır.) 
 
İleride, elinde mühür olanın peşinden, Süleyman’dır, deyu koşmayı düstur 
edinecek olan; müsamere telaşı içindeki Dündar öğretmenin sumsuğunu ilkin 
kafasına -iki adet olmak üzere- yiyen, doktor rolüne çıkacak Ertürk’ün 
gömleğini çalmakla suçlanan, Talat Efendi’nin terazi kefeleri ile Dündar 
öğretmenin ayağına dolanıp bu kez kulak tozuna tokadı yiyen, sevmediği 
kaymakam oğlu Aydın’ın çantasını taşıyan Akyazılı Namık da, yazarımız 
tarafından, Ankara’da Gazi Lisesi’ne yazdırıldı.  
 
Belli başlı roman kahramanlarının, müsamere sahnesinden istikbalin dikenli -
başkent- yollarına çıkarılmalarına dek yaşanan sürecin; Adalet Ağaoğlu’nun 
Göç Temizliği ve Adalet Ağaoğlu Kitabı’ında aktardığı gerçek yaşamıyla 
(mutfağıyla) önemli örtüşmeler gösterdiği açık. (6) Ancak, bu örtüşme, 
kendini anlatmanın değil; kendinden anlatmanın, ölmeye yatan Aysel’in -
çocukluğunda (da)- çatıştığı nesnel dünya içindeki konumlanışının 
estetik/yaratısal ifadesi. Öte yandan, Aysel; keyfinden değil, aynı 
hesaplaşmaları yaşayan yazarın ihtiyacı olduğu için ölmeye yatmıştır. Yazar, 
bir zamanlar kendisinin yaşadıklarına benzer şeyleri Aysel’e yaşatmakta ama 
geçmişteki Adalet’ten farklı olarak, şimdi (yaratma sürecinde),  Aysel’in 
(yani, geçmişteki kendisinin) neden-nasıl öyle yaşadığının, hesaplaşılıp 
aşılacak olanın, estetik-romanda-/nesnel -kendi içinde- zeminini kurmaktadır. 
Sözgelimi küçük Aysel; hem müsamere sahnesinde (sahne ve seyirci 
karşısında), hem de evde kolu-kanadı kırık, yalnızdır. Ya okurum ya da 
kendimi dereye atarım inadı; can havliyle, Ulu Önder’imizin (ve Cumhuriyet 
öğretisinin) onadığı irfan ordusu içinde yer almak suretiyle benliğine, kabul 
göreceği bir yer açma; yalnızlığını (yalnızlık ölümdür!) kırma gayretidir. Son 
çözümlemede Aysel, ölmeye yatışında, -aydın kimliği içinde, sonraki 
bağlanmalarının/yatırımlarının da hamuru: özdeğerliliğindeki boşluğun 
dolgusu olan- bu gayretkeşliği ile hesaplaşmaktadır. (7) 
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Başkentimize, ‘irfan ordumuzun neferleri’ne dönüyoruz yeniden: Giyim 
kuşamı, örgülü saçları ile horgörülen Aysel’in (küçük Adalet’in de başına 
dert olduydu bu örgülü saçlar!), mevcut başkent irfan ordusunda kendine yer 
açması kolay olmadı. Her birinin, Ulu Önder’imiz Atatürk’ün, gösterdiği 
şerefli yolda el ele ilerleyen birer çocuğu olduğunu anlatan Türk bayraklı 
mektuplarını, sevgi ve saygı beklentisi ile arkadaşlarının sıralarına bıraktı. 
Kendine ilk kez, öğretmenlerinin, ‘Gençler, O’nun açtığı tarihi çağın içinde 
dünyaya geldiniz. Size gıpta ediyorum.’ sözlerinde sağlam bir yer buldu ve 
kendini beğendi.  
 
Elinde Türk bayraklı mektupları, sıra sıra ‘kabul’ gezisine çıkan Aysel’i 
görünce, ben de şöyle mırıldanıyorum: Sevilmek Aysel (ya da Adalet); kabul 
görmek, marifet şartına bağlanmışsa; ya, bacak kadar çocuk, döke-saça 
boyunca güğümleri taşırsın ya da açılan tarihi çağda, boyundan büyük 
görevlere talip olursun! Bir yandan da, yazarımızın, kendi iç dünyasına 
duyargalarını salarken, Türk toplumunun -bence- temel kültürel taşlarından 
olan ‘şartlı sevgi geleneği’ne -refleksine- de işaret etmesindeki isabetliliği 
takdir ediyorum. İşte öyle bir sevilmek: kendi olarak, kendine özgü yollar 
ararken sevilmek yerine; egemen kabul görmüş, büyük, ulu değerlere kendini 
akıtırken -benliğini boşaltırken/ ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun!’-; 
dolayısıyla, b i r e y  olmak yerine, kendini sürüye katarken -katılımcılarına 
kendi olma olanağını tanımayan öğreti, hangi öğreti olursa olsun, sürü 
öğretisidir- sevilmek! Adalet Ağaoğlu, bir bakıma, Dar Zamanlar’ı, sürüye 
katılma/kendini sürüden ayırma çatışmalarına/hesaplaşmalarına hasretmemiş 
midir? (8) 

 
Neyse; biz yine Aysel’imize dönüyoruz: Kızımız, yaz tatilinde ilçeye, anne-
babasının yanına gitti, başkentimize geri gönderilmemek korkusuyla başını 
örttü, ‘ihzari’ sonrası yaz tatilinde baba evine dönen Galatasaraylı Aydın’ın 
yukarıdan bakmalarına maruz kaldı (9); ama olsun, başkentimizde, Güneş 
Spor Kulübü taraftarı eniştesinin sayesinde, kız-erkek demeden insanların 
ikişer ikişer ortalık yerde sarılıp döndükleri -Dündar öğretmenin binbir 
zahmetle onlara yaptırmaya kalkıştıklarından!- medeni gardenparti alemine 
de katıldı, ancak, kendine pezevenk dedirtmeme derdinde olan eniştesinin 
geri çevirmesiyle kırmızı saçlı oğlanla danstan alıkonuldu -iyi de oldu, her ne 
kadar bütün Türk erkeklerine kardeş gözüyle bakmaları gerektiğini düşünse 
de, kırmızı saçlı oğlanın saffetinden emin olamadıydı. 
 
Mübalağa saffet beklentisinden mülhem, koynuma doğru, şöyle 
söyleniyorum: İnsanın kendi olması, cinselliğini de ayırt ederek -ona sahip 
çıkarak-, kendi yolunda yürümesi demektir. Görülüyor, kendileri olmaktan 
alıkonulanlar, kendi olmanın ikamesi ulvi hedeflere doğru (ulvileştirilen 
hedefler her ne olursa olsun!) yürümeye niyetlenenler, cinselliklerini de bir 
yana koyuyorlar. Ama zorla güzellik olmuyor; eşyanın tabiatı, düşlemlerde, 
rüyalarda (Aysel’in olsun, Adalet’in olsun, rüyalarını biliyoruz!) ya da 
hayatın içinde -yer ve biçim değiştirmelerle, kaymalarla-  kendisini 
gösteriyor: öğretilerin ve uygulamaların mütehakkim, hiyerarşik -erkeksi-/ 
edilgin, kabullenici -kadınsı- yansımalarında.  
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Bir kez daha dönüyoruz Aysel’e; kızımız, Melahat öğretmenin beyinin, 
Erzincan depremzedelerine yardım mahiyetinde sahneye koymak istediği 
‘Vatan ve Vazife’ isimli piyeste kendisine teklif edilen köylü kızı rolünü -
biraz utangaçlığından, biraz teyze ve eniştesinden çekinmesine, biraz da hala 
köylü kızı kalmak istemediğinden- kabul etmedi. Babası, kendisini 
muhtekirlikle suçlayan kaymakam ve belediye reisi ile arasını açtığından, eh, 
biraz da huysuz olduğundan, karısı ve dükkanı ile birlikte başkente göçtü; 
başkentte de, kovuşturmalar, soruşturmalar, Milli Korunmacılar eksik 
olmadı. Ortaokulu bitirince Aysel’i doğruca enstitüye göndermeye niyetlendi 
-ama Aysel nakış yapamazdı, elleri terlerdi-, olmadı, Kız Lisesi’ne 
(yazarımızın okuluna!) yazıldı; annesi kızını daha güzel giydirmek istedi, 
baba mani oldu, kavga ettiler; annesi saçlarını ondüle yaptırdı, kocası 
başörtüsünü çıkarttırmadı, yine de, kocasından gizli, komşularla sinemaya 
gitmenin -arada kızını da yanına katmanın/ İsmet Hanım’ın sinema sevdası!- 
yolunu buldu.  
 
Balıkesir’deki okulundan alınıp (10) Aysel’in refakatine -başkentimize doğru- 
koşulan İlhan’ın, Gazi Lisesi’nde, kendine uygun bir dünyaya vuslatı zor 
olmadı; hayatını ve gönlünü, Kızılelma, Bozkurt, Ergenekon dergileri, saz ve 
kavalla donattı, dükkanın altını, uluyan kurtlu dergilerle doldurdu; dans 
edenlerin ahlakından, Türklüklerinden şüphe etti; Türklüğü yerlerde 
süründüren bütün soysuzlardan hesap sormak üzere Hukuk Fakültesi’ne 
yazıldı;  odasında Romeo ve Juliette okuyan kızkardeşini bastı, kitabı başına 
fırlattı; ağzından köpükler saça saça, üniversiteli yırtık orospulardan biri 
olmasına müsaade etmeyeceğini haykırdı. Aysel, gizli gizli şiirler, hikayeler 
yazdı. (Hemen hemen aynı yıllarda, ‘savaş yıllarının bitmez tükenmez 
karartma gecelerinde, evde herkes uyuduktan sonra’, Adalet de lise 
defterlerini şiirleriyle, romanlarıyla doldurdu. ‘Kederli, durgun, gülmenin 
bile yasaklandığı çocukluk/ilkgençlik’ yıllarında, içini ısıtmaya, gününü 
ışıtmaya çalıştı. Yazdıklarını; odasını  basan, yatağının yastığının altına 
gizlediği şiirlerine el koyan abisinden kaçırdı, arkadaşlarıyla paylaştı, sonra 
yırttı attı ama biri, arkadaşlarınca saklandı: ‘Gönül Acısı’ -!-: Anasız-babasız 
bir genç kız. Kendini hep bir sığıntı gibi duyumsamakta. Evin oğlu: yakışıklı. 
Karşılıklı sevdalanma. Ama kız -kızımız!-,  berikinin aşkına güvenmez: 
Kızımızın, sevilmeme kaygısı! -11- Öksüz, yetim kız -bir zaaf anında- 
yakışıklı oğlandan hamile kalır. Oğlan yufkalığından babalığı kabul etmesin 
diye, ziyadesiyle gururlu kızımız evden kaçar… -12- ‘Gönül Acısı’nı bir yana 
koyuyoruz; Adalet Ağaoğlu’nun, abisine -abisinin artık yırtamayacağı- 
roman dünyasında, Kızılelma’lı-Bozkurt’lu bir yer açışı dikkate değerdir.)  
 
Baba, Turan yollarını zorlarken evin dirliğini de zora koşan oğlunu, bir 
hiddet, kutsal dergileriyle birlik -sille, tokat, maşa- kapının önüne koydu. 
Ancak, tek oğluydu, bütün gece dönsün diye bekleşti. Aysel, ‘Ben onu 
bulurum.’ diyerekten, evin kıyısında köşesinde unutulmuş bir eşya 
muamelesi görmekten kendini kurtarmaya niyetlendi. Teknesini kazıyan 
Fitnat hanımın sancıları tuttu; Aysel, bu kez, ebelere komşulara koşturdu. 
(Önemi arttı! -mı?-) Tezel dünyaya geldi (13) ; İlhan, anasının lohusa döşeğine 
sığındı; Turan’a doğru, şen şakırdak at koşturma sevdasından biraz tırstı. 
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Doğduğunda cırlamayan -altıncı çocuk- Engin’i (1968’de, Doçent Aysel 
Hanım’ın geçici özgürleşme nesnesi: ‘devrimci delikanlı’ olacaktır), babası 
saatçi Rıza, bir pullu rızaname ile Adapazarı ilçesi kaymakamlık katında 
evlatlığa çıkardı; anne razı gelmedi, kaymakamın evine dayandı,  kaymakam 
rızanameyi yırttı, baba evi terk etti, Engin’in anılarında bile babası yer 
edemedi. 
 
Yazarımız tarafından, ortaokuldan sonra başkente gönderilen Aydın; 
derslerde Milli Şef’in oğlu Erdal’la yarıştı, sinemada annesiyle Aysel’i 
gördü, güzel buldu, uzun saçlarını Avrupai bir kız olma yolunda engel olarak 
değerlendirdi, Sevil gibi şımarık bir kız olmadığı ve Kız Lisesi’ne gittiği için 
takdir etti, Gazi Çiftliği’nde, bahar bayramı yapmaya gelmiş Kız Lisesi’nden 
bir grup içinde Aysel’e rastladı, ikisi de yıldırımla vurulmuş gibi oldular -
Aysel, kıpkırmızı kesildi-, Aydın, müsameredeki arılığını hatırladı, Aysel’i 
kolundan tuttu, Aysel ürktü, Aydın bu ürkekliği bir Atatürk kızı olma 
azmindeki Aysel’e yakıştıramadı, Aysel hak verdi -ama ne çare öğretmenleri 
çok sertti, öyle şeyleri hoş görmezlerdi-, Aydın, medeni olun diyenlerin, 
medeniyetin önünü kestiklerini düşündü, elini uzattı, dost olmayı istedi, 
karşılık göremedi, 19 Mayıs provalarında Aysel’i görmeyi çok istedi, sadece 
Aysel’i düşünür oldu ama bereket, derslerini aksatmadı, birkaç kez 
mahallelerine gitti, evlerinin önünden geçti ama içeriye girmeye cesaret 
edemedi, sokakta karşılaştıklarında ikisi de mosmor kesildi, Aysel onu 
görmezden geldi -yine de elinde tenis raketi taşıyan bir Cumhuriyet 
çocuğunu önemsememezlik etmedi. 
 
Aydın, lise sona geldi, Ulus’a ‘Salı Pazarı’nı yazdı; gazetecilik hüneri 
gösterdi, Ankara Kız Lisesi’ni Bitirenler Kurumu üyelerinin piyes provasını 
izlemeye gelen Aysel’in -bu kez- yanına oturabildi ama Aysel de bu kez 
ekmek karnelerinin renklerinin farklılığını bahane ederek, Aydın’ın 
serbestlik ve arkadaşlık teklifini geri çevirdi, Aydın yine yılmadı, Aysel’in 
bir Atatürk çocuğu olarak değişmesini vazife edindi. Aysel, Behire’ye 
mektubunda, Aydın’dan, alaycı ve insana hep ‘kadın’ gözüyle bakan biri 
olarak söz etti. Ama dayanamadı, mektubunun sonunda şunları yazdı: “İçim 
çok sıkılıyor Behireciğim. Nedense avazım çıktığı kadar bağırıveresim 
geliyor. Halbuki bu ılık bahar günü benim için ne güzel bir gün olabilirdi. 
Öyle ya, ilk defa yanımda oldukça kültürlü bir çocukla biraz yürümek, ne 
derse desin onun yine de benim peşimde koştuğunu bilmek… İçim rahat 
olsaydı, ben de bugün genç kızlığımı biraz yaşadım diyebilirdim.” (14) 

 
Sağlık müdürü ile nişanlanan hemşire Behire, Aysel’in örtük feryadındaki 
ayartıcılığı iyi okudu; Aysel’e (de) istikbalde -kendininki gibi- namuslu bir 
hayat temenni etti; hele hele, Moskof uşağı birinin (uzaktan akraba, 
askerliğini yaparkan Ayseller’e uğrayan, Aysel’e ‘kardeş gözü’ ile bakarak 
onu çekingenliğinden arındıran, edepli bir delikanlı tarafından Aysel’e 
takdim edilmiştir), şair de olsa sevilip beğenilmesini, onlar gibi az çok 
okumuş Türk kızlarına hiç mi hiç yakıştıramadı. 
 
Akyazılı Namık; Salim Efendi’nin başına gelenleri, bütün Gazi Lisesi’ne 
yaydı; Milli Şef’in oğlu ile kurduğu arkadaşlık, ‘Sinsi Aydın’ın gelişiyle 
bozuldu, Aydın’dan Fransızca kopya çekti, sigaraya başladı, bozkurtçu İlhan 
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ağabeyi omuzlayanlara katıldı, İlhan abisinin buyruğu ile Halkevi’nde tören 
basmaya adam topladı, ırkçılık davasında şahitlik etti.            
 
Aysel de, Aydın da, lise bitirmeye hazırlanırken; İlhan, Turan yolundan, Gazi 
Lisesi’ni Bitirenler Derneği eğlence komitesine meyletti; hem Hukuk’a 
devam etti, hem okul çayı tertipledi.  
 
Aysel de, Aydın da liseyi bitirdi; Aydın, eskisi kadar cazip bulmasa da, 
annesini memnun etmek için Mülkiye’ye kaydolmaya karar verdi; Ulus’ta, 
‘Karanlık Dünya’ yazısı -ismiyle- yayımlandı; “Beğendiğim bir kızla bir 
akşamüstü güneş batarken deniz kıyılarında, çamlar altında yürüyemedikten 
sonra ne anladım ben okumuşluğumdan?...” (15) diye içlenerek, ders 
çalışmalarla ve olsa olsa sinemalara gitmelerle geçen gençliğine yandı, 
tatilini geçirmek üzere İstanbul’a  yola çıktı, tek ve büyük dostu hatıra 
defterine veda etti.  
 
Verdiği kiraz çubuğu Semiha tarafından -sıkı sıkıya- saklanan Ali de, bu 
arada, muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kandan devşire devşire 
ahşap oteldeki yamaklığını sürdürdü, sabah-akşam helaları temizledi, içinden 
şiir geçirdi; yolunu Kız Lisesi’nin önüne düşürmeyi, Aysel’i görmeyi canı 
çekti, rastlaştıklarında çoğu kez Aysel görmezden geldi -Ali’yi, fakir ama 
ileri görüşlü bir çocuk olarak gönlüne kaydetmekle yetindi-; bayram harçlığı 
ile ilk kez gittiği lokantada, ‘Bahçesinde ebruli hanımelleri açan…’, ‘Çıkıyor 
kayık, iniyor kayık…’ları, savaş, sanat, ülke üzerine konuşmaları işitti, adam 
yerine konuldu, yanağından öpüldü, votkalı bira ısmarlandı; onların bilgi ve 
güngörmüşlüklerinden etkilendi, bu etkilenmişlikle, ortadan sonra da 
tahsiline devam etmeye karar verdi. 
 
Ali’nin, onu, daha önce kendine bayram hediyesi sunmak üzere gittiği 
lokantaya götüren dostları oldu, uzun yalnızlığından kurtuldu; abilerinin 
verdiği sarı samanlı deftere, gizli gizli Nazım Hikmet kopyaladı; okulunu 
bitirdi, Harp Okulu namzedi Ertürk’ün, ona, köye dönüp ailesinin başına 
geçmesini tavsiye eden, hakkındaki ‘komonistlik’ söylentisini çıtlatan 
mektubunu yırttı attı; sınavla Ankara Radyosu’na elektrik tamircisi olarak 
kabul edildi, köyden çıkma bir Türk evladının bu başarısı Ulus’ta bile yer 
aldı.  
 
Aysel, izdivacına talip olan Ertürk’ün abisi Remzi’ye boşa niyetlenmesin 
diye elden mektup göndermek üzere Ali ile buluştu -ama Ali’nin köye 
gitmeye niyeti yoktu-, olsun, ucunda ölüm yok ya deyip Ali’yi Bulvar’a 
çıkarmak, Güven Park’ın orta yerine sürmek istedi, cesareti elvermedi; Ali, 
temize çektiği iki Nazım Hikmet şiirini cebinden çıkarıp Aysel’e verdi -
askerliğini yapmakta olan  uzak akraba oğlu, Aysel’e o şiirleri zaten 
vermişti-, aynı yasaklı şaire tutkuları ikisini de çok sevindirdi; Ertürk, 
Hüsnügüzel kaplıcalarında oda tutan Salim Efendi’ye, kızının köylüklerinden 
Ali ile gizli münasebette olduğu veçhile taleplerinden caydıklarına dair 
pusula bıraktı, o gece odadan yükselen iniltiler Hiroşima’daki iniltileri 
bastırdı, Fitnat hanım hamamda kızının gövdesini inceden inceye tetkikle el 
değip değmediğini keşfe çalıştı, Aysel kaplıcadan kaçtı, ‘elleri büyük işler 
için hazırlanmış’ şairi -içinde büyüttüğü aşkını- görmeye Bursa Cezaevi’ne 
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dayandı, şairle görüştürülmedi; Salim Efendi, onca rezilliğin üstüne kızının 
evde kaldığına kanaat getirdi, meretin bari okuyup bir iş sahibi olmasına 
karar verdi. 
 
Irkçılık davasının şahidi Namık, mükafatını, Günay’ın babasından aldı, 
İstanbul’da öğrenci yurduna yerleşti, Yüksek Ticaret Okulu’na yazıldı; 
zamansız Stalin’in bıyığına tükürdü, tükürüğünü yalamak istedi, -bu kez de- 
komünizm propagandası oldu, yurttan da okuldan da kovuldu, CHP’ye 
lanetler savurdu, lanetini duyanlar onu DP il teşkilatına yerleştirdi, ‘Mühür 
kimdeyse, Süleyman odur.’u aklından çıkarmadı, evlendi, metres tuttu.  
 
Ali, radyoevindeki işinden dolayı, abileriyle muhabbetten düştü, suçluluk 
duygusundan -bir nebze olsun- askere çağırıldıktan sonra kurtulmaya çalıştı; 
İlhan, Anafartalar piyasasının cerbezer tüccarlığı ile avukatlık stajını birlikte 
götürdü, Ankara Palas’ta, politikacıların ve önemli kişilerin yanında boy 
göstermeyi ihmal etmedi; Aydın, üniversitede de, türlü çeşitli yolla Aysel’e 
yanaşmayı denedi ama Aysel yüz vermedi; yazarımızın Dil-Tarih’e (kendi 
okuluna!) verdiği Aysel, bir bursla Paris’e gitti; gözleri, ‘Sen bir şey 
anlamazsın!’ demeyen, gözleriyle, kollarını ve bacaklarını yemeyen Alain’le 
arkadaşlığı tattı; Alain’le, Oxford’dan gelen asistanları Ömer arasında 
benzerlik kurdu; Alain’den epey farklı olan Aydın’a -bir yıl sonra- kendini 
öptürdü, ancak, onu insanlar arasında bir insan değil de ‘kadın’ olarak 
görmekte ısrarlı Aydın’a bir daha kendini öptürmedi. 
 
Ertürk, okul komutanlarının,  her yerde sert ve put olmaları öğüdünü 
içtenlikle tuttu, cinsel açlığını hamamlarda, helalarda kendi kendine giderdi; 
Aydın, hariciyecilik sınavına hazırlandı; Aysel kendini ondan kaçırdığı, 
uygarlık yolunda onu yalnız bıraktığı için, o da gitti, daktilo kızı gebe koydu; 
Aysel, birbirlerine hiç olmazsa gelecekte inanmak, güvenmek adına, Aydın’a 
bir leylak dalı uzatmayı düşlerken, kapkara gözlüklü ve montgomerili bir 
adam Aysel’e erkeklik organını uzattı. 
 
Böylece, Cumhuriyet’in on beşinci kuruluş yıldönümünde başlayan hikaye, 
DP’nin kahir ekseriyetle iktidarı almasına dayandı. Namık, önemli bir 
bankanın mühim bir koltuğuna oturdu. Ertürk, Kore’de ölümlerden kurtuldu, 
albay oldu. Sevil, İstanbullu oldu, adını sanat çevrelerinde geçirdi. Ali’nin, 
bilim ve ilim saflarındaki Aysel’e yetişme umudu kalmadı. Yüksek memur 
çekmecelerinde çıplak kadın fotoğrafları, prezervatif bulundu; 60 ihtilali 
gerçekleşti. Aysel, Atatürk bulvarında subaylara gülücük ve üç kilo kuru 
pasta dağıttı. Yeni kurulan partiye ve sosyalizme inandı, ‘aile terbiyesinden 
mahrum’ ve ‘komünist’ olduğuna karar verilerek DPT’deki işinden atıldı. 
Aydın, DP’li olduğunu bir türlü kanıtlayamadı, Peşte’deki katiplikten alındı, 
DP zamanında uzun süre valilik eden babasıyla Peşte’deki metresi yüzünden 
arası açıldı. Uykusundan uyandı, yeniden Türk kadınını ve memleketi 
kurtarma heyecanına tutuldu.  
 
 
Evet; 1938’in Cumhuriyet müsameresinden doğru -kendi iç güzelliğini 
kurmuş hiçbir metnin özetlenemeyeceğini unutmadan!-, bir koşu yılları 
devirdik; doçent ‘Kelebek’ Aysel’in, çırılçıplak -tüm ‘dış’giyimlerinden 
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soyunmak şartıyla!- içine girip ölmeye yattığı yatağının başucuna, 1968’in o 
Nisan sabahına döndük. Aysel’i bu ikinci ziyaretimizin; öncesinde kendi 
rüyaları, rüya ve düşlem dünyası üzerine aklından geçenleri, kendi 
rüyalarının kurgusal rüyalarına yansıyışları, bir ‘göç temizliği’ (ve Feridun 
Andaç’la söyleşisi) sırasında anımsadıkları (‘mutfağı’) ile tanıdığımız 
yazarımızın kendisini -o vakte dek kuşanmış olduğu, artık onu da sıkan 
giysilerinden kendini soymak, kurduğu metinde bu ihtiyacına kapı aralamak 
arayışındaki yazarımızın kendisini- ziyaret demek olduğununun da artık 
farkındayız. (Ya da, benim savım bu..) (16) 
 
Ölüm, o vakte kadarki kendini gözden çıkarmak, kendi ölümünde kendini 
yeniden doğurmaksa (yaratmaksa!) eğer; ölüm, bildik ölümler gibi o denli 
çabuk gelmiyor. Ölüm (ya da ölmeye yatma), kendi olma doğrultusunda bir 
aşkınlıksa eğer; ne değişmeye/değiştirmeye uyarlı yaratma sürecinde, ne de 
hayatın kendisinde o sancıyı yaşamadan aşkınlığı kotarmak mümkün oluyor; 
‘ölümle savaşmak/hayatla hesaplaşmak gerekiyor’. Adalet Ağaoğlu; 
1938’den ’68’e, hem kendisinden önemli izdüşümler yansıtan Aysel’in, hem 
de öteki roman kişilerinin, verili üstöğreti içindeki duruşlarını, o duruş içinde 
nesnel dünya ile etkileşme ve kendilerini yapılandırmalarını; öylelikle de, bir 
kadın aydının varoluş sorunsalını (kendini anlama ve aşma/yeniden 
yapılandırma meselesini) bizimle paylaşırken; öyle düşünüyorum, ne belli bir 
çevrenin (küçük burjuva) aydın kadını ve onun kişisel çevresi, ne de belli bir 
zaman dilimi (’38-’68) ile sınırlıdır. Eğer doğru okunursa, Adalet Ağaoğlu, 
roman zamanı ve gerçek zamanda (da) yansıma bulan; bir ucuyla epey bize 
özgü, bir ucuyla zaten evrensel:  k e n d i  o l a m a m a sorunu ile 
hesaplaşmaktadır.  
 
Aysel, ölmeye yatıncaya dek; kendisinden, salt kendisi olarak kucak açma 
muhabbetini esirgeyen aile ortamına, Dündar öğretmenin ‘irfan ordusu’na, 
Ata’nın açtığı tarihi çağın içine, altmış ihtilaline ve giderek toplumcu 
harekete kendisini doğurmak, o dünyalarda kendisine bir yer açmak, 
benliğine anlam kazandırmak istedi; olmadı. Tezim o; Adalet Ağaoğlu için 
de öyle olmadı ve Ağaoğlu, hem kendisini, hem de Aysel’i ölmeye yatırdı. 
Aysel ölmeye yattığı odasında (on üç müstakil bölümde), ölmeye yatma 
sabahına dek geçen ve ölmeye yatışı davet eden  yılları(nı), günleri(ni), 
anları(nı) epey ironik (kendi olmaktan alıkonulmak öfke uyandırır!) bir dille 
-yeniden- yaşadı…evet; ölüm (eski kendini öldürmek) kaçınılmazdı! 
 
Peki; metin, kendini dayatan ölümü nasıl ağırlamalıydı? Ya da, Aysel, ölüm 
yatağına; Adalet Ağaoğlu, ölümcül hesaplaşmaları için metne, nasıl 
uzanmalıydı? Ölümlerden, eğretilemeli olan mı; yoksa, mutlak bir kendini 
öldürme (intihar) mı beğenilmeliydi? Bu seçimin, yazarın/yaratıcının iç 
dünyası ile yazdığı/yarattığı iç dünyaların örtüşmeleri ve birbirlerini 
koşullamaları adına anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hele hele, yazarımızın 
iç dünyası, onu, yıllar sonra Hayır… romanını yazmaya taşımışsa! 
 
Her ne kadar Adalet Ağaoğlu; “Ölmeye yatmak deyişinin, bir deri değiştirme 
süreci anlamına kullanıldığını” belirtmiş, “bu simgeyi daha dün okuldan 
çıkmış genç bir gazeteci kız bile anlamışken …” (17) demiş olsa da; metnin 
içindeki bazı vurgular bana, ölüme davetiye çıkaran iç çatışmaların (gerek 
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Aysel’in, gerekse yaratıcının iç çatışmalarının) deri değiştirmekle dünya 
değiştirmek arası bıçak sırtı çatışmalar olduğunu düşündürüyor ve öyle 
bakınca, Aysel de, yaratıcısı da, biraz daha farklı bir yere oturuyor. İyi ki de 
öyle oluyor; böylece, hem metnin, hem de kendi imgelemsel yaşantısı içinde 
yaratıcının kendisi, daha derinlikli çatışma katmanlarına duyargalarını salmış 
oluyor.  
 
Metnin içindeki vurgularsa, işte birkaç örnek: Aysel’in, ölmeye yattığı yerde, 
kız öğrencilerinin, görseler, Anna Karenina ya da Madame Bovary misali 
ölüme yatışına güleceklerini düşünmesi (18) (Birinci Bölüm’de, ölmeyi 
seçişlerinin anlamı adına ‘!’lediğim bu iki roman kahramanı merhume, bu 
noktada, deri değiştirme ötesi ölmeler adına da anlam kazanıyor); ölüme 
yatışının, canının karpuz kabuğu turşusu çekmesi kadar gerçek oluşu (19) ; 
annesinin akşam kendisine uğramasını bekleyecek, uğramayınca eve telefon 
edecek, kocasının gece geç saatte eve gelip bulamayınca şaşıracak ve asıl 
kıyametin ertesi gün kopacak (20) olması; karnında bir çocukla ölecek oluşunu 
düşünmesi (21) (ölmek, bir yılan gibi deri değiştirmecesine, eğretilemeli bir 
ölüm olacaksa, içindeki çocuğun ölmemesi beklenirdi); temizlikçi kadına 
telefon etmeyi düşünürken, ‘gülünç, sabah dörtte de (ölüm yolculuğuna 
çıktığı saat) ölmüş olabilirdim’, diye aklından geçirişi (22) ; kusmuğu ile ölü 
bulunmak istemeyişi (23) ; çantasındaki zarfın (Engin’e yazılmış notun 
bulunduğu zarf), ölümünden sonra yapılacak araştırma, kovuşturmada bir 
ipucu olarak değerlendirilebileceği düşüncesi (24) ; ölmüş olduğunun 
kimsenin aklına gelmeyeceği, sekreterin eve telefon edeceği, daha sonraki 
günler ne olacağını kendisinin de bilemeyeceği düşüncesi (25); ölmeye 
yattığında gerçekten gebe olup olmadığının otopside anlaşılacağını 
düşünmesi (26)… İşte bu kabil vurgular da bana; Aysel’in ölmeye yatışında, 
mutlak bir ölme (intihar) eğiliminin de olduğunu; en azından, kendi romanını 
yazdıran iç çatışmalarının o katmandan ses verdiğini düşündürüyor: ölmek ya 
da yeniden doğmak üzere, ölmeye yatmak! Kendini kendinden çalan yıllarla; 
ya akıp gitmekte olan yıllardan -hayattan- kendini çekerek (‘Hayır…’ 
diyerek) ya da geçip giden yılların benliğinde bıraktığı tortulardan arınarak 
(yeniden doğarak/ içindeki çocuğa yeni bir hayat alanı açarak) hesap sormak! 
Aysel’in ölmeye yatma sürecinde, her iki eğilimin yanyanalığını (içiçe 
geçmişliğini), yazarın bilinçli değerlendirmesi (deri değiştirmek) ile metin 
arasındaki bir çelişkinin değil; mevcut iç çatışmalarına (ölümcül/dirimcil iç 
çatışmalarına) duyargalarını indirmiş yazarın, içtenlikli ve yaratıcı bir ifadesi 
olarak baktığımı belirtmek isterim: ‘Tek başına tanık olduğunu, o sessiz 
yıkıntının (ya da büyük coşkuların) altında kalanı, tek başına, onu oraya 
koşturan bir iteleyici olmaksızın bulup çıkartmanın (27) ; yaşananın yazılırken 
bir yaratmaya dönüştürülmesinin, romanlaştırılmasının/edebi kılınmasının; 
yazarın kendisine bile kapalı duran kutunun açılmasının …’ (28) ifadesi 
olarak… 
 
Evet; sabahın dördünde kendini ölüm yollarına vuran Aysel’in, o yollara 
nerelerden geçerek -kendini varederken, kendi adına kendini tüketerek- 
geldiğini, zarfın mazrufu mütemadiyen değiştirdiği süreci: Sümerbank keteni 
bordo perdenin tam örtemediği ilkokul müsamere sahnesinden (Sümerbank 
keteninin, arkada kotarılmaya çalışılan göstermelik oyunu ve oyuncularını; o 
itiş-kakış ve eğretiliği örtememesi de başlı başına anlamlıdır); Aysel’in 
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“Bunca yorgunluktan sonra birbirimiz için yok olamayız. Hiç var olmamış 
gibi olamayız … Gelecekte inanmak için birbirimize, güvenmek için …” (29)  
diye düşünerek, elindeki leylak dalını Aydın’a dostça vermeye niyetlendiği 
sıra, kapkara gözlüklü montgomerili adamın erkeklik organını gösteriverdiği 
ana dek uzanan yolları, Aysel’le birlik, biz de yürüyüverdik.  
 
Sonra ne oldu? Sonra, Aysel; geleceğe (kendi ve yaşanan hayatın geleceğine) 
dair inancını tazelemek (mazrufun, zarfı -bir umut- yırtıp atmasına yol 
açmak) üzere, devrimci delikanlının (o sıralar, 25 ya da 27’sinde olan 
öğrencisi Engin’in -Engin’in yaşı, babası saatçi Rıza’nın kaymakama 
‘atma’sı ve gerçek yaşı olarak farklılık arz eder-) ‘altına yattı’. Ama ne yazık, 
gördü ki, zarf Engin’i de (devrimci gençliği de) içine alıvermiş, onların da 
üstlerine giydikleri ülkü aynı kumaştan dokunmuş, onların da gözüne Etlik 
tepeleri dağ görünüvermişti. Bakın neler oldu: Doçent Aysel, ölmeye yattığı 
sabahtan yaklaşık üç ay önce, dizgisi yapılan kitabının provalarını görmek 
üzere matbaaya gittiğinde Engin’le (fakülte dışında ilk kez oluyordu) 
karşılaştı. Engin’in makine gürültüleri arasındaki ezici rahatlığından (daha 
önce de -fabrikalarda- benzer gürültüler içinde çalışmıştı) etkilendi. Engin, 
gürültü içinde ve güle güle, iyi yürekli ve Ulu Önder’le Milli Şef’in -tabii 
cesametlerinden üç kat büyük- heykellerini dikmeye; onu başkente evlatlık 
vermeye merak salan kaymakamı anlattı ve ekledi: “Ama adam haklı. 
Şaşmayın hayır. Gülmeyin de. Haklıymış işte. O ailelerden birinin 
yetiştirmesi olsaydım ve sizden bunu isteseydim yatardınız benimle …” (30) 
deyiverdi. Doçent Aysel hanım, şaşırdı; duymazdan mı gelseydi, kaşlarını mı 
çatsaydı; evli, namuslu ve hocası olduğunu, biraz gayret etse anası 
olabileceğini mi … söyleseydi? Hep başka (yüce, soylu!) şeyler düşünmüş, 
koşa koşa okumuş öğrenmiş, kadınlığını kocasının yanında bile düşünemez 
hallere gelmişken ... , sırası mıydı şimdi?  
 
Bu noktada, bir miktar, Aysel’den ayrılıyor ve Adalet Ağaoğlu’na 
dönüyorum. Adalet Ağaoğlu, Oslo’daki ‘II. Feminist Kitap Fuarı’nda 
(yazının tarihi 1986) yaptığı konuşmada şunları söylüyor: “Ataerkil toplum, 
beni eksik gördüğü oranda, eksiklik duygusundan uzaklaştım. Zaten sadece 
‘dişi’ görüldüğüm için, dişiliğim üstüne ayrıca emek vermem gerekmedi. 
(Tam karşıtı, genç kızlığımda, gereksiz yere, dişiliğimi unutmak ve 
unutturmak eğilimleri göstedim.)” (31) Ağaoğlu ile Oslo’dan, Göç Temizliği’ni 
kaleme aldığı tarihten on yıl kadar öncesinde, Asya Yayın Birliği’nin 
toplantılarına katılmak üzere, TRT görevlisi olarak gittiği Tokya’ya 
geçiyoruz. Adalet Hanım’ı otel odasında -masa üstündeki yeşil çay servisinin 
yanı sıra-, yatağın üstünde, sertliği algılanamayan, ipeksi, hoş renkli bir 
kimono da beklemektedir. Hemen soyunup kimonoyu üstüne geçirir. O 
zaman bilincine çıkar ve üzülerek ayırt eder: “1964’ten beri yeniden 
radyoculuk, yayıncılık, derken, TRT’deki işimin yoğunluğu, bana kadın 
olduğumu hemen hemen unutturmuş. Otel odasında, masanın üstüne 
bırakılmış, incelenmeyi bekleyen yığınla raporun yanıbaşında, aynada, yeşil 
üstüne solgun çiçekli kuşağıyla kimonolu kendimi görünce ise, hoş bir 
duyguya kapıldım. Kadınlığımı yeniden bulmanın sevinçli şaşkınlığı … Onu 
bir suç, bir yük gibi taşımaktan yıllardır kurtulmuştum. Sonra, kurtulduğum 
şeyin nesnesini de unutup gitmişim.” (32)  
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Tekrar Aysel’e geliyorum; doçent hanım, devrimci delikanlıyı duymamış 
gibi yapsa da, işittiklerine sevindi. Yine de, bu sevinci, kadınlığına mı, 
uygarlığına mı yorsun, bilemedi. Muhtelif ‘ciddi’ işler vesilesiyle Paris, 
Kalküta, Tokyo, Madrid, Venedik … koşuşturmalarından; bir miktar da 
Bursa Hüsnügüzel Kaplıcaları ve ’60 sonrası -geciktikçe utanç verici olmaya 
başlamış- Anadolu nezaket ziyaretlerinden devşirebildikleriyle, Aysel; bir 
gece, Adapazarlı saatçı Rıza’dan olma Engin’le, birer koltukta karşılıklı 
oturaraktan, sabaha dek, Ruhi Su’dan türküler söyleyip Nazım’dan şiirler 
okudu; ilericiliğini dirilten bir şırınga yemiş gibi tazelendi, -bir doçent 
oluşunun şartlanmalarından yeterince sıyrılamasa da- Engin’in ona bir kadın 
olarak da baktığını  fark etti; diri ve dolu bir kız, hem giyinik, hem çıplak, 
hem kadın, hem insan oldu; en kurak gününe saklanmış havuzunun tıpasını 
çekti, gürül gürül akıttı kendini; sabahın oluverdiği on saatin sonunda, 
dersleriydi, notlarıydı, okuma-yazmalarıydı, konferanslarıydı …, tonla 
şeyden  hiçbirinin onu o denli ısıtmamış olduğunu teslim etti; gövdesinin elle 
tutulur, bakılıp görülür somut bir şey olduğunu anladı; ulvi görevlerinin 
altından çekiverdiği omuzları ile kuş gibi hafifledi, kendi olmak üzere 
kendini bir miktar tatile soktu; o vakte dek, kendine kendi olmayı 
esirgemişse de, “Toplumculuğun en ileri aşaması, insanı bir kişi yapmaktır.” 
(33) deyiverdi; toplumcu delikanlı -o kadar da uzun boylu değil, anlamına- 
toplumcu felsefenin bireycilikle bağdaştırılamayacağının, meselenin bir sınıf 
meselesi olduğunun (bildik ‘zarf’, mazrufu yine içine alıvermişti!) altını çizdi 
(üstelik, kocası, toplumcu-serinkanlı bilimci Ömer de, kişi olma düşüncesini 
çok erken bulmuştu; anlaşılan, kişi olmadan yana erkeklerin pek acelesi 
yoktu!..); olsun, yine de akşamdan kalan türkülerle banyodan çıktı, aynanın 
karşısına bir kez daha koştu … ah işte!, kendinde yine yolunda gitmeyen bir 
şey buldu: karnının yağını fark ediverdi, türküleri unuttu, kaşlarının ortalık 
yerine bir ağırlık oturdu; temizlikçi kadın geldi, tatil bitti, öte tarafı depreşti: 
geceyi yatmadan ‘çalışarak’ geçirmiş ‘okumuş’ kadın havasını yeniden 
kuşanıverdi … 
 
Neyse; Engin’in matbaadaki örtük teklifinden bir hafta sonra, -mademki bir 
başıma kendimi özgürleştiremiyorum, tek başına özgürleşme düşü içinde 
boğuluyorum; öyleyse, kendimden sonra gelenin altına yatarım, deyip, 
yalnızlığını yıkmak, çoğalana dek birlikte olmak … umuduyla- Engin’in, tek 
küçük penceresi tavana yakın, Engin’in bıyıklarından takınmış Castro 
fotoğraflı odasında, demir somya üzerine atılmış yatakta, delikanlının altına 
uzandı; yıllar içinde pekişmiş, hiç değilmemiş gibi olmuş kadınlık zarını 
yeniden bozdurdu, tutsaklık perdelerini yırttırdı, özgür bir Türk kadını oldu; 
hem işçi sınıfı, hem de gençlikle özdeşleşti; okumuşluğunu, koşusunu, 
yarışını, eski usul vatan kurtarmalarını, kitaplarını … elinin tersiyle itiverdi 
… 
 
Ne yazık, iç çatışmaları, itiverdiği yerde öyle uzun boylu kalamadı, bir süre 
sonra, öğrencisi ile halvetini, bir kezlik ve de ‘zihinsel imparatorluğun 
şehveti’ne tahvil etti; işi, sevecenlik-hoşgörü-sıcaklık-birlikte olunan her 
saniyeyi yoğun bir özle doldurmalara döktü. O odada yaşanan bir saat, 
Engin’in istediği şeyi verme saati oldu, cinsel tutkusu bitti. Engin, gövdesini 
sakınmadığı için, karlı bir kış günü hocasına teşekkür etti, çam dalına asıldı, 
hocasını eğlendirmek için maymun taklidi yaptı, hocasının da kendisi gibi 
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çocukluğunu hiç yaşamamış olduğuna hükmetti … Hocası o gece, ‘karlı kış 
günü’nün rüyasını gördü. (34)  
 
Aysel’in ölmeye yattığı günün öncesinde, öğleden sonra (Ömer’e hazırlık 
yaptığı, piliç haşlayıp buzdolabına koyduğu, enginarları ayıkladığı öğleden 
sonra ), Engin, ürkek gözlerle, çıkageldi. Aysel, çok utanan Engin’in yeniden 
ne istediğini hemen anladı. “Kafada sürdüremediğini yatakta sürdürmek.”, 
(35) olmalıydı niyeti. Halbuki Aysel o işi çoktan unutmuştu. Denenecek 
denenmiş, verilecek verilmişti: “Durmadan ödeyecek, her şeyi ödeyecek 
denli zengin olmadığımı, elimde olanı, bildiğim, biriktirdiğim bütün 
zenginliğimi kendisine çoktan verip tükettiğimi nasıl açıklayabilirim?” (36) 

Havuzun suyu tükenmiş, üstelik taşlar da yerinden oynamıştı. Hoca hanım, 
verdiklerinden pişman, birazını -bari- geri almak derdiyle, devrimci 
delikanlıya, “Soyun bakalım.”, dedi. Delikanlı şaşkınlıkla soyundu. “Dolapta 
tavuk var. İstersen biraz ye.”, diye ekledi. Tepeden tırnağa giyinik, hırka 
düğmeleri bile ilikli, kollarını kavuşturdu, gözlerini kırpmadan delikanlıyı 
seyretti. (37) Elindeki tavuk budunu kemiren delikanlı, “Ne yapayım şimdi?”, 
diye sordu. Aysel, “İstersen ‘Çıktık açık alınla’yı söyle.”, dedi. Engin tavuk 
budunu çiçeklerin içine soktu. Aysel aklından şunları geçirdi: “İnsan olmanın 
küçük anlarını kaçırmak ne denli kötü ise, enayilik de o denli kötü …” 
Delikanlı giyindi, “Böyle olması gerekirdi.”, dedi, hocasının elini sıktı, 
hocası döndü enginarı pişirdi. (38) (‘a la Adalet’?) 
 
Olmadı..; taşlar yerine oturmuyor, suçluluk yatışmıyordu. Aysel hoca, 
başedemediği iç çatışmaları ile sabahın köründe, ölmeye yatmak üzere çıktı. 
Son araştırma kitabından aldığı, kendisine gerekli olmayan parayı -Engin, 
son üç aylık kira borcunu ödesin diye- ve bir pusulayı -insan olmanın küçük 
anlarını yakalayabilme umudunu dile getiren- bir zarfa koydu, zarfı 
öğrencisine vermek üzere matbaaya uğradı. Yüceltilmeyi beklerken, 
devrimci genç işçi üstüne çullandı, bileğini büktü. Hoca zarfını veremedi. 
Delikanlı önüne bir anahtar fırlattı, “Gidin, beni odamda bekleyin. Bekleyin 
ama!” (39), diye arkasından bağırdı.  
 
Aysel hoca; karakol jandarmalarının attığı leylak dalını tutuklulara atıp, 
kendi özgürlüğünün değerini bileceği ve hayata döneceği yerde, kendi 
tutukluluğuna sakladı; soylu nöbetini devretmek üzere otel odasına çıktı, 
pusulasını yırttı, helaya attı, sifonu çekti. 
 
Bu arada, ölmelere yatan Aysel’imizin; evden çıkarken açık bırakmışsa, sular 
geldiğinde evi su basacağı yollu vesveselerini; kabuldeki gencin, müşteriden 
geldiğini veya bir erkekle buluşacak -fahişe!-olduğunu düşünmesi ihtimaline 
karşı adını yazdırıp saygısını kazanma telaşını  -zaten, Daily News’lı bir otel 
seçmişti!-; odasının dışından doğru işittiği kadının sesini orospuluğuna 
yorarak, saygınlığı, yüce düşünceleri ve anlamlı ölümü adına incitici 
buluşunu; midesinin bulanışını; kusmuksuz bir yatakta, temiz bir ölü olarak 
bulunamamaktan korkuşunu da (suçluluk duyguları adına) unutmuyoruz. 
(Ve, Birinci Bölüm’deki, 30 sıra sayılı dipnotu anımsıyoruz!) 
 
Temiz ve haklı bir ölüm derdindeki Aysel; Marsilya üzerinden bir yıl burslu 
okuyacağı Paris’e giderkenki vapur yolculuğunda, Metin’le, Kuzey 
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Yunanistan’daki E.A.M. hareketini, seçim kanununu, vs.., tartışmalarını; 
kadınlığına bilgi de eklemiş genç bir Türk Cumhuriyeti kızı/kısrağı olarak 
kendi gözünde yücelişini; lakin, Metin’in fikirlerinden etkilenmek yerine, 
güzelliğinden etkilenip Türk kısrağının dudaklarına hamle edişini; hamleden 
hamile kalma korkusunu, ancak, Ömer’le öpüşmeye başladıkları sıralar 
öpüşmekle hamile kalınmayacağını öğrenmiş olduğunu; kocası ile yıllardır 
yatakta istekle birbirlerine sarılabilen kafa dengi bir çift olduklarını (bu 
arada, öğrencisi ile yattıktan ölmeye yatmaya, kafa dengi kocası ile hiç cinsel 
ilişkisinin olmadığını; bir vakit sekiz aylık ölü doğum yaptığını ama yeniden 
çocukları olmuş olmamış -kendisi gibi yapılacak daha önemli işleri olan!- 
kafa dengi kocası ile bunu hiç düşünmediklerini) anımsadı. Kafa dengi 
kocasından gayri ilk (ve son) kez bir erkekle yatmış ve üstüne aybaşı 
olmamıştı; acaba, hamile miydi? 
 
Çatışmaları içinde yatan Aysel, bir ve son kezliğine kendini öptürdüğü 
Aydın’ın, Engin’e verilenden istediğini de anımsadı; neredeyse takıntı haline 
getirmişti o işi: “…aklına taktığı bir şey vardı: Benimle yatmak. Hiç caymadı 
bu düşüncesinden. Hep sezdirdi.” (40) Aysel’se, ölmeye yatmadan önce, 
İstanbul’a bir telefon çevirip Aydın’ı çağırmadığına yanıyordu: eh, madem 
ölmeye yatılmıştı, bari giderayak -apaçık öç alma iştiyakı ile-, özgür bir Türk 
kadını oluşunu onunla değil de, yirmi beş yaşında bir delikanlı ile 
kanıtladığını bildirebilir ya da yapacağı açıklamalarla her şeyi yerli yerine 
koyabilir; Gençlik Parkı’nın o ilk küçük meyhanesinde bir bardak bira 
içmelerinin, karlı bir bank üstünde kıçı üşüye üşüye elini tutmasına izin 
verişinin -kendisi için- ‘Avrupai bir kız olmak’tan öte bir duyguyla 
yaşanmadığını -bir saksı çamı olarak öteki saksı çamına- anlatabilir; 
‘hariciyecilik’ mesleğini, sofra altından kadın bacaklarına bacak değdirmeleri 
… bırakıp, İstanbul’da tümen tümen sol yayınları basan bir yayınevini neden 
kurduğunu -sol yayınları bile, Aydın’ın, bir tür masa altı bacak sürtme eylemi 
değilse, neydi?-; neden Parti’nin İstanbul’da bir ilçe başkanı (da) olduğunu; 
bir çift söz değil de, bir çift öküz isteyeceklere ne vermeye niyetlendiğini 
sorabilirdi. (Kendisi bir matbaa işçisi öğrenciye -bir kereliğine, duş almaktan 
vazgeçip- istediğini vermişti de ne olmuştu?) Herhalde, o karlı günün 
gecesinde gördüğü düşü anlatabilirse, bütünüyle kurtulabilirdi Aydın’dan. 
 
Belki de asıl aramak istediği Tezel’di; herhalde, gülmesinden çekiniyordu. 
Kendisi, bir otel odasında ‘güzel ve haklı bir ölüm’ derdiyle ölüme 
yatmışken; Tezel, mesela, Kulis’te veya Lefteraki’de sanatçı oğlanlar …la 
birlikte olabilirdi. (Geçmiş zaman…; Aysel’in de girip çıkmışlığı vardı 
oralara ama nasıl: “Bilmek, görmek, tanımak her şeyi, her şeyi seyretmek 
üzere, … takıp okuma gözlüklerini…” -41-) Üç yılda iki koca eskitmiş, 
gazetelerde kendinden övücü cümlelerle söz ettirmesini becermiş, tablolarına 
bir şekilde alıcı bulmuş ‘sorumsuz kız’ Tezel, haberi aldığında, “Amma 
matrak ha!” (42) diye, gülerdi herhalde. Ya da, “Ah Tezel, ne yapacağız? Ne 
olacak?..” diye çırpınan annesine, “Ne diye ağlıyorsun sen? Ne olmuş yani? 
Koskocaman kadın!  Olduğu yerde daha ne kadar kazık kakacaktı ya? 
Kaçıvermiştir bir adama. Yoo ama, bunu yapamaz o. Bozamaz o güzelim 
düzenini. Korkar… Kızılcahamam’a gitmiştir yahut. Çamlarda sağlıklı hava 
almaya. Başka bir şey yapamaz. Keşke yapsa. Ah şu Ömer abiyi bir aldatsa?” 
(43) Olmadı; Tezel -şimdilik- erişim alanında değildi. 
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Aysel, ölmeye yatışında aradığı Aydın’a önce erişemedi; eriştikten ve 
Aydın’a, duşunu alıp, Pablo Neruda’nın bir şiirini okuduğu plağı (plak, 
üniversite ve Parti çevresinde epey ilgi uyandırmıştı) kolunun altına 
sıkıştıraraktan, o özlenmiş -kendi ülkesinde hiç bulamadığı- kadının açtığı 
kucağa atlama umudu verdikten sonra, biliyoruz, Aydın’ı plağı ile birlik ekti 
ve otelden çıktı.  
 
Aysel, o karlı kış gününün gecesinde gördüğü rüyayı, Aydın’a anlatamadıysa 
da, bize anlattı ve bütün bir roman boyunca anlattıklarıyla (ayrıca, yazarın 
onun adına anlattıklarıyla), rüyanın art anlamlarını da okunulabilir kıldı: 
Aysel, ta en başından (çocukluğundan, o karlı kış gününe), hep büyük büyük 
görevlere kendini zorlayarak, önemli ve makbul diye bildiği -idealleştirdiği- 
rollerin öznesi olmaya kendini çekiştirerek; çocukluğundan (dış 
gerçekliği/büyüklerin dünyasının beklentilerini -olabildiğince- dışarıda 
bırakarak kendini yaşamaktan) ve cinselliğinden (giderek kadınlığından) 
vazgeçe vazgeçe geldi. Rüya gününde (karlı Çankaya tepesine Engin’in 
arzusuna uyarak yürüdükleri gün), Engin’in, hocasının duruşundaki 
kararsızlıkta (çünkü hocası, bir kereliğine de olsa yattığı öğrencisi ile 
karlarda yürümeyi; bir yandan ‘tatil keyfi’, öte yandan da, ‘bütün görevlerini’ 
-sanki- unutturacak ‘dengesiz bir coşkunluk’ olarak yaşamaktaydı) ‘hiç 
yaşanmamış bir çocukluğu’ okuması; Aysel’inse, bütün erkeklerde, 
‘ben’imle mi, yoksa ‘kadın’lığımla mı ilgileniyorlar’ın yanıtını (çünkü Aysel, 
kadınlığını, benliğini ihlal edici bir şey olarak yaşayagelmiş; benliğini, 
kadınlığını bastırarak, onun yerine ulvi görevler icat ederek korumaya gayret 
etmişti) okumaya çalışması boşuna değildi. 
 
Daha önce de ele aldık -ama Aysel’i ve Adalet Ağaoğlu’nu şimdi daha iyi 
tanıdığımız için, bir kez daha vurgulamakta beis yok-, romanın üzerine 
kurulduğu temel çatışmaları, karlı kış günü rüyasında şöylece ayrıştırabiliriz: 
Osmanlı’nın yüzyıllarca yönetim erkinin mekanı olmuş Topkapı’nın avlusu, 
o avluyu, başını kendisinin çektiği binlerce gencin dolduruşu; törenin çok 
önemli ve kendisinin gerçekleştireceği bir görev (görev, hem çok büyük: 
treni rayları üzerinde hızla yol aldıracak ya da yıllarca kızakta bekleyen 
gemiyi denize indirecek; hem de büyüleyici kolaylıkta: düğmeye basmak ya 
da şişeyi kırmaya bakıyor: çok şişkin bir benliği imliyor!) adına düzenlenmiş 
olması; avludaki marşların ardından, biraz mahkeme (Aysel, ulvileştirdiği 
görevleri adına, hem kendine, hem de ulvileştirdiği dünyanın yetkelerine 
hesap verip durdu!), biraz Sorbonne (Galatasaray’lı Metin’lerin -Aysel’e 
kadın gözü ile bakanların!- değil, öyle bakmayan Alain’lerin yaraşığı 
Sorbonne!) anfilerini andıran bir salona alınışı … bütün bunlar, Aysel’in, 
cinselliğinden ve kendi olmaktan boşalttığı yere doldurmaya çalıştıklarını 
temsil ediyor. Çatışmanın öteki ve gün ışığına çıkmasından korkulan bileşeni 
(ve alt dengeleyicileri) ise şunlar: Gemiyi denize indirmeden önce imza 
yetkilisi olarak beklenirken onun (çocuk gibi!) lunaparkta dönme dolaba 
binmeye dalışı (utanma/ iki çocuğun -vakitsiz! büyüyen öteki çocuk yanı 
olmalı- eteklerinden çeke çeke onu dönme dolaptan indirişleri); kadınlığının -
kendine göre de olsa- mürüvvetini gören Behire (Behire’nin, gelinlikler 
içindeki tavrının aşağılanması/ ya da, gelinlikli kadının aşağılanacak tavırlar 
içinde kurgulanması: “Tüllerin sırası mı Behire? Görevimiz var.” -44- iç 
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feryadı); gündeliği/basiti yaşayan halk (gündelik ve basit olanın rezil edici 
bulunuşu). Rüyanın sonuysa, bize, neyin yerine neyin geçirilmeye çalışılmış 
olduğunu çok güzel anlatıyor: Bu kez de erkekleri (erkek dünyasını!) 
kurtarma görevine (nihai görevine!) kendini tayin etmişken, son tahlilde, 
tayin emrinde e r k e k  d ü n y a s ı n ı  k u r t a r m a k yazsa da, tayin 
yerindeki temel ihtiyacın  e r k e k l e r l e  y a t m a k olduğunun (fikirleriyle 
yüceltilmiş ya da fikre yüceltilmiş, fikirleştirilmiş bir kısrak değil; kısrağın 
kendi olmak ihtiyacının) bilince doğru yürüyüşü ve h a y k ı r a r a k  u y a n 
m a!  
 
 
Herhalde Aysel, Aydın’a ulaşabilse ya da Aydın’ı ekmiş olmasa, ona 
rüyasını böyle anlatmayacaktı. Çünkü romancının (Aysel’i dillendirenin) 
görevi, yazdıklarında (veya yaratısında), neyin okunması gerektiğini (de) 
yazmak değil; iç çatışmaları ve aşkınlık yollarının neler olduğunu okunur 
kılmaktır. O anlamda, Adalet Ağaoğlu’nun; kendi iç çatışmalarının 
(varoluşsal sorunlarının) bu denli ayırdında olması, hem roman baş kişisinin 
hem de öteki kişiliklerin hayat içindeki duruşlarını ve bunların birbirleriyle 
etkileşmelerini inandırıcı bir biçimde kurgulayarak, söz konusu 
çatışma/aşkınlık süreçlerine yaşarlık kazandırması, gerçek bir yaratıcılık ve 
ustalık örneğidir; çok önemli: bağlayıcı üst öğretiyi/ideolojik evreni ayrı bir 
kimlik olarak örmeyi de ihmal etmeden! 
 
 
Aysel’i (ya da Adalet Ağaoğlu’nu) kırk yaş dolayında ölmelere yatıranın, 
‘hayal kırıklığı’ olduğunu biliyoruz. Kendinden dışarıya elini uzattığında, 
dışarı’nın onu, cennet bahçelerinin eşsiz çiçeği ile karşılaması arzusundan 
yana yaşadığı düş kırıklığı(nı): “Beş yaşındaydım. Bostanda, otlar arasında 
korkunç güzellikte bir çiçek gördüm. Hiç görmediğim, belki de hiç 
görmediğim için bana güzel olan bu çiçek. Elimi uzattım. Dokunmak 
istedim. Değmek. Değmek. Cennet bahçelerinin o hiç görülmemiş çiçeğine 
elimi sürmek. Kendi kendime bulduğum bir güzelliğe dokunmak. Tutmak. 
Uzattım elimi. Otlar arasında, o benim için yeni olan şeye dokundum. Bir acı 
ile haykırdım sonra. Çiçek değilmiş. Zehirli bir hayvanmış. Parmağımı 
yardılar. Kanımı akıttılar. Beklenmedik, hiç umulmadık bir acı. Zehirli bir 
hayvanın sokmasından binlerce, milyonlarca kat dayanılmazlıkta … Ümmü 
Ninem beni kucağına aldı. Pörsük memesini ağzıma yapıştırıyor. Artık 
emmediğimi bile bile yapıştırıyor. İtiyorum onu. Hayvanın sokmasından 
ağladığımı, bu can acısından haykırdığımı sanıyorlar. Yanılmış olmanın 
acısını anlamıyorlar. Umulmadık bir anda yanılmış olmanın acısını. Bundaki 
dayanılmazlığı…” (45) 

 
Aysel, o sabah -ölüm  döşeğine girmeden önce-, çok yürüdü; bir umut, 
halk’ına: asla erişemeyecekleri masal hayatına vergilerini ödemek üzere, 
sabahın köründe yollara dökülen işçilere, hizmetçilere, hastabakıcılara, 
marangozlara ve marangoz çıraklarına, dükkan çıraklarına, hademelere, 
çöpçülere, …de baktı. ‘İnip dağılanların binip gidenlerden çok olduğu bir yer 
ve zaman parçası içinde’ kendine yeni amaçlar uydurması gitgide 
olanaksızlaşıyordu. Çankaya, Kavaklıdere, Bahçelievler, Kızılay’lardan 
Ankara’nın başka yerine çıkmayı tümden unutmuş olan doçent Aysel’i 
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minibüs ahalisi yadırgıyordu. Halka halka açılan bir dalganın herhangi bir 
halkasında bile değildi. Durmadan, en son halkadan da dışarı doğru 
kayıyordu. “… her ilişkiden biraz daha az algılanmış çıkarak gittikçe 
geciken, gittikçe yorucu olan, gittikçe hiç dışına çıkılamayacakmış gibi olan, 
gittikçe hiç geri de dönülemeyecekmiş gibi olan ağır bir kayış. Mibibüsün 
gideceği yere gitmeyi bekleyemeyecek kadar büyük bir yorgunluk duydum. 
Aynı zamanda yerimden kalkıp minibüsten inemeyecek kadar da büyüktü bu 
yorgunluk.” (46) 

 
Aysel, o yorgunlukla ölümüne uzandı. Yorgunluktan ölüyordu.  
 
