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ADALET AĞAOĞLU’NUN YAZINSAL ÖZELLİKLERİ:
ROMANTİK BİR VİYANA YAZI*

S. Seza YILANCIOĞLU**

L’ÉCRITURE D’ADALET AĞAOĞLU
DANS UNE VIENNE ROMANTIQUE EN ÉTÉ

Romantik Bir Viyana Yazı (1993) (Une Vienne romantique en été) écrit par Adalet Ağaoğlu, 
romancière turque est le sujet de ce travail portant sur la forme et le contenu de ce roman. La 
forme du roman est indiquée en particulier par deux mots : ba-roque et ro-mantique. Dans le 
roman le mot baroque écrit en syllabe ba-rok (ba-roque) pointe versle rythme des pas : pas gauche-
pas droit de l’homme. Quant au mot romantique écrit aussi en deux syllabes roman-Tik (roman-
tique) : le premier syllabe « roman » annonce trois sens comme roman, gitane et carnaval tandis 
que la deuxième syllabe : « tik » représente des réactions psychologiques chez l’homme ainsi que 
l’incertitude et le chaos dans la société. L’intrigue du roman se découle entre ces deux mots. Selon 
la romancière, « le baroque est la célébration des grandes découvertes de la Renaissance après être 
sorti des ténèbres du Moyen Age ». Le but de la romancière est d’interroger la connaissance de 
l’histoire turque et en particulier l’enseignement de l’histoire dans l’enseignement secondaire. Pour 
cela, elle crée un personnage, un professeur d’histoire retraité ayant enseigné dans plusieurs villes 
d’Anatolie. L’intrigue se passe d’abord dans les villes d’Anatolie où enseignait Kâmil Kaya puis 
à Venise et à Vienne, villes que le professeur d’histoire avait raconté toute sa vie dans ses cours. 
Son rêve principal depuis sa jeunesse, était de découvrir ces villes. Tous les événements historiques 
sont animés dans un contexte hier/aujourd’hui/demain. Dans cette fiction, la vie et la réalité ne sont 
traitées ni expérimentalement ni subjectivement. La romancière transmet ce fait au lecteur comme 
s’il était réel, vécu sans distinction d’abstrait /concret, ni d’air/émotion. L’auteure raconte la réalité 
vécue dans un univers tissé par des images ne correspondant pas à la réalité concrète.
Mots-clés : Adalet Ağaoğlu, fiction, sturucture, image, rêve, réalitê, histoire, ba-roque, roman-Tik, 
postmoderne

ADALET AĞAOĞLU’s WRITING
ROMANTİK BİR VİYANA YAZI (A ROMANTIC VIENNA SUMMER)

The following article is a study of the form and content of Romantik Bir Viyana Yazı (1993) (A 
Romantic Vienna Summer) by Turkish novelist Adalet Ağaoğlu, is the subject of this work this 
novel. The form of the novel is indicated in particular by two words: ba-roque and roman-tic. In 
the novel, the word baroque written in the syllable ba-rok (ba-roque) signifies the rhythm of the 
steps: human left-right step. As for the romantic word also written in two syllables roman-Tik 
(roman-tik): the first syllable “roman” entails three meanings ( roman, gypsy and carnival) while 
the second syllable: “Tik” represents psychological reactions in the man as well as uncertainty and 
chaos in society. The plot of the novel stems from these two words. According to the novelist, “the 
baroque is to celebrate great discoveries of the Renaissance after coming out of the darkness of 
the Middle Ages”. The novelist’s aim is to question knowledge of Turkish history and in particular 
history teaching in secondary education. For this, she creates a character, a retired history teacher 
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who has taught in several cities in Anatolia. The intrigue takes place first in the cities of Anatolia 
where Kâmil Kaya taught then moves to Venezia and Vienna which the history teacher has recited 
the history of . His main dream since his youth was to discover these cities. All historical events are 
animated in a context yesterday / today / tomorrow. In this fiction, neither life nor reality is treated 
experimentally or subjectively. The author tells of a the reality in a universe woven by images that 
do not correspond to concrete reality.
Keywords : Adalet Ağaoğlu, fiction,sturcture, image, dream, reality, history, ba-roque, roman-Tik, 
postmodern

Roman, Batı’da, Hümanizma/Rönesans döneminde yeni uyanmaya başlayan bi-
rey-insanın kendini dile getirmek için oluşturduğu bir edebiyat türü olarak ortaya çıkar. 
XX.yüzyılın başından itibaren roman türü, Batı’da köklü değişimlerinden sonra bugünkü 
durumuna kavuşur. Oysa, Türk edebiyatında roman, XlX. yüzyılda Tanzimat döneminde-
ki batılılaşma hareketleri çerçevesindeki kültürel gelişmelerin bir uzantısı olarak kendini 
gösterir.

