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ADALET AĞAOĞLU
1929’da, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde doğdu. Ortaöğrenimini Ankara Kız Lisesi’nde tamamla-
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lundu (1951-1970). TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’ndan, kurumun özerkliğine el konulması 
sonucu istifa etti. Öğrencilik yıllarında başladığı yazarlığı 1970’ten sonra başka hiçbir işle pay-
laşmadan sürdürdü. Radyo ve sahne oyunlarını romanları, öykü, anı, deneme kitapları ve gün-
lükleri izledi. Bu çalışmalarında toplumumuzdaki değişim ve dönüşümlere duyarlı yaklaşım-
larıyla dikkat çekti. Değişimler konusunda edebiyatın yapısal durumu bakımından da arayışçı 
davranarak, kendine özgü anlatım biçimleri geliştirdi. Evlilik öncesi soyadı Sümer’dir.
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(Haziran, 2016).
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ÖTEKİ

“İnsan heykellerini sevmem,” dedi. “Onların karşısında elim 
kolum bağlı kalıyorum. Hayatlar belli bir hareket ânında don-
durulmuş...”

İçimde hemen karşı koyma isteği belirdi, ama hevessiz bir 
tonla sordum:

“Resim de öyle değil mi? Oysa, anladığım kadarıyla resim 
sanatına tutkunsunuz?”

“Resimde sonuncu boyut izleyiciye ait. O boyutu, hiçbir el-
koyma olmadan, kesintisiz, sınırsız düşleyebilirsiniz. Düşleme 
boyutlarına göre, öteki boyutlar da değişik anlamlar kazanır. 
Bakın, işte bu...”

Munch’un Deniz Kıyısında Genç Kadın tablosu önünde 
duruyorduk. Mavilikler: Mavi kumsal, mavi gökyüzü, mavimsi 
yeşillikler, fiyordların morumsu mavi birkaç kaya parçası; göğe, 
denize, kıyıya, bunların her ton mavisine egemen, arkası bize 
dönük beyazlı genç kadın. Düz sarı saçları beline iniyor. Arkadan 
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dümdüz görünümü bölen tek çizgi, tek ayrıntı, saç uçlarını tutuk-
lamış incecik, seçilir seçilmez, zincirden kemer parçası.

Beyazlı kadının yüzü üstüne hiçbir fikrimiz yok. Ne, yandan 
küçük çene, yanak çizgisi, ne burun, alın çıkıntısı... Beyaz entari 
yere kadar indiğine göre de, ne ayaklar, ne ayakkabının arkadan 
görünebilecek topuk, ökçe parçası... Kollar, omuzlardan gevşekçe 
düşüyor. Eller önde kavuşturulmuş olmalı, çünkü tabloya ne bi-
lek, ne parmak, ne bilezik, ne yüzük giriyor. Giysinin yenlerine 
dantela, kırma gibi süsler geçirilmiş mi, bilinmiyor. Enseyi saçlar 
örttüğüne göre de, ne beyaz giysinin yakası, ne genç kadının boy-
nu, ensesi üstüne bir fikrimiz var. Uzun boylu, biçimli bir kadın; 
bu kadar. Bu bile doğru olmayabilir, çünkü kadın yüksek bir yerde 
dikiliyor. Ressam belki de onu daha aşağılardan bir yerlerden 
görüyor. Uzunluğu, sırtının dikliği ona bu açının sağladığı bir şey 
olabilir. Zaten, bu kadın gövdesinin durduğu yerden içinde bu-
lunduğu yere, doğaya egemenliği, ‘gerçeğe’ ilişkin her türlü ölçüt, 
varsayımımızı geçersiz kılmakta. Yine de, tablodaki kimse üstüne 
‘genel bir bilgimiz’ var: Ressam tablosuna bir ad vermemiş olsaydı 
da, biz bu beyazlı kimseye hemen, bir genç kız, genç kadın der-
dik. (Kuşkusuz, X’ler ve Y’ler, 2x2=4’leri kullanarak): Gövdenin 
dikliğinden, saçların gürlüğünden kıyıdaki insanın genç oldu-
ğunu hiç kuşkuya düşmeden kabulleniyoruz. Kız mı, kadın mı; 
bununsa hiçbir önemi yok. Çünkü, duruştaki saflık, çizgilerdeki 
yalınlık bizi bunun ötesinde başka şeyleri bilmeye çağırıyor.

Bu tabloyu ilk görüşüm değil. Çeşitli zamanlarda ben de ona, 
ressamın verdiği adlar dışında adlar yakıştırdım: Bekleyiş, Erden-
lik, Yalnızlık, Kaygı gibi adlar... Bu sefer, bu son görüşümde ise 
tabloya yeni bir ad yakıştırıyorum: İçteki Çığlık.