Ölemedi. ‘Yeniden’ giyindi. Çantasından dökülenleri ‘yeniden’ doldurdu 
içine. Pörsümüş leylak dalını da, yarım kalmış simidin yanına; yallah, çöp 
sepetine… Eh, madem daha fazla ölünmüyordu; kapının dışına astığı ‘Lütfen 
rahatsız etmeyiniz.’i de tersine çevirip, doğru, koridora. Artık plaklardan 
hiçbir şey dinlemek istemiyordu. İster saat tamircisi Rıza’nın oğlundan, 
isterse Ömer’den olmuş olsun; ‘bir süre daha boğuşup’ çocuğunu büyütmek 
istiyordu. Hem belki çocuk mocuk da yoktu; belki de kendiydi -içindeki 
çocuktu- yeniden büyütmek istediği: Başkalarının gönlü hoş olsun diye 
kendini hapsettiği saksısını zorlayan.  
 
 
Adalet Ağaoğlu; ‘yeşil yosunların, kırmızı balıkların, uçan kabarcıkların 
derinliklerinde -kendi dibinde-; yakutları, altınları, pırlantaları ile dolu, dibe 
inmek için beline bağladığı sandığını keşfetti: “Ölümle şaka olmaz diyenler/ 
kıyasıya yanıldılar bu çağda/ Taksitle Ölüm diye bir roman yazıldı artık/ 
Önce öl-sonra öde denilmek suretiyle/ aşılıp geçildi bu roman da.” (47) 

 
 
 
 
 
Dipnotlar ve Kaynakça 
1. Adalet Ağaoğlu’nun; F. Andaç’ın, “Nasıl bir çocukmuşsunuz?” sorusuna ikinci 
adımda verdiği yanıt, “Sıtmalı olduğumu anımsıyorum.”dur. (Adalet Ağaoğlu 
Kitabı/ s. 19) 
2. Göç Temizliği/ s.88, 89           
3. Ag.y., s. 89, 90 (Ayrıca, bkz.: İkinci Bölüm, 59 sıra sayılı dipnotu alan paragraf.)      
Adalet Ağaoğlu’nun, Göç Temizliği’indeki şu satırlarını yeniden okumak ilginç 
olmalı: “Anneye karşı duyulan aşırı bağlılık ya da aşırı düşmanlık romanımızda 
hiçbir zaman sorgulanmamıştır. Kardeşler arasındaki ilişkiler de, babayı öldürme 
güdüleri de deşilmemiş ‘gizler’.” (A.g.y., s. 304, 305) 
4. ‘Bütün Yazı Hayatımda Açıkça Bellidir,..’ başlıklı söyleşide, Adalet Çutsay, 
“…Tezel’le çok didişen bir Aysel görüyorum ben Bir Düğün Gecesi’nde. Hayır…’ 
da çok hoşgörülüsünüz Tezel’e karşı. Epey bir anlayışlısınız belki.”, diye, sorar gibi 
olduğunda, Adalet Ağaoğlu, yanıtını vermeden önce, “Aysel, çok hoşgörülü Tezel’e 
karşı; bunu demek istiyorsunuz herhalde?” deme ihtiyacını duyar. Bence, soranın 
sürçmesi de, yazarın öncelikli tepkisi de anlamlıdır: Evet; Tezel, Aysel için almaşık 
bir kimliktir. Yazar, sanatçı duyargalarının alımladığı iç çatışma ve yönsemelerini, 
özellikle de bu iki kimlik üzerinden dışlaştırır. Yazarımız, ne kadar yadsımaya, 
farklı bir estetik tanımlamaya sokmaya eğilimli ise de, iç gerçeklik -bence- budur: 
Adalet Ağaoğlu, Aysel’in şahsında, içindeki Tezel’e haddini bildirmeye, onu 
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bastırmaya çalışsa da; Tezel de, Aysel’in (Adalet Ağaoğlu’nun) bir -iç- gerçeğidir; 
bastırmaya çalışırken de o iç gerçekliğe kulak verir. Nasıl ki, Tezel de; Aysel’siz, 
ona kulak vermeyen bir Tezel olamayacaksa. (Bir başka deyişle, yaratıcı duyarlılık, 
iç gerçekliğine kulak verebilmek; iç gerçekliği, uygun imgesel kurgu çerçevesinde 
dışlaştırabilmek ve yaşarlık -imgesel aşkınlık!- kazandırabilmektir.) Ve şöyle devam 
eder, Ağaoğlu: “Bu iki kızkardeş arasındaki ilişki, benim üç roman bütünüm içinde 
çok hassasiyetle kurulmuş ilişkilerden biridir. Kafaya kafaya vurmadan, iki insanın 
biribirinden etkileşerek nasıl değişebileceğini imler. Vardığımız her yeni noktada 
hayatı ve kendimizi yeniden sorgulamamız gerekir. Galiba Tezel’le Aysel bunu 
başarabiliyorlar. Onlar hem birbirlerinden çok etkilenen, birbirlerini gözü gibi 
sakınan, hem kişisel özgürlüklerine düşkün kimseler. Böyle olunca, ilişkileri 
didişme, çatışma ile derin bir bağ arasında gidip geliyor tabii. Bir Düğün Gecesi’nde 
Tezel, içine düştüğü nihilizmden Aysel’e duyduğu gizli saygı nedeniyle ne kadar 
kuşku duyuyorsa, Aysel de, yarın adına beslediği yalancı umutlarından, Tezel 
nihilizmi dolayısıyla o kadar kuşku duyar. O zaman, tedirginlikle birbirlerini 
dıştalamaya çalışırlar tabii, bulundukları noktanın sallanmasını istemezler. Ama 
hem hayata,  hem birbirlerine karşı duyarlıdırlar. Hayır…’da böyle bir duyarlığın 
onları getirdiği yeni noktayı izleriz. Başkaldırıları daha kapsamlı noktalara doğru 
genişliyor. Bir çeşit olgunluk yaşıyorlar.” (Karşılaşmalar/ s. 280, 281) 
5. Bkz.: Ölmeye Yatmak/ s. 321 (Aysel’in rüyası.) 
6. Adalet Ağaoğlu; Başka Karşılaşmalar isimli kitabında, Metin Öztekin’in, Ölmeye 
Yatmak’taki Aysel’le yazarın doğum tarihinin çakışmasından kalkarak sorduğu 
soruya (“Yazdıklarınızla yaşadıklarınız birbirini nasıl etkiliyor?”) şöyle yanıt verir: 
“Birçok yazarda olduğu gibi benim de bu ilk romanım büyük oranda 
otobiyografiktir. Bir ihtiyaçtan doğuyor. Hem klasik romanla, hem Türk romanıyla 
meselelerim vardı. Biçim ve içerik meseleleri. Hayatla da meselelerim 
yoğunlaşınca, Ölmeye Yatmak’ı yazıp kurtulmak kaçınılmaz oldu. Devam 
edecekseniz, önünüzü şöyle bir temizleyeceksiniz. Tarihin üstünüze yığdığı gereksiz 
ağırlıklardan kurtulacaksınız.” (A.g.y., s. 194, 195, ‘13. Tüyap Kitap Fuarı Onur 
Konuğu…’; Matbuat, Kasım 1994)  
7. Kolu-kanadı kırık, yalnız Aysel (ya da Adalet); içine doğru haykırdığı kırıklığını 
ve yalnızlığını, yazdıklarında/yarattıklarında dışlaştırdı; dışa doğru konuşur oldu. İç 
sesini yakaladı; o sesi, kendi seçimi olmayan ezgilere zorlayanlardan hesap sordu. 
Kulağına hoş gelmeyen sesi ıslah etti (ölmeye yatırdı); kendi ezgisini yarattı: 
“…müsamere günündeki selamlama süresince bedenimde bir değişim olmuştu. 
Sanki o güne dek ‘içimdeki çalgının mızrabı ayrı, telleri ayrı yerde duruyordu’ da, 
şimdi mızrap tellerin üstünde ağır ağır gezinmeye başlamıştı. Henüz tek tonda, tek 
renkte de olsa, damarlarımdan, kaslarımdan, sinirlerimden beynime doğru bir ezgi 
yürüyordu. Bende bir şey ölmüş, yeni bir şey yaşamaya başlamıştı. Sonraları sık sık 
düşündüm: Ses uyumu, o ezgi, ancak yaşamla açıklanabilirse, mızrapla tellerin 
çıkardığı düzenli seslerin bana ilk ağızda ölüm duygusuyla birlikte gelmesinde bir 
terslik yok muydu? Galiba yok. Ölüm duygusunu tek başına algıladığım zaman, 
sahnenin önüne selama çıkarıldığım an yani, küçük bir çocuktum. Ölümü yaşamdan 
bağımsız bir şey sanıyordum. Oysa, içimizdeki asal tellerden biri de o. Bana 
başkalarınca verilmiş rol, ‘Kelebek Kız’ değildi hayatla barışık, onunla uyumlu 
tınıyı verecek olan. Herhalde ‘Kelebek Kız’ın kim olduğunu bilmeyişim, benden 
uzak, ayrı bir yerde duruşu bundan. Beri yandan, bu rol nedeniyle yaşamım ölümle 
bütünlenmişti. Tamamlanmıştım. Artık kendi sesim vardı. İçten içe işitiyordum o 
sesi.” (Göç Temizliği/ s. 90, 91) 
8. Tam da bu noktada, Adalet Ağaoğlu’na kulak vermede yarar var: “Aşkları hiç iyi 
yaşayamadık. Hiçbir şeyi iyi yaşayamadık. Hayat denen şeyin içinde bir süre benim 
de devindiğimi bilmek istiyorum. Uzun sürmüş, çok sancılı bir değişim döneminin 
üyesi olarak, bu sürecin beni büsbütün de unufak edip hiçliğe salamadığını 
kanıtlamak… Bir başkaldırı? Herhalde… Yazılmasının geciktiğine inandığım bir 
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roman yazdım. Cumhuriyet ideolojisini ameliyat masasına yatırdım. Bu ideolojinin 
bireyleri nasıl yapıp çattığını soruşturdum.” (Göç Temizliği/ s. 234, 235, 237)  
9. Adalet Ağaoğlu, söyleşi kitabında; benzer bir gerginliği, ortaokul son sınıf 
öğrencisi iken, yazın on beş-yirmi günlüğüne Ankara’dan Nallıhan’a gidişleri 
dönemi için anımsar; “Başını örtecek miyiz Nallıhan’a gidince, örtmeyecek miyiz?” 
Romanda, Aysel’in, Aydın üzerinden yaşadığı gerginliğin; söyleşide, “İşte, o gidip 
gelişlerimizden dönüşte, demek ki ‘Ankara ile Nallıhan arasında’ (tırnaklar benim) 
sürtüşme olacak bu, gerilim noktası olabilir.”, diye, Ankara-Nallıhan arası bir yere 
konulması anlamlıdır. (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 36, 37)  
10. “Üç erkek kardeşimden büyüğü, Dr. Cazip Sümer… , benden iki yıl önce 
ilkokulu bitirmiş, Nallıhan’da ortaokul olmadığından Bursa’ya (Balıkesir de olabilir, 
şimdi bilemiyorum) yatılı gönderilmişti.” (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 17)  
11. Halim Bey’le saadetini -onca yıla karşın- sorgulayıp sorgulayıp hep tetikte duran 
da, bu bizim kızın erişkinlik ve orta yaş hali değil mi? “İki kişilik yaşamı bugüne 
getirmek de, o birlikteliği hak etmek de pek çok emek istiyor. Üstelik ben,  bu yirmi 
sekiz yılı hep, yarın artık birlikte olmayacağız, işte yarın, şunca emek boşa gidecek, 
ilk güzellikler solacak, diye diye yaşadım. Onun için hep tetikte, tetikte… Evlilik 
kurumunu, bizim birlikteliğimizi durmadan  sorgulayarak. Beni yormuş olan da, 
bu.” (Göç Temizliği/ s. 181) 
Dostları, tanıdıkları, Adalet Ağaoğlu’na; önünden arkasından, yıllarca, bütün gün 
dışarıda işte, geceleri evde yazı makinesinin başında -evi hayaletlerle, tasarlanmış 
insanlarla doldurup taşıran- bir kadına, Halim Bey’in nasıl katlandığını sorup 
durdular. Neyse ki, Halim Bey; bu sorular karşısında Adalet Hanım’dan daha çok 
şaşıran, yaralanan; sanata, edebiyata derinden ilgili -İstanbul’da öğrenci iken, 
gördüğü oyunlar üstüne düşüncelerini yazdığı bir defteri bile olan-, dolayısıyla, 
Adalet Hanım’dan yana seçiminde özgür bir erkekti. Peki, “İki kişinin mutluluğu, o 
romans?”, diye sorulacaksa eğer, yazarımızın ona yanıtı da hazırdı: “Her şey o kadar 
değişip dururken, ikili yaşamın sırıtkan mutluluğu da çirkin bir şey olurdu.” (Göç 
Temizliği/ s. 192, 195) Romans olacaksa, sırıtkan olması kaçınılmaz mıdır? 
12. Göç Temizliği/ s. 68-71 
13. Adalet Ağaoğlu’nun, yine ‘kocaman bir kız’ken (ama Nallıhan’da) kardeşinin 
(Güner) doğduğunu belirtelim. (Göç Temizliği/ s. 9,10)  
14. Ölmeye Yatmak/ s.262  
Adalet Ağaoğlu; daha sonra, ‘Günümüz Gerçekliği ve Kafka’ başlıklı denemesinde 
şunları söyledi: “Yıllar önce, Kafka’dan ilk okuduğum kitap Milena’ya Mektuplar 
olmuştu. O mektuplar beni bir yazarın çok özel dünyasında dolaştırdı… Milena’ya 
Mektuplar’dan edindiğim hemen hemen sadece korkulu bir yalnızlık izlenimiydi. 
Bu da benim özel dünyama salt çok özel bir nedenle yanıt olabiliyordu: Gençtim. 
Yeni ufuklar arıyor, insanlarla daha geniş, canlı ilişkiler kurmak istiyordum. 
Gelenek buna izin vermiyordu… Duygularımı ve düşüncelerimi apaçık 
paylaşabileceğim bir dostum olmasını isterdim. Hem de onun erkek olmasını 
isterdim. Ondan yoksundum… Büyük bir çocuksulukla itiraf edeyim ki, Milena gibi 
bir dostu, bir sevgilisi -her şeyi- olan kişi, neden kendini korkulu bir yalnızlıkta 
duyar acaba? diye düşünmüştüm.” (Geçerken/ s. 140, 141) Gelenek ve 
nesnel/toplumsal koşullar elbet önemlidir. Ancak, sanatçı ve sanatsal yaratma için 
daha önemlisi; sanatçının, geleneksel/toplumsal olanın ‘kendi’ iç dünyasında nasıl 
yankılandığına kulak verebilmesi; duyduğunu, başkaları için de işitilebilir 
kılmasıdır. Geçerken bir vurgu: işitilebilir olmak, ille duyulur olmayı murat etmekle 
değil; nesnel’le hemhal oluşu içindeki öznel çatışmalarına safiyet ve samimiyetle 
kulak kabartmakla olanaklıdır. Gerçek sanatçılık (yaratıcılık); yaratma sürecini, 
varoluşsal bir dert halinde yaşamaktan geçer. Bu noktaya dönmeyi umut ediyorum. 
15. Ölmeye Yatmak/ s. 284, 285 
16. Adalet Ağaoğlu, ‘Hep Kısa Sürelerden…’ başlıklı söyleşisinde, Ülkü 
Demirtepe’nin, “Romanlarınızda özdeşleştiğiniz bir tip var mı?” sorusunu şöyle 
yanıtlıyor: “Benim açımdan hiçbiriyle özdeşleşme söz konusu değil. Bence roman, 
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yazarın ya olmak istediği, ya da hiç olmak istemediği kişilerle haşır neşirdir. Biz 
onların dışına çıkmışız ki, onlara topluca nesnel bir bakışla bakıyoruz, ya da 
bakmaya çalışıyoruz. O zaman bir özdeşleşme söz konusu olamaz.” (Karşılaşmalar/ 
s. 223)  
17. Göç Temizliği/ s. 213           
18. Ölmeye Yatmak/ s. 26, 27           
19. A.g.y., s. 43    
20. A.g.y., s. 44          
21. A.g.y., s. 45        
22. A.g.y., s. 66          
23. A.g.y., s. 108    
24. A.g.y., s. 111, 112          
25. A.g.y., s. 25         
26. A.g.y., s. 69 
27. Geçerken/ s. 82           
28. A.g.y., s. 79          
29. Ölmeye Yatmak/ s. 359, 360    
30. A.g.y., s. 288 
31. Karşılaşmalar/ s. 29   
32. Göç Temizliği/ s. 232, 233  
Adalet Ağaoğlu kimliğinin yapılanışında, o yapılanışın barındırdığı iç çatışmaların 
roman dünyasına yansıyışında, ‘cinsellik’le ilgili yaşantıların özel önemi olduğunu 
düşündüğüm için; bu noktada, Birinci Bölüm’ün, 27 sıra sayılı dipnotunun bir kez 
daha okunmasını öneririm.  
Metinde bıraktığımız yerden alıyorum; böyle böyle, cinselliğin nesnesi unutulsa da, 
cinselliğin kendisi yok olmuyor; alıp başını bir yerlere çekiliyor ya da bir yerlere 
uzanıyor. Şuradan hatırıma geldi; Mustafa Sümer, ailesini -özellikle de çocukların 
okuma derdine-, Adalet onunda iken Ankara’ya taşıyor. Daha iyiceleri memurlara 
verildiği, çok çocukluların şansı biraz zora koşulduğu için, ilkin, İtfaiye 
Meydanı’nda, Gazi Lisesi arkasında, eski bir Ankara evinin üst katındaki iki odaya 
yerleşebiliyorlar. Mutfağı (mutfak niyetine kullanılan aralığı), bir başka memur 
ailesiyle paylaşıyorlar. (Göç Temizliği/ s. 126, 127; Karşılaşmalar/ s. 71, 72) 
(Mustafa Bey’in başına bunlar da geliyor!) Derken, efendim, Atatürk ölüyor; o sıra, 
ortak kullanılan mutfağın kapı arkasından gülüşmeler, müzik sesleri gelince; 
Sümerlerin de, o kavas ailesini öldüresi geliyor. Lafı şuraya getirmek istiyorum; 
nesnesinden uzaklaşan cinsellik, bazan, kapılar arkasına uzanan merakın da yakıtı 
olabiliyor. Adalet Ağaoğlu’nu, ‘öteki’ yaşantıların (ya da 
yaşayışların/alımlayışların) kurcalanmasına iten, neden, biraz da böyle bir 
merak(lılık) olmasın? Şimdi, Romantik -Bir Viyana Yazı-’nı açalım ve 17, 20, 81 
ve153. sayfalarına bakalım. Romandaki yazar kimliği şunları söylemiyor mu: “Eski 
Ankara’da, oturduğumuz ilk Ankara evinde, bizim taraftan olduğu gibi ‘ötekilerin’ 
tarafından da mutfağa açılması gereken, ama hep çakılı tutulan bir kapı vardı. 
Bizler, bu yandan ‘onların’ yanını hiç görmeyelim diye, kapının anahtar deliğine 
kağıt yapıştırmışlar. Bir seferinde merakımı yenemeyip, kapıya değmeden-
dokunmadan anahtar deliğinin ‘öte yanı’nı görmek istemiştim. (Adalet Ağaoğlu, hep 
‘çakılı kapılar’ ardını merak etmemiş midir?/ h. s.) Fakat, deliği örten o lanet kağıt 
yüzünden hevesim kursağımda, kursağım da aklımda kaldı. Demek, bendeki bu 
anahtar deliği merakı, böyle, çocukluğumun o döneminden! Gel zaman, git zaman, 
Büyük Ata(M)nın öldüğü günün gecesi, bizler sel gibi gözyaşı dökerken, kapının 
‘öte yaka’sından müzik sesleri, gülüşmeler işittik. Ben buna çok içerlemiş, ileri 
atılmış, ancak, kendim bir yana, kapının ‘öte yaka’sına yine bakışımı bile 
geçiremeyip, anahtar deliğinden geçire geçire bir süpürge çöpü geçirebilmiştim.”  
(A.g.y., s. 20) Ağaoğlu, bir yazarlak ömrü boyunca, ‘öte yaka’lara süpürge çöpü 
sallamamış; kendiyle birlik, bizleri de -ve hepimizin bakışını da- ‘öte yaka’lara 
geçirmemiş midir? Demek ki, yolundan alıkonulmuş cinselliğin böyle marifetleri de 
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oluyor! “… Altıok Cumhuriyeti’nin … kurdurup koruduğu kalın  taş duvarlar…” 
(A.g.y., s. 153) üstündeki anahtar deliğine de göz uydurtuyor. Bu vesileyle bir kez 
daha şunu vurgulamak istiyorum: kimselerin cinselliği, nesnesine, sere serpe akıp 
gitmiyor; ancak, bazıları, o yolundan alıkonulanı böylesi bir yaratıcılığa; bazıları da 
-bencileyin- başkalarının yaşamı ile ilgili arkeolojik kazılara hasrediyor. Ne yazık; 
bazılarında ise, böylesi çabaları yadsımanın/dudak bükmenin itici gücü oluyor! 
Neyse; biz yolumuza devam edelim (ya da Ağaoğlu’nun tabirine bir gönderme 
olsun; ayağımızı gaz pedalından çekmeyelim). Gazlayıp gidince, bir de mesela, 
Adalet Ağaoğlu Kitabı’nda, s. 23, 24’e geliyoruz: Küçük Adalet’in anne-babası, 
Cumhuriyet’in onuncu yıl kutlamaları için Ankara’ya giderler. Dönüşte, “Minicik 
bebeği içinde, üstü çiçekler, kelebeklerle süslü, nerdeyse yumuşak madenden ‘bebek 
arabası’…” getirirler. “İtildikçe giden bebek arabası ise bana, ‘erkek kardeşlerimin 
içinde bir kız çocuğu olduğumun yüzüme apaçık vurulması’ydı galiba (tırnaklar 
benim./ h. s.). İçimde öyle bir duygu uyandı, bir bilinç anı yaşadım, diyebilirim. 
Öyle olmalı: Ne zaman ‘boynu eğri’ kız-kadın köşesine itilmişsem, direndim; 
fırlayıp çıkıp gittim oradan. Kendim olmalıydım.” Şimdi: Aysel’in, bütün bir Dar 
Zamanlar boyunca, o kendine özgü kendi olma meselesini (benim altını çizdiğim 
tarzda: kendine rağmen -cinselliğine rağmen- kendi olma telaşını) bir de buradan, bu 
anı üzerinden okumak mümkün değil mi? 
33. Ölmeye Yatmak/ s. 191, 192           
34. A.g.y., s. 367          
35. A.g.y., s. 109    
36. A.g.y., s. 370           
37. A.g.y., s. 370           
38. A.g.y., s. 370, 371 
39. A.g.y., s. 113, 114 
40. A.g.y., s. 110          
41. A.g.y., s. 228           
42. A.g.y., s. 195 
43. A.g.y., s. 196  
44. Adalet Ağaoğlu’nun, kendi yaşamında da, nikahlarla düğünlerle pek barışık 
olmadığı izlenimini ediniyorum. Güner’in, AST’taki provaları nedeniyle 
nikahlanmaya vakit yaratamamasından şikayetçi Tezer (Özlü) onda şu düşünceleri 
uyandırıyor: “Her birleşmede, nikaha, bir kağıt üstünde iki tanıkla ‘evet’e ‘evet’ 
diyen birileri bulunuyor ve nikah oluyor. Biz de nikahlandık. Kime, hangi aklı 
verebilirim ki?” (Göç Temizliği/ s. 228) Ya da, nikaha kimseleri çağırmak niyetinde 
olmadıklarını, yalnızca iki tanık bulundurucaklarını söyleyen Tezer’e içinden, “Ah 
Tezer, bir şeyi temelinden kökleyemeyince, böyle ‘farklılıklar’ uyduruyoruz. Ben de 
bir şey uydurmuştum: Düğün istememiştim. Yapmamıştık.”; nikahta -bari- başına 
bir şapka oturtmak derdinde olan Tezer’e, yine içinden, “Tezer, başında bir şapka 
olsun istiyorsa, olmalı. O yabancı sesin, ‘durumunuz incelendi, evlenmeye mani bir 
haliniz bulunmadığı anlaşıldı’sını göğüsleyecek her şey yapılmalı.”, der.(A.g.y., s. 
229) Adalet Çutsay’la söyleşisinin bir yerinde de, Aysel’den söz ederken; “Bana 
sorarsanız Aysel zaten fazladan evlenmişti (nikahlanmıştı) gençlik döneminde. 
’50’lerde nikah kurumunu sorgulayacak kadar bilinçli, bu kuruma ‘hayır’ diyerek 
toplum değerlerine sırt çevirecek kadar da başkaldırıcı (bilinçli) değildi.” 
(Karşılaşmalar/ s. 273) 
45. Ölmeye Yatmak/ s. 361           
46. A.g.y., s. 72 
Minibüs ahalisinin (de) yadırgadığı; kendini, halka halka açılan bir dalganın 
herhangi bir halkasında bile hissetmeyen, her ilişkiden biraz daha az algılanarak 
çıkan, durmadan en son halkadan da dışarı doğru kayan, minibüsün gideceği yere 
gitmesini bekleyemeyecek denli yorgun düşen Aysel’in; son bir gayret, minibüsü 
şunu-bunu bir yana koyup, Bir Düğün Gecesi ve Hayır… üzerinden, kendini 
(kendiliğini?) Yenins’in sandalına attığını, şimdiden söylemek isterim. Temel 
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(varoluşsal) sorunsala duyarlılık sağlam olunca, metinler arasındaki devamlılık da -
romanlar arasındaki onca yıla karşın- esaslı oluyor demek ki! 
Kendinden/yaşadığından, böylesi bir roman dünyası kurana, yalnızca, şapka 
çıkarılır! 
47. Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar/ İsmet 
Özel; Temmuz 1994, Birinci Basım, Oğlak Y.; s.37, 41; ‘Ils Sont Eux’ ve ‘Üç Frenk 
Havası’ndan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Dar Zamanlar II/ Bir Düğün Gecesi 
 
 
                                                            “… kan ve gözyaşı buharlaşır, havaya karışıp gidebilir.  
                                                             Ama tarihin kokusu heryana, üstümüze başımıza siner,  
                                                               ruhumuza ve aşklarımızın içine kadar yürür.” 
                                          Romantik-Bir Viyana Yazı/ V.‘Geçmişin Kokusu’ ve Ruh Üşümesi 
 
 
 
 
Başından bu yana, adım adım yoklamaya çalışıyoruz; altını çizdiğim 
geleneksel sürece (bireylerin, kendileri olmak yerine; egemen üst değerlere 
kendilerini katarak -yeri geldiğinde feda ederek- kendilik değeri kazanmaya 
çalıştıkları sürece), Aysel de (Aysel’i kendi iç ihtiyaçları, aşkınlık çabası 
adına yaratmış olan Adalet Ağaoğlu da) bir ucundan (epeyce başlardan) 
katıldı; gördü, yaşadı. Tezim o (idi); Adalet Ağaoğlu, bildik aile çevresinden; 
önce Atatürk’ün irfan ordusuna, sonra Kemalist ihtilalci orduya nümayiş 
saflarına, oradan da devrimci saflara -bir şekilde- kendini katmaya; o 
katılımlarda, makbul bir kendilik değeri kurmaya çabalarken, yaşadığı iç 
çatışmalarına (bozgunlarına), bir sanatçı olarak duyargalarını indirdi; önce 
Ölmeye Yatmak’ı yarattı. Ölmeye yatan Aysel (ve o arada Adalet Ağaoğlu), 
en sonu, ölümcül iç hesaplaşmalarını tamamladı, ölümden döndü ve içindeki 
-kendi olan- çocuğu büyütmek üzere, o mahut Nisan sabahı, hayata yeniden 
doğdu.  
 
 
Ölmeye Yatmak; nesnel roman zamanı (anlatılan -nesnel- zaman) itibarıyla, 
1938-68 arasına yerleştirilmişti. Ancak, incelemenin temel kalkış noktası -
metnin, yaratıcısının öznel dünyasındaki dayanakları- açısından da önemli; 
Ölmeye Yatmak, ’71 askeri darbesini (de) yaşamış bir romancı tarafından 
yazıldı. (1) Bir Düğün Gecesi ise; her ne kadar, ‘kalkınan memleketimizin 
milli temeline yeni bir harç’ olması muradıyla tertip edilen düğünün 
davetiyesinin -iki kuşun gaga gagaya verdiği mavi kartın- altında, 26 Kasım 
1972, Saat: 19.00 yazsa da; romanın ilk basımı Şubat 1979’da yapıldığına 
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göre, yeni bir darbenin (12 Eylül’ün) ayak seslerini işiten bir romancı 
tarafından yazıldı. 
 
Yeni bir darbenin ayak sesleri işitilir veya bir yenisine davetiye çıkartılırken 
Bir Düğün Gecesi’ni yazan Adalet Ağaoğlu; Aysel’ini, ’72’nin o -
sıkıyönetimli- Kasım gecesinde, düğün mahallinden uzak tuttu. Aysel, somut 
olarak düğünde değildi ama; ‘güç taşra yıllarını geride bırakıp’ Anadolu 
Kulübü’nde muradına ermeye çalışan mutlu zaman parçası, Aysel’i ölmeye 
yatmalara taşıyan ne varsa onların üzerinden muradına nail olmaya 
çalışıyordu ve o yüzden, Aysel, herkesten çok oradaydı.  
 
Düğünde kimler yoktu ki; bir yanda mağrurlar taifesinin başını çekenler: 
Gelinin -‘bilmem ne motorlarının Türkiye temsilcisi ve o motorları orduya 
satmakta da hünerli’- babası, eski mebus kızı Müjgan’ın kocası; Aysel ve 
Tezel’in, elçiliklerde, golf kulüplerinde avukat; gazinolarda göbek atanlara 
para sıkıştırırken taşra esnafından azma taşeron inşaatçı-emlakçi-parçacı 
abileri: İlhan Dereli; Amerika’larda tahsil gören damat Ercan ve devrimci 
Hakan’ın -devrimci bir unsur olarak düğünü basacağı tehdidini savurmuştur!-  
babaları, Ertürk’ün kız kardeşi Nuriş’in kocası: Tümgeneral Hayrettin 
Özkan. Sermağrurinden doğru alt dallanmalar olaraksa: İlhan’ınki (Müjgan) 
ve paşanınki (Nuriye/Nuriş); damadın dayısı, düğün tertip ve düzen kurul 
başkanı, Kore gazisi, emekli albay, Oyak ziyafetler-kokteyller, ıvır-zıvır 
‘organize’ edicisi, Mebus Remzi Bey’in -bir vakit Aysel’in izdivacına talip 
olan, şimdiyse, belediye başkanlıklarını aşıp da gelmiş Remzi Bey’in- ne 
istese vatan için isteyen kardeşi: Ertürk ve onunki (Gönül); İlhan’la kredi, 
özel tahsis… karşılığı bir kışlık daire, bir yazlık ev, vs., muhabbetinde, 
samimiyetin nişanesi olarak işi kıç parmaklatmalara vardıran bankacı Namık; 
Amerika’lara giderek herbi şeylere garkolan Cemil Türk/Cim Törk ve -
kendisi kürkler, elmaslar içinde, görümcesi Gönül’e Amerika’dan getire 
getire kahverengi bir etol getirebilen- eşi Ayten/Eytın… Mağrurlarla 
mağdurlar arasında biçare, İlhan’ın-Aysel’in-Tezel’in -çocuklarını kollarının 
altında bir arada tutamamaktan müşteki- anneleri, Ömer’in yirmi yıllık 
kayınvalidesi Fitnat hanım. Sermağrur İlhan Dereli’nin kapıkulu, düğün 
koruma görevlisi (Ali Usta’nın, ne çare, polis mektebinden ‘adam’ olarak 
çıkamayan yeğeni), sivil polis Ahmet… Öte yandaysa; mağrurlar taifesinin 
yarı mağdur yan ürünleri (bu yan ürünler, bildik mağrurlar ile ‘mağrurdur bu 
yolda mağdur’ hesabını zorlayan ‘devrimci gençlik’in tepkimeye 
girmesinden açığa çıkmıştır): İlhan’ın yarı gönüllü, Müjgan’ın güle oynaya 
paşanın Ercan’ına gelin ettikleri kızları; düğün gecesinin -kendini devrimci 
gençliğe katma özeni, ‘İlhan’ın kızı’ denilip geri püskürtülen, Aysel 
halasından da pek yüz bulamayan, serinkanlı devrimci Ömer abisinin örtük 
şefkatine sığınan- ‘minicik kırgın gelin’i: Ayşen; bir zamanların yaman 
devrimcisi Tuncer (o şimdi Lozan’da doktoracı), mağrur mu mağdur mu belli 
değil ama devrim yapamayan Tuncer’le gönlündeki evliliği yapan -
milletvekilimiz Remzi Bey’in kızı- Yıldız… Beri yanda da; mağruriyet ve 
mağduriyetleri kendilerinden menkul -İlhan Bey’in, artık ‘büsbütün serbez’ 
yaşadığı rivayet edilen küçük hemşiresi; ressam- Tezel ile -‘ailenin anlayışlı 
damadı’, profesör- Ömer. Ve yine uzaklarda ve yine kendi hayat ve 
devrimcilik mektebinde bir başına öğrenci, düğüne gönderdiği sarı kır çiçekli 
saksısı bir köşeye atılmış, Ayşen’in evine kristal avizeler takmaya tayin 
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edilmiş, yazarın ve Aysel’in makbul insanı Ali Usta. Mekansa, Ankara’nın; 
birinci katında çıkar sahiplerinin tanıştığı, birbirlerini göz ucuyla tartıp ağız 
yokladıkları, denk düşürenlerin birbirleri ile kol kola geldikleri; ikinci 
katında, ellişer-yüzer toplanılıp kol kola gelme ameliyesinin 
kalabalıklaştırıldığı; üçüncü katında, kolkola gelenlerin cinfiz içip kumar 
oynayaraktan, komisyonları yüzdeleri tartışaraktan iş bağladıkları; dördüncü 
katında, bakan, mebus, Tahsis Kurulu Başkanı, vs. ile kalabalığın 
zenginleştirildiği, herkesin birbiriyle ‘kirvem’ muhabbetine girdiği, ağız 
tadının, martiniden ‘kariydez şiş’e -‘Yi yi...’ tazyikleriyle- külliyen tedarik 
edildiği Anadolu Kulübü’nün beşinci katı: Kalkınan memleketin üstünde 
yükseldiği milli temelin harcına katkı olması dileği ile, o gece, Ayşen’le 
Ercan’ın karılıp mezkur temele boca edildiği, şantiye alanı (düğün dernek 
katı).  
 
 
İlginçtir, öncesinde hiç öyle düşünmemiştim; Büyükada deniz otobüsüne -
jeton sevdasına- koşuştururken birden aklıma geliverdi: “İntihar 
etmeyeceksek içelim bari!” Eşim, deniz otobüsünün serinliğine 
yerleştiğimizde, eskiden olsa -yirmi küsur yıl önce, demek istiyor-, öylece 
elini bırakıp jeton peşine koşuşturmayacağımı söylerken ben pek oralı 
değilim galiba, “Bak, diyorum, hani ben Ölmeye Yatmak’ta, Aysel’in 
yatışında, biraz intihar kokusu aldığımı sana çıtlatmıştım ya, Dar 
Zamanlar’ın hemen ikinci romanının, Tezel’in ‘İntihar etmeyeceksek içelim 
bari!’lafıyla başlatılması çok anlamlı değil mi?” Eşim; ‘Bu romanlar da, 
kuzum, insanlar öyle kolayca birbirlerinin ellerini bırakmasınlar diye 
yazılmıyorsa, çok da derdim değil,’der gibi mi baktı; pek anımsamıyorum. 
Ama inceledikçe, daha bir öyle olduğuna inanıyorum, bütününde Dar 
Zamanlar ve bu arada Bir Düğün Gecesi; bir anlamda, belli bir tarihsel 
kesitte çözülen ya da muhabbetle birbirine kenetlenemeyen (siyasi, içtimai ve 
asıl önemlisi,  beşeri  anlamda) ellerin romanıdır. 
 
Hoş, birilerinin elleri (Aysel’in abisi İlhan Dereli’nin şahsında yükselen, 
serpilip gürbüzleşen burjuvazinin, Anadolu Kulübü’nü mekan tutmuş -
Namık’ı, mebusları, vb.’leriyle- bürokrasinin veya yönetici seçkinlerin ve 
Tümgeneral Hayrettin Özkan ve nikah şahidi korgeneralin şahsında silahlı 
kuvvetlerin elleri), siyasi, içtimai ve beşeri manada kenetleniyordu; ancak, 
Aysel’in (ve Adalet Ağaoğlu’nun), ayrıştırmak ve ayrıştırdıkları bağlamında 
kendine yeni bir aşkınlık yolu aralamaya çalışmak üzere -yeniden doğurduğu 
kendini/içindeki çocuğu, nerede ve nasıl büyütecekti?- gözlerini diktiği yer, 
kenetlenenlerin karşısında çözülenlerin (belki de, ‘mağrur’ların 
kenetlenmesini kolaylaştıranların) dünyasıydı.  
 
Evet; Adalet Ağaoğlu, bir düğün gecesinde, birkaç ustalıklı betimlemeyle 
kenetlenenleri ve ama asıl, derinlikli tahlilleri çerçevesinde, çözülenleri bir 
araya getirdi. Çözülenlerin, çözüldükleri yollara nasıl koyulduklarını ve o 
yolları (hem kendi içlerinde, hem de göz önünde) nasıl yürüdüklerini 
anlamaya çalıştı. Kendi iç çözgünlüğünü yaşayan Aysel’in (ve kendinin) 
çözgünlük/ayakta kalma gerginliğini, düğüne katılan çözülmüşlerin şahsında 
(ve onların iç dünyalarındaki uzantılarında) tanımaya (tanı, sağaltımın ilk 
koşuludur!) ve tanıtmaya çalıştı. 
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Bence; Adalet Ağaoğlu’nun -yetmişli yıllarda-, evinden Anadolu Kulübü’ne 
doğru baktığında gördüğü devrimci -çözgün- gençlik, Aysel’le aynı dertten 
mustaripti: Sevilmeyi; beğenilmeye, önemli/anlamlı olmaya tahvil etmiş; 
koşulların yeterince ayartıcı olduğu bir noktada, nesnelliğin yol gösterici 
verilerini de (Engin’in kulağı çınlasın, meseleyi o anlamda hiç de ‘sınıfsal’ 
almamışlardı!) -elbet- bir yana bırakıp, kendilerine, kendilerini içine 
yerleştirebilecekleri; içinde yer ettikçe anlam ve önem kazanacakları bir 
büyük dava kurgulamışlardı. Kendileri olmaya, kendileri olarak sevilmeye, 
kısacası, sevilmeye dair ihtiyaçları öylesine boşlanmıştı ki, b i r e y  olarak 
önemlerini/kıymetlerini, davanın önemi içinde eriterek, önemli ve anlamlı 
olmaya soyundular. Tıpkı Aysel’in, en başta, Cumhuriyet’in irfan ordusunda 
nefer olmaya soyunması gibi.  
 
Sevilmeyi bilmedikleri (yaşamadıkları) için, sevmeyi de bilmiyorlardı; öyle 
bilmiyorlardı ki, bir davayı sevmekten bile, o dava uğruna kendini -öyle ya 
da böyle- feda etmeyi anlıyor; elbirliği ile örgüt/hareket fetişizmi üretiyor; 
kaçınılmaz, fetişleştirdikleri/kutsallaştırdıkları harekete mazoşistçe 
kendilerini kurban ediyor ya da kurban alıcı koşulları kendi elleriyle kurup 
faşizme davetiye çıkarıyorlardı. (2) 
 
Adalet Ağaoğlu’nun gözüne, çözgün devrimci gençlik kanadında ilk çarpan, 
Tuncer oldu. Küba’nın ekonomisini eleştirip bir de sosyalist geçinen, 
yetmiyormuş gibi Marks’ın da eleştirilebilir olduğunu anlatmaya çalışan 
hocasını (Ömer’i) küçümseyen; mevcut düzenin üniversitesini bitirip o 
düzenin bir yerinde bir şey olmayı gereksiz ve aşağılayıcı bulan; öğrenci 
arkadaşlarını, dersliklerden dışarı, emperyalizmin zalim yumruğu altında 
inleyen halkına doğru yola çıkartmaya -kendilerine katılmayan Ömer 
hocalarını da kürsüden indirmeye- çalışan, aşkın devrimciliğe gölge 
düşüreceğini sanan Tuncer; düğünde -üstelik, mebus Remzi Bey’in kızı 
Yıldız ile birlikte- Ömer hocasına görününce kötü oldu. Memlekette 
yapılacak bir şey kalmadığı, o yüzden Lozan’da doktora yaptığı özürüne 
sığınmaya çalıştı. “Biz Yıldız’la birbirimizi… Birbirimizi çok sevdik 
hocam.” (3) açıklamalarına girişti. Üstelik, hocası -her şeye karşın-, 
yağdanlıkta yağa karışmayan bir damla su gibi de duruyordu karşısında. 
Derslerinde tembel, devrimci eylemlerinde hamarat, bütün sevdası halkı olan 
marangoz oğlu Tuncer; hocası ile konuşmak, Remzi Tarakçı’nın kızı 
Yıldız’ın, kolejden arkadaşı Ayşen aracılığıyla gönderdiği aşk mektubuyla 
nasıl da allak bullak olduğunu anlatmak istedi. Hocasının da derdi bir o 
değildi elbet, düğün hay huyu içinde kısmet olmadı; o da bize içini döktü. 
Yıldız’ın eli avucundayken, nasıl da her yanını bir ılıklığın sardığını; o vakte 
dek, kendisini seven, kendisinin de sevdiği onca arkadaşının arasında nasıl da 
yapayalnız olduğunu ayrımsayışını; onun eli avucundayken, nasıl da bütün 
dostlarıyla birlik kendini sımsıcacık bir sevgi yumağı içinde hissettiğini… 
anlattı. Anlamamak elde miydi? Üstelik, devrimciliğime halel mi geliyor, ya 
bu kızın soyu sopu, ya koleji, yabancı dil bilmeleri.. diye bocalar; Ali 
Usta’sından, hem avucundaki sıcaklıktan, hem de devrimci ‘karizma’sından 
olmayacağı bir açıklama beklerken, Ali Usta da, “Ha, dur. Dur sana şöyle 
söyleyeyim en iyisi. Şimdi, senin bu genç yüreciğinde bir sevda noksanı 



 76 

bulunmasa, hangi kız sana hayranlık, sana sevda mektupları döktürürse 
döktürsün, hangisi kuyruğunda kedi gibi dolanırsa dolansın, şuranda yer alıp 
orda bir dalgalanma yapabilir miydi?… O köşe boşmuş ve o köşe öyle 
bomboş kalamaz…” (4) deyiverdi. Ve aklı selim sahibi Ali Usta, vakayı, 
devrimci nesnel duyarlılığının imbiğinden geçirerek ekledi: “Sen ne bu 
fakülteyi bitirmeyi bir yana koy, ne haklarınızı istemeyi, ne başkalarının da 
haklarını istemeleri için ‘kendin kadar bir ses olmayı’ (tırnaklar bana ait.), ne 
de sevdalanmayı. Adamsan hepsini, adına haysiyet denilen kanaldan pırıl 
pırıl akıtırsın. Düzen bizim düzenimiz değildir diye ben Remzi gibilerin 
televizyonlarını onarmıyor muyum ha?” (5) “Ne yaparsan yap, kendinden 
kaçmadan yap. Yalnız başka güçlüklerden değil, kendi güçlüklerinden de 
kaçmadan yap. Devrimse de, sevdaysa da. Birini iyi yapan ötekini de iyi 
yapar zaten…” (6) Ali Usta, Tuncer’le Yıldız’ın düğününe gelmemiş ama bir 
telgraf göndermeyi de ihmal etmemişti: “Aşkın düğünü kendisidir.” (7) 
 
İçindeki sevgisizliği yatıştırmak, sevgi açlığını dindirmek, birileri ve bir 
şeyler için anlamlı olmak arayışıyla, kendini devrimci gençliğe ve 
eylemlerine katmaya çalışanlardan biri de, İlhan ve Müjgan (‘her şey kokan 
ama hiç anne kokmayan Müjgan’) Dereli’nin kızları Ayşen’di. Ayşen, 
halkının aç olduğunu öğrendi ama kendisinin de sevgi açlığı had safhadaydı. 
Hangisi daha öldürücüydü; merak etti. Ayşen, sevginin pek uğramadığı aile 
çatısının altından, önce, fakültedeki devrimci çevreye doğru seğirtti. ‘Tuncer 
Abi’ pek pırıltılı bir devrimciydi; ona yakın durmaya özendi. Kendiyle 
hemdert olduğunu sezinlemiş olmalı, kolej arkadaşı Yıldız’ın sevda 
mektubunu koştura koştura Tuncer abisine ulaştırdı. Devrimcilikte 
ötekilerden bir adım önde Uğur’la sevgili olmaya, eylemlere gözü peklikle 
bulaşmaya çalıştı. Olmadı, olmadı; göze giremedi. En önemsiz -ama 
önemlilik sosu bol bulamaç- devrimci tasarılarını -aman aman muhbirlik 
ediverir, diye- ondan gizli -ama göstere göstere- birbirlerine fısıldadılar. 
‘Çocuklar’ın ihtiyaçları için babasından para temin etmesini istemekten de 
geri durmadılar. Ömer abisi henüz ‘onlardan biri’ ve ‘aslaaaan’ken -ama o, 
kolej yıllarıyla birlikte, tam da anasının babasının istediği gibi bir kız 
olduktan o yana semtlerine hiç uğramamışken-, Ömer abisine arkadaşlarıyla 
beraber koridorda rastladıklarında koşuverdi; Ömer abi durumu anladı, 
Ayşen’in kolunu koluna geçiriverdi. O an dünyalar onun oldu; bütün dünyayı 
ve insanları birlikte sevdi. Uğur’la hissetmediği şeyleri hissetti. Hissettikleri 
güzel olduğu halde korktu. Ömer abisi evlerine davet etti.  
 
Bir vesileyle içeri girmesi (Gül ve öteki devrimci arkadaşlarla birlikte); 
hayatının en mutlu, en keyifli ve en özgür yirmi gününü yaşamasına sebep 
oldu. Ahir ömründe yakaladığı mutluluğu, babası ve Hayrettin Paşa (Ercan’ın 
babası) çok gördüler; kızı kanadından tutup gözaltından çekiverdiler. 
Ayşencik, ağzıyla kuş tutsa kolay kolay yaranamadığı devrimci çevrede, 
iyice kolu kanadı kırık düştü; kendi kendini ihbarları da kar etmedi, 
hain/muhbir muamelesi gördü.  
 
İnsanlarası sevgisizlikten yılgınlığını Aysel halasına açmak istedi, kapılarına 
dayandı, ama birden Aysel halasına biraz uzak, Ömer abisine ise gereğinden 
çok yakın olduğunu hissetti; korktu, kaçtı. Ercan’ın, -samimiyet telkin 
etmese de- ondan caymayan ilgisine sığındı; bir zamanlar utandığı, işbirlikçi 
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bulduğu, parasını pulunu istemediği babasına, ‘peki’, dedi; kimselerin 
‘biz’liğine kabul görmeyen Ayşencik, -ehvenişer- paşa oğlunun ‘biz’ine razı 
oldu. Bu kez (ilkinden iki buçuk ay sonra) hiç çekinmeden, utanmadan 
halasının ve Ömer abisinin kapılarını çaldı. Nikah davetiyesini önlerine 
koydu. Aysel halası çıkmak üzereydi; yeni bir araştırma için arkadaşına 
gitmesi gerekiyordu ama onu kırmadı, bir on dakikacık oturdu, ‘Kalkınan 
memleketimizin milli temeline yeni bir harç olmak üzere…’yi mırıldanırken, 
hırçın ya da acı değilse de, biraz garipçe gülümsedi, Ayşen’e hoş görmesini 
ama düğününe ‘gelmiyeceğini’ (‘gelemiyeceğini’ değil) söyledi. Ayşen, bir 
kez daha, yalnızlığın ağırlığı altında bunaldı, başını Ömer abisinin omuzuna 
yasladı, saygısına eklenen mahrem duygularını engelleyip bastırdı, Ömer 
abisinden düğününde onu yalnız koymamasını diledi…  
 
Aysel’in kendisine uzak tuttuğu düğün kalabalığının; bireyliği, koşulsuz 
sevgi ve kabul arayışı darbe yiyen üyelerinden bir diğeriyse, Tezel’di. 
Abisinin gönderdiği gaga gagayalı davetiyeye iliştirilmiş uçak biletlerini 
okutup; ‘Bir şey yapmalı, bir ses duyurmalı..’ türü ciddileşmelere sıvanan -
tokat arsızı-, devgençlere silah bulanlardan olduklarını kulaklara fısıldama 
gayretine düşen -fısıldak- arkadaşlarını, hava karardığında, Park Otel’in 
barında bırakan Tezel, ‘hiç bir şeyin hiç bir biçimde canını sıkmayacağı’ 
hiçlikçiliğini kuşandı: “Kardeşim sen güzel güzel içkini içsene; kim resmini 
kaça satmış, kim almış, kim kimle yatarak ve kim iyi hikaye yazarı, kim beş 
para etmez, buna karar vermekle yetinsene.” (8) ‘Yitirilen inançların yerine, 
durum zorluyor diye, acilen yarım yırtık yeni inançlar’ sokuşturuvermeyi 
edepsiz; o an durduğu yeri, o ana dek koşuşturduğu yerlerden daha gerçek 
buldu: “Tokadı yer yemez hiçliği seçmiştik: Makinalar senin elinde 
olmadığına göre, seni senin hiçliğin paklar ancak. Nokta. Bitti. Hadi içelim.” 
(9)  
 
Nerelerden nerelere koşuşturduydu Tezel? On sekiz yaşında -sümüklü bir 
kızken-, Kızılay Meydanı’nda copları yiye yiye memleketi özgürlükçü bir 
anayasaya kavuşturdu, babalarından kalan Küçük Esat’taki külüstür iki 
daireyi -“subaylara yüzme havuzu, kıyı konutu falan yapılsın diye” (10)- 

ablasıyla beraber şanlı orduya teslim etti, ablasının gönülden desteği ile -abisi 
bir kuruş koklatmadığı halde- İstanbul’a Akademi’ye gönderildi. 
 
Devrimini yapıp da gelmiş sümüklü kız kısmı, Akademi’de kapanın elinde 
kalıyordu; onu, Memoş kaptı. Memoştan boşandı, Oktay’a vardı; ana baba 
varsılı Oktay’ın Kuzguncuk sırtlarındaki evinde evli oldu, çocuk yaptı; 
çocuğu Oktay’ın anasına teslim ettiler, Taksim’e, “Amerika defol!” diye 
bağırmaya koşturdular; oğlunu anasına, üniversite bitirmeyi burjuva piçlerine 
bırakan Oktay, ana baba parasıyla profesyonel devrimciliğe soyundu, Tezel 
tadına baktı, beğenmedi, Oktay’ı da boşladı; bütün -sosyalist- iyi niyetiyle 
boyadığı resimlerinde, çakı gibi devrimci delikanlılar, saçlarını fabrika 
kadınları gibi kundak etmiş proleter tavırlı kızlar, fabrikayı-işçiyi-emekçi 
halkımızı bulamadılar, çok kızdılar, talana temayül ettiler, Tezel ilk kez 
‘siktir’i çekti, devrimciler siktirecek gibi değildi, kız kuru safi sinir dolu 
eliyle iyi niyetli ressam Tezel’e tokadı aşkederken, “…işçi kardeşlerine 
sevgisini ağzında bir okka tükürük olarak …” (11) biriktiren Che kalıplı oğlan 
da boş durmadı, biriktirdiğini hark edip Tezel’in suratına boca etti… İlk 
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tokadını İlhan’dan, ikincisini oyuncu bozuntusu Memoş’tan yiyen Tezel, 
böylece -devrimci mesainin ürünü- üçüncüsünün de tadına bakmış oldu; 
gidecek bir yer aradı, yoktu; herkesin işi başından aşmış, başkalarına neyin 
nasıl yapılacağını anlatma sevdası bacayı sarmıştı.    
 
O işte iş yok, nihayetinde göstermelik bir anayasa, dese de, ak elli devrimini 
-sırtında copuyla- yapıp da gelen Tezel’i acilen karılığa seçen Memoş için de 
devran döndü; öyle böyle devrimler kesmiyordu, daha militan devrimci 
olundu; oyuncu Memoş’un oyuncu arkadaşı taksici ile dalaştı karakola düştü, 
kimliğini -boynuna savurduğu atkısı ile hemhava- “Komünistim!” diye beyan 
etti; eh, delikanlılar militan devrimcilikten aşağısına razı olmazken, askerler 
de  -elleri kolları bağlı durmuyorlardı ya!- darbelerini tazeleyiverdiler; kimlik 
babında komünistlikten aşağısına razı olmayan oyuncunun arkadaşı oyuncu 
Memoş huylanmaya başladı: ya, oyuncu komünist arkadaş, öteki 
oyunculardan da söz ederse?.. Kolay kahramanlık(lar) düşkünü Memoş, önce 
can deyip, tatlı canını Bonn’a hoplattı. Babasının, zararlı akımlardan oğlunu 
muaf tutmak üzere altına çektiği arabaya, muhtemel devrimci eylemin 
lojistik desteği muamelesi çeken Oktay’ı, askerler -devranı 
döndürdüklerinde- iki aylığına içeri çektiler. Oktay, iki ayı, doya doya 
Hannibal rolüne soyunarak geçirdi; bitti, Bodrum’a çekildi, bu kez devrim 
‘dengbey’liğine soyundu, “Ben içerdeyken…”le başlayan destanlar üfürdü. 
 
“Yaşanan yaşandı. Görülen görüldü. Yaşanan da, görülen de üstümüzde ne 
yaptıysa yaptı. Biz ne olduysak olduk. Biraz dıştan, biraz içten derken 
yuvamızı yaptık.” (12) Yuvası yapılan Tezel, bütün görevlerden kendini azat 
etti. “Bir hiç. Yokum ben. Duruyorum. İçiyorum. İçebilmek için turistik 
resimler yapıyorum. Ne suç biliyorum, ne ceza. Ne seviyorum, ne nefret 
ediyorum.” (13) 
 
 Her şeyin yarımı yırtığı ile idare edilen yerde, hiçlikçilik de tam olamıyordu 
(‘nihilist olmak, komünist olmaktan da zordu’); demir attığı bardan kopan 
Tezel, kanyak takviyesiyle de olsa, -çantasında düğün için özel olarak satın 
aldığı bluzu ve ona en iyi gidecek eteğiyle birlik- Ankara’nın yolunu tuttu. 
Sabah erkenden indiği annesinin evinden ablasına telefon etti; konuşmasına, 
takip edilecek düğün protokolü ile ilgili bilgi alma süsü verdi; ablası da, 
soğuk, yakınlığı özenle bastırılmış bir tarzda konuştu. Aynen şöyle: 
“Hoşgeldin. Sanırım düğüne geldin. Yok, ben gelmiyeceğim. Bilmem. 
Ömer’in kendisine sor bunu. Gidecekse birlikte olursunuz. Yaa, evet. Öyle. 
Güle güle.” (14) Ve, çat-çat-çat, bilmem nereye söz verdiği raporunu yazmaya 
devam etti. (14) 
 
Tezel, esasta, kendini kendi olarak ifade etmeye; yetmediği yerde, yaratıcı 
resim dünyasında kendini kurmaya yatkın biriydi. Hiç bir zaman resmi bir 
şapkası olmayan Tezel; hele hele kellelere önceden biçilmiş şapkalara 
kendini hiç uyduramadı. İçindeki yaratıcı (resimsel) dalga (da), gitti gitti, 
bıçkın devrimci gençliğin tokatlı tükürüklü ‘eleştiri’ duvarında kırıldı. 
İnsanın yüceliğine de, direnişine de inancını yitirdi. Elinde içki şişesi, hiçlik 
tahtına kurulmasının tek engeli vardı: ablası Aysel! Tam bir inançlı salaktı o! 
“Sırtına inancını yüklemiş, onunla birlikte yaşamasını sürdürebileceği yere 
doğru koşup duruyor.”du. “Şurda yolu tıkandı mı, hadi bakalım yeni bir iz, 
yeni bir kanal. Danaburnu ordusunun burnu sağlam üyesi. O burun da ne 
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burunmuş ya! Sürt sürt aşınmıyor. Vur vur kırılmıyor.”du. (15) İnancı -
şimdilik!- muhkem Aysel, suya batmış ördek misali, silkelenip silkelenip 
doğrulması yetmiyormuş gibi, Tezel’e de yetmeye debeleniyordu: “Acıyı 
yenmeliyiz Tezel’ciğim. Acının bizi yenmesine izin vermemeliyiz.” (16) 
Bezginliğinin bütün yükünü ablasının üstüne boca etmek, son diye bir şey 
tanımayan ablasına ve kendine karşı kendini savunmak üzere bir mektup 
döşendi, ‘kop artık yakamdan, kop ki inançsızlığımdan yana şüphelere 
düşmeyeyim…’: ‘The End.’ Altına da koskoca bir tura niyetine: “Her Şey 
Hiç. Tek Gerçek Yalnızlık.” (17) Aysel’den ilk kez yanıt yok. Hala 
debeleniyor muydu acaba? Mutfaktaki karafatmaları şeltokslayıp karınlarını 
göğe getirdiği gibi, Aysel’i de şeltokslayıp işini tamam etmeyi canı çok çekti. 
 
Yirmi beşinde, elinden gelenin en iyisi ile kendine ve ülkesine küçük de olsa 
(ama içtenlikli!) katkıda bulunmaya özenen, ancak, tükürüklerle tokatlarla 
sınırdışına sürülen Tezel; kopa kopa (artık Aysel de yok; Ömer’se sıcaklıktan 
yoksun), en son dalganın da dışına düştü. Bu dalga kaybını bir yerden 
hatırlıyoruz: Ölmeye yatan Aysel! Adalet Ağaoğlu, o yatıştan, burnu kavi bir 
danaburnu Aysel çıkardı. Ama -unutmuyoruz-, otel odasına girdiğimizde 
burnumuza şeltoks kokusu çarptıydı. O kez Aysel’de etkili olmayan şeltoks 
yerine, bu kez Tezel, içkiyi (süregen intihar yolunu) seçti: “İntihar 
etmeyeceksek içelim bari!”  
 
İlhan’ın; “…hem hiç göze batmayacak, hem kimsenin gözünden 
kaçmayacak, gerekli kimselere onur köşesi bile dedirtebilecek bir koltuğa…” 
(18) oturttuğu Fitnat hanımın, belki de Aysel gelmediğinden, çocuk gibi boynu 
bükük bulduğu ‘koskoca Profesör’ Ömer de, adeti olduğu üzere ne kadar 
çaktırmasa da, içinde ciddi çalkantılar/sorgulamalarla yüklüydü. Kimselere -
yirmi yıllık karısına bile!- kendini açamayan Ömer, bereket yaratıcısının 
marifetiyle, okura açıldı ve böylece, bizler de, onun şahsında, -belli nesnel 
koşullar içinde- karısı Aysel’in (ve bir anlamda yaratıcısının da) hangi iç 
çatışmaları ve sorgulamalarla yüklü olduğunu öğrenme fırsatı bulduk.  
 