Türk romanının en önemli eğilimi başında toplumsal olaylara öncelik vermesidir. 
Önceleri Doğu-Batı daha sonra ezen-ezilen çelişkileri üzerinde odaklaşır Türk romancı-
ları. Bu izlekleri içeren yapıtlarda bireyin iç dünyasındaki çelişkilerine, düşlerine, özlem-
lerine yer verilmez. Ülkemizde Tanzimat döneminde başlayan Batılılaşma hareketleri, 
Cumhuriyet döneminde yapılan bir seri devrimlerle yol almasına rağmen, edebiyatımızda 
bireyin iç dünyasına ve fantastik-romantik-biçemci eğilimlere uzun süre yer verilmez. 
Gerçekçi-determinist-pozitivist ilkelerle ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda ürün-
ler vermek, Türk edebiyatında uzun süre Batılılaşmanın bir gereği gibi görülür. Destan-
ları, mitleri, efsaneleri ve masallarıyla fantastik kurmaca cenneti olan Anadolu’nun bu 
özellikleri Türk edebiyatına ancak 1950’li yılların ikinci yarısında Yaşar Kemal’in İnce 
Memed dörtlüsünde yerini alır.  

Cumhuriyet Türkiyesi’nin kuruluş ve gelişme evrelerindeki değişimlere bağlı ola-
rak kültürel/sanatsal değerler biçimlenir. Bu nedenle Türk edebiyatında, önce, gerçekçi 
estetik yaklaşımlar ortaya çıkar. Böylece gerçekçi ve romantizm akımları, birer değer 
kategorisi olarak algılanır, yetmişli yıllara kadar. Gerçekçi yapıtlar övülürken, romantik 
yapıtlar ise önemsiz olarak nitelendirilir. 

Batılı romancıların XX. yüzyılın ilk on yıllık dönemlerinde gerçekleştirdiği estetik 
yenilikleri, Türk romancısı ancak yetmişli yıllarda metinlerinde somutlaştırır. Böylelikle 
ellili ve altmışlı yıllarda toplumsal sorunlara çözüm arayan yaklaşım, yetmişli yıllardaki 
metinlerde yerini daha öznel ve bireyci eğilimlere bırakmaya başlar. 

Türk edebiyatında modernist ve postmodernist özelliklerin ortaya çıkışı Batıda oldu-
ğu gibi yüzyılı içine alan bir süreç içinde olmaz. Türk romanı yetmişli yıllarda modern 
ve postmodern özellikleri aynı metinler içinde edebiyata taşır. Postmodern roman, edebi-
yatımızda, yalın şekliyle ilk olarak doksanlı yılların ortasında kendini gösterir. Son otuz 
yılın modernist/postmodernist romanları, Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk romantik 
metinleridir.

Seksenli – doksanlı yıllarda Türk edebiyatında, roman çok boyutlu bir yayılım içine 
girer. Edebiyatımızın önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu’nun bu dönemlerde yayınla-
dığı romanlarında modernist ve postmodernist öğeler öncelikli yer alır.
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Bu incelemede, Adalet Ağaoğlu’nun Romantik Bir Viyana Yazı adlı romanın biçem-
sel/kurgusal özellikleri tartışılacaktır. Romanın biçemini belirleyen iki sözcük var: Ba-
rok/ro-man-tik. Bu sözcüklere olaylar zincirinde sıklıkla karşılaşsak bile yapıtın ilk satır-
larında ba-rok, son satırlarında ise ro-man-tik sözcüklerini buluyoruz. Romanda, Ba-rok 
yürüyüşü sağ-sol adım atışları simgeler, Roman-Tik ise; roman, çingene, karnaval gibi üç 
anlamı ifade ederken Tik yüzdeki tikleri yani psikolojik tepkileri vurgular ayrıca tikler 
belirsizlik ve kaos anlamı da vermektedir. «Barok, Ortaçağ karanlığını geride bırakmak, 
Rönesans’ın yolunu açtığı büyük keşifler zaferini parlak bir geçit töreniyle kutlamaktır» 1, 
diyor yazar romanının ilk satırında ve bu cümle bir leit motif olarak özellikle ilk bölümde 
sürekli yineleniyor.

Romantik Bir Viyana Yazı’nda Adalet Ağaoğlu, yeni göreve başlayan genç tarih öğ-
retmeni Kâmil Kaya’nın derslerinde anlattığı tarihsel olayları dün/bugün bağlamına ta-
şıyarak orta öğretimdeki tarih bilincini sorgular. Yazar, Kâmil Kaya’nın tayinle gittiği 
Anadolu kentleri ve emekli olduktan sonra derslerini anlatırken çok etkilendiği tarihsel 
olayların geçtiği Venedik ve Viyana kentlerindeki serüveni etrafında örer olay kurgusu-
nu. Bu kurgu içinde ne yaşamı ne de gerçekliği deneysel ya da öznel olarak ele almaz. 
Onu soyut/somut, ezgi/duygu ayrımı yapmaksızın yaşanılan gerçek olarak aktarır oku-
yucusuna. Bu yaşanılan gerçeği yazar, çoğu kez somut gerçekle örtüşmeyen bir imgeler 
dünyasında dile getirir.

