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BAŞKA KARŞILAŞMALAR

Edebiyat, sanat üstüne ilk deneme, değinilerimi Geçerken adı 
altında toplamıştım. Bu kitabın yayınlanışından beri aradan bu 
kadar yıl geçmiş! 

Bu, adı sadece ‘romancı’ya çıkmış bir yazar için hayli ilginç 
bir deneyim. Demek kimse, yazarken edindiğim bilgilere, bunla-
ra dayanarak ürettiğim düşüncelere, romanlarıma, hikâyelerime, 
hattâ oyunlarıma gösterdiği ilgiyi göstermiyor, böyle bir merak 
duymuyor. Öyle mi acaba?

Geçerken yayınlandığından beri, benimle edebiyat üstüne 
söyleşi yapmaya gelen kişilerin sorularını büyük ölçüde bu kita-
bımdan çıkardıklarını gördüm. Böyle olsun olmasın, bu türden 
kitapların bir yazarın dünyasını çözümlemek için asıl gelecek-
te bir değeri bulunduğuna inanılır. Buna ben de inanmasam, 
Geçerken’i sonradan Karşılaşmalar izlemez, onun ardından da, bu 
sefer on yıl beklemeden şimdi bu Başka Karşılaşmalar’ı yayına 
hazırlamazdım. Geçerken’e oranla Karşılaşmalar’ı daha az ikir-
ciklenerek yayına hazırlamıştım, ama Karşılaşmalar’ın aslında 
ikinci cildi demeye gelen Başka Karşılaşmalar üstüne eğilmek 
benim için büsbütün bir sevinç oldu. Bunda, birinci cildin, on yıl 
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bekletmeden, iki buçuk yılda tükenmesinin, okuruma daha çabuk 
ulaşabilmiş olmasının da payı var tabii.

Bu türden deneme, değinme toplamları asıl gelecek için 
yayınlanır, demiştim. Ama, birinci cilt Karşılaşmalar’da değindi-
ğim gibi, böyle başvuru kitapları yazara yaşarken de çok yararlı: 
Size, şu ya da bu edebiyat sorunu ya da kendi kitaplarınız üstüne 
düşünceleriniz sorulduğunda, doğrudan bunların zaman için-
de dönüşe evrile biraraya toplandığı kitapları gösterebilirsiniz. 
Ayrıca, yazarın kendisi de, böyle kitapların rehberliğinde kendi 
üstüne unutkanlıklarından da kolayca kurtulabilir; tekrarlar-
dan kaçınabilir, düşüncelerindeki değişimi bir bakışta görebilir. 
Karşılaşmalar’ın “giriş” yazısının sonundaki birkaç cümleyi bura-
ya da alıntılamaktan kendimi kurtaramayacağımı söylemek iste-
rim: “‘Karşılaşmalar’ın şimdi elinizde tuttuğunuz türden deneme, 
değini, söyleşi alaşımı kitaplar gibi bir kitap için çok çağrışımlı bir 
ad olduğuna inanıyorum. (...) Sözcüğü bütün olarak aldığınızda 
da, parçalara böldüğünüzde de ortaya çeşitli karşı olma, karşı 
durma, kaçma, buluşma, kucaklaşma, burun buruna gelme, öte 
kıyıya geçme, karşılaşma durumları çıkmaktadır: Karşı / Karşılaş 
/ Karşılaşma / (yine) Karşılaşma / ve tabii Karşılaşmalar… Her 
yerde, her zaman: Özellikle de yaratırken; yazarken ve okurken.”

Başka Karşılaşmalar’ı sunuşta, böyle her türden karşılama 
durumlarının yenilerinden bazıları olduğunu söylemekten öte, 
ilkine ekleyebileceğim başka bir şey yoktur.*

Adalet Ağaoğlu

* Sadece, söyleşi başlıklarının basında çıkan başlıklar olduğunu açıklamak gerekirdi.
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İDÂRE LAMBASI

Kırk-elli yıl öncesindeyiz. Çocukluktayız:
Sabahları uyur da uyursunuz; öğle yemeği üstüne uyutulur-

sunuz; akşamın erken saatlerinde yedirilir, yıkanır, yatırılırsınız. 
Yaşlılar ve hastalar gibi, geceleriniz uzun mu uzundur. Onun için, 
büyüklerin, özellikle de yorgun annenizin en tatlı uykularının baş 
bölücüsü siz olursunuz.

Evde herkes uyurken uyandığınızda içinizi bir ıssızlık sarıyor-
du, değil mi? Dağbaşlarında yapayalnız bırakıldığınız duygusuna 
kapılıyordunuz. Köpek ulumaları, rüzgârın uğultusu, dalların 
çıtırtısı... Korkuyordunuz. Kimse, ne kadar korktuğunuzu bile-
mez. Eğer haykırmıyorsanız, o hep oradadır da, ondan. Soluk 
titrek ışığıyla başucunuzda, sabahlara kadar yanar. En azından 
size, annenizin işte orada, yanıbaşınızda olduğunu göstermek-
tedir. İyice kısılmış fitili, gaz haznesine kaçtı kaçacak... Sanki 
cançekişiyor; o kadar cılız bir ışık. Ama bir ışık: İdâre lambası. 
Bir de onun tavanda, duvarlarda danseden, hora tepen cinleri. 
Çeşit çeşit gölgeler.