Ömer, düğüne geldiğinde; Tezel’in biraz alay, biraz vurdumduymazlıkla dile 
getirdiği davete -intihar edemiyorsak içelim bari, yollu- katılamayacak ya da 
onu anlamaya çalışamayacak denli yorgundu. Kırk beş yıl, bataklıklarda 
yürürken bile üzerine çamur sıçratmamayı becermiş olan, serinkanlı bilimci 
Ömer’imizi o denli yorgun düşüren neydi acaba?  
 
Ömer, öncelikle; Anadolu Kulübü’ne, Aysel’le birlikteliklerine ilk ayrılığı 
koyarak geldiğini söyledi. Ona kalırsa, ilişkilerindeki bu ilk çatlak; ‘iki yanlı 
ve en önemsizi en önemli kılmayı başararak’ gerçekleştirildi. Öyle dedi ama, 
Tezel’in istediği içkiyi tedarik etmek üzere bir garson ele geçirmeye 
titizlenirken bile; Tezel’in, Aysel’le ayrı ayrı yerlerdeyseler, o ayrılığın, onun 
beceriksizliğinden ya da işbilmezliğinden kaynaklandığını düşünmesini de 
istemedi; tam karşıtını istedi. Peki Ömer, ne oldu Allahaşkına; ne geçti 
aranızda, Aysel’le?, diye ivecenlik gösterdikse de, Ömer’di bu, öyle birden 
dökülmüyordu ama mırıldanırken duyduk: “Çarkına okunmuş bir profesörüm 
demek? ‘En sonunda Generalin oğluna ‘peki’ diyen Ayşen gibisin Ömer, 
başka ne?’ ” (19) Kafasından, bilgisinden başkaları daha iyi yararlansın diye, 
son yıllarda pek içmeyen, sigarayı bırakma savaşı bile veren; durup dururken 
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gülemeyecek kadar her şeyi ciddiye alan profesörümüzün çarkına kimler 
okumuştu? Babasının sefirlik, kendisinin Oxford günlerinden o günlere, 
dinlendirilmiş iyi bir şarap misali taşınagelmiş bir Ömer’den, Aysel -hele 
hele son aylarda-, niye onca uzak durmuştu? Engin meselesi miydi acaba? İyi 
de, o işin üzerinden dört yıl geçmememiş miydi?  
 
Anlıyoruz ki, mesele, esasta Engin meselesi değil. Dört yıl önce bir akşam, 
Aysel, Engin isimli devrimci genç öğrencisi ile ‘gövde birlikteliği’ne dek 
uzanan ama o kısmı orada kalan ilişkisini Ömer’e açmış. Ömer; öfke, 
kırgınlık ya da yılgınlık yaşamamış. Kendi kendiyle hesaplaşan, neredeyse 
kendini narkozsuz ameliyata tabi tutan, hastalıklı yerlerini kesip atan, kendini 
gelecek günlerin yüklerine hazırlayan karısına saygı duymuş; kesip atmayı 
uygun buldukları arasında kendisi de yoksa, ilişkilerinin sürmesinden onur 
duyacağını söylemiş. Engin’le, üstünden atmakta zorlandığı ürkekliği 
altetmesinde ona yardımcı da olaraktan, dört yıl boyunca dost olmuş; yaşam 
içindeki duruşunun sahiciliğine saygı duymuş. Öyle ki, Engin içeri 
alındığında, Ömer abisinin onu mahkum etmeyen tavrı, içerideki insanlık dışı 
davranışlara direncinde temel dayanak olmuş. (Ömer’in ameliyatının da -
narkozlu mu, narkozsuz mu, öğrenemiyoruz  ama- bu denli başarılı geçmiş 
olmasını ya da kurulan Aysel kimliğinin karşısına böyle bir Ömer’in 
yerleştirilmiş olmasını; hem yaratma sürecindeki iç hesaplaşma, hem de 
Aysel’e farklı bir duruştan ışık düşürme yaratıcılığı adına önemli bulduğumu; 
Tezel ve Ayşen’e de aynı duyarlılıkla bakılmasının uygun olacağını 
belirtmeliyim. ) 
 
Neyse; bakın neler olmuş da, Ömer abimiz -kendine güvenini hiç 
tüketmeyeceğini sanan abimiz- Anadolu Kulübü’ne kolu kanadı kırık gelmiş: 
Efendim, meğerse; askerin, milletin ve memleketin selameti adına binbir 
meşakkat ve fedakarlıkla tertip ettiği ‘huzur’ günlerinde, Ömer abimiz de 
içeri alınmış. (Doğrusu; huzur günlerine dek gazetelerde boy boy fotoğrafları 
çıkmış, devrimci çevrelerin gözdesi Ömer abinin içeri alınmasındaki bu 
gecikmenin; zindeliği ve ataklığı tartışmasız namlulu güçler adına beni biraz 
şaşırttığını söylemeliyim..) Alındığından, yirmi gün geçmiş geçmemiş, 
devrimci Prof. Ömer abi salınıvermiş. Eh, güven durumları fevkalade 
kırılgan, kırılganlığını örtbas etmek için sonsuz güvenler peşinde; kendine ya 
da başkalarına güven için acı çekmeyi şart koşan Aysel ablamız da, fena 
halde huylanmış elbet, bu erken tahliyeden. Ömer’in eve döndüğü gece, güya 
sevinirken, “Neden salıverdiler seni? Nasıl böyle çabuk?” diye, soruvermiş! 
Elbet, bir şeyler kırılmış Ömer abinin içinde ama takılmaya vurmuş işi: 
“İçerde mantar hastalığı yaygın diyorlar…”, deyip, öpmek üzere hamle etmiş 
karısına: “Bizi bir mantar hastalığıyla da olsa birbirimizden ayrı kılmaya 
özen gösterenlere karşı aynılaşmalıyız.” (20) diye, geçiştirmek istemiş. 
Aysel’deyse bir telaş; güvenilirliği sarsan mikrop -onca özen gösterdiği 
güven anıtı gövdesine- bulaşmasın diye, koşmuş banyoya, bir güzel 
sabunlayıvermiş, Ömer’in öptüğü yeri, ağzını yüzünü. Ömer, öyle 
anlaşılıyor, o gece yine de terbiyesini muhafaza etmiş ve kendisini ‘halkına 
yaklaştıracak’ öfkesini düğün akşamına saklamış: “Aptal karı!” Ama öfke 
bu, bir yerden illa çıkıyor; o sıra cinsel soğukluk olarak çıkmış.. Ancak,  
zaten yatmalara gönülsüz olduğunu bildiğimiz Aysel de, cinselliğinin yerine 
sokuşturmayı itiyat haline getirdiği çalışmalara vurmuş kendini iyice, pek 
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oralı olmamış; profesör Ömer abimiz de -üç aydır birlikte bir yatağa 
girilmemiş!- orasını soğuk sulara tutu tutuvermiş.  
 
Kuşku kurdu Aysel’i kemir kemir kemirirken, Ömer de, kendi içini dinler 
durur (herhalde, ‘Bozma kendini Ömer!’, der) imiş… Sadede gelelim; Ömer, 
izah ve ikna yoluyla güven tesis etmeye soyunmayı abes bulmuş olmalı ki, 
olanı biteni, o düğün gecesinde bize açıkladı. Meğerse, adamcağız, ‘Burası 
senin ünivesiten değil, yıka bakalım şu bokları!..’ diye buyurulup 
tartaklandıkça, başı duvarlara sürtüldükçe; tutamamış kendini, gülmüş Allah 
gülmüş.. O güldükçe asker zıvanadan çıkar olmuş. Islahından sorumlu zabit -
askerin akli muvazenesinin, anarşist profesörünkinden daha bir ihtimama 
layık olduğu mülahazası ile- albayına tekmil vermiş ve profesör için daha 
farklı  bir muamele talep etmiş. Basmışlar sopayı, basmışlar sopayı ama 
nihayetinde, öyle bir zırdeliden anarşist bile çıkmayacağına kanaat getirip 
salıvermişler Ömer’i. Üstelik, sözde güven anıtı Aysel; yoksa, İlhan’la 
general mi bir olup kurtardılar Ömer’i, diye, içinde kurt yürütürken, düğün 
gecesi İlhan’dan öğreniyoruz ki, İlhan, Ömer’in onu alçaltacağından 
korkusuna, parmağını bile kıpırdatamamış, bir köşede bekleşmiş(miş).   
 
İşte, böyle; bütün bu çalkantılar içinde, durup kendini dinleyen; Aysel’in, 
“Ömer, Tarık’ın ne yaptığını biliyor musun? İçeri alınmış, iki gün sonra da 
bırakılmış, çünkü bir çok şey uydurmuş, uydurdukça da bir çok arkadaşın 
içeri alınmasına neden olmuş. Seni de o…” (21) larıyla maneviyatı epeyce 
sarsılan Ömer; meğerse, o sarsıntının bezginliği ile Anadolu Kulübü’ne 
gelmiş.  
 
 
Adalet Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak’ta, Aysel’in, kendini katmaya çalıştığı irfan 
ordusuna -son çözümlemede- ne denli yabancı ve o ordunun menzilinden ne 
denli uzak düştüğünü anlattı. Daha önce, bu uzaklığın, yaratıcının da yaşadığı 
bir uzaklık (çatışma) olduğunu gördük. Aynı Aysel (Devrim sabahı Atatürk 
Bulvarı’na fırlayıp subaylara gülücük ve -üç kilo- kuru pasta dağıtan Aysel) 
ve Aysel’in yaratıcısı Adalet Ağaoğlu (Göç Temizliği’ne bakılabilir), 
kendilerini katmak istedikleri 27 Mayıs hareketinin de uzağına düştüler. 
Altmışlı yıllar ilerledi, sosyalist hareket parıldadı; bu kez Aysel, kendini o 
harekete katmak istedi, devrimci gençliğe uzandı. Devrimci gençlikle 
(özellikle de Engin’le) kısa süreli sıcak temasından, biraz sersemlemiş çıktı. 
Kendi içindeki çocuğa umut bağladı, onu ayıltmak istedi; roman bitti. 
(Çünkü, Ölmeye Yatmak, önemli bir bölümüyle; ‘38 kuşağının, bağlayıcı üst 
-Kemalist- öğreti ile hayat içindeki karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların 
bireye yansıyışları -bu arada Aysel kimliğinin bütün bu etkileşmeler 
bağlamında kuruluşu- üzerine yapılandırılmıştı.) Adalet Ağaoğlu, Ölmeye 
Yatmak’ta yazacaklarına yer (ve zamanı) kalmadığı için yeni bir roman 
yazdı: Bir Düğün Gecesi. 1968, Ölmeye Yatmak’ın, anımsayışlarla geriye 
yürünülen kalkış noktası olduğu halde; aynı ’68, Bir Düğün Gecesi’nde, 
1972’den kalkılarak yönelinen tarih oldu. Böylece, Ağaoğlu, Bir Düğün 
Gecesi’nde; Ölmeye Yatmak’ta değinilen sıcak temas da dahil, ’68 kuşağının 
serencamını, o serencamın hakim tasarruflarını, kuşak üyelerinin o tasarruflar 
içinde ve karşısındaki duruşlarını; böylece, nesnel olanla (toplumsal 
eylemlilikle), öznelin (bireysel varoluşun) diyalektik etkileşmesini anlattı. 
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Bir roman metninin kuruluşunda; kuranla kurulan, yaratanla yarattığı 
arasındaki kan bağını irdelemeye çalıştığım bu çalışmada; Ölmeye Yatmak’ta, 
özellikle de Aysel üzerinden kurulana yaklaşmış ve Aysel’i (o arada, 
yaratıcısını) iç ihtiyaç ve çatışmaları bağlamında anlamaya çalışmıştık. 
Kuşkusuz bu anlama çabamızda, Aysel’in etkileştiği -dolayısıyla, onun iç 
dünyasının yapılanmasında belirleyici bileşenlerden biri olan- dış nesnel 
çevre de (Aysel’le zamandaş öteki kişilikler, akıp giden zaman ve zamanı 
çevreleyen olaylar ve anlayışlar); hem Aysel’i, hem de Aysel’in yaratıcısını 
(onun yaratma ihtiyaçlarını) anlamamıza yardımcı olmuştu. Daha önce de 
vurguladım, Bir Düğün Gecesi’nde ise, Aysel, sanki ikincil konumdaymış 
gibi dursa da; roman, yine Aysel’in romanıdır. Çünkü, düğün gecesinde ve o 
geceye katılanların -ağırlıklı olarak- iç konuşmalarında sunulan dünya, o 
konuşmalarda dile gelen yaşantı, bize,  ’68’den başlayarak, Aysel’in hangi 
nesnel çevrede, hangi insanlarla ve nasıl etkileştiğini, onların dünyasında ne  
türden yankılar uyandırdığını anlatır. Aysel’e kendisinden önemli izler 
düşüren Adalet Ağaoğlu da, bence; Aysel’in, verilen öteki yaşantılarda ve 
öteki insanların iç dünyalarında uyandırdığı yankılanmalar üzerinden, hem 
Aysel’in, hem de kendinin hayat içre duruşunu sorgulamaktadır.  
 
Bir Düğün Gecesi’nin bütününe; ölmelere yatmaktan kalkan Aysel’in, 
çocuğunu -kendini, yeniden- nasıl bir anlayışla büyüteceğini merak eden bir 
gözle baktığımızda görüyoruz ki; Aysel, içindeki çocuğu serpilip gelişmeye 
koyvereceği yerde ipleri daha da bir elinde tutmak; çocuğunu -yine özel 
önem yüklediği değerler çerçevesinde- terbiye etmek ve insan içine 
salmamakta daha da bir ısrarlı. Şimdi, hem Aysel’in doğrudan kendi 
duruşunu nasıl belirlediğine, hem de o duruşun öteki kimliklerle (bu 
romanda, özellikle de; Tezel, Ayşen ve Ömer’le) ilişkilerinde ve onların iç 
dünyalarında ne türden yankılar uyandırdığına bakalım.  
 
Aysel; kendi yaşamadığını ve kendinde yaşatamadığını, Tezel yaşasın istedi, 
Tezel’de yaşatmak istedi. Aysel; Ankara’da, ailesinin denetiminde (‘büyük 
gözaltı’!) okumuş ve kaçınılmaz, ‘bilim kadını’ olmuştu. O nedenle, Tezel 
İstanbul’a gitsin, Akademilerde okusun, ressam olsun, gönlündekini yaratsın, 
gönlüne göre yaşasın istedi. Bu isteğin, Aysel’in -öznel ve nesnel koşulları 
itibarıyla- kendinde bastırdığı (bu bastırmanın, yaratıcısı için de anlamlı 
olduğunu düşünüyorum) bir taraf olduğu açık. Tezel’e dönüyorum; Tezel, 
her başı sıkıştığında ablasını arayabilirdi; aradı da. Ancak, şurası çok önemli, 
Aysel, ilkesel düsturları ve doğruları çerçevesinde kardeşinin yanında olan -
daha önce de gördük; sıkı vicdanlı- bir hanım (abla) idi. Dolayısıyla, Tezel; 
kendini katmaya soyunduğu devrimci çevrenin sığlığı, içtenliksizliği ve 
hoyratlığından yılgınlığa düştüğünde; sıcaklığına, şefkatine sığınacağı bir 
insan aradı, aradığını ablasında bulsun istedi ama olmadı. Ablasının, öyle 
halden anlayan, onu her türden zayıflığıyla birlikte olduğu gibi sevecek biri 
olmadığını (ablası öyle sevilmemişti ki!); kan kussa kızılcık şerbetine 
yoranlardan olduğunu, katır gibi ayaklarının üstünde dikilip durmayı her 
şeyden çok önemsediğini, yeniden keşfetti: “ ‘İyi misin? İyi misin ha?’ 
Kendimi koyverdim mi, koyvermedim mi? Hep geleceğe dönük mü yüzüm? 
Yoksa sallanıyor muyum? Sallanıyorsam bu kendi güçsüzlüğümden değil de, 
pisliğin fazla güçlü oluşundan mı?… Kafanda karışmış bir şey varsa, -nasıl 
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olmaz, nasıl karışmaz insanın kafası bu curcunada?- çözemediğin bir şeyler 
varsa birlikte çözebilir miyiz?…  Deli Aysel! Kandır bakalım kendini, daha 
ne kadar kandıracaksın.” (22) Sonuçta Tezel, kendisini sevmeyen, ona o 
olduğu için ve o kalarak yer açmayan, hatta, bir okka tükürük ve okkalı bir 
tokat olup suratında patlayan dünyanın yarattığı hayal kırıklığı içinde 
(“Yokuş aşağı inerken biri mutlak omuzuma dokunacak sandım. Öyle biri 
dokunacaktı ki omuzuma -Aysel-, ya yağmur boşanacak, ya güneş 
patlayacaktı. Öyle bir şey olmadı.” -23-), öfkesini kendisine yöneltti, Aysel’in 
Ölmeye Yatmak’ta yapamadığını -bir başka görünümle de olsa- yaptı; 
hiçlikçiliğe ve süregen intihara sığınmayı seçti. Bu noktada -elbet, Tezel’in 
ne kadar da haklı olduğunu anlamak adına değil-, Aysel’in benlik 
kuruluşundaki katılığı anlamak adına anımsatmakta yarar var; Aysel, 
Tezel’in söz konusu mektubunu yanıtlamadı -güya, ‘oturup adam gibi bir 
güzel’ üzüldü- ama Ömer’e dönüp, “Herkes kaldıramaz.” (24) demeyi de 
ihmal etmedi. Yine Tezel -Ömer’in onun bozgun gülüşünde okuduğu 
kadarıyla-, şunları söylemiyor muydu: “Ne olursa olsun beklemiyordum. 
Bunu ummuyordum. Sesimi duyar duymaz fırlar gelir anamızın evine ve 
orda boynuma sarılır ve orda ağlaşırız ve orda bana ‘seni bile yiterecektim 
nerdeyse Aysel’ deme fırsatını verir ve yeniden ummayı öğrenirim ve çünkü 
böyle bir şeyi ben yolboyu gizli gizli, çok gizli, çok belirsiz bir biçimde 
umdum ve şimdi bana sorarsan  Ömer, Aysel bir canidir, son insan umudunu 
katleden biridir, ama neden? Ama neden? Neden ama?” (25)   
 
Sevilme, kendi olarak kabul görme derdiyle evinden kendini dışarıya atan; 
bir telaş, devrimci gençlerin dünyasında kendine yer edinmeye çalışan ama 
hayal kırıklığı yaşayan Ayşen de, halası Aysel’de sarıp sarmalayan, sevgi ve 
yargısız kabulle büyüten bir kucak bulamadı. Ayşen, iyi niyetle geriye 
baktığında, Aysel halasını,  anne babasına bir tür yaklaşma çabası içinde 
anımsadı: Aysel halası, Ayşen sekiz yaşında iken, anne babasına, bir kitabını 
getirmişti. Ayşen, halasının getirdiği kitabın sayfalarını koparıp koparıp 
üstlerinde tırnak törpüleyen annesini anımsadı. Babasının, ‘kaç para aldın 
bundan?’, diye soruşunu anımsadı. Halam uzak duruyorsa, bundandır, diye 
düşündü; anne babasının halasına benzemek gibi bir niyetleri yoktu. 
Doğrusu, ben, Ayşen kadar iyi niyetli düşünemedim; bir eve yaklaşma 
çabasının, ‘aydınlatma’ amaçlı, içi sayılarla dolu bir kitap üzerinden 
gerçekleştirilmeye çalışılmasını, çok Ayselce buldum. Üstelik, aynı Ayşen, 
halasının, hiç bir doğum gününde hiç bir armağan vermediğini de anımsadı. 
Anne babasının beklediği gibi bir kız olmaya çabaladığı (n’apsındı garibim!) 
kolej yıllarında, babaannesinin zoruyla da olsa, halasına telefon ettiğinde 
karşılaştığı tepki de pek Ayselce idi:  ‘Hayrola?’ (!) “Bütün sorduğu bu. 
Hayrola? Bir derdin mi var? Başka türlü aramazsın sen bizi. Bunu mu demek 
istemişti, bana mı öyle geldi? Vaktiniz varsa, size gelmek istiyorum Aysel 
hala, diyecektim. ‘Hiç. Bir hatırınızı sorayım, dedim.’ deyivermişim. ‘İyiyiz 
Ayşen. Sen nasılsın?’ Yakın bir ses değil bu. Tarafsız bir ses. Ayşen, kop 
ordan, bize gel, bizimle kal, diyemez miydi? … ‘Babaannemin yanından 
arıyorum.’ Kısa bir sessizlik olmuştu. Sonra güldüğünü duydum Aysel 
halanın: ‘İyi. Annem aileyi birlikte tutmayı sever.’” (26) Aysel, ardından 
ekliyor; ne zaman kendin isteyip de bizi ararsan seviniriz, bizi görmek 
istersen seviniriz, aileyi bir arada tutmak annemi çoktan aştı… falan. 
Ayşenciğe, bu konuşma çok karışık ve uzun geliyor; aman, yine bana 
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sorumluluklar yüklenir,  diyerek, bir daha da Aysel halasını aramıyor. Ayşen 
o vakit, öylesine bir serinlik -sorumlu ilişki serinliği!- yaşayıp ürperiyor ki; 
devrimci çevreden de yüzgeri, ‘onca kimsesi arasında bunca kimsesiz 
olduğu’ bir an, kendi isteği ile halalarının evine koştuğu halde, kapılarını 
vuramadan kaçıyor! Ayşen, iki buçuk ay sonra, düğün davetiyesini 
getirdiğinde de farklı bir hala bulamıyor; yeni bir araştırmanın telaşıyla 
evden çıkarken yakaladığı halası, bir on dakikacığını ona ayırıyor, süre 
dolduğunda, Ömer ve Ayşen’i başbaşa bırakırken söylediği de şu oluyor: 
“Öyle ya, iki  kazazede, şimdi birbirinizin dilinden daha iyi anlarsınız.” (27) 
Sonra, biliyoruz, ‘Gelemiyeceğim.’ bile değil; ‘Gelmiyeceğim.’ Fitnat 
hanıma göre de hatır gönül dinlemez olan Aysel, noktayı koyuyor. Ayşen, 
halasının, noktasına bir virgül katıp çıktığı kapıdan dönmesini umut ediyor 
ama nafile: noktalarını virgülle sulandırmaya tahammülü olmayan Aysel hala 
dönmüyor. “Evlenmek zorunda mısın, senin için bir şey yapabilir miyiz?” (28) 
demiyor. Gelsin, Ömer abisine de sarılsın, Ömer abisi de bezginliğinden 
sıyrılsın  -hatta o da, Ömer abisine yönelik mahrem duygularını içinde saklı 
tutaraktan- nikah kartını yırtsın, düğün yok, caydım, diyebilsin istiyor ama 
olmuyor. Neyse ki, yaratıcının, Aysel’in karşısına koyduğu Ömer, başını 
omuzuna dayayan genç kıza, “Yalnızlığı göğüslemek herkesin kolay 
başarabileceği bir iş değil… Ayrıca çok da gençsin.” (29) diyor. 
 
O gün -Ayşen’in gaga gagayalıyı getirdiği gün-, Aysel, tam çıkarken kapı 
önünde duyduğu kıpırtıdan -gelen Ayşen’dir- irkiliyor. Ömer’in götürüldüğü 
sabahtan kaldığına yorduğu bu  irkilmesinden dolayı da kendisine kızıyor.(!) 
Ömer’se, kendini o denli denetlemesinin gereksizliğini telkin etmeye 
çalışıyor. Ama Aysel bu; irkilinmeyecekse, irkilinmeyecek! “İnsan bu sıralar 
kendini sürekli denetlemeli. İçinde ürküntü biriktirmemeli… Buna karşı içini 
durmadan yoklamalı insan… Durmadan sınamalı. Güven bir kez gitti mi, 
kolay kolay geri gelmez, biliyor musun?” (30) (Kendiliğinden olmayan 
güvenin yerine -bir tür, mezarlıktan geçerken ıslık öttürme tarzında-, 
görünürde bir güven yerleştirme, korkuyu bastırma telaşı…) Ve şükür yine 
Ömer abinin sesini -Ayşen’in milli temele harçlı kartını okuyan karısının 
garip gülümsemesine karşılık- duyuyoruz: “Bozulma bozulma. Güven bir kez 
gitti mi kolay kolay geri gelmez, diyen sensin. Asıl buna karşı uyanık 
durmak gerek, diyen sensin. Ayşen Tümgeneralle evlenmiyor. Oğluyla 
evleniyor!..” (31) Ve Aysel, -yapısıyla da çok uyumlu-, hemen savunmaya 
geçiyor ve kendi yaşadığını Ömer’e yansıtarak şunları söyleyiveriyor: “Her 
şeyden alınıyorsun Ömer. Hemen savunmaya geçiyorsun. Sende yeni olan 
bu. Benim dediğim, az önce beni öfkelendiren hastalık da bu işte. 
Kaçınmamız gereken şey bu. Gerginliğin yolunu şaşırtmamak. Yanlış yere 
yönlendirmemek onu…” (32) Toy Ayşen, halasının tavrında, savaşkan kadını 
okuyor; ‘başkalarından önce kendini denetlemekten yorulmayan kadın’a 
gıpta ediyor. “Ömer abiye yakınlığı, dostluğu, aşkı, evet belki aşkı bile 
terliklerini giyip oturmuyor kanımca. Bunca yıl sonra… Yıllar sonra bile o 
birlikteliğin ayaklarını uzatıp yorgun oturmasına boyun eğmiyor. Benim 
algıladığım bu…” (33) (Adalet Ağaoğlu’nun da, Halim Bey’le beraberliğine 
hep tetikte yaklaştığını; evlilik kurumu ve birlikteliğini -kendini yorgun 
düşürürcesine- sürekli sorguladığını hatırlıyoruz.) Böylece, Aysel’in, İlhan 
Dereli ve Paşa marifetiyle salındıkları zannıyla kazazede ilan ettiği Ömer ve -
“Size olan saygıma başka duygular da ekleniyor.” (34), diye başlayıp gerisini 
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getiremeyen- Ayşen; Aysel’in duvarına çarpan iki kazazede olarak başbaşa 
kalıyorlar.  
 
Ömer, yine de, Aysel’in de düğüne gelmesini, en önemlisi de, son bir iki 
yıldır onu anlamaya, güvenmeye başlamış olan  Ayşen’in gönlünü hoş etmek 
için gelmesini istedi. (Üstelik de, daha aile yapısı yeniden düzenlenmemiş; 
Aysel’in gelmeyişiyle, yeni bir düzenin kurulması da olası değilken..) 
Aysel’se, düğün gününün sabahı, ‘allahın belası, bitmez tükenmez 
araştırmaları’ndan başını kaldırıp Ömer’e: “İlle gitmek zorunda değilsin sen 
de… Ama gitmek istiyorsan, iyi ya Ömer, kendi bileceğin şey elbet. Tezel de 
var işte.” (35) dedi. Ve ekledi. “Hem bak görürsün, Tezel kaç tane tablosuna, o 
artık beş para etmez tablolarına müşteri bulacak o düğünde.. Tam yeridir.” 
(36) Böylece Aysel, Ömer’le, ‘son aylara alttan alta çatlayarak sığan -düğünü 
paravan ederek ucunu gösteren- ikiye bölünmüşlüklerini, kesin bir biçimde 
belirledi.’  
 
“Ayşen’i kurtaranlar Ömer’i de kurtarmışlardır deniyormuş…” (37) diyerek, 
yirmi küsur yıllık beraberliklerinin yolunu şaşırtan Aysel’le, hiç 
tüketmeyeceğini sandığı kendine güveninin bile tükenmeye yüz tuttuğunu 
hisseden Ömer; “Genç kızların hayranlık karışımı ilk sevdaları ilgi görmeli. 
O sevda yüzüstü bırakılmamalı.” (38) diyerek, güven tazelemek üzere, o gece, 
Tezel’i de alıp  Anadolu Kulübü’nün yolunu tuttu; Aysel’i geride bıraktı. 
Dengeli bir bilim adamı oluşunun; içinin -şöyle bir hafiften esip geçse de- 
baldızına kaymasına ama asıl önemlisi, yirmi iki yaşındaki güzel Ayşen’in 
tutkunluğundan gizli bir sevinç duymasına engel olmadığını keşfetti; daha 
önceleri de, nice öğrenci genç kızın, karşısında, yürek çarpıntılarına 
yakalandığını sezdiği halde bir türlü delikanlılaşamayan Ömer, Ayşen’in 
nikah kartını getirdiği gün ayırdettiği şey nedeniyle uyandırılmış delikanlılık 
duygularına sahip çıktı; düğünde,  Ayşen’in aklı fikri onda olsun istedi, 
kendine bile belli etmeden -gizliden gizliye- Ayşen’i görmeye çalıştı. 
 
İyi kurulmuş roman kahramanlarının iç çatışmaları oluyor; Ömer abinin de 
vardı. Düğünün ilerleyen sürecinde Ömer, davetiyesini getirdiği gün 
omuzunda ağlayan Ayşen’in uyandırdığı delikanlılık duygularını bastırdı, 
Ayşen’in ona bakışını orada bırakarak, öldürecek tek şey olarak o bakışı 
bulup o bakışı öldürerek (39) Ayşen’den başını çevirdi, kalabalığa karıştı. Ve 
Ayşen, ‘yüreğini en çok ısıtan, onu en fazla sevindiren tek düğün armağanı’ 
Ömer abisinin öpücüğünü, Ercan’ın yanağının altına bırakarak -‘o öpücük de 
ona kalmayarak’- dansı açtı: “Gidiyorum Ömer abi…Gidiyorum Tezel… 
Tutsanıza beni!” (40) 

 
Tutulamayan Ayşen, gitti…Gecenin ilerleyen saatlerinde Ömer, Aysel’i 
aradı. Aysel, Ömer’in sesinde -kaçınılmaz- sarhoşluk okudu. Ömer, ‘salak 
karı’ deyip evden çıkışını anımsadı. “Keşke intihar etmiş olsaydı… Bu 
direnci nerden buluyor? Bu çökmezliği nasıl besleyebiliyor?” (41) diye, 
içinden hırslandı. Telefonuna sebep soran Aysel’e, “İntihar edip etmediğini 
anlamak için.”i (42) yapıştırdı. Taşı yerinden kımıldattı. Aysel’i ağlattı. (!) 
Ömer hem sevindi, hem üzüldü. “Yaa, sonunda Aysel bile ağladı… Artık 
tükendi işte. Artık intihar etmiştir!” (43) Burada bir parantez açıp, Bir Düğün 
Gecesi’nde (de) intihar sorunsalının sıklıkla altının çizildiğini vurgulamak 
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istiyorum. İşte; daha romanın 35. sayfasında Tezel, “Bir inançtan kaç, 
ötekine tosla. Bizde böylesi çok. Her zaman çok. Kendini asan hiç yok.” 
diyor ve bir yandan, ‘ölmeye yatan’ Aysel’in yatışındaki intihar eğilimini 
hatırlatıyor; bir yandan da, bir sonraki romanda (Hayır…) aydın intiharlarını 
sorgulayacak olan Prof. Aysel Dereli’ye kapıyı aralıyıveriyordu.  
 
Parantezi kapatıyorum; o gece Aysel, dönüp Ömer’i aradı. Bulamayınca, 
Tezel’le konuştu. Tezel, ablasının gülüşünde; bir vakitler Amerikan 
Pazarı’ından sürme aşırırken yakalanan, kurtuluşu da, ‘Pis kapitalistler!’ diye 
bağırmakta bulan, düğün gecesi de evlerine sığınan ‘anarşist’ Sevil yüzünden 
-Sevil, o gece Ayseller’e sığınmış, onun üzerine ev basılmış, Aysel sorguya 
götürülmektedir- yaşadığı ‘gizli bir sevinç’ okumuş ve esef duymuştur. 
Ömer’se, Tezel’in -anarşistliğin bile ayağa düşmesinden, düşkün 
anarşizmden bile kendi adına bir umut devşirmeye kalkan Aysel’den yana- 
yerinmelerine katılmaz. Aysel’in, götürülmesinin, hele hele Sevil yüzünden 
götürülmesinin bir erinç ya da onur kaynağı olmadığını çoktan anlamış 
olduğuna; onun durumu bir an için öyle almış olmasına kendisinin sebep 
olmuş olduğuna inanır ve ‘kendi elleriyle deştiği yüreğini avuçlarında tuta 
tuta kişi olma çabasını sürdüren’ Aysel’i bulmaları gerektiğini söyler.  
 
Böylece, Tezel; kimselerde bulamadığı duyarlılığı, romanın (ya da 
yaratıcısının) aşkın öznesi Ömer’de bulur ve yetenekli parmaklarını Ömer’in 
dudaklarına usulca koyarak şunları söyler: “Seni sayardım Ömer. Senden 
çekinirdim hatta… Sana, seni sevdiğimi de söylerdim ama, sever miydim? 
Sevmezdim galiba. Seni kuru, fazla serinkanlı bulurdum. Sesinde hep öğüt 
vermeye hazır bir tınlama olurdu. Bu beni ürkütürdü. Bu gece elime geçeni 
seçmeden içtimse, belki de senden bana geçen o ürküntüden korunmak 
içindir… Bilmiyorum. Beni suçlamana izin vermemek içindir… Sana karşı 
da önüme küstahlıkla örülmüş bir savunu kalesi çekmek için… Az önce, 
‘İlkin Aysel’in izini bulalım’ derken sen, sesin çok değişik çıktı. Ardından 
söylediklerinde de… Bildiğim sesinin çok dışında bir tınlaması vardı. 
Yüzüne bakıyorum; öğüt verici değilsin. Bana öyle geliyor ki -elbet yine 
içeceğim, hep içeceğim ama-, şu andaki sesin ve yüzün varoldukça içerek 
içmeyerek dayanmak zorundayım. Dayanmak… Utanıyorum!...” (44) 
 
Bir Düğün Gecesi de, böylece; içerek içmeyerek; intiharın, sessiz bir ölümün 
değil; yaşama dalmış çıldırının eşiğindeki Tezel’le bitti: Ömer’in; 
serinkanlığının yanı sıra, kaskatı kesilmeden -yüceleştirilmiş ölçütlere 
kendini ve başkalarını uydurma telaşına düşmeden-, halden de anlamayı 
becerebilen Ömer’in sayesinde. ‘Yara’nın farkında; usul usul kanayan 
yarasıyla ısınan Ömer’in. (45)  
              
 
 
 
Dipnotlar ve Kaynakça  
1. “Sağ bacağımda çekilmeler başladığı zaman, ilk romanımın son yazımını 
tamamlamaya çalışıyordum… Acı, zaman zaman beynime vuruyor. 12 Mart üstüne 
ilk güz. Ölmeye Yatmak’ı, genel ve özel nice yürek yaraları ortasında, bu acılar 
eşliğinde tamamladım: Dostlarımın, tanışlarımın çoğu ve gençler 
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cezaevlerinde…Ben bir kez evi bırakmıştım, bir otelde kalmıştım… Ben mi romanı 
yaşamaya başladım, roman mı beni yaşatıyor, birbirine karıştırmıştım.” Göç 
Temizliği/ s. 235  
2.  Gelenek (ya da ihtiyaç) öylesine köklüydü ki, 68 kuşağı böyle yaşadıysa, ’78 
devrimci kuşağı da bir öncekinden geri kalmadı: gelsin yeni bir darbe! Peki, bütün 
bu olup bitenin karşı savı, düz bir bireycilik miydi? Yoo, ne alakası var; 
katılımcılarının bireyselliklerini, tek tek insan olarak önemlerini, yaratıcılıklarını, 
özgürce dayanışmalarını esas tutan; hayatı dönüştürme/değiştirme yolunun, hayata 
rağmen menkıbeler uydurmak değil, hayatın ilerletici devingenlerini (dinamiklerini) 
nesnel bir biçimde tahlil etmekten, hayata rağmen değil, hayatın içinden yürüyerek 
ileriye doğru ilmekleri atmaktan geçtiğini unutmayan bir siyasi duruştu. Belki 
gösterişsiz ama gerçek ve zahmetli devrimcilik oydu.  
İşin ilginci; zamanında bu kabil eleştirileri dile getirenleri ‘bireycilik’le 
suçlayanların -bilhassa onların!-; birer tüketici olmalarından öte insana kıymet 
vermeyen, bireysel ve insani zenginlikleri tüketen egemen öğreti sahipleri ile 
‘kolektivist/enternasyonalist’ (!) kol kola gelişleriydi.     
Sonuç olarak; birey olmanın, kendi olmanın değeri yadsındıkça, bireylerin kendini 
feda edebileceği koşulları üretmek hiç de zor olmuyordu; ister ‘vatan’ adına, ister 
‘devrimci yurtseverlik’ adına, isterse de, hikmetinden sual olunmayan tüketim 
dünyası adına olsun: Tarihin sonu gelmiş, biletler yanmıştı! 
3. Bir Düğün Gecesi/ Adalet Ağaoğlu; Ekim 1979, İkinci Basım, Remzi Kitabevi; s. 
165  
4. A.g.y., s. 187           
5. A.g.y., s. 189           
6. A.g.y., s. 194           
7. A.g.y., s. 196    
8. A.g.y., s. 26          
9. A.g.y., s. 25           
10. A.g.y., s. 81 
11. A.g.y., s. 51  
Adalet Ağaoğlu’nun Tezel’e, sinir dolu kuru elli kıza ilişkin; “Keşke o kızı da ben 
taa o zaman saçlarından yakalayıp sürüye sürüye Murgul Bakır İşletmeleri’nde 
aylardır kadın yüzü görmeden bir dağı dilim dilim kesen Rizeli, Sivaslı, Yozgatlı 
işçi kardeşlerinin arasına fırlatıverseydim! Halkı kurtarmak, işçiyi uyarmak, ona bir 
iyilikte mi bulunmak istiyorsun? Buyur işte. Bundan yararlısı can sağlığı!” (A.g.y., 
s., 37), diye düşündürtmesi, -Aysel’in rüyaları itibarıyla- size de tanıdık gelmedi mi? 
12 ve 13. A.g.y., s. 33  
14. A.g.y., s. 23           
“Yalnızlık, benim yazmak kadar aşkım.” (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 164) Aysel’de 
de öyle; özellikle de o düğün gecesi ve günlerinde: iki aşk bir arada! 
15. Bir Düğün Gecesi/ s. 36           
16. A.g.y., s. 44          
17. A.g.y., s. 72    
18. A.g.y., s. 21 
19. A.g.y., s. 8          
20. A.g.y., s. 318, 319       
21. A.g.y., s. 322      
22. A.g.y., s. 44, 45 
23. A.g.y., s. 71 
Tezel, bütün hiçlikçiliği içinde, Ankara’ya yol alırken de öyle birilerini aradı: “Elimi 
elinin üstüne koyup ya da ne bileyim, dizinin dibine oturup da –artık konuşarak mı 
olur yine, ağlayarak mı olur- içimi dökebileceğim, beni de aralarına alsın o iyi 
insanlar, (gerçekten varsalar) diyebileceğim tek Allah kulu gelmedi aklıma…” 
(A.g.y., s. 73) Hatırlıyoruz, Tezel, sabah erkenden indiği annesinin evinden ablasını 
ararken de aynı umutla telefona uzandı. Ama, yine hatırlıyoruz, yakınlığı özenle 
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bastırılmış; kendi yapamadığını, gizlice kardeşinden bekleyen, ‘hadi kalk bize gel, 
özledim seni..’ diyemeyen soğuk bir sesle karşılaştı. 
24. A.g.y., s. 105           
25. A.g.y., s. 104         
26. A.g.y., s. 287          
27. A.g.y., s. 314    
28. A.g.y., s. 315           
29. A.g.y., s. 316         
30. A.g.y., s. 312          
31. A.g.y., s. 313    
32. A.g.y., s. 313, 314          
33. A.g.y., s. 314           
34. A.g.y., s. 316           
35. A.g.y., s. 22               
36. A.g.y., s. 101 
37. A.g.y., s. 318             
38. A.g.y., s. 97         
39. A.g.y., s. 208          
40. A.g.y., s. 253    
41. A.g.y., s. 324             
42. A.g.y., s. 325       
43. A.g.y., s. 349          
44. A.g.y., s. 362 
45. Adalet Ağaoğlu, Ömer’de kurduğu; Tezel’in de, Ayşen’in de, Aysel’in de 
halinden anlayan; olanı biteni, mahkum etmeden, serinkanlılıkla yerli yerine koyan; 
paylaşan, kendi sınırlarını -ya da sınırlılığını- aşabilen kişiliği, romanın ikincil 
katmanlarında da dayanaklandırmıştır. Örnekse; Tuncer’e yaklaşımı; 
kayınvalidesinin, ‘kaç yıllık geceli gündüzlü hizmetçisi olduğu halde, hizmetçiye 
karşı ‘hanımefendilik’ etmekte gösterdiği beceriksizliğini sevişi’; son zamanlarda 
biraz eksikliği hissedilse de, kayınvalidesinin onda kendisine yönelik sargınlığı 
yaşayışı; düğünde, Fitnat hanıma, ‘çoktandır hasır altı edilmiş büyük bir 
sevecenlikle dolup taşması’; İlhan’la bile -“İnsan bir yere girer, olduğu gibi de çıkar. 
Üstüne bulaştırmaz bulaştırmak istemediğini…” (A.g.y., s. 268)- kolkola salona 
girişi, vb. 
Öte yandan, düğüne gitmeden önce, akşam üstü, Aysel, “Engin’den mektup var, 
cezaevinden.” (A.g.y., s. 109), der demez, içinde hırçın bir Ömer yakalayan 
Ömer’in, ‘açık ve aydınlık bir dostluğun bağrına hançerini saplayıvermesi’ de (“Bu 
ne sevinç!” -A.g.y., s. 109); Aysel’in onca duyarsızlık ve kuşkuculukla içinde açtığı 
yaranın kanaması hesaba katıldığında, anlaşılır ve insancadır. Üstelik Adalet 
Ağaoğlu’nun; Ömer’in, Aysel’in Engin’le yaşadıklarına anlayışla yaklaşmasının 
zeminine, Aysel’in o geceki insanca duyarlılığını ve acısını insanca ifade edişini 
koyuşu da anlamlıdır: “Aysel bana dört yıl önceki bunalımlı günlerini anlatırken en 
insandı… Belki de ben o akşamın en duyarlı, en insan Aysel’ini sevdim. Acılı 
günlerin, acılı bir tek gecenin örselediği kimseleri sayın! Bu duyarlığı yaşayanlara, 
kendinden hesap soranlara saygı duyun ey insanlar!” (A.g.y., s. 321) O insanca 
paylaşımın yaşandığı gece ile ‘Bu ne sevinç!’in arasına; güvensizlik ve kuşkularının 
yanı sıra, kıyamet kopsa çalışarak mutlu olmaya soyunan, en küçük insanca zaafa 
tahammülü olmayan, “Yardımsevici karılar derneğinin kılık değiştirmiş yeni bir 
üyesi” (A.g.y., s. 322) Aysel’in girdiği (ya da yaratıcısı tarafından sokulduğu da) 
unutulmamalıdır. 
     
                                                                                             
 
.  
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Dar Zamanlar III/ Hayır… 

 
“Hayatın dilinden hoşnut olsaydık 

yazarak yeni bir dil kurmaya kalkışmazdık.” 
Göç Temizliği 

 
 
 
Bir an: Olgun yaşta bir kadın; durgun suda sisle çevrelenmiş bir sandalda 
oturmakta: tek başına, gece ile gündüz arasında. “Yakalandığı an’da başka 
bir şeye dönüşen an, aynı nedenle sonsuz çözme, bir o kadar da birleştirme 
olanaklarıyla yüklüdür.” (1) Yüklüdür: sandalda bir delik açılabilir ve sandal, 
usul usul batabilir; sandaldaki, deliği tıkar, sandal durgun suda öylece kalır; 
sandal, kararlılıkla sisi yarar, ardında şen gülüşler bırakarak yol alır, dalgalar 
bu şen gülüşleri kıyıya taşır ya da  dalgalar kudurur, sandal  köpüren sulara 
batar çıkar, dalgalarla sürüklenen ‘hayatın ve aşkın sandalı’ karaya vurur.. 
Hangisi?  
 
Sisle çevrelenmiş, durgun suda bir sandal resmi. Okur, bu resimde, ne okur? 
Görülen, “… göz mercekleri sayısınca, o merceklere ve o merceklerden 
yansıyan her şey oranında da değişebilir, çoğalabilir.” (2) olduğuna göre; 
okunan, okuyanın mürüvvetine mi kalmıştır?  
 
Tez ya da cevap: Roman, yaratıcısının imgeleminde; yaratıcısının, yaşadığı 
nesnel -toplumsal/tarihsel- dünya ile diyalektik çatışma/etkileşmesi içinde 
beliren iç ihtiyaçları üzerine ve o ihtiyaçlar uyarınca kurulur; böylece, 
yaratıcısına imgelemsel bir aşkınlık yolu açar. Ancak, bunu, benzer 
çatışmaları yaşayan okurun ihtiyaçlarını (mürüvvetini) boşlamadan; onların 
imge(lem)sel  aşkınlığına da kapıyı aralık tutarak (estetik yetkinlik!) 
gerçekleştirir: “Bir an, farklı bir ışık çakımı; gelinen nokta değişebilir.” (3)  
 
Adalet Ağaoğlu da, elbet, Hayır…’ı, öncelikle kendi hayır’ı olarak kurduysa 
da; romanını, okurun da -hayrını gözeterek- kendi hayır’ını 
biçimlendirebileceği tarzda -kurdu ve- bitirdi. Bu incelemenin muradı, 
yazar/yaratıcı ile yazdığı/ yarattığı arasındaki alım verimi kurcalamak olduğu 
için; ben şimdi, okurun mürüvvetini bir yana bırakarak, bizi roman ve 
yaratıcısının dünyasına taşıyan Aysel’e dönüyorum. 
 
Aysel’imiz; Ölmeye Yatmak’ta, yazarın bilinçli değerlendirmesi ile deri 
tazelemek muradıyla; bana göreyse, ucu dümdüz kendini öldürmelere 
varabilecek iç çatışmaları uyarınca, -’38/ ’68 sürecinin sonunda- bir Nisan 
sabahı yattı, içindeki çocuğu büyütmek umuduyla -aynı Nisan sabahı, 1s. 
27dk. sonra- kalktı; ‘yardımsevici kadınlar derneğinin kılık değiştirmiş bir 
üyesi’ misali, söz verdiği bir yerlere (o vakit, o yerler neresi ise..) çat-çat-çat 
rapor çatlamaktan öte kimselerle bir bağı kalmamacasına -herkesleri sürüden 
sayaraktan- köprüleri attı ve Bir Düğün Gecesi’ne dayandı: 26 Kasım 1972 
 
Dar Zamanlar’ın ilk adımına -en iyi ihtimalle- eğretilemeli ölümünü; 
ikincisine, ölümcül yalnızlığını (Ömer bir ara, “Keşke intihar etmiş 
olsaydı…”, diye aklından geçirdi -o düğün gecesinde; onca yalnızlığın 
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hayatla bağdaşır olmadığını sezerek.) koydu. Aradan (hem yaratıcı, hem de 
yarattığı adına) epey bir zaman ve bir askeri darbe daha geçti; Aysel, daralan 
ve daraltan zamanlara iyiden iyiye tahammülsüzleşti ve o zamanların üçüncü 
adımına, kendi eliyle kendi canına kıymayı: i n t i h a r’ı yerleştirdi.  
 
 
 
Aylardan Aralık; günlerden, Prof. Aysel Dereli’ye, Özerk Milli Kültür 
Kurumu Bilim Hizmet Dalı Değerlendirme Komitesi, Sosyal Bilimler Seçici 
Kurulu tarafından -kurumun küçük toplantı salonunda-, o yılki sosyalbilim 
onur plaketinin - saat 18:30’da- verileceği, 22 Aralık. Özerk Milli Kültür 
Kurumu’nun, Prof. Aysel Dereli’nin; ‘Hayatı Savunma Biçimleri Ve Hayatı 
Savunma Bilinci, Kişiliğin Kurulması Ve Korunması, İnsanlarda Ve 
Toplumlarda Boş Alanların Kullanımı (bu incelemeden ötürü, Uluslararası 
Sosyal Antropoloji Enstitüsü’nün Yeni Yankılar ödülüne değer görülmesi) ve 
Nükleer Çağın Değerleri’ başlıklı incelemeleri dolayısıyla duyduğu onuru bir 
plaketle belgelendireceği gün. Kuşkusuz, bu gün ve ayın, bir de yılı var. Her 
ne kadar yazarımız, -herhalde usulden olmadığı için- o gün ve ayın yılını 
açıktan söylemiyorsa da, 1984 (ya da 1985) olmalı. (4)  
 
22 Aralık 1984 (’85) sabahı, Prof. Aysel Dereli, son günlerde uyuyamadığı 
uykuların neredeyse hepsini birden uyumuşçasına, çok hoş duygularla 
uyandı. O düğün gecesinden bu karlı kış sabahına (da), uzak-yakın 
dinlemeden, köprülerini atmayı sürdürerek gelen Aysel, en sonu; ‘kendini 
beğenmişlik değil, alçakgönüllülük isteyen’ (Cesare Pavese); ‘parçalanmış 
değerler karşısında hayatla uyum sağlama ikiyüzlülüğü’nü reddeden; ‘her 
durumda özgür kimliğin korunabileceği edimli tek ve son söz’e dayandı: h a 
y ı r! Edimi i n t i h a r olan hayır; ‘yinelemeye, aynılaşmaya, aynılığa 
hayır…’ Muhtemelen o hükümle yatağa girdi, kaçan uykuları topyekun geri 
geldi; hikmeti, kesilen hükümden menkul, çok hoş duygularla çok hoş 
uykulardan uyandı. (Bilen bilir; tam da o noktada -pamuk helva misali- bir 
ferahlık gelir: ucunda ölüm olduktan, kendinle köprünü berhava etmeyi de 
göze aldıktan sonra!) 
 
Kendine dışarlık aynalardan anlam(lar) (anlamlı benlik/kendilik imgeleri) 
devşirme telaşındaki Aysel’imizin aynasına nice pus düştü; o düğün 
gecesinden, Hayır…’ın karlı kış sabahına, nice mayına tosladı. Her mayın, 
kendilik kuruluşu kendiliğinden muhkem olmayan Aysel’in, -kurmaya 
özendiği bütünlüğün- bir parçasını aldı götürdü. Şimdi, bu mayınlı yolu -
1971’den başlayarak- birlikte yürüyelim. 
 
Sondan bir önceki darbeyi -darbeler sıra sıradır memlekette!- izleyen uzun 
boğucu yaz geçtikten sonra gelinen karlı mevsim. (1971, Kasım ya da 
Aralık? Önlerindeki bahar Ömer’in tutuklanacağı -’72 olduğunu biliyoruz- 
akıllarda yok.) Ömer’in, Aysel’de, günlük hayatı tek kişilik bir başkaldırıya 
dönüştürücülük; Aysel’inse Ömer’de, -neredeyse- vurdumduymazlık ve 
boyun eğiciliğe varan, aşırı serinkanlılık okuduğu günler. Aysel’in -
kendininki olduğu halde unuttuğu- doğum günü: Ömer, 42’sine bastığı halde 
hala hoş ve dinamik bulduğu kadınla - evlilikleri eskimeye yüz tutmuş olsa 
da- karda yürümekten hoşnut; akşam yemeğini dışarıda yemeyi tasarlamakta. 
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Ömer’in, yanaklarından öpüp usulca yanaklarına hohlayarak fakülte 
kapısından içeriye uğurladığı Aysel, az sonra Dekan Bey’in karşısında: “… 
Sosyal Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Aysel Uzel’in öğrencileriyle 
kurduğu özel münasebetler, … aynı serbesti dahilinde milli örf ve 
adetlerimizle uyuşmayacak ve vatanın bütünlüğünü sarsacak fikirler aşıladığı 
da tespit olunduğundan ders verme yetkisinin geri alınmasına…” (5)  
 
O kışı izleyen bahar (yıl 1972): Ömer’in tutuklanışı. Engin zaten içeridedir. 
Ömer’in salınışı. O salınışla, Aysel’in, Ömer’le beraberliğini de önüne katıp 
sürükleyen, yoğun kuşku ve güvensizliği; kopuş. Aysel’in, Sevil münasebeti 
ile (6) gözaltına alınışı. Gözaltına alınışın verdiği marazlı ferahlık. Ömer’in -
bir umut- Aysel’e el uzatma gayreti. (Bakınız: Bir Düğün Gecesi/ Son 
sahne!) İki haftalık gözaltı. (7) 

 
1973: Aysel’in, ‘Prof. Hanım.’ olarak öğrencilerinin arasına dönüşü. Ama ne 
pahasına: ‘piyano çalmasını unutmaktan korkan piyanistler gibi, gece 
gündüz, dur durak bilmeksizin, küçük duygu kırıntılarıyla yetinerek.’ 
Araştırarak, inceleyerek. Ama nasıl: kuşkusuz, ‘cinsel hayatını bile 
yoksayarak’. Prof. Hanım’la övünen Ömer’e verilen yanıt: “Geceleri geç 
saatlere kadar ben çalışırken pek de hoşnut değildin, itiraf et.” (8) Hayatın her 
alanında, Aysel’e (güya), öğrencilik duygusu yaşatan Ömer; iş cinsellik 
olunca, utangaç bir delikanlı misali gülümser: “Sevişmemiz de gerekiyor. 
Son demler…” (8)  (‘Manidar’ tahliyesini müteakip, Aysel tarafından 
uygulanan cinsel perhiz yaptırımını, ‘orasına soğuk su tutma yöntemi’ ile 
izale etmeye çalışan Ömer! Şunun şurasında, ne kadar oldu ki? Koskoca 
serinkanlı bilimadamı Ömer, tecrübelerinden hiç mi ders almaz?) (9)  
 
Ve geliyoruz, meşum 1980(ler)’e!.. Ayşen, Ercan’dan çoktan boşanmış. 
Ancak, öyle anlaşılıyor, boş durmamış -‘yedi yıl başka sularda yüzüşünün 
ardından’-; hayran olduğu Ömer abisiyle olabilmek için her fırsatı 
değerlendirmiş, yoksa yaratmış, hiç olmadığı denli sık -dapdaracık siyah deri 
pantolonu, uzun pırıltılı saçları ve artık, bambaşka bir ruh haliyle- kapılara 
dayanı dayanıvermiş: “Bu güneşli pazarı ikiniz yine böyle kapalıda, kitaplar 
arasında mı geçireceksiniz?” Ömer (çok sevecen), “Ne yapalım istiyorsun?” 
Ayşen (elinden hiç düşürmediği sigarasıyla), “Sizi Gölbaşı’na götürmeye 
gelmiştim.” Araştırma kitapları övüldükçe -hakkındaki tahlil ve tespitlerimizi 
pekiştirircesine- daha da hırslanan (saç-baş dağınık, kapana kapana bet beniz 
atmış, gözlüklü) Aysel, “Ben çıkamam. Çalışacağım... Bugün olmaz. Siz 
çıkın haydi.” Ayşen (yarı acıma, yarı aldırmazlıkla -ama, ima yollu da olsa, 
niyeti beyan eden delişmenliğiyle), “Biz Ömer abiyle yalnız çıkınca 
dedikodu oluyor. O bir şey değil de, birtakım kara bıyıklı adamlar, bu ağır 
başlı bey, bu şarkıcı karıyı iyi ayarlamış valla, biz niye ayarlayamıyoruz 
yahu, diye bakıyorlar…” (10) Böyle böyle, -Aysel’in, bir nevi, yaş bunalımı 
teşhisi koyduğu- ağırbaşlı beyle delişmen kız, -kendi hırslarıyla kendini 
varetmek, ulvi görevleri adına kendinden vazgeçmek kaderiyle mustarip- 
(“İnsanın kaderi karakteridir…”-11-), eş/hala marifetiyle halvet alemlerine 
yolculanıyor ve halvetin mahsulünü devşirmekte de gecikmiyorlar.  
 
Ilık esintili bir Nisan günü (1980) (12); Ayşen, halasını, bulvar üstündeki şık 
pastanenin terasında buluşmaya davet etmiş: “Halacığım, siz hiç ikiyüzlülük 
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etmezsiniz. Bundan hoşlanmazsınız. Zaten düğünüme de bu nedenle 
gelmemiştiniz, öyle değil mi? O halde benim şu an’daki açıksözlülüğümden 
de hoşlanacaksınız. Hatta, bu açıksözlülüğümden ötürü beni hiç 
sevmediğiniz kadar seveceğinizi sanıyorum. Kocanızdan çocuğum olacak!” 
(13) İşte; tam bir aymazlıkla, onca yılın beraberliğine yerleştirilmiş mayının 
infilaki! Her şeye karşın, Ömer’le arasında, kökü tarihe uzanan ‘fazla’ 
sağlam bağlar olduğu sanısıyla; Ayşen’in, o sabah fazla rimellemediği uzun 
kumral kirpiklerinin ardındaki güzel gözlerinin karşısına geçen Aysel’e, ne 
yazık, bu haber karşısında gözlerinin sulanmamış, dilinin dolanmamış 
olmaklığıyla gururlanmak kalıyor. Uzun yıllar, aklına mı kendine mi borçlu 
olduğunu bilemediği ama artık bizim bildiğimiz iç denetimi ve anlık 
duygusal tepkilerini bastırışı ile övünüyor (ya da avunuyor). Esas duygusunu 
(öfkesini) ketliyor, oracıkta -kocasını mülkiyetinden çekiverdiğini beyan 
eden kadına- okkalı bir tokat aşk etmekten kendini alıkoyup dudaklarına 
anlayışlı bir derviş gülümsemesi oturtuyor, sesini en olgun tınıya ayarlıyor ve 
kendine biçtiği aydın rolünü -yine!- maharetle oynayaraktan, “Kendi adıma 
sevindiğimi elbette söyleyemem Ayşen’ciğim; bu doğru olmaz. Ama 
haklısın, bu açıklamayı tek başına yüklenmene büyük saygı duyuyorum 
yavrucuğum.”, (14) deyiveriyor.  
 
Çeyrek yüzyıllık yerini yeğenine devrederken, anlık duygusal tepkilerini 
denetleyebilme mahareti ile avunmaya çabalayan Aysel, avunusu yeterli 
olmamış ki, olanın bari aşk olması temennisi ile Ömer’i ikrar-ı aşk’a davet 
ediyor. Ömer, ‘mümkün mü?’leniyor. Aysel, -bir yandan, koca devir teslim 
töreninin, aşk karşılığı olmasını isterken; öte yandan, Ömer’in aşkının son 
muhatabı olarak kalmayı da istiyor ve- beyhude, ‘ne peki?’leniyor. Ömer -
canı sıkkın olmalı-, “Aşk olsa, bu seni sevindirir miydi?”yi (15) yapıştırıyor. 
Aysel -ya bu: temel duygusuna kulak vermek yerine, meselenin 
aklileştirilmiş yan  ürünleri ile meşgul olacak!- atılıyor: “Hayır. 
Sevindirmezdi. Ancak ilişkinizin ve bu ilişkiden dünyaya bir çocuk 
getirmenizin bir anlamı olurdu.” -bizim, içinde yaşadığımız tarih parçasında, 
anlamlandıramadığımız için yapmaktan kaçındığımız….-” (15) Doğacak 
çocuğa -sözde- anlam biçme telaşına düşen Aysel’den yakasını kurtarma 
derdindeki Ömer; “Çocuk, iki tohumun birleşmesiyle olur.”la (15) karşı 
hamlesini yapıyor. Aysel, -yüzüne küçümseyen bir anlam iliştirmeyi ihmal 
etmeden (ne de olsa, bu konuda mahir!)- “İnsanlarda başka bir şeyin de 
gerekli olduğunu sanırdım.” (15) diye taşını sürüyor. Aysel’in beklentisi, 
Ömer’in, ‘Güzelim; bir yandan içinde yaşadığımız gergin ortam, bir yandan 
yaş dönümü çalkantıları… Eh, takdir edersin ki bu ahval ve şerait dahilinde 
Ayşen’in gençliği ve diriliğinin aklımı başımdan alıvermesi mukadderattan 
idi..’ kabilinden bir şeyler söylemesi ve böylece, kendisinin de, ‘Bende 
kabahat ki, seni herkeslerden farklı görmeye özenmişim..’le mukabele edip 
bu gergin oyunu pat’a getirebilmesi.. Lakin öyle olmuyor; Ömer, bitirici 
hamlesini yapıyor ve şah çekiyor: “Neden farklı olacakmışım ki? Sen neden 
farklı olacaksın? Yalnızca bunun peşinde koştun. Farklı olmak. Sonra da 
oturup, asker ocağındaki ‘siz farklısınız, siz en yiğit, siz en vatanseversiniz, 
siz yılmaz, yıkılmazsınız’ gibi bir yüklemeyi, insanlardaki boş alanlardan 
birinin daha kullanılması olarak koyuyorsun ortaya. Peki, sen kendini 
bukadar farklı görürken, benim farklı olmamı beklerken, hangi boş alanını 
dolduruyorsun? Bunu da neden almıyorsun incelemene? Neden hala bağırıp 
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çağırmıyorsun? Başıma şu tablayı neden fırlatmıyorsun? Neden yakama 
yapışıp ya da boynuma sarılıp ‘beni bırakma, ayrılmayalım’ diye ağlamıyor,  
çırpınmıyorsun? Neden, sensiz ne yapacağımı sormuyorsun bana? 
Alışkanlıkları nasıl altedeceğimizi neden düşünmüyor, herkesin haklarını 
savunan sen, neden kendi hakklarını, bizim ikimizin haklarını 
savunmuyorsun?” (16) Ömer, bir hiddet bunları söylüyor, şah ya da şapka 
düşüyor, Aysel’in keli bütün vahametiyle ortaya seriliyor: maraziyet öylesine 
vahim ki, kabil-i ıslah değil. Batan balığın yan gitmesi kaçınılmaz; Aysel de, 
kalkıyor -bir nevi boş alan doldurma tatbikatı!-, Ömer’le Ayşen’in -
kendinden başka çağrılısı olmayan- nikahına gidiyor!  
 