Bu imgeler dünyasında tarih öğretmeni Kâmil Kaya’nın, gerçeğe yabancılaşması be-
timlenir. Betimlenen bu olgu, XX. yüzyıl estetiğinin temel taşlarından biridir. Burada 
romancı, anlamakta güçlük çektiği bir dünyayla kendini özdeşleştirmekte zorlanan, ona 
yabancılaşan Kâmil Kaya’yı Viyana’daki serüvenleriyle sanatsal bir boyuta taşır. Roma-
nın kurgu tekniği bu sanatsal boyut içinde oluşur. Theodor Adorna’nın söylediği gibi 
«Yabancılaşma, böylece estetik bir araç durumuna gelir: İnsanlar tekil ve kolektif, ne 
denli birbirine yabancı iseler, o denli giz olurlar karşılıklı. Ve romanın çıkış noktası olan, 
dış dünyanın deşifre edilmesi çabası, bu yeni olguya ilişkin öze yönelir. »2 Adalet Ağaoğ-
lu, ilk romanı Ölmeye Yatmak için «en kısa süreli romanı yazmak, ânın içsel deşifresini 
kurgulayabilmek için yazdım, » der.

Kâmil Kaya’nın yabancılaşma serüveni nasıl kurgulanır? Tarih öğretmeni Anado-
lu’da Kastamonu’da göreve başlar daha sonra Konya, Kütahya, Kırşehir’de öğretmen-
liğe devam eder. Bir ara görevinden alınır. Bu süre içinde İstanbul’da çalışır ve aftan 
yararlanarak tekrar mesleğine döner. Meslek yaşamında kruvaze ceketiyle «Hayalci 
Hoca» hatta ceketinin düğmesini diktiği için «Hayalci Hoca Hanım» diye anılır. Anlat-
tığı tüm tarihsel olayları çok fazla içselleştirir sanki yaşamış gibidir ve tarihsel olayları 
hayal dünyasında canlandırarak derslerinde anlatır ve amacı öğrencilerini eksiksiz bil-
gilendirmektir. En çok etkilendiği l. ve ll. Viyana Kuşatmalarıdır. Osmanlı’nın Viyana 
kapılarına dayanması ve buna bağlı tarihsel olaylar zincirini düş dünyasında yaşatır. 
Derslerdeki en büyük sıkıntısı bu dönemleri betimleyen, gösteren detaylı haritaların ve 
gravürlerin olmamasıdır. Çünkü, bu görsel araçlar öğrencilerin düş dünyasında olayla-
rın daha da somutlaşmasını sağlayacaktır.

Asaf adlı öğrencisi, önce Konya’da kendi yaptığı bir yer küreyi sınıfa getirerek, yıllar 
sonra da Viyana’da evinde misafir ederek «Hayalci Hocanın» tarihle ilgili düşlerinin de-
rin boyutlu bir tutkuya dönüşmesine yol açar. Bekar öğretmen emekli olunca, yaşamı bo-
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yunca, tarih dersleri verirken hayallerini kurduğu Venedik ve Viyana’yı görmek için yola 
düşer. Bir gezi turuyla Venedik’e gelir ama aklında hep Osmanlı’nın kapısına dayandığı 
Viyana vardır. Zaten turdaki insanlara yabancıdır ve onlarla bu yolculuk zevkli olmaya-
caktır. Turdan ayrılır, trene biner, barok kent Viyana’ya gelir. Tarih notlarının bulunduğu 
defter ile kenti soluk soluğa düşlerini canlandırarak gezer. Mozart’ın Figaro’nun Dü-
ğünü’nü bestelediği Viyana’nın eski yapılarından ve eskiden saraydan artan yemeklerle 
fakirlerin doyduğu bugün ise az gelirli yoksul halkın ve öğrencilerin uğrak yeri self-servis 
lokanta Figarohouse’da eski öğrencisi Asaf ile karşılaşır. Asaf, kruvaze ceketli «hayalci 
hocasını», yaz tatili boyunca Viyana’daki evinde misafir etmek ister.

Hoca, kruvaze ceketiyle bir hayalet gibi her yerdedir; Londra, Venedik, Viyana, İs-
tanbul. Hayalleri hep anlatıcının önüne çıkar bu kentlerde. Kruvaze ceketli hayalci ho-
canın hayali anlatıcının yaratma ânıdır. Yaşamının üçüncü döneminde tarih öğretmeni, 
romantik kişiliğiyle artık barok kentte yaşamaktadır. Ne var ki, romantik kişiliğiyle ba-
rok kent kesişmesi hocayı bu coğrafyaya yabancı kılar. Sonraları birey olarak geldiği 
bu kentte yalnızca bir özne olacaktır. Tarih öğretmenindeki yabancılaşmayı belki Yıldız 
Ecevit’in aşağıda vereceğimiz tanımıyla daha iyi anlayabiliriz: «Yabancılaştırma estetiği 
somut görüntüyü yabancılaştırarak yeniden kurgularken özde gerçekçilikten uzaklaşmaz, 
görünürde alışık olduğumuz bize yabancı olmayan bir dünyanın özünde yatan kaotik çe-
lişkileri, belirsizliği, anlaşılmazlığı gözler önüne serer. Bu nedenle, çağın insana yabancı 
gerçeğiyle örtüşür».3 