“Bu bir heykel olsaydı, gizlerini büyük oranda yitirecek-
ti, büyüsü eksilecekti,” diyor. “Bu bir heykel olsaydı, sırtından 
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önüne geçecek, yanına dolanacak, çevresinde ne kadar dönersek 
dönelim, hep heykeltıraşın gözüne prangalanmış olacaktık; son 
boyuttan yoksun kalacaktık.”

Ona Köprü Üstündeki Kadınlar tablosunu gösterdim.
“Evet, anlıyorum,” dedi. “Bu kadınların üçü de yüzden görü-

nüyor. Giyim kuşamları ise, bütün ayrıntılarıyla ortada... Fakat, 
öngörünüm ardında kalan her şey bize ait, bizim düşlememize 
açık.”

Güldüm:
“Pek de değil. Yüzlerindeki anlamlar, giyimleri, kuşamları, 

duruşları, bütün bu ayrıntılar, tabloda görünmeyen alanlar içinde 
bol çağrışımlı pek çok ipucu vermekte...”

O da gülümsedi:
“İpuçları... Onlarsız düşlenebilecek ne var ki? Ama düşleri 

yeden, koşullayan da onlar!..”
Az sonra.
Müzenin kafeteryasında oturmaktayız.
Ben, bira içiyorum. Onun önünde sütsüz, şekersiz bir fincan 

kahve var.
İçerde heykellere, tablolara bakarken söyledikleri tek ba-

şına pek de ilginç değildi. Söylediklerini, kendisinin yüzünü 
bilmeden, sesini işitmeden bir yerde basılı görsem, okumuş 
olsam yani... Sanırım o zaman, düşüncesini çürütecek sözümü 
az önce içerde yaptığım gibi, yumuşak biçimde söylemeye özen 
göstermezdim. Tarihin çeşit çeşit, boy boy bize armağan ettiği 
olağanüstü heykellere ısınamamış biriyle apaçık alay bile ede-
bilirdim. Ama daha müzenin girişinde gözgöze geldiğimiz bu 
kadın, hem içimde küllenmiş dirimi canlandırıyor, başkaldırıyı 
dürtüyor, hem de beni yontulmamış bir başkaldırının çok öte-
lerine çekiyordu.
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Ona bir yaş vermem gerekirse, otuz beşle yetmiş beş arası her 
yaşı verebilirim. Müzenin girişinde gözgöze gelişimizden mi, du-
ruşundan mı, yüzünden yakaladığım biraz kederli ya da çocuksu 
gülümseyişinden mi; sonra, ansızın, “Heykelleri sevmem,” diyen 
sesindeki titreşimden mi, şimdi fincanı bu biçim tutuşundan mı, 
yılları seyrede seyrede matlaşmış küllü kahverengi gözlerinden, 
bu matlıkta gizli öfkeden mi; bana ilginç geliyor. Karşı durulmaz 
bir kışkırtı ile sarılmış gibiyim. Onu keşfetmek, bilmek istiyorum.

“Sanat tarihçisi misiniz?”
“Hayır. Niye?”
Sanat tarihçisi olsa, bu iyi bir ipucu mu sanki? Ya da büyük 

bir otelin bakım şefi olsa? Parlak günleri geride kalmış bir sahne 
sanatçısı olsa, orkestrada birinci keman olsa?..

Yıkana yıkana ilmikleri birbirine geçmiş yün hırkasına, düğ-
meleri birbirini tutmaz gömleğine bakıyorum; hiçbir şey çıkara-
mıyorum.

“Nerelisiniz?”
“Hiçbir yerli.”
Bunu, herhangi bir ülke adı söyler gibi, doğallıkla söyledi.
Gözlerim biranın hareketli köpüğüne takılıyor. Neden ille bir 

yerli olması gerekiyordu ki?
Kekeliyorum:
“Aksanınız... Bildiğim bütün yabancıların aksanından farklı. 

Onun için...”
Yanıt vermiyor. Hiçbir şey söylemiyor. Bakışlarını bir süre 

kafeteryayı dolduran renkli kalabalıkta dolaştırıyor.
İnsanlar hep bir ağızdan konuşmakta. Ne dedikleri anlaşılmı-

yor. Her ses ötekinin içinde erimekte: Uğultu.
Ansızın bu uğultuyu bir heykel olarak algılıyorum. Biz dışın-

dayız; uğultu heykeline bakıyoruz; bir ses alaşımının çevresinde 