Aysel’in hayat yolundaki mayınlardan bir diğeri de; biri sol, öteki liberal iki 
gazetenin, ‘Bir Sahtekarlık Olayı’ diye başlık atarak okura ilettikleri; 
Aysel’in, ‘İnsanlarda ve Toplumlarda Boş Alanların Kullanımı’ isimli 
incelemesini -söz konusu inceleme, görece demokratik ortamda önemli bir 
çalışma olarak karşılanmış, elden ele dolaşmıştır-, demokrasi askıya 
alındığında uzaklaştırıldığı Sosyoloji Bölümü’nün raporlarına gizliden el 
koyarak gerçekleştirmiş olduğu iddiasıydı. Mayın öylesine etkili oldu ki; 
Aysel de, Ömer de intiharı düşündü. Hatta, düşünmeyle de kalmadılar, 
kalkıştılar. Ömer, gelecek yılları ve çocuğunu; Aysel -‘Prof. Aysel Dereli, 
sahtekarlığının ortaya çıkmasından dolayı intihar etti’, dedirtmemek üzere-, 
‘şimdi’sini düşündüğü için caydı. Aysel, bu vesileyle, hayatların olduğu 
kadar, ölümlerin de başkalarına bağlı olduğunu keşfetti; ‘bir hayat kadar 
ölüm de yanlışlara garkolmasın’ diye, başkalarının değerlerine boyun eğdi ve 
intihardan vazgeçti. (17) Haberin ardından, etrafındaki alkışçı kalabalık 
çekildi. Geride; Doç. Üner, eski asistanı Alev ve kadroya tam o sıralarda 
katılan ‘yazar dost’ -bu üçlü, Hayır…’da karşımıza çıkıyor-; bir de, ‘tabii’ 
Ömer kaldı. 
 
Evet; Ömer kaldı (ama Aysel’e yar olmadı; Ayşen’e kaldı), Engin gitti. Kış, 
karanlık. ‘Av partisi’nin av adayları arasındaki Engin, uzun kaçış yolunun 
başındaki tek bildik durakta; Ömer ve Aysel’in evinde. Gizliliğe uyarlı 
davranışlar. Yemek. Her gün aynı şeyi yapıyormuşçasına birbirlerini 
yanaklarından öpüşleri. Aysel’e takılan Engin: “Umarım, on yıl önceki Sevil 
Hanım rolünde değilim?..” (18) Hep birlikte kahkahalar. Dört saatlik deliksiz 
uykuyu kesen saatin zili. Usulca örtülen kapı. Perde arkası karaltılar: Engin’e 
el sallayan Aysel ve Ömer; belli belirsiz. (19)  Aysel’den kopan bir parça 
daha.   
 
Aysel’imizi örseleyen olaylardan bir diğeri: o sabahın -tören sabahının- iki 
yıl öncesi (yıl, 1982 -ya da ’83- olmalı); boğucu bir Haziran sabahı. Aysel, -
rengi artık kızıla çalan lacivert keten ceketi, ne yapsa uç yenikleri belli olan 
iskarpinleri ile- eski öğrencilerinden Doç. Üner’in kolunda: hemen darbe 
sonrası (20) yazdığı -ama bir taslak olarak kalıp sonra ele geçirilen- bildirisi 
dolayısıyla yargılanacak. Taslakta; -devlet başkanına, başbakana ve meclis 
üyelerine hitaben- bir Ortaçağ zorbalığında ve bir masal akıldışılığında olup 
bitenlerden söz edilmekte, yalan bir yasaya dayanarak suç ve ceza biçen 
başkan, başbakan, ve meclis üyeleri aşağıya; halk, yalan yönetimin 
buyruklarına ‘Hayır!’ demeye davet edilmektedir. Taslak nihai metne 
dönüşüp teksir edilerek dağıtılamaz; çünkü Aysel, o sıra, ‘İnsanlarda ve 
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Toplumlarda Boş Alanların Kullanımı’ incelemesinden dolayı sahtekarlıkla 
suçlanmaktadır. (21), (22) 
 
Ve gençlerden yana bir hayal kırıklığı: üniversitede dışarıdan ders verdiği, 
adının ‘sahtekar profesör eskisi’ne çıktığı vakit. (23)  O dönem öğrencilerinden 
bir delikanlının senaryosunu yazdığı filmin ilk sunumu. Öğrenci delikanlı, 
ısrarla, hocasını filmi izlemeye ve eleştirip yol göstermeye davet ediyor. 
Çorbaya tuz katma derdindeki Aysel hoca, -biraz da aranıp sorulmalara, 
düşüncelerinin önemsenmesine susamışlıkla- hasta hasta, -yağmur, kıyamet- 
yollara düşüyor. Film gösterim yerinde bildik kalabalık. ‘Nasılsınız?’ diye 
yanlarına sokuldukları, ‘Siz nasılsınız?’ diye mukabeleyi çok gördükleri gibi, 
ısrarlı öğrenci de, öylece uzaktan belli belirsiz bir el sallamakla yetiniyor. 
Üstelik; senaryosuyla, kurgusuyla, oyunculuğuyla berbat da bir film. Lakin, 
film sonrası, ‘herkes herkesi, herkes kendini’ kutlamakta. Madem, vefa ve 
incelik denilen şey de tedavülden kalkmış; hoca da, usulca kalabalıktan 
sıyrılıp kendini sokağa atıyor. Fırtınayla karışık suratına çarpıp duran 
yağmura, yüzüne bakmadan üstüne sular fışkırtarak geçip giden taksilere 
rağmen, sellerde kirli sulara bata çıka, yüz metre yol almış almamış: kızlı-
erkekli neşeli bir kalabalık -içinde öğrencisi delikanlı- içeriden boşalıp 
arabalarına binmekte. Yağmur fırtına bir yana, yalnızca tek bir korku: o 
neşeli kalabalık tarafından o halde görülme korkusu. “Korkunun böylesini 
hiç yaşamamıştım dostlarım. Dahası, Ömer’siz kalışımdan o yana, yeni bir 
şeye daha alışmam gerektiğini anladım. Bu şey, beni daha çok korkuttu… 
Hiç sanmazken, içinde yakın birinden, koruyucu bir erkekten yoksunluğu 
yakalayıvermenin korkusu… böyle pek özel korkularım olduğunu anlayınca, 
daha çok korktum. Bunları alt edemeyecek kerte yaşlanmış olmaktan işte…” 
(24) Ve ne yazık; Aysel hoca, kendini dar attığı o yarı bodrum katı evinin -
Prof. Aysel Dereli, öğrencisi Üner’in evine sığınmıştır- kurunmak için girdiği 
banyosunda kendine geldiğinde, sallanan bir ayak ve çökmüş bir omuzla 
yapayalnızdır.  
 
Hayır…’ın başlama zamanı olan 1984 (ya da, ’85)’te yaklaşık 55’inde olan 
Aysel, o yaşa (‘çağın orta yaş diye adlandırdığı’ yaşa -25-), manevi 
bozgunlarının yanı sıra bazı bedensel arızaları da taşıdı: azı dişlerinin yerine 
konmuş ikişerden dört takma diş, iki yıl önce kırılan omuz kemiği ve ayak 
bileği, baş dönmesi-beyninde sıkışma-içinde boşalma (tansiyon inme-
çıkmaları). (26) Ancak, Aysel Dereli, 55 yaşında -zaman zaman şişen ayak 
bileğini bir yana korsak; hem kendiyle ilişkisinde hem de başkalarının ona 
yönelik tavrında- zahmetli ve manidar bir yaşlılık okudu: “Bu madeni 
levhalar, ölenlere ve ölmek üzere olanlara çabuk çabuk dağıtılıyor...” (tören 
günü sabahı, Engin’e yazmayı tasarladığı mektuptan); “Hanım, ayak altında 
dolaşmasana!” (bankada ayağına basan adam); “Kız, böyle deyip, arkada 
bekleşenlere gülücükler gönderdi ve onlara, bunun beyni sulanmış galiba, 
gibisinden bir işaret yaptı.” (postanedeki görevli kızla bozuk para tartışması); 
“… ellilerinde, atmışlarında belki de yetmişlerindeki kadına şöyle bir 
baktılar: Hayırdır inşaallah!… Kimin için olacaktı?” (tören için bluz almayı 
düşündüğü dükkandaki tezgahtar kızlar); “Aynanın içinde kendini değil de, 
satıcı kızların alaylı alaylı gülen yüzlerini görüyor.” (aynı dükkan); “Yolun 
ağzında biri, yanındakine ‘bizim deli saraylı gidiyor’, dedi, işittim.”; “Haydi 
bakayım, yardım edeyim de kalkın hanım teyze…” (uçağa yetişme telaşı, 
polis engeli..); “Dağcılık mı yapacaktınız?..” (ödül töreni için gittiği 
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yurtdışındaki kentin turizm bürolarından biri); “İnsanın, hayatın dışına doğru 
itilecek bir döneme girdiğini anladığı an, hiç de hoş bir an değil! Kimse bana, 
dağlara tırmanamayacak denli yaşlandığımı bukadar açık söylememişti.” (o 
sabah, sütü genzine kaçırıp üst üste öksürürken, bürodaki kızı  
anımsadığında); “Arabanın şımarık halli, kabadayı kılıklı genç sürücüsüne 
hemen hemen yumruk sallıyor: Haydi, ez bari, ez bari!..  Şımarık genç, 
camdan başını uzatıyor: ‘Yürrüüüü öğretmen teyze!’ ”; “Deli deli tepeliii! 
Kulakları küpeli!..” (Bahattin Bey’e, saçımı diyeceği yerde, beni şöyle 
güzelcene bir boyayın… “Özür dilerim Bahattin Bey… Yaşlanıyorum...” 
dedikten sonra; o an sokağa çıksa..) (27) 
 
Bütün bunların yanı sıra, maddi sıkıntıları da vardır, Aysel hocanın. 
Ankara’dan, ‘sisin içinden gelip geçen tankerler’e (28) bakılabilen bir kıyı 
(boğaz) kentine (İstanbul?) göçmüş; sığındığı eski öğrencisi Doç. Üner’in 
yarı bodrum katı da dahil, birçok ev değiştirdikten sonra, en sonu, beş-altı 
katlı bir apartmanın merdivenle çıkılan çatı katına kapağı atmıştır. “Yıllarca 
kaloriferli katlarda yaşadıktan sonra, odun kömür almayı öğrenirsin. Kürekle 
soba külü boşaltırsın, külleri götürüp boş bir arsaya dökmesini öğrenirsin. İlk 
zamanlar yakalandığın düşkünleşme, sanki herkes tarafından aşağılanmakta 
olduğun duygusu geçer, bu senin en doğal hayatın olur çıkar.” (29) Öyle 
anlaşılıyor, Aysel hoca için; taksiye binme ya da yeni bir bluz edinmenin -
tören gününde olduğu gibi- ancak ayrıcalı günler için düşlenir olduğu; yoksa, 
iki ucu yukarı çeken rengi atmış ceket, daralmış etek, çarpık yakalı meyve 
lekeli bluz, uçları yenik iskarpinlerle giyim-kuşamın savuşturulduğu, 
Uluslararası Sosyal Antropoloji Enstitüsü’nün dergisinde yayımlanmış 
bildirilerin telif hakkı ile kira borcunun ödendiği yıllar olup çıkmıştır, ’80 
sonrası yıllar. 
 
Bir darbe de eski sevgiliden: Aysel hoca; -herhalde 1983’te olmalı- kalktı, 
‘ilkel kavimlikten ulus olma sürecine giren toplumların incelemecilerine’ 
verilen ‘Yeni Yankılar’ ödülünü almak üzere yurtdışına gitti: birincisi, bıçak 
kemiğe dayanmıştı, o paraya ihtiyacı vardı; ikincisi, -kendinin asla 
alamayacağı o uçak biletiyle-, Kopenhag’daki Engin’i(ni) kucaklamak; uzun 
uzun konuşmak, ‘hayatın ve neşenin cesaretinden hiç eksiltmeden, daha 
büyük aşklar ve daha derin dostluklar yaşamak’ (30) istiyordu. (31) Engin’se; 
‘özendirme ödülünü almak üzere, zorlu pasaport duvarlarını aşarak yabancı 
ülkelere koşan, sonra da rahatlıkla anayurduna dönecek olan’ Aysel’i, 
gökyüzündeki uçak denli uzak gördü kendisine, ‘birikmiş özlemin şiirinden 
bir tek dize bile söyleyemedi’; dahası, çenesindeki minik ak kılla yaşlanmış 
ve fazla konuşur buldu. Kendileri dışında her şeylerden konuşuldu, sonra da: 
“Bu park nekadar güzelmiş…Yaaa, fena değil… İşin ağır mı?”, vs. (32) 

Yanyana oturdukları bankta, Aysel, Engin’e tensel hiçbir şey hissetmedi. 
Engin, kolunu Aysel’in boynuna atamadı, elini tutamadı; o isteği içinde 
duyamadı. Özel hayatına dairse söylediği şu oldu: “Bir çocuğum olacak. Ne 
yapsam? Evlensem mi?.. Ne yaptık biz? Ben ne yaptım? Yine bir çocuk, bir 
aile…Burada bir sevgilim var da, Petra… Yani işte, yatıp kalktığımız…” (33) 

Aysel, Ömer’den sonra, diğer baba adayı/eski sevgili Engin’de de benzer 
hayal kırıklığını yaşadı: “Gençlik yıllarının kararlı, ne istediğini bilen 
delikanlısı yerine, olgun yaşında aptallık simgesi bir yeniyetme.” (34)  Kırklık 
yeniyetme Engin, sonradan nadim oldu; Aysel’in peşinden koşmuş, onu 
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sımsıkı kucaklamış, bir ana-sevgili-dost-hoca olarak onu geçmişteki güzel ya 
da kötü, gelecekteki çok daha güzel ve daha az acılı günler kadar öpmüş 
olabilmeyi; onu bulup yeniden konuşabilmeyi, çevresini saran hoyratlıklarla 
nasıl başa çıkabildiğini sorabilmeyi, Ömer’den sonraki yalnızlığını 
paylaşabilmeyi hayal etti. Hatta, o nedamet içinde Aysel’e telefon da etti ama 
bir türlü erişemedi. İçinin kırılıp dağılan parçalarını yollara saçıp dökmeden, 
yılların yorgunluğuna direnen şişmiş ayak bileğinin üzerinde otobüse doğru 
yürüyen Aysel’e, duyduğu saygıyı, sevecenliği, aşkı; birlikte kotardıkları 
tarihin bir önsöz olduğuna dair inancını yazmak istedi; olmadı. (35) Aysel’se; 
‘Evlensem mi, ne yapsam?.. Biz ne yaptık? Neyi tamamladık?’ diye sormuş 
olan Engin’e kırgınlığını; emekle yaşanmış yıllara Engin’in saygısızlığının 
onun canını acıtışını, böylesine anlamsızlığa indirgenen bir geçmişe dayanma 
gücünü kendinde bulamadığını yazmayı düşündü; o da olmadı. (36) 

Nihayetinde, Aysel’imiz, bir büyük darbeyi de ikinci erkeğinden yemiş oldu: 
“Tenine o kadar yakın gelmiş iki erkek. İkisi de yok artık.”!.. (37) 
 
 
Şimdi de bakalım, Aysel hoca, bütün bu badireleri kendi iç dünyasında nasıl 
karşıladı ya da bütün bu olanlarla nasıl başa çıkmaya çalıştı. 
 
Yine tören gününün sabahına -hocanın farklı bir ferahlıkla kalktığı o sabaha- 
dönüyoruz: Odun sobası yakılacak, elektrikli kahve kabı prize takılacak, diş 
protezleri ova ova yıkanacak, dişler iyice fırçalanacak, uzunca bir duş 
alınacak, saçlar yıkanacak, sol ayak bileği kafur kokulu kremle usul usul 
ovulacak, çiçeklere su verilecek, çöp torbası kapı önüne konulacak, sobada 
bir dilim kepek ekmeği kızartılıp tuzu alınmış kibrit kutusu büyüklüğünde 
beyaz peynirle yenilecek, öğleye doğru ikinci kahve -şekersiz- içilecek, 
bakkalda rastlanmış olan ortayaşlı adamın iç açıcı konuşmasının 
gevşeticiliğine (“Kızımla  ben incelemelerinizi hep okuyoruz. Hem 
toplumumuzu, hem kendimizi daha iyi tanıyoruz sayın profesörüm…” (38) -o 
vakitler, bakkallarda böyle adamlara hala rastlanabilmektedir..) 
kapılınmayacak, ‘Bir şeftalinin, bir üzümün mutluluğu. Kim daha fazlasını 
ister? Yaşıyorum. Bu da yeter.’(38), diyen -ama nihayetinde yaşamayı 
reddeden!- Pavese’nin günlüklerine son bir kez (!) göz atılacak, yenen orta 
büyüklükteki elmanın kabukları sobanın üstünde yakılacak ve yanarken 
çıkan kokuya ‘Ne hoş!’ denilecek, o yaştakilerin her zaman giydikleri ten 
rengi külotluların yerine bilek üstünde minicik gonca gülüyle pembeye çalar 
beyaz  ipek çoraplar giyilecek, ‘kulaklara, başkaldırının asıl kanıtı, amorf 
mercan küpeler takılacak’, saç boyası için Bahattin Bey’den öğle saatlerine 
randevu alınacak,vs. Bütün bunlar yapılırken, sol ayak bileği üzerindeki 
aksayışın -ve hiçbir aksayışın- insan içinde belli edilmemesi gerektiği 
unutulmayacak, ‘içten geçenlerin içte kalmasına elden gelen özen yine 
gösterilecek’, bu hayattan vazgeçmedeki tadın ne kadar da hoş olduğu 
unutulmayacak!  
 
Evet; bu türden görünüşü kurtarma ve küçük başkaldırı niyetleri ile güne 
başlayan Aysel hoca, hayattan vazgeçmedeki tadın hoşluğunu da muhafaza 
ederek girdiği duşta, köpüklere sımsıkı kapadığı gözlerinin ardında -açık 
gözle pekala başedebildiği- ıssızlığını, yalnızlığını hissetti. O ıssızlığı, 
yalnızlığı, çökkünlüğü hisseden bir o muydu? Hayır. Dış dünyaya 
uyumundaki güçlüğü sezen ‘yazar dost’u; sığındığı canlı renkler (şeker 
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pembesi banyo terlikleri, dragonlu bayrak misali kırmızı pijama) ve 
savurmaya gayret ettiği kahkahaların ardında, kan ağlayan bir iç dünya ve 
kederli bir coşkuyu okudu; onun, Aydın’ın ölümü ardından, “En çok 
gülenleri en fazla ciddiye almalıyız.” (39) deyişini unutmadı. Eski öğrencisi 
Alev, Engin’e yazdığı mektupta; hocasında görüp de kendi yılgınlığı adına 
utanç, hocası adına hayranlık duymasına yol açan neşeyi, coşkuyu biraz 
şaşkınlıkla karşıladığını itiraf etmekten de geri durmadı: “Bazan, ayakta 
durabilmek için bir oyun oynadığından bile kuşkulanıyorum… Ama biliyor 
muyuz, ne pahasına?” (40) Herkesin başına gelebilecek bir kırık hadisesinden 
sonra, hocasının bakışlarına -bir an için de olsa- çöreklenen korkuyu, hayatı 
hep anlamlı kılmaya çabalarken, Cyrano gibi, anlamsız bir biçimde silinip 
gitme korkusunu hiç unutmadı. Eski sevgili Engin’se, Aysel’de; yorgun bir 
gövde, yorgun bir yürek, tükenmişliği örtbas etme gayretiyle düşülen bir laf 
kalabalıklığı okudu; “uyduruk ödüllere, değer ölçüleri günlük siyasaya göre 
değişen başarılara ‘evet’ deyişler…”i (40), ‘hayata ilişkin araştırmalarından 
sonra öyle birdenbire ölümlere yönelmesini’ anlamlı buldu.  
 
Aysel hoca, her ne kadar, ‘Yeni Yankılar’ ödülünü almak için gittiği ülkede, 
onu coşkuları ve sevecenlikleri ile kuşatan gençlerle bir miktar içini ısıtsa da, 
o ısınıklıktan devşirdiği esriklik pek cılızdı. Öylesine cılızdı ki, çocuklarını 
da alıp götürmüş olan eşi tarafından gurbet ilde yalnız konulmuş kara saçlı 
Arap kızı Layana’nın, “Yalnız yaşamayı nasıl başarıyorsunuz, ne olur bana 
da öğretin… Çok yalnızım. Girebilir miyim?.. Beş on dakikacık.”larla ve can 
havliyle ve göl çiçekleriyle kapı önü yakarışlarına bile kapısını aralayamadı: 
“Az önce de geldiniz. Sonra telefon ettiniz. Size, yorgun olduğumu söyledim, 
değil mi?.. Hayır. Beni yalnız bırakın! Hiçbir zaman… Bu çiçekleri de 
götürün.” (41) Kara saçlı -elini tutsun; saçlarını, kedi tüylerini okşasın diye 
kapısına koştuğu; yüzü, bakışları sonsuz yalnızlıktaki güngörmüş kadın 
tarafından reddedilmekten utançlı- Layana gitti: tavandan sallanan mikadan 
kuşlarının yanı başında ve mikadan kuşlarını Aysel’e bırakarak: “İçinde hiç 
insan olmayan bir aydınlık. O, kimseye duyguyla bağlanmak istemiyor… 
Burada kendisine çiçek toplayacağım başka kimse yok ki Karl. Ondan başka. 
O, son umudum benim. Kuşlarımı ona verin.” (42) 
 
Aysel hoca, memlekete, bavulunda Layana’nın mikadan kuşları ve içinde, 
Yenins’le döndü: “Yenins’le tanıştım. Keşke sen de tanışabilsen. Hiç 
batmayan güneşli günler yaşıyorum… Ah cancağızım. Bilsen…” (43) (‘Yazar 
dost’una ödül ülkesinden gönderdiği, Munch’un ‘Plajdaki Beyazlı Kadın’ 
kartının arkasına öyle yazmıştı.) Yüzü, bakışları sonsuz yalnızlıkta Aysel, 
Layana’ya kapısını kapatırken de -artık-, sadece, içindeki Yenins’e, onunla 
çıkacağı yolculuğa yaslanıyordu. (“ ‘Üstelik yalnız falan da değilim. Tam, 
istediğim kadar kalabalığım. Yenins var.’ Onunla git git, bir geçmiş 
edinmeye başlamıştı bile…” -44- ) Geçmişini Yenins’le paylaşan Aysel, 
geleceğini de artık onunla kuruyordu: “Belli bir gün, belli bir saat, belli bir 
an, bir deniz kıyısı, denizde bir sandal ve çağırışı sandalın: Aysel.” (45)  

“Aysel: Yo, yooo, sakın! Kanabilirim. Kanmaya yatkınım ben. Yeni umutlar 
edinmeye… Yenins: Sizin en güzel yanınız. Haydi, son bir kez. Denemeye 
değmez mi? Benimle denemeye?.. Aysel: Peki, ne yapacağız? Yenins: Bir 
sandala bineceğiz. Sisi yarıp gideceğiz.” (46) 
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Yenins’i ile içine güneşli günler doğduran -tören günü sabahı da içinde öyle 
güneşli bir günün ferahlığı ile uyanmıştı!- ve Yenins’in sandalıyla sisi yarıp 
gitmeye gönül koyan Aysel hoca, törende; “Bir zamanlar, biraz daha değişik 
koşullar altında sökülmüş bulunan madalyalarımın şimdi, yanına çok parlak 
bir yenisi de eklenmiş olarak yerine takılmasından duyduğum büyük üzüntü, 
hatta öfke ve başkaldırıyı dile getirebilmek için pek çok söz arandım… 
hiçbirini de yeterli bulamıyorum… Yarın, politikanın fırtına makineleri 
yeniden tozu dumana kattığında, madalyalarımızla birlik yine yerlere 
çalınmayacağımızı kim söyleyebilir?.. Bu ülke düşünce insanlarımızı yerden 
yere çaldı, onları vurdu, vuramadıklarını yaraladı, bilim yuvalarının dışına 
kovdu, yetmedi, vatan sınırlarının dışına kovdu ve eğer arada sırada da onlar 
için birazcık iyi bir şey yapmak zorunda kaldıysa, bunda da hep geç kaldı… 
Beyler, ayıptır! Ülkemizin bir bilim insanına, o kimse yurtdışında bir 
özendirme ödülü, minik bir rozet kazandı diye tören kurmak, şimdiye dek 
saydığım ayıpların içinde en büyüğü.” (47)  demeyi kurduysa da, gönlündekini 
gerçekleştirdi ve Yenins’in sandalına bindi, gitti… 
 
Sandala binip giden Aysel hoca, -giderayak- huyunu suyunu ihmal etmedi; 
yolculuk kararını -o en yaşamsal/ölümcül duygusal temayülünü de- 
gerekçelendirdi: A y d ı n  İ n t i h a r l a r ı  v e  G e l e c e ğ i n  B a ş k a l d 
ı r ı s ı ! 
 
Aysel hoca, ‘ekonomik güçsüzlüğün baskısı altında ezilerek canına kıyanları 
ekonomistlere, politikacılara, psikiyatrlara’ (!) bıraktı. “… tarihteki bütün 
aydın intiharlarını, hatta aydın olsun olmasın, düşünsel bir eylemi bulunsun 
bulunmasın, intihar etmiş bütün roman kahramanlarını” (“çünkü nihayet 
onlar da roman yazarının düşünsel eyleminin birer sonucudurlar”! -48- ) ele 
almak üzere çalışmasını geliştirdi: Kleist, Zweig, Woolf, Yasenin, 
Mayakovski, Van Gogh, Beşir Fuad, Cem Sar, Krillov, Stavrogin, Anna 
Karenina, Emma Bovary, Bihter, Turgut Özben… (İntihar edip etmediği belli 
olmayan, çekip gitmiş olan Turgut Özben’i çalışmasına alan Prof. Aysel 
Dereli’ye nazire; ben de, meçhul bir sandalda meçhul bir yolculuğa çıkmış 
olan Aysel’i almış bulunuyorum incelememe! Üstelik, Prof. Aysel Dereli 
tarafından, psikiyatrlar,  roman kahramanlarının intiharına tayin edilmemiş; 
yalnızca, ekonomik ezginlerin intiharını incelemeye memur kılınmışken! 
Münasebetsizlik mi? Ya da, Prof. Aysel Dereli’nin, roman kahramanının 
intiharını, roman yazarının düşünsel eylemiyle örtüştüren yaklaşımını; 
Aysel’in yaratıcısı Adalet Ağaoğlu ile bağlantılandırırsam, yazarımıza ayıp 
etmiş olur muyum?!.) “Bunlardan hemen hiçbirinin kendilerini öldürmeleri 
an’lık edimler değildir… Araştırmamın amacı, hangi koşullar, hangi düşünce 
gelişimleri, hangi iticiler altında, gerçek anlamda sonsuz özgürlük neden 
seçilmiş… acaba gelecekte, yani insanın kendi varlığı  üstünde bilinci daha 
yükseldikçe, bugün güncel özgürlükler adına bildiri imzalayanlar kadar da 
intihar edenler olacak mı?.. Bana öyle görünüyor ki, insanda bilinçlilik 
durumu geliştikçe, varoluşu sorgulama, kimliklere saldırıya karşı 
başkaldırma ve sonsuz özgürlüğü seçme oranı da yükselecektir…” (49) “Yazık 
ki böylesi tutumlar, kimileri için hala günlük hayatın yükünden kaçış olarak 
görülebilmektedir. Buna bir ‘marazi ruh’ yaftası yapıştırılabilmektedir ya da. 
İnsanın düşünsel faaliyeti derinleştikçe, başkaldırı sesinin de derinlerden, 
boğuklaşmış olarak gelmesinden daha doğal ne var?” (50) “Edward Bond, 
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teknolojik ilerlemenin, insanın varlık nedenini dayandıracağı temel değerleri 
yoketmesi karşısında hayatı hala, böylece sürdürebilmenin ‘faşistik’ bir yalan 
olduğunu söylüyor.” (51) “Onaylamadığın bir hayatı değiştirmek, sonsuza dek 
buna çalışmak mı? Ama bu.. Sisyphus/Prometheus öğretisi… Yineletmeyi 
dayatan, yinelemelerde bir yücelik bulan bu inanış… Aslında nekadar zavallı 
bir boyuneğiş bu… bu, ‘zalimin vurduğu yerde bin çiçek açtırırız’ 
keşişliği…” (52) “İtilirsin, kakılırsın, yerlere düşersin, kalkarsın, yeniden 
itilirsin, yeniden kalkarsın. Kalkarız… Sonunda öyle olur ki, insan 
kalkabilecek olsa da, kalkmak istemeyebilir. Bunu bilinçle seçebilir… 
Yepyeni bir başkaldırı olabilir.” (53) “Artık hayatlar, bilgisayarlar başında 
oturan herhangi bir teknokratın çılgınlık an’ına bağlı… o teknokrat… delirip 
önündeki düğmeye basabilir. Bu durumda, aydının, insan varoluşunu 
sorgulayışı da yeni boyutlar kazanmaktadır… İnsan, aklıyla akıldışılığa 
ulaştırdığı bu dünyada artık yalnızca kendine başkaldırmak durumunda 
kalmayacak mı?..” (54)  
 
Prof. Aysel Dereli, son araştırmasında; o vakte dek yinelenmiş, ancak -ona 
göre- sonu hüsran olmuş tavırların bir yana bırakılması gerektiği; siyasi 
değişmeler (baskılar) ve teknolojik ilerlerlemelerin varoluşsal temel değerleri 
ihlal ettiği koşullarda hayat içre mücadeleleri benimsemenin zavallı bir 
boyun eğişten ibaret; düşünsel faaliyeti derin, varoluş bilinci yüksek olana 
yaraşanınsa, yinelenemez ve o anlamda sonsuz özgürlüğü vaat eden edim 
olduğu tezini işledi: H a y ı r!… (=intihar).  
 
 
Prof. Aysel Dereli, adına düzenlenen törene, Sosyalbilim Onur Plaketi’ni 
almaya -nedensiz- gitmedi. Törene katılmak üzere, Özerk Milli Kültür 
Kurumu’nun küçük toplantı salonunda hazır bulunanlar arasındaki ‘yazar 
dost’u, Aysel’in akıbetini aydınlatmak üzere -kendisinde bulunan anahtar 
örneğiyle, Aysel’in kaç ev değiştirdikten sonra bir buçuk yıldır oturmakta 
olduğu- çatı katı dairesine girdi. Başucundaki çekmecede aşk mektupları ya 
da siyanürlü bir yüzük saklayıp saklamadığı merakıyla Aysel’in yatak 
odasına seğirten ‘yazar dost’, şöyle bir not buldu: “Martıların yavrularını 
uçurduğu mevsim… Her şey birden terkediyor beni, ben her şeyden, büyük 
uyumdan hızla uzaklaşıyorum.” (55) Aysel, her şeyden uzaklaşıyor ve 
unutulmak istiyordu: “Unutulmak istiyordum. Geçmişi kendimin de 
unutmasını, en çok bunu istiyordum.” (56)  Bir de, “…aydın intiharları ve 
geleceğin başkaldırısı’nı tamamlamak… Belki… onu da…..” (57)   
 
“A y d ı n  İ n t i h a r l a r ı  V e  G e l e c e ğ i n  B a ş k a l d ı r ı s ı 
incelemesi, incelemecinin bıraktığı noktada…” (58) duruyordu:  
“HER DURUMDA ÖZGÜR KİMLİĞİMİZİ KORUYABİLMEK ANCAK 
EDİMLE SÖYLENEBİLECEK ŞU İKİ SÖZCÜĞE BAĞLI: 
YİNELEMEYE HAYIR. 
AYNILAŞMAYA HAYIR. AYNILIĞA HAYIR… 
 
HER DURUMDA ÖZGÜR KİMLİĞİMİZİ KORUYABİLMEK ANCAK 
EDİMLE SÖYLENEBİLECEK ŞU TEK VE SON SÖZE BAĞLI: 
HAYIR…” (59)  
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Ve sonra… She went gentle into the good night/ Without rage against the 
dying of the light.. Sönen ışığa başkaldıramadan, girdi o mübarek geceye, 
yumuşak gevşek. (60)  
 
“Denizde bir sandal, bir hayal gemisi benzeri, sisi yararak usul usul 
uzaklaşıyor kıyıdan… yolunu çizmiş, o yolu bilircesine kayıyor sisin 
içinde… sandalda orta yaşlarda, hatta yaşlıca bir kadın, tek başına…” (61) Ve 
böylece, ‘Aysel, sınırı geçti; yinelemenin, aynı’nın dışına çıktı.’ (62) 
 
Eh, intihara göre tasarlanmış bir roman, tiyatroya gidişle bitirilemezdi ya… 
(63, 64) 
 
 

 
 
              Dipnotlar ve Kaynakça  

1. Hayır…/ Adalet Ağaoğlu; 1988, Dördüncü Basım, Remzi Kitabevi, s. 322 
2. A.g. y.,s. 321 
3. A.g. y.,s. 322  
4. Romanın 105. sayfasında; Aysel, sekseninci yaş günü -yakınlarda- kutlanan 
ozanla aralarında çeyrek yüzyıl olduğundan dem vurur. 80-25= 55; demek ki Aysel, 
roman (anlatı) gününde 55 yaşındadır. Hayır…’ın 137. sayfasında ise; Aysel’in 
41’ini bitirip 42’sine bastığını öğreniyoruz. Darbe olmuş, uzun, boğucu bir yaz 
geçmiş, kar yağmaktadır (s. 127): 1971 kışı olmalı. 1971- 41/42= 1930/ 1929; 
öyleyse, Aysel’in doğum tarihi, 1929 (ya da 1930)’dur. Bu verilere göre, roman 
gününün yılı: 1929+55=  1984 (ya da 1985) olarak bulunacaktır. Ancak, bu 
zamanlamayı sağlamak üzere, Ölmeye Yatmak’a dönüp 64. sayfanın sonuna dek 
incelediğimizde; Aysel ve arkadaşlarının, Cumhuriyet’in on beşinci kuruluş 
yıldönümü ile birlikte mezuniyetlerini de kutlamak üzere bir müsamere düzenlemiş 
olduklarını görürüz. Aysel -aksi ifade edilmediğine göre-; Semiha, Ali ve Hasip gibi 
büyükçe olmayıp 1938’de, -kabaca- 7+5= 12 yaşındadır. Öyle bakınca da, Aysel’in 
doğum tarihi, 1926 olmalıdır. Ancak, Aysel’in doğum tarihi 1926 olursa, ona uyarlı 
Hayır…’daki bütün tarihler de oynayacaktır. Hayır…’ın Aysel’i, Ağaoğlu’nun 
doğum tarihine -1929!- uyarlı iken; Ölmeye Yatmak’ın Aysel’i biraz daha eskice 
tevellütlüdür. 
Öyle midir? Ya Aysel de, Adalet Ağaoğlu gibi, ilkokula 4 yaşında başlamışsa?!. 
“Ankara adını ilk defa dört yaşlarında işitmiş olmalıyım. Bu da tam, ilkokula ‘kız 
çocuklara torpil’ yoluyla erkenden başlatıldığım zaman: Hazır abisi ordayken kızın 
elinden tutsun bari…” (s. 23) Böylece, benim elimden de Adalet Ağaoğlu Kitabı 
tutuyor!..  
Şunu mutlaka söylemeliyim: Dar Zamanlar’ın Hayır…’ı, bende, önceki iki romanda 
olmadığı denli, zamanlama (tarih düşürme) duyarlılığı yarattı. Neden? Acaba, 
Hayır...’da zaman, adlı adınca anılmadığından; olsa olsa, zamana örtük 
göndermelerde bulunma yordamı benimsendiğinden mi? Peki; böylesi bir yordam, 
neden benimsenmiş olmalı? Acaba, zamanın adlı adınca -gün, ay, yıl- anılması; 
zaman içindeki nitel devamlılığa -bir anlamda yinele(n)meye- ilişkin alımlayışı 
engeller de ondan, mı? Ya da, kendini böyle sunan bir metnin akışında, okurun 
(burada, benim), zamansal duraklar belirleme eğilimi(m); nitel düzlemde kendini 
yineleyerek akıp giden zamana karşı bir savunusu (savunum) mudur: ‘İşte; o, o 
zaman-orada oldu… Şimdi-burada değil?  
5. A.g. y.,s. 135  
6. Bu -anarşist- Sevil’in; Ölmeye Yatmak’tan bildiğimiz kaymakam kızı Sevil 
olduğunu, açıklıkla, Hayır…’da öğreniyoruz. (Bkz.: s. 218- 219) Dar Zamanlar’da; 
giderek İstanbullu olan, adını sanat çevrelerinde geçiren Sevil’in; nasıl olup da -ya 
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da hangi arada-, işi, Amerikan Pazarı’ndan sürme aşırmalara, suçüstü olunca, 
‘Faşistleeer! Ben solcuyum, ben komünistim! Bana bu yüzden iftira eden pis 
faşistler!’ demelere vardıracak bir anarşist olduğuna dair merakımı ifade etmeliyim. 
7. Ömer’in yaklaşık yirmi günlük gözaltı sonrası salınıverilmesi ile kuşku ve 
güvensizlik kıyametleri kopartan Aysel’in -Bir Düğün Gecesi kapsamında ele aldık; 
Aysel’in hayat içre duruşu adına önemli bir örnekti-, tutuklandıktan iki hafta sonra 
(bkz.: Hayır…, s. 219) salınmasının Aysel’in yaşamındaki yankılanışı ne olmuştu? 
Gözaltı süresince o ne yaşamıştı?  
8. A.g. y.,s. 138 
9. Bu arada, Aysel’in -iki kafa dengi olarak, yatakta (istekle ve yıllarca) birbirlerine 
sarılmalarından (bkz.: Ölmeye Yatmak/ s. 107) başkaca cinsel muhababbetlerine 
tanık olamadığımız halde-, ikide birde kocasına uyguladığı yaptırımlardan -Engin’le 
yatmalarından  önceki  üç  ay,  ‘manidar’ salınma  sonrası üç ay,  Ömer’in  Ayşen’le 
yatmasından önceki üç ay (s. 82)… Demek ki, cezalar en az üç aylık kesiliyor!- söz                  
ediliyor olmasının da -kurgusal tercih/Aysel’in benliksel kuruluşu adına- altı 
çizilmeli.  
10. A.g. y.,s. 71- 73 
11. Yaz Sinemaları’ından/ Murathan Mungan; 1989, İkinci Basım, Remzi Kitabevi, 
s. 94 (“İnsanın kaderi karakteridir, diyen antik dramanın altın kuralı…”) 
12. Yazar, Hayır…’da (s. 74; Ayşen’in, halasını ve Ömer abisini dışarıya davet 
ettiği sıra); “Senin otuz yaşın, onun elli beş yaşı…” diye geçirir. Demek ki, düğün 
gecesinden o yana (düğünde Ayşen, 22’sindedir) 8 yıl  geçmiş. Öyleyse yıl, (1972+ 
8)1980 olmalı. Yalnız, bu hesapça, düğünde 45’inde olan Ömer’in de, 55 değil, 53 
yaşında olması gerekiyor. Yuvarlanmış olmalı. Bir başka olasılık, Ayşen’in yaşının 
yuvarlanarak söylenmiş olabileceği. Bu durumda, Ömer’in 55’ini esas alırsak (o 
durumda, 10 yıl geçmiş oluyor); tarih, 1982, Ayşen de otuzlarının başında (32) 
olmalı. Ama daha sonra göreceğiz; uygunu, 1980. (Okurun merakı!) 
13. A.g. y.,s. 76 
14. A.g. y.,s. 78  
15. A. g. y.,s. 82  
Bu arada, “- bizim, içinde yaşadığımız tarih parçasında, anlamlandıramadığımız için 
yapmaktan kaçındığımız …-”, diyen Aysel; Ölmeye Yatmak’ta, “Kızımı sekiz aylık 
ölü doğurduğumda doktor, artık çocuğumuz olmayacağını söylemişti.” (A.g. y.,s. 
44), der. Aysel’in, zaman içindeki bu söylem farklılığı; yaratıcısının gerçek 
yaşamdaki -çocuk sahibi olmaya ilişkin- çatışmasının bir yansıması olabilir mi? 
“Halim’le ayrı adalara sürüklendiğimiz zamanlar da oldu tabii… Ama çocuk 
konusunda aynıyız. Halim çocuk istemediğini, çünkü sevmediğini açık açık söyler. 
Ben, uzaktan uzağa çocuk severim; yakınıma gelirse sorumluluk yükü de birlikte 
gelir; kaçarım.” (Adalet Ağaoğlu Kitabı, s. 163) 
16. A.g. y.,s. 83 
17. A.g. y.,s. 81 
Çamur atmanın adetten olduğunu herkesin bildiği bir dönemde; öncesinde ilgi 
görmüş, elden ele dolaşmış bir eserin çalıntı olduğu söyleniyor ve Aysel, intihardan 
-o da, ‘sahtekarlığı ortaya çıktı da ondan’, dedirtmemek için!- son anda cayıyor! Bu 
örnek de bize; bir yandan, Aysel için, dışarıdan tutulan aynalardaki kendilik 
imgesinin ne denli önemli (hayatını gözden çıkarttıracak denli!); bir yandan da, ne 
kadar da ‘intihar’a meyyal olduğunu (hele hele, kurmaya çalıştığı kendilik alanı 
ihlal edildiğinde!) göstermiyor mu? Ve, sevgili yazarımızın; dönüp dolaşıp, Aysel’e, 
Hayır…’da böyle bir tatsızlık yaşatması; İkinci Bölüm’deki, ‘Efendim, siz bunları 
nerelerden esinlendiniz bakalım?’ hassasiyetine ilişkin aktarmış olduklarımı 
anımsatmıyor mu?  
18. A.g. y.,s. 218 
19. Merak bu ya, Engin’in yurtdışına kaçışı vesilesiyle, romanın imlediği nesnel 
tarih meselesine dönüyorum: Eğer, anarşist Sevil’in Aysel’in kapısına dayanması 10 
yıl öncesi ise, tarih 1982 olmalı. Ancak, ‘av partisi’ etkinlikleri hesaba katıldığında, 



 102 

1982 geç bir tarih oluyor; 1980 kışı daha uygun. Öyleyse, Engin, geçen yılları 10’a 
yuvarlamış olmalı.  
Bu arada; av listeleri tertip edilmişken, Engin gibi deneyimli bir devrimcinin (’68’li, 
12 Mart’ı yaşamış, 1980- 1943= 37 yaşında: önemli bir siyasi konumu olmalı!); 
Aysel-Ömer gibi memleketin tanınmış ve mimlenmiş bir çiftinin (o sıralar, Ömer’in 
Ayşen’den çocuk bekler olduğunu okur bilmektedir) evini durak bellemesini pek 
tekin bulmadığımı belirtmeliyim. 
20. Zaman tayini için, bkz.: “Bu ülkede yine bir askeri darbenin olduğu…” (s. 56) 
“…ama bütün bunlar da, sizler Anayasayı tağyir, tadil ve tebdil eylediğiniz için…” 
(s. 57) “Yazalı üç yıl oluyor.” (s. 58) 
21. Bu duruşmanın -Aysel, tutuksuz yargılanmış ve aklanmıştır- dışında, 12 Eylül 
darbesi, ne Aysel ne de Ömer’e dokunmuştur! 
22. Zaman konusunda -duruşma vesilesiyle- bir fikir yürütme daha: Eğer bu taslak, 
tam da sahtekarlık suçlamasının olduğu sıra hazırlanmışsa, taslağın da hemen ’80 
darbesi sonrası hazırlandığını öğrenmiş bulunuyorsak; Ömer de, doğacak çocuğu 
için intihardan vazgeçtiğine göre, Ayşen’in hamilelik beyan tarihi, 1980 Nisan’ı (s. 
74) olmalıdır. (s. 149-150’deki verilerden kalkarak, Ömer ve karnı burnunda 
Ayşen’in -muhtemelen sahtekarlık suçlaması sonrası-, Aysel’i ziyarete geldiğini 
öğreniyoruz. Bu da, hamilelik beyan tarihi olarak, 1980’i almayı uygun kılıyor.) 
Yalnız, Nisan’dan karlı 1980 kışına -Engin’in kaçış gecesini 1980 olarak alıyoruz; o 
tarihte, Ayşen’in karnı (neredeyse) burnunda olmalı- Aysel’le Ömer, muhabbetlerini 
ve Engin’in kaçış gecesi yaşanan sıcak havayı neye borçludurlar? 
23. A. g. y., s. 278, 280 
24. A. g. y., s. 282, 283 
25. A. g. y., s. 15 
26. A. g. y., s. 14, 53, 279  
53. sayfadaki, “Zaten iki yıl öncesine dek omuz kemiğim kırılmamıştı, ayak bileğim 
de sapasağlamdı.” (buradan; kırık yılı, 1984/’85-2= 1982/’83 olmalı); 283. 
sayfadaki, kırıkların, hemen gösterim sonrası eve döndüğünde olduğu (böylece; 
gösterim yılı, 1982-’83- olmalı) ve 280. sayfadaki, ‘adı sahtekara çıkmış profesör 
eskisi’ ibarelerini (ve de, söylentinin, demokrasinin askıya alındığında çıkarıldığı 
bilgisini) yan yana koyduğumuzda, ‘sahtekarlık’ söylentisinin 2-3 yıl sürmüş 
olduğunu çıkarsıyoruz. 
27. A. g. y., sırasıyla, s. 34, 39, 40, 64, 66, 98, 103, 112, 151-152, 156   
28. A. g. y., s. 40 
Bu arada, Aysel’in, yaratıcısı tarafından, yuvarlak hesap kırk yıl yaşatıldığı bir 
kentten, bir başka kente (bir köşesinden, sisin içinden gelip geçen tankerlere 
bakılabilen bir kente) alındığını öğreniyoruz. Adalet Ağaoğlu Kitabı’ında, F. Andaç, 
“Yani 80’li yıllarda buraya, bu eve taşınmıştınız?”, diye sorduğunda; Ağaoğlu, “Biz 
buraya 83’te taşındık.” (s. 169, 170), diye yanıtlar. Böylece, Adalet Ağaoğlu’nun, 
Aysel’i de kendisiyle birlikte İstanbul’a almış olduğu izlenimini ediniriz. 
29. A. g. y., s. 106 
30. A. g. y., s. 180 
31. Üç yıl tutukluluktan sonra (1974 olmalı) serbest bırakılan Engin; Aysel’in de 
ısrarı ile bitirme sınavlarına girmiş, 12 Eylül darbesini müteakip yurtdışına kaçmış, 
bulaşıkçılık-garsonluk-duvar boyacılığı.. yapmış, siyasi sığınmacı hakkını almış, 
Kopenhag Gentofte Yaşlılar Yurdu’nda gece gözetimcisi olarak görev yapmaktadır. 
(A. g. y., s. 141, 178-179, 31)  
32. A. g. y., s 185, 180, 184, 191  
33. A. g. y., s. 151, 194, 191, 194-195 
34. A. g. y., s. 195 
35. A. g. y., s. 197, 206, 209, 210   Engin, Aysel’e yazamadıysa da, nihayetinde 
1984 (ya da ’85)’te telefon etmeyi (ya da düşürebilmeyi) başardı! Yazık; onda da 
karşısına, Aysel’in ‘yazar dost’u çıktı: Törene katılmayan ödül sahibinin sağlığından 
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(asıl, yaşamından) endişe edilmiş, ‘yazar dost’ önden evine bakmaya gitmişti. Aysel 
yoktu. (Biliyoruz, sandal yolculuğuna çıkmıştı.)                     
36. A. g. y., s. 32-33   Aysel’in o sabah yazmayı düşündüğü üç kişiden (diğer ikisi, 
Prof. G. Syvertsen -‘Aydın İntiharları ve Geleceğin Başkaldırısı’ hakkında- ve 
Engin -gönül ilişkileri hakkında- idi) biri de, Tezel’di. Tezel’i, Bir Düğün 
Gecesi’nin sonunda, Ömer’le -Anadolu Kulübü’nden çıkıp- bindikleri takside 
bırakmıştık. Aysel’in, -taksi günü ile Hayır… roman günü arasında- kadim Dar 
Zamanlar dostlarımızdan muhabbet geliştirdiği tek örneğin Tezel olduğu anlaşılıyor. 
Aysel’in, kendisini bildik hayata -ve insanlara- bağlayan köprüleri birer birer 
berhava ettiği ve intihar temayülünü pekiştirdiği süreçte, bir tek, kendi almaşık (o 
anlamda, mütemadiyen bastırdığı/hayata geçmekten alıkoyduğu) kimliği olan 
kardeşi Tezel’le muhabbetini geliştirmesi (giderayak o kimliğe sahip çıkması) ne 
kadar da anlamlı: Görünürdeki kimlik (Aysel) öldükçe (ya da kendini ölüme 
taşıdıkça), görmezden gelinmiş olan kimlik (Tezel) gitgide değer kazanmıştır. Bir 
başka deyişle, ‘Aydın İntiharları Ve Geleceğin Başkaldırısı’ başlığıyla bir tür 
aydınca bilinç yükselmesinin iradesi olarak aklileştirilen ölüm; görülüyor ki, esasta, 
yaşamla bağlarını bir tek idealleştirilmiş/yüceltilmiş roller üzerinden kurmaya 
gayret eden, o rollerin nesnel/toplumsal cazibesi ortadan kalktığında varoluşsal 
hayal kırıklığı yaşayan bir kimliğin ölümüdür. Sanatsal çabası içinde kendini 
yeniden yaratan, içkiye bile artık yüz vermeyen Tezel’e, “Hayat değişecekse, 
kendini değiştirebilenlerle değişecek, yinelenişe ayak uyduranlarla değil. Seninle 
övünüyorum.” (s. 24) diyen ve kendini değiştiremeyen Aysel; yinelenişe ayak 
uydurmamak için, dünyasını değiştirmeyi seçti. (Tezel’e niyetlenilen mektup için, 
bkz.: s. 24- 29   Bir küçük not daha; geride kalan anneleri ve onun temsil ettiği öteki 
annelerden esirgenmiş sevgiyi yüreğinin derinlerinden bulup çıkartan da, öncelikle, 
Tezel oldu: “Annemi, ömrüm boyunca düşünmediğim kadar çok düşünüyorum. 
Kadınlık tarihinin çok özel bir bölümü gömüldü sanki. Fitnat Hanımlar bir daha hiç, 
ama hiç olmayacak. Biz, onları anlamaya gerek bile duymayacak kerte kökünden 
kopmuş, kendini beğenmiş bir nesiliz.” -s. 48-)   
37. A. g. y., s. 31                                                               
38. A. g. y., s. 18                                                
39. A. g. y., s. 278                                                                                        
40. A. g. y., s. 222 ve 224    
Engin faslını kapatmadan, şöyle bir toparlamaya ne dersiniz? Romanda Engin 
kimliği, yurttaşlıktan çıkarılmış ve siyasi sığınmacı olarak bulunduğu 
Kopenhag’daki öyküsü içinde işlendi. Bu öykü içinde üç temel başlık vardı: 
Kopenhag dışındaki Gentofte Yaşlılar Yurdu’nda gece gözetimcisi olarak görev 
yaptığı sırada Aysel’le karşılaşması (o arada değinilen Petra ile ilişkisi: “Senden 
hoşlanıyorum. Benimle yatar mısın? Çocuğu doğurmak istiyorum. Onu, kendi 
anladığım gibi yetiştireceğim.” -s. 202-, demekle yetinen Petra), fakültedeki muhbir 
Cemal’le (ve Cemal olgusu ile) yüzleşmesi, özellikle de terapist Dr. Bernt üzerinden 
(Dr. Bernt, aynı zamanda, Avrupa Nükleer Silahsızlanma Örgütü’nün Ruh 
Hekimleri Derneği üyesidir. -s. 207) Batı kültürünün birey/insan/özgürlük 
sorunsalına yaklaşımı ile hesaplaşması.  
 
Engin’le Aysel’in karşılaşmasını ele aldık. Ancak, sonrasında, şöyle bir soru da 
belirdi kafamda: Nedamet getirip, Aysel’e, “… yıllar sonraki -aradan üç yıl 
geçmiştir/ h. s.) o ilk buluşmamızda hiç olmadığın denli güzeldin.” (s. 227), diye 
telefon etmeyi kuran Engin de; hattın öte ucundaki yerini boşlayan Aysel de; geriye 
dönüp baktıklarında, Ölmeye Yatmak’ın nihayetindeki Aysel-Engin resmini -o 
resimde gördükleri eşşiz yücelikle- biraz farklı yorumlamamışlar mıdır? Örneğin, 
Engin, Hayır…’ın 232. sayfasında, geçmişteki ilişkiyi şöyle yad eder: “Eziklikten, 
utançtan ve korkudan gurura, yiğitliğe, büyüklüğe ve övünce sürekli değişen, 
birinden ötekine geçişlerle, görkemli bir senfonik müziği dinlercesine değil, 
yaşarcasına; o müziğin ta kendisi olarak…” Bu Engin, ’68’de, eline bir tavuk butu 
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tutuşturularak ‘Çıktık açık alınla’ya davet edilen Engin; davet sahibi de, Aysel değil 
midir? “Bir daha yinelenemezdi. Sanki yinelenirse büyü bozulacak. Kozmik bir an. 
Kaosun ardından gelen denge ve uyum. Evrenin oluşumu gibi bir şey değil miydi 
bu?” Eğer yaşanan böyle tansıksı bir şey idiyse, Aysel boşuna mı  otel odalarına 
(ölmeye yatmalara/ yılan misali deri değiştirmelere) çekilmişti? 
  
Engin’in karşı cinsle ilişkisi, Petra örneğinde ele alınıyordu. İlginç, bir de eşcinsel 
hissedişi oldu (ama geliştirilmedi). Engin, Dr. Bernt’in (Dr. Bernt’le iki üç ay kadar 
önce, doktorun Gentofte Yaşlılar Yurdu’nu ziyareti sırasında tanışmışlardır) çağrılısı 
olarak gittiği ruh sağlığı hastanesinin bahçesinde gördüğü, çıplak ayağının 
parmaklarıyla boşluğa bir şeyler yazan delikanlının güzelliğinden etkilendi ve cinsel 
bir heyecan duydu. (Venedik’te Ölüm!) Ve bu duygusundan kaçtı. (Adalet Ağaoğlu, 
Karşılaşmalar isimli kitabında yer alan ve 1984’te ‘Sanat Olayı’ dergisinde 
yayımlanmış söyleşisinde; Ülkü Demirtepe’nin, “Romanlarınızda, Yazsonu’nun bir 
iki bölümü hariç, yaygın deyimle ‘normal’ ilişkiler söz konusu. Cinsel ilişkiler 
andığınız çeşitlilikte sergilenmiyor?” sorusunu şöyle yanıtlar: “Romanda işleyen tek 
başına roman yazarının bilinci değildir ki. Roman kişilerinin bilinci de işler. Demek 
Yazsonu’na dek roman kişilerinin bilinci bu kadarına elveriyordu. Çünkü, ben çeşitli 
cinsel ilişkilerin bir bilinç durumu, bir bilinç sorunu olduğunu sanıyorum… Aşk, 
romanlarda cinsel ilişkiler… Burada aslolan, bütün öteki ilişkilerdeki ‘olabilirliği’ 
yakalamak gibi, cinsel ilişkilerdeki ‘olabilirliği’ de yakalamak. Sonuçlarıyla 
birlikte.” -A. g. y., s. 224, 225- Bense, Engin örneğinde, eşcinsel arzunun, bilinç 
düzeyinde fark edilir bir arzu olduğunu -öyle vurgulandığını- ama geliştirilmediğini 
düşünüyorum.)  
  
Gelelim Cemal’e. Cemal’in; Aysel’le Engin’in ilişkisini (onları takip etmiştir), 
fakülte yönetimine ihbar ettiğini -böylece, Aysel’in öğrencilerle ilişkisinin 
kesildiğini-, marifeti neticesinde öğrencilikten vazgeçip kara gözlüğü ve takım 
giysisi ile Sosyal Bilimler Bölümü’nde (muhbir) memur kadrosuna intisap ettiğini 
(kapılandığını) Hayır…’da öğreniyoruz. Burada önemli bir nokta, yazarın, Aysel 
kişiliğinin güven sorununa Cemal örneği ile bir kez daha değinmesidir. Engin 
hakkında, “Övünmek için arkadaşlarına benimle yattığını falan mı anlattın? Atmış 
sekizler ve dokuzlar fakültesinde, onların gözünde o kadar pırıltılı, o kadar önemli 
bir yerinin oluşu bundan mıydı yoksa?” (s. 141), diye düşünür. “Beynine iğne gibi 
saplanan bir kuşku: Engin mi, gerçekte o mu kirletti bu anlamlı ilişkiyi?.. Başka kim 
olabilir?” (s. 141)!.. Bereket, -eskiden evrakta çalışan- yeni fakülte sekreteri Tülin 
Hanım, oğlu Can’dan edindiği malumatla -ve Aysel hocaya muhabbetinden-, hoca 
1973’te fakültesine döndüğünde, hocanın beynindeki iğneyi çekip almıştır. Cemal 
ise -’80’lerde-, ruh sağlığı hastanesinde, Dr. Bernt’in gözetiminde bir akıl hastasıdır, 
artık. Üstelik -kader işte!-, o da siyasi mültecidir! Engin ise, o yurtdışı koşullarında, 
Cemal’in şahsında, -altmışların sonunda- Cemal gibileri itekleye itekleye, karşı 
oldukları adamların eline teslim edişlerini; böylece, Cemal’leri nasıl da 
çoğalttıklarını ayrımsar. Herkesin eğlenti salonunda toplandığı bir sırada, üst kat 
pencerelerinden birinden kendini atarak intihar eden yaşlı kadının ardından 
hüzünlenen Cemal’in omuzuna elini koyar. Yazar, Cemal’de de bir güzellik yeşertir: 
“Ne can bir kadındı, bilseniz… Onunla dansa gidecektik. Söz vermiştim. Giyinip 
gelmiştim işte…” (s. 230) 
 
Kopenhag koşullarında dünya halini yeniden tartan Engin ise biraz açmazdadır. 
Şimdileri ve gelecekleri alabildiğine belirlenmiş, gündelik kaygılardan uzak Batı 
insanının can sıkıntısına öfkelenir; Engin’in toplumunun üyesi olmayı canı çeken 
Batı insanına, o da, “Hadi siktir oradan!”ı çeker. (s. 212) Gentofte Yaşlılar 
Yurdu’nu ziyareti sırasında, yurttaki yaşlı kadınlardan birinin elini kırk beş dakika 
tutan Dr. Bernt’in, ‘başkalarının korkularını araştırırken kendi korkularını tanımaya 
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çalışışına’; gerçek özgürlüğü yalnızca delilerde ve sanatçılarda buluşuna (s. 238) 
şaşar; dahası, umudunu muhafaza etmeye çalıştığı yarınlar adına korkar.                                          
41. A. g. y., s. 29- 30                                          
42. A. g. y., s. 118 
43. A. g. y., s. 269 
44. A. g. y., s. 111 
45. A. g. y., s. 6 
46. A. g. y., s. 26 
47. A. g. y., s. 8, 9 
48. A. g. y., s. 10 
49. A. g. y., s. 11 
50. A. g. y., s. 20-21 
51. A. g. y., s. 23 
52. A. g. y., s. 52 
53. A. g. y., s. 92 
54. A. g. y., s. 107 
55. A. g. y., s. 286-287 
56. A. g. y., s. 108 
57. A. g. y., s. 109 
58. A. g. y., s. 322 
59. A. g. y., s. 291 
60. Adalet Ağaoğlu, her ne kadar dizeleri -kendi tezi doğrultusunda- şöyle geçirmiş 
olsa da: “Do’nt go gentle into the good night/ Rage, rage against the dying of the 
light” (s. 322)  
61. A. g. y., s. 317 
62. A. g. y., s. 318 
63. Engin’in nice sonra edebildiği telefonu o gece yanıtlayan ‘yazar dost’ oldu. 
Aysel’in tiyatroya gittiğini uydurdu. (s. 300) Aysel’e gönül koymuşluğundan dolayı; 
Engin’in Aysel’le rabıtasından, Üner’in hocası ile samimiyetinden rahatsız olan ve 
Engin’in telefonunu, ‘Tiyatroya gitmişti.’ ile Aydın havasına sokan ‘yazar dost’; 
çocuksu, ince ve utangaç, ancak, başkaldırısı derinlerde bir yere uzanan, yanlış bir 
sözcükte yıkımlar yaşayabilen tavrı; birden kucaklamalara değil, usul usul yanında 
yol alınarak sevilmeye müsait (s. 62- 63), biraz içine kapalı ve utangaç, gözleri derin 
ve anlamlı ama dillendirmek için yüreklendirmeye muhtaç (s. 90) hali; öte yandan, 
eşsiz Donkişot (s. 149) ruhuyla, bizim yazarımızı, Adalet Ağaoğlu’nu anımsatmıyor 
mu? ‘Yazar dost’ da, tıpkı Ağaoğlu gibi, an’ın romanı peşinde değil midir? (“Tek 
bir an’ın, o en kısa sürenin romanını yazmak isterim Aysel.” -s. 319) İlginç; yazarın 
değerini takdir konusunda da, Adalet Ağaoğlu ile aynı dertten mustariptir, ‘yazar 
dost’. (“Üç ayda bir roman yayınlamazsan, artık yoksun, bunu bil.” -Aysel, ‘yazar 
dost’una hatırlatıyor: s. 281. Ve Göç Temizliği’nde Ağaoğlu şöyle söylüyor: “Yeter, 
yeni bir roman olsa ne çıkar? Burada söylentilerin ömrü çok uzun, insanların ve 
kitapların ömrü ise çok kısa.” -s. 222 ) Faşizme duyarlılıklarında da, Ağaoğlu-
Aysel-‘yazar dost’ arasında örtüşme vardır. (Romanda, ‘yazar dost’a gönderilen, 
‘Sanat Ve Kültür Derneği’nin düzenlediği turneye çağrı mektubundaki ibare: “Ülke 
kültür tarihi önünde suçlu kalmayı istemeyeceğiniz umuduyla…” -s. 296- Aysel: 
“Baskı, gözdağı verişler gelince, bir yanlı gelmez ki…” -s. 296- ‘Yazar dost’: 
“Faşizm de yalnız topla, tüfekle, insanların kıçına cop sokmakla olmaz. Haddini 
bilmezliğin, bırakın aydına, insana saygısızlığın her biçimi faşizmin ta kendisidir. 
Tarihsel sorumluluklarımızı tartma terazisini elinizde tutma hakkını kim veriyor 
size?”-s. 297- Ağaoğlu’na Selim İleri’nin sık sık -sitayişle- hatırlattığı, İstanbul’da 
roman üzerine katıldığı bir açık oturumda söylediği söz: “Faşizm, bir bakışla 
başlar.” Göç Temizliği, s. 302) Öte yandan, ‘yazar dost’ da, Aysel gibi, 
Cumhuriyet’in ilk idealist kuşaklarındandır. (s. 275) Onun da omuzları, hazırlıklı 
olmadığı yüklerin altında çökedurmuştur. “Olmadık bir zamanda yeniden göreve 
çağrılış, olmadık bir zamanda göreve hücum. Görev, görev! Başımızda eski 



 106 

kurtarıcılık tacımız, sırtımızda eprimiş şövalye zırhımız, yeniden başlamak, yeniden, 
yeniden…” (s. 276) 
 
Hoş bir kurgu; ‘yazar dost’, Aysel’in boş evinde dolanırken, “Her durumda özgür 
kimliğimizi koruyabilmek ancak…” yazılı, makinedeki kağıda bakarken, günlerdir 
beyninde dönüp duran bir tümceyi Aysel’in yazı makinesindeki kağıtta bulmanın 
şaşkınlığını da yaşar: “Bu noktada, hayatları denli ölümleri de birbirine karışıyor.” 
(s. 299) Aysel’in evine yönelir ya da evi dolaşırken ona ölümlerden ölüm beğenen 
(zehirlenmiş, tavanda bir ipin ucunda asılı, vs.) ‘yazar dost’un kendisi de 
başkaldırısal intihar izleğinin peşindedir ama öte yandan, aynı izleği kendi gerçek 
yaşamına aktaramamaktan da yakınmaktadır: “Bu çalışma… bir sanatçının, 
geçmişinde yalnız hayata bağlılığı, coşku ve direnişi terennüm etmiş bulunan bir 
sanatçının intihar tasarımı üzerine.” (s. 309) Tıpkı Aysel! Adalet Ağaoğlu’nun, 
‘yazar dost’a, kahraman olarak bir sanatçıyı seçtirmesi, ayrıca ilginç!  Ve bir roman 
yazarına -‘yazar dost’a-, “Rezil, leş kargası! Kendin yapsana öyleyse…” (s. 262), 
dedirtmesi, daha da ilginç!  
 