Burada «Hayalci Hocanın» kruvaze ceketli hayaliyle kentler arası yolculuğu bir süre 
sonra dıştan içe yönelen içsel bir yolculuğa dönüşür. Modernist romanda kişiler, somut 
coğrafya üzerinde değil, iç dünyalarının kaygan/geçişimli düzleminde yolculuk ederler. 
Yazar, kahramanlarının içsel yolculuğunu vurgulamak için oryantalizme bir gönderme 
yaparak Freud’ü anıştırır metnin içinde : «Demek ki herkese ana aşığı, baba tutkunu, 
bastırılmış duygular falan gibi kulplar takacağına, Freud efendi de arkasını sıkıp biraz 
da Osmanlıca düşünmeli….»4 

Bu romanda metin, tümüyle deneysel biçimciliğin oyun alanına döner. Modernist 
yazarı deneysel biçimciliğe iten ana nedenlerden biri, yazarın nasıl biçimlendireceğini/
kurgulayacağını tam olarak kestiremediği soyut bir iç dünyanın/bilincin/bilinçaltı, kur-
gusunun odağına yerleşmesidir. İç dünya ile dış dünya arasındaki sınırların silindiği bu 
yeni kurmaca yaşam biçiminde yazar, soyut dünyanın/bilincin içinde zamanını kurgular. 

Romandaki zaman kurgusunu iki örneklemeyle açıklayalım. Birincisi, tarih öğret-
meni öğrencilerine öncelikle yaşadıkları kentin tarihini öğretir. Kastamonu, Kütahya, 
Konya, Kırşehir’in tarihsel geçmişleriyle Xll-Xlll. yüzyıllara kadar inerek Anadolu’da; 
Haçlı Seferlerinden, Bizans İmparatorluğuna, Osmanlı İmparatorluğuna kadar geniş bir 
skala içinde çeşitli tarihsel sıçramaların yaşandığını vurgular. İkinci örnekleme, «Hayalci 
Hoca» Viyana’da kenti dolaşırken Avusturya-Macaristan İmparatorluk döneminin önem-
li olaylarını hatırlamasıyla geçmişe sıçramalar yapılır. Metinde olay zamanı; Cumhuri-
yet’in 30. yıl kutlamaları söz konusu olduğuna göre ellili yıllardır.

Modernist romanın en önemli sorunlarından biri kurgudur çünkü, insanın beyninin 
içindeki zaman çizgisel akmamaktadır. Bu nedenle, bilinç de bilinçaltında inanılmaz za-
man sıçramaları olmaktadır. Adalet Ağaoğlu, insan bilincinde geçmişe yönelik anıların, 
bilgilerin, fantastik düşlerin, geleceğe dönük plânların, özlemlerin, yaşanılan an içinde 
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dış dünyadan algılananların ve tüm bunlarla birlikte giz dolu bir bilinçaltı yumağının, 
hiçbir zamansal sıralama olmaksızın, aynı anda birlikte var olmalarını «hayalcı hoca» 
kimliğiyle aktarır okuyucusuna. Dün, şimdi ve gelecek zaman kronolojik olmayan bir 
zaman akışında verilir. Yazar, anlatıcıya geleceği hayal ettirmektedir. 

Görüldüğü gibi yapı/kurgu düzenlemesinde metin bütüncül bir öykü varmış gibi 
kurgulanır ama bu öykü tüm mantık kategorilerinin dışında bir çizgi izler, neden-sonuç 
ilişkisi ortadan kalkmış, uzam-zaman boyutu amorflaşmış, yabancı/fantastik/absürt bir 
düş mantığı metne egemen olmuştur. Hayatın Kumarı adlı bölümde, tarih öğretmeni Vi-
yana’dadır, burada zamansal sıçramalar çok âni ve sık olur. Bugün, dün ve uzak geçmiş 
hep iç içedir. Gelecek zamana bir bağlılık yoktur yalnızca birkaç kişiye özlem vardır.

