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HİKMET BURCU’NA YOLCULUK

Kitabın üzerindeki baskı tarihi 1993 olduğuna göre, benim 
Londra yollarına düşmeme daha iki sene varmış demek ki.

Adalet Ağaoğlu’nun o tuhaf kazaya maruz kalmasına da dört 
sene.

O yıllarda, kışın Büyükdere’de, yazın Büyükada’da otururdu 
Adalet ve Halim Ağaoğlu çifti.

Büyükdere’deki evin balkonundan Boğaz’ın ışıltılı suları görü-
nürdü.

Büyükada’daki evden ise Heybeli ve onu kuşatan Marmara.
O iki evde de uzun sohbetlerimiz, hüzne teğet geçmeyi ihmal 

etmeyen kahkaha dolu akşamlarımız oldu.
Ama Seçmeler’in büyük bölümünü Büyükada’da hazırlamıştık.
Bostancı’dan vapura biner, Büyükada İskelesi’nde indikten sonra, 

bahar bahçelerinin renk ve rayihasını sindire sindire Dil Burnu’na 
doğru yürürdüm çantamda fotokopiler ve yeni şiirlerle.

Büyükada’daki evi, yazarlar için bir çalışma mekânına dönüş-
türme düşleri vardı Adalet Hanım’ın.

Bir hayli detaylandırılmış bir projeydi bu üstelik.
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Biraz konuştuktan sonra alt kattaki çalışma odasına iner, üst 
kattan bütün eve yayılan nefis bir müzik eşliğinde çalışmaya başlardık.

Ölmeye Yatmak’tan bu bölüm, Bir Düğün Gecesi’nden şu bölüm.
Tezel’i ve Tezel’in Türk edebiyatının göğsüne sanki firketeyle 

iliştirilmiş gibi giderek kanayan, “İntihar etmeyeceksek içelim bari” 
cümlesini ihmal etmemeye özen gösterirdik söz gelişi.

“Fikrimin İnce Gülü”nün kahramanı Bayram’ın, 12 Mart dönemin-
de askerliğini yaparken işkencecilerden biri olmakta zerre tereddüt 
etmemesi, hem edebiyat, hem siyasi tarih, hem de hayli zayıf olan 
toplumsal hafıza açısından son derece önemliydi mesela.

“Her şey kendi doğrusunu bulur,” dediği halde, “Bir kimse, 
neden oltasını, içinde tek balık olmadığını bildiği bir göle sarkı-
tır?” diye sormayı da ihmal etmiyordu Yazsonu; kendisine, Şimdi 
uzaklardasın, Gönül hicranla doldu, Hiç ayrılamam derken, Kavuşmak 
hayal oldu, şarkısını fon müziği kılarak...

Sonra Hayır vardı, Üç Beş Kişi vardı, Ruh Üşümesi vardı, ROMAN-
TİK Bir Viyana Yazı vardı.

Aydınlarla sorunu olan bir yazardı Adalet Ağaoğlu, aydın inti-
harları üzerinde derinlemesine duran bir yazar.

Yıllar sonra Londra’da, Türk edebiyatında intihar eksikliğine 
dair bir hikâye yazarak Adalet Hanım’ı da sorgulayacağımı bil-
miyordum henüz.

O ise hikâyeleriyle, sevgili Behçet Necatigil’in ifadesiyle, ede-
biyatımızın “hikmet burcu”na perçinlemişti kendisini çoktan.

Hikâyelerde benim en çok ısrar ettiğim, Hadi Gidelim yayınlanır 
yayınlanmaz neredeyse ezberlediğim “Savun Sevdam Sen Savun”du.

Siyasi tavrın, böylesine mükemmel bir edebi üslupla ifade edi-
lişine dair örnekler çok fazla değildi edebiyatımızda ne yazık ki.
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Attilâ İlhan’ın “Sana Ne Yaptılar” şiiri, bir kez bile “işkence” 
kelimesini kullanmadan işkenceyi en iyi anlatan şiirdir Türk ede-
biyatında.

“Savun Sevdam Sen Savun”da da bu vardı işte.
12 Mart’tan bir kez bile söz edilmez, “Mart yağmurlarının 

getirdiği büyük tufan” dışında.
İşkenceden de söz edilmez.
“Çifte kumrular”ın delikanlısı, “Serin gülümsemesini yitirmiş”tir 

sadece, genç kızı ise “Birkaç yılın çok kullanıp çarçabuk eskittiği 
bir yürek”e sahiptir artık.

“Kimi Zaman da Yapayalnız Gitmek Uzun ve Çok Dönemeçli 
Yolları” ise edebiyat dünyasına bugün de egemen olan bir “yazar” 
profilini iğne oyası gibi işliyordu ironinin besleyici taraflarına yas-
lanarak.