Kurgu açısından bir başka hoş ayrıntı: ‘Yazar dost’un, kırk yıllık yazarlık 
demirbaşlarını gözden geçirirken değiniverdiği, “…ya da denizde, siste usul usul 
sallanan bir tekneden, en çok da teknenin içinde tek başına oturan bir kimseden, 
karşılaşılan ve an’lık her şeyden genişleyerek kurulmaya çalışılan roman 
dünyaları…” (s. 243), Hayır…’ın da bitişine yansıtılmış ve ‘yazar dost’, oturduğu 
ıslak bankta, bir tankerin sis düdüğü ile irkilirken, uzakta artık bir nokta gibi kalan 
sandala baktırılmıştır. (s. 319) Böylece, Adalet Ağaoğlu da, Aysel’in serencamını 
okura aktarırken, okura elkoyma ya da zorbalıktan arınma şansını yaratmıştır 
kendisine: “Uzun bir romanın sonunu organik zamanla gelecek zaman arasındaki 
gölgeli alanda bırakabilirsin.” (s. 299) 
64. Romandaki öteki kişiliklerden Doç. Üner; bursla gittiği yurtdışından, kolunun 
altında değerli -ülkesinde yapamayacağı türden- bir inceleme (dünya dillerine 
sinmiş erkeksilik, saldırganlık eğilimlerini beslemekte ve hayatın içine kök 
salmaktadır) ile döndü, bağlı bulunduğu bilim çatısı altındaki tek bir kişi bile bu 
çalışmayı görmedi, merak etmedi, o çatının kapıları yüzüne kapandı (Adalet 
Ağaoğlu, Ruh Üşümesi’ni yazarken, söz konusu çalışmanın hakkını vermiş olmalı!); 
“Hayatın yakasını hiçbir anlamda koyvermeyelim dostlarım!” (s. 316) diyen (!) 
Üner de, kendini, hocasının çatı katının penceresinden sonsuz özgürlüğün tadına 
bakmak üzere (!) boşluğa koyverdi. ‘Yazar dost’; -tek bir anın, o en kısa sürenin 
romanını yazmak isteği ile- kendini sonsuz özgürlüğe bırakanların ardında -
oturduğu ıslak bankta-; Alev’se, evlilik tekliflerine sürekli ‘hayır!’ dediği Üner’in 
ardında -kanser teşhisiyle- kalakaldı. ‘Yazar dost’un; artık hiçbir şeyi ciddiye almaz, 
boş gezenin boş kalfası -ama tanrıtanımazlığını Allahsızlığını açıkça haykırabilme 
yürekliliğini gösterebilmiş tek örnek- olarak gördüğü deli Galatasaraylı eski solcu; 
Aysel’in, ölüm yatağında elini tutup öptüğü -yanına uzanıp ona sarılma isteğindeki 
sevecenlikle cinsellik duyguları arasında kalakaldığı- Aydın’sa, sekiz ay önce, öldü 
gitti: yollarını ayırarak tarihsel dostlukları eksilten ya da karaciğer, safra kesesi… 
kanserden ölüp giden öteki dostlar gibi.. Kadim dost, makbul insan Ali Ustamızdan 
ise; bu romanda bir ses gelmedi. 
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            “(…) Bütün hayır derneklerine kayıtlısın 
-Biliyorum, o hayır’ın sonuna ünlem koymayı  
          unutmayacaksın  
Hiçbir çizgi kesişmiyor yüzünde 
Ellerin bile bir kez olsun kavuşmadılar  
Sonunda kendini de yalnız bıraktın    
 
Kasabalara çekilmeyi düşünmekte haklısın  
Ama kasabalar sana çekilsin bir de  
Yollarda bir deniz gibi yürü bakalım 
Bir de bunu dene 
Kendi sesini nasılsa duyacaksın 
(…) 
 
Bir uzun ölüm şiiridir ömrün  
Her sözcükte doğmak için davranan  
Ben bütün saatleri kurmaktan yoruldum  
Sen usanmadın mı yanında beşikler taşımaktan  
Darağaçlarını kesip biçersin her akşam  
Boyalı, çıngıraklı bir beşik yaparsın sabaha kadar  
O yine darağacına dönüşür hemen 
Sallamaya kalkınca insanlar    
 
Annen sana hiç masal anlatmadı mı  
Küçük küçük elişi kağıtlarıyla gelir mutluluk  
Anlara bölünmüş bir mozaik  
Yanar söner ufkumuzda  
Bana başı sonu olmayan bir şey söyle  
Ya da sonsuzluğu yaşa artık (…)” *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ölüm Nedeni: Bilinmiyor (‘Tek Yol Ölüm’ isimli şiirden)/ Ahmet Erhan; 1988, Can Y. s. 
45- 46 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
            Bir İntiharın Hakikati, Hayali ve 
           Yaratı (Dar Zamanlar)’da İntihar 
 
 
 
 
 
 
 
Adalet Ağaoğlu, Hayır…’ı, 1984 ve ’87’nin Temmuzları arasında yazdı: 
sondan birinci darbeden sonra; darbelerin -artık- sıra sıra olmasına ihtiyaç 
bırakmayan, sürekli darbe (‘sürekli devrim’e nazire, mi ne!) kıvamındaki 
süregensi darbeden sonra: daralan zamanlarında ve daraldıkça. Ağaoğlu, 
fazla dara gelemedi ve Aysel’in elçiliğiyle ‘hayır!’ dedi; daraltan zamanlara. 
Hayatın dokusuna sinen ve -sindikçe- hayatta kalmaya debelenenleri 
süngerleştiren süregen darbe karşısında, sinmeyi ve süngerleşmeyi 
reddetmenin bir yolu olsun istedi/hayal etti: yinelen(e)meyen ve aynılığa 
düşürmeyen, sonsuz özgürlüğü vaat eden bir başkaldırı! Öyle bir kaldırı ki, 
başa mukabil bir sumsuğun indirilmesine imkan tanımayan türünden; ortada 
baş bırakmamacasına: ‘öz-darbe!’  
 
Gözle görülür, elle tutulur hakikat buydu; hakikat, hayalde böyle omuzlandı 
ve o omuzlayış, yaratılan metne böylece oturtuldu: hakikat (toplumsal/nesnel 
gerçeklik)-hayal-yaratı. Peki; hakikat bu ise, akıbet illa mevt mi olmalı(ydı)? 
Ya da, hakikatle cebelleşeni, kendi eliyle mevta olmaya taşıyan, öznel bir 
hakikat de yok mu(ydu)? Tezim o; Aysel’e ‘hayır!’ dedirten yaratıcısının, 
kendi iç mekanı da ferah fağfur değildi ve iç darlığını gidermek üzere hayata 
açmaya özendiği pencereler (aydın ve ayrıksı tavrı) hayat tarafından yüzüne 
çarpıldıkça -iç çatışmaları yoğunlaştıkça- çare, çaresizliğe son vermek 
olmuştu: intihar! Bereket, hakikatin mezaliminde hayal edileni (somutta) 
gerçekleşmekten alıkoyan bir başka yol (da) vardı: hayal edileni, yaratılan 
dünyada ve o dünyanın kahramanında gerçek kılmak/gerçekleştirmek. Tezin 
devamı: Adalet Ağaoğlu’nu -bu güzel(im) insanı- bizlere ve Türkçeye 
bağışlayan, güzel diline yeniden yeniden doğmak suretiyle geliştirdiği 
‘yaratma’ dünyası oldu. Bir kez daha: yaratma, aşkınlıktır. Bu noktaya 
yeniden dönmek üzere ilerliyorum. 
 
Yıl, 1979. Ortada Hayır… yok; Bir Düğün Gecesi’nin yayımlandığı yıl. Bir 
Düğün Gecesi’nin ilk basımı Şubat’ta yapıldığına göre; ondan sonra: Adalet 
Ağaoğlu; Paris’te yayımlanan sinema dergisi ‘Positif’in Haziran 1979 
sayısında yer alan, Andrzej Wajda’yla son filmlerinden biri (Sans Anesthésie 
-‘Uyuşturmadan’-) üzerine yapılmış bir konuşmayı ele alıyor: ‘Bir 
‘Yenilgi’nin İrdelenmesi’ (1) 
 
Wajda, kendisini bu filmi yapmaya iten nedenleri açıklarken, “Çevremizde, 
bazısı siyasal, bazısı toplumsal, bazısı da sanatsal yaşamda çok devingen, 
etkin dostlar, kişiler görürüz. Sonra bunlar, ansızın ortadan kaybolurlar. 
Kırılmış, yenilmiş, umutlarını yitirmiş olarak sahneden çekilirler. Bu, bizim 
toplumumuzda uzun süredir gözlemlediğim bir olgu. İşte ben, insanların 
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dikkatini bu olgu üstüne çekmek istedim. Bizim ülkemiz diretken, dayanıklı 
insanları pek bol olan bir ülke değil. Onun için de, gözlemlediğim bu olguyu 
sessizlikle geçiştirmemem gerekti. Üretken ve diretken bir kimsenin, günün 
birinde, herhangi bir nedenle dostlarının, iş arkadaşlarının, çalıştığı kurumun, 
hatta karısının gözünden düşüp, hepsinin ona sırt çevirmesiyle ortadan 
silinmesine neden göz yumalım?”, der ve bu insanların; kendilerine sırt 
çeviren dünyaya neden küstüklerini, yeniden başlamayı neden göze 
alamadıklarını, neden sessizliğe büründüklerini ve bir ömür suskun kalmayı 
yeğlediklerini anlamaya çalışır.  
 
Wajda’nın söz konusu filmindeki başkişisi Michalowski, düştüğü yenikliğin 
altından kalkamayan bir aydındır. Halbuki, Mermer Adam’daki duvarcı 
Birkut, yukarılara tırmanmış, alkışlanmış; ancak, gözden düştüğünde de işi 
küskünlüğe vurmamış, ölümüne direnmiştir. Ağaoğlu; Birkut ve 
Michalowski’nin, -yazgılarının benzerliğine karşın- nihai tavırlarındaki 
farklılığın hikmeti, acep nedir, diye sorduğunda; Wajda’da bulduğu yanıt, 
birinin aydın, ötekinin işçi olmasıdır. Ancak, Ağaoğlu; bu yanıtın Wajda’yı 
da kesmediğini düşünür. Wajda’nın daha sonra söylediklerinden, onun (da), 
Michalowski’yi, Birkut’tan daha bilinçli bir başkaldırı, daha köklü bir direnç 
içinde bulduğunu anlar ve şöyle sürdürür: “Michalowski’de başkaldırı ya da 
direnme, ortadan silinmeyi, sahneden çekilmeyi kendi istenci, öz katkısıyla 
kesinleştirme biçiminde belirmektedir. Çok zekidir. ‘Fazla bilinçlidir’, der 
Wajda. Bilinen anlamda dirençsizlik, onda bilinçli bir seçimdir… Yaşam 
önünde ya bir ‘evet’ ya da bir ‘hayır’la karşı karşıya bırakılmıştır. Onun, 
‘evet’le ‘hayır’ arasında, orta yerde bir seçimi olmadığı gibi, evet’ten yana da 
değildir. Çünkü ‘evet’ denenmiştir. ‘Evet’ yaşanandır ve bu ‘evet’ nitelik 
değiştirmedikçe hep yaşanacak, yinelenecek olandır. Michalowski, 
yinelemek istemez.”  
 
Bense; Wajda’nın ilk vurgusu (Birkut’un direşkenliğinde sınıfsal -proleter- 
bir yan görmek) ile Adalet Ağaoğlu’nun, Wajda’nın sonradan 
söylediklerinde okuduğu (Michalowski’nin aydın hassasiyeti ve bilinçliliği) 
arasında pek bir ayrım göremiyorum: her ikisinde de, sınıfsal konum ve o 
konuma karşılık düşen bilinçlilik durumudur, sözü edilen. Eklemek 
istediğimse şu: Evet; belli bir koşulda takınılan tavrın (örneğimizde, hayatta 
kalma direşkenliği ya da hayattan kendini silme) hangi sınıfsal 
(toplumsal/nesnel) esinlerden de beslendiğini anlamak yerinde ve önemli 
(hele hele, herhangi sınıfsal bir tahlile ihtiyaç da duymadan, aydını müstesna 
bir hassasiyete ehil -ya da yatkın- görmeye göre, çok daha ehvendir bu 
yaklaşım); ancak, yeterli değil. Bir kere; belli bir sınıfsallığın nasıl 
yaşanacağını, o sınıfsallığın o sınıf üyesinde nasıl tecelli edeceğini belirleyen 
-o anlamda, sınıfsal bilinç’e de ışık düşüren (ya da gölge, neyse)-, o sınıf 
üyesine özgü içsel (ruhsal/benliksel) bir donanım boyutu da vardır. Bu 
donanım farklılığı, aynı sınıfsal koşullarda olunmasına karşın; her sınıf 
üyesinin, her nesnel koşulu karşılayışındaki farklılığa/özgüllüğe de yansır. 
Dolayısıyla, yaşadıkları nesnel koşullar ortak olsa da, bütün işçiler Birkut 
denli direşken; bütün aydınlar Michalowski denli küskün (ya da hayattan el 
etek çekecek denli ‘fazla bilinçli’ -!-) davranmazlar. 
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Wajda, “İlk bakışta,” diyormuş, “Michalowski gibi birinin durumu, tümüyle 
bireyin iç dünyasıyle ilgili, onun ruhsal bir sorunu olarak görülebilir. Ama 
böyle bir sorunun arkasında toplumsal ve moral başka nedenler de var…” 
Demek istediğim şu; hiçbir şey, ne tümüyle bireysel (ve o anlamda ruhsal) ne 
de tümüyle toplumsaldır. O nedenle; ister Birkut ya da Michalowski’den, 
ister Ağaoğlu ya da Aysel’den söz ediyor olalım; onların belli bir anda (belli 
bir zaman kesitinde) ortaya koydukları tavır (isterseniz buna, hayat içindeki 
duruş anlamında, ‘ideoloji’ de diyebilirsiniz), o anda içinde bulundukları 
tarihsel/toplumsal koşulları kendi içlerinde nasıl karşıladıkları, o zaman 
kesitine, içlerindeki hangi öznel tarihçeyi biriktirerek getirdikleri; hasılı, 
öznel’le nesnel’in diyalektiğini nasıl yaşadıkları, o çatışmanın bireysel 
bireşimini nasıl kurdukları ile de alakalıdır. Yine bu anlamda, bireyin ortaya 
koyduğu tavır/duruş; salt bilişsel (cognitive)/bilinçsel/iradi olana değil; 
ondan da öte, -kendiliğe/benliğe de yansıyan- bilinçdışı çatışmalarına 
bağlıdır. (2) 
 
Şöyle devam eder Ağaoğlu: “Wajda’nın salt Polonya toplumunda 
gözlemlediğini söylediği olgu, sanırım, ‘evet’le ‘hayır’ arasındaki belli 
çizgide hep gelip gitmek istemeyen, belli bilinç aşamasındaki çağdaş yeni 
insanı içine alan bir olgu. Giderek evrenselleşen bir sorun bu.” Eğer, sorunu, 
evrensel -ve tek yanlı- belirleyicilikte bir yere korsanız; hayata hayır 
demeden, evet’lerin niteliğini değiştirmenin yollarını aramaz; evet’lerin 
niteliğini değiştirmenin öncelikle kendini değiştirmekten ve kendini 
değiştirmeye müsait toplumsal mücadele yapılanmalarını örgütlemekten 
geçtiğini düşünmezseniz; bence, ikisi de tek kapıya çıkan  iki seçeneğiniz 
kalır: olanı, yineleyerek (evet’leyerek) ya da kendini yok ederek 
(hayır’layarak) muhafaza etmek.  
 
Adalet Ağaoğlu, denemesini şöyle sürdürür: “Yapılıp edilenlerde ‘başarı’ 
nitelendirmesi artık epeyce kuşkuya bürünmüştür. Günümüzde uzlaşmasız 
bir varoluşun, ödünsüz bir ‘yükselişin’ olanaksızlığı görüşü, giderek 
yaygınlık kazanmaktadır… ‘Başarı’ bir değerdir ve hemen alınıp satılmak 
istenmektedir. Bunun için pazarla uzlaşma, atomun Hiroşima’da 
patlatılmasına göz yummak gerekecektir.” Peki; bu, burjuva/ikiyüzlü 
başarmalardan bize ne? Bu dünyadaki bütün başarma çabalarının -ister 
istemez- verili burjuva koşullarla uzlaşmaya/aynılaşmaya/yinelemeye 
varacağına mı inanmamız gerekiyor? Ağaoğlu, bir yandan, ‘kendi kendini 
bilme’nin, ‘hesabı ilkin kendine verme’nin, çoğu kez gerçekten de büyük 
direnişler sonucu kazanılmış bir aşkınlık, bir tür ‘öz-güvenlik’ olduğunun 
altını çizer; bir yandan da, “Öz-güvenliğin, çeşitli yollarla her gün biraz daha 
sıkı denetim altında tutuluşu karşısında birey neyi niçin ‘başarmaya’ 
çalışacaktır?.. olumlu değerler de bireyin kendisine yabancılaştırılarak genel 
görünüme uydurulacaksa, kişi ortadan silinmenin karşıtı olan ‘evet’i 
doğrulama gücünü, sürdürmek, yeniden başlamak gücünü nereden, niçin 
alacaktır?” diye sorar. Muhtemel bir yanıta, yanıtı hazırdır, Ağaoğlu’nun: “ 
‘Gelecekten, geleceğe duyduğu güvenden, tarihten…’ demek, bu aşamada 
pek fazla bir şey demek olmuyor artık.” Bense, mevcut burjuva nesnel 
koşulları göz ardı etmeden, herkesin bulunduğu aşamayı alımlayışının, biraz 
da kendinden (kendiliğini nasıl kurduğundan) menkul olduğunu söylüyorum. 
Sevgili yazarımızsa, dünya -burjuva ikiyüzlü ikiyüzlü- dönüyor, sen ne 
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dersen de, demeye getiriyor sanki: “…ne denli inanırsak inanalım yarın, 
şimdide yaşanılanın tam karşıtı değil.” Üstelik, “Şimdinin somutluğuna 
karşın, yarın henüz soyut. Bilinçli ve dirençli dediğimiz insan (da/ h. s.), 
somut bir durumu, bu soyut olanla (haybeden/ h. s.) yüklenmeye ve taşımaya 
çalışıyor. Günlük dilde ‘direniş’ (diye de/ h. s.) buna diyoruz.” Yani, bir nevi 
boşa kürek sallamak! Ağaoğlu, aklın/doğru bilinçlenmenin yoluna ise, 
şöylece işaret ediyor: “Ama insan daha da bilinçlendiğinde, aşkınlaştığında, 
‘evet’le uzlaşmayan ‘mutlak ödünsüzlüğün’ peşine düşecek, dahası, herhalde 
onun ta kendisi olacaktır.” Ne diyebilirim ki? Bulunduğu aşamayı öyle 
alımlayan, ‘mutlak ödünsüzlüğün ve aşkınlığın’ sandalına binebilir; elbet. 
 
Wajda’nın belirttiğine göre, filmindeki Michalowski’nin nerede olduğu 
bilinmiyormuş. Evet, filmde bir patlama olmuştur ama patlama 
Michalowski’yi de alıp götürmüş müdür? Nerede? Açık seçik bilinmiyormuş. 
“Roman ve filmlerde bunun o denli önemi yok. Ama hayatta, sessizliğin, 
ortadan silinişin ölümle değilse neyle karşılandığını bilmek istiyor insan.” 
diye ekleyen Ağaoğlu’nun; Michalowski’nin (ve de onun gibi ‘fazla 
bilinçli’lerin) akıbetini bildiği anlaşılıyor: ölüm ya da onunla eşdeğerli ‘aşkın 
ortadan siliniş’, ebedi sessizlik! Böylece, Adalet Ağaoğlu, yaklaşık bir beş yıl 
sonra Yenins’le aynı sandala binen Aysel’in, gözden kaybolduğu sis 
perdesini de -kendi eliyle- aralamış oluyor: Aysel, ebediyete (ebedi 
sessizliğe) intikal et(tiril)miştir. 
 
 
Gece ile gündüz arasında; durgun suda, sisle çevrelenmiş sandaldaki Aysel’e 
yine dönceğiz. 1980’in yaz başı; Adalet Ağaoğlu, Yazsonu’nu tamamladı. 
Dosyasını masasının üzerinde bırakıp uzunca bir geziye çıktı. Onu, o romanı 
yazmaya iten “…körlük, sağırlık ve yaralı bir toplumun yaralı insanları; 
hepsi…” (3), gezisini tamamlayıp masasının başına döndüğünde -yakasına 
daha beter yapışmak üzere-  kendisini bekliyordu. Yazarımız şunları 
ayrımsadı: “Artık bir düşe saklanamayacak, benim de bir düşle 
gizleyemeyeceğim, vurdumduymazlığa karşı dayanışmaya, direnmeye özlem 
çığlıkları atarak altedemeyeceğim kadar ortada, somuttu her şey… Hanidir, 
bağlanılacak toplumsal ve bireysel değerlerin gözden tümüyle yitmesi 
sonucu, yarın da gözden yitmiştir.” Yazarımız, yarını(nı) sorgulamaktadır: 
“Peki, yarını nerede arayacağım? İnsanın kendisi hakkında alabildiği tek 
karar, ölüm kararı mı? Öldürme kararı mı?”  
 
Hayat, bütün mezalimiyle -Yazsonu’nda kumlara ‘Savaş var- Savaşa hazır 
ol!’ yazan TİT’ler, çoktan, salt söze dayalı gözdağları ile yetinmemekte; 
yazılan, kumlara değil, hayatın bağrına yazılmaktadır- yazarımızın üstüne 
üstüne geldikçe; benliksel değerlerini aydınca ve ayrıksı yönelimleri üzerine 
kuragelmiş yazarımızda ciddi bir öfke uyandırmaktadır. Soru şöyle de 
sorulabilir: Yazar(ımız), varoluşsal zeminini tehdit ve ihlal edenlerin uyardığı 
öfkesini nereye yönlendirecektir? Tehditçileri/tedhişçileri mi öldürecektir (o, 
olanaklı değil); yoksa, onlara o şansı tanımadan, kendisi mi kendini 
öldürecektir? Yazarımız sormaktadır: “Yeni bir hayat, o gerçek başlangıç, 
ölümle bukadar eşdeğerde bir şey mi? Galiba artık yalnız bunu sorgulamak 
istiyorum. Yalnız bunu sorguluyordum.”  
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Yazarımız gezisi sırasında, bir köşeye şu notu aldı: “Bir romanın yaratılma 
sürecinin, bir yaşama yeni yaşam yakıştırmanın da romanı olan Yazsonu, 
başka boyutlar, başka katmanlarla yeniden kurgulanmalı… Değerlerdeki 
parçalanış, eşsürekliliğin hayatta bir türlü sağlanamaması, tek sürekli değere 
ancak yeni bir kurgulamayla ulaşabileceğimizi söylüyor bana… koskoca bir 
yalnızlar dünyası… Bu dünyaya ancak yeni bir kurgulamayla yaklaşabilirim. 
Hiç dile getirilmeyenleri, söylenemeyenleri gösterebilirim. Yarını gözden 
yitirme durumunu, insanın değişme yetisine tutunarak aşabilirim. Kendi 
değişme durumumu bunun kanıtı yapabilirim. İnsanı kıskıvrak bağlayan 
olumsuz dış koşulların karşısına onun iç dinamiğini koyabilirim…” 
Yazarımızın, o gezisi sırasında, varkalımsal (yaşama dönük/libidinal) 
eğiliminin, -yine de- bir umut olarak kendini  hissettirdiği anlaşılıyor: 
“Demek hala umutluydum ve sisler, puslar, cinayetler, insanın istenci önüne 
her an kurulan tuzaklar, açılmış çukurlar ortasında…” Ve, ‘Hızın Hızı’ diye 
bir roman yazmayı düşündü: “Özlemi tek başına kışkırtmanın ayıltıcılığına 
güveniyordum…” Ama olmuyordu: “… nereye gidersem gideyim, her günün 
ölü-yaralı listeleri de peşimi bırakmıyordu. O kadar değil. Gezi dönüşümde 
ölümle çok özel konumda da burun buruna geldim.” (!) “Ölümle dirimi içiçe 
yaşadığım o anda bilmediğim, yepyeni bir dil edindim. Ölümde ölümü değil 
yaşamı, yaşamda da yaşamı değil, ölümü kavrayan bir dildi bu.” İnsanların 
gencecik yaşlarında ölüp gittiği karanlık günler.. Yazarımızın da iç dünyası 
gitgide karalıyor.., daralıyordu. Ölülerle açılan ara, öyle ‘hızın hızı’ ile, 
göğüslenen ipin ötesinde süregidecek söngün koşuyla da kapanacak gibi 
değildi. Yeni yazılacak roman, ‘Hızın Hızı’ olmaktan çıktı; yaratma kendini, 
Üç Beş Kişi olarak dayattı: “Şimdi, bütün o ölüler listesinden üç beş kişinin, 
hatta yalnızca Kısmet’in, içindeki ‘değişme yetisini harekete geçirerek’ kendi 
başına aldığı ilk karar (“… kendi başına bir karar alması söz konusu 
edilemeyecek gibi görünen bu taşralı genç kadının…” -4-) - kendini kendine 
göre yaşama kararı- sahici bir başlangıç olacak mı(ydı/ h. s.) acaba? (“… her 
sahici başlangıç, ölüme çok da benzer bir şey değil midir?” -4-) Yoksa başka 
bir ölüm mü?”  
 
Romanın sorgulayacağı alanlar bitmiyor ya da Kısmet’e kendi başına 
aldırdığı o ilk karar, yazarımıza yetmiyor; Ağaoğlu artık, kendiyle önemli 
ölçüde örtüştüğünü bildiğimiz Aysel’i de içine alan, bilinc(in)e çıkan 
(Aysel’in de bilincine yansıtılan) Hayır…’a uzanıyordu.  
 
Hayır…’a gelinceye dek; o ‘hayır’ın, hem yazarın/yaratıcının kendi 
toprağında (kendiliğinde/benliksel yapılanışında), hem de 
yazdığında/yarattığında (Dar Zamanlar’ın başkişisi Aysel’in öyküsünde ve 
öykünün, an-zaman-tarih-üstöğreti(ler)-Aysel’in varoluşsal diyalektiğinin art 
ve yan kişilikleri bileşenleri çerçevesinde) nasıl serpilip 
geliştiğini/geliştirildiğini; her adımda bu gelişmelerin birbirini nasıl 
koşulladığını, o koşullanmaların yaratanda ve yarattığında hangi aşkınlık 
süreçlerini hazırladığını ve şekillendirdiğini anlamaya çalıştık. Yeniden 
ayrıntıya girecek değilim ama toparlamak gerekirse; Adalet Ağaoğlu, kendini 
kendi olarak kucaklayan, ona güle oynaya kendi olmanın imkanlarını 
(koşulsuz sevgi ve muhabbeti) sunan bir dünyaya doğmadı. Hemen hemen 
karşıtı bir dünyaya doğdu: yalnızlaştıran ve yabancılaştıran bir dünyaya: 
erken çocukluk yaşamında öyle bir aile ortamına; giderek, herkesin kendi 
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yolunu özgürce aramasına-bulmasına-kotarmasına olanak tanımayan, kendini 
sorgulamayan-sorgulatmayan, dayatmacı-içtenliksiz/biçimci (ve de, erkek-
egemen) bir Cumhuriyet dünyasına. Adalet Ağaoğlu, önce çocuk olamadı; 
işe yarar bir çocuk olmaya (neredeyse, boyunca güğümler taşımaya) 
soyundu: suları eteklerine döke saça (iç çatışmasına o sulardan serpmeyi yol 
bilerek).. Sevilme umudunu bastırıp işi beğenilmeye/onanmaya dökerek. 
Sonra o bastırdığı, bir isyan/öfke olarak uç verdi; erkenden (4 yaşında!) 
okullu oldu, ailesine rağmen arkasını getirmeye soyundu. Aile karşı koydu; 
o, ölüm orucuna yattı. Bir çatışma (çatışmanın, ölüm-kalım! düzeyinde 
yaşandığını unutmuyoruz) böylece aşılmaya çalışıldı; Adalet kendisini 
yeniden, ‘irfan ordusu’nun mektebine attı. Kendine, kendi kimliğine, o ordu 
saflarında bir yer açmaya özendi. Ama nihayetinde, orduydu işte bu; öyle, 
kimselere kendi olma şansı tanıyacak gibi değildi; çünkü, henüz o ordu (da) 
kendi olamamıştı. Adalet de olamadı. Kendini; yazdıklarında, yazarak 
kurduğu dünyada (ilk, ‘Lise Defteri’ romanlarında) bulmaya/kurmaya çalıştı. 
O arada liseler, üniversiteler bitti; hayata çıkıldı, taburcu olundu ama taburcu 
olunan yer de neticede ordunun bir nevi tatbikat alanıydı; Adalet Ağaoğlu, 
orada da salah bulamadı. Giderek, o hayatın kendisine muhalif oldu. Ne 
ilginç (ya da hiç ilginç değil; alelade), o muhalefet saflarını da mezkur 
ordudan -‘Kemalist irfan ordusu’ndan- tezkere almış (ya da o öğretiden 
devşirilmiş) nefer eskileri tutmuştu. Adalet Ağaoğlu, bir kez daha kendi 
dışındaki dünyaya yabancılaştı, yalnızlaştı. O yalnızlığı ve yabancılığı; kendi 
iç dünyasına çekilerek, yabancılaştıran ve yalnızlaştıran hayat ile kendi 
kurduğu yaratma dünyasında hesaplaşarak aşmaya çalıştı. 
 
Dolayısıyla, Hayır…’ın menziline gökten zembille inilmedi: “… dışa karşı iç 
yaşamını örtmek, bireyliğini bir suç gibi saklayarak yaşamak noktasına…” (5) 

itilen, kendini genç bir bedende ve özgürlük umutlarında diriltmeye (yeniden 
kendi olarak var kılmaya): ölmeye yatmaya soyunan, içindeki çocuğu 
tazeleyerek yattığı yerden kalkan; maalesef, o çocuğu 
büyütemeyen/büyütecek ortamı bulamayan, bulamadıkça çareyi kendini 
yalnızlaştırmakta bulan (düğün dernek vakti evinde yalnız: Bir Düğün 
Gecesi); giderek yalnızlığını büyüten ve kendini yalnız bırakan/yalnızlığa 
iten dünyaya -o dünya büsbütün onu yok etmeden-, yalnızlığını yok 
olmaya/silinmeye taşımak suretiyle ‘hayır!’ demeyi seçen Aysel: “Aysel’in 
iki roman boyunca arayıp da şimdi seçtiği yerin, bilinenin dışında, verili 
olanın ötesinde bir yer, başka bir yer, yeni bir insan olduğunu düşünüyorum.” 
(5) 
 
Şimdi bu noktada; Hayır…’ın içine biraz daha girelim ve Aysel’in iki roman 
boyunca arayıp da -bilinenin dışında, verili olanın ötesinde, yeni bir insan 
olarak- seçtiği yeri ve onu o seçim aşamasına getiren süreci, biraz daha 
yakından anlamaya çalışalım. 
 
Bu anlama çabası içinde, şu üç şeyi irdelemek istiyorum: Bir; Aysel’i 
romandaki ‘hayır!’ aşamasına getiren süreç, ne kadar bireysel (öznel/ruhsal), 
ne kadar (bilince çıkmış nesnellik anlamında) nesnel/toplumsal’dır; iki; 
yaratıcının gerçek bireysel duruşu (ruh hali/benliksel varoluşu) ile Aysel’i 
‘hayır!’a taşıyan bireysel süreç arasında bir örtüşme var mıdır; üç; Hayır…’ın 
‘hayır!’ı, nasıl bir hayır’dır. 
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Öncesinde; Hayır…’a gelinceye dek, Dar Zamanlar’ın ilk iki romanında 
(Ölmeye Yatmak ve Bir Düğün Gecesi’nde), örtük bir ‘hayır!’ın olduğunu; bu 
‘hayır!’ın, ilk romanda, intihar izlerini taşıyan (veya o izlenimi veren) bir 
ölmeye yatışla; ikinci romanda ise, belirgin bir yalnızlığın seçilişiyle nasıl 
tecelli ettiğini; bütün bunların, yaratıcının nesnel zaman içindeki bireysel 
(öznel/ruhsal) duruşu ile nasıl örtüştüğünü (eldeki veriler oranında) 
irdeleyebildiğimizi sanıyorum. Şimdi, yukarıda sıraladığım sorulara 
dönüyorum. 
 
Bir: Aysel, Hayır…’ın ‘hayır!’ına dek, üç askeri darbe yaşadı: 1960  (27 
Mayıs), 1971 (12 Mart) ve 1980 (12 Eylül) darbeleri. Bir başka deyişle, 
Aysel’i Hayır…’daki ‘hayır!’ına taşıyan hikayenin yaşandığı Türkiye’nin; 
Cumhuriyet’in kuruluş ülkülerinin bir kez daha altının çizildiği yılların (on 
beşinci kuruluş yıldönümü ve mezuniyet müsameresi!) ve o ülkülerin silah 
zoruyla hatırlatıldığı 27 Mayıs darbesinin; ’60’lı yılların yükselen devrimci 
(gençlik) muhalefetinin (Ölmeye Yatmak: 1968, bir Nisan sabahı) ve 
ardından gelen ’71 darbesinin (Bir Düğün Gecesi: 26 Kasım 1972 gecesi), 
sonrasında -yetmişli yıllarda- yeni bir devrimci dalganın yükselişinin ve o 
dalganın (da) 12 Eylül’le kırılışının  ve sonrasının (Hayır…: 22 Aralık 1984 
ya da 1985) Türkiyesi olduğunun farkındayız. Adalet Ağaoğlu, Yurdagül 
Erkoca ile 1988’de, Cumhuriyet’e yaptığı konuşmada, nesnel/toplumsal 
gerçekliği, “Son otuz yedi yılda üç asker darbesi yemiş ve değişim sancılarını 
bu baskılar altında geçiren toplumumuzda…” (6) diyerek tespit eder ve 
böylesi nesnel/toplumsal gerçeklik karşısında, ‘intihar’ edimi ve izleğinin, bir 
yandan aydına (o anlamda kendisine), öte yandan yaratma sürecine (başkişisi 
Aysel’e) yansıyışını, “Tarihboyu pek çok düşünürü, yazarı derinden 
ilgilendirmiş, bazılarında, hatta en karşı oldukları anda bir edim haline 
gelmiş bu olgu…”nun “… insanımızın belki de ilk kez (dizi dizi askeri 
darbeler sonrasını anarak/ h. s.), bu kadar yoğunlukla yüzleşmek durumunda 
kaldığı bir olgu niteliği kazanmış …” olabileceğine yorar ve “Hayır…’daki 
intihar izleği, bir anlamda bu olgunun yazarı tarafından sezilmesidir.” (6), 
diye ekler.  
 
Söz konusu nesnel gerçekliğin (Geçerken, Karşılaşmalar ve Hayır…’daki 
yansıyışları itibarıyla) bir başka boyutu ise; burjuvazinin, hayata evrensel 
ölçekte egemen oluşu (dünyayı bir büyük pazar haline getirişi) ve telkin ettiği 
tüketici kültürel değerlerdir. O değerler çerçevesinde, aydının toplumsal 
üretkenliğe (her türden iyi niyetli) katılımı bile, alınır-satılır (metalaştırılmış) 
bir ‘başarma’ anlayışına dönüştürülmüştür. Dahası, burjuvazinin 
evrensel/sınıfsal çıkarlarının bekçisi (ya da sürdürümcüsü), artık, 
sıradan/geleneksel silahlar değil, toplu kıyıma yol açabilecek nükleer 
silahlardır. Yazarımız, Hayır…’ın ‘hayır!’ını, Aysel’in bilincine, bütün bu 
‘ahval ve şerait’ altında çıkarır. Bir başka deyişle, Aysel’in ‘hayır!’ını, böyle 
bir uslamlamaya (rationalization) oturtur. Ülke aydınını da, meseleye, -
böylesi bir gerçeklik karşısında- öylesi bir ruh hali ile muhatap kılar: “… 
ülkemiz aydını da, ardarda üç asker darbesi ve hızla değişen değerler 
karşısında, belki hayatında hiç olmadığı kadar, direniş, başkaldırı üstüne 
düşündüğü, bunu nasıl gerçekleştirebileceği konusunda sıkıntıya düştüğü bir 
zamanı yaşadı.” (7) Ancak, ülke aydını, anılan nesnel gerçeklik karşısında, 
adımını attığı, başını kaldırdığı her durumda ‘kafa travması’ yaşadığından; 
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Adalet Ağaoğlu, “Bütün bunlar ona: ‘Başkaldırının bir de şu yolu var,’ 
dedirtmiş… Ancak, dinsel olmasa bile, ideolojik bir tabu nedeniyle bunu 
kendisinden gizlemiş olabilir.” diyerek, başkaldırının ‘denenmemiş’ ve 
‘yinele(n)meye’ müsaade etmeyen öteki yoluna işaret eder ve ekler: “Fakat 
ben, temelinde ne olursa olsun, herhangi bir tabu nedeniyle herhangi bir 
gerçeğimizin üstünü örtersek, intiharı bir edim haline getirmeden de, 
düşünen, en başta da kendimize karşı sorumluluk duyan insanlar olma 
durumumuzu öldüreceğimize inanmaktayım.” (7) Bütün bu anılanlar; bir 
yandan Adalet Ağaoğlu’nun öznel bilincine yansıyan, öte yandan da, 
yaratıcısı tarafından Aysel’in öznel bilincine yansıtılan nesnel/toplumsal 
tespitlerdir. Böylece Aysel -o tespitler uyarınca-, dinsel ve ideolojik 
belirleyenleri (de) özenle dışarıda bırakarak, -ağırlıklı olarak ‘intihar’ 
anlamına gelen- ‘hayır!’ına doğru sandala biner. (8) 

 
Daha önce de vurguladım; bir  ülkedeki nesnel/toplumsal koşullar her ne 
olursa olsun, karşı-tavrın niteliğini belirleyen (giderek, toplumsal/sınıfsal 
muhalefetin niteliğini de etkileyen) ‘öznel doku’ yabana atılamaz. Adalet 
Ağaoğlu; hem kendi, hem de Aysel’in bir roman başkişisi olarak aydın karşı-
tavrını betimlerken, verili nesnel/toplumsal koşulların bilinç düzeyindeki 
karşılıklarının altını çizer. Ancak, gerçek bir yaratıcı olan Ağaoğlu; yaratma 
sürecinde, bir yandan kendi bilinçöncesi (ruhsal/öznel/iç) çatışmalarına ve o 
çatışmaların art bileşenlerine kulak verir; bir yandan da, o duyarlılık 
katmanındaki işleyişi/arayışı kahramanın yaratılma (varedilme) sürecine 
yansıtır. Böylelikle; Hayır…’a değin olduğu gibi, Hayır…’da da, bireysel 
biricikliği ve insani iç çatışmaları ile kurgulanmış/yaratılmış bir Aysel 
buluruz. Eğer romanda; verili nesnel koşullarda ‘hayır!’ın kaçınılmazlığı 
tezini işleyen ama o teze yatkınlığın kendi iç dünyasındaki karşılıklarını 
hissettirmeyen bir Aysel bulsaydık; o Aysel’in ne yaratıcısına, ne de okura 
bir hayrı olurdu. Dolayısıyla; Adalet Ağaoğlu’nu büyük romancı, Aysel’i de 
bir roman kahramanı olarak samimi ve inandırıcı kılan; Aysel’in hayat 
içindeki duruşunun, salt bilinçsel/bilişsel düzeyde gerekçelendirilmeyip, 
kendi biricikliği içinde (öznel’le nesnel’in diyalektik/özgül bireşimi!) bir 
insan olarak yapılandırılması; böylelikle, okurun da, Aysel’in içinden doğru 
bir yolculuğa (bu arada, kendi iç yolculuğuna) çıkabileceği roman dokusunun 
kurulmuş olmasıdır.  
 
İncelememin, Dar Zamanlar III /Hayır… başlıklı kesiminde; Aysel’i kendi 
‘hayır!’ına taşıyan yolu, kendi eliyle kendi yoluna döşediği mayınları gördük. 
Ve Aysel’le birlikte o yolu yürüdükçe; Aysel’in, nasıl da kafasındaki makbul 
insan imgesi üzerinden kendini kurmaya çalışan; o telaşla, duygusallığını, 
cinselliğini, içinden geldiği gibi olma (kendini bırakma/kendi olma) 
ihtiyaçlarını sürekli dizginleyen/denetleyen bir hal ve gidiş içinde olduğunu; 
ideal bellediği kendilik imgelerini hayata geçirme (hayatta tutma) olanakları 
bir bir elinin altından kaydıkça, kendi tarihçesi içinde nasıl da kendini 
eksilterek, yalnızlaştırarak yaşayageldiğini ve yine (yeni) bir ussallaştırma 
tavrı ile -zaten elinin altından kaçan hayatını- sıradan insani bir sonla değil 
de, ‘aydına -ve kendine- yaraşır’ bir tarzda (hayatını karşısına alarak, bir son 
‘meydan okuyuş’la) taçlandırmak isteyişini okumamak -bu vesileyle, 
Aysel’in bir otel odasında ölmeye yatışındaki eşdeğerli ayrıksılığı (‘kendini 
beğenerek, doğrulayarak, her şeyde haklı bularak…’) anımsamamak- 
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mümkün müydü? (9) Ya da, o ‘hayır!’ noktasında geriye dönüp bakıldığında; 
özgürleşme idealini hayata geçirmek için Engin’in altına yatan, sonra da 
eline tavuk butu tutuşturup ‘Çıktık açık alınla..’ya davet eden, olmadı, otel 
odasına çekilip ölmelere yatan Aysel’le, onca yıllık hayat arkadaşı Ömer’e 
olmadık güvensizlikleri/kuşkuları layık gören ve onu, giderek yaşamından 
dışlayan Aysel; o Aysel’le, Ayşen’i (ve herkesi) kendi dışına iten ve evinde 
bir başına kalan (ve aynı marazdan mülhem, oraya buraya rapor çat-
çat’lamaktan öte, -somut/hayatın içinde- herhangi bir siyasi/örgütlü tavrına 
da tanık olmadığımız) Aysel; Ayşen’i küçümsediği kalabalığa (ve kocasının 
kucağına) iten Aysel’le, Layana’yı ölümcül yalnızlığına iten Aysel arasındaki 
müthiş devamlılığı okumamak mümkün müydü? (10) 

 
Aysel (Prof. Aysel Dereli), 22 Aralık 1984 (ya da ’85) sabahına, kendi olma 
şansını tükete tükete, kendi olmanın yerine -her adımda makbuliyetini 
kendinin tanımladığı- ‘pırıltısı özdenetimliliğinden menkul bir aydın’ 
koymaya gayret ede ede geldi. O pırıltı öylesine çekiciydi ki, o pırıltıya kanat 
çırpma telaşıyla zor günlerine -yaşlılık, maddi sorunlar ve rağbetten düşme 
halleri- içtenlikli ve paylaşıma açık bir ilişki taşıyamadı. Elinde kalıp 
kalabilen, ‘aydınca bir meydan okuyuş’tu: kala kala bir canı kalmıştı 
(kendine, kendinden); onu da gözden çıkardı. Bu bir.., nasıl desem; 
kendiliğini inşa ettiği yegane yere göz diken zalimin zulmüne ram olmama, 
ona o hazzı tattırmaktansa, avucunu yalatma -son- arzusundan; zalime 
duyduğu öfkeyi doğrudan ona yönlendiremiyorsa (onu yok edemiyorsa), 
kendine yönlendirmekten (kendini yok etmekten) başka ne idi? 
 
İki: yaratıcının (Ağaoğlu’nun) gerçek bireysel duruşu (ruh hali/benliksel 
varoluşu) ile Aysel’i ‘hayır!’a taşıyan bireysel süreç arasında bir örtüşme var 
mıdır, sorusuna nasıl bir yanıt verebiliriz? Daha önce; Gece Hayatım 
(Ağaoğlu’nun, rüyaları ve rüya dünyası üzerine aktardıkları) ve Göç 
Temizliği (yazarın, 1985 yılından geriye uzanan sürece ilişkin anıları: anı-
roman) isimli metinlerden (yeri geldiğinde de, çalışmam tamamlanmak 
üzereyken yayımlanan Adalet Ağaoğlu Kitabı’ından) yararlanarak, Ağaoğlu 
ile Aysel arasında ne türden örtüşmeler olduğunu; o örtüşmelerin Aysel’in 
hikayesine hangi izdüşümlerle yansıdığını anlamaya çalıştık. Sanırım, şu 
sonuca vardık: Yaratıcının kendilik (kendi olma) sorunsalı ile Aysel’in kendi 
olma (kendilik) sorunsalı arasında önemli bir sarmallanma vardır ve roman 
da zaten (şu ya da bu boyut ve görünüm çerçevesinde) bu sarmallanışın 
ürettiği (kendini dayattığı), bir tür imgelemsel aşkınlık/sıçrayış örneğidir. 
Dahası; sanat da zaten, böyle bir ihtiyacın mahsulüdür.  
 
Şimdi; söz konusu Hayır… romanı olduğuna göre, yazarın; Bir Düğün 
Gecesi ile Hayır… (roman anlatı zamanları olan, 26 Kasım 1972 ile 22 
Aralık 1984 -ya da ’85-) arası zaman dilimindeki gerçek yaşamöyküsününü 
(yaratıcının, somut/insani duruşunu) bilmek ihtiyacındayız. Anlaşıldığı  
üzere, bu incelemeyi, bütünüyle, yazarın kurguladığı roman dünyasına ve 
kendi yaşamöyküsüne ilişkin kendisinin yazıp okuruna ilettiklerine dayalı 
olarak sürdürüyorum. Öte yandan biliyoruz ki, Göç Temizliği’nden (1985) 
sonra Adalet Ağaoğlu, yeni bir anı-roman kaleme almadı. Halbuki, Hayır…, 
1984- ’87 Temmuz ayları arasında yazıldı ve üstelik, Göç Temizliği, ağırlıklı 
olarak ’80 öncesine (ve daha erkence dönemlere) değiniyordu. Bu durum, 
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‘iki’nci soruyu ele alışımızda ciddi bir eksiklik yaratır mı? Sanmıyorum. 
Çünkü; gerek Gece Hayatım, gerekse Göç Temizliği’nden yararlanarak 
yaptığımız -yazarımızın, benliksel/kendilik özelliklerine ilişkin- 
çıkarsamalar, temel/yapısal öğelere işaret ediyordu. Neydi onlar: 
doğrudan/kendiliğinden, birincil iç ihtiyaçları üzerinden kendi(liği)ni kurmak 
yerine; verili nesnel koşullar(ın)da, değerli/anlamlı/makbul addettikleri 
üzerinden kendi(liği)ni kurmak. Bu çabanın (ya da kaygının), küçük Adalet’i, 
önce neredeyse boyunca güğüm taşımaya; sonra, büyüyen Adalet’i makbul 
‘irfan ordusu’ içinde yer almaya (o yeri tutmak üzere, ailesini karşısına 
almaya); sonra, makbul aydın kimliği/varoluşu içinde yer almaya (o yeri 
almak için, bildik irfan ‘ordu’sunu karşısına almaya); sonra, ‘gerçek’ 
(özgür/müstakil) aydın kimliğini kurmaya (o kimliği kurmak için, 
kaçınılmaz, sürüden ayrı durmaya) sevk etti. Ta ortaokul sıralarından 
Hayır…’a, Adalet Ağaoğlu, bütün bu sıçrayışları ve evrilmeleri, yaratma 
dünyasına sığınarak ve yaratma dünyası içinde kalarak gerçekleştirmeye 
çalıştı. Dolayısıyla, önceki iki roman (Ölmeye Yatmak ve Bir Düğün Gecesi) 
bağlamında gözlemlediğimiz, Ağaoğlu ile Aysel arasındaki sarmallanma, 
Hayır… özelinde de geçerli oldu.  Anılan kimlik kuruluşundan mülhem, 
yaratma dünyasına sığınmaktan başkaca şansı olmayan Adalet Ağaoğlu, 
şansını iyi kullandı; Türk dili ve o dilin okuru da, bir büyük yazar (yaratıcı) 
kazandı. Buradan bir adım daha ilerliyor ve yeniden altını çiziyorum; 12 
Eylül’ü izleyen, Ağaoğlu gibilerini (ne yazık, onlar çok fazla değil) müstesna 
aydınlıklarında müthiş yalnızlığa iten koşullarda, Adalet Ağaoğlu, Aysel 
misali ‘hayır!’ diyebilirdi; yaratma dünyası ve Aysel, Adalet Ağaoğlu’nu 
bize -bizi, kendimize- kazandırdı. Hasılı; içinde yaşanılan (toplumsal/nesnel) 
‘hakikat’, onun ‘hayal’de karşılanışı ve bu karşılaşmanın, aşkın bir bireşim 
tarzında ‘yaratıya’ya aktarılışı; hakikatin, hayalde yeniden kuruluşu: “Ey 
Sanat! Her şeyi hayata dönüştüren” (11) Şükürler olsun sana! 
 
Şimdi de, ‘üç’üncü sorumuza dönelim; Hayır…’ın ‘hayır!’ının nasıl bir hayır 
olduğuna. Prof. Aysel Dereli, Varşova Üniversitesi’nden Prof. G. 
Syvertsen’e -o Aralık sabahı- yazmayı tasarladığı mektubunda; o güne dek, 
“… bilinç aşaması düşük olduğu oranda sonsuz özgürlüğü seçme oranının da 
düşük bulunduğu…” ülkesindekiler başta olmak üzere, birçok ‘intihar’ 
(tırnaklar benim) etmiş sanatçı, yazar ve roman kahramanını; ayrıca, 
‘hayatlarına kendi elleriyle son veren’ (tırnaklar benim) düşünce ve politika 
adamını incelediğini belirtir. (12) Adalet Ağaoğlu, Aysel’e, mektup tasarısında 
şunları da söyletir: “Herhalde biliyorsunuz, günlük politikayla haşır neşir 
olan, kitleleri tarihin geçici bir sürecinde peşlerinden sürüklemeyi amaçlayan 
kişiler arasında… ‘intihar’ (tırnaklar benim) oranı çok düşük, yok denecek 
kadar az. Olanlarda da sorun bence, toplumlara değil, kendilerine 
dayanamamanın bir sonucu. Sanatçılarda ise tam karşıtı.” (13) Adalet 
Ağaoğlu, Göç Temizliği’nde de aynı tezi savunur: “İnfazı ecele bırakmayan 
sanatçılar, yazarlar da var. Gelgelelim, onların kendi üstlerine çarpı işareti 
çekmeleri, yazdıklarında, yaptıklarında kendilerine dayanamamalarından 
ötürüymüş gibi görünmüyor. Daha çok, başkalarına dayanamamak, 
kendilerine dayanamamakla sonuçlanıyor.” (14) Buradan şu çıkıyor: Sanatçı 
intiharı, dayanılamaz ve öteki muhalefet/direniş olanaklarının tükenmiş 
göründüğü toplumsal/nesnel koşullara karşı gerçekleştirilen bir edimdir. 
Aynı şey, düşünsel etkinlik sonucu gerçekleştirilen -ya da tasarlanan- aydın 
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intiharları için de geçerlidir: “…aydın intiharları dediğimiz intiharlardan söz 
açtığımız zaman, bu anlamda, evet, intiharı özgürlüğün son aşaması, 
başkaldırının gidebileceği en son ufuk olarak görüyorum. Şöyle, bütün 
yolları gidersiniz, gidersiniz… İnsan hayatında öyle bir an gelir ki, gelecek 
adına bir seçim yapmanın, onur adına, direnç adına seçim yapmanın can’dan 
(canınızdan) öte alternatifi bulunmayan bir an’ını yaşayabilirsiniz… 
Varoluşunuzu ölümü seçerek kanıtlayabilirsiniz… özgürlüğün, başkaldırının 
son aşaması olarak…” (15) Kaldığımız yere -Hayır…’a- dönüyorum; 
ötekilerde -anılan politikacılarda, vb.- ise, mesele, doğrudan doğruya 
kendileriyle ilgilidir (ve daha önce de altını çizdiydim, o tür olgular 
psikiyatrlara havale edilmelidir!). Şöyle sürdürür: “Yarını şimdide 
yaşayanların, şimdiyi yarının ışığında görebilenlerin sayısı arttıkça, yani 
varoluşun sorgulama alanları genişledikçe, gelecek zaman aydınının daha 
çok sayıda ‘kendini öldürebileceği varsayımım’ (tırnaklar benim) neredeyse 
kesinlik kazanıyor.” (16) Prof. Aysel Dereli, çalışmasının sonucundan da 
ürkmektedir: “… sonuç beni ürküttüğü için, zaman zaman böyle bir 
araştırmadan cayma eğilimleri göstermekteyim.” (16) (Ürküntünün birazı da 
kendisi için değilse, kimin içindir?) Yine aynı sabah, Layana’nın kuşları 
altındaki masasına oturup, gece araştırması için çabuk çabuk aldığı 
notlarında; Hollandalı yazar Boris Harlof ve Antonin Artaud’dan kalkarak, 
“Uzun bir düşünsel faaliyet sonucu, ‘enine boyuna tasarlanarak 
gerçekleştirilmiş intiharlar’a…” (tek tırnaklar benim); ‘blanço intiharlar’a 
değinen satırlara gözü ilişir. (17) Bütün bu alıntılarım, Aysel’in son 
çözümlemede, hangi niyetle sandala binmiş olduğuna; Hayır…’ın 
‘hayır!’ının temelde nasıl bir hayır olduğuna (öncesinde altını çizdiklerimle 
birlikte), ışık tutuyor sanıyorum. 
 
İşin ilginci, Ağaoğlu; intihar sorunsalı çerçevesinde sanatçının samimiyetinin 
(gerçek hayattaki duyarlılıklarının) altını çizerken, bir sanatçı olarak kendi iç 
yaşantısı (çatışmaları) ile ilgili ipuçları da vermemiş midir? Aysel’in, 
yukarda anılan notlarında şunlar da vardır: “Tasarlama süreci, daha 
denetimsiz, gerçek gerçeğe çok yakın biçimde ancak roman yazarlarının 
kahramanları aracılığıyla bize aktarılabilmektedir. İntihar olgusunu en çok 
sorgulayan Dostoyevski, bu sorgulamayı Cinler, Delikanlı gibi 
romanlarındaki kahramanlar yoluyla çok daha özgür biçimde dışlaştırmıştır.” 
(18) Ağaoğlu, Aysel’in notları aracılıyla; intihar edimini gerçekleştiren yazar 
ve sanatçıların geride bıraktıkları notların ya da mektupların -o sıra yaşanan 
özdenetim ve bastırmalar dolayısıyla-, onları intihar edimine taşıyan süreç 
(tasarlama süreci) hakkındaki gerçekliği tam olarak yansıtamayabileceğinin; 
bunun -gerçek gerçeğe çok yakın biçimde-, ancak roman kahramanları 
üzerinden ifade bulabileceğinin altını çizer. Soru: Aysel, kimin roman 
kahramanıdır? 
 
Adalet Ağaoğlu; iç çatışmalarına duyarlı, hakiki ve içtenlikli bir yazar olarak, 
bir yandan böyle bir Aysel kurgularken, bir yandan da, böylesi kahramanlar 
kurgulayan yazarların gerçek hayat içindeki tutumlarını sorgulamaktan geri 
durmaz: “… yazdıklarında kendisini sahiden yargılayıp, sahiden asan bir 
yazarın, önünde sonunda yeryüzündeki kendini de asması gerekir. Doğrusu 
yazar da bekleneni boşa çıkarmamak ister, ister ama, nedense daha yazacağı 
pek çok şeyi olduğuna inanır. Böylece, kendisinin en acımasız savcısı kesilen 
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bir yazar bile, ecel gelip gırtlağına çökene dek infazı geciktirir.” (19) Aynı 
soru, Aysel’in Polonyalı profesöre yazmayı tasarladığı mektupta, “… 
teknolojik ilerlemenin, insanın varlık nedenini dayandıracağı temel değerleri 
yoketmesi karşısında hayatı hala, böylece sürdürebilmenin ‘faşistik’ bir yalan 
olduğunu…” (20) söyleyen ve öyle söylediği halde yaşamaya devam eden 
Edward Bond için de sorulmuştur: “Bu noktaya varan, bunları düşünebilen 
bir sanatçının, yalana karşı ilkin kendisinin ‘Hayır!’ demesi gerekmez mi?” 
(20) Dahası, Ağaoğlu, romanına; Aysel gibi (daha doğrusu, Ağaoğlu’nun 
kendisi gibi) intihar sorunsalını kendi yazmakta olduğu romanında ele alan, 
plaket törenine gelemediği için merak edilen Aysel’in çatı katına soluk 
soluğa tırmanırken Aysel’e ölümlerden ölüm beğenen (‘yazar dost’ da bize 
intiharı ima eder!), kendi kahramanını intihar ettirdiği halde aynı yürekliliği 
kendisi gösteremediği için kendine yazıklanan -Aysel’in arkasından, ıslak 
bankta oturaraktan, bakakalan- bir ‘roman yazarı’ da kondurmayı ihmal 
etmemiş ve ‘Güneş’ adına kendisiyle söyleşen Enver Ercan’ın bir sorusu 
üzerine şunları söylemiştir: “Beni de, roman kişilerinden Yazar’ın hayatta 
kalışı şaşırttı. Hala yazabileceği şeyler olduğuna inanıyor demek!” (21) !.. 
 
