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ADALET AĞAOĞLU
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde doğdu. İlkokulu bitirdikten 
sonra ortaokula gidebilmesi için aile Ankara’ya göçtü (1938). 
Ortaöğrenimini Ankara Kız Lisesi’nde tamamladı. Ankara 
DTCF’nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü 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 konul-
ması sonucu istifa etti. Öğrencilik yıllarında başladığı yazar-
lığı başka hiçbir işle paylaşmadan sürdürdü. Radyo ve sahne 
oyunlarını romanları, öykü, anı ve deneme kitapları izledi. Bu 
çalışmalarında toplumumuzdaki değişim ve dönüşümlere du-
yarlı yaklaşımlarıyla dikkat çekti. 1973’te yayınlanan ilk roma-
nı Ölmeye Yatmak’tır. Daha sonra edebiyatın diğer türlerinde 
yazmayı sürdürdü. Değişimler konusunda edebiyatın yapısal 
durumu bakımından da arayışçı davranarak, kendine özgü an-
latım biçimleri geliştirdi.
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Saat 07.22

Asansörle tam on altı kat çıktık. On altıncı katta indik. Bana 
odayı gösterecek oğlanın peşinden yürüyorum. Kısa bir koridor 
geçti. Bir odanın önünde durdu. Ben de durdum. Kapıyı açtı, 
içeri girdik.

Perdeler sıkı sıkıya kapalı. Çocuk perdeleri açıp dışarısını gös-
termek istedi. Engel oldum. Lambaları yaktı. Banyo kapısını açtı. 
Oranın da lambalarını yaktı. Bir şey isteyip istemediğimi sordu. 
İstemediğimi söyledim. Bahşişini verdim; gitti.

O çıkınca kapıyı hemen kilitledim. Bütün ışıkları söndürdüm. 
Çarçabuk soyundum. Köşedeki yatağı açtım. Çırılçıplak içine 
girdim; ölmeye yattım.

Bakmadım ama saat yedi buçuk falandır. Aşağıda otele kaydı-
mı yapan delikanlıdan duydum sanıyorum.

Çantamı odanın bir köşesine fırlatmıştım. İçinde bir buçuk 
paket sigara, bir çakmak, kırmızı kaplı bir not defteri, güneş ve 
okuma gözlüklerim, bir kalem, yarım simit, dibine ermiş ruj tüpü, 
bozuk para cüzdanım ve kapalı bir zarf içinde beş bin lira var. 
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Beş bin lira o zarfın içinde yalnız değil. Üç dört satırlık bir notla 
birlik. Birkaç saat önce, paranın yanı sıra o zarfa kapattığım notta 
ne demiş olduğumu anımsamıyorum. Anımsamaya da çalışmıyo-
rum. Sadece, böyle bir iş yapmış olmama şimdi gülesim geliyor. 
Ama denenecek son şeyin eşiğinde de ciddi olmayı beceriyorum.

Ölüm bazen o denli çabuk gelmiyor. Ölümle savaşmak gere-
kiyor. Gülünecek en uygun anda gülmeyi kasıklarıma hapsedişim 
bundandır belki. Ölmeye yatarken ölümle savaşmak gerekeceğini 
düşünmemişim.
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Doğdu Gün Işıkları Ülkü’nün

Sümerbank keteni bordo renk perde, okul sahnesini tam ört-
müyordu. Hademe Cemal, müsamerede perdecilik edecek. Elin-
deki ipi az çekiyor, perde aralığı hiç kapanmıyor. Bütün korkusu 
da, ya hiç açılmazsa?.. Günlerdir bütün işi bunu prova etmek. İpi 
usulca geriyor, bırakıyor. Yeniden geriyor, bırakıyor.

Perdenin gerisinde çocuklar itişip kakışıyorlardı. Toz, yağ, sir-
ke, sidik ve bitotu karışımı bir koku. Okulun her günkü alışılmış 
kokusunun az daha yoğunu. Kekremsi, ama yıllar geçtiğinde de 
hâlâ duyulabilen, duyulmasından tat alınabilen bir koku. Bazı 
zamanlar insanın kendi kokusunu sevmesi gibi bir şey.

