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ADALET AĞAOĞLU

1929’da, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde doğdu. Ortaöğrenimini Ankara Kız Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi DTC Fakültesi’nin Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1950).
Açılan bir sınavla Ankara Radyosu’na girdi. Kuruluşundan sonra TRT’de çeşitli görevlerde bulundu (1951-1970). TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’ndan, kurumun özerkliğine el konulması
sonucu istifa etti. Öğrencilik yıllarında başladığı yazarlığı 1970’ten sonra başka hiçbir işle paylaşmadan sürdürdü. Radyo ve sahne oyunlarını romanları, öykü, anı, deneme kitapları ve günlükleri izledi. Bu çalışmalarında toplumumuzdaki değişim ve dönüşümlere duyarlı yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Değişimler konusunda edebiyatın yapısal durumu bakımından da arayışçı
davranarak, kendine özgü anlatım biçimleri geliştirdi. Evlilik öncesi soyadı Sümer’dir.
Oyun: Bir Piyes Yazalım (1953, oynanmış, basılmamış); Yaşamak (1955-1956, radyo oyunu, yayınlanmış, basılmamış); Evcilik Oyunu (1964); Tombala (1967); Çatıdaki Çatlak ve Sınırlarda
(1969, iki oyun); Üç Oyun: Bir Kahramanın Ölümü, Çıkış, Kozalar (1973); Kendini Yazan Şarkı (1976); Çok Uzak Fazla Yakın (1991); Duvar Öyküsü (1992); “Fikrimin İnce Gülü” –Oyun
(1996); Radyo Oyunları: Çağımızın Tellalı (2011).
Roman: Dar Zamanlar Üçlemesi: Ölmeye Yatmak (1973); “Fikrimin İnce Gülü” (1976); Bir Düğün
Gecesi (1979); Yazsonu (1980); Üç Beş Kişi (1984); Hayır... (1987); Ruh Üşümesi (1991, Oda
romanı); ROMANTİK Bir Viyana Yazı (1993); Dert Dinleme Uzmanı (2014).
Öykü: Yüksek Gerilim (1974); Sessizliğin İlk Sesi (1978); Hadi Gidelim (1982); Hayatı Savunma
Biçimleri (1997).
Anı-Anlatı: Göç Temizliği (1985, Anı-roman); Gece Hayatım (Rüya-kâbus anlatıları, 1991),
Damla Damla Günler I-II, III (2007); Duvarların Dışında (dokümanter, 2013).
Deneme: Geçerken (1986); Karşılaşmalar (1993); Başka Karşılaşmalar (1996); ÖYLE Kargaşada
BÖYLE Karşılaşmalar (2002); Yeni Karşılaşmalar (2011).
Seçmeler: Adalet Ağaoğlu, “Okurunun Yazarı”, Hazırlayan: Sefa Kaplan (1993, 2006).
Nehir Söyleşi: Adalet Ağaoğlu kitabı, Sen Türkiye’nin En Güzel Kazasısın, Feridun Andaç (2001).
Mektup: Mektuplaşmalar -Adalet Ağaoğlu ile Memet Baydur arasında mektuplaşmalar- (2005).
Yayına Hazırlama: Güner Sümer Toplu Eserleri I-II Cilt (1983). Ayrıca basılı olan ve olmayan
çevirileri vardır.
Ödülleri: Üç Oyun, 1974 Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü; Yüksek Gerilim, 1975 Sait Faik
Hikâye Armağanı; Bir Düğün Gecesi, 1979 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü, 1980 Orhan
Kemal Roman Armağanı, 1980 Madaralı Roman Ödülü; Çok Uzak-Fazla Yakın, 1992 Türkiye
İş Bankası Edebiyat Büyük Ödülü (Tiyatro); ROMANTİK Bir Viyana Yazı, 1997 Aydın Doğan
Vakfı Roman Ödülü. 1995, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat (Edebiyat) Büyük Ödülü. YKY,
Afife Jale Tiyatro Ödülü, 2014.
Unvanlar: TÜYAP Onur Yazarı (1994), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Fahri Doktora Unvanı (1998), ABD OSU (Ohio State University, Humane Letters) Edebiyat Fahri Doktora
Unvanı (1998).
Sempozyum: “Adalet Ağaoğlu 85 Yaşında Sempozyumu” (Everest Yayınları-Bilgi Üniversitesi,
2014).