Ağaoğlu, ‘Cumhuriyet’ adına kendisiyle söyleşen Yurdagül Erkoca’nın, “Siz 
hiç intihar etmeyi düşündünüz mü?” sorusuna ise şu yanıtı verir: “Aşk, 
delilik, yaşlılık, özgürlük, cinayet, ölüm, vb. üstüne düşündüğüm kadar 
düşünmüşümdür. Hayır henüz hiç denemedim. Ona bakarsanız ne aşkı kendi 
anladığım biçimde yaşadım, ne delirdim, ne cinayet işledim şimdiye kadar.” 
(22) Yazarımız, az önce söylememiş miydi; yazacak şeyi olan yaşar, yaşadıkça 
yaşayamadıklarını yazar. Ya da, A. Haşim Akman’ın ilgili sorusuna verdiği 
yanıt: “… elbette intihar da bende olan bir şey. Böyle olmasaydı, kuşkusuz 
yazamazdım. Zaten yazamazdım. Hiçbir izlek tepeden zembille inmez. Bir 
birikimin sonucudur.” (23) 

 
Şimdi biraz da, sevgili yazarımızın Aysel’in akıbetine ilişkin söylediklerine 
kulak verelim. Ağaoğlu; ‘Yeni Düşün’ Dergisi için kendisine sorular 
yönelten ve “‘…gerçek aydının en geçerli seçeneği intihardır demek 
mümkün müdür?’” (24) yollu sorgulamaları yadırgayan, romandaki temel 
izleğin -olsa olsa- bütün biçimleriyle direnme ve başkaldırı olabileceğini 
vurgulayan, “Öyle ki romanın en sonunda Aysel’in intihar etmemesi şaşırtıcı 
bile gelebiliyor.” (24), diyerek yazarın düşüncelerini soran A. Haşim Akman 
ve -bencileyin- öteki meraklılara; zaten, ne diyecekse, üç yılda kurgulayıp en 
bütünlüklü biçimde kotardığı romanında söylediğinin altını çizer ve şöylece 
ışık tutmaktan da geri durmaz: “Prof. Aysel Dereli, gerçekten intihar etmedi 
mi? Bunu ben, sizin kadar kesinlikle bilemiyorum. (Herhalde, intihar!/ h. s.) 
Ya da belki ‘reddediş’e, ‘siliniş’e ayrı anlamlar yüklüyoruz. (Galiba, intihar?/ 
h. s.) Farklı bir yer seçmek, başka bir yola gitmek somut bir intihar edimi 
olarak görülmez.” (24), der ve bildik intiharlardan çok daha fazla sayıda, sisle 
çevrili bir sandalda yapayalnız kalma misali, -başkalarının 
‘silmesi/yoketmesi’ ya da bir ‘kaçış’ değil- seçilmiş silinişler olduğunu 
vurgular. Böylelikle bize, Aysel’in akıbetinin intihar olmadığını ima eder. 
Benzer anıştırma, şu sözlerinde de vardır: “Aysel’in iki roman boyunca 
arayıp da şimdi seçtiği yerin, bilinenin dışında, verili olanın ötesinde bir yer, 
başka bir yer, yeni bir insan olduğunu düşünüyorum. O, bu insanın yüzünü 
biraz görebiliyor galiba. Keşke Doç. Üner de görebilseydi mi desek?” (25) 
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“‘Yeni bir yer’in adı, kimi zaman hayatta kalınırken de intihardır.” (25) Ya da: 
“Aysel, gazetecilere der ki: ‘Bu incelemeyi yapmaktan amacım, bu tehlikeli 
gidişe karşı karınca kararınca uyarıcı bir katkıda bulunabilmektir.’ Böyle der, 
işte kitapta tartışılan ‘gidişat’ neyse… Demek ki Aysel, gözünü diktiği ufuk 
adına hiç de umutsuz değil. O, bir yük gibi sırtına yapışıp kalmış verili 
değerleri reddediyor. Usluluğu, boyuneğişi reddediyor.” (25)  
 
…Ve bu belirsizlik sürer gider. Bunda şaşılacak bir şey var mı? Yanıt: Niye 
olsun ki? Kim, işaret parmağı ile dosdoğru işaret edebileceği farkındalıklar 
için roman yazar ki? Yazsa da, kim ‘roman’ diye okur ki? Yazarın işi, 
mevcut nesnel/toplumsal/tarihsel koşulları içinde, önbilincine sızan iç 
çatışmalarına sanatçı duyargalarını indirmek; onları, bilincin yargılamaları 
(ahlaki ölçütler, beklentiler, vs.) ile çarpıtmadan bilincin ışığına tutmaktır. 
Yaratma süreci ve yaratılan; bir yandan, yaratıcının kendisi için bu yolu 
aralarken, bir yandan da -yaratılanın anıştırdıkları üzerinden- yaratıyı 
paylaşanda (diyelim okurda) benzer bir yolu (aynısını değil!) aralar. 
Aralanan kapıdan; hem yaratıcıda, hem de yaratıyı paylaşanda birçok çatışma 
bileşeni sızar: bildik/somut intiharlar, yaşarken kendini silmeye/yoketmeye 
meyyal haller, vs. Kim, hangi bileşen uyarınca, hangi yolu yürüyecektir? 
Kendi bileceği şey; yeter ki, yapıt açık olsun. Bence, has sanatçı, kendi iç 
çatışmaları karşısında dürüst/içtenlikli (onlara kendini açabilen); has yapıt da, 
yaratıcısı dahil yaratılanı paylaşanda, her dem değişik okumalara kendini 
açık tutabilen yapıttır. Adalet Ağaoğlu, bir has sanatçı olarak, benzer şeyleri 
söylemiyor mu: “Hayat da böyle. Karışık, anlaşılmaz. Roman, bu karışık ve 
anlaşılmaz olanı anlaşılır kılmak için var zaten. Roman ölecekse, hayat 
herkes tarafından bütünlüğü ile kavranabilir olduğu zaman ölecektir 
herhalde.” (25) Ya da: “Roman önermez. Okuru düşünmeye çağırır. Hayat 
üstüne olduğu kadar ölüm üstüne de…” (26)  
 
 
Böylelikle; daraltan zamanların değilse de, Dar Zamanlar’ı ve o zamanların 
yaratıcısını psikanalitik duyarlılıkla anlamaya çalıştığımız incelemenin 
sonuna yaklaştık. Elbette, eleştiri/inceleme yazınımızda -şimdiye dek 
örnekleri pek fazla olmasa da-, aynı yaratıcı ve yaratısına farklı yordamlarla 
yaklaşanlar olacaktır. Kuşkusuz, yaratıcısının emeğine eşdeğerli olmasa da o 
emeğe yaraşır ciddiyetteki eleştiri/incelemelerin; hem okunanı, hem de 
okuma dünyamızı (dolayısıyla, yaşam ufkumuzu) zenginleştireceğini 
düşünüyorum. Kendi adıma; varolma sorununu tanıyan (öyle olduğu için 
gerçekçi ve samimi); o sorundan, varoluşsal bir sorunsal kurabilen; o 
sorunsalı, üretken ve inandırıcı yaratma dünyasına taşıyabilen (ve o yüzden) 
bir büyük romancı olan Adalet Ağaoğlu ve Dar Zamanlar’ıyla -yaklaşık bir 
yıldır- yeniden birlikte olduğum için büyük sevinç duyuyorum.  
 
“Herkes yaşadığı kadar öldürür kendini.” (27), diyor, Adalet Ağaoğlu. Belki 
de, yaşayamadığı için ve yaşayamadığı kadar. Romancı ise, yaşayamadığını 
romanda yaşatır; ölümü bile. Romanda ölümü yaşatırken, hem kendi yaşar, 
hem de hayatı(mızı) yaşanılır kılar.  
 
Keşke hayat, romana ve romancılara ihtiyaç duyulmayacak denli yaşanılır 
olsaydı… 
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Ama yine de, “Hayatın yakasını hiçbir anlamda koyvermeyelim dostlarım.!” 
(28) 
 
 
 

            Dipnotlar ve Kaynakça 
1. Geçerken/ Adalet Ağaoğlu; Haziran 1996, YKY’de Birinci Basım; s. 74- 78 
2. Bu vesileyle hatırıma, Adalet Ağaoğlu’nun, ‘Radyo Günleri’inden söz edişi 
geliyor. Yıl, 1952-53. Ağaoğlu, Radyo Dairesi’indeki araştırmacı görevinden, 
Ankara Radyosu Söz ve Temsil Yayınları’nda çalışmaya gönderilir. İlk adımda adı 
‘Devamı Yarın Akşam’ olan izlencede, dinleyicinin ilgisini ayakta tutabilmek için 
de, ilkin, polisiye türde oyunlar yayınlarlar. Birlikte okuyalım: “Hayatta birçok 
eksiklikten, yoksunluktan büyüyen bu etkinin bazı sonuçları aynı zamanda da hazin: 
‘… dün gece radyodan X adlı oyunu dinledikten sonra intihar etti,’ ya da ‘… 
radyoda bir temsili dinlerlerken işlenen cinayet’ gibi gazete haberlerine, ilginin 
radyo yayınları üstünde yoğunlaştığı günlerde rastlanmıştır.” (Başka Karşılaşmalar/ 
Adalet Ağaoğlu; Kasım 1996, YKY, Birinci Basım; s. 37 -‘Sanat Dünyamız’, Bahar 
1993) Benimse, metin kenarına düştüğüm not şu olmuş: Kimse; içinde yoksa, bir 
oyunla, bir şarkıyla ya da bir romanla, ne kendini ne de bir başkasını öldürür. Tıpkı; 
kendinde -içsel bir- karşılığı olmasa, kimsenin kimseye ‘intihar yönelimli’ bir roman 
yazdıramayacağı gibi!.. 
3. Bu ve izleyen iki paragraftaki alıntılar için, bkz.: Geçerken/ s. 149- 151 
4. Karşılaşmalar/ Adalet Ağaoğlu; Haziran 1997, YKY’de İkinci Basım; s. 232 
(‘Selim İleri sordu- Adalet Ağaoğlu Yanıtladı’) 
 Adalet Ağaoğlu; Üç Beş Kişi’deki Kısmet’in çok ilginç bir kişilik olduğunu 
vurgulayan Adalet Çuysay’a, “Şimdi o, trenin penceresinden kendini attıysa, 
elkonmuş kimliğini korudu bence. Atmadıysa, atmadı da gerçekten yepyeni bir 
hayata başladıysa, çok cesur.” (A. g. y., s. 285; ‘Bütün Yazı Hayatımda Açıkça 
Bellidir,…’/ Edebiyat Dostları adına yapılan söyleşi; Aralık 1988) 
5. A. g. y., s. 242, 243 (‘Başkaldırının Romanı: Hayır…’; Enver Ercan ile Güneş 
adına yapılan söyleşi; Aralık 1987) Adalet Ağaoğlu, ayrıca, A. Çutsay ile 
söyleşisinde şunları söyler: “Hayır…’da da, dünden bugüne yeralan nesnel koşullar 
çerçevesinde, kendisiyle ve her şeyle hesaplaşıcı yapısı dolayısıyla Aysel zaten 
yalnızlaşmaya mahkumdur. Toplum bilincinden farklı bir bilinçle yolalıyorsanız, 
zaten genelin dışına düşmüşsünüz demektir. Orada yalnızsınız. Başka ne olabilir?” 
(A. g. y., s. 265) 
6. A. g. y., s. 245; ‘Umutsuzluğun Umudu’ 
7. A. g. y., s. 255-6; ‘Herkes Yaşadığı Kadar Öldürür Kendini’ (A. Haşim Akman 
ile söyleşi; Yeni Düşün Dergisi, Şubat 1988) 
8. Adalet Ağaoğlu, A. Çutsay ile söyleşisinde; Çutsay’ın, ‘hiçbir şeyin 
değiştirilemediği yerde, kendinin ortadan kaldırılması’ tavrına işaret edişine şöylece 
açıklık getirir: “Bir protesto anlamı vardır bunun. Sizin başka silahınız yoksa, 
canınızı silah haline getirebilirsiniz. Beri yandan, ‘İnsan güçlüdür, ben güçlüyüm, 
biz direniriz’, gibi varsayımlar bana son derece idealist laflar, gerçekten ayağı her 
zaman yere basmayan şeyler gibi geliyor. Biz elbette birbirimize umut, güç aşılamak 
zorundayız. Biz direnerek, umutlarla, dayanışmalarla yeni çiçekler açtırmaya 
savaşırken, önümüz somut anlamda iktidarın topu, tüfeği, copu, işkencesiyle 
tutulduğu zaman, ilerleyişimiz ancak can silahımızın ateşlenmesiyle olanak 
kazanır.” (A. g. y., s. 264) 
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9. Aysel’in kendine özgülüğünü yadsımadan, tam da bu noktada, Türkiye 
Komünist Partisi’nin son genel sekreteri Haydar Kutlu’nun (asıl adıyla, Nabi 
Yağcı’nın) şu sözlerini anımsamamak mümkün mü? “… değişmenin iki yönlü acısı 
var. Biri bedelini ödemeyi göze almaktır ve ödemektir. Diğeri ise kendinizi 
kimliksiz hissetmenizdir. Sosyalizm çöktüğünde, aydınlar arasında bu yüzden 
intiharlar bile oldu. Çünkü politik kimlik ‘kişilik’ olarak görüldü hep. Kendi varlık 
nedenini politik kimliğe dayandırdı. İnandığı şeyler sarsıldığında da, yaşam 
anlamını yitirdi, o kişi kendini kişiliksiz görmeye başladı.” (Neşe Düzel’le söyleşisi 
-‘Pazartesi Konuşmaları’-; Radikal, 6 Kasım 2000) Yoksa, siz de Murat Belge’nin 
Ayşe Arman’la söyleşisini mi anımsadınız? “Siyasette çok bulundum ben. 
Kendimce damıttığım bir şey var: Siyaset yaparak toplumsal ilişkileri değiştirmeye 
çalışanlar vardır, yani ‘What am I’cılar, bir de siyaseti kullanıp kendini değiştirmeye 
çalışanlar vardır: ‘Who am I’cılar… Güya hep başkalarının ruhunu kurtarmaya 
çalışırlar. Yalan! Aslında hep kendi ruhlarını kurtarmak için uğraşırlar.” (Ayşe’nin 
Gözlüğü; Hürriyet, 21 Ocak 2001)  
10. Adalet Ağaoğlu, A. Çutsay ile söyleşirken şunları söyler: “Zaman içinde, adım 
adım gelişen bir kadın Aysel, Onun bilinç gelişimi ile toplumun bilinç gelişimi 
yanyana yürümediğinden de yalnızlığa yazgılı…” Batıcı Ömer’le konserlere falan 
giderekten, kadın-erkek eşitliği, vs., derken, “… dış koşullar, iç değişimler…, 
aydınlanma an’ları üstüste çakmaya başlıyor. Öyle sorgulayıcı, arayışçı ki artık bu 
kadın, evlilik kuramsal anlamda zaten onun için önemli değil (artık)… Kısacası, 
dediğim gibi, ben zaten Aysel’i yalnızlığa yazgılı görüyordum.” Ve şunları ekler: 
“Hayır…’daki durumunda şunu da vermek istedim: İşte tümüyle dayanaksızsın. 
Ülkenin Prof.’usun ama, Prof.’luğunla, şu koşullarda geçimini bile sağlaman güç ve 
işte arkanda seni alakoyacak ne bir çocuk, ne bir koca, ne bir sevgili… (Yani, 
Aysel’i bağlayan artık yalnızca red, başkaldırı.) Onun kararının özgür bir seçim 
olduğuna kendimi inandırmak istiyordum.” (Karşılaşmalar/ s. 273- 274) Ağaoğlu, 
yine aynı söyleşide, Aysel’i Ali Usta ile kıyaslarken de şunları söyler: “Aysel’in 
statüsü entellektüel düzeyde yükseldi, Ali’nin böyle  bir olanağı olmadı… O da, 
hayatın somut gerçeklerini yaşayarak öğrenmede yükseldi. Birisi kuramsal bilgiyle 
yüklü, öteki somut, katı gerçeklerin bilgisiyle. Şimdi, bu ikisi bir kişi etse, ne iyi 
olurdu, değil mi? Hayır…’da Aysel’i yalnızlaştırırken bunu biraz yapabildim 
sanıyorum.” (s. 280) Ya da: “Aysel, sorgulama alanlarını genişlettikçe, hiç 
sorgulayıcı olmayan, verili olanla yetinen, tepkisiz duran toplumuna uzak düşüyor; 
o toplumda giderek bir yabancı (sürgün) olarak yaşıyor.” (s. 282) 
Ağaoğlu, Aysel’in yalnızlığını gerekçelendirir ve intihar sorunsalı çerçevesinde A. 
Haşim Akman’ın bir sorusunu yanıtlarken de; otobüs-trafik-bakkal-kasap, vs. 
peşinde debelenen, akşam da evinde yıldızlar sistemi, insan hakları, ‘Toplumlarda 
ve İnsanlarda Boş Alanların Kullanımı’ ya da ‘Aydın İntiharları ve Geleceğin 
Başkaldırısı’, vb. üstüne inceleme yapan; bilinci bir yandan toplum ve insan hayatı  
üstüne yükselen ama bu yükselen bilinçle gündüz gemisini yürütmekte nice traji-
komik sıkıntıya düşenlerden söz eder. (s. 255) A. Çutsay ile söyleşisinde, aynı 
durum ve ele alışın, Hayır…’ın Aysel’i için de geçerli olduğunun altını çizer: “Bu, 
gerçekten traji-komik bir etki yaratıyor. Aysel’i somut hayat adına çok cılız 
bırakmalıydım ki, bu mesafe daha iyi ortaya çıksın.” (s. 275) 
Malum tartışma; toplumsal/nesnel koşullar her daim, o koşullar içindeki bireyin 
duruşunu açıklar mı; yoksa, yalnızlığa yatkın olanlar, bilinç düzeyindeki 
yüksekliklerini, o yüksekliği bir biçimde tedarik ettikleri hayattan 
uzaklaşma/yalnızlaşma yönünde mi tasarruf ederler? Ya da, bu türden küskünlüklere 
yatkın olanlar, aradaki makası aça aça, ‘intihar’ı da ussallaştıracakları nihai noktaya 
varmazlar mı?  
11. Yaz Geçer/ Murathan Mungan; Ocak 1997, Metis Y., Yedinci Basım, s. 28   Her 
şeyi hayata dönüştüren sanat, Adalet Ağaoğlu’nu da -hep- hayata kazandıran oldu. 
‘Arkitekt’, ‘Sınırdaki Kadın’a, “En büyük özleminiz?” diye sorduğunda, bakınız, 
sınırdaki kadın Ağaoğlu ne yanıt veriyor: “Hala yazamadığım kitabı yazmak, 
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noktayı koyar koymaz da ‘gık’ deyip gitmek.” (Başka Karşılaşmalar/ s. 142; 
Arkitekt/ 3,1993)  
İncelemeci için çok heyecan verici; ben bu çalışmanın tezini işleyip metnin de 
neredeyse ucunu bağlamak üzereyken yayımlanan Adalet Ağaoğlu Kitabı’ında, F. 
Andaç’ın şu sözlerine rastladım: “Onun, sürekli olarak intihar düşüncesinin 
kıyılarında dönenip durduğunu sezerdim. Kendine yakın bulduğu şairler, yazarlarla 
da bu yanını imlerdi az çok.” (A. g. y., s. 10)  
12. Hayır…/ s. 21 
13. A. g. y., s. 21- 22 
14. Göç Temizliği/ s. 26 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Roman/ Yaratma 

 
 

 
 “Taş devri insanının mağarasının duvarlarına çizdiği geyik,  

               bir büyü aracıdır. Resmi yapan her ne kadar onu hemcinslerine sergilemiş  
                                                            olursa da, resim aslında ruhlar için   düşünülmüştür.” 

                                                                                                        Walter Benjamin/ Pasajlar*  
               

 
 
 
 
 
 
Hakikat.. Hayal.. Yaratma.. 
 
Sanat; yaratıcı bir faaliyettir.  
 
Yaratmak; olanın (ya da bilinenin) yinelenmesi değil, yeni bir bireşim 
kurulmak suretiyle, mevcut olanın aşılma sürecidir; aşkınlıktır.  
 
Aşkınlık, çatışmalarla beslenir; dolayısıyla, aşkın bir yaratma sürecinin faali 
(öznesi) olmak -bu demektir ki, gerçek bir sanatçı olmak-; çatışkının öznesi 
olmaya, çatışmanın farkındalığına kendini açmaktır. 
 
Hayatın (doğanın, toplumun) hakikati de çatışma(da)dır. Çıplak içgüdüsel 
ihtiyaçları ile hayata doğan insan yavrusu, ta en başından itibaren, hayatın 
hakikati ile yüzleşir/çatışır: Bir yanda, doğal (ilksel/primitive) ihtiyaçları; öte 
yanda, kendi iç çatışmaları uyarınca devinen nesneler dünyası (doğasal, 
toplumsal, sınıfsal, ailesel, bireysel ve -yaşam içre duruş anlamında- ideolojik 
olan). İşte; birey’in kendi olma, benlik/kendilik’ini kurma süreci de; o iç 
ihtiyaçlarla nesnel olanın karşılaşmalarının/çatışmasının ürünüdür. 
 
Bir birey olarak sanatçı da, söz konusu çatışmalara -alabildiğine- kendisini 
açan; o çatışmaların bireyliğine/kendiliğine (benliğine) yansıyışlarına ve bir 
görüngü olarak -o an, orada olan- kendiliğinin art bileşenlerine (ters-dip 
akıntılarına/iç çatışmalarına) duyarlı olandır. Sanatçı; sanatçı duyarlılığı ile o 
art bileşenleri ayrıştırır, kendi olmanın/kendiliğini yeniden yapılandırmanın 
bir ön resmini kurar.  
 
*Çev.: Ahmet Cemal; Aralık 1993, Yapı Kredi Y., s. 53 
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Demek ki, hayatın -genel anlamda- benzer çatışmaları içinde olan öteki 
bireylerinden farklı olarak, sanatçı; kendi iç çatışmalarını (kendiliğinin art 
bileşenlerini ayrıştıracak denli) okuma maharetinde olan; okuduklarından, 
muhayyilesinde (hayal dünyasında/imgeleminde) yeni bir kendi olma 
bireşimi/metni kuran; o bireşimi, -uygun estetik biçimlenişler içinde- 
başkaları için de okunur/alımlanabilir bir yaratı’ya dönüştüren kişidir.  
 
Çatışmaların bilinci üzerine kurulan yaratma nesnesi, yaratı; uyarlı olduğu 
çatışmaların doğası gereği, hem yaratana, hem de yaratıyı paylaşana -yeniden 
üretim için- açık bir nesnedir. Çatışma devindiricidir, değiştiricidir; 
dolayısıyla, ona uyarlı olan yaratma da devinir, değişir, değiştirir. Öyleyse, 
değişen ve değiştiren yaratma’nın/ yaratı’nın erbabı olan sanatçı da; hem 
verili olanla, hem verili olan içindeki kendiyle hesaplaşandır. Sanatçı; 
özünde, muhalif ve devrimcidir. 
 
Bütün bu söylediklerimin, çok genel anlamda, yaratma sürecinin doğasına 
ilişkin bir çerçeve sunduğunun; bir ucunda şiir, öte ucunda roman’ın durduğu 
yazının (edebiyatın), sözlü ve sözsüz müziğin, dansın ve tiyatronun, plastik 
sanatların… özgül dilinden, o dilin kuruluşundaki estetik tartım ölçütlerinden 
söz etmediğinin farkındayım. Ama bütün bu söylediklerimin; sanat yapıtının 
(yaratının), dışsal olanın bilgisine (o bilgi üzerinden yeniden ‘yansıtılma’sına) 
yaslanmakla yetinemeyeceğini; hayatın ideolojik öngörüler (ya da, 
önkabuller) üzerinden keyfi bir kurgusu olmadığını (böylesi bir keyfiyet, 
bilinç ve tercihler düzeyinde işler!); bir tez ileri sürmediğini, kendisinin 
(kendiliğinden/kendinde) bir tez olduğunu ifade ettiğinin de farkındayım. Ve 
yine, bütün bu söylediklerimin; sanatçının, -sağ’ın sol’un beklentilerine değil- 
kendi varolma sorunsalına kulak veren (sanatçı, kimsenin dalkavuğu 
değildir!); o sorunsalla yaratma dünyasında hesaplaşan, o anlamda içtenlikli 
ve özgür bir yaratıcı özne olduğunu; yaratmanın böylesi bir bireyselliğe 
dayanmak suretiyle toplumsallık hüviyeti kazanabileceğini ifade ettiğinin de 
farkındayım. 
 
Bu çalışmanın önceki bölümlerinde, Adalet Ağaoğlu ve roman dünyasına 
(Dar Zamanlar’a) psikanalitik bir duyarlılıkla baktık. O bakış sürecinde; 
Adalet Ağaoğlu’nun kendini yaşayış-alımlayış-kendiyle hesaplaşma ve 
kendini yeniden kurma arayışları ile o arayışların yaratma dünyasına 
yansıyışları arasında fevkalede canlı, içtenlikli bir alışveriş; hem kendi, hem 
de okurları için aşkınlık kapılarını (o anlamda) metni açık tutan, 
özgür/devrimci bir yazar kimliği buldum: Gerçek bir yaratmanın ve 
yaratıcılığın ne olduğunu örnekleyen, hakiki bir yazar. 
 
Şimdi de, sevgili yazarımızın, roman sanatına (ve kendi roman dünyasına) 
bakışına ilişkin bazı satırbaşlarını ve o satırbaşlarının, bende, ‘yaratma’ 
sorunsalı ile ilgili uyandırdığı çağrışımları gözden geçirelim: 
 
1. Sanat yapıtı; yaşamın içinden gelen, yaratanın/yaratı’nın içinden geçen ve 
tekrar yaşama giden yolun, bir uzun yol(culuk) kitabıdır. Yaşamdan 
alıntılamaz; zaten yaşayan (yaşanan) bir şeydir. Ağaoğlu, Göç Temizliği’nde 
(ilkgençlik yıllarının ürünü olan, ‘Lise Defterleri’ romanlarına ilişkin) şunları 
söyler: “Bu ‘romanlarım’da hep acılı aşklar, genç kız düşleri, beklenen 
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prensler, gelmeyen prensesler, kurulan çocuk yuvaları olurdu. Bir genç kız, 
her seferinde evini, içinde yaşadığı kenti bırakıyor, pek çok çile ve yalnızlık 
yaşadıktan sonra, kendi kendine yeni bir hayat kuruyordu. (Aaa, Üç Beş Kişi. 
Kısmet! Onun seçimi… Bu tutku bende demek hala sürüyor?) Ama nedense, 
içinde yaşadığı ortamdan çıkışının tek ana motifi kırık bir gönül serüveni 
oluyordu. Bu  denemelerimde bireylerin toplumsal yaşamından, ülkelerin 
politik görünümlerinden hiç haber yoktu. Ben, bu yıkkın aşkların baş 
kişilerine hiç mutlu sonlar bağışlayamıyordum. Örnekse, genç kız, türlü 
güçlüklerle kurduğu ‘yeni hayatı’nda bu kez de ölmeyi düşünüyordu.” (1) 

Küçük Adalet, anımsıyoruz, evinde kendini epeyce yalnız hissetti, sık sık 
evinden kaçtı; yalnızlık duygusunu farklı mekanlarda dindirmek istedi. 
Buldular, getirdiler. O da, yalnızlığını roman dünyasına taşıdı. Bu sefer de, 
roman dünyasındaki genç kız evini, kentini terk etti. Ağaoğlu, o roman 
denemelerinde, bireylerin toplumsal yaşamından,  ülkelerin politik 
koşullarından haberdar değildi; genç kızı, gönül serüvenlerine (gönlüne 
uygun ‘prens’lere) kaçırdı. Gönül uygunluğu, hep bir yanılsama oldu; gönlü 
olmadı. Sonra sonra, bireylerin toplumsal yaşamından, ülkelerin politik 
koşullarından haberdar oldu; gönlü kırık kızı, o haberdarlığın 
dayanaklandırdığı muhalif duruşlara taşıdı. Hiçbir muhalif dalga onu (o kızı) 
üstünde tutamadı; tekrar tekrar yalnızlığının kıyısına vurdu. Dalgalar o kıyıyı 
dövdükçe, o, yalnızlığını bir büyük ve mutlak yalnızlıkla (yalnızlığa meydan 
okumak üzere) ölüme taşımak istedi. Ağaoğlu’nun uzun roman yolu: Dar 
Zamanlar’ın, sisler içinde bir sandalda, son yolculuğuna uğurladığımız 
Aysel’i (ya da, bu incelemenin doğrudan konusu olmayan Romantik- Bir 
Viyana Yazı’nın, delimsirek yalnızlığına kendini atan Kamil Hoca’sı: ölüm ve 
delirme, iki büyük yalnızlık!). 
 
2. “Bana şu yeryüzünde varolduğum duygusunu veren tek şey, yazmak. 
Başkalarını bulunduğu yerden kuşkuya düşürebildiğim zaman ise, doğrusu 
keyifleniyorum. Ancak, yazarken, yaratırken kafamın ardında tek okur yüzü 
yok.” (2) Evet; bir sanat yapıtı -son çözümlemede- kimseler için ve kimse 
hakkında değildir; kendisi/yaratıcısı hakkındadır. “Hayat denen şeyin içinde 
bir süre benim de devindiğimi bilmek istiyorum. Uzun sürmüş, çok sancılı bir 
değişim döneminin üyesi olarak, bu sürecin beni büsbütün de unufak edip 
hiçliğe salamadığını kanıtlamak… Bir başkaldırı? Herhalde.” (3) Romanda, 
ölümle/ölümcül çatışmalarla yüzleşmek de bir başkaldırı; ölümle 
hesaplaşmadır. Roman (ya da sanat), bir şeye yarasın diye, önden icat edilmiş 
bir şey değildir. Hayatla vuruşa vuruşa ilerler; ölümün panzehiri değildir ama 
hayatı yaşanılır kılar. “Yazıya başladığım ilk gençlik yıllarımdan buyana 
sadece yazmadan edemediğim için yazıyorum. Bunun için kimse bana kırmızı 
mumlu davetiye çıkarmadı.” (4)  
 
3. Yaratma (sanat), öncelikle, nitel iç  süreçlerle ilgilidir. Ve o yüzden, 
sanatsal olan, biriciktir; kendisidir. Ve yine o yüzden, yaratma ürünü roman, 
kendini ‘salt’ dış göstergeler üzerinden kurmayan, kendini kendi olarak 
yapılandıran; kendinden kalkılarak -öteki uğraklar üzerinden: 
toplumsal/nesnel- kendine varılan bir şeydir. Nitel iç süreçlere yaslandığı 
içindir ki, ‘hakikat’lerden beslenir ama hakikat’ten ve hakikat’e ilişkin 
bilgiden, kendi özgül (hayali/imgelemsel) gerçekliğini kurarak ayrılır. Ne 
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olduğunu anlatma derdinde değildir; kendi derdindedir ve halden anlayanlara 
hemdert olacak kadar kendini duyumsatır.  
 
Ağaoğlu’nun söylediklerine, böyle bir duyarlılıkla kulak veriyorum: “ ‘Ben 
köylüyüm, köyü yazarım; ben kentliyim, kenti yazarım; ben işçiden yanayım, 
fabrikayı yazarım, grevi yazarım, maden ocağını yazarım’, diyerek, çağının 
yazarı, bir yazar, roman yazan biri olması gerekeceği yerde, salt herhangi bir 
obanın adamı olmaya çanak tutuyor… Toplumsal koşulların belirleyiciliği 
birey dünyasına yansıyor, onu yapıp çatıyor, ama çok karmaşık bir oluşum 
bu… Roman yazarı insanı, onun sınıfsal, toplumsal konumu içindeki 
ilişkilerini, bu ilişkilerin karmaşıklığını ve çelişkilerini kavramak, kavradığını 
yeni bir yorumla yeniden üretmek; dışardan hemen görünmeyen insan 
gerçekliklerini ışıklandırmak zorunda… Aslında roman yazarının işi, 
köylüyü, kentliyi, işçiyi her birinin bağrında haşır neşir olduğu bir hayatın 
kopyasını onlara yeniden sunarak, bir kez daha canlarından bezdirmek -ya da 
onları bir kez daha kendilerine acındırmak, kendilerinden hoşnut bırakmak, 
kendilerine hayran etmek- değildir… Kuşkusuz huyunu, suyunu, özelliklerini 
yakından tanıdığımız, yakından tanıdığımız için de daha kolay 
ehlileştirebileceğimiz bir roman malzememiz olmadan, roman adına pek fazla 
bir şey kuramayız. Ama bu malzeme tek başına ne konudur, ne fabrikadır, ne 
köy, ne de kent. Bu malzeme, roman yazarının kendinde birikenler, onun 
dünyaya bakışı doğrultusunda insana, çağına yaklaşmasını sağlayan, okura, 
‘Aaa, tıpkı böyle!’ dedirtmekten çok, ‘Aaa, ben bunu düşünmemiştim işte!’ 
dedirten; yaşananın gözden kaçmış ya da görünmeyen yanlarına ışık düşüren 
her şeydir.” (5)  
 
“Yazara sık sık sorulur: ‘Niçin yazıyorsunuz?’ Bu soru geçenlerde bir açık 
oturumda da soruldu. Oturuma katılanlardan Cahit Külebi’nin buna yanıtı: 
‘Bilmem ki, ben zaten doğduğumdan buyana yazıp duruyorum’, oldu. Külebi, 
herhalde, ‘Kendimi bildiğimden beri yazıyorum’, demek istedi. ‘Kendimin 
bilincinde olduğumdan beri…’ Bense, yazarın kendi bilincine varmasının, 
içindeki yara berelerin bilincine varmak olduğunu sanıyorum. Sevinç, yaratıcı 
değildir. Acı, dürter… Peter Handke ise şöyle yanıtlamış ‘Niçin?’ sorusunu: 
‘Öyle anlar vardır ki, gördükleriniz ve yaşadıklarınız karşısında diliniz 
tutulur. İnsanlarla konuşup anlaşacak tek sözcük bulamazsınız. O anlar aynı 
zamanda, bu en uç dilsizliği, işte şu iletişimsiz durumu dile getirecek yolları 
aramanın da anlarıdır. Benim için yazmak, böyle, insanlar arasında 
sözcüklerin yetmediği zamanların bir sonucudur. Yazmak dediğimiz eylem, 
durumu böyle algıladığınız zamanlarda kendi nedeninin yanıtına da kavuşur.’ 
(6) Fritz Gresshoff’un yanıtı şu: ‘Kendimden kaçmak ve kendimi bulmak için 
yazıyorum.’… Yazarın üstüne üstüne ‘Niçin yazıyorsunuz?’ diye 
varacağımıza, neyi nasıl yazdığına daha dikkatle baksak, hem o ‘niçin?’lerin 
yanıtı çıkardı ortaya, hem de, kuşkusuz içinde yaşadığı dünyadan ötürü 
bağrında açılan yarasının yeni bir dille dışlaştırmış sesini daha iyi duyardık 
onun.” (7) “Canetti, Sözcüklerin Bilinci’ndeki, ‘Yazarın Uğraşı’ başlıklı 
yazısında asla ‘yazarın görevi’ deyimini kullanmaz, hep ‘yazarın niteliği’ der. 
Bu da, yazara dışardan ‘verilmiş’ olanı değil, dışardan aldıklarıyla ‘kendinde 
olan’ı belirlemektedir.” (8)  
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“İnsanın dıştan edindiği hiçbir bilgi, kendi deneyimleriyle edindiği bilgiden 
güçlü olmuyor. Ya da şöyle söyleyeyim: Bilimsel bilgimizle hayat bilgimizin 
yüzleştiği ve her seferinde değişerek ulaşılan nokta, bizim için yeni ve 
bütünsel bir bilgi alanı oluşturuyor. Öğretiler, bellenen, belletilen ilkeler, 
hayatın denek taşına çarptığında, itiraf edilse de, edilmese de çeşitli yönlerde 
değişimlere uğrayabiliyor. Roman, kendi koşulları çerçevesinde, işte bu itiraf 
edilmeyenin, içte olan değişimin izini sürüyor, onu su yüzüne çıkarıyor. 
Bilimsel bilgiyle dış gerçekler üstüne aydınlanabiliyoruz, onları 
anlamlandırabiliyoruz. İç gerçekleri, insan dünyasını anlayıp 
anlamlandırabilmemiz için ise, bütünlüğünü ancak romanda bulabilen bir 
hayata bakmak zorundayız.” (9)  
 
Ya da, Hayır…’da Aysel’in dedikleri çınlıyor kulaklarımızda: “İşte, 
yazarların kimi yine, saldıracak asıl yerleri bir kıyıya koyup, birbirlerine 
saldırıyorlar; düşmanlarından önce kendi kendilerine kıyıyorlar. İşte, benim, 
hayatı sessiz, insanlarla ilişkileri ürkek, yazdıkları çoksesli, insanın 
derinliklerine bakışı gitgide daha kaçamaksız yazar dostum için, ‘Kaleminin 
keskinliği köreliyor,’ diye yazıyorlar şu dergide. Bir başkası onu, 
‘korkaklık’la suçluyor. Hem de gerçek gerçeği, insanın ele geçirilmesi en güç 
durumunu arayış yolunda gözüpeklikle yürüdüğü, yazarlığının belki de en 
yürekli döneminde. Bu, dıştan önce ya da dışla birlikte kendi içlerine de 
bakmaya çağırdığı insanları ürkütüyor. Hayatın bu en güç işini yüklenmeyi 
sevmiyorlar. Ondan kaçıyorlar. Kaçıştan utancı, kendi dışındakilere ‘korkak!’ 
diyerek savuşturuyorlar.” (10)  
 
Şimdi de, Yenins’in sandalına binip giden Aysel’in evindeyiz. Alev, divanın 
yastıklarından birini daha çekmiş arkasına; rahatça gömülmüş. Hocasından 
(Aysel’den) söz ediyor (Üner’e ve Aysel’in ‘yazar dost’una); sonra, 
sürdürecekken cayıyor. İçine doğru konuşuyor: “… artık kişisel düşünce ve 
duygularımızı hiç aktarmıyoruz karşımızdakine. Paylaşmak, yük olmakla eş 
anlamlı sanki… Karşımdaki yazardan bir yazar dünyası algılayamıyorsam… 
Oysa, yazdıklarında algılıyorum. Yaşarken, hayır…” (11) ‘Yazar dünyası’, 
yaşadıklarında değil, yazdıklarındadır da ondan, Alevciğim! Ve o yüzden 
Alev, büyük yazarlık (yaratıcılık); büyük yaşamakta değil, derinden (nitel iç 
süreçler üzerinden) yaşamaktadır. İstersen, yaratıcına kulak verelim: “Bizde 
yazar olmayı bile serüvene bağlarlar. Çok serüven yaşayan, çok iyi yazar 
olurmuş gibi… Görünmeyen bir şeyin altından koskoca bir hayat çıkar, bir 
serüven çıkar. Bu duygu hep benim yanımda olmuştur. Asıl büyük şey o 
serüvenin altındakidir ve bu da derin yaşamışlığın lügatiyle dile getiriliyor 
edebiyatta.” (12)  
 
4. Bir roman dünyası çatmak; tarihsel/toplumsal nice etkileşmeden çıkagelmiş 
romancının (bireyin), aynı zamanda, kendi ile hesaplaşmasına dair bir dünya 
kurmasıdır. Kendi ile hesaplaşmaya soyunan romancı, hoşnut olmadığı 
hayatın dilini yeniden kurmaya çalışırken, kendi özgün gerçekliğini ortaya 
çıkarıp onunla yüzleşebilmek için, kendinden önceki roman dili ile de 
hesaplaşmak zorundadır elbet. (Özgünlük, bir fantezi değil, ihtiyaçtır!) 
Ağaoğlu, kendisiyle yapılan bir söyleşide, ‘Nasıl başladı sizde bu hesaplaşma 
meselesi?’ diye sorulduğunda şöyle yanıtlar: “… hem kendimle çok acıtıcı bir 
hesaplaşmanın, hem de Türk romanıyla derin bir hesaplaşmanın sonucunda, 
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kendi romanımı kurmadan edemeyeceğim bir noktaya geldim… Tanpınar’ı, 
bir oranda da Yakup Kadri’yi ve bir iki yazarımızı dışta tutarsak, bizim 
romanımızda 70’lerin başlarına kadar hemen hep dış dünyaya bakılmış, hep 
dışta bir suçlu aranmıştır. Roman kişilerinin kendilerine dönük, kendileriyle 
dış dünya arasında gidip gelen bir hesaplaşması yok gibidir. Kuşkusuz, insanı 
‘o insan’ yapan bir sürü neden arasında dış koşullar, toplumsal etkenler başta 
gelir; onlara da mutlaka gözdikmek gerekir. Ama aydınımız dahil, bizim 
insanımız genelde kendine dönüp bakmaz, kendisini pek sorgulamaz… Peki, 
biz dış dünyadan hesap sorarken kendimiz ne durumdayız? Birtakım şeyleri 
‘kurtarmaya’ ve ‘düzeltmeye’ sıvanırken şimdiki ‘bu biz’ olan biz ne 
durumdayız? Kendimizi ne kadar kurup çattık? Kurup çattık mı?” (13) 

Öyleyse, buyrun romana: “… roman yazarı, kendinde 
gerçekleştiremediklerini kitaplarıyla gerçekleştirmek, kendinde 
aşamadıklarını yarattığı kişilerle aşmak ister.” (14) Unutmak mümkün mü: 
“İçte bir değişim, hayatı da adım adım değiştirmenin en has başlangıcı değil 
mi?” (15) Evet; kendiyle ve hayatla hesaplaşmanın dilini, kendi içinden 
yürüyerek kurmak: “… benim de bir roman yazma yöntemim var: İçimi iyice 
dürtükleyip, ‘Haydi yaz!’ demedikçe, bir romana başlayamam. Ama, günlük 
hayatımın hemen her dakikasını kaplamaya başlayan bu buyruğa çabuk boyun 
eğip, masa başına çökemem de… Bir içoluşum sonucu gelen bu buyruğu ilkin 
denetlemem gerekir. ‘Bende olanlar’ böyle bir romanı yazmama yeterli mi? 
‘Bende olmayan’ın hangisini sonradan edinebilirim? Edinebilir miyim? 
Bunlar dışında, asıl, bir romanı tasarlarken ‘ne?’ ile birlikte ‘nasıl?’ sorusu 
beni çok düşündürüyor. ‘Nasıl anlatmak?’ Biçim. Kurgu. Ne tuhaf, 
anlatacağım şey bir kez ele geçiriliyor, onun nasıl anlatılacağı ise birçok kez 
ele geçirilmek istiyor.” (16) 

 
5. Romanın bir kolu tarihsel/toplumsal olandaysa, kökleri birey’de olmak 
zorundadır: “Romanın, bütün sanatlar gibi, bir yeni dil kurmak olduğunu, 
bireyden soyutlanmış bir romanın ise, tarihle, toplumbilimle masal arasında 
gidip geleceğini, yazınsallık içinde yer alamayacağını; gelgelelim, tarihten, 
toplumdan soyutlanmış, dünü, şimdisi, geleceğiyle bağlantısı kurulmamış 
bireyin içyaşamının da çağdaş gerçekçi bir roman dünyası, bir ZAMAN 
yazısı kurmakta yetersiz kalacağını her fırsatta yazdım.” (17) Ancak, dikkat; 
tarihseldi, toplumsaldı derken; gündelik gerçeği, yaratısal gerçeğin ikamesi 
kılmadan! Ağaoğlu, 1988 Haziran’ında ‘Yeni Düşün Dergisi’nin açtığı bir 
tartışmaya değinirken şunları söyler: “ ‘Hapishane Edebiyatı’ üstüne önemli 
açılardan yaklaşan derginin asıl yöneldiği yer, elbette acıları, öfkeleri, 
özlemleri yazanlar değil; bu yazıları edebiyat gerçeği yerine ‘ikame’ 
mekanizmasında payı olanlar.” (18) Sanatçı (roman yazarı); dışarıyla 
(nesnel/toplumsal olanla) etkileşmesine kapısını aralık tutar, o etkileşmenin 
iç/bireysel yankılarına kulak verirken; dışarının gürültüsünde kaynayıp 
gitmemelidir de: “Roman ise, iç dünya ile dış dünyanın dostluğunu kurmak, 
beyinle ruhun süzgecinden geçmiş bir verimliliğe ulaşmak zorunda. Dün, 
genel olarak romanımızın içte de yeterince derinleşememesinin nedeni, dış 
hayatın uyarıcılarından yoksunluk, ‘o derin sessizlik’ olabilirse, bu doğruysa, 
bugün de, yine genelde romancının iç seslerden habersiz kalması, dış hayatın 
beyinlere bile dirlik tanımayan ‘aşırı gürültüsünün’ baskınlığı sonucu olamaz 
mı?” (19)  
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Aysel’in de Hayır…’da, kadehlerinde birer parmacık konyak, ‘yazar dost’una 
şunları söylediğini işitmedik mi: “Aydın, Cumhuriyet’in bürokrat oğlu, ben 
Osmanlı’nın esnaf kızıyım. Gel de, kişilerden yola çıkarak bir toplum tarihini 
çözümleme. Fakat galiba bu daha çok senin işin…” (20) Hatta şunları: “Keşke 
Aydın’ı ciddiye alsaydım, bir toplum birimi olarak değil, hayır. Bir kişi 
olarak, keşke! … Bilim işte böyle geneller. Ama sizler, siz edebiyatçılar 
hiçbir şeyi bu anlamda genellemezsiniz, değil mi? Herkesin, toplum katlarının 
temsilcisi olan roman kahramanlarını sevmiyorum.” (21) (Ağaoğlu, bir roman 
kişisi/‘kişi’ olarak Aydın’ı yeterince ciddiye alma fırsatını kaçırdığını 
düşünüyor olabilir mi?) 
 
6. Yazınsal yelpazenin bir ucundaki şiir; bilinçdışı/bilinçöncesi düzeyindeki 
çatışmanın vekilidir. Oradan ses verir. Dolayısıyla, şiirin dili, ‘birincil 
süreç’in doğasına uygundur: doğrudan anlamlandırılabilir olandan çok, 
imgesel olana yaslanır. Yoğun, temsil niteliği yüksek, çağrışımsal 
göndermeleri zengin, çokanlamlı bir dildir bu. Öyle olduğu için; ‘ikincil 
süreç’in doğasına uygun, belirtik/bire bir anlamlılığa dayalı, zaman dizini-yer 
ve öteki gerçeklik ölçütlerine uyarlı bilinç katının dilinden epey farklıdır. 
Muhakemeden çok, duyumsal/coşkusal yaşantının dilidir. Kanımca, yaratma 
sürecinin doğası, birincil süreç ve dili üzerinden anlaşılabilir. Yazınsal 
yelpazenin öteki ucundaki romanın dili ise, birincil sürecin diline biraz uzak 
düşer. Çünkü kendini kurduğu  dünya, ikincil süreçte ifadesini bulan dünya 
ile (toplumsal/nesnel, ideolojik) daha bir ahbaptır. (‘Birincil ve ikincil süreç’ 
kavramları için, ‘Soranına Notlar’daki, ‘Bilinç-Bilinçdışı ve Rüya…’ başlıklı 
bölüme bakılmasını tavsiye ederim.) (22) 

 
Dar Zamanlar’a böylesi bir duyarlılıkla baktığımızda; Adalet Ağaoğlu’nun 
dilinin, Hayır…’a doğru, giderek, birincil süreç diline (özellikle de, yer ve 
zamana ilişkin göndergelerin bildik gerçeklik ölçütlerine -düzmantıklılık, 
dizinsellik- kulak asmaması; belli bir duruma ilişkin çokanlamlılık 
yoğunlaşmaları itibarıyla) daha bir yaslandığını söylemek olanaklı. (Elbette, 
romanın roman olarak kalabileceği ölçüde.)  Ya da şöyle mi söylemeli: 
Ağaoğlu, Dar Zamanlar’da; giderek, kendi içine katlanan, yoğun, 
açımlandığında serpilmeye müsait bir dil kurmuştur. Böylesi bir dil; 
toplumsal/nesnel olanla münasebetleri içindeki yaratıcıya da, okura da -
öznel’de nesnel’in kırılımları itibarıyla-, zengin yaşantılama olanağı tanıyan 
bir roman dünyası hazırlar; yaratıcı sürecin de, yaratıyı paylaşımın da 
çokboyutlu ve derinlikli olmasını temin eder. (23) 

 
7. Bir sanatçı olarak romancının, iç çatışmalarına duyarlılığından söz etmek, 
bilinçdışı/bilinçöncesi katındaki çatışmalarına kulağının kesik olduğunu 
söylemektir. İç çatışmalarına kulak kesilen yazar; işittiklerini, başkalarına da 
işitilir kılmak üzere; birincil süreç dilini, ikincil süreç diline yedirir. Bir başka 
deyişle bilinç’e çıkarır. Adalet Ağaoğlu’nun, bu sürece, ‘aydınlanma/ayma’; 
gerçekleştiği ana da, ‘aydınlanma anı’ dediğini anlıyorum.  
 
“Özellikle roman yazarının, roman kişilerinin aydınlanma, ayma anlarına 
burnunu sokması, bir yazın sorunu olarak beni hep ilgilendirdi. Ülkemde, 
bunun  üstünde sık sık durmamız gerektiğine inanıyordum. Çünkü hala aynı 
şeyler oluyor: Roman kişilerinin koşulları, birbirleriyle ilişkileri ne durumda 
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bulunursa bulunsun, o kişiler bunların elvermediği bir biçimde değişiyor ya 
da deviniyorlar. Son yıllar romanımız genelinde gözüme çarpan bu 
‘kolaycılık’ dikkatimi çekiyor. Oyunlarda bu, daha sık oluyor. Biri ansızın 
bilinçleniyor… Hiçbir roman ya da oyun kişisi, kendisini içine soktuğumuz 
koşullar ve ilişkiler ötesinde değişemez. Aksi halde, koşulların ve ilişkilerin 
verimsizliğini izleyiciye nasıl algılatırız? Her şey kolayına iç-dış koşullardan 
bağımsız çözülebiliyorsa, izleyicide de bir kolaylık duygusu gelişmez mi?” 
(24)  
 
Böylece, aydınlanma süreç ve anını gözetmek, yaratıcının; kurmaca kişi ve 
kişilerin şahsında; içtenlikli, dış ve iç koşulların gerçeğine uyarlı, değişmenin 
gerçekçi ivmesine ayarlı olmasını sağlar. Bu duyarlılık, Ağaoğlu’nu, 
tiyatrodaki Brechtçi çizgiye de yakın tutar. Öyle ya, Brecht de; kendi emek 
ürününe, üretim süreci ve toplumsal yaşamdaki tayin edici rolüne 
yabancılaşmış emekçinin kendi konum ve gücünün, dayatılmış 
yutturmacaların ayırdına varması/ayması anlamında, ‘bilince çıkartıcı’ bir 
tiyatro dili kurmamış mıdır? Ama nasıl; aslansın kaplansın, diye, gaza 
getirerek mi? Hayır; hayata sınıfsal çatışma olarak yansıyan şeyin bireyde 
bastırılmış bileşenlerini açığa çıkartıcı bir yol izleyerek. Mevcut 
yabancılaşmaya yabancılaştırıcı bir yordamı takip ederek. Burjuva-dalkavuk 
tiyatronun ikiyüzlü, gevşetici/geviş getirici, rahatlatıcı/rahvanlaştırıcı 
oyununu bozarak; dramatik olanın karşısına epik olanı koyarak.  
 
Tiyatroda seyirci kalmayıp oyunun içinden yürüyebilen etkin izleyici, 
hayatın, kendi bireyselliğine de yansıyan ama bastırageldiği çatışma 
bileşenlerini ayırt eder, bilince çıkartır; bilincine çıkarttıkları ile benlik alanını 
zenginleştirir. Üstelik bunu, etkin bir izleyici olarak -bastırdıklarının  
üstesinden gelmek suretiyle- kendisi gerçekleştirdiği için; Brechtçi tiyatro -
kötü taklitlerinde olmadığı üzre!-, keyifli/şenlikli bir dünyadır da, aynı 
zamanda. Ağaoğlu’nun deyişiyle, “Bilerek harekete geçmek. Bularak 
harekete geçmek. Severek, benimseyerek insanın kendi konumunu öğrenerek 
harekete geçmesi.” (25) İnsanın, insani özü ile buluşturulması. Ağaoğlu’nun 
çok farklı bir bağlamda söylediği, niye burada da alıntılanmasın: “Sait Faik’in 
‘insanı sevmekle başlar’ sözünü sanırım bu ‘kendi türünü bilmek’ bakışıyla 
anlamlandırmak gerek. Kendinden sorumlu olmak, akar-yüzerliğin bilincinde 
olmak açılarından.” (26)  
 
8. Yaratıcının, aydınlanma süreç ve anına kulak kabartması; iç ihtiyaçlarına 
duyarlı, iç çalkantılarıyla bağdaşık (kısaca, içtenlikli) bir yaratma sürecinin 
içinde kalmasını da temin eder. Bilinçli olarak yazmaktan kaçınılan, böylesi 
bir içtenliğin aralık bıraktığı kapıdan (bilinçöncesine) sızarak kendisini 
yazdırır. Yazsonu, sözgelimi, yazmaktan kaçınılan romanın kendini yazara 
yazdırma serüvenidir. “Yazar, anlatıcı yazar yani, o zamana kadar 
yazdıklarını bile unutmak, artık hiçbir şey yazmamak ister; dingin bir deniz 
kıyısına kaçar. Ama, daha ilk adımda kendini, eski tasarılarını bile gerileten 
yeni bir roman yazmanın içinde bulur.” Romantik…’te ise, tersi bir 
yaz(a)ma(ma) durumu söz konusudur. “Burada, yazılmasından kaçılan değil, 
tam karşıtı yazılması tutkuyla istenen, yolları aranan bir kitabın kendini 
yazdırmak istemeyişinin serüveni sözkonusu.” (27) O sırada, bilinçli olarak 
tutkuyla ister olmak; esasında, bilinç katını aydınlatmak üzere geleceklere 
henüz içtenlikle hazır olunmadığının ifadesi olsa gerek. (Eşyanın tabiatından; 



 132 

bilinçdışı süreçlerin de bir diyalektiği var: karşıtların biraradalığı!) Hele hele 
o sıra; soğuk kültürel iklimlerde üşümüş ruh, ılıman kültürel iklimde bir 
miktar iliğini- kemiğini ısıtmak üzere, bilince doğru -bir omuz- ileri çıkmışsa: 
Ruh Üşümesi!..  
 
“Ruh Üşümesi’ni İstanbul’da başlayıp da neden hiç ilerletemediğimi 
Viyana’da çok sordum kendi kendime. Çünkü Viyana’da yaşamaya başlar 
başlamaz, asıl onu yazmak amacıyla gittiğim Romantik- Bir Viyana Yazı’nı 
bir köşeye itmiş, Ruh Üşümesi’ni yazmaya başlamıştım. Bütünüyle yalnızım.” 
Yalnızlık -hele ılıman kültürel iklimlerde-, bastırılmış cinselliği ayartır!.. 
“Kimseyi görmedim, kimseyle konuşmadım, yemek saati falan gibi 
sorunlarım olmadı. Bütünüyle bağımsız. Özgür. Tabii. Ruh Üşümesi’nin 
başkalarına göre ‘açık saçıklığı’, ev ilişkileri içinde beni tutuklamış olabilir. 
Bilinçaltı bu, ya ben yazarken Halim şu sayfayı görür de, ‘Aa, ne bu böyle?’ 
falan gibi bir şeyler söylerse, gibilerden bir tutukluk olmuş olabilir. Bunun 
böyle olduğunu, romanı bitirip, tertemiz bir kopya yazıp, ‘ilk okur’ olarak 
Halim’e postaladıktan sonra ‘Eğer yazarın ‘kocası’ bundan irkilmez, herhangi 
bir rahatsızlık duymazsa, bu kitap istediğim noktayı tutturmuş demektir’ diye 
düşününce anladım.” (28) Biraz ılıman kültürel iklim, biraz yalnızlığın ayartan 
dünyası, biraz edebiyatın/yaratmanın dostu Halim Bey’in hoşgörüsüne 
sığınma.. (29) Böyle böyle, bilinçöncesine doğru kırılan aydınlanma 
ışıltılarının ayırdına varan yazar, oradakileri (cinsellikle ilintili olanları) 
bilince buyur ediyor: kendi iç ivmesinin ayarına sadık kalarak kendini aşma! 
Ağaoğlu, aynı kitapta, az önce de şunları söylememiş miydi: “Yaşadığım bir 
olay, bir durumdan , şu ‘konu’ dediğimiz şeyden yola çıkmam. Bunlar ‘Hayat 
Bilgisi’ kitabının sayfaları için iyi. Ben ‘kırılma anı’ dediğim bir bilinçlilik 
durumundan, değişim-dönüşümlerin başlangıç noktasının bilincime çıkması 
anının beni dürtmesiyle başlarım.” (30)  
 
Yaratma sürecinin iç devinimi, yaratıyı paylaşan için de geçerli değil midir? 
Cevabı, Hayır…’da, ‘yazar dost’u ile söyleşirken ansızın susan; susup derin 
derin düşünen Aysel versin: “Bütün kitaplar, bütün iyi ve güzel kitaplar bilinç 
an’larımızı ışıldatan kitaplar değil midir? Bütün tablolar, heykeller, müzik 
parçaları? Avuçlarımızdan kaçan ne varsa, ancak onlarla yakalayabiliyoruz.” 
(31)  
 
9. Yaratma sürecinin ya da yaratının cinsiyeti var mıdır? Eğer yaratma süreci, 
nitel iç süreçlerin dalgalanmaları üzerinden yürüyor; yaratı, o sürecin bilince 
doğru ağması ile alımlanır kılınıyor ise; yazarın yazdığında/yaratısında, 
öncelikle -cinsel kimliğinden önce- böyle bir iç dalgalanışına ve o 
dalgalanmaya duyarlı bir iç alımlayışa ihtiyacı yok mudur? Sıkça anıldığı  
üzere, ‘kadın duyarlılığı’ (‘erkek duyarlılığı’ndan söz edilmez) diye özel bir 
duyarlılık alanı var mıdır?  
 