Sonra tiyatro eserleri vardı, Evcilik Oyunu vardı, hâlâ yeni 
bölümlerinin yazılmasını bekleyen.

Göç Temizliği vardı ki, Hayatı Savunma Biçimleri’nden birisi 
olarak, her insanın vakit yitirmeden yapması gereken bir ‘temizlik’ 
sözkonusuydu bütün ayrıntılarıyla.

Gece Hayatım ise kinayesi kıt edebiyat ahalisine verilmiş bir cevap 
olmakla kalmıyor, aynı zamanda hayli net sorular da soruyordu.

Bütün bunlar olup biterken, Fatma İnayet isimli müşterek 
dostumuz da, hemen her kitapta bir köşeden başını uzatıp muzip 
muzip gülümsüyordu.

Fatma İnayet de kim mi?
Dediği gibi Orhan Veli’nin, “Onu da edebiyat tarihçisi bulsun...”

Bir Adalet Ağaoğlu okuru olarak Adalet Ağaoğlu ile birlikte 
çalışmak büyük bir nimetti elbette.

Ve ilginç bir tecrübe.



12

Romanlarını, hikâyelerini, oyunlarını, denemelerini okurken 
de çok şey öğrenmiştim kendisinden hiç kuşkusuz ama birlik-
te çalışırken, nitelikli bir yazarın dikkatlerini, tecessüslerini, dille 
kurduğu ilişkiyi, hayata bakış açısını, meseleleri değerlendirme 
biçimini yakından görme imkânına da sahip oldum.

Metinler arasında gezinirken, kimi zaman edebiyat tarihinin 
ara sokaklarına açılır, Cumhuriyet döneminin günah ve sevaplarını 
gözden geçirirdik kimseye haksızlık etmemeye bilhassa dikkat ederek.

Mevcut edebiyat ortamının özensizliğinden, insan ilişkilerinin 
hoyratlığından, edebiyatı bir rant mekanizmasına dönüştürmeye 
yeltenenlerden ve işin tuhafı bunu başaranlardan şikâyet ederdik 
birlikte.

Akşamın Ahmet Haşim’e yakışan saatleri başlarken yukarı çıkar, 
Halim Ağabey’in de dahil olmasıyla birlikte, Heybeli üzerinden 
batan güneşin inanılmaz renklere büründürdüğü denize ve gök-
yüzüne bakarak birkaç kadeh bir şeyler içerdik.

Uzaklardan bir yerlerden duyulan müziğe, Halim Ağabey’in 
o muhteşem sesiyle okuduğu şiirler eşlik ederdi bir süre sonra.

Son vapuru kaçırma telaşlarıyla birlikte, hanımellerinin ve 
iğdelerin baygın kokuları arasından iskeleye doğru yürürdüm ben.

*

Hafızam beni yanıltmıyorsa eğer, altı ay kadar sürdü Seçmeler 
için yaptığımız çalışma.

Bu altı ayda gerek Adalet Hanım’la, gerekse Halim Ağabey’le 
geçirilen her saniye son derece öğretici ve besleyici oldu benim için.

Lütfedip dostluklarıyla onurlandırdılar beni, aileden biri olarak 
kabul ettiler.
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“Aile”den biri olmanın sevimli kılmakla kalmayıp güvenli bir 
“aidiyet” duygusuna kanat çırptığı günlerdi o günler.

Siz şimdi memleketin mücavir alanlarında olur olmaz kullanıl-
masına bakmayın bu kavramın, o yıllarda “aidiyet,” neredeyse bir 
küfür gibi algılanırdı ülkenin “iklim koşulları” itibariyle.

Ada’daki tarih şeritleri ise kendi halinde bir okurun, hem ken-
disiyle hem de tarihle hesaplaşma biçimlerine eşlik ediyordu satır 
aralarında.

Zaten bu nedenle, sadece öğretici olmakla kalmayıp eğitici bir 
sürece de dönüşmüştü bu altı aylık zaman dilimi.

Adına “edebiyat dünyası” denilen ama “edebiyat”la da, “edep”le 
de ilişkisi hayli tartışmalı bir gezegene biraz mesafeli bakar gibiydik 
bir taraftan da.

Mümkün olduğu kadar o gezegenin dışında durmaya çalışmak 
bilinçli bir tercihti hiç kuşku yok ki.

*

Şimdi Büyükada’daki ve Büyükdere’deki evlerin yerinde yeller 
esiyor.