Adalet Ağaoğlu, kimi yerde Rus edebiyat-bilimci Bakthin’in «söyleşimsel» diye ad-
landırdığı metinsel kargaşalıkları, yine Bakthin’in deyişiyle karnavallaştırır. Onları gele-
neksel hiyerarşik değerlerinden arındırır, bir karnavalda soylunun köylüyle, kralın pal-
yaçolarıyla eşitlendiği gibi -etik ya da sosyal- tüm değer yargılarını metninde alt üst eder 

Öğrencisi Yunus ile tarih öğretmeni «Hayalci Hoca» arasında artık hiçbir hiyerarşik 
değer kalmamıştır. Yunus, kaldığı evin her şeyini rahatlıkla kullanılır. Asaf’ın Fransız 
şaraplarını esrarkeş, sefil sevgilisi Anita ile yudumlar. Hatta Anita’yı aynı evde kaldığı 
hocasıyla bile paylaşabilir. Evden ayrılacağı zaman hocasına veda etmeyi düşünmediği 
gibi aynı sokakta oturan «suratsız» diye nitelendirilen genel müdür komşusundan kendi-
sini havalimanına götürmesini bile ister. 

Adalet Ağaoğlu’nun yapıtında kullandığı imgelere gelince; imge bilindiği gibi so-
mut söylemin/gerçeğin/anlamın dışında ondan farklı bir gerçeklik düzlemi yaratırken, 
malzeme olarak yine somut düzlemden alınma resimler kullanır, somutu soyutlaştırmak 
için yine somuttan yararlanır. İmge, farklı gerçeklik kategorileri arasında yaşar, bir aya-
ğı somutta bir ayağı soyutta durur; bir yanıyla reel gerçeğin parçasıyken, öteki yanıyla 
kurmaca dünyanın malıdır. Amacı bu farklı düzenlemeleri birbirine yaklaştırmak, birbiri 
içinde eritmek, onlardan yeni bir dünya yaratmaktır5. 

Bu tanımı doğrulayan yazarın güzel bir kurgusunu V. bölümde buluruz:

Bakışlarını çevresinde, yaz sabahının gölgerinde dolaştırıyor. Peki, bütün bunlar 
yok mu, gerçek değil mi? Milena, onun aksayan ayağı bir yalan mı? Alma Mah-
ler’in peşinde koştuklarım, neredeyse onun birçok erkeğinden biri, üstelik de en 
özeli olmaya heveslenmelerim bir yalan mıydı? Alma’ya tutkumu Cléa’nın bozguna 
uğratışı., İkinci Viyana Kuşatmasının geri püskürtülüşle sonuçlanması gerçek değil 
mi? Yunus’un artık olmayışı? Yok mu gerçekten?6 

 
Burada somut olan (Clea-Viyana’daki sevgili) ilişkisiyle soyut olan (Alma Mahler, 

tarihsel kişilik-hayali sevgili) ilişkisini tarih öğretmeninin bilinçaltında sıkı bir yumak 
yapar. Adalet Ağaoğlu, Milena, Kafka’nın sevgilisi ile eski öğrencisi ve Viyana’daki mi-
safiri Yunus da yerlerini alır bu yumak içinde. Bu ise imgenin anlam potansiyelinin ne ka-
dar yüklü olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kurgudaki önemli yoğunluğu, metaforun karşıt 
bileşenleri arasındaki uzaklığın fazlalığı, kurmaca imgeyle gerçeklik katmanı arasındaki 
bağlantının güç çözümlenmesini kanıtlar. 

Romanda Anahtar deliği adlı bölümde büyük barok kapının bronz anahtar deliği Vi-
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yana kapısını anıştıran bir metafordur. Burada anahtar deliğinden hiçbir şey göremez, de-
lik arka tarafından bir kağıt ile kapatılmıştır. Daha sonra bu kâğıt düşer ve anlatıcı oradan 
bir süpürge çöpü ile kapıyı açar. Kapı açıldığı zaman orada yaşayan insanların giyimleri-
nin, müziklerinin farklı olduğu görülür. Kapı-anahtar deliği-süpürge çöpü metaforu da bir 
başka şekilde, bilinçaltındaki Osmanlı/Batı arasındaki yabancılaşmayı ya da kapitalizm 
ile sosyalizm arasında yaşanan korkulu gerilimi ortaya koyar.

Bilindiği gibi 20. yüzyıl modernist romancılar birer yabancılaştırma sanatçılarıdır. 
Kafka da metinlerini alışılmışın dışında, grostesk/yabancı bir atmosfer içinde kurgular. 
Böylece geleneksel/gerçekçi edebiyatın ana dayanağı sürükleyici olay zinciri ortadan 
kalkmış olur. Gerçek, bir modeli örnek alarak yansıtılmaz, onu baştan yaratır: bu yaratma 
ediminde sanatçının yapabileceği tek şey; yakalayabildiği gerçek parçacıklarını, düşleri-
ni, bilincinin/bilinçaltının kıvrımlarından bulup çıkardığı malzemeyi yeniden biçimlen-
dirmektir.

Adalet Ağaoğlu bu biçimlendirmeyi kendi oyuncularına yaptırırken Kafka’nın metne 
girişi bir rastlantı değildir çünkü Viyana söz konusu olunca Kafka ve Milena’yı anmamak 
olanaksızdı, ayrıca yazarın burada yapmak istediği en önemli nokta onların dönemini 
bugüne, bugünü de yarına taşımaktır. Böylece bu kurguda Kafka’yı hatırlatarak yaptığı 
tekniğin doğrulamasını yapıyor yazar. Aslında, 20. yy. edebiyatı, sanat düzleminde ele 
alınacak olursa kurguyla/teknikle/yapıyla oynanan bir oyuna dönüşür ve kahramanlar da 
birer oyuncu olur yazınsal metinde.