Adalet Ağaoğlu şöyle yanıtlar: “Kadın dünyasının kadına en yakın, en bilinen 
bir uzmanlık alanı olması doğal. Ama tek uzmanlık alanıyla bir roman 
dünyası kurulamayacağı gibi, uzmanlıklar da değiştirilebilir, geliştirilebilir 
alanlar.” (32) Sözgelimi; Elsa Triolet’nin dişiliği, duygusuyla düşüncesiyle 
tepeden tırnağa tamam bir Michel’i; Dostoyevski’nin erilliği, ‘çoğu kez ancak 
bir kadının gözünden kaçmayacağı ileri sürülen küçük ayrıntıları hemen 
yakalayan’ Makar Devuşkin’le, yine çoğu kez ‘erkekçe bulunan hesap kitap 
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düşkünlüğü, erkeksi kuruluk ve akılcılıkla bezenmiş’ Varvara Dobroselova’yı 
(yanyana ama her ikisi de birer İnsancıklar örneği olarak) yaratmalarına engel 
olmamıştır. Ya da, H. Troyat’nın Le Front Dans les Nuages’ındaki 
Marguerite Cossayeur ile Germaine’ini, André de Richaud’nun Acı’sındaki 
Madam Delombre’unu, kadın dünyalarının en örtülü noktalarına dek 
işlemelerinde, erillikleri ayakbağı olmamıştır. Öte yandan, Virginia Woolf’un 
Mrs. Dalloway’indeki Peter Walsh ya da Septimus’un okurun belleğinde 
bıraktığı iz, romanın kadın kişisinden daha mı az belirgindir? Örnekleri 
çoğaltmanın elde olduğunu belirten Ağaoğlu, “… duyarlığın değişmez 
dirimsel ayrılıklarla bir ilintisi olmadığını, bunun bir bilinç sorunu olduğunu 
söylemek istiyorum.”, (33) der ve ekler: “Ama en iyisi Flaubert’in Madame 
Bovary’sinin neden ‘kendisi olduğunu’ anımsamak. Bu, böyle bir saptama 
için oldukça yeterli bir örnek sanırım. Flaubert, Emma Bovary’nin kendisi 
olduğunu söylerken değişmez dirimsel varlığının Emma’yla aynılaştığını 
değil, Emma’nın özlemleriyle, tutkularıyla, kısaca, duygularıyla 
ortaklaştığını, değişebilir bir durum karşısındaki bu ortaklığı, bu aynılığı 
vurgulamak istiyor. Ona Emma ile bu ortaklığı, bu aynılığı kurdurmakta 
yardımcı olan da değişmez dirimsel varlığından gelen duyarlığı değil, olsa 
olsa sonradan edinilmiş bir duyarlık, yani yaratıcı duyarlıktır.” (34) 

 
Fazla lafa ne hacet; ‘yaratıcı/yazar cinsi’nden (gerçek cinsi latif!) Adalet 
Ağaoğlu da, onun Fikrimin İnce Gülü’nün Alamancısı Bayram da, Türk 
edebiyat tarihindeki yerlerini almışken! (35)  
 
10. Peki; yaratıcının cinselliği, yaratmaya/yaratıya nasıl yansır? Şöyle mi 
söylemeli: cinsellik, cinsel dürtüsel istemlerimiz uyarınca cinsel 
nesnelerimize yönelişimizin öyküsü olduğuna göre; o öykü boyunca yaşanan 
çatışmalar da, dış dünya ile karşılaşmalarımızın nitel iç süreçleri olarak ruhsal 
dünyamıza yansıyacak; o yansıyış, elbet, yaratma sürecinde/yaratıda da 
yankılanacaktır. Mesele -kadın olsun, erkek olsun; kimse, cinselliğin kaba 
çatışma hatlarından uzakta olmadığına göre-, her yaratıcının, öteki 
çatışmalarına olduğu gibi cinsellikle ilgili iç çatışmalarına da duyarlıklı 
olması; hem kendisi, hem de ötekiler için, o çatışma bileşenlerini bilinç 
düzeyine ağdırması/görünür kılması  değil midir? 
 
Adalet Ağaoğlu da, içtenlikli bir yazar olarak, anı(msayış)larında, 
değini/denemelerinde olsun, yaratma sürecinde/yaratılarında olsun, elbet, 
cinsel iç çatışmalarına da duyargalarını indirmiştir. Kuşkusuz, cinselliğini ele 
alışı da, başkalarının cinselliği ele alışlarına bakışı da, kendine özgüdür. İşte, 
Başka Karşılaşmalar’dan birkaç satır: “Boccacio Hikayelerini okumak 
müthiş bir  keyiftir. Cinsel haz verdiği için değil, iki yüzlü bir ahlakı parlak 
bir zeka ile paçavraya çevirdiği için. Aslında ben, heykelde, resimde, 
sinemada hayranlıkla karşılaştığım erotik anlatıları, yazılı dilde ‘görünce’ 
sevmem bunu, genelde bu işin günlük dille yapılmasına, günlük dilin de çok 
kirli, kaba, vandal olmasına bağlıyorum. Kundera’nın Gülünesi Aşklar’ından 
hiç hoşlanmamışımdır… Ben, Miller’ın erotizmini sevmem. Yazdıklarında 
zeka, hınzırlık fışkırır fışkırmasına, ama o gözle dikkatli bakarsanız bizim 
Namık Kemal’imiz gibi erkek ideolojisinin dışına da bir türlü çıkamaz, kadını 
gövdesinin her yanıyla oynayarak keyif alınacak bir araç olarak görür. Bence 
G. Flaubert, erotizmin insanlık mağarasına ustalıkla dalabilen yazarların 
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başında gelir. Sinemada Bergman’ı bu türün en yoğun, en müzikli 
ustalarından görüyorum. Demin, Anais Nin’den özellikle söz açmadım, ama 
derin uğuldadığı için D. H. Lawrence’ın yanına, belki kırılmasın diye biraz 
daha sıkınarak onu eklemeliyim… Edebiyatta (edebiyatımızda/ h. s.) Oktay 
Rifat, bana kucaklayıcı gelir.” (36) Pornografi ile erotizm arasındaki ayrımı 
belirlerken de şunları vurgular: “… zeka, uyum ve ince coşkunun, 
güzelduyunun parladığı her şey erotiktir, diyorum.” (37)  
 
Ağaoğlu’nun, tüm romanlarında olduğu üzere, bir Kadın’la bir Adam’ın 
düşlemsel cinselliklerini işlediği Ruh Üşümesi’nde cinselliğe eğilişi de; belli 
bir ‘nesnel/kültürel ortamdaki kendisinin’ iç yaşayışı ile uyarlıdır. Daha önce 
ele aldık, sevgili yazarımız -rüyaları, rüyalar(ın)a ilişkin çağrışımları dahil-, 
başkalarında pek rastlanmadık bir içtenlikle öznel tarihçesini okura açmış; 
böylece, bir yaratma serüveninin, gündelik/somut hangi yaşantılar içinden 
geçerek geldiğini görmemize de olanak tanımıştı. Dolayısıyla, şimdi, özellikle 
de Ruh Üşümesi’nde, cinselliği(ni) ifade edişte neden şiirsel (yoğun anlatımlı, 
çağrışımsal, eğretilemeli, düşsel) bir dil kurma ihtiyacı duyduğunu (bir başka 
deyişle, neden o dilin ona -onun öznel gerçekliğine- uygun düştüğünü); 
neden, böyle bir romanın kendini ele vermek için farklı bir kültürel 
coğrafyayı gereksediğini; hatta, neden hiçbir yapıtı için beklemediği onayı, o 
seferlik ve ‘eşinden’ beklediğini anlama olanağı da buluyoruz. (38) Ötesi, 
okura kalır: cinsellikle birlikte, edebi bir metinde işlenenlere; ahlaki önkoşul 
ya da yargılara takılmadan; gerçek hayatta ihtiyaç duyulana doğrudan bir 
karşılık mı (kestirmeden doyum!), o ihtiyacı(nı) anlamaya, ayrıştırmaya, 
kendi içinde yeniden kurmaya kapı aralayan bir yaratı ürünü mü, diye, 
bakabilmesini becerebilmek. 
 
11. Yaratıcılık/sanatsal etkinlik; yaratıcı öznenin, kendini ve dünyayı 
değiştiren (ya da değiştirmeye uyarlı) eylemliliğidir. 
Doğasal/toplumsal/tarihsel doku ile diyalektik alım verim ilişkisinde, kendi 
öznel tarihçesini kuraraktan ilerleyen sanatçı; dışsal’la içsel’in çatışmasını, 
kurmaca dünyasında aşan; değişmeyi iç sorunsal olarak yaşayıp estetik 
biçimsellik içinde dışlaştıran; böylelikle, hem kendi hem de paylaşanı için 
aşkınlık kapıları aralayan kişidir. (39) 

 
Ağaoğlu, somut yaşamlarındaki boğuntuyu (Nazım Hikmet örneğinde olduğu 
üzere, kapalı kapılar ardında bile) yazarak, çizerek aşanlardan şöyle söz 
etmez mi: “Yaratının temelinde bu var işte. Kendi duvarını aşmak, kendini 
özgürleştirmek.” (40) “Zaten, değiştirmeye doğru başkaldırmanın iki yolu var. 
Birisi politik eylem, öteki sanatsal eylem.” (41)  
 
Değişmenin koşulu: özgürlük. Nasıl? İç duvarlarını kırarak, aşarak. Daha bir 
kendi olmak üzere. Öyleyse, sanatsal eylem/yaratma; hayatı, özgürlüklerini 
ihmal etmeden değiştirmeye soyunacaklara (özgürlükçü siyasi eyleme),  
özgül bir esin kaynağı olmalı. Eh, insani tözünü gün ışığına çıkartma 
eyleminde olanlarla; hayatı, insani töze uyarlı kılmak derdinde olanların 
yollarının kesişmesi kaçınılmaz. Sanatçı; iç gerçekliğini sezinleme-anlama-
imgeleminde yeniden kurmaktan öte, kendi yanında bile saf tutmayan 
kayıtsızlığı; ne kendini onaylayan, ne de onay  bekleyen arayışçılığı ile, 
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hayatı yeniden kurmaya niyetlenenlere müstesna bir talim/terbiye vesilesi 
değil de, nedir? 
 
Yaratıdan, uygun talim ve terbiyeyi tedarik etmek arzusunda olanlar; onun ne 
söylediğinden ziyade, nasıl söylediğine, nasıl öyle olduğuna kulak 
kabartmalıdır. Evet; yaratı, biçemini ‘güzel’ kuran bir şeydir. Ancak, gerçek 
bir yaratı örneği, ifadesindeki güzellikle hayran bırakan değil; söylemin 
güzelliğinden, kendi iç güzelliğine/iç yolculuğuna taşıyabilendir. Yaratıcı, 
biçimsel kaygılarla kendi yolunda kendine müdahale etmediği gibi; yaratının 
içinden doğru yolculuğa çıkana da müdahale etmez.  
 
Ağaoğlu, bir söyleşisinde; sanatsal eylemdeki şiddet öğesinden söz ederken, o 
şiddetin sarsmak, sorulmayanı sormak, görülmeyeni göstermek, yapılmayanı 
yapmak, huzur kaçırmak anlamında olduğunu; ancak, yazarlıktaki temel 
şiddetin, okura el koymaktan, onun kendi arayışlarına olanak tanımamaktan 
geçtiğini söyler: “Mümkün olduğu kadar çok soru sormak, mümkün olduğu 
kadar çok izlekle mümkün olduğu kadar çok kanaldan tartışmaya 
(hesaplaşmaya) açmak bu izlekleri.” (42) Romanın, kişiler üzerinden işleyen 
kurgusu da, o arayışları kışkırtmalıdır: “Roman kişileri, tıpkı hayat gibi, 
birbirlerine göre, birbirlerinin gözünden, birinin ötekisi üstüne düşürdüğü 
ışıkla, ancak öyle, o kadar varolmalıydılar. Her anın içindeki varoluş, değişen 
zaman nedeniyle değişmeliydi. Hiçbir kişi, hiçbir olgu, kendini vareden 
koşullardan ne daha geride, ne daha ilerde olmalıydı. Roman yazarı en küçük 
bir el koyuştan çekinmeliydi. Yazar, en azından elinde bir merceği ya da 
ışıldağı tutan, dilediği kişilere, dilediği yere çeviren kişi olarak her yerde 
hazırdı. Ortalıkta dolaştığı görülüyordu. O zaman, bu yazarı da bir kişi olarak 
romana sokmalıydık. O da başkalarının ışığında, ancak onlara göre, o kadar 
varolmalı, onun da kendi dünyası okura apaçık yansıyabilmeliydi.” (43) Böyle 
bir dürüstlük, şöyle bir içebakış içtenliğinden beslenmeli: “Bir süre sonra 
roman ve kişiler kendileri yaşamaya başlıyorlar. Yazınsal olarak aramızda bir 
kavga başlıyor. Bu kavgada ne kadar egemen olabildiğimi hemen 
bilemiyorum. Ama şu da var ki roman kişileri beni yenmişse ve bu yenme 
olayı haklıysa ona boyun eğiyorum, saygı duyuyorum.” (44)  
 
Elbet, varoluşla/varoluşuyla haşır neşir olanın; pırıltılı, albenili, çarpıcı 
anlatımlarla da başı hoş değildir: “Edebiyatta çarpıcılıktan yana değilim. 
Beni, olağanmış gibi görünen, o olağanlığın altında yatan şeyler 
ilgilendiriyor. Bir tümce, bir bakış, bir el hareketi, bir ses, ses tonu…” (45) İşte; 
sislere karışan Aysel’in ardında, onun evinde, köşe-bucak dolanan ‘yazar 
dost’: “… romanlarım da böyle. Büyük, çarpıcı olaylara yüzvermeyen şeyler 
yazıyorum. Basit hayatlar… Yaşandığı sürece kimseye hiçbir şey dememiş 
olan ne varsa, onlar kat kat açılmalı, gizlerinden sıyrılmalı, organik zamanla 
bilinç zamanı arasındaki uzun ve çok dolambaçlı yolda gerçekleşen, gözle 
görülemeyecek denli küçük aşamalı değişimler, doğan gün, patlayan fırtına, 
boşanan yağmur benzeri bir somutluk kazandığı an’da ele geçirilmeli. 
Değişimin elle tutulur olduğu an, o tek büyülü zaman parçası yakalanmalı.” 
(46) 
 
Sözü, yeniden sevgili yazarımıza bırakıyorum: “… bu zamanın bir insanı 
olarak bilinç parçalanmasının elbette farkındayım… klasik romanın çöktüğü, 
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öldüğü söylenmekte. ‘Roman bitti artık!’ deniliyor. Oysa -Kundera’nın 
değindiği gibi- roman ‘hayatı bütünler ve anlamlandırır’; kendine dahi 
yabancılaşmış bireyi anlamlandıracak bir roman lazım. Bu parçalanmışlığa 
ışık tutacak ve o parçalanmışlığa uygun düşecek, zamanla cilveleşen bir biçim 
gerek, diye başladım ben Romantik- Bir Viyana Yazı’na.” (47)  
 
 
A ğ a o ğ l u   z a m a n l a  c i l v e l e ş m e s i n i   s ü r d ü r ü y o r ! . . 
 
                
 
 
 

               Dipnotlar ve Kaynakça 
1. Göç Temizliği/ s. 69        
2. A. g. y., s. 234 
Adalet Ağaoğlu, ‘Yazarımızın Bugünkü Durumu ve Okur Olmanın Önemi’ başlıklı 
denemesinde; yazarın kitaplarını yayımcıya götürmesini gerekli görmediğini 
söyleyen Nobel ödüllü Marquez’in sözleriyle ilkin irkilir, sonra da şunları düşünür: 
“Yazarın sorunu, yaratının sorunlarıdır. Yazarken yayımlanmayı düşünmez o. 
Yayımlanmak için yazmaz. Ne de kitabının nerede, nasıl basılacağı, kimler 
tarafından nasıl okunacağı üstüne bir kaygısı vardır. Onun ilk ve son kaygısı, yazdığı 
kitaptır. Bunun ötesi okurun sorunudur.” (Geçerken/ s.123)       
3. A. g. y., s. 234- 235 
4. Başka Karşılaşmalar/ s. 176        
5. Geçerken/ ‘Kim Neyi Yazacak?’, s. 18-22 
6. Gündelik ilişki ve iletişimde ifade bulamayan nitel iç süreçler, kendini, yaratıda 
dillendirir; kendi dilini dayatır: “Sait Faik’le ilk karşılaştığımda böyle oldu işte: Her 
yanım birden karıncalandı, özellikle parmaklarım. ‘Yazmasam deli olacaktım.’ ” 
(Başka Karşılaşmalar/ s. 126)  
7. Geçerken/ ‘Yara’, s. 47-  49 
8. Karşılaşmalar/ s. 176  
Ağaoğlu, ‘Dar Zamanlar ile Romanın Daralmış Alanını Aşmak’ başlıklı 
söyleşisinde, Korkut Tankuter’in bir sorusunu yanıtlarken şunları söyler: “Herkes 
gibi benim de hücrelerimde, dünden bugüne kimbilir neler birikti. Bu birikimin yanı 
sıra, kendi arayışlarım dışında belli bir şeyin peşine takılmadım. Yıllar öncesinde 
söylediğim gibi, ben, bende olmayanı yazamam; mekanik yaklaşımla bir iş 
yapamam.” (Başka Karşılaşmalar/ s. 167) (Canetti alıntısı için, bkz.: Payel Y., 1984, 
s. 281- 293, çev.: Ahmet Cemal) 
9. Karşılaşmalar/ s. 248- 249       
10. Hayır…/ s. 121        
11. A. g. y., s. 306- 307 
12. Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 100        
13. Karşılaşmalar/ ‘Bütün Yazı Hayatımda Açıkça Bellidir…’; s. 259- 260 
14. Karşılaşmalar/ s. 32 
15. Başka Karşılaşmalar/ s. 127        
16. Geçerken/ s. 43- 44 
17. Göç Temizliği/ s. 271        
18. Karşılaşmalar/ s. 173        
19. A. g. y., s. 158  
20. Hayır…/ s. 273       
 21. A. g. y., s. 274       
22. Adalet Ağaoğlu, ‘Sait Faik Hayatı’ başlıklı değinisinde (Başka Karşılaşmalar/ s. 
125- 129), “Şiir sizi gizleyebilir. O ‘küçük şeyler’i örtebilir; onları soyutlamalar 
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ardında büyütebilirsiniz. Ama düzyazı öyle mi? İlkgençlikten gençliğe ağdığımız 
yıllarda, bilebildiğim kadar beni sırtımdan yazmaya doğru güçlü bir rüzgarla iten, 
Sait Faik hikayeleri olmuştur.”, der ve Sait Faik’in hikayeciliğine ilişkin izlenimini 
şöyle ifade eder: “Hiçbir şeyi yüceltmeyen, ama hayatın hiçbir şeyini de gözardı 
etmeyen, topraktan kendiliğinden fışkırıveriyormuş gibi ‘kardeşim, benzerim, iki 
yüzlü okuyucum’la gürlük içinde buluşan hikayeler…” Şöyle mi söylemeli; şiir, 
anlamın hilafına, sözcüklere rağmen sözcüklerle imge dünyası kurarak -doğrudan 
anlamın ötesine geçerek-, alımlayıcıyı, anlamı da besleyen katmana gönderir. 
Böylece, alımlayıcı, gündelik dilin göstergelerini de kucaklayan bir donatıyla anlam 
katına döner. Rüyalar, espriler (bir bakıma, atasözleri ve özdeyişler) de aynı 
kaynaktan beslenmez mi? Ya da, yaratıcı gizilgücü sırtından iten rüzgar, gücünü, 
‘topraktan kendiliğinden fışkırıveriyormuş’çasına oluşundan alıyorsa, bu ne anlama 
gelir? Peki; romanı, bir düzyazı örneği olduğundan kalkarak, sanatsal/yaratısal 
olandan koparabilir miyiz? Öyle ya; düzyazı bildirişimin, sanatsal/yaratısal olan da 
hissettirişin/duyumsatışın -tarife gelmez olanın- temsilcisi ise. Bence, tayin edici 
olan; şairin olsun romancının olsun, temel iç çatışmalarına ne denli duyarlı olduğu, 
onları dışlaştırma ve aşma sürecini ne ölçüde hayal (imge) ve yaratma/yaratı 
dünyasına taşıyabildiği; dilinin mevcut imkanlarını içtenlikli bir ifadenin aracı kılıp 
kılamadığıdır. Esasta, bütün yetkin/samimi yaratmaların temel kaygısı, kullanılan 
araç/imkan her ne olursa olsun, yaratıcı ile töz arasına giren o münafığı (ister fırça 
darbesi, ister saz, ister söz..) altedip töz’ün kendisine ulaşmak; onun kıpırtı-mırıltı-
hırıltı ve zırıltılarını duyumsayıp/duyumsatmak değil midir?  
23. Ruh Üşümesi; roman dilinin, birincil süreç diline -şiirsel/düş(lem)sel olana- 
yakın tutuluşunun özgün bir örneği olarak alınabilir. Ağaoğlu’nun, Hayır…’dan 
sonra (Kasım 1989- Haziran 1990) kaleme aldığı Ruh Üşümesi romanını, 1991’de 
okuyup bitirdiğimde, romanın sonuna şöyle bir not düşmüşüm: Bir rastlantının 
düşleminde sevişme.. O düşlemsel sevişmeye giren çağrışımlar: sevişmelerimize 
sızanlar. Toplumsal/kültürel olandan, bireyin düşlemsel edimine. Sonra, 
Karşılaşmalar’ı okurken rastlıyorum; Ağaoğlu, ‘Ero, Ağustos 1991’e yazdığı 
‘Cinselliğin Yazılı Dili’nde, Ruh Üşümesi’nin dilini nasıl kurduğunu anlatıyor. 
Gerçek hayatta sahici cinselliğin önü tıkanmış, bedensel aşkın diline onca fesatlık 
bulaşmışken; “sahih bir cinsel birleşmenin” anlatısı da, “bedenlerin ve hislerin 
(ruhun) saf akışıyla yaşanabilecek bir sevişmenin” aşkın dili de, düşlemsel olanda 
kurulabilir, diye düşünüyor. Peki, o dilin malzemesi nereden devşirilecek? 
Cinselliğin, harcıalem yüklenimlerle bitap dili de, tıbbın kuru bilimsel dili de, 
yeraltından yankılanan cinselliğin dili de pek müsait değil. Öyleyse? Şu: “Bütün 
bunlara karşın ve bütün bunlarla birlikte sonuçta önümde büyük bir birikimin 
durduğunu da anladım. Böyle bir anlatıda pekala hem eski şiirimizin 
kullanımlarından yararlanabilir, hem eskilerin bilmediği, uzay çağından doğma bir 
dili cinselliğin buyruğuna verebilirdim. Artık, en derinlerdekilerin bile bütünüyle 
keşfedildiği deniz mağaralarına uzanabilir, oradaki deniz hayvanlarının 
anlatacaklarını dağarıma koyabilirdim. Sonra, elektrik akımı. Bu benim yaşadığım 
zamanın cinselliği anlatabilecek en güçlü, en çağrışım yüklü sözcük 
tamlamalarından biri. Roket de, uzay da, modüllerin birleşmesi de… tıpkı şiirde 
olduğu gibi, imgelere, çağrışımlara, sözcüklerin anlam zenginliklerine başvuracak ve 
bunları belli bir ses uyumu içinde kullanacaktım elbette. Öyle de yaptım.” (A. g. y., s. 
40- 45)  “Şiir gibi bir metin yazmayı ve cinselliğin içyüzünü deşerken temizlik, 
şiirsellik istiyordum. Cinsel aşk benim öne çıkan bir sorunum değil ama, yazarken, 
eski romanlarımızın deyişiyle ‘bir bakışta vuruluş’ gibi romantik bir aşkı özlediğimi 
söyleyebilirim.” (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 80) Adalet Ağaoğlu, Kadın’la Adam’ı, 
donuk inci mavisi bir odaya alır; dingin, birbirlerine huzurla dokunup birbirlerini 
duyumsayabilecekleri; kabuklu deniz hayvanı misali, içlerindeki ruha 
uzanabilecekleri bir odaya. (Böylelikle, Ağaoğlu da, içindeki nazlı cinselliği 
kabuğundan dışarı alır.) 
24. Göç Temizliği/ s. 284, 285  
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25. Karşılaşmalar/ s. 49; ‘Bizde Brecht Deneyi Ardından…’ 
Ağaoğlu’nun bu değinisi, bana, ‘psikanalitik tedavi ortamı’nı anımsatıyor. Gerçek 
bir psikanaliz ortamında, analist, analizde olanın kendi oyununu oynamasına 
(kurmasına) uygun koşulları sağlar. Analizde olana dışarıdan ‘bilinç’ (kendince 
doğru olanı) aktarmaz; analiz edilenin kendi doğrularını bulmasına, bilinçdışında 
bastırılmış olanın bilince çıkmasına, kendi malzemesi ile kendiliğini 
zenginleştirmesine yardımcı olur. Analist, bilgiç değil, bilge; anlatan ve öğreten 
değil, dinleyen ve anlayandır. Ağaoğlu’nun Brechtçi tiyatrodaki izleyici için 
söyledikleri, analizdeki kişi için de geçerlidir: Bularak, bilerek, benimseyerek, 
severek kendi konumunu öğrenir ve harekete geçer. (Daha fazla bilgi için, bkz.: 
‘Nevrotik Çatışma ve Analitik Tedavi Ortamı’/ Birey Sorunsalı- Psikanaliz ve 
Eleştirel Bir Bakışla Marksizm)  
Ağaoğlu; ‘İlkin Metnin Sesini Duymalıyım Ben’ başlıklı söyleşisinde, Mehmet 
Fikri’nin, ‘aydınlanma an’ları’na ilişkin bir sorusunu yanıtlarken de şunları söyler: 
“Bir durum karşısında kendimizi anladığımız, algıladığımız zamanlar da ayma, 
aydınlanma an’larının zamanları değil midir? (Şey gibi, mutfakta mayonezi 
‘tutturduğunuz’ an gibi ya da laboratuvarda her şey miktar-ı kafi olduğunda ortaya o 
olağanüstü güzel metil mavisinin çıkıvermesi gibi…)” (Karşılaşmalar/ s. 295; Tıp 
Dünyası, Mart 1991) 
26. Başka Karşılaşmalar/ s. 127       
27. A. g. y., s. 111    
28. Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 79 
29. Halim Bey’den onay için, bkz.: Adalet Ağoğlu Kitabı, s. 79- 80 
30. A. g. y., s. 70- 71  
Şu sözler, yaratma sürecinin ne menem bir şey olduğunu (nerelerden ve nasıl kendini 
dayattığını) çok güzel anlatmıyor mu? “Ben uzun bir süre yeni bir romana 
başlamaktan kaçarım. Çünkü başladığım anda hasta olacağımı bilirim. Ne hastası? 
Dipdiri dolaşırım ama ilişkilerim çok değişir. Gerilimim gittikçe artar, günlük bile 
tutamazsınız o zaman. Kafam yalnız onunla meşgul olur, aşk gibi. Yalnız ona ait 
olmak isterim… Yaratmak -yazmak anlamında- iç tedirginlikleri, gerilimi aşmanın 
bir yolu.” (Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 103) Ya da şunlar: “İşte bu türlü kendime aykırı 
düştüğümde, kendime rağmen bir şeyler olmaya başladığı zamanda iç tedirginlikleri 
yaşamaya başlıyorum. Sanki hayat, beni benim elimden alıyor, birisi beni benim 
elimden çekip götürüyor gibi bir duyguya kapılıyordum. Bu müthiş bir tedirginlik, 
gerilim yaratıyor. Ve yazmak, ben diyorum ki, bu iç tedirginlikleri aşmanın yolu. 
Tıpkı hayatta olduğu gibi. Seni bir şeyler dürtüyor ve ikiye bölünüyorsun. İçinde onu 
bütünlemekle uğraşıyorsun… Sadece yazmak değil tabii… resim yapmak, beste 
yapmak, vb. de bu bölünmüşlüğü susturmanın bir çaresi galiba. Çünkü sanatta bir 
bütünleme var… Ben ikilemlerin ruhunu okumaya meraklıyım.” (Adalet Ağoğlu 
Kitabı, s. 104- 105) 
31. Hayır…/ s. 289 
32. Geçerken/ ‘Yazar Duyarlığı’, s. 35        
33. A. g. y., s. 37        
34. A. g. y., s. 38 
35. Adalet Ağaoğlu, ‘Notlarımdan…’ başlıklı yazısında şunları söyler: “Salt ‘kadın 
duyarlığımla’ yazsaydım, romanlarımda erkek eksik kalırdı. Çok ‘erkekçe’ 
yazsaydım, kadın silinmiş, yokedilmiş olurdu. Daha kötüsü, ya birini, ya ötekini 
çarpıtmış olurduk. Daha da kötüsü, kendimizi unutmuş ve kendimize büyük 
haksızlık etmiş olurduk. İnsan yazarken kendini unutabilir mi hiç? İki cinsi de aynı 
bedenden bütün bir beden ve ruh olarak doğuracak sanatçı, yazar da böylece ortaya 
üçüncü bir cins olarak çıkmıyor mu? Kadın ve erkeğin karşısında değil, ama dışında 
-belki de ikisinin içinde- bir üçüncü cins…” (Geçerken/ s. 153)   
Ayrıca, Ağaoğlu’nun; ‘Kadın Cinsi- Erkek Cinsi- Yazar Cinsi ve Türkiye’de Yazarın 
Durumu’ başlığıyla, Oslo II. Feminist Kitap Fuarı Semineri’nde yaptığı konuşmanın 
Türkçe metni için, bkz.: Karşılaşmalar/ s. 28- 39 
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36. Başka Karşılaşmalar/ s. 150        
37. A. g. y., s. 153 
38. Ağaoğlu, Ruh Üşümesi’ni yazma sürecinden söz ederken şunları söyler: 
“Utangaçlığımı yendim ki, bu kitabı böyle yazdım. Simgeler kullanışım, her şeyi adlı 
adına yazmayışım, çok kötü sevilmişliğin ve çok kötü sevmişliğin iyi bir dil 
olamayacağı görüşünden kaynaklanıyordu.” (Başka Karşılaşmalar/ s. 152) “Benim 
kendi tabum vardı. Onu aştım bu şekilde yazarak.” (A. g. y., s. 181) 
39. Bu vesileyle, psikanaliz ve sanatsal yaratıcılık arasındaki benzeşmeyi şöylece 
toparlayabilir miyiz: Psikanaliz; öznenin kendisini (ve içinde kendisini 
yapılandırdığı dünyasını/nesne ilişkilerini) çözümlediği ve yeniden kurduğu, yaratıcı 
bir eylemliliktir. Analist ve analiz edilen, geçmişteki nesne ilişkileri bağlamında 
eksiltilmiş veya tahrif edilmiş haldeki metinden (bilinçteki malzemeden) kalkar, 
bilinçdışında bastırılmış olana yönelir; serbest çağrışım, aktarım ilişkisi ve 
dirençlerin ele alınışı, yorumsal müdahaleler çerçevesinde, söz konusu metni, 
eksiklik ve tahrifatını gidermek suretiyle yeniden yazarlar. Böylece, analiz, analiz 
edilenin (analistle birlikte ama özgürce) kendi hikayesini yeniden yazdığı/yarattığı 
bir süreç olur. 
Sanatsal yaratma ise; değişme/devinim sürecindeki bireyin (sanatçının) özgül iç 
yaşantısına (iç çatışmalarına, ihtiyaçlarına); bütün derinliği ile söz konusu öznel 
dünyanın, nesnel/toplumsal dünya ile diyalektik etkileşmesine dayanır. Bir başka 
deyişle, sanatsal yaratıcılık; yaratan bireyin (sanatçının), kendi öznel tarihçesi (o 
vakte kadarki nesnel dünya ile etkileşmesi/çatışması) içinde kendisini fark etmesi, 
diğer bir deyişle, ‘birincil süreç’ini -içsel bir duyarlılıkla/kendinde ne olup bittiğine 
dair bir duyarlılıkla- okuyabilmesi, okuduklarını imgelemsel bir aşkınlık 
doğrultusunda yeniden yazması/yapılandırması; ‘ikincil süreç’in imkanlarından 
yararlanma yetkinliği ile (estetik biçimsel yetkinlik de budur), birincil süreç metnini 
okunabilir (ötekinin imgeleminde yeniden üretilebilir) kılmasıdır. (‘Bilinçdışı, 
bastırma, serbest çağrışım, aktarım ilişkisi, dirençler ve ele alınışı, yorumsal 
müdahale, nesne ve nesne ilişkileri’ konularında daha fazla bilgi için, bkz.: Birey 
Sorunsalı … ve ‘Soranına Notlar’ bölümündeki I ve II. maddeler) 
Sanırım, bu söylediklerimle birlikte, ‘aydınlanma anları’ meselesine bir kez daha 
değinmekte yarar var. Ağaoğlu, ‘Aydınlanma Anları’ başlıklı denemesinde şunları 
söyler: “İnsan, içinde yuvarlanıp gittiği nice şeyin gerçek anlamını onları yaşarken 
kavrayamaz. Pek çok olay, ilişki, gözlem; bütün bunların getirdiği içsel bir yaşantı 
zenginliği, çoğu kez bilince neden sonra çıkar; orada yeni bir anlam kazanır. 
Yaşananın kavranması bazen hiç beklenmedik anlarda olur. Biz buna, gündelik dilde 
‘kafaya dank etme’, inceltilmiş biçimiyle ise ‘aydınlanma anı’ deriz. Herhangi bir 
durum, bir ilişki, bir olay, bilincimize yeni bir kavrayışla çıktığında, aynı şeyler 
karşısında eski tutumumuzu sürdüremeyiz… Aydınlanma anlarında insan, olup 
biteni yeniden anlamlandırmakla, yaşanmışı başka bir düzeyde kavramakla kalmaz. 
Bütün o olup bitenler sürecinde ayırt edilemeyecek denli minicik minicik adımlarla 
ne denli değiştiğini, şu ya da bu yöne doğru eskisinden farklı bir bakış açısı, değişik 
değerlendirme ölçüleri edindiğini de kavrar. Şimdi, şu anda olmamıştır bu değişme. 
Ancak, değişim şimdi, şu anda ve belli bir ölçüde kavranmaktadır… Roman 
yazarının belki de en uyanık durması gereken nokta, bu anların kendisini kendisiyle 
doğrulayacak biçimde ele geçirilmesidir…” Ancak o zaman, “romanın yazılması da 
kendi bilincine kavuşabilir; roman kendisiyle kavranabilir olur.” Roman yazarının 
bir başka aydınlanma boyutu ise, “yazarın, tasarladığı romanla kendisi arasındaki 
uzun yaşam birikimi sonucu vardığı ayma, aydınlanma anı. Eskilerin ‘ilham’ 
dedikleri, ama bence ‘ilham’la en küçük ilişkisi bulunmayan tek şey…” (Geçerken/ 
s. 125- 126) 
Yaratma süreci ile ilgili ayrıca bkz.: ‘Marksizmin Sanata ve Sanatçıya Yaklaşımının 
Eleştirisi/ Psikanaliz Açısından ‘Yaratma’ Sorunsalı (Birey Sorunsalı  içinde.)  
40. Başka Karşılaşmalar/ s. 98        
41. Karşılaşmalar/ s. 269        
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Ağaoğlu’nun, F. Andaç’ın, “Mutlu olunan anlarda yazılamıyor mu, dersiniz?” 
sorusuna verdiği yanıt da aynı kapıya çıkmıyor mu? “O anlar bulunabilir mi? Neden 
bulamam, bulunmaz? Onun için mutluluğun resmi yapılamaz. Sorun bu değil. Her 
şey yolundaysa, konuşmaya, yazmaya, hele yaratmaya gerek yok. Acı, muhalefettir.” 
(Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 104) Ya da: “Sanatın bir muhalefet olduğuna inanıyorum. 
Hemen bütün kurumlar, günübirlik sorunların aşılması için var. Sanat ve edebiyat 
varsa, gün’le ve düzenle çatışıldığı, öteye bakıldığı için var. Orada ötede, bir üst 
aşamada sorunlar yine olacak. O zaman da bizim için günötesi olan her şey, dün 
olacak.” (Göç Temizliği/s. 274) 
42. Karşılaşmalar/ s. 269- 270 
Susan Sontag, şu sözüyle her şeyi anlatmıyor mu? “Sanat baştan çıkarmadır, ırza 
geçme değil.”! (Sanatçı: Örnek Bir Çilekeş/ s. 28)        
43. Göç Temizliği/s. 306- 307        
44. Karşılaşmalar/ s. 220 
45. Göç Temizliği/s. 243- 244       46. Hayır…/ s. 285- 286        
47. Adalet Ağaoğlu Kitabı/ s. 84- 85 
 
 
               
 
 
 
 
 

Soranına Notlar 
 
 
I. Bilinç-Bilinçdışı ve Rüya/ Bilinçdışı Kuramı, Dürtü Kuramı, Yapısal 
Kuram 
Ruhsal yaşamımızda olup bitenlerin tümü, bilinçdışımızla bilincimize ve bunlar 
arasındaki etkileşmelere dayanır. Ancak; ruhsal aygıtımızın yapılanmasının da, 
ruhsal aygıtın işleyişinin de kalkış noktası, ‘bilinçdışı’dır. Bilinçdışı, psikanalizin 
(ilgi) nesnesidir. Ruhsal aygıtın ‘bilinç’li kesimi ise, bilinçdışı dünyanın gerçekler 
(nesneler) dünyası ile karşılaşmasından doğar. (Geçerken ‘bilinçdışı dünya’ olarak 
anılanın, esasta, ‘id’; id’in de, doyum/haz arayışındaki içgüdüsel enerjilerle yüklü, 
kendisi ile birlikte doğduğumuz, saltık bilinçsizlik olduğunu ve id’in, daha sonra 
geliştirilmiş olan ‘yapısal’ -structural- kuramın bir kavramı olduğunu belirtelim.)   
 
Bilinçdışının kaşifi, malum -psikanalizin de kurucusu olan-, Sigmund Freud’dur. 
Onu bilinçdışını tanımlamaya yönlendirense, şöyle şeylerdir: Bir kere, etrafta 
gördüğü bol miktardaki histerik hanımın sorunları, geleneksel tıp çevrelerinin 
‘somatik-anatomik-kimyasal’ bakış açısıyla uyumlu ve anlaşılabilir gibi değildir. 
Ayrıca, 1885’te nöropatoloji doçenti olup Paris’e gittiğinde görür ki, Charcot, 
nöroanatomik temel açıklamalara uymayan bu kabil hastalık belirtilerini  (symptom) 
‘hipnoz ve telkin’ ile geçici de olsa ortadan kaldırabilmektedir: öyleyse, bütün bu 
belirtiler (sözgelimi, histerik felçler), simgesel bir anlam taşıyor olmalıdır. 
Kuşkusuz, hasta bunun bilincinde değildir.  Ayrıca, hastalar, bilinçli denetimin 
(uyanıklığın) olmadığı hipnoz koşullarında, uyandıktan sonraki bazı tutum ve 
davranışlara yönlendirilebildiklerine ve uyandıktan sonra, herhangi bir ussal 
açıklaması olmadığı halde telkin edilenleri uyguladıklarına göre, edimi belirleyen, 
bilincin dışında (da) bir yer olmalıdır. Öte yandan, arkadaşı Dr.Breuer’in, ‘Anna O.’ 
ismiyle andığı genç bir kızın (Anna O.’nun esas adı, Bertha Pappenheim’dır ve 
1880-1882 arasında Breuer’in tedavisinde kalmıştır) histerik yakınmalarını, duygu 
yüklü anımsayışlar (catharsis/ruhsal boşalım, arınma) sürecinde ortadan kaldırışına 
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da tanık olmuş ve şöyle bir düşünce geliştirmiştir: Arzular (cinsel arzular diyelim), 
genel kabüle aykırı görüldüğü için o kişi tarafından reddedilmeye (‘sansür’ 
edilmeye/ bilinçdışında ‘bastırılma’ya) çalışılıyor, bu ise kendisini hastalık belirtisi 
şeklinde ele veriyor; hekimin telkinine bağlı olmaksızın yaşanan ruhsal boşalım 
sürecinde ise, hastanın yakınmasına yol açan ama hasta tarafından bilinmeyen şey 
bilinç alanına geliyor ve hastalık belirtisi ortadan kalkıyor. Demek ki histerinin 
kökleri, bilincin dışında bir yerde olmalıdır. Dahası, günlük yaşam; türlü 
unutkanlıklar, dil sürçmeleri, yanılma ve sakarlıklar, okuma ve yazma yanlışları, 
batıl inançlar, vb.’lerinden geçilmemektedir. Mizah, bildik akıllı-uslu söylemi 
tepetaklak ettiği için mizahtır. Sanatın dili, düz ve mantıklı olanın ölçülerini aştığı 
zaman estetik bir derinliğe kavuşmaktadır. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, rüyalar, 
‘aklı başında’lar için yenilir yutulur gibi değildir. Evet; bütün bu işlerde bir bit 
yeniği vardır: Bilinçdışı. 
 
Ve Freud, 1915 tarihli Bilinçdışı isimli çalışmasında; bilinçdışının nerede olduğunu, 
ne olduğunu, nasıl işlediğini anlatır. Bilinçdışı, der, ruhsal aygıtta; ‘belli bir anda, 
bilinçli olmayan tüm ruhsal malzemenin bulunduğu’, somut/anatomik olarak 
tanımlanmayan, itibari bir yere işaret eder. Bilinçli olmayan ama belli koşullarda 
bilince çıkabileceklerin bulunduğu yer ise, bilinçöncesi’dir. Böylece, Freud’un 
‘birinci topografik belirleme’si ortaya çıkar: ruhsal aygıt; ‘bilinç’ (conscious), 
‘bilinçöncesi’ (preconscious) ve ‘bilinçdışı’ (unconscious) olarak bölümlenir. 
 
Yukarıdaki tanımlamada geçen ‘bilinçli olmayan ruhsal malzeme’, ‘bastırma’ 
(repression) yoluyla bilinçli olmaktan alıkonulmuş öğeleri içerir. Peki; bastırma 
düzeneği nasıl işler? Bastırma, bir ‘dürtüyü (1) temsil eden düşünce’nin (‘idea’nın, 
yani, ‘dürtünün ruhsal temsilcisi’nin) bilinçli olmasını engeller. Böylece idea, 
bilinçdışının malzemesi olur. Bir adım sonra ise, şu soru akla gelir: Bilinçdışında, 
bir idea ile temsil edilen dürtülerden başka, dürtüsel veya duygusal itkiler (impulse) 
var mıdır? Freud bunu kesin bir dille yanıtlar: ‘Bir dürtü, herhangi bir temsilci 
ideaya bağlı olmadan, ne bilinçdışında temsil edilebilir, ne de bilinçliliğin nesnesi 
olabilir.’ Bizim bir dürtü hakkında bir şeyler bilebilmemiz için, onun, ya bir ideaya 
bağlanmış olması, ya da ‘duygulanımsal’ (affective) bir konumda kendisini 
göstermesi gerekir. Yine aynı bağlamda, bilinçdışı duygudan da söz edilemez. Hoş, 
gündelik dilde ‘bilinçdışı aşk, nefret, öfke, suçluluk ve anksiyete’ gibi sözler 
edilebilse de; bunlarla ima edilen, o duygunun da bağlantılı olduğu dürtüsel 
temsilcinin (ideanın) bastırma veya diğer çarpıtmalardan etkilenmişliğidir.  
 
Özgün metinde, ‘bastırma veya diğer çarpıtmalar...’ diye anılanlar, ‘savunma 
düzenekleri’dir. Savunmanın olduğu yerde tehlike de olmalı. Tehlike ise, kendi 
istemleri doğrultusunda bilince çıkmak; yani, kendi doyum nesneleri üzerinden 
doyumlandırılmak isteyen dürtülerdir. Yiğitliğin gereği tehlikeden kaçmaktır; ancak 
kişi kendisinden kaçamaz. Öyleyse, yapılacak olan, tehlike duygusu uyandıranı (o 
duygunun ‘anksiyete’ olduğunu belirtelim) geldiği yere (bilincin dışına) 
göndermektir; bu, en temel savunma yoludur. İşte, bastırma da budur.  
 
Dedik ki, eğer dürtü (dürtü temsilcisi diye anlıyoruz), gün ışığına çıkarsa, başa bela 
olacaktır; öyleyse, evvel emirde bastırılmalıdır. Peki, bastırma denilen işlem nasıl 
gerçekleştiriliyor? Freud, Bilinçdışı isimli çalışmasında, bu süreci şöyle tanımlıyor: 
Sansür (henüz daha, yapısal kuramın kavramları olan, ‘ben’ -ego- ve ‘üstben’ -
süperego- yok!), dürtü temsilcisini öncelikle bilinçdışında tutmak ister. Eğer dürtü 
temsilcisi, sansürün ilk müdahalesini aşarsa, bilinçöncesine ulaşır. Burası, dürtü 
temsilcisinin bilinçle idrak edilemediği ama bilinçli alana yükselebilme yeteneğini 
kazanabileceği bir yerdir. (Buraya yükselmiş bir idea, gerekirse, bilinçöncesi-bilinç 
sınırında da sansüre tabi tutulabilir.) Ama, sansür ağırlıklı olarak, bilinçdışı olanın, 
bilinçöncesi evreye ulaşma sınırında etkilidir. (Böylece, bilinç-bilinçöncesi-
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bilinçdışı ve bunların arasındaki devingenlik anlayışı çerçevesinde, ‘derinlik 
psikolojisi’  doğar. Freud, bastırma süreci vesilesiyle aktardıklarını ise, ‘ekonomik’ 
bakış açısı olarak isimlendirir. Dinamik-topografik ve ekonomik bakış açıları da, 
ruhsal sürecin ‘metapsikolojik’ sunumunu oluşturur.) 
 
Burada, yine bir parantez açmış olalım ve şimdiye dek anılmış olan, içgüdü/dürtü ve 
id-ben-üstben kavramlarına açıklık getirelim: Başta da söylemiştim, id; kendisi ile 
birlikte doğduğumuz, iç örgütlülükten yoksun, doyumlandırılma arayışındaki 
içgüdüsel enerjilerle dolu olan mutlak bilinçsizliktir. Çocuk, doğumla birlikte, söz 
konusu içgüdüsel istemlerini karşılamak arayışıyla -merkez sinir dizgesi ve kas 
yapısının olanakları çerçevesinde- dış dünyaya yönelir, dış dünyanın gerçekleri ile 
karşılaşır: hisseder, sezer ve giderek anlamlandırır. Bu süreç, bir yandan içgüdüsel 
enerjilerin bir fikre bağlanması; bir yandan gerçekliğin bilgisi demek olan ve id’den 
farklılaşan ben’in kurulması, öte yandan da, doyumlandırılma arzusunu bir idea 
olarak sunan dürtünün (yani, idea ile temsil edilebilirlik niteliği kazanmış olan 
dürtünün), gerektiğinde, ben tarafından bastırılması ve bastırılmış bilinçdışının 
oluşum sürecidir. Bu açıklamadan şu sonucu çıkarabiliriz: içgüdü (İngilizce’deki 
karşılığı ile ‘instinct’); kalıtımsal, o hayvan türü için özel ve değişmeyen tepkilere 
yol açan bir tür uyaran iken; dürtüler (İngilizce’deki kaşılığı ile ‘drive’), istemleri 
doğrultusunda ruhsal aygıtı devinime geçirmeleri ben’in denetiminde olan güçlerdir. 
Üstben ise; ruhsal-cinsel gelişimin ‘fallik’ evresinde, Ödipal karmaşanın yıkılması 
ve ensest yasağı ile birlikte öteki ahlaki ölçütlerin içselleştirilmesi ile oluşan, büyük 
bölümüyle işleyişi bilinçdışı olan bir ruhsal yapıdır. Böylece, ben; id’in, gerçekler 
dünyası (nesnel dünya) ile karşılaşması sürecinde oluşurken; bilinçdışı işleyen 
bölümüyle iç dünyamızın, bilinçli işleyen bölümüyle de dış/nesnel koşulların 
ayırdında olabilen bir yapı olarak gelişir. Dolayısıyla, ben; bir dürtüsel isteme 
yönelik -o birey için en uygun- tasarrufu düzenlerken, hem o istemin mahiyetinden 
haberdardır, hem de o istemin gerçekleştirilebilirliği ile ilgili üstben’sel (öznel) ve 
dışsal (nesnel) ölçütler uyarınca davranma yetisine sahiptir. (2) Ruhsal aygıtın 
işleyişi ile ilgili, id-ben-üstben üzerinden geliştirilen ve özellikle de Freud’un Id ve 
Ben isimli (1923 tarihli) çalışmasında ortaya konulmuş olan yapısal kuram; 
psikanalizin dürtü merkezli yaklaşımını, ben ağırlıklı bir anlayışa dönüştürmüş ve 
böylece, ‘ben ruhbilimi’nin de kapısı aralanmıştır.  
 
Şimdi, parantezimizi kapatalım ve ‘rüya’lara gelelim: Rüyalar, bilinçdışının önemini 
ve ruhsal aygıtın nasıl işlediğini anlamada, müstesna bir yer tutar. Freud, 
kendisinden önce genellikle gizemci yorumlara alet edilmiş olan rüyalara sahip 
çıkmış; rüyaların kaynağının insanın kendisinde olduğunu ruhsal aygıtın işleyiş 
şeması içinde açıklamış ve böylece, rüya suistimaline son vermiştir. 
 
Rüyalar; zaman sıralamasına, zaman ve mekan birliğine, bildik/düz anlamlı dil 
örgüsüne, egemen ahlaksal desturlara, vs. itibar etmeyen halleriyle; açık gözle 
yaşadığımız dünyanın dışında, bizden içeru bir başka dünya olduğu gerçeğini ortaya 
koyan ve psikanalizin bilinçdışını açımlama çabalarına da arka çıkan, gerçekten kral 
birer yoldur. (Freud, bilinçdışına giden yolun rüyalar olduğunu söyler ve bu yüzden 
de rüyalar için, ‘Kral Yolu’ tabirini kullanır!) 
 
‘Rüyalar, öncelikle, uykunun selameti için vardır.’ Bir anlamda denilebilir ki 
rüyalar, gerek içten, gerekse dıştan gelen ve bilincimize doğru yükselerek bizi tatlı 
uykumuzdan edebilecek olan uyaranların,  uykuya yedirilmesine vesile olan 
mizansenlerdir. Bir başka deyişle, bu uyaranların işaret ettiği arzuların geçiştirildiği, 
kurmaca birer dünyadırlar. 
 
Şimdi de, söz konusu ‘uyaranlar’a ve ‘kaynakları’na bir bakalım. Bunlardan biri, 
uyuduğumuz ortamdan duyu organlarımıza yansıyan ya da duyu organlarımızın 
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kendisinden kaynaklanan uyaranlardır. Bu uyaranlar, onlarla ilgili rüya kurgusu 
içinde uykuya yedirilebilir veya bizi uykumuzdan edecek denli şiddetli olabilir.  
 
Duyu organları dışında, bedenin herhangi bir bölümü veya  iç organlardan 
kaynaklanan duyumsayışlar da rüya oluşumuna katılabilir; sözgelimi, kalp ve 
akciğer hastalıklarında, bu organlardaki yetersizliklerin yol açtığı rahatsız edici 
duyumsayışlar, anksiyete rüyalarını koşullayabilir; ağrılı uyaranlar, mesela, azgın 
köpeklerle boğuşmaya dönüşebilir. Ayrıca, uyaran kaynağı olan bölgenin veya iç 
organın hastalıklı olması da şart değil; boş bir mide, ziyafet düşlerini; dolu bir idrar 
torbası, işeme ile ilgili bir rüyayı esinlendirebilir, örneğin, köpüren bir ırmak 
şeklinde temsil edilebilir veya bağırsak uyaranları rüyaya, çamurlu sokaklar olarak 
yansıyabilir. 
 
Rüya oluşumunun bir diğer uyaranı ise, ruhsal alandan gelir. Freud’a göre, yukarıda 
sayılmış olanların rüya kuruluşundaki işlevi yadsınılamaz. Ama rüyaları koşullayan, 
onları yapılandıran temel öğe, ruhsal dünyamız ve oradan gelen uyaranlardır. Hatta 
öteki uyaranların nasıl bir rüya kuruluşuna yol açacağı; aynı tür uyaranların, farklı 
kişilerde neden farklı rüya içeriklerine vesile olduğu da, ruhsal dünyamızla 
ilintilidir. Hangi imgelerin bu dış uyaran aracılığı ile bir araya geleceği, tümüyle 
uyarıya maruz kalan kişinin ruhsal dünyasına; bu demektir ki derinlerden yükselen 
‘arzu’larına ve bu arzulara kahyalık eden kişisel ‘sansür’ işleyişine bağlıdır.  
 
Bir ‘rüyanın yorumlanması’ ise; hani o, hayırlara tebdil olması dileği ile aktarılan 
rüya resmine sinmiş, ilk bakışta kendisini ele vermeyen ve de o kişinin ruhsal 
yaşamı ile ilintili olan anlamın ortaya çıkarılmasıdır. Freud’a dek kimsenin, rüyalara 
ruhsal süreçler içinde müstakil bir anlam yüklemek, yani, yorumlamak gibi bir derdi 
olmamıştır. Gizemci yaklaşımlar bir yana bırakılacak olursa, bilimsel nitelikli 
değinilerde bile rüyalar, bedensel süreçlerin, doğrudan, zihinsel göstergelerle 
kendilerini ifade etmeleri olarak değerlendirilmiştir. 
 
Freud içinse rüya, gerçek yaşamda doyumlandırılmasına olanak tanınmamış (ve de 
bu yüzden bilinçdışında tutulan) arzuların, düşlemsel tarzda doyumlandırılmasına 
hizmet eden, ruhsal bir süreçtir. Freud’un rüyalara bu bakışı, Breuer’le 
çalışmalarındaki gözlemlerinden esinlenir: Nasıl ki belirti (bir yönüyle), bilinçdışı 
bir arzunun belirti kurgusu içinde doyumlandırılması ise, rüya da böyle bir amaç 
üzere kurulur. Eğer marazi (pathological) bir düşünce (diyelim, bir belirti/semptom), 
hastanın serbest çağrışımlarından yararlanılarak ayrıştırılır ve kökenine doğru 
izlenirse, bu marazi örüntü ortadan kalkar. Bu, bir başka deyişle, bilinçli olarak 
ifade edilen (ve yaşanan) ama gerçek içeriği itibarıyla kendisi hakkında fikir sahibi 
olunmayan şeyin (belirtinin), farkında olunmayan (bilinçdışında kalmış) anlamıyla 
tanınması demektir. Burdan şu tez çıkar; eğer bir şey, bilinçdışı yüklerinden 
kurtarılır (bilinçli kılınır) ise, hastalık yapıcı gücü de ortadan kalkar. İşte Freud, bu 
tecrübeden kalkarak, rüyaların da bir belirti gibi ele alınabileceğini; bir rüya ile ilgili 
serbest çağrışımları izleyerek rüyanın ayrıştırılabileceğini ve onun bilinçdışı 
anlamının ortaya konulabileceğini ileri sürer. Hastadan, rüya ile ilgili serbest 
çağrışımlarını istemek, hatırladığı rüya içeriğinin ayrıntıları ile ilgili aklına gelenleri, 
herhangi bir denetime tabi tutmadan (yani, anlamsız, önemsiz veya uygunsuz diye 
bir yana bırakmadan) söylemesini istemektir. Böylece hasta, bilinçli olarak 
hatırladığı rüyanın, bilinçdışı anlamları hakkında (analistin de yorumsal katkısı ile) 
fikir sahibi olur. (Bu, elbet, basit bir fikir sahibi olma süreci değildir. Bastırılmış -
yasaklanmış- ve bilinçdışında tutulmaya çalışılan isteklerin tanınması ve bu isteklere 
bilincin yolunu açarak, bilinçli kişilik alanının bastırılmış olanın marazi etkilerinden 
arındırılması ve de onların olumlu enerjileri ile bilinçli dünyanın yeniden 
yapılandırılması/zenginleştirilmesidir.) Bütün bunların sonunda şu (da) ortaya çıkar: 
‘Rüyalar, sansürün gevşediği uyku ortamında, bilinçdışı bir isteğin doyurulmasıdır.’ 
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Evet, rüyaların işlevi istek doyurmaktır. Bunu da, sansürün kısmi gafletinden 
yararlanarak ama yine de sansürün müdahalesine uğrayarak gerçekleştirirler. İşte bu 
müdahale, bir yandan istek doyurmaya izin verecek kadar gevşek ama 
doyumlandırılmakta olan istekleri tanınmaz kılacak kadar da ayaktadır. Yani, 
bilinçdışı isteklerin, ancak belli bir çarpıtılmaya maruz bırakıldıktan sonra 
(imgelemsel olarak) doyumlandırılmasına izin verir. Bu bir çarpıtmadır ve ‘rüya 
işlemi’ diye anılır.  
 
Sansür ve onun uyarınca çalışan rüya işlemi sonunda,  imgesel anlamda doyum 
bulan istekler, bambaşka, tanınması güç görünümlerle rüyada yer alır ve ‘rüyanın 
görünen (manifest) içeriği’ni oluştururlar. Görünen içerik, bilinçli olarak bellekte 
kalandır. Çağrışımların yardımıyla ve rüya çözümlemesi ile varılan (ve bu yolla 
bilince çıkarılan) rüya içeriği ise, bilinçdışı/ ‘gizli (latent) rüya içeriği’dir. 
 
İstek doyurmadan söz ettik; peki, sıkıntı ile yaşanan rüyalar (anksiyete rüyaları) da 
yok mu? Evet var; ama, görünen içeriği ile istek doyurmayı yansıtmasa da, eğer 
gizli içerikleri aydınlatılabilirse, anksiyete rüyalarının da istek doyurucu bir 
amaçları olduğu gösterilebilir. Freud bu noktada, iki tür ruhsal etkinlik öğesi 
olduğunu unutmamamızı ister. Bu öğelerden birincisi, isteklerinin doyumundan 
başka bir şey benimsemeyen ve bunun arayışında olan öğe (Freud burada; 
‘bilinçdışı’nı, ‘dürtüler’i ve ‘haz ilkesi’ni ima etmektedir); ötekisi de, bunun 
karşısındaki savunmacı öğedir. (Bu sonuncusu ile ima edilen de, Rüyaların 
Yorumu’nun yazıldığı vakitki adıyla ‘sansür’ ve daha sonraki yapısal tanımlama 
çerçevesindeki adıyla, ‘üstben’dir.) Rüyalar, birinci öğenin itkisiyle ve onun 
ihtiyaçlarına cevaben oluşur ama ikinci öğenin savunmaları ile de biçimlenir. Bu 
anlamda, birinci öğe, yaratıcı; ikinci öğe ise, savunmacıdır. İstekleri doyurulan 
birinci öğe; rahatsız olansa, ikinci öğedir. Freud’un bir keşif olarak ortaya koyduğu 
da, rüyaya ilişkin yaklaşımı, ikinci öğenin mahsulü olan görüntülerle sınırlı 
tutmaması; birinci öğe, ikinci öğe ve bunların etkileşimleri bağlamında rüyaları ele 
almasıdır. 
 
Freud, her rüyanın, o rüyanın görüldüğü gecenin öncesindeki günün yaşantısı ile bir 
temas noktası olduğunu da vurgular. Yani, o gün içinde yaşanmış olan bazı olaylar, 
rüyanın tetiğini çekmiştir. Ancak, ‘rüya günü’ndeki olayların bir rüyaya önayak 
olabilmesi için, o olayın, erken çocukluk dönemine dek uzanan geçmişteki 
yaşantıları (bunu, geçmişteki dürtüsel doyum arayışları ve onların karşılaştığı 
yasaklamalar/bastırmalar olarak anlamalıyız) anıştırması gerekir. İşte, rüya 
günündeki olaylar; o kişinin ruhsal yaşamı için önemli olan ve bir vakitler 
bastırılarak savuşturulmak istenmiş olan isteklerin hatırlanmasına (bastırılmış 
isteklerin yeniden ayartılmalarına) kapı aralar. Böylece rüya; bir olayı rüya 
malzemesi olarak kullanırken gelişigüzel davranmaz;  geçmişle bağıntılı olan ama 
bugünü de belirleyen bir çatışmayı ele alır. Bu çatışmaya, birinci öğe lehinde ve 
imgesel bir doyum sağlar. Öte yandan, bir rüyanın analitik olarak ele alınışı da 
(serbest çağrışımlar ve yorum), başıboş bir anımsamalar süreci değildir. O kişinin 
dürtüsel isteklerinin neler olduğunun, onların ruhsal sansürle ne oranda ve ne 
şekilde ketlendiğinin; bir başka deyişle, analizde olan kişinin ben’inin, ne türden 
çatışmalar ve çatışma çözümleri ile yapılandığının da analist tarafından anlaşılması 
ve analiz edilen tarafından farkına varılmasıdır. 
 
Yeniden rüya işlemine dönecek olursak; rüya işlemi, ‘gizli’ rüya içeriğini, ‘görünen’ 
rüya içeriğine dönüştüren bir süreçtir. Freud’dan önce herkes, bir biçimde, görünen 
rüya içeriği ile meşgul olmuşken; Freud, görünenin arkasındaki anlamı, yani, ‘rüya 
düşünceleri’ni sorgulamaya çalışmıştır. 
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Rüya işleminin iki temel aracı vardır; ‘yoğunlaştırma’ (condensation) ve ‘yer 
değiştirme’ (displacement). Rüya düşünceleri, görünen rüya içeriğine katılmadan 
önce yoğunlaştırmaya tabi tutulur. Rüya resminde yoğunlaşmış olan rüya 
düşünceleri, serbest çağrışımlar ve yorumlama ile ayrıştırılabilir. Örneğin, tek bir 
rüya kişisinde yoğunlaşan temsili imgesel parçacıklar ayrıştırılırsa, o tek rüya 
kişisinin, birçok kimseyi temsil ettiği görülebilir. Rüyada ortaya çıkan bir sözcük de 
kimi zaman böyle bir yoğunlaştırmanın eseridir: çoğul anlamlar yüklenmiş, ilk 
bakışta anlamsız gibi duran sözcükler. Bu çoğul anlam yüklenimleri ile bir sözcük, 
görünürde basit bir anlama işaret eder gibi dururken, aslında rüya düşünceleri 
itibarıyla, bambaşka anlamlara da işaret ediyor olabilir. Öte yandan, rüya 
düşünceleri bağlamında önemli yeri olan bir şey, rüyanın görünen içeriğine önemsiz 
bir ayrıntıymış gibi yansıyabilir. Hatta, rüya düşünceleri için temel nitelikli öğe, 
rüyanın görünen içeriğinde yer almayabilir de. Böylece, rüya oluşum sürecinde; 
gizli rüya içeriğindeki düşüncelerle, görünen rüyanın metinleri arasında, ruhsal 
yoğunluklar itibarıyla bir yer değiştirme olmaktadır. Ayrıca, birbirleri ile ortaklıkları 
olan kişi veya şeyler de, birbirleri yerine rüyanın görünen içeriğinde yer alabilirler. 
Konusal ve zamansal ‘tersine çevirme’ler (yani, bir şeyin karşıtı ile temsil edilmesi) 
ise, rüya işleminin kullandığı bir temsil aracıdır. Rüya işleminde kullanılan bir diğer 
temsil aracı da, ‘simgeler’dir. Simgeler yalnızca rüyalara özgü değildir; 
insanoğlunun tüm bilinçdışı ruhsal süreçlerinde bulunurlar. Folklorda, 
söylencelerde, deyim ve atasözlerinde, esprilerde simgeler sıklıkla yer alır. 
 