Evler yerli yerinde de, Adalet ve Halim Ağaoğlu, o tuhaf kaza-
nın beraberinde getirdiği güçlükler yüzünden, her iki evi de terk 
edip Etiler’e taşındılar.

Onlarla birlikte ben de Etiler’e taşınmış gibi oldum.
Balkona oturunca, ağaç dallarının arasından Boğaz da görü-

lüyordu üstelik.
Bir araya geldiğimiz akşamlardaki ironi katsayısının artma-

sında Etiler’in bir payı var mıydı, yoksa Adalet Hanım ve Halim 
Ağabey’in tevekkülle harmanlanmış huzurlu dünyasının doğal bir 
ürünü müydü bu?
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Bu sorunun cevabını, bu satırları yazarken bile verebilmiş değilim.
Doğrusu bu ya, bazı soruların cevapsız kalmasında da fayda 

olduğu kanaatindeyim.
Bu açıdan bakıldığında, Adalet Ağaoğlu’nun eserleri arasında 

yaptığımız bu gezinti, geniş bir paranteze alınmış apaçık bir soru 
olarak algılanabilir.

Cevap ise nitelikli Adalet Ağaoğlu okurunun yüreğiyle beynini 
birleştiren bir güzergâhın muhtelif köşelerine serpiştirilmiştir belki 
de. Elimizde tuttuğumuz bu kitap, işte bu güzergâha serpiştirilmiş 
cevaplar için Etiler günlerinde yeniden tanzim edildi.

*

Adalet Ağaoğlu’na ithaf ettiğim Öyküler Seni Söyler adlı kita-
bımda şunları yazmıştım:

“Bu satırların yazarı için Adalet Ağaoğlu’nun ayrı bir önemi 
vardır; romancılığıyla, hikâyeciliğiyle, denemeciliğiyle, oyun yazar-
lığıyla, hesaplaşma biçimleriyle bir yol gösterici olmuştur hep; bu 
satırların yazarının kendi içine doğru sürdürdüğü yolculuk kadar, 
kendinden taşra düşüşlerine de açık bir adrestir Adalet Ağaoğlu.

Bir Adalet Ağaoğlu okuru olmak, her zaman bir onur kayna-
ğıdır bu satırların yazarı için; dostluğu ise edebiyat dünyasında 
en sağlam kılavuz.”

Kendisini tanıdığım ilk günden bugüne hâlâ öyle...

Sefa Kaplan
Kozyatağı, 8 Mart 2006



ÖNSÖZ YERİNE
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SEÇTİKLERİM-SEÇEMEDİKLERİM

Bir Macar filminden aklımda kalmıştı; günlerce dilimden düş-
medi; birçok defa da aynı tümceyi mırıldanarak uyandım. Şunu:

“Petal kendinden (çiçeğinden) koptuğu zaman mı ölmüştür, 
toprağa düştüğü zaman mı?”

Sevinçlerin yürekleri, sanırım, gitgide daha az ziyaret ettiği 
bir dönemde, hoş duyguları ben de seyrek yaşıyorum. Sabahları 
coşkuyla başlattığım günü, akşamına ayakaltında dağılmış bir gül 
olarak bulduğumda ise, aynı tümceyi bir kere de şöyle söylüyorum: 
“Bir gün, güne başladığım zaman mı eskimiştir, uykuya daldığın 
zaman mı?”

Ama, hep bir gül daha, bir gül daha; bir gün daha, bir gün daha 
vardır. Öyleyse bu soru, yazan biri açısından da şöyle sorulabilir: 
“İlk şiirini ilk defa basılmış gördüğün zaman mı yazardın, şu son 
ânda, şimdiye kadar yazdıklarından bir seçme, ‘bir gül yaparken’ 
mi öylesin?”

Kendimizi yazıyla dışavurduğumuz ilk adımda, belki olacak 
olan, zaten olup bitmiştir; petal çiçeğinden kopmuş, biz, bizden 
çıkıp gitmiştir.



18

Araya giren zamanda on beş cilt roman, hikâye, deneme kita-
bından, oynanmış-oynanmamış bir o kadar oyundan, ses dalgala-
rında eriyip gitmiş yüzlerce sayfa radyo metninden sonra, bu kitabı 
hazırlarken, bir tazelenmişlik duygusu da yaşadım. Ayrıca, hani 
sanki, bir derginin Genç Şairler Sütunu’ndan ‘beni’ göz önüne 
çıkmış, kâğıda basılmış göreceğim zamanı bekleyişin heyecanını... 
O kadar genç bir duygu. Oysa işte, eski sayfalar arasında yolculuk 
etmekteyim. Öyle ki, bu kitapta bu yazı ve belki bir iki tümce 
dışında yeni olan hiçbir şey yok.