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Önsöz
Adalet Sümer’le 1951 yılında tanıştık.
Onun abisi benim de Ankara Gazi Lisesi’nden sınıf arkadaşım
Doktor Cazip Sümer, kız kardeşim Gönül ile evlendi. Biz ise 12
Şubat 1954’te nişanlandık, 15 Aralık 1954’te evlendik.
Adalet, ilk kitabı basılmadan önce onu bana ithaf edeceğini
söyledi. Ben de “Kitaba basılmasın da, baskıdan sonra bana elle
yazacağın bir ithafla kitabı armağan et,” dedim.
Bu armağanlar bugüne kadar sürdü. Her kitabın her
baskısından bir adet, ithaflı haliyle bana en güzel armağan oldu.
Bu kitaplar şimdi Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki
“Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası”nda. İthaflar da bu kitapta..
Halim Ağaoğlu
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Halim Ağaoğlu’nu dinlerken…
Ömer Erdem
Son derece net ve kendisinden memnun bir ton var sesinde Halim Ağaoğlu’nun. Söze başlamadan önce babacan bir tavırla gülüyor, arkasından tane tane anlatmaya başlıyor. Cumhuriyet’in yeni
mühendis kuşağının önde gelen isimleri arasında. Süleyman Demirel ve Erdal İnönü ile arkadaşlıkları da var. Teknik Üniversite’den
mezun olmuş. Mesleği gereği dünya ve özellikle Türkiye’yi yakından tanımış. Tanımış demek yetmez açıkça ve
açıktan idrak etmiş. Bunun önemi şurada ki,
erkek egemen bir toplumda başarılı bir adam
o. Ömrünü çalışmakla geçirmiş. Ne var ki
ondaki asıl özellik bu kadar değil. Baştan
beri tutkuyla sevdiği ve adeta hayatının var
olma gerekçesi saydığı bir yazara, kadın
yazara sahip çıkmak ve onu hep desteklemek. Adalet Ağaoğlu gibi hem baskın
hem de başarılı bir yazar karakter karşı9

sında, onu, hayat ve yazı uzayının genişlemesine hep vesile olmak,
hasbi olarak ve sarsılmaz inançla arka çıkmak. Sesinin tonundaki
memnuniyet, rikkat, sabır, özveri bu adanmışlığa değer duygusuna
sahip olmasının ve mütevazılığının sonucu.
“İlk kitabını bana ithaf etmek istemişti Adalet,” diyor. Adalet Hanım’ın o berrak hafızasının ve detaylara hâkimiyetinin
patlayışları arasında. Bir bahar öğleden sonrasında, Halim Bey,
Adalet Hanım ve ben konuşuyoruz. Kitap olmasını istiyor Halim Bey, ömürlük bu özeninin, bir nevi arşivinin. Belki bu türe
yakın, ithaflardan oluşan kitaplar yapıldı, yapılacak da. Ne var ki,
en başından son kitaba ve üstelik, en son ve tekrar baskılara kadar,
yazarı tarafından eşine ithafla imzalanmış hangi toplamdan söz
edilebilir.
Everest’in Yayın Yönetmeni Cem İleri ve ben Adalet Ağaoğlu ile Bebek’te buluştuğumuz o ilk günden beri, yayınlanacak
her kitabın kendi heyecanını beraberinde getirmesini ve bugünün
okuruna seslenmesini hedefliyoruz. Halim Bey, bu niyetin arkasında sağlam ve serinletici bir gölge gibi hep duruyor. Günü gelip
de ortaya bu proje çıkınca bir kez daha hep beraber seviniyoruz.
Bu yolla hem Adalet Ağaoğlu yazarlığının başka bir yüzü, “Kurşunî” ile “Lâcivert” arasında beliriveriyor. Böylece öğreniyoruz ki
aralarındaki saklı isimler, sırlar, simgeler bunlar. Adalet Hanım
kurşunî (Ankarada’ki Adalet Sarayı’nın renginden dolayı), Halim
Bey lâcivert. Özel olanla edebiyat olan kabarıyor arada.