Romantik Bir Viyana Yazı’nda modernist ögelerle birlikte postmodernist akıma yakın 
öğeler de buluyoruz. Bu akımı, «yeni düşüncede tüm ölçütler hiçbir önem sıralaması ol-
maksızın yan yana sergilenir. Her şeyin karşıtıyla birlikte hiçbir çatışmaya yer vermeden 
varolduğu, farklılıkların barışçı bir karnaval atmosferi içinde yaşadığı bir tinsel varoluş 
biçiminin adıydı postmodern», diye tanımlıyor Yıldız Ecevit Türk Romanında Postmo-
dernist Açılımlar adlı yapıtında. 

Bu tanım bize, Ağaoğlu’nun yukarıda sözünü ettiğimiz romanında, bir seri karşıt 
kültürleri, karşıt düşünceleri anımsatıyor ; Viyana kapılarında karşılaşan Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa ile kahve tiryakisi Georg Kolschizsky, Dede Efendi, Itrî ile Schubert, or-
taçağ karanlığı ve ba-rok, rönesans hareketleri ve hamburger-kızarmış patates, zeybek 
ile vals, Tuna ile Toroslar, post-barok ile veba, l. Leopol ile Marie Thérese’in muhteşem 
düğünü ve kentteki veba salgını... ve sıralayabileceğimiz başka örnekler de var. Metin 
içinde olduğu gibi uyumlu bir şekilde yan yana gelen bu ve benzeri karşıtlıkların eşitlen-
diği bir yaşam biçiminde anlam, sosyal/kültürel modernistlerin ilkelerinden/ölçütlerinden 
uzaklaşarak, roman içindeki özneye dönüşen bireylerin silikleşerek veya yok olarak ya 
da göreceli bir kılıf içinde geleneksel anlayışın tümüyle dışında bir başka kulvara geçiş 
yaparlar. Yani çoğulcu bir yaşam olur romanın içinde.

Çoğulculuğun getirdiği yabancılaştırma ortamında, modernizm ve yaşamın karşıtlık-
larıyla oynuyor yazar. Yukarıda çoğulculuğun doğal bir uzantısı olan bu yaklaşım, Bakt-
hine’nin söyleşimselleştirme/karnavallaştırma ve Derrida’nın yapıbozumculuk görüşüyle 
koşutluk içinde bir yoruma açılıyor roman kurgusuyla. Burada belki «postmodern yazar» 
olarak gördüğümüz Adalet Ağaoğlu, yarattığı karnaval ortamında, karşıtlıklardan üst-hi-
yerarşiye sahip olanın üstünlüğünü elinden alırken, modernistler gibi ideolojik bir eşitlik 
yaratmaz. O çoğulcu yaklaşımın farklılıklarını ortadan kaldırmak isteyen yapısına koşut 
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bir eğilim gösterir, onun metninde tüm karşıtlıklar eşzamanlı bir ortamda huzurlu bir 
birliktelik sergiler. 

Çokkatmanlı/çokanlamlı dokusuyla modernist imge, postmodernistlerin tek bir anlam-
la sınırlı kalmak istemeyen anlayışları doğrultusunda, kurgusal çözüm üretmek için uygun-
dur ve postmodern romancının metinde oynadığı kurmaca oyununun önemli bir aracıdır. 

Viyanalı Ölüm, kendini ahırın kapısına asmış bir adamla, bu ilk uğursuzluk ‘alâme-
tiyle’ başlıyor, bir yanda içki, eğlence, balo, dans, sefahat, fuhuş, görkemli yapılar, 
havuzlu, heykelli parklar, yaldızlı duvarlar, bir yandan da pislik, sefalet ve hasta-
lıkla sürüyor, kara kuşun kanadı Prenses Eleonor’a bile dokunup geleceğin kötü 
haberini veriyor ve Azrail bedelini orağına takıp gidiyordu. Romanın son günleri 
neydi sanki? Nükleer veba gününün birer yarış alanına dönmüş tüketim pazarları, 
yiyip içmeler, uçmalar ne? Yüz elli metre uzunlukta şiş kebaplar, kuzu etinden gök-
delenler, duvarları zeytinyağlı yaprak sarmalarından örtülü villalar, ıssızlıklarda 
da, kalabalıklarda da durmadan patlayan silahlar, düşen uçaklar, çarpışan araba-
lar, onu, yirmisi, doksanı birden devrilen, sönen canlar?..7

Rabelais’nin roman dünyasındaki grotesk gerçekçilik denilen karnaval ortamını 
anımsatan güzel bir örnek sergiliyor yukarıdaki alıntı. 