Başöğretmen, eski bir Ermeni evinden bozma okulun ikinci 
kat koridorunu geçti. Ahşap duvar delinerek sahneye bir kapı 
açılmıştı. O kapının önünde durdu. Başöğretmen’i ilkin, bah-
çede yüzünü yıkamaktan dönen Namık gördü. Koşup sahne 
içine haber vermek istedi, ama Başöğretmen’in önüne geçemedi. 
Duvar boyunca kıyın kıyın yanaştı. Soluğu kesildi. Başöğretmen, 
Namık’ı yengeç yürüyüşü içinde gördü:

“Ne dolaşıp duruyorsunuz hâlâ ortalıkta? Beni rezil mi ede-
ceksiniz?” diye bağırdı. O hızla sahnenin koridora açılan tek 
kapısından içeri daldı.

Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar öğretmeni Dündar Bey, 
sahnede çocuklara son öğütlerini veriyordu:

“Unutmayın! Koro biterken, yani ‘ilelebet’ derken ikiye ayrıla-
caksınız. Bir, üç, beş, yedi, dokuzlar bir yana; iki, dört, altı, sekiz 
ve onlar bir yana. Siz ayrılınca aradaki bu pencere görünecek. İyi 
ayrılın. Yoksa, her şey bozulur. Ulu Önderimize de çok büyük 
saygısızlık olur. Tamam mı? Anladınız mı?”

Kan ter içindeydi. Çocuklara uzun uzun baktı, haykırdı:
“Ali!.. Ali, beni mahvettin!”
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Toparlacık, fırça saçlı bir çocuk, titredi. Ellerini hazır ol’a 
koydu. Başına bir sumsuk bekledi.

“Hani senin kara papyonun, kahrolmayası? Hani, nerde?”
“Lastiği koptu öğretmenim... Kopuverdi...”
Kara kıl dokumadan soluk siyah, uzun kısa pantolonunun 

cebinden beyaz lastiğe dikilmiş kelebek biçimi bir kumaş par-
çası çıkardı. Papyona benzetilmeye çalışılmış bu kara nesneyi, 
evin ambarında kuyruğundan yakaladığı bir fare gibi tutuyordu. 
Çocuklar, birbirlerini dürtüp gülüşüyorlardı. Dündar Bey, evinde, 
demir maşayla ondülelediği saçlarını sıvazladı. Sınıfına göre yaşı 
en büyük, en iri kız öğrenciye döndü:

“Semiha! Gel buraya!.. Şunun lastiğini dik. Ekle. Koş... Acele 
edin... Saat geldi!..”

Semiha, iğne iplik bulmak için korkunç bir telaşa düştü. Bu 
arada Namık’ın kafasına da iki yumruk indirdi. Öğretmen Dün-
dar, öğütlerini sürdürüyordu:

“Koro bitti. Siz yavaş yavaş ikiye ayrıldınız. Siz yavaş yavaş 
ikiye ayrılınca Büyük Atamız çıktı. Ulu Atamız üstümüze bir 
güneş doğmuş gibi yüzünü gösterirken koro bitiyor. Atamız 
gidiyor. Atamız gitti... Hemen polkaya başlıyorsunuz. Erkekler, 
damlarının önünde eğiliyorlar. Damlarını alıyorlar falan... Der-
ken polka bitince rondoya başlıyorsunuz... Haa, Aysel, rondoyu 
oynarken kazık gibi durma. Rahat ol. Sen de Hasip!.. Kapının 
önünde çember çevirmiyorsun. Rondo oynuyorsun. Kafanı da 
ayet okur gibi sallama. Camide değilsin. Uygarlık kaynağı bir 
okulun sahnesindesin. Uçkurunu topla kerata!.. Rondo bitince 
Meslekler’e geçiyoruz. Tamam mı? Anlaşıldı mı?”

Başöğretmen’in sahne içinde olduğunu o sırada gördü. 
Savcı’nın kızı Sevil de gruptan ayrılıp, bir kibrit sandığının ardın-
dan usulca süzülerek kendini Başöğretmen’e gösterdi.

Başöğretmen, ellerini arkasına kenetlemiş, sabırsızca orta-
lıktaki dağınıklığa bakıyordu. Kolları kısa, soluk, çizgili ceketi, 