İthaflar özenle okunduğunda, bir yazarın eserlerine yayılmış
yaşam psikolojisi de izlenebiliyor. Asılları, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’nde olan bu kitapların verilerinden hareketle, bir
bibliyografya ve bir kitap kültürü envanteri de ortaya çıkıyor. Ve
bunu Halim Ağaoğlu’na borçluyuz. Her ithaf bir tür yaşam levhası, dilek, teşekkür ve yazıt aynı zamanda. Dünyadan yazıyla ge10

çişin izleri. Erkekle kadın arasında düelloya kadar varan haller, iç
çekişler, mutluluk şakımaları ve elbette yer yer parmak sallayışlar.
Zaten Halim Bey, “İlişkimizin o anki durumuna göre yazıyordu
Adalet!” diyor.
Halim Bey ve Adalet Hanım’dan izin alarak bu görüşmenin
ses kaydını da yapıyorum. Halim Bey, “Hepsini sevinçle karşıladığını!” özellikle vurguluyor konuşma boyunca, dünya gözüyle
bu emanetlerin bir kitap olarak ortaya çıkması isteğini belirtiyor.
Dahası, ilkin kendi el yazısıyla topluyor Halim Bey. Yazarın yazısını kendi eliyle çoğaltmıyor, adeta sevgiyle ve takdirle yeniden
yaşıyor.
Adalet Ağaoğlu’nun eser toplamı modern Türkiye’nin hayat
ve insan çelişkisinin sarsıntılarıyla dolu. Oyunları, günlükleri, denemeleri, hikâye ve romanları bu akışın durakları. Yazardan kalan
her parça zamana emanettir ve o emanette toplumsal şuurun bir
yüzü saklıdır. Halim Ağaoğlu’nun bu yüzü bize armağan etmesi, örnekliği ve fakat asıl eylemin jest olarak güzelliğiyle de çok
değerli. Teşekkür ve saygı bu hayat için yeterli değil ancak borç
olduğu muhakkak.
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Yayına Hazırlarken…
Didem Ünal
Bir editörün kendini mesleğinde şanslı saydığı zamanlar vardır: Okuru olduğu yazarla çalışma ve onu yakından tanıma fırsatı
yakaladığı zamanlar! Adalet Hanım’ın kitaplarının editörlüğünü
üstlenmek, benim için bu anlama geliyordu. Dolayısıyla Halim’e
İthaflar’ı yayına hazırlamak, en başta bir okur ve bir editör gözüyle ilginç keşiflere açıktı.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki özel arşiv birkaç kez tarandı,
1962’deki ilk ithaftan 2016 Nisan’ında yazılan sonuncuya dek, ulaşılabilen tüm örnekler, “tekrar imza”lar dâhil listelendi, çekim yapıldı, tarihlerine ve baskı sayılarına göre karton/
cilt kapak ayrımına göre kontrol edildi… Ve yayına hazırlarken görüldü ki:
Hiçbir ithaf birbirinin aynı değildi, benzeri bile değildi ve hepsinde ayrı bir espri,
farklı tonda sevgi gösterisi vardı! Tüm bunların zemininde varlığı sezilen derin saygı
ise bakiydi…
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Yazarın ruhsal durumuna ve sevgili eşi Halim Bey’le ilişkilerinin o anki seyrine yönelik işaret fişekleri çakıyordu.
Her yeni baskının bir yazara nasıl motivasyon kazandırdığını
görmek mümkündü. Dahası, bir oyun gibi başlayan “ithaf geleneği”nin de bunda büyük payı vardı.
Hele son ithaflarda dikkatimi çeken durum beni çok etkiledi:
Adalet Hanım, yıllar içinde gittikçe daha iri harflerle yazmaya başlamıştı. Halim Bey son zamanlarda gözünden rahatsızdı, neredeyse
Halim Bey’den çok Adalet Hanım dert etmişti bunu. İşte, Halim
Bey kendisine ithaf edilen cümleleri daha rahat okuyabilsin diye
olmalıydı bu…
Kitaplarına, kitapların yazıldığı günlere, her yeni baskının yapıldığı yılın şartlarına-politik zeminine, yayınevine ve baskı durumuna dair göndermeler ve hayat arkadaşına teşekkürlerle dolu,
“aslında hep iki kişilik” satırlar. Sevgili eşine muzipçe ve farklı
biçimlerde “Bana nasıl dayanıyorsun?” diye soran bir yazar… Sadece bu ithaflar yeter!
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