Yazar burada Rabelais’nin Gargantua adlı eserinde vurguladığı gibi manevi değer-
lerin maddi kazanımlara, ulvi aşkların cinselliğe, fantezinin yemeğe indirgenmesini kar-
naval özgürlüğü içinde verir. Bu karnaval ortamında yazar tarihsel değişimin altını çizer 
tıpkı Bakthine’nin Rabelais yapıtına getirdiği açıklama gibi «bedensel işlemler (yemek, 
sevişme, dışkılamak) yani yaşamın yenilenmesine yönelik tüm bedensel faaliyetler, tarihin 
yenilik ve değişim aşamalarını göstermektedir. »8 

Dış dünyayı yansıtmak istemeyen bu edebiyatın yazarının, eski metinlerin dünyasın-
dan yola çıkarak kendine oyunsu yeni bir yaşam alanı yaratmak için başvurduğu teknik-
lerin başında parodi ve pastiş gelir. Venedik’te Bir Ölüm romanının kahramanı Alma Mah-
ler, Viyana’da ki yaşamının baş kahramanı olur neredeyse. Tarih öğretmeninin, Habsburg 
Sarayı’nın önünden geçerken düşündüğü tarihsel olaylar zaman sıçraması yapılarak bu-
güne taşınır. Bu kurgu ile sıklıkla karşılaşırız roman içinde.

Anlamın sorunsallaştırıldığı çağımız edebiyatçılarından Adalet Ağaoğlu’nun kurgu 
tekniğinde; özgün dünyalar yaratmak yerine zaman zaman, önceki metinleri ele alarak 
onlarla parodi/pastiş düzleminde oynar. Kimi kez, bir başka metinden bir motif/imge ya 
da kişi olur metninde Alma Mahler örneğinde olduğu gibi.

Romanda önemli bir başka öğe de okur/metin ilişkisidir. Yazar, çekimli fiillerin so-
nuna ( ) içinde koyduğu birinci tekil şahıs ekiyle okuyucusunu metnin bir parçası haline 
getirir. Bilindiği gibi, çağdaş edebiyatın okuru metnin bir parçasıdır, metni oluşturan öge-
lerden biri durumuna gelmiştir. 

Yüzyılın son çeyreğindeki post-yapısalcılara göre, metnin anlam alanı sonsuz bir 
devinim içindedir, okur ancak metinde karşılaştığı anlam anını dizginleyebilir, o da 
sonsuzluk içindeki ânlardan yalnızca biridir. Metnin tek doğru ve mutlak bir yoru-
mu yoktur, anlamlandırma edimi tümüyle öznel düzlemde gerçekleşir, görecedir, bu 
nedenle okur sayısı kadar anlam vardır.9  
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Romanda cinayeti anıştıran motiflere de değinmek gerekir çünkü postmodern roma-
nın kurgu düzlemindeki en belirgin özelliklerinin başında oyunsallık vardır. Bu da yine 
kaynağını modernizmden alır. Postmodernist anlatıda yaygınlık kazanan bu kurgu eği-
limi, söz konusu edebiyatın sanatın özüne yönelir, metin, oynanan bir sanatsal oyunda 
ana erek durumuna gelir. «Hayali Hoca» tarih öğretmeninin ortadan yok oluşuna ilişkin 
geliştirilen cinayet kurmacası metindeki en önemli oyundur. Bu cinayet oyunu, edebiya-
tın artık somut yaşamı kurgulamadığını, kendini nasıl oluştuğunu, nasıl kurgulandığını 
anlatmasına güzel bir örneklemedir. 

Oyunsal yapıyı irdelemek için romandaki cinayetle ilgili ip uçlarını içeren bölümleri 
gözden geçirelim : 

Zehir, ne zehir olmalı? Nereden nasıl bulmalı? Emma’ya mı sormalı? Bulunca ne 
yapmalı, şarabına mı katmalı, sabahleyin kahvesine mi, o kadar beklemeli mi,gitti 
sanırken, her şey çok doğalmış haliyle çukıp gelirse, henüz zehir de tedarik edilme-
mişken İkinci Selim’i boğdulardı da ip de olabilir, var mı ip dolaplara bak bakalım 
belki markette zaten çamaşır için her zaman lâzım olabilir bıçakla yapan var bir 
de tabancayla zehiri Emma eczacıdan alırken eczacı sanki bilmiyordu da hemen 
anlaşılır çamaşır ipi nereden anlaşılacak çünkü insan işittikleriyle gördüklerini 
gördükleriyle işittiklerini ve ruhunu saran dalgalarla birlikte..10 

veya
Yunus’u karşılamak, zamanının tümünü ona ayırmak, kimbilir belki de ondan gizli 
bir kadınla buluşmamak için Cléa’dan uzaklaşmadı mı? Ya Yunus’un bu ilişkiden 
haberi olursa, diye korkularının en büyüğünü yaşadı. Ama işte artık korkutamaz, 
bitti. Bodrumdan kokular yükselirken evden çıkmadı mı? Hayır, evden çimleri su-
ladıktan sonra çıktı. Islıklarla. Markete gidecek, kenti dolaşmaya çıkacak yine.11 