Seçmeler: Çiçekten kopan solgun petal olmak ya da taptaze bir 
gül için geçmişten yarına yol açmak gibi bir şey bu. İlk yazınızı 
basan dergiyi nereye saklayacağınızı bilememenin utangaçlığıyla 
artık bütün dünyaca bilindiğinizi sanmanın çılgınlık boyutu coşkusu 
karışımı; çok hoş bir duygu.

Büyük bir teşekkür borcum ise, özverili şair arkadaşım Sefa 
Kaplan’a. Değerli şiir kitabının adına “İnsan Bir Yalnızlık” demişti 
ama, kendimden seçmeleri yaparken karşılaştığım birçok teknik 
sorun, ölçüde ipin ucunu kaçırma tehlikesinin sancıları ortasında 
bocaladığım sırada, yardımlarını esirgemeyip beni yalnızlığımdan 
çıkaran da o olmuştur.

Adalet Ağaoğlu
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GÖÇ TEMİZLİĞİ ’NDEN

KENDİNİ YAZMAK

Günlerdir kimliğimi nasıl çıkarsam, kendimi nasıl yazsam diye 
düşünüp duruyorum. Meğer insanın kendini yazması ne zormuş; 
geçmişteki kendini bugünkü kendisiyle yanyana getirip, iç içe düşü-
rüp de, başkalarının önüne tam kendini koyması ne olmaz şeymiş!

(...)
Hiçbir yazar KENDİNİ yazamaz. Çünkü, (...) öncelikle dünkü 

kendini yazamaz. Dünkü kendini hep bugünkü kendine yamamaya 
çalışır. Dünkü kendinde, durmadan, bugünkü kendini doğrulatıcı 
ipuçları arar, bulamazsa uydurur. Bu nedenle dünkü olaylar gibi, 
bu olaylar, o zaman, o zaman kişileriyle ilişkideki insan da ortaya 
kılık değiştirerek çıkar.

Nallıhan’da doğduğum eve bundan yedi yıl önce gidip yeniden 
bakmasaydım, o ev benim kafamda hep cumbaları, cihannümala-
rı, geniş pencereleri, sofaları, güzel bir çatısı olan konak yavrusu 
gibi kalacaktı. Gidip gördüm. Zaman içinde büyük bir değişikliğe 
uğratılmamış. Yine de önümde, bütün bildiklerimi yıkan, bozan 
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bir gaddarlıkla duruyor. Bu ev hiçbir özelliği olmayan, çizgilerinde 
hiçbir yakışıklılık bulunmayan bir yapı işte. Benim bellek odamda 
barınmış konak yavrusu nerede, bu çenesiz, burunsuz, alınsız bir 
yüz gibi düz, donuk yapı nerede! Uzun yıllar çok güzel sandığım bu 
evde, çocuksu bir resmin sıcaklığı bile yok. Ben ömrümde böylesi 
anlamsız bir yapı görmedim... Görmez olur muyum, gördüm de, 
onların içinde daha önce ve şimdi ben yaşamadığım için, ansızın 
karşıma çıkan yüzleri yüreğimi bu denli sıkmadı. Onlara bakarken 
anlamsızlığa bir de yanılma duygusu eklenmedi. Ama bu, gerçekte 
bir yanılma mı? Dün, o evi güzel buluşum bir gerçekti. Bugün 
çirkin buluşum da bir gerçek. Ya da belki, birine göre öteki yalan.

Bir kimse, bugünkü kendini de yazamaz. Kendimi yazıyorum 
derken, ya iyice yana çekilir, kendini anlatıyormuş gibi özlediği, 
olmak istediği kişiyi anlatır (bizde örneği çok), ya da gereğinden 
öte yargılar kendini, hak ettiğinden fazla sorguya çeker, üstelik 
suçlu çıkarır (bizde örneği az). Dıştan bakan biri de, onun kendine 
karşı böylesi acımasız olabileceğine, yazdıklarında kendini asaca-
ğına inanmaz. Çünkü, 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 bir yazar bile, ecel 
gelip gırtlağına çökene dek infazı geciktirir. İnfazı ecele bırakmayan 
sanatçılar, yazarlar da var. Gelgelelim, onların kendi üstlerine çarpı 
işareti çekmeleri, yazdıklarında, yaptıklarında kendilerine dayana-
mamalarından ötürüymüş gibi görünmüyor. Daha çok, başkalarına 
dayanamamak, kendilerine dayanamamakla sonuçlanıyor.

Böylece sıra şimdi de (her zamanki gibi) başkalarına gelmiş 
oluyor.