Bu lambalar şimdiki çocukların başucu lambalarına, el fener-
lerine benzemezlerdi elbet. Yüreklerinde elektriğin aceleciliği 
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yoktu. Gecelerin en sabırlı gözcüsü ve kâtibiydiler: Her şeyi ağır 
ağır kaydettiler.

Her idâre lambası bana çocukluğumdan ne çok anı taşımıştır. 
Hattâ, yaşlıların, hastaların ve âşıkların gecelerine ait ne kadar 
çok öykü anlatmıştır.

***

Babaevinde, bir sürü eski öteberi arasında, artık kimsenin 
sahip çıkmadığı bu lambalardan biriyle 1960’larda yeniden kar-
şılaştım. Büyük gaz lambalarına bakılmış, onlar korunmuş, bazısı 
elektrikli köşe lambasına dönüştürülmüştü. Bunlara antikacıların 
başköşelerinde de sık sık rastlanıyor. Yeniden değer kazanmışlar-
dır. Ama bu küçükler, bunlar... Şişesiz kalmışlar, minik tombul 
gaz depocuklarıyla tümden gözden çıkarılmışlardır.

Eski öteberi arasında bulduğum, küçük cam karnında gaz tor-
tusu kuruyup kalmış, fitili bitti bitecek kadar kısa, ucu yanık, fitilli-
ği paslanıp eğrilmiş lambayı evirip çeviriyordum. Sahiplik duygusu 
hiç gelişmemiş olan ben, çoktan gözden düşmüş bu şişesiz, kirli 
küçük şeye sahip çıktım. O günden başlayarak da, çocukluk gece-
lerimde beni hiç yalnız bırakmamış, sonuçta gölgeleriyle de dost-
luk kurduğum bu cılız sarı ışığa borcumu ödemek istedim sanki. 
Nerede, hangi biçimini görsem, eski bir dostuma rastlamışım gibi, 
evime buyur ediyordum. Ama herbirinin ya başı gitmiş, ya kolu 
kopmuştu. Yarım karış boyundaki şişeleri, yuvarlakları, ince uzun-
larıyla yokolmuştu. O şişeler... Sırçadan, kolaycacık kırılır şeyler.

Derken işi rastlantıya bırakmadım. Artık eskicileri salt onları 
bulmak için dolaşıyor, yurtdışındaki bitpazarlarında aranıyor, 
bizim kasaba, köy pazarlarına dalıp çıkıyordum. O kadar ender 
kalmışlar ki. Zamanla büyüklerin taklitleri çıktı, küçük idâre 
lambaları bunlarmış sanıldı. Minyatür taklitler çoğaldıkça, öteki-
ler büsbütün yokoldu.
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Aşağı yukarı otuz yıl, bir tutkuyla idâre lambaları peşinde koş-
tum, şişesi tam kendine ait olan bir tekine bile rastlamadım, diye-
bilirim. Bunların da cam, kristal haznelileri vardır; porselen, opalin 
haznelileri vardır; tunçtan tenekeye kadar, madeni hazneli olanları 
da... Kent için yapılmış olanlarıyla köy için olanları da hemen ayırt 
edilebilir. Taşraya, köye sevkıyat daha çok, cam üstüne boyama 
çiçek desenli ya da teneke, krom, bilemediniz bakır haznelilerden 
olmuş. Çoğunun şişe numaraları da birbirinden farklı.

Ve elbet hiçbiri ne beş, ne yedi numara...
Bunların kendi modeline uygun, ‘otantik’ şişelerini bulmak 

için boşuna uğraştım, itiraf edeyim, idâre lambalarımın birçoğu-
nun şişesini, “Herhalde bununki böyleydi, buna da bu olabilir...” 
diye ben yakıştırıp koymuşumdur üstlerine. Böylece ortaya tuhaf 
bir ‘geçmiş zaman’ çıkardığımın farkındayım. Ama, şu da var: 
Acaba, eskiler de, kolaycacık kırılan şişelerin yerine, ne uyarsa, 
kaç numara denk gelirse, onu takmıyorlar mıydı? Tutumluluk. Ne 
olursa, onunla idâre etmek...

***

İdâre lambası. Aslında eskiler bunlara ‘lamba’ da dememişler. 
Şimdi bizim dolmuş arabası yerine, sadece ‘dolmuş’ deyip geç-
memiz gibi, gecelerin bu en tutumlu, en kullanışlı gözcüsüne 
‘idâre’ demişler. Yağ kandillerinin işlevini üstlendiği için, ‘kandil’ 
de denmiş. Bunları, eski roman ve hikâyelerimizden çıkarıyoruz.

Eski hayatlar, genelde tutumlu hayatlarmış. Tüketim top-
lumları henüz ortaya çıkmadığı için, idâre lambaları, hem az gaz 
yaktığından, hem yangına karşı daha güvenli olduğundan ahşap 
evlerin merdivenbaşlarını, sofaları, helâ önlerini, çocukların, yaş-
lıların gecelerini bekleyip durmuş.

İdâre, ‘tutum’ demek. Ama, yöneten ya da yönetenlerin 
bulunduğu yer, makam falan demek olduğunu da unutmayalım. 