Burada, cinayet sanatsal bir düzlemde oynanan bir oyun gibi ortaya konur. Hayatın 
Kumarı bölümünde, Adalet Ağaoğlu etik- tarihsel malzemeyi oyunlaştırmayı dener. Tarih 
öğretmeni esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Romanın sonunda. Asaf, Viyana’ya 
döndüğü zaman evinde her şey yerli yerindedir, hocasının bazı özel eşyaları halâ oradadır 
ama öğretmeninin izini bir türlü bulamaz. Yukarıdaki alıntılarda, cinayeti anımsatan bazı 
ip uçlarına rastlanılsa bile çamaşır ipi, bodrumdan yükselen koku gibi cinayet kanıtlanmış 
değildir ve cinayetin etik bir nedeni de yoktur. Cinayet olgusu metin içinde sanatsal kurgu 
niteliği kazanır. Tarih ise yazarın oyunsu bir zevkle el attığı alandır. 

Romanın ilk bölümlerinde romanın baş kahramanı olarak ortaya çıkan tarih öğretme-
ninin, romanın son bölümlerinde anlatıcı-yazar kimliği ile ortaya çıktığını görürüz. Roma-
nın ilk bölümlerinde tarih öğretmeninin küçük burjuva denilebilecek kimliği, romanın son 
bölümlerinde marjinal bir kimliğe dönüşür. Bir başka deyişle, Foucault’nun sözcüğüyle, 
«bireyden özneye dönüşümünü» izleriz Kâmil Kaya’nın. Bu dönüşüm, tüketim toplumunda 
tek ve mutlak özne olmaktan çıkan insanın durumunu vurgular. Kâmil Kaya ile vurgulanan 
bu durum, postmodern anlatı ile metinin kurgusu arasında bir yakınlık kuruyor çünkü post-
modern anlatının ana kişisi bir figürden diğerine dönüşüp duran biridir, belli kimliği yoktur. 

Romanda birey-özne ilişkisine bir başka örnekleme Nesrin/Clea’dır. Nesrin, edebiyat 
öğretmenidir ve tarih öğretmeninin sevgilisidir. Yıllardır birbirlerini tanırlar ama arala-
rında tutkulu bir bağ var/ yok; öğretmen tatilini yalnız yapar, -Nesrin’i düşünür gibidir, 
kartlar yazar ama göndermez. Clea ise yanındadır, cinsel birliktelikleri vardır ama her şey 
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sıradandır. Bu sıradanlığın en güzel simgesi, özel eşyaları arasında bulunan notlarındadır. 
Onlar yalnızca N ve C isimlerinin baş harflerine indirgenerek öğretmenin yanında tıpkı 
cinsel hayattaki gizlilikle varlıklarını korurlar. 

Yaşamın sorunlaştığı günümüzde, kültürel, sosyal, ekonomik parçalanmayı dile ge-
tirirken yazar bu konuyu, çoğulculuk ve karnaval durumlarından yararlanarak irdeliyor. 
Bunun yanında insanın «insansızlaştırılmasını» bir veba salgınına benzeterek kurgulayıp 
vermeyi unutmuyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde l. Leopold ile Ma-
rie Theres’in sarayda görkemli düğünleri olurken Viyana vebadan kırılır. Ölen insanlar 
kireç kuyularına atılırken imparator ailesi kenti terk eder. İnsansızlaştırmak /veba salgını, 
işte bu tarihi gerçek olaya dayandırılır.

Adalet Ağaoğlu, dün/bugün/yarın, bilinçaltı, hayal, birey/özne, insan/insansızlaşma, 
burjuvazi/marjinallik, veba/karnaval gibi öğeleri uyumla yan yana getirerek çoğulculuk 
kurgusu içinde günümüz sorunlarını vurgular. Toplumda ve özellikle eğitim alanındaki 
tarih bilincinin önemi vurgulanır. Romantik Bir Viyana Yazı’nın yukarıda belirttiğimiz 
kurgu özellikleri postmodern romanın yapısını hatırlatır. 

1993 yılında yayınlanan Romantik Bir Viyana Yazı’nda, yazar ülkenin dünyanın bu-
gün yaşadığı olayların çözümlemesini imgeler dünyasında yapar. Bu yapıtta tarihsel bir 
doku üzerine kurulan olay örgüsüyle birlikte yine yazarın Türkiye’nin toplumsal, siyasal 
analizini yaptığı birey-toplum ilişkisini, kent-kasaba çatışkısını duyarlı bir şekilde dile 
getiren «Dar Zamanlar Dörtlemesi» (Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır, Dert 
Dinleme Uzmanı) adlı yapıtlarını da göz önünde bulundurarak Adalet Ağaoğlu, Türk ede-
biyatında postmodern romanın öncüleri olarak değerlendirilmelidir.
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