Bir de şu; görülen rüyaların unutulması ve rüya aktarılırken rüya metnine yapılan 
sokuşturmalar da rastlantısal değildir; sansürden, ‘dirençler’den (rüyada uç veren 
bilinçdışı isteklere açık -hoşgörülü- olmamaktan kaynaklanan) izler taşırlar. 
Sansürün bir diğer yansıyışı da, aktarılanların, rüyada gerçekten de öyle olup 
olmadığı ile ilgili kuşkulardır. Tedavide dirençler aşılıp çağrışımlar zenginleştikçe, 
hatırlanmayan bölümler hatırlanabilir, rüya unutmalar azalır. Şunu da eklemek 
gerekir ki her rüyayı veya rüyanın bütününü yorumlamak her zaman mümkün 
değildir. Yavaş yavaş, dirençler aşıldıkça, sürdürülen izin genel yapı ile bağlantıları 
kuruldukça, o gece içinde görülen rüyaların veya süreç içinde gelen rüyaların ortak 
teması kurulur. 
 
Peki, nasıl oluyor da o ceberut sansür, uyku ile birlikte, rüya oluşumuna izin verecek 
kadar da olsa, kapıyı aralıyor? Herhalde bir güvencesi olmalı. Bu güvence de, diyor 
Freud, uyku sırasında, dünyayı (arzularımız doğrultusunda nesnel dünyamızı) 
değiştirmemize yol açacak (yasak elmaya el attıracak olan!) devinimin olmamasıdır. 
(‘Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz’, kabilinden.) 
 
Rüya sürecinde, bilinçöncesine doğru harekete geçen bilinçdışı güçleri bilinçöncesi 
denetler ve onların rüya kurgusu içinde kalmasını sağlar. Eğer bu engel aşılırsa, rüya 
uykunun güvencesi olma özelliğini yitirir ve uyanılır. (Benzer biçimde, agorafobik 
bir hasta, eğer açık alanda olmaya zorlanırsa bir anksiyete patlaması yaşar. Demek 
ki, rüya gibi, belirti kuruluşu da bir güvencedir. Eğer bu niteliği zorlanırsa, belirti 
biçimlenişi -symptom-formation- içinde muhafaza edilen ve doğrudan açığa çıkması 
tehlikeli addedilmiş olan güç, patlama tarzında ortaya çıkar.)  
 
Bilinçdışı/bilinçöncesi-bilinç tanımlamaları çerçevesinde; ‘birincil ve ikincil 
süreçler’i de ele almamız gerekir. Topografik açıdan bakıldığında, birincil süreç, 
bilinçdışı dizgenin işleyişini; ikincil süreçse, bilinçöncesi-bilinç dizgesinin işleyişini 
ifade eder. Ekonomik-dinamik açıdan bakıldığındaysa; birincil süreçte ruhsal enerji, 
engellenmeden serbestçe akar ve yoğunlaştırma (birçok ideanın tek bir idea halinde 
yoğunlaşması), yer değiştirme (bir ideanın yerine, onunla çağrışımsal bağıntısı olan 
bir başkasının geçmesi) düzenekleri; bütünün, benzetme veya ima yolu ile temsil 
edilebilirliği, simgesel temsil kullanılır. Bekletilmeksizin doyum arayışı geçerlidir, 
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doyum için özgün bir nesne gözetilmez ve zaman dizini (öncelik-sonralık ilişkisi) 
geçerli değildir. Aynı çerçevede ikincil süreç ise; yaşam boyu gittikçe gelişip 
yerleşerek bilinç dizgesinin, (bu anlamda ben’in bilinçli olan kesiminin işleyişini) 
temin eder. Dış koşulların gözetilerek doyumun ertelenebilmesi, özgün yatırım 
nesnelerine ve doyum yollarına bağlılık, olgular arasında bağıntıların kurulması, 
nedenselliğin gözetilmesi, durum-zaman ve mekan yönelimleri, dilin bildik yasaları 
bu işleyişin kapsamındadır.  
 
Birincil süreç, kültürle ve dış dünyanın gerçek yargısı ile tanışmamış -kültürel 
ölçütlere ve dış dünyanın gerçeklik yargısına itibar etmeyen- ve yalnızca koşulsuz 
haz peşinde olan ruhsallığı; ikincil süreçse, kültürel ölçütleri, değer yargıları ve 
gerçeklik ilkesini esas alan ruhsallığı temsil eder. İkincil sürecin, birincil olana, ket 
vurucu işlevleri vardır. Birincil süreç kapsamındaki malzeme, büyük ölçüde, 
bilinçöncesine ulaşamadan kalmaktadır. Eğer bilinçdışı isteklere ket vurulamıyorsa, 
bunlar, daha yüksek hedeflere yöneltilmeye çalışılır. Olanak bulunursa, ikincil 
sürecin amaçları ile çatışanlar (hazsızlığa yol açtıkları için) bastırılır. Bastırılmış 
bilinçdışı istek zorladıkça, buna karşı bir savunma savaşı ortaya çıkar ve 
bilinçöncesi, bastırılmış düşüncelere karşıtlığını pekiştirir. Eğer, birincil süreçteki 
düşünceler, bilinçöncesinin karşıt yüklenimine tabi tutulmaz ve başıboş 
bırakılırlarsa; yani, bilinçdışında ket vurulmamış enerjileri ile yüklü olarak 
kalırlarsa, ortaya çıkma fırsatı bulurlar. Esprilerdeki gülme ile boşalan; nevrozlarda 
ise belirti oluşumunu koşullayan enerjinin kaynağı budur. Birinci durumda bilinçdışı 
istekler espri kurgusu içinde; ikinci durumda ise, belirti tarzındaki uzlaşma 
biçimlenişleri kapsamında temsil edilir. 
  
Birincil süreç, daha ziyade; rüyalar, espri kuruluşları, sürçmeler ve belirti 
yapılanmalarında; ikincil süreçse; düşünsellik, dikkat, yargılama, uslamlama ve 
denetimli eylem çerçevesinde gözlemlenebilir. Birincil ve ikincil süreçler arasındaki 
karşıtlık, aynı zamanda, ‘haz ilkesi ile gerçeklik ilkesi’ arasındaki karşıtlığı da içerir. 
 
 
_____________________ 
1. Bütünlüğü içinde, insan ruhsal dünyasının kuruluşunu ve işleyişini (o işleyişin 
aksadığı yerde uygulanabilecek özgül tedavi yöntemini: psikanaliz) kuramsallaştıran 
Freud; ilkin, dürtüler ve onların doyum arayışları içinde dış dünyaya yönelimleri 
üzerinden, ‘dürtü ve bilinçdışı’ kuramlarını ortaya koydu. Rüyaların Yorumu’nda 
(1900) bile belli belirsiz olan dürtü kavramını ilk kez, Cinsellik Kuramı Üzerine Üç 
Deneme’de (1905) kullandı. Dürtü kuramı, uzun bir gözlem, inceleme ve irdeleme 
süreci sonunda (1920, hatta, ’23’te) nihai şeklini aldı ve iki tür dürtü ayırt edildi: 
cinsel (sexual/libidinal/yaşama dönük) ve saldırgan(ca) (aggressive/yıkıcı/ölümcül).  
 
2. Yukarıda, ‘anksiyete’ adı verilen tehlike duygusundan söz ettik. Haz ilkesi 
uyarınca, her ne koşulda olursa olsun doyumlandırılma arayışında olan dürtü istemi, 
eğer, üstben indinde meşru değilse (kendi doyum nesnesi üzerinden 
doyumlandırılması yasak addedilmişse); bilinçdışından yükselen dürtüsel 
dayatmaca, ben içinde bir tehlike işareti olarak algılanır. (Anksiyete, bu, algılanan 
tehlikenin adıdır.) Tehlikeyi savuşturmak isteyen ben, dürtüsel isteme karşı, 
öncelike bastırma, onun yetmediği yerde de, başka savunma düzeneklerini (giderek, 
belirti/semptom oluşumlarını) devreye sokar. 
 
3. Yukarıdaki notlarda değinilenlere ilişkin daha ayrıntılı bilgi için, bkz.: Birey 
Sorunsalı- Psikanaliz ve Eleştirel Bir Bakışla Marksizm/ Haluk Sunat; Ekim 1999, 
Papirüs Y. ve o kitabın ilgili bölümlerinin hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: 
Studies on Hysteria (Josef Breuer ile birlikte)/ 1893-1895, The Interpretation of 
Dreams/ 1900, The Psychopathology of Everyday Life/ 1901, Jokes and Their 
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Relations To The Unconscious/ 1905, Project for Scientific Psychology/ 1950 
(1895), Three Essays on The Theory Of Sexuality/ 1905, The Unconscious/ 1915, 
Repression/ 1915, Instincts and Their Vicissitudes/ 1915, On Narcissism: An 
Introduction/ 1914, Beyond The Pleasure Principle/ 1920, The Ego and The Id/ 
1923,  The Psychogenesis of a Case of Homosexuality in a Woman/ 1920, Psycho-
Analytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia -dementia 
paranoides-/1911, The Disposition to Obsessional Neurosis/ 1913, Character and 
Anal Erotism/ 1908, The Infantil Genital Organization : An Interpolation into the 
Theory of  Sexuality/ 1923, The Dissolution of the Oedipus Complex/ 1924, Female 
Sexuality/ 1931, Group Psychology and the Analysis of the Ego/ 1921, Mourning 
and Melancholia/ 1917 (1915), New Introductory Lectures on Psycho-analysis; 
‘Femininity’, ‘Dissection of the Personality’/ 1933 (1932), ‘Civilized’ Sexual 
Morality and Modern Nervous Illness/ 1908, Civilization and It’s Discontents/ 1930 
(1929), The Economic Problem of Masochism/ 1924; Inhibitions, Symptoms and 
Anxiety/ 1926 (1924) (Buraya dek anılan, S. Freud’un çalışmalarına ilişkin 
kaynakça, The Standard Edition, London: Hogarth Press, 1986’ya uyarlıdır.); 
Selected Papers of K. Abraham, M. D./ 1954, Hogarth Press; Charles Brenner’in 
çalışmaları: An Elementary Textbook on Psychoanalysis/1973, Psychoanalytic 
Concepts and Structural Theory (J. Arlow’la birlikte)/1964, Psychoanalytic 
Technique and Psychic Conflict/ 1976, The Mind in Conflict/1982; The Language of 
Psycho-Analysis/ 1988, J. Laplanche, J.-B. Pontalis; London: Karnac Books  
 
 
II. Ben Ruhbilimi, Nesne ve Nesne İlişkileri, Benlik/Kendilik Ruhbilimi 
Psikanaliz, öncelikle, dürtü merkezli olarak kurulmuş; S. Freud’un 1923 tarihli İd ve 
Ben isimli çalışmasıyla, kuramın ağırlık merkezi ben’e kaymıştır. Böylece gelişen 
‘ben ruhbilimi’nin, önemli isimlerinden biri, Freud’un kızı Anna Freud’dur. A. 
Freud, özellikle de, The Ego and the Mechanisms of Defence (-Ben ve Savunma 
Düzenekleri/ 1936; London: Hogarth Press, 1968) başlıklı çalışmasında; ben 
işlevlerini anlamamızda büyük katkısı olan savunma düzenekleri hakkındaki 
kavrayışımızı dizgeleştirip zenginleştirmiş; savunma düzeneklerini, tedavide ortaya 
çıkan ‘direnç’ meselesi ve hayat içindeki duruşlarımızla bağlantılandırmıştır. 
Dürtülerden ziyade, onların ben ve işlevleri ile bağıntılarını gözeten bir başka yazar, 
Heinz Hartmann ise; ben ruhbilimine en büyük katkısını, Ego Psychology and the 
Problem of Adaptation (-Ben Ruhbilimi ve Uyum Sorunu/ 1958; New York: 
International Universities Press) isimli çalışması ile yapmış; -her ne kadar 
çatışmalar ile gelişse de- çatışmaların, ben’in gelişiminin biricik kökeni olmadığını 
ileri sürmüş; ben’in işlevlerini, çatışmanın içinde yer alanlar ve çatışma dışında 
gelişenler olarak (algı, düşünme, bellek, dil, yürüme ve öğrenme süreçleri) ikiye 
ayırmış; ‘birincil ve ikincil özerk ben işlevleri’ni, ‘ben’in hizmetinde gerileme’yi 
tanımlamıştır. Ben’i, değişime açık yapısı ve işlevleriyle tanımlayan bir başka 
önemli yazar da Erik Erikson’dır. Erikson; ben’in bulunduğu noktayı, -her biri özgül 
bir gelişmeyi gerektiren- bir dizi yaşam evresi sonrasında gelinen yer olarak 
tanımlamış; bu yaşam evrelerinden nasıl geçildiği bağlamında ailenin ve toplumun 
önemini vurgulamıştır. (Bkz.: Childhood and Society -Çocuklu ve Toplum/ 1950; 
N.Y.: W. W. Norton, Identity and the Life Cycle -Kimlik ve Yaşam Döngüsü/ 1959; 
N.Y. Int. Univ. Press)  
 
Psikanalizin gelişimindeki bir diğer durak, ‘nesne ve nesne ilişkileri kuramı’dır. 
Nesne, dürtünün doyum amacının gerçekleştirildiği -o nedenle yatırımda bulunulan- 
şeydir. Nesne ilişkileri kuramcıları; S. Freud’un, ilgisini, dürtü doyumu ve haz 
yaşantısına yoğunlaştırırken, dürtü doyumuna vesile olan nesne ile ilişkiyi ihmal 
ettiğini düşünürler. Örneğin, René Spitz; S. Freud’un, Üç Deneme’deki bir bölüm 
dışında, -anne ile çocuk arasındaki ilişkide- libidinal nesneyi, yalnızca özne -çocuk- 
açısından gördüğünü ileri sürer. Otuzlu yıllardan itibaren, nesne ilişkileri kavramı 
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giderek büyük önem kazanmış; Daniel Lagache gibi yazarlar, zaten, çevre ile 
ilişkisinde yalıtık bir yapıdan söz edilemeyeceğinin altını çizerken, Michael Balint 
de, psikanalizde iki temel yaklaşım olduğunu, bunlardan ilkinin tek beden anlayışı 
ile sınırlı, ötekininse iletişim ve kişi kişiye ilişki anlayışına bağlı olduğunu 
vurgulamıştır.  
 

Nesne ilişkileri kuramının kurucularından olan -ve yalnızca, öznenin yapılandırdığı 
nesne anlayışına değil; aynı zamanda, nesnenin öznenin eylemini şekillendirmesinin 
de önemli olduğu anlayışına bağlı kalan- Melanie Klein’a göre; saldırganlık (ölüm) 
dürtüsünün ilk görünümü, ‘ağızcıl (oral) sadizm’dir. Ağızcıl sadizm, doğum travması 
ve anneden kaynaklanan gerçek engellenmelerle (frustration) güçlenir; kıskançlık ve 
açgözlülüğe kaynaklık eder. Klein, memenin gereksinildiğinde yokluğunun, çocuk 
tarafından, sadistik bir nesne tarafından saklandığı şeklinde yaşandığını düşünür. 
Böylece engellenme, paranoid/‘persecutory’ düşlemleri yapılandırır. Ağızcıl 
kıskançlık, penis kıskançlığına; Ödipal suçluluk duygularına zemin hazırlar. Üçüncü 
kişilerden nefret ağır basar. Çünkü bu üçüncü kişi, kendisi ile doyum nesnesi arasına 
girmektedir. Libidinal (cinsel) dürtü de doğumla birlikte vardır ve doyum verici 
nesnelerle hoş ilişkiler içinde, ilk olarak da, ‘iyi meme’ (doyumlandıran meme) ile 
ilişkide yaşanır. İyi meme, ben’in özdeşim etkinliğinin çekirdeğini oluşturmak üzere 
(libido tarafından kuşatılarak) içe atılır (içselleştirilir/introjection). İyi iç nesnenin, 
algısal alandaki yeni nesnelere yansıtılması güven temeline dayalı, öğrenme ve 
anlayışlılığa açık ilişkileri yapılandırır. ‘İyi nesne’lerin (nesne ilişkilerinin), başka 
nesnelere (nesne ilişkilerine) yansıtılması (projection) ve yeniden içe atılmaları 
(reintrojection), ruhsal gelişimi besler, ben kuruluşunu ilerletir. M. Klein böylelikle, 
cinsel dürtü ve saldırganlık dürtüsünü nesne ilişkileri ile bağlantılandırmış olur.  

 

Anksiyete ise; Klein’a göre, saldırganlık dürtüsünün yaşantılanmasına dönük bir ben 
yanıtıdır. İlk örneği doğum travması ile yaşanır; daha sonra da, gereksinimlerin 
karşılanmaması ile güç kazanır. Böylece anksiyete, ‘persekütör’ (zulmeden) 
nesnelerin (‘kötü nesne’) korkusu haline gelir. İçselleştirilen ‘persekütör’ korkular, 
aynı zamanda, ilksel (primitive) üstben’in (süperego anksiyetesinin) de kaynağı olur. 
Sonuçta, Klein’a göre üstben, doğumla birlikte oluşmaya başlayan bir şeydir. Dikkat 
edilirse, Klein’ın vurguları, erken preödipal devreye ilişkindir. (Bkz.: Melanie Klein 
Today, Vol.1/ 1988, E. B. Spillius; London: Routledge)  

 
Ayrıca: 1930’lu yılların sonunda ve 1940’larda, dürtülerden ziyade dürtülerin nesne 
arayışına önem veren ve erken dönem nesne ilişkilerinin kavranmasına  önemli 
zenginlikler katmış olan D. Fairbairn’i (Synopsis of An Object Relations Theory of 
Personality/ 1963); 1937’den başlayarak, kadınlarda üstben’in biçimlenişini 
inceleyen, giderek, depresif sendromlarla ben ve üstben biçimlenişi, normalle 
patolojik afektler ve yapısal gelişme arasındaki ilintileri irdeleyen (40’lı ve 50’li 
yıllar); kendilik ve nesne temsillerine (representations) ilişkin görüşlerini, klasik 
yapıtı olan, The Self and The Object World/ 1954’te toparlamış, daha sonraki 
çalışmalarıyla da (Psychotic Conflict and Reality/ 1967; Depression/ 1971) söz 
konusu fikirlerini zenginleştirmiş olan Edith Jacobson’ı; özellikle de 60’lı yıllardan 
itibaren, gelişimsel evreleri (1-2 ay: autistic -otistik- evre, 2-4 ay: symbiotic -
ortakyaşama- evre, 4-5/13-16 ay: separation-individuation - ayrılma/bireyselleşme- 
evresi ve nesne sürekliliğinin kurulması) tanımlamış, böylece, çocuğun kendisini 
anneden ayrıştırması ve bireyselleşmesine ilişkin gözlemleri ile psikanalizin ve 
nesne ilişkileri kuramının gelişimine değerli katkılarda bulunmuş olan Margaret S. 
Mahler’i -Mahler’e göre, insan yavrusunun ruhsal doğumu, dış gerçeklikten ve onun 
ilk örneği olan anneden (ilk sevgi nesnesinden) ayrı biri olduğunu anlamasıdır- (The 
Psychological Birth of The Human Infant/ 1975); 60’lı yıllarla başlayarak 
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içselleştirilmiş (internalize edilmiş) nesne ilişkileri çerçevesinde, -nevrozlarla 
psikozlar arasında yer alan- ‘sınır (borderline)’ kişilik örgütlenmelerini tanımlayıcı 
ölçütler koyan Otto F. Kernberg’i (Internal World and External Reality/ 1980; 
Severe Personality Disorders/ 1986) de anmakta ve şunu eklemekte yarar var: Nesne 
ilişkileri kuramı çerçevesinde, -Freud’un ilgi odağı olan nevrotik olgulara göre- daha 
ciddi (daha gerilemeli/regressive) olguların ele alınması; nesne ilişkilerinin erken 
preödipal süreçlerde nasıl yaşandığını, bu yaşantıların ne tür savunmaları (splitting -
bölme- merkezli, ilkel -primitive- savunma düzenekleri) koşulladığını, bütün 
bunların bağlamında ben (daha geniş anlamda benlik/kendilik) ve üstben’in nasıl 
yapılandığını anlamamıza imkan vermiştir. 

Psikanalizin uygulayımı ve kuramsal gelişimindeki bir diğer durak da, 
‘benlik/kendilik (self) ruhbilimi’dir. Bu noktada, ben ile benlik’i (ego ile self’i) 
birbirinden ayırmamız gerekiyor. Ama bu ayırımı yapmadan önce, ‘oto-erotizm’ ve 
‘narsisizm’ kavramlarını aydınlatmamız; bunu yapabilmek için de, öncelikle, ‘dürtü 
kuramı’na dönmemiz kaçınılmaz: Dürtüler; bedensel süreçlerden (örnekse: açlık ve 
beslenme ihtiyacı, dışkı ve dışkılama ihtiyacı) ve onların yarattığı uyarılımlardan 
(excitation) kaynaklanır. Bu uyarılımlar, söz konusu süreçlerle ilgili bedensel 
bölgelerde hissedilir. Bu bölgeler, ‘erotojenik bölge’ adını alır. (Örneklerimizde 
olduğu üzere, ağız ve anüs mukozası.) Demek ki dürtülerin kaynağı, erotojen 
bölgelerdeki uyarılımdır. Dürtünün amacı, uyarılımın yarattığı gerginliğin ortadan 
kaldırılması; doyumun sağlanmasıdır. Dürtü, bu amaç doğrultusunda, ruhsal 
temsilcisi aracılığıyla, ruhsal aygıta baskı yapar; uygun doyum nesnesi üzerinden 
(örneklerimizde olduğu üzere; meme ve süt, dışkı -tutulması ya da atılması-) doyumu 
talep eder. Böylece, dürtülerin; ‘kaynağı, baskısı, amacı ve nesnesi’ vardır. Çocuk 
cinselliğinin erken evrelerinde (prefallik/pregenital evrelerde), erotojenik bölgeler 
dağınıktır; bütünlük ve eşgüdümden yoksundur. Her birinden kaynaklanan dürtü 
(bunlara ‘kısmi/komponent dürtü’ adını veriyoruz) kendi bağımsız doyum arayışı ile 
hareket eder. 3. yaş sonu ile 5. yaş arasında yaşanan fallik/genital evrede (bu evre, 
Ödipal karmaşanın da yaşandığı evredir) ise; kısmi dürtüler biraraya gelir, belli bir 
bütünlük kazanır ve çocuğu cinsel nesnesine yönlendirir. (Kısmi dürtüler, kısmi 
nesne ile ilişkili iken; bütünlüklü cinsel dürtü, cinsel aşk nesnesi ile ilgilidir. 
Sözgelimi; ağızcıl evrede, dürtünün yatırımı memeye -kısmi nesneye- iken, genital 
evrede -erkek çocukta-, bir aşk nesnesi olarak annenin kendisinedir.) (1) Yukarıdaki 
tanımlamalar; iki uçta yer alan, oto-erotik ve bütünlüklü aşk nesnesine yatırımların 
esas olduğu evrelere işaret eder. İşte; narsisizm, bütünlüklü aşk nesnesine 
yönelmeden önce, kişinin (çocuğun),  yatırımını -bütünlüğü çerçevesinde-, kendi 
bedenine (beden imgesine) yaptığı bir geçiş evresidir. Narsisistik evre, bir başka 
deyişle; dışarıdaki bir nesnenin, aşk nesnesi olarak alınmasından önce, kişinin kendi 
bedeninin -kendinin, kendisi için- aşk nesnesi kılınmasıdır. Ben ve benlik/kendilik 
(ego ve self) ayırımı burada kendini dayatır: narsisistik evrede, yatırımın yapıldığı 
yer neresidir? Freud, erken dönemlerinden itibaren -zımnen de olsa-, sorunla 
ilgilidir; ancak, iki şey: yapısal bir öğe olarak ben ile bireyin kendisi için aşk nesnesi 
kılınmış ben arasındaki ayırım daha sonra berraklık kazanmıştır. Sözgelimi, 
Hartman; dışarıdaki aşk nesnesine yatırımın karşıtının, ben’e (ego’ya) yatırım değil, 
benlik/kendilik’e (self’e) yatırım olduğunu söyler ve kendiliğe yatırımdan söz 
ederken de, bu yatırımın, id’de mi, ben’de mi ya da üstben’de mi olduğuna dair bir 
sorunun abes olduğuna işaret eder. 

Benlik/kendilik ruhbiliminde, en yaratıcı kişiliklerin başında Heinz Kohut gelir. 
Kohut’un ilgi alanının merkezinde ‘narsisistik kişilik bozuklukları’ yer alır. Bu 
olgulara yaklaşımı çerçevesinde ortaya koyduğu; kendilik’in yapılanması, sorunlu 
kendilik’in çözümlenmesi (analizi) ve yeniden yapılandırılması ile ilgili saptama ve 
deneyimlerinin, Adalet Ağaoğlu ve roman dünyasına bakışımda temel esin kaynağı 
olduğunu belirtmek isterim. 
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Kohut, çağdaş dünyanın, Freud’un dünyası gibi olmadığına; eskiden ruhsal 
çatışmaların (yakın ve yoğun ebeveyn-çocuk ilişkisi nedeniyle) daha ziyade Ödipal 
düzeyde yaşandığına; günümüzde ise, anne-babayla, yapılandırıcı/yoğun ilişkilerden 
mahrum kalarak yetişen çocukların, özellikle, kendilik bütünlüklerini oluşturmada 
sorunlar yaşadıklarına; dolayısıyla da, eksik/hasarlı/kırılgan kendilik’in anlaşılması 
(analiz edilmesi) ve yeniden yapılandırılmasına uygun bir yaklaşımın kaçınılmaz 
olduğuna inanmaktadır. 

Öncelikle, Kohut’un, kendilik’i nasıl tanımladığına bakalım. Ona göre kendilik, tıpkı 
nesne temsillerinde olduğu gibi, zihinsel/ruhsal aygıtın bir içeriğidir ama onun bir 
kurumu değildir. Dolayısıyla, ben’den farklı bir şeydir. Belki bir tortu, bir çekirdek 
(ya da bir gizilgüç) kıvamında olsa bile, doğumdan itibaren vardır ve -eğer 
gereksinimleri karşılanırsa- giderek bütünlüklü bir yapıya erişecektir. Böylece, 
parçalı beden imgeleri ve zihinsel işlevler üzerinden kurulu, kendilik 
çekirdeklerinden ibaret oto-erotik evreden; söz konusu parçalı yapının birleştiği ve 
kendilik’in bütünlüklü  kuruluşunun gerçekleştiği, narsisistik evreye dek uzanan bir 
süreçten söz edilmiş olunur.   

Kohut, narsisistik kişilik bozuklukları olanların psikanalizindeki aktarım 
yaşantılarından kalkarak, arkaik düzeydeki narsisizmden nesne yatırımlarına -nesne 
sevgisine- dek libidinal akışı (ki bunlar yan yanadır) ve narsisizmin kuruluşundaki 
iki ana öğeyi (‘büyüklenmeci- grandiose- kendilik’ ve ‘idealize edilmiş ebeveyn 
imagosu’) gözlemlediğini; bunların, küçük çocukları gözlemleyen Margaret S. 
Mahler’in bulguları ve bir anlamda da Freud’un değerlendirmeleri ile koşutluk 
oluşturduğunu düşünür.  

Kısmen anıldığı üzere, Mahler, çevre ile etkileşim bağlamında çocuğun; 
gereksinimlerinin kendi arayışı olmaksızın karşılandığı (nesne ile ilişkisiz olduğu) 
‘birincil narsisistik evre’ (autism/ ilk 1-2 ay), anne -nesne- ile kendisini ortak 
omnipotent bir dizge olarak algıladığı ‘ortakyaşama evresi’ (symbiosis/ 2-4 ay) ve 
‘ayrılma-bireyselleşme’ (separation-individuation/ en yoğun olarak 4-5 ay- 13-16 ay 
arası yaşanır ve bir ömür sürer) evresinden geçtiğini söyler. Kohut’a göre, narsisistik 
hastaların psikanalizinde etkinleşen aktarımlar da, sözü edilen bu gelişimsel çizginin 
ortakyaşama evresinin geç dönemi ile bireyselleşmenin erken dönemi arasına denk 
gelir. Yine benzer şekilde, Freud da, oto-erotizm, narsisizm ve nesne sevgisi 
evrelerinden geçildiğini söyler.  

Peki, narsisistik hastalarda ne oluyor? Bu hastalar, çocukluklarında, self 
bütünlüğünün kurulma sürecinde, uygun yanıtları alamadıkları (bu uygun yanıtlar; 
çocukla kaynaşan, onu kendisine yansılayan ve onaylayan, yani, ona eşduyumsayışlı 
-empathic- yanıtlar veren, onun kendisini göstermesine ve güçlülük arayışına -
‘grandiose ve exhibitionistic/teşhirci self’ arayışına- bir kendilik nesnesi olarak  
yanıt veren anneden ve onunla kaynaşan ve çocuğun kendisini idealize etmesine izin 
veren ve bundan gerçekten hoşlanan idealize edilmeye uygun ebeveynden/babadan 
gelecektir) için, bu narsisistik yaşantılara/arayışlara, narsisistik yatırım yaptıkları  
nesnelere takılıp kalıyor ve belli bir özsaygıyı, özgüveni gerekseyen gelişkinlik 
düzeyini yakalayamıyor; sevilme/beğenilme/kabul edilme/değerlilik arayışlarında 
epey kırılgan oluyorlar. Buradaki takılmanın işleyişi, ensestiyöz nesne yatırımlarına 
takılıp kalan ve bu yüzden erişkin cinselliğinde zorluklar yaşayan klasik 
nevrozlunun takılması ile benzerdir. Bir başka deyişle, narsisistik kişilik 
bozukluklarında yaşanılan, bütünlüğün (kendilik’in bütünlüğünün) dağılacağı 
korkusu iken; klasik aktarım nevrozlarında yaşanan, ensestiyöz nesnelere yatırımdan 
dolayı cezalandırılma korkusudur. (Buradan ve Freud’un zamanı ile şimdinin 
farklarından kalkarak, Kohut, narsisistik sorunların egemen olduğu insan dünyasını 
temsilen, ‘Trajik İnsan’; bildik nevrozların egemen olduğu Freud zamanı insanını 
temsilen de ‘Suçlu İnsan’ ifadelerini kullanacaktır.) (2)  
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1. Genital evrede; kısmi dürtüler, cinsel dürtü gövdesi içinde birleşirken, 
saldırganlık dürtüsünün öğeleri olan sadistik ve mazoşistik nitelikli dürtüler de, 
cinsel dürtünün hizmetine girer. Buna dürtü füzyonu (fusion) adı verilir. Böylece, 
genital evrede, bir cinsel nesneye yönelimde; saldırganlık dürtüsü, cinsel olanın 
içinde ve nesneyi tahrip etmeyecek boyuttadır. Eğer kişi, genital nitelikli bir 
düzeyden, daha alt (pregenital) bir düzeye gerileyecek olursa, nesneye yönelimdeki 
bu dürtüsel gelişkinlik de ortadan kalkar, dürtü defüzyonu (defusion) ortaya çıkar; 
sadististik bileşen ayrılır. Böyle bir durumda, kişinin nesneye yönelimi, 
karşıtdeğerliklidir (ambivalent): aynı nesneye yönelimde, aşk (libidinal olan) ve 
nefret (saldırganca olan) yanyanadır.  
 
2. Kohut, narsisistik kişilik bozukluklarını; sorunlu ve kırılgan da olsa, 
gerilemeleri/bozulmaları geri dönüşlü olan bütünlüklü bir kendilik’lerinin olması ve 
analizde, bu kendilik’in içeriğini oluşturan nesne yatırımlarına uygun, analitik 
olarak ele alınabilir bir aktarımlarının bulunması ile psikotik ve sınır olgulardan 
ayırır. 

Kohut’un analitik tedaviye getirdiği yenilik, narsisistik hastaların nasıl ele alınacağı 
ile ilgilidir. Özetle bu, narsisistik nitelikli nesne ilişkilerinin analiste aktarımının ele 
alınması ve bu aktarım üzerinden gerçekleştirilen uzun ve derinlemesine bir çalışma 
ile kendilik’teki narsisistik hasarların giderilmesidir. Analistin uygun yaklaşımı 
çerçevesinde sağlanan tedavi amaçlı gerileme ile hasta; büyüklenmeci ve teşhirci 
yaşantılarının analisti de içine aldığı (analisti kendisinin bir parçası gibi yaşadığı) 
‘kaynaşmalı/simbiyotik aktarım’, analisti ‘kendisinin bir benzeri’ olarak algıladığı 
aktarım ve analistin söz konusu narsisistik ihtiyaçlar bağlamında kabul gördüğü 
‘ayna aktarımı’ olmak üzere bir dizi aktarım yaşantısından geçer. Hasta bu aktarım 
süreçlerinde, analistten,  çocuksu narsisistik arayışlarını kabul etmesini ve bunu 
yansılamasını ister. Analist de, bu ihtiyaca uygun (eşduyumsayışlı ve içe bakışlı) bir 
tutum gösterir ve hastanın, büyüklenmeci ve teşhirci ihtiyaçlarının ortaya çıkmasına 
engel olan dirençlerini yorumlar, geçmişteki (o dönemle uyumlu) arayışlarının da 
bilinç alanına gelmesine yardımcı olur.  

Narsisistik hastanın analitik ortamda yaşadığı bir diğer aktarım da, ‘idealleştirme 
aktarımı’dır. Bu, idealize edilmiş, omnipotent nitelikli ebeveyn imagosunun aktarım 
ilişkisinde yeniden canlanmasıdır. 

Sonuçta hasta; bu aktarımların uygun bir tarzda ele alınmasıyla, analistle 
yaşantıladıklarını kendisini dönüştürecek bir tarzda içselleştirecek; bu demektir ki, 
narsisistik yatırımlarını, büyüklenmeci ve teşhirci ihtiyaçlardan idealleştirilmiş 
ebeveyn imagosuna, oradan da, üstben’in idealleştirilmesinin sağlamlaştırılmasına 
doğru geliştirecek ve giderek, kendisinden beklentileri ve kendine saygısı da 
gerçekçi bir boyut kazanacaktır.  

Kohut’un ayırt ettirici özelliği, kuramsal yaklaşımının merkezine, dürtüleri değil; 
kendilik’i koymasıdır. Ona göre dürtü düzeyindeki yaşantılar, ancak, kendilik’in 
çözülmesi durumunda ortaya çıkan yaşantılardır. Eğer çocuk, kendilik’in 
yapılanmasında yol gösterici olacak olan kendilik nesnelerinden (‘aynalayan 
kendilik nesnesi ve idealize edilen kendilik nesnesi’), uygun yanıtlar alamamışsa, 
söz konusu ihtiyaçlarını dürtü düzeyinde yaşayacaktır (göstermecilik, röntgencilik 
gibi..)  

Kohut, anlaşıldığı üzere, kendilik merkezli açıklamalarını libidinal eksen üzerinden 
yürütür. Peki, saldırganlık nedir, Kohut için? Ona göre saldırganlık, insanın temel 
ruhsal yapısının yadsınılmaz bir parçasıdır. Ancak, saldırganlık; gerek çocuklukta 
anne-babanın, gerekse analiz sürecinde analistin, eşduyumsayışlı olmayan tutumları 
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karşısında kendilik’in kendini ifade etme girişkenliği olarak alınmalı ve bu 
düzeydeki saldırganlık ile yıkıcı saldırganlığı da birbirinden ayırmalıdır.  

Kohut’ın rüyalara bakışı da biraz farklıdır. Ona göre iki tür rüya vardır: Birinci 
türdeki rüyalar; dürtü istemlerini, onlara ilişkin çatışmayı ve bunların rüya dili 
içindeki örtük dışavurumlarını kapsayan, nevrotik düzeyli denilebilecek rüyalardır -
bu tür rüyalarda, serbest çağrışım vasıtasıyla, rüya imgelerinin bilinçdışı 
kaynaklarını ayrıştırmak esastır-; ötekisi ise, kendilik’in çözülme tehdidine veya 
kendilik’teki rahatsız edici bir değişikliğe, ruhsal yapının sağlıklı bölümlerinin 
anksiyete ile verdiği  tepkiye denk düşen; imgeleri, rüyanın görünen içeriği içinde 
anlamlandırılabilen ‘kendilik-durumu rüyaları’dır. (Kohut’un açıklamaları için; The 
Analysis of the Self/ Ninth Printing, 1987 ve The Restoration of the Self/ Seventh 
Printing, 1988, Int. Univ. Press, Inc.’a bakılmalıdır.) 

 

 

III: Sağlıklı ve Marazlı Narsisizm 

Herkesin, ölçüyü kaçırmamak kaydıyla, önce kendisini sevmesinde (öncelikle 
kendine libidinal yatırımda bulunmasında -narsisizm-) bir beis yok. Hatta, ‘önce 
can, sonra canan’ deyişiyle, sevmeye ilişkin takdim ve takdir sırası -eşyanın tabiatı 
esas tutulmak suretiyle-, halkımız tarafından da teyid edilmiş oluyor. Roman 
başkişisi Aysel’in, ‘dar zamanlar’ içinde kurgulanmış hayat akışı ve hayat içindeki 
duruşunu daha iyi değerlendirebilmek için -bir insanın kendine ve kendi dışındaki 
dünyaya yatırımının sağlıklı ve marazlı boyutları nelerdir?-, Otto F. Kernberg’e; 
onun, Internal World and  External Reality (-İç Dünya ve Dış Gerçeklik/ 1985 -
1980-, Jason Aronson, New York) isimli kitabındaki ilgili bölüme bir göz atalım. 

Kerngerg; yetişkinlik döneminde sağlıklı narsisizm nedir, marazlı narsisizm nasıl 
olur yollu araştırmalar pek fazla olmadığı için, meseleyi ‘orta yaş’ diliminde ele 
alıyor. Peki, hangi yaşlar, ‘orta yaş’tan sayılır? Kerngerg, kesin bir sınır çekmenin 
mümkün olmadığını belirterek, kabaca, otuzların sonu ile altmışların başı arasını 
orta yaş olarak aldığını -pek alışıldık bir tabir olmasa da, bu döneme, ‘orta 
yetişkinlik dönemi’ demenin  daha uygun düşebileceğini- ifade ediyor ve ilkin, 
Erikson (1959), Melanie Klein (1963), Jaques (1970),  Cath (1962), Levin (1965), 
Lidz (1968), Vaillant (1977), Levinson (1978) ve K. R. Eissler’in (1975) 
çalışmalarını anıyor. Söz gelimi, Eissler; orta yaşlarda, narsisistik yatırımların nasıl 
ayrımlaştığını, bu ayrımlaşmanın yapısal çatışmalara ve ben-üstben-dış gerçeklik 
arasındaki dengeye nasıl yansıdığını ele alıyor. Üstben ve ben ideali’ne (ego ideal) 
narsisistik yatırımın artışının nasıl gerçekleştiğini; böylesi artmış yatırımların -birer 
tehlikeli sonuç olarak-, nasıl da kişilikte katılığa, tepkiselliğe, tahammülsüzlüğe ve 
gelişimsel ruhsal çökkünlüğe (depression); ben’e aşırı narsisistik yatırımın, 
hayranlık ve onaya dair beklentilerde artışa yol açtığını tanımlıyor. 

Kernberg; çocuklukta kurulan ve neredeyse uykuya yatmış olan birçok özdeşimin, 
nesnel gerçeklik dayattığında uykusundan uyandığını; aynı şekilde, erken 
yetişkinlikte ya da orta yaş içinde de, böylesi özdeşimlerin etkinleştiğini, özellikle 
de orta yaş(lı)larda, ergen veya genç yaşlardaki çocuklarıyla ilişkilerinde, 
geçmişteki özdeşimlerin -ama bu kez, roller tersine dönmek suretiyle- canlandığını; 
bastırmaya yol açan engeller aşırı olmadığında, geçmişte kendi ebeveynlerine dönük 
duygu yüklü anımsayışların çocuklarıyla ilişkilerinin bir parçası haline geldiğini, 
geçmişle şimdinin -öncesinde olabildiğinden- daha güçlü bir şekilde içiçe geçtiğini; 
orta yaşlının -yalnızca geçmişi daha berrak bir şekilde anımsamakla kalmayıp-, 
şimdinin rol değişikliği içinde, geçmişini daha iyi anlamaya başladığını vurguluyor: 
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“Geçmişe ilişkin anlayışın artışı, aynı zamanda, insanın kendisini, yaşlanan 
ebeveynini anlayışını da zenginleştirir; gelip geçen hayata ve geleceğe ilişkin 
farkındalığını kuvvetlendirir.” (s. 124) Böylece, yaşlanmakta olan ebeveynimizin 
geçmişte ne olduğuna dair içgörümüzün gelişmesi, onlarla özdeşimlerimizi daha bir 
kuvvetlendirir; bu da -geçmişteki kendilik ve ebevyn imgelerimize, genç ve yaşlı 
kuşak arasındaki ilişkiye dair kavrayışımıza yansıyarak-, geçmiş ve geleceğimiz -
yaşlılık- içindeki rol kurgumuzun bütünleşmesini kolaylaştırır. 

Hep biliriz; çocukluktan ergenliğe, ergenlikten yetişkinliğe geçmekte olanların 
belirgin değişmeleri ile onların ebeveynlerinin -çocuklarının hızla büyüdüğünü, evi 
terkettiklerini; kendi ebeveynlerinin hızla yaşlandıklarını ve yok olduklarını gören 
anne-babalarının- görece durağanlığı arasında çarpıcı bir karşıtlık vardır. Öyle ki, 
orta yaş insanı için, cansız dünyanın kararsızlığı bile ürkütücüdür: şimdiki şehir, 
bildiği şehir; komşuları, bildiği komşular değildir. Artık o, dış dünyasındaki bu -
simgesel- değişmelerle  (de), ayrılığın ve yitimin yasını tutmaya hazırlanmalıdır. 
Hayatın gelip geçiciliğine ilişkin bu farkındalık; bir yandan, orta yaşın yas sürecini 
pekiştirir, öte yandansa, orta yaş insanını, hem geçip giden hayatını hem de giderek 
daha yakınlaşan geleceğini kabule yatkınlaştırır. 

Herkes, er ya da geç -çoğunluk, orta yaş sürecinde-, geçmişte ne olduğunu, özellikle 
de gelecekte ne olabileceğini açıklıkla takdir edebileceği; ‘kendisini, kendi sınırlılığı 
içinde’ kabul etmesi gerektiğini öğrenebileceği bir yaşa gelir. Eğer o yaşa  öyle 
gelebilmişse, gücenmeden şunu da teslim eder: evet; bazı noktalarda, bazıları beni 
sollayabilir. Böylesi bir gelişkinlik, bir insanın hem kendisiyle hem de yaşamında 
yeri olan insanlarla ilişkisinde barışıklığı güçlendirir; sevgiyi nefrete egemen kılar. 
İnsanın kendiyle ilgili sınırları tanıması, ona -belki acılı bir öğrenme sürecidir ama-, 
becerebilirse, başkalarının yaratıcılığı ile özdeşleşebilme; utanç, kıskançlık ve haset 
yerine, hoşnutluk ve şükran duyguları ile yaşayabilme yetisini de kazandırır. 
Eklemeli; bu duygusal gelişkinlik; aklileştirmeler (rationalization), yadsımalar 
(denial), kendini geri çekmeler (resignation), hor görmeler (cynicism) ve mazoşistik 
kendini suçlamalar ile örülü marazlı narsisistik yaşayışın tam karşıtıdır. 
Orta yaşa gelindiğinde; bir yandan; ebeveynler, kardeşler, akrabalar ve çocukluk 
arkadaşlarının yitimi, hayatın gelip geçiciliğine ilişkin farkındalığımızı artırırken; 
öte yandan, yaşlanmanın bedensel sağlıklılığımıza, kendimizi hissedişimize ve 
görünüşümüze yansıyışları da, olası hastalıkları ve ölümün -ne vakit, bilinmez ama- 
kaçınılmazlığını kabullenmemizi kolaylaştırır. Ancak, bütün bunlar (söz konusu 
tatsızlıklarla gerçekçi bir şekilde -yadsımadan, marazlı bir anksiyeteye düşmeden- 
yüzleşebilme) sağlıklı narsisistik bir gelişme ile olanaklıdır.  
 
Hayatın bir başka cilvesi de; nasıl ergenlikte, daha önce, üstben’in bütünlüğünün 
temini ve sağlamlaştırılması bağlamında bastırılmış olan Ödipal karmaşa -güçlü 
cinsel ve saldırganca dürtülerin etkinleşmesi ve üstben’in kısmi çözülüşü ile 
birlikte- yeniden ortaya çıkıyorsa; toplumsal yaşantının diğer bazı evrelerinde 
olduğu gibi, orta yaşta da, Ödipal karmaşanın canlanmasıdır. Ancak, orta yaşa 
geldiğimizde; çocuksu ya da ergen Ödipal uğraşlar içinde olan çocuklarımızın, 
kendi bilinçdışı Ödipal çatışma ve savunmalarımızı daha bir kolaylıkla 
etkinleştirdiklerini vurgulamak gerekir.  
 
Şu unutulmamalı: Büyükler, cinsel ve saldırganca (sexual and aggressive) 
eğilimlerini ne kadar uygun bir bileşime taşıyabilirse; çocuklar da, söz konusu 
eğilimlerini, sevginin egemenliğinde o oranda bütünleştirebilirler. Öte yandan, orta 
yaşa layıkıyla varabilmek -bir başka deyişle, kemale ermek-; gençler üzerindeki 
güçlülük ve denetleyicilikten vazgeçebilmek -bu anlamda, ebeveynliğin façasının 
gençler tarafından alınmasına dair olgun bir kabullenişi gösterebilmek-, yetkeyi -
cinsellik ve gücü- genç kuşağa cömertçe devredebilmek; çocuklarımızı koşulsuz 
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sevebilmek ve özerkliklerini tanıyabilmektir. Böylece, orta yaşa sağlıklı bir 
narsisizmle varan yetişkin, hayatın diğer alanlarında da kendisini uygunca ortaya 
koyar, sınırlılığını yadsımaz; çözülmemiş Ödipal ve narsisistik çatışmalarının itkisi 
ile -güç ve denetimin kendisinde olması için-, ümitsizce hayatı tırmalamaz.   
 
Kernberg, orta yaşın -kaçınılmaz bir biçimde-, çeşitli yitimlerle karşılaşılan bir 
dönem olduğunu vurgulamıştı. Freud ise; Mourning and Melancholia’da (Yas ve 
Melankoli/ 1917) yasın halledilişinin, bir bakıma, yitirilenlerle özdeşleşmekten (de) 
geçtiğine işaret eder. Yitimle bu türden -acılı da olsa- baş ediş, orta yaş hastalarının 
analizinin de gösterdiği gibi, hayatın başka alanlarındaki özdeşimlerimize de yansır; 
örneğin, ebeveynleri yitiriş sonrası yaşanan yasın bu şekilde halledilişi, onlarla 
yeniden ve son bir özdeşim süreci ile, Ödipal çatışmalarımızın kişiliklerimize 
sağlıklı bir şekilde yedirilmesini de sağlar.  
 
Orta yaşa gelindiğinde daha da bir hatırdan çıkmıyor olmalı; -Kernberg’in de 
aktardığı üzere- Goethe (1807), insanın iki kez öldüğünü söyler: ilkin, kendi 
ölümünde; ikinci kez, onu seven ve anımsayanların ölümünde. Kernberg, kendi 
geleceğinde bu hakikati okuyan orta yaş insanının; kendi geçmişine -ve o anlamda 
yitirdiği ebeveynine- de o duyarlılıkla yaklaştığını; eşi, çocukları, çok yakın 
arkadaşları ve analisti ile bu duyarlılığını paylaşma ihtiyacında olduğunu söyler. 
Yitirilen ebeveyne ilişkin bu yaşantı -bu yas yaşantısı-, ister istemez, ebeveyne 
ilişkin karşıt duyguların çatışmasını da -bu anlamda, Ödipal karmaşayla yeni bir 
bilinçdışı baş etme çabasını da- beraberinde getirir. İşte bu çaba, orta yaş 
döneminde, çocuklarımıza yönelik çatışkılı duygularımızın üstesinden gelmemizde; 
onların bağımsızca gelişen dünyalarına daha bir muhabbetle yaklaşabilmemizde de 
bize esin kaynağı olur. Geçmişten devşirilen sağlam bir iç gerçeklik ve ondan 
kaynaklanan güven duygusu, gençlere hasetimizi ve -doğrudan veya yansıtılmış 
öfkemizin ifadesi olan- lüzumsuz idrar yarışımızı da dindirir. Böylece, sağlıklı bir 
narsisizm içinde, genç kuşaklarla geçmişin paylaşımı; yeni olana bilinçdışı bir 
hasetlenmeden değil, geçmişte kendileri için değerli olana dair sorumluluk ve 
sevgiden kaynaklanır. Geçmiş, gençliğe; rahatsız edici bir yük olarak değil, bir 
armağan olarak sunulur. 
 
Sonuçta; sağlıklı narsisistik doyumlar, yalnızca özsaygıyı artırmakla kalmaz; 
başkalarıyla kurulan doyumlu ilişkilerden dolayı, onlara ilişkin sevgi-takdir-şükran 
dolu yatırımlarımızı da güçlendirir. Bu, aynı zamanda -içselleştirdiğimiz o nesne 
temsillerinin kuvvetlenmesi yoluyla-, kendiliğin de zenginleşmesi ve desteklenmesi 
anlamına gelir. Böylelikle, dış kaynaklardan sağlanan narsisistik doyum; ikincil 
olarak, iç kaynaklardan da beslenmiş olur. Öte yandan; sağlıklı narsisistik doyumlar; 
günlük etkinlikler, iş, yaratıcılık ve değerler alanında başarılı yatırımlarla elele 
yürüdükçe; kişiliğin iç doğası da ona göre yapılanır ve bu durum, hem ben’in (daha 
ziyade, benlik/ kendilik’in), üstben’in ben ideal’i yönelimleri ile hem de bilinçli 
hedef ve ideallerle uyumluluğunda yansır. 
 
Marazlı (pathological) narsisizmde ise, bütün bu güzellikler tersyüz olur. Sınır 
(borderline) hastaların kimlik dağınıklığı, bunlarda, marazi ölçülerde büyüklenen 
(grandiose) bir kendilikle telafi edilmeye çalışılır. Ancak, bu marazlı büyüklenme; 
nesneler ve onların iç dünyadaki temsillerinin değersizleştirilmesi, kendiliğin veya 
nesne temsillerinin değersizleştirilen parçalarının dış dünyaya yansıtılması ile 
gerçekleşir. Dış dünyadan alınansa; büyüklenmeci kendiliğin narsisistik doyumunu 
temin eden, hayranlıktır. Giderek hayranlık kaynağı tükenir, tükendikçe 
değersizleşir. Başkalarının değersizleştirilmesi, -duygusal boşluk bedeliyle- hastayı 
kıskançlıktan korur. Sonuçta; insanın kötü gününde (yitimler, düşkünlükler, vb.) 
ihtiyaç duyduğu, dönüp sığınacağı bir iç dünya da kalmaz.  
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Narsisistik hasta; vantuzlarcasına aldığı alkış ve hayranlığı, kazandığı başarıyı, 
neredeyse, kendi içinde çürütür; sonsuz açgözlülüğü ile aldıklarını kendi içinde 
tahrip eder. Bu tutum, hastanın geçmiş ve gelecekle ilişkisini de etkiler. Yeni bir 
narsisistik yakıt arar durur; ancak, ister istemez, öyle sonsuz doyumun mümkün 
olmadığını da keşfeder ve gelecek korkusu bacayı sarar: geçmişine dönüp 
baktığında, ne şimdisinde ne geleceğinde tutunacak bir dalı kalmıştır. Hiçbir şeye 
şükran duymadan yaşanılmış geçmiş; yitik bir zamandır. Sonunda, marazlı orta yaş 
narsisisti, elinin altından kaymış olan geçmişe hasetlenir.  
 
Elde olanlarla hayattan keyif alma beceriksizliği, narsisist hastanın, açgözlülükle 
arzuladığı ama henüz elde edemediği şeyleri değersizleştirmesine de yol açar. 
Giderek, elde etse bile, cinsel muhatabını değersizleştirir; hayal kırıklığı ve iç 
sıkıntısı yaşar; yeni bir ilişkiye kapağı atma ihtiyacı duyar. Ama her ‘heyecan verici 
yeni’de, ‘hayal kırıcı eski’yi bulur. İnsanın biricikliği ve derinliğini yakalamada 
yeteneksizdir: herhangi bir ilişkide yeni olanı yakalayamaz. Becerebildiği -çaresiz-, 
elde edemedikleri adına, insandan nefret eden kötümser bir felsefe geliştirmektir.  
 
Kuşkusuz bütün bu olup bitenler, narsisistik hastanın iç dünyasını da çoraklaştırır; 
hayattan us payı devşirmesini engeller. Sanki sonsuz bir varoluşun öznesiymiş gibi 
yaşamaya kalkar; ne hayatın değişmelerine duyarlıdır, ne de hazırlıklı: şaşar kalır. 
Şaşkınlığını atmak için, -akıp giden hayat ona hiç dokunmamışçasına- ‘gençlik’ 
havalarına yatar. Geleceğe ilişkin; -gençlere özgü tarzda- fiziksel çekicilik, güç, 
sağlık, saygınlık, başarı ve hayranlık hayalleri şişirir. Hayat onu hayal kırıklığına 
uğrattıkça, o, kısır döngülü hayallerini tazelemeye gayret eder. 
 
Çocukları da dahil, geçmişini kendine katmadan yaşayarak orta yaşa gelmiş 
narsisistik hastaların; ergenlik çağına gelmiş çocuklarının, gelişen bağımsızlaşma 
süreci ile -gerçekçi ve sağlıklı bir biçimde- yüzleşmelerinde de ciddi güçlükleri 
vardır.  
 
Buraya dek söylediklerimizle, bir bakıma, marazlı ölçüde narsisist olan orta yaş 
insanının, çaresizlikten ne tür savunmalardan medet umduğunu da söylemiş 
oluyoruz. Örneğin, hayat karşısında kendini şişirme telaşındaki narsisist hastanın, 
orta yaşın gerçekleriyle karşılaştığında -yaşının keyfini sürmeyi boşlayıp- gençlik 
ayağına yatması (gençlerle aşna-fişne, hop-zıp faaliyetler, zıpır giyimler, 
tırmanamadığı dağı tırmalama gayretkeşliği, vs.), bir tür gerçeği ‘yadsıma’ (denial) 
savunmasıdır. Kendi gerçeğini yadsıyan marazlı narsisist, gerçek destek ve yardım 
ihtiyacı duyduğu durumlarda ise utanç yaşar: birinden yardım almak küçültücüdür! 
Yardım almayı insani bulmayan, insanca yardım etmeyi de bilemez. Böylece, 
marazlı narsisistin; hem büyük anne-baba, hem anne-baba, hem de çocuklarıyla alım 
verim ilişkisi sağlıksızdır. Öncesinde, yardıma muhtaç yaşlılara yardımı, üstünlük 
duygusunu tatmin etmek  üzere yaşayan narsisist; kendisi muhtaç duruma 
düştüğünde, yardım almayı, bir tür alçalma olarak yaşar. (Daha önce kendisinin 
yaşadıklarını, bu kez, yardımına muhtaç olduğu kişilere yansıtır.) Yaşlanan narsisist 
hastaların sağlıklarıyla marazlı meşguliyetlerinde (hypochondria), bu endişenin de 
önemli payı vardır. 
 
Fiziksel çekiciliği, toplumsal veya siyasi gücü, mesleki ve sanatsal becerileri 
itibarıyla kendi sınırlarına toslayan ve narsisistik doyum devşiremeyecek duruma 
gelen bazı narsisist hastaların; bütün bu doyumları yaşayanlara (özellikle de 
gençlere) hasetleriyle; geçmişteki -kendi- benzer arayışlarını ve şimdi o kabil 
arayışlardan doyum tedarik eden gençleri değersizleştirmek  (devaluation) suretiyle 
baş etmeye çalışmaları da, bir tür savunmadır. Böyle bir değersizleştirme, bazan, 
kötümser veya insana sıcak bakmayan bir felsefeye dönüştürülerek ya da umut ve 
şevkle yapılan her yeni şeye yalancı bir muhafazakarlıkla hücum etmek suretiyle 
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aklileştirilir. Takip edilen bir başka kurnaz yolsa; yeni olan (sanatsal dışavurumlar, 
yaratıcılıklar, vs.) karşısında, kendini, değer takdir eden -güya- hassas bir hakem 
rolüne tayin etmektir.  
 
Denkliği gözetmemek, karşısındakini bütünlüğü içinde sevmesini becerememek; 
marazlı narsisistlerin beraberliklerinde yaşadıkları sorunlara da kaynaklık eder. 
Böyle -kendi yaşını yadsıyan- narsisistler, ‘ebedi genç bedenler’ aramaya koyulur.  
 
Söz konusu narsisistlerin, adam gibi bir evlilik yaşamalarının olanaksızlığı da 
aşikar; sözde yürüyen evlilikler, eşin, açık ya da örtük değersizleştirilmesi; gerçek 
bir köle gibi -mazoşistçe- davranmayı kabullenmesi üzerine kuruludur. Diğer bazı 
olgulardaysa, başlangıçta muhafazakarca sürer gibi olan evlilikler, idealize edilmiş 
aşk ilişkileri ile orta yaşta birden bire kesintiye uğrar. 
 
Yaşlanma ile birlikte (sıklıkla ve yoğunlukla orta yaşta), narsisistik kişiliklerde, 
öncesinde narsisistik yatırımlara tabi kılınmış işlevlerin yavaş yavaş elden çıkması 
ile ruhsal çökkünlük (depression) oluşur. Bu da bir savunma yanıtıdır. Söz konusu 
işlev yitimi ile düşülen yas; açık ya da ötekileri küçük görüp değersizleştiren -çaptan 
düşmüş- bir yadsıyıcılıkla yaşanır. Ruhsal çökkünlük, aynı zamanda, acılı bir 
yalnızlık ve insan sıcaklığı kaybı olarak da yaşanabilir; hasta, başkalarına 
verilememiş ve onlardan alınamamış şeyler adına esef duyar. Genelde ve hayat içre 
işlevlerindeki kayıplardan yakınanlar, tedaviye; yadsıma ve/veya değersizleştirme 
savunmalarını kullananlardan daha yatkındır. Aynı zamanda, çökkünlük yaşayan 
narsisistler; çökkünlüğe ve özsaygı yitimine kendilerini sürükleyen şeyin ne 
olduğunu gösterecek, -o arada, mahut kişiliğin ele alınması ile ileriye dönük umudu 
besleyip duygusal kaynakları seferber edecek olan- psikanalitik tedaviyi kabul 
etmeye de daha yatkındır. Ancak, bu hastalarda, psikanalitik tedavinin ileri 
aşamalarında intihar düşünceleri ve girişimleri, önemli bir sorundur. Kernberg; 
çökkün narsisistlerdeki intihar eğilimini, suçun kefaretini ödeme ve içindeki 
‘kötü’yü öldürerek ‘iyi’yi muhafaza etme arayışı olarak değerlendirir. Tedavici, 
hastası ile birlikte, ruhsal çökkünlüğün iki gelişim yolu olduğunu açımlamak 
ihtiyacındadır: özfarkındalık ve gelişme ya da ümitsizlik ve intihar! 
 
Orta yaş marazlı narsisizminde; yadsıma, değersizleştirme ve çökkünlük daha 
sıklıkla ve yoğunlukla başvurulan savunmalar olmakla birlikte; hipokondriyak ve 
sağlığa hassaslaşmış uğraşlar, -yıkılanların telafisi adına- idealize edilmiş yeni değer 
dizgelerine (dinsel inanışlar, mezhepler, vb.) bağlanmalar, kendisini kabul ve 
yüceleştirmeye yatkın sınırlı (ve sıradan) bir çevrede önemli (ve gizemli) adam 
olmaya soyunmalar, -belki de, yalnızlıktan ve boşluk duygusundan koruyucu ya da 
kendi ile ilgili farkındalığı (alkol ve ilaç kullanımına benzer şekilde) engelleyici ve 
ondan uzaklaştırıcı- eşcinsel, vb. ilişkilere girmeler de söz konusudur. 
 
Kernberg, bu noktada sözlerini (Van der Waals’a -1965- göndermede bulunarak) 
şöyle bağlıyor: “Aktardığım bütün bu gelişmeler; narsisistik kişiliklerin, kendilerini, 
esasta pek sevmediklerini ortaya koyar.” (s. 149) 
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